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m cumprimento da lei venho dar-vos conhecimento do estado dos negócios
do Ministério do Império, cuja direcção me foi confiada por Decreto de 5 de

janeiro próximo findo.

FAMÍLIA imperial

De volta da viagem que por motivo da moléstia de que fora accommettido

emprehendeu á Europa, aqui chegou no dia 22 de agosto ultimo Sua Magestade

o imperador, juntamente com Sua Magestade a Imperatriz, e Sua Alteza o Príncipe

Senhor D. Pedro Augusto, cuja licença se prorogára novamente, sendo acompanhados

pelo Médico da imperial Gamara Conde de Moita Maia.

Este fausto successo deu logar em todo o Império a extraordinárias manifesta-

ções de júbilo.
Sua Alteza o Príncipe D. Augusto, Segundo Tenente da Armada Imperial, con-

tinúa em viagem de instrucção a bordo do cruzador Almirante Barroso, tendo

recebido nos differentes paizes da derrota daquelle navio significativas demo»-

strações do alto apreço que merece a Família Imperial.

A 12 de agosto falleceu em Vienna d'Austria o Príncipe D. José.
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0 Senhor D. Luiz permanece na Europa em companhia de Seu Pae, o Senhor

Duque de Saxe.
De conformidade com a autorisação concedida pelo art. 15 da Lein. 3.349 de

20 de oitubro de 1887 e com o parecer das Secções reunidas dos Negócios da Fazenda

e do Império do Conselho de Estado, celebrou-se a 8 de maio do anno findo o

acordo entre o Governo Imperial e o procurador do Senhor Duque de Saxe para a

entrega do dote promettido á sua fallecida Esposa a Princeza Senhora D. Leopoldina.

No annexo ^ encontrareis, em sua integra, esse documento, e todos os mais que
mostram como foi executado o acordo por parte do Governo Imperial e do Senhor

Duque de Saxe.
Durante a epidemia de febre amarella que accommetteu as cidades de Santos e

Campinas, na província de S. Paulo, não podendo Sua Magestade o Imperador satis7
fazer o desejo de testemunhar com a sua presença o interesse que lhe inspiravam as
victimas do mal e os habitantes ameaçados, coube a Sua Alteza Real o Senhor Conde
d'Eu desempenhar tão caridosa missão.

O illustre Príncipe visitou os hospitaes e enfermarias, fazendo os donativos que
a Família Imperial destinara para tratamento da pobreza desvalida, e animando
com o exemplo de tamanha abnegação as populações das cidades flagelladas.

O Governo Imperial cumpriu o dever de manifestar o seu reconhecimento pelos
relevantes serviços que Sua Alteza prestou nessas tristes e difficeis circumstancias.

Concluído o tombamento dos terrenos ao sul da província de Santa Catharina e
organisada a planta geral, fez-se a entrega desses terrenos por Aviso de 11 de maio
do anno passado, dirigido a Sua Alteza o Senhor Conde d'Eu.

Pende ainda de vossa illustrada apreciação a pretenção de Suas Altezas os
Senhores Conde e Condessa d'Aquila relativamente ás fazendas que possuíam na
província do Piauhy e ás terras mencionadas no respectivo contrato matrimonial.

<!

CONSELHO DE ESTADO

Por acto de 24 de maio do anno findo foi designado o Conselheiro Domingos de
Andrade Figueira para ter exercício na Secção dos Negócios do Império e Agricultura
durante o impedimento do Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente
do Conselho de Ministros, sendo dispensado do exercício cumulativo em que se
achava na mesma Secção o Conselheiro Manoel Francisco Correia.
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Nomeado o Conselheiro Domingos de Andrade Figueira para representar o
Brazil no Congresso de Estados da America do Sul que se reuniu em Montevidéo
afim de formular diversos ajustes sobre matérias do direito internacional privado,
foram successivamente designados para substituil-o na Secção dos Negócios do
Império e Agricultura o Conselheiro Manoel Francisco Correia, em 3 de dezembro,
e, por acto de 8 de janeiro, o Conselheiro Visconde de Beaurepaire Rohan, transferido
da Secção dos Negócios da Guerra e Marinha, onde na mesma data voltou a ter
exercício o Conselheiro Visconde de Vieira da Silva, que deixara o cargo de Ministro
e Secretario de Estado dos Negócios da Marinha e por Decreto de 5 do dito mez de
janeiro fora nomeado Conselheiro de Estado ordinário.

Por Decreto desta ultima data foram nomeados Conselheiros de Estado
extraordinários o Visconde de Cavalcanti e os Conselheiros Gaspar Silveira Mar-
tins e Manoel Antônio Duarte de Azevedo.

O Conselheiro Andrade Figueira acaba de reassumir o exercício na Secção dos
Negócios do Império e Agricultura, sendo em conseqüência dispensado o do
Visconde de Beaurepaire Rohan.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PROVINCIAL

A descentralisação é idéa vencedora em toda a parte, nos governos liberaes,
como até nos absolutos. A' participação do cidadão na administração local,
ainda na mais pobre parochia, attribuia em 1872 o Sr. Gladstone a tranquillidade da
Inglaterra; e os reformadores da Prússia, depois do desastre de 1806, do self-go-
vernment esperavam a consolidação do Estado.

Fortalecidas as prerogativas indispensáveis ao poder central na alta missão de
assegurar os direitos e interesses do Eshdo, a liberdade do governo local será o
mais seguro apoio de nossas instituições.

A actividade da administração superior não poderá, qualquer que seja o seu
esforço, comprehender e resolver com acerto os variados e mínimos negócios dos
municípios do Império, Dahi as queixas que se reproduzem e a enorme responsa-
bilidade que pesa sobre o Governo. O regimen centralisador tem ainda peior defeito:
o de tornar o cidadão indifferente ao municipio, para cuja direcção não pôde concorrer
com efficacia.
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Contido o governo municipal, por disposições positivas, nos limites da sua

competência, será um elemento de educação do espirito publico, um orgSo de vida,

um centro de força consciente da solidariedade que existe entre os seus interesses

particulares e os da nação, emfim o mais formidável dique contra a demagogia.

Limitar o poder, dentro da sua autoridade natural e legitima, é forlalecel-o,

salvando-o de perigos que nem sempre se podem conjurar com o emprego da

repressão material.
O que em outros povos tem sido conquista, entre nós será apenas restituição.

Não é. tanto a reforma que a opinião publica reclama, como o desenvolvimento

pratico da liberdade local, consagrada com tanta largueza na Constituição.
Sobre a necessidade de separar a deliberação da execução não ha divergência.

A maior difflculdade está em proteger os interesses do Estado, da provincia, do

municipio e dos municipes contra os excessos e abusos do governo municipal, sem

coarctar a sua legitima acção. Esta difflculdade não me parece insuperável e creio

tel-a removido no projecto que formulei e espero submetter ao vosso esclarecido
exame.

A effectiva responsabilidade é a garantia única da liberdade.
De igual urgência é a reforma da administração provincial tornando continua

a intermittente cooperação das assembléas provinciaes na direcção e flscalisação dos
negócios que lhes são peculiares.

Aproveitando-me de trabalhos feitos por illustres antecessores meus sobre este
importante assumpto, organisei outro projecto, que submetterei á vossa sabedoria
e em que julgo attendidas as aspirações rasoaveis e harmonisados os supremos
interesses e direitos do Estado com as franquezas provinciaes.

ASSEMBLÉAS PROVINCIAES

.Em 1888 funccionaram estas corporações em todas as províncias, exceptuando
a do Ceará.

A reunião ordinária da Assembléa daquella provincia, que fora marcada para o
Io de julho, deixou de realisar-se nesta data por causa de questões que se susci-
taram no reconhecimento dospoderes de seus membros; e, adiada para o Io de oitu-
bro, não pôde a Assembléa constituir-se por falta de numero legal de membros



I'

•wj|

r '..

- presentes para a installagão, occorrendo o mesmo facto a 31 de oitubro, novamente
marcado para a reunião.

Em virtude de adiamentos deixaram, em algumas outras províncias, de instai-
lar-se na época própria as respectivas Assembléas.

Nas do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Matto Grosso determinou
o adiamento a necessidade de ser bem conhecida a situação financeira destas pro-
vincias depois de alterações feitas nas ultimas leis orçamentarias.

As do Pará e Goyaz foram adiadas porque ao tempo da reunião não era ainda
conhecido na primeira o resultado final da eleição em alguns districtos eleitoraes, e
na ultima não tinha percorrido todos os seus termos a eleição do 2o districto, pois
faltava a apuração geral, retardada por não haver na sede do districto, quando ella
devia effeituar-se, juiz formado que presidisse a junta apuradora.

A Assembléa do Rio Grande do Sul, que devia reunir-se a 1 de março, foi
adiada para 15 de oitubro, porque desde aquella data até 16 de março só 12
membros tinham comparecido, achando-se aliás a administração habilitada com
os precisos recursos até 31 de dezembro.

A Assembléa do Paraná foi quatro vezes adiada. Fixada a sua abertura para
11 de fevereiro, e tendo o Presidente da provincia assumido a administração
dois dias antes, entendeu dever adial-a para 14 de maio aflm de poder intei-
rar-se dos negócios da provincia e propor as medidas tendentes a melhorar o seu

estado financeiro. Duvidas que surgiram na verificação de poderes, e das quaes
resultaria uma duplicata da Assembléa, determinaram novo adiamento para 18 de

junho; e motivos de ordem administrativa exigiram terceiro e quarto adiamentos

para o 1° e 12 de julho, instaUando-se afinal a Assembléa nesta ultima data.

Para a votação das leis annuas e outras de publico interesse, foram prorogadas
algumas Assembléas, conseguindo-se por este meio a adopção daquellas leis nas

províncias do Maranhão, das Alagoas, de Minas Geraes e de Matto Grosso.

Depois de seis prorogações encerrou-se a Assembléa da provincia de Per-

nambuco sem votar as ditas leis; e depois de cinco prorogações a da Bahia, votando

apenas a lei de orçamento provincial.
Nas províncias do Pará e da Parahyba as respectivas Assembléas, que haviam

sido prorogadas sem se obter a adopção das leis annuas, foram convocadas extra-

ordinariamente, installando-se no dia 5 de dezembro a da Parahyba. Na do Pará,

a sessão extraordinária, marcada- para 5 de novembro, foi adiada para o 1» de

dezembro, ficando este acto sem effeito por Portaria de 20 de novembro, expedida

em vista das condições sanitárias da capital, onde desde setembro reinava a

epidemia de varíola, que recrudescera em oitubro e se mantinha em novembro,

.
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presumindo-se a sua continuação durante o mez de dezembro, de modo que só po-
deria reunir-se a Assembléa em janeiro do corrente anno, época muito próxima á da

reunião ordinária (2 de fevereiro).
Também foi convocada extraordinariamente a Assembléa da provincia de

Sergipe, para o dia 20 de agosto, afim de votar as referidas leis e uma resolução

que regularisasse o trabalho livre, sendo que nos dois mezes da sessão ordinária

(de 3 de abril a 3 de junho) a Assembléa nem siquer iniciara a Ia discussão

daquellas leis. O Presidente da provincia não prorogou a sessão por presumir

que seria em pura perda esta providencia, acarretando apenas mais um gravame
aos cofres provinciaes, pois a Assembléa só funccionou 18 dias, deixando
de reunir-se em dias consecutivos no 2o mez da sessão, por se terem ausentado
da capital alguns dos seus membros.

A Assembléa do Piauhy, installada a 2 de junho, foi, depois de um mez de
sessão, adiada para 20 de setembro. O Presidente da provincia communicou ao
Governo que havia assim procedido porque, sendo precária a situação financeira da
mesma provincia, ainda mais se aggravaria pela continuação dos trabalhos da
Assembléa, que estava approvando projectos lesivos á fazenda publica, taes como
os de diminuição de impostos, quitação a collectores alcançados, cancellamento de
débitos, alienação de prédios provinciaes e favores pessoaes; e accrescentou que a
Assembléa, exorbitando de suas attribuições, atacara a independência do Poder
Judiciário, pois tinha avocado o conhecimento de processos pendentes de decisão ;
censurara o procedimento da Gamara dos Deputados, e invadira a esphera do Poder
Executivo.

imm ELEITORA ESNL

¦Fizeram-se novas eleições nos respectivos districtos das províncias do Rio de
Janeiro, S. Paulo, Minas Geraes, Bahia, Pernambuco, Parahyba e Rio Grande do
Sul afim de se preencherem as vagas dos Deputados Conselheiros João Manoel Pereira
da Silva e Rodrigo Augusto da Silva, Barão da Leopoldina e Commendador Manoel
José Soares, que tomaram assento no Senado; Conselheiros Barão do Guahy e
Dr. Francisco de Assis Rosa e Silva, que aceitaram as nomeações de Ministros e
Secretários de Estado dos Negócios da Marinha, o primeiro, e da Justiça, o segundo;
Drs. Antônio Cândido da Cunha Leitão e João de Miranda Ribeiro Sobrinho, e

\
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Bacharéis Luiz Accioly Pereira Franco, Elias Frederico de Almeida e Albuquerque e
Bento Ceciiiano dos Santos Ramos, que falleceram.

Também foram feitas novas eleições de Senador nas províncias de S. Paulo,
Minas Geraes e Bahia para o preenchimento das vagas abertas no Senado pelo
fallecimento do Conselheiro João da Silva Carrão e dos Barões da Leopoldina e de
Cotegipe; e por Cartas Imperiaes de 17 de setembro e 15 de dezembro do anno findo
foram escolhidos Senadores o Conselheiro Rodrigo Augusto da Silva e o Barão de
Santa Helena.

Recentemente falleceram o Bacharel Mariano Joaquim da Silva, Deputado pelo
3o districto da província das Alagoas; o Dr. Evaristo Ferreira da Veiga, Senador pela
província de Minas Geraes e o Conselheiro Vicente Alves de Paula Pessoa, Senador
pela província do Ceará. Afim de se preencherem as vagas deixadas pelos dois
últimos, já foram designados os dias 20 e 27 do corrente mez para as eleições
que terão de fazer-se nas províncias do Ceará e de Minas Geraes.

No annexo B encontrareis os Avisos expedidos por este Ministério sobre
negócios eieitoraes.

CÂMARA MUNICIPAL DA CORTE

Nada occorreu extraordinário e digno de especial referencia na gestão dos

serviços a cargo da lllma. Câmara, que tem celebrado com regularidade as suas

sessões.
O melhoramento do serviço de transporte das carnes verdes do Matadouro, em

Santa Cruz, á Estação de S. Diogo foi objecto de estudo por parte da Câmara, da

Directoria da Estradada Ferro D. Pedro II, eda Inspectoria Geral de Hygiene,

que, tendo examinado aquelle estabelecimento, expoz em officio de 30 de dezembro

o resultado de suas observações.
No conceito da Inspectoria de Hygiene são medidas primordiaes e imprescin-

diveispara conseguir o desejado intuito : ampliar otendal destinado ao enxugoe

esfriamento da carne antes de ser levada aos vagões que a conduzem para a Corte;

augmentar o numero destes vehiculos e sujeital-os durante o trajecto á acção inin-

terrupta de uma corrente de ventilação fresca e secca, obtida por meio de ar com-

primido em tubos adaptados á parte anterior e interior dos carros.

Este parecer foi sujeito á consideração do Ministério da Agricultura, do

qual dependia a maior parte das providencias indicadas.
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Trata-se de proceder á experiência de alguns apparelhos de ventilação e

refrigeração apresentados por seus autores como efficazes para garantir a conser-

vação da carne durante o transporte pela via férrea.

Tendo reconhecido, na visita que em fevereiro ultimo fiz ao Matadouro, não só a

conveniência de ser augmentado o numero de vagões que se empregam no trans-

porte das carnes, alterada a disposição destas no interior dos mesmos vagões e

melhorado o systema de ventilação de taes vehiculos, como também a necessidade

da collocacão de um toldo no pateo central da estação de S. Diogo, para abrigo dos

carros que conduzem e distribuem as carnes dentro da cidade, por Aviso de 18

daquelle mez requisitei do mencionado Ministério a adopção destas providencias.
Foi submettido ao exame e informação da Illma. Câmara em 11 de abril pro-

ximo findo um requerimento em que o Visconde de S. Christovão se propõe con-

tratar o serviço de transporte das carnes verdes e outros productos alimentícios,

obrigando-se a adaptar aos vehiculos empregados neste mister apparelhos frigo-

rificos que assegurem a conservação dos mesmos gêneros.
Constando por publicação da imprensa diária que em uma fazenda sita na es-

trada de Santa Cruz se projectava crear um matadouro para abastecimento de carne

ás freguezias do Engenho Novo, Inhaúma e Irajá, e allegando-se não só serdesneces-
sariotal estabelecimento, como impróprio o Jocal escolhido, exigiu o meu ante-

cessor, por Portaria de 23 de junho, que a Illma. Câmara informasse com ur-

gencia sobre o facto, e em officio de 2 de agosto communicou aquella corporação

que mandara fechar o alludido matadouro, por não haver o concessionário dado
execução ás obras recommendadas pela Câmara de acordo com as indicações da
Inspectoria Geral de Hygiene e do Engenheiro municipal.

Ouvida a Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado sobre a
representação de Pedro Leandro Lamberti contra a Portaria de 7 de março do
anno passado, que declarara á Illma. Câmara não poder ser aceita nenhuma das

propostas apresentadas na concurrencia aberta para o arrendamento da Praça do
Mercado da Candelária e chalets annexos, assim como sobre o officio em que a
mesma Câmara pedira a reconsideração desse acto, allegando razões de ordem
moral, juridica e econômica, pronunciou-se unanimemente a dita Secção pela fôrma
constante da Consulta de 15 de maio daquelle anno, que encontrareis no annexo B.

A' vista deste parecer, com o qual Sua Magestade o Imperador Houve por bem
conformar-se por Immediata Resolução de 29 de dezembro, foi por Portaria de 31
de janeiro ultimo concedida á Câmara a autorisação que solicitara para aceitar a
proposta do-concurrente Lamberti, julgada mais vantajosa pelas suas commissões
reunidas de Justiça e Fazenda, e com elle celebrar contrato de arrendamento geral

oo
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dos referidos immoveis, não só por ser este regimen preferivel, na opinião da Câmara,

aòda administração directamente exercida pela Municipalidade, como porque a

mencionada proposta lhe facultava o meio de libertar-se de uma divida avultada e

crescente, que os seus recursos ordinários lhe não permittiam solver. Determinou-se,

entretanto, que a Illma. Câmara submettesse á approvação do Governo o projecto do

contrato, no qual deveria estipular-se não poder o arrendatário, durante todo o

tempo do arrendamento, elevar os preços que pagavam os locatários das bancas,

sobrados e mais comparlimentos da Praga e chalets, addicionando-se-lhe, como

complemento e para.garantia da observância desta cláusula, uma relaçãoauthen-

tica de taes preços.
Satisfeitas as condições exigidas, foi approvada a minuta do contrato por Portaria

de 16 de fevereiro.
Tendo a Illma. Câmara representado sobre a conveniência de alargar-se o

trecho da rua de S. Christovão que termina na de Estacio de Sá, e a rua Ferreira

Vianna na parte correspondente ao terreno de propriedade de Alexandre Wagner,

ordenou-se-lhe por Portaria de 20 de dezembro que, de conformidade com o

art. 3o do Decreto Legislativo n. 353 de 12 de julho de 1845, mandasse organisar

o plano da obra concernente á rectiflcação da segunda das mencionadas ruas e a

planta dos prédios nella comprehendidos, afim de poder o Governo resolver sobre as

desapropriações propostas. Na mesma occasião foram remettidas á Câmara plantas
organisadas por ordem e iniciativa do Ministério do Império, relativas não só ao

melhoramento do indicado trecho da rua de S. Christovão e do largo de Estacio de

Sá na parte occupada pelos prédios ns. 70, 72 e 74, como também á rectiflcação da

rua de Santa Luzia na parte adjacente ao prédio n. 12 da praça de D. Constança, re-

commendandorse-lhe que desse o seu parecer sobre a opportunidade das desapro-

priações, por utilidade municipal, necessárias para realisnção dos dois últimos

melhoramentos.
Approvado por Decreto n. 13.031 de 13 de oitubro o plano do alirgamento da

rua do Sacramento na parte comprehendida entre a do Senhor dos Passos e a do

Hospício, remetteram-se á Gamara, para as ulteriores diligencias, os papeis
concernentes á desapropriação, declarada de utilidade municipal por Decreto n. 9.892

de 7 de março do anno findo, do terreno occupado pelas reinas do prédio n. 226,

incendiado na ultima daquellas ruas.
Em virtude de representação da Inspectoria Geral de Hygiene sobre a conve-

niencia de demolir, no interesse da salubridade local, o barracão de madeira aban-

donado que serviu de deposito de materiaes no largo do Moura, e á vista do que a

Illma. Câmara informou sobre o assumpto, foi por Decreto n. 10.207 de 16 de março
imp. : *
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ultimo declarada de utilidade municipal a desapropriação do terreno occupado por

aquella construcção. ?
Por Portaria de 27 de novembro approvou-se a licença concedida pela Câmara â

firma Mourão, Cunha & C;» para continuar a receber aguardente do paiz no trapi-

che da rua da Saúde n. 14 A, com a condição, porém, de serem elevadas as paredes

lateraes do edifício a mais um metro pelo menos, precaução aconselhada pela com-

missão de proflsslonaes que o vistoriaram. Por essa oceasião recommendou-se â

Illma. Câmara que, mandando examinar cuidadosamente os diversos trapiches

existentes no iittoral, concedesse licença para o recebimento de aguardente a todos

aquelles que offerecessem as necessárias condições de segurança publica e aptidão,

nos termos da Postura de 24 de março de 1887, e sujeitasse o seu acto á approvação

do Governo, conforme determina a mesma Postura.
Reiterando recommendações anteriores, por Portaria de 11 de dezembro deter-

minou-se que a Illma. Câmara formulasse com urgência um projecto de Pos-

tura prohibindo no perímetro mais populoso da cidade as fabriçaâ de preparados
de fumo e quaesquer outras cujas emanações possam ser prejudiciaes á saúde dos

moradores próximos. Em 19 do mesmo mez appro vou o Ministério do Império pro-
visoriamente, com alterações, o projecto apresentado pela Gamara ; mas, não tendo

tido immediata execução a Postura, foi novamente modificada por acto de 8 de março.

A' consideração do Governo sujeitou a Câmara um projecto de Postura destinado

a regular os direitos e obrigações reciprocas entre amos e criados. Tratando-se
de medida que interessa ás relações da vida domestica e inslitue regimen novo, a

que ainda não esta affeita a nossa população, entendi conveniente ouvir sobre o

assumpto as Secções reunidas do Império e da Justiça do Conselho de Estado, a
cujo douto parecer foi com Aviso de 22 de abril ultimo submettido o jírojecto, modi-
ficado em algumas de suas disposições, após cuidadoso estudo a que procedi.

Attendendo á conveniência de regularisar o movimento da verba—Custasjudi-
ciarias — ecom o fim de simplificar a escripturação referente a esse ramo de serviço
e facilitar o andamento .dos processos judiciaes a seu cargo, tinha a Illma. Gamara

pedido autorisação para, á semelhança do que fora feito com diversos serven-
tuarios em virtude das Portarias de 27 de março de 1882 e de 31 de julho de
1885, contratar com mais alguns escrivães, mediante prestações mensaes, o paga-
mento fixo das custas a que tivessem direito. O Ministério dos Negócios do Império,

porém, em Portaria de 14 de janeiro cio anão findo, negou à Illma. Gamara a
autorisação pedida e determinou que se considerassem in^ubsistentes os contratos
já celebrados.

Mais tarde, aquelles serventuários de officios de justiça reclamaram contra á
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decisão proferida e o referido Ministério submetteu o questão ao dos Negócios da

Justiça, o qual, em Aviso de 25 de setembro ultimo, entendendo que o assumpto devia

ser resolvido pelo do Império, por 'se tratar de matéria de interesse da Ilima. Gamara.,

declarou não haver inconveniente algum no contrato que os escrivães tinham feito

e pretendiam ficasse de novo em vigor, assim como lembrou varias providencias no

intuito de acautelar os interesses municipaes, e finalmente remetteu o officio de 14

de agosto* em que a Gamara .provava que, admittida a deducção das custas, esta

despeza, que é de natureza improduetiva, ficaria reduzida, com proveito de outras

mais urgentes e úteis, o que muito importa ao intòresse publico do municipio na

Corte, cuja receita é de todo insufficienle aos variados serviços a seu cargo.

^endo certo que, com fixar a remuneração do serviço, o regimento de custas não

obsta a sua reducção,e até remissão, si nisso convier o credor, como se verificava

na hypothese proposta, e considerando que todo o beneficio ou vantagem que da

desistência dos escrivães, ou outros que tenham direito a custas certas e contadas,

resultar para a Municipalidade, se tornará irrevogável em razão de seu privilegio,
o que, antes de contrariar, deve-se facilitar, expedi a Portaria de 16 de março, em

que fofdeterminado que não só se renovassem aquclles contratos, mas também

se applicasse esta autorisação a todos quantos, em virtude de seus cargos, percebem

custas do cofre municipal ;e que, mantida na proposta do orçamento relativo ao

corrente exercício a quantia consignada para despezas desta natureza, se estipulassem

em os novos contratos as seguintes condições:
l.a Renuncia, em favor da Iilma. Câmara, de todas as custas por ella devidas

que excederem .ao prefixado, com obrigação de restituirem os renunciantes o que .

porventura venham a receber/além da reducçao prevista na desistência proposta e

aceita ;
2.*. Assignatura do termo de. renuncia por todos os serventuários e empre-

gados de Justiça que tenham de receber custas ¦ do cofre municipal, para que se

firme o principio de igualdade, garantia única da vantagem real da desistência;

fí.a Obrigação, expressa no mesmo termo, quanto aos escrivães, de apresentarem

os renunciantes no fim de cada exercício um quadro demonstrativo das custas ven-

cidas na fôrma do regimento e das que forem pagas em razão da desistência, para

ser annexado á proposta do orçamento. ||:
A 29 de abril foi approvado a tabeliã dos vencimentos fixados de conformidade

osi a citada Portaria de 16 de março.

Em 20 de março remetti á IUma. Câmara, afim de ser tomado na

merecida consideração, um officio que a este Ministério dirigiu o Centro dos

Machinisfas do Império do Brazil, solicitando providencias no sentido de obviar

*
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aos perigos que resultam de não serem vistoriadas, nem dirigidas por profls-

sionaes, as machinas de grande numero de estabelecimentos industriaes existentes

íia cidade.
Autorisada a Câmara pelo art. 11 da Lei-n. 3.396, de 24 de novembro

do anno findo a contrahir um empréstimo até ao máximo de 5.000:000$ a 4°/0

de juro e 1 % de amortisação, fixando-se annualmente, para o respectivo pa-

gamento, a necessária verba no orçamento municipal e sendo as condições do

contrato sujeitas á approvação do Governo, que deverá fiscalisar a applicação

. do empréstimo, em 16 de abril declarei competir á mesma Gamara a iniciativa na

execução daquella disposição da lei.
Por Decreto n. 10.149 de 5 de janeiro foi mandado vigorar no exercicio de ^39,

até ser approvada a respectiva proposta, o orçamento municipal de 1888.

No annexo x* achareis os actos relativos a assumptos municipaes.

m

INSTRUCÇÂO PUBLICA

As condições do nosso estado social exigem instantemente a reorganisação deste
ramo do serviço publico.

Pelo Decreto n. 10.060 de 13 de oitubro cio anno findo realisou-se a reforma da
Escola Normal, em virtudecla autorisação concedida ao Governo na Lei n. 3.314 de
16 de oitubro de 1886. . 

'

Os meios que o Poder Legislativo destinara a reforma, inferiores aos que se
applicavam ao custeio do estabelecimento sob o regimen condemnado pela expe-
riencia, eram insufficientes para a Escola funccionar satisfactoriamente, e por
isto o Governo não usou logo da indicada autorisação, aguardando que a Assem-
bléa Geral concedesse recursos afim de attender-se cabalmente á necessidade, que
tanto preoccupa os podeVes públicos, de assegurar ás novas gerações a indispensável
educação physica, moral e inteliectual, racionalmente ministrada.

Conforme vos expoz no Relatório apresentado na sessão passada, o meu illustre
antecessor reconheceu esse embaraço; entretanto, considerando a extrema urgência
de evitar que se aggravassem os males inherentes á organisação que havia sido
dada á Escola, resolveu usar da referida autorisação.
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Era, porém, tamanha a estreiteza dos recursos, que a reforma, com ser um
timido ensaio para acudir aquella necessidade, revela a desproporção entre os seus
fins e meios, inconveniente, que, é certo, não se tornará sensivel no primeiro anno
da respectiva execução, quando só funcciona também o primeiro do curso de estudos,
mas entorpecerá o ensino nos annos ulteriores, obstando os resultados que se

*

desejam. -
Estou profundamente convencido de que 6 preciso aceitarem toda a extensão o

dever de diffundir e regenerar o ensino primário no Império, formando professores
com a necessária instrucção scientificae profissional. Julgo, pois, que é indispensável
conceierdes ao Governo os amplos recursos de que dei$ende uma forte organisação

que não vise apenas o interesse local de obter professores para as escolas publicas
do municipio da Corte, sinão occorra, ainda que indirectamente, ao largo interesse
nacional do ensino em todo o Império, facilitando ás provincias a acquisição de
mestres mais habilitados do que aquelles que se possam grangear por meio dos
seus institutos especiaes.

Dotada a actuarEscola com os recursos que afiancem os resultados de que co-

gitou a reforma, poderíamos reserval-a para o sexo feminino, e crear para o outro
sexo um verdadeiro seminário pedagógico de instrucção primaria.

Assim resolvido fundamentalmente o problema da organisação que nos permit-
tira ter escolas primarias de differentes graus capazes de preencher o seu escopo,

cumprirá prover aos vários serviços de que dependem a seriedade do ensino e os be-

neficios reaes cia instrucção, não esquecendo, além de medidas tendentes a prevenir
as difficuldades e perturbações que (poderão resultar da coexistência dos elementos

do passado e dos que se apparelharem para a obra do futuro, as que estimulem o

novo professorado a aperfeiçoar-se cada vez mais, collaborando harmonicamente

cornos poderes públicos e com os espíritos adeantados para a mais profícua edu-

cação popular. *
Nenhuma das necessidades de que se resente o organismo da nossa instrucção

publica é mais urgente do que a constituição do ensino secundário.

O Imperial Collegio de Pedro II, creado para o bacharelado em lettras, como um

centro de estudos idôneos para formar o homem e o cidadão, cultivando-lhe ao

mesmo tempo o espirito para as aspirações do ideal, part a devoção do queé bello ..

e nobre, transmudou-se, ao influxo de repetidas reformas, em somenos instituto

para o preparo dos que se destinam aos cursos superiores, o por tal fôrma esta feição

se accentuou nos seus programmas, que o Decreto n. 9.647 de 2 de oitubro de 1886

dispoz fossem elles observados nos exames geraes de preparatórios, cujo serviço

reformava.1
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E' tão deplorável a decadência a que neste particular chegámos, que não preciso

deter-me em mostrar a necessidade de volver á primitiva organisação do Collegio,

mantendo os princípios scientificos que a ella presidiram, infelizmente postergados

depois, até ao ponto de se exagerar o abandono successivo do estudo de cada uma

das matérias e o correspondente systema de exames finaes, donde resultou que
' o estudante procura aprender não para saber, mas simplesmente para adquirir o

cabedal de noções que lhe facilite a ápprovação nos exames, quando não se contenta

de preparar-se apenas para a tentativa aiatoria desses exames. •

Devemos respeitar os direitos da sciencia na obra da educação, mas é preciso

promover particularmente a pltura. Não ha mais bella fonte de elevação mora!,

melhor escola de preparo viril para a vida social do que o estudo das humanidades,

o contado com a antigüidade, com essa antigüidade cheia de grandes exemplos, os

quaes todos, na phrase do grande orador romano, estariam sepultados nas trevas,

si os não iUuminasse a luz das lettras*
Além disto, cumpre coordenar racionalmente os estudos, segundo ensina a

pedagogia, dando aos programmas a fôrma concentrica que permitte reconduzir o

alumno, de grau em grau, ao circulo já percorrido, de sorte que cada vez mais se

lhe amplie o horisonte, e desdobrando os cursos de sciencias por maneira que
atravessem toda a serie de estudos até o de philosophui, onde devem ser de novo

considerados,-e resumidos, em lnrga synthese.
;¦• Nesta organisação, escusado é dizer que importa evitar a sobrecarga intellectual,

não supprimirido matérias, mas imprimindo aos programmas a necessária flexibili-

dade e adoptando adequados processos didacticos.
Assim realisar-se-á incontestável progresso: o successivo abandono dos estudos

no fim de cada anno, verdadeiro curso ia faturam oblimonem, os successivos

exames finaes, que obrigam á exclusiva preoccupação do exame, frisantissima
negação do conceito da escola secundaria, serão substituidos pelos benefícios da
educação harmônico, instituida á luz dos principios scientificos, pelos benefícios
do exame terminal, do exame do bacharelado, que não versará sobre a massa
dos conhecimentos accumulados durante muitos annos de estudos, mas consistirá
em provas apropriadas á verificação da cultura do alumno, verdadeiro objecto
do ensino secundário. " *

Devo acfciii mencionar que na conformidade destas ultimas icléas, que rio
Relatório do anno passado conceituara indispensáveis para melhorar a organisação
dos nossos estudos secundários, e tinham sido sustentadas pela commissão que
o- pessoal docente do Inlernato do Imperial Collegio elegera afim* de dar parecer
sobre a reforma do bacharelado, foram, por ordem do meu illustre ante-

m
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cessor, organisadás as bases para alteração do plano de estudos do mesmo Col*
legio. ,

Consultada a Congregação, propoz, em parecer approvado pela maioria dos
seus membros, que a reforma s-3 realisosse em sentido differente, mantendo-se o
systema de passagem de uns para outros estudos no fim do anno, e dos cor-
relativos exames1 finaes.

O illustre professor Tautphoeus, porém, exprimiu nestes termos o seu acordo
em relação ao trabalho offereciclo ao estudo da Congregação :

y

« O plano de estudos, sobre o qual a Congregação foi agora convidada a
dar seu parecer, distingue-se das muitas reformas anteriores, que este Collegio
soffreu depois que se começou a alterar o plano de sua instituição primitiva,
pela adopção de um principio que era expressamente enunciado como uma das

bases da organisação dos estudos, e cujo abandono foi, segundo a minha opi-

nião, a principal causa da decadência scientifica deste Collegio, a saber : a simul-

taneidade dos estudos e a simultaneidade dos exames finaes feitos todos no fim do

7o anno, e constituindo em seii conjunto o exame do bacharelado, pelo qual o

candidato approvado em todas as matérias obtinha seu grau litterario.
« Este plano ficou em vigor por quasi 20 annos depois cia fundação do Colle-

gio: são muito numerosos os antigos estudantes daquelle tempo que se acham agora

em posições eminentes, e que podem comparar os resultados obtidos então com

os que vemos hoje, depois de adoptado o funesto systema do fraecionamento dos

estudos, inteodusido não em virtude de algum novo principio pedagógico, mas arran-

cado gradualmente a fraqueza de diversos Ministros por mesquinhas considerações

de- concurrencia material com os collegios particulares, quando o motivo expresso

da fundação deste Collegio foi precisamente estabelecer um foco de estudos litte-

rarios, que, por ser independente da maior ou menor affluencia de alumnos, pudesse

conservar-se em uma altura litteraria e scientifica superior ao nivel geral da

instrucção secundaria, dada até então, salvo algumas aulas publicas destacadas,

unicamente em collegios particulares.
« Este triste systema de fraccionamenb não tardou a produzir suas inevitáveis

conseqüências. O professorado não peiorou repentinamente, e por certo ninguém,

que possa'comparar asduas épocas, dirá que elle seja agora a qualquer respeito

inferior ao dos primeiros 20 annos do Collegio; o contrario é evidente. Tão pouco

ha razão para pensar que a raça brazileira tenha degenerado, e que a mocidade

actual seja menos talentosa ou tenha menos curiosidade intellectual e menor de-

sejo de saber.
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A inquestionável inferioridade dos resultados obtidos agora não pôde, pois,

ter outra causa sinão o vicio radiei do actual plano de estudos, que, despresando

a lei do desenvolvimento das faculdades intellectuaes na transição da raenm.ee á

virilidade, quer em umas matérias colher os fruetos sem esperar a época da motim-

dade e em outras semear, quando já se está na estação da colheita.

«' o professorado do Collegio, consultado diversas vezes pelo Governo sobre refor-

mas dos estudos, opinou sempre nesse senüdo.e recommendou como primeiro passo

para todo melhoramento a volta a este principio da unidade dos estudos humanitários,

realisada pela continuação de todas as matérias até o fim do curso e pela prestação de

todososexamesfinaesdo7°anno. Creio, pois, que, para ficar coherente comsigo

mesmo, para não se pôr em desacordo com as leis da psychologia, com a experien-

cia feita no próprio Collegio e com o exemplo das nações mais adeantados em

instrucção, a Congregação deve approvar o plano de reforma formulado pelo Governo

nessa sua principal idéa.»
De conformidade com o parecer da maioria foi organisado e submettido ao Minis-

terio do Império um projecto para a reforma dos estudos.

Esse projecto, que aggravaria sobremodo os defeitos do plano actual, não

podia, porém, ser tomado em consideração, visto se oppôr ao pensamento de re-

stauraro exame do bacharelado por meio da distribuição gradual das disciplinas

até ao ultimo anno do curso, a contar daquelle em que começassem a ser estudadas.

Mas o numero de annos do curso actual não comporta a distribuição rasoavel

das matérias que nelle se comprehendem.
Comparando o quadro das disciplinas que se ensinam no Collegio de Pedro II

com os dos estudos de paizes adeantados da Europa, vê-se que, consideradas as di-

visões das mathematicas elementares como uma só matéria e do mesmo modo as das

sciencias physicas e naturaes e da historia e geographia, naquelle se contrahem qua-
torze disciplinas, quando somente nove comprehendem os dos gymnasios ailemães,
dos lyceus francezes e atheneus belgas, e somente oito os dos gymnasios e lyceus ita-
lianos. A differença procede principalmente de que lá, quando muito, só é obrigatório
o estudo de uma língua estrangeira viva, ao passo que no Collegio de Pedro II se
estudam quatro. Entretanto aqui as matérias são distribuídas por sete annos, um
dos quaes tem por fim supprir a insufflcientissima instrucção primaria dos alumnos,
ao passo que o curso na Itália e na Bélgica é de oito annos, na Prússia e em geral
na Allemanha é de nove, na França é de dez. O numero total de horas semanaes na-
quelles paizes é de 200 a 270, sendo de 40 a 42 semanas o curso annual. Aqui não ha
mais do que cerca de 130 horas semanaes e o curso annual não vae além de
35 semanas. Finalmente, do alumno que se matricula no Io anno do Imperial Gol-
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legio exigem-se apenas as primeiras lettras, emquanto que alli a admissão aos
estudos secundários importa a regular preparação do estudante.

Nenhuma das matérias que figuram no actual plano de estudos pôde ser suppri-
mida sem inconveniente. Já me referi ao ensino scientifico, indispensável á educação
e instrucção secundaria, e não é licito prescindir das línguas vivas, afctentas as
condições do nosso estado social e a nossa minguada litteratura scientifica e de
imaginação.

Dahi a indeclinável necessidade de elevar a oito o numero de annos do curso,
exigindo para a matricula a habilitação naquillo que hoje se ensina no Io anno.

Dada ao Collegio de Pedro II a organisação que indico, consentanea não só á cul-
tura por meio da qual manteremos a tradição sagrada do espirito humano, como á
instrucção média exigida pelo adeantamento da nossa época, restará prover ao pre-

paro dos que se propõem aos cursos de instrucção superior ou ás carreiras indus-

triaes. Para isto devemos crear institutos em que uns e outros possam ter instrucção

adequada, que não se confundirá, quanto aos últimos, com a que se organisar em

estabelecimentos de ensino profissional e technico, outra necessidade que muito se

recommenda aos cuidados do Poder Legislativo.
Somente em taes institutos, organisados sob os princípios que se vinculam ao

verdadeiro conceito das escolas médias, seriam verificadas as habilitações dos can-

didatos á matricula nos cursos superiores, não mediante provas avulsas e destituídas

de gravidade, quaes as que ainda hoje, infelizmente, se toleram, sinão por meio do

exame de madureza, que é urgente instituir para atalhar a progressiva decadência

da nossa instrucção secundaria, e consequentemente oabaixamento dos estudos

superiores e do nivel intellectual da nação, acautelando ao mesmo tempo os males

sociaes que provêm de facilitar aquella instrucção aos que mais tarde, por não po-

derem ser admittidos ás profissões liberaes ou manter-se nellas, se tornam infe-

lizes e vão augmentar o numero dos descontentes e desclassificados.

Não bastam, comtudo, aquellas medidas para a organisação do ensino se-

cundario. Cumpre uitender a outra fico importante do problema.
Em geral os nossos professores de instrucção secundaria conhecem bem as

matérias que leccionam, nem são estranhos a outras que se relacionam com ellas,

e alguns sabem mais do que devem ensinar; é certo, porém, que nenhum foi

especialmente preparado para o ensino, e lhes é perfeitamente applicavel o que
dos de outros paizes já foi dito —si ahi o ensino secundário conta bons profes-
sores, é porque estes se formaram por si mesmos, com experiência própria, e até

com experiência dolorosa.
Entretanto não pôde haver falta mais sensivel na instrucção do professor.

IMP. 3
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O mestre que ignora a historia da escola, disse com toda a rasão o professor

Angiulli, não possue o conhecimento mais intimamente ligado ao próprio officio,

ignora a gênese que explica os instrumentos que elle empregará.

A época do desenvolvimento humano que maiores cuidados de educação requer

é o periodo da transição da puericia á virilidade.

Considerando a organisação dos institutos secundários, mostram autorisados

pedagogistas que nenhuma outra fôrma escolastica demanda maior preparação em

quem deve ensinar, e por isto estranham que daquelles que pretendem o diploma

de professor de instrucção primaria elementar se exija o exame de pedagogia,

assim como que, para tornar effectiva a missão dos professores primários, se

instituam conferências pedagógicas, quando, importando muito mais á escola secun-

daria do que á escola primaria a preparação scientifica para o ensino, não se requer,

quanto ao magistério secundário, nem mesmo o conhecimento da sciencia da edu-

cação, que por si só não constitue preparo para esse magistério.

A insufflciencia que se nota em o ensino secundário na Europa, apezar dos

assíduos cuidados que se lhe dispensam, é principalmente attribuida ao defeito de

que nesta parte alli se resente a organisação universitária, já porque nas Faculdades

de sciencias e lettras, que são os viveiros do professorado, a pedagogia não tem a im -

portancia que lhe compete, já porque as escolas de applicação annexas a algumas

dessas Faculdades nao constituem, como seria para desejar, o órgão da funcção

didactica da universidade.
No que nos respeita, o estado do ensino secundário explica-se, não pelas lacunas,

mas pela falta de preparação didactica dos professores. Nenhuma instituição pos-
suimos que tenha por fim formar especialmente o respectivo professorado.

Urge, portanto, em relação a este interesse, crear Faculdades de sciencias
e lettras, aproveitando a experiência dos outros paizes para a profícua organi-
sação de taes institutos.

Não devemos, porém, contentar-nos com esse melhoramento para o fim de
attíngirmos a mais alta cultura¦

Já é tempo de satisfazer a antiga aspiração de dotar o Império com a suprema
instituição doensino universitário,

Em verdade, o estado da nossa civilisação reclama a importante medida
da creação de duas universidades, uma ao sul e outra ao norte do Império, pré-
viamente reformados os actuaes institutos de ensino superior.

Assim dotareis o Brasil com poderosos focos de saber humano, que nos prc-
porcionarão os incomparaveis benefícios do progresso da sciencia, da infiltração
do espirito scientifico em todos os ramos do ensino, dando ao Império o logar
de honra que elle deve occupar no mundo civilisado.
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INSTRUCÇÂO PRIMARIA E SECUNDARIA

I

Instrucçâo primaria

Nas 94 escolas publicas primarias que funccionaram o anno passado nas 21

parochias do município da Corte, sendo 46 para o sexo masculino e 48 para o femi-

nino, foram matriculados 9.021 alumnos : 4.899 nas escolas do sexo masculino e

4.122 nas do feminino. No ultimo destes números comprehendem-se 1.484 meninos.

Elevam-se a 20 as escolas que não estão effectivamente providas, sendo 9 para
o sexo masculino e 11 para o feminino. O ensino nessas escolas tem estado em

geral a cargo de professores adjuntos.
Para a regência das respectivas cadeiras devem ser nomeadas, em virtude do

que dispõe o art. 176 do Regulamento approvado por Decreto n. 10.080 de 13 de

oitubro do anno findo, as pessoas que houverem obtido titulo de habilitação para

professores pela Escola Normal.
O Inspector Geral da instrucçâo já prestou os esclarecimentos necessários para

se proceder ás nomeaçõe?, e trato de resolver sobre ellas de modo que, conforme

prescreve o mesmo artigo, recaiam nos alumnos-professores que tiverem melhores

notas de approvação.
Funccionaram também 22 escolas particulares subvencionadas e o curso

nocturno mantido pela Sociedade Propagadora da instrucçâo ás classes operárias da

freguezia da Lagoa.
Naquellas escolas a freqüência média, por mez, foi de 52 alumnos.

Para os exames a que se devia proceder no fim do anno foram apresentadas 2

alumnas da 2« escola da freguezia da Gloria regida pela professora Felisdora de

Souza Teixeira Mendes, e 3 da Ia escola da freguezia do Sacramento, a cargo da

professora Adelina Doyle Silva.
Aquellas foram approvadas com distincção e estas plenamente.
O quadro que vae em seguida mostra o resultado dos anteriores exames, feitos,

na conformidade do Regimento interno de 6 de novembro de 18S3, em 1885, 1886 e

1887, não se contando nenhum no anno de 1884.

,

7
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Quadro demonstrativo dos exames de gue tratam os arts. 68 e 69 do Regimento*
de 6 de novembro de 1883
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Por Decretos e Portarias de 6 de junho foi reorganisado o Conselho Director
sendo dispensados Alfredo Alexander, Fausto Carlos Barreto, o Dr. Fortunato da
Fonseca Duarte, o Bacharel Joaquim Abilio Borges, Manoel José Pereira Frazão e Ja-
nuario dos Santos Sabino, e nomeados membros do mesmo Conselho o Barão de
Tautphoeus, o Dr. Oscar Nerval de Gouvêa e os Bacharéis Felisberto Pereira da
Siiva e João Kopke, o ultimo dos quaes estava servindo na qualidade de substituto ;
e membros substitutos o Bacharel Antônio Dias de Pinna Júnior, Boaventura Plácido
Lameira de Andrade e Cândido Baptista Antunes.

O Bacharel Felisberto Pereira da Silva, na qualidade de membro do Conselho
estranho ao magistério, exerceu interinamente o cargo de Inspector Geral, de 9 de
junho de 1883 a 20 de março do corrente anno, no impedimento do Bacharel Emygdio
Adolpho Victorio da Costa, que se achava no goso de licença.

Por Portaria de 25 de setembro foi nomeado Carlos Augusto Coelho para o logar
de Amanuense da Inspectoria, vago por fallecimento de Hermenegildo José cie
Azambuja Neves.

Por Decretos de 22 de dezembro foi aposentado, conforme requereu, o Bacharel
Theophilo das Neves Leão no logar de Secretario, ficando esta mercê dependente
de approvação da Assembléa Geral; e nomeado para o mesmo logar o Engenheiro
civil Cypriano José de Carvalho.



21

Por Decreto de 2 do corrente mez foi nomeado o Dr. Cândido d§ Paiva Coelho
para o cargo de Delegado da Inspectoria na freguezia de Santo Antônio, vago por
fallecimento do Dr. Antônio Francisco de Souza.

No quadro dos professores cathedraticos e dos adjuntos occorreram as
seguintes alterações;

Por Decreto de 23 de janeiro do corrente anno concedeu-se a exoneração que
Amélia Frazão de Araújo Cabrita pedira do logar de professora da 4* escola do
meninas da freguezia de S. Christovão ;

Por Decreto de Io de fevereiro foi transferido, por proposta do Inspector Geral,,
o professor Francisco José Gomes da Silva da 4* escola da freguezia de Nossa Se-
nhora do Loreío de Jacarôpaguá para a 2a da de S. Christovão ;

Por Portarias de 28 de maioe 11 de junho de 1888 declarou-se effectivo o pro-
vi mento das professoras :

Adelina Doyle Silva, na Ia escola cie meninas da freguezia do Santíssimo Sacra-
mento ;

Maria Elvira de Figueiredo Teixeira da Fonseca, na 3* escola de meninas da fre-
guezia deS. José;

Thereza Pimentel de Amaral, na 3a escola de meninos da freguezia de Santo
Antônio;

Maria Dias França, na Ia escola de meninas da freguezia de SanfAnna.
As referidas professoras exhibiram titulo de habilitação pela Escola Normal,,

ao que estavam obrigadas na fôrma do art. 20 do Decreto n. 8.935 de i I de agosto de
1883, e completaram a idade marcada no Regulamento annexo ao Decreto n. 1.331 A
cie 17 de fevereiro de 1854.

De acôrclo com o Decreto n. 9.553 de 30 de janeiro de 1883, por Portarias de 15 de<
maio foram exonerados os adjuntos Manoel Pereira Júnior, Manoel Ponciano Majlio
Carneiro, Ignez Ferreira de Vasconcellos Drummond, Lúcia Pimentel, Maria da
Gloria Moreira de SanfAnna e Maria Magdalena dos Santos Oliveira, e nomeados
para servir interinamente Rosa Cândida de Oliveira, Adelia Francisca das Chagas,
Alina de Oliveira, Antônio Carlos Velho da Silva, Augusto de Miranda, Castorina
Francisca das Chagas, Delphina Nunes Teixeira, Emilia de Albuquerque Ro-
drigues, Eugênio Manoel Nunes, Eulalia Cruz Santos Filha, Guilhermina Augusta
Bandeira Barradas, LIortencia cie Miranda Rodrigues, José Frederico Velho da Silva,
Luiza Philomena da Cunha Cruz e Maria Magdalena Soares Brasil.

Por Portarias de 22 de maio e 6 de dezembro foram também exonerados os
adjuntos interinos Manoel José de Lacerda e Artidoro Augusto Xavier Pinheiro Filho,
visto terem sido nomeados Amanuenses, este da Secretaria da Agricultura e aquelle-
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oneração que do logar de adjunto interino pediu José Joaquim de Campos da

Costa de Medeiros e Albuquerque.
Por Portaria de 7 de junho do anno findo foi nomeada adjunta effectiva Amélia

Fernandes da Costa, que por Decreto do dia anterior tinha sido exonerada do logar de

professora da escola publica de meninas da freguezia da Candelária, em virtude do

disposto no art, 20 do Decretou. 8.985 de 11 de agosto de 1883. Havendo, porém,
obtido nos últimos exames da Escola Normal a habilitação de que tinha ficado de-

pendente o seu provimento effectivo naquella cadeira, foi nella reintegrada por
Decreto de 2 do corrente mez.

A 15 e 16 de maio de 1888 effeituaram-se a Ia e a 2a sessão da 10a conferência

pedagógica.
A' vista do que representou a Inspectoria Geral de Hygiene no começo do

corrente anno quanto á conveniência de se fecharem varias escolas, attento o

estado epidêmico desta cidade, por Aviso de 9 de fevereiro ultimo foram sus-

pensos, até ulterior deliberação, os trabalhos de todas as escolas publicas.
Tendo melhorado o estado sanitário, recomeçaram aquelles trabalhos no

dia 8 de abril.
Considerando que a declaração da vitaliciedade dos professores públicos das

escolas primarias, assim como o reconhecimento do direito ás gratificações ad-

dicionaes a que se refere o art. 14 do Decreto n. 6.479 de 18 de janeiro de 1877

e a conservação desta vantagem devem ficar dependentes do aproveitamento dos
alumnos das ditas escolas, demonstrado nos exames annuaes de que tratam
os arts. 68 e seguintes do Regimento de 6 de novembro de 1883, resolvi que
se tenha em particular attenção para os fins indicados o que a semelhante res-

peito se verificar relativamente aos professores cujo provimento ainda não foi
declarado vitalicio, aos que pretendam taes gratificações e aquelles a quem ha-

jam sido concedidas.
Nesta conformidade, por Aviso de 6 de fevereiro determinei á Inspectoria

Geral que prestasse os necessários esclarecimentos sobre as pretenções que lhe

tinham sido submettidas; outrosim que, devidamente prevenidos os professores,
a mesma Inspectoria habilite o Governo, a contar da próxima época de
exames, a applicar aos que pela fôrma indicada não mostrarem que são dignos
de gozar das vantagens alludidas o disposto na parte final do citado art. 14
do Decreto n. 6.479 combinado com a do art. 23 do Regulamento de 17 de feve-
reiro de 1854, relativamente á suspensão dessas vantagens.

Tendo aquelle Aviso despertado queixumes por parte dos professores, convo-
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quei-os para uma reunião que se realisou na Secretaria do Império, afim de
ouvil-os sobre o assumpto. .

Nesta reunião, devidamente esclarecidos, puderam elles reconhecer não só
que a resolução do Governo fora adoptada a bem do ensino c dos créditos do pro-
fessorado, deante do facto sorprendente de terem no longo decurso de cinco annos
somente treze professores apresentado alumnos aos exames, apenas em o nu-
mero de 37, dos quaes só 8 lograram ser habilitados, o que sem duvida não jus-
tifica os sacrifícios que ao Estado custa o ensino official; mas também que as
disposições do actual Regimento interno das escolas não embaraçam o preparo
dos alumnos para os exames em que o mesmo Regimento exige que se de-
monstre o proveito do ensino.

Visto dispor o art, 176, § 3o, do Regulamento da Escola Normal, approvado
pelo Decreto n. 10.060 de 13 de oitubro ultimo, que, depois dos exames corres-
pondentes ao anno lectivo de 1888, o Governo, ouvida a Inspectoria Geral, no-
meará para reger interinamente as cadeiras que se acharem vagas as pessoas
formadas pela mesma Escola, garantida a preferencia a quem melhores notas
de approvação tiver alcançado, resolvi, por Aviso de 16 do dito mez de fevereiro, que,
reservada para essa época a decisão dos pedidos de transferencia de umas
para outras escolas, fossem elles apreciados não só conforme o merecimento re-
lativo dos candidatos, guardando-se o disposto no art. 19 do Decreto n. 8.985
de 11 de agosto de 1883, mas também á vista das razões que ollegarem os
professores que pretendam taes transferencias, o que muito importa neste as-
sumpto, attenta a necessidade de evitar que o ensino fique prejudicado por causa
de mudanças na regência das escolas.

Por ser de 2501000, no máximo, a quota annual com que concorrem os profes-
sores que moram nos prédios em que funccionam as escolas publicas de instrucção
primaria, ha grande desigualdade neste particular entre a posição desses membros
do magistério e a dos que regem cadeiras estabelecidas em casas que não offerecem
accommodações para a residência delles.

Nestas condições e porque os regulamentos em vigor não cogitam de conceder

qualquer compensação aos que se acham no ultimo caso, tenho por conveniente
adoptar um regimen mediante o qual desappareça a indicada desigualdade.

Para resolver acerca do assumpto, por Aviso de 4 de março recommendei ao
Inspector Geral que propuzesse o que lhe parecesse mais adequado a tal respeito,
ministrando ao mesmo tempo todos os esclarecimentos que habilitem a formar juiza
cabal sobre esse estado de cousas.

Por Aviso de 23 do citado mez de março regularisei o serviço relativo aos con-
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tratos que, em virtude do art. 57 do Regulamento de 17 de fevereiro de 1854, se
fazem com professores particulares, afim de prover ao ensino de alumnos pobres
em localidades onde não ha escolas publicas.

Os resultados de observações experimentaes obtidos por pacientes tra-
balhos dos hygienistas mostram a indeclinável necessidade de preservar a
infância das moléstias devidas á localidade e condições de installação da escola,
ao contagio e finalmente á immobilidade forçada e excesso de attenção, sempre fatal
ao desenvolvimento physico das crianças.

Não sendo os nossos estabelecimentos de instrucção e educação isentos dos
defeitos verificados e condemnados pela sciencia, inspirada no amor da juventude
escolar, pela Portaria de 28 de março, de que me occupo no artigo sobre—Saúde Pu-
blica—dei instrucções para a inspecçao hygienica escolar permanente nos estabeleci-
mentos de instrucção primaria e secundaria e institutos especiaes subordinados ao
Ministério do Império no município da Corte, e por Aviso da mesma data incumbi o
Inspector Geral de Hygiene de apresentar o plano de edificação e as condições do
estabelecimento de um hospital para os meninos que devam ser tratados pela
assistência publica nos termos do art. 5o da referida Portaria.

Sem duvida sobresahe, entre as necessidades da administração do ensino, a de
accommodar em edifícios construídos com as indispensáveis condições pedagógicas
e hygienicas as nossas escolas publicas de instrucção primaria, quasi todas estabe-
lecidas em prédios impróprios, cujo arrendamento determina despeza cada vez mais
crescente.

Estou certo de que os relatórios que os auxiliares da Inspectoria Geral de Hy-
giene, encarregados da indicada inspecçao, tem de apresentar sobre o exame minu-
iCioso das condições hygienicas do local e dos edifícios de taes escolas, hão de
subministrar elementos seguros para que com pleno conhecimento de causa se possa
«Cuidar seriamente de satisfazer aquella necessidade.

Afígura-se-me que muito facilitaria esse desideraíum o alvitre de contrahir um
•empréstimo de quantia cujo juro correspondesse á que se consigna no orçamento
para aluguel das casas particulares em que funccionam as escolas, e que continuaria
a ser incluída, com applicação, porém, ao serviço do empréstimo, passando ella
assim a ter o caracter de uma verba de acquisição.
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Escola Normal

Pelo Decreto n. 10.030 de 13 de oitubro de 188S foi reformada esta Escola^em
virtude da autorisação concedida ao Governo na Lei n. 3.314 de 16 de oitubro
de 1886, sendo expedido o Regulamento que encontrareis no annexo o e que é
submettido á vossa approvação.

A reforma deu logar a reclamações e queixas, manifestadas principalmente na
imprensa.

No intuito de inteirar-me da questão, resolvi ouvir as pessoas que melhores
esclarecimentos poderiam prestar não só quanto ás razões de conveniência que
se invocavam em favor da mesma reforma, mas também quanto ás que se alie-
gavam em sentido contrario.

Em conseqüência, reuni na Secretaria do Império o Director da 2a Direetoria
desta Repartição, Conselheiro Balduino José Coelho; o Inspector Geral interino de
instrucção primaria e secundaria do municipio da Corte, Bacharel Felisberto Pereira
da Silva; o professor da dita Escola, Bacharel Theophilo das Neves Leão, designado
para exercer interinamente o cargo de Director, logo que foi publicada a reforma ; o
ex-Director Bacharel João Pedro de Aquino; outro professor do estabelecimento, Ba-
charel Benjamin Constant Botelho de Magalhães; assim como o Conselheiro Álvaro
Joaquim de Oliveira, lente da Escola Polytechnica, que, por oceasião da reforma, dei-
xâra de leccionar na Escola, e o Dr. João Martins Teixeira, lente da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, o qual fora consultado sobre a organisação dos pro-
grammas, especialmente na parte relativa ao ensino scientifico.

Em não pequeno numero de conferências foi o assumpto minuciosa e detida-
mente examinado, e verifiquei que as queixas procediam sobretudo da mudança
introdusida na constituição e regimen do estabelecimento para dar-lhe o caracter
profissional que lhe é especifico. *

Assim, foram principalmente impugnadas as disposições concernentes ao exer-
cicio da Escola durante o dia, á limitação da freqüência e á sua obrigatoriedade, á
fixação do máximo da idade para a matricula, eá distribuição das matérias, levadas
do anno em que se enceta o estudo, o primeiro em relação a quasi todas, até
o ultimo, disposições adoptadas justamente para corrigir os defeitos dos traba-
lhos escolares realisados á tarde e a noite, da freqüência illimitada e livre, da
não limitação do máximo da idade, da distribuição dos estudos em series,

imp. 4
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os quaes, de par com outros, que foram sanados pela reforma, inspiraram â

Commissão de Instrucção Publica desta Gamara, no parecer apresentado a 12 de

setembro de 1832, o conceito de não ter ainda havido instituição que « menos cor-

respondesse ao nome adoptado » do que a antiga Escola Normal, e de bastar, por
si só, para perverter a Índole do estabelecimento o systema"de ensino á noite. As

queixas e reclamações eram, portanto, provocadas pela adopçao das medidas sem

as quaes não é licito conceber a organisação do ensino normal, que, é escusado

observar, se rege por normas muito differentes das que são aconselhadas pelos
interesses geraes da instrucção.

Considerado o objecto do ensino das escolas normaes, também não podiam pre-
valecer as criticas que recahiram em o novo programma, na parte concernente á

determinação dos conhecimentos que convém ministrar ao alumno-professor.

Não deixaram, porém, de ter cabimento algumas considerações relativas á

insufflclencia que se nota em certos pontos da reforma e á desproporção, que em ou-

tros existe, entre os serviços prescriptos e os meios que se lhes assignam, defeitos

estes que, como já tive occasião de dizer-vos no artigo geral sobre — Instrucção Pu-

blica -, são devidos á notável estreiteza dos recursos autorisados, o que foi

ainda causa de se não remediar um dos capitães vicios da antiga organisação, o

ensino mixto para os dois sexos.
Além de ter ouvido as pessoas doutas e experimentadas, que acima mencionei,

quiz conhecer o juizo do Inspector Geral effectivo da instrucção primaria e secundaria,

Bacharel Emygdio Adolpho Victorio da Costa, que tinha reassumido o exercicio, ao

voltar da Europa, onde se achava, com licença do Governo, quando se celebraram as

reuniões de que vos falei. Em conseqüência, expedi-lhe Aviso, afim de que, antes de

se abrirem as aulas da Escola, indicasse os pontos do Regulamento em que lhe pare-
cesse haver difflculdade de execução, ou as disposições que devessem ser

alteradas, cooperando assim para as modificações que o Governo pretende realisar

no mesmo Regulamento, de acordo com as idéas que tenho enunciado, si para
isso obtiver a necessária autorisação legislativa, e habilitando-o a fazer desde logo

os retoques de natureza meramente regulamentar, na parte que não respeita á orga-

nisação e regimen da Escola, instituídos mediante a delegação legislativa de que
usou o meu antecessor.

Em resposta trouxe ao meu conhecimento aquelle funccionario que « não podia

propor alterações ao Regulamento annexo ao Decreto n. 10.060 de 13 de oitubro de

1888, que reformou a Escola Normal, por isso que só cia execução do mesmo Regu-
lamento poderão resultar duvidas, e patentear-se a conveniência de algumas de suas
disposições impugnadas pelos interessados».
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Em taes condições não havia sinão dar estricta execução ao Regulamento, e
na occasião própria submettel-o á vossa ápprovação, em cumprimento do preceito
do art. 19 da Lei n. 2348 cie 25 de agosto de 1873.

Em virtude da reforma:
Foi exonerado, por Decreto de 31 de dezembro, o Bacharel João Pedro de Aquino

do logar de Director, assumindo a direcção interina da Escola, na fôrma do novo
Regulamento, o professor Bacharel Theophilo das Neves Leão.

Foram também exonerados, por Portarias de 31 de dezembro, dos logares que
interinamente exerciam os professores Fausto Carlos Barreto, Conego Luiz Ray mundo
da Silva Brito, Bacharel Alfredo Coelho Barreto, Dr. Evaristo Nunes Pires, Conse-
lheiro Álvaro Joaquim de Oliveira, Dr. Pedro Severiano de Magalhães e Bacharel
Antônio Valentim da Costa Magalhães; os substitutos Bacharel Frederico Carlos da
Costa Brito, Bacharel José Gomes de Souza Gayoso, Dr. Pedro de Albuquerque
Rodrigues, Engenheiro Pedro Barreto Galvão, Bacharel Benedicto Ray mundo da
Silva e Dr. Francisco Moreira da Rocha.

Foram ainda exonerados na mesma data os Contínuos Antônio Pimenta da Silva
Pinto e Ernesto de Souza Graça.

Por Portarias do Io de janeiro:
Foram nomeados para exercer interinamente os logares de professores: Boa-

ventura Plácido Lameira cie Andrade, de portuguez e noções de historia da litte-

ratura da língua vernácula; o Conego José Gurgel do Amaral Barbosa, de religião;

o Dr. Pedro Severiano de Magalhães, de elementos de sciencias physicas e naturaes;
Para exercer interinamente os logares de professores adjuntos, foram nomeados:

o Dr. Eugênio de Guimarães Rabello, de portuguez e noções de historia da littera-

tura da língua vernácula; o Bacharel José Gomes de Souza Gayoso, de elementos de

sciencias physicas e naturaes; o Bacharel Balthazar Bernardino Baptista Pereira,

de geographia e historia; o Bacharel Alfredo Coelho Barreto, de mathematicas ele-

mentares e noções de escripturação mercantil; Felisberto Rodrigues Pereira de

Carvalho, de instrucção moral e civica, noções de economia política, pedagogia e

legislação escolar.
Na mesma data passou o Amanuense Bellarmino Frankiin Baptista a exercer o

logar de Encarregado da bibliotheca, museu pedagógico e gabinetes, e foram no-

meados Fausto José do Amaral e Antônio Pimenta da Silva Pinto, este para o logar

de Continuo-Correio e aquelle para o de Porteiro-Continuo.

Por Decreto de 2 de janeiro declarou-se que o professor de francez José Francisco

Halbout continuaria na regência da cadeira desta matéria, e que o Dr. João Carlos

de Oliva Maia e os Bacharéis Theophilo das Neves Leão e Benjamin Constant
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Botelho de Magalhães passariam a reger as seguintes cadeiras: o primeiro, a de in-
strucção moral ecivica, noções de economia política, pedagogia e legislação escolar; o
segundo, a de geographia e historia ; e o ultimo, a de mathematicas elementares e
noções de escripturação mercantil.

Por Decreto de 5| de janeiro foi jubilado Paulino Martins Pacheco no logar de
professor de calligraphia e desenho linear.

Foram contratados em 2 de janeiro :
O Bacharel em sciencias Henrique Oscar Bahiana e Thomaz Driendl para os

logares de professor de escripta e desenho;
Francisco José Bokel, para o de professor da escola de applicação ;
Miguel Cardoso, para o de professor de musica vocal;
Olavo Freire da Silva, para o de mestre de trabalhos manuaes do sexo

masculino;
Arthur Higgins, para o de mestre de gymnastica ;
Marianna Bernardina da Veiga, para o de mestra de trabalhos de agulha ;
Cândida Carneiro Bragazzi, para o de mestra de gymnastica.
Concedida, em 16 de março, ao professor de francez José Francisco Halbout a

jubilaçâo que pediu, foi nomeado para reger interinamente a respectiva cadeira o
Bacharel Carlos Ferreira França.

No anno de 1888 matricularam-se 332 alumnos, distribuidos do modo seguinte :
Ia serie ... 243
2a  84
3a » .,•  5

Foram admittidos á freqüência das aulas como ouvintes 45.
Dos matriculados pertenciam ao sexo masculino 64; ao sexo feminino 268.
Dos ouvintes, eram do sexo masculino 18; do feminino 27.
Para os exames inscreveram-se 213 alumnos.
O resultado foi o seguinte:

Ia SERIE

Instrucção religiosa

Compareceram a exame 9.

Approvadas com distincção
plenamente...,

Approvados simplesmente.

Sexo masculino Sexo feminino

3

;3
2
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Portugue*

Compareceram a exame 66.
Approvados com distincção  ,.

plenamente
simplesmente

Reprovados.
Faltaram á prova oral

Sexo masculino Sexo feminino

5
12

7 29
3
2

Francez

Compareceram a exame 8.
Approvadas com distincção ,

plenamente
Approvada
Faltou á prova oral

Ariíhmetica

Compareceram a exame 47.

Approvados com distincção
)) plenamente *..••.»«•...•••.

simplesmente
Reprovadas
faltaram á prova oral
Retirou-se da prova escripta ,.

4
2
1
1

8
11
12

6
1

1

C alligraphiaje desenho

Compareceram a exame 48.

; Approvados com distincção,
plenamente...
simplesmente.

Faltaram á prova prática...

2

4

2

1
25
11

3
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Gymnastica

Compareceram a exame 53.

Approvados com distincção
plenamente
simplesmente

Reprovada
Faltou á prova prática

Sexo masculino Sexo feminino

3
18
16

i
i

2a SERIE

Português

Compareceram a exame 30.

Approvados com distincção f....
plenamente

» simplesmete
Faltaram á prova oral.

6
12
4
1

Álgebra, geometria e trigonometria

Compareceram a exame 26.

Approvadas com distincção
plenamente....

Approvados simplesmente..

3
11
9

Chorographia e historia do Brasil

Compareceram a exame 38.

Approvados com distincção,
plenamente....
simplesmente..

Faltaram á prova oral

3
13
14

2
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Musica

Compareceram a exame 47.

Approvados com distincção .
plenamente

simplesmente *íi*.
Faltou á prova prática

Sexo masculino Sexo feminino

2
23
12

1

Trabalhos de agulha
¦ 

• 

.¦¦¦•..

'7.'7:''7

Compareceram a exame 30.

Approvadas com distincção,
» plenamente....
» simplesmente..

13
13
4

Pedagogia

Compareceram a exame 22.

Approvados simplesmente  18

Realisaram-se, portanto, 424 exames cujo resultado
foi o seguinte:

Sexo masculino Sexo feminino

Approvados com distincção  5i 80
» plenamente  24 143 167
» simplesmente......  37 132 169

Reprovados....  10 12

Faltaram aprova oral....  7 .1°
» » » prática  4 5

Retirou-se da prova escripta.. 1 *

O serviço dos exames, tendo começado a 20 de novembro, prolongou-se

até 13 de março, de sorte que o pessoal docente e o administrativo tiveram de
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trabalhar com esforço durante o periodo mais rigoroso do verão deste anno e

quando mais intensas se tinham tornado as epidemias reinantes. Graças á dili-

gencia e zelo de todos, effeituou-se o serviço com a devida regularidade, di$tin-

guindo-se, entre os que mais auxiliaram o Director interino, o professor adjunto
da cadeira de mathematicas Bacharel Alfredo Coelho Barreto. A' vista desse resul-
tado signifiquei ao referido pessoal os louvores do Governo,

Depois procedeu-se, na conformidade dos arts = 86 a 98 do novo Regulamente,
aos exames de admissão para os quaes se tinham inscripto 57 candidatos, sendo
4 do sexo masculino e 53 do feminino. Das 44 que compareceram foram habi-
litadas 20 pessoas do sexo feminino, tendo, porém, 2 desistido da matricula.
Foi inhabilitado o único candidato do sexo masculino que comparecera.

Em virtude do disposto no art. 173 do Regulamento, admittiram-se á matricula,
independentemente do exame de que tratam os artigos citados, 23 alumnos da antiga
Escola, dos quaes só 3 pertencem ao sexo masculino.

Estão, portanto, matriculados 41 alumnas e 3 alumnos.

No dia 2 de abril a Escola Normal, havendo deixado o edifício da Escola Poly-
technica, passou a occupar o próprio nacional da praça da Acclamação, entre as
ruas de S. Pedro e Larga deS. Joaquim, donde tinham sido transferidas as escolas
da freguezia de SanfAnna que alli funccionavam.

A collocacão da Escola em edifício próprio satisfez a uma necessidade ha
muito reclamada. Ainda que o edifício, único de que o Governo podia utilisar-se,

não tenha algumas das condições para cabal accommodação da Escola, é fora de
duvida que também nesta parte houve notável melhoramento.

. • Na escola de applicação annexa ao estabelecimento matricularam-se 24 alum-
s, numero fixado pelo Director em virtude do Regulamento.

No dia Io do corrente mez abriram-se as aulas, estando tudo convenientemente
disposto em o novo edifício.

Brevemente terão começo os concursos para provimento dos logares vagos.
No seu relatório o Director interino assignala o melhoramento do regimen da

Escola e informa que todos os serviços proseguem regularmente.
Aproveitando o ensejo da viagem do Dr. Joaquim José de Menezes Vieira á

Europa, resolvi enearregal-o de estudar quanto se refere ao ensino normal em
França e mais paizes que percorrer.

E' de esperar que da commissão que confiei a esse distincto educador resulte o
maior proveito para aquelle estabelecimento, digno da mais desvelada solicitude
dos poderes públicos pela natureza de sua importante missão.
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III

Imperial Collegio de Pedro II

No anno de 1883 matricularam-se no Imperial Collegio de Pedro II439 alumnos,
sendo 317 no Externato e 172 no Internato. O numero dos alumnos que freqüentaram
gratuitamente as aulas foi de 30 neste estabelecimento e de 137 naquelle.

Tendo avultado a freqüência nas aulas do 2o anno do Externato, procedeu-se á
sua divisão, nas mesmas condições expostas nos anteriores Relatórios deste Minis-
terio quanto aos annos de 1886 e 1887.

No Externato effeituaram-se 816 exames, sendo o resultado o seguinte :

Approvações com louvor 7

plenas  248
simples  297

Reprovações  122

Deixaram de ser prestados 707 exames. Perderam o anno 44 alumnos e retira-
ram-se 23.

Por Portarias de 3 de julho de 1888 e 28 de fevereiro do corrente anno foram no-
meados Júlio César Carneiro Vidai e Epiphanio José dos Reis para exercerem os
logares, este de Vice-Reitor e aquelle de Secretario durante o impedimento dos
funecionarios effectivos, eleitos deputados a Assembléas Legislativas Provinciaes,

No Internato, durante o anno, retiraram-se 9 alumnos e falleceu 1.

Foram prestados alli 523 exames com o seguinte resultado:

Approvações com louvor.. 4
» Qisiincias. ,•.•••..••••#••••••••••»•••••• a *o
» plenas 184
» simples 180

Reprovações *2

Não se fizeram 118 exames.
imp. 5
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Receberam o gráo de bacharel 11 alumnos de ambos os estabelecimentos que
terminaram o curso.

Por Decreto de 26 de janeiro do corrente anno foi jubilado, conforme pedira, o

professor de historia geral do Internato Dr. Manoel Duarte Moreira de Azevedo.

IV

Curso noeturno para o sexo feminino

No anno de 1888 matricularam-se 56 alumnas nas aulas de religião, geographia,
arithmetica, portuguez, latim, italiano, francez, inglez, allemão, musica e gy-
mnastica.

Fizeram exame das matérias de diversos annos 34 alumnas, sendo o resultado
o seguinte :

Approvações distinctas  22
plenas  31

,» simples  21

Este anno affluiu grande numero de pessoas para matricular-se no Curso,
avultando entre ellas as que freqüentavam a Escola Normal, cujas aulas eram dadas
á tardee ánoite e passaram agora a funccionar de dia.

V

Exames geraes de preparatórios

O quadro seguinte mostra o resultado dos exames geraes de preparatórios a
que se procedeu de 5 de novembro de 1888 a 28 de fevereiro ultimo, perante a
Inspectoria Geral da instrucção primaria e secundaria do Municipio da Corte.
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MATÉRIAS

Portuguez

Francez

Inglez

iiiiemaOa >....»..<«..••,»..

Latim

Rhetorica e poética
Arithmetica

Álgebra

Geometria,

Trigonometria

Geographia

Historia geral ,..
Historia e ehorographia do
Brasil

Physica e chimica

Historia natural

Philosophia.,

O)
H
O

Pu

o
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376

54
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72

412

110

291

61
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19
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18

68

23 125

16

19
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__.,- iii

115 835

RESULTADO
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131

117

8
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20

131

29

90

15

47

48

75

8

8
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1.022
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0
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1
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7
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48 140

28 1C3

33 89

14

47

32

20 129

43

87

26

77

76

m
6

6

42

983

O resultado dos exames feitos nas províncias de Pernambuco e S. Paulo
perante as respectivas Faculdades de Direito, consta dos artigos sobre estes esta-
belecimentos.

Quanto aos exames feitos nas outras províncias, não se receberam infor-
mações completas.
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Por Portarias de 28 de agosto e 7 de novembro de 1888 concedeu-se a exoneração

que pediram o Arcediago Dr. Manoel Tavares da Silva e oDr. Mathias de Vilhena

Valladâo dos cargos de Delegados especiaes da Inspectoria Geral da instrucção

primaria e secundaria do municipio da Corte nas capitães das províncias do Maranhão

ede Minas Geraes.
Por Portarias de 18 de setembro e 7 de novembro foram nomeados para os

mesmos cargos o Conego Francisco José Baptista e o Bacharel Claudino Pereira da

Fonseca.
Por Portarias de 20 do citado mez de novembro foram também exonerados, a

pedido, os Bacharéis Fausto de Freitas e Castro e Manoel Ferreira de Mello

de iguaes cargos que exerciam nas capitães das províncias de S. Pedro do Bio

Grande do Sul e de Santa Catharina.
Pelos Presidentes das referidas províncias foram nomeados para servir interi-

namente na primeira, o Dr. Jayme de Almeida Couto, e na segunda, o Dr. José

Ferreira de Mello.

Desde o anno de 1885 achava-se a Inspectoria Geral da instrucção primaria e

secundaria funccionando, com duas das escolas publicas da freguezia de Santa Rita,

em parte do prédio próprio nacional da rua da Harmonia.
A collocação da mesma Inspectoria naquelle ponto extremo da cidade, tão

distante da Secretaria de Estado e demais Repartições deste Ministério, dava logar a

muitos inconvenientes, principalmente no período dos exames do Collegio de Pedro II

e dos de preparatórios que se fazem no Externato do mesmo Collegio.

Urgindo, portanto, estabelecel-a em logar apropriado, determinei que fosse

transferida para o edifício da igreja de S. Joaquim, á rua deste nome e annexo ao

Externato, que tinha sido cedido ao Instituto Pharmaceutico, o qual, também desde
1885, deixara de utilisal-o, por haver suspenso os trabalhos a sua Escola de
Pharmacia.

Na mesma oceasião providenciei para que a igreja fosse restituida ao Externato
do Collegio, afim de restaurar-se nella o culto; e ainda para que fossem accommodados
em parte do prédio da rua da Harmonia os objectos, pertencentes ao Instituto, que se
achavam depositados no da rua de S. Joaquim.
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INSTRUCÇÃO SUPERIOR

I

Faculdade de Direito do Recife

Para os exames do curso superior, que se fizeram de março a junho de 1888, in-
sçreveram-se 158 estudantes.

O resultado foi o seguinte:

Approvados plenamente 47
» simplesmente 59

Reprovados 34

Não compareceram, deixaram de concluir as provas, ou
fizeram provas nullas 18

No referido curso matricularam-se o anno passado 887 alumnos, sendo:

No 1° anno 209
» 2o 174
» 3o » Í9*
» 40 190
» 5° » 123

_ oNo fim do anno inscreveram-se para os exames 720 estudantes, dos quaes 68f

se tinham matriculado. O resultado foi o seguinte :

Approvados com distincção  29

plenamente  393
simplesmente

Reprovados...
...... »•••••••»••• ... •• xO»J

. . .,

Não compareceram, deixaram de concluir as provas, ou

fizeram provas nullas.  69
....

Em 1888 matricularam-se no curso preparatório 305 alumnos.

(

y

.
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Para os exames geraes de preparatórios, aos quaes se procedeu de novembro
daquelie anno a janeiro ultimo, inscreveram-se 1.800 estudantes.

O resultado foi o seguinte:

Approvados com distincção 32
» plenamente 468
» simplesmente 536

Reprovados 321
Não compareceram ou deixaram de concluir as provas 443

Sob a direcção do Bacharel João Elysio de Castro Fonseca funccionou um curso
livre das matérias ensinadas no Io e 2o anno da Faculdade.

Por Decreto de 13 de junho concedeu-se ao Bacharel Antônio Luiz de Mello Vieira
a exoneração que pedira do logar de professor de philosophia do curso preparatório.

Foi a seu pedido aposentado o bacharel José Honorio Bezerra de Menezes no logar
de Secretario, por Decreto de 11 de julho.

Mediante concurso foram nomeados :

Profes sor de arithmetica e geometria, o Bacharel Manoel Fernandes Sá Antunes,
por Decreto do 1° de dezembro ;

Professor de geographia e historia, o Bacharel José Bandeira de Mello, por De-
creto de 22 do dito mez;

Lente substituto, o Dr. Manoel Clementino de Oliveira Escorei, por Decreto da
mesma data.

Foi nomeado Continuo, por Portaria de 30 de novembro, José Joaquim Fernandes
da Silva.

A' vista dos estudos e exames a que procedeu o Engenheiro Luiz Pucci, na cidade
do Recife, em commissão deste Ministério, resolveu o Governo que se construísse o
novo edificio para a Faculdade no terreno limitado pelas ruas Isabel, Riachuelo,
Hospício e Sete de Setembro, reservando-se uma zona do mesmo terreno afim de ser
arborisada.

Pelo credito votado na Lei n. 3349 de 20 de oitubro de 1887 foi adquirido o
terreno mertinnM «.^-.ua. ^ fa.ooa^uuif, e ultimamente expedi as convenientes
ordens para ter começo a construcção, de acordo com oplano e orçamento organisados
pelo referido Engenheiro, a quem o Governo significou o reconhecimento do modo'satisfactorio por que desempenhara o encargo que lhe tinha sido confiado
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II

Faculdade de Direito de S. Paulo

Em março de 1838 foram admittidos a exame das matérias do curso superior 31
estudantes que no anno antecedente não o tinham concluído ou haviam deixado de
comparecer. O resultado foi o seguinte:

Approvados plenamente.  U
» simplesmente.. ,.,.,.,,  14

Reprovados  3
Não compareceram ou deixaram de concluir as provas... 3

Um dos referidos estudantes, tendo concluído o curso, recebeu o gráo de Ba-
charel em sciencias sociaes e jurídicas.

Antes da abertura das aulas defenderam theses e foram approvados simples-
mente 2 candidatos, a um dos quaes se conferiu o gráo de Doutor.

Matricularam-se o anno passado 473 alumnos, sendo:

» 2o  71
» 3o  131
» 4° 9S)

Dos ditos alumnos 471 são brasileiros e 2 estrangeiros, sendo um francez e outro
italiano.

Os brasileiros são naturaes:

DeS. Paulo 160
De Minas Geraes 109
Do Rio de Janeiro 54
Da Corte 50
Do Rio Grande do Sul 32
Da Bahia 15
Do Paraná 8
De Goyaz 8
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De Pernambuco 7
De Matto Grosso. "
Do Pará 3
Do Espirito Santo 3
De Santa Catharina 3
De Sergipe 3
Do Ceará  tJ
Do Maranhão 2
Das Alagoas 2
Do Amazonas -> • • *¦

Do Piauhy •
Da Parahyba

i
1

Dos alumnos matriculados 8 passaram para a Faculdade de Direito do Recife e

4 falleceram.

No fim do anno inscreveram-se para exames 481 estudantes, dos quaes 452 se

tinham matriculado. O resultado foi o seguinte :

Approvados plenamente: 214
» simplesmente 133

Reprovados. ..•••..• «•*
Deixaram de comparecer ou não concluíram as provas... 100

Receberam o gráo de Bacharel 60 alumnos que terminaram o curso.

O resultado dos exames feitos em março do corrente anno foi o seguinte :

Approvados plenamente 16
» simplesmente

Reprovados — eVauOS ..?¦;«..«¦'.*¦.*«¦•«.;»•'"

Não compareceram

Um alumno que concluiu o curso recebeu o gráo de Bacharel.
Defendeu theses um candidato, sendo inhabilitado.
Eleva-se a 2.596 o numero dos estudantes que desde 1828 têm recebido aquelle

gráo nesta Faculdade.
Antes de começarem os trabalhos lectivos do curso preparatório em 1888 insere-

veram-se para fazer exames de chorographia e historia do Brasil 98 alumnos.

\
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O resultado foi o seguinte:
Approvado plenamente 1
Approvados simplesmente 29
Reprovados 6
Não compareceram, deixaram de concluir as provas

ou fizeram provas nullas. ,..,. 62 *

Nas aulas do referido curso matricularam-se no dito anno 325 alumnos,
Para os exames geraes de preparatórios realisados no fim do anno lectivo in-

screveram-se 1.884 estudantes, dos quaes 231 eram matriculados.
O resultado foi o seguinte:

Approvados com distincção ,.. 4
plenamente  289
simplesmente  858

X\U|J v UVüUUo» i • t t i 9 , a , , < a « « a . .>.........«•.... ....... Oíl í

Não compareceram, deixaram de concluir as provas
ou fizeram provas nullas  412

Para exames complementares de geometria no espaço, feitos em março do
corrente anno, inscreveram-se 76 estudantes. O resultado foi o seguinte :

Approvados plenamente o... 25
» simplesmente 47

Deixaram de comparecer 4

Foram nomeados :
Lente substituto, mediante concurso, o Dr. Pedro Augusto Carneiro Lessa, por

Decreto de 30 de maio de 1888.
Lente da 2a cadeira do Io anno, na conformidade do art. 32 dos Estatutos de

28 de abril de 1854, o lente substituto Dr. Américo Braziliense de Almeida e Mello,

por Decreto de 13 de oitubro do mesmo anno.
A bibliotheca da Faculdade adquiriu mais 240 obras em 701 volumes.

Pelos leitores que freqüentaram a bibliotheca foram consultadas 9.880 obras.

O Director representa de novo acerca da urgente necessidade de reorganisar o

curso annexo á Faculdade.
No artigo geral sobre — Instrucção Publica -já tive occasião de manifestar-vos

as minhas idéas a respeito do systema por meio do qual lograremos, além de

outras vantagens, satisfazer á necessidade do conveniente preparo dos que aspiram

aos estudos superiores.
imp. 6

ft i
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Os cursos annexos ás Faculdades de Direito não poderão deixar de ser apro-

veitados afim de attender-se aos interesses da instrucção secundaria nas capitães

das províncias de S. Paulo e Pernambuco. Conseguintemente espero que, conside-

rando a impossibilidade de poderem taes cursos corresponder até mesmo ao que

hoje.se exige para aquelle preparo, não demorareis as medidas definitivas que

habilitarão o Governo a remediar os males resultantes do actual estado de cousas,

e que tanto têm influído para o abatimento dos estudos superiores.

III

faculdade de Medicina do Rio de Janeiro ¦

No ultimo anno lectivo foram admittidos nesta Faculdade 590 estudantes, sendo

361 mediante matricula e 229 com permissão para freqüentaremos laboratórios.
Dos mencionados estudantes pertencem ao curso médico 437, ao pharmaceutico

127 e ao odontologico 26, assim distribuidos :

CURSO MÉDICO

Ia serie ... 62

3a » 94
4a 58
5a 68
6* 98

CURSO PHARMACEUTICO

Ia serie, 30
2a .,  ........ 39
3a 58

CURSO ODONTOLOGICO

Ia serie  10
2a 8
3a » 8
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Dos estudantes do curso médico transferiram-se 4 para a Faculdade de Me-
dicina da Bahia e 1 para a 2a serie do curso de pharmacia; 2 falleceram e 55 deixa-
ram de inscrever-se para exame.

Dos estudantes do curso pharmaceutico 2 passaram para aquella Faculdade
e 1 para a Escola de Pharmacia de Ouro Preto, e 13 deixaram de inscrever-se
para exame.

Do curso odontologico 3 estudantes deixaram de inscrever-se para exame.

O resultado dos exames por matérias foi o seguinte:

CURSOS

Médico Pharmaceutico Odontologico total

Approvações* distinctas 35 " 10 45
» plenas 556 118 23 697
» simples 348 101 34 483

Reprovações 100 23 129
Exames não realisados 41 48

Considerando-se os exames por series, ficaram habilitados:

CURSO MEDICO
.

Na Ia serie  ... 16

» 2a 44

» 3a » ..;....... ....e 55

» 4a » 53

» 5a 47

292

¦

m
:m

CURSO PHARMACEUTICO

Na Ia serie  *5

» 2a  22

» 3a »  53
 90



44

.,:-,;í(7..-

CURSO ODONTOLOGICO

Na Ia serie 5
» 2a » ......... 7
» 3a 8

 20

Defenderam theses 77 alumnos, dos quaes foram approvados com distincção
13 e plenamente 64.

Dos referidos alumnos 11 tinham sido approvados nas clinicas em o anno
anterior.

Os 77 alumnos approvados receberam o gráo de Doutor em medicina.
Deixaram de defender theses 17.
Prestaram juramento de pharmaceutico 52 alumnos approvados na 3a serie do

respectivo curso, e foram habilitados 8 do curso odontologico.

Os 77 alumnos que se doutoraram são naturaes :

Do Rio de Janeiro 31
De Minas Geraes 9
De S. Paulo 8

;* Do Rio Grande do Sul. 5
Da Bahia 4
Da Parahyba , ... 4
Do Ceará 3
Do Pará. 3
De Pernambuco ,,« 2

' De Sergipe 2
Do Espirito Santo 1
De Matto Grosso. 1
Do Paraná j
Do Maranhão 1
Das Alagoas \
De Santa CUharina.  ê 1

Habilitaram-se para exercer sua profissão no Império 3 médicos, 1 pharma-
ceutico, 1 parteira e 1 dentista formados por escolas estrangeiras.

Nos diversos laboratórios effeituaram-se regularmente os trabalhos práticos.
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No laboratório de hygiene fizeram-se o anno passado 2.082 analyses, das quaes
foram retribuídas 237, sendo 21 solicitadas por particulares e 216 pela Inspectoria
Geral de Hygiene por conta dos interessados : estas produziram a quantia de
3:512$000e aquellas importaram em 233$000. As demais 1.845 analyses não foram
retribuídas, visto se referirem a productos apprehendidos pela mesma Inspectoria.

- Em 1888 augmentou a renda do referido laboratório.
As collecções do museu anatomo-pathologico e do laboratório de botânica foram

enriquecidas, estas com cerca de 300 typos vegetaes, tendo sido adquiridos muitos
gêneros cujos especimens a Faculdade não possuía, e aquellas com as novas peças
compradas nn Europa por intermédio do Director da Faculdade e com as que
preparou no museu o respectivo modelador.

A bibliotheca foi freqüentada por 12.220 leitores, que consultaram 13.121 obras.
Adquiriram-se por compra e donativos mais 499 obras, em 634 volumes, c 43

fasciculos. Além de 45 números de jornaes de assignatura, foram recebidos, me-
diante permuta, 42 de differentes paizes, e theses das Faculdades de Bordeaux,
assim como de Utrecht, Gõttingen, Strasburgo e outras escolas.

Entre os donativos comprehende-se o de obras importantes offerecidas por Sua
Magestade o Imperador.

Providenciei para que seja impresso o catalogo systematico da biblio-
theca.

Publicaram-se os volumes correspondentes ao 5o anno da Revista dos cursos
práticos e theoricos.

Foram concedidas, por Decreto de 27 de oitubro e 17 de novembro, as exone-
rações que pediram os Drs. Eduardo Augusto Ribeiro Guimarães e Eduardo Au-
gusto de Menezes dos logares, este, de adjunto á Ia cadeira de clinica medica, e
aquelle, de preparador do laboratório de therapeutica experimental.

Foram nomeados por Decretos de 6 de junho o Sub-Secretario Dr. Antônio de
Mello Muniz Maia para o logar de Secretario, vago por fallecimento do Dr. Carlos
Ferreira de Souza Fernandes, e para o de Sub-Secretario o Dr. Felix José Coelho de
Almeida.

Mediante concurso foram nomeados:
Lente da cadeira de hygiene e historia da medicina, o adjunto á mesma cadeira

Dr. Benjamin Antônio da Rocha Faria, por Decreto de 19 de agosto;
Adjunto á cadeira de matéria médica e therapeutica, o Dr. Emilio Arthur Ri-

beiro da Fonseca, por Decreto de igual data;
Preparador do laboratório de physiologia experimental, o Dr. Philogonio Lopes

Utinguassú, por Decreto de 11 de setembro;

• ,y
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Adjunto á cadeira de anatomia cirúrgica, medicina opero toda e apparelhos, por
Decreto do Io de dezembro, o Dr. Marcos Bezerra Cavalcanti, o qual era preparador
do laboratório que se liga á referida cadeira.

Também mediante concurso foram providos differentes logares de internos e

ajudantes de preparador.
Poi prorogado até junho do corrente anno o prazo da commissão de que o Di-

rector da Faculdade, Barão de Saboia, se acha incumbido na Europa.
A' vista do que allegou o Dr. Oscar Adolpho Bulhões Ribeiro, lente substituto

da extincta secção de sciencias cirúrgicas, por Aviso de 20 de março do corrente

anno resolvi permittir, de acordo com a informação prestada pela Directoria da

Faculdade, que o mesmo Doutor desistisse do direito de ser provido na cadeira de his-

tologia theorica e prática, vaga por fallecimento do Dr. Antônio Caetano de Almeida,

reservando-se entretanto os direitos que lhe competem na qualidade de lente

substituto.
Em virtude do § 43 do art. 2o da lei n. 3397 de 24 de novembro de 1838 e atten-

dendo ao que propuzera o Director da Faculdade, de acordo com o lente da cadeira de
hygiene, pelo Decreto n. 10.230 de 13 de abril ultimo foi reorganisado o respectivo
laboratório, do qual separou-se o serviço das analyses e exames, de que tratava o

art. Io do Regulamento approvado pelo Decreto n. 9033 de 22 de dezembro de 1883,

para passar, em conformidade do art. 184 do Regulamento annexo ao Decreto n. 9554

de 3 de fevereiro de 1886, a ser feito em laboratório especial.
Em conseqüência daquella reorganisação, o Instituto de Hygiene, em que foi con-

vertido o primeiro dos mencionados laboratórios, destina-se a ampliar o ensino
da hygiene em todos os gráos e a constituir o centro dos estudos e pesquizas
sobre as epidemias e epizootias, as águas potáveis do abastecimento publico
e as substancias susceptíveis de transportar germens mórbidos e propagar as
epidemias.

Era ha muito reconhecida a necessidade de construir um edifício especial para
a Maternidade annexa á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

Accedendo ao que lhe pedira, a Ordem Carmelitana Fluminense, com os mais
louváveis sentimentos de caridade e patriotismo, poz para aquelle fim á disposição do
Ministério a meu cargo o terreno que possuía á praia da Lapa, adjacente ao respectivo
Convento.

No tocante ao plano do edificio o Engenheiro encarregado das obras deverá en-
tender-se com o Director da Faculdade, o qual acompanhará, com o lente de clinica
obstetrica e gynecologica, os trabalhos de construcção na parte concernente á hy-
giene especial do estabelecimento.
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Ao effeituar-se a solemnidade do assentamento da pedra fundamental, com a
assistência de Sua Magestade o Imperador, a Ordem Carmelitana Fluminense cedeu
30 braças do terreno da cerca do Convento afim de que, annexo á Maternidade, que
terá o nome de Santa Isabel, possa ser fundada uma enfermaria para crianças.

Por ordem de Sua Magestade o Imperador coube-me a satisfação de agradecer
esse relevante serviço prestado á humanidade.

Relativamente ás construcções que estavam sendo feitas na Praia da Saudade,
destinadas em parte á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, nada se adeantou
até agora : essas construcções continuam paralysadas, por falta de meios, com
perda dos materiaes alli empregados, os quaes representam consideráveis va-
lores.

IV

Faculdade de Medicina da Bahia

Em 1838 freqüentaram esta Faculdade 451 estudantes, sendo 39S do curso
médico, 51 do curso pharmaceutiço e 2 do curso de odontologia, tendo-se matriculado
218 e freqüentado os laboratórios 233.

Dos referidos alumnos são naturaes:

De Minas Geraes 39
De Sergipe 3:5
Lr\J JL i lULlÇ/dClllCllU...... «..«.»!»..•«....««•>¦..««. ««•«.»««.».. Oi

Do Ceará  23

De Pernambuco 23
Do Maranhão 20
Eo Rio Grande do Sul, 16
Das Alagoas 15
Do Pará 14
De S. Paulo 13
Da Parahyba 10
Do Rio Grande do Norte 7
Do Piauhy 5
De Matto Grosso 3
Do Espirito Santo 2

l^W^
:. '
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Realisaram-se 1.371 inscripções para exame, sendo 1.250 de estudantes" do

curso médico, 115 do curso pharmaceutico^ 6 do curso de odontologia. *

O resultado dos exames por matérias foi o seguinte: !t

CURSOS

Médico PhaiMiaceutico Odontologico Total

Approvações distinctas... 17 17
» 

* 
plenas 638 75 3 716

» simples 430 15 3 448

Reprovações • • i52 23 175

Exames não realisados 13 15

Comquanto este resultado não seja tão desanimador como o de outros annos,

o Director, continuando a pronunciar-se contra o regimen de livre freqüência,

pondera que a faculdade que os estudantes têm de fazer exames de mais de uma

serie dentro do mesmo anno lectivo, o que é uma das causas principaes da decaden-

cia dos estudos, torna-se menos justificável á medida que se vão organisando e

desenvolvendo os trabalhos práticos.
A Congregação, por sua vez, representa contra graves abusos a que tem dado

logar aquelle funesto regimen, e condemna principalmente a transferencia dos

alumnos de uma para outra Faculdade e a prestação de exames extraordinários

em qualquer época do anno lectivo.
Ponderando que essa transferencia, raras vezes concedida no antigo regimen e

agora freqüentíssima, serve em geral para favorecer o interesse que têm os alumnos

de se não submetterem a novo exame perante os mesmos examinadores que os

hajam inhabilitado, ou de evitarem o julgamento de alguma commissão reputada

mais rigorosa, acertadamente opina a Congregação que só possam ser feitas con-

cessões dessa espécie a alumnos approvados no ultimo exame que hajam feito, e

isso no caso de moléstia ou por outro motivo attendivel, a juizo da mesma Congre-

gação.
Relativamente aos exames extraordinários, com igual acerto entende que é

mister limitar a duas as épocas em que possam realisar-se, afim de não continua-
rem a ser perturbados, com prejuizo do ensino, os trabalhos ordinários do esta-
belecimento.

Alem disto, propõe a Congregação que dos candidatos aos exames de clinica
se exijam, acl instar do que preceituam os Estatutos a respeito dos exames cona
cernentes ás cadeiras a que se ligam laboratórios, certificados de haverem feito
na Faculdade durante o anno observações e autópsias clinicas; outrosim que se
torne mais complexo e severo o processo do julgamento das defesas de theses.
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. Receberam o gráode Doutor em medicina 81 alumnos, e prestaram juramento
para exercer a pharmacia 42.'l

A Congregação, de acordo com a commissão nomeada para dar parecer sobre
o valor scientifico da these que em 1887 apresentara o Dr. Bruno Gonçalves Chaves,
o qual fora approvado com distincção na respectiva defesa, considerou "aquelle

trabalho, pelo seu merecimento excepcional, digno de um voto de louvor.
Habilitaram-se para exercer sua profissão no Império 2 médicos e 2 dentistas

formados por escolas estrangeiras.
Funccionaram regularmente os laboratórios de physica, chimica mineral, bo-

tanica, chimica orgânica, anatomia descriptiva, histologia, anatomia pathologica,
medicina operatoria experimental e pharmacia.

O laboratório de medicina legal e toxicologia já se acha prompto para func-
cionar; e o de hygiene iniciou os seus trabalhos nos últimos mezes do anno Ie=
ctivo.

Completarão o material deste ultimo laboratório os objectos encommendados
na Europa. t

O de physiologia experimental, comquanto não disponha dos apparelhos e
instrumentos necessários para que se possam fazer todas as experiências, visto
não ser sufflciente para occorrer ás despezas com os differentes laboratórios a

consignação respectiva, já possue algum material para os estudos práticos.
Quanto ao de therapeutica e prothese dentaria, depende o seu estabeleci-

mento não só da acquisição de material, mas também de local apropriado.
Reaüsou-se pelo credito votado na Lei n. 3349 de 20 de oitubro de 1887 a des-

apropriação do prédio contíguo ao edificio da Faculdade, e no qual funccionam três

dos laboratórios.
Por este Ministério se providenciou afim de que fique á disposição da Faculdade

a parte do Dredio do antigo Collegio dos Jesuítas que tem de ser desoccupada

com a mudança do Hospital da Santa Casa da Misericórdia para o novo edificio do

bairro deNazareth.
Proseguem as obras do edificio, para as quaes foi votada pela Lei n. 3397 de 24

de novembro do anno passado mais a quantia de 50:000$000.

Durante o anno lectivo funccionou, sob a direcção do Dr. José Affonso de

Carvalho, um curso livre de anatomia descriptiva.

Freqüentaram a bibliotheca 6.562* leitores, que consultaram 7.308 obras, a

saber 2.529 de medicina, 1.753 de cirurgia, 2.149 de sciencias accessorias e 877 de

litteratura médica.
A bibliotheca adquiriu mais 129 obras, em 172 volumes, e 226 fasciculos, além

IMP. 7

m ¦
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de 39 revistas naeionaes e estrangeiras, assim como varias theses, não contando as

defendidas perante as duas Faculdades.
Por Decreto de 20 de junho permittiu-se que o Dr. Virgílio Climaco Damazio,

lente da cadeira de medicina legal e toxicologia, continuasse no exercício do

magistério com as vantagens estabelecidas nos Estatutos.
Foram nomeados por meio de concurso;
Lente da cadeira de botânica e zoologia médicas, o respectivo adjunto Dr. Amancio

João Cardoso de Andrade, por Decreto de 30 de maio;
Preparador do laboratório de physiologia experimental, o Dr. Joaquim Climerio

Dantas Bião, por Decreto de 8 de agosto;
Adjunto á Ia cadeira de clinica cirúrgica, o Dr. Braz Hermenegildo do Amaral,

por Decreto de 8 de oitubro;
iM[ Adjunto á Ia cadeira de clinica médica, o Dr. Alfredo Thomé de Brito, por
Decreto de 27 do mesmo mez;

Lente da cadeira de pathologia médica, o adjunto á 2a cadeira de clinica médica,
o Dr. Anisio Circundes de Carvalho, por Decreto de 22 de dezembro.

Mediante concurso foram também providos vários logares de internos e aju-
¦*p *% .. '

dantes def|preparadorf

*
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Cursaram as aulas desta Escola durante o anno findo 181 estudantes, dos quaes
somente 39 matriculados.

.,> Os ditos estudantes distribuem-se assim :

Curso geral. 83
» de sciencias physicas e mathematicas 2
» de engenheiros geographos 19
>> de engenharia civil 72
» de artes e manufacturas 3
» de minas 2

Nenhum alumno se matriculou no curso de sciencias physicas e naturaes.
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Houve 682 inscripções para exames, effeituando-se 405, inclusive os dos exer-

cicios práticos do curso geral. O resultado foi o seguinte :

Approvaçõesdistinctas  *6
plenas..<.... ...••*••

simples
Reprovações • _•;  39

Foram conferidos os respectivos gráos e títulos a 47 alumnos que concluíram os

estudos no anno de 1887, sendo:

Do curso de sciencias physicas e naturaes. 2
» », de sciencias physicas e mathematicás 2
» » de engenheiros geographos 19
» » de engenharia civil 24

Expediram-se 31 títulos de engenheiros civis, 16 de engenheiros geographos, 1

de engenheiro de minas, e 22 de agrimensores. Destes últimos foram habilitados :

pela Escola Polytechnica, 14 ; pela Escola Militar do Rio Grande do Sul, 4 ; por have-

rem completado o curso de marinha 3, e o de artilharia da Escola militar da Corte, 1,

Houve 69 inscripções para os exames preparatórios de mathematicás elementares

e de desenho geométrico e elementar, fazendo-se 46 exames com o seguinte &

sultado :
16
16

StV

é*

Approvações plenas.  • •

simples .....* •...... v •• -
14 >*w%

Reprovações ••••:• '-#'
....

Approvações plenas
simples •.••••.

Reprovações *• - " ^
.-áifâKi

Habilitaram-se 4 alumnos em exames de mineralogia, botânica e zoologia.

No período das férias procedeu-se aos exercícios práticos dos cursos especiaes.

Por Decreto de 25 de setembro foi nomeado professor das aulas de trabalhos

do 20 e 3° anno do curso de artes e manufacturas o Engenheiro civil Henrique de

Oliveira Amaral.
Realisaram-se os concursos para preenchimento das vagas de substituto do

curso de artes e manufacturas e de professor de trabalhos graphicos dol° anno do

u

. 4 •;> • ' - ¦¦¦ .-..';»>ív.

Inscreveram-se 50 candidatos ao titulo de agrimensor, effeituando-se 36 exames -í 
J

com o resultado seguinte ^ v
12 :^

simples

•>r

f -o
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curso de engenharia civil, sendo propostos pela Congregação os únicos candidatos

inscriptos para cada um delles, Engenheiro William Roberto Lutz, quanto ao

primeiro, e Bacharel Alfredo de Paula Freitas, quanto ao segundo.
Tendo julgado insufficientes as provas exhibidas, resolveu o Governo, por

Aviso de 13 de dezembro ultimo, que fossem novamente postos em concurso

os logares vagos.
Havendo a Congregação pedido ao Governo que reconsiderasse a decisão

constante daquelie Aviso, declarei pelo de 23 de fevereiro que, tratando-se de

um acto perfeito e acabado, não cabia ao mesmo Governo alteral-o.
Em 25 de setembro foi nomeado Horacio Fernandes de Magalhães para. o logar

de Amanuense, na vaga que deixou Carlos Augusto Coelho, nomeado para igual
cargo na Inspectoria Geral da Instrucçâo primaria e secundaria do município da

Corte.
Tendo sido concedida em 24 de oitubro a exoneração que do logar de

Ajudante do Bibliothecario pedira João Carneiro, nomeado a 3 de julho, em substi-
tuicão do Engenheiro Pedro do Espirito Santo Menezes, também exonerado a pe-
dido, teve naquella data provimento no mesmo logar Mario Alves Nogueira da Silva.

O gabinete de physica experimental e o de physica industrial realisaram
algumas acquisições mediante compra.

Ao de engenharia civil foi offertado pelo Engenheiro Adolpho José Del Vecchio
uma importante colleccão de modelos e desenhos de obras executadas na Al-
fandega da Corte.

O laboratório de chimica industrial ampliou os seus recursos com acquisições
determinadas pelo Governo e com as que, a expensas suas, fez o professor da cadeira
Dr. Wilhelm Michler.

Este laboratório foi assiduamente freqüentado por 29 alumnos.
ü Director da Escola, pondo em relevo o zelo, proficiência e inexcedivel dedi-

cação do referido professor, informa que durante o anno passado elle deu 13 horas
de lição por semana, e não só concluiu um estudo completo sobre a Mttcanã Glabra,
do Ceará, o qual tinha de ser publicado por ordem do Ministério da Agricultura, como
também adeantou muito outro estudo importante sobre gommas e resinas do Brasil
e ainda iniciou mais um trabalho de grande interesse, o estudo dos ácidos tannicos
de diversas plantas da nossa flora.

Por Aviso de 21 de setembro foram adoptadas, de acordo com o que propuzera a
Congregação, varias alterações no Regulamento do ensino prático, com o fim de
melhorar o serviço dos respectivos exames e seu julgamento.

Referindo-me a esta parte importante do ensino cia Escola, devo pedir a vossa
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attenção para a necessidade de dotar os laboratórios com os recursos de que depende

o regular andamento do serviço.
Os sacrifícios que neste particular se fizerem serão mais tarde fartamente com-

pensados, já pela economia que aos serviços públicos advirá da maior idoneidade do

pessoal technico, já pela creação de novas industrias e pelo aperfeiçoamento das

que em pequeno numero existem no paiz.
O Director da Escola, considerando injustificável a desigualdade que se nota

entre os vencimentos do respectivo pessoal administrativo e os que percebe o das

Faculdades de Medicina, pede a equiparação de taes vencimentos, para o que será

precisa a concessão de 8:840$000.
Attendendo á conveniência de tornar effectivo um dos compromissos tomados

pelo Governo nos Estatutos da Escola, peço que voteis a quantia de 11:030$ para que

possam ser mandados á Europa ou aos Estados Unidos os alumnos que tiverem

completado com mais distincção os estudos de qualquer dos cursos profissionaes,
afim de se aperfeiçoarem nas especialidades que escolherem.

VI

Escola de Minas de Ouro Preto
:.'r

Os trabalhos escolares correram com a costumada regularidade.

O Director da Escola, que não poupa esforços para obter da instituição resul-

tados cada vez maiores, lamenta que ainda subsista o regimen da livre fre-

quencia nos demais estabelecimentos de ensino superior dependentes do Ministério

do Império, o que concorre para que a mesma Escola não attraia maior numero de

alumnos.
Também contribuem para isso, segundo expõe o Director, a disciplina da

Escola e o rigor dos exames. Por outro lado, observa elle, é mui limitado o campo

que no Brasil se offercce á actividade dos engenheiros de minas: torna-se-lhes

difflcil encontrar empregos de mineração em que possam utilisar os seus conheci-

mentos especiaes; o estudo do nosso solo só foi iniciado na província de S. Paulo,

e finalmente, quando se trata de concessões de minas, ainda se admittem relatórios

e plantas organisados por simples curiosos.

Foi o seguinte o resultado dos exames realisados no anno lectivo de 1887 a 1888:

Do curso geral ficaram habilitados para a matricula no 2° anno 15 alumnos,

no 3° anno 6, e no Io anno do curso superior, mediante concurso, 4.

¦
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Do curso superior passaram para o 2o anno 3 alumnos, para o 3° 2, e 3 foram

habilitados para receber o titulo de Engenheiros de minas.

Inscreveram-se 137 estudantes para os exames preparatórios necesssarios

á matricula no Io anno do curso geral, sendo o seguinte o resultado:

Approvados • • 5°

Reprovados ^
Não fizeram exame .' 40

O único candidato ao titulo de Agrimensor fez só uma das provas escriptas e

retirou-se das outras.
Durante as férias da Semana Santa do anno passado, os alumnos do Io e 2° anno

do curso superior visitaram as minas do Faria, Morro Velho e Cuyabá, e os do 3o

anno examinaram os trabalhos do ramal férreo de Ouro Preto, do prolongamento

da Estrada de Ferro D. Pedro II, bem como o escriptorio central [da cidade de

Queluz, realisando-se sob a direcção dos respectivos lentes as excursões de ambas

as turmas.
Nas férias finaes, de junho a agosto, os alumnos do Io e 2o anno do curso supe-

rior, sob a direcção do Director, visitaram diversos engenhos centraes da provincia
de Minas Geraes, e nesta cidade varias fabricas industriaes, estudando também as

interessantes collecçõesde rochas recolhidas pelo sábio professor Derby.

Para que estes exercicios aproveitem, como cumpre, á cultura dos alumnos,

o Director exige que os relatórios das visitas sejam redigidos com todo o cuidado e

desenvolvimento, obrigando os mesmos alumnos a tomar notas e a fazer todos os
desenhos dos estabelecimentos que examinam, trabalho que depois completam,

consultando memórias especiaes. Deste modo elles aprendem a observar, reflectir,

desenhar, e a resumir claramente os seus conhecimentos, preenchendo-se conforme
é para desejar, o fim do ensino da Escola de Minas.

No anno lectivo de 1888 a 1889 matricularam-se no curso geral 48 alumnos, e no
curso superior 11.

Foi nomeado por Decreto de 30 de maio de 1888 para a 3a cadeira do 2o anno do
curso geral e 5a do 2o anno do curso superior o Engenheiro Antônio Oiyntho dos
Santos Pires, único candidato que se apresentara e tinha sido habilitado no respe-
ctivo concurso.

Está em andamento a segunda parte das novas construcções da Escola,
custeadas com o auxilio que a Assembléa Provincial de Minas concede annual-
mente. '

O Director acredita que as obras ficarão concluídas até ao fim do corrente anno.
Destina-se esta parte das edificações aos laboratórios de chimica geral, de docimasia
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e de pesquizas, com todas as suas dependências, devendo elles ter accommodações

iguaes aos da Escola de Minas e da Escola Normal Superior de Pariz.

A bibliotheca foi durante o anno passado augmentada com 389 volumes, sendo

de 2.645 o numero total dos que a formam. Recebe a mesma bibliotheca 39 publica-

ções periódicas : 18 por assignatura e 21 mediante permuta dos Annaes da Escola.

As collecções de mineralogia e geologia continuam a ser enriquecidas com

amostras de mineraes, minereos e rochas, recolhidos na provincia de Minas, e com

alguns fosseis importantes, adquiridos na Europa.
O gabinete de physica e o laboratório de chimica acham-se providos de todos os

instrumentos, apparelhos e reactivos necessários ao ensino prático.
Das collecções de modelos para o ensino das outras cadeiras só falta completar

as que se referem ao da de construcção, hydraulica e architectura.

A Escola, diz o Director, possue os elementos necessários para tornar proveitoso

o ensino, e continuará a empregar os methodos cujo valor não pôde ser posto em

duvida, os quaes consistem essencialmente em evitar as grandes discussões inúteis,

as theorias mal assentadas, muitas vezes incomprehensiveis para os próprios que

as expõem e que assim habituam os alumnos a contentar-se com palavras vãs,

em vez de preferirem o domínio dos factos, procurando a clareza e a precisão.

O observatório meteorológico annexo á Escola tem funccionado regularmente,

achando-se agora a cargo do alumno Sinval de Sá e Silva, por ter concluído o curso

o Sr. Luiz Caetano Ferraz, que durante muito tempo dirigiu todos os trabalhos com

louvável desinteresse e zelo.'
Graças á diligencia do Director, a provincia de Minas apresentará ao mundo,

na Exposição universal de Pariz, variada e completa collecção das suas importantes

riquezas, tendo sido todas as amostras e productos classificados e analysados

cuidadosamente.
Ainda mais: naquelle grande concurso ficarão conhecidos a organisaçãoefins, os

elementos de ensino, assim como os trabalhos dados á estampa pelos lentes e alumnos

da Escola. Finalmente, o Director redigiu um trabalho em que se acha resumido

o que tem sido publicado sobre a lavra de todas as minas e jazidas de substancias

mineraes do Brasil, e no qual se inclue o que respeita aos meios para obter a

propriedade das minas no Império.
No empenho de continuar a ser útil ao Brasil e á sciencia, insiste aquelle distincto.

funccionario na necessidade de emprehender os estudos que exige a organisação do

serviço da carta geológica da provincia, afflrmando que a empreza poderá ser

levada a effeito sem grandes sacrifícios, mediante a collabora.ção do pessoal da

Escola de Minos, aproveitados os seus laboratórios e collecções.
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1 ' Como krelle observa, ás razões de utilidade attinentes aos interesses da agri-

cultura e da industria accrescem no tocante aquelle emprehendimento as que
decorrem da promoção dos estudos scientificos. A geologia é a sciencia que deve,

sinão resolver, ao menos estudar os problemas que mais importam á historia da

humanidade. A cada momento eila considera as provas admiráveis da ordem

reguladora dos grandes phenomenos que têm agitado e modificado o mundo em que
7 P

vivemos; a cada momento se lhe deparam provas irrecusáveis de uma vontade

suprema, de sorte que talvez se possa dizer que, melhor do que o céo, a terra narra a

gloria doCreador,

VII

Liberdade de freqüência

Referindo-se á livre freqüência introdusida, em virtude do Decreto n. 7247 de 19
de abril de 1879, nas Faculdades de Direito e de Medicina e na Escola Polytechnica,
têm os meus predecessores assignalado os grandes males oriundos desse systema.

Conforme foi dito por um delles no Relatório de 1887, a Commissão de In-
strucção publica da Câmara dos Srs. Deputados, no trabalho justificativo do seu

projecto de-13 de abril de 1882 sobre a reforma do ensino secundário e superior,
demonstrou que somente entre nós existe o regimen da freqüência illimitadamente
facultativa, e tanto ahi, como na exposição de motivos que o Sr. Conselheiro Affonso
Celso, hoje Visconde de Ouro Preto, publicou com o projecto de lei que, por im-
cumbencia do Governo, organisára para a reformados cursos jurídicos, e nos va-
liosos trabalhos a que nesse documentos. Ex. alludiu, se evidencia ser aquelle
regimen de todo dissonante dos nossos meios de ensino, os quaes, em verdade, se
reduzem aos dos estabelecimentos officiaes, quer no que respeita ao pessoal docente,
quer em relação ao material technico.

Baseando-se no que a tal respeito insistentemente adduziam, nas suas informa-
ções ao Governo, os Directores dos estabelecimentos de instrucção superior, sus-
tentava aquelle meu illustre predecessor que não era admissível persistir na prática
de semelhante regimen, para o qual não estamos preparados, e, pelos seus re-
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sultados, sem duvida não justifica os sacrifícios que se tem feito afim de dotar os

referidos estabelecimentos com o pessoal docente e o material technico precisos ás

múltiplas exigências do ensino theorico e prático.
Na proposta do Poder Executivo apresentada á Câmara dos Srs. Deputados, em 15

de julho de 1887, para a reorganisaçã) das Faculdades de Direito, incluiram-se, de

acordo com as idéas expendidas naquelie Relatório, providencias rasoaveis quanto

á freqüência obrigatória dos estudantes e ás épocas de exames, dispondo-se que na

conformidade dos estatutos que se houvessem de expedir para essas Faculdades

seriam alterados os das de Medicina e da Escola Polytechnica.

Mais tarde, o Director interino da Faculdade de Direito do Recife, para evitar

o total deperecimento do ensino, propoz varias medidas que importavam a alteração

do systema de liberdade de freqüência. OGoverno, porém, entendeu que, por estarem

pendentes de resolução legislativa as providencias que deviam habilital-o a refor-

mar convenientemente os cursos jurídicos, cumpria manter aquella liberdade, e,

por Avisos de 23 de fevereiro do anno passado, apenas recommendou, com o

fundamento de que as vantagens que aos estudantes advinham desse regimen

achavam-se limitadas pelas disposições regulamentares que acautelam a boa ordem

dos trabalhos lectivos e as necessidades do ensino, que na segunda época de exames,

a de março, sejam admittidos, dos estudantes matriculados ou não matriculados,

somente os inscriptos durante a primeira que não os tiverem feito por motivo justi-

ficado, a juizo da Congregação.
Nada, porém, deliberou o Poder Legislativo a respeito da alludida proposta,

pelo que o meu illustre antecessor, attendendo á urgência de pôr termo neste par-

ticular á anarchia a que chegaram os cursos superiores, resolveu que fosse cônsul-

tada a Secção dos Negócios do Império do Conselhode Estado sobre si pode-se julgar

válido o Decreto n. 7247 de 19 de abril de 1879 na parte em que permitte a

liberdade de freqüência e introdusiu outras innovações no regimen das Faculdades

de Direito e de Medicina e da Escola Polytechnica, e si, no caso afflrmativo, cabe

ao Governo suspender a respectiva execução ; bem assim, si considerada subsis-

tente a autorisação de que trata o Decreto n. 714 de 19 de setembro de 1853, tem

lo-ar que o mesmo Governo mande que opportunamente vigorem: nas Faculdades

de°Direito, somente as disposições por que antes se regiam; nas de Medicina, as dos

Estatutos de 25 de oitubro de 1884, exceptuadas as que, de acordo com o Decreto

n 7247 se referem á freqüência e aos exames dos estudantes, sendo estas subsU-

tuidas pelas do anterior regimen, cora as alterações consentaneas á nova orga-

nisacão do ensino prático; e na Escola Polytechnica, as dos Estatutos de 25 de abril

de 1874, expedindo-se, na conformidade do art. 149 destes Estatutos, para a m-

IMP. 8

/
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strucção prática dos alumnos, regulamento análogo ao que se houver de adoptar

com relação ás ultimas das mencionadas Faculdades.
A Secção, em Consulta de G de agosto ultimo, que encontrareis no annexo O,

declarou unanimemente que não é válido, naquella parte, o Decreto n. 7247, não

só pela notória incompetência do Poder Executivo para iniciar e decretar re-

formas da exclusiva attribuição do Corpo Legislativo, mas também por carência

de autorisação legislativa para destruir e perturbar o regimen escolar estatuído

pelas leis; que tem por incontestável caber ao Governo Imperial suspender

a execução das disposições de que se trata, ou se considere válido ou não nesta

parte o referido Decreto; que, ainda considerada subsistente a autorisação da

Lei n. 714 de 1853, por não haver caducado com a disposição do art. 19 da

de 24 de maio de 1873, não lhe pode ser denegado o direito do repor as cousas
no estado anterior; finalmente que ao mesmo Governo fica salva a faculdade
constitucional de prover á boa execução dos Estatutos das nossas escolas su-

periores por via de regulamentos complementares, que aliás todos elles auto-
risam, nomeadamente quanto ao ensino prático nas Faculdades de Medicina e
na Escola Polytechnica.

Na conformidade deste parecer o Governo adoptará, com a necessária antece-
dencia em relação á época de matricula e exames, as medidas indispensáveis afim
de que se harmonisem em todos os cursos superiores as disposições relativas
á freqüência obrigatória, ás lições, sabbatinas, e trabalhos práticos nas escolas
em que os houver, assim como aos exames, sem excluir os candidatos que não
tenham de sujeitar-se á dita freqüência e aos actos ordinários, devendo para isto
estabelecer-se differença no modo e na época dos actos extraordinários,

ASYLO DE MENINOS DESVALIDOS

Pelo Decreto n. 9945 de 2 de maio do anno passado, determinando-se que o
Asylo ficasse sob a immediata inspecção de um Commissario do Governo, foram
marcadas as attribuições deste, e deram-se providencias concernentes á es-
cripturação do estabelecimento, ao contrato e á fiscalisação dos fornecimentos.

De acordo com o art. Io § 1° do citado Decreto, fixou-se em 350 o numero dos
asylados.
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Attendendo á conveniência de serem providos por meio de concurso os logares

do magistério do Asylo, providenciei sobre a organisação das instrucçoes respectivas.

No anno passado a renda das officinas foi de 12:430$348,: assim distribuídos:

Officina de latoeiro..
» » marceneiro e cmpalhador...
» » eneadernador c pautador. ...*••
» » torneiro • •' •e •

» carpinteiro.......

6:864$290
2:298$640
l:979|990
l:: 1231728

» » sapateiro 25$000

Para manter essas officinas e desenvolver o ensino profissional no Asylo é

indispensável que auloriseis na respectiva verba do orçamento a despeza de mais

22-320$00), que será compensada pelo crescimento da renda, sendo esla recolhida

aos cofres públicos, sem que tenha qualquer applicação ao custeio das mesmas

officinas.
O edifício carece de reparos indispensáveis á sua conservação.

Além disto, é preciso, conforme expoz no seu Relatório o meu antecessor,

construir uma enfermaria qnereuna as precisas condições hygienicas.

Para o logar de Commissario do Governo foi nomeado, em 12 de maio do anno

findo o Dr. Antônio Hercuiano de Souza Bandeira.

Concedida a exoneração que este pedira, foi nomeado para o mesmo cargo, em

3 de' novembro, o Dr. Joaquim José de Menezes Vieira, que algum tempo depois

também solicitou dispensa do encargo.

O meu antecessor, no empenho, de que vos falou no seu Relatório, de aperfeiçoar

, regularidade dos serviços do Asylo, incumbiu o Official da Secretaria de Estado

Pedro Guedes de Carvalho e o da Secção de Estatística annexa à mesma Secretaria

José Marques de Oliveira de examinarem taes serviços, para o que lhes deu in-

•^trii ecoes
A commissão já apresentou o seu relatório, que pende do competente exame da

Secretaria de Estado. .
Devo por ultimo chamar a vossa attenção para o parte do Regulamento deste

, instituto que trata da entrega dos asylados aos pães, parentes ou protectores

que os reclamem. , -0; . n
No art.9o o mesmo Regulamento, que tem a data de 17 de marçode 1883, torna

a entrega dependente não só de provarem aquellas pessoas que se acham no caso de

cuidar da educação dos menores, mas ainda de ser o Estado indemnisado de todas

as despezas feitas com elles.
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E' fora de duvida, porém, que o Regulamento exorbitou do direito civil, que
concede ao pae ou a mãe, na falta daquelle, e ao tutor a direcção e educação do
menor. Só uma lei especial poderia limitar estes direitos naturaes, e por isto vi-me
forçado a conceder os desligamentos que me foram requeridos.

INSTITUTO DOS SURDOS-NIUDOS

Dos 25 alumnos que havia no Instituto no anno passado 3 retiraram-se, no
fim do mesmo anno, por haverem completado a educação.

Existem actualmente 29 alumnos.
No dia 28 de novembro effeituou-se, na Augusta Presença de Sua Magestade o

Imperador, a entrega dos prêmios aos dois alumnos que mais se distinguiram,
sendo um na aula de linguagem articulada e outro na de linguagem escripta.

O ensino profissional continua a ser dado com aproveitamento notável nas
officinas de encadernação e sapateiro, e na escola agrícola, onde os alumnos se
familiarisam com o cultivo do café, canna, cacáo, algodão e cereaes, assim como
com a criação de abelhas.

A primeira daquellas officinas rendeu 7:921$760 e a segunda 638|500, o que dá
a somma de 8:560$260, dos quaes entraram para a caixa econômica dos alumnos
4:238$S30.

Aos que terminaram a educação foram entregues as respectivas cadernetas,
no valor de565$400.

Para dar o ensino da linguagem articulada, emquanto estiver na Europa o
Dr. Joaquim José de Menezes Vieira, professor da cadeira de linguagem escripta
do 3° e 4° anno, o qual se achava interinamente incumbido daquelle magistério
desde 1883, foi designado o professor interino da cadeira de mathematicas, geo-
graphia e historia do Brasil Joaquim Borges Carneiro, devendo o professor effectivo
desta mesma cadeira, que estava no exercício da de linguagem escripta do 3o e
4o anno, accumular o de ambas.

O serviço econômico carece da substituição dos objectos estragados pelo uso.
Foi construída no prédio uma sala para enfermaria, com o que ficou satisfeita

uma das necessidades do serviço do Instituto pela qual instava o Director.
O mesmo prédio necessita de grandes concertos, que não tem sido possivel

autorisar por falta de recursos.
E'necessário que concedaes meios afim de poderem ser admittidos mais 10

alumnos e ter mais algum desenvolvimento o ensino agrícola.
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INSTITUTO DOS MENINOS CEGOS

Dos 56 alumnos que no anno próximo findo havia neste estabelecimento 2 foram

nomeados repetidores, 2 faileceram e retiraram-se 7.
Presentemente acham-se matriculados 47 alumnos, dos quaes 30 pertencem ao

sexo masculino e 17 ao feminino.
Na conformidade das disposições em vigor, estão sendo observados 6 candi-

datos á matricula, sendo 4 do sexo masculino e 2 do feminino.
Em 22 de novembro de 1888 foi nomeado o Dr. Joaquim Antônio Fernandes de

Oliveira para o cargo de Commissario do Governo, vago pelo fallecimento do Dr. An-

tonio Cândido da Cunha Leitão.
Foram nomeados :
Repetidor de geographia e historia, Maurício Montagni, por Portaria de 25

de maio;
Repetidor da 2a classe de musica, Antônio Francisco dos Santos, por Portaria de

14 de julho;
Repetidoras de primeiras lettras e de musica, por Portarias de 25 de janeiro

do corrente anno, Etelvina Fragoso e Elisa Pinto de Miranda, as quaes estavam

servindo interinamente;
Repetidores da Ia classe de musica, de primeiras lettras e religião, e de arith-

metica e álgebra, por Portarias de 30 do citado mez, Antônio Ferreira do Rego,

Alfredo Francisco Jorge do Carmo e Francisco Gurgolino de Souza, que serviam na

qualidade de addidos.
No impedimento do professor de piano dos alumnos, Guilherme Lourenço

Schulze, continua a servir o Repetidor Antônio Ferreira do Rego.

Pelo Decreto n. 10.212 de 23 de março ultimo foram fixados, na conformidade

da Lei n. 3397 de 24 de novembro do anno findo, os vencimentos do pessoal do

Instituto, regulando-se por essa occasião as accumuiações e substituições dos em-

pregados.
Tendo sido concedido pela citada Lei o augmento de credito na importância de

4:4361000 para melhorar o ensino de afinação de pianos, reorganisar as officinas de

typographia e de encadernação e crear o logar de dictante e copista, no dito Decreto,

em que se consolidaram as disposições do de n. 2410 de 27 de abril de 1859 que de-

viam continuar em vigor, foram contemplados aquelle logar e o de contramestre
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da segunda das referidas officinas, assim como augmentados os vencimentos dos

mestres e contra mestres existentes e do afinador. de pianos.; e em 26 de abril

autorisei o Director não só a prover, mediante contrato, os differentes logares, mas

também a reorganisar as officinas e determinar o serviço que compete ao dictanlé

e copista, expedindo para esse fim os necessários regulamentos.

O patrimônio, que em 1879 era de 142:6681347, acha-se hoje elevado a 502:861*720.

Conforme consta dos dois últimos Relatórios do Ministério do Império será ne-

cessario o augmento dc despeza de 47:000^000 annuaes para a reforma de que carece

este estabelecimento, ainda que limitada ao que é indispensável afim de acautelar a
.'¦¦* ¦

ruina da instituição, i
Desde 1864 o Instituto occupa um edificio particular, insuficiente pelas propor-

cões e mal distribuído, cujo arrendamento e reparos tem até hoje custado quantia
superior a 70:0001000.

Em terreno situado á praia da Saudade foi encetada em junho de 1872 a con-

strucção de um edificio apropriado ao Instituto, pouco tendo adeantado as obras até

o anno de 1887 por causa cia insuficiência 
"dos 

recursos, e estando suspensas desde o

anno passado em virtude da suppressão do credito que se votava na Lei do orça-
mento.

Calcula-se em 1.300:0001900 a conclusão das obras, com as quaes já selem
despendido cerca de i.055:000$000. Entretanto, mediante a despeza de 230:000$000,
independentemente da terminação de taes obras, poderá o Instituto seraccommo-
dado, com grande vantagem para o serviço e economia para os cofres públicos, na

parte do edificio que se acha adeantada.

ACADEMIA DAS BELLAS ARTES
r ;_.7\»

No anno de 1888 matricularam-se nas diversas aulas da Academia 55 alumnos
e foram admittidos 25 ouvintes. -•¦'¦ ;

Para exames das aulas theoricas inscreveram-se 26 alumnos. O resultado foi o ff,
seguinte:

Approvados com distincção em uma só aula o......... 2
Approvado plenamente em uma aula e simplesmente em outra 1
Approvados plenamente em uma aula, não comparecendo ao

examedeoutra ....Vv;V/.../....!..- ' 3 '.
Approvado plenamente em uma só aula............ .v.  2 "

7' '-''v
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Approvados simplesmente em uma aula, não comparecendo
ao exame de outra »• • • • 2

Approvados simplesménta em uma só aula ..  3

Reprovado em duas aulas  1

Reprovado em uma aula, não comparecendo ao exame de
outra  2

Não compareceram : • • • • *0

Dnrante os dias 20, 21 e 22 de dezembro fez-se no edifício da Academia a expo-

sição publica dos trabalhos escolares dos alumnos, realisando-seno ultimo daquelles

dias a entrega solemne dos prêmios.
Foram premiados 16 alumnos, sendo um em duas aulas. Os prêmios foram:

Pequenas medalhas de ouro  3

Medalhas de prata. • **

Menções honrosas '.  10

Por Decreto de 9 de março foi nomeado Director da Academia das Bellas Artes,

na vaga deixada pelo Conselheiro Antônio Nicolau Tolentino, a quem se concedera,

a 30 de maio do anno findo, a exoneração que tinha pedido, o Vice-Director Conse-

lheiro Ernesto Gomes Moreira Maia, jubilado em 30 de agosto no logar de pro-

fessor de desenho geométrico.
Continuam na Europa com licença os professores Victor Meirelles de Lima e

Pedro Américo de Figueiredo e Mello.
Foram nomeados professores honorários: da secção de architectura, o Enge-

nheiro civil Paulo Cirne Maia, por Decreto de 25 de oitubro; da secção de pintura,

José Ferraz de Almeida, Decio Viilares e Pedro José Pinto Peres, por Decreto de 2 do

corrente mez.
r A Academia adquiriu por compra uma cópia antiga de um quadro de Nicolau

Poussin que representa o sacramento da Extrema-Uncção; quatro paizagens mo-

dernas, sendo três de EU V. Vinet e uma de Buvelot; um original de Belmiro Barbosa

de Almeida, intitulado «Arrufos»; outro de Rodolpho Amoedo, intitulado «A.nar-

racâodePhüetas», etiote originaes antigos representando marinhas, Pde Antônio
* ¦*

Tempesta.
Pelo Dr, Joaquim José de Menezes Vieira foi offerecido á Academia e a ella

recolhido o quadro de Oscar da Silva, denominado «A palavra aos surdos-mudos».

O serviço da restauração de quadros ô digno do maior desvelo. Abstrahindo das

considerações que se referem á conservação das obras antigas dos mestres, basta

attender a que por meio delle se evita a perda de grandes valores, representados por

.,.,.
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quadros importantes, para não hesitar em realisar as despezas que permitiam

dar-lhe o aperfeiçoamento de que dependem os seus resultados.

.; Para isso muito proveitoso seria mandar á Europa um dos nossos artistas afim

de estudar especialmente os melhores processos de restauração. Por falta de meios

na Lei do orçamento, não me foi possivel fazel-o.
" í): Por Aviso de 4 do corrente mez recommendei ao Director que mandasse preparar

** as salas de exposição afim de serem franqueadas ao publico nos domingos e dias

santiflcados, acautelando-se de excessiva curiosidade as obras d'arte, e publicar, para

ser distribuída aos visitantes, uma indicação, em resumo, dos nomes dos autores,

da idade em que floresceram e da escola a que pertencem, sem critica ou analyse,

porquanto as obras de mérito real faliam de si com mais vida do que poderiam fazer

as palavras mortas dos catálogos, e sobretudo porque convém deixar livre de pre-

venções o sentimento espontâneo que a presença de uma concepção esthetica inspira¦

Pelo ultimo Relatório deste Ministério tivestes conhecimento de que o Governo

resolvera sobrestar no concurso para concessão dos prêmios de viagem á Europa,

até que, feita a reforma de que carece a Academia, pudessem ser observadas regras

mais consentaneas á boa escolha dos candidatos.

Considerando que a reforma depende de autorisação legislativa e estudo demo-

rado, pareceu-me que não se deveria adiar por tanto tempo o cumprimento da

promessa feita nos]Estatutos aos alumnos que mais se distinguem.

Pareceu-me também que con vinha dar começo aos concursos para provimento

das cadeiras vagas.
Tendo ouvido a tal respeito o Corpo Acadêmico, foi elle favorável ao alvitre de

se proceder aos concursos, adoptadas, em vez das instrucções que hoje vigoram,

/n outras que melhor consultem os interesses do serviço, e na mesma occasião, man-

tendo a opinião que por varias vezes tem manifestado e com a qual sempre concordou

a Directoria, pediu novamente o restabelecimento da antiga cadeira de gravura de

medalhas e pedras preciosas, substituída pela de xylographia em virtude do art. 2.<>

n. 34 da Lei n. 3141 de 30 de oitubro de 1882.

Na conformidade deste parecer, com o qual está de acordo o Director da Acade-

mia providenciei afim de que se organisem as instrucções e programmas para os

concursos de que dependem a concessão dos prêmios de viagem e o provimento das

cadeiras, e peço que, si não for desde logo autorisada a reforma, decreteis a indicada

mà^§::i substituição, porque, em verdade, a primeira daquellas cadeiras não pode deixar
SP5'- ' íâfev.'. ¦''¦¦-:' ' ¦

de fazer parte de um curso regular para o ensino das bellas-artes, ao passo que a

segunda, pelo seu caracter verdadeiramente industrial, é imprópria de figurar em

,,.- -semelhante curso.
;:.;,; 
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No relatório, annexo sob a letra C, que me apresentou o Director, e onde encon-

trareis mais desenvolvida noticia a respeito do estado da Academia, sustenta esse

funccionario a necessidade de uma larga reforma da instituição, indicando as bases

em que deve assentar a mesma reforma. ;¦:¦_,
Reconhece o Director que, por obrigar a despeza crescida, a reorganisação com-

pleta da Academia não poderá ser autorisada agora; mas, alvitra que se faça desde

já o que comportarem as nossas circumstancias financeiras para que tenhamos

uma verdadeira escola de bellas-artes.
O.Governo ficaria habilitado a tratar deste melhoramento mediante a votação

da quantia de mais 35:000$000, para os vencimentos do pessoal.

\ -
¦o: . ¦
.:¦¦ :
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Conservatório de musica

A matricula durante o anno de 1838 foi de 200 alumnos, sendo 31 do sextas-

culino e 169 do sexo feminino. Além disto, foram admittidos 49 ouvintes.

Dos que freqüentaram as aulas 65 perderam o anno por faltas, foi trancada a

matricula de 2 e falleceu 1.
Inscreveram-se para exame 183, dos quaes deixaram de comparecer 80.

Foi o seguinte o resultado dos exames :

Sexo"masculino Sexo feminino

•••••••

Approvados com distincção
plenamente
simplesmente..

Inhabilitadas

•*.....

»••••••••

25
4 - 33

26
10

Em diversas aulas requererem exame 18 ouvintes, sendo o seguinte o resultado:

1

Sexo masculino Sexo feminino

.... »• • . t ...

Approvados com distincção
plenamente.

Approvadas simplesmente
Inhabilitada...
imp. 9

1

... .......... *

...i...*.*

...•.....*•

Ai- >*$'¦

2
9
2
1

.-'";¦¦" :;¦*'¦,' --JÜ
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Obtiveram prêmios 9 alumnos dentre 19 que, por terem obtido a nota de

distincção, se inscreveram nos concursos.
Os prêmios consistiram em 3 grandes medalhas de ouro, 4 pequenas, 1 medalha

de prata, 2 menções honrosas dei. o gráo, além dos que se denominam «Princesa

Imperial», «Nicolau Tolentino» e «Leonor da Castro ».

Obtiveram diploma de habilitação, por haverem concluido os cursos, 2

alumnas,na aula de canto; 1, na 2.* aula de piano, e 2 alumnos, na de ra-

beca.
Por Decreto de 10 de novembro foi nomeado professor da 1.» aula de piano

Arnaldo Duarte de Gouveia.
Pelo Decreto n. 10.137 de 29 de dezembro foi dividida em duas, na conformidade

do que propuzera a Directoria da Academia, de acordo com a Congregação, a aula

de musica, solfejo collectivo e individual e noções geraes de canto para o sexo

feminino, afim de se ministrar em uma dellas ás alumnas do Io. anno o ensino de

rudimentos de musica e solfejo collectivo e individual, e na outra o ensino de solfejo

e noções geraes de canto ás alumnas do 2o. e 3o. armo.
Por Decreto de 16 de fevereiro ultimo, mediante igual proposta, foram trans-

feridos:
0 professor Henrique Alves de Mesquita, da aula de rudimentos de musica,

solfejo e noções geraes de canto (do sexo masculino) para a de trompa e outros

instrumentos de metal, e o professor João Rodrigues Cortes desta para aquella.

O professor Demetrio Rivero, da aula de rabeca para a de rudimentos de

musica e solfejo do Io. anno (do sexo feminino).
Por Decreto da mesma data a professora D. Leonor Tolentino de Castro, que

regia a aula dividida pelo Decreto de 29 de dezembro, foi designada para reger

a de solfejo e noções geraes de canto ás alumnas do 2o. e 3o. anno.
Por Portaria de 23 de fevereiro foi nomeado Leocadio Rayol para exercer

interinamente a aula de rabeca, vaga pela mencionada transferencia do professor
Demetrio Rivero.

Havendo fallecido este professor, foi nomeado para reger interinamente a aula
de solfejo do Io. anno (do sexo feminino) José Francisco de Lima Coutinho, por
Portaria de 3 de abril ultimo.

Tendo Alfredo Camarate obtido dispensa do logar de Inspector do ensino, que
exercia gratuitamente, foi por Decreto de 9 de janeiro ultimo nomeado para
o mesmo logar o professor Augusto Paulo Duque Estrada Meyer.

Por Decreto do Io. de fevereiro foi nomeado Archivista Domingos Machado da
Silva, na vaga deixada por José Pareira da Silveira, que falleceu.
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Por Decreto de 2 do corrente mez foi concedida a exoneração que pediu do

logar gratuito de Thesoureiro José de Barros Franco, o qual durante muitos annos

exerceu o mesmo logar com zelo e dedicação.
No relatório a que já me referi occupa-se o Director da Academia dos melho-

ramentosde que carece o Conservatório de Musica.

IMPERIAL OBSERVATÓRIO DO RIO DE JANEIRO

Os trabalhos a cargo desta Repartição continuam a ser executados satisfacto-

riamente.
Foram distribuídos o tomo IV dos Annaes e o Annuario de 1889.

A Revista do Observatório tem sido publicada com toda a regularidade.

A' requisição do Ministério da Agricultura, e em virtude de autorisação dada

pelo dos Negócios a meu cargo em aviso de 30 de abril de 1888, occupou-se o pessoal

do Observatório em determinar as posições geographicas dos diversos postos me-

teorologicos da Estrada de Ferro D. Pedro II. O bom resultado dos trabalhos mos-

trou que o Observatório pôde encarregar-se dos estudos necessários para a

determinação das coordenadas dos pontos principaes do Império, os quaes devem

servir de base para organisar-se a nossa carta geral.

O 3.° Astrônomo Henrique Morize conseguiu reproduzir photographicamente,

com perfeição, a textura interna do meteorito do Bendegó. Remetteram-se algumas

photographias para a Academia de Sciencias de Pariz, que as mandou estampar

nos seus Comptes Rendas, onde foi também publicada a noticia que a tal respeito

escreveu o mencionado astrônomo.
Tenho providenciado para que, na conformidade da autorisação constante da

ultima Leido orçamento, comece brevemente a ser construída, além de outras accom-

modações, a torre que tem de servir de base á cupola do grande equatorial que se

está fabricando em Pariz afim de que o Imperial Observatório possa emprehender os

trabalhos do levantamento do mappa do céo, aos quaes deve associar-se em virtude

da resolução da conferência internacional celebrada naquella cidade no anno de

1887, e a que adherimos.
O Director do nosso Observatório, Sr. Luiz Cruls, acaba de receber, na qualidade

de membro da commissão que tem de tratar do mappa projectado, o convite que lhe
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dirigiu o Director do Observatório de Pariz e Presidente da mesma commissão

para tomar parte na reunião que ella realisará em setembro próximo afim de

resolveres questões praticas relativas ao indicado emprehendimento.
' 

Para a boa execução do mappa, na parte attinente ao Brasil, é de toda a con-

veniencia mm o Sr. Gruls vá á Europa em commissão do Governo.

Opportunamente providenciarei neste sentido, aproveitando, no interesse daquelle

trabalho, a ida do Director do Observatório á Pariz, afim de que elle examine

o grande equatorial antes de ser aceito, assim como fiscalise a encommenda da

cupola e mais apparelhos para cuja acquisição foram votados os fundos precisos,

restando que no próximo orçamento se concedam as sommas indispensáveis para

pagamento do pessoal e para a despeza do material.

Finalmente, pretendo utilisar ainda o ensejo da viagem do Sr. Crulsafim de

que se adquiram, com a desejável economia e proveito do serviço, outros objectos

de que carece o estabelecimento para os trabalhos ordinários.

Entre as medidas que mais interessam á saúde publica, recommenda-se aos

cuidados da administração o estabelecimente de postos para o estudo da meteoro-

logia, analyse chimica do ar e das águas meteoricas recolhidas nas differentes

estações, e exame microscópico não só das poeiras orgânicas em suspensão na

atmosphera, mas também das que se misturam com as águas meteoricas.

A exemplo do Observatório de Montsouris, o do Rio de Janeiro iniciou os tra-

balhos da analyse microscópica das poeiras atmosphericas, tendo sido dados 
|

estampa nas Revistas do mesmo Observatório os primeiros resultados colhidos.

Em taes condições, parece-me conveniente estabelecer em Santa Cruz, no local

reservado ao Observatório, e onde já se executam os trabalhos meteorológicos e

magnéticos, uma secção para a referida analyse das poeiras do ar e das águas

meteoricas.
A este propósito devo manifestar-vos a conveniência de ser transferido para alli

o Imperial Observatório, que se acha muito impropriamente localisado na parte

central da cidade.
Não tendo o estabelecimento outro empregado administrativo além do Director,

torna-se imprescindível a creação do logar de Secretario.
O desenvolvimento da bibliotheca exige que algum empregado se occupe do

respectivo serviço ; mas, em vez de crear o cargo de Bibliothecario, poder-se-á,
mediante pequena gratificação addicional, incumbir o serviço a um dos alumnos-

astrônomos.
Para os fins indicados peço-vos concedaes os meios incluídos na proposta do

orçamento do futuro exercicio.
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BIBLIOTHECA NACIONAL

Desde o 1°. de maio de 1888 até 28 de fevereiro ultimo foi a secção de impressos

da Bibliotheca freqüentada por 13.768 leitores, que consultaram 14.893 obras, tendo

sido de 14.761 leitores, que consultaram 16.889 obras, a freqüência no periodo

decorrido do 1". de maio de 1887 a 28 de fevereiro de 1888.

A differenca para menos explica-se por ter estado fechada a Bibliotheca, durante

todo o mez de setembro, afim de proceder-se ao asseio de que carecia o edificio

depois de promptas as duas salas mandadas construir pelo meu antecessor.

As classes mais consultadas continuam a ser a de bellas-lettras e a de historia,

na secção de publicações periódicas, e depois a de mathematicas, medicina, sciencias

naturaes, jurisprudência e sciencias sociaes.

A maior parte das obras consultadas são escriptas em portuguez e em francez.

As obras sobre mathematicas, medicina e sciencias naturaes foram objecto de
'consulta 

principalmente por parte de estudantes das escolas superiores desta

Corte. As riquezas em lingüística continuam a ser procuradas.

Tendo-se concluído o catalago geral dos impressos, procedeu-se nesta secção

a rigoroso inventario, cujo resultado é o seguinte:
-Volumes encadernados '. - 

61.444
Total 170.631

» brochados

Neste numero estão incluídos:
Incunabulos do XV século.

432
Incunabulos do XVI século • • •  _

Total .....•••••• ••.....

Volumes impressos pelos grandes typographos:
4

João Fust

¦*¦¦

4
Pedro Scheeffer,,..'.

8
Bodoni •''' 21
Aldos •' %'** * '**"

tâ -'..:. 7.;77Ibarra * " "
143Juntas 209

Estevãos 230
. \ Elzevires •••••

Plantinos v* " 1.400
Didots..

Total. ......»••••
• v. ..«*-..•

..... 2.363

?**; 71.',
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De 28 de julho até 28 de fevereiro entraram por compra, doação e remessa das
889 vols.

tvpographias
., 170.631 »

Reunidos estes aos .... •••• .*....•••••*

THqui

Swjjt

171 520 »
temos um total de

Não se comprehendem neste numero as cartas geographicas, musicas e grande

antidade de avulsos.
Merecem especial menção, entre as obras offerecidas, 18 mappas da costa,

portos, enseadas, ancoradouros e rios do Brazil, em 28 folhas, que o foram pelo

Conselheiro Joaquim Monteiro Caminhoá; cerca de 100 volumes, pelo Sr. César

Eboli; 13 volumes de publicações officiaes, pelo Sr. D. Juan J. Brizuela, em nome do

Governo do Paraguay; 90 volumes sobre assumptos vários, pelo Sr. D. José Rivas

Groos, Director da Bibliotheca Nacional da Republica de Colômbia.

Encadernaram-se 687 volumes, incluindo-se neste numero alguns da preciosa

colleccão de retratos de Diogo Barbosa Machado, preparados caprichosamente na

secção de estampas, e primorosamente encadernados pelos Srs. G. Leuzinger e

Filhos.
Encetou-se em melado do anno passado e está quasi a terminar a classificação

dos livros de grande valor que pertenceram ao Dr. João Antônio Alves de Carvalho,

os quaes se acham em excellente estado de conservação. Esta importante colleccão,

comprada pela quantia de 25:000$000, é de cerca de 10.030 exemplares.

A secção de manuscriptos foi freqüentada por 468 leitores, que consultaram 231

códices, grande copia de documentos avulsos, muitas descripções dos municípios do

Império, remettidas pelas Câmaras Municipaes, e algumas cartas geographicas.

A esta secção offertaram documentos de valor os Srs. Pardal Mallet. Conselheiro

Bandeira de Mello, Ernesto da Silva Paranhos Júnior, Dr. Salvador de Mendonça,

Baroneza de Suruhy, Dr. João Pedro de Miranda, Dr. Ismael Torres de Albu-

querque, Dr. Alfredo Moreira Pinto e S. A. o Príncipe D. Pedro Augusto.

A secção acha-se convenientemente accommodada em uma das salas com que

ultimamente foi augmentado o edificio. ,
O Aviso circular de 18 de fevereiro de 1887, dirigido aos Presidentes de pro-

vincia com o intuito de completar os subsídios que possue a Bibliotheca a respeito da

geographia do paiz, não tem infelizmente produzido todo o effeito desejado. Algumas

províncias nada remetteram; as outras remetteram pequeno numero de descri-

pções, salvo a da Bahia, que, durante a administração do Conselheiro Bandeira

de Mello, fez freqüentes remessas, vindo as descripções organisadas de perfeita
conformidade com o Questionário distribuído pela Bibliotheca. A' vista do exposto,

d*;
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chamei a attenção dos Presidentes de provincia para o que fora recommendado

naquelle Aviso.
Entraram para a respectiva secção 91 estampas. Foram classificadas 233, ele-

vando-se o numero total a 14.065, até 28 de fevereiro.
Procedeu-se ao trabalho da restauração dos grandes e importantes volumes

de retratos de Diogo Barbosa Machado, trabalho que exige eserupulosa attenção,

muita paciência e muita perícia. Informa o Bibliothecario que os volumes aqui

restaurados podem servir de modelo no gênero.
Está se imprimindo o XIII volume dos Annaes, já se achando promptool.0

fasciculo, que contêm a Historia do Brazil de Fr. Vicente do Salvador e o Diccionario

Brasileiro da lingua portugueza pelo Dr. Antônio Joaquim de Macedo Soares.

Estão publicados e distribuídos os ns. 1 e 2 do anno 3°. do Boletim das Acqui-

sições.
Por Portaria de 23 de abril foi nomeado Antônio Dias da Silva Cardeal para

o logar de Auxiliar, vago por fallecimento de Guilherme José de Almeida.

Continua a funccionar com regularidade a illuminação pela luz electrica.

E' conveniente estabelecer na Bibliotheca uma pequena offlcina de concertos e

restauração, principalmente das obras raras e dos exemplares únicos que não

devem sahir da Repartição, pelo que peço eleveis a 8:0001000 a consignação de

4:000$000 que tem sido votada para o serviço de encadernações.

A Bibliotheca luta com a difflculdade de corresponder ás offertas que lhe são

largamente feitas por congêneres estabelecimentos estrangeiros, visto não estar

habilitada para manter um serviço de permuta permanente, idéa digna de toda a

attenção, porque muito importa ao seu desenvolvimento.

A este respeito afigura-se-me que, emquanto as circumstancias não permittirem

se organise cabalmente aquelle serviço, convém passar para a Bibliotheca os trabalhos

que se acham a cargo da Commissão central brazileira de permutações internado-

naes, sendo extineta a mesma Commissão, que, conforme tem exposto nos seus rela-

torios, o respectivo Presidente Dr. Campos de Medeiros, não tem podido desempe-

nhar de modo satisfactorio o serviço.
Mas para levara effeiloesta idéa é indispensável proceder no prédio onde se

acha a Bibliotheca a obras para as quaes não existem meios no orçamento do

actual exercício.
Tendo de partir para a Europa o Chefe da secção de estampas, Dr. José Zefenno

de Menezes Brum, encarreguei-o, sem remuneração especial, de estudar nos pais»

que percorrer as mais notáveis collecções iconographicas e em geral o que for

concernente ás bellas artes, e ás artes graphicas com rejaçãò á gravura, assim
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como de estudar os assuntos duvidosos aumentes aos trabalhos a ao» «,6o

finalmente, do propor a compra do collec^ cuja *»*. P™ • ¦«***»

^rrtl utll quo se o,», do cataioSo «ora, dos Knpreaéoseda

JZ um catado simples, ,ue slrv. do invento, afim do ser pBbhcedo.

Para isto ter-se-á de fazer a despeza de 5:000$000, aproximadamente.

|?l
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$ ARCHIVO PUBLICO
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Í anno de 1883 esto ReparUoao peolheu em três das suas »^«§

cumentos sendo: na legislativa, 113 Decretos Legislativos e a Lei n. 33,3 de 13 de

SL.A*» — ° — -°Brasll;*>X21:
34», a saber: 3.807 Decretos do Poder Executivo, dos fiu.es « '»"

didos pelo Ministério da Agricultura, 43 pelo de Estrangeiros, e 0.8 o pelo do

2ri e 30..» offlcios recebidos do ultimo destes Ministérios; „« b.stonoa. 106,

21 os' quaes muitos documentos de família e de serviços ao Estado

Jeebeu o Archivo Publico 3,0 livros e folhetos, sendo 05 por offerta de par-

Miras, além de muitos jornoes e alguns objectos para o museu hlstor.oo

Encadernaram-se e reencadernaram-se 133 volumes, dos quaes 23 de manu

SOT 
Continuou a classificação, numeração e carimbo da correspondência official das

províncias e o extracto, para o respectivo Índice, que se acha adeantado, de offlcios,

cartas, bandos e portarias expedidos pelos Vice-Reis.

Continuou também a restauração, por meio de copia, de vários documentos

antigos damniflcados pelo tempo.

E' indispensável restaurar muitos livros das collecções denominadas Registro

Velho e Registro Antigo e alguns volumes do Registro da Provedoria da Fazenda ;

não pôde porém, o trabalho ser desempenhado, com a urgência que o estado dos

livros reclama, pelo pessoal do quadro da Repartição, que, além de ter o mesmo

numero de empregados do tempo de sua organisação em 1840, se acha sobrecarre-

gado de serviço estranho á natureza do Archivo e ao fim de sua instituição, como

é o dos privilégios industriaes.
Í& Durante o anno houve 168 depósitos para obtenção de taes privilégios, proce-

%ndo-se á abertura definitiva de 115, e de 9 para exame prévio pela Inspectoria

de Hygiene.
y:i.:
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Tendo sido aposentado por Decreto de 20 de fevereiro do anno findo o Official

José Thomaz de Oliveira Barbosa, foi nomeado por Decreto de 22 do mesmo mez

para esse logar o Amanuense mais antigo Francisco de Salles de Macedo, sendo a

vaga respectiva preenchida, mediante Concurso, por Manoel José de Lacerda,

em 9 de maio do dito anno. <
Tendo tombem sido aposentado por Decreto de 2 de março ultimo o Official

Luiz Ferreira da Silva Cabral, foi nomeado para esse logar por Decreto da 16 do

mesmo mez o. Amanuense mais antigo José Albino da Cruz.

Para a vaga de Amanuense foi nomeado por Portaria de igual data Luiz

Egydio Soares da Nobrega, o qual havia, sido approvado no ultimo concurso.-
;-?•"*¦:¦

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOG-RAPMCO BRASILEIRO
'¦¦$>•

X-f f'f r

Esta associação tem continuado a celebrar com regularidade as suas sessões e

a publicar os trabalhos nellas apresentados. ^

Resolveu o Instituto mandar gravar uma medalha commemorativa da abolição

da escravidão no Brasil.
Por oceasião do quinquagesimo anniversario de sua fundação publicou elle

um volume especial, em supplemento ao n. 51 da Reoista. ;.,.

¦&<¦

m1 IPERIAL ACADEMIA DE MEDICINA

Esta associação continua a funecionar regularmente.

Foram publicados o n. 4 do tomo 3<». e os ns. 1 e2 do tomo 4.° dos Annaes,

assim como os ns. 1.1 e 20 do anno 3.» e os ns. 1 a 10 do anno 4.» do Boletim.

Para o anno acadêmico de 1833 a 1839 foram postas a prêmio as seguintes

questões: . M
1.* Estudo das condições que tem favorecido o desenvolvimento do beriberi no

BraQU -Wk
2.ã Das causas que mais poderosamente tem promovido o decrescimento das"

erysipelas no Rio de Janeiro.
imp. 10

*
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3.» Das causas que motivam a raridade da periencephalite chronica diffusa

entre nós.
4.a Da pathologia especial a qualquer das províncias do Brasil.

5.« Estudo da constituição do solo do Rio de Janeiro, sob o ponto de vista dos

elementos morbigenicos.
6.* Chronologia histórica do exercício clinico, e estudos disciplinares da medi-

cina e cirurgia e organisaçâo da hygiene administrativa do Brazil desde os tempos

coloniaes.
7.a Estudo clinico das causas que têm concorrido para o augmento das diabetes

no Brazil.
S.a Da elephancia (elephantiasis dos árabes) no Rio de Janeiro.

9.a Da cura radical das hérnias.

A Veneravel Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês, erecta na igreja do

Parto, á rua Rodrigo Silva, pede, com o fim de dar ao ¦ templo fôrma regular, que o

Governo lhe mande restituir o coro da referida igreja, o qual, dividido em dois com-

partimentos, está servindo como dependência do Archivo Publico e para a Academia

Imperial de Medicina.
O Director do Archivo julga attendivel o pedido, comtanto que a Ordem faça a

despeza necessária para isolar os dois edifícios.

Presta-se a isto a Ordem, e ainda a indemnisar as despezas de mudança e esta-

belecimento da Academia em outro edifício; mas a remoção, em cuja conveniência

todos concordam, ainda não se realisou por falta de local que o Governo possa

ceder para a mesma Academia.

MUSEU ESCOLAR NACIONAL

*'..

A"'

Este Museu continua a offerecer ao estudo dos professores e das pessoas a

quem interessam os assumptos de instrucção primaria as obras da sua bibliotheca

e as suas colleções de objectos para o ensino.

Realisou-se de 26 de dezembro a 9 de janeiro a quarta exposição escolar, promo-
vida pela Associação que mantém o Museu.

E' indispensável que continue a ser votado no orçamento um auxilio para esta

útil instituição.
' ¦ ' (fi
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LYCEUS DE AKTES E OFFICIOS

Imperial Lyceu <ie Artes e Officios da Sociedade Propagadora
das Seilas A.rtes.— 0 anno passado funccionaram as seguintes aulas regidas

por 74 professores:
No curso profissional, as de desenho elementar, de figura, de ornatos, linear

geométrico, de machinas, de architectura civil e de architectura naval; as de escul-

ptura, musica, calligraphia, portuguez, francez, inglez, allemão, italiano, geographia,
arithmetica, álgebra, geometria (plana e descriptiva) e escripturação mercantil.

No curso commercial, as de desenho linear geométrico, calligraphia, por-
tuguez, geographia, francez, inglez, allemão, italiano, arithmetica e escripturação

mercantil.
No curso livre, as de francez, inglez, allemão, italiano, arithmetica, álgebra,

geometria, escripturação mercantil e calligraphia.
No curso para o sexo feminino, as de desenho elementar, de figura, de ornatos,

e as de portuguez, francez, italiano, arithmetica, geometria, telegraphia, musica,

calligraphia, redacção e litteratura elementar, e hygiene domestica.

Funccionaram também os cursos públicos de physica e chimica inorgânica.

A matricula foi de 2.436 alumnos.
Em sessão solemne, honrada com a presença de Sua Magestade o Imperador,

conferiram-se 4 medalhas de prata e 17 de ^bronze aos alumnos e alumnas que
mais se distinguiram.

Por falta de espaço no edificio não foi ainda possivel estabelecer outras aulas,

como as de gymnastica, botânica e materiaes lenhosos e mecânica pratica appli-

cada aos officios, as quaes muito concorreriam para completar o ensino a que se

propõe esta benemérita instituição.
Ha necessidade de crear um gabinete de mineralogia, e completar com os

necessários apparelhos os de physica e chimica.
Lyceu de A.rtes e Officios da Imperial Sociedade dos Artistas

Mecânicos e Lilberaes de Pernambuco. - Este Lyceu, que funcciona

em edificio próprio, mantém um curso preparatório de dois annos, onde se tem ensi-

nado as seguintes matérias: portuguez, arithmetica, geographia e historia pátria.

O ensino profissional consta de cursos de musica, de desenho, comprehendendo

desenho linear.de ornatos das ordens architectonicas, de figuras e aquarellas, de

paizagens, e de tachygraphia theorica e prática. f
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Durante o anno findo matricularam-se nas diversas aulas 421 alumnos.

Possue o Lyceu uma galeria de pintura com 41 quadros, originaes e copias, um

museu artístico industrial, e uma bibliotheca com 2.500 volumes.

A sociedade que o mantém pretende construir para as officinas um edificio cuja

primeira pedra já foi assentada.
Lyceu de Artes e Officios de Ouro Preto. - Este Lyceu, creado em

1886 funcciona provisoriamente em um commodo contíguo ao Palácio da Presidência;

mas' a Sociedade dos Arlistas de Ouro Preto, que o mantém, acaba de emprehender

a construcção de edificio apropriado, em terreno cedido pela Assembléa Provincial

de Minas Geraes.
O ensino limita-se ás primeiras lettras, portuguez, arithmetica e musica, e por

isto é diminuta a freqüência.
Instituto TauWeano de Agricultura, Artes e Officios.-Este

instituto, mantido por uma associação beneficente, funcciona na cidade de Taubaté,

da provincia de S. Paulo, desde o dia 1.° de fevereiro de 1888.

Além da instrucção primaria e do ensino da musica, gymnastica e hygiene,

a instituto dá o de prática da agricultura e dos officios de marceneiro, sapa-

teiro e alfaiate.
Durante o anno findo foi freqüentado por 57 alumnos, sendo 15 internos.

' Do Imperial Lyceu de Artes e Officios da Bahia não foram recebidas as

informações que se requisitaram.

ESTABELECIMENTOS DE CARIDADE

Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro

Hospital srèrâl.- Durante o anno de 1888 entraram para este Hospita

11.282 doentes, os quaes, nddicionados a 1.076 que ficaram do anno anterior, per-

fazem o numero de 12.358.
Destes sahiram 9.104 ; faileceram 2.194, ficando em tratamento 1.060. Eram na-

cionaes 6.325; estrangeiros 6.033.
A mortandade foi de 17, 7 %.
No Instituto Pasteur foram tratadas 105 pessoas durante o mesmo anno de 1888.
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No anno compromissalde1837 a 1883 a receita do estabelecimento foi de 790:114$662

e a despeza de 770: S22$t;>5.
O patrimônio do estabelecimento consta de prédios e de apólices da divida

publica no valor de 1.561:2001003, e de acçõe.s do Banco do Brasil, no de 26:400^000,

incluindo-se naquellas as que pertencem ao cofre de aposentadoria dos empregados,

no valor de 80:000$000.
A renda do estabelecimento tem soffrido diminuição, sendo uma das principaes

causas a falta de extracção de loterias concedidas por lei.
Casa dos Expostos.-No dia 31 de dezembro de 1887 existiam neste estabe-

lecimentol52 expostos ; entraram, no anno de 1883, 131; voltaram 44; sahiram 92 ;

falleceram 59, ficando 176.
O patrimônio consta de alguns prédios existentes nesta cidade,, de um sitio no

porto da Estrella e de 497:600$000 em apólices da divida publica.
Durante o anno compromissal de 1887 a 1888 a receita foi de 499:169$673 e a

despeza de 497:231$041.
Em virtude da determinação do Ministério dos Negócios da Justiça, restabe-

leu-se a entrega das quotas, sob o titulo de braçagens, que fazem parte da renda do

estabelecimento.
Recolhimento das Orphãs.- Havia 174 orphâs ; entraram 24, ca-

saram 3; sahiram 13, ficando 182.
Além de prédios, possue o estabelecimento 413:2 X)$000 em apólices da divida

publica.
A receita no referido anno compromissal foi de 69:95r$294 e a despeza de

52:976$S25. A receita do cofre dos dotes foi de 42:218$403 e a despeza de 6:5801975.

Hospício de Pedro li.- Existiam em tratamento312 alienados ; durante

o anno entraram 77; sahiram 23 ; falleceram 22, ficando 339.

O patrimônio é de 4'8:800$000 em apólices da divida publica.

A receita no anno compromissal foi de 287:020$334 e a despeza de 181:358$325.

Empreza Funerária.- Esta empreza continua a manter não só os hos-

picios de Nossa Senhora da Saúde, de S. João Baptista e Nossa Senhora do Soccorro,

cada um dos quaes tem a seu cargo para os indigentes um consultório gratuito, em

que também lhes são fornecidos medicamentos ; mas ainda os cemitérios públicos

de S. Francisco Xavier e S. João Baptista.

O movimento do Hospício da Saúde foi o seguinte em 1888: existiam 131 en-

fermos ; entraram 2.159 ; sahiram 1.748; falleceram 376, ficando em tratamento 166.

O Hospício de S. João Baptista teve o seguinte movimento : existiam 85 doentes,

entraram 1.390 ; sihiram 1.223 ; falleceram 152, ficando em tratamento 100.
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O Hospício de Nossa Senhora do Soccorro, em que se fizeram alguns melhora-

mentos, reabriu-se depois do 1.» de janeiro de 1888. Entraram durante o anno 987 en-

fermos; sahiram 784, e falleceram 67.

No anno de 1888 o numero de enterramentos foi de 8.300 no Cemitério de S. Fran-

cisco Xavier e de2.529 no de S. João Baptista.
No anno compromissal a receita foi de 898:4771438 e a despeza de 722:i

restando pagar a um sub-emprezario e satisfazer outras despezas.

Imperial Hospital dos Lázaros

No anno compromissal de 1887 a 1888 deu-se o seguinte movimento :

Enfermos

Existiam em o 1.° de julho de 1887 58
Entraram 26
Falleceram  •. 7
Sahiram 20
Ficaram em tratamento em 30 de junho de 1888 57

Destes eram :

Homens 35
Mulheres 22
Adultos 45
Menores 12
Nacionaes... 50
Estrangeiros 7

• Dos fallecido s 5 eram homens e 2 mulheres; dos que sahiram 16 eram homens
e 4 mulheres.

Durante o referido anno a receita do Hospital foi de 87:51 i$838 e a despeza de
78:913$234, restando pagar varias contas.
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NEGÓCIOS ECCLESI4STIC0S

Não tendo chegado a tornar-se effectiva a nomeação de um Coadjutor, solicitada
pelo Rev. Arcebispo D. Luiz Antônio dos Santos, Marquez do Monte Pascoal, e
de que dá noticia o ultimo Relatório, renovou o mesmo Prelado e com instância o
pedido, que fizera em fins de 1884, de lhe ser permittido resignar o cargo, visto
que o seu estado de saúde o inhibia de desempenhar, como desejava e era mister,
as respectivas funcções.

Por Decreto de 20 de junho foi aceita a renuncia, concedendo-se ao Prelado
a precisa licença para impetrar da Santa Sé a confirmação, na parte que lhe per-
tence, da mesma renuncia.

Constando haver sido já obtida esta confirmação, foi nomeado Arcebispo da
Bahia, por Decreto de 13 de abril próximo findo, o Rev. Bispo de S. Sebastião do
Rio de Janeiro e Capellão«mór, D. Pedro Maria de Lacerda, Conde de Santa Fé.

A 13 de agosto falleceu o venerando Bispo de S. Pedro do Rio Grande do Sul
D. Sebastião Dias Laranjeira. Procedendo no dia 18 o Cabido, na fôrma do direito, á
eleição de Vigário Capitular, para administrar a diocese sede vacante, foi escolhido

para aquelle cargo o Conego Theologal Vicente Ferreira da Costa Pinheiro, que
se acha em exercício.

Por Decreto de 13 de abril foi nomeado Bispo da referida diocese o Padre

Constantino Gomes de Mattos. *

O Rev. Bispo do Pará, obrigado, por causa de padecimentos que se aggra-

varam, a deixar o exercício do seu ministério desde meiaclos de 1887, pediu se lhe

desse um Coadjutor; e o Governo, attendendo ao motivo allegado, por Decreto

de 27 de abril, fez a nomeação do Padre Salviano Pinto Brandão.

A administração das dioceses de Olinda e Marianna está encarregada a Gover^

nadores nomeados pelos Revs. Bispos, por motivo de enfermidades que os inhibem

do exercício das funcções episcopaes.
Em 1833 o Soberano Pontífice reconheceu em Sua Magestade o Imperador, como

primeiro representante de nação catholica de ordem elevada, e em seus legítimos

successores, o direito de nomear um ou mais Cardeaes; mas não foi possivel ao

Governo Imperial, apezar do seu desejo, usar logo desse reconhecimento, o que

actualmente lhe era fácil e conforme ao pensamento de dar maior brilho ao culto

nacional, certo, como está, de que S. Santidade manterá a declaração feita na época

supramencionada. Em conseqüência foram expedidas as necessárias instrucçoes ao

yi. .%¦*¦>.
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nosso Ministro Jnnto a Sanio Sé, afiar de w «nflrnooado.se o-—o

daquelie direito, recaia no Metropolitano brasileiro a prime.» nomeação do Titula .

C U, r^oezias ,ue no diocese da Bahia ss achava» seno parocho, col-

M„s 30foram postos enaconeurso no nrez de setembro. Destas nao Lveram con-

lotes nove; e tona teve um sô concorrente, ,oo toi reprovado; pam P o-

vZld entras 20 receberam-se as propostos do Re,. Arcebispo. qn.ro

li. -ano resolvidas, tendo sido apresentados os sacerdotes propôs os

a', parochias de Nossa Senhora da Vietoria, de SenfAnnn do S.—

i santo Antônio AIM. do Carmo, do capital da provindo do Bah.o, e dc S. João

Baptista das Ouriçangas, da mesma provincia.

Das 147 fregue.zi.as apontadas algumas não têm mesmo parocho, encom

mendados. i«oniwM*iiA7in<; •
Na diocese de Olinda consta que estão sem parocho não menos de 30 freguezias ,

„. maior parte das outras os vigários são encomendados a destas *°>>M££

.eiros- entretanto, além dos concursos mencionados no precedente Relatório,

outros se não abriram. .
Na diocese de S. Paulo, postas em concurso varias parochias, inchadas as

três a que alludiu o precedente Relatório, foram apresentados e coitados os sacer-

dotes propostos para as igrejas de Nossa Senhora da Luz da cidade de Cont.ba,

provincia do Paraná; e Nossa Senhora do Desterro da cidade de Jundiahy, S. João

do Rio Claro, S. José dos Campos, Nossa Senhora das Dores de Casa Branca,

Nossa Senhora do Carmo de Santa Cruz da cidade de Campinas, Nossa Senhora

da Conceição de Santa Iphigenia da cidade de S.Paulo e Santo Antônio de Guará-

tinguetá, província de S. Paulo.

Na diocese de Goyaz puzeram-se em concurso as parochias de S. Francisco das

Chagas de Monte Alegre e do SS. Sacramento de S. Domingos do Araxa, ambas

situadas na provincia de Minas Geraes. Foram apresentados os oppositores de

acordo com as propostas do Prelado.

Na diocese de Marianna deixaram de collar-se os sacerdotes apresentados para

as igrejas parochiaes de Nossa Senhora da Oliveira do Piranga e SanfAnna do

Jequery, mencionadas no precedente Relatório, por haver desistido um e fallecido

o outro.
Ultimamente estavam sem parocho 27 das 231 freguezias da mesma diocese; em

poucas das que têm vigários, estes são coitados, e em muitas acham-se encom-

mendados sacerdotes estrangeiros.
Para justificar este facto, assim como a falta de concursos que se dá em quasi

. todas as diocjses, continúa-se a allegar a insufflciencia do Clero brazileiro.
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Durante o anno findo a Relação Metropolitana julgou quatro causas de
divorcio, uma do Arcebispado, duas do Bispado do Rio de Janeiro e uma do de
Olinda.

Fizeram-se varias nomeações para cadeiras de Capitulares, vagas nas Ca-'
thedraes da Bahia, Olinda e S. Paulo. Ha ainda nas diversas Cathedraes
algumas vagas.

Concedeu-se no anno passado a quantia precisa para acquisição de roupas
brancas e ornamentos de uso diário, de que ficou convenientemente provida a
Capella Imperial;

Acham-se, porém, muito damnificados^alguns dos ornamentos que servem nos
actos pontificaes, e carecem de muitos reparos as alfaias de prata.

O Rev. Bispo diocesano offereceu dois bellos e sólidos arcazes dejacarandá para
se guardarem devidamente os paramentos e outros objectos do culto, e um altar de
mármore para a capella do SS. Sacramento.

Os estragos do templo e suas dependências, já indicados no precedente Rela-
torio, tinham augrnentado tanto, que se receiava algum desastre.

A grande cimalha do interior, os ornatos dos altares, os nichos das imagens,
a capella do SS. Sacramento e o próprio altar mór estavam a cahir. O thesouro da
Capella, apezar da solida porta que lhe dava entrada, não offerecia segurança
alguma. Finalmente, em conseqüência das modificações que por diversos motivos
foram soffrendo, as dependências da igreja, além do seu mau estado, já não se

prestavam aos differentes misteres a que eram destinadas.
E ainda, sem falar em tudo quanto era indispensável reconstruir, o aspecto do

interior do templo dav$ uma triste idéa do nosso gosto e do nosso espirito religioso.

Encarreguei o Engenheiro Adolpho José Del Vecchio de proceder ao exame da

Igreja, e o relatório que elle me apresentou poz termo a todas as hesitações que

poderia ter sobre a indeclinável necessidade de restaurar o templo, em cujos altares,

cobertos de pó, estremecidos e desfigurados pelo tempo, se eelebram o sacrosanto e

incruento sacrifício e as festas da patria.
Além da preeminencia que tem a Igreja Cathedral, é ella o testemunho vivo de

caras tradições e o vinculo de união entre a geração actual e a da Independência e

Constituição do Império.
A restauração desse templo se impunha como dever nacional, voto religioso e

preito artístico. Atra vez das tristes sombras da decadência ainda transpareciam as

formosuras enxovalhadas e resoavam as harmonias interrompidas daquelle

santuário.' 
Por ser difflcil, não é impossível restabelecer o primitivo estylo e continual-o

IMP. 11
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onde foi preterido com irreparável damno da ordem geral, como apparece na Capella

do SS. Sacramento e na tribuna imperial
Pelos vestígios occultos parece que a primeira concepção do architecto foi alterada

não sei por que, e é mister averiguar.
Perdendo embora muito da expressão festival, os altares do corpo da Igreja,

caso fosse praticavel abrir para elles as capellas fundas já formadas, ganhariam o

tom de severidade mais conforme ao sentimento religioso.

Cumpre fazer sahir á luz o granito lavrado da fachada, desaggravado assim da

injuria, por tanto tempo supportada, de disfarçar com apparencias de pobreza o seu

real valor
Si em todo tempo foi de boa educação guardar e venerar o antigo, neste caso é

acto de consciência artística, pois se me afigura temeridade, sinão profanação, tentar

na Igreja Cathedral e Capella Imperial maior esforço do que o da restauração, já
bastante para satisfazer a nobre e legitima ambição do alevantado merecimento

do Engenheiro Del Vecchio e do artista Thomaz Driendl, seu distincto auxiliar, aos

quaes incumbi os trabalhos.
Neste sentido dei instrucçoes aquelle Engenheiro, recommendando-lhe que as

obras fossem feitas sem prejuizo da solidez do templo e das exigências do cere-

monial, bem como do governo interno na parte das dependências.
Finalmente, resolvi, de acordo com o parecer do dito Engenheiro, que as obras

sereaíisassem por administração.
Inteirado das minhas intenções, o Rev. Bispo Gapellão-mór providenciou no

sentido de passar o Illm. Cabido a celebrar os actos de sua competência na Igreja

da Veneravel Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, até que se

concluam as obras de restauração da Cathedral.
Realisada a transferencia em fins de março, e recolhidos ao paço da cidade o

painel do altar-mór, as imagens e todos os objectos que não tinham de servir na

Igreja do Carmo para a celebração dos actos religiosos por parte do Prelado e dos

Capitulares, deu-se principio ás obras, sendo encarregado o padre Eduardo ChristSo
de Carvalho Rodrigues, Mestre de Ceremonias e Thesoureiro da Capella, de ins-

peccionar os trabalhos e prestar ao mencionado Engenheiro todos os esclareci-
mentos de que este carecer.

Achando-se estragados o telhado e o forro da Cathedral da Bahia, e tendo sido
9

orçados os precisos concertos em 22:880$000, concedeu este Ministério em agosto de
1887 a quantia de 5:000$000 e em 1888 a de 10:000$000, que foram devidamente
applicados. No corrente anno mandou-se dar a quantia de 7:880$000 para conclusão
daquelles concertos.
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O Rev. Arcebispo solicita um augmento de 500$000 na verba da Cathedral para

melhorar o serviço da musica, por ser insufflciente a quantia para este serviço

destinada.
Na Cathedral do Maranhão fizeram-se, com a quantia de 1:000$ concedida o anno

passado, os reparos de que carecia, para poder ser utilisada, a sala das sessões

capitulares.
No corrente anno concedeu-se a quantia de 2:000$000 para renovação de para-

A*.;"

mentos e objectos do serviço diário da mesma Cathedral.

As obras de restauração da do Pará, que o Rev. Bispo Diocesano em pre-

hendeu ha annos e que desde 1881 impedem que alli se exercitem as funeções do

culto, soffreram algum atrazo por se terem perdido, com o navio que os trans-

portava, os mármores preparados em Roma para o pavimento da nave e do

transepto da igreja.
Com a restauração da cathedral do Pará consta que a provincia despendeu, de

1876 a fins de 1886, mais de 150:000$000 (não ha noticia da importância que concedeu

nos dois últimos annos); e o Governo geral, nos dois exercícios de 1885 a 1887,

despendeu a quantia de 30:000$000.
O Rev. Bispo, ponderando que, além da quantia que ainda tem de receber da

provincia, carecerá de um auxiliode 20:030$000para mais brevemente terminar as

obras daquelle templo, que, segundo affirma, ficará sendo, por sua grandeza,

esplendor e perfeição artística, um dos mais bellos monumentos do Império,

solicitou esse auxilio. Por deficiência de verba deixei de attender ao pedido do

Rev. Prelado.
Para acquisição de paramentos e alfaias concedi á Cathedral de Cuyabá

4:000$000eá da Diamantina 6:000$000. ^
Por se acharem paradas as obras da de Goyaz, está servindo alli de Cathedral a

.*.-•¦' -A*

igreja de Nossa Senhora da Boa Morte.
Carecendo, porém, esta de muitos reparos, o Rev. Bispo os mandou fazer ; o

Governo concedeu o auxilio preciso para pagamento delles e a igreja ficou inteira-

mente renovada.
Quanto á conclusão da Igreja cathedral, o Relatório de 1887 lembrou aconve-

niencia de se lhe applicar a importância consignada para o respectivo Cabido, visto

não estar ainda organisado. A ultima lei de orçamento, attendendo a isso, mandou

applicar aquella construcçao as sobras da consignação destinada ao serviço da Ca-

thedral; e o Governo jáautorisou o Rev. Bispo a dispor para o indicado fim de

taes sobras, que são especialmente as que provém do pessoal do Cabido ainda não

organisado.

5? -¦: >&í -o^terA
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Parece conveniente que esta providencia se estenda ás Cathedraes da Diamantina
e Ceará mencionadas no citado Relatório de 1887. Omitto a de Cuyabá, também
mencionada, por ter o Rev. Bispo Diocesano conseguido concluil-a pela maneira ex-
pilcada no Relatório do anno próximo findo.

O Rev. Bispo de Goyaz solicita que a consignação para a fabrica, actos solemnes
musica e guizamento, a qual é de 800$000, seja augmentada de modo que se possa
occorrer ás despezas da musica nas principaes solemnidades da igreja e ás da con-
servacão do edificio.

Para iniciarem-se as obras do Paço episcopal do Maranhão concedeu-se em
1856 a quantia de 20:000$000, que foi despendida com o assentamento de alicerces
e começo da parede da frente. Nada mais se fez até 1874, em que se concedeu o cre-
dito de 30:000$000 para a continuação das obras. Em 1875 houve ainda a concessão
de 20:000$000. Proseguiu a construcção; devia-se a diversos fornecedores a quantia
de 2:543$730 e calculava-se que, com 30 ou 40:000$030 mais, se concluiria o edificio.

Mas parou de novo a obra e parada está desde fevereiro de 1876. Neste Ínterim
tem-se estragado parte do que ficara feito, e deu-se demais o facto de haver a
Presidência da província, em maio de 1880, mandado vender particularmente por
1:200$000 a um empreiteiro de obras os materiaes que se achavam em deposito, com-
prados para aquella construcção e cujo valor era mais ou menos de 12:000$000, isso
sem autorização do Ministério do Império, ao qual pertenciam, e recolhendo-se
como artigo de receita ao cofre da Thesouraria o producto da venda.

Desde 1851 paga o Estado aluguel de casa para residência do Prelado; o aluguel
éde2:400$000poranno.

\í*k mesma casa foi offerecida ao Governo por 40:000$000 e ultimamente por
36:000$000. Não consta, porém, quanto se terá de gastar para adaptal-a a todos os
misteres de residência episcopal e cúria ecclesiastica.

A' vista de informação da Presidência da província, resolveu-se em 1886 que
fosse orçada a conclusão do Paço episcopal. Só ultimamente remetteu a Presidência
um orçamento e cópia de um officio do engenheiro incumbido de organisal-o, o qual
declara que não se pôde aproveitar uma parte do que estava feito e calcula a despeza
em 130:000$, isto é, pouco mais ou menos, tanto como si nada se tivesse construido;
o que mostra o grande prejuizo que ao Estado trouxeram principalmente as inter-
rupções das obras.

O Rev. Prelado e a Presidência são favoráveis á construcção do edificio projectado
e começado, cuja situação, junto á Cathedral, é a melhor possivel.

O Rev. Bispo recorda as vexações e incommodos que resultam de uma casa
alugada. O que convém é, si se resolver definitivamente a construcção, appli-
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car-lhe annualmente uma quantia razoável, para que prosigam as obras até
Analisarem.

Sendo reconhecida a conveniência de augmentar-se o numero de dispensas
do impedimento Cultus disparitas, que os Prelados brasileiros têm a faculdade de
conceder em virtude do Breve de 24 de fevereiro de 1874, expediram-se em maio de
1888 as precisas recommendações para se tratar desta questão perante a Santa Sé.

Dando conta do desempenho de sua imcumbencia, a respectiva Legação do
Brasil communicou haver obtido do Santo Padre que o Internuncio Apostólico
nesta Corte fosse autorisado a elevar as dispensas até 50 casos por anno, conforme
as necessidades de cada diocese, durante o prazo em que ainda tem de vigorar o
citado Breve.

O prazo termina em 1899 e o numero de dispensas do impedimento de religião
mixta que cada um dos Prelados brasileiros pode conceder por aquelle Breve é de 30

Corrigidos alguns enganos notados no Decreto Consistorial de 10 de março do
anno passado, o qual fixou a nova linha divisória das dioceses da Fortaleza e do
Maranhão de acordo com o Decreto Legislativo n. 3012 de 22 de oitubro de 1880, que
alterara os limites das províncias do Ceará e Piauhy, foi outorgado em 13 de no-
vembro o preciso beneplácito para execução do referido Decreto Consistorial.

Em virtude das faculdades por este conferidas ao Rev. Internuncio Apostólico,
foi incumbido de dar as providencias necessárias para executar-se o mesmo Decreto
o Rev. Bispo do Maranhão, o qual, desempenhando-se desta delegação por Decreto

Episcopal de 10 de fevereiro, declarou incorporadas na diocese da Fortaleza as pa-
rochias de SanfAnna da Independência e do Senhor do Bomfim do Príncipe Imperial,*
e na de S. Luiz do Maranhão a parochia de Nossa Senhora da ConceiçSo
da Amarração.

A reconhecida necessidade de concorrer o Estado para o regular desenvolvimento
do culto e ensino religioso exige a creação de mais algumas dioceses.

Tão estensas são, geralmente, as nossas províncias, que a reunião de diversas

em uma só circumscripção ecclesiastica, como se observa em algumas das nossas

dioceses mais antigas, não pôde continuar sem prejuízo da acção e doutrina pastoral;
e os Revs. Prelados do Pará e de Olinda já têm representado a respeito dos

embaraços que na vastidão de seus bispados encontram para o devido exercício das

funeções episcopaes.
Com effeito, o primeiro desses bispados comprehende as províncias do Pará e

do Amazonas, isto é, uma área immensa onde a população se acha disseminada por

pontos, em geral, muito distantes uns dos outros; o segundo comprehende a pro-
vincia de Pernambuco (com excepção de algumas parochias que pertencem á

¦
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diocese da Diamantina) e as províncias de Alagoas, Parahyba e Rio Grande do

Norte; finalmente, o bispado de S. Sebastião do Rio de Janeiro abrange o municipio

da Corte, as províncias do Rio de Janeiro, do Espirito Santo e de Santa Catharina,

e algumas parochias da provincia de Minas Geraes.
A' grande desproporção que se nota entre as actuaes dioceses accresce a

anômala circumscripção de algumas. Assim, por exemplo, da provincia de Minas

Geraes, que tem duas dioceses, a de Marianna e a da Diamantina, ha parochias

que pertencem ao bispado do Rio de Janeiro, outras ao de S. Paulo e ainda outras

ao de Goyaz; a diocese da Diamantina, cuja sede é na cidade deste nome, abrange

uma porção de território das províncias da Bahia e de Pernambuco.

O que fica exposto parece-me sufflciente para demonstrara necessidade e a

conveniência de se alterar a circumscripção e augmentar o numero dos bispados do

Império.
Regularmente correu o ensino nos dois Seminários da Bahia.
O de sciencias ecclesiasticas teve 40 alumnos, dos quaes prestaram exames e

foram approvados 39. Destes terminaram o curso nove; só se ordenaram, porém,
cinco, porque os outros esperam idade para se poderem ordenar.— Dos 40 alumnos,

19 estudaram gratuitamente e três pagaram só a metade da pensão.
No Seminário de estudos preparatórios houve 104 alumnos matriculados: pre-

staram exames e foram approvados 73, tendo seis destes terminado o curso. Estu-
daram gratuitamente 42 e pagaram somente a metade da pensão 18. ,

Para as obras de que ainda carece o Seminário maior do Maranhão, estabelecido
no antigo Convento de Santo Antônio, da extineta Ordem dos frades menores fran-
ciscanos, pediu o Rev. Bispo e lhe concedi a quantia de 5:000$GOO.

Estão em exercício as aulas de ambos os Seminários, as quaes foram abertas na
época própria.

Para acudir a despezas extraordinárias no Seminário episcopal do Rio Grande
do Sul concedeu-se em junho a quantia de 5:000$000.

Em oitubro ficaram concluídas as obras desse Seminário, fundado pelo finado
Bispo D. Sebastião Dias Laranjeira. Despendeu-se na edificação a somma de
404:037|900. Para esta despeza concorreram o Governo geral com 144:520$000, o
provincial com 100:700$000, o clero e os fieis da diocese com 69:011$460 e o finado
Bispo com 36:971$670; da Caixa pia do bispado, de juros das quantias de posi-
tadas, etc, proveiu a quantia de 52:834$770, que completa a somma despendida.

No Seminário de' Marianna a matricula do presente anno lectivo (de oitubro de
1888 a oitubro de 1889) ê de 210 alumnos, 42 dos quaes seguem o curso superior e
168 o preparatório..
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O Rev. Bispo de Goyaz informa que no edificio e na mobília do Seminário de

Santa Cruz, da capital da provincia, fizeram-se grandes melhoramentos, de maneira

que hoje, asseiado e muito augmentado, como se acha, satisfaz a todas as condições

hygienicas.
Crescendo o numero dos candidatos á matricula, visto se reconhecer a excel-

lencia do modo por que são tratados e educados os alumnos, e sendo numerosas

as vocações para o estado ecclesiastico, conseguiu o Rev. Prelado restabelecer o

Seminário de Campo Bello, e está tratando de organisar outro ao norte da provincia.
Mas os pães em .geral não possuem meios para o pagamento da pensão e outras

despezas, e sendo pobre, como é, a diocese, os recursos de que dispõe o Prelado não

permittem admittir todos os que desejam entrar como gratuitos para o Seminário.

Pede por isso um auxilio de 6:000$000 para a sustentação do internato do Semi-

nario de Santa Cruz, afim de reservar os pequenos recursos da diocese para os dois

outros Seminários.
Em setembro foram alli conferidas as ordens de presbytero a um seminarista,

e durante o anno alguns receberam ordens menores.
O Rev. Bispo de Cuyabá me communicou que, vencidos os obstáculos que

encontrara por falta de pessoal idôneo, conseguiu estabelecer o internato no Semi-

nario de Cuyabá sob a direcção dos Padres da Congregação da Missão. Inaugu-

rou-se o internato em 6 de janeiro.
O Governador do bispado de Olinda communica que o Seminário sustenta, por

conta própria e da Caixa Pia da diocese, 20 alumnos; mas não tem meios para

sustentar maior numero.
No intuito de se aproveitarem as vocações ecclesiasticas, muitas das quaes se

perdem por falta de recursos dos candidatos para proseguirem nos estudos ne-

cessarios aos sacerdotes, solicita algum auxilio que possa aproveitar á mantença

de alumnos pobres, visto que o Seminário não possue patrimônio suficiente para tão

louvável fim, e das províncias pertencentes á diocese só a de Alagoas tem concorrido

com a pensão de cinco alumnos: destes já em 30 de novembro se ordenou um, que

está prestando serviços em sua provincia.
Observa aquelle Governador que em 1888 faileceram na diocese 25 sacerdotes;

contados estes, tem a mesma diocese perdido 108 desde 9 de oitubro de 1881, em que

tomou posse o actual Bispo, e durante esse periodo ordenaram-se apenas 14.

São estas as informações prestadas por alguns Prelados diocesanos a res-

peito dos Seminários. %
Sem duvida a deficiência do clero, que cada dia mais se aggrava entre nós, é

um dos assumptos que devem despertar accurada attenção dos poderes públicos.
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Em officio que ultimamente me dirigiu, o Rev. Arcebispo descreve as anormaes

circumstancias a que chegou a archidiocese. Grande numero de parochias, que
ha muito se acham acephalas, estão entregues aos cuidados de parochos visinhos,

havendo alguns que regem três igrejas ; até na capiial já se encarregou a regência

de uma freguezia a vigário de outra, e das que foram a concurso, uma, a de Nossa

Senhora da Conceição da Praia, ficou sem oppositor ; na ultima quaresma apenas

três igrejas em toda a capital celebraram incompletamente os actos da Semana

Santa ; nas ruas das cidades cresce uma geração sem instrucção, sem freio algum

ás paixões; as seitas dissidentes, comprehendendo a necessidade, que ha, de ensino

religioso, pouco a pouco se introduezm nos logares mais povoados, e não deixam

de conseguir alguma cousa.
As matrículas no Seminário vão escasseando cada vez mais, e ha muito o

numero de sacerdotes fallecidos annualmente excede, e ás vezes não pouco, ao nu-

mero das ordenações.
Cruzar os braços diante deste estado de cousas e deixar correr o tempo sem

intentar qualquer meio de remediar tantos males, seria verdadeira trahição, diz o

Metropolita, pois importaria deixar extinguir-se pouco a pouco o sentimento reli-

gioso no povo, ou vel-o passar da verdade aos erros das seitas, sem qualquer es-
forço para o salvar.

A Ordem Franciscana, diz ainda o Rev. Arcebispo, deu-se sempre na archi-
diocese á missão de instruir e chamar ao bom caminho as classes menos prote-
gidasda sociedade. Da sua extineçao datam a maior parte dos males expostos ;
e evidenciou-se que sem clero regular não pôde ter vida o clero secular. Da deca-
dencia daquelle principiou o desapparecimento deste. E com o lento desappareci-
mento de ambos vae-se a religião, o ensino, a moral. '

O restabelecimento da Ordem de S. Francisco, continua o illustre Prelado
será, portanto, o reapparecimento da vida religiosa em nossa sociedade, e dahi o
das vocações ecclesiasticas, assim como a restauração do clero secular.

Assim empenha-se o Rev. Arcebispo em fazer vir da Europa alguns reli-
giosos franciscanos para restabelecerem na Bahia aquella Ordem benemérita,
oecupando-se ao mesmo tempo da educação dos ingênuos e libertos nas cidades e
nos povoados, e encarregando-se da catechese dos indios que vivem nas mattas
ao sul da provincia, os quaes, por tal fôrma aspiram á civilisação que, ao tratar-se
ha pouco de aldeiar uma tribu no centro da freguezia de Nossa Senhora da
Purificação da villa do Prado, outra tribu, vinda do Mucury, começou a hostilisar
aquella, levada pelo ciúme de não ser a preferida para o aldeiamento.

A decadência das missões é motivo de profunda magua para os nossos Pre-
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lados, que não têm absolutamente meios de attrahir pelo baptismo ao grêmio da
Igreja e da civilisação grande numero de indios pagãos que existem nas suas
dioceses.

O remédio para estes males é augmentar o clero, e o Metropolitano pondera que
é muito preferível formar este clero entre nós a importar sacerdotes seculares, os

quaes ordinariamente não pertencem á melhor parte do das respectivas dioceses.

Conseguintemente pede o Arcebispo que a Ordem Franciscana da provincia
da Bahia possa, depois de reorganisada, receber noviços.

Nada obsta, porém, que o Rev. Prelado consiga por essa fôrma os seus piedosos
intuitos, porquanto no Brasil não ha lei que haja alterado ou revogado o direito que

assiste ás Ordens religiosas de admittir noviços para professarem a regra para que

sintam vocação: não está dentro da competência do Governo fazer alteração

nesta matéria.
Foi isto que em Aviso de 11 do corrente mez declarei ao Commissario Geral dos

Missionários Capuchinhos no Brazil, em resposta ao officio em que, mostrando as

difficuldades que tem a mesma Ordem para attender ao serviço das missões

no Império, elle lembrava a conveniência de se estabelecerem nas províncias do

sul collegios que se destinem a formar, por meio do noviciado, missionários para

acatechese.
Com effeito, não existe acto algum legislativo que limite ou restrinja a faculdade,

que têm as Ordens Regulares, de admittir â profissão de sua regra os noviços que

sintam vocação para observal-a.
A admissão de noviços em taes circumstancias é não só um direito das Ordens

estabelecidas no Império, como uma necessidade para a perpetuação desses insti-

tutos. A prohibição eqüivaleria á extincção das Ordens, o que não está de acordo

com a legislação vigente.
O Estado pôde, si julgar conveniente, estatuir sobre este assumpto condições

por meio das quaes garanta os serviços que lhe devam como cidadãos aquelles que

professarem; não pôde, porém, impedir que o façam quando desembaraçados ou

remidos de taes encargos.
Ainda que fosse permittido alargar a autoridade do Estado até o ponto de ai-

cançar e comprimir a liberdade das vocações honestas e piedosas, como a de entrar

numa Ordem Religiosa e aperfeiçoar-se pela observância de sua santa regra, é

certo que o legislador brazileiró tem mantido inalterável o direito antigo e nunca

contestado da livre profissão, e que não está na competência do Poder Executivo

fazer nesta parte innovação que o altere ou supprima.

Contra esta doutrina fundamental seria em vão oppor o impedimento occasional

IMP. 12



do Aviso de 19 de maio de 1855, e antes deve prevalecer a Consulta da Secção dos

Negócios da Justiça do Conselho de Estado de 18 de setembro de 1857, que declarou

necessária a admissão de noviços em numero rasoavel, sem duvida porque con-

siderou os relevantes serviços prestados ã Igreja e ao Estado pelas Ordens reli-

glosas; notando-se que as condições do voto sobre que a referida Consulta fez

justos observações estão alteradas pelo Decreto de Pio IX de 1859 no sentido de

assegurar a sua liberdade, e nada impede que o Governo Imperial emprehenda a

reforma já aconselhada pela mesma Consulta. •¦
Os serviços dos Capuchinhos no Brazil têm sido de tal valia que o Governo não

cessa de instar pela vinda de novos missionários, não hesita em fazer as necessárias

despezas e em manter os respectivos hospícios, e é certo que sem esses Religiosos

será impossível proseguir na quasi abandonada catechese dos índios.

De acordo com o que acima fica expendido, tendo as Religiosas Carmelitas Des-

calças do Convento de Santa Thereza desta Corte requerido permissão para rece-

berem noviças, por Aviso de 27 de março pedi o douto parecer do Rev. Bispo do

Rio de Janeiro sobre as reformas que neste particular julgue conveniente introdusir,

attentas as circumstancias actuaes, e sobre a admissão de profissões.
Finalmente, ao expedir o mencionado Aviso de 11 deste mez, providenciei no

sentido de que á apreciação do Rev. Prelado sejam sujeitos todos os papeis concer-
nentes á fundação de estabelecimentos para o noviciado da Ordem dos Capuchinhos,
afim de que, considerado também o Aviso de 27 de março, elle informe sobre as
condições do noviciado e admissão de noviços, tendo em attenção os principios re-
centemente consagrados por Sua Santidade o Soberano Pontífice Leão XIII.

A SECCA NAS PROVÍNCIAS DO NORTE

Nas províncias do norte, que costumam ser periodicamente flagelladas pela secca,
a escassez do inverno de 1883, seguido de ruim colheita, lançou no espirito das

populações o receio da reproducção das desgraças que sobrevier'am áquellas pro-
vincias no periodo decorrido de 1877 a 1879.

Infelizmente, com os signaes do tempo cresceram os temores do mal, e a diffl-
culdade da obtenção de viveres tornou inevitável o êxodo dos habitantes menos
favorecidos, para procurarem fóra dos seus districtos recursos essenciaes á existência.

Este movimento começou pelas províncias do Ceará e do Piauhy, prolongou-se

%>

$



91

pelas do Rio Grande do Norte, Parahyba e Bahia, vindo repercutir até ao norte de
Minas Geraes.

A espectativa nutrida pelos agricultores menos desanimados durou, entretanto,
até ás primeiras semanas deste anno; as desconfianças, porém, do maior numero
acabaram por se converter em triste realidade. As chuvas que cahiram em janeiro
e fevereiro não passaram de aguaceiros fugitivos e não desvaneceram o terror. Não

se firmou o inverno.
Deante deste desengano, a emigração, que em fins de dezembro attingira o nu-

mero de 5.198 pessoas, recrudesceu de modo que foi preciso multiplicar os meios de

transporte.
Não obstante, ainda se appellava para o equinocio de março, que com effeito

se apresentou muito auspicioso. Chuvas, começadas no sertão.? 13 desse mez,

estenderam-se até ao mar, onde cahiram a 24, produzindo cheias nos rios

eembrejando as planícies. Estas chuvas, porém, não se prolongaram por muitos

dias, de sorte que a 11 de abril já não havia noticias de inverno em toda a linha

telegraphica da Parahyba a Belém. Voltaram as apprehensões e com ellas ades-

ordem nos espíritos, estado de cousas apenas modrficavel, d'ora em diante, por

circumstancias extraordinárias.
Na provincia do Ceará, que sempre é a mais flagellada nestas crises, o Presi-

dente adoptou, com louvável tino e seguro critério, medidas acertadissimas.

Procurando conter o êxodo, que foi tão fatal na calamidade anterior, dando

trabalho aos necessitados, e por outro lado dirigindo, na retirada, as populações

cuja deslocação era inevitável, obstou o grande aglomeração de retirantes na %

capital, a formação de abarracamentos e a reproducçâo das scenas de peste e miséria

que assignalaram o periodo já mencionado.
Pela exposição que achareis adeante vereis que o referido Presidente, dis-

pondo apenas das obras geraes de construcçao do prolongamento da Estrada de

Ferro de Baturité, e organisando trabalhos provineiaes com os recursos que encon-

trouaoseu alcance, conseguiu chegar até ao ultimo de dezembro do anno findo

sem reclamar auxilio do Thesouro Nacional. Infelizmente o progresso do mal não

permiltiu que os sacrifícios se limitassem aos saldos existentes nos cofres da pro-

vincia. O Governo teve de outorisar as despezas mencionadas na citada expo-

siçãoe aconselhar as medidas que se afiguravam mais efficazes.' 
No momento agudo da crise foram ouvidos os representantes do Ceará sobre os

meios de conjural-a, e, de acordo com o plano que o Presidente Caio Prado iniciara,

assentou-se que se supprimisse o.soccorro directo, prestado em esmolas ás popula-

ções flagelladas, systema deprimente, inútil e condemnado pela experiência ; e que

*
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se instituísse o salário como meio de chamar os necessitados ao trabalho, em obras

de utilidade publica, preferindo-se sempre as que tivessem por objecto prevenir

futuras calamidades.
Pelo Ministério da Agricultura tratou-se de ampliar e accelerar as obras de

prolongamento das estradas de ferro de Baturité e Sobral e resolveu-se que o

engenheiro Revy, já então encarregado de continuar os trabalhos para a constru-

cção do açude de Quixadá, daria occupação aos operários que comportasse a sua

linha de operações, ao que se juntaria o auxilio que podesse prestar a companhia

com quem o Governo contratara a perfuração de poços artesianos em vários pontos
da província.

Por sua parte, o Presidente, utilisando os créditos autorisados, emprehendeu

obras de soccorro, de visível utilidade para a província, com aproveitamento de perto
de 24.000 trabalhadores, os quaes representam auxilio prestado aproximadamente a

120.000 pessoas, que. sem isto estariam condemnadas a morrer de fome ou a emigrar.

Quanto á retirada, á vista do perigo imminente de desenvolver-se a peste e o

espirito de malversação nos abarracamentos, que fatalmente teriam de erguer-se

junto ás cidades do littoral, recommendára este Ministério que, só quando não fosse

possivel reter o emigrante por meio do trabalho, se concedessem passagens aos

que desejassem transportar-se para outras províncias, observando-se o máximo

respeito ás preferencias por elles manifestadas quanto ao porto de destino.

E' preciso confessar que esta providencia, justificada pela necessidade de manter

o principio de livre locomoção, não era isenta de inconvenientes. Refiro-me ao proce-
dimento de pessoas mal intencionadas procurando afastar os emigrantes da direcção

que mais lhes convinha, do que resultou projectar-se a emigração, durante algum
tempo, para os portos do Pará e Amazonas, apezar da propaganda contraria, que
buscava encaminhal-a para o sul, onde se lhe offereciam recursos promptos. Sue-
cedeu o que devia sueceder: atiradas alli as primeiras levas de retirantes, sur-

giram os embaraços; e os Presidentes daquellas províncias, coadjuvados pela pro-
pria colônia cearense, começaram a telegraphar para o Ceará reclamando contra
uma invasão de indigentes, que, na quantidade em que affluiam, só podiam en-
contrar a miséria, em províncias completamente desapercebidas para recebel-os.

. Felizmente, depois disto, o movimento orientou-se para os portos do Rio de
Janeiro e Santos, com proveito para os emigrantes epara os agricultores.

Para facilitar a internação desses infelizes e prevenir os contratempos que pode-
riam resultar da sua demora nesta capital durante a estação calmosa, resolvi encar-
regar o Barão do Rio Bonito deorganisar e dirigir os serviços respectivos. Recebidos
e alojados no barracão da rua da Saúde, e transferidos os que não acharam prompta
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collocacão para a povoação da Barra do Pirahy, onde se prepararam accommoda-

ções para 1.200 pessoas, os cearenses têm até hoje sido aceitos nos estabeleci-

mentos ruraes por fôrma que abona as suas qualidades para os trabalhos do campo-

O reconhecimento dessas qualidades e as supplicas que me dirigiram alguns

delles, por occasião da visita que fiz aquelle alojamento, para que lhes desse

trabalho e um pedaço de terra para si e suas famílias, suggeriram-me a idê&

de adquirir uma vasta e fértil propriedade rural, na provincia do Rio de Janeiro,,

quasi a beira-mar, de fácil communicação com a cidade de Angra dos Reis,,

onde fossem collocados, não só estes, como outros necessitados do mesmo au~

xilio, em condições de trabalhar com proveito para si e para o Estado. Refiro-me^

á fazenda do Ariró, pertencente á Ordem Carmelitana Fluminense, e cuja acquisição

vae realisar-se pelo preço de quinze apólices da divida publica, máximo que tinha

sido offerecido na ultima concurrencia aberta para a alienação desse immovel.

Em principio, o desembarque dos immigrantes foi feito pela Inspectoria Ge-

ral das Terras e Colonisação. Declarando, porém, o Ministério .da Agricultura que

o serviço não podia continuar a cargo daquella Inspectoria, passou a ser feita-

pelo referido Barão. Este prestimoso cidadão tem desempenhado com louvável

actividade e solicitude os variados encargos da commissão que em boa hora lhe foi;

confiada, e ao apreço em que é tido pelo commercio fluminense se devem os offere-

cimentos e favores da Companhia de vapores de que é presidente o Conde

de Mattosinhos eda casa Miranda Jordão & C, os quaes resolveram reduzir consi-

deravelmente o preço das passagens dos immigrantes destinados á provincia do

Espirito Santo/
Nas províncias do Pará e Amazonas, deante da immigração desordenada, de-

que já vos falei, os Presidentes lutaram com difflculdades para a internação, Não-

obstante, a localisação se vae fazendo como é possivel, tendo já sido estabelecidos

grande numero de retirantes nos núcleos coloniaes de «Santa Isabel», «Apehú»,.

e «Araripe», ao longo da Estrada de Ferro de Bragança, e em outras localidades.

Nas províncias da Bahia, Rio Grande do Norte e Piauhy o flagello não che-

gou a produzir o terror que occasionaram na do Ceará as consideráveis perdas

de gadoe o deperecimento da lavoura, obrigando a população a abandonar os

seus lares e sahir pelo littoral. Todavia em vários pontos a penúria foi grande

e a carestia dos gêneros alimentícios mostrou a necessidade de prestarem-se soe-

corros a alguns povoados, para evitar o desespero das classes pobres.
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Na Bahia, o Presidente, de acordo com as recommendações deste Ministério,

autorisou obras de utilidade publica para aproveitar o trabalho dos necessitados,

e proporcionou, pela Estrada de Ferro Central e pelos vapores da Companhia Ba-

hiana, aos indigentes que não podiam conservar-se em seus municípios, o trans-

porte para regiões ainda não flagelladas. Naquella classe de benefícios compre-

hende-se a construcção de açudes em Caiteté, Santa Barbara, Umburanas, Raso,

Cumbe, Bom Conselho, Arraial da Viração da Baixa Grande e Curralinho, e o con-

certo das matrizes das freguezias do Coração de Maria. Humildes, Coité, Purificação,
além de outros melhora mentos de reconhecida vantagem para estas localidades e
outras circurnvizinhas.

No Rio Grande do Norte os retirantes convergiram para o porto de Mossoró,
onde se deram distúrbios, que cessaram á chegada do Chefe de Policia, enviado

pela Presidência para restabelecer a ordem e attender ás reclamações.
Afim de attenuar os effeitos da secca e soccorrer os necessitados, a mesma

Presidência determinou a construcção de um prédio apropriado á estação do Peso
Publico, e de um açude na villa de Caraúbas, assim como os reparos de que
carecia Um próprio nacional existente na povoação de Arêa Branca, e mandou
distribuir sementes pelos lavradores pobres logo que, cahindo as primeiras chuvas,

' se manifestou entre os retirantes o desejo de internar-se.
Na provincia do Piauhy a escassez de chuvas e a carestia de gêneros obrigaram

as autoridades locaes de mais de 14 municípios a reclamar soccorros e trabalho
para o povo, que affluia aos centros populosos.

Em Oeiras, aos estragos da secca juntaram-se febres de mau caracter, e no
porto da Amarração aggravou-se o estado afflictivo dos habitantes pelo accumulo
de retirantes cearenses, que por terra procuravam o valle do Amazonas.

A administração sentiu-se embaraçada, pela falta de obras geraes e pelo mau
estado dos cofres provinciaes, para adoptar providencias análogas ás que foram
postas em pratica em outras províncias. As recommendações, porém, que lhe fez
este Ministério, tel-a-ão habilitado para tomar as medidas que o caso exige.

Pela seguinte exposição, que apresentou o Presidente do Ceará, tereis mais
completas informações do que occorreu com relação á secca naquella provincia.

No annexo x> encontrareis não só os quadros estatísticos e as demonstrações a
que se refere essa exposição, mas também as informações posteriormente recebidas
do mesmo Presidente.
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Palácio do Governo da Provincia do Ceará, em 17 de abril de 1839.
Illm. e Exm. Sr.—Após o grave desastre econômico e social da grande secca

de 1877-1879, impossível seria prever a rapidez com que se restabeleceram as forças
do Ceará nos annos subsequentes.

Graças, porém, á phenomenal fertilidade do solo, em condições normaes; á ex-
trema salubridade do clima; á prodigiosa propagação das espécies animaes, em
medida tão elevada que pôde ser comparada á das mais felizes regiões do globo;
finalmente, ao vigor e á capacidade intellectual de seus filhos, chegou a provincia a
reconstruir e desenvolver sua riqueza publica e privada, quasi armiquilada pela
calamidade, e, nos cálculos da mais justa probabilidade, tudo annunciava que, antes
de findar o século, teria ella conseguido collocar-se a par das mais prosperas do
Império.

O commercio desenvolvia-se e adquiria justificada confiança no futuro; a pro-
ducção de exportação e de consumo interno excedia de muito ás médias annuaes, até
então verificadas, ao ponto de ser remettido ao Thesouro Nacional, nos exercicios
de 1882-1888, um saldo de 3.164:365$090, exclusive despezas com o alistamento
militar e inclusive pagamento de juros de apólices; o thesouro provincial extinguiu
toda a divida fluctuante e consolidada, recolhendo ainda um saldo effectivo de cerca
de 300 contos de réis.

Para semelhante resultado contribuiu efficazmente notável augmento da popu-
lação, que, apezar da enorme perda de vidas no triennio da ultima secca, attingira a
cifra de outrtra, 932.000 habitantes, ao manifestar-se o flagello actual.

Por outro lado, era incontestável a progressiva elevação do senso moral. Por
acto espontâneo operou-se em 25 de março de 1884 a libertação total dos escravos,

cujo numero subia ainda a 32.771 ao executar-se a lei Rio Branco. A instrucção

primaria e secundaria havia melhorado consideravelmente; os quadros estatísticos

da criminalidade forneciam eloqüente attestado em favor da modificação da
Índole popular, pelo quasi completo desapparecimento dos delictos por traição, cruel-
dade, represálias e ódios partidários.

I

#-*' entrada do anno de 183S eram as mais prosperas as condições moraes, intel-

lectacrs e econômicas da provincia, e os poderes públicos parecia haverem esquecido

os horrores da ultima secca, originados, pela maior parte, na falta de providencias
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opportunas contra uma calamidade que, embora irregularmente, manifesta-se

sempre periódica e inevitável.
O cyclo secular das seccas na região que demora entre; o cabo de S. Roque

«o 4.o gráo de latitude sul, e o Oceano Atlântico ao norte, é facto digno de séria

preoccupação scientifica. Infelizmente, não ha dados systematicos para as consultas

meteorológicas, cuja importância é evidenciada por íllustres sábios. E deve-se

tlastimar que não se tenham ainda determinado os períodos cyclicos das estações que

obedecem a leis tão poderosas ;como as que governam os corpos celestes. [Entre-

tanto, só a cooperação de muitos e constantes esforços poderá trazer para a humani-

dade os enormes benefícios resultantes do perfeito conhecimento das verdades

meteorológicas tão vivamente ambicionadas.
O Ceará não foi o theatro único das seccas ao norte do Brazil, de que nos faliam

-as mais antigas chronicas, mas apenas o foco donde ellas irradiam, de sorte que
tem sido flagellado, ora pelas seccas chamadas — grandes, ora pelas parciaes.

Assim, ao findar o mez de abril de 1888, reinaram na provincia sérias apprehen-

soes. Até essa época, as chuvas apreciadas no pluviometro, na capital, attingiam

apenas a 442 miilimetros, contra 1.114 no periodo correspondente do anno anterior.

Em 2 de maio a Presidência communicava ao Governo Imperial que havia « os

tristes prodomos, sinão de uma nova secca, pele menos de uma estação invernosa

extremamente nulla em algumas regiões, escassa em outras, e, finalmente, irregu-

larissima ainda em outras. » « Nao é possivel, dizia ainda o delegado do Governo,
avaliar por emquanto a extensão da calamidade, a qual, no caso de sobrevirem
algumas chuvas tardias de maio, seria de alguma fôrma attenuada.... Infelizmente,
um facto é certo desde já: —a escassez do inverno com todo o seu cortejo de
desanimo nas populações do intefior/que começam a emigrar para as províncias
dó Pará e do Amazonas.»

Em 12 do mesmo mez dizia ainda poder affirmar, desde então, que um terço das

populações do interior estaria dentro em pouco sem trabalho, e, por conseguinte
sem meios de subsistência. E, por essa oceasião^ expendia o plano de operações
administrativas contra a calamidade.

A estação das chuvas, tendo-se declarado tardiamente, foi inconstante, irregular
e, sobretudo, escassa. No fim de maio, ultimo mez em que choveu, o pluviometro,

¦ na capital, recolheu apenas 540 miilimetros contra 1.228 do anno de 1887. No interior,
ao norte principalmente, as observações aceusavam ainda maior escassez. Cabe
aqui notar que o máximo dos invernos na provincia, a partir de 1850, tem sido
2.453 miilimetros, em 1866, e o minimo 467, observado no anno de 1877, o primeiro
da ultima grande secca.
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Entretanto, a perda de uma colheita, em área relativamente limitada e em

seguimento a um anno de abastança, não determinaria a fome, nem por conse-

guinte a necessidade de intervir o poder publico para soccorrer os necessitados,

sobretudo tratando-se de cearenses, cuja posmosa sobriedade é bem conhecida.

Mas os invernos anteriores, desde 1880, já haviam sido notavelmente escassos,

insuficientes para restaurar as condições de productividade do solo, exhausto e

calcinado pelos ardores dos grandes verões transados. E este asserto ê demonstrado

pelos, algarismos do seguinte registro das chuvas recolhidas no pluviometro, na

Fortaleza:

Annos

1877
j878  

1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887  

f •

......

Millimetros

467

503

596

1.539

1.412

1.240

1.433

1.157

1.214

1.395

1.319

729
1888

Em junho do anno de 1888 já se accentuava fortemente a crise, que mais tarde

assumiu pavorosas proporções. De varias regiões eram instantes os pedidos de

providencias dirigidos ao Governo. Principalmente ao norte, nos sertões situados

entre a cordilheira da Ibiapaba e o Oceano, contendo uma população de 300.000

habitantes, os effeitos da ausência de chuvas fizeram-se sentir desde logo, e só, em

algumas zonas muito limitadas, como a da bacia do Jaguaribe, algumas reservas

da producção anterior, mais abundante do que a do resto da provincia, permittiram

manter menos desanimadas e inquietas as respectivas populações.

Era pois, gravíssima a situação: as classes pobres achavam-se a braço com a

penúria! os lavradores e criadores com suas industrias profundamente compro-

níettidas, e privados elles mesmos dos meios de subsistência. Ao jornaleiro

cscasseava o trabalho, as industrias entravam a lutar com sérios tropeços e o

commercio resentia-se, cada vez mais accentuadamente, dessas circumstancias

. .
penosissimas.

imp. 13
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O flagello estendia-se pelos valles do baixo Jaguaribe, Choro, Pirangy, Curú,

Mundahúe Acarahú. Quanto á população, declarava a Presidência, em fim de

julho, poder affirmar, de posse de melhores informações, que o mal interessava a

dous quintos, isto é: mais de 300.000 pessoas soffriam directa ou indirectamente,

com mais ou menos rigor.
« E' admirável, dizia a carta da Presidência de 31 de agosto, a estoica

resignação dos habitantes dispersos pelos vastos sertões ou agglomerados nos

povoados: permanecem no logar onde nasceram e onde vincularam a existência

até extinguir-se o ultimo lampejo de esperança na benignidade da natureza ou na

protecção do poder publico. Quanto a este ultimo ponto, qualquer que seja ojuizo

mais tarde proferido acerca da acção governamental, na época angustiosa que

atravessa o Ceará, uma gloria reverterá directamente ao Gabinete de 10 de março,

e eu reivindicarei delia a parte que me tocar, cioso como do melhor titulo de

benemerencia:-essa gloria é a confiança inspirada e mantida em uma população

trabalhada pelas agruras da actualidade e justamente apprehensiva do futuro. »

A Presidência, que já havia solicitado a decretação do prolongamento das estra-

das de ferro de Baturité e Sobral, e a construcção do açude de Quixadá para soccor-

rer com salários, pagos em retribuição de serviços, as victimas da secca, emprega-

das em trabalhos de caracter reproductivo, tentara debalde reunir a Assembléa

Provincial para fazel-a cooperar na obra difficilima da salvação da província.
Infelizmente a situação dos partidos, creada e mantida em administrações anterio-

res, deu em resultado não haver sessão legislativa em 1888.
Entretanto, si faltou ao governo provincial o concurso daquella corporação

política, preciosa collaboração teve elle da parte dos mais illustres filhos da provin-
cia, distinctos por suas luzes e patriotismo, os quaes, sem exclusão de partidos,

procuraram todos contribuir para a applicação e êxito das medidas tendentes a
debellar a crise. E, honra seja a esses espíritos valentes e desprendidos de precon-
ceitos, a todos repugnava a idéa do soccorro directo, e todos manifestaram-se de

pleno acordo com a deliberação da Presidência, de soccorrer as populações por
meio do trabalho e a expensas do thesouro provincial, tanto quanto pudessem com-

portar as forças do respectivo- cofre, sem recorrer á assistência do Estado.
Esta interpretação constitucional dos soccorros públicos ministrados pelo Estado

está plenamente justificada, e o Ceará, durante o anno de fome de 1888, deu o pri-
meiro e único louvável exemplo ria historia da assistência publica no Brazil, recor-
rendo aos saldos de que dispunha, antes de appellar para o Thesouro Nacional.

«A simples natureza de calamidade publica não exime a província, nem o
municipio, escrevia a Presidência, de fazerem despezas para debellal-a, mas determina



99

somente que, não havendo outros recursos, sejam a provincia e o municipio soccor-

ridos pelo Estado. A Constituição garante os soccorros públicos, isto é, afiança,

responsabilisa-se por esses soccorros, isto é, ainda, os presta quando houver

necessidade de ser a medida dessa ordem lançada á conta do Estado. »

Os meios de assistência publica adoptados pelo Governo Imperial foram a cons-

trucção do prolonga mento da via férrea de Baturité e a solicitação ao Parlamento

de verbas para o prolongamento da de Sobral e construcção do açude de Quixadá.

O governo provincial, contando com estes trabalhos, resolveu, para o com-

plemento do plano de soccorros em salários, iniciar varias outras obras.

Sendo a cordilheira da Uruburetama, grande centro productor de algodão, um

dos pontos em que a secca se manifestara mais intensa, para alli, naturalmente,

convergiram as vistas da Presidência, tendo por intuito principal evitar a immi-

nente emigração da numerosa população rural, o que seria desastroso para a

riqueza publica e privada. Assim, foram ordenados trabalhos de irrigação, abaste-

cimento d'agua e viaçãb publica na zona adjacente áquella cordilheira.

Quanto a outros pontos, sendo muito fracos os meios de acção a pôr em pratica,

e ainda não estando definitivamente resolvida a natureza das obras a executar, foi

autorisado o que demais urgente e immediatamente efficaz se offerecia no momento:

a abertura, melhoramento e reparação de poços e cacimbas e construcção ligeira

de ranchos ao longo das estradas para restabelecer e conservar as communicações

com o sertão, interrompidas, em grande parte, por falta d'agua, no terrível periodo de

1877-1879.'
Na iniciação e proseguimento desses trabalhos teve a administração innu-

meras difflculdades a vencer. O resultado, porém, compensou, sobejamente, a

longa serie de preoccupações e contratempos. Em 1878 o Estado só despendeu

com soccorros ás victimas da secca do Ceará 113:997$470 na construcção do prolon-

gamento da via férrea de Baturité (Doe. n. 4), e a somma média de 115:855*950 com

o transporte de5.198 emigrantes (Doe. n. 4).

Pelo que diz respeito ás despezas feitas por conta do cofre provincial, além de

rigorosamente fiscalisadas, ficaram todas representadas em obras publicas de

caracter reproduetivo e de prevenção contra futuras seccas, e serviram para manter

em seus domicílios, durante longos mezes de falta absoluta de outros meios de

subsistência, mais de 50.000 pessoas. A importância total destas despezas attingiu

a cifra de 209:054$628 (Doe. n. 2).

Emquanto uma parte da população era assim mantida na região do domicilio,

operava-se a emigração daquelles que, ou não podiam encontrar oecupação nas

obras existentes, ou preferiam aventurar-se fora da provincia.
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A emigração foi aceita como remédio in extremis, á semelhança do que sue-

cede na Irlanda. Os males do irlandez resultam do systema de exploração agrícola ;

os do cearense provêm da posição geographica e da composição tellurica da região

que habita. Na Irlanda as reformas econômicas da organisação da propriedade

seriam o meio de abrigar o camponio contra a miséria, mas importariam sacrifícios

que viriam affectar profundamente uma geração inteira. No Ceará os melhoramentos

materiaes completos e aperfeiçoados de acordo com as indicações da sciencia e com

os reclamos da experiência, e dos quaes necessitam o lavrador e o criador, deman-

dariam enormes sacrifícios, ao menos por emquanto, superiores ás forças do

Estado.
Qualquer que seja a natureza e abundância do trabalho ministrado ás popu-

lações necessitadas, em tempos de fome haverá sempre um excedente que procure

emigrar, ao qual parece justo que se proporcionem os meios de % azei- o com pru

dencia e para logares convenientes sob vários pontos de vista.

Esta consideração determinou o alvitre de franquearem-se passagens a famílias

victimas da secca, as quaes, deslocadas de seus domicilios e, por varias circumstan-

cias, impossibilitadas de se acolherem às obras em andamento, tendiam a procurar

os meios de subsistência em outros pontos do Império.

Mas a emigração, ao contrario do que suecedeu em períodos anteriores análogos,

fez-se em boa ordem em escala razoável, de natureza transitória, attendidas, quanto

possivel, as condições de agasalho, transporte, destino e estatística dos emigrantes.

O numero de emigrantes, em 1888, subiu a 5.198, sendo o total da despeza com

esse serviço de 115:855$950 (Doe. n. 4).

¦' Dividindo-se a despeza, durante o anno, em provincial e geral temos:

Despeza provincial  209:05i$628

Despeza geral
Somma

, s > : .;. í ,. ,,; o ............... '* 229:853:420

438:908$048
iii ¦ 

- -

(Doe. ns. 4e 6)
Verificado que o anno de 1838 apresentou-se em condições consideravelmente

peioresdoqueasde 1877, primeiro da ultima grande secca, convém recordar, em

abono dos progressos da administração publica no paiz, que as despezas do Estado

em 1888 foram apenas de 229:853$420 contra mais de6.000:000$000 das que poderam
ser liquidadas em 1877.

Em fins de dezembro ultimo a situação tinha-se aggravado extremamente.
Os recursos da provincia não permittiam a continuação das obras em execução

por conta de seus cofres.

»: 'A'ih

.T



101

Em 18 daquelle mez, a Presidência communicava ao Governo que a população

que vivia do trabalho deslocára-se, reduzida ao extremo de emigrar ou á contingência

repugnante da mendicância vagabunda, acompanhada de todas as misérias e igno-

minias, pois que as obras iniciadas não comportavam maior desenvolvimento, nem

mesmo tinham garantido o seu proseguimento.
Afim de conjurar a crise, assim aggravada, foram pedidos créditos extraordina-

rios para continuação de taes obras, e para outras despezas imprescindíveis, como

acolhimento, até á occasião de embarque, dos emigrantes, que começaram a affluir

para a capital, famintos, depauperados pelas privações e pelas fadigas das longas

jornadas, accommettidos de moléstias, sem alimentação, nem abrigo.

O Ministério do Império, em 21 do mesmo mez, autorisou a despeza de 50 contos

com os emigrantes, autorisação de que, alias, a Presidência não fez uso, durante os

poucos dias que faltavam para encerramento do exercício financeiro.

A gravidade das circumstancias e a duvida entre a continuação do flagello ou a

terminação delle no começo do anno corrente aconselhavam medidas espectantes,

que, sem comprometter a sorte dos infelizes famintos, resguardassem o Thesouro

Nacional de gastos que o futuro pudesse demonstrar haverem sido inefflcazes e sem

opportunidade.
Tal era a situação ao findar o anno de 1883.

II

1889

Em constantes communicaçoes ao Governo, havia declarado o Presidente do

Ceará que, si não houvesse chuvas em janeiro de 1889, seriam necessárias medidas

mais amplas para evitar o extremo de mortes pela fome.

Especialissimas, sabe-se, são as condições climatericas da provincia, Em oito

dias torna-se tudo duvidoso: producções, pastagens, aguadas. Uma chuva abun-

dante accorda e anima a confiança geral; dois ou três dias de verão, mais ou menos

caracterisado, trazem a vacillaçãoe o desalento. O curso dos acontecimentos, ora

traquillisa, ora abate o espirito publico. Esta alternativa éo que se tem observado

desde o começo do corrente anno. Até 14 de janeiro, tudo era incerteza edescrença.

Naquelle dia, porém, cahiu a primeira chuva, parcial, quasi insignificante, pois que

o pluviometro não registrou mais de 13,5 millimetros, mas foi quanto bastou para

fazer descer a pressão do soffrimento publico.
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Nessa data já a Presidência, mais precavida e menos confiada do futuro do que

os habitantes da provincia, tinha aberto um primeiro credito especial de 10:000$

para occorrer a despezas com a emigração.

Para acudir efflcazmente ás exigências deste delicado e difflcil trabalho, foi fun-

dada a Hospedaria Geral de Immigração, destinada a alojar e manter, até o momento

do embarque, os que sem meios de subsistência na provincia tinham de abandonal-a

para ir buscar a vida e o conforto em outros logares menos infelizes, onde a exis-

tencia lhes pudesse correr mais doce e mais fácil.

A hospedaria foi estabelecida de acordo com as múltiplas necessidades do

serviço, a que se destinava, tendo-se em vista, tanto quanto o pérmittiu a urgência

das circumstancias, a possivel commodidade, hygiene e conforto das numerosas

famílias indigentes que a ella vinham recolher-se.

A direcção do estabelecimento foi confiada ao capitão Manoel Thomé Cordeiro,

do 11° batalhão de infantaria, official da melhor nota, sendo este auxiliado, nas

árduas obrigações a seu cargo, por funecionarios em numero estrictamente necessário

ao serviço.
Para acolhimento, alistamento, e embarque dos emigrantes foram expedidas

instrucçoes, de acordo com as exigências de tão difíicil trabalho e com a máxima

economia dos dinheiros do Estado, instrucçoes que, antes de tudo, collocavam o emi-

grante cearense acima da condição do mendigo vagabundo, dando-lhe o caracter de

trabalhador deslocado por circumstancias superiores.
Permanecia, entretanto, e cada vez mais grave, a maior de todas as difficuldades:

— proseguimento das obras de soeçorro iniciadas, que se tornavam mais urgentes

tanto quanto decorriam os dias, augmentando o numero dos necessitados, e redo-

brando de intensidade a penúria das classes pobres.
O telegramma da Presidência, datado de 14 de janeiro, resume nos seguintes

termos a situação da provincia:
« Situação muita afflictiva. Experimentada diminuição cem trabalhadores obras

provinciaes açude S. Miguel, onde havia setecentos. Sem distincção partidos e

classes imploram-se trabalhos reproduetivos, cujo salário faz subsistir dezenas de

milhares de pessoas. Taes são os cia mores de miséria e desgraças que exigem alar-

gamento immediato dos trabalhos existentes e ordens para novos em outros pontos.
Estas oceurrencias não podem surprehender ao Gabinete. Sempre disse que todas as

obras geraes decretadas e todo saldo provincial esgotado, como está, também em

obras provinciaes de caracter local, bastariam, apenas, para vencer difficuldades até

dezembro próximo findo. Graças ao programma que me tracei, após maduro estudo

e constante observação, foram atravessados dezoito mezes sem chuva, de junho de
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1887 a dezembro de 1888, com a perda de uma colheita (1888) e com phenomenal
carestia de água em nove décimas partes do território, sem despender-se um real ád

soccorros públicos, sem desordenado deslocamento da população, dirigindo e super-

intendendo emigração grátis ou não, de cerca de quinze mil pessoas em 1888, e de

mais de quatro mil nestes últimos dias. A responsabilidade que assumi, até

dezembro foi plenamente justificada. E' impossível, porém, vencer-se segundo

anno de fome declarada, proporcionando apenas a cerca de rneio milhão de homens

a emigração e trabalhos públicos geraes, cujo desenvolvimento, a exemplo dos de

Baturité, está longe de ser o que deve.
« Nesses trabalhos, quando conduzidos de acordo com as circumstancias, o

que não tem sido, seriam empregadas, quando muito, 4,003pessoas em Baturité,

4.000 em Sobral, 2.000 em Quixadá, 1.000 em poços artesianos-a saber-11.000

pessoas, isto é, considerando-se cada trabalhador representando uma familia, o

máximo de 70.000.
c< Accresce que, quanto a Baturité, apenas trabalham 1.500; quanto a Sobral e

Quixadá, antes de dous mezes, isto. é, na peior quadra a atravessar, quando haje

chuvas, não começarão os trabalhos, e, quanto aos poços artesianos, facto pro-

Jblematico.
« Com relação aos demais habitantes, admittida a resistência anormal ao flagello

de um terço ou 150.000, teriamos, pelo menos, 300.000 obrigados a emigrar irreme-

diavelmente, dentro de algumas semanas, sob pena de morrer. Ora, a emigração

mmediata de 3 00.000 pessoas, além de provocar, mesmo em projecto, ornais

pernicioso antagonismo inlerprovincial, seria contraria á economia política,

iporque desorganisaria, de futuro, a riqueza publica, e, na pratica, até seria irrea-

lisavel. . ,

« Quando houvesse máximo desenvolvimento, as obras publicas geraes em

execução ou decretadas, concedendo-se á Presidência autorisação para dirigil-as

nesse sentido e se promovesse, ao mesmo tempo, a emigração, nos limites rar

zoaveis, tudo isso não evitará a morte pela fome, si não vierem chuvas desde já.

« E' mister muito mais: é mister decretar novas obras, obras de soccorros

públicos, relief-works, semelhantes ás da índia, em tempo de fome, obras de

caracter reproductivo, que ministrem subsistência á parte da população que não

pôde emigrar e á que o Estado não tem o direito de recusar os soccorros que

a Constituição garante.
« Calculo que, de par com o desenvolvimento real e inadiável das obras

geraes decretadas, de par com a emigração, também imprescindível, até o appare-

cimento do inverno, o qual pôde demorar mais três mezes, calculo, digo, despen-
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der-se uma média mensal superior a 300 contos de réis, nesse intervallo de

tempo, para evitar mortes pela fome.
« Venci a primeira campanha contra a fome de 1888, graças ao patriotismo

do Gabinete, que dignou-se acolher favoravelmente todas as propostas do Pre-

sidente da Provincia, collocado no theatro da calamidade, e conscio, como está,

de só haver procedido consultando as lições da experiência e da historia, e ou-

vindo os reclamos da solidariedade humanitária e nacional.

« Só posso responsabilisar-me pelo bom êxito do primeiro quartel da se-

gunda campanha, travada em 1889, si não faltar á Presidência, além das obras

em execução, o único recurso estratégico contra o mal —auxilio dos cofres ge-

raes para obras publicas, sempre preventivas do flagello, nas quaes se empre-

guem indivíduos que não encontram applicação nas obras actuaes ou que não

querem emigrar, sendo o dispendio médio mensal (deve-se contar com a pro-

sressão mensal na razão directa do tempo percorrido e não da incógnita a per-

correr) nunca inferior a 300 contos de réis

« Depois de abril, isto é, quando houver certeza de bôa estação ou da con-

tinuação da secca, terá o programma administrativo de variar. Na hypothese de

inverno serão despezas diminuídas alta escala; na hypothese contraria, norma

de proceder variará conforme circumstancias, embora se conserve plano geral.»
O Sr. Ministro do Império, em 16 do mesmo mez, informava-se da Pre-

sidencia sobre o quantum da despeza feita por conta do credito cie 50 contos para
despezas de emigração e pedia o calculo da despeza provável a realisar-se com

as victimas da calamidade, por conta do seu Ministério.

Em resposta, communicou a Presidência haver gasto, do 1° de Janeiro até

17, cinco contos de réis, por conta do credito alludido. Quanto ás obras publicas
de soccorro, iniciadas e por iniciar, além das outras geraes, que já se achavam

em execução, dizia precisar de duzentos contos em janeiro, e, quanto aos mezes

seguintes, no caso de continuar a calamidade, deviam servir de base sommas

já despendidas, levando-se em conta circumstancias supervenientes, nos termos do
telegramma acima transcripto.

Em 19 do mesmo mez, foi a Presidência autorisada a abrir um segundo cre-
dito de 50:0001000, á verba — Soccorros Públicos — para occorrer ás despezas com
a secca, recommendando o Governo, por essa oceasião, a máxima economia na
applicação dos dinheiros públicos, tendo-se em attenção a experiência da ultima

secca, e declarando que, aquelle credito esgotado, outro não deveria ser aberto sem
demonstração das despezas realisadas com o primeiro.



105

Estes recursos, embora restrictos, permittiam a continuação cias obras em

andamento e cuja interrupção seria inadmissível por trazer conseqüências de in-

calculavel gravidade. v^; ;
Assim corria entre difflculdades,mais e mais avultadas o mez de janeiro, e o

inverno continuava a ser apenas uma esperança de problemática realisação. Além

de um pequeno aguaceiro cahido no dia 13, houve mais uma chuva insignificante

de 2,5 millimetros e mais outra de 11, e, finalmente, uma terceira de 11,5.

Apezar cia observação não accusar mais de 48,5 millimetros, em todo o mez,

quantidade inferior â que fora recolhida em janeiro de 1888, que mediu 52,5 milli-

metros, e incomparavelmente inferior a dos annos normaes, a especulação, que não

se aparta dos meios trabalhados por qualquer desgraça publica, seja qual fôr o paiz

do mundo em que esta se manifeste; pretendeu tirar partido dessa inapreciavel

mudança de tempo, desvaliosa em sua manifestação, e insignificante nas conse-

quencias que podia produzir, para crear embaraços ao plano administrativo em

execução. E' assim que á imprensa da capital do império foram enviados despachos

telegraphicos que, naturalmente, tiveram extensa voga, dando noticia de chuvas

abundantes e insinuando formalmente que estava terminada a secca.

Respondendo ao telegramma em que o Ministro do Império pedia informações

a respeito da chuva que constava haver apparecido, declarou o Presidente que

os aguaceiros observados nenhum valor tinham, como indicio de inverno próximo,

e, descrevendo a situação real da província, dizia — que os gados restantes salvar-

se-iam si apparecesse a rama; a producção de cereaes dependia da continuação

de chuvas, considerando, porém, já completamente perdida a producção de gêneros

de exportação, e concluía que, na melhor hypothese - inverno unmediato - a mo-

dificação salutar apenas far-se-ia sentir para os necessitados ao cabo de tres mezes,

pelo menos. Dahi a necessidade indeclinável de continuar a obra da assistência

publica pelo systema adoptado.

Infelizmente, era o governo da província que tinha razão. Foram prematuros

os alviçareiros optimistas, cavilosos os exploradores da calamidade !

Todavia, o mez de fevereiro entrou sob melhores auspícios. Cahiu na capital

uma grande chuva de 44 millimetros, e, de vários pontos do interior, foram trans-

mittidas lisongeiras noticias. Eram bons os prognósticos, principalmente pelo

caracter de generalisação que apresentavam. Promptamente diminuiu a corrente

emigratoria. E, por meio de distribuição de sementes, tentou a Presidência internar

uma parte dos emigrantes, fazendo-os assim voltar aos hábitos de trabalho na

região de seus domicílios. Durou pouco, porém, essa feliz mudança de circum-

stancias. Em oito dias recrudesceu o movimento de emigrantes do interior para a

IMP. 14



7>7.y 
'¦',

m

106

capital, e começaram a chegar á Presidência novos e mais instantes pedidos de

soccorros para as populações do interior. ;
Havia, então, empregados nas obras em execução, cerca de 6.000 trabalhadores,

cujo salário provia a subsistência de 30.000 indivíduos, aproximadamente.
Ao passo que a insufflciencia do trabalho ministrado determinava a necessi-

dade da emigração, levantava-se contra esta medida, que as circumstancias torna-
vam imprescindível, odiosa propaganda por parte de alguns indivíduos que,
tomando por pretexto a sorte das victimas da secca, visavam exclusivamente
antepor embaraços á acção do governo provincial.

Não colheu, entretanto, o expediente, já porque não tinham sympathia no
animo popular os seus raros promotores, já porque, acima das proclamações e
embustes estavam as contingências da miséria procurando na faculdade de loco-
moção, garantida pela Constituição do Império, o extremo remédio contra a morte

pela fome. E, nessa época, a emigração tornava-se ainda mais opportuna, sinão
urgente. As classes médias preferiam naturalmente este recurso ao que lhes
offereciam trabalhos da natureza dos que estavam em execução, aos quaes não
eram affeitas de modo algum.

No dia 21, a Presidência remetteu ao Governo Geral a demonstração das despezas
feitas pelos dous créditos de 50:000$000, acima referidos, e das que foram effectuadas
em virtude de auctorisações especiaes, concedidas no exercício anterior, para trans-
porte de emigrantes, declarando, por esta occasião, que as despezas a fazer não
seriam inferiores a 30ü:000$000 mensaes, até que se declarasse o inverno definitiva-
mente. Por telegramma do dia seguinte (22) fui concedido novo credito de 50:000$000.

No fim de fevereiro, o pluviometro não havia recolhido mais de 98 millimetros,
contra 118 em 18S8, somma insignificante em relação á observada nos annos regu-
lares, mesmo em fevereiro, que não é dos mezes mais fartos de chuva. Appella-
va-se, entretanto, para o equinoxio de março.

Os múltiplos serviços da secca absorviam, quasi completamente, toda a activi-
dade das repartições publicas, e tornavam-se dia a dia mais complicados e penosos.
Para auxiliares especiaes do trabalho de applicação e fiscalisação dos dinheiros
despendidos em soccorros públicos, requisitou a Presidência, que foi promptamente
attendida, dous empregados de fazenda, na qualidade referida. Esta medida justi-
fica-se pelo accumulo de trabalho, e pela conveniência de serem, de prompto, regu-
ladas e moralisadas todas as despezas, de modo a poderem ser immediatamente
demonstradas.

Em 6 de março, a Presidência pedia dous novos créditos de 50:000$000
cada um, para cobrir despezas até 28 de fevereiro, declarando:
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Que não era possivel a demonstração das despezas na proporção dos créditos
de 50:000$, tratando-se de obras publicas em andamento, em pontos distantes da
capital e de difficil communicação, nos quaes as despezas, já naquella época,
elevavam-se semanalmente a mais de 30:000$000;

Que as despezas de março approximur-se-hiam da média de 330:003100) a que
não attingiram em janeiro e fevereiro, já pelas ligeiras esperanças de chuva, já pela
rigorosa economia na applicação dos soccorros;

Que, si não chovesse em março, previa grandes calamidades, embora julgasse

possivel atravessar segundo anno de secca e fome, ainda que acompanhado de

muitas tristezas e desgraças, mas sem a reproducção de soenas da secca ultima.
O Ministério do Império, em telegramma de 9, concedeu os novos créditos, fa-

zendo, ao mesmo tempo, as mais severas recommendações quanto á efficacia dos

socorros aos municípios do interior e á economia dos dinheiros públicos.
Em 11 de março, telegraphava a Presidência ao Ministério do Império:
c<.... São desoladoras as noticias chegadas de todos os pontos. As sementeiras

das primeiras chuvas cabidas em pontos parciaes, apenas germinaram em alguns

serrotes denominados frescos, onde choveu mais a miúdo. A fuga do interior avo-

luma-se. Nas obras publicas tem augmentado consideravelmente o alistamento de

trabalhadores. O movimento emigratorio recrudescerá com muita intensidade. Peior

ainda é o desanimo das populações, entre as quaes ê geral a crença do cyclo secular

das seccas, e que julgam-se ameaçados de periodo de calamidade correspondente á

grande secca de 1790 a 1793 que extendeo-se, da capitania geral de Pernambuco a

Bahia, Sergipe, Piauhy e Maranhão. Sob semelhante pânico, é difflcii calcular as

conseqüências, sendo apenas certo que o Governo Geral tem feito o que devia, e que,

nos limites do possivel, hei procurado corresponder a seus intuitos patrióticos.»

Em 15 ainda dizia:
«.... Desde as minhas primeiras communicaçoes ao Governo, em 1888e, ha

pouco mesmo, por occasião das passageiras chuvas, parcialmente cabidas, que

não me fiz illusão acerca do periodo cruel que a provincia tinha de passar e dos

passados sacrifícios que o Estado ver-se-ia obrigado a fazer. Uma e outra cousa

foram por mim previstas, e, em tempo, fiz as devidas communicaçoes ao Governo

Imperial. Mas, apezar de não ser colhido de surpreza pelos acontecimentos, confesso

que as minhas supposições, acaso attribuidas por alguém ao pessimismo ou ao

simples exagero, ficaram aquém da triste realdade.

« A' proporção qae os dias da primeira metade de março foram passando sem

manifestar-se a estação chuvosa, as populações do interior quasi a um tempo, umas

surdas aos conselhos, outras de ha muito torturadas pela miséria, cujo termo
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dependia de facto estranho á vontade humana, outras ainda, desvairadas pelo

terror, outras finalmente concitadas por mal intencionados especuladores, cujo

apparecimento é concomitante, por infelicidade ao flagello das seccas no Ceará,

para forçarem o poder publico ao regimen das esmolas que estabelece um vórtice aos

dinheiros do Thesouro, locupletando os mais espertos, não evitando, antes, pelo
contrario, favorecendo pela desordem e desorganisação dos serviços, o augmento

das funestas conseqüências da calamidade; todas essas populações, dizemos,

começaram a abalar-se nesta tríplice direcção: regiões férteis e frescas ao sul da

provincia (Cariry), regiões parciaes immunes da secca, embora limitadas das pro-
vincias circumvisinhas; e finalmente, o littoral que para elles representa a terra da

promissão. . v
« Tenho feito o que podia fazer, já para deter os fugitivos no interior, já para

effectuar-se a emigração sem desordem. No primeiro sentido, tenho ordenado nestes

últimos dias diversas obras de caracter reproductivo e ampliado as do mesmo

caracter em via de execução.
.« Mais de 12,000 operários têm salários nessas obras, situadas nos pontos es-

trategicos mais convenientes. Vou ordenar outras, attendendo o mais que for

possivel aos esclarecidos conselhos de V. Ex.
*

« Não posso calcular os effeitos da calamidade si não chover em março. Sei,

porém, que serão terríveis. Si alguma cousa puder reconfortar a V. Ex., no meio
das angustias e tribulações por qne está passando, seja ella, quanto ao Ceará, a
dedicação sem limites do meu pouco prestimo a realisar sem demora e com a
maior lealdade os conselhos de V. Ex., Não me faltem elles, e recobrarei a força e
energia acaso prestes a esgotarem-se em vista de tantas tristezas e misérias. »

A situação foi peiorando dia a dia. O numero de operários, nos trabalhos de
socorro, elevou-se de 9.000, qne eram em 6 de março, a 24.000, em 29 do mesmo
mez.

Dando disso communicação ao Governo, dizia o Presidente que as despezas até
o dia 31, tendo de acompanhar as osciilações do pessoal empregado nas obras pu-
blicas, estando sujeitas a outras exigências do serviço, careciam de um credito de
400:030Í000, para cobril-os, passando o excesso que se verificasse para saldo de
abril. Esse credito foi concedido em 3 deste mez.

O desenvolvimento, porém, que haviam tido na ultima quinzena de março os
trabalhos públicos de soccorro, por meio de salário, veiu suscitar nova difficuldade
ao governo da provincia, a saber — o abastecimento de viveres a cerca de 25.000 tra-
balhadores, acompanhados das suas famílias, o que constituía um total de população
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de 100.000 pessoas, distribuídas em massas agglomeradas em certos e determi-
nados pontos do interior, em algum dos quaes havia falta absoluta de gêneros
alimentícios.

Communicando este facto, assim se exprimia o Presidente :
« ... A secca de 1888, atacando de preferencia as zonas agrícolas, destruiu dous

terços de toda a producção de gêneros alimentícios, de sorte que, antes de findar o

anno, já toda a população, salvo os Carirys, ao sul, vivia exclusivamente dos sup-

primentos da importação.
« Entramos no anno de 1889 sob as mais tristes apprehensões, mas sem que

houvesse desesperança de melhores tempos. Ao contrario : muito se confiava

(embora, por infelicidade, eu fizesse quasi única excepção da opinião corrente) que
as primeiras chuvas de janeiro, generalisando-se, constituíssem estação regular e

que, em fins de março, já houvesse colheitas que supprissem a importação de

gêneros alimenticius.
« Tudo dependia, portanto, de um facto meteorológico independente da vontade

humana.
« Dahi a posição do commercio e da administração perante o problema do

supprimento de viveres.
c( O commercio não podia fazer grandes depósitos para o caso do prolonga-

mento da secca, porquanto, si viessem chuvas, soffreria graves prejuízos, tendo de

revender, por menor preço, gêneros comprados em alta natural pela procura em

outros mercados.
« Quanto á acção administrativa, não poderia, por maioria de razão, exercer-se

sobre o assumpto, por dous motivos : Io porque o principio cardeal, na applicação

da lei econômica da offerta e da procura de gêneros alimentícios, até nas próprias

calamidades de fome é o da não intervenção do Governo na importação ou expor-

lação.jáqueo Governo sempre fará menos apezar de todos os seus recursos, em

beneficio da baixa de preços, do que a livre concurrencia commercial, salvo casos

muito excepcionaes, os quaes não se davam, até agora, tanto que os preços se

haviam conservado regulares, na incerteza da próxima colheita ; 2° porque, quande

mesmo não fosse de todo ponto verdadeiro o principio da não intervenção, poderia

ser prejudicial aos interesses do Estado a antecipada formação de depósitos do

gêneros, cujo preço baixaria fatalmente pelo apparecimento das chuvas.

« O mez de março, porém, veiu modificar a situação. Até hoje, 22, só houve um

dia de chuva (1.°>, cahindo 5,5 millimetros, ao passo que, em igual data, em 1888,

primeiro anno da secca actual, houve seis dias de chuva e 258 millimetros, o que

indica enorme differença contra o anno de 1889.

¦
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c< O preço dos gêneros alimentícios foi gradualmente subindo porque não havia
depósitos, em vista da esperança de inverno.

c< Por outro lado, nos trabalhos públicos, também diariamente cresceu o numero
de fugitivos e outras victimas da fome, subindo esse numero, nos dirigidos pela
provincia, a cerca de 20.000 e nos dos prolongamentos de ferro-vias e açude de
Quixadá amais de4.000.

« Estes 24.003 operários, representando 120.000 pessoas, começaram a experi-
mentar todos os vexames de uma constante elevação dos preços de gêneros alimen-
ticios. O engenheiro Revy, aliás já acertadamente autorisado pelo Ministério da
Agricultura, estabeleceu o regimen do pagamento mixto em dinheiro e gêneros.
Por outro lado, em algumas das obras de administração da Presidência, reclamavam
os directores igual medida para livrar os operários e suas famílias das mais infrenes
especulações.

« Também vi-me forçado a fazer a compra de cerca de 6.000 saccas de farinha e
de alguns outros gêneros, para assegurar a efficacia do soccorro indirecto, por meio
do trabalho.

«E' indispensável á administração um deposito que garanta, como disse, a
efficacia dos soccorros prestados em trabalhos públicos, os quaes seriam nullificados
pela exorbitante alta de preços.

« Peço permissão a V. Ex. para transcrever um trecho do relatório da com-
missão da fome na índia, apresentado em 1880 ao parlamento britannico, parte ti?
pag. 51, § 159 :

« Ao mesmo tempo que recommendamos o principio geral da abstenção do Go-
verno em interferir com o commercio privado no abastecimento de gêneros alimen-
ticios a qualquer trato devastado pela fome, admittimos que haja casos excepcio-
naes em que o Governo julgará necessário a intervenção. O bom êxito das medidas
de soccorro depende essencialmente de haver gêneros alimentícios que possam ser
comprados por aquelles que recebem salários, ou que possam ser distribuídos entre
os que recebem alimentação (taes como, actualmente, os emigrantes recolhidos á
Hospedaria Geral); eé dever importante dos agentes officiaes que superintendem
aos soccorros examinar si taes casos se verificam, e entrar em ajuste com os com-
merciantes locaes ou distantes para o supprimento de gêneros alimentícios, ou,
em ultima instância, estabelecer um deposito para abastecimento, realisada
a falta dos mesmos gêneros. Isto é essencialmente necessário na hypothese
de obras de soccorro (relief-works) que devem freqüentemente ser situadas ( como
acontece no Ceará) em localidades em que não ha como obter subsistência por

\
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meio de compra de gêneros. Do estabelecimento de avultado numero de trabalhadores
nesses logares resulta uma procura anormal, a qual, salvo a hypothese de um com-
mercio local muito activo (hypothese que nãoô a nossa) exigirá que o Governo
promova o melhor modo de abastecimento. »

« O relatório ainda aconselha a garantia de compra, prêmios e até adiantamento
de capitães aos commerciantes que suprirem os mercados inactivos, bem como a
intervenção directa da importação por conta do Governo, nos districtos agrícolas,

para os quaes o commercio receia dirigir gêneros no caso de cessar a calamidade,
e onde os productores, por seu lado, receiam desfazer-se dos gêneros produzidos,
no caso de continuar a penúria.

« Finalmente, diz ainda a commissão:
« O Governo deverá importar gêneros para revender ao pubilico, no caso de uma

combinação de negociantes, para não venderem sinão por preços exorbitantes.
<f Sempre que se der a intervenção governamental neste assumpto, a compra,

mediante precauções, de stocks obtidos em outros pontos, tanto assegurará o suppri-
mento quanto a própria prohibição de exportação. Entretanto, muita precaução
deverá observar-se em todos os casos, sob pena da intervenção aggravar o mal que
sequer evitar, e impedir os commerciantes de concorrer, ao mercado em que o

governo opera.»
O Ministério do Império accedeu á proposição do Presidente, autorisando o expe-

diente de fornecer-se o Governo, por preços razoáveis, de gêneros alimentícios e

com elles formar deposito para acudir aos trabalhadores, sob a condição de dar-

lh'os pelo preço da compra e em pagamento do salário ou de parte deste. Isto fez-se

e com o melhor resultado, quer para a subsistência dos trabalhadores, quer para
os encargos do Estado, além da baixa immediata de preços que se operou nos

mercados suppridores.
Por taes motivos foi aquella providencia acolhida na provincia, com geral

applauso.
Ao mesmo tempo reappareciam as chuvas na capital em 24 de março (80 milli-

metros) e, apenas com um dia de interrupção, prolongaram-se até 31 do mez. As

chuvas cabidas nesse periodo, em Fortaleza, foram 197,7 millimetros, em sete dias

contra 121 em onze dias de março de 1888. Mas ainda ficou muito abaixo da média

normal. Em 1887, anno escasso, recolheu o pluviometro 447,5 millimetros no mesmo

mez.
A continuação das chuvas em todo o littoral, durante uma semana, noticias de

riachos e rios do interior que tomavam água, chegando alguns a correr, depois de

terem estado, por muitos mezes, completamonte seccos, lograram despertar a quasi
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certeza de franca declaração da estação das chuvas e a esperança de que as privações
do Ceará não se prolongariam, em toda a sua crueldade, além de algumas semanas

mais, até a colheita das sementeiras feitas em março.
Com essa auspiciosa feição entrava o mez de abril. Os primeiros dias, porém,

começaram a inspirar serias desconfianças, pelo reapparecimento de rnausprognos-
ticos meteorológicos, tanto mais quanto a cessação das chuvas — levantamento do

tempo, na phrase consagrada - foi geral em toda a região cias seccas, ao norte do
cabo de S. Roque.

Não eram melhores as noticias do interior, onde dominavam iguaes receios de

prolongar-se o verão, acarretando a quasi completa destruição das sementeiras.
Em telegramma de 8, dirigido ao Ministério do Império e publicado no Jornal

do Conimercio, a Presidência resume a situação nos seguintes termos:
«... A perspectiva é de uma estação invernosa falha, regional e pouco copiosa,

mesmo onde se tem pronunciado melhor, e assusta as pessoas mais cheias de fé.
Apenas ao sopé da cordilheira da Ibiapaba houve chuvas regulares, sendo que até ás
ultimas datas, ao extremo sul, no ponto em que aquella toma a denominação de
Araripe, não havia ainda inverno, sinão chuvas esparsas taes quaes costumam
apparecer nas próprias épocas de seccas notáveis.

« Parte dos sulcos torrenciaes que constituem os rios da província não têm
corrido, e, em outros, as cheias que tenho noticiado não foram, em geral, mais do
que impetuosas enxurradas que só levaram águas passageiras, embora avolumadas,

«Na orla marítima da provincia a distribuição das chuvas ainda foi mais es-
cassa. Com effeito, a partir da serra de Baturité, até á capital, os próprios ribeiros
que seccaram durante o verão de 1887, sem que houvessem corrido com as chuvas
de 188;S, continuam seccos, assim como o Jacarecanga e Pajehú, nas immediações da
capital e que abastecem de água a população, continuam no anterior estado. O
mesmo succede com as lagoas dos subúrbios e margem da ferro-via, de immensa
utilidade aos misteres da horticultura suburbana e lavoura de cereaes mais para o
interior.

« Nesta capital, toda a chuva cahida até hoje, attinge apenas a 354 millimetros
contra 385 no anuo passado. Considerando, porém, que para restituir ás correntes
da superfície e do sub-solo a intensidade necessária, seria mister um inverno
nunca inferior a 2.000 millimetros, segue-se que, a menos de phenomenal invernada
sobrevinda tardiamente, quando chegarmos ao verão declarado, de julho em diante,
terão as águas correntes desapparecido na quasi sua totalidade e só em extracr-
dinaria profundidade deparar-se-á água procurada no sub-solo, o que collocaria o
anno de 1889 entre os de maiores seccas de que temos conhecimento pelas chronicas.

d
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« Quanto ás colheitas, estas são as minhas previsões :
¦• « Na melhor das hypolheses, as colheitas darão, apenas, para um terço do

consumo da provincia, e isto se cahirem chuvas até 20 de maio, termo usual da

estação chuvosa do Ceará. Por agora, as sementeirás.das chuvas, dos.mezes ante- .

riores, salvas dos veranicos prolongados ou da destruição das lagartas e larvas,

poderão, quando muito, produzir um quinto .do consumo interior.

« As pastagens, entretanto, como tenho dito, estão salvas pelas chuvas cahidas,

Infelizmente, porém, não se poderá asseverar o mesmo dos gados sobreviventes,

em 1889, porque acham-se sob a terrível ameaça da falta de água nos mezes subse-

quentes.
« A emigração decresceu muito com as chuvas começadas no alto sertão, em

.3 de março, e que vieram se extendepdo até a beira mar, onde cahiram em 24 do

mesmo mez. Assim, as sabidas do porto da Fortaleza constaram de retirados, na

phrase do padre Vieira, já acolhidos á Hospedaria Geral de Emigração e que, des-

crentes de melhoria do futuro, persistiram no intento de deixar o Ceará. Apropria

administração da provincia procurou acoroçoar o regresso aos domicílios, dnUcul-

tendo, de certo modo, a concessão de passagens grátis. Mas este novo impulso nao

poderá ter seguimento. „w.rr,
« De todos os pontos onde ha obras publicas de soccorro, em execução, chegam

Moraes ministrados por agentes de conflsncn da administração, decdarando

2 prematuro ,ua,qner movimento de internação. Frei Cassiano Ce omacch.o,

11 das oorãs de irrigação e v,»ç*o, na regido ria ürnouretama. onde „a pre-

do immonso, serviços a causo da humanidade o do Estado, tendo sob suas ordens
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contrario: tem attrahido grande numero de famintos, os quaes, agglomerados e sem
abrigo, nãò encontraram neilas os soccorros indirectos que esperavam, sendo pre-
ciso, então, á ultima hora, que a administração provincial, lançando mão dos
recursos concedidos pelo Ministério do Império, organisasse dispendiosas obras, em
Baturité e Sobral, para prevenir males provocados pelo systema de trabalho ado-
ptado nos referidos prolongamentos.

« O plano dos soccorros indirectos não pôde, por emquanto, ter mais ampliação
do que ha tido, porquanto a administração, á semelhança dos filhos mais extre-
mosos da provincia, nada pôde saber de positivo quanto ao alcance dos males
previstos, mas não calculados em seus effeitos.

« Si é necessário não restringir o soccorro, que livra da morte e da miséria, não
é menos imprescindível a prudência e o critério, já que despezas profusas não
logram, só por isso, evitar ou diminuirá calamidade.

« O poder publico deve conservar-se no fundo, ainda em espectativa, ocudindo
aos reclamos de maior importância, e prestes, si fôr preciso, a extender a sua acção
proctetora aos últimos limites dos deveres governamentaes.

« Aattitude do Ministro do Império, com referencia ás desgraças do Ceará,
inspira aqui a maior confiança em todas as classes, sendo profunda a convicção de
(jue elle corresponderá a essa confiança, tão difficil de despertar entre os que
sòffrem os múltiplos effeitos da calamidade.

« Resumindo:
«Os prognósticos, no actual estado decousas, o qual, todavia, pôde ainda ser

modificado, são os de um anno de maior secca do que o anterior, e de colheitas
inferiores.»

Infelizmente, porém, até esta data, 17 de abril, não houve a modificação
eèperada.

Ao contrario, continua o veranico, cada vez mais áspero, com todos os maus
prognósticos de tempo. E a situação é tanto mais desanimadora, quanto é certo queé este o mez de mais copiosas e freqüentes chuvas, sendo que, em épocas normaes
succede chover durante elle continuamente, quasi sem apreciável interrupção.
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III

Relação das documentos

N. 1.-— Demonstração das despezas realisadas pela Thesouraria de Fazenda e auto-
torisadas pela Presidência do Ceará, até 17 de abril de 1889, pelos créditos do
Decreto a. 10.181 de 9 de fevereiro ultimo.

N. 2.-— Demonstração das despezas realisadas pelos cofres provinciaes com diversas
obras de soccorro publico, no periodo de 23 de julho de 1888 a 17 de abril de 1889.

N# 3#__ Quadro numérico do pessoal empregado nas differentes obras de soccorro

publico, cujas despezas correram por conta dos cofres provinciaes.
N# 4t_ Quadro demonstrativo das despezas realisadas por conta do Estado em

soccorros directos (obras publicas) e indirectos (emigração) ás victimas da

secca, no exercício de 1888.
N, 5.— Quadro demonstrativo da emigração official dos fugitivos da secca, a datar

de 19 de setembro de 1888 a 13 de abril de 1889.

BL 6.—Demonstração das despezas realisadas e autorisadas pela Presidência do

Ceará, á vista de concessões de créditos do Ministério do Império, escriptu-

radas á conta do credito extraordinário do Decreto m 10.181 de 9 de fevereiro

ultimo.

IV

Conclusão

Encaminhar esforços no sentido de evitar que pereçam ou corram imminente

risco de perecer, á mingua de recursos, as populações flagelladas pela fome, eis a

política do Governo por occasião de seccas no Ceará.

Baldada, porém, será qualquer tentativa de prevenir todos os soffrimentos,

amparar todas as'misérias, ou soccorrer todas as victimas. E' impossível á acção

do Estado alcançar todos os centros invadidos pela desgraça, penetrar em todas as

camadas desvalidas, sempre efficazmente, sempre com êxito absoluto. O Supremo

;'fe-
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Governo da índia, nas instrucções expedidas a Sir R. Temple, encarregado de

fiscalisar'a assistência publico, durante a grande secca de 1877, que coincidiu com

igual calamidade no Ceará dizia:
« Todos admittem os males da indiscriminada caridade privada, mas a indis-

criminada caridade do Governo é muito peior. A obrigação de salvar as vidas

ameaçadas, ainda quando se despreze a questão financeira, está acima do poder

publico. Da historia, porém, das calamidades passadas, elle deverá inferir normas

de proceder que o habilitem a prestar, de futuro, os soccorros necessários sem

despezas profusamente desastrosas.»
Estas verdades hão sido evidenciadas durante os dous annos (18c.8-1889) de secca

e fome no Ceará.
Os resultados actualmente colhidos pela acção governamental são incontesta-

velmente superiores, debaixo de qualquer ponto de vista, aos da ultima secca de

1877-1879, graças ao aturado estudo dos factos daquella época, factos que o governo

provincial teve sempre em seria attenção, aoadoptar quaesquer medidas adminis-

traüvas acerca de outros análogos na actualidade. Mas o Governo, apezar de todos

os sacrifícios, apezar de toda a solicitude, jamais conseguirá prevenir todos os

males que são cie variadissima feição e de extensão e intensidade incalculáveis;

correndo-lhe, por outro lodo, indeclinável obrigação de, em pleno vigor do mal, ter

em vista todas as precauções necessárias, no interesse das próprias victimas cio

flogello, contra a indolência, a perversão e outros grandes inconvenientes da distri-

buição de soccorros públicos.
Por mais prompta e enérgica que seja a intervenção salvadora do Estado,

apenas logrará modificar os effeitos da secca; nunca, porém, neutralisal-os. Haverá

sempre alta de preços, diminuição e cessação de salários, perturbação dos hábitos

estabelecidos, sempre misérias desconhecidas e pessoas que, por uma longa e

complicada serie de motivos, escapam á efficacia do socorro ministrado.
E' difficil a prova da miséria real no meio de densas populações, deslocadas do

seu domicilio, e, por isso, em regra, só ha um critério para reconhecer-se a neces-

sidade do soccorro publico ; — a procura de trabalho correlativo das forças physicas
do trabalhador em troca de salário rigorosamente sufficiente para a subsistência.

Todo systema de assistência publica baseado sobre preceitos racionaes e de

utilidade prática, evitando a desmoralisadora influencia da mendicância, deverá

submetter-se á regra deduzida da mais attenta observação da fome no Ceará, em

1888-1889.
Certo que a administração terá de adoptar outras medidas complementares,

simples variáveis da constante exarada na fórmula que estabelecemos e que iden-
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tifica-se ao conceito de Turgot, o grande mestre da Assistência Publica, nos tempos

modernos: A esmola melhor c mais utü consiste em proporcionar os meios de

fase-a ganhar.
Deus Guarde a V. Ex. - Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Antônio Ferreira

Vianna, Ministro e Secretario de Estado dós Negócios do Império.-C. da Silva

Prado.)-)

SAÚDE PUBLICA

Quando assumi o exercício do cargo de Ministro dos Negócios do Império foi a

saúde publica o assumpto que principalmente chamou a minha attençâo. Esforcei-me, < *

itanto quanto em mim cabia, por que ficassem satisfeitas as necessidades mais

momentosas, estudando e adoptando providencias que, além de produzirem resultados ' >.

mmediatos, constituíssem elementos preventivos dos males que em certos períodos

sobresaltam a população.
Desenvolvia-se na Corte a epidemia de febre amarella com tal intensidade

que, na opinião dos autoridades sanitárias e de clínicos antigos e conceituados,

era' de receiar mortandade superior á occasionada por quantas epidemias tinha

havido até então.
Deante de tão dolorosas previsões, cumpria intervir com promptidão, energia e

segurança.
Sem desprezar nenhum dos meios a meu alcance para chegar ao conhecimento

da verdade, appellei para as luzes e experiência das pessoas mais competentes ; e,

tomando em consideração todos os auxílios que me foram prestados, pude orga-

nisar o plano systematico das medidas que desde logo comecei a porem prática

com os recursos de que dispunha, felizmente augmentados depois, em virtude da

abertura do credito extraordinário de que trata o Decreto n. 10.181 de 9 de fevereiro

ultimo, que encontrareis no annexo o.

Aprofundar o conhecimento das causas da periodicidade da epidemia de

febre amarella no Rio de Janeiro, no.intuito de removei-as; assentar nos

meios prophylacticos capazes de extinguir em futuro próximo esse mal que ha

«os annos nos persegue; instituir a assistência publica, »—J

Unro, soooo„,„do por modo rápido e cfflcaz a população; °^«^

reguli e pemenente ,oe liberte o Governo dos embaraços ,ne se renovavam
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por occasião todas as epidemias, e sanear o meio urbano, tal é, em synthese, o
systema por mim adoptado.

Passo a mencionar o que occorreu com relação á saúde publica desde a data
do ultimo Relatório ão Ministério do Império.

Aceito o oferecimento que o Dr. Henrique de Toledo Dodsworth fez para
gratuitamente introdusir e propagar a vaccinação animal em varias loca-
lidades da provincia de S. Paulo onde apparecera a varíola, estabeleceu-se
alli definitivamente, sem a menor despeza, o alludido serviço, desde muito
tempo reputado necessário. 0 numero de vaccinados attingiu a 2.136.

Em virtude de pareceres emittidos pelas autoridades sanitárias relativamente
ás casas de dar dormida por preço ínfimo, as quaes não era possivel supprimir
desde logo completamente, visto offerecerem o único recurso a certa parte da
população a quem faltava outro abrigo, ordenou meu antecessor, em 3 de
setembro, á Inspectoria Geral de Hygiene providenciasse para serem com
urgência examinadas todas as casas dessa espécie existentes na cidade, e intimados
os seus proprietários para realisarem, dentro de breve prazo, os melhoramentos
precisos, devendo os Delegados de Hygiene fixar a lotação de cada uma e exercer
sobre ellas activa e constante vigilância; outrosim que a Inspectoria indicasse os
meios tendentes á substituição das referidas casas por outras que melhor preen-
chessem o seu fim.

No intuito de tomar providencias ao alcance do governo acerca das esta-
lagens e cortiços, exigiu meu antecessor que a Inspectoria apresentasse uma
relação afim de se conhecerem a localidade e o estado de taes habitações, os nomes
dos proprietários, o numero não só de casinhas ou commodos de cada uma, mas
tombem de moradores; e, á vista das informações colhidas, recommendou se
intimassem os proprietários das esto lagens consideradas saneaveis para executarem
com presteza os melhoramentos precisos, e fossem indicadas as que não estivessem
nesse caso, afim de se resolver sobre o respectivo fechamento, de conformidade com
as disposições vigentes.

O resultado, estatístico das indagações foi o seguinte: existiam 1.331 estalagens
com 18.S66 quartos ou casinhas, habitados por 46.680 pessoas.

Das estalagens 292 foram consideradas em boas condições, 49 regulares, 223 sof-
friveis e 326 más, residindo nestas ultimas 9.827 pessoas.

Com o fim de dar execução ao disposto no art. 26 do Regulamento de 3 de feve-
reiro de 1886, designaram-se dois Delegados de Hygiene para se encarregarem da
fiscalisação dos vinhos e em geral dos gêneros alimentícios importados, procedendo
de acordo com a Inspectoria da Alfândega.
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A fiscalisação de drogas e preparados medicinaes, também importados, pre-
vista no art. 24 do mesmo Regulamento, foi confiada aos dois pharmaceuticos da
Inspectoria, devendo alternar-se semanalmente na Alfândega.

Estes serviços têm sido desempenhados com toda regularidade e efficacia desde
o dia 1° de setembro.

Convindo que aos desinfectadores, além das funeções que lhes são peculiares,
se commeltessem outros serviços, sobretudo em quadras em que não grassem
na cidade moléstias infecto-contagiosas, resolveu meu antecessor, que elles funecio-
nariam também como guardas incumbidos de fiscalisar o cumprimento das ordens
dos Delegados e a observância das disposições regulamentares na parte attinente
á policia sanitária.

Continuou o . trabalho de desobstrucção das vallas e rios que atravessam
os campos da Imperial Fazenda de Santa Cruz, realisando-se as despezas
por conta dos foros e laudemios para esse fim cedidos por Sua Magestade o
Imperador.

Attendendo ao que ponderou o Inspector Geral de Hygiene sobre a necessidade
de adoptar instrucções para o serviço da policia sanitária dos alimentos e bebidas
fabricadas no paiz e importadas, o meu antecessor nomeou em 31 de dezembro uma
commissão, composta do Inspector Geral, como Presidente, do Conselheiro Nuno
de Andrade e dos Drs. Luiz Agapito da Veiga, José Maria Teixeira e Antônio José
Rodrigues Torres Netto, para elaborar um projecto de regulamento sob as
seguintes bases:

l.a Definir precisa e formalmente o que se deve entender por falsificação;
2.a Referir a falsificação a todas as substancias alimentares e instituir um ser-

viço de inspecção, que a ellas se applique exclusivamente;
3.a Unificar os methodos e processos de pesquizas para reconhecer e caracterisar

as falsificações.
Além disto a commissão foi encarregada de apresentar um projecto ae lei refe-

rente a substancias alimentares e a bebidas, no intuito de determinar-se a natureza
e gravidade dos delictos, dando-se ás autoridades administrativas e sanitárias meios
de acção para reprimir as falsificações.

Para obstar o desenvolvimento da febre amarella e sua propagação às zonas da
cidade e suburbanas ainda immunes, assim como a disseminação da moléstia
pelo interior das províncias em communicação quotidiana com a Corte, autorisei
a Inspectoria Geral de Hygiene, conforme propoz:

1.° A crear os hospitaes que fossem necessários para isolamento e tratamento
das pessoas accomettidas no perímetro da cidade;
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•^ a* nmmnti rpmocão dos doentes para os mencionados
2.° A organisar o serviço de pr.ompta rtiiiu^au uua u^ 1

hospitaes, que ficariam sob sua immediata direcção ;

3.o a augmentar o numero de desinfectadores na proporção das necessidades do

sQrvico '" 
40 1 crear desinfectorios, utilisando-se das estufas de Geneste e Herscher

adquiridas pelo Ministério do Império, emquanto não se pudesse obter maior

numero de taes apparelhos..
Na mesma occasião solicitei do Ministério dos Negócios da Agricultura providen-

cias afim de que houvesse a maior regularidade na distribuição das águas do abaste-

cimento desta capital não só para satisfação das exigências do asseio pessoal e do ser-

viço doméstico, como também para garantia da interceptação exercida pelos syphoes

ligados aos encanamentos; e recommendei á Illma. Gamara Municipal a maior

fiscalisacão no cumprimento das Posturas que tratam de interesse sanitário, princi-

palmente das que se referem á remoção do lixo, á limpeza das ruas, praças, rios e

mercados, á prohibição da venda de gêneros alimentícios deteriorados e de fructas

malsazonadas.
Representando-me o Inspector Geral de Hygiene que, segundo informava o En-

genheiro. auxiliar da Repartição, para estabelecer, nos terrenos do antigo Matadouro

em S. Christovão, primeiro local escolhido, as enfermarias destinadas ao trata-

mento de indigentes accommettidos de febre amarella, seriam precisos grandes

dispendios e longo prazo, e tornando-se da maior urgência inaugurar este serviço,

autorisei o mesmo Inspector a alugar prédios, que pudessem desde logo prestar-se

ao indicado fim, situados em pontos diversos da cidade, de fácil accesso aos

doentes, e onde o isolamento se realisasse de modo satisfactorio em relação ás habi-

tações mais próximas.
A' Illma. Gamara expedi Portaria para se examinar o estado das vallas

que atravessam terrenos públicos e particulares da cidade e proceder á desobstrucção

: e limpeza das que carecessem destes melhoramentos.

Conforme requisitei ao Ministério dos Negócios da Agricultura, passou a ser

feita diariamente a desinfecção de todas as aberturas de esgotos e dos ralos de águas

pluviaes; e, para que não se convertessem em focos de infecção, foram limpos as

vallas, rios e testadas comprehendidos na zona da Estrada de ferro D. Pedro II,

:. entre as estações de S. Francisco Xavier e das Officinas.

Afim de evitar a impregnação e transmissão do contagio de que são susceptíveis
' 

as armações da empreza funerária, requisitei ao Provedor da Santa Casa de Mise-

ricordia que não se fornecessem taes armações nos casos de óbito de moléstia

epidêmica, e que os cadáveres fossem directamente e com a maior promptidâo

removidos do aposento mortuario para os cemitérios.
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Tendo adquirido,, depois das convenientes indagações e pareceres da autoridade
sanitária e de engenheiros, o prédio sito á rua do Retiro Saudoso n. 27 para um
hospital de isolamento permanente, mandei proceder com urgência a todos os
reparos e obras de que carecia, de modo que pudesse ser inaugurado com accom-
modações para 200 enfermos, e autoriseia acquisição da mobília necessária; o
aluguel, mediante contrato, da casa n. 2 F da mencionada rua, para ahi funccionar
a administração do hospital; bem assim o prolongamento da ponte existente em
terreno deêsa casa, para maior facilidade do desembarque dos doentes transportados
por via marítima.

Acham-se quaôi concluídas as obras* as quaes foram dirigidas pelo Engenheiro
Eugênio Ferreira de Andrade, tendo sido augmentado consideravelmente o edifício
principal e construídos muitos outros.

Em virtude de requisição do Chefe de Policia da Corte, a Santa Casa da Mise-
ricordia, as Ordens Terceiras e as Irmandadôs que possuem cemitérios provideçH-
ciaram, por solicitação minha, no sentido de poder ser feita a verificação de óbitos e
exames cadavericos nos cemitérios desta cidade, reservando-se para este fim logar
conveniente e estabeleeendo-se mesas apropriadas ás autópsias.

No dia 8 de fevereiro, reuni na Secretaria do Império o Conselho Superior de
Saúde publica, de cujos auxilios não podia prescindir naquella quadra.

Ponderei ao Conselho que a posição do Governo era affiictiva. Como si não
bastasse a pressão da secca nas províncias do norte, surgira para aggravar a situação
a epidemia de febre amarella na Corte. Pesava-me reconhecer que, entre nós,
tudo se faz por explosão, nunca por prevenção. Imprevidentes por Índole, estaosm
habituados a deixar tudo a cargo da Providencia, e só nos lembramos das lições da
experiência e do emprego dos meios scientificos no momento do perigo, quando
o mal é quasi insuperável.

Desde muitos annos a febre amarella assola periodicamente o Rio de Janeiro;
era, pois, natural que já se tivesse procurado estabelecer um systema fixo de

defesa contra a invasão sempre imminente da moléstia. O que se via, entre-

tanto, era o deplorável estado do material do serviço sanitário. Exceptuando

o pouco que õxistia com relação ao serviço de saúde de portos, tudo mais estava por
fazer.

Nestas circumstancias, tinha concedido ao Inspector Geral de Hygiene plenos

poderes para que em tamanha emergência nenhum embaraço se offerecesse á

execução desmedidas precisas.
No meio das reclamações que se levantavam de toda a parte* o meu maior

desejo era que fosse feito tudo quanto estivesse ao alcance do Governo, adoptando-se
imp. 16

*^^^Y>v wtry* ¦-¦**. •,;.)*^,
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medidas de caracter permanente que prevenissem os males que costumam affligir

a capital,
Referindo-me aos trabalhos projectados para saneamento do Rio de Janeiro,

assignalei como um dos mais importantes o da drenagem do solo, sobre o qual

existiam os estudos do engenheiro Revy, e eu já tinha ouvido varias pessoas

competentes.
Mostrei também a indeclinável necessidade de organisar a assistência sanitária.

SSo palpáveis os defeitos e a insufficiencia da legislação vigente. Os regula-

mentos que têm sido expedidos carecem de força executiva. A cada instante as

autoridades sanitárias são embaraçadas pelas judiciarias, o que aliás deve acontecer

não se achando esses regulamentos em harmonia com a lei, relativamente aos

direitos individuaes.
¦ As idéas que manifestaram alguns dos illustrados membros do Conselho foram

tomadas em consideração por este Ministério.
Considerando o Inspector Geral de Hygiene como desvantajoso para a saúde

publica o serviço de irrigação praticado nesta cidade, por não preencher nenhum

dos fins a que se propunha, e antes apresentar o inconveniente de promover as

fermentações telluricas superficiaes e acarretar o desperdício d'agua, cujo abas-

tecimento era tão insufficiente na quadra que atravessávamos, resolvi, por Aviso

de 3 de fevereiro, suspender definitivamente aquelle serviço, conservando apenas

o pessoal indispensável para guarda do material.
Dos pareceres das pessoas doutas e da mais segura experiência sobre o sanea-

mento da cidade conclui que, antes de emprehender outras obras, cumpria me-

lhorar o systema de esgotos existente, empregando os processos correctorios de

posterior invento, entre os quaes recommendam-se a applicação de caixas hydrau-
licas automáticas ; o estabelecimento da ventilação e impermeabilidade dos encana-
mentos; a descarga dos esgotos fóra da barra, medida de. que aliás já cogitava o*

id-'

Ministério da Agricultura; a assídua limpeza do leito das vallas e rios que correm
dentro da cidade, dando-lhes melhor direcção e tornando-os inteiramente inoffen-
sivos; finalmente, o augmento da acção de drenagem, que os encanamentos
de aguas pluviaes podem exercer enxugando as humidades, a que pessoas de reco-
nhecida autoridade attribuem a persistência de males não menos fataes do
que a febre amarella. Suggeri, portanto, ao referido Ministério a idéa de nomear
uma commissão, composta dos Inspectores de Hygiene e Saúde dos portos e de
alguns engenheiros, que apresentasse um plano definitivo sobre os alludidos melho-
ramentos e outros que lhe parecessem convenientes afim de sanear a cidade.

Nomeados para fazerem parte da commissão, além dos mencionados funccio-
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narios, o Inspector Geral das Obras Publicas e o Engenheiro fiscal do Governo

junto á Companhia «City Improvements », reuniu-se ella varias vezes sob minha

presidência.
Confio que realisar-se-ão com vantagem muitos melhoramentos alvitrados pela

commissão.
Tendo reconhecido serem insuffí cientes os médicos da Policia para fazer-se

com a indispensável presteza a verificação do crescido numero de óbitos que
diariamente occorriam na cidade, em principio de março determinei, conforme

solicitara o Chefe daquella Repartição, que os Delegados de hygiene auxiliassem

os ditos médicos, organisando-se o serviço de acordo com o Inspector Geral.

Os enfermos encontrados nas vias publicas e recolhidos ás estações policiaes
eram conduzidos para os hospitaes em redes, as quaes não os preservavam, nas v

horas de maior elevação da temperatura, dos effeitos perniciosos da irradiação solar.

Sobre este grave inconveniente representou-me o referido Chefe, pelo que em o Io de

marco mandei entregar-lhe 35 ambulâncias portáteis, e solicitei do Ministério da Jus-

tiça a necessária permissão e ordem para ser instituído em cada uma das estações poli-
ciaes um posto onde a população indigente encontrasse com promptidão medico, du-

rante o dia e a noite. Este serviço foi commettido a Delegados de Hygiene, sendo para

cada posto designados dois afim de darem consultas e visitarem os doentes. Além •

disto determinei que fossem aviadas por conta do Estado as receitas para os pobres.
A 17 de março communicou o Chefe de Policia terem sido estabelecidos os?

postos médicos em 15 estações policiaes, achando-se providos de ambulâncias de

medicamentos e do mais que era mister para o soçcorro á população indigente.

Ordenei ainda que, emquanto durasse o rigor da epidemia, os membros da

Inspectoria de Hygiene ficassem encarregados de dirigir, alternadamente, desde a

manhã até ás 9 horas da noite, o serviço externo a cargo dos Delegados e attender

a todas as solicitações de soçcorro publico.
Promovi a observância rigorosa do conselho da autoridade sanitária para que

crianças não assistissem aos enterramentos.

Quanto ao serviço destes, tomei providencias adequadas afim de que se fizesse

com pontualidade.
Incessante como tem sido o esforço das nações christãs a bem da saúde dos

meninos empregados nas fabricas e officinas, e sendo notório que nesta capital me-

nores em geral desprotegidos da fortuna, ou abandonados por degenerados proge-

nitores, desde a primeira infância se occupam em trabalhos nem sempre, com-

pativeis com as suas forças e saúdç, para tomar providencias que de futuro efficaz-

mente garantam a vida desses infelizes, ordenei em 13 de março ao Wspéctor
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(Jerel || Hygiene qae, auxjliado por médicos da inspectoria, informasse, mediante

§§ n§pe§§arias diligencias, sobre o numero <Jos menores empregados nas officinQs

e fabricas, com as especificações de nome, filiação e idade, estado de saúde e

instrucção litteraria, condição dos pães, espécie e situação hygienica dos estabe-
lecimentos, tempo de duração e qualidade do trabalho, natureza e quantidade das

refeições, § instalação dps dormitórios, accrescentando a estes esclarecimentos

a proposta de providencias que em seu juizp assegurassem a protecção que deve o

Estpdc) $ sgúeie § vida dos que por sua fraqueza e ignorância não podem, nem as

Sabem defender.
Ern cumprimento desta ordem o Inspector Geral organisou o seguinte quês-

tion$rio:
l.a Em cada parochia, qual a população segundo o ultimo recensearpento ?
2.a Quantas fabricas ou offlcinas possue a parochia ?
3.a Qual a população total em cada fabrica ou officina ?
4.a Qual a população infantil de cada uma?
5.a Si houver crianças de ambos os sexos, quantas de cada sexo em cada uma ?
6.* Qual o nome? idade, filiação, naturalidade e condições de saúde de cada

criança <
7.a Qual a instrucção litteraria de cada uma?

,8.a Ha escola na fabrica ou officina, ou se p^rmitte ás crianças empregadas
a freqüência de escolas publicas ou particulares ?

9.a Essa freqüência tem logar de dia ou de noite?
10. Quaes as condições dos pães de cada criança?
11. Quanto tempo tem de emprego cada criança na fabrica ou officina?
12. Quantas horas trabalha por dia?
13. Quantos dias na semana trabalha cada criança?
14. Que qualidade de trabalho incumbe a cada ama?
15. Em cada fabrica ou officina quantas crianças vencem retribuição pe-

cuniaria?
16. Qual é essa retribuição?
17. Que contratos existem para o trabalho industrial das crianças?
18. Quaes as fabricas ou offlcinas que fornecem alimentação ao pessoal in-

fantil?
19. Qual a alimentação fornecida?
20. Quantas refeições diárias e a que horas?
21. Quaes as fabricas ou offlcinas que dão dormitório á população infantil?
22. Quantas as horas regulamentares de somno?
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23. Em que condições hygienicas estão instaUados os dormitórios?
M. Quaes as fabricas ou officinas que possuem banheiros?
25. Quaes as que possuem enfermarias, e sob que regimen estas funccio-

namf
26. Q laes as fabricas ou officinas que obrigam a trabalho nocturno?
27. Quaes as que empregam crianças nesse trabalho?
28. Quantas horas dura para essas crianças o trabalho nocturno?
29. Qual a especialidade industrial de cada fabrica ou officina?

30. Quaes as matérias primas empregadas?
31. Quaes as que empregam machinas e quaes as machinas empregadas?

32. Quaes as condições de installaçao dessas machinas em relação ao ira-

balho infantil?
33. Quaes os riscos e perigos dessas machinas e sua installaçao, em relação

ao pessoal da fabrica e seus visinhos?
34. Qual a natureza dos resíduos de cada fabrica ou officina?

35. Qual o destino final desses resíduos?
36. Qual a situação de cada fabrica ou officina na parochia, em relação á

circumvisinhança?
37. Qual a superfície e cubagem de cada officina, sua ventilação e illumi-

nação?
38. Qual a população effectiva de trabalho em cada officina?

39. Quaes os meios de remoção de immundicies em cada fabrica ou officina

e suas condições hygienicas?
40. Qual o abastecimento d'agua em cada uma?

41. Quaes as condições hygienicas da distribuição interna da água para os

diversos serviços fabris e individuaes?
42. Quaes as medidas de previdência estabelecidas em favor dos interesses

econômicos das crianças?
43. Sob que regimen são applicadas os quotas collectadas?

44. Qual o resultado da instituição dessas medidas de previdência em favor

da infância?
45. Quaes as fabricas e officinas que têm assistência médica, e qual a sua

natureza?
46. Qual a morbididade com especificação nosologiea e classificação por idade

e sexo, das crianças em cada fabrica ou officina ?

47. Qual ,á média da mortalidade annual na infância empregada na industria,

e sua estatística?



126

48. Em que condições são inhumadas as crianças que succumbem nas fa-

bricas, e a expensas de quem?
Após as chuvas que cahiram nesta cidade no;mez de março solicitei do Minis-

terio da Agricultura a expedição de ordem ás Repartições competentes afim de que
as águas que em certos bairros costumam ficar estagnadas, sobretudo na Cidade

Nova, tivessem immediato escoamento, erecommendeiá Iilma. Câmara Municipal

que providenciasse com a máxima urgência sobre o deseccamento dos terrenos

alagados.
Tendo declinado a epidemia em fim de março e sendo então de presumir o

próximo] do estado normal da cidade, [o que permitíiria [â administração publica
cuidar com maior empenho no emprego das providencias attenuantes ou preser-
vativasde futuros acommettimentos, recommendei ao InspectorGeral de Hygiene

que mandasse por profissionaes de sua confiança, e sob sua direcção, examinar
o serviço de águas e esgotos e as condições de estabelecimento dos hospitaes,

quartéis, collegios, hotéis, hospedadas, cortiços, casas de pensão e de dormida,
afim de serem com a possivel brevidade corrigidos os defeitos encontrados e obser-
vadas as prescripções da hygiene em todas as indicadas habitações, as quaes devem
estar sujeitas a constante vigilância dos encarregados da saúde publica.

O abastecimento d'agua ás freguezias suburbanas era outra necessidade a que
convinha attender. Assim que, solicitei do Ministério da Agricultura a execução
de um plano geral de obras para não ficar privada de um beneficio publico
de vantagens hygienicas tão consideráveis á população de taes freguezias, já hoje
muito habitadas.

Recommendei á Câmara Municipal que, para prevenir qualquer alteração do
estado sanitário, o qual tinha melhorado, prorogasse até o dia 15 de abril o prazo
da Postura de 11 de julho de 1878, que prohibiu ae excavações nas ruas e praças
publicas.

No intuito de attender, de acordo com as disposições vigentes e no limite dos
meios de que actualmente dispõe o Governo, ao serviço de hygiene escolar no
municipio da Corte, expedi em 28 de março a seguinte Portaria :

« Sua Magestade o Imperador Ha por bem que para a execução da parte XIV
do art. 26 do Regulamento annexo ao Decreto n. 9554 de 3 de fevereiro de 1886 se
observe o seguinte: •

Art. l.° A inspecção hygienica dos estabelecimentos públicos ou particulares
de instrucção e educação será feita por uma commissão permanente.

§ í.° Para esta commissão designará a Inspectoria Geral de Hygiene seis dos
seus auxiliares;
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§ 2.° Os commissarios devem occupar-se exclusivamente com o serviço da
inspecção, e serão substituídos dous em cada anno, não podendo o exercicio effectivo
exceder do prazo de três annos.

Art. 2. ° O município da Corte para os fins das presentes instrucçoes, fica dividido
em três districtos, comprehendendo o primeiro as freguezias de Santo Antônio, San-
tissimo Sacramento, Santa Rita, Nossa Senhora da Candelária, S. José, Nossa Se-
nhora da Gloria, S. João Baptista da Lagoa de Rodrigo de Freitas e Nossa Senhora
da Conceição da Gávea; o segundo, as de SanfAnna, Divino Espirito-Santo, S. Chris-
tovão. S. Francisco Xavier do Engenho Velho e Nossa Senhora da Conceição do En-

genho Novo; e o terceiro, as de Nossa Senhora do Loreto de Jacarépaguá, S. Thiago

de Inhaúma, Nossa Senhora da Apresentação de Irajá, Nossa Senhora do Desterro de

Campo Grande, S. Salvador do Mundo de Guaratiba, Santa Cruz, Nossa Senhora da

Ajuda da ilha do Governador e Senhor Bom Jesus do Monte da ilha de Paquetá.

Paragrapho único. Em cada districto haverá dous commissarios, que entre si

repartam o serviço.
Art. 3.° Incumbe aos commissarios:

§ l.o visitar, duas vezes por mez, as escolas publicas de instrucção primaria e

uma, as particulares contratadas em conformidade do art. 57 do Regulamento

annexo ao Decreto n. 1331 A de 17 de fevereiro de 1854; e, sempre que for possivel,
os demais estabelecimentos particulares de instrucção primaria e secundaria.

§ 2.° Dar parecer motivado sobre a salubridade do local e dos edifícios, antes

de adquiridos ou alugados para o serviço de instrucção e de educação.

§ 3.° Examinar, desde já, as condições do local e installação das escolas pu-

blicas de instrucção primaria, e remetter á Secretaria de Estado dos Negócios do

Império, por intermédio da Inspeciona Geral de Hygiene, o relatório circumstan-

ciado dos defeitos encontrados, suggerindo os meios de corrigil-os.

§ 4.° Aconselhar aos professores ou directores dos estabelecimentos visitados,

as providencias de fácil applicação, e convenientes á preservação da saúde dos

alumnos, e representar á Inspectoria Geral de Hygiene, quando desattendidos.

§ 5.° Lembrar ás autoridades competentes as prescripções hygienieas cuja

adopção exceda da competência ou dos recursos dos professores ou directores dos

estabelecimentos públicos.
§ 6.» Applicar aos estabelecimentos particulares as disposições do regulamento

de 3 de fevereiro de 1886, relativas á policia sanitária.

Art. 4.° Para regularidade do serviço e maior proveito da primeira visita, a In-

spectoria Geral de Hygiene formulará o questionário em que se contenham os pontos

mais salientes da hygiene escolar.
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Art. 5.° Ainda incumbe aos commissarios em visita:

17 Fazer o relatório do estado de saúde dos alumnos, acompanhado do boletim

especial de cada um.
2.° Propor á exclusão do alumno que soffrer de moléstia transmissível.

3.o Indicar as moléstias que se devam attribuir ás más condições da iristallação

escolar*
4.o Aconselhar o tratamento medico dos alumnos enfermos a seus pais ou

protectores, por intermédio dos professores.
5,° Revaccinar os alumnos no tempo e pelo modo adoptado pela Inspectoria

Geral de Hygiene;
6.° Solicitar, após escrupulosa syndicancia da Inspectoria Geral de Hygiene,

a assistência publica em favor dos alumnos que por falta de recursos não possam ter

em seus dorniciliós conveniente tratamento.
Art; 6i° O commissario remetterá ao Inspector Geral de Hygiene o relatório

dentro do prazo improrogavel dos três dias posteriores ao cia visita* contendo:

l.o As respostas ao questionário formulado pela Inspectoria Geral de Hygiene.

2.0 A relação nominal da freqüência verificada pelo próprio commissario.

3,° Menção das providencias hygienicas indicadas pelo commissario e realisadas

pelo professor ou director e das lembradas em virtude do art, 3°, § 5.°

Paragrapho único. A este relatório serão annexados o do m 1° do art* 5o e as

indicações don; 3.°
Art. 7.° Os demais actos não comprehendidos no artigo antecedente, os com-

missarios praticarão attendendo aos casos oceurrentes, e solicitando directamente

as providencias das autoridades competentes;
Art. 8.o O questionário formulado especialmente pela Inspectoria Geral de Hy-

giene para a primeira inspecção servirá de norma ao exame do art. 3o § 2° e ao da
instaliação das escolas e casas de educação, que de futuro se estabelecerem.

Art. 9.° Os vencimentos que os commissarios percebem como delegados da In-
spectoria Geral de Hygiene serão repartidos em tantas quotas quantas visitas que por
estas instrucções devem fazer.

Na folha especial do pagamento será declarado o numero verificado de visitas e
a somma correspondente.

Art. 10. No Imperial Collegio de Pedro II, no Instituto dos Surdos-Mudos, no
de Meninos Cegos, e no Asylo de Meninos Desvalidos, a inspecção hygienica será
feita pelo médico do respectivo estabelecimento conforme está determinado nas pre-
sentes instrucções e sujeitos nesta parte do serviço á direcção da Inspectoria Gerai
de Hygiene.

; 
*»'¦
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Paragrapho único. Si á Inspectoria Geral de Hygiene parecer conveniente, poderá,
solicitando autorisação do Ministro, commissionar um de seus auxiliares para pro-
ceder á inspecçao de algum ou de todos estes estabelecimentos.

Art. 11. A Inspectoria Geral de Hygiene requisitará do Ministro a subdivisão
dos districtose augmento do numero dos commissarios, si assim o exigir a affluen-

cia do trabalho.
Art. 12. Os relatórios dos commissarios com o parecer do Inspector Geral

deverão ser publicados no Diário Official e sobre elles será ouvido o Inspector Geral

da instrucção primaria e secundaria do Município da Corte.
Palácio do Rio de Janeiro, em 23 de março de 1889.— A. Ferreira Vianna.»

No aviso que para execução deste acto dirigi ao Inspector Geral de Hygiene,

recommendei-lhe, conforme já tive occasião de dizer no artigo sobre -Instrucção

Primaria — que me apresentasse o plano de edificação e as condições de installação

de um hospital destinado ás crianças.
Em cumprimento do referido acto o Inspector Geral formulou o questionário

seguinte:
l.a Qual a população do districto pelo ultimo recenseamento ?

2.a Quantas escolas publicas de instrucção primaria possue o districto ?

3.a Quantas contratadas de acordo com o art. 57 do Regulamento annexo ao

Decreto n. 1331 A de 17 de fevereiro de 1854 ?
4.a Qual a população total das escolas primarias do districto ?

5.a Qual a população da escola qualificada por sexo e idade?

6.a Qual a freqüência effeetiva da escola na quinzena, quanto a um e outro sexo ?

7.a Onde se acha situada no districto?

, 8.a Quaes as que são mixtas ?

9.a Quaes as condições locaes da escola em relação á sua situação topographica,

a circumvisinhança habitada e a distancia em que se acha da escola mais próxima

no mesmo districto ?
10. Qual a installação domiciliaria da escola em relação á sua freqüência

habitual?
11. Quantas salas possue a escola e qual a configuração de cada uma ?

12. Quaes a superfície e a cubagem de cada sala ?

13. Qual o espaço mínimo em superfície e em volume de ar concedido a cada

alumno em cada sala ?
14. Qual a população máxima effeetiva de cada sala ?

15. Qual a orientação de cada uma ?

16. Quantas janellas possue e como sfio distribuídas ?
iMfci 17
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17. Qual a superfície total de illuminação que produzem em cada sala as janel-
Ias respectivas ?

18. A que distancia fica cada janeila do forro e do soalho ?

19. Qual o espaço dos trenios ?
20. Qual osystema de abertura das janellas? #
21. Possue venezianas, reposteiros, cortinas ou transparentes e podem perma^

necer constantemente abertas, ainda chovendo ?
; 22. Si houver necessidade de fechar as janellas por excesso de vento, ou de
chuva, qual o meio de ventilação supplementar em cada sala ?

23. Em cada classe em que proporções se acham as superfícies de contaminação
e de saneamento ?

24. Qual a mobília de cada classe?
25. A que typo escolar pertence ?
26. E' uniforme a mobília da classe?
27. Na negativa, quantos typos clássicos encerra ?
28. Quaes a distancia e a differença entre o banco e a mesa, a inclinação da

mesa e as larguras do banco e da mesa ?
29. Qual a fôrma de assento e a do encosto dos bancos ?
3,0. Quantos alumnos se assentam em cada banco-carteira ?
31. Possue a escola bancos moveis isolados dos mesas e sem encosto ?
32. Qual a illuminação natural das mesas de leitura e escripta ?
33. Ha uniformidade na distribuição da luz por todas as mesas da classe?
34. E' fácil e completa a vigilância do mestre sobre todas as mesas e bancos da

classe?
35. Qual a distancia em que em relação á ultima bancada de alumnos se acha

o mestre ?
36. Qual a distancia em que se acham os alumnos da ultima bancada em

relação á pedra, ás estampas e modelos de demonstração ?
37. Estão bem illuminados esses objectos ecollocados de modo que permittam

a visão distincta de todos os alumnos, sem deslocamentos de posição, incurvações do
corpo, ou esforços de accommodação ocular ?

38. Qual o tempo de duração de cada classe ?
39. Qual a duração total das classes em cada dia ?
40. Em quantos dias da semana funccionam regularmente as classes ?
41. Ha uniformidade na duração das classes para todos os alumnos da escola ?
42. Quanto tempo de recreio gosam os alumnos ?
43. O recreio é continuo durante todo esse tempo ou é intermittente; e qual a

intermittencia em relação á duração das classes ?
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44. A duração e as épocas do recreio são uniformes na escola para todos os
alumnos? ' .*

45. Em que locaes se effectuam esses recreios ?
. 46. Como se acham elles installados e sob que regimen de vigilância funccionam ?

47. Todos os alumnos gozam promiscuamente do recreio no mesmo local ?
48. Ha locaes abrigados para recreios durante a chuva e durante as horas do

grande ardor do sol?
49. Qual a superfície na escola do recreio, em relação ao numero de alumnos

que a freqüentam ?
50. Que exercícios e que jogos são permittidos aos alumnos nos recreios?

51. Ha ensino regular de gymnastica ?
52. Nas escolas que funccionam á noite, qual o systema de illuminação artificial

empregado ?
53. A que distancia dos alumnos ficam os focos luminosos e em que direcção ?

54. Quaes os meios de preservar os alumnos dos inconvenientes respiratórios

dos productos de combustão desses lócos?
55. Possue a escola vestiário ?
56. Possue lavatorios, quantos e em que condições funccionam?

57. Quaes os meios de remoção de immundicies de que dispõe a escola?

58. Quantas latrinas possue e em que condições sanitárias de installação se

mantêm?
59. Qual o regimen de freqüência e de fiscalisação dos alumnos que vão ás

latrinas emictorios?
60. Em que condições hygienicas se acham o abastecimento e a distribuição

d'água potável na escola ?
61. Quaes as medidas de previdência infantil que a escola possue ?

62. Sob que regimen são applicadas as quotas collectadas?

63. Qual o resultado que essa instituição econômica tem produzido na escola ?

64. Qual a assistência médica de que dispõe ou pôde dispor a escola ?

65. Qual o regimen de vigilância sanitária que possue a escola ? •¦

66. Qual o meio de conhecer as moléstias transmissíveis para seqüestrar os

alumnos acommettidos?
67. A quantas sessões de inspecção sanitária são mensalmente sujeitos os

alumnos na escola?
68. Nessas sessões, quaes os pontos do organismo inspeceionados?

691 Que noções de prophyiaxia escolar preoccupam a attenção dos mestres?

70. Qual o methodo de ensino seguido ?

^_.„^.-___^^™-Tr--i--*T-«-r«-—*~ti~*~~
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71. Qual a pesquiza anthropometrica empregada?
72. Que resultado fornece quinzerialmente sua applicação aos alumnos ?

73. Qual a salubridade absoluta da escola ?
74. Qual a salubridade relativa?
75. Qual a morbididade da escola, sua natureza, duração e terminação?

76. Houve moléstias propagadas na escola?
77. Qual a mortalidade durante a quinzena e qual a influencia que sobre ella

possa ter o convívio escolar em cada caso mortal ?
78. Qual o estado de robustez physica dos alumnos e a que causas se pôde

attribuir o enfraquecimento orgânico que for observado?
79. Quaes os alumnos na escola que precisam de assistência publica ?

80. Quaes as moléstias e as circumstancias que a reclamam ?

Ao grande infortúnio da alienação mental deve o Estado particular protecção,

já auxiliando o estabelecimento e manutenção de hospícios em que os alienados

sejam recolhidos, já exercendo inspecção continua e idônea sobre o modo de trata-

mento, já finalmente garantindo as suas pessoas e bens contra os próprios excessos

e a cruel avidez cie degenerados parentes ou de fingidos protectores; e, por ser urgente

melhorar este importante ramo de assistência publica, recommendei em 2 de abril

ao Inspector Geral ordenasse aos Inspectores de Hygiene e Delegados de provincia

que, depois de visitarem os hospícios, casas de saúde ou prisões em que existam alie-

nados em tratamento ou reclusos, respondessem ao questionário seguinte, dosem pe-
nhando esta commissão no municipio da Corte um dos auxiliares da Inspectoria :

l.a Quantos estabelecimentos para alienados existem nessa provincia ; quantos

públicose quantos particulares?
2.a Em que data foram fundados uns e outros ?
3.* Quantos alienados existem actualmente recolhidos a taes estabelecimentos ?

4.a Quantos têm sido nelles tratados desde a sua fundação?
5.a Quantos sahiram curados, melhorados ou mortos ?
6.a Dos que existem actualmente, quantos foram recolhidos em virtude de inter-

dicção judiciaria?
7.a Quantos foram seqüestrados á requisição de pessoas da família, quantos

por pedido de pessoas estranhas e qual o processo observado nestes casos ?
8.a Quaes os motivos allegados para sequestração ?
9.a Quantos existem recolhidos por ordem da autoridade policial e qual o pro-

cesso observado neste caso ?
10. Dos que existem actualmente, quantos entraram com attestado médico con-

firmativo da loucura ?
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11. Quantos são indigentes?

12. Qual o modo de se prover á despeza daquelles que as famílias não podem

manter?
13. A importância dessa despeza por mez ou por anno ?

14. A natureza da receita destinada á despeza ?

15. O numero de pensionistas mantidos por particulares ?

16. O preço das pensões por mez ou por anno ?

17. Os estabelecimentos dos alienados são visitados pela autoridade publica ou

commissões de caridade, quantas vezes por anno ou mez e em virtude de que lei,

ordem ou compromisso ?

18. Ha queixas e abusos e quaes os verificados ; si foram reprimidos e por

que modo ?
19. Como administrativa e medicamente são tratados os alienados, e os melhora

mentosque devem ser adoptados a este respeito ?

20. Haveria vantagem em substituir por públicos os estabelecimentos parti-

culares, equal? %
21. Qual a idade, naturalidade, estado, profissão dos alienados ?

22. Quaes as condições hygienicas de cada estabelecimento em relação á loca-

lidade e installação. Declaração da cidade ou villa em que está situado cada um

dos estabelecimentos, do titulo por que é conhecido, da instituição que o

mantém, do nome do proprietário e do director responsável pelo tratamento de

alienados?
23. Quantos alienados têm sido submettidos a tratamento psychiatrico e

quantos são considerados incuráveis e estão incluídos na classe dos simples

asylados?
24 Quaes os médicos dos estabelecimentos, como são nomeados, qual o respe-

ctivo tempo de serviço nos mesmos estabelecimentos e a importância de seus hono-

rarios por mez ou por anno ?

25. Existem além dos médicos de visita, outros internos ; como são nomeados

equal a sua retribuição ?

26 O serviço das enfermarias está a cargo de irmãs de caridade ou de enfer-

meiros mercenários; como são nomeados e qual o seu salário mensal ou por

27. Existem nos estabelecimentos classes distinctas para os ahenados

quaes ?
28. Qual o systema de reclusão para os furiosos ?

29. Como são construídas as casas-fortes ?.
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30. Quaes os outros meios de contensão empregados ?
31. Quantos alienados têm residência permanente nas casas-fortes ?
32. Qual o trabalho dos alienados nesses estabelecimentos, o salário diário, a

q em entregue e a sua applicação ?
33. Ha enfermarias isoladas para tratamento dos alienados acommettidos de

moléstia transmissível?
34. Quaes as fôrmas psychiatricas mais communs ?
35. Quantos loucos de nascimento existem recolhidos ?
36. Quantos loucos criminosos, e por que crimes?
37. A loucura antecedeu ao crime ou foi subsequente, ou o crime foi a pri-

meira manifestação da loucura; em quantos casos e quaes?
38. Ha documentos ou provas de hereditariedade em relação aos loucos crimi-

nosos?
39. No caso negativo, a que circumstancia provável ou certa é attribuivel a

loucura ?
40. Quantos loucos foram transferidos das prisões para os estabelecimentos

especiaes?
41. Caso não haja estabelecimentos especiaes, quantos loucos existem nas

prisões?
42. Por que motivo esses loucos se acham presos: por serem loucos ou por

serem criminosos?
43. Caso se achem presos alguns por serem loucos, quem ordenou a prisão,

a requerimento de quem, e qual o fundamento da ordem?
440 A' disposição de quem se acham os loucos presos e desde quando?
45. Consta a intervenção da autoridade judiciaria para a averiguação da lou-

cura dos loucos presos?
46. Consta a existência, nas cadeias, de loucos, seqüestrados por motivos de

loucura; são visitados e medicados?
47. Qual o processo observado para sahir o doente curado ou não do es-

tabelecimento?
Corno é notório, os terrenos do antigo Matadouro foram conquistados ao

mangue com aterros em que mais avultava o lixo e varreduras da cidade ; dahi
serem mal apreciados, e suspeitos de insalubres. Sendo indicado entre os meios mais
econômicos e seguros de saneamento o da arborisação, incumbi, por Aviso do Io de
março, o Dr. Augusto F. Maria Glaziou, de apresentar a este Ministério o plano
e orçamento de arborisação não só nos ditos terrenos, como nos logares onde mais
urgente lhe parecesse esta providencia.
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Em resposta recebi do Dr. Glaziou o seguinte officio :

«Illm. e Exm. Sr.— Respondendo ao honroso officio que V. Ex. se dignou man-
dar-me em Io do corrente mez de março, eis, a meu ver, o modo prático e mais eco-

nomico para arborisar o terreno do antigo Matadouro: crear immediatamente, como

fiz desde os primeiros dias que o Governo Imperial me incumbiu do ajardinamento

do Campo da Acclamação, um bom viveiro para o preparo dos vegetaes de alto e

rápido crescimento cujo caracter conviesse á natureza do terreno artificial do dito

Matadouro.- Dado este passo, um anno depois se principiaria a plantação definitiva,

que se terminaria no fim do terceiro anno; então toda a área infecta se acharia

seguramente coberta dos milharQS de vegetaes já preparados para este fim dire-

ctamente por conta do Estado, visto que nos jardins dos negociantes de plantas
desta Corte nada ou quasi nada póde-se achar para tamanha plantação e ainda o

pouquíssimo que se acha custaria demasiadamente caro, sem preencher convenien-

temente os desejos de V. Ex.
Em 1873, o Ministério do Império, hoje acirgode V. Ex., solicitou e obteve da

Casa Imperial licença para utilisar na Imperial Quinta da Boa Vista em S. Chris-

tovão, em favor do ajardinamento do Campo da Acclamação, um pequeno terreno

que lá se acha quasi inculto e que possue água e sombra, condições indispensáveis

n'um viveiro de plantas. O mesmo logar, durante dois ou três annos, prestaria

igual serviço para a plantação dos terrenos dependentes do antigo Matadouro e

pouparia ao Estado muitos e muitos contos de réis, dando-lhe neste caso segurança

absoluta de bom êxito. V. Ex., requerendo ao Exm. Sr. Visconde de Nogueira da

Gama, digníssimo Mordomo da Casa Imperial, estou persuadido que elle não se ne-

garia a prestar esta ajuda ao serviço publico; assim como o Ministério da Agricul-

tura, me permittindo usar, sem nada prejudicar, das florestas e jardins públicos do

Estado para coadjuvar tão útil arborisação a favor da saúde do povo.

Quanto á despeza, avalio-a eu do modo seguinte:

1 jardineiro-chefe a 200$000 por mez 2:400$000

1 escripturario a 90$000 por mez 1:080$000

5 trabalhadores a 70$000 por mez *: 2001000

Vasos e cestinhos, annualmente

Utensílios, etc 1:200$000

Total da despeza do primeiro anno  10:880$000
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Augmento de cinco trabalhadores nos dous últimos

para effeituar o plantio geral 8:400$000
Total da despeza completa dos três annos  41:040$000

Deus Guarde a V. Ex.- Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Antônio Ferreira Vianna,

Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império.

Rio de Janeiro, 16 de março de 1889.— A. Glazioa.»

Ouvida a semelhante respeito, a Inspectoria Geral de Hygiene prestou-me a

seguinte informação:
«Rio de Janeiro, 23 de abril de 1889.-Illm. e Exm. Sr.-Tendo ordenado

V. Ex. que esta Inspectoria prestasse informações sobre o officio de 16 de março do

Sr. A. Glaziou, em resposta ao Aviso de V. Ex. do Io do mesmo mez, relativamente

á arborisação dos terrenos do antigo Matadouro, e convindo, no maior interesse da

saúde publica, levar a effeito o plantio regular e methodico das ruas e praças desta

capital, mediante cuidadosa selecção das espécies que melhor se prestem ao fim

complexo a que se destinam, pareceu-me de grande utilidade ouvir a respeito

a abalisada opinião do emérito professor de botânica da nossa Faculdade, o

Sr. Dr. João Joaquim Pizarro, que, com a solicitude habitual, apressou-se em res-

ponder á carta que lhe dirigi com outra, cujos dizeres tenho a honra de enviar por
cópia a V. Ex., afigurando-se-me vir ella esclarecer de modo completo o assumpto,

um dos que mais intimamente se prendem ás grandes conveniências sanitárias da

população desta Corte, para que V. Ex. resolva como mais acertado parecer.

Quanto á vantagem de, desde já, crear-se um viveiro das plantas preferidas para
a arborisação, segundo propõe o Sr. Glaziou no citado officio, julgo ser indispensável

e do maior alcance prático e econômico o aivitre süggerido, nada podendo, entre-
tanto, informar a V. Ex. sobre o orçamento apresentado, principalmente si houve-

rem de ser cultivadas as espécies propostas pelo Dr. Pizarro.
Deus Guarde a V. Ex.—Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Antônio Ferreira

Vianna, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império.—O Inspector
Geral, B. A. da Rocha Faria.»

Eis a carta que ao Inspector Geral dirigiu o Dr. Pizarro :
c< Illm. Sr. professor Dr. Benjamin Antônio da Rocha Faria.
Meu prezado collega e amigo. Tenho a maior satisfação em dar ampla resposta

á delicada carta que V. me dirigiu, em muito estimando que possa ella, em seus
humildes conceitos, contribuir um poucochinho em favor do espinhoso encargo que
lhe pesai aos hombros na qualidade de Inspector Geral de Hygiene Publicai
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Uma cidade, como a do Rio de Janeiro, que, por motivo topographico, é um
verdadeiro pântano de ar estagnado, requer instantemente os mais desvelados
cuidados do hygienista, afim de que a viciação natural da sua atmosphera seja

corrigida por meios geraes que, compensando a grande ventilação de que tanto carece

e moderando-lhe o prolongado estio, lhe dêem ao menos provimento bastante de

oxygeneo para os gastos imprescindíveis de sua população.
O plantio regular e methodico de arvores frondosas, além de salutar effeito

esthetico, satisfaz em parte a este grande desideratum, beneficiando-se ao mesmo

tempo o solo na quantidade d'agua que constantemente delle exhaurem como prin-

cipal fonte de sua receita alimentar.
Affirma a sciencia que a transpiração dos vegetaes, isto é, a exhalação de vapor

d'agua que se faz por toda a sua superfície e particularmente pelas folhas, é regulada

pela absorpção operada nas raizes.

Ha plantas que lançam á atmosphera ambiente quantidade considerável de vapor

d'agua ; assim ê que, por exemplo: um milharal na extensão de um hectare, tendo

em touceira 30 plantas por metro quadrado, espalha no ar da circumvisinhança, em

10 horas do dia, cerca de 36.000 kilos d'agua.

Um hectare plantado de couves, espaçadas de 1/2 metro, desprende, em 12 horas,

20.000 kilos.
Uma grande arvore de nossas florestas, contendo approximadamente 700.000

folhas, pôde transpirar, em seis mezes, cerca de 120.000 kilos de vapor d'agua.

Em vista destes dados experimentaes, queattestam a physiologia vegetal, póde-se

fazer idéa de quão elevada é a cifra do vapor d'agua lançada diariamente á atmos-

phera pelas nossas florestas e terrenos cultivados.

Como estes, outros muitos exemplos poderia aqui ainda consignar em argu-

mento confirmativo da enorme exhalação aquosa operada na superfície das folhas,

o que, constituindo grande despeza, exige em correlato funccionalismo ainda maior

receita d'agua, haurida do solo em que embebem as plantas as suas raizes.

Ora, si tal effeito é bem conhecido, logicamente se deprehende que a planta é o

melhor'beneficiador do solo, no sentido de prival-o das grandes massas d'agua que

por elle se infiltram.
Ultimamente muito se tem faltado em um extenso lençol d'agua que, em varias

profundidades, banha o sub-sólo desta capital; affirma-se também que é [de urgente

necessidade seccar as regiões banhadas por tão grande massa aquosa.

Concordo que, em certa profundidade, o sub-sólo, infiltrado d'agua, se possa

constituir com o calor da superfície, que até elle chega, vasto repositório de

matéria fermentescivel em que poderão proliferar alluviões de micro-orgamsmos

IMP. 18
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talvez infectuosose nocivos. Quando porém as águas se infiltram em regiões pro-
fundas, e basta que seja a mais de dois metros, não é crivei que taes zonas privadas
do calor solar, que até lá não pôde ir, se tornem terrenos productores de agentes

vivos, que germinem moléstias.
Ora como os vegetaes, que enraizam em larga superfície, têm a propriedade de

absorver por sua vasta rede pilifera grandes massas d'agua, entendo que cada planta
é por si a bomba mais engenhosamente construída, a que se pôde commetter o en-
cargo de seccaro solo; faz serviço constante; trabalha por conta própria e para seu
sustento, sem que jamais por cansaço ou imprestabilidade se venha a esgotar em
seu continuo e afanoso labor.

Quando mesmo não muito aprofundem as raizes, e diminuída vai ficando a

quantidade d'agua na zona em que ramificam, por capillaridade lhe vão de continuo
chegando á rede absorvente as massas líquidas das regiões subjacentes; além de

que, com a seccura relativa do terreno em que assentam, as plantas por seu hydro-
tropismo vencem a lei geral do geotropismo positivo, o que quer dizer que a raiz
tem a propriedade electiva de ir em busca da água de que carece, subtrahindo-se,
em certos limites, á lei fatal da gravitação geotropica.

Accresce ainda a estas considerações a noção biológica experimentalmente
confirmada, de que a transpiração vegetal cresce em intensidade com o activo exer-
cicio da funcção chlorophyllica, o que eqüivale a assegurar-se que, muito
intensa durante o dia, é fraquissima ou quasi nulla a exhalação aquosa durante
a noite.

Augmentando também com a elevação de temperatura, na dependência do
estado hygrometrico, a transpiração pelas folhas mais se activa durante o verão, o
que traz como conseqüência natural a frescura da atmosphera e acerescimo
de vapor d'agua, que forçosamente contribuirá para amiudar as chuvas, que já vão
escasseando nesta cidade, nos três primeiros mezes do anno, quando outr'ora eram
abundantes e até proverbiaes.

As mattas circumvisinhas nao haviam sido abatidas, e a própria cidade, nesses
tempos, não se achava tão núa nem tão privada dos elementos, que mais facilmente
a podem sanear.

Um outro effeito a considerar, e de que são os vegetaes o único produetor
activo, refere-se ás conseqüências da chamada funcção chlorophyllica.

A matéria corante verde das plantas, sujeita á radiação incidente da luz e calor
emanados do sol, determina a reducção do gaz carbônico da atmosphera, fixando o
carbono e exhalando o oxygeneo. Ainda que haja folhas, que a luz diffusa ou
mesmo a sombra operem tão benéfica reducção, esta funcção mais activãmente se
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desempenha á grande luz, quando banhada a superfície verde do caule, ramos e

folhas por ondas luminosas de grande intensidade.
Nestas condições physicas se acha a cidade do Rio de Janeiro; portanto é acer-

tado dizer-se que tal conversão do gaz maléfico em substancia vivificante por excel-

lencia aqui se faz com extraordinária actividade.
Cada folha bem illuminada e regularmente aquecida é um pequeno laboratório,

em que constantemente se está a produzir o oxygeneo, o gaz indispensável á respi-

ração de todo o ser vivo.
Na concurrencia, porém, que cada animal faz aos seus congêneres em busca do

oxygeneo necessário para o acto respiratório, torna-se considerável o consumo deste

precioso gaz; é portanto forçosamente preciso que se multipliquem as fontes produ-

ctoras de tão procurado elemento, para que a cada um toque o quinhão de que carece.

Por tão premente motivo é claro que a população condensada de uma cidade

deve procurar rodear-se dos seus naturaes protectores.
Homens e animaes tornar-se-ão orphãos desvalidos quando se não abrigarem

á sombra das arvores que lhe fornecem o pabulum vitce.

Mais inda se torna imperiosa a approximação sympathica das grandes arvores

quanto é sabido que, nos climas quentes, a rarefacção do ar em muito diminue a

quantidade de gaz respiravel, do elemento essencialmente nutritivo.

Em taes condições de urgentíssima indispensabilidade são também as plantas,

verdadeiros laboratórios da synthese, em que se fabrica, na phrase de Huxley, a

hcave physica da vida.
Em vista de taes e tantos prestimos, causa realmente estranheza que os habi-

tantes de uma cidade, já tão adeantada como a nossa, só se lembrem das plantas que

lhes podem ser directamente úteis como alimentos, como productos industriaes e

medicamentosos, ou quando muito como objectos de adorno, sem que jamais re-

fiictam que são ellas a mais inesgotável mina a explorar em beneficio de sua saúde

e vigor physico que, como é sabido, só é possivel com bom arejamento pulmonar.

Destes meus alongados dizeres conclue-se que o plantio de arvores em uma

cidade tropical, em que tão intenso se faz sentir o rigor do estio, tem a tríplice van-

tagem de seccar o solo, moderar a temperatura e activar a producçãodo oxygeneo,

agente indispensável para as combustões orgânicas e portanto para a manutenção

da vida humana.
Quanto ao modo prático de se executar tão premente medida hygienica, é muito

pouco o que lhe poderei dizer em synthese, mas que julgo sufficiente para orientar o

serviço no sentido de melhor e mais promptamente corresponder aos intuitos be-

neficos, que delle se querem auferir.

è 
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Nas praças, parques e jardins desta cidade se devem plantar arvores de raízes
fasciculadas, de caule ramificado e bem folhoso, de folhas persistentes, coriaceas ou
membrano-coriaceas e intensamente coradas de verde.

A intensidade da pigmentação chlorophyllica das folhas importa directamente á

producção de grandes quantidades de oxygeneo.
A consistência na textura do limbo satisfaz a necessidade da transpiração, mas

representa pequena quantidade d'agua de evaporação.
A sua persistência aproveita em funeção de tempo á necessidade do oxygeneo

de que tanto se carece nos prolongados verões.
O grande numero de folhas augmenta consideravelmente a superfície da exha-

lação aquosa e do gaz respiravel.
Finalmente as raizes de systema fasciculado têm a vantagem de seccar o solo a

grandes distancias do seu ponto de inserção.
Cumpre notar que, nas ruas pouco largas, devem ser preferidas arvores de raizes

pouco ramificadas ou de systema perpendicular, porque vão ellas a grandes pro-
fundidades e não prejudicam os alicerces das habitações nem o empedrado das
ruas.

E' ocioso dizer que, em vista da educação ainda muito viciada de nossos pa-
tricios, não se devem arborisar os logradouros públicos com plantas de fruetos comes-
tiveis ; porque então nada mais natural do que se aconselhar o plantio de man-
gueiras e outras arvores de fruetos saborosos, que igualmente satisfazem aos fins
utilitários acima apontados.

Por não haver em nosso paiz trabalhos regulares de biologia experimental,
não lhe poderei especificadamente individuar as arvores de nossas florestas que
mais directamente podem servir aos intuitos hygienicos ; entretanto empiricamente
apontarei algumas, que considero muito aproveitáveis para o caso, taes são: o

¦ Ficas benjamina, o Ficus religiosa, a Johanesia princeps, as nossas Erytrinasy
vários Lecythis, algumas Siphonias, as grandes Bambusas, e muitas outras de longa
duração ainda quede lento crescimento.

Nos grandes parques devem-se formar verdadeiros bosques, em que as plantas,
travando lueta pela vida, vençam umas ás outras, ainda que sempre auxiliadas pela
mão intelligente do homem.

O recôncavo da nossa bahia em que as marés baixas deixam a descoberto
grandes extensões de verdadeiro lodaçal, deve ser uma das primeiras zonas a ar-
borisar; e, quando se não possa fazel-o desde já, é preciso acceitar sem restricções
o inestimável conselho do nosso intelligente patrício Caldeira, no que respeita ao
corte das plantas de mangue-

\
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A arborisação completa de uma cidade, extensa como a nossa, não é obra para
dias ; das arvores que se plantarem agora não se ha de tirar proveito rápido e im-
mediato ; mas attestarão ellas em tempo não muito remoto o trabalho mais fecundo
realisado abem da salubridadedesta capital.

Meu presado coliega, a sua vigorosa intelligencia, a grande actividade de que
tem dado provas e o seu entranhado zelo pela causa publica podem assegurar aos
habitantes desta bella cidade o maior beneficio, que dos homens de sciencia têm
elles o direito de exigir.

Prevejo que de futuro, o seu nome, já bem reputado, será ainda mais considerado

por todos quantos tiverem a ventura de gozar dos maravilhosos effeitos que a sua
autoridade sanitária lhes vae antecipadamente assegurando.

Mãos á obra, meu coliega, pois que mais meritoria não ha empreza a que o en-

genho humano possa dar impulso e desassombradamente executar.
Como sempre, ainda uma vez me subscrevo.—Seu coliego e amigo — João

Joaquim Pimrro.
Rio de Janeiro em 18 de abril de 1889. »
Com estes esclarecimentos promoverei o importante melhoramento da arbori-

«

sação da cidade, aguardando, para dar-lhe o conveniente impulso, que o Dr. Glaziou

regresse de sua viagem á Europa.
A 23 de fevereiro solicitei do Ministério de Estrangeiros a expedição de ordem

para que fosse confiado a algum dos nossos Ministros acreditados nas principaes
cortes da Europa o encargo de entrar em ajuste com um engenheiro sanitário, de

provada experiência e reconhecida autoridade scientifica, que venha a esta capital

propor, dirigir e executar trabalhos de sua iniciativa.

A Lei n. 3393 de 24 de novembro de 1888, no art. 2°, n. 11, autorisou o Governo a

mandar executar os melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro, na parte relativa

á lagoa de Rodrigo de Freitas, de acordo com os planos e orçamentos apresentados

pela commissão de saneamento sob a direcção do Engenheiro J. J. Revy, mediante

empreza ou companhia que para tal fim se organisar, á qual poderá conceder, em

concurrencia publica, diversos favores na mesma lei especificados.

Cabendo ao Ministério da Agricultura promover a execução das mencionadas

obras, não só por se acharem a seu cargo, em virtude do disposto no paragrapho

único do art. 2° da Lei n. 2792 de 20 de oitubro de 1877, os serviços de esgota-

mento, deseccamento e aterro de pântanos, reparo e conservação de vallas, riose

córregos de águas correntes, como pela circumstancia de comprehender-se entre

osalludidos favores, a concessão de privilégios para construcção, uso egozo de

uma linha férrea suspensa entre a cidade e novo bairro da lagoa de Rodrigo de
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Freitas, matéria que, segundo foi resolvido pela Portaria n. 171 de 9 de maio de
1873, sobre parecer das Secções reunidas do Império e Justiça do Conselho de Estado,
ê da exclusiva competência daquelie Ministério, transmitti-lhe, em 4 de abril, os

planos e orçamentos organisados pela referida commissão e todos os mais papeis
attinentes ao assumpto.

Ao Ministério dos Negócios a meu cargo foram apresentados vários requeri-
mentos em que se solicitavam os favores constantes do Decreto Legislativo n. 3151
de 9 de dezembro de 1882, combinado com a disposição do paragrapho único
do art. 2° da Lei n. 3349 de 20 de oitubro de 1887, afim de construirem-se ha-
bilaçõespara operários eclasses pobres.

Na falta de elementos indispensáveis que habilitassem o Governo a formar
opinião segura sobre a matéria, por sua natureza muito complexa, julguei conve-
niente não deferir desde logo a pretenção, aguardando o resultado do estudo
systematico que deverá ser feito pela Inspectoria Geral de Hygiene, em cumpri-
mento das determinações de que adeante tratarei.

O problema da pobreza em todos os tempos, e particularmente no nosso século,
ê muito difficil, sinão insoluvel; e para attenuar o rigor dos desafortunados tem-se
recorrido a palliativos, e nada mais. Entretanto, a consciência christã no Brazil,
como nos paizes europeus e nos Estados-Unidos da America, mostra-se commo-
vida e até inquieta com o crescente pauperismo das classes operárias, cujo salário,
em geral, apenas chega para viver mal, e muitas vezes para tanto não basta. A'
sombra da idéa generosa de protecção a esta classe, embora movidos por outros
intuitos mais práticos, alguns proprietários de officinas importantes construíram
para seus operários, junto dellas, casas commodas e hygienicas e de baixo aluguel,
do que é exemplo mais notável o fundidor Krupp em Essen.

As vantagens que taes proprietários têm colhido no tocante á producção dos
seus estabelecimentos são muito diversas das que podem prometter os concessio-
narios ou requerentes aos capitalistas a quem tenham de recorrer.

Como está declarado na Lei, é duplo fim das emprezas constructoras : fornecer
habitação a operários e a classes pobres. Embora differentes uns dos outros, todos,
em geral, dependem do credito, pelo que mal se mantém e sempre a preço alto,
tendo por esse motivo sido frustrados muitos projectos philanthropicos no sentido
de conseguir que o operário forme o seu orçamento de despeza e o observe.

A oscillação do salário e despezas supervenientes e imprevistas desarranjam os
cálculos ainda dos mais econômicos; nestas condições, o credito que podem inspirar
por seus precedentes é o seu melhor apoio e extremo recurso. As facilidades ou
vantagens que ao inquilino embaraçado pode fazer, e effectivamente faz, o pro-
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prietario particular com difflculdade se conseguiriam de uma empreza, ainda que
favorecida pelo Estado.

A estas considerações accrescente-se outra de maior valia, e já experimentada
nos ensaios feitos em outros paizes - a da repugnância quasi invencível por parte dos
operários em submetterem-sea um regimen doméstico com restricções inevitáveis
de sua liberdade, o que succederia nos typos de projectadas-habitações colle-
ctivas.

Encarada a questão sob o aspecto econômico, não se deve esquecer que a
despeza que mais avulta na manutenção do operário, a da alimentação, é a que
mais importa para effectividade e augmento do seu salário. Fixar, pois, em tabellas
o aluguel da casa, como em vários Decretos já foi praticado, não é assegurar
a promettida barateza, que muito depende da distancia que separa do logar do tra-
balho as habitações, e este ponto tem importância não só econômica, como moral, e
tanto que instituições semelhantes illudiram as esperanças de philanthropos bem
intencionados, vindo outros, de quem não cogitaram, a tirar proveito das casas
destinada s a favorecer os pobres e os operários.

Si vale a experiência dos povos mais opprimidos pela pobreza, sobram razões

para não confiar por emquanto nas emprezas que, apoiadas em singulares favores
do Estado, se proponham aos fins alludidos com propósito de remunerar os capitães
empregados. Antes, me parece que, fora da iniciativa piedosa de instituições de
beneficência e da ousadia desinteressada da caridade christã, a mais efficaz das

protecções aos desfavorecidos da fortuna, dever-se-ia manter o principio tutelar da

concurrencia na industria da construcção de habitações para todas as classes

sociaes, observados rigorosamente os preceitos hygienicos e as convenientes
disposições municipaes.

Apezar do que fica exposto, desde que o legislador manifestou o pensamento de

resguardar, tanto quanto possivel, os operários e as classes pobres da avidez dos

proprietários especuladores, armando contra ella emprezas privilegiadas; e ao

mesmo tempo parecendo que, para essa excepção na lei geral, preponderou a

conveniência de desapparecerem da capital do Império os denominados cortiços,

tidos como insalubres, e muitas vezes como focos de infecção, onde se diz habitarem

operários e pessoas pobres, cumpre ao Governo zelar a execução da Lei, de sorte

que impeça seja burlado o seu espirito, afim de garantir o resultado que se espera

das emprezas que em virtude delia se organisarem.

E', portanto, indispensável, antes de fazer novas concessões, conhecer

o Governo do local em que as emprezas tenham de levantar os edifícios,

bem assim os planos e orçamentos das obras, fixando previamente, em regulamento
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que na conformidade do § 2o do art. 1° do citado Decreto de 1882 cumpre expedir,

além de outras bases: os preços do aluguel; a prohibiçâo de admittir a empreza

como inquilinos pessoas que não forem operários e pobres, verificadas essas condições

por um Fiscal do Governo; e a obrigação de alienar o prédio ao locatário pelo preço

antecipadamente determinado, no prazo e mediante as prestações preestabelecidas,

^assando-lhe a propriedade com os favores concedidos á empreza.

Determinei por isso ao Inspector Geral de Hygiene que mandasse proceder

pelos respectivos Delegados ao recenseamento da população de todos os cortiços

existentes nas freguezias urbanas, com a maior discriminação possivel, quanto aos

habitantes: da naturalidade, sexo, idade, estado, profissão,-designação da officina

ou casa de trabalho, renda ou proventos, etc; e quanto ás habitações: da localidade

e averiguação das condições hygienicas, com declaração motivada das obras in-

dispensáveis, ou do que verificarem os Delegados nos casos de serem absolutamente

imprestáveis ou nocivas á saúde.
Conforme vos expuz no artigo sobre a Faculdade de Medicina do Rio de

Janeiro, pelo Decreto n. 10.230 de 13 de abril, que reorganisou o laboratório

de hygiene da mesma Faculdade, foi deste separado, para ser feito em labo-

ratorio especial, o serviço das analyses e exames de bebidas e substancias

alimentares e de quaesquer objectos cujo uso interesse á saúde publica. Assim

que, o Governo por Decreto n. 10.231, também de 13 de abril, que encontrareis no

annexo E, instituiu aquelle laboratório especial, dando-lhe a denominação de

— Laboratório do Estado.
O laboratório vae funccionar em um compartimento da Alfândega, cedido pelo

Ministério dos Negócios da Fazenda, onde, com muita commodidade para o

commercio, poderá desempenhar-se da tarefa de analysar os gêneros impor-

tados.
Attendendo á conveniência de verificar as habilitações dos candidatos aos

logares de Membros da Inspectoria Geral de Hygiene, Delegados de Hygiene nas

parochias urbanas do município da Corte, Médico demographista e de Chimicos do

Laboratório do Estado, e ao mesmo tempo com o intuito de animar e

desenvolver o estudo das variadas questões de hygiene urbana entre nós, julgou

opportuno o Governo regular o provimento de taes logares mediante concurso, e

para esse fim expediu as instrucções que acompanham o Decreto n. 10.232 igual-

mente de 13 de abril, que também está incluído naquelle annexo.

Com estes três Decretos instituiram-se os estudos officiaes sobre a prophylaxia
das moléstias transmissíveis, garantidos os interesses da administração publica
e facilitada a selecção do pessoal da Repartição sanitária.



145

De documentos, existentes na Secretaria de Estado do Ministério a meu cargo,
relativos aos estabelecimentos hydrotherapicos das águas medicinaes de Lambary
e Caxambú, conclui o seguinte:

A empreza das águas de Lambary não fizera diversas obras a que sb obrigou
pelo seu contrato, celebrado a 7 de oitubro de 1882, e nenhum trabalho executara no
intuito de captar e aproveitar as fontes de Cambuquiras, cujas águas estão incluídas
no mesmo contrato.

* As obras do estabelecimento hydrotherapico de Caxambú, que deviam estar
concluídas em 21 de novembro de 1887, de conformidade coma cláusula 18a do
contrato celebrado a 12 de fevereiro de 1883, achavam-se naquella data em notável
atrazo;e as águas de Contendas, comprehendidas nesse contrato, ainda nenhum
benefício tinham recebido.

A' vista de taes factos, incorreram em caducidade as concessões feitas ás em-
prezas das águas de Lambary e Caxambú, ex oi da cláusula 17a do contrato de 7 de
oitubro de 1832 e da cláusula 19a do de 12 de fevereiro de 1883.

Attendendo, porém, a que algumas obras haviam sido feitas para o aprovei-
tamentodas águas de Lambary e Caxambú, resolveu o Governo, por equidade, que
somente sejam as mencionadas concessões declaradas caducas na parte referente
ás fontes de Cambuquiras e Contendas, as quaes jazem em completo abandono.

Nestes termos expedi ao Presidente da Provincia de Minas Geraes o Aviso
de 9 de abril, recommendando-lhe que marcasse aos concessionários novo prazo
improrogavel, para conclusão das obras a que se obrigaram em relação ás outras
fontes, sob pena de indefectível e inteira caducidade dos contratos, e exigindo
urgência no emprego das providencias, que deveriam ser communicadas ao Mi-
nisterio do Império logo que se adoptassem, para que"o Governo pudesse resolver
sobre novas concessões.

Para organisar o « Código Pharmaceutiço Brasileiro», em observância do disposto
no art. 20, n. X do Regulamento annexo ao Decreto n. 9.554 de 3 de fevereiro de
1836, nomeei uma commissão composta do Inspector Geral de Hygiene, dos con-
selheiros Visconde de Alvarenga e Augusto Ferreira dos Santos, dos Drs. José
Maria Teixeira, Domingos de Almeida Martins Costa e João Joaquim Pizarro e do
pharmaceutiço César Diogo.

O desenvolvimento cio beriberi nesta cidade, segundo attestam informações da
autoridade sanitária, determinou-me a nomear, no intuito de serem estudadas as
causas dessa moléstia e os meios de obstar a sua propagação, uma commissão
composta do Inspector Geral de Hygiene e dos profissionaes por elle indicados.

Não obstante, cogito no melhor meio de proceder também aos necessários §s-
imp. 19

MÈ
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tudQjS nas localidades das províncias do norte onde o mal tem produzido maior
numero de victh&as.

Devo agora occupar-me mais especialmente das epidemias que sobrevieram
durante o verão.
t Relativamente á de febre aipíiarella notou-se o facto excepcional e único
no Rio de Janeiro de que, depois de haver tido marcha progressiva durante
todo o mez de janeiro e primeira quinzena de fevereiro, começou na segunda
quinzena a apresentar grandes oscillações na morbididade e na mortandade diária,
e depois entrou e se manteve em franco declínio, podendo ser considerada hoje de
todo extincta.

Pela mortandade dos primeiros mezes certamente ninguém poderia prever a
evolução favorável da epidemia, como se vê dò quadro seguinte:



MAPPA demonstrativo da mortandade geral pela febre amarella, na Corte, do Io de janeiro
a 30 de abril de 1889
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Deste quadro deduz-se também o pesadíssimo tributo pago pela infância á mo-
lestia.

Por oceasião das epidemias de febre amarella a mortandade da infância tem
seguido progressão continua e assustadora.

A' falta cie assistência permanente, domiciliaria e hospitalar, se prendem
as causas da grande mortandade infantil entre nós, de tal sorte que não é
admissível adiar a intervenção systematica da protecção do Estado em beneficio
dos innocentes desamparados.

E' digno de vossa attenção o seguinte

Mappa comparativo da mortandade geral e infantil, pela febre amarella,
de 1868 a 1888

ANNOS

1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1870

1883
100-+ t;i|d..' .'•..<'.'¦;.'.'•»"»«»........... • i. • • •.
1885.
1886

1887
1888
1889 (4 mezes)

MORTANDADE

GERAL

272
1.018

8
102

3.467
829

1.292
3.317

10.308

1.336
579
374

1.015

100

1.300

MORTANDADE

ATE 1 ANNOS

0
1

18
1

21
97
11
12
17

MORTANDADE

ATÉ 15 ANNOS

CRIANÇAS EM

100 mortes

181

72
40
55

148

14
74

312

1,7?70

5,3 %
6,9 %

14,7 %
14,5 o/,

14%
13,9o/o
19,2»/o

.1

Nota.—Até 1876 em cada 1,0)0 óbitos determinados pela febre amarella 17 eram de crianças; de 1877
a 1882 faltam os dados: em 1883 o contingente subiu a 53 ; em 1834 a 69, e de 1835 á 1888 orça por 140.

Os dados de 1887 e 1888 referem-se ás crianças até 15 annos.
Nos quatro mezes da epidemia, agora extineta, em 1.300 obilos na Gôrfce houvt 312 de crianças.

O prolongado rigor do verão e a permanência insólita das condições meteo-
rologicas que supporlámos nesta Corte determinaram a aggravação violentíssima
de febres malaricas e perniciosas e exagerada freqüência de mortes súbitas durante
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alguns dias do mez de março, tendo a mortandade attingido proporções assus-
tadoras.

Felizmente já o Governo dispunha de meios de transporte e de pessoal idôneo, de
sorte que pôde satisfazer ás exigências do serviço extraordinário, que, graças a Deus,
foi de pouca duração.

Na mesma época aggravava-se em Santos a epidemia de febre amarella, que
rapidamente se estendeu por toda a cidade, apezar dos esforços empregados pela
administração provincial e municipal para atalhal-a.

Levou-me isto a incumbir o Dr. Innocencio Marques de Araújo Góes, membro da
Inspectoria de Hygiene, de prestar naquella cidade, sob a immediata autoridade da
Presidência da provincia, o serviço de assistência médica á população necessitada, e
tomar as providencias sanitárias que lhe parecessem indispensáveis á attenuação
e final desapparecimento do mal, auxiliado pelos Drs. Virgílio de Araújo Cunha,
Euphrasio José da Cunha e Francisco Custodio Pereira de Barros, por 8 estudantes
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro com prática do serviço de hospitaes,
2 pharmaceuticos, e 10 desinfectadores da Inspectoria Geral de Hygiene.

Para o serviço da commissão foram remettidas varias ambulâncias de me-
dicamentos, roupas de leito, desinfectantes e outros objectos necessários ás enfer-
marias. Além disto tive a fortuna de conseguir que algumas Irmãs de Caridade
fossem tratar dos enfermos alli.

Finalmente, o Governo recommendoti que a commissão realisasse a mais efficaz
assistência domiciliaria aos indigentes, distribuindo-lhes os socorros de que
carecessem.

A'vista da recrudescencia da epidemia na cidade de Campinas, onde também se

desenvolvera apezar das medidas adoptadas pelas autoridades provinciaes e muni-

cipaes, dei igual commissão ao Dr. José Maria Teixeira, designando para
auxilial-oos Drs. João de Deus da Cunha Pinto, Luiz Manoel Pinto NettoeFran-

cisco Corrêa Dutra.
Para as províncias do Norte flagelladas periodicamente pela varíola, bem como

para a de Minas Geraes, foram commissionados os Drs. Henrique de Toledo Dods-

worthePaulino Werneck, auxiliares do Instituto Vaccinogenico. Estes facultativos

inauguraram o serviço da vaccinação animal, que convirá manter permanen-

temente. Pelas communicações recebidas póde-se affirmar que têm sido coroadas

do melhor êxito as inoculações, e vão funccionando ragularmente os respectivos

serviços, dirigidos pelos Inspectores de Hygiene.

Em relação ao movimento sanitário durante o anno findo na cidade do Rio de

Janeiro e nas províncias encontrareis no relatório do Inspector Geral de Hygiene,
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annexo sob a lettra E, noticia de todos os factos occorridos,, os trabalhos demogra^-

phicos, e a especificação dos melhoramentos mais urgentes que reclama este impoí»-

lante ramo do serviço publico.
No dito annexo inclue-se o parecer que o mencionado Inspector emittiu, em vír^.

tude de requisição do Ministério da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, sobre

as condições mediante as quaes devem ser executadas as obras para estender a rede

de esgotos aos bairros do Engenho Novo, Todos os Santos e Officinas

O serviço sanitário marítimo, a cargo da Inspectoria Geral de Saúde dos Portos,

tombem mereceu a máxima attenção ao Governo. A organisação que lhe deu o

Regulamento de 3 de fevereiro de 1886 teve o intuito de ligar as repartições de

saúde, nas províncias, á Inspectoria Geral, com sua sede na Corte, commettendo

á ultima a superintendência do serviço. Veio este plano attender a uma patente

necessidade publica, qual a de uniformisar os processos sanitários. A concepção

administrativa, porém, não teve ainda o consectario prático, representado pela

concessão dos meios indispensáveis para que os serviços provinciaes se effeituem

com a regularidade desejável, tanto em épocas normaes, como em quadras de maior

actividade e quando as medidas prophylacticas exijam excepcional vigilância.

Pelas informações, que obtive, relativamente ás condições das Inspectorias

de Saúde nas províncias, posso assegurar-vos que é quasi absoluta a carência

dos elementos materiaes de serviço.
O Regulamento vigente, dispondo a concessão de recursos segundo a importância

relativa dos portos provinciaes, collocou em situação inferior aos da Bahia, Pernam-

buco e Pará o freqüentado porto de Santos. Esta classificação não pôde subsistir; e

a proposta de orçamento para o futuro exercício procura reparar o defeito apontado.

Igualmente nella encontrareis o pedido de mais larga dotação para o material das In-

spectorias provinciaes. Ha muitos annos reclamações incessantes têm sido dirigidas

ao Governo contra a existência de uma embarcação única para as visitas de saúde
e de policia, que se fazem simultaneamente. As restricções orçamentarias não per-
mittiram ainda realisar-se a separação das alludidas visitas, e, para demonstrar-vos

que ella é imprescindível e não deve ser adiada, lembrar-vos-ei apenas que as

peculiaridades do serviço de policia dos portos são diversas das do serviço de saúde,
e que, emquanto a policia inspecciona os navios que sahem, a autoridade sanitária
fica privada da embarcação em que deve dirigir-se aos navios que entram.

A erupção do cholera na Europa, em 1883, sorprendeu-nos baldos de meios
efficazes para conjurar a provável importação da moléstia; o serviço quarentenario
no Império achava-se ainda em período de embryão, porquanto só nas ,
instrucções e regulamentos se cogitará delle. Não possuíamos um lazareto conve-



151

nientemente estabelecido; mas, apenas em algumas províncias, velhos e impre-
staveis pardieiros decorados com esse títulos.

A clausura dos portos foi então a providencia adopladu peiu Governo, mm
outra poderia ser a medida, na ausência de recursos materiaes.,

Felizmente o Governo Imperial apressou-se a fundar o Lazareto da Ilha Grande,
com as proporções adequadas ao notável movimento dos portos do sul do Brasil, e
principalmente do porto do Rio de Janeiro; e quando, em novembro de 1883, o cho-
lera-morbus manifestou-se na Republica Argentina, e ulteriormente na Oriental do
Uruguay, já o estabelecimento funccionava, e o expediente da clausura não se
tornou preciso..

Livres da invasão, pelo favor de Deuse pelo trabalho dos homens, nem por isso
devemos considerar completa a nossa obra. A situação do Lazareto permitte-
lhe servir de posto sanitário para as embarcações que da Europa se destinarem
ao sul do Império, e, com algum sacrifício dos interesses commerciaes, paraaquelias
que, embora com igual destino, procederem do littoral do Pacifico. Outrotanto não
succederá em relação ás províncias do norte, para as quaes é mister fundar um
lazareto, pelo menos. Peço a vossa attenção para este assumpto, que considero
de summa importância,

Não basta, comtudo, que estejamos aprestados para repellir uma infeeção de
origem externa, porquanto, si oesforço humano muito pode, nem sempre o resultado
corresponde ao valor das providencias. 0 regimen quarentenario também tem falhas;
a moléstia que se procura evitar pode invadir o porto de chegada do navio edesen*
volver-se a bordo das embarcações netle surtas. Para obstar a contaminação das
populações de terra, é mister cuidar do estabelecimento de hospitaes marítimos,
perfeitamente isolaveis e sujeitos á autoridade sanitária do porto; convindoque m
administrações provinciaes, pelos meios ao seu alcance,, auxiliem o Governo no
empenho de attender a esta necessidade.

A Convenção Internacional Sanitária celebrada em 21 de novembro de 1887
com as Republicas Argentina e Oriental do Uruguay deve ser proximamente rati-
ficada e promulgada.

No officio que, em 12 do citado mez e anno, dirigiu ao Ministro dos Negócios
Estrangeiros do Brasil, Presidente do Congresso Internacional, assim se exprime a
Mesa da Commissão Technica,:

« Entende a Commissão que, sob o ponto de vista do isolamento das pessoas,
um navio em viagem é um lazareto, embora incompleto; e que tornar-se-á um
lazareto real e organisado* quando forem adoptadas a bordo as praticas quarentena-
rias que- em todos os lazaretos cumpre se observem.
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« Estas praticas, entretanto, constituem deveres rigorosos das repartições de

saúde marítima dos portos de chegada; e, para realisal-as emquanto o navio viajar,

só temos um alvitre que propor: embarcar a repartição.
« Em ordem a effeituar semelhante plano, a commissão julga indispensável a

creacão do Corpo de Inspectores Sanitários de Navio, conforme V. Ex. verá no art. 7°.

Esta idéa já não é uma novidade, nem precisa de ser executada a titulo de experien-

cia. Expressa em vagos lireamentos nas conferências anteriores, ella corporisou-se

em regulamento positivo na de Roma, sobre proposta de Proust, e acaba de receber

applausos e adhesões no Congresso Nacional do Havre.

« A Republica Argentina admittiu-o desde alguns mezes, e actualmente 25 mô-

dicos seus têm a missão de observar, a bordo dos navios, que se destinam aos

portos da Republica, as occurrencias sanitárias havidas por occasião da partida e

durante a viagem. »
O citado art. 7° da Convenção dispõe:
« Cada uma das Altas Partes Contratantes compromette-se a instituir, na fôrma

constitucional, no seu território um Corpo de Inspectores Sanitários de Navio, com-

posto de médicos especialmente encarregados de fiscalisar, a bordo dos navios em

que embarcarem, a execução das providencias acloptadas em favor da saúde dos

passageiros e tripolantes, de testemunhar as occurrencias havidas durante a viagem

e de referil-as á autoridade sanitária do porto de destino.
« § i#o— os Inspectores Sanitários de Navio serão funccionarios das Repartições

de Saúde Marítima dos Estados a que pertencerem.
«§ 2.°— Os Inspectores Sanitários de Navio serão nomeados pelos Governos

mediante concurso ; competindo aos chefes do serviço sanitário respectivo a desi-

gnação dos Inspectores que devam embarcar.
« § 3.°— O Regulamento Sanitário Internacional determinará õ processo e obje-

cto do concurso, e também as funcções que devam ser commettidas aos Inspectores
Sanitários de navio. »

Ratificada a Convenção, terá o Governo de solicitar-vos os meios precisos
para execução do disposto neste'artigo. ,

A manifestação da febre amarella, em dezembro ultimo, nesta cidade aconse-
lhou a medida, já em annos anteriores posta em prática, de serem removidos para
o Hospital Marítimo de Santa Isabel, na Jurujuba, os enfermos dessa moléstia en-
contrados sem o conveniente tratamento nas hospedarias e estalagens, assim como
os que procurassem os hospitaes públicos.

A' Inspectoria Geral de Saúde dos Portos foi ordenado o estabelecimento do ser-
viço de transporte marítimo ; mas, sendo insufflciente o material de que dispunha
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e avultando quotidianamente o numero de doentes, houve necessidade de converter
um pequeno vapor, pertencente aquella Repartição, em enfermaria fluctuante,
onde ficassem abrigados das intempéries os doentes que chegassem ao cáes
de embarque, na ausência da lancha que devia transportal-os ao hospital.
Verifiquei que o vapor não era adequado ao serviço, aliás excepcional, em que
estava ; e porque a enfermaria fluctuante, construida em 1884, se achava
inutilisada, e além disto a lancha por vapor, em que os doentes eram conduzidos,
não lhes offereeia conforto e agasalho, resolvi autorisar o Inspector Geral de
Saúde dos Portos a apromptar, com a maior urgência, três enfermarias especiaes
que pudessem ser facilmente rebocadas e se destinassem ao transporte dos doentes,
directamente do cáes de embarque ao hospital da Jurujuba. Essas enfermarias já
funccionaram, e do modo mais satisfactorio ; duas dellas têm oito leitos, cada
uma, e a terceira doze. Ahi encontram os doentes abrigo seguro e decente, toda
a commodidade desejável e os soccorros precisos.

O serviço incumbido á Inspectoria Geral de Saúde dos Portos, activissimo sob o
aspecto technico, é extenso em relação ao expediente official. Além da superinten-
dencia que lhe cabe nas Inspectorias provinciaes, compete á Inspectoria Geral a
administração de estabelecimentos importantes, como o Lazareto da Ilha Grande,
o Hospital Maritimo de Santa Isabel e o Hospital de moléstias contagiosas da ilha de
Santa Barbara. O pessoal da sua Secretaria não é sufficiente para o trabalho, ás
vezes excessivo.

Por tudo isto na proposta de orçamento vos são submettidas algumas modi-
ficações que se me afiguram acertadas.

Na justificativa do credito autorisado pelo Decreto n. 10.181 de 9 de fevereiro

ultimo consignei o pedido de 400:000$ para a reforma do material da Inspectoria

de Saúde dos Portos. Por exame pessoal verifiquei ser indispensável effeituar

essa reforma sem perda de tempo.
Desde 1833 que as lanchas por vapor da Inspectoria estão em constante traba-

alho, quer neste porto, quer no Lazareto da Ilha Grande ; e muitas vezes concertos

de certa monta têm sido adiados para occasião em que o serviço não soffra com a

retirada temporária de uma das embarcações nelle empregadas.

Taes concertos nem sempre são radicaes, e tão completos como fora de mister,

por não comportar toda a despeza precisa a respectiva consignação orçamentaria.

Dahi tem resultado o estrago do material. Cumpria collocal-o em boas condições

de servir, e neste sentido dei as convenientes providencias.
Deliberei encarregar uma empreza particular de conservar o material de que

trato, com obrigação de apresental-o sempre que a autoridade sanitária o exigir,
imp . 20
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correndo por conta dessa empreza todas as despezas com pessoal, combustível e

concertos, mediante uma retribuição mensal. Até agora, porém, não se pôde
realisar este plano, por não serem aceitáveis as propostas recebidas.

Na visita que fiz ao hospital da Jurujuba, logo após a minha nomeação para o

cargo de Ministro dos Negócios do Império, tive o _pezar.de reconhecer as precárias
condições do edifício. Em 1883, á vista de reclamações do Inspector Geral de

Saúde dos Portos, mandou o Ministério ora a meu cargo reconstruir a ala direita do

hospital, gastando-se nesta reconstrucção quantia avultada; e, posto que as outras

secções do edifício precisassem de immediato concerto, foi este adiado para
melhores tempos, que entretanto nao chegaram.

E' certo que encontrei o hospital em estado de ruína, pelo que resolvi mandar

proceder, desde logo, aos concertos necessários.
O orçamento das obras, existente na Secretaria de Estado, altingia a elevada

somma, sem estar todavia incluída a despeza com a ala reconstruída em 1883,

e já arruinada também. Considerando na importância do dispendio, entendi-me
com o Inspector Geral de Saúde dos Portos, e este funccionario opinou que ao
Governo não convinha emprehender obras tão custosas, para ficar, afinal, com um
estabelecimento hospitalar defeituoso, inteiramente diverso dos typosde construcção
recommendados pela hygiene ; e antes devia mandar edificar um hospital novo,

onde pudessem ser introdusidos todos os melhoramentos que a sciencia
aconselha.

Aceitei este alvitre e encarreguei o mesmo Inspector de formular o plano do
novo hospital, autorisando-o a mandar organisaro projecto por engenheiro de sua
escolha, o qual ficaria obrigado a apresentar-me o orçamento da despeza máxima.
Esse projecto foi-me submettido e approvado por Aviso de 18 de março, sendo
resolvida a iniciação das obras. O Inspector Geral celebrou com o Engenheiro
Luiz Schreiner, autor do projecto, o contrato para construcção, como tudo consta
do seguinte officio que me dirigiu aquelle funccionario ;

«Inspectoria Geral de Saúde dos Portos, em 20 de abril de 1889,— Illm, e Exm, Sr,
«- Tenho a honra de passar ós mfios de V. Ex. cópia do contrato que celebrei com
o engenheiro Luiz Schreiner para a construcção do novo hospital da Jurujuba,

A effectividade desse contrato depende da approvação de V, Ex,
Para confeccionado, inspirei-me em duas considerações principaes: a Ia, da con-

veniencia de serem feitas as obras por administração geral, em vez de o serem por
empreitada única; a 2», da vantagem que auferirá o Estado da superintendência
immediata desta Inspectoria Geral na formula de todos os contratos, que se torna-
rem precisos, para as varias empreitadas parciaes.
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O custo cio novo hospital não está definitivamente fixado; mas eleve ficar, prova-
velmente, aquém da somma de 3O.'):0O0$O00, indicada na justificativa do credito
extraordinário ultimo.

Ao engenheiro Schreiner incumbe a direcção e fiscalisação das obras, de modo
a ser escrupulosamente realisado o projecto que V. Ex. dignou-se approvar, ese
acha archivado. Por esse encargo perceberá elle vencimentos fixos, sem direito a
porcentagem alguma sobre o preço verificado da obra.

Esse processo, pelo próprio engenheiro lembrado como o melhor para garantir
e firmar a perfeita isenção ostensiva e real do director das obras na fiscalisação das
empreitadas parciaes, se me afigura de louvável effeito e digno de estabelecer regra
para futuros contratos.

Todas as empreitadas serão matéria de adjudicação por concurrencia

publica.
Também devo solicitar a attenção de V. Ex. para as cláusulas em que se

accentua o direito de intervir esta Inspectoria Geral na modificação dos planos de *
detalhe. Essas modificações podem ser inspiradas por conselhos que a evolução
scientifica haja de produzir durante o prazo da construcção.

O intuito da administração publica e o particular empenho deV. Ex. éde
installar na Jurujuba um hospital modelo, que deponha no sentido da inconteste
solicitude do Governo em offerecer aos enfermos todos os soccorros da hygiene e
todos os carinhos da beneficência. Tal propósito se desenha mais claramente como
obrigação inilludivel tratando-se de um hospital, como o da Jurujuba, onde serão
recebidos gratuitamente todos os marítimos que adoecerem de moléstia pestilencial,
e cuja transferencia para alli é, pelo Regulamento, compulsória: desde que se
supprime a liberdade de escolha do hospital em que o doente tenha de tratar-se,,
torna-se mister que seja o melhor possivel aquelle que a administração lhe
designa.

A justificação do plano adoptado seria dispensável, si nao temesse eu que
opiniões divergentes venham ainda acoimar de menos scientificos os preceitos regu-

ladores da construcção planejada. Por isso, e igualmente pelo dever que me oceorre

de deixar extreme de duvidas o sincero interesse de corresponder á confiança do Go-

verno, no caso vertente traduzida pela ampla liberdade de acção que se dignou

proporcionar-me, peço venia para submetter á apreciação de V. Ex. os motivos que.,
me induziram a preferir o projecto que o engenheiro Schreiner organisou, de acordo

commigo, e foi acceito,
O local escolhido ê a enseada da Jurujuba, onde existe o hospital marítimo de

Santa Isabel.
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Si muitas e valiosissimas razões de ordem doutrinaria não bastassem para
sanccionar a escolha indicada, o ensino edificante da experiência impor-nos-ia a
obrigação de preferir a qualquer outra aquella região do nosso littoral. Ha 33 annos
o hospital de Santa Isabel alli foi fundado; e nunca, que me conste, uma circum-
stancia apreciável serviu de pretexto para suspeitar-se da completa salubridade
local.

Abrigada dos ventos impetuosos, mas continuamente lavada pela brisa de
leste que lhe traz do alto mar a aragem aseptica, tendo por solo terrenos de natureza
metamorphica, abundantemente providos de excellente água potável, sem pântanos
visiveis e sem grandes depósitos alluvionarios, a localidade escolhida parece-me
satisfazer ás exigências apuradas da hygiene.

Demais, nenhum melhor testemunho deste asserto se poderá exhibir do que o
derivado da observação constante: as estatísticas mortuarias do hospital de Santa
Isabel pleiteam primazias ás mais favoráveis que se conhecem no Brazil e no
estrangeiro.

Relativamente ao systema de distribuição das enfermarias do projectado hospital,
foi determinada a adopção dos pavilhões isolados.

Não descreverei o corpo central, destinado ao serviço administrativo, e cujas
particularidades constam do projecto; limitar-me-ei a especificar o que de mais
importante se notará nos pavilhões, residência dos enfermos, e, por isso mesmo, a
parte mais delicada e scientifica do edifício.

O novo hospital terá quatro pavilhões lateraes, de orientação meridional, em
dois grupos, que tanto entre si como com o corpo central serão ligados por galerias
cobertas e inhabitadas.

Cada pavilhão occupará uma área de 7491*' ,42, e constará de uma secção mediana,
a enfermaria, com 292™2,50 de superfície, e duas secções extremas, cada qual com
uma sala de 83m* ,70, destinada a convalescentes e, em caso de necessidade, a enfer-
maria supplementar. Nessas mesmas secções extremas haverá quartos especiaes
para doentes, depósitos de roupa, lavatorio, banheiras e latrinas.

As enfermarias estão lotadas para 28 doentes, podendo conseguintemente o
hospital alojar, nos 4 pavilhões com seus quartos respectivos, 124 enfermos.

Esse numero será elevado a 160, si as salas das secções extremas forem
utilisadas.

A área assignada ás enfermarias, e a sua altura de5>",60, darão as seguintes
quotas por doente: superfície de isolamento 10m2,44, cubagem de espaço 58™3,71.

A ventilação natural far-se-á pelas janellas lateraes, em numero de 14 para
cada pavilhão, com os respectivos parapeitos em linha superior á do nivel das
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cabeceiras das camas. A ventilação artificial, pelo systema de supprimento in-
ferior e descarga alta, será praticada por tubos de entrada, munidos de registro,
abertos debaixo de cada leito, e por chaminés de sahida, em numero de 5 para
cada enfermaria, armadas de aspiradores automáticos de Kõrting.

O máximo coefflciente de ventilação será de 180ra3 por hora e por pessoa; o
mínimo, também por indivíduo e por unidade de tempo, de 30ra3.

O soalho dos pavilhões ficará a lm,25 acima do nível do terreno, tendo, por-
tanto, cada enfermaria, um porão dessa altura. O solo do porão será revés-
tido de uma camada de concreto de 0m, 20 de espessura, e as respectivas paredes,
enduzidas de cimento hydraulico, serão protegidas contra a humidade.

O soalho das enfermarias deverá ser de ferro corrugado e cascalho, com
revestimento superficial de mosaico de Metlach e tapete de linóleo.

A alvenaria das paredes será de tijolo requeimado e sonoro; sendo duplas
as paredes externas, ligadas entre si por fieiras de tijolos unitivos, perfurados
e vitrificados.

O revestimento interno dessas paredes, como das de divisão e bem assim
do tecto, será de estuque de gesso, pintado a óleo e envernizado.

Todo o travejamento do telhado será de ferro e a cobertura exterior de
ardosia.

Em relação aos detalhes, accentuarei apenas as exigências capitães.
O abastecimento d'agua será continuo e a canalisação empregada deve

ser de ferro, para as grandes conductas, e de chumbo para a distribuição in-
trodomiciliar. Todas as torneiras, exceptuadas as dos banheiros, serão servidas

por filtros Chamberlain, de numero variável de velas conforme a quantidade de

água que devam fornecer.
Os esgotos serão constituídos pela tubagem de translação e por caixas de

desinfecção, representando estas, também, o papel de interceptadores hydraulicos.

Da latrina (hopper-closet), desprovida de guarnição ambiente, e terminada em

syphão ventilado, de ramo central mais calibroso do que o peripherico, partirá

o tubo de carga, unido ao syphão por articulação lateral e terminado su-

periormente por armadura metallica, movei e nivelada com o soalho do ga-

binete, e inferiormente, por incurvação em angulo obtuso, a qual, bem como parte

do mesmo tubo, deverá ficar immersa na água depositada na caixa de
*¦¦.¦¦¦¦ 
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desinfecção.
Este dispositivo permittirá a varredura directa do tubo de carga, e a pro-

jecção das matérias em considerável massa liquida, o que favorecerá a sua

diluiçSo e sustará definitivamente a obstrucção dos tubos de descarga.
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A caixa será de alvenaria silicatada, de capacidade de um metro cúbico e con-

terá água até á altura de 0% 80. A linha cie nivel dessa água será tangente á

extremidade inferior do diâmetro vertical do tubo de descarga, situado frontei-

ramente ao tubo de carga. Deste modo, as oscillações do nivel do liquido

incluso serão nullas e cada volume de massa projectada na caixa correspon-

dera precisamente avolume igual de liquido escoado pelo tubo de descarga.

Nos gabinetes reservados serão empregadas as caixas de lavagem automa-

tica e voluntária, e assim também o apparelho de desinfecção chimica que for

reputado melhor.
Por emquanto nada tenho decidido sobre systema de illuminaçâo prefe-

rivel para o novo hospital; visto como ainda vacillo entre as lâmpadas de

petróleo e as de arco voltaico do typo Jaspar. A razão econômica influirá na

decisão definitiva.
As regras fundamentaes traçadas para a construcção das enfermarias serão

respeitadas em todo o edifício, que tornar-se-á um typo systematico.
Creio que, nas condições assignaladas, ter-se-ão communicado ao novo hos-

pitai os caracteres de um abrigo perfeito, espécie de vestimenta amplificada,
capaz de preservar os enfermos das sorprezas meteorológicas e dos acciclentes
evitaveis de origem tellurica, como apta a offerecer grandes resistências á in-
fecção eventual, nos casos freqüentíssimos em que esta costuma advir.

Como V. Ex. terá ponderado, os materiaes preferidos foram o tijolo e o ferro, ha-
vendo sido cuidadosamente proscripta a madeira, substancia muito fermentescivel,
eminentemente hygroscopica e de notória combustibilidade.

Não cogitei, por isso, em aconselhar as barracas do typo Lefort, porquanto,
salvo a opinião de um ou outro original, ellas só servem como enfermarias de soe-
corro, para casos urgentes em que é mister installar um pavilhão com rapidez, ao
favor de peças de madeira previamente apparelhadas e cie fácil transporte.

Nunca, que me conste, entretanto, alguém se lembrou de apregoar as mesmas
barracas para modelo de construcções definitivas, como o hospital novo da Jurujuba
deve ser; exceptuada ainda a opinião a que allucli, e embora não desconheça eu que
os pavilhões Lefort representam um progresso sobre as barracas de lona, como
estas assignalam uma vantagem sobre o tratamento na relva.

Deus Guarde a V. Ex.—illm. e Exm. Sr. Conselheiro Dr. Antônio Ferreira
Vianna, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império.—O Inspector
Geral, Nuno de Andrade.»

Desde que a corrente immigmtoria se estabeleceu mais intensa para o Brasií,
as epidemias de moléstias contagiosas, como a varíola e o sarampo, têm-se tor-
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nado freqüentes; e a falta de um hospital destinado especialmente ao isolamento
dos doentes de taes affecções é cada vez mais sensível.

Havendo o Inspector Geral de Hygiene pedido providencias nesse sentido,
resolvi que o Hospital da ilha de Santa Barbara seja dotado com as enfermarias

permanentes precisas para completa sequestração dos referidos doentes, logo que
os retirantes cearenses desoccupem o respectivo edificio, em que têm sido
ogasalhados.

No anno decorrido de fevereiro de 1888 a igual mez do corrente foram visitados
no porto do Rio de Janeiro pela autoridade sanitária 1.458 vapores e 908 navios á
vela. Dos primeiros 902 eram de procedência estrangeira e 558 de procedência
nacional, sendo de 1,892.660 o total de toneladas de registro. Esses vapores eram
equipados por 81.116 pessoas de tripolação, e trouxeram para este porto 183.412

passageiros. Os navios á vela eram procedentes: de portos estrangeiros 635, e de

portos nacionaes 273. Nelles vieram 561 passageiros e 8.440 tripolantes. O numero
de toneladas de registro desses navios foi de 395.384.

Durante o mesmo periodo expediu a Inspectoria Geral, na Corte, 1.470 cartas
de saúde.

O movimento de doentes de febre amarella tratados no Hospital Marítimo de
Santa Isabel foi o seguinte;

De fevereiro de 1888 a 23 de abril de 1889:

Lururam-se. •.•.•»•••»»••••»»•..»'••••«•. í .o^a

Faileceram 834
Existiam  36

Dos 2.492 doentes entrados, 2,149 foram removidos da cidade e 343 dos navios

1)03 doentes de terra ;

Entra ra m #»»•«»» ••#«»?»»•••»»«•»?»• t«• t •. à% i**y

Faileceram. .,,..?... •_». t •» •. • 761

Curaram-se. • ? .,.••••.• ?...?....«. 1.354

Existiam... • • • ....... i iimp »i\ ?»»«»••• <t 24

Quanto aos doentes marítimos:

Entraram...... ...i. .».••.?«••»••??«•••*? 343

Faileceram. ,............»»•••••••*••«••** 7á

Curaram-se. ..,.....•*. »...•.•.»••••*•••» * 268

Existiam. * *... * ..»».* • • i Xf
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No pessoal da Inspectoria Geral de Hygiene houve as seguintes alterações:
Concedida por Decreto de 4 de junho do anno passado a exoneração que

pedira o Barão de Ibituruna do logar de Inspector Geral de Hygiene, foi de-
signado para substituil-o interinamente o membro da Inspectoria Dr. Agostinho
José de Souza Lima.

Por Decreto do Io de dezembro foi nomeado o Dr. Benjamin Antônio da Rocha
Faria para o referido logar; e na vaga do Dr. Souza Lima, que obteve exoneração
do logar de membro da Inspectoria, foi nomeado o Dr. João Martins Teixeira, por
Decreto de 26 de janeiro.

Por Portaria de 24 de dezembro foi concedida à exoneração que pedira o Dr. José
Borges Ribeiro da Costa do logar de chimico da Inspectoria.

Por Portarias de 6 de fevereiro foram nomeados Delegados de Hygiene effectivos
os interinos Drs. Manoel Monteiro de Barros e Frederico José de Vilhena.

NATURALISÀCÕES

S&iDo Io de maio do anno passado a 30 de abril ultimo foram naturalisados pelo
Governo 143 estrangeiros, conforme consta do annexo F1.

Segundo as communicações recebidas na Secretaria de Estado, durante aquelle
periodo foram concedidas pelos Presidentes de provincia 1.144 cartas de natura-
lisação, como se vê do quadro também incluído no dito annexo.

. Os 1.290 naturalisados classificam-se, quanto á nacionalidade, pelo modo
seguinte:

África 5
Allemanha 5'>g
Arábia 1
Austria-Hungria. 49
Bélgica !
Bolívia 1
Dinamarca  5
ügypio /j
Estados Unidos ,, 2
t rança  ^2
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1.1 I Cl II"" O ' XjlullUu. ....... .•.........(.(.......•............. *-A

Grécia ... 1
ílespanha 10
Hollanda 3
Itália  251
rui cl t* LI (jy....« ••>.... ..................... «•>...••........ u

Portugal 217
Prússia 76
Republica Argentina 2

;> Orientai do Uruguay 4
Rumania  •¦< 1
Rússia 2
Suecia •».< .........••.....••» x
Suissa G
Não foram prestadas informações sobre a nacionalidade de 95

Prestaram juramento 1.182 e ainda não o fizeram 108, comprehendidos neste

numero os 95 acima indicados. . .. r "•¦'[' '

Segundo as declarações dos que já prestaram juramento, são:

Quanto á religião: .,, -

Catholicos  °-">

Acatholicos •  3-8.

Não fizeram declaração ••*••• r^

Quanto ao estado:

Solteiros
Casados "¦•' 98°

Viúvos
7

Não fizeram declaração..

Quanto á profissão:

Agente Commercial
Architecto 1

123
Agricultores  • 

è. 4Agrimensores
135

Artistas ,,.., '
IMP. 21
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Barbeiros 2
Caixeiros 8'
Carroceiros. 6
LiOcneiros. ••••••.•••.••.....• ...••..•••••••••••••
Colonos 351
Gommerciantes 143
Corrector; ' 1
Cosinheiro. 1

i

Vjl lCA(.lU a... ........•*........•.... ..a. ...a.aa.. ......•*...• X

Empregados em Repartições Publicas (>
» » Sociedade de Beneficência 2

Engenheiro..... 1
Estudantes  :\
Feitor 1
Guarda-livros.. 4
Industriaes 15
Jornalistas 2
Lavradores 129
ividi íiimoo.. »•••••.•.•••••••••.•,•....,..•,,,,.,,,,...,,,., \&

Médico \
Militares 3
Naturalistas........... 2
Operário j
Pharmaceuticos •••>•>• <....'.. 3
Prático I
Procurador '¦¦&........a.....,.,.,. ••••«,, 1

Professores.  ._ u
Sacerdotes g
Serventes de pharmacia......... 2
Trabalhadores........... 5
Tropeiros 2
Nãodeclarada.  -g.

r\<^ a oqtí.290 naturalisados residem:

a Dorno Q
••••••a ...... ,,,,,,,, ^/

Na Corte  .^
EmPariz i
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Na provincia do Ceará i
» » da Parahyba 5
» » de Pernambuco 5
» » » Sergipe 3
» » da Bahia 36
» » do Espirito Santo 1
» » » Rio de Janeiro 30
» » de S. Paulo \
» » do Paraná 5
» » de Santa Catharina 67
» » » S. Pedrodo Sul 993
» » » Minas Geraes 6
» » » Matto Grosso 2

Dos naturalisados que prestaram juramento só 787 têm filhos, em numero dé
4.556, sendo:

Do sexo masculino 2Q14
» » feminino. 1,351

De » nao declarado 691
Ma lOreS »........;..;;;.;;., 568

Menores .•••............•;...,..,.,,... 2.603
De idade não declarada 1,387
Catholicos i 398
Acatholicos
De religião não declarada }. -é
Solteiros
Casados
Viúvos
De estado não declarado

Allemãessss=
Austríacos
Brazileiros....,
Francezes
Italianos .". ,..
vi lt>ll lati o .•••...•.....•••............••••..••.«.... •,»«.,,,,

454

2.704
1.941

74
2

2.539
3

94
41

2.242

4
273
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Paraguayo ¦ •

Portuguezes
Prussianos...
De nacionalidade não declarada ........ 1 .Soa

6

REGISTRO CIVIL

Por Decreto n. 10.044 de 22 de setembro de 1883 foi fixado o dia Io de janeiro
do corrente anno para começo da execução do registro civil de nascimentos, casa-

mentos e óbitos, cie conformidade com o Regulamento annexo ao Decreto n. 9.886

de 7 de março anterior, expedido de acordo com o art. 2o do Decreto Legislativo

n. 3.313 deli de junho de 1887.
Por este Ministério remetteram-se para todas as parochias do Império, com a

necessária antecedência, os primeiros livros para o registro, que effectivamente se
inaugurou naquelle dia nas differentes províncias, menos nas de Matto Grosso,
Goyaz e Piauhy, onde aliás hoje se eslá fazendo com a possivel regularidade.

A prática tem demonstrado que se torna preciso proceder á revisão do Regula-
mento no sentido de facilitar-se o serviço.

SECRETÁRIA DE ESTADO

Folgo de reconhecer que esta Repartição, que conta empregados de distincto
merecimento, e onde em geral procuram todos bem desempenhar-se dos seus en-
cargos, continua, a funccionar com a desejável regularidade, apezar dos grandes em-
baraçoscom que luta por insufficiencia de pessoal, conforme vos têm representado
os meus predecessores, insufficiencia que se torna mais sensível á medida que sd
desenvolvem os serviços, principalmente os da saúde e da instrucção publica.

Pelo que toca a este ultimo, é tal o seu desenvolvimento e a importância que tem
adquirido, que muito se recommenda á vossa attencão a idéa de crear um Ministério
especial para dar-lhe os cuidados c[m merdce.
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O resultado a que acima alludi é devido á indefessa diligencia de alguns dos em-

pregados durante as horas do expediente ordinário e cias prorogações queé forçoso
adoptar, e até fora da Secretaria, que aliás algumas vezes tem trabalhado em dias

santificados. Não é, porém, rasoavel que perdure esse estado de cousas.
Areorganisação da Secretaria, para augmentar-lhe o pessoal, daria logar a rne-

lhorar a distribuição das matérias pelas differentes Directorias, attendendo-se, como
urge, ao serviço de estatística, o qual pôde considerar-se extineto, por falta de em-

pregados que delle se incumbam.
Ha muito se reconhecia a necessidade de remediar as péssimas condições doim-

portante Archivo da Secretaria, cujo serviço era sobremaneira prejudicado pela falta

de espaço no pavimento térreo do edifício, onde elle se acha.
Tão instante se me afigurou aquella necessidade depois de examinar essa de-

pendência da Repartição, que providenciei para serem aproveitados os comparti-

mentos que o Porteiro oecupava no dito pavimento, abrindo-se salas vastas, bem m

illuminadas e arejadas, em substituição dos aposentos acanhados, escuros e hu-

midos, onde se accumulavam confusamente os papeis.
As obras estão concluídas, preenchendo-se o desideratum que tanto importava á

regularidade do serviço, e cuida-se agora de dispor tudo convenientemente.

Para o logar de Official da Secretaria, vago por fallecimento do Bacharel João

Franklin da Silveira Tavora, foi nomeado o Amanuense José Ribeiro Sarmento

Júnior, por Decreto de 10 de setembro.
Por Portarias de 13 do mesmo mez foi nomeado Amanuense da Secretaria de

Estado o da Secção de Estatística João Joaquim da Fonseca, e para a vaga deste o

Bacharel Carlos Borges Monteiro.

ORÇAMENTO E CRÉDITOS

Para o exercício de 1830 as despezas ordinárias do Ministério cio Império foram

orçadas na importância de 9.226:5281097. Segundo vereis da tabeliã junta, este

orçamento, compare do com os créditos Votados pela Léi n. 3.397 de 24 de novembro

de 1883 para as despezas do exercício de 1889, apresenta uma differença para

menos de 1:793$00).
No exercício de 1838 nao foram sufflcientés os créditos concedidos pela Lei

n. 3.349 de £0 de oitubro de 1887 para as despezas das verbas —Ajudas de custo aos

¦•" -

•
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Presidentes de provincia — e — Soccorros públicos—. Por este motivo teve o Governo
Imperial, ouvida a Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado, nos
termos do art. 20 da Lei n. 3.140 de 30 de oitubro de 1882, de abrir créditos supple-
mentares ás ditas verbas, na importância de 15:000$000, quanto á Ia, pelo Decreto
n. 10.112 de 15 de dezembro do anno próximo passado, e de 202:905$379, quanto
á 2a, também pelo mesmo Decreto n. 10.112 e pelo de n, 10.176 do Io cie fevereiro
ultimo.

A necessidade urgente de acudir ás populações de algumas províncias do norte
do Império assoladas pela secca e de combater a epidemia de febre amarella, assim
como de tomar medidas tendentes ao melhoramento das condições sanitárias da
cidade do Rio de Janeiro e a premunil-a de acommettimentos futuros, aconselhou
a abertura de um credito extraordinário de 5.000:000$000, o que se fez por Decreto
n. 10.181 de 9 de fevereiro, depois de ouvido o Conselho de Estado, conforme pre-
sereve o mesmo art. 20 da Lei n. 3.140 acima citada.

Encontrareis no annexo o, em sua integra, esse Decreto, com a exposição
de motivos, o parecer do Conselho de Estado e a demonstração das despezas que
mandei computar até ao dia 16 do corrente mez.

Sao estas as informações que me parecem mais dignas de serem trazidas ao
vosso conhecimento sobre os negócios do Ministério do Império, que apenas ha
quatro mezes se acham confiados á minha administração.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 1889.

yt^T-l^y^ nJ-vt^L-V" ^-e-A-tuL^i.-» o^^/^;**-*^11
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Tabeliã das differenças para mais e para menos entre o credito votado parao exercício de 1889 e o orçado para o de 1890
wow
<
tf

<
tf
<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

VERBAS

Dotação de Sua Magestade o imperador

Tdem de Sua Magestade a Imperatriz

Idem da Princeza Imperial a Senhora D. Isabel

Alimentos do Príncipe Imperial do Grão Pará, o Senhor
l). * eu™''••••••••.•••••••....•¦••>••.••...........,....,.,

Idem do Príncipe o Senhor D. Luiz

Idem do Príncipe o Senhor D. Antônio

Idem do. Príncipe o Senhor D. Pedro

Idem do Príncipe o Senhor D. Augusto

Gabinete Imperial

A differença de 300$ para menos resulta da sup-

Sressão 
da quota destinada ao material e do augmento

e igual quantia na votada para o pessoal, incluindo-se
aquella na do § 16.

Subsidio dos Senadores.

Secretaria do Senado...

Dá-se a differença de 5:200$ para mais, por ter a
Mesa do Senado, no orçamento que apresentou para
o exercício de 1890, pedido mais 4:200$ para a con-
signação que se destina a despezas extraordinárias e
eventuaes e 1:000$ para a de publicação dos debates.

Subsidio dos Deputados

Secretaria da Câmara dos Deputados.

A differença de 1:260$ para mais provém de ter-se
previsto a necessidade de consignação para conser-
vaçao do edificio.

Ajudas de custo de vinda e volta dos Deputados.

Conselho de Estado

Pedem-se para mais 2:800$, sendo 1:800$ afim degra-
tittcar a um auxiliar para o serviço de escripta e da
bibliotheca e 1:000$ para despezas de expediente.

Secretaria de Estado,

Dá-se a differença de 8:600$ para mais, sendo : 3:000$
para occorrer á despeza com duplicatas de venci-
mentos por substituição de empregados em serviço
publico gratuito e obrigatório por lei, ou em commis-
soes temporárias do Ministério do Império; 60,0$ para me-
lhorar o salário dos serventes, 5:000$ afim de elevar
a 15:000$ a consignação que, se destina a impressões,
etc, visto estar provada ã insufficiencia da quantia de
10:000$ votada ; e 1:000$, para desçezas com a conser-
vação e asseio do edificio, eliminada a consignação de
1:000$ para permutações, por dever passar este ser-
viço para a Bibliotheca Nacional.

ORÇADO
PARA 1890

800:0008000

96:000$000

150:000*000

8:000$000

6:000$000

6:000$000

12:000$000

12:000$000

l:6OO$O0O

54O:O0OSO0O

185:100$000

7>0:00;)$000

214:300$000

4>:000$000

5i:400$000

193:440$000

VOTADO
PARA 1889

800:000$000

96;000$000

150:003$000

8:000$000

6:000$000

6:000$000

12:000$000

12:000$000

l:900$000

5í0:000$000

179:900$000

7>0:000$000

213;0i0$000

4">:000|000

48:6008000

184:840$000

DIFFERENÇAS

PARA MAIS PARA MENOS

5:2008000

1:2608000

2:SOO$000

8:600$000

300$000

7.
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17

18

19

20

21

23

24

VERBAS

Presidências de provincia

Ajudas de custo aos Presidentes de província.....

Culto publico

í
A differença de 20:000.:? para mais provém de se ter

previsto a despeza de conservação o asseio dos pá-
acios episcopaes e cathedraes.

Seminários Episcopaes

Pessoal do ensino das Faculdades de Direito.

A differença de 3:000$ para mais provém de ter-se
previsto, nas despezas de cada uma das Faculdades, a
destinada ao pagamento de duplicatas de vencimentos
nos casos de substituição ou exercido interino,
quando os lentes e mais pessoal do corpo docente se
acharem impedidos por motivo de serviço publico gra-
tuito e obrigatório por lei ou em commissão do Minis-
te rio do Império.

Secretarias e bibliothecas das Faculdades de Direito

A differença de 2:5003 para mais provém de se terem
elevado algumas das consignações votadas para as
despezas da Secretaria e bibliotheca da Faculdade do
Recife, cuja insufficiencia foi demonstrada pelo Di-
rector da mesma Faculdade no orçamento que enviou
ao Ministro do Império, e de se contemplar uma con-

* signação de 1:000$ (500$ para cada Faculdade), para
pao-amento de duplicata de vencimentos nos casos de
substituição ou exercicio interino, quando os empre-
gaffos se acharem impedidos por motivo de serviço pu-
blico gratuito e obrigatório por lei ou em commissão
do Ministério do Império.

Faculdades de Medicina, pessoal do ensino.

A differença de 3:000$ para mais provém de ter-se
previsto, nas despezas de cada uma das Faculdades,
a do pagamento de duplicatas de vencimentos nos casis
de substituição ou exercicio interino, quando os
lentes ou mais pessoal do corpo docente se acharem
impedidos por motivo de serviço publico gratuito e
obrigatório por lei ou em commissão do Ministério do
Império.

Secretarias, bibliothecas e laboratórios das Faculdades de
Medicina  •

Por conveniência do serviço attinente á saúde pu-
blica, por isso que não podia ter o necessário desen-
volvimento o Laboratório de Hygiene annexo á Fa-
cuidado de Medicina da Corte, ao que ainda accrescia o
facto de haver a lei de orçamento vigente n. 3397 de 2't
de novembro de 1888, no § 13 do art. 2o, autorisado a
creação de um Instituto de Hygiene, consignando na
verba «Inspectoria Geral de Hygiene» a quantia de
10:000$ para a sua installação e organisação, resolveu
o Governo Imperial reorganisar esses dous ramos de
serviços creados por lei, e expediu os Decrs. ns. 10.230
e 10.231 de 13 de abril de 1889 : o primeiro reorga-
nisando o Laboratório da Faculdade, sob a denomi-
nação de «Instituto de Hygiene», e o segundo esta-
belecendo um «Laboratório do Estado», para o que
abriu-se novo paragrapho de despeza sob n. 48,

ORÇADO
PARA 1890

23S:703*333

23:0003000

789:830;

110.000*000

205:8938000

50:3Ò tf 00!)

m: 4003000

330:920$000

VOTADO
PARA 1889

23$:703*333

23:0003000

701850:000

110:000^000

202:89#000

47:83i$000

403:i00$000

353:920$000

DIFFERENÇAS

PARA MAIS PARA ME.^OS

20;000|000

3.000$000

2:500;000

3:0003000

7:000$000

\
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VERBAS

Destes actos, o segundo importará em augmento
de despeza, mas relativamente pequono, e que será
largamente compensado com os resultados que de fu-
turo o Estado colherá, por isso que a renda do esta-
belecimento será grande. Quanto ao primeiro, porém,nenhum encargo pesará sobre o orçamento, porque a
quantia de 1G:S80^, em que se computa a despeza do
pessoal e material, foi alcançada com quotas votadas
dentro do orçamento vigente, isto é : 6:S80$ que se
despendiam com o Laboratório de ílygiene por conta da
própria verba « Secretarias, bibliothecas e laboratórios
das Faculdades de Medicina » e 10:000$ que foram con-
signados na da « Inspectoria Geral de Hygiene » para o
Instituto Jlygienico. Pelo contrario, dar-se-ia ainda uma
diminuição de 3:000$, sinão houvesse necessidade de con-
templarem-se consignações para as seguintes despezas :
1:000$ para o pagamento de duplicatas de vencimentos nos
casos cie substituição ou exercicio interino quando os em-
pregados se acharem impedidos por motivo de serviço
publico gratuito e obrigatório por lei ou em commissão
do próprio Ministério (500.$ para cada uma das Facul-
dades) ; 8:000.$, somente para o exercicio de 1890, des-
tinados á impressão do catalogo da bibliotheca da do
Rio de Janeiro, e 1:000.? para elevar-se a 3:000$ a con-
signaçao votada para conservação e asseio dos edi-
ficios occupados pela mesma Faculdade.

Assim, pois, o augmento de credito pedido é apenas
de 7:000$000.

Escola Polytechnica, pessoal do ensino

Secretaria e gabinetes da Escola Poly technica

A diíferença de 1S:776$ para mais procede de pedirem-se:
500$ para pagamento de duplicatas de vencimentos nos
casos de substituição ou exercicio interino, quando os
empregados se acharem impedidos por motivo de:ser-
viço publico gratuito e obrigatório por lei ou em com-
missão do próprio Ministério ; igual quantia afim de
elevar-se a 9:000$ a consignação de 8:500$ destinada a
despeza dos lentes e alumnos em exercicios práticos ;
3:776$ para elevar a 10:128$ a de 6:552$ relativa a
serventes ; 11:000$ para mandar os alumnos premiadosá Europa ou aos Estados Unidos, na conformidade dos
Estatutos da Escola, e finalmente 3:200$ afim de elevar
de 1:800$ a 5:000$ a consignação para despezas extraor-
dinarias e eventuaes, na qual agora se comprehendem
as de conservação e limpeza do edifício.

27

2S

Escola de Minas de Ouro Preto

Inspectoria da instrucção primaria e secundaria do mu
nicipio da Corte, pessoal e material da instrucção pri-
maria

A differença de 23:000$ para mais provém de ter-se
passado para esta verba, por ser a mais própria, a con-
signaçao de 20:000$ que se votava na verba « Pessoal e
material do Externato de Pedro II» para despezas
com os exames de preparatórios; e de pedir-se a quantia
de 4:000$ para auxílios a meninos pobres que freqüentam
as escolas publicas, nos termos do art. 60 do Regul.
de 17 de fevereiro de 185Í, e a de 4:000$ para prêmios,
nos termos do mesmo Regulamento, aos professores de
instrucção primaria e secundaria que compuzerem com-
pendios.

imp. 22

ORÇADO
PARA 1890

198:500$000

114:988^000

S2;8OO$000

)80:1SO$000

VOTADO
PARA 1889

D1FFERENÇAS

PARA MAIS PARA MENOS

19S:500$000

96:212$000

82:SOO3000

554:

18:77ô$000

26:0008000

R
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30

31

VERBAS

Pessoal e material do Internato de Pedro II

A differença de 200:000$ para menos provém de se
ter pago o preço por que foi comprado o edifício em quese acha o Internato, para o que ò Poder Legislativo
votou a referida somma.

Deram-se outras reducções na mesma verba, mas o
Governo, á vista das necessidades demonstradas pelaadministração do estabelecimento, dotou melhor al-
gumas das consignações de despeza, sobretudo com
relação ao jnaterial, entre as quaes as que se destinam
a alimentação dos alumnos, lavagem de roupa, etc., etc,
e attendeu a outros serviços sem augmento do credito
ordinário, contemplando quota para conservação e
asseio do prédio; bem assim propõe que o vencimento
do Secretario seja elevado de 1:200,$ a 2:000$ e o do
Escrivão de 2:000$ a 2:40o.?, e inclue quotas não só para
pagamento de gratificações a que têm direito os sub-
stitutos quando no exercicio das cadeiras, mas também
para pagamento de duplicatas de vencimentos por mo-
tivo de substituições ou exercicio interino.

Pessoal e material do Externato de Pedro II.

Conforme ficou explicado no §28, passou deste para
aquelle a consignação de 20:000$ destinada ao serviço
dos exames geraes de preparatórios. Entretanto dá-se
um pequeno augmento de despeza,proveniente de elevar-
se também o vencimento do Secretario de 1:200$ a2:000$;
depedir-se a quantia de 500$ para occorrer ao pagamento
de duplicatas de vencimentos quando ha substituições
ou exercicio interino no estabelecimento, e de ter-se
elevado de 2:219$ a2:800$ a consignação para despezas
extraordinárias, afim de nella comprehender-se quota
para asseio e conservação do prédio.

Escola Normal.

Pelo art. 2o, § 2°, da Lei n. 3314 de 16 de oitubro de
1886 foi o Governo autorisado a reorganisar o ensino
da Escola Normal, não podendo despender com o pes-soai e material mais de (:.0;000$, Usando da autorisação,
o Governo expediu o Regulamento que baixou com o
Dec. n. 10.060 de 13 de oitubro de 1888, e na tabeliã
que acompanha o mesmo Regulamento fixou a despeza
com o pessoal em 56:500$ e com o material em 3:600$.
As leis de orçamento para 1888 e 1889 haviam votado o
credito de 67:500$, sendo para pessoal 55:200$ e paramaterial 12:300$. E'. porém, de todo impossivel occorrer
ás despezas da segunda natureza apenas coma referida
quantia de 3:600$, sobretudo hoje que a Escola func-
ciona em edifício próprio, quando anteriormente oc-
cupava parte do prédio da EscolaPolytechnica, o quecontribuía para ser menor a despeza.

Portanto, afim de attender regularmente ao serviço
deste estabelecimento, ó indispensável augmentar al-
gumas das respectivas consignações. Disto resulta a
differença para mais de 6:900$, comparada a despeza
ora proposta com a somma de 60:000$ autorisada paraa reforma; mas, si fôr comparada com o credito de
67:500$, ainda votado na vigente lei do orçamento,
haverá para menos a differença de 600$000.

ORÇADO
PAR/V 1890

199:060^000

r.2:490$ooo

66:900$000

VOTADO
PARA 1889

399:060^000

170:609$000

07:5005000

ÜIFFERENÇAS

PARA MAIS PARA MENOS

200:000$000

is:ii9$ooo

600$000
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VERBAS

Academia Imperial dasBellas Artes

Imperial Instituto dos Meninos Cegos

A differenca de 1:600;$ para mais proce 'e de pe-
quenos àugmentqs feitos nas consignações destinadas
ao material.

Instituto dos Surdos-Mudos.

A differenca de 3:970$ para mais provém de pedir-se a
quantia de 600$ para pagamento da gratificação a um
professor por completar mais de 15 annos de exereicio,
e de elevarem-se as seguintes consignações: para ali-
mentaçtão, de 12:000$ a 14:000$ afim de serem admittidos
mais 10 alumnos; para matéria prima, de4:000$ a 5:000$,
afim de substituir-se o material estragado pelo serviço
de 15 annos; para concertos e moveis, de 380$ a600$,
e para conservação do prédio, escola agricola, etc., de
1:000$ a 2:000$, tendo-se feito por outro lado, em varias
consignações, pequenas reducções na importância de
850^000.

Asylo de Meninos Desvalidos

Este paragrapho de despeza apresenta um augmento
de 22:320$, que se explica pelo seguinte facto:

Corria por conta da renda de algumas officinas que
não se achavam contempladas ainda na tabeliã explica-
tiva não só a despeza com os salários dos mestres, mas
também com acquisição de matéria prima para os tra-
balhos dessas officinas. Hoje, porém, que a renda
bruta do estabelecimento tem de ser recolhida aos
cofres públicos, é necessário abrir consignações para
todos os serviços, considerando-se que os bons resul-
tados que poderá apresentar esta instituição e, por-
tanto, o crescimento de sua renda, dependem em muito
do desenvolvimento profissional que nella houver.

Estabelecimento de Educandas no Pará

Imperial Observatório,

Dá-se a differenca de 11:600$ para menos.
No exereicio de 1891 a despeza ordinária deste esta-

belecimento ainda descerá, porque na actual proposta
se pede a quantia de 7:000$ para a compra de um cir-
culo meridiano, indispensável ao Observatório.

Não tendo o estabelecimento nenhum outro empre-
gado de administração além do Director, é imprescin-
divel a creação do logar de Secretario ; e, por não poder
a bibliotheca, hoje com bastante desenvolvimento,
deixar de ter um empregado que se oecupe do res-
pectivo serviço, propõe-se também uma pequena grati-
ficação addicional para uai dos alumnos astrônomos
que accumular esse serviço ás funeções do seu em-
prego.

ORÇADO
PARA 1890

87:550^000

93; 55

VOTADO
PARA 1839

66:6356000

138:900^000

87:350^000

9l:953$600

62:6658000

116.580S000

2:000$000

8l:700$000

2:000$000

93:300$000

DIFFERENÇAS

PARA MAIS PARA MENOS

i:600§000

3:9703000

22:320$000

li:600$000

:'¦¦
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ORÇADO

PARA 1890

38 Archivo Publico

O augmento de 2:000$ procede cie pedirem-se,
quanto ao pessoal: 400$ para elevai*, o vencimento do
Porteiro de 1:200$ a 1:600$; 40$ para elevar também o
do Continuo de 960.$ a 1:000$, visto terem os empregados
dessa categoria em outras Repartições remuneração
ainda superior, e 500$ para pagamento de duplicatas
de vencimentos nos casos de substituição ou exercício
interino quando os empregados se acharem impedidos
nor motivo de serviço publico gratuito e obrigatório

.. x. » 1 «i: JAftíl mama a ÁAÍrt-

«„ iW„w...„ „„„..ipra e cópias cie documentos imp
tantes, etc, reduzida, por outro lado, a 160$ a consv
gnaçao de 200? com destino á acquisição de caixas para
guarda dos documentos.

39 Bibliotheca Nacional.

A differença para mais de 17:180$ resulta: e pedir
a quantia de 500$ para pagamento de duplicatas de ven-
cimentos nos casos de substituição ou exercido interino
quando os empregados se acharem impedidos por motivo
de serviço publico gratuito e obrigatório ou em comuns-
são do próprio Ministério, além de 1:680$ para admissão
de mais 2 serventes; de elevar de 4:000$ a 8:0003 a
consignação para encadernações, afr.ii de attender,
como despeza por uma só vez, á restauração e reenca-
dernaçãodoslivrosantigosque constituem edições raris-
simas, exemplares únicos ; também de elevar de 6:800$ a
8:000$ a que se destina a illuminação ; de 1:200$ a 3:000$
a de moveis, etc, comprehendendo-se o asseio e conser-
vação do prédio; de pedir a quantia de 5:000$, também
como despeza por uma só vez, para a impressão
de um catalogo simples dos livros e que s<rva de inven-
tario, e finalmente 3:000$ afim de estabelecer na
Bibliotheca o serviço de permutações internacionaes,
que estava sendo feito na Secretaria de Estado, mas
sem o desenvolvimento preciso.

40 Instituto Histórico, Geographico eEthnographico Brasileiro.

41 Imperial Academia de Medicina

42 Lyceu de Artes e Officios...,

43 Inspectoria Geral de Hygiene.

Para poder attender convenientemente ao momen-
toso ramo do serviço da saúde publica era in-
dispensável dar maior desenvolvimento á Repartição
competente, de modo compativel com o progresso
e importância social e commercial da capital do Im-
perio. Neste intuito foi, tanto quanto era possivel,
ampliada a acção da Inspectoria Geral de Hygiene, já
no que diz respeito aos encargos do pessoal existente,
já na creação de centros sanitários, nos quaes a
população pudesse encontrar os recursos aconselhados
hoje pela sciencia, no empenho de prevenir a invasão
das epidemias e de isolar os enfermos.

Para conseguirem-se os resultados salutares das
medidas adoptadas, estão sendo construidos para
a hygiene de cerra um hospital no Retiro Saudoso, fre-
guezia de S» Christovã), e os desinfectorios que
devem constituir centros dos diversos districtos
sanitários da cidade.

Não seria possivel obter o desideratum em tão im-
portante serviço sem augmento da despeza actual, o que
explica o acerescimo, relativamente pequeno que apre-
senta a proposta, de 53:880$, para pessoal e material.

Na tabeliã explicativa vão indicadas as novas
consignações, consideradas de necessidade mais imme-
diata.

VOTADO
PAKA 1889

l
DIFFERENÇAS

TARA MAIS PARA MENOS

29:000$000 37:0003000 2:000$000

92:180*000 75:0Ô0$000 17:iS0$000

9:O00$000

3:000$000

90:0008000

288:590§000

9:000-?OOD

3:000§000

90:000§000

33i:7l0$000 56:SSO$000
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44

ORÇADO
PARA 1890

VOTADO
PARA 1839

inspectoria Geral dc Saúde dos Portos.

43

46

47

48

A. differença de 66:740$ para mais justifici-se pelas
mesmas ratões que determinam o augmento do credito
da verba «Inspectoria Geral de Hygiene ».

O serviço dc saúde dos portos não podia deixar de
tomar maior desenvolvimento no sentido deserein atten-
didas, sinão todas, ao menos as necessidades mais pai-
pitantes, não só com relação ao da capital do Império,
como aos demais portos, sedes das Inspectorías Pro-
vinciaes.

270:1SO*000

D1FFEEEN0AS

PARA MAIS l«ARA MENOS

203:140.^000

Lazaretos e Hospitaes Marítimos

Soccorros públicos

Limpeza da cidade e praias do Rio de Janeiro

Irrigação da cidade do Rio de Janeiro

Este serviço foi supprimido, pelo que dá-se adiffe*
rença de 100:000.$ para menos.

50:442$ó00

íÍ2:OÒ0$000

627:9038061

60:7i0|'000

Laboratório do Estado.— Para pessoal e materal.

Conforme ficou expandido nas observações concer-
nentes á verba « Secretarias, Bibliothecas e Labora-
torios das Faculdades de Medicina >>, foi por Decreto
n. 10.230 de 13 de abril de 18S9, e em virtude do §43
do art. 2o da Lei n. 3397 de 24 de novembro de 1838,
separado do Laboratório de Hygiene da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro o serviço das analyses e
«xamesdeque tratao art. Io do Regulamento appro-
vado pelo Decreto n. 9093 de 22 de dezembro de 1883,
afim de ser feito o mesmo serviço em laboratório es-
pecial, de conformidade com o art. iStdo Regulamento
annexo ao Decreto n. 9354 de 3 de fevereiro de 1886.

Instituído, pois, esse laboratório especial sob a deno-
minação de « Laboratório do Estado », foi por Decreto
n. 10.231 de 13 de abril de 1889 expedido o respectivo
Regulamento.

Para oceorrer á despeza com o pessoal e material e
proposta a somma de 60:000,^000.

Convém, porém, ter em vista que o augmento real
de despeza será de 32:000$, por isso que das verbas « Se-
cretarias,Bibliothecase Laboratórios das Faculdades de
Medicina » e « Inspectoria Geral de Hygiene » passam
para este novo paragrapho diversas consignações de
despezas, na importância de 28:000$, sendo da primeira
8:000$,que se destinavam ao pagamento do vencimento do
Director do extincto Laboratório de Hygiene, e o:0Q0$..a
acquisição de reactivos, etc, do mesmo Laboratório ; e
da segunda, 12:000.^ marcados para o pagamento dos chi-
micos da Inspectoria Geral e 3:000$ para acquisição
e conservação dos objectos precisos para analyses,

. A despeza que ora se propõe é de natureza produ-
ctiva, porquanto será largamente compensada com a
renda do estabelecimento, logo que elle principie a funç-
cionir regularmente.

60:000.^000

50:4i2$-)00

112:0008000

627:903^634

100:000^000

G0:000$000

100:000.^000

49

50

Obras.....

Eventuaes.

Differença para menos.

400:000$000

40:000.?000

9.223:~)2$8097

400:000§000

-5ü:ooo8000

9.22S:321$097

>i mtÊÊÊÊm ¦»¦!*

32S:826§000 330:619^000

1:703*000

..' ¦ :.yy'.''': ¦'¦¦ . 'Jl
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Documentos relativos ao acordo para a entrega do dote da
Princeza Senhora D. Leopoldina

I

Termo de acordo para a entrega do dote garantido á fallecida Princeza Senhora Dona Leopol-
dina* esposa de Sua Alteza o Senhor D. Luiz Augusto Eudes de Saxe Coburgo* Buquê de Saxe*
celebrado entre Sua Excellencia o Senhor Conselheiro José Fernandes da Costa Pereira Júnior*
Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império* e o Illustrissimo Senhor Doutor Joaquim
Pires Machado Portella* procurador bastante de Sua Alteza o Sr. Duque de Saxe.

Tendo sido o Governo Imperial autorisado pelo art. 15 da Lei n. 3349 de 20 de outubro de 1887,

que orçou a despeza geral do Império para o corrente exereicio de 1888, a pagar a quantia do dote

garantido a fallecida Princeza a Sra. D. Leopoldina, esposa de Sua Alteza o Sr. D. Luiz Augusto
Eudes de Saxe Coburgo, Duque de Saxe, S. Ex. o Sr. Conselheiro José Fernandes da Costa
Pereira Júnior, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império, na conformidade da Im-

perial Resolução de Consulta de lide abril próximo passado, tomada sobre parecer de 20 de de-
zembro do anno passado das Secções reunidas dos Negócios do Império e da Fazenda do Conselho de
Estado e a vista das Leis n. 106 de 29 de setembro de 1840 e n. 1217 de 7 de julho de 1864, bem como
do contracto matrimonial do primeiro dia de novembro de 1864 e do auto de ratificação do mesmo
contracto de 18 de fevereiro de 1865, do ofricio que Sua Alteza o Sr. Duque de Saxe dirigiu, em 29
de agosto de 1886 ao Governo Imperial, em resposta ao Aviso do Ministério dos Negócios do Império
de 19 de julho do mesmo anno, resolveu, de acordo com o lllm. Sr. Doutor Joaquim Pires Machado
Portella, procurador bastante de Sua Alteza o Sr. Duque de Saxe, como consta do Alvará de pro-
curação que vai em seguida transcripto e fica archivado nesta Secretaria de Estado, pagar o dote da

fallecida Princeza a Sra. D. Leopoldina, na importância de 1.200:0008000 em ouro, segundo o

padrão monetário da Lein. 401 de 11 de setembro de 1846 e pelo modo que vai indicado nas subse-

quentes condições : Primeira.- Como em virtude do art. 13, n. 2, do supramencionado contracto

matrimonial, tem Sua Alteza o Sr. Duque de Saxe, na sobrevivência a sua esposa, o usufrueto

vitalicio do rendimento da terça parte do mesmo dote, devem as duas terças partes restantes desse

dote ser divididas em quinhões iguaes, pelos quatro filhos do casal: os Príncipes Srs. D. Pedro,

D. Augusto, D. José e D. Luiz. - Segunda. - A importância de 800:000:$000 que corre-

sponde°a duas terças partes do dote, pertencendo uma, em partes iguaes, aos Srs. Príncipes

D. José e D. Luiz, o que tem de ser administrado por Sua Alteza o Sr. Duque de Saxe,

durante a menoridade destes seus dous filhos, e representando a outra a terça do dote, da qual
tem Sua Alteza o mesmo Sr. Duque o usufrueto durante sua vida, passando, por seu falle-

cimento, aos seus mencionados quatro filhos, em partes iguaes, será depositada, com os competentes

juros de cinco por cento ao auno, a contar do primeiro dia do mez de janeiro ultimo em que começou

a vigorar a actual Lei de orçamento até ao dia em que eifectivamente for feita a entrega da dita

quantia, na casa bancaria Coutts & Comp. estabelecida em Londres, para ser convertida em

títulos de renda por Sua Alteza o Sr. Duque de Saxe—Terceira.-Sua Alteza o Sr. Duque

de Saxe se compromette a não alienar, sem annuencia do Governo Imperial, os títulos concernentes

não só à parte pertencente aos sobreditos seus dous filhos, os Srs. Príncipes D. Josée D. Luiz,

durante a menoridade destes, como também durante sua vida, o que constitue a terça do dote,

: .
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cujo usufructo compete a Sua Alteza, remettendo ao Ministério dos Negócios do Império uma re-
lação desses títulos, que, para o dito fim, ficarão depositados na alludida casa bancaria.—
Quarta.— A importância de 40Q:000$000, correspondente á parte do dote que desde já compete
repartidamente, aos dous filhos mais velhos, os Srs. Príncipes D. Pedro e D. Augusto, o pri-
meiro já maior e o segundo prestes a attingir a maioridade e ambos residentes no Império com
os direitos constitucionaes de Principes da Familia Imperial, será convertida em apólices da divida
publica depositadas no Thesouro Nacional, até ulterior deliberação. — Quinta. — Tendo o
Sr. Principe D. Pedro Augusto attingido á maioridade, e competindo-lhe, na qualidade de primo-
genito, o vinculo ou morgado a que se referem os artigos 5o e 6o da Lei n. 106 de 29 de setembro
de 1840, entrará desde já na administração e usufructo do Palácio «Leopoldina» sito á rua
Duque de Saxe, nesta Corte, ao qual será incorporado o patrimônio em terras, determinado pela Lei
n. 1905, de 17 de outubro de 1870, salvo novo acordo entre os interessados, com prévia autorisação
ou posterior approvação do Poder Legislativo.— Em firmeza do que mandou o Exm. Sr. Conselheiro
Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império lavrar este termo nesta Terceira Dire-
ctoria da Secretaria do mesmo Ministério, aos oito dias do mez de maio do anno de mil oitocentos e
oitenta e oito, no qual assignam Sua Excellencia o Sr. Ministro, o Procurador bastante de Sua
Alteza o Sr. Duque de Saxe e como testemunhas os Srs. Commendadores Nicolau Midosi e Artidoro
Augusto Xavier Pinheiro, Sub-director e Official desta Direetoria. E eu, o Doutor Joaquim José de
Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque, Director da Terceira Direetoria da Secretaria de
Estado dos Negócios do Império, o escrevi. Estão duas estampilhas no valor de oitocentos réis devi-
damente inutilisadas pelas duas primeiras das seguintes assignaturas: José Fernandes da Costa
Pereira Júnior, pp. Joaquim Pires Machado Portella, Nicolau Midosi e Artidoro Augusto Xavier
Pinheiro.

II

Procuração a que se refere o termo supra

Eu Principe Augusto de Saxe Coburgo-Gotha, Duque de Saxe, como tutor de meus filhos
menores Dom Pedro Augusto, Augusto Leopoldo, José e Luiz de Saxe Coburgo e Gotha, pela
presente procuração que mandei escrever e que vai de meu próprio punho assignada, confiro â
Sua Alteza o Senhor Principe Gastão de Orléans, Conde d'Eu, todos os poderes em Direito neces-
sarios para por si ou por outrem, em quem substabelecer os mesmos poderes, tratar dos ajustes
indispensáveis â entrega do dote garantido á fallecida Princezà D. Leopoldina pela respectiva
convenção matrimonial, assim como de tudo que se refere á garantia e inalienabilidade de seu
capital, e o mais que se acha estipulado na referida convenção, podendo o dito meu procurador
assignar em meu nome quaesquer papeis ou termos, receber quaesquer sommas e dar quitação, et
coetera, na fôrma das Leis do Império.

Schladming d'Áustria, 29 de agosto de 188G.—(Assignado) Augusto, Principe de Saxe Coburgo
e Gotha, Duque de Saxe. ,

Reconheço como verdadeira a assignatura supra de Sua Alteza o Senhor Dom Augusto, Prin-
cipe de Saxe Coburgo-Gotha.— Legação do Brazil em Vienna, 1 de setembro de 1886.— (Assignado)
Júlio H. de Mello e Alvim.

Estava impresso o sello das Armas Imperiaes da Legação do Brazil em Vienna.

SITBSTABELECIMENTO

Eu o Principe Dom Luiz Felippe Maria Fernando Gastão do Orléans, Coiide d'Eu, substabeleço
no Sr. Dr. Joaquim Pires Machado Portella todos os poderes a mim conferidos na presente pro-
curação.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1886.— (Estava uma estampilha de sello fixo de du-
zentos réis ).— (Assignado) Gastão de Orléans, Conde d1 Eu.
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III

Transcripção dos documentos que acompanharam o Aviso do Ministério dos Negócios da Fazenda,
de 19 de setembro de 1888, relativos â conversão em títulos de renda da importância das duas terças
partes do dote) feita por Sua Alteza o Sr. Duque de Saxe na conformidade da cláusula 3a do acordo
acima lavrado, títulos que se acham depositados nacasa bancaria Coutts & C.a, de Londres.

Aos vinte e sete dias do mez de julho do anno de mil oitocentos e oitenta e oito achando-se
reunidos na Chancellaria da Legação Imperial do Brazil em Londres o Conselheiro Adam Seitz, como
procurador bastante de Sua Alteza Real o Príncipe Senhor Dom Augusto Eudes de Saxe Coburgo
Gotha, Duque de Saxe e S. Ex. o Conselheiro Barão de Penedo, Enviado Extraordinário e Minis-
tro Plenipotenciario de Sua Magestade o Imperador do Brazil para o fim de ratificar o acordo ce-
lebrado a 8 de maio do mesmo anno, na cidade do Rio de Janeiro entre S. Ex. o Conselheiro José
Fernandes da Costa Pereira Júnior, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império
eoDr. Joaquim Pires Machado Portella, na qualidade de procurador bastante de Sua Alteza o
Senhor Duque de Saxe, e verificados os plenos poderes do Conselheiro Seitz, que se acharam em
boa e devida fôrma e fic3m archivadoã nesta Légação, foi lavrado o seguinte termo de ratificação
confirmando o sobredito acordo de 8 de maio de 1888.

Que, havendo os banqueiros Coutts & C.a desta cidade, em conformidade da cláusula segunda
desse acordo, recebido no dia 19 do corrente mez de julho da Delegacia do Thesouro Nacional em
Londres, em execução do Aviso do Ministério da Fazenda n. 63 de 2 de junho próximo passado, a
importância das duas terças partes do dote de Sua Alteza a fallecida Princeza Senhora Dona Leo-
poldina e mais os respectivos juros de cinco por cento, a contar da data da Lei n. 3349 de 20 de
outubro de 1887 até o dia 19 do corrente mez, como consta do officio da mesma Delegacia, dirigido
nessa data a esta Legação, foi declarado pelo Conselheiro Seitz que o seu constituinte o Senhor Duque
de Saxe se compromette: Primeiro — A converter em títulos de renda as sommas acima referidas, e

que foram entregues aos banqueiros Coutts & C.a; Segundo — A não alienar sem annuencia do
Governo Imperial esses titulos, não sò os que concernem á parte pertencente aos seus dous filhos, os
Senhores Príncipes Dom José e Dom Luiz, durante a menoridade delles ; como também durante a
sua vida a que constitue a terça do dote cujo usufructo lhe compete ; Terceiro — A remetter ao
Ministério dos Negócios do Império uma relação desses titulos, que ficarão depositados em poder dos
referidos banqueiros Coutts & C.a, tudo em conformidade das estipulações do contracto matrimonial
de 1 de novembro de 1864 e do auto de ratificação do mesmo contracto de 18 de fevereiro de 1865.

E, orno todas essas declarações se acham mencionadas no acordo de 8 de maio, o dito

Conselheiro Seitz, em nome' do seu constituinte, as confirma e ratifica, convindo nos termos do

presente auto, que foi lavrado em cumprimento do Despacho do Ministério dos Negócios Estrangeiros

(Secção Central n. 8 de 6 de junho do corrente anno), sendo em triplicata: um no livro dos termos

do archivo desta Legação, e outros dous em separado, todos assignados pelo Conselheiro Seitz, como

Procurador bastante de Sua Alteza o Senhor Duque de Saxe e por S. Ex. o Conselheiro Barão de

Penedo, Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario de Sua Magestade O Imperador do

Brazil na Grã-Bretanha. Feito em Londres aos vinte e sete dhs do mez de julho do anno de 1888.

Legação Imperial do Brazil em Londres.- O'Conselheiro Adam Seitz-Barão de Penedo.

A

Legação Imperial em Londres, 27 de julho de 1888—Illm. e Exm. Sr.-Em additamento

ao meu°officio n. 15 de 15 do corrente, tenho a honra de communiear a V. Ex. que não tendo S. A.

Real o Príncipe' Senhor Dom Augusto de Saxe Coburgo-Gotha, Duque de Saxe, realisado a sua



viagem a Londres, como me havia escripto em 13 do corrente, telegraphou-me dizendo que mandaria

como seu procurador o Conselheiro Adam Seitz, seu Secretario, afim de entender-se commigo e

assignar os documentos requeridos pelo Governo Imperial em confirmação do acordo de 8 de maio

relativo á entrega do dote de sua fallecida Esposa, a Princeza Senhora Dona Leopoldina.— Com

efeito aqui se apresentou o dito Conselheiro Seitz com plenos poderes de Sua Alteza, e commigo

assignou nesta data o termo de ratificação do referido acordo, que foi lavrado em triplicata, sendo

um no livro competente, e que fica nos archivos desta Legação, e dous em separado, dos quaes um

remetto a V. Ex. annexo a este officio, e o outro entreguei ao Conselheiro Seitz para leval-o a

Sua Alteza o Senhor Duque de Saxe.- Hoje mesmo recebi do Conselheiro Seitz a carta inclusa por
copia, acompanhada da lista dos títulos de renda, assignada pelos banqueiros Coutts & C.a, e

que na fôrma do acordo foram depositados em poder dos mesmos banqueiros.—Assim julgo ter

cumprido as determinações de V. Ex. constantes de seus despachos ns. 8 e 10 de 6 e 8 do mez

próximo passado.—Prevaleço-me do ensejo para reiterar a V. Ex. os protestos da minha mais

alta consideração.- Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Rodrigo A. da Silva, Ministro e Secretario de

Estado dos Negócios Estrangeiros.— Barão de Penedo.

B

Londres, le 27 juillet 1888.—A Votre Excellence, Monsieur le Ministre.—J'ai 1'honneur
de vous remettre ci-joint Ia liste des titres des fonds deposites chez Messieurs Coutts & C, ban-

quiers, 59 Strand Londres, conforme aux stipulations signées par Votre Excellence au nom du
Gouvernement Imperial du Brésil et de ma part signées par Pautorisation légale de Son Altesse le
Prince Auguste de Saxe Cobourg Gotha, Duc de Saxe. Agréez, Monsieur le Ministre, les assu-
rances de ma plus haute considération, avec laquelle j'ai 1'honneur d'être de Votre Excellence le
três humble serviteur. — Son Excellence Monsieur le Baron de Penedo, Londres. — Adam Seitz.

C

59 Strand-London, W. C. - 27 july 1888.

. sir. — We have the honour to inform your Royal Highness that in obedience to your commands
we have made the following investment of the sum of ninety thousands pounds, the portion
representing capital of the amount recently paid to your account by the Brasilian Delegation,

Boughts :

£ 10.000. Victoria 4 pbt. Bonds. Jan./July :

a 109 7/8 pbt..,
Broker's comm,

£ 10.987.10.
25. 0.6

11 . ii

£ 11.012.10.6

£ 10.000. Canada Pacific 3 1/2 pbt. scrip. paid up. (Guaranteed
by the Canadian Governement):

a 97 7/8 pbt  £ 9787.10.
Broker's comm 25. 0.6

£ 9812.10.6
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£ 50.000. Baitimore & Ohio Rrd. 5 pbt. lOOyear Bonds :

a 110 7/8 pbt
Broker's comm

£ 11087.10.
25. 0.6

£ 11112.10.6

£ 11.610. Bute Dock's Co. J. Cardiff 4 pbt. debentures stock :

£ 4780 a 111 1/4 pbt £ 5317.15
2000 a 111 3/8pbt 2227.10
4830 a 111 1/2 pbt 5385. 9

£ 12930.14

Stamps & Frees
Broker's comm.

65.10.
64.13.6

13060.17.6

being together the investment, as near by as praticable of £ 45.000 your name, to be marked ia
our Books as for « The Dowry of Her Royal Highness the late Princess Leopoldina of Saxe Co-
fcourg Gotha. »

Further we have bought:

£ 10.000. Cape of Good Hope stope 4 pbt. Bonds 1917-22 :

a 108 3/8 pbt  £ 10837.10.
Broker's comm 25. 0.6

£ 10862.10.6

£ 10.000. New South Walles 4 pbt. Bonds :

a 107 pbt £ 10700.
Broker's comm 25. 0.6

£ 10725. 0.6

£ 50.000. City of St. Paul Rrd. 4 1/2 pbt. Bonds:

a 111 5/8 pbt ••••• 11162.10.
Broker's comm 25. 0.6

11187.10.6

,;;
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£ 11519.6.10. índia 3 1/2 pbt. stock :

a 106 pbt
Broker's comm,

t 12210.10.
14. 8.6

£ 12224.18.6

being the investment of a second sum of £ 45.000 in your name, to be marked in our Books as for
« Their Royal Highness Princes José & Luiz of Saxe Cobourg Gotha. »

We nave the honour to be, Sir,
With the greatest respect

Your Royal Highness' most obedient and
most humble servants,

Coutts & C.

His Royal Highness Prince Louis Augusta of Saxe Cobourg Gotha.

Ministério dos Negócios da Fazenda.—N. 51.—Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1888.
— lllm. e Exm. Sr.— Transmitto a V. Ex. a inclusa copia da relação enviada a este Ministério

pela Caixa da Amortisação, com oírlcio n. 191 de 31 de outubro próximo findo, mencionando o
numero e os valores das apólices da Divida Publica, pertencentes ao patrimônio dos Príncipes
D. Pedro e D. Augusto, filhos de Sua Alteza o Senhor Duque de Saxe.— Deus Guarde a V. Ex.—
João Alfredo Corrêa de Oliveira.—A S. Ex. o Sr. Josó Fernandes da Costa Pereira Júnior.

E

Demonstração das apólices pertencentes ao patrimônio dos Principes D. Pedro e D. Augusto,
filhos de Sua Alteza o Senhor Duque de Saxe:

PROPRIETÁRIOS

D. Pedro.

D. Augusto.

l:0O0$OO0 500$000

m

230

230

6.973 a 7.172, 34.025,47.116
a 47.133, 35.282 a 35.286,
22.700, 23.448, 23.449,
26.008 a 26.010.

6.773 a 6.972, 2.793 a
2.813, 21.852, 21.853,
42.062, 31.519, 23.443
a 23.447.

i

5 ^3
a

208 1

9.341 1

200$000

528

3.374
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J uUIUUvs oo boveroo soore negócios m i iitons o Câmaras lonicps

Ministério dos Negócios do Império. — Ia Directoria. — Rio de Janeiro em 14 de maio
de 1888.

Illm. e Exm. Sr.— E' approvada por seus fundamentos a decisão pela qual, resolvendo uma
consulta do Presidente da Câmara Municipal da villa da Conceição do Arroio, declarou-lhe V. Ex.
que, á vista da doutrina do Aviso do Ministério da Justiça n. 8 de 20 de março de 1885 e do do Mi-
nisterio do Império n. 27 de 19 de maio do mesmo anno, eram incompatíveis os cargos de Vereador
e de Promotor Publico, adjunto, devendo o cidadão que os accumulasse optar por um delles, sob
pena de ser exonerado do cargo judiciário.

Fica assim respondido o officio n. 904 de 23 do mez próximo passado.

Deus Guarde a V. Ex.— José Fernandes da Costa Pereira Júnior.— Sr. Presidente da Provincia
do Rio Grande do Sul.

Ministério dos Negócios do Império.—Ia Directoria.— Rio de Janeiro em 25 de maio de 1888.

Illm. e Exm. Sr.— Em officio u. 30 de 3 do corrente mez informou essa Presidência que a
Câmara Municipal da capital, tendo nomeado para o cargo de seu secretario o cidadão Patrício
Marques Linhares, deixou de eliminal-o da lista dos Juizes de Paz da parochia de Nossa Senhora do

Desterro, na qual é o primeiro votado, e de juramentar o immediato ao 4o Juiz de Paz, apezar de

incompatibilisado desde logo o mesmo cidadão para o exercicio do cargo electivo.
Presume essa Presidência que este procedimento provém da interpretação dada ao Aviso

n. 532 de 22 de oitubro de 1881, que resolveu não poderem ser excluidos da formação das mesas

eleitoraes os Juizes de Paz que, achando-se mudados ou exercendo funcções de empregos públicos
retribuídos, não foram ainda eliminado» pela Câmara Municipal, visto que a esta corporação

incumbe tal providencia.
Em resposta, e resolvendo a duvida que essa Presidência suscitou sobre tal interpretação, de-

claro a V. Ex. que o citado aviso não autorizou a concessão de prazo indefinido para a providencia
indicada, inferindo-se unicamente da doutrina nelle estabelecida que as Câmaras Municipaes, para
a verificação dos factos que exigem a referida providencia, precisarão, em alguns casos, de certo

prazo que pôde variar conforme as circumstancias.

Deus Guarde a V. Ex.- José Fernandes da Costa Pereira Júnior.— Sr. Presidente da Província

de Santa Catharina.



Ministério dos Negócios do Império.-1» Directòria.- Rio de Janeiro em 11 de junho de 1888.

Illm. e Exm. Sr.-A Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado, ouvida sobre a

resolução que essa Presidência adoptou e consta do officio n. 13 de 21 de março do corrente anno,

relativamente ás eleições de Vereadores e Juizes de Paz do municipio de Ouricury, foi de parecer,
em Consulta de 23 de abril ultimo, que prevaleça a eleição alli feita a 15 de abril do anno passado,
porquanto:

A Hel^çãQ do olstriçto, tomando conhecimento do recurso interposto ex officio da sentença que
invalidara essa eleição, julgou por accórdão de 28 de julho nulla a mesma sentença, visto que ao
Juiz a quo não fora apresentada reclamação contra o acto eleitoral; e, pois, ficou este subsistindo e

prejudicada a eleição que posteriormente effectuou-se a 22 de julho ;
Não é exacto que a dita eleição de 15 de abril deixou de concluir-se. O processo eleitoral correu

sem reclamação alguma e terminou ás 7 horas da tarde, achando-se a essa hora lavrada a acta e

publicada por edital a lista dos cidadãos votados. Faltava apenas a transcripção da acta no livro de
notas do Tabellião, fprmilidade que deixou de ser preenchida, não por fraude, mas porque a mesa
eleitoral entendeu não dever prolongar os trab ilhos além daquella hora, á vista do que dispõe o
art. 132 do Decreto n. 8213 de 13 de agosto de 1881 ; sendo que semelhante falta, a não provir de
fraude, em nada prejudica a eleição (Decreto citado, art. 217, n. 1), por não ser substancial.

Adduz a dita Secção que a essa Presidência cumpre expedir ordem para que se proceda a 2°
escrutínio da mencionada eleição, afim de completar-se o numero de Vereadores eleitos, pois que
somente seis o foram no Io escrutínio, e indica este alvitre porque, realizada a eleição pelo systema
da Lei n. 3029 de 9 de janeiro de 1881, é complementar a que tem de effectuar-se novamente, e por
este motivo não se lhe pôde applicar a regra do paragrapho único, in fine, do art. 3o do Decreto
n. 9790 de 17 de oitubro de 1887, que refere-se a hypothese diversa, qual a do preenchimento de vagas

que occorram durante o actual quatriennio e depois de eleitos todos os Vereadores que devem compor
as Câmaras.

Conformando-se o Governo com este parecer, assim o declaro a V. Ex., para os devidos
effeitos.

Desta decisão resulta que deve-se considerar prejudicida, além da eleição de 22 de julho do
anno passado, a que se tiver reaiisado a 4 do corrente mez, nos termos do citado Decreto n. 9790,
conforme essa Presidência ordenou.

Deus Guarde a V. Ex. — José Fernandes da Costa Pereira Júnior.— Sr. Presidente da Provincia
de Pernambuco.

Ministério dos Negócios do Império.— Ia Directòria.— Rio de Janeiro em 4 de julho de 1888.

Illm. e Exm. Sr.— Tendo o Governo, á vista do telegramma dessa Presidência, datado de 23 de
abril do corrente anno, com referencia á administração do municipio de S. Borja, ouvido a Secção
dos Negócios do Império do Conselho de Estado sobre a providencia que deva adoptar-se no caso de,
suspensa a Câmara de um municipio, não poder funccionar a do quatriennio anterior, foi a mesma
Secção de parecer em Consulta de 5 de maio ultimo:

Que falta ao Governo autoridade para prover sobre este caso, cumprindo-lhe representar ao
poder competente, que resolverá como parecer-lhe acertado ;

Que si, entretanto, alguma razão de orlem publica exigir que providencia se tome de prompto
para dar administradores ao municipio, deve o Governo, sob sua responsabilidade e submettendo-se



ao julgamento do Poder Legislativo, mandar juramentar os immediatos em votos aos Vereadores
ultimamente eleitos até preencher-se o numero preciso para que a Câmara possa funccionar ; pro-
videncia exequivei no caso do município de S. Borja, quando se apreciem detidamente os factos que
o telegramma menciona.

Con formando-se o Governo com este parecer, assim o declaro a V. Ex., para os devidos effeitos.

Deus Guarde a V. Ex.— José Fernandes da Costa Pereira Júnior.— Sr. Presidente da Provincia
do Rio Grande do Sul.

Ministério dos Negócios do Império.— Ia Directoria.— Rio de Janeiro em 14 de julho de 188$.

Illm. e Exm. Sr.—Digne-se V. Ex. providenciar com urgência, pelo modo que entender mais
acertado, afim de que os Promotores Públicos e seus Adjuntos da comarca da Corte, observando o
disposto no art. 41 do Decreto n. 8213 de 13 de agosto de 1881, requeiram aos respectivos Juizes de
Direito, na próxima revisão do alistamento eleitoral e nas seguintes, a eliminação dos eleitores
fallecidos desde o anno de 1881 e cujos nomes continuam a figurar entre os dos eleitores vivos nas
listas que até agora têm sido remettidas a este Ministério.

Para íiel observância do art. 94 do Decreto n. 8213 e do art. 5° do Decreto n. 9790 de 17 de
oitubro de 1887, é indispensável que este Ministério tenha conhecimento exacto do numero real
de eleitores existentes nas parochias do Municipio da Corte, e não poderá obtel-o sem a providencia
que ora solicito.

Nesta data, e para facilitar aos Promotores Públicos e seus Adjuntos o desempenho do alludiclo
dever, expeço Aviso ao Provedor da Santa Casa de Misericórdia para que dê as necessárias ordens â
repartição da Empreza Funerária, afim de fornecer gratuitamente, nos termos do § Io, in fine,
do citade art. 41 do Decreto n. 8213, as certidões de óbito que forem requisitadas, e sem as quaes,
ex vi do art. 40, § Io, do mesmo Decreto, não podem os Juizes de Direito fazer a eliminação dos
eleitores mortos.

Deus Guarde a V. Ex.— José Fernandes da Costa Pereira Júnior.— A S. Ex. o Sr. Ministro
e Secretario de Estado dos Negócios da Justiça.

Ministério dos Negócios do Império.— Ia Directoria— Rio de Janeiro em 27 de julho de 1888.

Illm. e Exm. Sr.—Com o officio n. 713 do 28 de março ultimo, transmittiu-me V. Ex. o
requerimento documentado em que Manoel Joaquim da Rocha recorre para o Governo da decisão
dessa Presidência que manteve o acto da Câmara Municipal da cidade do Rio Grande mandando
demolir o prédio do recorrente, â rua Pedro II, canto da rua Andrade Neves.

Dos papeis juntos pelo recorrente e mais informações que posteriormente enviou-me V. Ex.,
consta que, tendo a referida Câmara Municipal verificado, mediante exame de dous engenheiros,

que o prédio de qüe se trata ameaçava ruina, intimou o seu proprietário para demolil-o. Desse acto

o interessado interpoz recurso para o Presidente da Provincia, que lhe deu provimento a 29 de

novembro. A' vista, porém, das razões allegadas no officio da Câmara Municipal de 30 de dezembro, a

Presidência reconsiderou o seu despacho e por acto de 19 de janeiro restabeleceu a decisão da Câmara.

Considerando :
Que. ex vi dos arts. 66, § 3o, e 71 da Lei do Io de oitubro de 1828, em que se basèa o art. 46 do

Código de Posturas da Câmara do Rio Grande, é de competência das Câmaras Municipaes providenciar
sobre a demolição de prédios ruinosos ;

Que esta providencia, de caracter inteiramente administrativo, attinenteà segurança publica,
não se pôde confundir com a desapropriação da propriedade particular por utilidade publica, cujos
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casos estão previstos nessa provincia, com referencia á utilidade municipal e provincial, pela
Lei n. 650 de 9 de dezembro de 1867, promulgada em virtude de attribuição conferida ás

Assembléas Provinciaes pelo art. 10, § 3o, do Acto Addicional;
Que os documentos com que o recorrente procura impugnar a decisão da Câmara não são

de tal natureza que possam destruir o exame dos peritos, cuja aífirmação deve prevalecer até

que plenamente se prove o contrario, sendo inadmissível no caso a avaliação judicial, visto não

se tratar de desapropriação;
Que não existe disposição alguma vedando á autoridade administrativa a faculdade de

reconsiderar suas decisões independentemente de provocação da parte interessada:
Resolvi negar provimento ao recurso, para o fim de ser mantido o acto da Câmara

Municipal do Rio Grande que mandou demolir o prédio do recorrente, o qual poderá, entretanto,

promover os meios judiciaes que entender a bem de seu direito.

Deus Guarde a V. Ex.— José Fernandes da Costa Pereira Júnior,— Sr. Presidente da Provincia
do Rio Grande do Sul.

Ministério dos Negócios do Império.— Ia Direetoria.— Rio de Janeiro em 27 de julho de 1888.

Illm. e Exm. Sr.—Respondendo ao officio que V. Ex. me dirigiu, sob n. 29, a 3 de maio
ultimo, declaro a V> Ex. que não compete ao Governo decidir a questão relativa ao cidadão Jacintho
Ignacio Martins, que exerce o cargo de Io Juiz de Paz da parochia da Lagoa e mudou o seu domi-
cilio para a da Trindade, ambas pertencentes ao municipio da capital; porque, allegando-se na
representação, annexa ao mesmo officio, de dous eleitores da segunda das referidas parochias, ter-se
eífectuado aquella mudança ha mais de três annos, isto é, antes da eleição do sobredito Juiz de Paz,
o que essa Presidência julgou provado, deviam os ditos eleitores ter apresentado, no prazo da lei, ao
Juiz de Direito da comarca reclamação contra a validade dessa eleição, como lhes permittia o
art. 216 do Decreto n. 8213 de 13 de agosto de 1881. Não tendo elles assim procedido, cumpre
entender-se, nos termos do Aviso n. 1 de 4 de janeiro de 1883 e de outros, que a eleição passou em
julgado para produzir todos os seus cíTeitos.

Si o facto da mudança fosse posterior á eleição e ao alludido prazo, então competiria á Câmara
Municipal da capital e a essa Presidência, si fosse consultado, fazer eliminar da lista dos Juizes de
Paz o mencionado cidadão e dar-lhe substituto mediante juramento do immediato em votos aos
outros Juizes.

Deus Guarde a V. Ex.— José Fernandes da Costa Pereira Júnior.— Sr. Presidente da Pro-
vincia de Santa Cathariua.

Ministério dos Negócios do Império.— Ia Direetoria.— Rio de Janeiro em 8 de agosto de 1888.

Illm. e Exm. Sr. — Com Aviso de 20 do mez próximo findo remetteu-me o Ministério dos Ne-
gocios da Justiça a representação, que ora transmitto a V. Ex., em que o Vereador da Câmara
Municipal do Rio Novo, Joaquim Rangel de Azevedo Coutinho, pede a responsabilidade e punição do
presidente e mais membros da mesma Gamara pelo facto de o terem excluído do numero dos Verea-
dores; visto que, nos termos do Aviso n. 148 de 20 de abril de 1877, a essa Presidência compete
resolver sobre a exclusão, mediante recurso interposto pelo dito Vereador.

Deus Guarde a V. Ex.— José Fernandes da Costa Pereira Júnior.— Sr. Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes.



Ministério dos Negócios do Imperi®.— Ia Directoria.— Rio de Janeiro em 9 de agosto áe 1888.

Illm. e Exm. Sr.— Na conformidade do Aviso n. 52 de 25 de maio do 1887, applicavel á matéria
da petição junta por cópia, declaro a V. Ex. que o Dr. José de Andrade Pinheiro, Conego da Sé de
Belém, tem direito de perceber os vencimentos que, como tal, lhe competem, não obstante ter accei-
tado o logar de membro da Assembléa Legislativa dessa provincia, uma vez que prove o exercicio
de suas funcções no Cabido ; outrosim que podia desempenhal-as satisfatoriamente durante as
sessões cia Assembléa: o que V. Ex. fará constar, para os devidos efMtos, ao Inspector da Thesou-
raria de Fazenda.

Deus Guarde a V. Ex,— José Fernandes da Costa Pereira Júnior.— Sr. Presidente da Provincia
do Pará.

Ministério dos Negócios do Império.—Ia Directoria.—Rio de Janeiro em 10 de oitubro
de 1888.

Illm. e Exm. Sr.—Com officio n. 29 de 7de agosto ultimo transmittiu-me V. Ex. o reque-
rimento documentado, em que João de Lima César e outros recorrem para o Governo da decisão
dessa Presidência que manteve o acto da Câmara Municipal do Amparo mandando abrir uma nova
estrada por terras e bemfeitorias dos recorrentes.

Dos documentos que instruiram o recurso consta que esse acto, provocado por uma representa-

ção dirigida á Câmara Municipal por mais de 60 moradores do bairro da Vargem Grande, realizou-se
depois de verificada por uma commissão especial a vantagem da estrada e rectiíicado, na parte
technica, por um engenheiro da Directoria Geral das Obras Publicas da Provincia, o traçado

proposto.
Considerando, pois, que a Câmara Municipal do Amparo procedeu, na esphera de suas attri-

buições, de acordo com as leis e com os interesses dos municipes, resolveu o Governo negar pro-
vimento ao recurso, afim de que tenha execução o acto da mesma Câmara concernente á abertura da

nova estrada, que se destina a facilitar as relações de vizinhança entre a cidade e bairro alludidos :

o que declaro a V. Ex., para os fins convenientes.

Deus Guarde a V. Ex.— José Fernandes da Costa Pereira Júnior.— Sr. Presidente da Provincia

de S. Paulo.

Ministério dos Negócios do Império.- 1» Directoria.-Rio de Janeiro em 31 de oitubro de

1888.

Illm e Exm Sr - Transmittiu-me o Ministério dos Negócios da Justiça, por ser o assumpto

da competência do" que*se acha a meu cargo, o officio de 30 de junho ultimo, do Presidente da

Relação da Fortaleza, e papeis que o acompanharam, acerca da exigência de custasfe.ta.por um

escrivão do Aracaty pela publicação e registro dos accordaos determinada no art. 83, §§ 1» e*,

do Decreto n. 8213 de 13 de agosto de 1881.

De acordo com a opinião do dito Presidente da Relação, e considerando:

Que o escrivão da 1» instância deve autoar a cópia do accordao remettida ao Juiz de Direito

Mra ooder certificar o cumprimento das diligencias ordenadas nos §§ 1° e 2» do art. 83 citado;

One rtaa diligencias, necessárias para publicidade e execução do accórdão, são complemento

do processo de recurso, e, portanto, comprehendemse na disposição da parte final do art. 80 do
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Decreto n. 8213, segundo a qual, em taes processos, os escrivães têm direito à percepção de custas

pela metade;
Que, além da autoação, o escrivão tem de certificar : Io, a publicação do áccordão por editaes

e pela imprensa onde a houver; 2°, a remessa das cóphs do mesmo áccordão aos funecionarios

mencionados nos§§ Io e 2odo art. 83:
Declaro a V. Ex. que, nos autoâ de execução do áccordão proferido sobre cada recurso con-

cernente a alistamento eleitoral, o escrivão tem direito a custas, pela metade, da autoação,- das

duas certidões referidas e da raza das cópias extrahidas.
O que V. Ex. fará constar ao Presidente da Relação.

Deus Guarde a V. Ex.—José Fernandes da Costa Pereira Júnior.— Sr. Presidente da Provincia
do Ceará.

Ministério dos Negócios do Império.— Ia Directoria.— Rio de Janeiro em 31 de oitubro
de 1888,

lllm. e Exm. Sr.— Em officio de 10 do corrente mez submetteu V, Ex. á decisão do Go-
verno as seguintes duvidas:

1 .a Supplentes de Juizes de Paz são sempre unicamente os quatro immediatos ao 4o Juiz de Paz

primitivo, ou antes os quatro que se seguem ao 4o Juiz de Paz que existir por ter havido na res-

pectiva lista alteração em virtude de morte, mudança, incompatibilidade ou escusa de algum ou
alguns dos que foram eleitos ?

2.a O supplente impedido por qualquer motivo legal de assumir a jurisdicção do cargo continua,
não obstante, como supplente ?

3.a Tem a Câmara competência para organisar a lista dos supplentes?
4.a No caso affirmativo, deve a Câmara, na organisação dessa lista, excluir os mudados, de

modo que só figurem na lista os cidadãos realmente moradores na parochia ou no districto ?
Em resposta cabe-me declarar a V. Ex. :
Que a Ia duvida resolve-se na conformidade da 2a alternativa nella figurada.
Sendo os supplentes de Juizes de Paz os quatro cidadãos que se lhes seguirem em votos pela

ordem de votação, conforme dispõe o art. 207, § 2o, do Decreto n. 8213 de 13 de agosto de 1881, ô
conseqüente que, transferido um dos supplentes para a lista dos Juizes de Paz, deve passar para o
8o logar na dos votados o cidadão que nessa lista occupava o 9o logar. A legislação eleitoral con-
feriu funeções especiaes aos immediatos em votos ao Juiz de Paz até o 4°, e deve exercel-as quem,
por ter sido juramentado um supplente, passou do 5o para o 4o logar na lista desses immediatos.

Que a 2a duvida resolve-se afirmativamente. Si o supplente exerce emprego retribuido, ou
não reside no districto da eleição, circumstancias que o impedem de assumir o cargo de Juiz de Paz,
cumpre á Câmara Municipal attender a estes factos unicamente quando tiver de juramentar algum
supplente na vaga de Juiz effectivo. Fora deste caso, deve a Câmara, quanto á lista dos supplentes,
cingir-se á votação consignada nas actas da eleição. Quaesquer duvidas, que a tal respeito possam
occorrer na formação da mesa eleitoral, serão decididas pelo Juiz de Paz presidente da mesma mesa,
conforme prescreve o art. 122 do citado Decreto n. 8213, cabendo á autoridade que tiver de
conhecer da eleição resolvel-as afinal.

Que, á vista da solução dada á 2a duvida, resolve-se negativamente a 3a, ficando a 4a pre-
judicada.

Deus Guarde a V. Ex.— José Fernandes da Costa Pereira Júnior.— Sr. Presidente da Provincia
do Rio de Janeiro.



Ministério dos Negócios do Império.— Ia Directoria.— Rio.de Janeiro em 9 de novembro de 1888.

Illm. e Exm. Sr.— Transmittiu-me V. Ex. o telegramma em que o Juiz de Direito Bento
Fernandes de Barros consulta si os praticantes e carteiros do Correio podem ser reconhecidos eleitores.

Em resposta declaro a V. Ex., para os fins convenientes, que esta duvida resolve-se afifir-
inativamente, visto que os empregos de que se trata, com ordenado não inferior a 200$000 annuaes,
cão direito à aposentação nos termos do art. 203 do regulamento annexo ao Decreto n. 9912 A de
26 de março ultimo, considerando-se como ordenado duas terças partes das respectivas diárias ;
e, portanto, aquelles que os exercem acham-se comprehendidos nx disposição do art. 10, § 1<>, do
Decreto n, 8213 de 13 de agosto de 1881 p.xra o eíTeito do alistamento eleitoral.

Deus Guarde a V. Ex.— José Fernandes da Costa Pereira Júnior.—AS. Ex. o Sr. Ministro e
Secretario de Estado dos Negócios da Justiçi.

Ministério dos Negócios do Império.— Ia Directoria.— Rio de Janeiro em 15 de novembro de
1888.

Illm. e Exm. Sr.— Vê-se do officio de V. Ex. sob n. 8ô de 9 de agosto próximo findo :

Que na eleição a que se procedeu no município de Santo Amaro para preenchimento da

vaga deixada pelo Vereador Joaquim Cyriilo da Costa, que se finara, foi eleito o Dr. Francisco

Pinheiro de Lemos, sendo a mesma eleição julgada valida p3la Relação em accordão de 24 de

março ultimo;
Que, tendo sido por duas vezes annullada a apuração geral da sobredita eleição, não foi

ella de'novo realisada por não se ter ainda reunido a Câmara Municipal em virtude dos factos

a que V. Ex. se refere.
E' opinião do Governo, cá vista do citado accordão:

Que deve-se considerar eleito o Dr. Lemos, não obstante a falta de apuração, porque este

acto não entende com a essência da eleição julgada valida por sentença irretratável do Poder

Judicial;
Que, nena conformidade, assiste ao Dr. Lemos o direito de intervir nas eleições, ainda nao

effectuadas, do presidente e do vice-presidente da Câmara que têm de servir no corrente anno ;

devendo a'mesma Câmara, para tal fim, na sua primeira sessão, proceder à apuração geral de

votos, juramentar o novo Vereador, e, em aeto seguido, eleger o presidente e o vice-presidente.

O que declaro a V. Ex., em resposta ao mencionado officio de 9 de agosto próximo passado.

Deus Guarde a V. Ex.- José Fernandes da Costa Pereira Júnior.- Sr. Presidente da Provincia

da Bahia.

Ministério dos Negócios do Império.- 1» Directoria.- Rio de Janeiro em 14dejaneiro de 1889.

Illm e Exm Sr - 0 art. 24 da Lei n. 3029 de 9 de janeiro de 1881, versando sobre incompa-

tibilidade", matéria stricti júris, porque importa limitação de direitos políticos, não admitte interpre-

^LÍsTIte, 
conseguiutemente, applicar tal disposição ao vereador que é dono de armazém

alfandegado, visto que o indivíduo neste caso não é empregado publico, mas apenas um agente

auxiliar do commercio, como são os commissarios de transporte, os corretores, etc, e isto a

pessoalmente administra o armazém (Código commercial, art. 3o, u. IV),
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O regulamento de 19 de setembro de 1860, art. 274, sujeitou os donos e administradores de
entrepostos a todas as obrigações, indemnisações e penas a que estão sujeitos os responsáveis por
valores do Estado, ou de particulares em sua guarda, e, para este fim estatue que elles serão
considerados empregados fiscaes. Esta disposição, porém, tendente a melhor garantir, no inte-
resse do commercio e da fazenda publica, a responsabilidade dos donos e administradores de
entrepostos, trapiches e armazéns alfandegados pelas mercadorias confiadas á sua guarda, não os
investe da qualidade de funecionarios públicos, somente os equipara aos empregados fiscaes para
determinado effeito.'

Fica assim resolvida a consulta a que se refere o telegramma dessa Presidência datado de 7 de
corrente mez.

Deus Guarde a V. Ex.— Antônio Ferreira Vianna.— Sr. Presidente da Provincia do Maranhão.

Ministério dos Negócios do Império.— Ia Directòria.— Rio de Janeiro em 24 de janeiro
de 1889.

Illm. e Exm. Sr.—Em solução da duvida constante do telegramma de 16 do corrente mez,
declaro a V. Ex. que legalmente procedeu a Câmara Municipal a que o mesmo tslegramma
allude, aceitando a escusa de um Vereador que a pediu, depois de ter servido, em razão de sofTrer
moléstia grave e prolongada, competentemente provada.

A este procedimento não se oppõe o art. 19 da Lei do Io de oitubro de 1828, porque, no rigor
jurídico, o vocábulo « eleito », que alli se lê, applica-se tanto ao Vereador que ainda não tomou
posse, como ao que já entrou em exercicio, intelligencia que é reforçada pela 2a parte do mesmo
artigo, a qual não inhibe o Vereador, que já serviu, de aceitar emprego incompatível, desde que
renuncie o cargo.

Pôde V. Ex., portanto, considerar vago o logar do sobredito Vereador, e, nos termos do
art. 206 do Decreto n. 8213 de 13 de agosto de 1881, mandar proceder a nova eleição para preen-
chel-o.

O Aviso n. 188 de 20 de julho de 1831, que suggeriu a duvida ora resolvida, referiu-se ao caso
diverso de um Vereador que adoeceu gravemente, mas não desistiu do cargo, e por tal motivo foi
considerado simplesmente impedido.

Deus Guarde a V. Ex.— Antônio Ferreira Vianni.— Sr. Presidente da Provincia do Pará.

Ministério dos Negócios do Império.—Ia Directòria.—Rio de Janeiro em 28 de janeiro
de 1889.

Illm. e Exm. Sr.— Em resposta ao offlcio n. 90 de 25 de oitubro do anno passado, declaro a
V. Ex. que, tendo-se verificado na eleição de um Vereador do municipio da Couceição, feita a 31 de
julho do mesmo anno, a hypothese do art. 204 do Decreto n. 8213 de 13 de agosto de 1881, facto que
já oceorrera em eleição anterior, effectuada a 19 de maio, cumpre que, nos termos daquelle artigo,
se proceda a nova eleição em dia que será designado por essa'Presidência.

Declaro outrosim, a propósito do que ponderou essa Presidência no final do dito offlcio, que o
citado art. 204 não se acha revogado pelos arts. 2° do Decreto Legislativo n. 3340 de 14 de oitubro
de J887, e 3o das respectivas Instrucções ( Decreto n. 9790 de 17 do mesmo mez ).
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Estes artigos não fizeram mais do que alterar a base da eleição de Vereadores, estabelecendo
como requisito a maioria relativa em substituição do quociente eleitoral, regra que não se oppõe á
do art. 204, cujo objectivo é diverso, porque encara a eleição sob outro aspecto, referindo-se ao con-
curso ou co-participação do eleitorado municipal no pleito.

Deus Guarde a V. Rx.—Antônio Ferreira Vianna.— Sr. Presidente da Provincia de Minas'Jtraes.

Ministério dos Negócios do Império.— Ia Directoria.—Rio de Janeiro em 31 de janeiro
de 1889.

Com a representação de Pedro Leandro Lamberti contra a Portaria de 7 de março do anno
passado, que declarou, em solução do officio de 17 de dezembro antecedente, não poder ser aceita
nenhuma das propostas apresentadas dentro do prazo da concurrencia aberta para o arrendamento
da Praça do Mercado da Candelária e chaiets annexos, denominados — das Marinhas —, foi presente
a Sua Magestãde o Imperador o officio em que a Illma. Câmara Municipal pediu a reconsideração
daquelle acto, allegando razões de ordem moral, jurídica e econômica.

E o mesmo Augusto Senhor, Con formando-se por Sua Immediata Resolução de 29 de dezembro
com o parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado exarado em consulta,
junta por cópia, de 15 de maio de 1888, Ha por bem conceder â Illma. Câmara a auto-
rização que solicitou para aceitar a proposta de Pedro Leandro Lamberti, julgada mais vanta-
josa pelas suas commissões reunidas de justiça e fazenda, e com elle celebrar contrato de arrenda-
mento geral dos referidos immoveis, não só por ser este regimen preferivel, na opinião da Illma.
Câmara, ao da administração directamente exercida pela municipalidade, como porque a men-
cionada proposta faculta-lhe o meio de libertar-se de uma divida avultada e crescente, que os
seus recursos ordinários não lhe permittem sol ver.

Cumpre, porém, que a Illma. Câmara Municipal submetia previamente á approvação deste
Ministério a minuta do contrato, no qual deverá estipular-se que não poderá o arrendatário, du-
rante todo o tempo do arrendamento, elevar os preços que actualmente pagam os locatários das
bancas, sobrados e mais compartimentos da Praça e chaiets, addicionando-se ao contrato, como
complemento e para garantia da observância desta cláusula, uma relação authentica dos alludidos
preços. — Antônio Ferreira Vianna.

Consulta da Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado a quese refere a I*ortarÍa supra

Senhora.— Por Aviso de 11 do mez passado, ordenou Vossa Alteza Imperial que a Secção dos
Negócios do Império do Conselho de Estado consultasse sobre um requerimento de Pedro Leandro
Lamberti, o officio n. 87 da Illma. Câmara Municipal desta Corte, e mais papeis relativos ao
arrendamento da Praça do Mercado da Candelária e chaiets annexos.

O requerimento de Pedro Leandro Lamberti é uma representação por elle formulada contra a
Portaria do Ministério do Império de 7 de março do corrente anno, annullando a concurrencia
aberta para aquelle arrendamento e, em conseqüência, a aceitação da proposta que apresentara.

No officio ri. 87, sem data, a Illma. Câmara igualmente reclama contra semelhante deliberação,
justificando a que tomara o insistindo pela sua approvação — meio único de exonerar-se de divida
avultada, que foi definitivamente condemnada a pagar, e de dia a dia augmenta com a accumulação
de pesados juros.

"*áià
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Os demais papeis, a que refere-se a Ordem de Vossa Alteza Imperial, contêm esclarecimentos

sobre os antecedentes da questão.
Tendo-os atentamente examinado, passa a Secção a expeoder o seu voto, começando pelo

resumo dos principaes incidentes da situação a que chegou a lllma; Câmara Municipal para com

Lamberti, e cá qual entendeu pôr termo me limite o contrato que o Governo Imperial desapprovou.

1

Perante o Juizo Commercial da 2* vara accionou o dito Lamberti a municipalidade para
ser embolsado do preço de obras concluídas, conforme 03 seus ajustes, juros da mora, custas judi-
ciaes, prejuízos, perdas edamnos.

Julgado o pleito contra a municipalidade em Ia instância, por sentença de 20 de abril de 1882, foi

decididoainda contra ella na 2a instância, por acórdãos da Relação do districto de 16 de fevereiro,

10 de agosto e 13 de novembro de 1883.
Manifestado recurso de revista pela Câmara, foi denegado por accórdão do Supremo Tribunal

de Justiça de 28 de julho de 1884. Esta só resenha mostra que foi uma causa disputada.

Iniciada na execução a liquidação da sentença, que em parte a exigia, fez-se a conta, segundo

a qual era a lllma, Câmara responsável, até 12 de oitubro do anno passado, pela somma

do 1.043:493§607, e mais os juros legaes de 6% sobre o principal, que dalíi por diante

acerescessem.
Esta liquidação foi julgada por sentença de 7 de março do mesmo anno, e a Câmara interpoz o

recurso que no caso cabia— aggravo para a Relação do districto —, que delia não conheceu por ter

sido intentado fora do prazo legal.
Solicitando o juiz da execução, a requerimento do interessado, a intervenção do Ministério da

Justiça para que pudesse proseguir, visto a impossibilidade de procadeivse â penhora em bens ou
rendimentos municipaes, esubmettido o pedido á solução do Ministério do Império, este declarou j r

Aviso de 9 de junho de 1886:
Que a execução movida por Lamberti contra a IUma. Câmara Municipal devia couside-

rar-se ílnda com a sentença de liquidação que passara em julgado, desde que não podia ser
autorizada, em face da legislação vigente, a penhora em bens ou rendimentos municipaes,
cumprindo, portanto, ao exequente requerer o seu pagamento â mesma Câmara, e usar,, para
conseguil-o, dos recursos administrativos facultados por lei.

Nestas condições, abriu a lllma. Câmara concurreucia para arrendamento da Praça do Mer-
cadoda Candelária e chalets annexos, esperando tirar dahi recursos que a habilitassem a satisfazer
esse e outros débitos, que não pudera sol ver com detrimento do seu credito.

Appareceram cinco propostas, sendo uma dellas de Lamberti, propondo encontrar a divida no

preço do arrendamento, e oíTerecendo outras vantagens. Estudadas todas pelas commissões reunidas
de fazenda e justiça, preferiram ellas a de Lamberti, como que conformou-se a lllma. Câmara, na
sessão de 14 de dezembro do anno passado, pedindo ao Governo sua ápprovação, em ofllcio de 17 do
dito mez, acompanhado de todos os do3umentos concernentes ao assumpto.

II

A esse pedido respondeu o Governo com a Portaria de 7 de mirço do corrente anno, que pro-
vocou as reclamações submet tidas ao exame da Secção.

A Portaria cie 7 de março mandou que a Illm a. Câmara organizasse e submettesse com urgência
à ápprovação do Ministério do império um regulamento para o serviço dos já mencionados immo-
veis, que deveriam ser arrendados parcialmente aos pequenos mercadores de gêneros de primeira
necessidade; porquanto estava o Governo Imperial resolvido a não consentir em arrendamento
total ou em globo.

¦¦¦
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As razões doterminativas dessa decisão foram :
l.a Não ter sido a divida de Lamberti (qíte com a aceitação d.i respectiva proposta trata-

va-se de sol ver) reconhecida por acto algum da illma. Câmara, nem incluída no seu passivo ;
2.a Não estarem esgotados, na opinião de alguns advogados, os recursos iegaes contra a

sentença condemnatoria;
3,a Militarem hoje as mesmas razões de utilidade publica, que determinaram a rescisão de

outro arrendamento, pedida pela Illma. Câmara Municipal em officio de 19 de agosto de 1878,
e que condemnam os contratos em globo.

A Secção pede venia para respeitosamente dizer q.ie, em seu conceito, essas razões não pro-
cedem, e pelos motivos que em seguida enumerará.

111

A divida do concurrente preferido na praça annullada, longe de não ter sido reconhecida pela
Illma. Câmara, niais de uma vez o foi, como cila demonstra nestes tópicos do citado officio n. 87:

« Há actos emanados da municipalidade directamente que tornam incontestável o reconheci-
monto da divida Lamberíi.

« Os pareceres das commissões de justiça da, Mim. Câmara de 8 de oitubro de 1885, das
commissões reunidas de justiça e fazenda de 22 de setembro de 1880, ambas da administração
transacta; os da commissão do justiça de 23 de abril de 1887, da de fazenda de 21 de junho também
de 1887 o o dessas duas commissões reunidas de 5 de dezembro ainda do mesmo anno, este appro-
vado em sessão; as informações officiaes do Dr. Procurador cia Illma. Câmara de 27 de junho, 24
de julho de 1885 e de 26 de agosto de 1886, são unanimes em reconhecer a divida Lamberíi.

« A actual administração, por proposta de um dos membros cia sua commissão cie fazenda,
votou que se chegasse a accôrdo com o credor sobre o modo cie seu pagamento : e tendo havido entre

- as partes contendoras uma entrevista em que nada se decidiu sobre o pagamento, por não dispor a
Illma. Câmara de recursos promptos para uma solução final e definitiva, o credor, â vista da publi-
cação da concurrencia pira o arrendamento dos immoveis da Candelária, apresentou-se propondo
um modo que habilitasse a Illma. Gamara a solver essa sua enorme divida passiva.

« A divida Lamberti, por sua mesma natureza e por factos, estava reconhecida pela Illma. Ca-
mara, que a largo tempo estuda o meio melhor de soível-a.

« Não se basôa, pois, em razões convenientes a allegação da Portaria quando affirma que a
divida de que se trata não está reconhecida pela Illma. Câmara.»

A isto accrescentará a Secção, e o faz certo o mencionado Aviso de 9 cie junho de 1886, que o

próprio Governo Imperial reconheceu a divida, desde que entendeu dever-se reputar finda a
execução para a sua cobrançi coma sentençx de liquilação passada em julgado e mandou que o
interessado usasse, [ara ser pago, dos recursos administrativos.

A circumstancia de não ter a divida figurado no passivo da Câmara, invocada na Portaria,
isto é,— si a Secção bem a comprehendou nesta parte,— a cireumstancia de não ter a Illma. Câmara

incluído a divida no seu orçamento de despeza, consignando ao mesmo tempo verba para ser paga,
nada prova sinão que a Câmara não podia solvol-a com os recursos ordinários, motivo pelo qual,
exactamente, adoptou o alvitre a que negou o Governo assentimento.

Quanto ao segundo fundamento aclduzido, a Secção antes de tudo procurou esclarecimentos em

fonte segura, exigindo o parecer do Desembargador Procurador da Coroa, Soberania e Fazenda

Nacional, que na minuciosa informação cie 29 de Abril ultimo assevera não ter logar no caso a

acção rescisória, attento o disposto no art. (581 § 4" do Regulamento n. 737 de 2> de novembro

de 1859, que não admitte-.i sendo a sentença proferida em grau de revista.
\f na opinião de alguns advogados que a Portaria assenta a supposição de não estarem• esgo-

tados todos os recursos legaes, si não para exonerara) a Câmara da divida, ao menos para reduzir-

se-lhe o computo.
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A Secção, porém, pondera em Io logar que essa opinião ó impugnada pelo próprio Procurador

da Câmara, que a igual competência profissional reúne a responsabilidade derivada do mandato que
exerce. Portanto, sendo assim pelo menos duvidoso haver ou não recurso, não seria prudente
protrahir um pleito, com pouca probabilidade de êxito, e, ao inverso, com a de augmentor-se o
debito da Câmara por maiores despezas judiciarias e novos juros.

Por outro lado, o recurso que os advogados lembram, seria, segundo o direito, absoluta-
mente inefficaz.

Seguramente é incontestável que a Illma. Câmara poderia ter-se soccorrido do beneficio de
restituição (pois é nello que consiste o inculcado recurso .), quando a Relação deixou de tomar
conhecimento do aggravo da sentença de liquidação, interposto fora do tempo, obtendo por esse
meio, sem embargo do prazo decorrido, que o Tribunal julgasse de meritis. Mas não o fez, e ja
agora não pôde fazel-o, porque o beneficio [de restituição considera-se perempto ou extincto
— sempre que o interessado expressa "ou tacitamente o renuncia, entendendo-se que renuncia existe
desde que o interessado entra em transacção com a parte adversa, ainda que unicamente para não
expor-se aos riscos de pleito. E' doutrina corrente, quer na jurisprudência patria, quer no direito
romano.

Ora, que a Illma. Câmara Municipal transigiu com Lamberti, facto é que comprova-se com a

própria Portaria de 7 de março, contra a qual representa.
Assim, razão teve o Desembargador Procurador da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional para

afiirmar ao concluir a citada informação que:
Ficou a executada (Illma. Câmara) definitivamente condemnada no incidente da

liquidação, como já o fora na acção inicial, tendo passado em julgado a respectiva
sentença.

A terceira razão em que se estriba a Portaria consiste em não julgar o Governo conveniente o
arrendamento de todo o Mercado e dos chalets a um só indivíduo, que depois o subloque por sua
conta a pequenos mercadores.

No entender da Secção não é também procedente, já em face das considerações que produz a
Illma. Câmara contestando-a, firmada na experiência dosfactos, e já porque é sabido preferirem os

proprietários de pequenos prédios, próximos ou dependentes uns dos outros, alugal-os todos a um
só indivíduo, mesmo por menos preço, a terem muitos inquilinos, e isto por motivos óbvios. O maior
trabalho e diííiculdade na cobrança do aluguel, as impontualidades dos inquilinos, as deteriorações
que sempre se seguem ás freqüentes mudanças, a necessidade de reparos, e também a falta de
locatários por dias e mezes, explicam a pratica geralmente seguida.

Si assim acontece aos particulares, que sabem fiscalisar seus interesses, não é de bom conselho
impor systema contrario ás municipalidades, servidas por prepostos, que, por muito zelosos, nunca
sel-o-hão mais que o dono relativamente ao que lhe pertence.

Mas, sejam quaes forem as considerações que recommendem o laboriosissimo e dispendioso
regimen a que o Governo quer sujeitar os immoveis da Illma. Câmara, ellas devem ceder diante de
uma razão s perior de ordem publica.

Ha um decreto do Poder Judiciário, que nem elle, nem outro qualquer, pôde já modificar, e que
tem de ser cumprido. Ao Governo incumbe auxiliar, dentro de sua esphera constitucional, a completa
execução desse decreto, sem o que deixaria de ser uma realidade a harmonia dos poderes pu-
blicos.

A Illma. Câmara Municipal confessa não ter outros meios de satisfazer a divida de que se trata ;
o Governo Imperial não pôde dar-lh'os, e nem siquer autorizal-a a obtel-os por operação de cre-
dito, por faltar-lhe para isso faculdade legislativa. Para consegui 1-a seria mister decorressem mezes,
dentro dos quaes a divida avolumar-se-hia, aggravando ainda as difíiculdades dos cofres muni-
cipaes.

Em taes condições, parece menos justificável a recusa de approvação á medida, que julgou útil
e imprescindível a principal interessada na questão.
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Em conclusão : pensa a Secção que deve ser approvada a deliberação da Illma. Câmara Munici-
pai, reconsiderando-se a Portaria de 7 de março ; mas Vossa Alteza Imperial resolverá o que for
melhor.

Sala das conferências da Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado em 15 de maio
de 1888.- Manoel Francisco Correia.- Affonso Celso de Assis Figueiredo,- José Bento da Cunha
e Figueiredo.

Resolução.-Como parece— Paço, 29 de dezembro de 1888.-Com a rubrica de Sua Magestadeo Imperador.— José Fernandes da Costa Pereira Júnior.

Parecer <*<> Oousellieiro Procurador da Oorôa

Procuradoria da Coroa, Fazenda e Soberania Nacional. Rio de Janeiro, 29 de abril de 1888.

Illm. e Exm. Sr.— Devolvo a V. Ex. o incluso recurso interposto por Pedro Leandro Lam-
berti, é o officio n. 87 da Illma. Câmara Municipal e mais papeis relativos ao arrendamento da
praça do Mercado da Candelária e chalets das Marinhas, de que trata o Aviso n. 1180 do Ministério
do Império de 11 do corrente, sobre cujo assumpto ordena-me V. Ex., á requisição do relator, Con-
selheiro de Estado Manoel Francisco Correia, que emitta meu parecer.

Para que o faça com fundamento, permitta-me V. Ex. que remonte-me á acção ordinária que
pelo recorrente foi intentada contra a Illma. Câmara ante a jurisdicção commercial, para haver o
pagamento de obras concluidas na importância de 428:226$742, conforme contrato, e mais lucros
cessantes, juros dos dinheiros de empréstimo, prejuízos, perdas e damnos e juros da mora.

Discutida a causa, foi condemnada a Illma. Câmara, por sentença de 20 de abril de 1882, que
julgou liquida a quantia de 107:726$742, ca que obrigou-a, assim como aos juros da mora e custas.

Esta decisão foi confirmada por accórdão de 16 de fevereiro de 1883 e reformada pelo de 19 de
agosto de 1883, que condemnou a Illma. Câmara a pagar, além da importância constante dos
preditos julgados, mais as despezas e prejuízos que se liquidassem na execução, inclusive os pre-
mios dos dinheiros levantados por empréstimo para a conclusão das obras, e também os lucros
cessantes.

Interposto recurso de revista, foi esta denegada por sentença do Supremo Tribunal de 28 de
Julho de 1884 ; não podendo, pois, ter logar a acção rescisória, attenta a disposição do art. 681,
§ 4o, do Regulamento n. 737 de 25 de novembro de 1850, que não admitte-a sendo a sentença pro-
ferida em grau de revista.

Feita a conta em 17 de julho de 1884 da quantia liquida, juros legaes e custas, segundo os
julgados, montou o debito em 133:000^159.

Requereu Lamberti em 18 de oitubro de 1884 o pagamento e lhe foi indeferido, dando a Illma -
Câmara por motivo não estar ainda resolvido o incidente da liquidação.

Promoveu Pedro Lamberti a execução, em que foram liquidados os prejuizos, perdas e damnos —
na importância de 796:693|724, e julgados procedentes por sentença de 18 de fevereiro de 1885,
de que aggravou a Illma. Gamara, não tomando, porém, a Relação conhecimento do recurso, por ter
sido interposto fora do prazo legal.

Por parte da Illma. Câmara deixou-se de invocar o beneficio de restituição, e de interpor-se
recurso de revista, que cabia no caso, visto como tratava-se de uma decisão que punha fim á causa.

E assim ficou a executada definitivamente condemnada no incidente da liquidação, tendo pas-
sado em julgado a respectiva sentença.

Seguiu-se a intimação â Illma. Câmara para satisfazer a importância liquida, expedindo-se com
venia mandado afim de, na falta de pagamento, proceder-se a penhora em rendimentos equiva-
lentes ao debito de 912:840$469, principal, juros e custas.

*i>>
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O Presidente da Illma. Câmara declarou que o mandado não podia ser cumprido, visto acharem-se

os rendimentos da municipal idade isentos de penhor*, por lei.

O exeqnento invocou a intervenção do juiz, e este offlciou ao Governo, Hvandoao seu conheci-

mente o facto e solicitando providencia que facilitasse a diligencia de modo que ícasse prcenclnda

a formalidade legal da penhora, condição imprescindível para qne pudesse a lima. Gamara dis-

cutir por meio de embargos qualquer nullidade na execução, pois que não admittiam-se embargos,

em tal caso, sinão depois de feita apanhara, art. 575, § 1», do Regulamento n. ,37 de 2ode

novembro de 1850. .
O Ministro do Império declarou, em Aviso de 9 de junho de 1886, que o artigo indicado nao

podia ser invocado para justificar a necessidade de cumprimento do mandado expedido contra a

Illma Câmara, e sim mostrava que o meio judicial era incompetente para a execução das sentenças

proferidas contra a municipalidade, cujos bens e rendimentos não são passíveis de penhora, como

decidiu o Aviso do Ministério do Império de 24 de novembro de 1885 e estatuiu o art. 7» do

Regulamento que baixou com o Decreto n. 9549 de 23 de janeiro de 1886, para execuções eiveis

e cornmerciaes.
E que assim cabia-lhe dizer :

« Que a execução movida por Pedro Lamber ti contra a Illma. Câmara devia considerar-se finda

com a" sentença de liquidação, que passou em julgado, desde que não pôde ser autorisada, em face

da legislação vigente, a penhora cm bens ou rendimentos das Câmaras Municipaes; cumprindo,

portanto, ao exequente requerer o seu pagamento á Câmara, e usar dos recursos administrativos.

«Que, no caso de proseguir a execução pela penhora, devia ser suscitado conílicto de

attribuição. »
Pelo que fica relatado, conclue-se que a Illma. Gamara não tem mais recursos ante o Poder

Judiciário, e quando os tivesse, não poderia usar delles, attenta a parte final do citado aviso.
Pedro Lamberti, portanto, é credor da Illma. Câmara por força de julgamento definitivo e soberano.

Em circumstancias taes, a illma. Câmara Municipal resolveu, como plano de administração e

medida de moralidade e meio de manter seu credito, segundo diz ella, chamar por edital concurrencia

para o arrendamento da Praça do Mercado da Candelária e chalets das Marinhas.
O recorrente Pedro Lamberti, no intuito de facilitar o seu pagamento na importância de

1.043:498$, propoz tomar a si os ditos immoveis, obrigando-se : Io a pagar-se pela renda delles da

quantia declarada, cedendo ao cofre municipal os juros que decorrerem da data do contrato em
diante; 2o a concorrer para o mesmo cofre com a quantia de 630:000$, pagos por prestações iguaes
semestralmente no espaço de nove annos, tempo da duração do arrendamento; 3o a pagar, no

prazo de 60 dias depois da entrega dos immoveis, a quantia de 40:000S000.
O proponente obriga-se, celebrado o contrato, a dar plena e gerai quitação á Illma. Câmara,

e no mais sujeita-se ás condições do edital.
A proposta Lamberti, na opinião da Illma. Câmara, é a mais vantajosa em preço e traz á

municipalidade o proveito de libertar-se de uma grande divida, com a incontestável vantagem de
obter recursos para pagamentos provenientes de outros pleitos concernentes a esse mesmo immovel,
que ha annos nada produz para o proprietário.

Accrescenta a Illma. Câmara, em sua representação, que o Aviso do Ministério do Império
de 7 de março do corrente anno, não approvando a concurrencia aberta, além de collocal-a em
difficil posição, a coage a demandar contra seus interesses econômicos e moraes, e vai de encontro
ao A.yjso do Ministério do Império de 9 de junho de 1886, que considerou finda, com a sentença de
liquidação, a execução movida por Pedro Lamberti.

Que em manifesto engano labora o Aviso de 7 de março, quando declara que ainda não fora
reconhecida a divida Lamberti por acto algum da municipalidade.

Que o reconhecimento dessa divida consta de diversos actos da municipalidade approvados
em sessão ; consta do Aviso de 9 de julho de 1886, acima citado ; está reconhecida por sua natureza;
é um caso julgado com execução apparelhada.
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A alta e baixa nos mercados seguem outras normas.
Finalmente, que a Illma. Câmara não tem, para sol ver seu enorme debito, outro meio; pelo queimpi rrip;;?tido-ealizar seu piano eeonomic°* aceitand°-se a ^ *^xüe.empenhar-se ella da obrigação em que está de pagar o que deve

» „l'.t™rT"" l"~e iaS'° "m " dS •"**—'--i— P» —— o ....
Deus Guarde a V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Ministro e Secretario de Estado dosNegoC1os do Impem. - 0 Procurador da Coroa, Desembargador Manoel Pedro Moreira VUlaboil

Ministério dos Negócios do Império.- 1» Directoria.- Rio de Janeiro em 16 de fevereiro de 1889.
Sua Magestade o Imperador, a quem foi presente o officio do 1° do corrente mez, com que aIllma. uuna» Municipal submetteuá consideração do Governo a minuta do contrato que por'portara de 31 de janeiro ultimo foi autorizada a celebrar com Pedro Leandro Lamberti para oarrendamento da Praça do Mercado da Candelária e chalets das Marinhas, acompanhada da relaçãoauthentica dos preços que pagam os actuaes locatários das bancas, sobrados e mais compartimeutosdaquelles immoveis, Ha por bem approvar a mencionada minuta, afim de que se possa lavrar ocompetente termo de contrato: o que o mesmo Augusto Senhor Manda declarar á Illma. Câmara

para os devidos effeitos.— Antônio Ferreira Vianna. '

Ministério dos Negócios do Império— l« Directoria.-Rio de Janeiro em 4 de março de 1889.
A Sua Magestade o Imperador foi presente o recurso do Vereador José Carlos do Patrocíniointerposto do acto pelo qual a Illma. Câmara Municipal celebrou contrato com José Manoel Navarro

para uma Exposição Municipal em terrenos da Praça D. Pedro I, com privilegio por dois annosem todo o município, obrigando-se aquelle cidadão, além de outros ônus, a pagar a quantia de500$000 mensaes com destino ao ajardinamento da referida praça na parte onde se effectuarà aexposição.
E o mesmo Augusto Senhor, Considerando que o referido contrato não é mais do que umarrendamento de bens do Conselho, e como tal nenhum effeito pôde produzir sem a confirmação

deste Ministério nos termos do art. 44 da Lei do 1° de oitubro de 1828, Ha por bem dar provi-mento ao mencionado recurso : o que Manda declarar á Illma. Câmara, para seu conhecimento.— Antônio Ferreira Vianna.

Ministério dos Negócios do Império.- Ia Directoria.- Rio de Janeiro em 14 de março de 1889.

Illm. eExm. Sr.— Resolvendo a consulta feita em telegramma de 26 de janeiro ultimo, declaro
a V. Ex. que pôde o cidadão que desempenha o logar de agente de colônias de Índios accumular as
funcções de Vereador, visto que tal logar não é emprego retribuído por disposição legislativa, não
sendo a este caso applicavel a disposição do art. 24 da Lei n. 3029 de 9 de janeiro de 1881, conforme
a doutrina da Consulta das Secções reunidas de Justiça e Império do Conselho de Estado de 12 de
oitubro de 1885, a que se refere a Imperial Resolução de 28 de novembro do mesmo anno.

Deus Guarde a V. Ex.— Antônio Ferreira Vianna.— Sr. Presidente da Provincia do Maranhão
3
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Ministério dos Negócios do Império.— 3a Directoria.— Rio de Janeiro em 16 de março de 1889.

Em officio de 18 de agosto de 1887 a Illma. Câmara Municipal, attendendo á conveniência de
regularisar o movimento da verba - Custas judiciarias — com o fim de simplificar a escripturação
referente a esse ramo do serviço e facilitar o andamento dos processos judiciaes a seu cargo, pediu
ao Governo autorisação para, á semelhança do que fora feito com diversos serventuários em
virtude das Portarias de 27 de março de 1882 e de 31 de julho de 1885, contratar com mais alguns
escrivães o pagamento fixo das custas a que tivessem direito mediante prestações mensaes, e o
Ministério dos Negócios do Império, em Portaria de 14 de janeiro do anno passado, negou á
Illma. Câmara a autorização pedida e determinou que se considerassem insubsistentes os con-
tratos já celebrados.

Mais tarde, aquelles serventuários de officios de justiça reclamaram contra a decisão proferida
e este Ministério submetteu a questão ao dos Negócios da Justiça, o qual em Aviso de 26 de setembro
ultimo, entendendo que o assumpto devia ser resolvido pelo do Império, por se tratar de matéria
de interesse da Illma. Câmara, declarou não haver inconveniente algum no contrato que os
escrivães tinham feito e pretendiam ficasse de novo em vigor, assim como lembrou varias provi-
dencias no intuito de acautelar os interesses da Illma. Câmara, e finalmente remetteu o oíficio de
14 de agosto subsequente, em que ella prova que, admittida a deducção das custas, esta despeza,

que é cie natureza improductiva, ficará reduzida com proveito de outras mais urgentos e úteis: o

que muito importa ao interesse publico do município da Corte, cuja receita é de todo insufficiente
aos variados serviços a seu cargo.

Sendo certo que, com fixar a remuneração do S3rviço, o regimento de custas não obsta a sua
redueção, e até remissão si nisso convier o credor, como se verifica na hypothese proposta ;

E, tendo em consideração que todo o beneficio ou vantagem que da desistência dos escrivães, ou
outros que tenham direito a custas certas e contadas, resultar para a municipalidade, se tornará
irrevogável em razão de seu privilegio, o que, antes de contrariar, deve-se facilitar:

Ha por bem Sua Magestãde o Imperador que, revogada a Portaria de 14 de janeiro do anno

passado, a Illma. Câmara não só renove aquelles contratos, mas também applique esta autorisação
a todos quantos em virtude de seus cargos percebem custas do cofre municipal, e que, mantida na

proposta do orçamento relativo ao corrente exercicio a quantia consignada para despezas desta
natureza, se estipulem em os novo? contratos as seguintes condições:

l.a Renuncia em favor da Illma. Câmara de todas as custas por ella devidas que excederem
ao prefixado, com obrigação de restituirem ps renunciantes o que porventura venham a receber
além dareclucção prevista na desistência proposta e aceita;

2.a Assignatura do termo de renuncia por todos os serventuários e empregados de justiça que
tenham de receber custas do cofre municipal, para que se firme o principio de igualdade, garantia
única da vantagem real da desistência ;

3.a Obrigação, expressa no mesmo termo, quanto aos escrivães, de apreseatarem os renun-
ciantes, no fim de cada exercicio, um quadro demonstrativo das custas vencidas na fôrma do regi-
mento e cias que forem pagas em razão da desistência, para ser annexado á proposta do orçamento.
— Antônio Ferreira Vianna.

Ministério dos Negócios do Império.— 3a Directoria.— Rio de Janeiro em 16 de abril de 1889.

Autorizada a Illma. Câmara Municipal pela Lei n. 3896 de 24 de novembro do anno findo, no
art. 11, a contrahir um empréstimo até ao máximo cie 5.000:000$000 a juros de40/<>el% de
amortisação, sendo annualmente fixada no orçamento municipal verba para o serviço dos juros e
amortisação do empréstimo, devendo ser as condições do contrato sujeitas á approvação do Go-
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verno, que fiscalisará a applicação do empréstimo aos fins para que é pela Illma. Câmara solicitada7;; a autorisação, Manda Sua Magestade o Imperador declarar á Illnn. Câmara que a ella compete a
; iniciativa na execução do referido art. 11 da mencionada Lei.- Antônio Ferreira Yxanna.

Ministério dos Negócios do Império.— Ia Directoria.— Rio de Janeiro em 26 de abril de 1889.

lllm. e Exm. Sr.— Não se tendo concluído a eleição de Vereadores da Camára Municipal da
villa do Rio das Egoas, realisada no dia Io de julho de 1886, visto que só foram eleitos três cida-
dãos, e não mais eífectuou-se o 2o escrutínio para preenchimento dos quatro logares restantes pelos
motivos que estão detidamente expostos no officio do Juiz de Direito da comarca datado de 15 de
julho ultimo, o qual devolvo com os outros documentos originaes que acompanharam o officio dessa
Presidência n. 42 de 30 do mez próximo passado, a que respondo: declaro a Y. Ex. que lhe
cumpre, na conformidade do Aviso de 11 de junho de 1888, junto por cópia, expedir ordem para
que se faça o 2o escrutínio afim de completar-se o numero de Vereadores que compõem a referida
Câmara, observando da Lein. 3029 de 9 de janeiro de 1881 e respectivo Regulamento as disposições
que actualmente se possam applicar ao caso.

Deus Guarde a V. Ex.— Antônio Ferreira Vianna.— Sr. Presidente da Provincia da Bahia.

Ministério dos Negócios do Império.— 3a Directoria.—Rio de Janeiro em 29 de abril
de 1889.

Sua Magestade o Imperador Manda declarar á Illma. Câmara Municipal, em solução do officio
n. 119 de 25 do corrente mez, que fica approvada a tabeliã, que acompanhou por cópia o dito
officio, relativamente aos vencimentos que foram fixados, nos termos da Portaria do Ministério dos
Negócios do Império de 16 de março ultimo, aos serventuários de justiça criminal deste Ministério,
mediante contratos celebrados com os mesmos serventuários, em virtude dos quaes desMiram das
custas judieiaes a que é obrigada a mesma Illma. Câmara.

A despeza correrá pela verba « Judicial e custas », cujo credito será devidamente augmentado

quando for approvada a proposta de orçamento municipal para o corrente exercício, enviada ao
referido Ministério com o officio de 29 de oitubro do anno passado, podendo, entretanto, ter desde

já execução os contratos a quese refere a tabeliã ora approvada.— Antônio Ferreira Vianna.
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DECRETO N. 10.050—DE 13 DE OITUBRO DE 1

Dá noto Regulamento á Escola Normal.
•

Usando da autorização concedida pelo art. 2o, § 2o da Lei n. 3314 de 16 de oitubro
de 1886, Hei por bem que na Escola Normal se observe o novo Regulamento que com
este baixa, assignado por José Fernandes da Costa Pereira Júnior, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império, que assim o tenha entendido e
faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 13 de oitubro de 1888, 67° da Indepen-.
dencia e do Império.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
¦¦ -'V,1 ¦

José Fernandes da Costa Pereira Júnior.
t .¦

Regulamento a que se refere o Decreto n. 10.060 desta data

CAPITULO I

DA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA

Art. l.° A Escola Normal destina-se a formar professores para as escolas publicas
de instrucção primaria do municipio da Corte.

Art. 2.° O regimen da Escola é o externato, sendo gratuito o seu ensino, distribuído
a ambos os sexos.

Art. 3.° A duração do curso de estudos è de tres annos.
Art. 4.° E'fixado em 50 o numero máximo de alumnos aclmissiveis no primeiro

anno do curso.
Art. 5.° Terá a Escola um gymnasio, uma bibliotheca, um museu pedagógico,

gabinetes de desenho e para o estudo das sciencias physicas e naturaes, e uma officina
para trabalhos manuaes.

Art. 6.° Annexasao estabelecimento haverá escolas de applicação para cada um
dos sexos, ou, pelo menos, uma do sexo masculino,, em que os alumnos e alumnas se

»

exerçam na prática do ensino.
Art. 7.° Poderá também ser annexado á Escola um jardim da infância, em que

as alumnas-professoras se habilitem na prática do respectivo ensino. --
Art. 8.° Ao Inspector Gefal compete a inspecção e superintendência da Escola em

tudo quanto respeita ao ensino e á disciplina.
c.-l

$«.
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CAPITULO II

DO PESSOAL

Art. 9.° O pessoal a> Escolacompôr-se-á de: .
1 Director.
7 Professores cathedraticos, sendo : 1 de religião ; 1 de instrucção moipl e civica,

noções de economia política, pedagogia e legislação escolar ; 1 de portuguez e noções de

historia da litteratura da língua vernácula ; 1 de francez ; 1 de geographia e historia ;
1 de mathematicás elementares e noções de escripturação mercantil, e 1 de elementos de

sciencias physicas e naturaes. ¦'
• 5 professores adjuntos, sendo: Ide instrucção moral e civiea, noções de economia

política, pedagogia e legislação escolar ; 1 de portuguez e noções de historia da littera-
tura da lingua vernácula ; 1 de geographia e historia ; 1 de mathematicás elementares e

noções de escripturação mercantil, e 1 de elementos de sciencias physicas e naturaes.
Professores de bellas-artes, sendo : 2 de escripta e desenho, e 1 de musica vocal.
Mestres, sendo: 1 de trabalhos manuaes do sexo masculino, 1 mestra de trabalhos

de agulha, 1 mestre de gymnastica para o sexo masculino e 1 mestra de gymnastica para
o sexo feíti inino.

1 Secretario.
,;,;1 Encarregado, da bibliotheca,: mus,eu pedagógico e gabinetes.

1 Amanuense.
1 Porteiro-Continuo.
4 Inspectores ou Inspectoras.
1 Continuo-Correio.
Art. 10. Serão nomeados por Decreto o Director eos professores cathedraticos e

adjuntos, excepto o professor de religião.
Os professores de bellas-artes e os mestres, que poderão ser nacionaes ou estrangeiros,

servirão mediante contrato celebrado com o Ministro do Império.
Serão nomeados por Portaria do mesmo Ministro o professor de religião e os demais

empregados.
Art. 11. A nomeação de inspectores ou inspectoras regular-se-á, quanto ao numero,

proporcionalmenteáfreqüência de alumnos-professores de cada um dos sexos.
... Art. 12. O pessoal da Escola terá os vencimentos indicados na tabeliã annexa, sob

n. 1, ao presente Regulamento.
Art. 13. Haverá um professor para a escola de applicação do sexo masculino e uma

professora para a do feminino.
Art. 14. Os professores a que se refere o artigo antecedente, servirão mediante

contrato celebrado com o Ministro do Império, ou serão nomeados por Decreto. Neste
caso, à nomeação precederá concurso, que se effectuará quando, o, Governo julgar
opportuno. , t

Art. 15. Os empregados da Escola ficam sujeitos a^o desconto d$, respectiva grati-
ficação nos dias em que, por motivo justificado,: faltarem a qualquer dos srrviçosj a seu
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cargo ; é da totalidade dos vencimentos si as faltas não forem justificadas, éalvo o caso
de serviço publico gratuito e obrigatório. .

Art. 16. Nos casos de substituição previstos neste Regulamento caberá ao substi-
tuto, si pertencer ao pessoal da Escola, além dos seus próprios vencimentos, uma grati-
ficação igual á do substituído, comtantò que não exceda o vencimento do logar, e, si o
substituído nada receber ou estiver vago o logar, uma gratificação correspondente á
metade dos respectivos vencimentos.

. Quando o substituto for pessoa estranha á Escola, receberá uma gratificação igual aos
vencimentos do cargo.

Art. 17. O Director da Escola não poderá accumular o exercicio de qualquer outro
emprego, ainda que este seja do magistério official.

Outrosim não poderá exercer particularmente o magistério primário ou secundário.
Art. 18. Os professores cathedraticos e adjuntos não poderão, sem prévia auto-

risação do Ministro do Império, exercer cargo alheio ao magistério, bem assim qualquer
profissão commercial ou industrial.

Secção I

Do Director

Art. 19. O Director da Escola será nomeado dentre pessoas distinctas por suas
habilitações em relação á instrucçâo publica.

Art. 20. Nos impedimentos repentinos do Director servirá o professor cathedratico

que maior antigüidade contar no magistério da Escola é estiver em exercicio.
' Art. 21. Incumbe especialmente ao Director, além da direcção dos estudos e da

administração interior da Escola, nos termos do presente Regulamento:
1.° Reunir, sob sua presidência, os professores e mestres, para os fins declarados

neste Regulamento, e todas as vezes que tiverem de prestar informações, dar pareceres e
organizar trabalhos que lhes forem exigidos pelo Ministro do Império, pelo Inspector
Geral ou pelo Conselho Director ; bem assim, antes de abertas as aulas, e, ao menos,
uma vez por trimestre, para, em conferência pedagógica, examinarem as questões de

ensino é disciplina, podendo indicar os melhoramentos que julgarem necessários.
Essas reuniões, que serão marcadas sem prejuízo do serviço das aulas, exames e

outros trabalhos da Escola, não têm caracter de congregação.
O Director enviará, em duplicata, cópia de cada uma das actas das reuniões, dentro

do prazo de oito dias, com as observações que julgar convenientes, ao Inspector Geral,

que transmittirá uma das cópias ao Ministro do Império, emittindo juizo a respeito dos

assumptos de que se tiver tratado. *
2.° Redigir o Regimento interno da Escola e quaesquer Instrucções necessárias à

boa ordem do serviço, submetteudo-os á approvação do Ministro do Império, por intó-

médio do Inspector Geral.
3.° Verificar assiduamente a escripturação dos livros da Escola.

4. ° Organizar o orçamento annual e ordenar as despezas de prompto pagamento.
5.° Contratar, mediante cóncurrencia publica, sempre que fôr possivel, o forneci-

mento dos objectos necessários ao serviço da Escola.



..:,-.' 6.° Admittire despedir os serventes, assim como os operários que tiverem de
auxiliar os mestres de trabalhos manuaes; realizando-se a admissão dentro dos limites da
respectiva consignação da verba do orçamento destinada ás despezas da Escola.

7.° Velar pela observância desto Regulamento e propor ao Governo o que convier
ao aperfeiçoamento do ensino e melhor regimen da Escola.

8. ° Representar a Escola no Conselho Director, intervindo nos seus trabalhos e
deliberações.

§ 1.° O Director, além de participar ao Ministro do Império, por intermédio do
Inspector Geral, todas as occurrencias attinentes ao ensino e à disciplina escolar, deverá
apresentar-lhe, pela mesma fôrma, no fim de cada anno lectivo, um relatório acerca dos
respectivos trabalhos, informando circumstanciadamente sobre o aproveitamento * pro-
ceder dos alumnos e sobre o desempenho do serviço do pessoal da Escola.

O Inspector Geral transmittirá, com as suas observações, o dito relatório á
Secretaria ' de Estado, até o. ultimo dia do mez de março.

§ 2.° As propostas, consultas e representações que o Director submetter ao Governo
serão sempre encaminhadas por intermédio do Inspector Geral, que sobre ellas emittirà
parecer.

Secção II

Eos professores catkedraticoa e adjuntos e dos mestre* I

Art. 22. Os professores cathedraticos e adjuntos, excepto o professor de religião,
serão nomeados mediante concurso.

Art. 23. Aos ditos professores imcumbe em geral:
1;.° Comparecer ás reuniões de que trata o n. Io do art. 21.
2.° Observar fielmente o programma do ensino e as prescripções deste Regulamento

e do Regimento interno da Escola, bem assim as Instrucções especiaes do Director quanto
àdisciplina e policia das aulas.

3.° Prestar seu concurso, segundo os conhecimentos especiaes de cada um, para
a direcção e excursões praticas e herborisações, assim como de visitas a fabricas,
officinas e outros estabelecimentos.

4.° Cumprir todas as requisições feitas pelo Director no interesse do ensino ou
para esclarecimento das autoridades superiores.

.5.° Comparecer ás conferências pedagógicas instituídas pelo art. 76 do Decreto
n. 1331 A de 17 de fevereiro de 1854, concorrendo aos respectivos trabalhos e dis-
cussões.

O professor de pedagogia, e, na sua falta, o respectivo adjunto, tomará parte na
discussão das questões a que se refere o art. 10 das Instrucções de 11 de março
de 1884.

6.° Mediante designação do Inspector Geral, ouvido o Director, inspeccionar as
escolas publicas da Corte e visitar as escolas ou collegios particulares, na fôrma do
disposto no art. 7o, §§l°e3°, do Regulamento annexo ao Decreto n. 1331 A de 17
de fevereiro de 1854.



Art. 24. Os professores cathedraticos serão substituídos :
1.° Pelos adjuntos ás respectivas cadeiras.
2.° Quando o Director julgar conveniente, mediante designação, a que procederá,

por adjuntos a outras cadeiras ; e, na falta destes, por outros professores cathedraticos,
3.° Por pessoas estranhas á Escola, nomeadas pelo Governo.
Art. 25. Aos professores adjuntos incumbe :
1.° Superintender, conforme a designação que o Director fizer no começo do anno

lectivo, os trabalhos manuaes do sexo masculino. . .
2.° Executar, ou auxiliar, mediante igual designação, os serviços de que trata o

art. 71, §§Pe 2.°
§1.° Os adjuntos são obrigados a apresentar-se na Escola nos dias mareados para

as lições dos respectivos professores.
§2.° Não estando na regência de cadeira, caso em que lhes assistem os mesmos

deveres que aos cathedraticos, terão a seu cargo, em dias diferentes dos indicados no
paragrapho anterior, o serviço de recapitulações, conforme se determinar no horário da
Escola.,

Art. 26. São estensivas aos professores de bellas-artes e aos mestres as obrigações
estatuidasno art. 23.

Art. 27. Esses professores e mestres serão subtituidos, nos respectivos impedimentos,

por pessoas designadas pelo Ministro do Império..
Art. 28. O tempo máximo de trabalho com a instrucção dos alumnos, comprehen-

dido, além das horas ordinárias, o que se reservar para conferências, recapitulações
e outros exercicios feitos dentro ou fora da Escola, é fixado em dezeseis horas, por
semana, quanto aos professores, excepto o de religião, e em doze horas, quanto aos mes-
três. O professor de religião não será obrigado amais de três horas de trabalho por
semana com a instrucção dos alumnos.

§ 1.° Reputar-se-à falta a entrada na aula depois da hora, ea sahida antes que ella
termine, salvo licença do Director.

As faltas áâ reuniões dt que trata o art. 21, n. Io, ou a quaesquer trabalhos a

que é obrigado o professor ou mestre, serão contadas como as que se derem nas aulas.

§2.° Os professores e mestres devem participar previamente, e por escripto, ao
Director o seu impedimento, sempre que tiverem de faltar, salvo quando fôr impre-

' 
vista a causa, podendo, neste caso, a participação ser feita no dia seguinte.

Art. 29.0 professor, nomeado em virtude de concurso, que dentro de seis mezes

não comparecer para tomar posse, nem communicarao Director a razão justificativa da

demora, perderá o direito à respectiva cadeira, sendo a nomeação declarada sem effeito

pelo Governo.
Verificada a demora da posse, o Director communicará o facto ao Inspector Geral,

que, depois de submetter ao Conselho a justificação, si tiver havido, participará ao Governo

o occorrido para a final decisão.
Art. 30. O professor, nomeado mediante concurso, que deixar de exercer as respe-

ctivas funeções por espaço de três mezes, S3m que perante o Director justifique a ausência
incorrerá nas penas do art. 157 do Código Criminal.
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Si a ausência exceder a seis mezes, reputar-se-à ter havido renuncia do magis-
terio.

§ 1.° Na primeira hypothese, findo o prazo de tres mezes, o Director communicará
o facto com todas as circumstancias ao Inspector Geral, que convocará o Conselho, afim
de deliberar sobre o assumpto, expondo minuciosamente os fundamentos do seu parecer.

O Ministro do Império decidirá si tem logar ou não o processo, remettendo, no caso
affirmativo, os documentos concernentes ao facto ao Promotor Publico, para intentar a
accusação judicial por crime de responsabilidade.

§ 2.° Na segunda hypothese, o Director participará ao Governo o occorrido, afim de
ser o logar declarado vago, ouvido o Inspector Geral.

Art. 31. Si constar que algum professor, nomeado mediante concurso, que ainda
não tenha completado 10 annos de effectivo serviço, está impossibilitado de continuar
no exercicio do magistério por incapacidade physica ou moral, será ouvido a tal respeito
o Conselho Director, e, á vista de seu parecer, decidirá o Ministro do Império si cabe o

processo judicial, transmittindo, no caso affirmativo, os papeis ao Promotor Publico.
Art. 32. O provimento, mediante concurso, em algum dos logares do magistério da

Escola, será considerado vitalicio depois de 10 annos de effectivo exercicio.
Paragrapho único. Ao professor que, contando este tempo de serviço, se tiver distin-

guido no desempenho das respoctivas funeções, conceder-se-á, sobre proposta do Inspe-
ctor Geral, ouvido o Conselho Director, uma gratificação addicional correspondente á
quarta parte dos seus vencimentos. Essa gratificação será elevada, preenchida a mesma
condição, á terça parte e á metade de taes vencimentos, quando o professor cathedratico
ou adjunto completar 15 e 20 annos de serviço.

As ditas gratificações serão suspensas em relação ao professor que as desmerecer por
seu procedimento ulterior, e pagas a contar da data em que forem concedidas.

Art. 33. Logo que algum professor, nomeado mediante concurso, completar 25
annos de serviço effectivo, o Director da Escola o fará constar ao Inspector Geral com as
informações necessárias, afim de se resolver sobre a continuação do professor no magis-
terio, ou sobre a sua jubilação, conforme convier ao serviço publico, intimando-o na
mesma oceasião para que requeira a licença, afim de continuar no exercicio do logar,
caso não prefira ser jubilado.

Art. 34. O professor, nomeado em virtude de concurso, que, contando o tempo de
serviço de que trata o artigo antecedente, não obtiver permissão para continuar no magis-
terio da Escola, será jubilado como ordenado por inteiro e a gratificação addicional que
lhe houver sido concedida nos termos do art. 32.

O que antes daquelle prazo ficar impossibilitado de continuar no exercicio do
magistério será jubilado com ordenado proporcional ao tempo de effectivo serviço, si este
não fôr inferior a 10 annos.

Art. 35. O professor cathedratico ou adjunto, que fôr jubilado pelo motivo cons-
tante da 2a parte do artigo antecedente não poderá execer emprego algum de nomeação
do Governo.

Art. 36. O professor cathedratico ou adjunto terá direito :
1.° A mais uma gratificação addicional correspondente á quarta parte do respectiro
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ordenado, desde que complete 25 annos de serviço effeetivo, quando o Governo, sobre
proposta do Inspector Geral, ouvido o Conselho Director, o conservar no magistério *
depois desse prazo.

2.° Aserjubilado, com todos os vencimentos, menos a referida gratificação, si servir
por mais de 10 annos além do dito prazo.

Art. 37. Não será contado para a jubilação o tempo empregado fora do magistério,
salvo em commissões relativas a serviço de instrucção publica.

Art. 38. Os professores cathedraticos ou adjuntos que, por negligencia ou má
vontade, não cumprirem bem as respectivas obrigações, instruindo mal os alumnos, exer-
cendo a disciplina sem critério, deixando de participar os motivos que os inhibam de
comparecer para o serviço, faltando aos trabalhos escolares sem causa justificada por
mais de três dias em um mez, e, em geral, infringindo qualquer das disposições deste
Regulamento ou as decisões de seus superiores, ficam sujeitos ás seguintes penas:

Admoestação.
Reprehensâo.
Suspensão de exercício e vencimentos até quinze dias.
Suspensão de exercício e vencimentos de um até três mezes.
Demissão. >
As três primeiras serão impostas pelo Director; a quarta pelo Inspector Geral e a

ultima pelo Governo, ouvido o Gouselho Director, no caso de que trata o n. 3o do
art. 40.

Da pena de suspensão haverá recurso para o Ministro do Império, dentro do prazo
de cinco dias, contados da intimação.

Art. 39. A pena de suspensão será imposta :
l.°Na reincidência de actos pelos quaes o professor tenha sido reprehendido.
2.° Quando o professor der maus exemplos ou inculcar maus princípios aos alumnos.
3.° Quando faltar ao respeito ao Director, e a qualquer outra autoridade superior.
Paragrapho único. Ficará sujeito à suspensão do exercício e vencimentos respectivos

o professor que fôr pronunciado em crime inafiançável, ou accusado judicialmente de
furto, roubo, estellioaato, falsidade, banca-rota, rapto, estupro, adultério, ou outro
qualquer delicto que offenda á moral publica. . ¦ ?

Art. 40. O professor cathedratico ou adjunto, ainda que tenha servido pelo tempo
de que trata o art. 32, perderá o logar.

l.° Si fôr condemnado por crime a que esteja imposta a pena de perda do emprego
ou a de galés ou prisão com trabalho, ou pelos crimes de que trata o artigo anterior.

2.° Si tiver sido suspenso por três vezes.
3.° Si fomentar immoralidadeentre os alumnos.
Art. 41. No ultimo caso do artigo antecedente, suspenso o professor, o Inspector

Geral convocará o Conselho para que julgue a accusação ou denuncia.
Julgada esta procedente, será ouvido por escripto o accusado, marcando^se-lhe o

prazo de oito dias.
Recebida ou não a resposta dentro desse prazo e ouvidas as pessoas que souberem

do facto denunciado, para o que se designará previamente dia e hora, decidirá o Conselho

o



' r,7—\ '

?:

*

por maioria de votos, si tem ou nao logar a pena de demissão, prevalecendo, no caso de

empate, o juizo mais favorável.
Para que o Conselho possa deliberar a tal respeito, é necessário que esteja completo,

sendo convocados os membros substitutos, no impedimento dos ordinários.

O Conselho Director submetterá sua decisão ao Governo, para que este resolva sobre

a matéria, ficando salvo ao interessado o recurso estabelecido pelo art. 46 do Decreto

n. 124 de 5 de fevereiro de 1842, ouvida sempre a Secção dos Negócios do Império do

Conselho de Estado.
Art. 42. Os professores de bellas-artes e os mestres, os quaes serão conservados

emquanto bem servirem, ficam sujeitos ás penas de admoestação, reprehensão e sus-

pensão, na conformidade dos arts. 38 e 39.
Quando, porém, lhes fôr imposta a pena de suspensão, o Director ou o Inspector

Geral levara ao conhecimento do Ministro do Império o que tiver occorrido, afim de que
se resolva sobre a rescisão dos respectivos contratos.

Secção III

Dos concursos para o magistério da Escola

Art. 43. Oito dias depois de ter vagado algum logar de professor cathedratico ou
adjunto, mandará o Inspector Geral annunciar o concurso no Diário Official e nas folhas
de maior circulação do municipio da Corte.

Art. 44. Serão inscriptos os cidadãos brazileiros que o requererem ao Inpector
Geral, provando maioridade legal e moralidade.

A maioridade legal prova-se por meio de certidão de idade ou documento equiva-
"lente, e a moralidade por meio de folha corrida.

Os requerentes poderão apresentar em seu abono quaesquer outros documentos, dos

quaes se lhes passará recibo. •
Art. 45. Mediante despacho do Inspactor Geral, que, verifican4o estarem os requeri-

meatos com os precisos requisitos, escreverá logo no alto de cada um o dia e a hora em

que lhe tenha sido Apresentado, o candidato assignará o nome em livro especial, em
que haverá para cada concurso um termo de abertura e outro de encerramento,
assignados pelo mesmo Inspector.

Art. 46. A inscripção poderá ser feita por procurador, no caso de justo impedi-
mento do candidato.

Art. 47. Do despacho do Inspector Geral, que negar a inscripção, haverá recurso
para o Ministro do Império, dentro do prazo de oito dias.

Art. 48. Não poderá increver-se quem tiver soffrido pena de galés ou condomnação
por crime de furto, roubo, estellionato, falsidade, banca-rota, ou qualquer outro que
offenda á moral publica.

Art. 49. No caso de duas ou mais vagas, os concursos serão feitos na ordem em
que ellas se tiverem dado, guardando*se o intervallo de 30 dias, pelo menos, entre o
encerramento de uma e o de outra inscripção.
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Art. 50. Vagando os logares de professor cathedratico e adjunto da mesma cadeira,
serão postos simultaneamente em concurso.

Art. 51. O prazo para inscripção será de três mezes, e, si terminar durante as
férias, conservar-se-á aberta a mesma inscripção nos três primeiros dias úteis que a ellas
se seguirem.

Art. 52. Findo o prazo da inscripção, nenhum candidato será admittido, salvo por
determinação motivada do Ministro do Império, antes cie constituida a commissão
julgadora.

Art. 53. Si não houver candidato ou forem inhabilitados os que tiverem concorrido,
bem como si o Governo resolver que seja annullado o concurso, nos termos do art. 68,
abrir-se-á outro, cujo prazo será também de três mezes. Dado, segunda vez, qualquer
destes casos, será aberta nova inscripção pelo prazo de seis mezes; e, si terminado o
novo prazo, não apparecer algum candidato, o Governo poderá contratar professor
estrangeiro ou nomear, dentre os nacionaes habilitados, quem estiver nas condições
do art. 44.

Art. 54. Terminada a inscripção e decididos os recursos que se tenham apresentado,
o Inspector mandará publicar no Diário Official a relação dos candidatos inscriptos,
segundo a data da apresentação dos respectivos requerimentos, e solicitará do Ministro
do Império a nomeação de dous examinadores e de um juiz para servirem no concurso.

Com os nomeados e o Director da Escola, sob a presidência do Inspector Geral,
ficará constituida a commissão julgadora.

Art. 55. Feitas as nomeações de que trata o artigo antecedente, o Inspector Geral
convocará a commissão no mais breve prazo para determinar o dia, hora e logar do
concurso e tomar qualquer providencia conveniente ao andamento dos respectivos
trabalhos.

Art. 56. Os referidos dia, hora e logar serão annunciados com antecedência, por
meio de edital affixado na Escola e publicado no Diário Official.

Art. 57. Nos concursos para provimento dos logares de professor e adjunto,
haverá duas series de provas: escriptas e oraes.

Nos que ie referem, porém, aos logares de professor e adjunto de pedagogia e pro-
fessor e adjunto de elementos de sciencias physicas e naturaes, haverá mais a prova prática.

As provas de cada serie serão feitas em dias consecutivos, realizando-se as oraes
três dias depois de terminadas as escriptas, e as praticas também três dias depois das

provas oraes.
Os pontos de cada prova serão communs a todos os candidatos e tirados á sorte pelo

primeiro inscripto, ou, no caso do art. 59, § 8o, pelo primeiro de cada turma.
Art. 58. As provas escriptas comprehenderão :
1.° Quanto aos logares de professor e adjunto á cadeira de instrucção moral e

civica e pedagogia, duas dissertações: uma sobre assumpto de instrucção moral ou
cívica; outra sobre assumpto de pedagogia.

2.° Quanto à cadeira de francez: Io, traducção de uma pagina de escriptor francez e
versão de um trecho de prosador portuguez ou brazileiro; 2o, dissertação, redigida em
francez, sobre questão de metfyxjo 4e ensino das línguas vivas. ,':vme
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3.° Quanto aos demais logares de professores e adjuntos, duas dissertações, sendo

a primeira sobre matéria da cadeira respectiva, e a segunda sobre questão de methodo ou
educação.

Nos concursos aos logares de professores e adjuntos de mathematicas e sciencias

physicas e naturaes, a segunda dissertação versará sobre questão de methodo applicado
ao ensino dessas sciencias.

§ 1. ° As provas de dissertação versarão sobre pontos que a commissão tiver orga-
nizado no mesmo dia do concurso, em numero não excedente a 20 para cada uma das

provas.
Os assumptos dos pontos de dissertação deverão ser extrahidos do programma do

ensino da Escola.
Para as provas de traducção e versão sortear-se-á um dos livros adoptados na

Escola, na parte relativa ao ensino do 3o anno, bem como a centena de paginas da qual
também se sorteará aquella sobre que a prova deva effectuar-se, escolhendo a commissão
um trecho de estensão razoável.

§2.° Os candidatos terão quatro horas para cada uma das provas escriptas,
excepto para as dissertações sobre geographia e historia e sobre sciencias physicas e
naturaes, em que o prazo será de cinco horas.

Deixarão os candidatos em cada meia folha de papel uma pagina em branco, e não

poderão consultar notas, nem livros, salvo os que forem autorizados pela commissão, taes
como atlas, taboas de logarithmos, etc. O papel para as provas ser-lhes-á fornecido na
occasião. *

Os* membros da commissão julgadora fiscalizarão o trabalho pela maneira que entre
si combinarem.

§ 3.° Cada prova escripta será datada e assignada pelo autor, e rubricada no verso
de todas as folhas pelos demais concurrentes, assim como pelo presidente do acto. Si
houver um só candidato, as provas, depois de datadas e assignadas por elle, serão rubri-
cadas no verso de todas as folhas pela commissão julgadora.

Fechadas as provas de cada candidato n'um envoltório lacrado, em que o autor
escreverá o seu nome e os demais candidatos e os membros da commissão as respectivas
rubricas, serão convenientemente guardadas.

Art. 59. As provas oraes comprehenderão:
§1.° Quanto aos logares de professor e adjunto de portuguez: Io, uma lição, que

consistirá na leitura explicada de um trecho de autor clássico, ao que seguir-se-á a
arguição, feita pelos examinadores, acerca do objecto da lição; 2o, correcção de um
trabalho escripto de alumno-professor sobre assumpto pertencente ao ensino da
cadeira.

§2.° Quanto á cadeira de francez: Io, uma lição, que consistirá na leitura ètra-
ducção de uma pagina de escriptor francez, com explicações sobre o sentido das palavras,
a construcçao das phrases e a grammatica, ao que seguir-se-á um exercicio de con-
versação em francez sobre a pagina lida, interrogando os examinadores ao candidato;
2o, correcção de um trabalho escripto de alumno professor sobre assumpto pertencente ao
ensino da cadeira,
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§ 3.° Quanto aos demais logares de professores e adjuntos:
1. ° Uma lição sobre ponto attinente ao ensino do logar vago,
2.° Arguição, feita pelos examinadores, sobre outro ponto.
3.° Correcção de um trabalho escripto de alumno-professor sobre assumpto per-

tencente ao ensino do logar vago.
§4.° As proyas oraes serão publicas, marcando-se meia hora para a liçgoe igual

tempo quer para a arguição, quer para a correcção de trabalhos escriptos.
§ 5.° Os pontos para cada uma das provas a que se referem os ns. Io e 2o do § 3o

serão sorteados dentre os do programma do ensino, que versarem sobre assumpto diffe-
rente dos das provas escriptas. ' *

Quando o logar vago comprehender varias disciplinas, os pontos para cada uma das
ditas provas*oraes serão sorteados com exclusão da matéria ou matérias sobre que
tiverem versado as provas anteriores.

Para as provas mencionadas sob o n. Io nos §§ Io e 2o, a sorte designará um livro
dentre os adoptados na Escola, na parte relativa ao ensino do 3o anno, assim como a
centena de paginas donde também será sorteada aquella • sobre que a prova deva
effeituar-se, escolhendo a commissão um trecho para esse fim.

No dia marcado para a prova de que tratam em segundo logar os §§ Io e 3o e em
ultime o § 3o, a commissão escolherá os trabalhos que tenham de servir para a mesma
prova, por maneira que a cada candidato caiba trabalho diverso dos que os demais con-
currentes tiverem de apreciar.

Si o logar vago comprehender matérias que não tenham sido objectos das anteriores
provas, escriptas e oraes, serão escolhidos trabalhos que a ellas se refiram.

§ 6.° O ponto para a lição será tirado com três horas de antecedência.
Do ponto tirado pelo candidato inscripto em primeiro logar, os outros concurrentes,

que ficarão recolhidos em sala reservada, só terão conhecimento três horas antes da
exhibição da prova, recebendo-o da commissão cada um por sua vez, segundo a ordem
em que estiverem inscriptos.

Durante esse prazo, concedido para a coordenação das idéas, não poderá o candidato
recorrer a livro ou a qualquer outro auxilio.

§ 7. ° Os candidatos que se seguirem ao que tirar o ponto para a prova de que trata
o n. 2o do § 3° só terão conhecimento do dito ponto, pela ordem da inscripção, no
momento em que lhes tocar a vez de serem arguidos, devendo até então ficar inoommuni-
caveis em sala donde não possam ouvir os que os precederem.

§ 8.° Si forem tantos os candidatos que não possam todos exhibir as provas no
mesmo dia, serão divididos em tantas turmas quantas se tornarem necessárias.

A divisão se fará por sorte, no primeiro dia, excluindo-se, com relação a cada turma,
os pontos anteriormente tirados.

§ 9.° O trabalho de que tratam em segundo logar os §§ Io e 2o e em ultimo o § 3o
será entregue ao candidato três quartos de hora antes de começar a prova. Ao candidato
não será permittido recorrer a livro ou a qualquer outro auxilio.

Art. 60. A prova pratica a que se refere o art. 57 terá por objecto:
§ 1.° Quanto à cadeira de pedagogia e respectivo logar de adjunto, a inspecção de
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uma escola publica de instrucção primaria, immediatamente seguida de uma exposição

verbal sobre a inspecção, tendo cada candidato meia hora, no máximo, para esta prova,

que se realizará publicamente.
O presidente da commissão' julgadora fará a designação da escola no mesmo dia da

prova pratica, marcando o tempo da inspecção.
Nenhum candidato ouvirá a prova exhibida pelos que o precederem no mesmo dia,

devendo todos elles aguardar em sala reservada, segundo a ordem em que estiverem

inscriptos, a hora de exhibição da respectiva prova.
Não havendo tempo para que n'um só dia todos os concurrentes façam a sua ex-

posição, serão divididos em turmas, por sorte, no primeiro dia, designando o presidente
da commissão julgadora escola differente para a prova de cada um.

§ 2.° Quanto â cadeira de sciencias physicas e naturaes e correspondente logar de

adjunto,—as questões praticas que forem formuladas pelos examinadores acerca dos

pontos escolhidos no mesmo dia pela commissão julgadora, dentre os do programma da

Escola, e em numero não inferior a dois e superior a quatro relativamente a cada uma

das matérias, de modo que taes questões se refiram a todas as matérias que pertencem
á dita cadeira.

O tempo para a prova pratica será determinado pela commissão, tendo em vista a

importância das questões.
Os candidatos farão a prova pela ordem da inscripção, não podendo nenhum assistir

â dos que o precederem no mesmo dia.
Si não fôr possivel que todos façam a referida prova em um só dia, serão

divididos em turmas, observando-se o disposto na segunda parte do § 8o do artigo ante-
cedente.

A commissão inspeccionará os trabalhos e os ordenará pela melhor forma.
Os concurrentes deverão escrever, em papel rubricado pelos membros da commissão,

as memórias justificativas dos processos, preparações e analyses, bem como dos cálculos
e demais trabalhos.

Art. 61. No caso de moléstia que o inhiba de prestar qualquer das provas, poderá o
concurrente justificar o impedimento perante a commissão julgadora, que espaçará o
acto até oito dias, ou até o prazo máximo de 30, si houver um só candidato.

Art. 62. O candidato que se retirar depois de começada qualquer das provas será
excljiido do concurso.

Art. 63. Aquelle que durante as provas se desmandar será pela primeira vez adver-
tido, e, no caso de reincidência, excluído do concurso pelo presidente do acto.

Art. 64. No primeiro dia útil depois da ultima prova, ás 10 horas da manhã, pro-
ceder-se-á publicamente á leitura das provas escriptas.

Cada candidato lera a sua prova sob a inspecção do que se lhe seguir na ordem da
inscripção, e o ultimo sob a do primeiro.

Si houver um só candidato, será acompanhada a leitura pelo membro da commissão
que o presidente designar.

Art. 65. Finda a leitura, a commissão encerrar-se-á para o julgamento.
Os examinadores darão, em separado, parecer sobre o valor de cada prova, funda-
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mentando seu juizo acerca de cada candidato, com particular attenção á respectiva capa-
cidade pedagógica.

Em seguida proceder-se-á, por votação nominal, ao julgamento, que versará primei-
ramente sobre a habilitação, ficando excluidos os que não tiverem maioria de votos; e
depois, sobre a classificação, até o numero de tres, por ordem de merecimento, dos can-
didatos habilitados, formando-se assim a lista para a nomeação.

Designado o concurrente a quem deva competir o primeiro logar, por ter obtido
maioria de votos, seguir-se-à o mesmo processo para a indicação dos que devam oecupar
o segundo e o terceiro logar.

No caso de empate, decidirá o presidente do acto. *
Si forem somente dous os candidatos habilitados, feita a escolha de um delles para o

primeiro logar, considerar-se-á classificado no segundo noutro concurrente.
Sendo tres os habilitados, observar-se-á a mesma regra para a classificação no

terceiro logar.
Art. 66. As actas dos concursos serão lavradas pelo Secretario da Inspectoria Geral,

e assignadas por elle e pelos membros da commissão julgadora no fim do trabalho de cada
dia, mencionando-se nas mesmas actas todas as oceurrencias.

Art. 67. A commissão dará conta do resultado do concurso ao Ministro do Império,
em officio que será acompanhado não só dos papeis pertencentes aos candidatos e de
cópias das actas, mas também das provas escriptas, dos pareceres a que se refere o
art. 65 e de informação reservada do Inspector Geral, em que este tratará especialmente
da maneira por que os candidatos tiverem exhibido suas provas, da respectiva reputação
litteraria e de tudo quanto lhe constar e colher dos documentos apresentados acerca dos
mesmos candidatos.

Art. 68. Para preenchimento dajvaga, o Governo escolherá um dos classificados na
lista de que trata o art. 65.

Si se verificar que na votação houve irregularidade, será a lista devolvida á com-
missão julgadora, afim de cumprir as respectivas disposições. No caso, porém, de en-
tender o Governo que o concurso deve ser annullado, por se terem preterido nelle
formalidades essenciaes, assim o determinará por Decreto, em que serão declarados os
motivos da decisão.

Também mandará o Governo abrir novo concurso, si, á vista das provas
escriptas e das informações que obtiver sobre a moralidade dos concurrentes, entender
que nenhum dos classificados deve ser escolhido. ,

CAPITULO III

DA SECRETARIA.

Art. 69. A Secretaria, além do mais que fôr necessário para o bom desempenho do
respectivo serviço, terá os seguintes livros, que serão abertos, numerados, rubricados e
encerrados pelo Director:

1.° Para os termos de juramento e posse do pessoal da Escola.
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2.° Para o registro dos títulos do mesmo pessoal.
3.° Para a matricula dos alumnos.
4.° Para se notar o comparecimento e as faltas do pessoal docente.
5.° Para provar o comparecimento do pessoal administrativo.
6.° Para registro das licenças concedidas aos differentes empregados.
7.° Para termos de admoestação e outras penas impostas a funecionarios da

Escola.
8.° Para termos de admoestação e outras penas impostas a alumnos.
9.° Para inventario geral dos objectos pertencentes ao estabelecimento.

•10. Para se declararem as obras que os professores e alumnos retirarem da biblio-
theca, na conformidade do art. 77.

Este livro consistirá em um registro alphabetico, por nome de autores, em que
serão lançados: o nome do autor da obra, o titulo desta, a data e duração do empréstimo,
a data da restituição, o valor dos livros emprestados e seu estado de boa ou má conser-
vação, e, finalmente, o nome da pessoa a quem se fizer o empréstimo.

Além dos livros já indicados, poderá a Secretaria ter outros, que o Director julgue
precisos para o serviço.

Art. 70. Do livro de matricula deverão sempre constar não só a idade, natura-
lidade, estado do alumno, e domicilio seu e de sua família, mas também quaesquer cir-
cumstancias relativas à sahida dos alumnos-professores, á perda do anno, a penas que
lhes tenham sido impostas e ao resultado dos exames.

No mesmo livro, cuja escripturação compete ao Secretario, serão consignadas no fim
do anno lectivo, antes do começo dos exames, as notas que o Director formular, segundo
os mappas e relatórios de que tratam os arts. 125 e 165, § 2o, e a sua própria obser-
vação, a respeito do aproveitamento e proceder de cada alumno-professor.

Do livro assim escripturado serão extrahidas pelo Director as informações concer-
nentes ao aproveitamento e proceder dos alumnos, ás quaes se referem os arts. 21, §1°,
el45.

Art. 71 * O livro de inventario geral dos objectos da Escola, em que se mencionarão
com titulos distinetos todas as acquisições realizadas quanto á mobília, material do
ensino, gymnasio, bibliotheca e museu pedagógico, gabinetes e officinas de trabalhos
manuaes, notando-se as circumstancias que oceorrerem em relação ao uso e existência dos
objectos, será escripturado de modo que cada artigo tenha um numero de ordem e a data
da inscripção. Não poderá haver nenhuma inVersão na ordem dos números e das datas,
e qualquer rasura ou entrelinha deverá ser approvada pelo Director.

§ 1.° Do referido livro serão extrahidos, pelos adjuntos que o Director designar,
dous registros, contendo: um, o catalogo e a classificação methodica de todos os livros da
bibliotheca da Escola; outro, o catalogo de todos os instrumentos e apparelhos de
physica, chimica, desenho, etc.

Estes catálogos terão uma serie especial de números para cada classificação de
objectos; uma columna de observações, e outra de referencia ao livro de inventario geral,
na ultima das quaes se indicará, adiante do objecto, o numero que lhe pertenc r no
livro.
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O adjunto incumbido do catalogo da bibliotheca extrahirà delle o dos livros clássicos
especialmente destinados para a consulta e leitura dos alumnos.

§ 2.° Todos os annos, depois de concluídos os exames, e sempre que se fizer nova *
nomeação de Director, dar-se-à na presença deste funecionario, auxiliado por dous
adjuntos, que designar, e na do Secretario, balanço ao material da Escola.

Findo o trabalho, o Secretario lavrará termo, em que se mencionarão as circum-
stancias relativas á existência e estado dos objectos, enviando-se cópia desse termo ao
Ministro do Império.

Os resultados da verificação serão respectivamente mencionados no livro de inven-
tario geral, e nos catálogos de que trata o paragrapho antecedente, na columna de
observações.

Art. 72. Os avisos e as ordens do Governo, as minutas dos actos da Secretaria, os
mappas e relatórios a que se referem os arts. 125 e 165, § 2o, os termos de exames e
outros para que não haja livros de registro, bem como as actas das reuniões do pessoal
docente deverão ser encadernados, depois de organizados pelo Secretario os Índices respe-
ctivos, conforme a classificação a que elle deve proceder.

Art. 73. Compete ao Secretario:
1.° Fazer ou mandar fazer a escripturação própria da Secretaria.
2.° Redigir, na forma das ordens do Director, e fazer expedir a correspondência

official da Escola. ,
3.° Entregar a cada um dos professores e mestres, no principio do anno, por

oceasião de começarem os trabalhos lectivos, a lista dos alumnos matriculados na I
Escola, a qual será extrahida do livro de que trata o n. 3o do art. 69 e authen- 3*
ticada pelo Director.;

4.° Comparecer ás reuniões do pessoal docente, cujas actas lavrará, e das quaes
fará leitura nas oceasiões opportunas.

5.° Lavrar e assignar com o Director todos os termos de juramento.
6.° Lavrar ou mandar lavrar todos os termos de exames.
7.° Encerrar o ponto dos empregados, notando a entrada dos que chegarem

depois da hora e a sahida dos que se retirarem, sem licença, antes de findo o
expediente.

8.° Notar no livro respectivo, declarando os dias de serviço, as faltas dos pro-
fessores, adjuntos e mestres a qualquer dos trabalhos escolares, bem como os nomes
dos que comparecerem a esses trabalhos,

9.° Apresentar ao Director, no ultimo dia de cada mez, à vista dos livros de
que tratam os ns. 4o e 5o do art. 69, a lista das faltas do pessoal, e, de acordo
com as notas do mesmo Director, organizar as respectivas folhas.

10. Providenciar sobre o asseio do edificio da Escola e inspeccionar o serviço
do Amanuense, do Porteiro, dos Inspectores, do Continuo-correio e dos serventes.

11. Participar ao Director as infracções que commettam os empregados sob sua
vigilância.

12. Receber as quantias destinadas ás despezas ordinárias do expediente, pre-
stando contas pela fôrma que o Ministro do Império determinar,

*
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13. Organizar as folhas das despezas.
14. Preparar todos os esclarecimentos que devem servir de base ao relatório de

que trata o art. 21, § 1.°
Art. 74. O encarregado da bibliotheca, museu pedagógico e gabinetes observará

no respectivo serviço as instrucções e ordens do Director.
; Art. 75. O Amanuense fará toda a escripturação que pelo Director ou Secre-

tario lhe fôr determinada, e archivarà os papeis segundo as instrucções que desses
funecionarios receber.

Art. 76. O Secretario e o encarregado da bibliotheca serão substituídos nos

impedimentos repentinos pelo amanuense.
No caso de impedimento 

' 
prolongado, o Ministro do Império nomeará pessoa

estranha à Escola para servir interinamente.
Art. 77. Os professores e alumnos da Escola poderão, com autorização do

Director, levar para fora do estabelecimento qualquer obra não comprehendida na dis-

posição do § 5o deste artigo, comtanto que se responsabilisem pelo respectivo valor
total.

Poderão os professores conservar em seu poder, pelo prazo máximo de um mez,
as obras que retirarem da bibliotheca, e, quanto aos alumnos, o Director marcará
sempre o prazo de cada empréstimo.

§ 1.° Pelos livros retirados da bibliotheca para uso das aulas ou dos exames
serão responsáveis os professores que os tiverem pedido.

§ 2.° As pessoas estranhas á Escola a que o Director franquear a bibliotheca
só poderão utilisar-se dos livros no recinto desta ou da sala de leitura.

§ 3.° A entrega de qualquer livro será sempre feita mediante pedidos datados
e assignados, nos quaes se indicarão o titulo da obra, o nome do autor e o numero
de volumes.

Haverá horas determinadas para o pedido e entrega dos livros.
§ 4.° Todo aquelle que deteriorar ou extraviar algum livro é obrigado, no pri-

meiro caso, a restituil-o em bom estado, e, no segundo, a fazer a substituição.
§ 5.° Os livros raros ou de elevado custo, publicações periódicas, diecionarios,

mappas ou livros de assidua consulta não poderão ser levados para fora da biblio-
theca.

Art. 78. O encarregado da bibliotheca, museu pedagógico o gabinetes da Escola
é responsável por qualquer dos objectos sob sua guarda, que se extraviar, ou que
se quebrar ou deteriorar fora dos trabalhos dos cursos, si não fôr conhecido o autor
do extravio ou damno.

Art, 79. Incumbe ao Porteiro: ter a seu cargo as chaves do edifício, abrindo-o
e fechando-o ás horas determinadas; cuidar do asseio de toda a casa, empregando
para esse fim os serventes que forem designados; velar pela guarda e conservação
dos moveis e objectos da Escola, e cumprir as ordens que pelo Director ou pelo
Secretario lhe forem dadas acerca destes serviços e dos das aulas e da Secretaria.

Art. 80. Os Inspectores e Inspectoras cumprirão as disposições do Regimento
interno e as ordens do Director ^ttinentes ao serviço dá disciplina,
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Art. 81. O continuo-correio executará as ordens do Director e do Secretario,
no que se referir ao serviço a seu cargo dentro e fora da Escola.

Art. 82. A contar do dia 14 de fevereiro até o encerramento dos trabalhos do.
anno lectivo, a Secretaria estará aberta desde as 9 horas da manhã até ás 4 da tarde.

Poderá, entretanto, o Director ou o Secretario prorogar as horas do serviço
pelo tempo que for necessário, si houver trabalho urgente ou não estiver em dia a
escripturação.

No periodo das ferias, a Secretaria funccionará pelo numero de horas que o Di-
rector determinar, attendendo ás exigências do serviço.

Paragrapho único. O empregado que comparecer depois da hora ou se retirar,
sem licença, antes de findo o expediente, perderá metade da gratificação do dia, e o
que, comparecendo depois, se eximir ao trabalho, perderá todos os vencimentos.

Art. 83. Os empregados da Escola, responsáveis pelo damno ou extravio, não
justificado, de objectos a ella pertencentes, ficam obrigados a substituil-os por outros
iguaes; ou, no caso de se effeituar a compra por conta da Escola, a indemnizar a
importância correspondente, que será descontada proporcionalmente nos respectivos ven-
cimentos.

Art. 84. Os empregados da Secretaria, nos casos de negligencia, desobediência,
falta de cumprimento de deveres ou ausência sem causa justificada por oito dias
consecutivos ou por quinze dias interpoladamente durante um mez ou em dous se-
guidos, ficarão sujeitos ás seguintes penas disciplinares, que serão impostas pelo Di-
rector:

l.a Simples advertência.
2.a Reprehensão.
3.a Suspensão até 15 dias.
Paragrapho único. Só pelo Ministro poderá ser determinada a suspensão do

empregado comprehendido em algum dos seguintes casos: *
1.° Exercicio de qualquer cargo, industria ou occupação que impeça o exacto

cumprimento de deveres.
2.° Necessidade de suspensão preventiva ou por motivo de segurança.
No segundo caso o empregado perderá somente a gratificação.
Art. 85. Quando os empregados da Escola, depois de reprehendidos ou sus-

pensos, reincidirem nas faltas pelas quaes tenham sido punidos, ficarão sujeitos á
pena de demissão, proposta ao Governo pelo Director.

Dado, porém, o caso de ser a falta contraria á moral, o Director suspenderá o
delinqüente, solicitando immediatamente a demissão deste.

CAPITULO IV

&

DA ADxAlISSÃO k ESCOLA

Art. 86. Todos os annos, do dia 15 ao ultimo de fevereiro, estará aberta na
Secretaria da Escola a inscripção para os candidatos á matricula no Io anno do
curso.
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As petições para a inscripção deverão ser instruidas com os seguintes documentos:

l.o Certidão ou justificação com que se mostre que o candidato completará, pelo
menos, dezeseis annos e não attingirá a idade de vinte e dous naquelle em que pre-
tenda a admissão na Escola.

2.° Attestados de moralidade, passados pelo parocho do logar em que o can-

didato residir, ou por pessoas conceituadas, devidamente reconhecidos por tabellião.

; 3.° Certidão de exame medico, requerido á Inspectoria Geral de Hygiene epcr

esta determinado, do qual conste que o candidato teve a varíola ou foi vaccinado

não mais de cinco annos antes, e que não tem enfermidade ou defeito physico que
o impeça de poder no futuro exercer vantajosamente o magistério.

4.° Attestação provando a identidade do candidato, passada por algum dos

professores ou mestres da Escola ou por duas pessoas conceituadas residentes no mu-

nicipio da Corte.
Art. 87. Quando o Director entender que não convém tornar-se effectiva a

inscripção, apezar dos attestados de moralidade a que se refere o n. 2o do artigo

antecedente, ou por saber que o candidato soffre de enfermidade incompatível com

as conveniências do ensino, reservadamentô submetterá as razões que para isso tiver

ao Ministro do Império, o qual proferirá decisão definitiva a tal respeito.
Art. 88. Encerrada a inscripção, que poderá ser feita por procurador, nenhum

candidato mais será a ella admittido.
Art. 89. Os candidatos inscriptos serão sujeitos a exame consistente em duas-

series de provas, tendo as primeiras por objecto fixar a lista de admissibilidade; as
segundas, a da admissão definitiva.

Taes provas não excederão, em caso algum, ás exigências do programma da
classe superior das escolas publicas de instrucção primaria.

Art. 90. Proceder-se-á ás provas da primeira serie no dia Io de março, ou
no seguinte, si aquelle fôr feriado, salvo si penderem de decisão duvidas sobre a
inscripção de candidatos que tiverem, satisfeito as exigências do art. 86.

Às provas da segunda serie começarão no primeiro dia útil depois daquelle em

que se realizar o julgamento das da primeira.
Far-se-á, por editaes afíixados no edifício da Escola e publicados no Diário

Official e nas folhas de maior circulação, a chamada dos candidatos admittidos ás

provas da primeira e às da segunda serie.
Art. 91. As provas da primeira serie serão prestadas perante uma commissão

composta do Director, que a presidirá; de um professor da Escola, livremente de-
signado pelo mesmo Director; dos de portuguez e mathematicás, e de um dos de
desenho, que também for designado. Da commissão para as provas da segunda serie,
além do Director e daquelles professores, farão parte os professores de geographia e
historia, religião e musica, assim como o mestre de gymnastica e as mestras de
gymnastica e de trabalhos de agulha.

Terão voto no julgamento de cada uma das provas, além do Director e do pro-
fessor livremente designado, o professor ou o mestre da matéria a que se referir a
prova.
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Art. 92. As provas da primeira serie comprehendem:
1.° Um dictado de orthographia de quinze linhas, no máximo.
O texto, lido primeiro em voz alta, será em seguida dictado pausadamente, e

depois relido. Indicar-se-á o ponto final de cada phrase.
Os candidatos terão cinco minutos para rever o trabalho.
Este dictado servirá também de prova de escripta.
2.° Um exercicio de redacção sobre assumpto fácil, no gênero narrativo ou de-

scriptivo.
3.° Um exercicio de arithmetica.
4.° Um exercicio de desenho linear.
Conceder-se-á uma hora para cada um dos exercicios de redacção, arithmetica e

desenho. «

As duas primeiras provas serão effeituadas de manhã e as ultimas á tarde, na ordem
já indicada.

A commissão determinará o assumpto de cada uma das provas.
Os candidatos receberão, rubricado pela commissão, o papel necessário.
Art. 93. A commissão deverá julgar todas as provas da primeira serie no mesmo

dia em que se realizarem, ou, si isso não for possivel, nodiaimmecliato, organizando, por
ordem alphabetica, a lista dos candidatos admissiveis ás da segunda.

Art. 94. As provas da segunda serie, ás quaes se procederá publicamente,
constarão:

I. De interrogações feitas livremente pelo examinador: Io, sobre religião; 2o, sobre
lingua portugueza, depois de ler o candidato um trecho escolhido pela commissão; 3o,
sobre arithmetica esystema métrico ; 4o, sobre geographia e historia do Brazil.

A duração do conjunto destas provas não excederá a meia hora para cada candidato.
II. De questões e exercicios rudimentares de solfejo, pelo tempo máximo de 10

minutos.
III. De exercicios de gymnastica, e também de trabalhos de agulha, quanto as

candidatas, durando a primeira prova 10 minutos no máximo, e a segunda meia hora.
Art. 95. Cada uma das provas, tanto da primeira, como da segunda serie, deve

ser apreciada por algarismos de 0 a 10.
§ 1.° Não serão admittidos ás provas da segunda serie os candidatos que não

obtiverem, no julgamento das da primeira, ao menos a média dos pontos.
§ 2.° Os pontos obtidos nas provas oraes reunir-se-ão aos das escriptas, não se

considerando apto para ser admittido na Escola o candidato que não conseguir a metade,

pelo menos, do total dos algarismos máximos da apreciação das duas categorias de

provas.
Art. 96. Concluidas as provas da segunda serie, a commissão, de conformidade com

o disposto no § 2o do artigo antecedente, classificará', por ordem de merecimento, os
candidatos que estiverem no caso de ser admittidos, organizando uma lista, que será
immediatamente publicada.

Art. 97. E' nulla a inscripção feita mediante documento falso, assim como o exame

prestado em virtude da mesma inscripção; e aquelle que por esse meio a requerer ou

j»
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obtiver, além da penalidade em que incorrer nos termos da legislação criminal, não

poderá em tempo algum inscrever-se para o exame de admissão na Escola, bem como
ficará privado, pelo prazo de dous annos, de matricular-se ou fazer acto em qualquer dos'
estabelecimentos de instrucção secundaria ou superior.

Art. 98. Ao processo dos exames de admissão são extensivas as disposições dos
arts. 136,137 e 138, não podendo, porém, ser admittido a prestar em outro dia as provas
da primeira serie o candidato que a ellas faltar no dia próprio, ou cuja prova for
considerada nulla.

O candidato que proceder de modo desrespeitoso para com algum dos membros da
commissão julgadora será mandado retirar da sala e ficará excluído do exame.

CAPITULO V

DOS ÀLUMNOS-PROFESSORES.

Art. 99. No dia Io de março de cada anno abrir-se-á na Secretaria da Escola a
matricula dos alumnos, devendo encerrar-se no dia 14 do mesmo mez.

Art. 100. Até o numero fixado no art. 4o serão admittidos á matricula no Io anno
os candidatos classificados na lista de que trata o art. 96.

Art. 101. Será notado quotidianamente o não comparecimento dos alumnos a
qualquer trabalho escolar.

O alumno que comparecer depois da hora marcada, ou que se retirar sem licença do
professor ou mestre, incorrerá em falta, como si não tivesse comparecido.

Art. 102. O alumno que na freqüência da mesma aula tiver dado 40 faltas, embora
abonadas, ou 15 não justificadas, perderá o anno.

Contar-se-ão as faltas que forem dadas nos exercicios e quaesquer trabalhos que se
refiram ao ensino.

Art. 103. As faltas deverão ser justificadas logo no primeiro dia em que o alumno
comparecer perante o respectivo professor ou mestre, que deverá abonal-as, si achar
fundados os motivos ou procedentes os documentos adduzidos. Da decisão negativa
haverá recurso para o Director, que julgará definitivamente.

Art. 104. Marcar-se-ão cinco faltas ao alumno que deixar de comparecer a
qualquer dos trabalhos, quando o Director tiver conhecimento de que para isto concorreu

jijuste com outros, salvo si o motivo da ausência houver sido communicado ao mesmo
Director antes do facto.

Ainda que o alumno allegue coacção, não lhe serão relevadas taes faltas, que se
contarão pelo dobro progressivamente em cada reincidência.

Art. 105. Si, por motivo justificado, a juizo do Director, ouvidos os professores e
mestres do anno respectivo, deixar o alumno de fazer exame na época competente, poderá
o mesmo Director permittir que elle o preste no principio do anno seguinte, antes da
abertura das aulas, si durante o anno lectivo tiver obtido maioria de notas boas de
applicação.

-'«¦ ..-' ií. ¦
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Art. 106. Será excluido da Escola:
1.° O ahimno que, repetindo o anno, o perder novamente, qualquer que seja o

motivo, ou o que, em épocas differentes, perder três vezes o anno, quer por ter sido re-
provado, quer por ter deixado de fazer exame.

2.° O alumno que tiver contrahido enfermidade ou defeito physico que o inhabilite
para no futuro exercer o magistério.

A exclusão, neste caso, será determinada pelo Ministro do Império, a quem o Dire-
ctor, depois de proceder ás diligencias que forem convenientes, e por intermédio
do Inspector Geral, dará conta do que tiver verificado.

CAPITULO VI

DO ENSINO NORMAL

Art. 107. As aulas da Escola abrir-se-ão no dia 15 demarco e encerrar-se-ão
no dia 15 de novembro.

Art. 108. O ensino comprehende as seguintes matérias:
Religião.
Instrucção moral e civica e noções de economia política.
Pedagogia e legislação escolar.
Portuguez e noções de historia da litteratura da'língua vernácula.
Francez.
Geographia e particularmente a do Brazil.
Historia e particularmente a do Brazil até nossos dias.
Arithmetica e álgebra elementar.
Noções de escripturação mercantil, somente para os alumnos.
Geometria.
Elementos de physica; chimica; botânica; zoologia e geologia, com as suas prin-

cipaes applicações.
Escripta.
Desenho.
Musica vocal. *
Trabalhos manuaes para os alumnos; trabalhos de agulha para as alumnas.
Gymnastica, e, para os alumnos, exercícios militares.
Art. 109. Quando as circumstancias permittirem, serão creadas as cadeiras de

agricultura e horticultura, para os alumnos, e de economia domestica para as alumnas;
outrosim serão instituídos para as alumnas trabalhos de jardinagem.

Art. 110. A distribuição das matérias do ensino pelos annos e numero de horas
de lição por semana, quanto a cada disciplina, se regularão do seguinte modo :

1° anno

Religião  1 k°ra
Instrucção moral e civica..."..'  1 »
Pedagogia  l »

#.
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Portuguez
Francez •;,;'
Geographia i# •

Historia
Mathematicas
Sciencias naturaes
Escripta
Desenho

..•*......

..... »»».»•••••••••

Musica
Trabalhos manuaes para os alumnos,
Trabalhos de agulha
Gymnastica e exercicios militares para os alumnos...
Gymnastica para as alumnas

2o anno

Instrucçâo moral e ei viça
Pedagogia
Portuguez
Francez
Geographia
Historia
Mathematicas
Physica e chimica
Sciencias (naturaes
Escripta
Desenho
Musica.
Trabalhos manuaes para os alumnos.,
Trabalhos de agulha
Gymnastica e exercicios militares para os alumnos....
Gymnastica para as. alumnas ...

3° anno

Instrucçâo moral e civica
x v^LlcliZ UL. t cl ........................................

Portuguez
Francez ......
Geographia
Historia
Mathematicas
Physica e chimica.
Sciencias naturaes

horas
i »
hora
horas
>

hora
»

horas
»
»
>
>
>

hora
»

horas
»

hora
horas
»
»
»

hora
horas
»
»
»
»
»

hora
i »

horas
»

hora
horas
»
»
»
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Desenho  6 horas
»

Trabalhos manuaes para os alumnos »
Trabalhos de agulha »
Gymnastica e exercícios militares para os alumnos »
Gymnastica para as alumnas .2 »

Art. 111. As disciplinas que constituem o curso da Escola serão ensinadas na
conformidade do programma que o Ministro do Império expedir.

Art. 112. Os trabalhos escolares começarão às 9 horas da manhã e lindarão ás 4
da tarde.

Art. 113. Haverá entre as differentes aulas os intervallos que forem precisos para
repouso, não devendo ser inferiores a 10 minutos.

Art. 114. Duas vezes por semana deixará de haver, pela manhã, aulas ordinárias,
para cada um dos annos, devendo, durante esse tempo, comparecer ás escolas de applicação
os alumnos que forem designados pelo Director, e occupar- se os outros do mesmo anno
em recapitulações, conferências edemais exercícios.

Art. 115. O curso da Escola Normal terá por fim não só instruir os alumnos-

professores, mas também exercital-os na maneira natural de dar o ensino, educando-os
na methodologia própria de cada disciplina.

. Os professores não deverão ministrar o ensino na forma por que os normalistas
houverem de distribuil-o mais tarde na escola primaria; e sim de modo que elle sempre
corresponda exactamente ás faculdades eao grau de instrucção dos alumnos, dando os
mesmos professores as necessárias indicações sobre o modo por que seria tratado o
assumpto com discípulos menos adiantados.

Art. 116. Cada lição durará, pelo menos, uma hora, devendo reservar-se parte
deste tempo para as explicações do professor, e outra parte para. interrogações sobre o
assumpto da ultima lição explicada.

Art. 117. Não se adoptarão compêndios para o ensino, nem será admittido o systema
de postulas.

Os professores aconselharão aos alumnos os livros que julgarem convenientes como
auxiliares do estudo.

Paragrapho único. Nas aulas e exames de linguas serão adoptadas as obras que o
Ministro do Império determinar, sobre proposta do Director, ouvidos os professores.

Art. 118. Os alumnos serão obrigados a tomar apontamentos das explicações, >
redigindo-as em livro especial, que submetterão aos respectivos professores.

Outrosim, conservarão os seus trabalhos escriptos, ainda depois de corrigidos e

annotados pelos professores, e os terão à disposição destes e do Director.
Art. 119. Os professores exigirão que os trabalhos escriptos dos alumnos sejam

cuidados, e facilmente legíveis.
Art. 120. Os alumnos dos 2o e 3o annos serão freqüentemente exercitados, quer nas

aulas ordinárias, quer em conferências, no ensino oral de cada uma das matérias do

programma das escolas primarias, devendo, sob a direcção dos professores, reproduzir as .

*';"
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lições que por estes forem indicadas, resumir as leituras que também lhes forem

designadas, explicar um texto portuguez, corrigir algum trabalho escripto, tratar de

questões do curso ou expor os resultados de algum trabalho pessoal.
Além disso os do 3o anno darão alternadamente, fora das horas de aula, lições

diante do respectivo professor e dos outros alumnos-professores.
A lição será de meia hora, no máximo, e versará sobre assumpto de ensino ou de

methodo indicado pelo Director ou escolhido pelo alumno, com assentimento do mesmo
Director. Os demais alumnos farão observações criticas, que serão completadas ou
rectificadas pelo professor e pelo Director.

Art. 121. Os alumnos serão obrigados a exercitar-se na prática do ensino sob a
direcção dos professores das escolas de applicação. Os do Io anno assistirão aos trabalhos;
os do 2o auxiliarão os referidos professores ; os do 3o regerão progressivamente as varias
classes das escolas.

Para este fim o Director determinará os trabalhos das escolas de applicação por
maneira que os alumnos-professores se instruam ou exercitem na prática de todas as
matérias do ensino primário; assim como dividirá os mesmos alumnos e os revezará
em turmas.

Art. 122. Qualquer que seja o numero de alumnos, serão estes, em cada um dos
annos do curso, divididos em duas turmas, conforme o Director julgar mais conveniente,

para o ensino da escripta e do desenho, ficando cada uma a cargo de um dos professores
destas matérias.'¦¦¦'

Art. 123. Emquanto não estiverem completamente organizados o museu pedagógico
e a bibliotheca da Escola, os professores deverão comparecer com os respectivos alumnos,
no Museu Escolar Nacional para exercital-os no que possa interessar á methodologia
especial das matérias que leccionam e chamar-lhes a attenção sobre a bibliographia das
disciplinas que constituem o programma das escolas primarias.

Os alumnos do 3o anno visitarão o Museu e a respectiva bibliotheca, afim de estudar,
sob a direcção do professor de pedagogia, o que se refira á construcção e decoração das
casas escolares; bem assim para ter conhecimento das obras sobre educação, methodologia,
pedagogia, historia da pedagogia, organização material e pedagógica das differentes
espécies de escolas primarias, e de quaesquer outros subsídios adequados á instrucção do
professor e â pratica do ensino.

Art. 124. Os encarregados de dirigir as excursões práticas e herborizações, assim
como as visitas, a que se refere o art. 23, n. 3o, áarão previamente as explicações
precisas, afim de que se tornem proveitosas taes excursões e visitas, ás quaes deverão
seguir-se exercícios próprios para fixar-lhes a lembrança, como sejam memórias
summarias, interrogações, etc.

O Director dará as providencias e instrucções que forem necessárias para as
referidas excursões e visitas.

Art. 125. Os professores e mestres marcarão diariamente não só as faltas dos
alumnos, na conformidade dos arts. 101 e 104, como também as notas que merecerem as
lições, as quaes serão: optima (3 pontos); boa (2 pontos); soffrível (1 ponto), e má (0).

No fim de cada mez entregarão na Secretaria os mappas relativos ao comparecimento
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dos alumnos e ás notas de procedimento e applicação, nos quaes consignarão suas
observações sobre os progressos dos mesmos.alumnos.

Art. 126. O Director, que deve assistir ao menos uma vez por mez ás lições de cada
um dos professores e mestres e fiscalizar o ensino nas escolas de applicação, assim como
assistir a todas as lições de que trata a 2a parfce cfo art. 120, velará não só pela fiel
execução dos programmas, mas também por que o ensino não seja èm nenhum de seus
ramos desviado do fim profissional a que deve tender, e os differentes professores se
esforcem particularmente para que os alumnos adquiram as qualidades intellectuaes e
moraes indispensáveis ao magistério.

Além disto o Director verificará si os trabalhos escriptos dos alumnos são cuida-
dosamente corrigidos e annotados pelos professores, e si em todas as aulas estes empregam
temposufficiente nas interrogações determinadas no art. 116.

Velará ainda o Director por que não se admitta nas aulas o abuso de longas
redacções, manuaes, cursos dictados, cadernos de passar a limpo, eem geral de meios
que favoreçam o trabalho mecânico e tendam a substituir o esforço de memória ao de
reflexão.

Finalmente provera a que em todas as aulas e nos exercicios da Escola e das escolas
de applicação se reserve o tempo que for possivel ao estudo dos methodos e dos processos
próprios do ensino primário.

Art. 127. Ouvidos os professores e mestres, o Director organizará annualmente,
no mez de fevereiro, o horário da Escola, distribuindo não só os dias das aulas, mas
também os das recapitulações, conferências e mais exercicios, de acordo com as
prescripções deste Regulamento.

Art. 128. Si, ouvido o Conselho Director, o Ministro do Império considerar de
grande utilidade alguma obra escripta sobre matéria ensinada na Escola, será concedido
ao seu autor, depois de publicado o trabalho, um prêmio proporcional á respectiva
importância, até a quantia de dous contos de réis, e paga pelo Estado a despeza da Ia
edição.

CAPITULO VII

DOS EXAMES

Art. 129. Os exames começarão no dia 20 de novembro e serão feitos, em cada
anno, por matérias, segundo à especificação constante do art. 108, menos quanto à
escripta.

Art. 130. Os alumnos serão chamados a exame pela ordem numérica da matricula,
e nenhum o poderá ser para mais de uma matéria no mesmo dia.

Art. 131. Farão parte das commissões julgadoras dos exames do Io, 2o e 3o anno,
na qualidade de examinadores:

1.° Quanto aos de instrucção moral e civica e pedagogia, portuguez, geographiae
historia, mathematicas e sciencias physicas e naturaes, os respectivos professores cathè-
draticos e adjuntos, .
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2.° Quanto aos de francez, o professor desta matéria e outro, cathedratico ou

adjunto, que for designado pelo Director.
3.°. Quanto aos de desenho, os dous professores da matéria.
4.° Quanto aos de instrucção religiosa, musica, trabalhos manuaes do sexo masculino,

trabalhos de agulha, e gymnastica, o respectivo professor ou mestre e mais uma pessoa
idônea, que será convidada pelo Inspector Geral.

§ 1.° Ao Director compete presidir os exames de que tratam os ns. Io, 2o e 3o deste
artigo. Os de desenho, porém, poderão ser presididos pelo professor ou adjunto de
mathematicas, quando o mesmo Director julgar conveniente.

§ 2.° As commissões julgadoras dos demais exames serão presididas pelo professor
ou adjunto que o Director designar.

§ 3.° O Director designará, dentre o pessoal da Escola, quem deva substituir nas
' commissões julgadoras os professores cathedraticos ou adjuntos.

§ 4.° Nos casos de impedimento dos professores e mestres, a que se referem os
ns. 3o e 4o deste artigo, si não for conveniente adiar os exames, o Inspector Geral con-
vidarâ para servirem de examinadores pessoas notoriamente habilitadas.

§ 5.° O adjunto encarregado da fiscalisação do ensino de trabalhos manuaes do sexo
masculino presidirá a competente commissão julgadora,

§ 6.° Não poderão fazer parte das commissões julgadoras os professores ou mestres

que tiverem entre si, ou com o Director, e com o examinando parentesco em linha
ascendente ou descendente ou em linha collateral até o 2o grau, contado de acordo com
o direito canonico.

Quando entre dous ou mais membros do pessoal docente houver o impedimento de

que se trata, só será admittido a votar aquelle que for mais graduado na Escola ou o
mais antigo, si forem da mesma categoria.

Si o impedimento se verificar entre o Director e algum ou alguns professores,
votará somente o Director.

Art. 132. As provas serão escriptas e oraes nos differentes exames, menos nos de
desenho, musica, trabalhos manuaese gymnastica.

§ 1.° Salvo quanto aos exames de portuguez e francez, si o ensino de qualquer das
matérias se compuzer de varias partes, uma destas deverá constituir oobjecto das provas
escriptas1 e a outra ou alguma das outras o das provas oraes, escolhendo-se sempre as
mais importantes.

Nesta conformidade, a commissão julgadora, com a necessária antecedência, extrahirà
do programma a que se refere o art. 111, para umas e outras provas, pontos que
abranjam respectivamente todos os assumptos tratados durante o anno lectivo.

§ 2.° As provas oraes seguir-se-ão ás escriptas no mesmo dia ou no immediato.
§ 3.° As provas dos exames de desenho, musica, trabalhos manuaes e gymnastica

serão determinadas no programma de que trata o art. 111.
Art. 133. Os pontos para as provas communs aôs differentes examinandos serão

tirados pelo alumno chamado em primeiro logar, conforme a ordem da matricula, ou, no
, caso de ser necessário dividil-os em turmas, o que se fará mediante sorteio, pelo primeiro

da turma.

?
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Art. 134. As provas escriptas consistirão : quanto aos exames de portuguez, em
um .exercicio de composição sobre ponto tirado á sorte; quanto aos de francez, em um
thema fácil, de cerca de doze linhas, para o qual será permittido o uso de diccionario ;
quanto aos demais, em dissertação sobre o ponto que a sorte designar dentre os de que
trata o artigo anterior no § Io, ou, si o exigir a espécie do exame, na resolução ou na
resposta a questões formuladas pela commissão acerca do mesmo ponto.

No dia marcado para cada uma das provas, a commissão formulará os pontos de
composição, em numero não superior a 10, e determinará os textos para o thema, os
quaes não excederão a seis.

No alto da prova escripta, que será feita em papel rubricado pelo presidente do acto,
declararão os alumnos a data, assim como a matéria do exame, e assignarão seus
nomes.

As provas escriptas durarão duas horas no máximo.
O ponto para prova escripta será commum a todos os que tiverem de fazer exame no

mesmo dia, devendo tiral-o o alumno que for chamado em Io logar, conforme a ordem da
matricula.

Art. 135. As provas oraes consistirão :
Quanto á língua vernácula, para os alumnos dos Io e 2o anno, em leitura explicada,

sendo os candidatos arguidos sobre o sentido das palavras, a ligação das idéas, a con-
strucção e a grammatica; e para os alumnos do 3o anno, também em leitura explicada e
em questões de historia litteraria, propostas por occasião desta leitura e limitadas aos

principaes autores do XVI, XVII, XVIII, XIX séculos.
Quanto á lingua franceza, na traducção de escriptos dessa lingua para o portuguez,

seguindo-se interrogações a respeito do trecho sorteado.
A sorte designará, para as provas dos exames de portuguez e francez, em cada dia,

um livro dentre aquelles a que se refere o art. 117, paragrapho único; bem como à
centena de paginas donde se sorteará também aquella sobre a qual se deva effeituar cada

prova, escolhendo os examinadores um trecho de extensão razoável.
Quanto ás outras matérias, em respostas sobre o ponto que, dentre os de que trata o

art. 132, § Io, cada alumno tirar á sorte, devendo o examinando fazer na pedra os
cálculos, demonstrações, traçados ou outros trabalhos graphicos concernentes ao
assumpto, e podendo ter á vista os objectos que haja de descrever.

A prova oral durará meia hora para cada examinando, arguindo os examinadores
repartidamente.

A cada examinando será concedido, para orientar-se no ponto da prova oral, o espaço t
de um quarto de hora, sem auxilio de livro, caderneta ou nota; permittindo-se-lhe,
unicamente nos exames de linguas, compulsar o livro que contenha o trecho sdbre o qual
haja de ser interrogado.

Fica ao prudente arbítrio do presidente do acto esclarecer na prova oral o exami-
nando a respeito da questão que lhe pareça não'ter sido bem comprehendida por este,
fazendo-o, porém, sem prejuizo do tempo que cabe a cada examinador arguir na dita

prova.
Art. 136. O examinando que, no dia da respectiva chamada, não comparecer a
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qualquer das.provas, só poderá ser admittido a prestal-a, si perante o Director justificar
o motivo da falta.

Art. 137. E' nullaaprova do examinando que,se retirar antes de tempo, não

podendo ser de novo prestada, salvo o caso de haver sido interrompida por superveniente
incommodo de saúde, que o presidente do acto reconheça ter sido a verdadeira causa do
accidente.

, Art. 138. Qualquer communicação entre os candidatos durante as provas e

qualquer fraude ou tentativa de fraude commettida em algum dos exames determinará a
exclusão do examinando.

Verificado e apreciado o facto pelo presidente do acto, será o candidato submettido a
nova prova, ou ficará impedido de fazer tanto esta, como as dos demais exames, por um
ou dous annos, conforme a gravidade da falta. Si a fraude for descoberta depois do julga-
mento de exame em que o candidato tenha sido approvado, será o facto participado ao
Ministro do Império, afim de que resolva sobre a perda do mesmo exame, ou, si. se tratar
daquelie a que se refere o art. 142 e o titulo já tiver sido entregue, sobre a nullidade deste.

• Art. 139. As provas serão sempre apreciadas no dia em que se fizerem, declarando
os membros da commissão julgadora, em uma só nota, salvo discordância, si consideram
cada uma optima, boa, soffrivel ou má. Si se tratar de provas escriptas, deverão taes
declarações constar das mesmas provas; si, porém, se tratar de provas oraes, deverão
ser exaradas em folhas avulsas.

§ 1.° Não se effeituando as provas oraes no mesmo dia das escriptas, ou não sendo
possivel proceder ao julgamento do exame em acto continuo, caso em que se realizará no
dia seguinte, as provas escriptas, no primeiro caso, e estas conjuntamente com as folhas
relativas ás notas das provas oraes, no segundo, serão entregues ao Secretario da Escola,
sob cuja guarda ficarão até ao dia do referido julgamento, sendo então presentes á
commissão.

§ 2.° Proceder-se-á ao julgamento do modo seguinte :
Os membros da commissão declararão, de acordo com as notas que tiverem dado,

si approvam ou reprovam o alumno, levando em conta o numero de pontos por elle
obtido durante o anno lectivo.

; • Considerar-se-á approvado simplesmente o examinando que obtiver maioria de
votos favoráveis, e reprovado, no caso contrario ; approvado plenamente, o que o for por
unanimidade e na apreciação das provas tiver obtido maior numero de notas boas e
nenhuma mà ; approvado "com distincção, o que o for por unanimidade e reunir todas as
notas boas de exame.

Art. 140. Entregues ou restituidas ao Secretario da Escola, no mesmo dia do julga-
mento, as provas e mais documentos a que se refere o artigo antecedente, lavrar-se-á
termo, que será assignado pelos membros da commissão, em que fiquem os examinados
da mesma approvação classificados pela somma de graus correspondentes ás notas que
tiverem alcançado em suas provas.

A nota optima valerá três graus, a boa dous, e a soffrivel um.
Art. 141. O resultado dos exames será communicado no mesmo dia aos alumnos

e publicado no seguinte no Diario Official.
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. Art. 142. Os alumnos approvados nos exames do 3o anno serão admittidos ao de
aptidão pedagógica, que comprehenderá as seguintes provas:

l.a Uma composição sobre assumpto elementar de educação ou de ensino. Serão
concedidas três horas para esta prova.

2.a A regência de classes de uma das escolas de applicação, de conformidade
com o programma que for determinado pela commissão julgadora. Este programma,
que, com vinte e quatro horas de antecedência, será entregue ao alumno, deverá
approximar-se quanto possivel da ordem de exercícios em que alli tiver de consistir o
ensino no dia da prova. *

3.a Exposição oral, em que o candidato apreciará alguns cadernos dos trabalhos dos
alumnos das escolas de applicação, que a commissão escolher ; seguindo-se resposta a
interrogações, feitas pelos membros da mesma commissão, que se relacionem com as
duas provas precedentes, sempre sobre assumptos relativos á direcção da escola elementar
ou a questões de pedagogia prática.

A duração desta prova não excederá a uma hora.
, Art. 143. No processo e julgamento do exame de aptidão pedagógica se observará,

em tudo quanto lhe pode ser applicavel, o disposto nos artigos antecedentes em relação
aos exames do Io, 2o e 3o anno, devendo, porém, a commissão julgadora compôr-se do
Inspector Geral, que a presidirá; do Director da Escola ; do professor de pedagogia e
de outro da mesma Escola, que for designado pelo dito Inspector.

No caso de empate, decidirá o presidente do acto.
Art. 144., O alumno-professor que for inhabilitado no exame de aptidão pedagógica

poderá ser admittido a novo exame no começo do anno lectivo seguinte, ou independente-
mente de repetir o 3o anno da Escola, na época de que trata o art. 129; si, porém, for
pela segunda vez reprovado, não poderá apresentar-se novamente a exame.

Art. 145. Terminado o julgamento dos exames de aptidão pedagógica, serão pelo
Inspector Geral entregues aos alumnos approvados os títulos de habilitação de que
trata o art. 166. O mesmo Inspector Geral remetterá ao Ministro do Império, dentro do

prazo de quinze dias, um relatório sobre o merecimento revelado pelos alumnos-p.ro-
fessores durante as provas, transmittindo com estas informações as que lhe deverão ser

prestadas pelo Director da Escola acerca do aproveitamento e proceder de cada um delles.

CAPITULO VIII

DO REGIMEN INTERNO E DA DISCIPLINA

Art, 146. Durante o anno lectivo somente serão feriados na Escola, além dos
domingos e dias santos de guarda:

Os de festa ou luto nacional. -
Os de Carnaval e a quarta-feira de Cinza.
Os da Semana Santa até domingo da Paschoa.
O de finados.
Art. 147. Nenhuma pessoa estranha á Escola terá nella entrada sem prévia licença

do Director, salvo autoridade superior, e os pães ou protectores das alumnas.
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Art. 148. Não poderão assistir aos trabalhos escolares, além dos alumnos-profes-

sores, sinão as pessoas a quem possa interessar o ensino e o Director conceda a necessária

licença.
Art. 149. As pessoas que acompanharem as alumnas sahirão do estabelecimento si

neste não houver sala apropriada em que possam conservar-se sem que se perturbe a

disciplina escolar ou a ordem dos trabalhos.
Art. 150. As pessoas estranhas á Escola que procederem irregularmente, si não

se cohibirem, depois de advertidas por quem de direito, serão mandadas retirar do

edifício, e, no caso de falta grave, serão entregues á autoridade policial, ficando-lhes

desde logo vedada a entrada no estabelecimento.
Art. 151. Não será permittido aos alumnos occupar-se na Escola com a redacção de

periódicos e com quaesquer trabalhos da mesma natureza, que possam distrahil-os dos-

seus estudos regulares.
Art. 152. Nenhum curso particular das matérias professadas na Escola poderá alli

funccionar, ainda que seja gratuito.
Art. 153. Aos alumnos-professores somente poderão ser impostas, sempre propor-

cionadamente à gravidade das faltas, as seguintes penas disciplinares :
1 .a Admoestação fora ou dentro da aula.

#

2.a Reprehensão perante os alumnos reunidos.
3.a Exclusão.
Si a gravidade da falta assim o exigir, o Director fará immediatamente retirar da

Escola o delinqüente, vedando-lhe o ingresso, até ulterior deliberação. .

§l,o O primeiro meio disciplinar poderá ser imposto quer pelo Director, quer pelos
professores e mestres; o segundo somente pelo Director.

A exclusão será determinada pelo Ministro, sobre proposta do Inspector Geral, á
vista de communicação ou representação do Director, depois de ouvir os professores,
reunidos nos termos do art. 21, n. Io, sendo também ouvidos os accusados, sempre que
isto for possivel.

§ 2.° A pena de que trata o n. 3o deste artigo não exclue aquellas em que incor-
rerem os delinqüentes segundo a legislação geral.

Art. 154. O alumno que intencionalmente inutilizar ou estragar qualquer objecto

pertencente á Escola será obrigado a substituil-o por outroigual ou a pagal«o pelo preço
que tiver custado, podendo também, segundo as circumstancias do facto, ser punido na
conformidade das disposições do artigo antecedente.

Art. 155. Si algum alumno, depois de examinado e approvado nos exames do
ultimo anno, faltar ao respeito aos membros da commissão julgadora, verificado e
apreciado o facto pela mesma commissão, será participado, com todas as circumstancias,
por intermédio do Inspector Geral, ao Ministro do Império, o qual resolverá si deve ser
demorada a entrega do titulo de que trata o art. 166, marcando para isso o prazo que
julgar conveniente, até dous annos, conforme a gravidade da falta. Já tendo sido feita a
entrega, poderá declarar-se a nullidade do mesmo titulo, até á expiração do prazo que
se fixar.

Art. 156. Os membros do corpo docente, além de exercer a policia dentro das
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respectivas aulas e nos actos que presidirem, deverão sempre auxiliar o Director na manu-
tenção da ordem e da disciplina interna da Escola.

Art. 157. O porteiro e mais empregados subalternos advertirão com toda a urba-
nidade os que praticarem qualquer acto em contrario á boa ordem e asseio do edifício.

Si as suas advertências não bastarem, darão parte do occorrido ao Director.

CAPITULO IX

DAS ESCOLAS DE APPLICAÇÃO

Art. 158. Os trabalhos das escolas de applicação a que se refere o art. 6o devem
começar no mesmo dia em que principiarem os da Escola Normal, e encerrar-se quando
findarem as provas de exames de que trata o art. 142 na 2a parte, realizando-se das'9
horas da manhã ás 3 da tarde. .

Art. 159. .0 Director da Escola Normal marcará o máximo da freqüência nas re-
feridas escolas, e nessa conformidade serão admittidos á matricula os candidatos.

Art. 160. Serão observadas nas escolas de applicação, em tudo quanto não for
contrario ao presente Regulamento, as disposições do Regimento interno das escolas
publicas primarias do primeiro grau.

Art. 161. São extensivas aos professores das escolas de applicação com referencia
a estas as obrigações estatuídas no art. 23, ns. Io a 5.°

Art. 162. Os ditos professores, si exercerem o magistério mediante contrato, serão
conservados emquanto bem servirem, ficando sujeitos ás penas de admoestação, repre-
hensão e suspensão, na conformidade dos arts. 38 e 39.

Terão, porém, os mesmos direitos e vantagens que pelo presente Regulamento cabem
aos professores da Escola nomeados mediante concurso, si por esta forma houverem
obtido o provimento nos respectivos logares.

Art. 163. Cada alumno, por occasião de ser admittido em alguma das escolas de
applicação, receberá um caderno especial, que deverá conservar emquanto freqüentada.

O primeiro trabalho escripto do mez, em cada ordem de estudos, será feito nesse
caderno, na aula e sem alheio auxilio de sorte que o conjunto dos trabalhos permitia
seguir a serie dos exercícios e apreciar os progressos do alumno de anno em anno.

O dito caderno ficará depositado na escola de applicação para o fim de que trata o
art. 142, parte 3.a

Art. 164. Os alumnos-professores, quando assistirem, em turmas, aos exercícios
das escolas de applicação, conservar-se-ão em logares especiaes, para esse fim reservados.

Art. 165. Haverá nas escolas de applicação, sob a guarda do respectivo professor
ou professora, um livro de registro para serem notados a freqüência, proceder e aprovei-
tamento dos alumnos-professores.

§1.° Só se reputará cumprida a obrigação de que trata o art. 121, quando o
alumno-professor tiver comparecido á hora regimental e permanecido na escola até á
conclusão dos trabalhos a que houver de assistir ou em que deva tomar parte.

§ 2.° No fim de cada mez os professores das referidas escolas entregarão ao Director
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um relatório sobre o procedimento e trabalhos dos alumnos-professores confiados á sua
direcção, devendo constar do mesmo relatório os dias em que estes tiverem deixado de
comparecer,

CAPÍTULO X

DOS TÍTULOS DE HABILITAÇÃO E VANTAGENS RESPECTIVAS

Art. 166. Receberá o titulo de habilitação para professor ou professora das escolas

publicas de instrucção primaria do município" da Corte o alumno-professor que obtiver
approvação no exame de que trata o art. 142.

• Os títulos de habilitação serão passados conforme o modelo annexo ao presente
Regulamento.

Art. 167. Esses títulos darão ás pessoas habilitadas pela Escola o direito de serem

exclusivamente providas, independentemente de concurso, nas cadeiras publicas de in-

strucção primaria do município da Corte do Io ou do 2° grau, e nos respectivos logares
de professores adjuntos.

§ 1,° Daquellas pessoas serão indistinctamente providas nas Escolas do Io grau para
o sexo masculino ou nas do Io ;.e 2o grau para o feminino as pertencentes a este, e
somente nas escolas do primeiro dos referidos sexos as que a elle pertencerem.

§2.° As nomeações far-se-ão regulando-se sempre a preferencia dos candidatos,
em relação á importância dos logares, pelo merecimento relativo, apreciado segundo as
circumstancias a que se refere o art. 145.

Nesta conformidade, o Inspector Geral, concluídos em cada anno os exames de aptidão

pedagógica, apresentará ao Ministro do Império, dentre as pessoas habilitadas pela Escola,
as que devam ser nomeadas professores cathedraticos ou adjuntos.

Os alumnos-professores que estiverem nas condições de que trata o art. 144 poderão
ser uomeados adjuntos. Em caso nenhum, porém, passarão a cathedraticos sem que
tenham sido approvados no exame de aptidão pedagógica.

§ 3.° Os que forem nomeados professores ou professoras não poderão ser declarados
effectivos sem que tenham attingido a idade determinada nos arts. 12 e 16 do Regula-
mento de 17 de fevereiro de 1854.

Art. 168. Em identidade de circumstancias serão preferidas para o preenchimento
dos logares do magistério da Escola as pessoas por ella habilitadas.

CAPITULO XI

*.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 169. Os actuaes professores vitalícios da Escola Normal, que não forem jubi-
lados, regerão as cadeiras que no respectivo plano de estudos correspondem ás em que
e$tão effeçtivamçnte providos, ou aquellas para que estiverem habilitados,
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Art. 170. O adjunto á cadeira de sciencias physicase naturaes accumulará, sem
remuneração especial, as funeções de preparador dos respectivos gabinetes, emquanto
não for possivel crear este logar.

Art. 171. Nos concursos para provimento dos logares do magistério da Escola será
observada a ordem constante do art. 9.°

Art. 172. Os exames correspondentes ao actual anno lectivo serão effeituadosna
época que seguir ao encerramento dos respectivos trabalhos.

Si, por estarem fechadas as escolas publicas de instrucção primaria, não for possivel
realizarem-se naquella época as provas praticas dos exames de pedagogia, provi-
denciar-se-á para que a ellas se proceda logo que começarem os trabalhos das mesmas
escolas.

Paragrapho único. Somente poderão ser admittidas a exames fora da referida época,
antes da abertura das aulas da Escola, si o requererem até o dia 10 de fevereiro, as
professoras nomeadas na conformidade do art. 18 do Decreto n. 8985 de 11 de agosto # I
de 1883.

Art. 173. A* matricula no Io anno da Escola, independentemente do exame de que
trata o art. 89, guardado, porém, o que dispõem os arts. 86, n. 3o e, 87, poderão ser admit-
tidas, unicamente no primeiro anno da execução deste Regulamento, as pessoas que tiverem
obtido approvação, pelo menos, nas matérias obrigatórias da Ia serie do actual curso de
estudos, si o requererem até o dia 20 de fevereiro.

Si concorrerem mais de 50 candidatos nestas condições, serão admittidos até o
referido numero os que dispuzerem de maiores habilitações demonstradas nos exames
anteriormente feitos na Escola, cabendo ao Director classifical-os, ouvidos os professores.

O mesmo Director remetterá ao Inspector Geral, para o fim de que trata o art. 177,
a lista dos alumnos admittidos.

Art. 174. As pessoas que se matricularem na conformidade do artigo antecedente,
poderão ser dispensadas, no dito Io anno e seguintes, do estudo e exame das disciplinas
em que tiverem obtido approvação, si assim o requererem e a dita approvação corre-
sponder á doutrina dos programmas de taes disciplinas naquelles annos. *

Art. 175. Emquanto se tiver de executar o disposto no art. 178, serão presididos
pelo Inspector Geral os exames de que trata o Cap. IV do presente Regulamento, fa-
zendo parte da respectiva commissão julgadora o Director da Escola, em vez do professor,
da sua livre designação, a que se refere o art. 91.

Art. 176. Todos os que tiverem obtido o titulo de habilitação para professor ou pro-
fessora do Io grau, de que trata o art. 99 do Regulamento annexo ao ^Decreto n. 8025 de
16 de março de 1881, e não se acharem comprehendidos nas disposições dos arts. 102 e
103 do mesmo Regulamento, terão o direito de ser nomeados professores cathedraticos de
escolas publicas de instrucção primaria, guardado o que se contêm no paragrapho 3o do
art. 167, si se mostrarem, no terceiro anno da execução do presente Regulamento,
approvados no exame de aptidão pedagógica prescripto pelo art. 142, ao qual serão, na
época competente, admittidos na Escola Normal, conjuntamente com os alumnos desta,
satisfeito o disposto no art. 86, n. 3.°

§ 1.° Nas indicadas nomeações, que se realizarão sobre proposta do Inspector Geral,
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para os logares que se conservarem vagos ou vierem a vagar depois de observado pela

primeira vez o disposto no art. 167, 2a parte do§ 2o, dever-se-á terem attençao, quanto
á preferencia dos candidatos, o merecimento que houverem revelado no exercicio do
magistério e naquelle exame.

§ 2.° Si as referidas pessoas não obtiverem, no terceiro anno da execução deste
Regulamento, ápprovação no dito exame, não serão mais admittidas a prestal-o.

§ 3.° Emquanto não findar o prazo indicado, compete-lhes reger as cadeiras vagas,

ou exercer as funeções de adjuntos, garantida a preferencia a quem melhores notas de

ápprovação tenha obtido.
Nesta conformidade, depois dos exames de que trata o art. 172, o Governo, ouvido

o Inspector Geral, fará as nomeações para regência das cadeiras que se acharem vagas,
confirmando ou substituindo os funecionarios interinos; e também a nomeação de

adjuntos, si o numero daquellas pessoas exceder o de taes cadeiras.
Art. 177. Considerar-se-ão vagos no quadro dos professores adjuntos os logares

oecupados pelas pessoas em quem recahir a nomeação para professores interinos em obser-
vancia da segunda parte do §3° do artigo antecedente, assim como pelas que
estiverem comprehendidas na lista a que se refere a parte final do art. 173; e pela
ultima vez proceder-se-â á revisão determinada pelo Decreto n. 9553 de 30 de janeiro
de 1886.

Art. 178. Até que haja pessoal habilitado no curso completo da Escola, as pessoas
approvadas, em cada anno, nos exames de que trata o Cap. IV deste Regulamento, e que
não tiverem sido admittidas á matricula ou tiverem desistido delia, poderão, si o requere-
rem, ser nomeadas para exercer interinamente os logares vagos de professores adjuntos.

Mediante apresentação do Inspector Geral, as nomeações serão feitas na ordem do
merecimento relativo, e segundo esta, o mesmo Inspector regulará a preferencia dos can-
didatos em relação á importância das escolas pelas quaes tiverem de ser distribuidos.

Art. 179. Emquanto os quadros dos professores adjuntos não se compuzerem só-
mente de pessoas que tenham obtido titulo de habilitação pela Escola Normal, na confor-
midade do presente Regulamento ou do de 16 de março de 1881, independentemente de
haver logares vagos no dito quadro, serão nomeadas para exercer as funeções de adjuntos
as que, achando-se no caso do art. 166, não tiverem sido providas desde logo, por falta de
vagas, nas cadeiras de instrucção primaria.

Para este fim o Governo dispensará os que dispuzerem de habilitações inferiores,
quer sejam interinos, quer effectivos, considerando mais habilitados os nomeados na con-
formidade do artigo antecedente.

Art. 180. Até ulterior deliberação do Poder Legislativo, as despezas annuaes com a
parte material da Escola serão feitas na conformidade da tabeliã annexa, sob n. 2, a este
Regulamento.

Art. 181- Salvo o que se contém nos arts. 33 e 172, Ia parte, o presente Regula-
mento só começará a ter execução no anno próximo vindouro.

Art. 182. Revogam-se as disposições em contrario.

4 Palácio do Rio de Janeiro em 13 de oitubro de 1888. — Jósê Fernandes da Costa
Pereira Júnior.
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MODELO A QUE SE REFERE O ART. I DO REGULAMENTO DESTA DATA

ESCOLA NORMAL DA CORTE

Titulo de habilitação para professor (ou professora) deinstrucção primaria

O Inspector Geral da Instrucção primaria e secundaria do municipio da Corte, á
vista das approvações obtidas nos exames do curso de estudos da Escola Normal
Por > nascido a ... de de .... em , confere-lhe, na
conformidade do art. 166 do Regulamento annexo ao Decreto n. 10.060 de 13 de oitubro
de 1888, o presente titulo de habilitação para professor (ou professora) de instrucção pri-
maria, com o qual gozará dos direitos inherentes ao mesmo titulo.

Rio de Janeiro de de

O Inspector Geral

O Director da Escola Normal.
(Assignatura do alumno professor.)
(Adiante do nome se mencionará a filiação, si for declarada.)
(No verso do titulo serão declarados os graus de approvação em cada um dos exames

dos differentes annos.)

TABBLLA N. 1

Dos vencimentos dos empregados da Escola Normal

EMPREGOS

Director
Professor: de instrucção moral e civica e pedagogia:

de portuguez; de francez ; de geographia e historia ;
de mathematicás elementares; de elementos de
sciencias physicas e naturaes

Proíessor ae religião
Adjunto
Professsor da escola de applicação
Professor de escripta e desenho
Professor de musica,
Mestre
Secretario
Encarregado da bibliotheca, etc
Amanuense..
Porteiro-continuo
Inspector ou Inspectora
Continuo-correio......'...

VENCIMENTOS ANNUAES

ORDENADO GRATIFICAÇÃO

2:400-5000

2:000$000
533$334

1:600$000
1:600|000
1:066$666
80O$00O
800|000

1:333^334
800^000
80Õ$000
800$000
666$6õ6

i:200?000

1:0001000

800|000
800|000
533$334
400^000
400§000

400$000
4001000
400$000
333$334

TOTAL

3:6001000

o.:000$000
8001000

2:400§000
2:400$000
1:600$000
i:200$000
1:200^000
2:000§000
1:200|000
1:200?000
1:200|000
1:0005000

6ovf
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TABELLA N. 2

£>espeza com o material da Escola

Salários a auxiliares do mestre de trabalhos manuaes e a serventes 2:JJJJJJJ

Papel e objectos para a Secretaria 800$000
Material para as aulas, instrumentos e apparelhos 200SOOO
Conservação e augmento da bibliotheca... ;•••¦ aníwnno
Despezas diversas e evèntuaes, inclusive publicações na Imprensa Nacional *WW™

3:600$00O

Palácio do Rio de Janeiro em 13 de oitubro de 1888.

José Fernandes da Costa Pereira Júnior.

*
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Programma do ensino da Escola Normal da Corte

Sua Magestade o Imperador Ha por bem que se observe na Escola Normal
da Corte o seguinte programma para execução do disposto nos arts. Jll e 132,
§ 3o, do Regulamento annexo ao Decreto n. 10.060 de 13 de oitubro ultimo.

I—Religião

....-

Io ANNO —1 hora por semana

Noções preliminares.— Noção da religião; revelação divina.—Escriptura sa-
grada: numero e objecto dos livros sagrados; authenticidade, veracidade, inspiração,
integridade e canonicidade dos livros sagrados. — Tradição e suas fontes.

Deus. — Existência, natureza, attributos de Deus.—Mysterio da SS. Trindade.
Creação do mundo.—Obra dos seis dias.—Anjos.—Creação do homem. Fim

sobrenatural do homem. Opeccado de Adão. Transmissão dopeccado original e suas
conseqüências.

Preparação para a vinda de Jesus Christo.
Mysterio da inoamação.—SxLd. existência e natureza.—Jesus Christo.—Ma-

ria Santíssima.
Mysterio da Redempção.—Morte de Jesus Christo. —Sua resurreição e sua as-

censão. —Provas da divindade de Jesus Christo.
0 Espirito Santo.— Sua vinda.
Estabelecimento da Igreja. —Noção da Igreja, caracteres ou notas da verdadeira

Igreja.—Ensino da Igreja.—Dos que não pertencem á Igreja.—A communicação
dos Santos.

Fins do homem.—Morte, juizo particular, paraizo, purgatório, inferno.—Re-
surreição geral e juizo universal.

Resumo das verdades da fé.— Symbolo dos Apóstolos e Signal da Cruz,
A graça.—Noção, divisão, necessidade e effeitos da graça.
Os sacramentos em geral.—Existência, natureza, numero, matéria, forma e

effeitos dos sacramentos.
Os sacramentos em particular.— Baptismo e Confirmação.—Eucharistia.—

Penitencia.—Extrema-Uncção.—Ordem.—Matrimônio.
Moral christã.—SiiB, influencia.—Peccados.—Virtudes.—Mandamentos da lei

de Deus; Mandamentos da Igreja.
Culto.—Sua necessidade e espécies.— Oração.—Festas da Igreja.

'V ¦
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II—Instrucção moral e eivica

lo ANNO — 1 hora por semana
%° ANNO — 1 hora por semana
3o ANNO —- 1 hora por semana

PRIMEIRO ANNO

'¦' ' 
:.'¦: .'¦¦'¦' ' ¦¦'.¦:' ,7- ¦¦¦.

NOÇÕES ELEMENTARES DE PSYCHOLOGIA
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Idéa geral da psychologia applicada á moral e à pedagogia: descripção expe-
rimental das faculdades humanas.

Actividade humana.-— Movimentos, instinctos, hábitos corporaes.
v Sensibilidade physica.—Prazer e dor; sentidos: sensações internas e externas;
necessidades e appetites.

Intelligencia.—^Consciência e percepção externa; memória e imaginação; ab-
stracçãoe generalisação; juizò eraciocinio; princípios reguladores da razão.

Sensibilidade moral. — Sentimentos de família; sentimentos sociaes e patrióticos;
sentimentos do verdadeiro, do bello e do bem; sentimentos religiosos.

Vontade. — Liberdade ; habito.
Conclusões da psyc/iotogfm.—Dualidade da natureza humana; espirito e corpo;

vida animal e vida intellectual e moral.

SEGUNDO ANNO

>«5K-i?
MORAL THEORICA

Introducção.— Objecto da moral.
Consciência moral.—Discernimento instinctivo do bem e do mal; funcção da

educação no seu desenvolvimento.
Liberdade e responsabilidade.—Condições da responsabilidade; seus graus e

limites.
Obrigação ou dever. — Caracteres da lei moral. Insuíficiencia do interesse pes-

soai como base da moral. Insuíficiencia do sentimento como principio único da
moral.

O bem e o dever.—Dignidade humana.
Direito e dever.—Suas relações. Differentes deveres: deveres de justiça e de-

veres de caridade. Virtude.
Modos diversos por que se manifesta a sancção moral.— Relações da virtude

com a felicidade. Sancção individual; satisfação moral e remorso. Sancção social.
Sancção divina: vida futura e Deus.
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TERCEIRO ANNO
WP.

.¦;••' f

MORAL PRATICA

Deveres individuaes.— Seu fundamento.—Dever de conservação pessoal. O sui-
cidio.— Formas principaes do respeito humano ; virtudes individuaes : temperança, pru-
dencia, coragem, sinceridade, cumprimento da palavra, dignidade pessoal, etc—Dever
de cultivar todas as nossas faculdades. O trabalho : sua necessidade, sua influencia
moral.

Deveres geraes na vida social.-— Relações das pessoas entre si.. \.&
_Deveres de justiça.— Respeito da pessoa quanto á vida; condemnação do homicidio \

exame das excepções reaes ou suppostas ; caso de legitima defesa, etc.
Respeito da pessoa quanto á liberdade: escravidão, servidão, liberdade dos menores,

assalariados, etc.
Respeito da pessoa quanto á honra e reputação : calumnia, maledicencia ; — quanto

a opiniões e crenças : intolerância ; — quanto aos interesses e sentimentos : pequenas
injustiças, inveja, delação, etc.

Respeito da pessoa no que toca aos seus bens : direito de propriedade ; caracter
sagrado das promessas e contratos.

Deveres de caridade.— Obrigação de defender as pessoas ameaçadas na vida,
liberdade, honra ou bens. Beneficência propriamente dita. Dedicação e sacrifício. Bon-
dade para com os animaes.

Deveres de família. — Deveres dos pais entre si; dos filhos para com os pais; dos
filhos entre si. Sentimento da família.

Deveres particulares da mãi de familia e da dona de casa.
Deveres profissionaes.— Profissões liberaes; funecionarios, industriaes, commer-

ciantes, assalariados e patrões, etc.
Deveres cívicos.— Pátria ; a nação, o que a constitue. O poder publico. O Estada

e as leis. Fundamento da autoridade publica. O governo.
Obediência ás leis; imposto ; serviço militar; voto; obrigação escolar.
Deveres dos governantes.
Deveres das nações entre si.— O direito das gentes.
Deveres religiosos e direitos correspondentes.— Liberdade de culto. Importância

do sentimento religioso em moral.

Pfi|?' ' 
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Applicação dos princípios de psychologia e moral á educação.

INSTRUCÇÃO CÍVICA (PRINCÍPIOS GERAES)

Noções históricas do nosso direito publico.
A nação : divisão, forma de governo, dynastia e religião.— Os cidadãos brazileiros.

— Poderes e representação nacional.— Poder Legislativo ; attribuiçóes. — Eleições.—
Poder Moderador.—Poder Executivo.—Familia Imperial.— Conselho de Estado.—

' :;•¦ ¦¦ A ¦¦' •¦-:¦!¦ -.yM
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Força Militar.- Poder Judicial.- Administração e economia das províncias.- Muni-

cipios. — Direitos civis e políticos dos cidadãos brazileiros.
Noções summarias sobre os impostos e o orçamento.
Ministérios -Organização geral dos principaes ramos de serviço publico.-Registro

civil.

NOÇÕES ELEMENTARES DE ECONOMIA POLÍTICA

Noções preliminares.
Producção da riqueza.- Elementos da producção: agentes naturaes, trabalho,

capital.
Distribuição da riqueza.— Propriedade; suas fôrmas. Salário.

Circulação da riqueza.— Troca, moeda, credito.
Consumo da riqueza.- Economia ; luxo; despezas do Estado ; impostos ; empre-

stimos ; orçamento.

III — Pedagogia e legislação escolar

Io ANNO — 1 hora por semana
2o ANNO — 1 hora por semana
3o ANNO — 1 hora por semana

PRIMEIRO ANNO

EDUCAÇÃO (PRINCÍPIOS GERAES)

Educação physica.— Hygiene geral. —Jogos e exercicios infantis.—Gymnastica.
Educação dos sentidos: pequenos .exercícios de observação.
Educação intellectual.— Noções sobre as faculdades intellectuaes. Seu desenvol-

vimento relativo a cada idade; cultura e applicação às diversas ordens de conhecimentos.
Funeção da memória, do juizo, do raciocínio, da imaginação. — Methodo ; seus diffe-

rentes processos; analyse e synthese, inducção e deducção.
Educação moral— Vontade.— A liberdade humana estudada na criança.—

Consciência moral : responsabilidade, deveres.— Relações entre deveres e direitos. —

Cultura da sensibilidade na criança.—Modificação do caracter e formação dos hábitos.
Diversidade natural de instinetos e caracteres.

SEGUNDO ANNO

ESCOLA ( EDUCAÇÃO E INSTRUCÇÃO EM COMMUM )

Escolas. — Jardim da infância. — Escolas primarias.
Organização material; local e mobília; material do ensino. — Collecções.—Bi-

bliothecas.

>*
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Organização pedagógica. — Divisão das classes ; programmas ; horário.
Fôrmas do ensino ; intuição ; ensino pelo aspecto; exposição ; interrogações; exer-

ciciosoraes; trabalhos escriptos e correcção ; passeios escolares.
Estudo dos processos applicaveis ao ensino de> cada parte do programma.
Exames.
Disciplina.— Recompensas; penas; emulação; sentimento de dignidade no me-

nino: — Acção pessoal do professor; condições da sua autoridade; relações com os
discípulos e com as familias.

TERCEIRO ANNO

HISTORIA DA PEDAGOGIA — LEGISLAÇÃO ESCOLAR

Revisão theorica e pratica das matérias estudadas nos dous primeiros annos.

4 Historia da pedagogia.— Pedagogos mais notáveis; suas doutrinas. — Biblio-

graphia pedagógica.—principaes autores contemporâneos e analyse succinta das suas
obras mais importantes.

Legislação escolar.— Noções sobre a legislação da instrucçâo primaria no muni-
cipio da Corte.— Estudo minucioso do regimento interno das escolas publicas.

¦)¦¦ ¦ .'7;.;;->7Vd7
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IV —Portuguez

1° ANNO — 4 horas por semana
2o ANNO — 3 horas por semana
3o ANNO*— 3 horas por semana

O ensino da língua portugueza comprehende :
1.° Exercícios de leitura e recitação.
2.° Curso de grammatica, com exercicios práticos: dictados, analyses, exercicios

de etymologia e formação das palavras.
3.° Exercicios de composição e estylo, e noções de historia litteraria.

Io — LEITURA E RECITAÇAO

NOS TRÊS ANNOS

Leitura e explicação de autores portuguezcs e brazileiros.—Recitação expressiva

dos trechos explicados. — Exercicios de memória.
Reproducção livre, oral e escripta, de trechos lidos na aula.-Resumo, oral e

escripto, de leituras feitas fóra da aula por indicação do professor.— Ahalyse, oral ou

escripta, destas leituras.

2° — GRAMMATICA E EXERCÍCIOS GRAMMATIÇAES

i . 
'' •¦ . ¦ ¦¦

PRIMEIRO ANNO

Estudo da grammatica portugueza
C-6.
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SEGUNDO B TERCEIRO ANNO

Revisão dás partes mais importantes do curso do Io anno. §
Radicaes eaffixos. — Formação das palavras.
Origem das lettras portuguezas. — Noções de etymologia.— Differentes elementos

do vocabulário portuguez.
Noções de syntaxe histórica.
Noções de metrificação.
Breves noções históricas relativas á formação do grupo novo latino, especialmente

do portuguez.
Exercícios sobre o vocabulário. — Dictados para applicação das regras da gramma-

tica. — Analyses lexicologicas e syntaxicas (oraes).

3o —EXERCÍCIOS DE COMPOSIÇÃO E ESTYLO. NOÇÕES DE HISTORIA LITTERARIA

Nos três annos: Narrações, descripções, cartas. — Explicação de pensamentos mo-
raes, de provérbios.— Regras essenciaes de composição e estyIo.— Exercícios de com-
posição.

No 3o anno .-Noções summarias de historia litteraria. Origens.— Cancioneiros,
romanceiros, chronicas.—Renascença. Épicos e historiadores. Século XVII em Por-
tugal.Ogrupo bahiano.—Século XVIII em Portugal. As chronicas brazileiras, o
grupo mineiro.— Século XIX em Portugal e no Brazil; desenvolvimento litterario ;
romantismo, estado actual.

V— Francez

i° ANNO — 3 horas por semana
2o ANNO — 3 horas por semana
3o ANNO — 2 horas por semana

PRIMEIRO ANNO

Exercícios graduados de leitura.—Insistir sobre a pronuncia eaccentuação.—
Explicação dos trechos lidos.—Recitação expressiva destes trechos.— Acquisição de
palavrase phrases.— Conversação sobre assumptos fáceis.— Traducção e themas fáceis,
de viva voz e por escripto.

Grammatica. — Lexicologia. —Analyses lexicologicas (oraes).—Dictados de
trechos fáceis. — Explicação grammatical de trechos de leitura.

SEGUNDO ANNO

Leitura e explicação de trechos de prosa e verso. — Recitação expressiva dos trechos
explicados.- Reproducçâo livre, oral e escripta, de trechos lidos na aula.- Exercícios
de conversação. — Traducção e themas (oraes e dictados).
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Grammatica. — Complemento da lexicologia.— Principaes regras da syntaxe.—
Analyses lexicologicas e syntaxicas (oraes). — Explicação grammatical de trechos de
leitura.

TERCEIRO ANNO

Continuação dos exercícios do anno precedente.
Resumo, oral, de leituras feitas na aula ou fora delia.— Exercícios de redacção.
Grammatica.— Recapitulação das principaes diíficuldades da syntaxe.— Expli-

cação grammatical de trechos escolhidos.«—Exercícios sobre os synonymos.

VI— Geographia

lo ANNO — 1 hora por semana
2o ANNO — 1 hora por semana
3o ANNO — 1 hora por semana

PRIMEIRO ANNO

Noções preliminares.—Estudo geral da terra.—A terra em relação aos astros.—
Explicação dos termos geographicos»— Leitura do globo e das cartas.

Estudo do municipio da Corte.
Geographia do Brazil.—Geographia physica.—Limites, littoral.—Orographia. a

hydrographia.—Geographia histórica e administrativa: antigae nova divisão.— Go-
verno, administração.—Geographia agrícola, commercial e industrial. — Estradas de
ferro; navegação marítima e fluvial; telegraphos.

Noções summarias sobre a America e as differentes partes do mundo.

SEGUNDO ANNO

Estudo geral dos oceanos, classificação dos mares, correntes marítimas e atmos-

phericas. Estudo geral dos continentes; fôrma dos continentes.—Grandes systemas
orographicos e hydrographicos.

Climas : as regiões equatoriaes, temperadas e polares. Producções naturaes.— As

raças humanas.
Geographia physica das differentes partes do mundo, menos a America.
Geographia política.—Estudo particular dos principaes Estados da Europa, Ásia,

África, e Oceania.

TERCEIRO ANNO

Geographia da America, comprehendendo a revisão do curso de geographia do

Brazil.—Estudo geral da America.—Descripção physica.—Estudo especial de cada ura

dos Estados.— Geographia physica, administrativa, agrícola, commercial.—Governo.— .

Religião.
Historia summaria dos descobrimentos geographicos. .
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VII —Historia

lo ANNO — 3 horas por semana
2o ANNO — 3 horas por semana
3o ANNO — 2 horas por semana

PRIMEIRO ANNO

Historia do Brazil
¦ 
"*..'" '...¦' 

\

Idêa geral sobre a America precolombiana, o homem americano, as raças principaes
e civilizações da America.— O Brazil, antigüidade do homem brazilico, raças e linguas
indígenas.—Descobrimentos dos Portuguezes e Hespanbóes na America.—Descobri-
mento do Brazil, exploração do littoral. — Primeiras tentativas de colonização, Capi-
tanias. — Governo Geral. — Tentativas mallogradas de estabelecimentos francezes no sul
do Brazil.— Dominio hespanhol.—A marcha para o norte.—O Brazil no começo do
XVII século.— Expulsão dos francezes do norte do Brazil. — Primeiras explorações do
interior; as bandeiras.

Guerra hollandeza.—D. João IV. — D. Pedro II.—A marcha para oeste, expio-
ração do interior, creação de dioceses. — D. João V. — Creação de novas Capitanias.—
Minas de ouro e diamantes. — Lutas intestinas.— D. José I e o Marquez de Pombal.—
Desenvolvimento da povoação do interior. —Lutas com os Hespanhóes. —Tentativa de
independência em Minas. — Conquista das Missões.

Vinda da família real para o Brazil; conseqüências.—Guerra com os Hespanhóes e
Francezes.—Effeitos das idéas liberaes no Brazil e Portugal, revoluções de 1817 e
1820. —Regência e reinado de D. Pedro I, acontecimentos principaes.—Guerra com
o Rio da Prata.— Fundação da Republica do Uruguay.— Periodo regencial.— Principaes
acontecimentos desde a maioridade até á,guerra do Paraguay.

SEGUNDO ANNO
Elementos do historia gorai

. 
¦ 

¦ 

¦

HISTORIA ANTIGA...

Idéa geral sobre o homem e a civilização prehistorica. ..,.-.
Oriente. —vEgypçios, Assyrios, Babylonios, Israelitas, Persas, Medas ePhenicios.

í Grécia. — Tempos heróicos, instituições primitivas, religião. — Sparta e Athenas.
Guerras medas.— Séculos de Pericles. — Sócrates. — Luta pela hegemonia da Grécia,
Epaminondas. — Felippe de Macedonia. —Conquistas de Alexandre. —Reducção da

Grécia a provincia romana.
Roma.—Povos da Itália. —Reis, instituições primitivas, religião.—Republica

romana, sua organização.— Luta entre os plebeus e patrícios.
Conquistas dos Romanos.
Os Gracçhos. — Guerras civis.— César.
Augusto e seu século.—Primeiros Imperadores.— Antoninos. —Dioclecíano.—

Constantinoe a Igreja Christá. — Juliauo. — Theodosío. — O Baixo-ímperior: "
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HISTORIA DA IDADE MEDIA

Os Bárbaros antes das grandes invasões.
Principaes invasões dos Germânicos no VeVI séculos.
Os Persas. —Mahomet. — Conquistas dos Árabes.
Carlos Magno o a dynastia carolingia.— Desmembramento do império de Carlos

Magno.— OsNormandos.
O Feudalismo na Europa.
O Império e o Pontificado.-—Guerra das investiduras.
Cruzadas.
Conquistada Inglaterra pelos Normandos.?— Plantagiestas. — Magna carta.
As communas e o poder real na Europa. —França: Luiz VI, Philippe Augusto,

S. Luiz e Philippe o Bello.
Guerra dos cem annos.

0; Estados christãos da peninsula ibérica.
Progresso da autoridade real em França com Carlos VII e Luiz XI, em Hespanha

com Fernando e Isabel, em Portugal com D. João II, em Inglaterra com os Tudors.—-
A Allemanha e a Itália no fim da idade média. £

Os Turcos na Europa.
O Commercio do Levante. Marco Polo. Toscanelli.

HISTORIA MODERNA

Grandes invenções do XIV século ao XVI.— Descobrimentos marítimos. — Império
colonial dos Portuguezes e Hespanhóes.

O Renascimento na Itália e nos outros paizes da Europa.
Guerras da Itália, rivalidade de Francisco I e Carlos V.
A Reforma.—Guerras religiosas.— Philippe II, Isabel, Henrique IV.
Domínio hespanhol em Portugal, dynastia de Bragança. —Independência dos Paizes

Baixos. Suas conquistas na índia.

TERCEIRO ANNO

Elementos de historia geral

historia moderna (continuação)

Guerra dòs trinta aniios.
Revoluções de Inglaterra de 1649 e 1688.
Richelieu e Luiz XIV.
Lettras, sciencias e artes no século XVII.
Formação e progresso da Prússia e da Rússia.
O governo parlamentar na Inglaterra.- Progresso do poder inglez na índia e

na America. aoíjirii
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Hespanha e Portugal no século XVIII.
Guerra da Independência americana. —Os Estados-Unidos.
Causas e caracteres da revolução franceza de 1789; sua influencia sobre o desen-

volvimento da sociedade moderna. Assembléa constituinte. Assembléa legislativa.
Convenção. Directorio. Consulado. Império.

A Restauração.—Guerra da Hespanha. —Guerra da Independência hellenica.—-
Emancipação das colônias hespanholas.

Revolução de 1830..— Fundação do reino da Bélgica.— Insurreição da Polônia.—
Estabelecimento do regimen constitucional em Hespanha e Portugal. — Grandes reformas

políticas e econômicas na Inglaterra. — Progresso dos Russos e Inglezes na Ásia.
Revolução de 1848.—Segunda Repjiblica.—Segundo Império.
Movimentos na Itália, Allemanha e Hungria.
Questão do Oriente e guerra da Criméa.
Fundação do Reino de Itália.
Progresso da influencia da Prússia na Allemanha. —Dissolução da Confederação

Germânica. — Reorganização da Austria-Hungria.
Estados-Unidos.—Guerra de secessão.
Guerra de 1870: estabelecimento da republica em França e fundação do Império

allemão.
Estado actual da Europa. .
Progressos realizados no século XIX nas diversas espheras da actividade humana

(lettras, sciencias, artes, industria e commercio).
Revisão do curso de historia do Brazil.
O Brazil no século XIX, especialmente desde a maioridade até á abolição da

escravidão.

VIII—Mathematicas elementares

1° ANNO — 3 horas por semana
2o ANNO — 3 horas por semana
3o ANNO — 3 horas por semana

PRIMEIRO ANNO

ARITHMETICA

Definições preliminares.—Numeração decimal faliada e escripta.
Operações fundamentaes sobre números inteiros.—Problemas variados sobre as

quatro operações, isoladas e combinadas'.— Processos rápidos de calculo mental e
escripto.

Divisibilidade dos números.—Prova dos 9 das quatro operações. , *

Maior divisor commum.—Menor múltiplo commum.—Theoria dos números
primos.
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Fracções ordinárias: princípios fundamentaes.— Reducção das fracções ordinárias
ao mesmo denominador. — Simplificação das fracções ordinárias.

Operações fundamentaes so*bre as fracções ordinárias. .
Fracções decimaes.—Operações fundamentaes sobre as fracções decimaes.— Con-

versão das fracções ordinárias em decimaes, e vice-versa.
Números complexos. —Systema métrico.—Relação entre as principaes unidades

antigas de pesos e medidas e as correspondentes do systema métrico.—Moedas.—Medida
do tempo.

NOÇÕES DE ESCRIPTURAÇÃO MERCANTIL (PARA OS ALUMNOS SOMENTE)

Commercio em geral.
Principaes espécies de commercio.
Operações commerciaes.
Commerciantes.
Agentes auxiliares do commercio.
Sociedades commerciaes: commanditaria, de capital e industria, e em conta de

participação.
Documentos commerciaes.
Correspondência commercial.
Escripturação mercantil por partidas simples
Livros principaes, livros auxiliares.

GEOMETRIA PLANA

Definições preliminares.
Linha recta. Medida commum a duas rectas.
Theoria das perpendiculares e oblíquas.
Theoria das parallelas.
Triângulos: sua igualdade e propriedades.
Quadriláteros: espécies diversas e suas propriedades.
Polygonos : espécies e propriedades.
Circulo, propriedades geraes : combinação com a linha recta e com outros círculos.

SEGUNDO ANNO

ARITHMETICA E ÁLGEBRA ELEMENTAR

Revisão das matérias do 1 ° anno.
Primeiras noções sobre os signaes algebricos.— Operações algebricas fundamentaes,

menos a divisão dos polynomios.
Potências e raízes. —Quadrado e raiz quadrada dos números inteiros, e das.fracções

ordinárias e decimaes. *

Cubo e raiz cúbica.
Razões e proporções.—Regra de três simples e composta. — Reducção a unidade. —

Regras de juros simples, de desconto, de companhia, de cambio e de liga.

;:"':
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^ÍT:n!i NOÇÕES DE ESCRITURAÇÃO MERCANTIL (PARA OS ALUMNOS SOMENTE) -v-

(Continuação)
* 

¦

Escripturação por partidas dobradas.
Inventario e balanço.
Liquidação.
Fallencias. .,»,
Contas correntes simples.— Contas correntes com juros.

geometria plana (continuação)

Medida dos ângulos: casos diversos. ,- ,,.
Polygonos inscriptos e circumscriptos.
Linhas proporcionaes. — Semelhança das figuras planas.
Theoremas relativos ao triângulo rectangulo.
Avaliação e comparação das áreas das figuras planas.
Medida da circumferencia e da área do circulo.

TERCEIRO ANNO

ARITHMETICA E ÁLGEBRA ELEMENTAR (continuação)

Revisão das matérias do 2° anno.
Generalidades sobre as equações.—Transformações e resolução das equações nu-

mericas do Io grau a uma, duas ou mais incógnitas,—Problemas simples de condições
explicitas. : i ^ :

Progressões arithmeticas e geométricas. ":!
Theoria elementar dos logarithmos.— Uso das taboas de logarithmos vulgares.
Juros compostos e annuidades.—Applicações dos logarithmos.

GEOMETRIA NO ESPAÇO

Planos: propriedades geraes.
Rectas e planos perpendiculares e oblíquos entre si.:
Ângulos diedros e sua medida.
Rectas e planos parallelos.
Ângulos polyedros.
Prismas : suas espécies, propriedades, equivalência, superfície lateral, volumes.
Pyraaaides e troncos de pyramides; idem.
Polyedros; idem.
Çylindro; idem.

> 
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Cone; idem.
Esphera; idem. . '"" " x
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Noções das linhas trigonometricas e suas relações principaes.
O professor, ao concluir o curso, dará somente aos alumnos as lições que forem

necessárias para descrever os instrumentos mais simples do agrimensura e indicar o uso
respectivo.

IX— Elementos de physica e chimica

2° ANNO — 2 horas por semana
3o ANNO — 2 horas por semana

SEGUNDO ANNO

Primeiras definições. —Os três estados dos corpos.—Propriedades geraes dos

corpos.
Forças, sua representação e composição. — Noções e movimento. — Massa. — Força

centrifuga.
Trabalho das forças, kilogrammetro, cavallo-vapor.—Machina em geral. —Ma-

chinas simples: alavanca.

BAROLOGIA

Gravidade e sua direcção.-Centro de gravidade.-Peso e suas espécies. —Ba-

lança. _ Leis da queda dos corpos; machina de Atwood.
Pêndulo, suas leis e applicações.
Propriedades especiaes dos corpos líquidos. - Principio de Pascal; prensa hydrau-

lica.—Pressões verticaes e lateraes. — Condições de equilíbrio dos líquidos em um só

vaso e em vasos communicantes.- Applicações.-Caso especial dos tubos capillares.

Principio de Archimedese suas applicações.-Determinação do peso especifico dos

sólidos e líquidos. — Areometros mais empregados.
Propriedades especiaes dos corpos gazosos. - Atmosphera. - Pressão atmospherica.

—Barometros.
Lei de Mariotte. —Manometros.
Machina pneumaticae de compressão.-Bombas, syphão.-Principio de Archi-

medes applicado aos gazes. —Aerostatos.

THERMOLOGIA

Dilatação dos corpos pelo calor.-Temperatura; thermometros de mercúrio e de

álcool; diversas escalas thermometricas.- Thermometros de máxima e minima.-Tem-

peratura média de um logar.—Máxima densidade da água.

Conductibilidade dos corpos para o calor.-Applicações.-Movimentos nos líquidos

e nos gazes.—Correntes marinhas.— Ventos, trombas, ventilação.

C — 7.
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Mudanças de estado dos corpos: fusão, dissolução; solidificação, crystallisação.
Misturas refrigerantes.

Vaporisação no are no vácuo.—Vapores saturantes e não saturantes.— Tensão
máxima dos vapores em geral, e dos d'agua em particular.— Idéa sobre as machinas
por vapor.

Evaporação.—Ebulição esuas leis.—Distillação. — Producção degelo pelo frio,
devido á evaporação.

Noção de hygrometria.— Nuvens e nevoeiros, chuva, neve, geada e orvalho.
Noção geral de calorimetria.
Irradiação do calor.— Poder emissivo, absorvente, reflector e diathermico dos corpos

para o calor.

CHIMICA
?

Primeiras definições.— Corpos simples e compostos.— Átomo, molécula; afflnidade,
cohesão. — Mistura e combinação.

Lei das proporções definidas. —Lei das proporções múltiplas. —Noção dos equi-
valentes chimicos.

Principios da nomenclatura.—Notação chimica.
Oxygenio — Hydrogenio — Água. —Água potável.
Azoto.—Ar atmospherico. —Combustão.
Oxydos de azoto. — Ácido azotico. — Ammoniaco.
Carbono; suas variedades e usos respectivos. — Ácido carbônico; oxydo de carbono.
Chloro; sua importância hygienica e industrial.—Ácido chlorhydrico.— Água

regia.
Iodo.—Enxofre.—Ácido sulfuroso.—Ácido sulfurico.—Ácido sulphydrico.—

Sulfureto de carbono.
Phosphoro commum e vermelho : allotropia.—Ácido phosphorico.— Hydrogenio

phosphorado.— Arsênico e ácido arsenioso. —Ácido silicico.
Me taes em geral.—Ligas.
Estudo mais especial sobre os saes. — Leis de Berthollet.
Potássio e sódio.— Potassa e soda.— Carbonatos de potássio e sódio.- Sal marinho.— Nitro e pólvora.
Cálcio e magnesio.-Cal e magnesia.-Carbonatos, sulfatos e phosphatos re-

spectivos.
Alumínio.- Alumina.-Pedra hume.- Argilla, vidro, louça de barro, porcellana,argamassas, cimento.
Ferro.-Zinco.-Oxydos, sulfuretos.- Noções de metallurgia, particularmenteapplicavel ao ferro. — Ferro fundido, batido ; aço.
Estanho, cobre, chumbo.— Oxydos e saes mais importantes.
Mercúrio, prata, ouro, platina; compostos respectivos que offereçam mais im-

portancia.

¦•',;
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TERCEIRO ANNO

PHYSICA (continuação)

ÓPTICA

Propagação da luz. Sombra e penumbra. — Idéa geral sobre a velocidade da luz.
Reflexão da luz. — Propriedades e usos dos espelhos planos e esphericos.
Leis da refracção da luz.—Prismas; reflexão total, miragem. — Lentes.
Dispersão da luz.— Analyse e synthese da luz.— Espectro solar.—Crepúsculo,

arco-iris, coroas e halos.— Noção geral sobre o espectroscopio.— Base da photographia.
Estudo geral sobre o microscópio e o telescópio.

ACÚSTICA

Producção e propagação do som.— Velocidade do som no ar, nos líquidos e sólidos.
— Reflexão do som, echo.

Qualidades, phy si cas dos sons.— Intervallos musicaes.— Cordas e tubos sonoros.—
Phonographo.

ELECTROLOGIA

Producção da electricidade peloattrito e por influencia.—Noção geral sobre as
theorias da electricidade.—Distribuição da electricidade sobre os corpos; poder das
pontas. — Electrophoro. — Principaes machinas electricas e electroscopios.

Condensação da electricidade.—Condensadores, garrafa de Leyde. :
Electricidade atmospherica. —Raio, para-raio.
Experiência de Volta ; pilha de Volta e suas primeiras modificações. — Theoria

chimica da pilha.
Pilhas de dous líquidos: pilhas de Danieíl, de Growe e de Bunsen, de Marié-Davy.

Pilhas de Grenet e de Leclanché.
Electrolyse d'agua e dos saes.—Galvanoplastia.
Effeitos ealorifícos e luminosos das correntes electricas.— Luz electrica por arco,

velas e incandescencia.
Estudo geral sobre os imans.— Agulha magnética.— Declinação e inclinação;

bússolas. *
Acção das correntes sobre os imans.— Galvanometro.— Producção de imans pela

electricidade. — Idéa fundamental da telegraphia electrica.
Inducção pelas correntes e pelos imans.— Geradores mecânicos de electricidade.—

Machina de Ruhmkorff.—Telephono.

NOÇÕES DE METEOROLOGIA

Previsão do tempo em curto prazo.— Cartas do tempo e das tempestades.
Climas marítimos. — Climas continentaes.— Distribuição das chuvas.

,'7 , ;, .i,£.
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CHIMICA (continuação)

Noção summariasobréa composição e a analyse elementar das substancias orgânicas.

Noção geral sobre a classificação seriale as funcções das substancias orgânicas.

Carburetos de hydrogenio em geral.- Gaz dos pântanos, clüoroformio e iodoformio.

- Etyleno, acetyleno ; gaz de Muminação.-Estudo geral dachamma.- Petróleo, es-

sencia de terebinthina, benzina, naphtalina, anthraceno.
Alcools em geral.-Álcool commum: fermentação, vinhos, cerveja.— Etheres em

geral; ether commum.
Glycerina. — Corpos graxos neutros.
Glucoses.— Assucar de canna. — Dextrina.— Amido e feculas. - Cellulose.—

Fabrico de papel.
Phenol.— Anilina.
Aldehydos em geral.—Essência de amêndoas amargas. — Camphora.
Ácidos em geral.— Ácido acetico.— Ácidos graxos; velas estearicas, sabão.—

Ácido oxalico, tartarico e lactico.
Alcalis vegetaes em geral.— Nicotina, morphina, quinina, estrychnina.

Amidas em geral.— Uréa. — Albumina.— Ovos.— Caseina, fibrina, glúten.
Gelatina. — Leite. — Sangue. — Carne.

X — Elementos de sciencias naturaes

1° anno — 1 hora por semana
2° anno — 2 horas por semana
3o anno — 3 horas por semana

PRIMEIRO ANNO

H50TA.IVIC&

Os tres reinos da natureza.—Divisão da historia natural.—Objecto da botânica.
— Órgãos elementares das plantas.— Os tres grandes ramos do reino vegetal e seus ca-
racteres geraes.— Partes que se distinguem em uma planta completa.

Estudo da raiz.— Raizes adventicias e sua importância; plantio por estaca emer-
gulhia.

Caule, suas espécies e estructuras respectivas.—Rhizomas.— Bulbos.— Tuberculos.
Grelos ou brotos.— Poda.— Grelps adventicios, dormentes.— Multiplicação por

enxerto e suas vantagens.
Folhas.— Fôrmas das folhas.— Disposição das nervuras e conformações das bordas.

— Folhas simples e compostas.—Disposição das folhas sobre os ramos.—Estructura
das folhas. — Chlorophylla.
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SEGUNDO ANNO

BOTÂNICA ( continuação)

Funeções de nutrição em geral.— Absorpção.— Seiva ascendente e sua composição.
Forças que determinam a subida da seiva.— Transpiração. — Exhalação.— Folhas-

submersas, fluctuantès.—Funcção chlorophylliana. —Fixação do carbono e eliminação
do oxygenio. — Influencia da luz. — Noções hygienicas que dahi decorrem. — Seiva des-
cendente, sua distribuição e importância.— E' a planta que nutre o animal.— Respiração
vegetal e sua differenca em relação à funcção da chlorophylia.—Noções hygienicas que
dahi decorrem.

Movimento e sensibilidade do reino vegetal.— Metamorphosesdas folhas: phyllodes,
gavinhas, espinhos, aculeos.

ZOOLOGIA

Seu objecto.
Protozoarios. — Breves noções sobre os infusorios.
Ramo dos radiados. — Caracteres geraes. — Divisão em grupos naturaes. — Noções

sobre os principaes animaes destes grupos.
Ramo dos molluscos.— Caracteres geraes.—Divisão em classes.— Principaes

animaes de cada uma destas classes.—Ramo dos annelados.— Caracteres geraes.—
Divisão em classes. — Estudo summario das principaes ordens de cada classe.

Exame rápido dos principaes apparelhos anatômicos e de suas respectivas funeções.
Ramo'dos vertebrados e sua divisão em classes.— Caracteres geraes de cada classe.—

Divisão em ordens. —Principaes animaes de cada ordem.

GEOLOGIA.

Objecto da geologia. — Noções geraes sobre a estruetura do globo, distribuição dos
mares e dos continentes. — Cadeias de montanhas, sua distribuição na America do Sul.

Estudo das principaes causas que modificam actualmente o relevo do solo.— Acção
da atmosphera. —Dunas, exemplos no Brazil.— Acção destruidora e construetora do
mar, erosões marinhas, apparelhos littoraes, praias, lagunas. .

Acção das torrentes e dos rios; exeavação dos valles, canaes, caldeirões; exemplos

no Brazil. Barras, exemplos no Brazil; deltas.
Penetração das águas na profundidade do solo ; lençóes d'agua, olhos d'agua, poços

artesianos. Geleiras, effeitos mecânicos das geleiras, blocos erráticos.
Phenomenos eruptivos: calor próprio da terra, grau geothermico. Volcões, solfa-

taras, geysers, águas thermaes, emanações gazosas, tremores de terra.
Ilhas de coraes ou « Atolls».— Recifes de coraes da costa do Brazil. Turfeiras.
Estudo summario dos principaes mineraes que entram na composição das rochas ou

são utilizados na industria.—Mineraes crystallisados, amorphos. Caracteres do crystal.
— Quartzo, feldspathos, micas, chloritos, talco, peridoto, amphiboleos, pyroxenios,
andalusito, disthenio, calcito, dolomia, apatito, graphito.
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Pedras preciosas: diamante, corindon, rubim, zirconio, granadas, esmeralda, tur-
malina, topazio, turqueza.

Principaes minérios de ferro, manganez, zinco, estanho, chumbo, cobre, prata,
mercúrio.—Ouro nativo.

O professor indicará os caracteres distinctivos que é mais fácil reconhecer, como:
côr, dureza, fusibiliclade, densidade; ensinando os alumnos a empregar o massarico.

TERCEIRO ANNO

BOTÂNICA (continuação)

Flor. Estudo das diversas partes que a compõem. Estames e pistillo. Ovarioe
óvulos. Flores completas e incompletas. Inflorescencias. Bracteas, invólucros, botões,
perfloração.

Fecundação.—Plantas monoicas e dioicas.—Fecundação, cruzada e hybrida.
Fecundação natural e artificial. Causas que auxiliam a fecundação. Nectar e nectarios.

Fructo e sua classificação.
Semente. Germinação.
Classificação. Estudo das principaes famílias e das plantas mais importantes.

ZOOLOGIA (continuação)

ANATOMIA E PHYSIOLOGIA DO HOMEM

Esqueleto. Articulações.—Movimentos. Músculos.
Digestão em geral.-Dentes. Mastigação.—Deglutição. Glândulas digestivas

e transformação dos alimentos.
Absorpção.— Nutrição em geral.
Circulação em geral.— Órgãos da circulação.— Chylo. Lympha. Sangue.
Respiração. —Órgãos. Phenomenos mecânicos, physicos e chimicos. — La-

rynge, voz.
Secreções e excreções em geral. —Pelle. Rins.
Idéa geral sobre o systema nervoso.
Idéa geral sobre os órgãos dos sentidos e as sensações.

''i:?sfe

HYGIENE

Habitação.—Escolha do local. Ventilação. Exposição. Illuminação. - Asseio.
Exame destas questões relativamente â escola.

Mobília escolar.—Attitudes viciosas.
Asseio do corpo.—Vestuário.
Alimentação e refeições. Exame destas questões relativamente ás crianças.

Bebidas. Álcool.— Uso e abuso do fumo.
Exercicio e repouso em geral.—Vigília esomno.

, e -'<
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Trabalhos intellectuaese manuaes'. Exame destas questões relativamente á escola.Indisposições das crianças; cuidados que se lhes devem prestar.Primeiros cuidados no caso de moléstias e accidentes: epilepsia, hysteria, syncopeindigestão, cohca, hemorrhagia, queda, ferimentos, mordeduras, queimaduras, etcPrimeiros cuidados aos afogados.-Primeiros cuidados ás victimas de certosenvenenamentos maiscommuns. Perigos de certos utensis de cobre.
Primeiros symptomas das moléstias, principalmente das contagiosas.
Epidemias. Meios preventivos. Vaccinação.
Affecções transmissíveis dos animaes ao homem.

GEOLOGIA (continuação)

Composição da crosta do globo.
Divisão das rochas em eruptivas, crystallophyllianas, sedimentadas, meta-

morphicas.
Estudo das principaes rochas: granito, pegmatito, porphyros, syenito, diorito,

diabase, gabbro, melaphyro, serpentina, trachyto, basalto, lavas.
Principaes jazidas destas rochas no Brazil.
Gneiss, micaschisto, itacolomito, itabirito, schistos micaceos, ardosia, schistos, grés,argilla, rochas calcareas, giz, mármore, gesso, sal gemma, hulha, anthracito, lenhito.'
Decomposição das rochas, formação da terra vegetal, do kaolino, da argilla.
Noções sobre os meteoritos.
Jazidas metalliferas, veieiros, veias. Principaes jazidas metalliferas do Brazil.
Estudo das formações sedimentarias.
Principios de classificação. — Estratificação. — Fosseis. — Fauna. — Flora.
Chronologia dos depósitos sedimentados.
Divisão dos depósitos sedimentarios em terrenos archeanos, paleozoicos ou primários,mesozoicos ou secundários, neozoicos ou terciarios, quaternários.
Principaes rochas do terreno archeano.
Caracteres geraes dos terrenos primários. Divisão em cambriano, siluriano, de-

voniano, carbonifero epermiano. Caracteres geraes da fauna e da flora de cada um
destes terrenos. — Principaes fosseis. — Rochas mais importantes.

Caracteres geraes dos terrenos secundários e divisão em triassico, jurassico, cre-
taceo.— Caracteres geraes da fauna e da flora de cada um destes terrenos.— Principaes
fosseis.— Rochas mais importantes.

Caracteres geraes dos terrenos terciarios.—Divisão em eocenico, miocenico
pliocenico. —Caracteres geraes da fauna e da flora de cada um destes terrenos.—
Principaes rochas.

Terrenos quaternários.—Caracteres geraes dos depósitos quaternários.—Diluvium.
Depósitos das grutas.— Fauna quaternária americana. Provas da existência do

homem sobre a terra durante a época quaternária.
Distribuição dos diversos terrenos na superfície do Brazil. Mappas geológicos.

-¦¦*:
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Io ANNO — 1 hora por sem&na
2o ANNO — 1 hora por semana

PRIMEIRO ANNO

Explicação das lettras minúsculas e maiúsculas.
Algarismos.
Exercícios de escripta commum.
Exercícios com applicação aos trabalhos de escripturação mercantil (para os

alumnos somente).

SEGUNDO ANNO

Exercícios de escripta commum.
Exercidos com applicação aos trabalhos de escripturação mercantil (para os

alumnos somente).

XII—Desenho

Io ANNO — 4 horas por semana
2o ANNO — 4 horas por semana
3<> ANNO — 6 horas por semana

(Cada lição durará duas horas)

PRIMEIRO ANNO

DESENHO IMITATIVO

Princípios do desenho de ornato : linhas rectas, circumferencias, polygonos re-

gulares, rosaceas estrelladas; curvas geométricas diversas: ellipses, espiraes, etc. ;
curvas do reino vegetal: caules, folhas, flores.

Cópia do gesso representando ornatos de fôrma chata e fraco relevo.
Desenho, copiado de estampa e de modelo em relevo : Io, de ornatos puramente

geométricos: molduras, óvulos, pérolas, denticulos, etc; 2o, deornatos do reino vegetal:
folhas, flores, fructos, palmas, etc.

Noções succintas sobre as ordens de architectura, dadas na pedra pelo professor.
Desenho elementar da cabeça humana; suas partes e proporções.

DESENHO GEOMÉTRICO

T>

w
€

Emprego, na pedra, dos instrumentos para 0 traçado das linhas rectas e das
ircumferencias : regoa, compasso, esquadros e transferidor.
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Execução, no papel, com auxilio dos instrumentos, dos traçados geométricos feitos
primeiramente na pedra. — Applicação a motivos de decoração. '

Para os alumnos somente. — Mosaicos; ladrilhos; painéis; tectos.
Para as alumnas somente. — Bordados, rendas, tapeçaria.
Para os alumnos somente.— Noções sobre a representação dos objectos nas suas

dimensões e contornos verdadeiros (elementos de desenho geometral).— Levantamento,
com cotas, e representação geometral, a traço e em escala determinada, de sólidos
geométricos e objectos muito simples.

Principios de aguada.

"'7- ,

SEGUNDO ANNO

Revisão dos estudos do primeiro anno.

DESENHO IMITATIVO

Noções sobre a representação dos objectos na sua apparencia (elementos de perspe-
ctiva).— Representação perspectiva a traço, depois a sombra, de sólidos geométricos e
objectos usuaes.

Desenho copiado de fragmentos de architectura : pedestaes, bases e fustes de
columnas pilastras, cornijas.

Desenho, copiado de estampa, das extremidades e differentes partes do corpo
humano.— Noções sobre a estructura geral e as proporções destas partes em relação
ao todo.

..,;.. 
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DESENHO GEOMÉTRICO

Noções sobre a linha recta e o plano no espaço e sobre as projecções.
Projecções de sólidos geométricos e objectos simples.
Para os alumnos somente.— Cópia e reducções de planos de edifícios e machinas ;

partes do edifício.— Órgãos de machinas.
Para as alumnas somente.— Modelos de corte de roupa.
Noções praticas de aguada.— Tintas convencion

TERCEIRO ANNO

Revisão dos estudos do segundo anno

DESENHO IMITATIVO

HAfi

Desenhos á sombra copiados de fragmentos de architectura: pedestaes, bases e fustes

de columnas, modilhões, capiteis simples, vasos, etc.
Frisos ornados; conjunto e partes das ordens dorica, jonica e corynthiaT

"7
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Desenho de plantas ornamentaes, aniraaes e figuras, copiados de estampas e de

relevo.
Desenho da figura humana, copiado de estampa e de relevo (partes e todo). ' .

*

DESENHO GEOMÉTRICO

Para os alumnos somente.— Desenhos de edifícios e desenho de machinas.—
Levantamento, com cotas, de um edifício e principaes elementos da construcção.—
Esboçar e passar a limpo em escala determinada.—Levantamento, com cotas, de ma-
chinas e de alguns órgãos convenientemente escolhidos. —Esboçar e passar a limpo em
escala determinada.

Cópia e reducção de planos e cartas topographicas.
Exercícios de aguada dos planos e cartas.
Os exames década anno constarão de duas provas, uma de desenho imitativo, outra

de desenho geométrico, para as quaes os respectivos professores organizarão pontos que
comprehendam todos os assumptos tratados durante o anno lectivo.

Si, attenta a natureza da prova a que se referir o ponto, não for conveniente que
todos os alumnos sejam conjuntamente admittidos ao exame, proceder-se-á a sorteio,
emquanto se tornar necessário, para a admissão até o numero marcado pela commissão
julgadora, excluindo-se, relativamente a cada turma, os pontos anteriormente
tirados.

A commissão, antes de começar a prova, marcará o tempo de duração desta, decla-
rando também as condições com que devam ser executados os trabalhos.

O papel para as provas será rubricado pelos membros da commissão.
No tocante ás provas de cópia de modelo em relevo devem observar-se as seguintes

regras:
Os examinandos se gruparão em torno do modelo, occupando, segundo a ordem da

chamada, que se fará mediante sorteio, os logares previamente numerados. Só poderá
dar-se a troca de logares no caso de que o examinando, por ser de estatura menos
elevada do que os outros, ou myope, não possa do logar a que a sorte lhe tiver designado
desenhar o modelo.

No angulo recto da folha que lhes for fornecida para o desenho, os alumnos indi-
carão o numero dos logares que occuparem, verificando-se, antes da sua retirada, si
todas as folhas contêm esta indicação.

O julgamento será feito com escrupulosa attenção ao logar que cada alumno tiver
occupado, para o que conservar-se-á o modelo, durante o mesmo julgamento, tal qual
se achava na occasião do exame.
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XIII — Musica vocal

i° ANNO — 2 horas por semana
2° ANNO — 2 horas por semana
3o ANNO — 2 horas por semana

PRIMEIRO ANNO

Princípios elementares de musica.
Exercícios de leitura e de entoação progressiva, em clave de sol* na extensão de

uma décima, a contar de dó* na primeira linha inferior. Lições rythmadas, em com-
passos simples.

Exercícios na pedra. — Dictados de rythmo nos compassos simples.—Emprego dos
accidentes para a formação dos semitonos (diatonico e chromatico).— Formação da
escala diatonica de ambos os modos e em differentes tons, sendo a do modo menor nos
dois typos (6a maior e 6a menor).— Formação da escalachromatica por sustenidos e
bemóes, separadamente.—Intervallos simples (maiores e justos).

SEGUNDO ANNO

Continuação e desenvolvimento dos princípios de musica.
Princípios elementares decanto: emissão do som, respiração.
Solfejo.— Leitura progressiva, rythmadanas claves de sol* de fá, 4a linha, e de do*

ía linha.—- Solfejos entoados em claves de sol, e de fà- 4a linha, em compassos simples
e compostos.

Cânticos escolares, a uma e duas vozes.
Exercícios na pedra.—Dictados de entoação,por graus pouco distantes.—Dictados

de rythmo, em compassos simples e compostos.— Intervallos naturaes e suas inversões
nas differentes qualificações.—Formação dos tons por meio do tetracorde.

TERCEIRO ANNO

Solfejo.— Leitura e solfejos entoados, difficers em claves já estudadas, e fáceis na de
do, 2a, 3a e 4a linha, e na de fà 3a linha.

Coros a duas e três vozes.
Exercícios na pedra.—Dictados de entoação e rythmo (reunidos).—Formação: dos

accordes perfeitos, maiores e menores, e suas inversões;— do accorde de sétima de domi-
nante e suas inversões.—Transportes.

Serão duas as provas dos exames. A primeira consistirá, quanto a cada um dos
annos, em uma lição de solfejo rythmada, analysando o alumno por si, ou, si for
necessário, mediante arguição de cada um dos examinadores, o tom, modo, rythmo de

compassos, etc.; e a segunda, em exercícios feitos na pedra, sob dictado de um dos

examinadores, sendo-quanto ao Io anno, sobre valores, compassos simples, semitonos

(diatonico e chromatico), escala diatonica e chromatica e intervallos simples;— quanto ao
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2Ó anno, sobre compassos compostos, intervallos naturaes e formação dos tons;— quanto
ao 3o anno, sobre accordes e transportes.

Os alumnos do 3o anno concluirão a segunda prova executando, á primeira vista,
uma lição fácil.

Cada uma das provas será prestada sobre o ponto que o alumno tirar á sorte dentre
os que forem organizados de acordo com os exercícios feitos durante o anno lectivo.

A primeira prova não excederá a um quarto de hora, e a segunda a vinte minutos,

quanto ao Io e 2o anno; e a meia hora, quanto ao 3. ,

XIV—Trabalhos manuaes (sexo masculino)

Io ANNO — 3 horas por semana
2o ANNO — 2 horas por semana
3o ANNO — 2 horas por semana

PRIMEIRO ANNO

Trabalhos de 'papel. — Figuras geométricas, objectos simples: capas de cadernos,
carteiras, cestas, etc.— Cartonagem: sólidos geométricos, caixas, estojos, carteiras,
cestas, etc.

Trabalhos de palha e ume: cestas, esteiras, jardineiras, etc.
Modelagem: sólidos geométricos, exercícios combinados de desenho, ornatos simples.
Moldagem: (processos mais usados) objectos simples.

SEGUNDO ANNO

Trabalhos de madeira.— Manejo dos utensis geralmente empregados nos trabalhos
de madeira. Recorte de molduras, porta-cartões, caixas, etc.— Fabrico de objectos
simples de uso doméstico, por meio de entalhes, colla, pregos ou parafusos.

Trabalhos de arame.—Figuras geométricas, argolas, correntes, grades, grelhas,
viveiros, etc.

TERCEIRO ANNO

Tornear madeira: rolos, cabos de instrumentos, maçanetas, puxadores, etc.
Estudo dos principaes instrumentos empregados nos trabalhos de ferro. Exercícios

de lima e polimento de ferro fundido ou forjado.

' ¦

Os exames versarão sobre pontos organizados, de fôrma que comprehendam os
diversos gêneros de trabalhos executados durante o anno lectivo, na conformidade das
divisões do programma década um dos annos.

Estes pontos serão communs a todos os alumnos do mesmo anno, ou aos dos grupos,
em que for preciso dividir os examinandos.

A commissão julgadora determinará o máximo de duração das provas, attendendo á
natureza dos trabalhos; assim como tomará as providencias que forem mais adequadas ao
acerto do julgamento.

i$.
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XV—Trabalhos de agulha

i° ANNO — 3 horas por semana
2o ANNO —. 2 horas por semana
3o ANNO — 2 horas por semana

PRIMEIRO ANNO

Diferentes pontos de costura. — Concertos.
Marca.

SEGUNDO ANNO

Costura simples. — Lençóes, fronhas, aventaes, etc —Roupa branca para homens,
mulheres e crianças. Bonés.

Crochet.

TERCEIRO ANNO

Corte e feitio de roupa. —Reducção de moldes.
Crochet. —Tricot.— Bordado de iniciaes, etc.
Nos exames se observará o que se acha prescripto quanto aos de trabalhos manuaes

do sexo masculino.

XVI — Gymnastica
PARA O SEXO MASCULINO

io ANNO — 2 horas por semana
2o ANNO —- % horas por semana
3o ANNO — 2 horas por semana

PRIMEIRO ANNO

Gymnastica sem apparelhos. —Exercicios preliminares.—Movimentos da cabeça,
tronco, braços e pernas.—Movimentos combinados.—Equilibrios.—Marchas.—Corridas.
— Saltos. «

Exercicios militares.

SEGUNDO ANNO

Exercícios elementares com instrumentos. — Bastões. — Halteres. — Massas.—
Saltos com percha.

Exercicio em apparelhos.— Percha fixa.—Escada de corda.—Corda de nós.—
Corda lisa simples e dupla.—Escada de madeira, horizontal, inclinada e vertical,—
Prancha horizontal e trampolim.—Barras parallelas.—Argolas.—Trapesio.— Barra
fix#.

*
Exercicios militares, em continuação.
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TERCEIRO ANNO

Os mesmos exercícios do 2o anno. — Apparelhos fixos de tracção.
Exercícios militares.

PAttA O SEXO FEMININO

Io ANNO — 2 horas p)r semana
2o ANNO — 2 horas por semana
3o ANNO — 2 horas por semana

(Cada lição durará meia hora no máximo.)

PRIMEIRO ANNO

Formatura.
Exercícios preliminares.
Movimentos da cabeça, tronco, braços e pernas..
Movimentos combinados.—Equilibrios.— Marchas.
Corridas.
Saltos. rfi - .

SEGUNDO ANNO

Continuação dos exercícios do Io anno. %
Exercícios em apparelhos: escadas de corda. — Escadas de madeira, horizontale

inclinada. :
Barras parallelas.

TERCEIRO ANNO '

Os mesmos exercícios do 2o anno.

Para os exames de gymnastica, quer do sexo masculino, quer do sexo feminino,
serão formulados pontos comprehendendo cada um differentes exercícios.

O exame de cada alumno consistirá em dirigir os exercícios indicados no ponto que
tirar à sorte, os quaes sarão praticados pelos demais alumnos do anno, ou si estes tiverem
de ser divididos, pelos da turma a que pertencer o examinado.

Palácio do Rio de Janeiro em 1 de dezembro de 1888. — José Fernandes da
Costa Pereira Júnior.

¦' ¦ I I TI »
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Consulta da Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado

Sobra a validade do Decreto n. 7247 de 19 de abril de 1879 na parte em que permittiu a liberdade de fre-
quencia e introduziu outras innovações no regimen das.Faculdades de Medicina e de Direito e da
Escola Polytechnica.

Senhora. —Por Avisos de 27 de junho e 5 de julho últimos do Ministério do
Império ordenou Vossa Alteza Imperial Regente, em Nome do Imperador, que a
Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado consulte com seu parecer, â vista
da exposição junta aos ditos Avisos, si póde-se julgar válido o Decreto n. 7247 de 19
de abril de 1879 na parte em que permittiu a liberdade de freqüência e introduziu outras
innovações no regimen das Faculdades de Medicina e de Direito e da Escola Polytechnica
e sino caso affirmativo cabe ao Governo suspender a respectiva execução, bem assim,
si considerada subsistente a autorisação de que trata o Decreto n. 714 de 19 de setembro
de 1853, tem logar que o mesmo Governo mande que opportunamente vigorem : nas Fa-
culdades de Direito somente as disposições por que antes se regiam ;nas de Medicina, as
dos Estatutos de 25 de oitubro de 1884, exceptuadas as que, de acordo com as do De-
creto n. 7247, se referem á freqüência e aos exames dos estudantes, as quaes serão sub-
stituidas pelas do anterior regimen, com as alterações consentaneas á nova organisação
do ensino prático ; e na Escola Polytechnica as dos Estatutos de 25 de abril de 1874,
expedindo-se, na conformidade do art. 149 destes Estatutos, para a instrucção prática
dos alumnos regulamento análogo ao que se houver de adoptar com relação ás ultimas
das mencionadas Faculdades.

A exposição que o preceito de Vossa Alteza Imperial Regente manda, ter em vista
é do theor seguinte :

a

Regimen da freqüência e dos exames nas Faculdades de Medi-
ei na e de Direito e na Escola [Polytechnica

< O art. 20 do Decreto n. 7247 de 19 de abril de 1879, que reformou o ensino pri-
mario e secundário no municipio da Corte e o superior em todo o Império, permittiu,
no § Io, que, • mediante prévia inscripção aberta nos estabelecimentos de instrucção
superior dependentes do Ministério do Império, nas épocas que seriam marcadas em
regulamento, fossem admittidos a prestar exame de qualquer numero de matérias do

m
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respectivo curso todos aquelles que o requeressem, mostrando ter approvação nos

necessários preparatórios e nas matérias que antecedem ás dos exames requeridos. Além

disto, o citado artigo determinou, no § 6o parte Ia que não seriam marcadas faltas

aos alumnos, nem estes seriam chamados a lições e sabbatinas, bem assim, no § 7o,

que o indivíduo julgado não habilitado em qualquer matéria, mesmo não sendo alumno

do curso, poderia prestar novo exame na época própria seguinte e repetil-o quantas vezes

quizesse, guardado sempre o intervallo de uma a outra época.
« Estas disposições dos §§ 6°e7° foram mandadas observar nas Faculdades de

Medicina e de Direito e na Escola Polytechnica por Avisos de 21 de maio de 1879.
« Por Avisos de 31 de janeiro de 1880 mandou-se executar nas referidas Faculdades

a disposição do mencionado § Io, sendo que, quanto á Escola Polytechnica, o Aviso de 25

de novembro anterior já havia approvado o acto pelo qual a Congregação deliberara dis-

pensar de qualquer prova prévia os indivíduos não matriculados, por isso que, tendo

cessado a freqüência obrigatória, caducara a disposição do art. 65 dos Estatutos de 25
de abril de 1874, que exigia o exame de generalidades para supprir a mesma freqüência

em todos os seus effeitos.
« Nos preditos Avisos de 31 de janeiro determinou-se que os exames deveriam

principiar no Io de março e concluir-se antes da abertura das aulas, começando a
inscripção no dia 20 de fevereiro.

«Por Avisos de 16 de julho, também de 1880, estabeleceu-se que as inscripções

para os exame* deviam effeituar-se annualmente, a primeira no prazo marcado nos
Avisos de 31 de janeiro e a segunda de 15 a 30 de oitubro.

«Finalmente, resolveu-se por Avisos de 19 de oitubro ainda de 1880 que, em-

quanto não estivessem terminados os exames que os alumnos têm de prestar no fim do
anno, deviam ser admittidos á inscripção todos os indivíduos que a requeressem, ficando
assim prorogado o segundo prazo de que tratam os Avisos de 16 de julho.

«Pelo Decreto n. 9311 de 25 de oitubro de 1884, foram dados novos Estatutos
às Faculdades de Medicina, e ahi se ampliaram as franquezas concedidas pelo Decreto
de 19 de abril no que respeita á prestação de exames. Com effeito, na conformidade
de taes Estatutos, os exames realizam-se no fim do anno lectivo (art. 390); entre-
tanto, fora desta época, podem os estudantes em qualquer tempo, durante os trabalhos
lectivos, fazer acto das matérias de uma ou mais series, mediante o pagamento da
propina de 30$000 aos examinadores, e da de 5$000 ao secretario. Somente quanto aos
reprovados ha a restricção de não poderem prestar novo exame das mesmas matérias
sinão quatro mezes depois, sendo-lhes, porém, permittido repetil-o uma e mais vezes,

guardado aquelle intervallo (arts. 397, 399 e 400).
« Idênticas disposições tinham sido mandadas observar nas Faculdades de Direito

pelos Estatutos expedidos com o Decreto n. 9360 de 17 de janeiro de 1885 no intuito
de harmonisar o regimen dessas Faculdades com o das de Medicina. Taes Estatutos foram,
porém, suspensos pelo Decreto n. 9522 de 28 de novembro do mesmo anno de 1885,
declarando-se em Avisos de igual data que as Faculdades de Direito voltavam a reger-se
pelas disposições que vigoravam anteriormente. Assim que ahi se observam, além dos
Estatutos de 28 de abril de 1854 e Regulamento complementar de 24 de fevereiro de
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1855, as disposições do Decreto de 19 de abril que acima se indicam; mas, quanto a
estas, com a modificação constante do Aviso de 23 de fevereiro ultimo no sentido de que
na segunda época de exames são admittidos somente os candidatos inscriptos durante
a primeira que não os tenham feito por motivo justificado, a juizo da Congregação,
applicando-se também aos estudantes não matriculados os arts. 53 e 54 do Regula-
mento complementar de 24 de fevereiro de 1855.

«Este Aviso foi expedido em virtude de representação da Directoria da Faculdade
do Recife sobre a necessidade de providencias para prevenir que não houvesse ensino
regular, o que aconteceria, si, como se esperava, os exames a que se devia proceder em
março se prolongassem até ao fim de maio, por maneira que somente no mez seguinte
se pudesse verificar a abertura das aulas, ainda sujeitas ás interrupções que se dessem
no decurso do anno.

« Nessa occasião propoz a dita Directoria varias medidas que importavam a alte-
ração do regimen vigente em virtude das disposições do Decreto de 19 de abril men-
cionadas no correr desta exposição. O Governo, porém, entendeu, nos termos do citado
Aviso de 23 de fevereiro, que, por estarem pendentes de resolução legislativa as pro-
videncias que deviam hábilital-o a reorganisar convenientemente os cursos jurídicos,
cumpria manter tal regimen emquanto outra cousa hão fosse determinada por aquella
forma, e limitou-se a adoptar a medida preindicada, com o fundamento de que as
vantagens que aos estudantes advêm desse regimen acham-se restringidas pelas dispo-
sições regulamentares que acautelam a boa ordem dos trabalhos lectivos e as neces-
sidades do ensino, não sendo, portanto, admissível que a segunda época.de exames
transcenda a que para o começo das aulas marcam as mesmas disposições.

< Relativamente á Escola Polytechnica, subsiste o regimen nella introduzido pela
execução das mencionadas disposições do Decreto de 19 de abril.

« Dos actos até agora expedidos com referencia aos cursos médicos e jurídicos eâ
Escola Polytechnica vê-se que :

« Nos cursos médicos é livre a freqüência das aulas e não se marcam faltas aos
estudantes que deixam de comparecer aos exercicios práticos dos laboratórios e das
clinicas, necessários afim de que possam fazer os trabalhos de que depende a inscripção

para os exames. Os estudantes têm a faculdade de fazer exames das matérias de mais de
uma serie dentro do mesmo anno lectivo.

« Nos cursos jurídicos é também livre a freqüência das aulas ; mas os estudantes
não têm mais a faculdade de submetterem-se em março a exame do anno seguinte aquelle
em cujas matérias houverem sido approvados em novembro anterior.

« Na Escola Polytechnica é inteiramente livre a freqüência das aulas, laboratórios
e gabinetes, e prevalece a faculdade de que acima se trata.

« No Relatório apresentado pelo Ministério do Império â Assembléa Geral em maio
de 1879 diz-se que, para a expedição do Decreto de 19 de abril, o Governo utilisou as
autorisações existentes.

« A este respeito verifica-se que, autorisado pelo Decreto n. 608 de 16 de agosto
de 1851 a reformar os Estatutos das Faculdades de Direito e de Medicina do Império,
ficando reservada ao Poder respectivo a definitiva ápprovação de taes Estatutos, dessa

c—9 :.7W
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autorisação usou o Governo expedindo com os Decretos ns. 1.134 de 30 de março e 1.169

de 7 de maio de 1853 os novos Estatutos das referidas Faculdades. Autorisado depois

pelo Decreto n. 714 de 19 de setembro do mesmo anno de 1853a realisar o augmento da

despeza necessária para a execução provisória dos preditos Estatutos, até que fossem
definitivamente approvados pela Assembléa Geral, podendo até então fazer as alterações

convenientes, sem augmento de despeza, o Governo reformou os mesmos Estatutos pelos
Decretos ns. 1.386 e 1.387 de 28 de abril de 1854, e por Decreto n. 789 de.12 dejsetemhro
seguinte o Poder Legislativo approvou as tabellas de vencimentos annexas a esses actos
do Poder Executivo.

« Finalmente, por Decretos ns. 1.568 de 24 de fevereiro de 1.855 e 1.764 de 14 de
maio de 1856 foram expedidos os Regulamentos complementares dos Estatutos das
Faculdades do Império, para execução do art. 21 § 3o do Decreto n. 1.386 e do art. 29
do Decreton. 1.387.

« Entretanto, votados os fundos necessários á execução daquelles actos, o Governo,
firmado nas Imperiaes Resoluções tomadas sobre Consultas do Conselho de Estado de 29
de novembro de 1859 e 6 de março de 1860, segundo declaração feita á pag. 16 do
Relatório do Ministério do Império apresentado á Assembléa Geral em 1865, ainda
usou da autorisação de que trata o Decreto Legislativo n. 714 de 19 de setembro de
1853, publicando os Decretos ns. 3.454 e 3.464, de 26 e 29 de abril do terceiro dos annos
referidos, pelos quaes foram reorganisadas as Faculdades de Direito e de Medicina.
Em todo caso, porem, o Governo submetteu esses actos á approvação do Poder
Legislativo, sem mandar pôl-os em execução.

€ Por outro lado, verifica-se que o art. 19 da Lei n. 2.348 de 25 de agosto de 1873
dispoz o seguinte :

« As autorisações para a creação ou reforma de qualquer repartição ou
serviço publico não terão vigor por mais de dois annos, a contar da data
da promulgação da lei que as decretar. Uma vez realizadas, serão provi-
soriamente postas em execução e sujeitas á approvação da Assembléa Geral
na sua primeira reunião, não podendo ser mais alteradas pelo Governo.
Esta disposição é permanente. »

« Os amplos termos em que se formula este preceito legislativo deram logar a
entender-se que por elle ficou revogada a autorisação a que se refere o Decreto n. 714
de 1853, ainda quando se devesse consideral-a subsistente até á data da Lei n. 2.348.

« Com esta intelligencia conformam-se não só o Aviso de 13 de abril de 1880, pelo
qual foi o Decreto de 19 de abril submettido d consideração da Assembléa Geral,
e o de 11 de janeiro de 1882, em que prestaram-se á Câmara dos Srs. Deputados
informações acerca dos actos expedidos para execução de diversas disposições do
dito Decreto, afim de habilitar a referida Assembléa a resolver com inteiro confie-
cimento sobre o assumpto, mas também o Decreto n. 9.522 de 28 de novembro de
1885, que suspendeu a execução dos Estatutos de 17 de janeiro do mesmo anno, e
por ultimo o procedimento que teve o Governo apresentando na sessão da Câmara
dos Srs. Deputados* de 15 de julho de 1887 a proposta para reforma das Facul-
dades de Direito, em que se consagram regras quanto ás épocas de exames e á
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freqüência dos estudantes, dispondo-se que de acordo com os Estatutos e Regulamentos

que se expedirem para esses estabelecimentos serão alterados os das Faculdades de Medi- ¦

cina e da Escola Polytechnica.
« Demais, dando começo á apresentação dos trabalhos provocados pelo Decreto

n. 7.247, a Commissão de instrucçâo publica da Câmara dos Srs. Deputados, no

parecer concernente ao projecto de reforma do ensino secundário e superior que ela-

borãra, declarou « não tentar a defesa desse Decreto quanto â irregularidade inicial de que
o aceusavam, não hesitando em .confessar'os votos que fazia para que não vingasse o

exemplo de se estatuirem, na ausência do Parlamento, ainda que ad referendum soh

a resalva de sua approvação, pelo Poder Executivo, reformas que pertencem â

iniciativa da representação nacional ».
«Finalmente oceorre, pelo que respeita aos vigentes Estatutos das Faculdades

de Medicina, terem sido expedidos em virtude da autorisação constante do art. 2o

§ 7° da Lei n. 3.141 dc 30 de oitubro de 1882, a qual creou novas cadeiras naquellas

Faculdades e deu algumas providencias attinentes a essa creaçâo.

« O § 7o do art. 2o da Lei n. 3.141 é do seguinte theor:

« Fica o Governo autorisado a expedir Regulamento para as referidas Faculdades de

Medicina cora o fim de consolidar todas as disposições em vigor, podendo não só suppnmir

empregos, como reduzir vencimentos. »
« Usando-se desta autorisação, nos Estatutos que baixaram com o Decreto n. 9.311

de 25 de oitubro de 1884, consignaram-se, entre varias disposições que não estavam em

vigor as dos arts. 398 e 399 relativas aos exames a que se procede em qualquer tempo

do anno lectivo.-2» Directoria, em 26 de junho de mS.-Balduino Coelho. »

Assim, parece em face da exposição transcripta que o objecto da consulta não è a

serie de innovações profundas que o Decreto de 19 de abril de 1879 introduziu não so na

organisação como no regimen das Faculdades de Direito e de Medicina e da Escola Poly-

technica e em geral de outros institutos de ensino, para cuja execução o mesmo Dec eo

em seu preâmbulo e nos arts. 8o, § único, e 21 § 1°, julgou necessária a intervenção o

Poder Legislativo, sinão a legalidade das disposições do mesmo Decreto que o Governo

mandou applicar nas ditas Faculdades e Escola por actos parciaes posteriores, e nomea-

damente dos que dizem respeito ao regimen da freqüência dos alumnos e dos exames.

Si ficam assim limitados os pontos sobre os quaes lhe incumbe interpor parecer, a

Seoçao n» «odiará ,»e tudo ,u,nto paos. a «p*r «infira •£•££ 
J££

si não por maioria de razão, ás disposições que o Governo Imperial absteve-se d mandar

pôr em execução até esta data, ou se julgasse competente ou não para expedil-as, como
'"¦eTJquo.lhaad.-o.om esecuça», nS„ 3*0 —adas na exposto transenp... E

assim pensa corresponder ao intuito da consulta. ^

A Secção pensa que em these não pôde ser contestada ao Governo a faculdade de sus

pender alecuçl do Decreto em questão, no todo ou em parte, qualquer que seja o juízo

mesmas Por Lia ao presente parecer; porquanto ou não é válido tudo quanto dispoz

I^Wi]WWKSIP.WiWW^MJJ 
'-^^"'^^^TBW^etsW?!»^



_ 6 —

perior, e não se pode contestar não já o direito, mas o dever de restabelecer a legalidade,
suspendendo a execução de um acto que a offende; ou é válido, expedido legalmente no
exercicio de uma attribuição própria do Poder Executivo ou de uma autorisação conferida
pelo Poder Legislativo, e não se pôde contestar o direito de desfazer hoje o que fez em 1879,
exercitando a mesma attribuição própria ou utilisando a mesma autorisação legislativa,
que exercitou ou utilisou então.

Tratando-se de um Decreto regulamentar do Poder Executivo, cumpre não perder de
vista a distincção fundamental que dimana da nossa organisação política entre provisões
próprias do domínio das leis, que são da alçada do Poder Legislativo e que o Poder Exe-
cutivo só pôde tomar por delegação legislativa, e providencias secundarias de ordem re-
gulamentar, que cabem ao Poder Executivo no exercicio da attribuição constitucional
de expedir Decretos, Instrucçoes e Regulamentos adequados á boa execução das Leis.

O Decreto de 19 de abril de 1879 não desconheceu em these tão capital discri-
minação de competências de poderes, como de pertinência de matérias ; antes reconheceu,
no preâmbulo, que continha disposições que não seriam executadas antes da approvação
legislativa por importarem accrescimo de despeza ou dependerem de autorisação do Poder
Legislativo. Mas, sacrificou-a na applicação Jimitando por um lado as disposições que
ficariam dependentes da approvação legislativa ás poucas consignadas no art. 8°
§§ 6o e 8o, 21 §§ Io a 7o, e facultando por outro a execução immediata de todas as
demais, sem outra restricção além dos Regulamentos do mesmo Poder Executivo
(art. 28) para aquellas que delles dependessem !

Assim foi que, por simples Avisos ou actos ministeriaes de diversas datas, mandou-se
applicar ás Faculdades de Direito e de Medicina do Império e á Escola Polytechnica as
disposições do art. 20 §6°, Ia parte (freqüência livre e suppressão dos exercícios das
lições e sabbatinas), §7° (exame indefinido facultado ao estudante reprovado, seja ou
não alumno do curso, etc.); ás ditas Faculdades a do § Io do citado art. 20 (exames
livres sem freqüência por inscripções abertas em duas épocas no anno); as dos §§ 19
do citado art. 20 e 6o do art. 23 ás Faculdades de Direito (concurso, para lentes cathe-
draticos, não só dos substitutos como de bacharéis em direito, e dispensa do exame de
direito ecclesiastico para collação do gráo aos acatholicos, etc.)

Pelos Estatutos dados ás Faculdades de Medicina por Decreto de 25 de oitubro
de 1884, em virtude de delegação legislativa, constante do art. 2o § 7o da Lei de 30 de
oitubro de 1882, que só autorisava a consolidação das disposições em vigor, não só se
introduziram disposições novas, mas exageraram -se as franquezas do Decreto de 19 de
abril, permittindo-se o exame livres por serie de matérias em qualquer época do anno
e ainda durante os trabalhos lectivos mediante propinas aos examinadores!

Certamente, o Decreto de 19 de abril de 1879 contêm disposições que cabem per-feitamente na esphera regulamentar do poder administrativo e que ao Governo era
licito adoptar sem dependência de autorisação ou approvação do Poder Legislativo. Mas
é bem de ver que aquellas que ahi ficam summariadas não podiam ser tomadas, e menos
dadas á execução, como foram, sem a intervenção legislativa, porque versam sobre a
organisação do ensino superior, sobre o regimen escolar dos institutos de instrucção e
até sobre os direitos do pessoal docente, assumpto, por sua natureza e por seu alcance
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social e político, da exclusiva competência e iniciativa do Corpo Legislativo, conforme foi

sempre considerado entre nós desde as primitivas creações de nossos diversos institutos

de instrucção superior até as successivas e ultimas reformas por que Mo passado.
O menor inconveniente de uma tão flagrante usurpação ê o estado de anarchia a que

chegaram os nossos cursos de ensino superior, regidos por multiplicados estatutos, que

se succedem com rapidez, por actos isolados, por vezes de simples responsabilidade mi-

nisterial, sem harmonia, sem systema, variando em cada Faculdade e produzindo por sua

incerteza e caracter transitório a mais funesta influencia sobre a solidez dos estudos e o

progresso real da instrucção superior no Império.
A um tal estado de cousas não trouxeram infelizmente remédio os diversos actos

posteriores ao Decreto de 1879, a que a exposição transcripta allude, nem ainda os das

mais recentes datas, que deixaram permanecer as raizes do mal, e vieram aggravar a

variedade da nossa jurisprudência administrativa sobre instrucção superior.

Mas, estava acaso o Governo autorisado para adoptar as disposições do Decreto

de 1879,'alheias de sua competência, confç-.ne allegou o Ministério do Império no Rela-

torio ás Câmaras de maio do mesmo anno ? Não o crê a Secção.

Quaesquer que tenham sido as autorisações anteriores do Corpo Legislativo ao

Governo para reformar a instrucção publica em alguns de seus gràos e ainda a especial

do Decreto de 19 de setembro de 1853, não se podem subtrahir ao preceito genérico e de

caracter permanente do art. 19 da Lei de 25 de agosto de 1873, que, designando o

prazo de dois annos, a contar da data da Lei que as decretar, ás autorisações para creaçao

ou reforma de qualquer repartição ou serviço publico e vedando ao Governo alterar

as reformas autorisadas, uma vez realisadas, não as resalvou, como fora mister, para

que subsistissem. Ora, não só o prazo designado era findo havia muito, smão que o

Governo havia utilisado a autorisação da citada Lei de 19 de setembro de 1853, expe-

dindo os Decretos ns. 1.386 e 1.387 de 28 de abril de 1854, pelos quaes foram dados

Estatutos ás Faculdades de Direito e de Medicina.
Sobreleva ao exposto que a dita autorisação era especial à reforma daquellas Facul-

dades, das quaes faz expressa menção, e não podia referir-se ã Escola Poly technica que

só por actos posteriores, quaes a Lei de 24 de maio de 1873, art.. 3° n. 3, e Decreto de 25

de abril de 1874, já sob o regimen do preceito do art. 19 da citada Lei de 1873, passou a

constituir instituto de instrucção civil superior dependente do Ministério do Império.

Infelizmente não parece á Secção, como se diz na exposição acima transcripta, que

o Governo tenha procurado conformar com esta intelligencia, que lhe parece clara e

obvia da lei o seu procedimento, quer submettendo ao conhecimento da Assembléa

Geral o citado Decreto de 19 de abril, quer prestando á Câmara dos Srs. Deputados

informações sobre os actos expedidos para execução de varias de suas disposições.

Antes parece que com isso não fez mais do que perseverar na crença de julgar-se auto-

risado pelas leis anteriores a reformar a instrucção superior, submettendo seus actos a

approvação do Corpo Legislativo, conforme ellas prescreviam. Só ultimamente com a

proposta de 15 de julho de 1887, apresentada ao Corpo Legislativo, desviou-se o

Governo da trilha batida e demonstrou o propósito de seguir de preferencia os tramites

constitucionaes.
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Em conclusão responde a Secção aos quesitos propostos:
1.° Que não tem por válido o Decreto n. 7.247 de 1879 na parte em que permittiu a

freqüência livre e introduziu outras innovações no regimen das Faculdades de Direito ede
Medicina e da Escola Polytechnica, não só pela notória incompetência do Poder Executivo
para iniciar e decretar reformas da exclusiva competência do Corpo Legislativo, sinão
também por carência de autorisação legislativa para destruir e perturbar o regimen
acadêmico estatuído pelas leis ;

2.° Que tem por incontestável caber ao Governo Imperial suspender a respectiva
execução ou se considere válido ou não nessa parte o referido Decreto, porquanto :

3.° Ainda considerada subsistente a autorisação da Lei n. 714 de 1853, por
não haver caducado com a disposição do art. 19 da citada Lei de 1873, não lhe pode ser
denegado o direito de repor as cousas no estado anterior mandando vigorar nas Facul-
dades de Direito as disposições por que antes se regiam; nas Faculdades de Medicina
as dos Estatutos de 25 de oitubro de 1884, exceptuadas as que se referem â freqüência
e aos exames dos estudantes, as quaes deverão ser substituídas pelas do anterior regimen;
e na Escola Polytechnica as dos Estatutos de 25 de abril de 1874;

4.° Que ao mesmo Governo fica salva a faculdade constitucional de prover a boa
execução dos respectivos Estatutos por via de Regulamentos complementares, que aliás
todos elles autorisam, nomeadamente quanto ao ensino prático nas Faculdades de Me-
dicina e na Escola Polytechnica.

Vossa Alteza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Resolverá o que Houver
por mais acertado.

Sala das Conferências da Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado,
em 6 de agosto de 1888.— Domingos de Andrade Figueira.— José Bento da Cunha
e Figueiredo. — Manoel Francisco Correia.



ACADEMIA DAS BELLAS ARTES

RELATÓRIO DA DIRECTORIA

APRESENTADO

EM 26 DE MARÇO DE 1889

Illm. e Exm. Sr.

Nomeado por Decreto de 9 do corrente Director desta Academia, cargo que exercia
interinamente desde 17 de março do anno próximo findo, cabe-me a honra de apresentar
a V. Ex. o relatório que prescrevem o art. 95, n. 19, dos Estatutos promulgados com o
Decreto n. 1.603 de 14 de maio de 1855 e o art. 6o, § 7o, dos Estatutos mandados observar
pelo Decreto n. 8.226 de 20 de agosto de 1881, comprehendendo este mesmo relatório
uma exposição circumstanciada das occurrencias que se operaram no movimento da
Academia das Bellas Artes e do Conservatório de Musica, a partir de 2 de maio do anno
próximo passado, data da ultima informação.

s?\
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Academia das Bellas Artes

Synthese do estado geral do estabelecimento.— No que é relativo á parte material
da Academia, o nosso estabelecimento de instrucção artística tem melhorado conside-
ravelmente, como é notório e poderá ser attestado por grande numero de pessoas
illustradas que o têm visitado, contando-se entre ellas V, Ex, que o honrou em S
anno de 1887 e a 8 de fevereiro do corrente anno.
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Em uma das três grandes galerias do palácio da Academia, galeria Occidental

acha-se exposta a antiga e mui valiosa collecçâo de telas, ascendendo ao numero de 22o

quadros, entre os quaes se contam muitos estimados origina» de grandes mesres, como

liam Corregio, Murillo, Dominiquino, Lucas Jordão, Hespanholeto, Miguel Ângelo, ¦

C ravaggio, Annibal Carrache, Paulo Veronez, Yandick, Velasquez, Salvador Rosa,

Pérugino, Greuse, Simão Vouet, Jouvenet, Van der Meulen, H. Gentilesch!, Rubens,

Tintoreto, Albano, Barocchio, Bassano, Tassi, Quercino, Lucas Cambiasi para nao

fUlar de outros muitos. Esta preciosa collecçâo, sem contestação a primeira da America

do Sul, acha-se disposta por escolas, na seguinte ordem: Francesa, Flamenga,

Hollandeza e Allemãs, Hespanhola e Italianas, desde a mais moderna até a ma1S

^ 
Na galeria dó centro exhibem-se 99 quadros, sendo dois de grande machina, pela

maior parte de artistas nacionaes, entre os quaes se contam importantes telas de Pedro

Américo Victor Meirelles, João Zeferino e outros laureados pintores.
Na galeria oriental 50 telas, entre as quaes se acham valiosas pinturas de Victor

Meirelles, Pedro Américo, Amoedo, Ferraz de Almeida, H. Bernardelli, Parreiras, F.

Monteiro, Belmiro e outros.
Na sala da frente, no pavimento superior, 39 quadros, comprehendidos um gouache,

duas aquarelas e um pastel, de pintores contemporâneos, entre elles Morell Tacio, De

Martino, Ciccarelli, Grimm, Langerock, Vinet, Facchinetti, o mallogrado Leoncio da

Costa, e alguns outros. Na pequena sala da escada 11 e em uma sala do pavimento

térreo 74.
Todos os quadros, dispostos de modo regular e com ordem estudada, nas grandes

galerias e salas do pavimento superior, estão guarnecidos de molduras e seu conjuncto

produz agradável impressão ao visitante.
Toda esta riqueza artística, representada por mais de 550 telas, das quaes mui

pequeno numero aguarda restauração, está conservada e disposta como merece,

prestando-se com vantagem â apreciação dos amadores e ao estudo dos cultores da arte;

e attesta, em grande parte, o empenho da superior. administração do Estado em

opulentar, à custa de não pequenos dispendios, as provas do culto de apreço que consa-

gramos às Bellas Artes.
Por officio de 23 de junho de 1888 solicitei do antecessor de Y. Ex. a expedição

do aviso (Aviso de 12 de julho do mesmo anno) prohibindo que a titulo de exposições

transitórias se desmontem as galerias, as quaes devem ser conservadas, como estão, em

condições fixas de exposição permanente.
Estão collocadas no alto de um corredor do pavimento térreo algumas telas pin~

tadas por alumnos premiados com a grande medalha de ouro. Esses trabalhos attestam,

de modo irrecusável, o manifesto progresso do ensino na aula de pintura.
E em abono da verdade posso dizer mais, como affirmo sem receio de contestação

séria, que, conhecendo a Academia, onde servi na qualidade de professor mais de 33 annos

e na de Vice-Director por mais de 27, desde mui longa data, posso dizer que
desde 1843 estou no caso de affirmar que tem havido verdadeiro e mui real progresso,
não só nesse como em todos os diversos ramos do ensino acadêmico.
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Os preciosos mármores do distincto professor Rodolpho Bernardelli, suas inspiradas

producções em estatuaria, as collecções de gesso e medalhas, arabescos deRaphael, bustos
e medalhões, ornam e guarnecem muitas outras salas.

A bibliotheca da Academia, constituída de livros especiaes, ultimamente enriquecida
com autorisações devidas á esclarecida solicitude administrativa de V. Ex., contém, em
boa conservação, importantes obras de subido valor artístico e litterario.

Outras dependências do mesmo estabelecimento, onde não ha luxo, mas somente a
decência, o asseio e a ordem compatíveis com a sua categoria e especial destino, com-
pletam a boa impressão que hoje produz a nossa escola de Bellas Artes.

Si a esse lisonjeiro estado ainda não corresponde, em absoluto, o que é relativo ao
ensino, porquanto em algumas aulas elle resente-se de alguns vicios e lacunas, prove-
nientes, pela maior parte, de defectivas disposições regulamentares, não é menos certo
que esses senões não constituem defeitos insanáveis que não possam ser removidos, como
convém e hão de ser, com a efficiente acção do Governo e com a cooperação das luzes da
Congregação.

Demais, a Academia conta hoje entre seus professores alguns de alta nomeada,
nobremente adquirida pela exhibição de producções artísticas de subido merecimento ; e
dos talentos e aptidões desses festejados cultores da arte muito se deve esperar em prol
do gradual e progressivo desenvolvimento do ensino, afim de que, elevando-se ao mais
alto gráo de perfectibilidade, corresponda, de modo pleno, a Academia ao que de sua
instituição com todo direito exige a collectividade nacional.

Aclividade escolar.— Em 1888 matricularam-se 55 alumnos nas diversas
aulas abaixo mencionadas, e foram nellas admittidos mais 25 indivíduos na qualidade de
amadores ou ouvintes.

Os 55 alumnos matriculados freqüentaram as seguintes aulas :

Ia de Mathematicas applicadas (elementos de arithmetica, do
geometria, de trigonometria, de mecânica e de óptica) 27

2a dita (desenho geométrico, perspectiva e theoria das
sombras) 25

Desenho figurado 37
» de ornatos 1
» e pintura de paisagem, flores e animaes 20

Pintura histórica 14
Architectura 1
Estatuaria '. 2
Esculptura de ornatos 0
Anatomia e physiologia das paixões 10
Modelo-vivo 25
Historia das bellas artes, esthetica e archeologia 1
Xylographia 0
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Abatem-se:
Alumnos que freqüentaram mais de uma aula, e por isso vão repetidos em cada uma

dellas, sendo :
2.79 em quatro aulas  *'
7437 em três aulas

7 1087 em duas aulas '
——-——»

Alumnos matriculados J^

Dos 55 alumnos matriculados, inscreveram-se para exame das aulas theoricas,

isto é, mathematicas applicadas, perspectiva e theoria das sombras, anatomia e physio-

logia das paixões e historia das bellas-artés, esthetica e archeologia, 26 alumnos, com o

seguinte resultado :
Approvados com distincção em uma só aula  2

» plenamente em uma aula e simplesmente em outra.. 1

» plenamente em uma aula, não comparecendo em

outra
Approvados plenamente em uma só aula  2

» simplesmente em uma aula, não comparecendo em
o

outra
Approvados simplesmente em uma só aula  3

Reprovado em duas aulas.  *
» » uma aula, não comparecendo em outra  2

Não compareceram  ^

Alumnos inscriptos para exame  26

Foram premiados 16 alumnos, sendo um em duas aulas.
Os prêmios foram:

Pequena medalha de ouro  3
Medalha de prata  4
Menção honrosa  }y

Reforma dos Estatutos da Academia. —No começo do anno findo, observando pas-
sivamente a marcha dos factos relativos á escolha e designação da pessoa que devia pre-
encher o honroso logar vago pela renuncia voluntária do pranteado e mui honrado
cidadão que dirigiu a Academia, pareceu-me inconveniente, e até mesmo impolitico,
agitar a questão de reformas, achando-me então n/uma posição de interinidade; e por
isso me abstive de pronunciar-me a respeito, no meu Relatório de 2 de maio do anno
findo. Hoje porém, que o Decreto de 9 do corrente definiu a posição de alta responsabi-
lidade em que me acho collocado, julgo-me no rigoroso dever de externar sem reserva de
espécie alguma a minha opinião sobre este mui difficil e complexo objecto.

Entrarei, pois, no assumpto que procurarei tratar de modo conciso, afim de evitar
desenvolvimentos que serão opportunamente apresentados, si assim aprouver a V. Ex.
em seu esclarecido critério.
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Em uma memória que apresentei á Directòria da Academia, em data de 21 de janeiro
de 1886, e que mereceu a approvação da Congregação da mesma Academia, com um
único voto discordante, escrevi o seguinte :

« V. Ex., que possue altos dotes de esmerada cultura mental, reunidos á longa
prática de administração e gerencia de importantes serviços públicos, sabe como é de
difficil solução prática o complexo problema de dar útil e fecunda organisação ao ensino
das bellas artes, mormente quando disso se trata n'um meio social, onde não se tem
educado e desenvolvido o culto do sentimento do bello, ou, melhor, onde o senso artístico
do povo ainda existe em estado rudimentar, e ainda se pensa que a Academia das Bellas
Artes, cuja missão actual não deve ser outra mais do que a de exclusivamente votar-se ao
verdadeiro culto da pureza esthetica da arte clássica e da sua propagação evolucionista
fomentadora do aperfeiçoamento da arte moderna, pôde por si só crear o gosto em matéria
de sentimento artístico, considerado em si mesmo e em relação á real influencia que ella
exerce no ameno campo da belleza da fôrma dos artefactos industriaes; meio
apathico e tíbio, onde, á escassez dos nossos recursos financeiros e econômicos, se vem
juntar a falta mui sensível da benéfica propaganda a que os inglezes chamam tão cara-
cteristicamente—National Art-movement —meio onde mal se conhecem e menos ou
pouco se estudam as relações da arte com as industrias; e onde as discussões technicas
que constituem a pedra de toque em todos os problemas referentes aos elevados principios
da arte, seu salutar influxo sobre os costumes, bem-estar e prosperidade das classes
laboriosas, appa.recem apenas de passagem sem encontrar echo nas diversas espheras de
actividade da nossa vida social, sem poderem vencer a indifferença geral, que se oppõe
pela inércia à creação de escolas d'arte applicada e de museus d^arte industrial, que fran-
quêem exposições permanentes das producções dessa opulenta fonte de riquezas, fecun-
dada pelas bellas artes, e sem ao menos poderem despertar interesse activo e eíficiente na
questão capital, entre nós tão descurada, da diffusão., na mais larga escala, do ensino do
desenho elementar—the root of alls — nas massas populares por meio das escolas

¦

primarias.
« E V. Ex. sabe também que essa dificuldade assume maiores proporções etorna-se

mais embaraçosa, quando, não se tendo de cogitar da organisação de um plano geral e sys-
temático de boa educação artística, que importe uma reforma completa e radical do en-

*
sino das bellas artes e que tenha de ser posta em execução com o auxilio de todos os
mais amplos» meios necessários, se trata apenas, de na escassez ou deficiência desses
meios, reformar parcialmente, decretando modificações ou retoques, que corrijam defeitos
de um regimen, em, grande parte condemnado pela experiência e pelas exigências do
ensino moderno.»

Na mesma memória exarei o que abaixo se lê:
« Depois desta ligeira e mui superficial analyse da defeituosa organisação actual

dos estudos, na Academia das Bellas Artes, não se deve estranhar que eu, com a
franqueza que me impuz para bem servir á causa publica, reprove o que alli sub-
siste feito em relação ao ensino, e me pronuncie sem hesitação pela necessidade
immediata, tão palpável quão imprescindível, de uma reforma completa e radical desse
mesmo ensino.
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«V. Ex. melhor do que ninguém está no caso de me dar plena razão neste meu

modo de ver e neste meu franco pronunciamento, porquanto, havendo acompanhado com

esclarecida attenção a marcha do ensino na Academia, acha-se não só informado pela

própria observação dos factos, como pela longa exposição escripta que, a 6 de fevereiro

de 1875, tive a honra de submetter à elevada apreciação de V. Ex., descrevendo o defi-

ciente e vicioso estado do ensino de que agora de novo me occupo, como além disso

também sabe que, pensando já naquelle tempo como agora penso, tomei a mim a árdua

incumbência de elaborar um projecto de reforma, que apresentei logo depois organisado,

e que si não vingou não foi por falta de bem intencionados esforços de V. Ex., mas sim

porque actuaram causas poderosas totalmente estranhas á illustrada direcção da

A r*anemia

« Me parece não ser necessário accrescentar mais nada para demonstrar que os

verdadeiros interesses da instrucção artística exigem e estão imperiosamente recla-

mando que se attenda á necessidade palpitante e urgente de uma tão geral quão profunda

reforma nesse mesmo ensino, como de ha muitos annos grande numero de factos está

evidenciando. Esta necessidade, posso affirmal-o com pleno conhecimento de causa, ê

de vulto muito maior do que parece quando se attende simplesmente ao lisonjeiro facto

de um certo gráo de progresso mui sensível que as artes manifestam no nosso paiz, pro-
oresso esse, porém, que é principalmente devido a certas causas efficientes que até certo

ponto têm superado a innegavel deficiência de um bom plano de ensino artístico.»

Depois destas considerações que aqui reproduzo para summariamente justificar
a' imprescindível necessidade de uma reforma de Estatutos, me será permittido affir-

mar que de longa data observando a marcha dos factos occorridos na vida da Aca-

demia, tenho opinião formada sobre esse assumpto que me tem merecido longas co-
- ,, gitações, elaboradas no intuito de contribuir, como me cumpre, na qualidade de

antigo funccionario da Academia,, para a realisação de uma reforma, como de ha

muito com insistência exige a voz publica, mais em harmonia com as novas ne-

cessidades do ensino, com os modernos preceitos pedagógicos e com as imperiosas

exigências rio espirito e das aspirações da época actual.
Sei que essa reforma depende de meios pecuniários que devem fazer objecto de

novas consignações orçamentarias; e para que seja fecunda em seus resultados pra-
ticos e não nos traga amargas decepções, é indispensável que se firme nas largas

bases seguintes:
l.a Dar ao ensino artístico uma feição tal que seja feito de sorte que não es-

trague vocações naturaes e não levante óbices que estorvem o novel artista de im-

primir em suas producções um cunho de originalidade individual ou esse caracter

pessoal que é, por assim dizer, o timbre e como que o sello monogramatico do

talento do artista.
2.a Constituir cursos distinctos e especiaes que permittam a obtenção de diplomas,

quando estejam terminados os estudos de cada curso de paisagem, pintura histórica,

estatuaria, esculptura, architectura e gravura.
3.a Fazer que o curso de architectura, na Academia, seja tão completo como

convém aos mais altos interesses da Arte Nacional, devendo comprehender a technica
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da construcção e a esthetica da forma, mesmo quando seja preciso fazer com que
os alumnos vão procurar na nossa Escola Polytechnica as bases mathematicás que
lhes são indispensáveis.

4.a Fazer com que os concursos para o Io prêmio ou para pensionista da Aca-
demia assentem sobre bases que só permittam concursos exclusivos entre alumnos
que se dediquem ao estudo da mesma especialidade artística.

5.a Que os concursos para provimento de cadeiras na Academia sejam julgados
por professores escolhidos e nomeados pelo Governo.

6.a Permittir a installaçao de cursos inteiramente livres, nos quaes possam pro-
fessar quaesquer artistas, mesmo que não façam parte do corpo docente da Aca-
demia.

7.a Permittir exposições geraes de objectos artísticos, julgados por quem o Go-
verno designar.

8.a Ampliar os meios materiaes da Academia, de sorte que se faça a indispen-
savel acquisição de logar onde se possam estabelecer ateliers, para os professores do
ensino pratico da mesma Academia.

9.a Ampliar a consignação destinada ás exposições da Academia eá acquisição
de producções de artistas nacionaes ou domiciliados no Brasil.

10. Augmentar os vencimentos dos professores e demais funecionarios da Academia.
11. Crear as indispensáveis aulas preparatórias, annexas á Academia das Bellas

Artes.
Não desconheço que, nas condições em que estamos, talvez não se. possa pensar

em realisar desde já tão complexa reforma, que, para ser inteiramente profícua,
nos levaria a sacrifícios pecuniários de alguma sorte incompatíveis com a actual es-
treiteza de recursos financeiros do Thesouro Publico, mas faça-se desde já o que
for possivel sobre este plano apenas esboçado, e aguarde-se estado mais prospero em

que se possa com largueza realisar a sua conclusão, trabalhando-se com afincado es-
forço e perseverança no patriótico intuito de crearmos uma verdadeira escola mo-
derna de Bellas Artes, profícua em seus resultados e capaz de angariar a sympathia
da opinião e a estima publica.

Cadeiras vagas e cadeiras não oecupadas pelos cathedraticos.— E' de sentir que
circumstancias attendiveis tenham deixado que por tanto tempo estejam interina-
mente regidas tantas cadeiras, na Academia, não obstante algumas dellas estarem
entregues á proficiência o ao zelo de mui distinetos professores honorários.

As cadeiras hoje vagas são: as de desenho geométrico ou 2a de mathematicás
applicadas, architectura, paisagem, esculptura de ornatos e xylographia.

Além dessas estão por motivos ponderosos e mui justificados, ausentes das ca-
deiras de oue são proprietários, três professores effectivos. Estas três cadeiras foram
durante o anno findo regidas interinamente por professores honorários, distribuídos
do seguinte modo,

A de pintura histórica, pelo distineto pintor Rodolpho Amoedo.
A de anatomia e physiologia das paixões, pelo muito illustrado Dr. Rozendo Moniz

Barreto.
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A de historia das bellas artes, esthetica e archeologia, pelo proficiente e mui pro-

vecto bacharel Theophilo das Neves Leão.
Dois outros professores honorários foram incumbidos, também interinamente, de

dirigir o ensino em duas das cinco cadeiras vagas, sendo um, o engenheiro civil Paulo

Cirne Maia, o qual. regeu gratuitamente a cadeira de desenho geométrico, a contar de

15 de oitubro do anno passado, e o outro, o mui distincto pintor João Zeferi.no da Costa,

que teve a seu cargo a direcção da aula de paisagem, durante todo o anno escolar.

De conformidade com as disposições do art. 95, n. 15, e a do art. 128 dos Estatutos

vigentes, designei os mesmos professores honorários para regerem as mesmas cadeiras
' 

durante o corrente anno.
Professores honorários.- Por Decreto de 25 de oitubro de 1888 foi nomeado pro-

fessor honorário, da secção de architectura, o engenheiro civil Paulo Cirne Maia, o

qual tomou posse a 5 de novembro seguinte, satisfazendo a exigência da primeira parte

do. art. 127 dos vigentes estatutos, com a apresentação de uma memória, de lavra pro-

pria, sob um ponto de perspectiva linear.
E' este o único professor honorário daquella secção, para a qual, desde 1855 até

hoje, nunca nenhum havia sido eleito ; e foi incumbido da regência da aula de desenho

geométrico, na qual se havia offerecido servir gratuitamente, e onde havia então 25

alumnos matriculados, aguardando, desde 30 de agosto, a nomeação de um professor
afim de concluírem os seus estudos do Io anno acadêmico.

Na secção de pintura ha eleitos seis professores honorários; mas a eleição de tres

destes últimos, entre os quaes se contam o festejado e mui laureado artista Decio Villa-

res, ainda não foi approvada pelo Governo, pelo que ainda não tomaram elles posse do

cargo para que foram eleitos pela Congregação a 1 de setembro de 1887.

Na secção de sciencias accessorias ha 10 professores honorários, mas quatro des-

ses, eleitos naquella mesma data, ainda não tomaram posse pelo mesmo motivo.

Entretanto, seja-me licito dizer, com o maior acatamento e subordinando o meu

juizo a critério superior, que acho acertado que se façam aquellas esperadas nomeações,

porquanto não ha a receiar que d'ahi possam provir novos encargos aos cofres públicos
nem que se firmem direitos que por qualquer modo sejam invocados, contrariando as

elevadas vistas administrativas do Governo no uiterior provimento das cadeiras vagas.
Acquisição de objectos de arte.— Fez-se acquisição de nove quadros, que são:

Uma cópia antiga de um dos originaes que representa o Sacramento da Extrema Une-

ção, de Nicoláo Poussen, e quatro paisagens modernas, sendo tres de H. N. Vinet e

uma do Sr. Buvelot, compradas ao Dr. Lacaille pela quantia de 3:000$ ; um original
de Belmiro Barbosa de Almeida, intitulado « Arrufos », pelo preço de 2:000$ ; um ori-

ginal deRodolpho Amoedo, intitulado «A Narração de Philetas », por 5:000$; e dois
originaes antigos, marinhas de Antônio Tempesta, comprados ao Dr. Jeronymo Silvano

por 2:000$000.
Jubilação de professores.— Por Decreto de 25 de abril de 1888 foi jubilado o pro-

vecto e distincto professor da aula de architectura civil Francisco Joaquim Bethencourt
da Silva. O único alumno dessa aula pediu então que lhe fosse trancada a respectiva
matricula, o que lhe foi concedido por esta Directoria.
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Por Decreto de 30 de agosto do mesmo anno obtive jubilação nos termos da lei, na
2a cadeira de mathematicas applicadas.

Pensionistas.— Não ha hoje na Europa nenhum pensionista da Academia.
Desde 31 de oitubro de 1878, data do concurso em que o prêmio de Ia ordem foi

conferido ao laureado ex-alumno Rodolpho Amoedo, ultimo pensionista que completou
seus estudos artísticos na Europa, a nenhum outro laureado foi dado aproveitar os fa-
vores da lei. Convém resolver de sorte a permittir que produza seus salutares effeitos
esse poderoso meio de incentivo e emulação entre os alumnos que mais se distinguem nos
estudos acadêmicos.

Felizmente o recente Aviso, expedido por V. Ex. a 19 do corrente, consultando
a Academia sobre esse ponto, deixa nascera esperança de que o Governo dispõe-se a
resolver, de modo favorável ao bem do ensino, esta questão ha tanto tempo adiada.

Provimento de cadeiras.— Parece-me ser da maior conveniência, para impulsionar
a marcha da Academia e vivifical-a, resolver sobre o provimento das cadeiras vagas,
mesmo quando se faça preciso alterar desde já as respectivas disposições vigentes. Por
melhores e mais zelosos que sejam os professores não effectivos, a interinidade no
magistério traz sempre comsigo um caracter de instabilidade mais ou menos pronun-
ciada, de dúvida e de incerteza, que desgosta muitas vezes o professor e exerce influen-
cia nociva no ensino, estorvando o seu aperfeiçoamento.

Tenho razão para esperar que este importante objecto terá brevemente favorável
solução, provocada pelo recente Aviso a que acima me refiro.

Por associação de idéas, julgo de meu dever chamar a esclarecida attenção de
V. Ex. para a conveniência de restabelecei a cadeira de gravura de medalhas e pedras
preciosas, quando mesmo seja para isso indispensável supprimir a cadeira de xylo-
graphia.

Para não dissimular a verdade devo dizer que a suppressão da antiga cadeira de
gravura de medalhas, o que se fez substituindo-a pela de xylographia, é, na minha
opinião, um facto que não se justifica, porquanto importa um attentado ao alto en-
sino da artee um deplorável corpo de delicto que depõe de modo irrecusável contra
a elevação e progresso do ensino artístico no paiz.

V. Ex. bem sabe que uma Academia de Bellas Artes é em toda parte uma insti-
tuição bem diversa de uma academia de arte applicada.

Para succintamente demonstrar a procedência do que levo dito, seja-me permittido
reproduzir aqui o que a respeito se encontra na mesma memória a que acima me refiro :

«E o que fica exposto relativamente a esse ensino, ainda não è tudo que se faz
necessário ao escopo didactico em que tenho empenhado as minhas cogitações.

« Proseguirei, pois, nesse intuito, dizendo que haveria grande acerto em ser restabe-
lecida a aula de gravura de me laihas e de pedras preciosas, visto que não é pos-
sivel admittir que possa haver uma academia de bellas artes bem organisada e que
portanto bem possa preencher seus altos fins no clássico ensino da arte, sem uma
aula especial em que se ensine tudo o que for relativo aos processos technicos usados na
prática dessa bella arte do desenho, a qual tem o seu valor intrínseco enaltecido
pela rigorosa verdade contida no apophthegma do eminente sábio Diderot: La gramre
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tuele peintre qui West que le conste. E de facto, numa academia, onde funcciona

uma aula em que se ensina com a maior elevação mental a historia das bellas

artes, a esthetica e archeologia, sem excluir a glyptographia, não é possível deixar

de existir uma aula de gravura sobre metaes e pedras preciosas, comprehendendo a

gravura em medalhas, que representa a gravura moderna em que se transformou a

invenção do ourives dorentino Maso Finiguerra, e a glyptica, legitima representante

da gravura antiga, que nos fornece nos primorosos trabalhos monetários de Syracusa,

devidos â pericia dos gravadores Eveneto e Simon, as mais maravilhosas producções da

arte humana, os quaes na abalisada opinião de Turgan, si não são superiores, igualam

por carto ás mais bellas estatuas da Grécia e aos mais bellos trabalhos de Miguel

Ângelo e de Benvenuto. •
« Essa arte, irmã congênere da esculptura, sendo uma das mais interessantes appli-

cações artisticas do desenho, tem, no grande movimento artístico determinado pela

civilisação, contribuído poderosamente para o progresso das bellas artes, fornecendo o

meio fácil e seguro, de fiel reproducção artística dos desenhos, dos quadros, das es-

tatuas e dos baixos relevos; assim como tem auxiliado o desenvolvimento industrial

que se prende a certas sciencias e artes, e concorrido eficazmente para o progresso mtel-

lectual, facilitando o que ê relativo á impressão da musica escripta, as cartas topogra-

phicas, hydrographicas, geographicas e celestes, os planos de architectura e os papeis

pintados.
« Não se deve, pois, deixar de ensinar dessa arte liberal a sua parte mecânica e a sua

parte artística; num curso de gravura que abranja todas as suas modalidades, com ex-

clusão da xylographia, por ser arte accenfruadamente industrial e quasi mecânica, e

portanto inteiramente ou de todo imprópria de uma academia de bellas artes ; curso esse

installado numa aula que deve fazer parte essencial do plano de ensino artístico ou

do cyclo acadêmico em que se estudem todas as manifestações estheticas das bellas artes.

« Dizer-se que essa aula de gravura, que me parece indispensável restabelecer como

existiu ou nas condições em que proponho que seja restabelecida, pôde sem inconveniente

ser substituída, na Academia das Bellas Artes, por uma aula de xylographia, è a meu

ver tão grande absurdo como si fosse proposto dispensar as aulas de desenho de figura

e de modelo-vivo, substituindo-as por uma aula de photographia onde os alumnos se

habilitassem a manipular os reactivos chimicos e a usar dos apparelhos photographicos

que libertassem os artistas da necessidade em que rigorosamente estão de desenhar

por sentimento. »
Parece-me sufficiente o que fica transcripto, e que, como já disse, foi approvado pela

Congregação, para que eu insista, como insisto, naquelle asserto que justifica a indi-

cação relativa à reposição da antiga cadeira de gravura de medalhas, a que tenho

alludido.
Exposição de trabalhos escolares e distribuição de prêmios.— Durante três dias,

a partir de 20 de dezembro do anno findo, fez-se nas salas do palácio da Academia, como

preceituamos estatutos, a exposição publica dos trabalhos escolares dos alumnos de

diversas aulas. A 22 do mesmo mez realisou-se, no salão do Conservatório de Musica
e segundo os estylos, a sessão publica de solemne distribuição de prêmios. Essa so-
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lemnidade acadêmica foi, segundo preceito regulamentar, presidida pelo Ministro do
Império, então o Sr. Conselheiro José Fernandes da Costa Pereira Júnior.

Membros correspondentes e honorários.— Em sessão de 29 de agosto a Con-
gregação elegeu, usando da faculdade que lhe confere o art. 86, combinado com o
art. 130 dos estatutos vigentes, membros correspondentes e membros honorários, da
academia, os illustres artistas e distinctos cavalheiros Felice Francolini, Nicolo Bara-
bino, Luigi Frullini e Raphael Pasliacetti ; Marquez Cario Ginori e Commendador
Jacopo Cavalucci.

Os quatro primeiros são membros correspondentes e os outros dous membros honora- '

rios, cuja eleição foi approvada pelo Governo como foi communicado por Aviso de 11 de
oitubro do anno findo a esta Directoria.

Essas distincções, concedidas com extrema parcimônia pela Congregação, têm sido
sempre muito apreciadas pelos artistas e têm eííicazmente contribuído, em geral, não só
para dilatar a esphera das relações da Academia nos grandes centros de activo movi-
mento artístico, na Europa, como, em muitos casos, para também tornar mais fácil a
obtenção dos recursos necessários aos nossos jovens compatriotas que alli vão, na quali-
dade de pensionistas, procurar o aperfeiçoamento cios seus estudos acadêmicos.

Restauração de quadros. — Muitas telas da importante collecçâo de propriedade
do Estado, entre as quaes se contam algumas de subido valor artístico, têm sido restau-
radas na Academia* Esse serviço de natureza mui especial, o qual tem tanto progredido,
merece, por sua importância, uma attenção constante, porquanto é do seu aperfeiçoa-
mento e do desenvolvimento de seus recursos que depende de modo essencial a boa con-
servação de objectos artísticos, sempre de dispendiosa acquisição. Essa conservação,
interessando a boa economia dos dinheiros públicos e á alta veneração que os artistas
e os homens cultos consagram religiosamente ás primorosas producções dos grandes
mestres, recommenda-se à solicitude do administrador responsável e justifica a grande
importância que ligo a esse serviço a que me refiro.

V. Ex. na minuciosa visita com que honrou a Academia ao examinar os trabalhos
em andamento na officina de restauração, comprehendeu de prompto, com a lúcida
intuição de seu cultivado espirito, toda a vasta extensão e todo o alcance dessa paciente
operação que constitue o objecto exclusivo do útil officio de restaurador, e deliberou'
fazer seguir para a Europa um artista idôneo, filho da nossa Academia, o hábil ex-
auxiliar daquella officina, João José da Silva, afim de que esse artista se aperfeiçoasse no
conhecimento pratico dos processos modernos de restauração de pintura sobre tela, ma-
deira e outras substancias, frescos, encausticas, illuminuras, gravuras e dourados,
de sorte a poder, depois de profissionalmente habilitado nesse estudo especial, vir divul-
gar e propagar no paiz esses aperfeiçoados meios industriaes e esses delicados processos
technicos que exigem do artista que tenha de applical-os requisitos e condições não
vulgares de perícia artística, talento, habilidade, extrema paciência e rara destreza
manual.

Applàudiridò com sinceridade essa deliberação, solicitei de V. Ex., em officio de 18
do mez findo, a expedição das necessárias ordens e instrucções, afim de se traduzirem
fecunda realidade tão acertado intento.

c.-— li

. 
¦ 

''¦¦'.'¦
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Aguardando o que solicitei, seja agora licito chamar a esclarecida attenção de V. Ex.

para esse importante objecto que depende de solução.
¦Disciplina escolar.-E'-me muito agradável poder assegurar, como affirmo a

V. Ex., que, durante todo o anno escolar de 1888, foi exemplar o procedimento dos

alumnos' da Academia; mui louvável o modo por que os empregados do estabelecimento

desempenharam os seus deveres; e sobretudo que os dignos e mui honrados professores,

não obstante actuarem na vida acadêmica muitas causas de justificado desalento, nunca

entibiaram o seu zelo no cumprimento de tão árdua quão honrosa incumbência de labo-

rar em proveito do progresso gradual do ensino e da propagação e aperfeiçoamento das

bellas artes no Brazil.
Catalogo- A utilidade, direi mesmo a indispensabilidade de um catalogo explica-

tivo em um museu ou galerias de objectos de arte, é de tal ordem ou tanto se recommenda

por si mesmo, que se torna de todo ocioso encarecel-a.
Infelizmente a nossa Academia ainda não tem organisado de modo definitivo o seu

catalogo geral.
O digno e mui honrado Secretario da Academia trabalha ha muitos annos nesse ope-

roso commettimento, que ha de, quando terminado, mais illustrar o seu nome já tão

vantajosamente conhecido.
Possue de ha muito esse provecto funccionario uma copiosa somma de mui valiosos

apontamentos de preciosos subsídios tradicionaes; mas trabalha desajudado e ainda não

pôde dar por concluído esse interessante trabalho ha tanto tempo esperado.

Em relação a essa lamentável lacuna só accrescentarei que trata-se de procurar os

meios conducentes a sanar o que tão pouco recommenda e, até certo ponto, tanto desabona

a nossa Escola superior de bellas artes, dando mesmo logar a que se tenham levantado

contra ella serias e mui acerbas increpações.
Aproveitamento dos alumnos.— A applicação ao estudo e o aproveitamento dos

alumnos nas diversas aulas da Academia durante o ultimo anno escolar, foi sensível-

mente de melhores resultados do que havia sido no anno anterior.
Comparando-se os prêmios de animação conferidos pela Congregação n'um e n'outro

desses períodos escolares, os do anno próximo findo dão testemunho dessa vantagem

alcançada no ensino acadêmico.
Para esse vantajoso effeito contribuiu poderosamente o valioso concurso de distinctos

professores, salientando-se entre elles o illustrado professor honorário da secção de

sciencias accessorias, Dr. Rozendo Moniz Barreto, que conseguiu dar ao ensino de

anatomia artística, apezar da manifesta e mui lamentável insufficiencia de preparatórios
no limitado auditório daquella aula, a esclarecida orientação de um programma moderno,

vasado nos moldes creados pelo sábio Mathias Duval, actual professor da notável Escola

de Bellas Artes de Pariz: esse facto tão significativo e auspicioso em matéria de ensino,

basta por si só para constituir o digno professor Dr. Rozendo Moniz credor dos maiores

elogios; e o talentoso e mui festejado professor effectivo de estatuaria, Rodolpho Ber-

nardelli, que soube com a maior proficiência dar aos estudos dos seus alumnos um cunho
novo da mais elevada orientação artística, tão justificativo da extensa reputação do

grande mestre; e os laureados e mui distinctos professores honorários João Zeferino
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da Costa e Rodolpho Amoedo que se inspiraram nos novos preceitos do moderno ensino
artístico, dirigindo de modo proficiente os seus alumnos nas aulas de paisagem e de pintura
histórica.

Tudo isto para não dissimular a verdade, aqui menciono com a maior satisfação.

Conservatório de Musica

Estado qtíuãh— Este importante Instituto artístico destinado a diffundir gra-
tuitamente o ensino aperfeiçoado da musica vocal e instrumental, conservando na sua
maior pureza as nobres e elevadas tradições da arte clássica e formando o bom gosto pela
execução das melhores composições antigas e modernas, tem muito progredido desde que,
por Decreto de 14 de maio de 1855, constituiu a 5a secção da Academia das Bellas Artes.
Não obstante, está ainda longe de haver attingido o gráo de perfectibilidade preciso para
ficar plenamente habilitado a bem corresponder aos benefícios e elevados fins de sua
instituição artística.

Em homenagem á verdade devo dizer que o nosso Conservatório de Musica já possue
um pessoal docente mui respeitável por sua idoneidade profissional; mas esse pessoal,
apezar dessa qualidade de alto quilate que muito o recommenda á estima publica, é

retribuído com extrema exiguidade e mesquinhez de vencimentos; e, além disso, que ha
de forçosamente produzir effeitos sempre mais ou menos desfavoráveis ao Conservatório,
elle é regido por Estatutos, onde a experiência de quasi oito annos tem apontado lacunas
mui sensíveis de que se resentem e que estorvam, umas o seu mais accelerado desenvol-
vimento e outras tornam ainda mais desanimadoras, si não mais deprimentes, as

condições precárias do seu professorado.
Estas breves considerações bastam para apoiar a opinião que proclama com firmes

argumentos a urgente necessidade de uma reforma que melhor e mais directamente
consulte os verdadeiros interesses do progresso evolutivo e o conseqüente aperfeiçoa-
mento gradual do ensino da arte musical.

Solidário com os que assim pensam, parece-me acertado que se cogite desde já da

conveniente organisação das bases dessa reclamada reforma, procurando-se, nas in-

dicações e seguros conselhos da experiência, os meios efficientes de preencher, mediante
reflectido estudo e máxima circumspecção, aquellas lacunas, de sorte que se possa dar
ao nosso Conservatório de Musica condições que lhe promovam um estado mais florescente,
assentando-o num ainda melhor plano de estudos, garantindo-se ao seu professorado
mais vantagens e regalias, e afastando-se todas as causas que possam servir de argumento

para, de qualquer modo, deprimir-lhe os créditos, alienando dessa instituição a estima e o
alto apreço da opinião publica.

Si no que é relativo ao ensino ha ainda tanto a fazer, posso affirmar que no que diz
respeito á parte material, o estabelecimento tem gradualmente ganho, de um anno a
esta parte, um aspecto muito mais agradável.
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Não se vêem alli ostentações luxuosas, mas elle depara as necessárias condições de

asseio, decência e boa ordem, muito em harmonia com o destino especial daquelle esta-

belecimento, onde se instruem e se educam os novéis representantes das classes populares,

mas também no qual se reúnem com freqüência, em concertos musicaes, pessoas quali-

ficadas da nossa melhor e mais alta sociedade.
Actividade escolar.—Durante o anno que acaba de findar matricularam-se 200

alumnos, sendo 31 do sexo masculino e 169 do sexo feminino.

Foram admittidos à freqüência de diversas aulas 49 amadores ou ouvintes.

Os 200 alumnos matriculados freqüentaram as seguintes aulas:

De rudimentos de musica, solfejo collectivo e individual, e
noções geraes de canto para o sexo masculino 18

De rudimentos cie musica, solfejo collectivo e individual, e
noções geraes de canto para o sexo feminino 120

De canto
Primeira de piano (estudo de teclado, peças fáceis) 38

Segunda de piano (peças) 5
Deflauta °
De clarineta 0
De rabeca l~
De violoncelo e contrabaixo 3
De regras de harmonia, harmonia e acompanhamentos pra-
ticos 30

De trompa e outros instrumentos de metal 0

251

Abatem-se:
Alumnos que freqüentaram mais de uma aula e por isso vão repetidos em cada um;

dellas, sendo:
Do sexo masculino:

Em duas aulas 2

Do sexo feminino:
Em três aulas 14 28
Em duas aulas 21 21 49 51

Alumnos matriculados 200

Dos 251 que freqüentaram as diversas aulas perderam o anno por faltas:

Do sexo masculino 11
Do se:co feminino 54 65

Trancaram a matricula:
Do sexo feminino 2
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Do sexo masculino 1

68
Inscreveram-se para exame  * 183

Total 251
Dos 183 inscriptos para exame foram *
Approvados com distincção:

Do sexo masculino 2
Do sexo feminino 25

27
Approvados plenamente:

Do sexo masculino 4
Do sexo feminino 33 37

Approvados:
Do sexo masculino 3
Do sexo feminino 26 29

Inhabilitados:*

Do sexo feminino 10 10

Não compareceram:
Do sexo masculino 11
Do sexo feminino............................ 69 80

Inscreveram-se para exame 183

Requereram exame em diversas aulas 18 amadores ou ouvintes, sendo:
Do sexo masculino 4
Do sexo feminino 14 18

O resultado obtido nestes exames extraordinários foi o seguinte:
Approvados com distincção:

Do sexo masculino 1
Do sexo feminino 3

Approvados plenamente :
Do sexo masculino 3
Do sexo feminino 12

Approvados:
Do sexo feminino 2

Inhabilitada 1

18

/-. ."
' ; 0O..Od mm
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Foram conferidos 13 prêmios a 9 alumnos dentre 19 que por terem obtido a nota

« distincção » no exame da aula, inscreveram-se nos concursos aos prêmios escolares;

havendo declarado não concorrerem aos prêmios 8 alumnos também approvados com

distincção.
Dos 19 inscriptos:

TC,,Obtiveram 2 prêmios cada um
» 1 prêmio » »• • P

Não obtiveram prêmio
Desistiram do concurso *
Não compareceram ao acto

Alumnos inscriptos

Foram os prêmios:
Grande medalha de ouro  9

4Pequena » » » 
Medalha de prata
Menção honrosa de Io grão r
Prêmio « Princeza Imperial» *

« Nicolau Tolentino 1
« Leonor de Castro 1»

Prêmios conferidos 13

Obtiveram diploma de habilitação, por terem concluído seus respectivos cursos,

cinco alumnos, sendo dous do sexo masculino e tres do sexo feminino, dos quaes duas

alumnas na aula decanto e uma na segunda aula de piano e dous alumnos na aula de

rabeca. .
Transferencias e nomeações de professores.— Consultando attendiveis convenien-

cias do ensino que não deviam ser adiadas, resolveu a junta de professores, depois de

ouvir a expressa declaração verbal de assentimento voluntário, feita de modo formal

pelos professores interessados, em sessão realisada a 23 de janeiro do corrente anno,

solicitar de V. Ex. a transferencia desses professores de umas para outras cadeiras.
V. Ex., dignando-se de attender à solicitação do. Conservatório, fez promulgar o

Decreto de 16 de fevereiro seguinte, em virtude do qual. foram transferidos os seguintes

professores :
Demetrio Rivero, da aula de rabeca para a Ia aula de rudimentos de musica, solfejo

collectivo e individual para o sexo feminino.
Henrique Alves de Mesquita, da aula de rudimentos dó musica, solfejo collectivo e

individual e noções geraes de canto do sexo masculino, para a aula de trompa e outros
instrumentos de metal.

João Rodrigues Cortes, desta aula para aquella.
Ao mesmo tempo ( 16 de fevereiro de 1889) foi a professora D. Leonor Tolentino

de Castro nomeada para a 2a aula de solfejo collectivo e individual e noções de canto

para o sexo feminino, aula creada por Decreto de 29 de dezembro de 1888.

*
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Posteriormente foi nomeado professor interino da aula de rabeca Leocadio Raiol, por
Portaria de 23 de fevereiro do corrente anno.

Aproveitamento dos alumnos. — Posso dizer que o aproveitamento dos alumnos
foi, durante o anno escolar findo, superior alguma cousa ao do anno anterior.

Disciplina escolar.— Durante todo o anno escolar a que este Relatório se refere, os
alumnos procederam de modo acima de todo o elogio ; os empregados bem cumpriram os
seus deveres; e os professores, excepto um ou outro, que, em circumstancias attendiveis,
não esteve no caso de prestar mais activo serviço, mostraram-se escrupulosos na assi-
duidade das lições eno zelo com que se empenharam no adiantamento dos seus alumnos.

Tudo isso que por mim mesmo observei e que em parte chegou por vezes ao meu
conhecimento por diversos modos, relato com intima satisfação.

Actos do Governo.— Por aviso de 25 de janeiro do corrente anno, foi vedado aos

professores do Conservatório dar lições particulares retribuídas de modo pecuniário
aquelles dos alumnos que tenham de ser por elles examinados.

Por Aviso-circular de 16 de janeiro do mesmo anno, foi determinado que a entrega
do subsidio ficaria dependendo da demonstração do emprego do subsidio anterior.

Em cumprimento dessa resolução fiz. subir, a 15 de março corrente, o balancete
demonstrativo das despezas do Conservatório, no anno financeiro próximo findo.

Por Aviso de 2 do corrente foi adiado, para depois da abertura, das aulas, o encerra-
mento da inscripção para o concurso á aula de canto.

Havendo sido bem succedido nas provas produzidas em concurso, foi, por Decreto
de 10 de novembro de 1888, nomeado professor da Ia aula de piano, Arnaldo Duarte de
Gouvêa, o qual tomou posse a 3 de dezembro subsequente.

Por Decreto de 1 de fevereiro próximo findo foi nomeado archivista do Conserva-
torio, Domingos Machado da Silva, o qual a 14 do mesmo mez tomou posse do logar

que estava vago por haver fallecido José Pereira da Silveira.
Havendo Alfredo Camarate obtido dispensa do cargo de Inspector do ensino, que

exercia gratuita e interinamente, foi por Decreto de 9 de janeiro do corrente anno
nomeado para aquelle cargo o honrado e distincto professor Augusto Paulo Duque Es-
trada Meyer, que tomou posse do cargo effectivo a 7 de fevereiro seguinte, sendo, que
nesse cargo já se achava, em exercicio interino, desde 27 de novembro do anno anterior.

O acerto dessa nomeação, que merece meus sinceros applausos, será posto em

plena evidencia pelos resultados subsequentes que a marcha do ensino fornecerá em sua
evolução ascendente, impulsionada com prudência e tino pelo esclarecido influxo desse
mui circumspecto e hábil professor.

Deus Guarde a V. Ex.—Illm. eExm. Sr. Conselheiro Dr. Antônio Ferreira
Vianna, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império.

O Director,
Ernesto Gomes Moreira Maia.
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PROVÍNCIA DO CEARA'

¦

N. 1.768.— Ia Secção.—Palácio da Presidência, em 3 de maio de 1889.
A~N

\

Illm. e Exm. Sr.

No relatório sobre a fome no Ceará em 1888 e 1889, que tive a honra de apresentar
a V. Ex. em 17 de abril próximo findo, foram consignadas, acompanhadas dos do-
cumentoscomprobatorios, todas as despezas liquidadas e por pagarem-se até a mencionada
data de 17 de abril.

Em cumprimento do aviso sob n. 1.031 de 15 de março do corrente anno, cabe-me,
hoje, o dever de remetter a V. Ex. a synopse de iguaes despezas a partir de 17 a 30,
ainda do mesmo mez.

Chamo muito especialmente a attenção de V. Ex. para a differença que existe entre
as demonstrações das synopses e aquelías que tenho feito em telegrammas precedendo pe-
didos de autorisação de créditos.

Para estes, eu preciso levar em linha de conta todas as despezas effectivamente

pagas pela Thesouraria de Fazenda, todas as outras autorisadas, de que já aquella re-

partição tem sciencia, e, mais ainda, todas as despezas autorisadas que vão se effe-
ctuando á conta de responsáveis e cuja somma apenas posso presumir mediante va-
riados elementos de conhecimento no qual vou entrando diariamente.

Nas demonstrações remettidas, em cumprimento do citado aviso de 15 de março,
outro é o processo. Nellas apenas figuram as despezas pagas pela Thesouraria de Fa-
zenda ou de que já possue esta documentos, à espera de créditos para serem definitiva-
mente realisadas.

Nas demonstrações das synopses, careço usar de rigorosa precisão nos algarismos.
Nos pedidos de créditos tenho de jogar com os cálculos de probabilidades, no que nenhum
inconveniente ha, desde que, no caso de excesso, passam os saldos, como tenho ordenado,

para períodos subsequentes, e, no de insuficiência, o que ainda não se deu, aguardarei
novas autorisações de V. Ex.

\ 
¦".
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Devo ainda observar outra differença entre o total do valor dos gêneros alimentícios,
em deposito, que figuram na synopse, e aquelle a que me referi em meu telegramma de
30 de abril, pedindo novo credito. A synopse dá a somma de trinta contos duzentos e

:. quatro mil duzentos e oitenta e cinco réis (30:204$285 ), ao passo que o telegramma
diz haver ella se elevado a mais de cento e cincoenta contos de réis (150:000$000 ).

A differença explica-se por motivos resultantes da diversa natureza das despezas.
Com effeito, na synopse são apenas incluídos os gêneros recolhidos ao deposito, de

cuja acquisição já a Thesouraria de Fazenda possue documentos necessários para o' respe-
ctivo pagamento, emquanto que, na demonstração de créditos pedidos, tenho de fazer entrar
todas as compras feitas, ainda quando os pagamentos não hajam sido ordenados ou os

gêneros não tenham sido entregues. \
A synopse de 17 a 30 de abril vai ainda acompanhada da competente demonstração

correlativa, em original, organisada pela Thesouraria de Fazenda.

Deus Guarde a V. Ex.

Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do lm-

perio. — A. C. da Silva Prado. <

¦••"(V:

¦H,-
N. 1.883.— Ia Secção.— Palácio da Presidência, em 12 de maio de 1889.

Illm. e Exm. Sr.

Já V. Ex. tem sciencia, pelos documentos remettidos com os meus oíficios de 17 de
abril e 30 do corrente, do modo por que hei organisado as demonstrações de despezas
feitas nesta provincia em conseqüência da secca.

Tenho a honra de remetter agora, acompanhando a este, mais dous documentos :
1.° Quadro demonstrativo da emigração official dos fugitivos da secca, no periodo

de 19 de setembro do anno passado a 30 de abril ultimo ;
2.° Relatório das obras publicas de soccorro, a cargo do engenheiro Ernesto

Antônio Lassance Cunha.
Quanto ao quadro da emigração, dá idéa completa e exacta do movimento operado

até 30 de abril.
- Quanto ao relatório, foi tomado entre outros existentes na Secretaria da Presidência
para evidenciar a possibilidade de ordem e methodo entre despezas de caracter urgente
e avultado, no que, todavia, nada mais fiz do que obedecer ás ordens de V. Ex,

Deus Guarde a V. Ex.

Illm. eExm. Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império.
A. C. da Silva Prado.
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JANEIR0

FEVEREIRO

PESSOAL

Importância paga ao guarda-livros da estrada de ferro
de Sobral, Willebaldo Padilha, para acompanhar
emigrantes

Dita abonada a empregados da Secretaria da Presi-
dencia por serviços extraordinários

MATERIAL

Importância entregue ao commandante do transporte
Purús. para occorrer ao municiamento dos emi-
grantes embarcados no mesmo transporte

PESSOAL

Importância abonada ao 2o escripturario do Thesouro
Provincial, Francisco José Teixeira Pinto, por ser-
viços extraordinários prestados a emigração

Dita paga ao- pessoal empregado na hospedaria de
emigrantes, vencimentos do mez de janeiro ultimo.

Ajuda de custo paga a diversos para acompanharem
emigrantes

Importância paga ao ajudante do director e ao auxi-
liar das obras da construcção de um açude na villa
do Acarape

MATERIAL

Importância paga a Boris Frères, proveniente de trans-

280^000

3501000

missão de telegrammas
Dita idem a Antônio Bezerra de Menezes, proveniente

de despezas feitas com embarque de emigrantes....
Dita idem a diversos, proveniente de moveis, utensis

e outros objectos fornecidos á hospedaria de emi-
grantes..

Dita idem idem, de fretes de navios para conducção
de emigrantes

Dita idem idem pelo fornecimento de viveres para
emigrantes embarcados no vapor Una

Dita entregue ao engenheiro Arthur de Alencar Ara-
ripe para proceder a estudos e reparos na estrada de
Baturité a Pendência , ,.

Dita idem ao thesoureiro da estrada de ferro de
Baturité, José Antônio Moreira da Rocha, para ser
applicada ás obras de construcção de açudes e irri-
gação na villa do Acarape

Dita paga a diversos, proveniente de fazendas fome-
cidas para distribuição a emigrantes e operários
empregados no açude da Imperatriz

Dita idem a Bons Frères, proveniente do forneci-
mento de sementes para distribuição a lavradores...

Dita entregue á commissão do açude de S. Miguel para
ser applicada ás respectivas obras

Dita idem á commissão das obras de estradas entre
Soura e Sobral

Dita idem á das obras dos açudes em Imperatriz e
Rajada

Dita idem á das obras do açude de Ipueiras
Dita mandada pagar ao gerente da typographia do

Libertador pela 
"impressão 

de instrucções e talões
para a hospedaria de emigrantes..

Dita paga a Antônio Gonçalves da Justa & Comp., pro-
veniente de fazendas que forneceram para distribuição
a operários empregados nas obras da villa de S. Fran-
cisco e Imperatriz, sendo com os da 1* 520§750 e
com os da 2* 2:239$200

Dita mandada entregar á commissão do açude de
S. Miguel para occorrer ás despezas com as respe-
ctivas obras

300$000

9701000

950$000

443$000

173$200

81$000

6:697?989

10:242|200

384$600

13:0005000

12:0005000

3:060$000

1:0891500

15:000^000

20:000$000

20:000$000
5:0001000

• 81$i20

2:759$950

15:000$000

630$000

10:000$000

2:663$000

124:569$559

I

10:630$000
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MARÇO

ABRIL

Transporte,

PESSOAL

Importância paga ao pessoal empregado na hospe-
daria de emigrantes, vencimentos do mez de feve-
reiro anterior

Ajuda de custo paga a diversos para acompanharem
emigrantes • 

Importância paga ao ajudante do director das obras
de construcção de um açude na villa do Acarape....

Dita entregue ao capitão do corpo de policia Anto-
nio de Vasconcellos, proveniente de despezas que
fez com a conducção de dinheiro  •.

Dita paga ao Dr. Everaldino Cicero de Miranda,
gratificação pela commissão que seguiu a desem-
penhar em Baturité • •

MATERIAL

Importância paga a Antônio dos Santos Mello, pro-
veniente de despezas feitas com embarque de emi-
grantes....-

Dita idem a João Antônio do Amaral & Filho, prove-
niente de ferramentas e outros objectos fornecidos
para as obras do açude de S. Miguel

Dita idem a Pompêo & Irmão, de fazendas que forne-
ceram para distribuição a operários empregados em
obras publicas

Dita entregue ao thesoureiro da estrada de ferro de
Baturité, José Antônio Moreira da Rocha, para ser
applicada ás obras do açude do Acarape e estrada
de Pacatuba

Dita idem ao engenheiro Tristão Franklin de Alencar
para oceorrer"ás despezas com estudos e construcção
de obras em Acarahú e SanfAnna'.

Dita paga a diversos, pelo frete de navios para
conducção de emigrantes.

Dita entregue a Aurélio Gaspar de Oliveira, afim de
applicar ás obras do aterro da lagoa Pajussára

Dita idem ao engenheiro Theodoro Granger Costa
Lima, para ser applicada á construcção de um açude
na povoação da Caridade

Dita idem ao engenheiro Arthur de Alencar Araripe,
para oceorrer ás despezas com as obras de estradas em
Baturité

Dita idem ao major reformado Alfredo da Costa Weyne,
para proceder aos estudos de uma estrada do Trahiry
a Trincheiras

Dita paga a João Antônio do Amaral & Filho, prove-
niente de ferramentas que forneceram para as obras
da estrada da Imperatriz ao Riacho da Sella -.

Dita entregue ao inspector do telegrapho, José Joa-
quim de Oliveira, para ser applicada á construcção
de aguadas em Pirangy

Dita idem ao Engenheiro Gustavo Adolpho 
"Wurfbain,

para a construcção de diversas obras no municipio de
Sobral

Dita idem a Paulo José Rodrigues, idem idem no de
Acarahú

Dita idem ao engenheiro Augusto Teixeira Coimbra,
para oceorrer ás despezas com o abarracamento de
emigrantes na Jacarecanga  

Dita paga a Boris Frères, proveniente de sementes que
forneceram para distribuição a lavradores em di-
versos municipios

Dita mandada entregar ao engenheiro Ernesto Antônio
Lassance Cunha, para as despezas com uma cacimba
e um tanque em Jererahu

PESSOAL

Importância entregue ao engenheiro J. Estàcio de
Lima Brandão, que segue a examinar as obras pu-
blicas no norte da provincia

Dita paga ao pess ai empregado na hospedaria de emi-
grantes, vencimentos do mez de março ultimo

800$000

250|000

89|600

150&000

93$600

497$060

137:862$559

2:251$028

12:000$000

6:000|000

15:3191500

9:0001000

40:000|000

5:000$000

1:

l:500|000

10:000$000

10:000^000

700$000

li:728$000

i: 0001.000

500$000

1:201$612

1:701(612

125:297$160 127:54S$188

265:410$747
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Transporte,

Importância paga a diversos, pt4a conducção de di-
nheiro desta cidade para diversos pontos da pro-vincia

Dita idem ao engenheiro Adolpho Herbster, gratificaçãocomo encarregado de diversas obras nos municipios
da capital, Soure e Aquiraz

Dita idem ao engenheiro Augusto Teixeira Coimbra,
vencimentos adiantados como encarregado das obras
do Aracaty e S. Bernardo

Dita idem ao engenheiro João Fernandes da Silva,
ajuda de custo como ajudante do encarregado das
obras do Aracaty e S. Bernardo

Dita mandada pagar ao auxiliar das obras em Urubu-
retama, Balduino Ramos de Medeiros, vencimentos
de janeiro ultimo

MATERIAL

Importância entregue ao engenheiro encarregado das
obras de estradas em Baturifé

Dita idem a Aurélio Gaspar de Oliveira, para as
obras do aterro da lagoa Pajussára

Dita idem ao amanuense do Thesouro Provincial,
Francisco Ferreira Pimentel, para pagamento dos
trabalhadores empregados no deposito de viveres
desta capital

Dita paga a Pompeu & Irmão, proveniente de fazendas
que forneceram para distribuição a operários no
Riacho da Sella e. S. Miguel

Dita idem aos mesmos idem idem para a hospedaria
de emigrantes

Dita entregue ao thesoureiro da estrada de ferro de
Baturité, José Antônio Moreira da Rocha, para oc-
correr ás despezas com diversas obras a cargo do
respectivo director

Dita idem a Joaquim Nogueira de Freitas Sobrinho,
para as despezas com as obras em via de execução
na villa da Pacatuba

Dita idem a Raymundo Pinheiro de Mello, para ser
applicada ás despezas com as obras na villa da
Cachoeira

Dita mandada pagar a João Antônio do Amaral &
Filho, proveniente de ferramentas que forneceram
para as obras de estradas em Baturité

Dita idem a Antônio Gonçalves da Justa & Comp.,
pelo fornecimento de fazendas á hospedaria de
emigrantes

Dita idem a Francisco José dos Santos Lessa, para
occorrer ás despezas com as obras no Riacho da Sella.

Dita idem a Joaquim José de Oliveira & Comp., pro-
veniente de objectos de escript^rio fornecidos á
commissão de estradas de Baturité

Dita idem a Raymundo de Paula Lima, pela impressão
de portarias para serviço de emigração

Dita idem ao gerente da companhia do gaz, prove-
niente de alcatrão que forneceu para a 

"hospedaria
de emigrantes

Dita paga a Barroso & Irmão, pelo fornecimento de
fazendas á mesma hospedaria.

Dita idem a Simões & Irmão, proveniente de xarque
fornecido para os operários empregados nas obras
em Acarahú ...'..

Dita mandada pagar a Joaquim José de Oliveira &
Comp., proveniente de objectos de expediente forne-
cidos á commissão do açude da Caridade.

Dita mandada entregar á commissão das obras do
açude de S. Miguel

Dita idem idem da Rajada
Dita idem a João Antônio do Amaral & Filho, prove-

niente de ferramentas fornecidas para as obras do
açude de S. Francisco.

Dita idem aos mesmos idem para as obras do Riacho
da Sella

1:701|612

2003000

1:

1:500$000

120$000

50:000$000

5002

'500$000

2:638$000

2:580$000

16:000^000

8:0001000

3:0003000

5:640$250

540$550

40:000$000

198S460

1751000

91$500

3:011$120

2:721$870

191J220

20:000$000
80:000$000

1:

4:801?612

5701000

237:750$770 4:801?6i2

265:410$747

265:410$747

'. i,",':"'
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1889

ABRIL

Transporte. * • ' - • 237:750$770

Importância mandada pagar a João Antônio do
Amaral & Filho, proveniente de ferramentas torne-
cidas para as obras de açudes em Sant'Anna e
Acarahú • • • •

Dita idem idem aos mesmos, idem, para diversas obras
de açudes da Caridade e S. Miguel

Dita idem aos mesmos, pelo fornecimento de uma
bomba á hospedaria de emigrantes

Dita idem a Joaquim José de Oliveira & Comp., pro-
veniente de objectos de expediente para as obras do
Acarahú

Dita idem a Vicente Alves de Oliveira, prove-
niente de carne verde que forneceu á hospedaria de
emigrantes • '"."'."

Dita mandada entregar ao engenheiro Augusto Teixeira
Coimbra, para occorrer ás despezas com as obras em
Aracaty e S. Bernardo .. . v. • .

Dita mandada pagar a Raymundo de Paula Lima,
pela impressão de portarias para passagens de emi-
granfces

Dita idem a Manoel Loyo, proveniente de xarque
comprado e recolhido ao deposito de viveres com
destino a diversas obras

Dita idem a João da Costa Bastos & Filhos, idem
idem idem

Dita idem a João Antônio do Amaral & Filho, prove-
niente de rapaduras idem idem idem

Dita idem a João Manoel da Fonseca, proveniente de
viveres e diversos objectos que forneceu á hospedaria
de emigrantes

Dita idem a José Domingues, Irmão & Comp„ prove-
niente de objectos de expediente fornecidos á secção
da Secretaria da Presidência encarregada dos tra-
balhos da secca

Dita idem a Barroso & Irmão, proveniente de fazendas
que forneceram para distribuição a operários em
S. Miguel

Dita idem a José Domingues & Comp., proveniente de
fazendas fornecidas á hospedaria de emigrantes..,.

Dita paga a Henri Lundgren & Comp., pela venda de
farinha para ser applicada a soccorros públicos.....

Dita idem a Antônio Gonçalves da Justa & Comp.,
proveniente de fazendas fornecidas para distribuição
a operários no Riacho da Sella...!

Dita idem á Santa Casa de Misericórdia, proveniente
de medicamentos e dieias fornecidas a emigrantes..

Dita idem aos agentes da companhia Pernambucana,
pelo tra sporte de gêneros da capital para o Aracaty.

Dita idem a Boris Frères, proveniente de sementes que
forneceram para distribuição gratuita

Dita idem aos agentes da companhia Pernambucana,
proveniente de passagens a emigrantes do Aracaty á
capital

Dita idem aos mesmos, pelo fretamento de vapores para
conducção de emigrantes

Dita mandada pagar aos mesmos, pelas despezas com
embarque de emigrantes

Dita idem aos agentes da companhia Pernambucana,
pelo transporte por mar de gêneros, da capital para
diversos pontos

Dita idem a Possidonio Porto & Comp., proveniente
de sementes que forneceram para distribuição gra-
tuita  

Dita idem a João Antônio do Amaral & Filho, prove-
niente de ferramentas que forneceram para as obras
da lagoa Porangaba

Dita idem a Antônio dos Santos Mello, proveniente de
despezas que fez com a conducção de gêneros do
Mundahú para diversos pontos

Dita idem a Cunha & Irmão, proveniente de despezas
feitas com o transporte de emigrantes do Aracaty
para a capital

Dita idem aos mesmos, proveniente de sementes queforneceram para distribuição gratuita ..

1:9225000

2:169$100

42S$540

107$600

3:490$200

5:000?000

3695000

34:5971800

2:025$000

260$000

5:300^315

63l$800

488$940

490$056

43:500$000

2:147^040

1:6181375

20:4481380

4:4221600

12:500$000

78$000

425$000

345Ç9S0

136$400

1:783$060

192§400

1:904$660
«É«i« i ¦>¦¦ ¦ mmmm ¦ ¦«

384:614$49ô

4:801$612 2Õ5:410$747

4:80116121265:410$747
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1880

ABRIL

Transporte. O a ... •

Importância entregue ao encarregado do deposito de
gêneros do Governo, Francisco Ferreira Pimentel,
para occorrer ás despezas com o transporte de ge-
neros daquelle deposito

Dita mandada pagar a Forresfc B. Englesh, prove-
niente de tresentas saccas com feijão que forneceu
para o deposito de gêneros do Governo

Dita idem a João Xavier de Góes, proveniente de tra-
balhos que executou no ediíicio occupado pelos emi-
grantes

Dita idem a Siuglehurst & Gomp., proveniente de ge-
neros vendidos e recolhidos ao deposito de gêneros
do Governo, a saber:

Xarque  17:014$140
Farinha  38:710^000
Feijão  3:257^480

384:614$496

Dita idem a Francisco Nicacio de Moraes, proveniente
do aluguel de animaes para conducção de dinheiro..

Dita idem a S. R. Cunha & Comp., proveniente de
sementes que forneceram para diversas localidades..

Dita idem a Gosta, Lima & Irmão, proveniente de
sementes idem idem

Dita idem a Manoel Loyo, proveniente de xarque que
vendeu para ser applicado a soccorros públicos

Dita idem a João Manoel da Fonseca, proveniente de
viveres fornecidos á hospedaria de emigrantes no
mez de março íindo

Dita idem ao mesmo, pelo fornecimento de ob-
jectos de expediente e diversos utensilios idem idem..

Dita idem a Vicente Alves de Oliveira, prove-
niente de carne verde idem idem

Dita idem ' a Barroso & Irmão, proveniente dos
seguintes gêneros remettidos para o Acarahú, a saber:

Xarque  1:6305400
Arroz  5:920§0Ü0
Farinha  12:390^080

2:000|000

4:762$464

153Sc

5S:981$620

105S000

1:2061780

57SS100

19:908^000

9:581S145

456S960

3:3703400

19:940^480

4:8018612 235:4103747

505:6588985 510:460^597

775:871^344

Contadoria da Thesouraria de Fazenda do Ceará, 17 de abril de 1889.—Servindo de contador. Celso
Augusto Lima.

Secca do Ceará

¦i
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N 2—Demonstração das despezas realizadas pelos cofres provinciaes com diversas obras de soccorro publico, no
^ínrln ri* 93 rio ninhr. rio %$&& *ÍÃ Aftt.íí Híl.taperiodo cie 23 de junho de Í888 até esta data

NATUREZA DA DESPEZA

Pessoal technico..

Idem operário

Material ••••••••••••••••••«

Despezas não classificadas.

SI
«
-sia.a
p2

O
K
O
P
o»
-3j

4:0908500

17:9648 60

4:2958940

3:8688697

30:2198997

-a!
P
-aí
i-=

05

P

a
O
o
-si

57:4378400

1:6328298

59:099$69S

p
H
P

OD
-si
>

B 3
9 5
H
P
o*

2:4168000

2S:645S200

5:4338124

2408026

36:7348350

a
P
<t
M
-í
o
-33

O
O

H

449$333

1:7638000

2:6358630

§970

4:84S$933

Q
-4S
P

a
P

ei«o
S
i

o oo eu

-sj

-si« a

O

P
«
E-<
O!

oo

«
P
C-l
-«J
O<
p

5128000

1:1828400

578400

567$600

2:319$400

o
O
-sj
P

«és
2 pp a M
5 «j h
H g
M
«oica

3:5648000

4448800

5008000

4:5088800

2
a J pa 3 a £
5 S M «S ra w
2 o oj a2 M s o

í Ei p PBSg«
S -í M H

«2 * O5

3:7998500

59:075$920

3:2708520

1328610

66:2788550

P3*2 p
S a

o <j

p p <1 %

a
es¦*í
po
P5

-ti
p
-si
PS
H
ao
a

«
p
E-<
-s;
o
-íj
p

a
EH
c/:a
p
a

3508500

1:0028800

1918500

1:544$900

«a
H

O o
«
Pa
PS

a
p

00

PS«
O

a a
SI

SJ
1—13

•? 
PS

OT a
«$ p

a
P

3:5008000

3:5008000

E-i
O
EH

15:1S18833

167:5168380

21:046§512

5:3098903

OBSERVAÇÕES

A rubrica — Despeza não classificada —
representa saldos em poder de respon-
saveis, cujos documentos não foram
ainda enviados ao Thesouro para de-
vida liquidação.

209:0548628

ESTUDOS DIVERSOS

4:508S800

CONSTRUCÇÃO DE AÇUDES

130:9028978

AGUADAS E CACIMBAS

2:3198400

CONSTRUCÇÃO E
MELHORAMENTOS DE ESTRADAS

DE RODAGEM

67:8238450

REPARAÇÃO DE IGREJAS

3:500|000

TOTAL DESPENDIDO

209:0548628

Thesouro Provincial do Ceará, 16 de abril de 1889.— O Inspector, Francisco Cordeiro da Rocha Campéllo.— Visto —O Secretario do Governo, Raymundo de Farias Brito.



N. 3 — Quadro numérico do pessoal empregado nas differentes obras de soecorro publico, cujas despezas correram
por conta dos cofres provineiaes

DATAS

tf
%
tf
tftf

P

H
p

18SS

Agosto ,
Setembro....,
Outubro ,
Novembro...
Dezembro...

1889

Janeiro...
Fevereiro......
Março

p
•<
>-»
•<
tf

<
P

tf
P
P

o

cá

ao
tu
<

t/1
<U

O
43• .-<
O

xn
o
Í4o
eá
X<—<
cá

c5

H

o
E-<

... 12 158
18 198
24 271

11 24 316
1S 26 749

22 18 716
24 .. 731
23 .... 784

113 122 3.923

170
217
304
351
793

756
753
812

4.158

ai<x>
uo

T3
ei
43a
O
O.
<

ai

1
23
40
42
37

37
31
26

239

1
38
49
49
38

33
26
17

256

X/lo
o
ei

"êí
43

a
43o

ah
p
o
?-.s
ai

H
P

o

25
712
900
927
926

9 34
931
916

6.321

27
775
989

1.018
1.001

1.059
988
959

6.816

xn
a>
o
a

13
43
eá:-<
H

43
O

16
33
31

30
25

136

331
526
592

466
286

2.201

317
559
623

496
312

2.337

Ktf
«<
<
o
Q
fc4

a
o-c
tftf
tf

09X/l ej

o-2 **"• ei

'© cá

p* r* cá
Eh

cá
43o

6
8

12

23

I

6
14
16

3d

1")
83

194
718

1.322

2.33 i

16
89

206
740

1.330

2.401

x/l
O
U
O-a
cá
43
tí
c
p.

H
¦4
«

O

3 PS
o S
P H

x/l «
-si
O
P
cr

«3
03
U
O

H3
cá

-tf
cá

X>
cá

o

39
63

102

H

£
ooo
tf

«3

a
es•4

Si o
« o
a'ão <

tf« g
S a
ca
B

xn
o

©

tí
d)

O)
CD

O

<33
U
O

Tí
cá

cá

H

o

• • • •

» • • •

40
65

105

os
u
o
ts
cá

do

42
48
51
58

63

w

o
o
tf m
B S

CO
P
H

w

tf «3

05 *j«
W ü

-li
a

»—i

¦4.
tf

t/1

O

eá

cá
43cá

c3^^
O

E-t

5? *Q

H
«» ^
5 H

«
Otf

I uK xn

O

a
¦4.
P
tf

tf
P

ü
-í
&
tf
P

O

o

O
eu
tf
H
OQ
tf
P

316

1.046
79 i

- 884
769
878

1.316

*•*•••

5.687

1.0S8
842
935
827
932

1.379

6.003

xn
o
u
o
Cá

ao

xn
a>
o

O)
E-<
O

cá

lá
X>
cá
t-
H

o

6

6

151

151

N
?4tf

O H
i-a! -í
O. P5< tf

H30

160

tfa
tf

p

c

p

N
ÍP tf

tftf
O

xn
<D
t-i
O

ei
43
fi
O
O.
<!

B2
ea
t4
o
43

0JRM
«0

í=4

p

CD
Í4
O

eá

eá
a

o

16

16

1S

p

o
O
4<

tf<
cu
tf
tf
H
P

xn
¦<

tf
tfo

•a
H
O

o
p
N
tf
H

OT2
O
Í4
O

cá
43—<
cá

Xi
cá

ei
43
O

* •

18

12

12

16

16

E-»
O

1.239
1.S34
2.575
2.931
3.456

3.912
2.835
3.1S6

.22.018

Thesouro Provincial do Ceará, 16 de abril de 1889.—O Inspector, Francisco Cordeiro da Rocha Campello.-Visto - O Secretario do Governo, Raymundo de Farias Brito.
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N 4 — Quadro demonstrativo das despezas realizadas por conta do Estado em' 
soccorros directos e indirectos ás victimas da secca no exercício de 1888

NATUREZA
DO SOCCORRO

-

APPLICAÇÃO
DA DESPEZA PESSOAL

Directo..

Indirecto

Emigração (5.191 pas-
sagens)

Prolongamento da
estrada de ferro de
Baturité

Total geral....

MATERIAL

$

97:628^067

TOTAL

16:315$403

115:8551

113:9971470

OBSERVAÇÃO
!

229:853^420

No calculo das passagens
fez-se a deducção de 10%,
correspondente aobrans-
porte dos menores de
um anno.

Secretaria do Governo do Ceará, 16 de abril de 1889.-0 Io escripturario da Thesouraria de Pernambuco,
José Gomes da Silva.-Yisto-O Secretario do Governo, Raymundo de lanas brito.

^^w*



N. 5—Quadro demonstrativo da emigração dos fugitivos da secca, a datar de 19 de setembro de 1888 a 13 de abril de 1889

DATA DA SAHIDA

19 de setembro a24 de novembro.
Dezembro  ....

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Somma..

PROVÍNCIAS DE DESTINO

Cfl
<
tf
O
NI
¦<s

cfl
a

a
ti

co
cá
o
ai
Cfl

d.

41
27

33
579
699
189

1.573

229
200

267
3.340
4.033
1.335

9.404

tf

CO
c5

B
S

É4

CO
ti
O
KO
CO
<D

O.

21
21

79
305
263
86

777

117
133

442
2.290
2.510

774

6.236

o\<
B

tf

8

co
cá

cá
ps.

co
cá
o
X/l
CO
<o

164
76

51
34
5't
li

791
398

278
152
317

65

393 2.001

a
-ti
i—*
eu

cá
Et»

CO
cá
o
cfl

10

15

oa
a
Q gtf E-1s stf ?O tf
O
tf

ri

a
cá

ti
o
ca
O

Oi

16

«

tf
04

cá

O!
cá
o
oo
CO

CM

1•1
3

Kl
cá

o
O
B
m

tf
tf
H

co
cá
o
coxn
<o
n.

1
6

17
3

32

Cft«*;
tf
On;

9

tf cá
—I o
ei co
cá; 9
54 d

1.573 9.404

eu

co
cá

2
cá

&u

CO
cá
o
co
CO
O)
0-

777 6.236

o
Mi
B
tf
-it
tf

>3

CO
cá

cá

cfl
tf-
o
OT
CO
<Do,

393 2.001

B
P
-si

eu

CO

.2Haa
cá

CO
cá
o
co
co
CD

CU

15

o

3 *
5 tf
o
S

CO
cá

cá

Cfl
cá
o
CO
Cfl

O.
a
a

m
B
-«!
tf
-««
eu

cfl
cá
o
CO
COo

9

o
»
tf
<
tf
Cá
W
eu

Cfl
cá

cá

Cfl
cá
o
co
Cfl
CD

32 111

CO

o
C5
1*.
B

CO
cá

2
cá

co
cá
o
co
co
<v

Oi

19

m

Cfl
cá

a
cá

oo
cá
o

«D
0<

12

14

3
13
60
17

111

CO

O
C5
B

tfl
cá CO

cá
o
Cfl
cfl
<D

O.

L> 19

B

3
cá

Pr,

Cfl
cá
o
Cfl
Cfl

O,

1

ió

12

11

2
• •
50

63

o
H
tf
-aj
CO

O
E-<
i—í
tf
eu
CO

cfl
cá• <-«

na

cá

CO
cá
o
X/l
X/l
O)

CL,

46
5S

176
29
64

373

230
293

945
141
324

1.9S3

o
tf
H
tf

a

tf

co
cá

a
cá

P=<

ca
cá
o
Cfl
Cfl
<Dn,

170
81

431
76

240
110

1.108

9S1
421

2.008
359

1.145
41S

5.332

o
B

<

CO

Cfl
cá

cá
rv,

100
135

358
8

37

638

o
tf
co

O
H
tf
CU
CO
w

63

Cfl
cá• —*

:B
S
cá

Cfl
cá
o
Cfl

Ph

373

o
«
w
tf
•-s

a
n

tf

Cfl Cflti ti
Bí O

Cfl

1.983 1.108

o
D
eu

Cfl

Cfl
cá

a
cá

Cfl
c3
O
Cfl
CO
CD

5.332 63S 3.36S

tf
»—i

tf

H
ü

tf
-si
Cfl

Cfl
cá

cá

Cfl
cá
o
CO
CO

W3
cá
o
Cfl
Cfl
o

04

538
766

1.817
40

207

3.368

E4 tf
tf -i
-< B
cfl Ei•<

cá

co
cá
o
co
Cfl
o

CL,

D

TOTxS.L

CO

Pi

Set. a Nov...
Dezembro ....

Janeiro
Fevereiro....
Março
Abril

3 s

ca K

2 §

546
405

1.137
1.041
1.391

403

4.923

2.951
2.243

5.770
6.350
S.660
2.610

23.588

5

TOTAL DA EMIGRAÇÃO

ANNOS

*$$£

co
cá

a
cá

Pd

Cfl
cá
o
CO
CO
QJ

CL

951 5.198

*S$»

cfl
cá

cá

Cfl
cá
o
to
co
O

Ph

3.972 23.390

TOTAL GERAL

co
cá

.'Bs
cá

pcí

co
cá
o
CO
?0o

4.923 2S.5S8

Secretaria do Governo do Ceará, 16 de abril de 1889.-0 l°escripturario da Thesouraria de Pernambuco, José Gomes da Silva.—Visto— O Secretario do Governo, Raymundo ãe Farias Brito.

Co

¦



,

'•*"%!

a2aesu»ii&, ¦^¦jpijifotiftj^ < »i ^ii;^a;^i;^^úi.'^^.au; ;^.,^^.va^^^fc^a^;

NATUREZA DA. DESPEZA

¦.'¦'¦¦¦'¦¦.. ¦'.- .'':.''

tmggMMggÊ^--^-^iK,-:*'¦'¦* '•'•;.'¦" :¦:;—¦- ,....,..,.e.;,y . ..^.^^frT'  ;\ '
¦ < ¦¦. ¦;,"¦>.-;.'¦¦ ¦¦..*.'¦;'¦' ¦-:'- i ¦

._¦¦ p  .. __ '' ¦"•""¦"'  
¦ ¦¦¦

4

E3&X

Pessoal
Material
Dinheiro em poder de responsáveis.
Gêneros alimenticios idem
Roupas idem

Sommas....

EMIGRAÇÃO

nOSPEDARIA GERAL NA CAPITAL

Adminis-

tração

Alimen-

tação

dos emi-

grantes

Roupa

Moveis

e

utensilios

Total

2:2113428

2:2113428

30;358$6õl

30:3583651

7:511$726

7:511$726

9513080

9513080

2:2113428
95l|080

30:358$651
7:5113726

41:0323885

TRANSPORTES MARÍTIMOS

Passagens
e

despezas
de

embarque

Gratificação
a

empregados
que açora-
panharam
emigrantes

Total

54:086^520

54:086$520

4:0803000

4:

58:166$520

58:1663520

TRATAMENTO MEDICO

Enferma-

rias

Vae-

cinação

•*• '#

Total

1:6183375

1:618$375

1503000

1503000

DESPEZA

TOTAL

IRRIGAÇÃO, AÇUDES, CACIMBAS E AGUADAS

ENTREGUE EM DINHEIRO E EFFEITOS AOS RESPONSÁVEIS C0MPETENTE8

1:768$375|

1:768Í375

100:9673780

Acarape

100:9673780

Caridade

Impera-

triz

e Rajada

6933000

28:0003000
17:9163154

46:609^154

2.360$320
27:0003000

29:360^320

27:764^200

20:0003000
'2:239Í2ÔÒ

S. Miguel Tpueiras Pajussára

4973060
35:0003000

488|94ü

50:003^400 35:9863000

^P^TBWj

5:""*"**

5:0003000

"üôóôéôóô

1:0003000

Pirangi,

Moreira,

Mamoeiro

S. Bernardo

das Russas
Aracaty

'Í.5ÓÒ3ÔÓÒ

1:5003000

1:7803000

18:7173529

20:4973529

813450
5:0003000

24;273$314

29:3543764

Cachoeira Gererahú Papára

3:
19:3793649

22:3793649

1:000,^000

1:

1:3923800

1:3923800

Poran.

gaba

Nativi-

dade

S. Fran-

cisco

Cachoeira

do

Jaguaribe

136$40O

1363400

TOTAL

30:2373200
4:4683030

126:5003000
80:2883646
2:7283140

244:2203016
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Nativi-

dade

S. Fran-

cisco

Cachoeira

do

Jaguaribe

O ........
••••••••

........
• •••• • t •

........

•
.
•
•
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• • t t • •

• • t • • •

TOTAL

30:237$200
4:468$030

126:500$000
80:288$64ô
2:728^140

ESTRADAS PUBLICAS, AÇUDES, AGUADAS E PEQUENAS OBRAS DIVERSAS

ENTREGUE EM DINHEIRO E EFFEITOS AOS RESPONSÁVEIS COMPETENTES

Baturité
á Pendência

e
seus ramaes
concluídos

20
kilometros)

Capital
á Sobral

e
seus ramaes
(concluídos

121
kilometros)

Trahiry

a Frechei-

ras

244:220$016

5:83817,0
103:000$0ÜÜ
12:408^840

121:247^550

20;000$000
• ••«••*• • • • .

520$750

20:520^750

.......

5:000$000
..........

5:000$000

Imperatriz

ao

Riacho da

Sella

Pacatuba

a Monte-

Mór

Em

Acarahú

53:01i$300
5:447$560

40:000$000
•••«••*....

3;216$040

101:674$900

Í2;ÒÒu§ÓÒÔ
• •#••••91*

12:000|000

107$600
10000$000
7:615$734
4;893$864

22:617$498

Em

SanfAnna

Em .

Sobral

Em

Pacatuba

l:922$000

6;816$320

8:738$320

•••#*•*•.*

10:000^000

10.000$000

8:

8:000$000

TOTAL

53:011$300
13:315|870

208.0001000
2G:840$S94
8:630$654

309:798$718

DIVERSAS DESPEZAS

ESTUDOS
DIS-

E
TRIBUIÇÃO

DIVERSAS
DE

DESPEZAS
SEMENTES

MIÚDAS

TOTAL

 3.070$000
 999$600

37:301^400 

37:301^400 4:069$6ÒÓ

3:07
999$600

37"3ÒÍ$4Ó0

41:371$000

CUSTEIO

DO

DEPOSITO

DE

GÊNEROS

2:000$000

2:000$000

DESIGNAÇÃO

Xarque
Farinha
Feijão
Arroz pilado..
Milho
Bacalháo.
Rapaduras..,.
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19:908$000
49:592$800

3:257$480
3:885$000

589$300

281$250

77:513$830

TOTAL GERAL
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3

00• •

Recapitalação

ESTRADAS
PUBLICAS

309:798$718

OBRAS
DIVERSAS

6:069$600

GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

E
SEMENTES

114:815$230

TOTAL

775:871$3íi
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Era preciso no projecto attender ás necessidades da occasião : a questão vital, a de

soccorrer com o salário ao maior numero possivel de trabalhadores, o que punha de lado

a construcção da parede de alvenaria de pedra, preferindo adoptar a de argila, em cuja

construcção poderia ser utilisado numero considerável de braços, sem que, todavia,

fossem prejudicadas as condições de estabilidade da obra, uma vez observados os preceitos
scientificos.

Em face do exposto e para corresponder ás vistas do Governo, resolvi adoptar a

parede de argila, com as seguintes condições technicas:

Altura 15m,00
Secção transversal da base '/5m,00

» » » plataforma 3,50
» longitudinal » » ^4 ,00

Talude a montante •• 9 > ^
» » jusante ~>m10

Na parte central da parede existe uma secção impermeável ( puddle wall), com dous

metros de base, elevando-se até á plataforma com o talude de 12m,10.

O talude de montante é revestido de alvenaria de pedra rejuntada a cimento. De

cada lado da parede e a um metro abaixo da plataforma estavam projectados os sangra-

douros, que deviam ser construídos de alvenaria de pedra com 30m,00 de secção de vasão

cada um, ou 60m,00 de secção de vasão total, que representa o triplo da secção de vasão

do rio.
Para as irrigações estavam projectados syphões de ferro com cinco pollegadas de dia-

metro, collocados em diversas alturas; estes syphões são em numero de sete, passando por
ambos os lados da parede em pequenas câmaras construídas de alvenaria e f unccionando

por meio de válvulas.
A construcção acima foi orçada na quantia de 68:873^200.
Apresentando a V. Ex. o projecto e orçamento, dignou-se V. Ex. appro\ral-os e

ordenar a construcção da obra, iniciando-se os trabalhos no dia 6 de janeiro ultimo.

Uma vez encetadas as obras, entendi conveniente dar maior latitude ao estudo do

terreno, prolongando os nivelamentos e as secções transversaes.
Em boa hora o fiz, pois reconheci que, duplicando a altura da parede, importava em

dar augmento considerável ao volume de água reprezada, qual o de 50.000.000 de

metros cúbicos.
Considerando que a secca prolongava-se e que o povo então occupado no Acarape,

uma vez concluídas estas obras, teria de ser transferido para outras e que, por conse-

guinte, mais conviria não deslocal-o dando maior proporção ás obras;
Considerando ainda que uma vez reprezados 50.000.000 de metros cúbicos de água

ficaria, para sempre, o valledo Acarape preservado dos rigores da secca, e ainda mais

que os terrenos beneficiados pelas irrigações centuplicariam de valor ;
Considerando, finalmente, que as vantagens expendidas bem compensavam o au-

gmento do orçamento, resolvi modificar, com acquiescencia de V. Ex., o projecto primi-
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tivo, dando à parede de repreza 30m,00 de altura, o que importa a modificação das

primitivas condições technicas para as que se seguem:

Altura da parede 30m,00
Secção transversal da base 150m,00

> > > plataforma 6m,00
» longitudinal » > 386m,00

Talude a montante 3m,10
» » jusante  2m,10

Orçamento ...,  134:963$000

CONSTRUCÇÃO

Como disse acima, os trabalhos de construcção foram encetados no dia 6 de janeiro,
sendo nesse dia alistados 300 trabalhadores e com estes procedeu-se aos trabalhos de ro-
çado e destocamento e á construcção dos abarracamentos.

Roçado e destocamento — A área a roçar e destocar foi de 4.000mí, importando
este serviço na quantia de 960$000 correspondente ao custo de $240 por unidade de
trabalho.

Abarracamento para os trabalhadores — Para abrigo dos trabalhadores mandei
construir 360 casas de palha com a superfície de 22m* cada uma, importando o seu
custo total em 7:200$ ou 20$ por unidade.

Estas casas, como V. Ex. viu, estão divididas em quatro abarracamentos de 90 casas
cada um. O asseio e mais cuidados hygienicos observados nestes abarracamentos,
diariamente inspeccionados pelo conductor das obras, têm produzido os mais benéficos
resultados, e disto dão attestado as excellentes condições sanitárias daquella localidade,
a despeito da insalubridade do clima daquella zona.

Cavas para fundações — Para o estabelecimento das fundações da parede foi
necessária a abertura de uma cava de onde extrahiu-se um volume de terra de 776m3,21,
despendendo-se neste serviço a quantia de 558$871, ou $720 por metro cúbico.

Excavaçao em terra a cÈo aberto — A terra excavada para a construcção da
parede representa 53.901m3,44 com o transporte médio de 150ra. Com este serviço
tem-se gasto 50:451$749, ou $936 por metro cúbico.

Esta quantia parece e é com effeito exagerada, dando causa a isto a falta absoluta
na provincia de material apropriado para o serviço de movimento de terras.

Por mais de quatro mezes foi elle exclusivamente feito em padiolas construídas de
sipó, carregadas por dous homôns, e conduzindo quantidade inapreciavel de terra.

Hoje, felizmente, esse systema é auxiliado por 200 carrinhos de mão e mais 26
vagonetes do sysfcema Decauville.

Estado actual da repreza— Actualmente a secção de parede construída jà re-
preza grande volume de água, cuja quantidade não posso precisar attenta a urgência
com que pediu V. Ex. este trabalho. Posso, porém, dizer que, junto à parecle a água
eleva-se a altura de seis metros e a repreza vai além de sete kilometros. .

Secca do Ceará 3

M:
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Na parede não ha, até á presente data, o mais leve signal de infiltração, o que

prova exuberantemente em favor da construcção.
Pessoal - Actualmente estão empregados nas obras 1.530 operários que repre-

sentam com as respectivas famílias 7.650 pessoas.
Pagamento ao pessoal - O salário è pago presentemente na razão de $700

diários, recebendo o operário uma parte em gêneros e o resto em dinheiro.

A providencia tomada por V. Ex. de mandar pagar parte do salário em gêneros

tem produzido entre os trabalhadores o mais benéfico resultado ; livres por um lado das

evoluções do mercantilismo, certos por outro de alimentarem-se de gêneros que não lhes

prejudicam a saude, como têm sido até hoje os mandados fornecer por V. Ex.

Distribuição de gêneros - Annexo ao presente relatório, tenho a honra de apre-

sentar a V. Ex. um exemplar das instrucções por mim expedidas para a distribuição

de gêneros, cujo serviço está confiado a uma repartição especial, sendo-me em extremo

agradável deixar aqui consignado o modo probidoso e patriótico com que os empregados
desta repartição, a cuja testa se acha o cidadão Francisco Lopes Ferreira, se têm desem-

penhado de sua árdua missão.
O balancete annexo dá a demonstração de toda a despeza até esta data realisada

com as obras do açude, na importância de74:998$434.

Açude de Gererahú

Estudos preliminares e projecto -Motivos idênticos aos que determinaram a

construcção do açude do Acarape influiram no animo de V. Ex. para mandar construir

um açude no valle do Gererahú.
No local escolhido, em qualquer circumstancia, é aconselhada uma parede de ar-

gila.
Feitos os estudos preliminares organisei o projecto de uma barragem reprezando seis

milhões de metros cúbicos de agua.
A parede obedece ás seguintes condições technicas:

Altura 10}00
Secção transversal da base 50m,00

» plataforma 3m,00
longitudinal da plataforma 270m,00

Talude a montante 3m,10
» » jusante 2m,60

O sangradouro é natural, tendo a cota de nivel nove metros acima da base do

açude ou um metro abaixo da plataforma.
Os apparelhos de irrigação são idênticos aos do Acarape.

Orçamento .".....'. 44:327$063

Sujeitos à apreciação de V. Ex. o projecto e orçamento, foram ambos approvados e

determinada a construcção da obra.

»
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CONSTRUCÇÃO

Os trabalhos de construcção foram iniciados no dia 13 de março ultimo.
Roçado e destocamento — A área roçada e destocada para a construcção da parede

e abarracamentos foi de 1.360m2, importando a despeza em 326$400, ou $240 por metro

quadrado.
Abarracamento para trabalhadores — Construiram-se 60 ranchos do mesmo typo

dos do Acarape, despendendo-se com este serviço 1:500$, o que dá a média de 25$ para
cada rancho.

A differença entre o custo destes e os do Acarape é justificada pela difficuldade na
acquisição da palha, toda ella transportada da serra a 18 kilometros de distancia.

Vallas e drenagem — A base da parede ficou infelizmente situada em um terreno
completamente alagado, tornando-se necessário proceder á drenagem por meio de vallas.

Com estas houve um movimento de terra de 198m3,42, despendendo-se a quantia
de 142$862, ou $720 por unidade.

Cavas para fundações — O movimento de terras havido para o preparo das cavas
de fundação foi de 246m3,30, despendendo-se com este serviço a quantia de 1771336, o

que dá a média de $720 para metro cúbico.
Excavações em terra a cèo aberto — O corpo da parede representa actualmente

um volume de argila de 21.338m3,28 com o transporte médio de 130m, importando em
21:018$202, ou $985 por metro cúbico.

O custo da unidade é superior ao do Acarape, attenta a deficiência de material
apropriado ao transporte.

Pessoal — O pessoal de trabalhadores compõe-se actualmente de 522 adultos e 50
menores, sendo os primeiros pagos na razão de $700 diários e os segundos na de $300.

Estes menores são filhos de viuvas a quem servem de arrimo.
Bem como no Acarape, o salário é pago uma parte em gêneros e outra em dinheiro.
O serviço marcha regularmente e tudo me faz crer que até ao dia 15 de julho pro-

xi mo estarão os trabalhos concluídos.
Despeza —Conforme o balancete junto, a despeza até hoje realisada monta a

25:927$055.

Açude do Papara

Estudos preliminares e projecto — As obras do açude de Gererahú não eram bas-
tantes para dar trabalho á grande massa de povo necessitado, que buscava abrigo no
municipio de Maranguape ; por este motivo ordenou-me V. Ex. que procedesse a novas
explorações em busca de local apropriado para a construcção de qualquer obra de uti-
lidade publica.

Convencido como estou de que, uma vez que abundem na provincia açudes relati-
vãmente pequenos, de construcção normal e com systema regular de irrigação, estará o
Ceará ao abrigo dos rigores da secca, fiz convergir a minha nova exploração na pro-
cura de local apropriado a um novo açude.
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Encontrei-o e magnífico no valle do Papara. Procedi aos estudos e projectei uma

nova parede de argila, com 12 metros de altura, reprezando um volume de água de

7.300ra3,00.
A 600m de distancia da garganta que está sendo barrada, existe uma outra, que

servirá de sangradouro natural ao açude em construcção.
Uma vez, porém, barrada esta segunda garganta, o volume de água reprezada se

elevará a 13.700m3,00.
Dada a hypothese provável de continuar a secca a fazer sentir os seus effeitos

desastrosos à população, é da maior conveniência mandar construir esta segunda pa-
rede, uma vez concluida a primeira.

A parede em construcção obedece ás seguintes condições technicas:

19m 00Altura »
Secção transversal da base  60m,00

» plataforma 4 ,00
» longitudinal » ^50 ,00

Talude a montante - >Lyj
2m 10» » jusante »

Orçamento 49:594$575

CONSTRUCÇÃO

Os trabalhos de construcção foram por ordem de V. Ex. iniciados no dia 24 de

marco ultimo.
Roçado e destocamento — A superfície roçada e destocada foi de 2.680 1, com o

que despendeu-se a quantia de 777$200, o que eqüivale a $290 por metro quadrado.
Abarracamento para os trabalhadores — Construiram-se 100 casas de palha do

mesmo typo das de Gererahú e Acarape, importando a despeza respectiva em 2:300$000,

o que eqüivale a 23$000 por casa.
Ainda o preço foi superior ao do Acarape para construcção idêntica em conseqüência

da grande distancia de onde vinha a palha.
Vallas para fundações — As vallas para fundações representam um movimento

de terra de 368m3,21, cujo custo montou a 291$157, ou $750 por metro cúbico.
Excavação em terra a cÊo aberto — A argila com que está sendo construida a

barragem do Papara é de tão boa qualidade, que uma vez concluida a parede, todo o seu

volume se tornará em um verdadeiro puddle wall. O movimento de terra havido até

hoje para a construcção da referida parede representa um volume de 16.468m3,96 cuja

despeza monta em 16:353$693, ou $993 por metro cúbico. Transporte médio 115m. .

Na construcção desta parede tenho encontrado sérios embaraços com a falta de água,

que é transportada de distancia superior a um kilometro das obras.
Para obviar este inconveniente mandei assentar um poço instantâneo, infelizmente,

sem resultado, por ter a sonda encontrado rocha a seis metros de profundidade. Tenho
mandado excavar cacimbas no leito do próprio riacho Papara, mas sempre impro-

ductivamente. Esta circumstancia virá indubitavelmente encarecer o preço da obra.
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Pessoal — O pessoal de trabalhadores ora existente compoe-se de 565 homens e
mais 79 mulheres, que mandei admittir no serviço proporcionando-lhes trabalho
consentaneo, por se acharem reduzidas ao maior extremo de miséria. O salário da-

quelles é de $700 e o destas de $500. Da mesma sorte que no Gererahú e Acarape, este
salário é pago parte em gêneros e parte em dinheiro.

Despeza — Pelo balancete junto vê-se que até a presente data tem-se despendido o
totalde21:837$830.

Estrada de rodagem de Pacatuba a Monte-mór

Reconhecimento e projecto — Os rigores da secca actuaram por fôrma incon-
cebivel sobre a população de Monte-mór. No dia 23 de dezembro ordenou-me V. Ex.

que para alli me dirigisse em viagem de reconhecimento, com o fim de projectar qualquer
obra que proporcionasse occupação ao povo.

No dia 27 achava-me em Monte-mór presenciando um espectaculo tristíssimo! Toda
a população do povoado e mais a adventicia em procura de água para os differentes mis-
teres da vida! Aquella só era encontrada a quatro kilometros de distancia do povoado
em uma tosca cacimba cavada em rocha, e que na occasião em que ã visitei a água
elevava-se apenas á altura de 0m, 44! Resolvi immediatamente mandar construir no

povoado uma cacimba de alvenaria d.e tijolo, com 10m,00 de diâmetro.
O local da construcção é a praça da Matriz.
Com esta cacimba, que mede 23n\00 de profundidade, despendi 2:210$400.
Em todo o povoado de Monte-mór não foi possivel encontrar local para a construcção

de um açude; resolvi então projectar uma estrada de rodagem ligando a estação de
Pacatuba ao alludido povoado de Monte-mór.

Feita a exploração, resultou um projecto obedecendo às seguintes condições te-
chnicas:

. 
¦

Extensão total
» em tangentes ..

Largura da estrada
Declive máximo
Orçamento

37k,000
37*000
10m,000
50.1000

24:403$370

CONSTRUCÇÃO
ir

Approvados por V. Ex. o projecto e orçamento respectivos, encetei a construcção
no dia 3 de janeiro ultimo.

Roçado e destocamento — A área roçada e destocada é de 37.000m2. Com este
serviço despendeu-se 7:400$000, o que eqüivale a $200 por metro quadrado.

Movimento de terras — O movimento de terra para a preparação do leito da es-
trada foi de 5.291m3,34, despendendo-se 5:548$300, ou $937 por metro cúbico. O trans-
porte médio foi de 134m,00.

'. ...¦¦-¦¦ : 

.'."

.
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Salário — O salário do pessoal é de $700 diários, pago em dinheiro. Não propuz
a V. Ex. fazer o pagamento como se tem estabelecido nos demais serviços, isto é, parte
em gêneros e parte em dinheiro, pelo facto de achar-se esta obra em vias de próxima
conclusão, não convindo, portanto, alterar as fôrmas estabelecidas, que aliás, além de
outros inconvenientes, reclamariam notável augmento de pessoal.

Pessoal — O pessoal actualmente em serviço compõe-se de 324 pessoas.
Despeza— A despeza realisada até hoje monta a 16:403$770.

*

Resumo dos trabalhos executados

ROÇADO E DESTOCAMENTO

Açude do Acarape 4.000™ 960$000
> » Gererahú 1.360™2 326$400
» » Papara 2.680™ 777$200

Estrada de Monte-mór 37.300™ 7:400$000

Superfície total 45'. 040™ Somma 9:463$000

ABARRACAMENTOS PARA TRABALHADORES

Açude do Acarape 360 7:200$000
» > Gererahú 60 1:500$000
» » Papara 100 2:300$000

Numero total 520 11:000$000

CAVAS PARA FUNDAÇÃO

Açude do Acarape  776™,21 558$871
» » Gererahú  246™,30 177$336
» > Papara  368™,21 291$157

1.390m\72 1:027$364

VALLAS DE DRENAGEM

Açude do Gererahú  198™,42 142$862

Excavação em terra a céo aberto :

Açude do Acarape 53.90r,,s,44 50:451$749
» » Gererahú..... 21.338m3,28 21:018$202
» » Papara 16.468m3,96 16:353$693

- Estrada de Monte-mór 5.291m3,34 5:548$300

97.000m3,02 93:371$944

,,it.
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Justificação do custo das unidades de trabalho
à

E' excessivo para quem não conhece o que é trabalhar no interior da província do
Ceará, quando assolada por uma secca, o custo médio das unidades de trabalho.

Desde que se considere, porém, que para o retardamento destes trabalhos e, por
conseqüência, para o augmento do seu custo, concorrem factores constantes, que não

podem ser eliminados pelo constructor, fica justificado o engenheiro.
Estes factores são os seguintes:
1.° A indolência natural do povo, má vontade para o trabalho, oriunda da má

educação que teve na secca de 1877, onde recebiam o salário, não como paga de trabalho,
mas como esmola;

2.° O estado de miserabilidade do povo ;
3.° A necessidade da admissão de trabalhadores em numero sempre superior ao

determinado pelas necessidades do serviço;
4.° A falta de água;
5.° A dificuldade de transportes ;
6.° A falta de instrumentos apropriados ao trabalho;
7.° As condições climatericas impedindo que se exija do operário todo o trabalho que

elle poderia produzir, pois, commummente ás 2 horas da tarde a columna thermometrica
eleva-se a 40° centígrados. *

Estes factores, repito, são constantes e de todos conhecidos.
Em tempos normaes, quando fiz o orçamento das obras para o prolongamento da

estrada de ferro de Baturité ao Quixadá, fiz os meus cálculos sobre a seguinte
tabeliã de preços:

Destocamento $150
Excavação em terra a céo aberto com 150 metros de

transporte médio $585
Excavação em terra para alicerces $450

Estes preços, garanto a V. Ex., são em extremo razoáveis e dão margem para lucro,
quando a obra é feita por empreitada.

Entretanto nas obras actuaes temos os seguintes:
Roçado e destocamento—uma variante entre $200 e $290 ou em média $242,5,

ou ainda 61,66% niais ;
Cavas para fundações —apresenta igualmente uma variante entre $720 e $750 ou

em média $730, ou ainda 62,22 °/0 para mais ;
Excavação de terra a céo aberto — apresenta também uma variante entre $936 e

$993 ou em média $962,7, ou $367,7 mais que o preço calculado em meu alludido
orçamento, ou 62,85 % para mais.

Garanto a V. Ex. ser impossível, pelo menos no começo dos trabalhos, fazer baixar o
preço das respectivas unidades.
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Desapropriação de terrenos

Os proprietários dos terrenos occupados pelas áreas a alagar nos açudes do Acarape

e Papara fizeram á provincia cessão gratuita dos referidos terrenos. O mesmo, porém,
não succedeu ao proprietário das terras do Gererahú, que pede a indemnização de

1:000$000 e mais a mudança da fabrica de farinha.
Esta pretenção, jà tive occasião de informar a V. Ex. ser justa, pois que os terrenos

occupados pelas águas contêm um grande cannavial e a casa da alludida fabrica ficará

submergida, uma vez o açude cheio.
Parece-me conveniente que V. Ex. se digne de providenciar no sentido de serem

passadas as respectivas escripturas.

Conclusão

Eis, Exm. Senhor, exposta com a maior franqueza e despretenciosidade, a fôrma por

que me tenho havido no desempenho da espinhosa missão que V. Ex. se dignou confiar-me.

Si não tenho correspondido aos patrióticos intuitos de V. Ex., posso asseverar

que não me tenho poupado a trabalhos e que para o cumprimento de suas ordens

me encontrará V. Ex. sempre disposto e com a melhor vontade.

Fortaleza, 11 de maio de 1889.

Ernesto Antônio Lassance Cunha,

Engenheiro em chefe.
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Instrucções geraes para o recebimento, guarda e distribuição de
gêneros alimenticios aos trabalhadores dos açudes do Acarape,
Gererahú e Papara.

10

O pessoal empregado no deposito de gêneros se comporá do seguinte:

§ 1.° Um encarregado geral do deposito.
§ 2.° Dous auxiliares.

2°

Ao encarregado geral compete:
§ 1.° Guardar com o maior escrúpulo os gêneros existentes no deposito.

¦ § 2.° Recebel-os na estação do Acarape ou Maranguape e fazel-os transportar

para o armazém de deposito, que será no local das obras, em logar designado pelo
engenheiro em chefe.

§ 3.° Escripturar em livro especial os gêneros entrados e sabidos, de confor-
midade com o modelo junto, sob n. 1.

§ 4.° Fazer o pedido do que for preciso, com antecedência de oito dias.
§ 5.° Fiscalisar os seus ajudantes no desempenho de suas funeções.
§ 6.° Apresentar, cada segunda-feira, um balancete dos gêneros existentes e

das sahidas, modelo n. 2.
§ 7.° Assistir e fiscalisar a distribuição das rações.
§ 8.° Reclamar do engenheiro em chefe quaesquer medidas attiuentes a boa

ordem e regularidade do serviço.
§ 9.° Remetter diariamente ao conduetor geral das obras os cartões-vales re-

colhidos durante o dia, fazendo-os acompanhar de uma nota indicativa do numero
e qualidade das rações despendidas e exigindo recibo de sua entrega; para o que
fará as notas em duas vias, uma das quaes ficará com o conduetor geral das obe&s-

§ 10. Fica subentendido que o encarregado do deposito é responsável pecunia-
riamente perante a Fazenda Nacional, por qualquer extravio de gêneros confiados
á sua guarda. Cada remessa de gêneros será acompanhada de uma nota do custo
das respectivas unidades, afim de que por elle se possa dirigir o encarregado geral
na distribuição das rações aos operários.

Secca do Ceará 4
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O os auxiliares
::

Aos auxiliares compete:
§ 1.° A distribuição dos gêneros aos operários.

§ 2.° Auxiliar o encarregado geral em tudo que concerne á boa guarda e fís-

calisação dos gêneros recolhidos ao deposito.

§ 3.° Fazer o serviço de escripturação que lhes for detalhado pelo encarregado
o-eral e cumprir suas ordens, em tudo quanto disser respeito ao serviço a seu cargo.

Oisposições transitórias

0 encarregado geral requisitará do conductor geral das obras quatro operários

para o serviço de asseio e guarda permanente do armazém.

§ l,o Os gêneros serão acompanhados de três guias indicativas do numero de

volumes, seu peso e qualidade, uma das quaes será entregue com o competente re-

cibo ao agente da estação, para ser por este immediatamente enviada ao engenheiro

em chefe. As outras ficarão, uma em poder do agente da estação, como documento

da fiel entrega dos gêneros, e a outra em, poder do encarregado geral para fazer a

sua escripturação.
§ 2.° Para o seu recebimento o encarregado geral verificará na própria estação

recebedora o peso, em presença do respectivo agente, fazendo na competente guia as

declarações que entender convenientes quando os gêneros apresentem differença de

peso e qualidade.
§3,0 Dada a hypothese do encarregado do deposito verificar que os gêneros-

recebidos ou parte não sejam de boa qualidade, deverá, immediatamente, levar o

facto ao conhecimento do conductor geral das obras, e em parte circunstanciada e

escripta, firmada por ambos, commimicar ao engenheiro em chefe toda a occurren-

cia, conservando intactos os volumes reputados em máo estado, até ulterior delibe-

ração do engenheiro em chefe. •

«

Da distribuição dos gêneros

§ 1.° Cada trabalhador tem direito á percepção de gêneros correspondentes à

metade do salário que percebe, o que importa dizer que o valor de taes gêneros em

caso algum excederá de quatrocentos réis, seja embora modificado o salário.

§ 2.° A.distribuição será feita, findo o primeiro tempo de serviço, que é o cor-

respondente a meio dia de trabalho ou meio salário.
§ 3.° O pagamento será feito mediante a exhibição de um cartão que lhe será

fornecido pelo apontador, em vista do livro de ponto, modelo n. 3.

§ 4.° Uma vez recebido o cartão, o encarregado geral fará entregar, á escolha
do operário, a quantidade de cada espécie de gênero que elle quizer, correspondente
a quatrocentos réis. i



¦

7 
'!'?' '.'¦.:-:, 

V 
'."';7.'V •'.'..'-'¦.V,.'1".;"'*'- 

' 
¦'"'¦¦ 

'-''-' ¦'¦¦'-''"-;' ' :'.".¦ 
'• 

V"-;'! ¦¦'¦'¦ :¦¦•¦¦:¦¦>¦¦ • '.' 'r:

v ''•;'¦'.".¦.-. ¦.-'"•-'¦:'''¦,'.¦;''¦'-;'".V. .-'.."'-'v* V-" V- 
'..77-, - ^y..:'.-,. 

' ''¦ '¦*''¦'.'¦ '¦' •''¦'¦ :y'y'\ '. 
.'.-'""v^ 

'¦-,7''-": '7,'¦>¦'

— 27 —

§ 5.° Os referidos cartões são intransferíveis, pelo que o. encarregado geral
recusará pagar, desde que não verifique a identidade do portador, com o apontador,

que deve estar presente á distribuição.
§ 6.° No caso de moléstia ou qualquer outro impedimento justificado, o paga-

mento da ração será feito á pessoa que apresentar, com o cartão, uma guia do con-
ductor geral das obras.

§ 7.° A distribuição principiará logo em seguida ao primeiro signal de des-
canço, e far-se-ha por turmas successivas, observando-se, porém, que as turmas pagas
em primeiro logar em um dia serão as ultimas despachadas no seguinte, e assim se

praticará em todos os pagamentos.

Disposições geraes

§ 1.° Os invólucros dos gêneros serão semanalmente remettidos com uma guia
, ao conductor geral para recolhel-os ao deposito.

§ 2.° E' expressamente prohibido aos empregados do deposito qualquer gênero
de commercio.

§ 3.° Por operários devem-se comprehender também os feitores e apontadores.

Fortaleza, 4 de abril de 1889.

Ernesto Antônio Lassance Cunha,
Engenheiro em chefe.

I
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AÇUDE DO Te?

Ernesto %\\b\w Jassaiue (Mia |
í

. ; t ?
O operário portado)'do presente tem direito á percepção de £

uma ração correspondente a meio dia de serviço. '$

\
O CONDUCTOR, ^

\
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SERVIÇO DA SECCA

Obras a cargo do Engenheiro Ernesto Antônio Lance Cuia. Ac* do Acarape, GereraM, Papara i estrala pMica ie
PacatuDa a Monte-mdr, e traíalüos

Demonstração das despezas realizadas^ desde que foram iniciadas taes ooras
até esta data, e das importâncias, em dinheiro e effeitos, receoidas para
attendel-as»

1889

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

9

15
9

22

9

900
200

50
300

600
400
100
200

RECEITA

Importância hoje recebida na Thesouraria de
Fazenda da provincia pelo thesoureiro pagador
das obras José Antônio Moreira da Rocha

Idem idem idem
Idem idem idem
Idem idem como indemnização do Thesouro Pro-
vincial

Idem recebida hoje na Thesouraria de Fazenda.

• •.... <•••».

DESPEZA

Açude do Acarape

DESPEZA PAGA

Pessoal technico e administrativo
Idem operário

MATERIAL

Trilhos e vagões Decauviile,

Estrada de Pacatuba a Monte-mór

DESPEZA PAGA

Pessoal administrativo.............
Idem operário

MATERIAL

Forragens para os animaes do serviço...

Saldo nesta data em poder do thesoureiro

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RECEBIDOS

Açude do Acarape

Saccas de farinha 36.000 kilogrammas a§160...
» » feijão 11.216 [a §280...
» * arroz 5.000 a$160...

Fardos » xarque 20.058 » a çoi-v...

Açudes do Gererahú e Papara

Saccas de farinha 24.000 kilogrammas a §160...
» » feijão 22.435 a$280...
> » arroz 10.000 » :a§160...

Fardos» xarque 13.520 a §320...

i:40G$G00
29:976$475

540$000
6:509$700

5:760$000
3:1405480

800&000
6:4i8$560

6:000$000
6:0001000
12:000$000

1:028$000
16:000§000

31:376$475

41:028|000

1:799$500

7:049§700

S9S600 40:3151275

712$725

16:119|040

3:840$000
6:2811800
1:600$000
4:326§400 16:048$200 32:167$240

Secca do Ceará 5
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isso

ABRIL

DESPEZA PROCESSADA

Açude do Acarape

Folhas do pessoal administrativo...
Idem idem" operário •••«••••••••••••»•

Contas de material.

Açude do Gererahú

11:410^105

Folhas do pessoal administrativo,
Idem idem operário ...

Contas de material.

Açude do Papara

Folhas do pessoal administrativo
Idem idem operário

Contas de material

ESTRADA DE PACATUBA A MONTE-MOR

Folha do pessoal operário.
Contas de material

RESUMO

Despeza paga..
Gêneros alimentícios recebidos.

14:808^200

345$000
11:352|950

li:675Ç105

14:028$314

15:140$700

2:762$255

Despeza processada

40:315$275
32:167^240

il:697J950

2:115$780

25:703^419

17:902$955

13:813$730

8:109|000
1:155Ç470

72:482$515

66:684^574

9:264$470

98:851$814

139:1Ô7$089

RECAPITULAÇÃO

RECEITA

Importância recebida em dinheiro,
Idem em gêneros • •.

DESPEZA .

Açude do Acarape

Pagamento em dinheiro ao pessoal
Idem em gêneros
Folhas de pagamento processadas
Material pago.
Contas de material processadas

3i:376$475
16: 119$040

Açude do GereraM

Pagamento em gêneros aos operários
Folhas do pessoal processadas....
Contas de material idem  ....

1:799|500
14:028$314

4i:028$Q00
32:167$240

............

47:495$515

il:675$105

15:827$814

8:024$100
15:140^700
2:762$255

73:195$240

74:9985434

25:927|055
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1880

ABRIL

Açude do Papara

Pagamento em gêneros aos operários,
Folhas cio pessoal processadas
Contas de material idem.

Estrada de Pacatuba a Monte-mór

Pagamento em dinheiro ao pessoal....
Forragenv para os animaes do serviço,
Folhas do pessoal processadas
Contas de material idem ,

Despeza total.

 -!L2 ..Si

8:024$100
ll:697|950
2:115$780

7:049$700
89^600

8:109á000
í:155$470

21:837Ç830

16:403$770

139:1678089

DEMONSTRAÇÃO 1>0 JMATJBRIAL. EXISTENTE EM SERVIÇO

Carrinhos de mão
Picaretas
Enxadas
Machados
Pás...,
Foices

1.343.5 Metros de trilhos Decauville.
26 Vagonetes

4 Animaes

550
464
647
130
544
238

6:6208000
1:442$000

361$250
308$935
880$000
332J000

3:7301360
3:6405000

61

I 17:984$545
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Fortaleza, 9 de maio de 1889.— Ernesto Antônio Lassance Cunha, Engenheiro chefe.
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Demonstração das des» realizadas pala Thesouraria de Fazenda do Ceará e
de aMl de 1889, por rata do credito aberto ao Ministério do I"
do mmwií

ia, de 17 a 3(1
Desreto I 10.181 de 9 de fevereiro
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PESSOAL

Importância mandada pagar ao ajudante do director das obras de um açude
no Acarape, gratificação de março anterior

— a

Dita idem a diversos empregados da Secretaria da Presidência, gratificação
por serviços extraordinários prestados com relação a soccorros públicos....

Dita idem a um escripturario do Thesouro Provincial, um official do corpo de
policia e um auxiliar, idem idem

Dita idem a diversos empregados da Thesouraria de Fazenda, idem idem...

Dita idem ao capitão Manoel Nogueira Borges, encarregado das obras de
estradas entre esta capital e Sobral, ajuda de custo pelas viagens entre di-
versos pontos de sua commissão, de 28 de janeiro a 12 de abril.

Dita idem ao major reformado Alfredo da Costa Weyne, director das obras
do Trahiry, diária de 15 de março a 30 de abril

MATERIAL

Importância mandada pagar a Companhia Pernambucana de navegação cos-
feirai, por passagens concedidas a emigrantes do porto desta cidade ao de
Mossoró •

Dita idem á mesma companhia por passagens concedidas a emigrantes do
porto desta cidade ao do Aracaty

Dita idem a João Antônio" do Amaral & Filho, proveniente de ferramentas que
forneceram para as obras do Riacho da Sella, lagoa Pajussara, Rajada e
S. Miguel

Dita idem a João Manoel da Fonseca, idem de gêneros fornecidos á hospe-
ciaria de emigrantes em março ultimo

Dita idem a Vicente Alves de Oliveira, idem de carne verde idem idem

Dita idem a Henrique Pinto Alves, idem de tresentas saccas de feijão ven-
elidas ao Governo e recolhidas ao deposito geral

Dita mandada entregar ao engenheiro Arthur de Alencar Araripe para oceor-
rer ás despezas com as obras de estradas e ladeiras em Baturité

Dita idem ao pagador da commissão de obras a executar nesta capital e em
Soure, para as respectivas despezas

Dita idem ao das que vão ser executadas em Mecejana e Aquiraz, idem
idem

*
Dita mandada pagar a João da Costa Bastos & Filhos, proveniente de xarque

que forneceram para ser applicado a soccorros públicos
Dita idem a João Francisco de Oliveira, idem de despezas que fez com em-

barqne de emigrantes

Dita idem a Joaquim José de Oliveira & Ca, idem de objectos de expe-
diente á commissão da Natividade

Dita idem aos mesmos, idem á do Aracaty e S. Bernardo

Dita idem aos mesmos, idem á de Baturité

50$400

27§000

1:324$100

10:038|150

3:370^000

4:730?810

20:000?000

2:O00SO00

2:000?000

3:610$240

60$000

70$400

127$040

47:891$420

3:331?000

3:331$000
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Transporte

Importância mandada pagara S. R. Cunha & O, proveniente de xarque que
forneceram para ser appliçado a soccorros públicos

#

Dita idem aos mesmos, idem de viveres que forneceram aos emigrantes em-
barcados no vapor inglez Cometa *.

Dita idem a Joào Antônio do Amaral & Filho, idem de ferramentas forne-
cidas para as obras de S. Miguel

Dita idem aos mesmos, idem para as do Trahiry..

Dita idem aos mesmos, idem para as da Pacatuba,

Dita idem aos mesmos, idem para as de Baturité.

Dita idem a companhia de navegação a vapor do Maranhão, idem de trans-
porte de emigrantes desta capital para Manáos, no Amazonas

Dita idem á mesma, idem de frete de gêneros

Dita idem á mesma, pelo fretamento do vapor Alcântara conduzindo gêneros
e emigrantes para o Acarahú

Dita idem á mesma, idem de transporte de emigrantes do Mundahu paraesta capital

Dita idem a mesma, idem idem desta capital para S. Luiz no Maranhão

Dita idem á mesma, idem idem idem

Dita idem á mesma, idem idem para a Amarração.....

Dita idem á mesma, idem idem idem

Dita idem a mesma, idem entre diversos portos

Dita idem á mesma, idem desta capital e do Mundahu para S. Luiz no Ma-
ranhão

Dita idem á companhia Pernambucana de navegação costeira, idem de frete
de generos

Dita idem a Joaquim Alexandre de Mattos, idem de cal que forneceu para as
obras de S. Miguel

Dita idem a Singlehurst & Ca, idem de transporte de emigrantes para Belém,
no Pará

Dita idem a Simões & Irmão, idem de gêneros que forneceram para ser ap-
plicados a soccorros públicos

Dita idem aos mesmos, idem idem idem,

Dita idem ao director das obras do Trahiry, major Alfredo da Costa Weyne,
idem de objectos que comprou para as obras a seu cargo

Dita idem a Lovy Frères, idem de gêneros e objectos que forneceram á hospe-
daria de emigração ,...

47:891^420

4:706$955

343$200

959$600

3Í3ÇJ00

730$500

3:624$600

32:Ü00$000

3$0$000

3:000?000

67$500

7õ6$000

1:272$000

66§000

24?750

2:128^500

4:1281000

45?000

i:256$0Ò0

3:

14:787$750

2:368§530

54S500

64$000

3:331$000

124:8Ô7$80õ

128:i98$805
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Contadoria da Thesouraria de Fazenda do Ceará, 30 de abril de 1889.— Servindo de Contador, CelsoAugusto Lima.
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Demonstração das despezas realisadas e autorizadas pela presidência, de 17 á 30 de abril ultimo, á conta do fredito consignado no decreto n. 10.181 de 9 de fevereiro do corrente anno

NATUREZA DA DESPEZA

Pessoal
Material
Entregue em dinheiro aos

responsáveis competentes

mm, EMIGRAÇÃO

HOSPEDARIA GERAL NA
CAPITAL

o
»cdo
cd

P
©
S

85 P3

o ©
*7> P

©

cd
O

E-t

13:408^150
•••••••*•<

13:403^150

64$000

64$000

13:408$150• 64$000

13:472$150

TRANSPORTES MARÍTIMOS

©•a
2 ®

3*© 5*

'"O

©
W.w ©

c
led
ü»
cd

P
©s

cd
O

47:480|150
•*••••••••

47.480^150

343|200
« « t t ¦ » * •

3i3§200

8i.23i$500
64$000

61:295$500

P3
H

H
O

51:2311500
64$000

31:235$500

IRRIGRAÇÃO, AÇUDES, CACIMBAS E
AGUADAS

a«j
P J
H P
P B
ò ca
<< -í

. Q
te
-O

< W
O Sá

5 «
W a

B
P
¦«1
P

H

H
P

tf-d
u

O
P
tf

-D 03
ü H

M
< '

cfí
B

P
<
H
O

3;53J$700

3:53J$700

70$400

70$400

2)0$000
••*••»•

250$000

nitii ••

127$400

127$000

250^000
3:737$500

3:987|500,

ESTRADAS PUBLICAS E PEQUENAS OBRAS DIVERSAS GRATIFICAÇÕES A
FUNCCIONARIOS PÚBLICOS

w
<

¦Hi

tf
w

H

P

n

7!

b
u-
-»!
03
M

CO 5?

p«
H>-<
P
<

Vi
<
tf
»-i
Bw
ü
w
tf
B

tf
w
tf

P

-1)
«i

<c

B
o
K

13

P
O

P
H
P

¦'¦}¦¦

m
p

<
O

P
H
O

4:107$520

20:000*000

2í:107$>20

54pp0
........

541^000

470$000
367$500

837$)00

..........

2;ooo$ooo

2:000$000

........a.

..........

2:000$000

2:000.^000

730$Í00

730J500

l:011$000
5:20j$520

24.-O0OJO00

30;216$')20

S °
PS ^

Cd W

p*a
M
O

-(! %

< OM':g tf
P P
0 :<
w Pu O

B:9 P
tri O

cfí
Hw

H
O
H

i:3,o$ooo
•«••••*•••

1:350$000

320$000
• • e • . • i l

320$000

400,5000

4003000

20:70$000
'••••••••O

20:070$000

DESPEZAS
DIVERSAS

w
o
tf
w
Í5
H
O

W
P
B
H
W
tf
P

O)
H

S5
w
g
a

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

'425ÍÒÒ6

423$000

........
3303000,

350^000,

FEIJÃO

© O O o»2
P cd .-^ © g

^;© • «3

cd
O

XARQUE MILHO

45

820

920

2.750
2.595

47.674

53.019

$340
$310

$288

935$000
805$340

13:697$510

15:437$850

¦vd «3 o^
© fc. o^ cd

o

130
200

210

540

9.675
14.135

16.907

40.717

$330
$333

3:4838000
3:703$955

3:610$240

11:800$195

Emigração oíficial dos fugitivos da secca no periodo de 17 a 30 de abril ultimo

MOVIMENTO DA HOSPEDARIA GERAL NA CAPITAL

EXISTÊNCIA
NO DIA 17

oo
cd

a
cd

w
cdo
vi
Vj
(D

Ph

254 803

ENTRADAS DO
DIA 17 a 30

zfí
cd

B
cd

CA
cdo
V)m
©

TOTAL

100 429

cd

2
cd

05
cdow
©

354 1.235

SAHIRAM

cd

S
cd

«5
cd
o
X/i
Vi
©

Ph

298 922

EXISTÊNCIA
NO DIA 30
DE ABRIL

Vi
ei

S
cd

w
cdo

©
Ph

53 313

PROVÍNCIAS DE DESTINO

AMAZONAS

w
cd

a
cd

W3
cdo
03
0}
©

Ph

PARA

40 189

CO
cd

cd

05
cdo
Vi
Vi
©
p-

13

MARANHÃO

vi
ei

P
cd

CO
cdo
«3
C«
©

Ph

PERNAMBUCO

cfl
cá

s
cd
fa

w
cd
o
CO
05
©

Cl.

59

BAHIA

co
cd

s
cd
fa

O)
cdo
CO
05
©

Ph

ESPIRITO
SANTO

to
cd

cd
fa

05
cdo
to
to
©

Ph

RIO
DE JANEIRO

54 274

05
cd

S
cd
fa

co
cd
O
CO
to
©

Ph

S. PAULO MINAS

109 3i6

to
ei• *-*rp
S
cd
fa

eiov.
Xfí
©

Ph

16

cd

a
cd
fa

to
eio
to
95
d)

CU

80 12

TOTAL GERAL

co
<d

aei
fa

to
cdow
Vi
©

Ph

243 982

3FLEOuA.]_PI-I"U

DESPEZA

EMIGRAÇÃO

61:295$500

IRRIGAÇÃO E
AÇUDAGEM

3:987|)00

ESTRADAS E OBRAS
DIVERSAS

30:216$520

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

30:204$285

DESPEZAS MIÚDAS

2:495$000

TOTAL

128M98$805

MOVIMENTO DE EMIGRANTES

PARA O NORTE

Famílias

57

Pessoas

251

PARA O SUL

Famílias

189

Pessoas

731

TOTAL GERAL

Famílias

246

Pessoas

9S2

Observação
As despezas de que trata apresente demonstaação são as processadas e pagas pela thesouraria de fazenla da província no periodo de 17 a 30 de abril ultimo, como do documento annaxo n. A.
As gratificações abonadas ao pessoal da secretaria da presidência e constantes da mesma damonstração são referentes a serviç >s extraordinários prestados de 1 de janeiro a 31 de março ultimo.

Secretaria do governo do Ceará, 3 de maio de 1389.— O commissionado do ministério da fazenla, Antônio Vicente da Costa.—- Visto, na ausência do secretario. — O ofRoial, Joãj Bxptista Penlijão de Oliveira.
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Decreto n. 10,231—de 13 de abril de 1889

Dá regulamento ao Laboratório do Estado.

Tendo sido, por Decreto n. 10.230 desta data, separado do Laboratório de Hygiene da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro o serviço das analyses e exames de bebidas e sub-
Stancias alimentares e de quaesquer objectos cujo uso interesse á saúde publica, de que
tratam o art. Io do Regulamento approvado pelo Decreto n. 9093 de 22 de Dezembro de
1883 eos arts. 184, 185 e 186 do que foi mandado executar pelo Decreto n. 9554 de 3
de fevereiro de 1886, Hei por bem Decretar:

Art. l.° O referido serviço será feito em um laboratório especial sob a denominação
de — Laboratório do Estado — observando-se o Regulamento que com este baixa, assignado

pelo Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império.
Art. 2.° Emquanto pelo Poder Legislativo não for concedida autorisação ao Governo

para dar ao Laboratório do Estado o necessário pessoal, compor-se-â este : do inspector

do extincto Laboratório de Hygiene da mencionada Faculdade, como director, e dos chimicos da
Inspectoria Geral de Hygiene, que passarão a ter alli exercicio.

Art. 3.° Revogam-se os artigos citados no presente Decreto e quaesquer disposições em
contrario.

O Dr. Antônio Ferreira Vianna, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos

Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro

em 13 de abril de 1889, 68° da Independência e do Império.
.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Antônio Ferreira Vianna.

Regulamento do laboratório do Estado a que se refere o Decreto n. 10.931 desta data

Art. l.»No Laboratório do Estado se procederá ás analyses e exames determinados pelo
Governo Imperial e aos requisitados pela Inspectoria Geral de Hygiene e Inspectoria da Al-

fandega.
§ 1.° Também se farão no Laboratório as analyses e exames requeridos por particulares,
§ 2.° As analyses determinadas ou requisitadas pela autoridade publica, por solicitação ou

interesse de particulares, ficam sujeitas, como as do § Io, ao pagamento, por antecipação, no

Thesouro Nacional, mediante guia passada pelo director do Laboratório, das taxas da tabeliã
annexa.



§ 3.° Os donos de productos apprehendidos pelas autoridades sanitárias não estão sujeitos
ao pagamento de taxas, salvo quando quizerem utilisar-se dos certificados das analyses.

§ 4.° Ainda que de uma sò analyse se extraia certidão ou nota, applicavel a diferentes amostras
do mesmo producto, é obrigado cada apresentante ao pagamento integral da taxa respectiva.

Art. 2.° O particular que requerer analyse entregará no Laboratório a amostra do producto com
a declaração, por escripto, da quantidade e espécie, bem assim o seu nome, profissão e
residência, si for o próprio interessado, e da pessoa em nome de quem requerer, si o não for, ou
da de quem houve o producto. Indicará igualmente a espécie de analyse que deseja — si quali-
tativa ou quantitativa.

Da amostra entregue fará o escripturario do Laboratório inscripção, sob um numero de ordem
em livro de talão; e ao apresentante passará recibo contendo apenas o numero da amostra.

Art, 3.° Quando as analyses ou pareceres forem determinados pelo Governo ou requisitados

pela autoridade publica, e achar o Laboratório que o producto é falsificado ou nocivo, communi-
cará os resultados ao mesmo Governo ou autoridade, com os esclarecimentos necessários, afim
de proceder como no caso couber.

Paragrapho único. Serão mencionados em edital aííixado ás portas do Laboratório, e as-
signado pelo respectivo director, quaesquer productos que, analysados a requerimento de par-
ticulares, forem reconhecidos nocivos á saúde publica.

Art. 4.° Para cada analyse, o director fixará approximadamente o tempo necessário, po-
dendo exigir nova amostra si esta se tiver alterado.

Na distribuição dos trabalhos terão preferencia os productos alimentares importados a que se
refere o art. 26, n. XII do Regulamento mandado executar pelo Decreto n. 9554 de 3 de
fevereiro de 1886.

Art. 5.° Si a analyse tiver sido qualitativa, ao requerente será entregue, á vista da certidão
de pagamento da taxa, a nota declaratoria de ser o producto reconhecido: bom, soíMvel, mau,
nocivo ou falsificado. Si quantitativa, paga a taxa, dar-se-á nota com declaração do resultado da
aialyse.

Paragrapho único. No talão do livro de registro das amostras será transcripto o resultado das
analyses.

Art. 6.° O Laboratório terá o seguinte pessoal: um director; um sub-director; seis chimicos;
um escripturario-pharmaceutico; um amanuense e um conservador-porteiro.

Art. 7.° O director do Laboratório será livremente nomeado pelo Governo Imperial dentre
os médicos que, tendo o curso de pharmacia, reunirem á maior idoneidade alta competência
scientifica. A nomeação do sub-director far-se-á pelo mesmo modo.

§ 1.° A' dos chimicos precederá concurso effectuado na fôrma do disposto no Decreto n; 10.232
desta data.

Além das condições de admissão á inscripção, exigidis no citado Decreto, deverão os candidatos
apresentar certificado do director, por que provem a pratica assidua e proveitosa no Laboratório
durante um anno pelo menos.

§ 2.° Os demais empregados serão nomeados por Portaria do Ministro.
O conservador-porteiro não entrará em exercicio sem prévia fiança no valor de 3:000$000.
Art. 8.° Ao director compete:

I. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento ;
II. Corresponder-se com o Governo, dmdo parte ao Ministro do Império dos factos importantes

que occorrerem no serviço a seu cargo, e communicando a execução de suas ordens ;
III. Solicitar a admissão de pessoal extraordinário para auxiliar o do Laboratório em caso de

urgência;
IV. Corre^ponder-se, sobre tudo quanto for concernente ao serviço, com os chefes das repar-

MçCes publicas ;
V. Despachar diariamente o expediente, rubricar os pedidos de fornecimentos, as contas de

despezas e as folhas do vencimento dos empregados;
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VI. Distribuir o trabalho pelos chimieos, fiscalisai-o, exigindo a possivel brevidade nas analyses;
VII. Assignar os relatórios e pareceres concernentes ás analyses, procedendo por si próprio

às que por sua importância e difíiculdade exijam verificação ;
VIII. Inspeccionar o trabalho dos demais empregados, advertil-os quando faltarem a seus

deveres, suspendel-os até oito dias, communicando logo o facto ao Ministro do Império; e, em
casos graves, propor a demissão ;

IX. Redigir o boletim trimensal completo dos trabalhos, coma collaboração do sub-direetor
e de dous chimieos alternadamente. Este boletim será impresso na Imprensa Nacional e dis-
tribuido pelos estabelecimentos públicos, nacionaes e estrangeiros, aos quaes interesse o seu
conhecimento;

X. Mandar publicar no Diário Official e nos jornaes de maior circulação desta capital o
resumo mensal dos ditos trabalhos, e a renda do Laboratório;

XI. Apresentar, no principio de cada anno, ao Ministério do Império, o relatório dos trabalhos
do anno antecedente;

XII. Indicar ao Ministério do Império, dos chimieos, o que deva substituir o sub-director.
Art. 9.° Ao sub-director compete substituir o director em suas faltas ou impedimentos, e auxi-

lial-o no serviço, redigindo os relatórios e pareceres de que for autor, e collaborar na redacção
do boletim trimensal.

Art. 10. Aos chimieos incumbe proceder ás analyses e exames que lhes forem distribuídos,
redigir os seus relatórios, collaborar na organisaçao do boletim trimensal, e substituir o sub-dire-
ctor, quando tiverem a competente designação.

Art. 11.0 escripturario e o amanuense terão a seu cargo a escripturação do Laboratório, feita
nos livros que forem precisos, todos numerados e rubricados pelo director; e serão responsáveis
por ella e pelo archivo da repartição, incumbindo especialmente ao primeiro a organisaçao da
folha mensal do pagamento e o balancete da receita e despeza do Laboratório.

Art. 12. O conservador-porteiro terá a seu cargo: 1°, guardar e conservar as substancias,
produetos e apparelhos do Laboratório ; 2', inventariar todos os objectos nelle existentes; 3o,
dirigir o serviço de asseio e boa ordem do estabelecimento ; 4o, solicitar do director os fornecimentos
necessários.

Fica responsável por qualquer objecto que desapparecer ou damnificar-se fóra dos trabalhos,
si não for conhecido o autor do damno.

Art. 13. E' prohibido aos empregados do Laboratório, sob pena de demissão, ter parte em
qualquer espécie de commercio ou industria, que torne suspeita a sua imparcialidade ou indepen-
dencia, bem assim fazer qualquer analyse por conta de particulares, fóra das condições deste Regu-
lamento.

Art. 14. O numero de serventes do Laboratório será regulado pela necessidade do serviço e

pela consignação votada para as despezas do material.
Art. 15. O serviço começará às 10 horas da manhã e terminará ás 3 da tarde, em todos os

dias úteis; podendo ser prorogadas as horas do trabalho, em caso de urgência, a juizo do director
ou do sub-director.

Art. 16. Emquanto o Poder Legislativo não approvar a proposta para a creação dos novos
logares, designação dos respectivos vencimentos e augmento nos de alguns, o pessoal a que se
refere o Decreto n. 10.231, que fez baixar o presente Regulamento, continuará a perceber os ven-
cimentos actuaes; servindo provisoriamente de escripturario, por designação do director, um dos
chimieos, e de conservador, sem as funcções de porteiro, outro chimico.

Palácio do Rio de Janeiro em 13 de abril de 1889. — A. Ferreira Vianna.
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TABELLA DAS TAXAS DE ANALYSES A QUE SE REFERE O REGULAMENTO DESTA DATA

Investigação de ácido salicylico nas substancias alimentares
Idem de matérias corantes de anilina, idem, idem
Idem de um metal, idem, idem
Idem de um sal, idem idem
Idem de ácidos mineraes, idem, idem
Idem, idem, nos óleos e gorduras para lubrificar machinas
Idem da glucose e albumina na urina
Idem da gordura e sangue, idem ,
Idem dos pigmentos biliares, idem—

5$000

Analyse qualitativa de cálculos e concreções animaes
Idem, idem, de essências artificiaes
Idem, idem, de perfumarias
Idem, idem, de saes mineraes em medicamentos
Idem, idem, de alcalóides
Idem, idem, de tecidos de seda, lã, algodão, etc
Determinação da densidade do leite, extracto a 95° e falsificação
Investigação de substancias estranhas na manteiga, queijo, pão, farinhas diversas,

massa de tomate, etc
Dosagem do ácido salicylico nas substancias alimentares
Idem do cobre, idem, idem
Idem do chumbo, idem, idem
Idem do zinco, idem, idem
Idem de um sal, idem, idem
Idem do chumbo no vasilhame estanhado
Idem de um metal em mineraes
Idem do ácido sul phurico nos óleos e gorduras
Idem do ácido chlorhydrico, idem, idem
Idem da glucose na urina e densidade desta
Idem da albumina, idem, idem
Idem da arêa, idem, idem
Idem do ácido urico, idem, idem
Idem da gordura, idem, idem
Idem do ácido phosphorico, idem
Idem dos chloruretos, idem
idem dos sulpnatos, idem.•••••.*«.•»*»...;..«»L.. ¦*..•••¦•««.:..¦... ..«..-....• *....<•.¦««••«•••••«•
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Sal de cosinha (dosagem de água e saes estranhos) \
Investigação de substancias tóxicas ou nocivas em todas as matérias alimentares, águas

mineraes-artificiaes, brinquedos, papeis pintados, tapeçarias, perfumadas, etc
Idem de substancias estranhas em preparados pharmaceuticos
Álcool (investigação dos alcools estranhos)
Água (analyse sob o ponto de vista de sua potabilidade, resíduo total)
Assucar, glucose, melaço, mel, xaropes, licores, doces de conserva, bitter, cognac, ver- \ 15$000

muths, etc
Café (determinação das cinzas, da chicorea, do feijão, do milho e das matérias emprega-

das para dar-lhe brilho e augmentar-lhe o peso)
Ovos (investigação das matérias que servem para a sua conservação)
Productos de confeitaria e de pastelaria, fructas seccas e confeitadas, chocolate, cacâo,

chá, mate, tubaras, especiarias diversas

*

Extractos de carne, conservas de peixe, de carne e de leite
Óleos comestíveis
Vinagres (dosagem de seus principios essenciaes, falsificações).
Leite e creme, idem, idem
Vinho, cerveja, cidra (dosagem dos principios mais importantes, investigação das mate-

rias corantes estranhas, metaes tóxicos, falsificações)
Pão, farinhas diversas, gorduras, manteiga, queijos (dosagem de seus principios mais

importantes, falsificações)

24$000

Analyse de uma planta I lOOfOOO
Idem auantitativa de uma água potável ou mineral SIdem quantitativa

Observação - As taxas das analyses de substancias que não figuram na presente tabeliã serão

fixadas pelo director com ápprovação do Ministro do Império.

Palácio do Rio de Janeiro em 13 de abril de 1889.- A. Ferreira Vianna.



Deereto n. 10.B32 — de 13 de abril de 1889

Regula o provimento dos logares de membros da Insp3ctoria Geral de Hygiene, delegados do hygíeno nas parochias urbanas e
módico demographista, o do chimicos do Laboratório do Estado.

Attendendo á conveniência de verificar as habilitações dos candidatos não só aos logares de
membros da Inspectoria Geral de Hygiene, delegados de hygiene nas parochias urbanas do muni-
cipio da Corte e medico demographista, dos quaes trata o art. 11 do Regulamento que baixou com o
Decreto n. 9554 de 3 de fevereiro de 1886, mas também aos de chimicos do Laboratório do Estado
mencionados no Regulamento dado pelo Decreto n. 10.231 desta data, Hei por bem Decretar:

Art. l.° O provimento dos referidos logares se effectuará por Decreto, mediante concurso, no
qual se observarão as instrucçoes que com este baixam, assignadas pelo Ministro e Secretario de
Estado dos Negócios do Império.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
O Dr. Antônio Ferreira Vianna, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios

do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 13 de abril
de 1889, 68° da Independência e do Império.

Com a rubrica de Sua Magestãde o Imperador.

Antônio Ferreira Vianna.

Instrucçoes para o* concursas aos logares de membros da Inspectoria Geral de Hygiene, delegados
de hygiene, medico demographista e chimicos, a qne se refere o Decreto n. fl©.S3« desta data

Art. 1.° O concurso constará de duas provas : uma escripta e outra oral, para todos os candidatos,
excepto os chimicos, que prestarão uma prova escripta e outra pratica.

§ l.o Os candidatos não serão admittidos á inscripção sem que apresentem uma memória im-

pressa sobre questões de hygiene publica, especialmente com relação â cidade do Rio de Janeiro.

§ 2.° Quando a vaga for do logar de chimico, a memória versará sobre a matéria de que trata
o art. 10 deste Regulamento.

Art. 2.° Todas as provas do concurso serão prestadas perante commissão nomeada pelo Ministro
do Império e composta de quatro lentes da Faculdade de Medicina e dous da Escola Poly technica,
sob a presidência do Inspector Geral de Hygiene.

Paragrapho único. Quando o concurso for para provimento do logar de chimico, a commissão
se comporá do mesmo pessoal, excluido um dos lentes da Faculdade de Medicina, em logar do qual
entrará o director do Laboratório do Estado.
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Art. 3.° Serão admittidos a concurso os médicos graduados por uma das Faculdades do Império,
ou os que forem por ellas habilitados, embora formados em escolas estrangeiras.

Paragrapho único. Para o logar de chimico poderão ainda concorrer os pharmaceuticos
habilitados.

Art. 4.° No dia immediato ao de qualquer vaga, abrir-se-á na Secretaria da Inspectoria Gerai

de Hygiene a inscripção, que será encerrada 60 dias depois.

§ l.o Só serão admittidos á inscripção os candidatos que, além dos respectivos diplomas,

apresentarem folha corrida do logar do domicilio e cumprirem o disposto nos §§ Io ou 2o

do art. 1.°
§ 2.° No dia do encerramento da inscripção, julgará a Inspectoria da idoneidade cios candidatos

por votação nominal sobre cada um.
§ 3.° O secretario lavrarão termo da inscripção em que serão mencionadas as occurrencias

da sessão.
§ 4.o Na ausência ou impedimento do candidato, a inscripção poderá ser feita por procurador

legalmente constituido.
Art. 5.° No dia útil immediato ao do encerramento da inscripção terá começo o concurso pela

prova escripta que deverão prestar simultaneamente todos os candidatos, para o que comparecerão

à hora e no local indicados em annuncio publicado com antecedência de tres dias no Diário Official,

pelo secretario da Inspectoria.
Art. 6.° Meia hora antes da em que deverá começar a prova escripta reunir-se-á a commissão

julgadora para formular 15 pontos sobre assumptos de hygiene publica.
§ l.o Estes pontos serão numerados e os respectivos números encerrados em uma urna, da qual,

em acto continuo, admittidos os candidatos á presença da commissão, o primeiro na ordem da in-

scripção tirará um numero, que corresponderá ao ponto sobre o qual terá de versar a prova escripta.

§ 2.° O prazo para a prova escripta será de tres horas, e durante esse tempo a fiscalisação se

exercerá alternadamente pelos membros da commissão, de modo que estejam sempre presentes dous.

§ 3.° As provas escriptas serão feitas em sala reservada, em papel rubricado pelo Inspector
Geral de Hygiene, e assignadas pelo autor.

§ 4.° Durante o tempo em que fizer a prova escripta nenhum candidato terá communicação com

pessoa alguma, nem lhe será permittido consultar livro ou papel.
§ 5.° Terminado o prazo da prova escripta, serão todas as folhas rubricadas á margem pelos

candidatos e membros da commissão presentes que exerceram a fiscalisação durante a ultima hora.

§ 6.° Cada prova será então encerrada em invólucro lacrado com o sello da Inspectoria Geral

e fechado em uma urna com duas chaves, uma das quaes ficará em poder do mesmo Inspector e a

outra com um dos membros da commissão que rubricaram as provas.
Art. 7.° No dia útil immediato ao da prova escripta reunir-se-á de novo a commissão julga-

dora e formulará outros 15 pontos sobre questões de hygiene administrativa, os quaes serão lançados
em uma urna pelo secretario, e em presença do Inspector Geral e da commissão.

Art. 8.° Em acto continuo será aclmittido o primeiro candidato inscripto e tirará da urna um

numero correspondente ao ponto, cujo assumpto lhe será logo cornmunicado por escripto pelo
presidente da commissão julgadora.

§ i,o Os demais candidatos que tiverem de prestar prova no mesmo dia serão encerrados em

sala reservada, sob a vigilância do secretario da Inspectoria.
§2.° Depois do sorteio o primeiro candidato se conservará isolado e incommunicavel durante

meia hora, para meditar sobre o ponto sorteado, vedada a consulta de qualquer livro ou papel.
§ 3.° Terminado este prazo, o primeiro candidato dissertará publicamente, e perante a com-

missão julgadora, sobre o õbjecto do ponto, durante o tempo que lhe aprouver, não excedendo de
uma hora." 

§ 4.° Meia hora antes da terminação do prazo máximo a que se refere o paragrapho antecedente,
o segundo candidato receberá participação do ponto sorteado, e será isolado para meditar sobre elle,
observando-se successivãmente o mesmo processo em relação a todos os candidatos inscriptos.
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Art. 9.° Em cada dia não poderão prestar prova oral mais de tres candidatos; e, si os houver
em maior numero, serão divididos em duas ou mais turmas iguaes pelos dias precisos para todas as

provas.
Art. 10. No concurso para os logares de chimicos as provas escriptas versarão sobre a hygiene

e analyse de medicamentos, devendo a prova oral ser substituída por prova pratica, que
constará de um ensaio cliimico exeqüível no tempo marcado e relativo ao reconhecimento da compo-
sição e falsificação de substancia alimentar ou medicinal.

§ 1.° A prova pratica será feita no Laboratório do Estado, no prazo máximo de quatro horas, a
iuizo da commissão julgadora e sobre um dos 15 pontos no mesmo dia formulados.

§ 2.° Tres membros da commissão liscalisarão as manipulações da prova pratica, observando o
desembaraço e segurança dos candidatos e consignarão o merecimento de cada prova em relatório,

que será lido antes do julgamento perante a commissão julgadora.
§ 3.° Em cada dia não poderão prestar provas praticas mais de dous candidatos, devendo

fazel-o isoladamente.
Art. 11. No concurso para o logar de medico demographista os pontos de ambas as provas

versarão sobre questões de demographia statica e dynamica e de estatistica medica geral e especial,
abrangendo todos os assumptos de hygiene social.

Art. 12. No dia immediato ao das provas oraes ou praticas os candidatos lerão as provas
escriptas, fiscalisando a leitura de cada um o que se lhe seguir na ordem da inscripção, e a do ul-

timo o primeiro inscripto.
Si o candidato for único, a leitura será fiscalisada por um dos membros da commissão.
Art. 13. Terminada a leitura das provas escriptas, a commissão procederá ao julgamento

em sessão secreta.
Art. 14. O julgamento se effectuará por votação nominal, da qual nenhum dos membros da

commissão se poderá escusar.
§ 1.° O julgamento começará pela habilitação dos candidatos, votando-se successivamente a

respeito da cada um, guardada a ordem da inscripção.
§ 2.° Em seguida proceder-se-à á votação para a classificação dos candidatos habilitados.

Nesta votação só serão obrigados a tomar parte os membros da commissão que tiverem julgado
habilitados os candidatos. Não ha necessidade de votação para o ultimo logar.

§ 3.° No julgamento a que se referem os paragraphos anteriores prevalecerá a maioria

de votos.
Art. 15. De todo o processo do concurso escreverá o secretario da Inspectoria minucioso relatório,

que será remettido ao Ministro do Império pelo Inspector Geral de Hygiene, fazendo acompanhal-o,

em officio reservado, das informações e ponderações que julgar convenientes.
Art. 16. Iniciado o processo das provas do concurso, sò por impedimento justificado de algum

dos candidatos, ouvida a commissão julgadora, poderá ser interrompido, e por prazo não excedente

de oito dias. O Inspector Geral submetterá o facto ao conhecimento do Ministro do Império.

Palácio do Rio de Janeiro em 13 de abril cie 1889.- A. Ferreira Vianna.
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Inspectoria Geral de Hygiene.—Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1889.

Illm. e Exm. Sr.

Nomeado Inspector Geral de Hygiene por Decreto de 1 de dezembro de 1888, tenho
a honra de trazer ao conhecimento de V. Ex. o movimento e o resultado dos trabalhos
desta Inspectoria durante o anno findo, esperando merecer de V. Ex. alguns momentos
de attenção, pois só da leitura deste succinto relatório poderá V. Ex. conhecer e apre-
ciar as medidas que se tornam necessárias ao aperfeiçoamento de tão importante ramo
de serviço publico, que, felizmente para esta população, tem em V. Ex. o mais enérgico e

decidido apoio.
A Inspectoria Geral de Hygiene é ainda uma instituição muito recente para, desde

já, avaliar-se devidamente todos os serviços que presta á saúde publica; no entretanto,
os que delia já têm usufruido esta cidade, mais do que uma promessa, são a garantia
dos maiores benefícios sanitários, principalmente quando as suas attribuiçóes estiverem

perfeitamente definidas e sanccionadas e a população do Rio de Janeiro, por meio de es-

clarecida propaganda, auxilial-a efficazmente, não se mostrando revel ás indicações
desta instituição, prescriptas no interesse collectivo e com a competência de quem tem a

responsabilidade effectiva dos graves deveres que lhe incumbem.
Em capítulos successivos que são outros tantos assumptos de salubridade publica,

apresento a V. Ex. o que de mais urgente ha mister no interesse sanitário da popu-
lação desta Corte e assignalo quaes os serviços que durante o anno findo occuparam

mais detidamente a solicitude da Inspectoria Geral de Hygiene, sob a administração de

meus illustres antecessores, que ambos rivalisaram em zelo e dedicação pela saúde pu-
blica e inauguraram os trabalhos gloriosos desta repartição a que me ufano de per-
tencer.

Deus Guarde a V. Ex.— Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Antônio Ferreira Vianna,

Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império.

O Iaspector Geral,

B. A. da Rocha Faria.



Demographia

Embora a bom caminho, ainda deixa a desejar o serviço demographico em relação
aos diversos movimentos da população e todas as suas deducções peccam pela insufficiencia
das estatísticas, sem base certa, por carência do recenseamento regular da nossa popula-
ção e por irregularidade nos registros ecclesiasticos.

E' de suppôr que o nosso registro civil em execução venha completar numerosas
lacunas que embaraçam a confecção das estatísticas; e que todos os attributos da vida
collectiva possam ser convenientemente interpretados á luz dos recursos demographicos,
esclarecendo a Administração sobre as causas que mais de perto influem no crescimento
ou decrescimento da população heterogênea desta capital.

Em hygiene publica a demographia synthetisa materialmente e com o máximo de
evidencia o valor dos benefícios sanitários,evidenciando o alcance prophylactico das indi-
cações numéricas, isoladas em series múltiplas, que ella interpreta com ensinamentos uti-
lissimos. E'a base da prophylaxia em todas as suas modalidades e merece o máximo
desenvolvimento que nunca será obtido, sem o recenseamento perfeito e periódico da
nossa população.

Urge, portanto, realizal-o para verdade e complemento da demographia, uma das
mais notáveis secções da administração sanitária e a cujo aperfeiçoamento serão da maior
proflcuidade todos os esforços que contribuam a esclarecel-a nos mínimos detalhes de es-
peciflcação numérica, em relação a todos os attributos da vida collectiva, em todas as mi-
nudencias do convívio social.

Nas presentes tabellas do movimento mortuario, V. Ex. encontrará o boletim
annual da mortalidade, as causas das moléstias, com a idade, sexo, profissão, estado civil,
logar do fallecimento, etc; e bem assim os quadros da mortalidade diária, mensal e
annual dos annos de 1887 e 1888, a mortalidade distribuida pelas parochias, hospitaes,
hospícios, enfermarias, asylos, casas de saúde, no anno de 1888, acompanhada das causas
de morte segundo a ordem numérica no mesmo anno, e finalmente a mortalidade deter-
minada pela varíola nos annos de 1887 e 1888.

O diagramma e desenhos, que acompanham esses dados, completam a significação das
cifrase dispensam detalhes inúteis em assumptos desta especialidade.



INSPECTORIA GERAL DE HYGIENE

RESUMO DA MORTALIDADE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
X)XJH^.nNITE O ^ISnNTO DE 1888

MOVIMENTO METEOROLÓGICO

eitafle 4o Rio de Janeiro é actualmente eoiptafla ei lais de 400.000 Militantes

ftilfó das observações meteorológicas feitas no Imperial Observatório do Rio de Janeiro durante o anuo de 1SS7

Médias mensaes e annual

DIRECTOR, r>R. X^UIZ CRULS

MEZES

Janeiro....
Fevereiro..
Março
Abril
Maio.......
Junlio
Julho
Agosto ,
Setembro..
Outubro...
Novembro..
Dezembro..

o

tí-!
p

Anno.

m/m
755 vil

54.58
r/i.so
57.11
59.15
50. ir,
62.97
58.81
58.82
57.05

tíà
a a

tí T.
a

a a

DO .02

757.43

o
25,6
25.3
21*3
25.3
20.8
20.0
19. í
22 5
20 i 8
22.2
21.0

<-> hc yaJ °

22. G

o
3Í.8
31.0
31,4
31.0
2S.2
27,2
2710
20.0
32.0
32.8
31.8
30.6

5S H

f °

30.0

o
20.8
20.0
10.2
¦16.0
15.0
li. 4
13.0
15.0
18.0
11.2
15. í
19.2

Ií.2

VGNT iS DjOMÍNÀNTBS

SSE (29), N\V(9), SE (9)
SSE (25). calma (25)
Calma (29), SSE (17), NE (13)
Calma (30). SSE (22), N\V (8)....,
Calma (2Í), NE (li). SSE (li)
Calma (21), NW (20), SSE (12)....
Calma (21), NW (10), SSE (li)....
Calma (17), NW (30); SSE (16) SE
SSE (li), calma (22), NW(12)....
Calma (21). SSE (10), NW (12)....
SSE (25). calma 20), SE (17). ...
Calma (27), SSE (29) SE (16)

(12).

Calma SSE NW

a
a <

78.7
80.9
85.7
81.2
80.5
79. í
80.6
7U
89.7
77.2
79.0
77. í

79.0

c

Z °
>

m /m
92.1
82.0
71.4
72.2
70.2
6Í.5
6Í.5
8í 2
66.1
90.0
89.8

121.5

970.6

>
p

m/m
233. S
76.4

20Í.8
114.3
211.5

33 7
28.5
0.0

119.0
07.8

132.6
87.2

1.315.6

c •/' a
cj *í S

a a

15
14
20
15
13

6
to

1
20
12
14
14

loi

"* f» aíd m r

29

a

fôl
a ^ >
S Q a

55

17
15
15
1
9
18
23
23
2-3
19
15
13

196

{3
3
2

18
15
90

21
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22
17
16
25
24
24
21

a
a to
O tf 3

13
13
9
9

11
8

li
15

6
10

245 129

Quadra das observações meteorológicas feitas no Imperial Observatório do Eio de Janeiro durante o anno de 1888

Médias mensaes e annual

DIRECTOR, r>I*. LUIZ CRULfei

MEZES

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril '
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro....
Outubro
Novembro....
Dezembro

a .

Anno

756.2)
54.92
56.85
56.05
57.35
61.17
0 5.85
«0.42
58.18
oo. 7o
55.37
55.05

i£ O
a-73
a •

w Pi

757.65

22.8
25.3
24.6
22.7
21.9
20.5
19.5
20.4
21.S
23.6
25.9
26.1

22.7

• j o
B.fn r f^
Ha « p

a

<! -a - a ¦
a a <i

29.S 16.6
31.4 19.8
35.5 19.6
30.6 15.S*
23.8 13.S
29.2 12.8
25.4 13 s 2
30V2 13.4
31.2 15.2
32.0 17.0
31.6 17.0
36.0 17.0

36.0 12.8

VENTOS DOMINANTES

SE (29) Calma (29) SSE (20)
SE (18) Calma NW (10) SSE (11).,
SE (20) Calma (li) NW (13)
NW (19) Calma SSE (12) SE (14).
NW (25) Calma (15) SE (li)
NW (39.5) Calma (18) SE (13)
NW (20.2) Calma (14) SE (11)
NW (25) Calma (l í) SE (13)
SE (25) Calma (16) SSE (14)
SE (25) SSE (17) Calma (10)
SE (35) NW Calma (10) SSE (12).
Calma SE (21) NW (14) SSE (13).

NW. Calma. SSE.

a

Si.2
79.4
97.4
81.2
78.1
78.2
77.1
70.2
76.8
75.7
79.0
73.6

77.7

o-
<
tí

4
>
a

88.4
81-7
79.3
62.0
57.6
57.7
71.1
Si.3
71.4
SI. 4
Si.5

106.9

925.6

>a
3

168 4
143.3
130.5
467.6
50.3
13
25,
55
43
61.

135.
102.8

1399.9

a

20
19
16
15
12

8
9

11
14
17
18
10

169

R m 2

55

34

¦ O': R "•
ti ^

11
7

19
22
14
28
23
21
15
10
5
7

182

D"A

C
a

a
ir.

92
24
18
23
14
12
11
22
26
24
19

2Í0

a
a

t/2

252
a -x<

t
12
8

16
19
20
8
5
6

12

126

5.8
5.8
7.3
6.2
6.1
4.2
5.1
5.0
7.5
7.0
6.6
6.2

6.0

-
01

a «*

í . i
6.0
6.2
5.8
6.2
4.7
4.0
3.9
6.9
7.1
6.7
5.1

5.S



'<**

-8-

BOLETIM ANNUAL DA MORTALIDADE

IDADE DOS MORTOS
¦ - ¦¦ '¦¦¦' ¦—¦¦¦"¦' ¦^..¦¦-¦. _¦____¦  

j 

s '§-§-§« §
CAUSAS DE MORTE "2 |

II « - a ! ! is 1s
£5 ;J nft -^ en k-5 yj

M F M F M F M F M F M F M F M F 
~[ 

jT

Dystrophus constitucionaes: i
Aniyotrophias progressivas — ___ — _____________
Anemia chlorose —._____— 1 — 2 i 2 3 5 4 5 4 j  

~*.

j 3 Athrepsia 134 138 138 141 53 23 18 — — - — — —' — _ _ _
I Diabetes ______ _ — -^ — 2 — j 

""3 I

j Escorbuto _____,__•___ _ 3 _ 3 __ _
1 Hypoemia intertropical —• — _: _• .0 — — \ 5 { 5 ._ _ ___i Mãrasüío sènil — — — _ ; ^.â' '•—:.' —'.' — 9 4 105 iv>Rachitismo — 1 1 _ 1' 1 _____ _ ~

Moléstias PESTiLENGiÁEs Exóticas :
í 10 Cholera morbo  — — — _ — — _¦ _______

11 Febre amavella .-•.' .'....'...'.'.'.''.'.'.''.'.'.'.'.'.'.'.'.'.''.'! •- — _ $!;¦ A 10 34 20 306 51 Si 10 2'_ 2 
""

12 Peste oriental  ... — _ — ; _•'¦ — ;—— — — — — ______"
i Pyrexias: _

13 Febres estivaes — — 1 1 - — 3 2 1 1 9 2 1) 3 1 1 _ __14 » perniciosas ',,',[  16 13 47 42 29 25 28 30 33 11 113 39 97 3í 25 32 1 1Io » remitentes-palustres  — 2 8 5 4 3 2 5 4 d, 24 16 2i H 3 4 2 _lb _.;..» typho-malaricas  - - 1 - 1 1 4 2 5 2 29 6 11 6 2 _ 1 _17 Febre typhoide  ____ l_ 3191 31 8 25 375- 118 Typho  ____ 1— l_ 2— 4 1— _ _ _ _
j EXANTEMAS AGUDQS; ""

19 Esearlatina.. — — 1_ — -— — — — — — — _ — ____
i 20 Sarampo .¦;£.'  _ 1 13 5 8 i( 7 10 3 1 - 1 - - - _ - _ti. Varíola   1 3 _ 7 8 5 16 11 6 7 56 18 12 6 1 1 — _Intoxicações: !

j 22 Alcoolismo '—-__- — - — 1- 20 4 41 4 2 i — _lò Saturnismo .. ••••-.  __ ^ ^ __ __ __ __ __ _ __ _ __ ^ __ __ ^ __ ^
INFECÇÒES EXTERNAS 

24 Berjbèri ." ____________ 42 - 16 1 1 _ t _20 Canceres '...'.".'.".  -___-- _ — - 2 9 5 45 58 17 2j - o26 Coqueluches  2 
2 4 8 3 2 3 2— 1- — — _ — _27 Diphtheria e crup.'.'.'.*.'...'..'.'.'. .................. l 1 g i 15 8 23 19 15 16 - - 1 _ 2 _28 Dysenterias -___-- i__- 3 . 7 5 ü - 129 Erysipèlá  

________ 1 *- 5 12 11 G--30 Gangrena gazosa ___ 4 _ ^ 2 1352106 13 57 3--31 Hydrophobia  _ _ _ _ _ — l_ 3— — 1— — — f_32 Impaludismo chronico".'.'.'.'.".'! — _ l _ 2 1 8 11 27 33 10 133 Pneumonias  1 _ 1 3 3 5 2 22 31 li 23 ir, _31 Septicemia ../ ¦••••¦••¦¦•••••- g__ 
_!____ 11 -35 Syphilis  5 

3 8 2 - 1 1 13 4 12 _6Q Tétano infantil ... 
100 

70— — — — — —
37 Tuberculose- '.".'.'.'.".'.  3 1 22 25 22 24 31 46 14 31 536 428 472 212 60 23 4 3

INFECÇOES INTERNAS*
38 Escrophulose — _ i _. 2 i i — — 2 1— l_— 1 - _
39 Gotta  -____- _ _ - ~ ___ _ - _ - _
40 Lymphaneit.es,',,','.",',';,',",',','.'.',"".' I 1 — — _ — 1 1 — 3 2 21 10 23 15 7 22 — -
4i Rnòtimàtismo ..  _ ^ ^ ^ _ _ ^ _ ., ^ g g 1Q ^ g g__ ^
42 Pyoemia   212—-— 1122857 61—-
43 Uremia '..'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'"!."." — — 1 — - _

Moléstias do apparemio cerebro-espiniial; 
,

44 Amollecimentos — __ — 19 13 15 16 2
45 Commoções e choks '. """"" — — — — 1— — —
46 Inflammações acudas  

" ' '.  
8 43 35 32 17 28 22 16 10 19 25 2 _

47 » chronicas '...'.."""". — - - 1~ 1 -
48 Hemorrhaírias  ¦ ¦••¦ 

í __ ^ { 3 33 138 54 55 37 l
49 Neoplasmas  ' ••••¦•••*••••*••¦•¦•••••¦¦••¦ 

^___ _ 4_ __ _ 41 i— _
50 Nevrites  '¦' — — — — _ _
51 Nevroses ..'....."...'..."!...'.'..!!!!!!!.'!!!!!!'.! i5 12 38 35 27 22 17 11 5 10 14 10 25 li — —

Moléstias do apparelho circulatório':" 
"* ¦"• •¦¦¦"•¦¦•••¦• •

52 ,. larteriaes  -____-_- 2 - 27 2 82 15 21 20 - -
, LesSes cardíacas oft , Qrt .. ot} ,5a \venosas  — „_»__ — _ — — — 28 4 80 14 28 5— 1

5í Defrenerescencias. , — ___ — — — — — — 8 1 2í 10 13 12 — —
55 Lesões das artérias  — — — — — — — — — — 14 — 72 22 20 14 1 —
56 » » veias  1— — — — — — — — — — — 3— — — — —
57 Outras 1 _ ._. 58 23 234 137 105 92 4 3Moléstias no apparelho respiratório ! i
58 Bronchites e broncho-pneumonias 47 49 118 119 59 P5 43 46 11 10 20 15 — 1
59 Pleuresias  .. i _ _ 10 14 1— — -
60 Outras '..'..'.".".'... 2 2 5 39 16 64 23 19 - -

Moléstias no apparelho digestivo:
61 Moléstias da bocea 1— — — 1— 1— — —
62 do esophajro ____ — __ — _— !_____
63 do estomajro — _ !______ «_ q o i__ —
64 dos intestinos 4 8 8 4 5 8 14 1 27 4S 26 25 28 1 -
65 do fígado e baço 2 3 2 1 1 2 2 3 30 71 20 11 12 — —

67 Moléstias do peritoneo.....". li_ 1 _ — _ — — 8 12 7 2
Moléstias do apparelho qenito-ourinario .'"""¦•"""
68 Cystites  ____________ i_ 4_ —69 Wetrites  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^ ^ ^ 2— —70 Nephntes .'.'..'.'.'.";.'.'!!!!'.'.'.'.'.'.'.".'.;'.;!!;;.'.';!! - - i - 2 i 1 2 2 1 21 10 47 10 9 3 - -
71 Pyelo-nephrites — ____ _______ !______
72 Outras .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'Il.'.'l'.!.'lll -_-_--_ — — - 13 7 6 11—-
73 Moléstias concernentes á prestação, parto e puerperio — — _ — — — _ — _ 1— 43— i* — — — —
li > «o» ossos, articulações e músculos....*..... — __-_— 1— 2— 6 182 1- — -
Ia ^ . * „da pelle e do tecido cellularsubcutaneo... — 1— 1— 2 1— — — 3 132 1— — —
76 Deiormaçoe^ e causas congênitas  189 142 — 3 i__ — — _________
77 Causas nao classiiicadas  1 3 8 4 6 2 2 3 4 1 14 13 2i 13 16 3 1 -
78 > nao declaradas  2- _ — — — 3— 4— 18 3 22 10 9 6 1 1Mortes violentas ;
S nSmWn8  - - 3 - 4 2 6 8 U 1 39 5 31 10 3 1 3 180 Homicídios ._ __  ^^q-i __s1 Suicidi^ ::::::::'.'.::;:::::::::::::::;:: — — ii I l ãz lz —

"^ • 
i i. .—. i i. ¦ ——. ——.. ¦ ii 11 i. . __ —.... —— "-« *

Somma  540 460 489 457 293 259 293 285 2Í2 1611783 817 2141 942 705 595 29 23
82 Nascidos mortos ti< ,.,____________ __ —

«¦•———«——_¦___H_H_HMMI_MN_H '——_L_" — ¦.!!."*"'_""" ' ""'"¦." "T" ""¦!"'."!'.',""r"*"" ' "" *'L. '.;".'" . . i —¦_¦¦—_ ,, m ——
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DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO I

ESTADO CIVIL NACIONALIDADES LOGAR DO FALLECIMENTO
__ _____ TOTALIDADE

<o ,2- .t;~ 7:e*2 cs DOS
•5 |s| ÓBITOS

_J y. &*"¦?. |" |_ |a
¦iL-L^. —^—JLJ1 JlL"JL JLJL JL Z. iLJLü M p M * M F* F total

8 10 3 1 13 ~~5 ~~7 ~~8 Z Z Z Z 
" ~~ ^Ta T7 Zo

' 
Üí8 í!) Z. Z !? ?? __*• f5 32j 2 2* Z Z - _ Z 348 350 6|

- í - ,1 ""3 ~3 ~*2 Z Z Z Z 
*~ 

~~5 "~3 ~«« ' 7 1 ..1 •-. I _____ _ _ 
,JU

15 .12- 2 10 15 _ Z 
"" <o í?

¦ °2 S| Í} _° Z'{ Z7 i'1 3| 82 21 °9 39 7!) 75 8) Z Z _ _ Z lli 159, 273

295 dj? 120 
_21 76 J, 5Í 3! |30 55 ~3 "l 219 88 Is ~í ~2 - - - Z 437 ~92 529

19 7 3 2 19 12 13 _ _ _ 95 10 <r
^ *,? 8 *í *? 2Í *} 2S-L ffi 32 2i8 201 L21 26 - - - _ Z 3Í0 227 6|47 33 17 3 .1.) 3t 33 12 38 31 30 10 _ _ _ r.8 47 n-

40 11 12 1 25 15 29 28 13 26 Z Z 
~ 

17 7t58 9 18 1 40 10 30 38 14 38 - - - - Z 70 19 957 11—--—-- ._ i— —•—_ — — 9

g !? 7, 
-., -. -o 21 Z7 Io "~2 "2 Z Z Z Z Z U9 I2 li

97 5o 13 .3 1 9b 52 10 49 37 üí 21 — — — — _ __ 113 58 171
*4 8 17 2 33 33 13 51 ----- Oi 73____ !_____ !_____ ______ i
50 1 25 -- 3 5.3 __ 51 _ _ fiO ri
32 30 27 22 12 37 31 48 41 41 29 66 42 27 Z - - _ Z 71 93 16Í12 1.) — — 12 15 12 15 _ — — — _ 12 15 27

r Jr 
~V "" ~« ~"o "" °l 5i GJ 52 ----_ 64 54 118

! ,1' }g g -, J 11 l(i  — ! — —  13 18 31
« í2 í ? -, i3 11 15 ----- 23 20 .3

4 1 1 _2 _ 2) Í3 1; • 1(i 21 - - I - - _ 37 21 58

! 65 22 18 3 59 31 29 ~2 31 ^7 57 Io Z Z Z Z Z 88 1:3 121
i Ç2 39 17 3 12 43 44 33 11 39 19 45 !-__-__ 8Í - 55 í:39" 8 5 li 1- li ----- 21 14 35

3;> J3 o 2 28 11 14 14 28 ------ 42 14 56
100 70 — — loo 70 —. —. 100 7() — — — — — 10i) 70 170. 864 540 221 105 59 9Í 25 2í 735 700 420 103 12 20 503 571 663 252 _ - - - 1 1167 823 1990

_G _3 Z 
"" Z ~~ _. ------- 10

37 2) 14 4 22 33 33 Io !() """> ~33 I3 *23 Z Z Z Z Z 1-j 106
^ 9 5 113 li 10 16 11 ----- 2i 14 38
22 5 4 2 19 12 12 12 10 - - - - _ 28 13 4113 2-6-3 2 13 10 12 ------ 2> 28

« l'i i2 7 11 18 1S 17 li 10 13 20 19 ----- 33 32 68
,8231-- 12 _ - _ 1 15 19160 99 10 o 101 iOi 17 151 100 28 ----- 179 108 287

7 -¦'¦¦¦*.¦ •,; .4 :,- - 10 - - — - _ 11 18
128 52 60 2.3 12 20 39 97 73 119 2S 23 110 75 81 29 5 - 1 - 12 2 50 101 3Í3

í _ -5 14 ------ 2i 31

, 133 109 12 1 121 112 22 ~5 ~1 ~3 lio W3 31 12 Z Z Z Z Z ü7 12 207
73 }3 44 12 11 . 70 23 59 12 82 35 50 ----- 132 37 169
»] « ?ô 83 65 2) 67 4 16 93 ------ 135 24 16031 8 10 2 25 15 22 27 17 17 1 - - - - 45 23 68'' Üí - í 

1 i:í 'i] 25 ü() i2 50 32 57 ----- 107 36 143,
2Í2 137 98 38 38 69 29 15 215 171 177 ~78 "l5 219 18) 148 70 Z5 

~1 
- - 

~7 ~~2 407 259 605
*

2?2 312 5 4 287 335 li 2) 28í 29! 17 29 ----- 301 325 626
ig J ng { lü 10 15 18 ----- 25 11 M

: 8/ 31 29 9 li 79 38 53 107 48 28 4 _ - _ _ 139 52 131

2 1—--— 1- 12------- 3
~-l— ---- l-___— __ !__-____ .-•,_ 1
Â J. 4 "~ ------ 13 16
^ S 2S ü lfi (JS 76 63 17 Gí5 73 65 24 ----- 131 97 223

jO JO 44 6 67 31 55 13 61 31 63 15 ----- 124 46 170

1(5 7 15 12 12 13 14 12 ----- 21 16 37
!0 — 3 - 10 12 ------ 13 13 :* — — 2   — 2     — —   2
53 23 24 8 46 23 10 33 17 53 10 ----- 83 27 1131— -— 1— _-_ ________ 1
/522- 2- 3-- ----- 10 19

"7. 4J — 4i —' 51 10 58 ------ 6Í 64
^ J 2 1 10 15 !-_____ 18 21

mi M1 "" *" *5 ----- 87 15
Io U 

"7, ~~ ~" 173 132 11 11 1 2 - - - 19) 115 335
J? ff ? 4 47 35 28 39 28 35 li - - - - - 75 42 117,30 n 12 3 27 29 58 20 ----- 59 2C 79
tíJ 2) 11 o 25 50 24 33 17 32 17 38 18 - 20 1 2 100 « 23 128
n r 1 ¦""' "a 11- 3 - - - - 717 6 4 2 40 19 21 - - 1 _ 2 31 37

1818 2816 1155 510 305 431 213 122 3997 3232 2411 671 113 76 3713 3119 2721 9)2 37 3 22 1 25 338 291 679
-~ — — -— ___ __________388 291 679

" 
! 

"" "¦' ¦Il1"1 ¦ ¦!¦ II I ¦

H. 2
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BOLETIM A.NNUAL DA MORTALIDADE DA CIDADE DO MIO DE JANEIRO

QUADRO DA MORTALIDADE DIÁRIA, MENSAL E ANNUAL EM 1888

MEZES

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho .
Julho.
Agosto ....
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

1 *2 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

19
28
24
23
30t

28:
2i
16
37
31

17'28
20
31
42
34
24
20
30

2Í 21
33 4>
33 30
22 22
22 30
30 35
22 3»
22 24
25 28
37 34
28 39
26 37

21
ól
23
35
31
35
23
32
21
26
19
40

23
2)
16
25
23
3:)
27
20
20
23
30
3í

18
23
23
3í
37
23
22
22
2.9
30
25
37

27 27 30 2? 26 29 2} 27 27
23 29 21 20 35 39 3Í 30 19
32 27 27 33 37 20 18 23 33
20 35 33 31 33 38 29 23 37
35 33 27 31 30 34 32 19 31
24 32 33 20 32 20 20 38 30
29 31 31 33 31 31 25 23 31
26 30 21 28 2Í 17 20 25 25
21 23 21 30 25 24 25 20 17
21 25 31 33 19 18 34 20 25
30 30 30 18 33 29 3í 38 35
37 39 33 32 40 30 29 27 27

28
10
21
25
31
22
33
25
20
37
33
33

23
18
33
46
29
31
2S
29
34
23
27
42

3 20 32 21 25 20 21 25 20 22 27 27
28 25 30 29 30 15 25 20 25 25 32 —
31 27 35 25 30 18 25 24 27 29 26 23'26 31 29 25 32 38 30 31 40 33 3í
27 28 31 30 35 3í 25 30 20 25 32 30
25 2í 35 26 38 31 31 22 33 13 25 31
25 30 31 25 28 31 31 17 29 27 33 24
18 34 37 30 20 20 24 24 23 28 23 16
30 27 22 19 29 2S 2) 30 25 19 28 27
31 1!) 38 33 27 35 35 33 30 38 41 36
20 2) 37 31 30 32 38 27 50 2(3 33 30
00 42 33 32 42 45 42 35 49 40 55 39

oo

4Í

25
25

20

41

SSSaBB^OBBaBBI
taaaM^|L'i^EBffitiiggguujajiitMi>''ii»Hu'!W'-l»t-.

Total do anno
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

SOMMA

703
785
839
922
931
903
873
772
757
9V9
929

1.141

10.550

QUADRO DA MORTALIDADE DIÁRIA, MENSAL E ANNUAL EM 188?

MEZES

Janeiro
Fevereiro...
Março
Abril
Maio'.
Junho
Julho.
Agosto
Setembro...
Outubro—
Novembro...
Dezembro...

II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

29
?i
40
35
35
38

38
44
41
39
39
41
52
57
51
51
29 21

06
52
30

34
25
30
36
43
5í
35
62
40
43
43
331 35

50
38
42
37
41
40
40
49
54
47

33
31
44
50
3í
41
30
D/
70
47
29
3í

37
33
45
42
43
37
35
53
41
50
30
34

30
36
34
40
41
40
37
51
56
56
49
27

35
46
29
50
41
47
52
50
56
33
32
22

26
31
40
35
35
49
43
53
55
37
43
24

39
3S
54
38
40
37
45
45
49
37
26
27

10
35
31
31
41
40
41
55
00
37
42
40

22
42
3b
12
37
33
42
62
48
47
31
25

28
41
32
3í
39
37
56
51
08
40
32
31

38
25
31
31
43
136
59
40
61
3S
44
29

3Í 30 37 41 38 43 30 33 29 31 35
32 45 41 40 29 • 38 31 20 28 32 40
42 36 38. 48 33 31 40 37 37 45 37
36 33 34 32 44 31 31 43 29 35 26
39 42 45 38 41 31 35 35 27 42 26
30 40 38 37 43 43 37 48 37 49 33
58 51 47 53 58 57 46 45 42 49 42
39 40 48 51 53 51 67 63 53 08 46
52 04 65 6í 61 55 51 33 57 5í 50
45 40 37 50 39 40 39 36 40 39 38
32 49 33 31 32 32 36 31 33 47 30
22 30 33 3í 35 36 28 31 34 31 28

40
40
37
44
40
36
47
56
43
39
35
44

31
23
30
40
319
43
50
67
44
31
25
43

31
3Í
42
41
43
43
43
63
53
25
30
41

3í

37
52
36
57
48
62
41
41
32
30

l

36

33
50
48
41
53
74
33
49
21
17

?1

38

48

39
52

4í

35

SOMMA

Totol do anno.

fBfj.ffuumi-uMw-i-Mumi .,- —B—i

>>

Mortalidade nas freiíiiezias urbanas, tlurante o aimo do ÍSSS

Santissimo Sacramento 536 óbitos

S. José 45i >>

N. Senhora da Candelária «. 73 ,,

Santa Rita 4?9 > >

SanVAnna 4-262

S. Christovão 52í

S. Francisco Xavier do Engenho Velho 480

Santo Antônio 599

N. Senhora da Gloria 739

10 S. João Baptista da Lagoa 308

11 Divino Espirito Santo.. 665

12 N. Senhora do Engenho-Novo 382

13 N. Senhora da Conceição da Gávea  03

Logares sem classificação 263

De fora da cidade  31

> >

Mortalidade nos lnspilais, hospícios, enfermarias, asylos
c casas do saúde, durante o anuo de 1888

Sacramento.

S. José.

> i

Somma  6,924

Santa Rita..

SanVAnna...

S. Christovão

Eng. Velho..
Sto. Antônio.

Gloria

iagõa

Esp. Santo,.

N. B. Do

Hospital do S. Francisco de Paula 15
Asylo da Conceição 4
Hospital da-Misericórdia 2.206

» Militar do Castollo.... 77
» da Penitencia 61

Casa dos Expostos 76
Enfermaria do Corpo de Policia .' 6

» Arsenal de Guerra 0
Casa do Saúde da Ajuda 24

> » » rua Fresca n. 55
Hospital de Marinha i08

» x> Santa Barbara 2
Hospicio da Saúde 373
Casa do Saúde da ladeira do Faria n. 25 14
Hospicio do Soccorro 67
Hospital dos Lázaros..". H

Enfermaria dos Meninos Dcsvalidos 3
Hospital do Carmo 58

» do S. João de Deus 115
Casa do Saudo de S. Sebastião j
Hospicio de Pedro II (alienados) 21

» » S. João Baptista 151
Asylo do Santa Maria 20

I Enfermaria do Alto da Real Grandeza 0
da Escola Militar 4

Casa de Saudo da rua de Olinda (Dr. Eiras) 7
Enfermaria da Casa de Detenção 8

» » » > Correcção *2
Asylo da Mendicidado jffiP

Somma 3.62^

fora da cidado falleceram nos hospitaes 533 indivíduos.
—————a— i i. i i miimi i ii —a——a—ai——a—MaMa»a«a——^m

l.OSí
.970

1.173
1.140
1.213
1.235
1.416
1.695
1.601
1.290
1.054

908

14.875
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BOLETIM ANNUAL DA MORTALIDADE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO II

CAUSAS DE MORTE SEGUNDO A ORDEM NUMÉRICA EM 1888

Tuberculose 1-900
Moléstias do apparolho circulatório. 1.210

corebro-espi-
nhal 1-033

Moléstias do apparolho respiratório. 853

Athrcpsia G58
Febres perniciosas ?. 013
Fobro amarella 529
Moléstias do apparolho digestivo.... 418

Deformações e causas congênitas.... 335
10 Marasmo senil 273
11 Varíola 171
12 Tétano infantil.....' 170
13 Canceres Mi
li Moléstias do apparolho genito-ouri-

nario 1Í8
15 Pneumonias 130
16 Accidentes 128
17 Impaludismo chronico... 121
18 Diphtheria e crup 118

Somma 9.119
i nJiiiiJiiiinin iiu i ii rpimff—i—¦r •>> > > ¦—¦——¦

Transporte 9.119
19 Febres remittentcs-palustres 115
20 Lymphangites 106
21 Febro typhoide 95
22 Alcoolismo 73
23 Febres typho-malaricas 71
2í Moléstias concernentes á gestação,

parto e puerperio Gí
25 Beriberi 61
20 Gangrena gazosa 58
27 Syphilis. 56
23 Erysipela 43
2!) Sarampo 41
30 Pyohemia 41
31 Rhoumatisruo 38
32 Moléstias do peritoneo 37
33 Suicidios 37
3í Febres estivaes 35
35 Septicemia 35
36 Dysenterias... 31

Somma 10.153

Transporte  10.156
37 Anemia e ehlorose... 29
38 üremia 23
39 Coqueluche., 27
40 Hypoemia intertropical 23
il Moléstias dos ossos, articulações e

músculos 21
42 Moléstias da pelle e do tecido cel-

lular subcutaneo 15
43 Escorbuto 10
4i Escrophulose 10
45 Typho 9
46 Diabetes 8
47 Homicídios 7
48 Rachitismo 5
49 Hydrophobia. 5
50 Saturnismo 1
51 Causas não classificadas 117
52 j> > declaradas 79

Total 10.550

CAUSAS DE MORTE SEGUNDO A ORDEM NUMÉRICA EM 188?

1
2
3
4

6
7
8
9

10
11

12
13
li
15
16
17
•18

Var.iola 3.357
Tuberculose .2.025
Moléstias do apparelho circulatório. 1.249

» *» » respiratório. 1.231
» » » corebro-espi-
nhal 1.118

Impaludismo 915
Athrepsia 833
Nascidos mortos 763
Moléstias do apparelho digestivo... 516
Sarampo 27i
Deformações e outras causas conge-
nitas 2Í5

Marasmo senil 23í
Mortes violentas 177
Canceres 153
Lymphangitos 140
Diptheria e orup 12q
Tétano dos recemnascidos 120
Moléstias do apparelho genito-ouri-
nario no

Somma... 13.538

Transporte  13.538

19 Febre amarella 100
20 Alcoolismo 85
21 Gangrena 77
22 Febro typhoide 75
23 Beriberi 6Í
24 Moléstias concernentes á gestação,

parto e puerperio 6í
25 Anemia e chloro-anemia* 57
.26 Syphilis 54
27 Pyohemia 47
28 Rheumatismo 48
29 Coqueluche 44
30 Tétano 4í
31 Septicemia.. 39
32 Uremia 39
33 'Erysipela 38
34 Cholera infantil 30

Somma... 14.486

Transporte 14.486

35 Moléstias da pelle e do tecido cellu-
lar subcutaneo 30

36 Escrophulose 27
37 Hypohemia intertropical 27
38 Febres estivaes 25
39 Moléstias dos ossos, articulações e

músculos 25
40 Escorbuto '..... 18
41 Typho 15
42 Rachitismo 8
43 Hydrüphobia 4
44 Escarlatina ' 3
45 Saturnismo 3
46 Dyabetes 1
47 Causas não classificadas 114
48 Moléstias não declaradas 89

Total 14.875

n ——¦—BBB«

Mortalidade determinada pela VARÍOLA
em 1888, segundo os mezes:

Janoiro 41
Fevereiro 32
Março 5
Abril 7
Maio. 5
Junho 8
Julho  7
Agosto il
Setomb; n
Outubro 21
Novembro 12
Dozem bro 11

MMMMMM*

Total I71

"— ' x

Mortalidade determinada pela VARÍOLA
em 188?, segundo os mezes:

Janeiro ••• 74
Fevereiro 74
Março 91
Abril 129
Maio 202
Junho 2frl
Julho 443
Agosto 6S9
Setembro 635
Outubro 426
Novembro ^
Dezembro ^

Total 3.357
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BOLETIM ANMAL DA MORTALIDADE'DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Mortalidade determinada pela FEBRE AMA-
RELLA em 1888, segundo os mezes:

Janeiro .
Fevereiro
Março. .
Abril . .
Maio . .
Junho. .
Julho . .
Agosto .
Setembro

¦ • •

1(5
90

•

58
83
82
08
35
12
15

Outubro.
Novembro
Dezembro

16
1S
71

Total 550

Mortalidade determinada pela FEBRE AMA-
RELLA em 1887, segundo os mezes:

Janeiro .
Fevereiro
Março .
Abril. .
Maio
Junho. .•¦¦. ." .
Julho.
Agosto
Setembro
Outubro.
Novembro
Dezembro

0
10
10
22
11
7
1
3
2
ov

l
10

Total . L00
iWJHwreKcarari ¦-^'¦--H=flsaeafs?rin«B

Mortalidade de FEBRE AMARELLA pelas
freguezias urbanas, em 1888

1 Santissimo Sacramento
2. S. José (1)

Nossa Senhora da Candelária . . . . .
Santa Rita (2)
SanfAnna (3)  .

G S. Christovão (4)
S. Francisco Xavier do Engenho Velho .
Santo Antônio

!) Nossa Senhora da Gloria (5) . . . ..,•...
10 S. João Baptista da Lagoa
11 Divino Espirito Santo
12 Nossa Senhora do Engenho Novo. . . .
13 Nossa Senhora da Conceição da Gavêa. .
Logares sem classificação

Total.

m\ Na casa de Saúde da rua Fresca n. 1 falleceu . .
No Hospital da Misericórdia falleceram .....

(2) No Hospital da Marinha falleceram
(3) No Hospital de Nossa Senhora da Saúde na Gamboa

fallflceram
('0 No Hospioio do Soccorro falleceu .......
(5) No Hospital do S. João de Deus falleceu

70
25
53
G8
10
5

57
49
10
31

•>
. . o

Gl

529

1
56

5

155
1
1 *

Mortalidade de FEBRE AMARELLA pelasfreguezias urbanas, em 188?

Santissimo Sacramento
S. José (1) 
Nossa Senhora da Candelária 

í Santa Rita
5 SanfAnna (2)
0 S. Christovão

S. Francisco Xavier do Engonho-Velho
Santo Antônio
Nossa Senhora de Gloria

10 S. João Baptista da Lagoa (3)
11 Divino Espirito Santo  .
12 Nossa Senhora da Conceição do Engenh» Novo . .
13 Nossa Senhora da Conceição da Gávea '.
Logares sem classificação . . . 

Total

(1) No Hospital da Misericórdia falleceram.
(2) No Hospicio de Saúde falleceram . . .
(3) No Hospital de S. João Baptista falleceu

3 óbitos
19 »

»
»

58 »
»
»
»
i

>
»
»

>¦>

»

100 óbitos

0
ÍS

1

Relação das freguezias d'onde foram removidos doentes de FEBRE AMARELLA
para o hospital maritimo de Santa Isabel, na Jurujuba em 1888

1 Santissimo Sacramento
o. José, ............
Nossa Senhora da Candelária. . . . .
Santa Rita

SanfAnna  . .
0 S. Christovão .'

S. Francisco Xavier do Engenho Velho
Santo Antônio

Somma.

90
85
15
G3
53
11
12
49

38L

Transporto
9 Nossa Senhora da Gloria

10 S. João Baptista da Lagoa
11 Divino Espirito Santo . 
12 Nossa Senhora do Engenho Novo . . . .
13 Nossa Senhora da Conceição da Gávea. . .
Logares som classiticação
De fora da cidade  . .

Total
Destes falleceram 221

38 L
30
10
19
o

0
ICO
71

020

Relação das freguezias d'onde foram removidos doentes de FEBRE AMARELLA
para o hospital maritimo de Santa Isabel, na Jurujuba, em 188?

Santissimo Sacramento.
S. José. .
Nossa Senhora da Candelária.
Santa Rita ..... . .
SanfAnna .
S. Christovão
S. Francisco Xavier do Engenho Velho , . .
Santo Antônio

• • » •
0

0
4
0
0

1
0

Somma. . . 12

Transporte

Total .
Destes falleceram 11

Nossa Senhora da Gloria . .
10 S. João Baptista da Lagoa 
11 Divino Espirito Santo
12 Nossa Senhora do Engenho Novo
13 Nossa Senhora da Conceição da Gávea.. , . .......
li De fura da cidade

12

0
1
o
1
0

24
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BOLETIM ANNUAL DA MORTALIDADE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Relação do numero do doentes falleeidos de FEBRE AMARELLA
no Hospital Marítimo de Santa Isabel, na Jurujuba, em 1888

Procedências :

L/()X*tO« • • • • • •• • • • ¦ # ¦ «• • • • • « • •

Provincia • ¦ * • * ? • • ¦ •

45
14í
32

Total.  221

Hospital Marítimo de Santa Isabel, 26 de Fevereiro de 1889.

Assignado: Dr. Pinto Kctto
Director do Serviço Medico

Relação do numero de doentes falleeidos de FEBRE AMARELLA
no Hospital Marítimo de Santa Isabel, na Jurujuba, em 1887

Procedências:

Mar.
Corte
Provincia.

• ¦ : ¦¦• ¦ • / ? • • • *

• 
-:¦¦' 

•.

• • • t

26
11

O

Total ,

Hospital Marítimo de Santa Isabel, 2í de Fevereiro de 1888.

37

Assignado: Br. Pinto Nètto
Director do Serviço Medico

OBSERVAÇÕES

Com bastante pezar temos ainda de confirmar as considerações que em 1887
fizemos, no resumo dos boletins mensaes, publicado sob n. 13.

Não possuímos um recenseamento moderno e exacto da população da capital
do Império.

Em relação a uma população de 400.000 almas, o coefflciente de mortalidade
durante o anno de 1888 foi de 26,3 por 1.000 habitantes:

Janeiro de 1889.

Dr. João Pires Farinha
MEDICO DEMOGRAPHISTA
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Movimento do serviço interno

Por Aviso de 16 de abril, resolveu o antecessor de V. Ex. designar o Dr. Manoel

Alves da Costa Brancante, o mais antigo membro do extincto Instituto Vaccinico, para

substituir o Dr. Agostinho José de Souza Lima, que passou a exercer internamente o

Lar de Inspector Geral; devendo o Dr, Araújo Góes, quando entrasse no goso da licença

que obtivera, ser substituído pelo delegado que se seguisse em antigüidade ao Dr. Bran-

°antCumpre-me 
informar a V. Ex. que o Dr. Araújo Góes desistiu dessa li-

cença.

Havendo o Dr. Figueiredo Magalhães se recusado a submetter o posto cirúrgico

por elle estabelecido na rua do Cattete âs condições do art. 33 § 8° do regulamento em

vkor dirigiu-se esta Inspectoria, em 4 de outubro, a esse ministério que, em Aviso de

20domez seguinte, mandou comprehender nas disposições do citado artigo os postos

cirúrgicos estabelecidos em casas particulares onde, além de curativos momentâneos, se

recebam doentes em tratamento. Para os fins convenientes offlciou-se, nesse sentido, ao

delegado de hygiene da respectiva circumscripçâio.

Apresentado, em sessão de 4 de julho, o Aviso desse ministério de 2 do mesmo mez.

ao qual acompanhou copia do officio em que o Inspector de Hygiene da província de

S pilo lembrou a coLessão do prazo de um anno para o exame de sufficiencia

L ^rem de prestar os médicos e parteiras de nacionalidade estrangeira quand

vierem com os immigrantes destinados aquella provincia, deliberou-se mformar que tal

rr^T.Lt* ia dod^sio no. arts. 431 do. ctatuto. das faculdades d, m -

dZ e 1do Regulamento Sanitário, só poderia ser feita, reformando-se a respectiva
' 

nXovigeate! b. agente dos ia.orcs.os da in.r.igr.ç*. * Ugad.ao.do

* 
Nat^uinte, a,o„ aatecossor «ao de» comento i .aporia d. oficio

que no dia 7 dirigiu ao referido ministério no sentido exposto.

dentário oade » *«--£££.^^ optar por La da.
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tuindo o regulamento em vigor incompatibilidade alguma entre o exercicio da —

arte -dentaria — e o da —medicina e cirurgia—, quando o profissional fôr medico,

pôde este exercer a odontologia em seu consultório, por isso que o exercicio dessa

especialidade nao o incompatibilisa para o goso de todos os privilégios de que o in-

veste o titulo 
"de 

doutor em medicina. . .

Por officio de 9 de outubro, solicitou esta Inspectoria do Desembargador Chefe de

policia da Corte as necessárias providencias afim de facilitar as desinfecções nos casos

de moléstias contagiosas, o que se dava, ás vezes, dous ou tres dias depois da morte ou

remoção do doente, por falta de communicação immediata, trazendo esta demora grave

prejuizo á saúde publica. Para ramover esse inconveniente bastaria que as autoridades

policiaes,,logo que tivessem conhecimento de qualquer facto, o communicassemaos

delegados sanitários. •
Aquella autoridade deu-se pressa em prestar o auxilio pedido, reclamando a relação

das residências dos delegados de hygiene. Essa relação foi-lhe immediatamente

remettida.
Em quadras epidêmicas e fora dellas, sendo da maior conveniência, mesmo impre-

scindivel, que as autoridades sanitárias tenham immediata participação de qualquer caso
de moléstia trasmissivel para occorrer a tempo, pelo isolamento e desinfecção, de obstar
a disseminação dos contágios, acontece encontrar ck parte da população a maior
repugnância, a mais censurável desidia, amais patente fraude em furtar ao conhecimento
dos delegados todos os esclarecimentos que os habilitem á intervenção prompta e efficaz.

Com a organisação actual do serviço de epidemias, o mal apontado inutilisa todos
os esforços da administração e esterilisa todos os dispendios que se possam empregar;

para obvial-o parece-me que só uma medida legislativa, uma lei que torne obrigatória
a declaração á autoridade sanitária de todos os casos de moléstia transmissível, poderá
corresponder á urgência e importância do recurso fundamental em assumpto de tão grande
monta e permittir que a inspectoria intervenha sempre na oceasião opportuna, isto é,
antes da disseminação de focos múltiplos de irradiação complexa e gravíssima.

Para este ponto solicito a esclarecida attenção de V. Ex., de modo muito particular.

Em officio de 22 de Novembro, informou esta inspectoria ao Ministério dos Negócios
do Império a respeito da grippe que, com a forma epidêmica, acommettera os animaes
de raça muar e cavallar ; dando contadas medidas tomadas para bem conhecer as causas
dessa epizootia e lembrando então ao antecessor de V. Ex. que, não havendo especialista
na repartição, era indispensável, urgente mesmo, consultar um veterinário a respeito
dos meios mais efficazes a empregar.

Para esse fim propoz a nomeação, como auxiliar especialista desta Inspectoria, do
veterinário belga M. E. Hellot, de reconhecida competência profissional, encarregando-o
ao mesmo tempo do exame das vaccas leiteiras e do gado abatido para consumo.
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Consultada a Inspectoria sobre a validade, para todos os effeitos legaes perante o

Regulamento actual (art. 42 § único e 50), das licenças concedidas até agora pelo

Ministério do Império, a práticos de pharmacia, no regimen do regulamento sanitário de

1882 que extinguiu essa classe, absteve-se de emittir juizo pedindo ao mesmo ministério

para resolver definitivamente a respeito, por julgar fora de sua competência decidir

assumpto contrario ás determinações do regulamento que a rege.

Em sessão de 20 de julho teve a Inspectoria sciencia do Aviso do Ministério do lm-

perio n-. 2050 de 19 do referido mez, mandando que a Inspectoria informasse sobre a

petição em que Antônio Furquim Werneck de Almeida e outros pharmaceuticos repre-

sentam ao governo contra o Regulamento annexo ao Decreto n. 9.554 de3 de fevereiro

de 1886 na parte que regula o exercicio da pharmacia por indivíduos não formados

(art. 65 e 68), e na de 11 do mez seguinte approvou o parecer sobre essa petição com a

restricção proposta pelo Inspector interino, acceita pelos demais membros contra o voto

do Dr. Araújo Góes: «que se limitasse o prazo de concessão da licença a 10 annos,

findos os quaes poderia o pratico continuar no goso da mesma si provasse que ainda

subsistiam as condições que motivaram a concessão. »

Com o officio de 7 de agosto, meu antecessor teve a honra de apresentar a esse

Ministério a memória relativa ao primeiro semestre de 1888, de accôrdo com as dispo-

siçoes do art. 20 § 9 do Regulamento Sanitário em vigor.

Com o de 23 de julho esta Inspectoria submetteu á esclarecida apreciação do ante-

cessor de V. Ex. as instrucçoes para o concurso aos logares de chimicos do laboratório

de hygiene.
Apenas assumi o cargo de Inspector geral de hygiene, ordenou - me S. Ex. que

emittisse minha opinião a respeito das referidas instrucçoes, o que promptamente cumpri;

e inversamente do que aconteceu com a revisão do regulamento interno da repartição,

muito pouco tive a accrescentar, não alterando a essência do.trabalho de meu antecessor

interino.

Em o mez de maio, o Dr. Souza Lima, designado em 6 de março para exercer

interinamente o logar de Inspector Geral de Hygiene durante a licença concedida ao

effectivo, nomeou uma commissão, composta dos membros da Inspectoria Drs. Gonçalves

Cruze Costa Brancante, e dos delegados Drs. Guimarães Rebello, Frederico Xavier e

Gustavo de Sã, para organisar o regimento interno da repartição, na conformidade do

disposto no art. 192 do regulamento annexo ao decreto n. 9.554 de 3 de fevereiro de 1886.

Apenas empossado do cargo, em que me acho, o antecessor de V. Ex. submetteu

ao meu juizo esse regimento que, não me parecendo corresponder a seus fins e contendo,

H. 3
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além disso, matéria estranha ás nossas attribuições, foi per mim completamente reto-

dido;e, depois de approvado em sessão de 9 de janeiro do cerrente anno, remettido

a esse ministério no dia 14»

Em sessão de 8 de agosto, o Inspector interino resolveu proceder, com os pharma-

ceuticos, á revisão das tabellas de medicamentos e drogas, de conformidade com o

art 193; encarregou oDr. Gonçalves Cm de organisar as instrucções especiaes deque

traia o art. 192, relativamente aos cemitérios e serviço funerário; o Dr Pires de

Almeida de um plano de inspecção dos estabelecimentos de comeshveis; o Di Aauo

Gôe* de formular um projecto para desiufecções obrigatórias; o Dr. Costa Brancante

do estudo e classificação dos estabelecimentos insalubres e perigosos, commissão essa

aue, depois, passou ao Dr. Pires de Almeida.
Todos esses trabalhos foram concluídos e sujeitos à approvação do governo, es-

tando já impressas e approvadas as novas tabellas de medicamentos e drogas.

Todas as vezes que pela Inspectoria de Hygiene foram impostas multas por infracçâo

das disposições do Regulamento Sanitário em vigor, deu-se o necessário aviso ao Adminis-

tradordaRecebedoria do municipio afim de tornar effectiva a respectiva cobrança na

forma do art. 176 daquelle regulamento.
EmHdejunhonosofficiou esse funccionario, remettendo uma relação por elle

solicitada anteriormente e declarando que, não tendo os infractores, depois de intimados,

pago as multas que lhes haviam sido impostas, fez remetter às competentes guias ao

Contencioso do Thesouro Nacional, para os devidos effeitos.

Em sessão de 21 de novembro, resolveu-se reiterar o oferecimento, já ante-

riormente feito em 19 de julho, á Illm. Câmara Municipal, para a interferência

da Inspectoria Geral de Hygiene junta às commissões de justiça e de saúde e praças,
afim de estabelecer o necessário accôrdo entre o Regulamento Sanitário vigente e as

disposições das novas posturas organisadas pelo Barão de Paíanapiacaba.
Em offlcio de 24 de novembro, esta Inspectoria, acceitando o convite feito pelo

presidente da Illma. Câmara Municipal para a confecção do código de posturas, pondo o

Regulamento Sanitário de accôrdo com as disposições municipaes, na maior parte das

vezes em completa discordância, participou que se faria representar por seus membros,

visto ter o Inspector Geral interino communicado achar-se impedido na hora designada

para as conferências.
Empossado a 4 de dezembro no logar de Inspector Geral de Hygiene, communi-

quei, dous dias depois, á Illma. Câmara Municipal que estava prompto a comparecer,

o que fiz por alguns dias, interrompendo para attender ao serviço extraordinário

com o apparecimento da actual epidemia que reclamava todo o tempo para as medidas

que pudessem diminuir o seu desenvolvimento ou extinguil-a afinal.
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Logo, porém, que o serviço extraordinário o permittir, pretendo proseguir naquelle

trabalho ao qual dou o maior apreço ; e espero, amparado pela boa vontade da lllma.

Câmara, conseguir aplainar todas as difficuldades, harmonisando, quanto possivel, o

Regulamento Sanitário com as posturas municipaes.
Por Aviso de 27 de julho desse ministério, o antecessor de V. Ex. autorizou o

Inspector Geral de Saúde dos Portos, conforme S.S. solicitara em oíficio de 25 do mez an-

terior, a formular, mediante accôrdo com o Inspector Geral de Hygiene, e submetter â

consideração do Governo, um plano de providencias tendentes a evitar a propagação da

varíola, de que freqüentemente chegam acommettidos aos portos do Império immigrantes

italianos.

Tendo o Conselheiro Dr. Nuno de Andrade, Inspector Geral de Saúde dos Portos,

communicado a esta Inspectoria as reclamações do Dr. Inspector do porto de Santos

a respeito da chegada a esse porto de immigrantes accommettidos de varíola, concordou-se

em restabelecer o hospital de Santa Barbara, para ahi serem tratados os variolosos

e onde os immigrantes, com destino aquelle porto, fossem vaccinados ou revaccmados.

Por officio de 10 de agosto, esta Inspectoria communicou ao antecessor de

V Ex que podia fornecer todaalympha vaccinica necessária aquelle serviço, que

seria perfeitamente executado pelos delegados das duas inspectorias conjunctamente

ou por médicos especiaes designados por esse ministério.

Por officio de 6 de dezembro, encarreguei o Delegado sanitário, Dr. Dermevalda

Fonseca, de visitar diariamente o alojamento dos immigrantes cearenses, afim de fazer

observar as necessárias medidas hygienicas e de mandar transportar para a Santa Casa

de Misericórdia os enfermos em geral e para os hospitaes especiaes os atacados de mo-

lestias infecto-contagiosas. Desse officio deu-se immediatamente conhecimento à Inspe-

ctoria das terras e colonisação.
Por officio de 11 do mesmo mez ordenou-se ao mesmo delegado que vaccmasse

todos os emigrantes cearenses que não o tivessem sido.

Em officio de 27 de dezembro, tive a honra de communicar a V. Ex., por in-

formação do Dr. Dermeval da Fonseca, Delegado em serviço especial no alojamento dos

immigrantes cearenses, a entrada de alguns immigrantes italianos na mesma hospedam,

o que produzia uma agglomeração perigosa sob todes os pontos de «* e em con e-

quencia da receptividade máxima de que gosam estes immigrantes para a febre amarella.

No sentido de remediar esse inconveniente solicitei, com urgencxa, de V. Ex.

:as necessárias medidas, que foram cumpridas, desaparecendo o mconvemente apon.

tado que nunca mais se reproduziu.



-20 -

Durante o anno de 1888 foram apresentados â consideração desta Inspectoria 150

preparados pharmaceuticos, sendo :

Nacionaes
Estrangeiros

.. • • • • •••••<••• .....oooo. • •¦•••«• Í20 .
20

Mereceram approvação para poderem ser expostos à venda..

Foi negada essa licença • • • 

140
97
43

140

Foram devolvidos por diversos motivos 10

Destes:
São nacionaes
Estrangeiros.. ••*.••••• ••••••••• ...••<•.•• • •»••••••••

6

10

Neste assumpto, peço permissão a V. Ex. para ponderar que carece de modificações

o Regulamento Sanitário vigente, por ser extremamente pródigo em facilitar a exploração

commercial de formulas que, diariamente prescriptas por todos os clinicos, não devem

figurar como especialidades pharmaceuticas, susceptíveis de applicação prejudicial,

quando não indicadas por medico e de accôrdo com as condições individuaes do enfermo.

Conviria restringir o favor a formulas novas, em que figurem medicamentos de acção

comprovada e especial a um determinado estado mórbido, sem possibilidade de gene-

ralizal-as a varias moléstias de causa diversa, embora de symptomas análogos. Mesmo

assim, só os pharmaceuticos diplomados ou licenciados as poderiam apresentar â consi-

deração da Inspectoria, cessando o uso de formulas empíricas, pretendidas invenções que,

escudadas pelo art. 62, invadem o paiz e se transformam em panacéas, que abusivamente

vão sendo aconselhadas a todos os que soffrem de quaesquer incommodos, em prejuizo dos

soccorros próprios que só o medico pôde indicar.

MAPPA da receita fornecida pela Inspectoria Geral de Hygiene, durante o anno de 1

Editaes de práticos..

Licenças aos mesmos

;;';.,» a pharmaceuticos

» a droguistas

» de preparados nacionaes...
¦ de preparados estrangeiros

Certidões • • • •

Alugueis do pavimento térreo

NUMERO

140

140

66

6

95

7

157

IMPORTÂNCIA

5:60030000

2:7S6$000

l:313$400

119$400

l:890$500

139&300

746^000

i:340$000

Somma. 13:934^600

Inspoctoria Geral de Hygiene, 31 de Dezembro de i888.
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IÂPPA demonstrativo dos médicos, pliarmaceuticos, dentistas e parteiras, matriculados, de 1 de Janeiro a 31 de

Dezembro de 1888

I I
MÉDICOS PHARMACBUTICOS DENTISTAS PARTEiRAS

te TOTAL
MEZES ¦_. «£SbÊ¦ w«5 si. o . §

§ -a- s i I s 1 §
í

Janeiro 21 31
70 nl01° 12Fevereiro w

Março  0 0 15

Ari .- ''21 ' 10 31

Maio . ........ 17 10 21

M 11° liJunho  ¦ .
0 0 10

Julho Jft
12 10Agosto  .. *

Setembro-: 13

Outubro...  
' ¦ '

6Novembro r« 1
n 1 0 2 0 0 0 7

Dezembro  

Somma  113 M 
[ 

10 1

i
-' |

Resumo

117, Médicos
41Pharmaceuticos °~

t 13Dentistas * 
*

3
Parteiras

174Somma

Inspectoria Geral de Hygiene, 31 de Dezembro de 1888.



IAPPA demonstrativo das licenças concedidas a pharmacenticos para toem pharmacias no municipio neutro, de 1 de Janeiro a 31 de dezemko de 1888
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Funccionando <• * 
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Obtiveram baixa ••••••
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Somma.

3S
19

57

Inspectoria Geral de Hygiene, 31 de Dezembro de 1888.
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IAPPA demonstrativo das licenças concedidas a práticos, para terem pkrmacias nas províncias do Império, de 1 de Janeiro
a 31 de Dczciéro de 1888

MEZES o
H

as•A

3
ri

O
O
P
CP

g -o
tf P3«u a

O
Q
ao

«

O
tf

w
tfo
K
O
O
w
p
as«e
tfo
o
M
tf

li
M
tf<
X
Ej
ü

C/3

Janeiro

Fevereiro

Março  •••

Abril....

Maio •*•

Junho  

Julho

Agosto

Setembro

Outubro »••••

Novembro

Dezembro

Somma O

5

2

1

2

6

4

8

6

5

2

2

9

52 O

a *

O

1

1

1

2

. a

1

1

1

1

1

O 1110

2

1

2

4

2

%

3

3

i
6

3

22 33

Resumo

Alagoas

Amazonas....»

Bahia

Ceará

Espirito Santo

Goyaz

Maranhão

Matto Grosso

Minas Geraes

Pará .•« • •¦ ••• **

Parahyba

Paraná

Pernambuco,

Piauhy

Rio Grande do Sul

Rio Grande do Norte

Rio de Janeiro

S. Paulo

Santa Catharina

Sergipe

Somma

2

O

3

3

3

4

%

O

52

O

1

O

O

1

10

1

22

33

2

1

Janeiro »• • 

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho •••• *

Julho •"

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro  •.

Dezembro • • • • •

1 140 Somma •?

TOTAL

9

9

9

14

10

11

14

12

12

13

12

15

140

9

9

9

14

10

11

14

12

12

13

12

15

140

Iuspectoria Geral de Hygiene, 31 de Dezembro de 188S.



— 24 «

MAPPA WÉ das licenças concedidas pela Inspectoria Geral de Hygiene, pra phraacias taeopatfa, no
Municipio Neutro

Fevereiro,

Março....

Abril.

Maio.

Junho,

Julho.

Agosto...

Setembro,

Outubro

Novembro.

Dezembro.

RUAS

MEZES

Janeiro  

Q

H
M
P
O"

•a w
to a

>
2

to o

<

p
«!

gM
a
O
a
o
iz;
o
o
Xli

5

Somma.

TOTAL

Resumo

Nova.

Continuação 8

Somma  0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Inspectoria Geral de Hygiene, 31 de Dezembro de 1888.

ktNMjftft» -
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MAPPA demonstr ativo das licenças condidas, para drogarias no Municipio Neutro de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de

M.EZES

RUAS

B
Q

O
tí
M
wa

oo
tí
-li

Cá

w
O

Janeiro

Fevereiro • • • a '

o
tí
P

Q

p

TOTAL

.....?. 

Março

Abril.

Maio  • •

 • ••

Junho,

Julho.

Agosto.

Setembro

Outubro.

Novembro

Dezembro,

 

Somma

Resumo

Primeiro de Março

Rosário..

S. Pedro,

Quitanda.

Somma.

Inspectoria Geral de Hygiene, 31 de Dezembro de 1888.

1

1
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2
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0
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0

0

1

2
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0

3

6
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QUADRO numérico dos requerimentos entrados na Inspectoria Geral de Hygiene dnrante o anno de 188S

67

9 í

218

6

115

__ 446
¦ — ' ¦¦¦—¦¦¦ " '¦" ¦

861

Para estabelecimento de pharmacias allopathicas...

Para estabelecimento de pharmacias homeopathicas.

Para estabelecimento de pharmacias de práticos

Para estabelecimento de drogarias

Para venda de preparados ••••

Sobre diversos assumptos

Somma.,

Inspectoria Geral de Hygiene, 31 de Dezembro de 1888.
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LABORATÓRIO DE HYGIENE

Analyses das substancias alimentícias praticadas em 1888.

SUBSTANCIAS

Vinhos....

Cervejas..

Cognacs..

Vermufchs

NOCIVAS

8

5

TOTAL

Bitters,

Aguardente

Whisky

Genebra.

Cidra.

Laranjinha,

Absinthio..

Licores

Vinagres

Xaropes.

Manteigas

Conservas  ....

,„«••«•¦«••¦

Carne fresca.

(jllíl^ , , • i • • • » • «V» ••••¦• •?•'• •••

Pão,

«••••"••••t1

5

• •<•«•¦»•

Ginger ale.

Água de flor de laranja

Biscoutos

Confeitos

Azeite.

Diversos

687

92

51

21

13

2

6

7

4

4

3

53

22

23

18

114

3

12

2

2

2

3

3

19

24

1.190

OBSERVAÇÕES

A rubrica «Diversos» comprehende uma amostra de cada
uma das seguintes substancias: leite, água potável, ape-
rital Delor & Ca, refrigerante de fructas, hollandina, sete
farinhas, rhum, álcool, óleo de palma, banha, amer-cosmo-

polite, aperitivo Banyuls, fernet branco, queijo, glucose e
amostras de substancias corantes.

Não figuram neste quadro 210 amostras, das quaes 158
são de medicamentos e 52 de productos diversos, n*o
alimenticios.
20 amostras de vinhos contêm vestígios de ácido salicylico.

» de chumbo.

•»

¦»

»

ácido sulphurico.

de cerveja ¦»
de xaropes »
de vermuth >
de bitter » alóes
de fernet branco contêm rhuibarbo.
de substancias corantes contêm derivadas de

ar.ilina.
As matérias corantes forão incluidas no presente quadro

por serem geralmente destinadas a tingir bebidas e sub-
stancias alimentícias.

Das oito amostras de vinhos nocivos, sete contêm ácido
salicylico e uma fuchsina.
As 5 amostras de cervejas nocivas contêm ácido salicylico.
As 5 de conserva nocivas (doces) contêm ácido

salicylico.
A amostra de xarope nocivo contêm ácido salicylico.

Parte econômica

Executaram-se 1.635 analyses em 1.400 amostras:

Ordenadas pela Inspectoria Geral de hygiene (pagas)  216 
j ^

Por conta de particulares (ldem 
Ordenadas pela Inspectoria Geral de Hygiene (não pagas)...- 210 

J ^
» (productos da Alfândega) (» > )...»

1.188J

Total 1.635 analyses

Das 237 analyses pagas, 89 são de substancias medicamentosas.

De substancias alimentícias, foram pagas 148 analyses, que ren-

deram l:981$000.
O laboratório de hygiene rendeu 3:7í5$000.

Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro
hygiene.

iro do i889.-Dr. M Borges fiMro *i Costa, Inspector interino do laboratório de
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LABORATÓRIO DE HYGIENE

Aualvscs das differentes manipulações pharmaccúticas, siikiettiias á ápprovação da Inspectoria Geral de Hygiene (1888)

ir I
NUMERO DAS

ANALYSES
PAGARAM A

ANALYSE
NÃO PAGARAM

A ANALYSE
OBSERVAÇÕES

149 88 01 Executaram-se mais oito analyses (não pagas) de substancias
medicamentosas diversas, provenientes de approhensoes,
feitas pela inspectoria geral de hygiene e uma (paga) por
conta de particulares.

Parto ©con.omi.ca

Estas analyses renderam 1.7640000.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1889.- Dr. José Borges Ribeiro da Gosta, Inspector interino do laboratório de

hygiene.

Reclamações a diversas autoridades

. Recusando-se a Illma. Gamara Municipal a tomar conhecimento de um oíficio do

Delegado de hygiene da freguezia do Engenho Noto sobre infracções de postura, prati-

cadas na respectiva circumscripção, por parecer-lhe que esse funccionario era incom

petente para fazer taes communicações, esta Inspectoria justificou, era face do art. 93

do regulamento em vigor, o procedimento de seu Delegado, correctissimo até pelo in-

tuito de evitar delongas sempre prejudiciaes ás providencias sanitárias ; e, para manter

a boa harmonia entre as repartições de hygiene e municipal, resolveu recommendar

aos seus delegados se dirigissem directamente á Inspectoria, de então em diante, para o

fim conveniente, até que de melhor modo fosse decidida a questão ulteriormente.

Por officio de 14 de julho, communicou esta Inspectoria ao Presidente da Illma.

Gamara Municipal a reclamação do seu Delegado na freguezia do Espirito Santo, com re-

speito ás vallas de agrião que — depois de condemnadas e extinetas — estavam sendo de

novo cultivadas.

Também teve esta Inspectoria occasião de reclamar contra o plantio e cultivo de

capim nos logares mais populosos, aggravados pelos depósitos de estrume que empes-

tam o ambiente e transformam vastos campos em pântanos oceultos sob aquella plan-
tacão aguardando os períodos da secca para produzir os mais desastrosos fins. •

Na ausência de posturas prohibitivas, não só do plantio e cultura de forragens

como do deposito e adubo dessas mesmas forragens com o estrume recente, a Illma. Ca-

màra Municipal não tem podido remediar os inconvenientes dessa pequena industria que,
entre nós, se faz á revelia da saúde publica, visando somente interesses pessoaes.
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Tenho, porém, a satisfação de coramunicar a V. Ex. que, na codificação das pos*

turas, já chegamos sobre esse ponto a um accôrdo com a autoridade municipal, banindo

semelhante cultura da parte concentrica da cidade e dos pontos povoados das freguezias

suburbanas e tolerando-a em certas áreas com a condição de se acharem a 50 metros do

alinhamento das ruas.

Por officio de21 de dezembro reclamou-se da Illma. Câmara Municipal promptas

providencias contra o estado em que se acham algumas ruas da freguezia do Engenho

Novo, pelas escavações resultantes dos trabalhos de canalisação da Companhia do Gaz,

obstaíido assim o prompto escoamento das águas pluviaes que, ficando estagnadas

nas sargetas, se decompõem, concorrendo para o desenvolvimento de febres palustres.

Não podemos deixar de emittir aqui a opinião, já manifestada á Illma. Câmara

Municipal, mais de uma vez, com respeito ás corridas de cavallos e divertimentos conge-

neres, os quaes, na força do verão e, mormente, quando as condições de salubridade não

forem boas, devem ser absolutamente prohibidos.
A postura que assim o determina é entretanto burlada pelas sociedades que,

submettendo-se â multa, effectuam impunemente as corridas, sem que a Policia inter-

venha para tornar effectiva aquella lei municipal.

Não tendo a Illma. Câmara Municipal continuado a remetter a esta Inspectoria os

proiectose planos de construcções afim de serem examinados na parte hygienica, resol-

vemos em sessão de 21 de março, reclamar do antecessor de V. Ex. o fiel cumpri-

mento dos artigos do Regulamento sanitário que regem a matéria, ponderando a mes-

ma Illma Câmara que não deviam ser concedidas licenças para construcções ou recon-

strucçõessem o parecer desta Inspectoria, pois só assim se conseguirá fiscalizar e

melhorar as condições hygienicas de construcções das quaes tanto carecem as nossas

habitações.

Sobre a construcção de novos cortiços ou estalagens reclamou também esta Inspe-

ctoriada Illma. Câmara medidas que obstem a licença para taes construcções sem o

parecer da autoridade sanitária, para que esta possa pouco a pouco, sem 
^vexame,

ir modificando esse systema de domicílios, só permittindo a edificação de outros fora

da área prohibida e por typos que alliem as regras da arte com os preceitos da scxencia.

Para demonstrar a urgência destas medidas no sentido de impedir a reconstrucçao

dos actuaes cortiços, condemnados pelo regulamento vigente, e com desprezo das propnas

posturas municipaes e resoluções desta Inspectoria, basta affirmar a V. Ex. que se pro-

cura clandestinamente e a todo o transe executar taes construcções, a ponto de se fazerem

as obras a horas mortas da noute, fora de toda a vigilância e fiscahsaçao.
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Além dessas reclamac.es, esta Inspectoria teve oceasião de informará Municipali-

dade que se edifleavam, mesmo no centro da cidade, casas em cujo solo não se procedia ao

competente enxugo e que, pela má qualidade do seu material e péssima disposição

dos compartimentos, não tinham as necessárias condições de habitabihdade.

Ou porque a Illustrissima Câmara não encontrou nas suas posturas meios de obrigar

os melhoramentos indispensáveis, ou porque lhe faltasse competência legal para tanto, o

certo è que as reclamações não foram attendidas e as construcções se fizeram nas peiores

condições. . .
E' indispensável, emquanto não ha grandes e custosos prédios a demolir, pois justa-

mente a-ora é que se começa a construil-os, tomar medidas no sentido de melhorar as

edificações particulares, não diremos já sob o ponto de vista da belleza architectonica, mas

ao menos dos preceitos hygienicos. Para esse fim seria bom que a Illustrissima Câmara

Municipal organisasse uma repartição technica incumbida de estabelecer as bases e de

examinar os planos das novas construcções, ouvindo esta Inspectoria e não concedendo

autorização para a construcção ou concertos sem que os respectivos planos e desenhos,

tendo transitado por esta Inspectoria fossem approvados em ambas as repartições.
• A construcção deve ser fiscalisada pelo engenheiro desta Inspectoria além da fisca-

lização dos engenheiros da Illustrissima Câmara para maior garantia de serem observadas

as condições sanitárias sob as quaes for concedida a licença.

Já esta Inspectoria, na impossibilidade de um accôrdo definitivo sobre o assumpto,

incumbiu a um de seus membros, o Dr. Pires de Almeida, de esboçar as bases para pos-

turas exclusivamente relativas a construcções, ecommissionou-o junto â Illustrissima

Câmara para que, com a respectiva commissão, formulasse as regras sobre as quaes deviam

ser autorizados, não só as construcções, como também os estabulos, cocheiras, cevas, etc.

EffectivamenteoDr. Pires de Almeida apresentou um trabalho nesse sentido que,
enviado á Illustrissimama Câmara, nenhuma solução teve até o presente.

«¦11 i ¦! 1111—-———

Entre as reclamações desta Inspectoria aquella corporação merece especial menção

a nova rua, aberta pelo Sr. Francisco Eugênio, a qualcommunica a rua do Souto, próximo
á estação da Estrada de Ferro D. Pedro II, com a de S. Christovão, e não pode
ser acceita no estado em que se acha.

Em sessão de 13 de junho tomamos conhecimento do Aviso do Ministério dos Ne-

gocios do Império, dessa mesma data. remettendo, para providenciar, copia do officio de

9 do mesmo mez. em .que o engenheiro encarregado das obras desse Ministério informa
sobre as más condições dos terrenos particulares ao lado direito da rua Eugênio de
Azevedo.

Reiterou-se à Illustrissima Câmara Municipal o pedido das providencias constantes
do officio já anteriormente dirigido sobre o assumpto, enviando-se copias da denuncia rece-
bida pela Inspectoria e das medidas tomadas para que cessasse a causa da insalubridade,
o que de tudo se deu conhecimento ao mesmo ministério.
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Em officio de 14 de dezembro pedimos à Illustrissima Câmara Municipal que desse

as necessárias ordens aos seus fiscaes para que fizessem executar rigorosamente a postura
municipal que prohibe aos proprietários dekiosquese tavernas lançar lixo á rua, obstruiu-

do por esta forma os ralos de escoamento das águas pluviaes.

Também por diversas vezes representámos aquella corporação contra o mau estado

do calçamento de algumas ruas, do qual resulta a infiltração para os prédios e o empoça-

mento cias águas pluviaes, com exHalações nocivas e incommodas; ainda contra a falta

de asseio dos mictorios públicos e latrinas, principalmente dos que se acham collocados

na praça D. Pedro II, e quanto ao augmento do numero dos encarregados da limpeza e

conservação afim de que a ausência delles não continue a dar motivo ás infraoções de pos-
turas que se notam por toda a parte.

Por officio de 10 de setembro communicámos ao Inspector das Obras Publicas a in-

formação que nos foi prestada pelo Delegado sanitário da freguezia da Gloria, relativa-

mente ao rio das Laranjeiras que se resente muito da falta de limpeza, desde a sua nas-

centeaté.a ponte do Catette. No mesmo officio foram indicadas as medidas que podem
manter alli o preciso asseio, até mesmo no trecho submerso pela galeria que vae daquella ..:„ •

ponte ao mar.

Durante o anno esta Inspectoria chamou por vezes a attenção do Inspector interino

da instrucção primaria e secundaria do municipio Neutro para as más condições de saiu-

br idade das escolas.
Par ticularisando este facto, cumpre-nos tamhem solicitara attenção de V. Ex.

para tão graves inconvenientes, pois entendem de perto com um dos ramos mais melin- .,|
."38 ¦ ¦ , ' ¦.

drosos da saúde publica.
A creação de uma commissão permanente de fiscalisação das escolas e collegios con- * . _ i *

stitue hoje uma exigência imprescindível em todas as cidades populosas, como meio de ga- ¦¦

rantir a salubridade da infância, sob múltiplos pontos de vista. *

Em 24 de outubro reclamámos do Director da Estrada de Ferro D. Pedro II provi-

dencias urgentes para fazer cessar o extravasamento diário das matérias fecaes do sumi-

douro e latrinas da estação de Sampaio em terrenos próximos, o que, com toda a razão,

estava provocando reclamações dos moradores circumvizinhos.

Tendo esta Inspectoria conhecimento pelo Delegado de hygiene do Curato de Santa

Cruz que 120 cavallos do Fregimento decavallaria, atacados da epizootia então reinante,

tinham sidos remettidos para os pastos da Imperial Fazenda, e que o transporte desses ca-

vallos havia sido feito em vagões da já referida estrada, expediu um oficio em 29 de

novembro, ao Dr. Director, pedindo-lhe informaçõesa respeito e, na afirmativa, sise

procedeu à rigorosa desinfecção naquelles vagões, com o fim de evitar a propagação

da moléstia aos animaes sãos que fossem conduzidos nos mesmos carros.
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"; Policia sanitária
,y •-¦> .'•;•.¦ •• i

Resumo do serviço sanitário feito, durante o anno de 1888, pelos delegados de hy-

giene.

Visitas a armazéns e tavernas •-*.¦. 2.547

» » açougues  1,ü^

» » botequins e casas de pasto  1.040

» » casas de alugar commodos ;... 249
» » para alugar. 5.051
» » em construcção 45
» » habitadas ^*°
» chácaras e hortas 181
» cocheiras e estabulos 478
» confeitarias e padarias 509
» carvoarias 373
» drogarias e pharmacias 121
» depósitos 352
» estalagens e cortiços 2.276
» escolas °4
» fabricas 4y7
» hospedarias e pensões 100
» hotéis e restaurantes  ^ 506

. » » jardins e praças 227
» lojas de fazendas e armarinhos 341
» » » ferragens 107
» logares diversos 471
» mercados '... • 287
» officinas 987

» » quartéis ... 57
» » quitandas 767
» » ruas, travessas e beccos 162
» » terrenos, vallas epântanos..... 171 19.536

i ..li i ii '

Intimações para melhoramentos 1.020
» » fechamento 10

» pagamento de multas 17
» remoção de objectos 94

1.141
¦ T

"*
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Melhoramentos materiaes,da cidade do Rio de Janeiro.
¦¦'¦-¦¦.¦. *

Em sessão de 26 de setembro, meu antecessor interino deu conhecimento aos

membros da Inspectoria do aviso do Ministério do Império, transmiftindo os papeis

relativos ao plano apresentado pelo Commendador Américo de Castro para o saneamento

e aformoseamento da cidade do Rio de Janeiro afim de que, estudando-o conjuncta-

mente com o do Dr. Antônio de Paula Freitas, engenheiro encarregado das obras desse

ministério, informassem, com urgência, o que melhor parecesse.
Formulado e approvado em sessão da Inspectoria, de 3 do mez seguinte, foi o

parecer remettido ao Governo Imperial para os devidos effeitos. ".,..,.

¦'., "'i ; ¦ ¦ ¦-¦¦:>;.-.-

Durante o anno foram submettidos a esta Inspectoria, para emittir parecer, dous

proiectosde estabelecimentos balneários, sendo um thermal e hydrotherapico, no cães

da Gloria, e outro simplesmente balneário, na pequena enseada de Santa Luzia, em frente

4 rU\paretentam 
estas tentativas commettimentos de grande utilidade hygienica, e da

Inspectoria mereceram ambas ápprovação. noanr%a*PCom 
o nosso clima seria, realmente, medida de grande alcance animar quaesqu r

emprezas idôneas que procurarem estabelecer em vários pontos da «J^J

bli os, com pequena retribuição para os freqüentadores; por essa forma, consegu r-se-hia

dissecar pi populaçío proletário . uso <*«. de **"*£•%£ 
£

bito de asseio corporal e garantir-lhes a saúde contra grande aumer de moleste que

encontram na immundicie individual, condição favorável de desenvolvimento.

A;fl|5j

Em sess» de 22 de fevereiro foi pé. i *^'<S«&**Z °^2

do Ministério dos Negocies do fmP.ri., de 17 do "^^d 
« Zl

parecer, o requerimento instruído, em que João Gon alves de Araújo p

üm «d de maio, íui* n twPPio n 9859 de 8 de fevereiro, pre-
concessionário dos favores a que se refere o Decreto n.

^.^^J^^^;^^^^ interessar a attenção dos Po-
E; este » í-.-»^-^ demente -«cid». a ,*- instai-

deres públicos; no Rio de Janeiro, estamos ^

lação domiciliaria da classe pobre contribuo maisdo^qu ,.

Wav.r periodicamente o nosso «tado 
^^'J^^JL cortiços, que

acham promiscuamente abarrotados os m.serave.s casebresoe

em todas as ruas da cidade ostentam as ma* graves infracçoes na hygiene

**%' ri 
«i na efficacia dos resultados que possam offerecer as casas con-

Não acreditamos na efficacia üos atíecerão

struidas na peripheria urbana para os pobres que, na g

H. 5

.':'.'

. 
¦ ¦

.¦''..¦'¦>>¦'¦;

*

¦ 
"-
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no centro por commodidade e interesse próprios; quer nos parecer que seria prefe-
rivel melhorar por todos os meios directos e indirecfo» as habitações actuaes, transfor-

mando-as pouco a pouco em domicílios acceitaveis.
Para esse fim, porém, presumimos ser indispensável a creação de uma commissão

-permanente de fiscalisação das habitações insalubres, funccionando com regulamento

especial, baseado nos preceitos da hygiene domestica e com força executiva para fazel-os

cumprir.
Sem essa orientação uniforme e activissima, o problema permanecerá insoluvel, e

teremos sempre a vergonha de possuir os nossos cortiços e as nossas dormidas a preço
módico, verdadeiras posilgas da miséria, lupanares hediondos de devassidâo e concilia-

bulos terriveis de crimes, perigos sociaes que aggravam as conseqüências da transmis-

sibilidade de todas as moléstias contagiosas e epidêmicas.
Nenhuma medida administrativa se nos affigura mais urgente pelo complexo de cir-

cumstancias deploráveis que lhe são attinentes.

Em sessão de 2 de maio julgou-se de toda a conveniência á hygiene que se officiasse

ao poder competente, pedindo a desappropriação das casinhas, sob os ns. 2 a 18 (Ia rua

deS. Christovão, pois, além de formarem ahi uma garganta, são quasi inhabitaveis

pelas más condições em que se acham, ameaçando até ruina; melhoramento esse de ur-

gente necessidade e relativamente pouco dispendioso em conseqüência der estado de taes

edificações.
Officiou-se nesse sentido ao ministério dos negócios do Império, em 8 do mesmo mez.

Em sessão de 31 de maio, foi approvado o parecer do membro interino Dr. Moreira
Guimarães, contrario ao invento do engenheiro Eduardo Mercadante de um apparelho
denominado — Latente-Moto — o qual, applieado nos encinamentos d'agua desta cidade,
destinava-se a.produzir força motriz aos estabelecimentos industriaes.

Com o officio de 27 de agosto foi enviado ao antecessor de V. Ex. o parecer appro-
vando a proposta do engenheiro João Pedreira do Couto Ferraz e Libanio Lima para ô
arfasamento do morro de Santo Antônio e aterro da área compirebendida entre as praias
de Santa Luzia e da Gloria. ' '*• .•

Neste ponto divirjo de opinião do meu antecessor interino e também da dos mem-
bros da inspectoria; não julgo de vantagem o arrasamento do morro de Santo Antônio,
collina central que não obsta a ventilação regular da cidade e na qual se poderá installar
obras de grande aproveitamento'sanitário e da maior utilidade publica. Nenhum local
sobrepuja a este para a fundação de um hospital de creanças ou de qualquer outro estabe-
lecimento qtie, devendo ser central, possa ao mesmo tempo achar-se isolado do movimento
habitual e do contacto immediato da população; ser convenientemente arejado e saneado
pelas correntes livres do ar marítimo e terrestre que, só em certas altitudes, podem cir-:
cular sem pêas e no máximo de eífeito purificador sobre locaes collectivãmente ha-
feitados. "- !-:¦'.
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A destruição systetótica de todas as collinas desta capital nos parece uma conce-

pção exagerada e injustfflcavel das vantagens que se lhe attribue e de nenhuma profl-

cuidade serão com a primitiva orientação dada ás principaes ruas desta cidade pelas

quaes, seja qual foro arrasamento, nunca correrão, no regimen habitual dos nossos

ventos* grandes ondas aéreas,
A demolição dos morros do Castelloe do Senado, sem o concurso de nenhuma outra,

fornecerá á cidade o maior coeficiente de ventilação, e sob esse ponto de vista suppomos

dispensável qualquer outro arrasamento, convencido de que não è com muito vento que

sanearemos esta capital.
Melhor será, sem duvida, que a população fugindo da condensação urbana, emigre

para as zonas suburbanas despovoadas e saluberrimas, do que tenha de conglomerar-se

na área deixada por graciosas collinas, úteis a muitos respeitos e para fins di- .

versos. ,
Dos melhoramentos materiaes de que precisa o Rio de Janeiro, são uns urgentes e

outros adiaveis; entre aquelles sobresahem as medidas corretorias applicaveis desde já

ao systema de esgoto, ao abastecimento d'agua, à construcção das habitações, á drena-

.em até dois metros de profundidade minima do solo, ao plantio systematico e regular

de arvores pelas ruas, á limpeza, remoção e destruição do lixo e finalmente a modificações

no curso, nas margens e no fundo dos nossos rios que serpeiam pela cidade immundos,

infectos e repulsivos. flAmmíV!
Na ausência de taes melhoramentos quaesquer outros se revelam de somenos

importância e não devem preterir aquelles na grande obra da reconstitua sanitária

desta capital.
i

Limpeza da cidade

O problema de limpeza da cidade, remoção do lixo e sua incineração é dos mais

urLtes por não ser prudente continuar a remessa, para a ilha da Sapucaia, onde sao

XI s e patentes o inconvenientes da agglomeração de taes producto, immundos e

S. CL o mar. aug—am » pe^ro da ilaa. «. rtta», sem .ao-

diária em oitio apropriado *Wg£*£^ 
casas pelo «*_. sy3ten,a e d.

mcorporal-o ao da empreza P™1<»' hatã0 
justas qUeixaS, póde-se

no emtanto, por occasuo &^ firma 
de transportQ que

Municipal, obngal-os a adoptar o mesmo yyw u

forem approvados por esta Inspectoria.
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Em todas as grandes cidades da Europa e dos Estados-Unidos, e mesmo nas capitães

das Republicas Argentina e Oriental, esses dous serviços—o da limpeza da cidade e o da

remoção do lixo das casas particulares - são feitos pelo mesmo pessoal, e a mesma

empreza está encarregada do transporte dolixo para o ponto designado á incineração.

Esta Inspectoria acredita que esse serviço, feito como propõe, muito concorrerá para
melhorar o estado hygienico desta cidade.

No novo contracto convém que sejam incluídos a Ilha das Cobras e o morro de Santa

Thereza, onde o serviço é feito durante o dia, devendo, a bem da saúde publica, ser à

noute, como se pratica na parte baixa da cidade; alli muito deixa a desejar o alludido

serviço, o que já motivou, por parte desta Inspectoria, o officio dirigido a esse Ministério

em 9 de janeiro do corrente anno, reclamando contra a falta de remoção do lixo das

Repartições de Marinha e casas particulares, situadas naquella Ilha.
Não foram em menor numero, que as dos annos anteriores, as reclamações que a

Inspectoria teve de fazer á Empreza Gary, durante o anno próximo findo; a tanto importa

dizer que persistem os mesmos defeitos, permanecem as mesmas causas que de ha muito

se reconhecem existir nas cláusulas do contracto, e que põem a empreza a coberto de
multas immediatas por culpas de seus empregados.

Entre outros factos occorridos, lembraremos, por exemplo, a reclamação que a
Inspectoria fez, em abril, á referida Empreza, ordenando-lhe que fizesse cessar, quanto
antes, o abuso, que estavam praticando os seus carroceiros, de lançar o lixo no terreno
da rua de S. Christovão, em frente ás casas ns. 99 a 107 ; ordem essa que, na verdade,
foi cumprida, quando, porém, já o terreno se achava em grande parte atterrado com o
mesmo lixo, apenas coberto posteriormente com uma camada de terra.

Idêntica reclamação já lhe havia, no entanto, sido feita no anno anterior, relativa-
mente a um terreno em Botafogo.

Ao serviço do asseio da cidade prende-se o da irrigação tão intimamente, que nos

grandes centros da Europa e cia America formam um só ramo de serviço publico ; entre
nós, estão separados, por circumstancias especiaes, entre as quaes, é, na verdade, pre-
ponderante a de ser o da irrigação feito pelo Corpo de Bombeiros; e bem satisfactoria-
mente seria por certo, si o calçamento estivesse em melhores condições e sobretudo si
houvesse um systema perfeito de nivelamento e existisse água em abundância para a
lavagem completa das ruas, praças e calçadas.

Durante o anno próximo findo teve esta Inspectoria, por mais de uma vez, de
reclamar da lllma. Câmara*Municipal reparações que exigia esse máo estado de calça-
mento, que de dia em dia. mais se aggrava, não dando fácil escoamento ás águas empo-
çadas, expostas aos ardores do sol, se convertendo em lama pútrida, que os empregados
da Empreza Gary varrem para os escoadouros das águas pluviaes, onde continuam
depositadas, dando logar a exhalações até completa evaporação ou até novas en-
xurradas.

Isto não se dá unicamente com o calçamento das ruas, mas também com o lagedo
dos passeios, em grande parte quebrado, desnivelado, e, por conseguinte, offerecendo as
mesmas depressões no empoçamento das águas, que se infiltram pelos alicerces das casas,
entretendo a humidade das paredes, por cuja capillaridade ascendem.
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A Inspectoria Geral de Hygiene, por constantes reclamações dos seus Delegados,

tem chamado a attenção da Illma. Câmara Municipal para esse estado de cousas, e o

Dr. Delegado de hygiene da freguezia de Santo Antônio, em um dos seus relatórios,

reclamou especialmente contra a impraticabilidade dos fins a que se destinam os boeiros ¦¦:;

collocados na rua dos Inválidos.
A Illma. Câmara Municipal mandou ultimamente, é certo, concertar as ruas; no

entanto, como é notório, além desse serviço ser executado de um modo imperfeito, não 
^

é de« simples reformas parciaes que carece o calçamento de quasi toda a cidade, mas de *

completa transformação, baseada em plano geral de nivelamento, e segundo os princi-

pios estabelecidos no levantamento de uma planta geral do nosso solo urbano.

Sem esse trabalho regular e methodico não se poderá fazer um calçamento bem

nivelado e assente sobre leito convenientemente preparado, com passeios lageados de .

novo, juntas cimentadas e perfeitamente unidas.
E só com um calçamento assim elaborado e bem conservado poder-se-ba praticar

diariamente a lavagem das ruas, muito mais efficaz do que a irrigação actual, super-

ficial, incompleta, incommoda e nociva.
Uma grande cidade não pôde passar sem lavar as suas ruas; mas nenhuma o faz

sem possuir revestimento do solo em condições do melhoramento que tem de receber,

e sem possuir água em abundância para eíFectual-o sem prejuizo das necessidades

individuaes e domesticas.
A irrigação modera o desprendimento incommodo e nocivo da poeira, mas para

produzir taes effeitos é preciso ser executada com critério: lançar água sobre exces-

siva quantidade de pó, é converter as ruas em lamaçaes expostos aos raios do sol, é

superactivar as fermentações superficiaes, impulsionando directamente a pullulaçao dos

germens e aggravando a pulverulencia ulterior, que não tarda a volitar de novo pela

atmosphera. .
• A Illma. Câmara Municipal não pôde conservar-se indifferente a esta recla-

mação.pois desse grande melhoramento muito depende a salubridade da capital. E nao

irá nessa obra grande sacrifício, pois trata-se apenas de dar melhor direcção ao que ja

se faz, subordinando o recalçamento a um plano geral e a um typo uniforme..

Abundante, como é, esta cidade de pedreiras, hoje de tão simples exp oração com

o auxilio da dynamite, facillimo meio se lhe offerece para ser bem calçada; e assim

embaraçando a estagnação das águas e a accumulação da poeira, modificara sensível-

mente a hygiene publica e privada, porquanto, com igual beneficio, influíra essa reforma

no asseio das ruase na salubridade das casas.

4

Remoção- de immundicies

Companhia City Improvements

Houve durante o anno findo freqüentes reclamações publicas e dos delegados

de hygiene sobre exhalações de esgotos nas ruase praças desta capital.
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A esta Inspectoria parece que são variados e graves os vícios sanitários do

nosso systema de remoção de immundicies, sobresahindo entre elles os existentes

na installação domiciliaria, onde se aggravam notavelmente pela concentração dos

effeitos nocivos em espaços limitados e sem ventilação regular.

Neste particular, uma serie de medidas correctorias podiam desde já ser executadas

com o fim de libertar os domicílios de tão grave damno, sem tentar inutilisar a

canalisação feita, o que seria quasi irrealizavel e ê perfeitamente dispensável com os
' 

melhoramentos de fácil applicação que pôde soffrer, e para alguns dos quaes, por

mais urgentes, solicito a attenção especial de V. Ex.

A regularidade no modo de funccionar o « water closet» é a base hygienica

dos systemas de esgoto canalisado ; e, na espécie, ê preliminar o abstecimento d'agua

• uniforme aos apparelhos que, no interior das casas, recebem as immundicies e que sem

ella conservar-se-hão immundos e obstruídos.
No assumpto deveria servir-nos de modelo a installação ingleza domiciliaria,

que satisfaz a todas as exigências sanitárias, sem omissão de nenhum preceito
scientifico e com todas as garantias provadas de successos.

A Inspectoria Geral de Hygiene considera o actual systema de esgotos do Rio

de Janeiro um dos focos mais graves de infecção dupla, domiciliaria e urbana, que

afligem a população, e julga da maior urgência a adopçâo dos seguintes melhoramentos

de applicação immediata, sem prejuízo de outros mais demorados, que a engenharia

sanitária aconselha e propõe nos estudos repetidos que tem feito sobre o saneamento

desta capital, com a maior competência, critério e solicitude.
São medidas de immediata execução, applicaveis aos* novos districtos a canalisar,

as seguintes :
a) selecção em cada domicilio do local para o « water closet ».
b) installação do gabinete com boa ventillação e illuminação naturaes, com super-

ficíes internas impermeáveis, que não alojem germens e gazes, e que se prestem a lavagem
franca ô completa;

c) fornecimento, para cada gabinete, de um deposito exclusivamente destinado a
abastecer de água o serviço do mesmo;

d) adopção de pequenas caixas alimentadas pelo deposito especial e que forneçam
cargas intermittentes automáticas e provocadas nas latrinas;

e) annexação ao tubo de descarga das caixas precedentes de pequenos apparelhos
de desinfecção que lancem automaticamente em cada carga d'agua nas latrinas uma

porção de solução antiseptica concentrada;
f) adopção systematica das bacias « hopper closet ou hotte closet» de preferencia

a qualquer modelo do grupo « wash-out-closet », muito preconisado entre nós e que
é notavelmente inferior aquelles; .. :.' ..'.-..

g) rejeição absoluta das caixas de madeira ou revestimentos sobre as bacias, que
devem permanecer mias.e, ser diariamente lavadas em todos os pontos não cobertos
pela água do syphão ;

.h) installação systematica, obrigatória, de interceptores syphoidaes simples
em todos os receptaculos de immundicies, águas servidas e pluviaes do interior
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e do exterior das habitações, que communiquem com o tubo de descarga de

cada casa;
i) este tubo, para onde conflue toda a canalisação domestica, deve ser isolado,

perfeitamente installado, único para cada habitação e aberto em ambas as extremidades
terminaes : a superior acima dos telhados, a inferior no interceptor hydraulico interme-

diário ao tubo geral da rua ;
j) a coroa de cada syphão intra-domiciliario deve ser ventilada, communi-

cando-a com o tubo precedente, constantemente percorrido por ondas aéreas puri-
ficadoras.

Estas medidas são suficientes para garantir o domicilio da infecçao do

esgoto e bâseam-se em dados experimentaes que comprovam a sua efficacia; todas

são de facilima execução nos districtos novos da cidade que tenham de receber

canalisação para, esgotos das habitações, e muitas são igualmente applicaveis como

medidas correctorias aos prédios dos districtos já canalisados e nos quaes, as

conseqüências deploráveis da má installação do serviço, parecem representar accentuado

papel na grande mortalidade nas quadras epidêmicas.
De par com esses melhoramentos, que julgamos inadiáveis e summamente pro-

ficuos, figuram ainda outros destinados â canalisação das ruas até as casas de

recepção denominadas casas das machinas.
Nesse percurso de canaes, a Inspectoria Geral de Hygiene salienta à attenção de

V. Ex. como medidas de maior importância sanitária e que entre nós deixam a desejar: a

impermeabilidade das juntas que unem os tubos; a qualidade dos materiaes empregados

na construcção das galerias; as cargas d'agua de lavagem dos encanamentos (chasses)

e o jogo automático das comportas dos collectores, que sucessivamente revigora a acção

benéfica das chasses de lavagem; a ventilação das galerias, que, entre nós, se transformam

em bocas de emergência de gazes e productos infecciosos para a atmosphera urbana.

Nas casas de machinas ha necessidade de melhoramentos para regulansar a desin-

fecção real dos líquidos de esgoto, emquanto perdurarem as actuaes condições de re-

cepção e purificação nesses locaes; e seria de grande utilidade hygienica que fossem ai-

teradas as bases do contracto que regula o assumpto, modificando-se o destino ultimo a

dar aos liquidos do esgoto e supprimindo-se o processo de desinfeçção chimica usado, ou

qualquer outro análogo, por ineficácia manifesta e perigos inherentes. _

Ao envez d'essa desinfeçção apparente e improficua parece a esta Inspectoria prefe-

rivel a utilisação agrícola das nossas águas de esgoto. Toda a zona suburhana arenosa,

árida, estéril receberia regularmente a irrigação do esgoto e transformar-se-hia em

vasto campo de cultura intensiva, ao mesmo tempo que exerceria o auto saneamento de

tão larga cópia de productos immundos e infectos, que hoje são lançados na bahia e que,

com grave prejuizo econômico, serão talvez, em breve, projectados no oceano.

O exemplo de um grande numero de cidades européas que empregam o systema,

attesta sua efficacia e fornece garantia experimental suficiente para cortar quaesquer hesi-

tações sobre presumidos perigos que á saúde publica possam resultar da medida comple-

mentar de circulação continua nas redes de esgoto canalisadas.
, . 1ôjfl a-i^n n mrpeer do Dr. Bento Cruz, recusando

Approvou esta Inspectoria a 18 de abril o parecei uu m
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approvação para os desenhos, que apresentaram, de um plano geral de esgotos para a ei-

dfde de Petropolis, denominado Esgoto Uquefactor, os Srs. Gmlherme de Magalhães

& CNa 
petição, referiudo-se a melhoramentos introduzidos nos desenhos, que primeira-

mente apresentaram, e que mereceram igual sentença em 14 de dezembro de 1887

affirmam os inventores ter cabalmente preenchido as exigências desta Inspectoria mas,

attendendo aos fins a que se destinava o invento, e não convencida das suas vantagens,

pois praticamente deviam falhar a todos os respeitos, não querendo concorrer para um

Luccesso que poderia ter sérias conseqüências, sob o ponto de vista hygienico em uma

cidade que goza de todos os elementos de salubridade, e entendendo que, quando ai i se

adopte um.systema de esgotos, deve ser elle dos mais perfeitos, esta Inspectoria manteve

a sua primitiva decisão.
Por officio de 28 de dezembro ultimo reclamámos do engenheiro fiscal da Companhia

City Improvements providencias, afim de que, durante a estação calmosa, o serviço de

desobstrucção das entradas das galerias se fizesse à noite e com as indispensáveis desin-

fecções.

'¦**-*y<. ,:'**:¦¦¦

Abastecimento de água potável

Comquanto o Governo Imperial não tenha poupado sacrifícios para que a cidade seja

abundantemente abastecida de água, ainda não dispõem effectivamente os seus habitantes

da que se torna indispensável às necessidades do nosso clima em relação aos diversos

misteres hygienicos nas habitações, nas ruas e -nas industrias, que tantas são as

exigências dos abastecimentos urbanos, acerescidas, entre nós, pela installação utilissima

do « water closet. »
Felizmente, tão grande falta, capaz dos mais sérios desastres sanitários, está prestes

a terminar, graças aos novos mananciaes, cuja desappropriação foi encetada e que virão

garantir o abastecimento continuo d'agua à população, mesmo nas épocas de maior

sêcca, como ha mister.
A abundância do precioso liquido trará os melhores resultados à saúde publica e,

no complexo de factores de saneamento indispensáveis, a todos sobrepuja nos múltiplos

fins a que se destina.
Durante o anno por vezes reclamou esta Inspectoria contra a insuficiência do aba-

stecimento em certas parochias e ruas, tendo sempre a satisfação de ver seus reclamos

attendidos pela Inspectoria das Obras Publicas, solicita em-supprir a população do melhor

modo, attendendo ao mesmo tempo a todas as necessidades variadissimas de água fora do

consumo doméstico *
Requisitou também esta Inspectoria a canalisação de água nas ruas que não gozam

ainda desse melhoramento, afim de que os proprietários dos respectivos prédios pudessem

i
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ser intimados a manter nelles condições hygienicas que se baseiam no supprimento

abundante e regular de água.
A todo instante verificam os delegados de hygiene infracções sanitárias nos domici-

lios de toda a população e principalmente nos da classe pobre, reconhecendo quasi sempre

a deficiência da água distribuída para corrigil-as efíicazmente, e a impossibilidade de

tornarem effectivas as recommendações que dirigem aos domiciliados, desde que, nem

para o consumo individual e culinário, ha facilidade, em alguns bairros, de obter água

para a classe pobre.
E' da maior urgência esse beneficio capital para a salubridade deste município;

que o abastecimento continuo projectado se realize, e que o povoe a administração se .

libertem definitivamente das afilicções por que tem passado nas épocas de seccas perio-
dicas, que gradualmente vão se accentuando no Rio de Janeiro, devidas em parte adis-

traição vandalica das florestas que o circumdavam.
Preenchendo todas as nossas aguas nos mananciaes as condições de grande potabi-

lidade, algumas são distribuídas em vários gràos de contaminação, e sobre todas avultam

as dos « Tres Rios », que continuaram, durante o anno findo, a ser dadas a consumo nò

mais sórdido estado de polluição, pela pratica altamente abusiva e criminosa dos pro-

prietarios ribeirinhos, que propositalmènte as empregam era lavar chiqueiros immundos,

onde sobrecarregam-se de toda a serie de detritos e excreções. ,

Durante o anno, esta Inspectoria teve por vezes a honra de passar às mãos do

antecessor de V. Ex, tópicos de vários relatórios dos delegados de hygiene da fregue-

zia de Jacarepaguá, sobre o máo estado de conservação das aguas dos « Tres Rios >> que,

distribuidas pela população da parochia do Engenho Novo, determinaram grande numero

de perturbações gastro-intestinaes, especialmente na infância.

Já anteriormente o Exm. Sr. Barão de Ibituruna, em seu relatório, mostrou-

a necessidade de fazer cessar taes abusos; e com elle combaterão todos quantos se

occuparem desse assumpto. f
Nutre, comtudo, esta Inspectoria a convicção de que esse mal será em breve

sanado, graças ás disposições do art. 28 da lei de 24 de Novembro ultimo em

virtude da qual incorrem nas-penas de um a tres annos de prisão com trabalho

os que lançarem substancias nocivas á saúde publica nas aguas destinadas ao abas-

tecimento das povoações, ou, de qualquer forma, as tornarem immundas. .

Sem estas causas excepcionaes de contaminação, as outras aguas que abastecem

esta capital, embora puríssimas nos mananciaes, mostram-se geralmente inferiores

na distribuição domiciliaria, o que indica que no trajecto ou nos reservatórios

urbanos soffrem o contacto de impurezas. wiatl;Pft
Ainda não possuímos estudos completos comparativos sobre o valor hygienico

das nossas aguas potáveis, o que em breve realizarei no laboratório da hacuiaade

de M*ina.a mia cargo; posso, .atra...... desde jà, com a* W™"™£-

pietaa feitas, afflrmar a V. Ex. «.a. as nessas agaas na ""^"«^

revelam à analyse chimica e bacteriológica arejamento deficiente, abundância de

mate" organ^e de germens vivos, autorisando, portanto, asuppor que se pres am

ÍirlZto à vehLlaç» infecciosa, nas ecnarrencias de caatammaçao espemíca,

H. 6

. i
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facto que pôde representar papel salientissimo na disseminação de muitas epidemias,

e que obriga a um estudo bacteriológico systematico e periódico sobre todas, varias

vezes por anno. . # _ ,.
E' o que me proponho fazer, logo que o laboratório de bactenologia da Faculdade

esteja installado com o material encommendado e prestes a chegar da Europa.

Devo, entretanto, assignalar immediatamente a inconveniência de serem mantidos

no estado em que se acham os reservatórios públicos das águas de abastecimento, sobre

os quaes tem esta Inspectoria recebido freqüentes reclamações dos delegados de hygiene

em seus relatórios mensaes.
Os reservatórios de Santa Thereza, Tijuca, Macacos, Três Rios, Andarahy

Grande, etc. são completamente descobertos, de modo que todas as impurezas atmos-

phericas, folhas de arvores, insectos e variadissimas substancias orgânicas ahi cahem

e corrompem a pureza da água collecionada para a distribuição.
Esta contaminação aggrava-se rapidamente com o calor, e as bactérias contidas

pullulam com pasmosa rapidez e attingem a proporções avultadissimas, como o

demonstrou Miquel em multiplicados exames bacteriológicos feitos sobre as águas de

Pariz, conservadas algumas horas em temperaturas crescentes até 30 gráos.
Os reservatórios devidamente cobertos e ventilados impediriam os inconvenientes

consignados e eliminariam o principal factor de insalubridade relativa das nossas águas,

fornecendo-a em muito melhores condições para o consumo nos domicílios. Como

medida de grande alcance prophylatico esta Inspectoria insiste ainda na propaganda
dos fUtros domésticos, apparelhos hoje aperfeiçoados, que isentam a água das impurezas

suspensas e solúveis e que a libertam de qualquer polluição, restituindo-lhe as qualidades
primitivas de pureza máxima.

Seria um meio soberano de, nas crises epidêmicas, eliminarmos quiçá o mais

poderoso factor de disseminação infecciosa.
Devemos também em relação á salubridade publica profligar o facto de alguns

reservatórios não serem revestidos de cimento hydraulico no fundo, que conserva-se em
extremo lodoso, infecto e progressivamente entulhado de vasa immunda que se precipita
das águas que recebe.

São intuitivos os inconvenientes de tão deplorável facto, e sobre elle já temos
solicitado a attenção da Inspectoria das Obras Publicas.

Quanto finalmente à quota individual de abastecimento de água para a nossa popu-
lação, em uma cidade nas condições da do Rio de Janeiro e com os nossos hábitos, para
garantia de todos os preceitos hygienicos, esta Inspectoria julga nunca dever ser ella
inferior a 300 litros diários por habitante ; e calculando a população actual em 500.000
pessoas, pensa que o nosso abastecimento deverá manter-se no minimo em 150.000.000
de litros quotidianos fornecidos sob pressão o continuamente. *

, Qualquer supprimento inferior a essa cifra determinará omissões e irregulari-
dades em alguns serviços sanitários, principalmente entre a classe pobre, que é também
a mais victimada pelas epidemias e a que, portanto, mais carece do auxilio dos poderes
públicos nos benefícios da hygiene domiciliaria, em cujo complexo a água potável
representa o mais assignalado papel.

r*
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.£* Habitações da classe pobre
\- t:..-- : **\ r -.-.4». ¦•.

Estalagens e casas de dormida a preço infimo
t.tr-t

Emquanto as intimações feitas pelos delegados não tiverem um prazo fatal e forem

de discutivel autoridade, serão inproficuos todos os esforços de vigilância exercida sobre

as estalagens, que durante o anno lindo continuaram em regimen análogo ao dos annos

anteriores, isto é, zombando dos conselhos, das ameaças, dos pedidos, das ordens e das

multas impostas por esta Inspectoria.
Seria repetir em pura perda considerações consignadas pelo meu antecessor e cuja

procedência está no animo de toda a população, trazer de novo ao conhecimento de V. Ex

os graves abusos que nessas habitações existem e são diariamente praticados, e as con-

seqüências gravíssimas que do facto resultam para os interesses sanitários collectivos.

Sem poder efficaz para cohibir o damno apontado e no intuito de furtar-se ao des-

credito que adviria da falta de observância dos preceitos recommendados pelos delegados

de hygiene, esta Inspectoria tem sempre procedido com a maior prudência, limitando-se

apenas aos recursos suasorios e nunca appellando para o regulamento, cuja penalidade

não teve ainda a saneção legislativa e não pôde portanto ter rigorosa applicação.

Denunciar o facto importa confessar a sua irregularidade e reconhecer a necessidade

inadiável de completar essa õmissão.que tira ás autoridades toda a efficacia de acção neste,

como em todos os variados assumptos de policia sanitária.

Em 5 de outubro representámos ao director da estrada de ferro D Pedro II contra
ümo 

, 
uo 

, \ onn^^nidorPompeu, pertencente aquella mesma estrada,

"Z 
r^LTÍt ™SL- OaU per, da d. Senador Ponopnu, 5ue

Insta também pertencer á referida estrada ese acho nao mesmas condes.

iene. Aa ifí Ao maio esta Inspectoria remetteu ao Ministério
Cumprindo o aviso n. 1699 de16^'^ 

Jm Côrte com a indicação local,
do Império a relação dos cortiços e estalagens existent ^^

numero de habitações e condições hygienicas, nome dos piopnetano

que asoecupavam. chamado a attenção da Illma. Ca-
Jà nua 16 d, janeiro esta *£%££££, 

Pnb.il, uo intui* prin-
mara Municipal para a necessidade de e«*™£ is 

esse us0 con.
^«^^^™^IL^, üP^o estado d.
corre não pouco para as mas condições drados> u pelo facto, e muito pon-



44

ou particulares, pertencentes a individuos acommettidos de moléstias infecto-conta-

giosas.
Insiste esta Inspectoria em pedir a valiosissima intervenção de V. Ex. junto á lllma.

Câmara Municipal, para a realização de tão grande beneficio.

Pedimos venia a V. Ex. para reproduzir o officio desta inspectoria ao Presidente

da lllma. Câmara Municipal em 16 de Janeiro :

Illm. e Exm. Sr.— Uma das mais poderosas causas de insalubridade desta cidadee

da propagação das moléstias contagiosas, constituindo freqüentemente verdadeiras e assus-

tadoras epidemias, como infelizmente se observou, durante o ultimo semestre do anno

passado, com o desenvolvimento da varíola, consiste no abuso, ha muitos annos tolerado, de

se permittir a lavagem de roupas nas estalagens e cortiços, sem esgotos próprios

para as águas servidas que correm para as sargetas das ruas ou se evaporam, sob a influencia

do calor do sol, nos pateos desses estabelecimentos levantados e sustentados pela usura,

onde vivem accumuladôs, envenenando sua existência, centenares de individuos de todas

as idades e de ambos os sexos.
Desde 1875 que as diversas commissões nomeadas pelo governo para indicar as

causas do desenvolvimento e persistência da febre amarella e de outras moléstias, e os

meios de as fazer cessar, lembraram como necessidade urgente a satisfazer-se o estabe-

lecimento de banhos elavanderias publicas, onde pudesse a população pobre, especialmente,

aproveitar-se destes meios cujo concurso para a salubridade publica é incontestável,

sendo que depois de creadas as lavanderias se devia prohibir a lavagem de roupas nos

cortiços e estalagens onde não existir logar próprio para esse serviço.
Apezar desse conselho das commissões especiaes, das incessantes reclamações da

extincta Junta de Hygiene e desta Inspectoria, nada se tem. conseguido até hoje dos

poderes competentes, no sentido da realização de um melhoramento tão importante

para os moradores desta capital, que continuam a ser testemunhas de uma infracção tão

grave dos preceitos da hygiene, vendo todos os cortiços convertidos em lavanderias, não
só para as roupas dos seus moradores e de particulares,, mas também para as dos
hospitaes, usadas pelos doentes, e que servem de vehiculo aos germens productores das
mais graves enfermidades!

Com o ajardinamento da Praça de Acclamação e suppressão dos chafarizes e lavan-
derias publicas, que alli funccionavam, foram os cortiços se transformando pouco a pouco
em lavanderias, augmentando-se assim o numero já avultado dos seus moradores, com a
emigração das lavadeiras, que os procuram no intuito de se utilisarem dos acanhados

pateos e das águas de que podem dispore lhes falta nos domicílios particulares.
No seu relatório do anno passado lembrou esta Inspectoria ao Governo Imperial a

conveniência de conceder alguns favores aos emprezarios de edificações de casas para as
classes pobres, exigindo, como retribuição, ^ installação de banheiros para os moradores,
e de lavanderias a vapor, munidas de apparelhos para a desinfeçção das roupas.

Competindo, porém, á lllma. Câmara Municipal iniciar e animar o desenvolvimento
dos banheiros e lavanderias publicas, que hão de representar no futuro um dos mais
relevantes serviços prestados aos seus municipes, cumpro o dever de chamar sua attenção
para esse assumpto, sem duvida alguma, muito digno delia.
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Diversos industriaes teem apresentado â Illma. Câmara Municipal, desde 1865,

propostas para fundação desses estabelecimentos, sem que até o presente se tenha conse-

guidoa de um só.

Convencida, como se acha a Inspectoria de Hygiene, de que aos actuaes vereadores,

representantes directos do povo fluminense, não faltam o zelo, a dedicação e a iniciativa

precizas para a realização de tão instantes melhoramentos, appella ao seu patriotismo, e

conta que taes melhoramentos não se farão esperar, desde que a Illma. Câmara se

compenetrar de sua inadiável execução e da importância do serviço que vai prestar ao

bem estar presente e à prosperidade futura dos seus concidadãos.

Para auxiliar a Municipalidade nesse generoso e patriótico empenho, envidará a In-

spectoria Geral de Hygiene todos os esforços, ajudando-a directa e francamente no que

depender das autoridades sanitárias, e solicitando do Governo Imperial os meios que

forem indispensáveis para a creação de banheiros e lavanderias publicas nesta capital.

9

Deus guarde a V. Ex.

16 de janeiro de 1888.

Tendo os jornaes desta Corte noticiado, a 31 de Agosto, a visita feita por V. Ex.

quando ainda occupava a pastada justiça, às casas de dormida situadas no becco dos Fer-

reiros e ruas adjacentes, e o estado de desasseio em que V. Ex. as encontrou, julgou esta

Inspectoria de seu dever, para que não fosse acoimada de deleixo, participara V. Ex. por

officio de 1 de setembro que, ha mais de dous annos, se occupava com essas casas contra as

quaes reclamavam os delegados sanitários da freguezia de S. José que, como a Inspectoria,

se viam em sérios embaraços para pôr cobro a essa transgressão dos mais imprescindíveis

preceitos de hygiene; pois empregando medddas extremas receiavam produzir um mal

maior com asuppressão dessas casas, porquanto nem os seus freqüentadores dispõem cer-

tamente de recursos para ter melhor pousada, nem os exploradores dessa industria

poderão por tão baixo preço dal-a em mais vantajosas condições.

No relatório impresso e apresentado ao Ministério do Império pelo meu antecessor, o

Exm. Sr. Barão de Ibituruna, encontrará V.Ex. o assumpto exposto minuaentemente

e a enumeração dos actos e resoluções tomadas no sentido de melhorar o mais possível

essas hospedadas de Ínfima classe. . , .
Em resposta ao aviso n. 2258 de 3 do referido mez de setembro enviou esta inspe-

ctoria ao Ministério do Império um projecto de posturas organizado pelo Dr Pires de Al-

meida com as determinações para as pousadas, que d'ahi em diante se estabelecessem, e

a indicação 
"dos 

melhoramentos a fazer-se nas actuaes, melhoramentos compatíveis com o

preço minimo da dormida, por isso facilmente realizáveis.
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Substancias alimentares e "bebidas

Foram mantidas durante o anno as resoluções desta Inspectoria, de 8 de janeiro de

1887 e 12 de fevereiro de 1888, approvadas pelo Ministério dos Nogocios do Império,

pelas' quaes os fabricantes de vinhos e de outras bebidas alcoólicas são obrigados, por

marcas a fogo postas no vasilhame, a tornar patente a qualidade artificial da bebida e

conjunctamente o nome do fabricante ou sua firma social, sob pena de multa.

Em março resolveu a Inspectoria que amostras de vinhos, licores, cervejas, vinagres,

etc, artificiae-s fossem novamente submettidas á analyse no laboratório de

hygiene, antes que nova licença fosse concedida pela Illma. Câmara Municipal.

No intuito de tornar efficazes as medidas que evitem as falsificações, não só das bebi-

das como dos gêneros alimenticios, e bem assim das drogas e medicamentos, esta In-

spectoria, por officio de22 de dezembro, solicitou do Governo Imperial a nomeação de uma

commissão especial composta de hygienistas, jurisconsultos e chimicos, para elaborar um

projecto de regulamento, cujas bases correspondessem às seguintes indicações:

l.a Definir precisa e formalmente o que se deve entender por falsificações;

2.a Referir a falsificação a todas as substancias alimentares e bebidas, e instituir um

serviço de inspecção affecto exclusivamente a ellas;

3.a Unificar os methodos e processos de pesquizas a empregar para reconhecer e ca-

racterizar as falsificações;
4.a Apresentar um projecto de legislação visando particularmente as substancias ali-

montares e bebidas, e redigido de modo. a precisar exactamente a natureza e a gravidade
dos delictos, dando ás autoridades administrativas e sanitárias poderes e meios de acção

-necessários para a repressão das falsificações e, finalmente, fornecendo ao poder judiciário
uma sancção penal suficiente para que a repressão seja eficaz.

Esta commissão foi nomeada por aviso de 31 de dezembro de 1888 e é composta dos

Drs. conselheiro Nuno de Andrade, José Maria Teixeira, Luiz Agapito da Veiga e An-

tonio José Rodrigues Torres Netto, sobre a presidência do inspector geral de hygiene.

Terminados que sejam os respectivos trabalhos, nutro a esperança de ver afinal bem

definidas as attribuiçóes da Inspectoria Geral de Hygiene sobre falsificação e fraude, não

só das bebidas alcoólicas nacionaes e estrangeiras, como dos demais gêneros alimenticios,
fazendo terminar de uma vez para sempre as duvidas e complicações que tanto embara-

çam as medidas tomadas no sentido único de acautelar a saúde publica.

Em sessão de 28 de Março, foi approvado o parecer do Dr. Souza Lima, sobre a
representação dirigida â Câmara dos Srs. Deputados pelos membros da extincta Junta Cen-

?



— 47 —
*

trai de Hygiene Publica, remettida a esta Inspectoria pelo Ministério dos Negócios do
Império com o aviso de 26 de setembro de 1887, relativamente â questão dos vinhos arti-
ficiaes e ás medidas apontadas como necessárias afim de salvaguardar a saúde publica da
falsificação e da fraude.

Este parecer, qüe muito interessa a uma questão tão largamente debatida pela im~

prensa, e que se prende intimamente à saúde publica, foi remettido em tempo ao Ministe-
rio do Império.

Poroccasião da analyse do vinho marca B. A., effectuada a 24 de janeiro, eno
intuito de provar a existência de vestígios de ácido salicylico, contestada em alguns vinhos

portuguezes, que tinham sido anteriormente submettidos á analyse, novas provas, tiradas

perante o Exm. Sr. conselheiro Nogueira Soares, Ministro de Portugal, interessados e
árbitros, e em presença da Inspectoria Geral de Hygiene, confirmaram os resultados pri-
mitivos e evidenciaram a presença de vestígios, de ácido salicylico nos vinhos examinados,
do que se lavrou o respectivo termo. :w

Desejando esta Inspectoria collocar no mesmo pé de igualdade o policiamento sani-
tario na verificação dos vinhos artificiaes importados, sujeitando-os á mesma marca das
fabricas nacionaes, dirigiu-se ao Conselheiro Inspector da Alfândega, pedindo-lhe a
indicação do modo pratico de conseguir aquelle resultado, ao que respondeu S. Ex. nos
seguintes termos.

«Alfândega do Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1888.— N. 535.—Illm. e Exm. Sr.—
No intuito de guardar-se rigorosa igualdade nas precauções de policia sanitária, tenden-
tes aos vinhos artificiaes estrangeiros, consulta-me V. Ex., em seu officio de 18 do
corrente mez, si é possivel ampliar a estes a adopção á marca a fogo da palavra — arti-
tificial— nos respectivos cascos e barris, já decretada para os vinhos fabricados no paiz;
e si esta providencia dará resultados práticos, bem como que essa Inspectoria suggerira
outras cautelas que assegurem a obtenção do fim desejado, com a repressão do abuso
freqüente da entrada no mercado de vinhos artificiaes offerecidos ao consumo como
naturaes.

Parece-me de effeitos muito duvidosos no ponto de vista de policia sanitária a marca

a fogo nos cascos e barris de vinhos artificiaes estrangeiros, não sendo os fabricantes a
isso compellidos por lei expressa de seu paiz. O alritre, pois, mais efficaz a seguir, seria

sujeitarem-se a experiências todos os vinhos importados de qualquer modo acondicio-

nados; mas tal pratica é quasi inexequivel nesta alfândega pela grande quantidade desse

gênero que recebe, e levantaria repetidos clamores da parte do commercio, que não

poderia retirar seus vinhos com a presteza a que está habituado, porque o processo da

verificação dos vinhos artificiaes e naturaes tomaria muito tempo, além de ficarem

obrigados ás mesmas prescripções e demoras tanto os importadores de vinhos artificiaes

como os de vinhos naturaes, o que até certo ponto seria iniquo e vexatório para estes
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últimos As considerações expendidas levam-me a suppor que, se independentemente

da analyse, não se puder distinguir com o preciso critério o vinho artificial do natural,

será impraticável a conciliação simultânea destes tres pontos essenciaes: - policia

sanitária direito do commercio no prompto desembaraço das mercadorias, conveniência

do servi'ço da alfândega em não retardar a sahida das mesmas mercadorias, não ha-

vendo motivo ponderoso que as retenha na repartição. »

Em sessão de 26 de setembro foi presente a esta Inspectoria o requerimento de 24

do mesmo mez, da União dos Fabricantes de bebidas alcoólicas e outros productos, pe-

dindo, como principio de equidade, que a Inspectoria fizesse applicar a-marca a fogo-

a todos os productos e artigos importados, reconhecidos artificiaes pelas analyses, até

mesmo aquelles que, como os licores, as genebras e os xaropes, não podem deixar de

ser artificiaes; e, si a applicação diária e constante da referida marca no vasilhame

entrado na alfândega offerecesse dificuldade pratica, providenciasse no sentido de

suspendel-a quanto ao vasilhame dos fabricantes nacionaes, até que semelhante

medida, lembrada pela passada administração, possa ser devidamente regularisada.

A Inspectoria, em sessão de 2 de novembro, approvou o seguinte parecer do

Dr. Bento Cruz :
« Não compete a esta Inspectoria e sim ao Governo providenciar nos entido em que

pedem os supplicantes. < •
Esta Inspectoria reconhece que, por equidade, devera applicar aos vinhos artificiaes

importados medidas de policia sanitária rigorosamente idênticas ás decretadas para os

similares nacionaes; todavia, deparando-se impossibilidade material, por ora insuperável,

para tornar-se a — marca a fogo — extensiva aos vinhos artificiaes estrangeiros, tem

imposto a estes medidas de outra ordem de rigor equivalente e de exequibilidade pratica.
Continuará, pois, a exercer com inteira imparcialidade escrupulosa fiscalisação sobre

os vinhos de qualquer procedência, tendo para isso dado opportunamente aos seus dele-

gados da alfândega as instrucções que julgou mais acertadas para a repressão da
fraude em relação a todos os productos importados para a alimentação ; e, com o auxilio
das medidas de policia sanitária adoptadas, espera em pouco tempo collocar no pé de
igualdade os industriaes nacionaes e estrangeiros, obrigando-os, indistinctamente, e

por todos os meios autorisados pelo regulamento sanitário, a respeitar na preparação
dos seus productos os vitaes e soberanos interesses da saúde publica. »

Em 9 de maio foi apresentado, em sessão, pelo Dr. Pires de Almeida, um projecto
de fiscalisação das bebidas alcoólicas nas tavernas, casas de commodos, hotéis, etc.

Em seu relatório de dezembro, o Dr. Gustavo de Sá, delegado de hygiene em
serviço na alfândega, refere-se ás diíficuldades que tem encontrado para o bom desem-
penho da sua missão, fazendo ver a impossibilidade do laboratório de hygiene analysar
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rapidamente certos gêneros que, entretanto, não podem ser retidos,, depois de despa-

chados, na porta dos armazéns de gêneros da estiva; vendo-se por isso, ás vezes, co-

agido, para conciliar os legitimos interesses do commercio com os da saúde publica, a

limitar—a um exame summario— os gêneros que não lhe parecem suspeitos, tomando

comtudo as respectivas amostras para posteriores analyses.
O melhor meio de remediar taes inconvenientes seria, logo que dessem entrada.na

alfândega, tirar amostras das bebidas e gêneros alimenticios, remettel-as á Inspectoria,

ou directamente, o que é melhor, ao laboratório de hygiene, onde fossem submettidos.

imniediatamente á analyse; de modo que, por occasião do despacho, o delegado esti-

desse avisado do resultado da analyse; evitar-se-hia assinj o vexame de apprehen-

der-se, em casas de negocio, mercadorias condemnadas e muitas vezes já entregues em

boa parte ao consumo publico.
• Observa, por sua vez, o Dr. Edmundo Xavier, igualmente commissionado na

Alfândega pira o mesmo serviço, que os productos, importados para a alimentação

publica,° não vão na maior parte para os trapiches e que na alfândega, além de serem

expedidos pela porta auxiliar, o são também pelas dens. 1,3, 16 e 17, tornando-se

assim impossivel a rigorosa íiscalisação por parte dos delegados sanitários.

Para obviar esse inconveniente, opina o Dr. Xavier que os gêneros alimentares

sejam submettidos à analyse no acto da conferência interna, o que é de fácil execução;

e que devendo preceder á expedição desses gêneros a respectiva analyse, os conferentes

das portas de sahida exijam que os despachos sejam rubricados pelos delegados

^initarios
O que cumpre em todo o caso é que as analyses se façam com a maior presteza e que

os respectivos relatórios sejam remettidos directamente á Alfândega, em vez de o serem

por intermédio da Inspectoria.
Esse serviço de íiscalisação na Alfândega, inaugurado pelo meu antecessor intermo,

embora tenha dado resultados proveitosos, é muito incompleto e deve ser ampliado a

todas as portas por onde transitam gêneros alimenticios, para o que a Inspectoria Geial

de Hygiene não dispõe absolutamente de recursos.

Conviria estabelecer na própria Alfândega um grande laboratório onde, com a

brevidade indispensável, pudessem ser sujeitos a analyse todos os productos alunen ares

imPtrlrCc 
parcce-nos ,ee •*. - iereg„.er, n,eeese e iacoo.ple* e

senádr fiscal saca bromatologica entre nós, e intermináveis as questões de raudes,

1^ ,,e fatai» de «b**. ***» . "» de MU. aateraes --,

nacionaes e estrangeiras. •

Gêneros alimenticios deteriorados e >ondemnados
«

Varias vezes por denuncia dos delegados de hygiene, teve a Inspectoria de ordenar

a Jt»™^er»S a.— deteriorado, «**. . «**• • —*-•

H. P. 7

s.
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Partidas dô leite condensado, de batatas, de arroz foram inutilisadas, por se acharem

em estado pronunciado de alteração. Para esse fim houve necessidade de recorrer ás

autoridades judiciarias, sempre solicitas em attender aos reclamos da saúde publica.

Quando o gênero deteriorado pôde ter applicação" na industria, limita-se esta

Inspectoria a ordenar, não a sua destruição, mas a condemnação para fins alimentícios,

permittindo unicamente a utilisação industrial da qual não possa resultar damno algum

sanitário. .
Com tal procedimento concilia-se, sempre que é possível, o interesse privado

econômico com.o bem publico.

Por conter ácido salicylico, reconhecido pela primeira analyse, confirmada pela

segunda a que se procedeu no laboratório de hygiene, ficou interdicta, na Alfândega,

uma partida de fructas em conserva, procedente de Bordeaux, da fabrica Teysonneau & C.

Em relação à analyse dos vinhos salicylados, esta Inspectoria, sempre de acordo

com a da Alfândega, resolveu também que fosse ahi estabelecido um pequeno laboratório,

onde pudessem ser feitas summariamente as analyses, não só dos vinhos, como dos demais

gêneros suspeitos; recommendou ainda que, para nova analyse mais completa e circum-

stanciada, fossem remettidos sem demora ao laboratório de hygiene amostras dos

productos em que se reconhecesse a presença de substancias nocivas.
Em execução dos arte. 24 § 4° e 26 § 12 do regulamento sanitário, esta Inspectoria

encarregou os delegados de hygiene, Drs. Carlos de Vasconcellos e Edmundo Xavier, de

proceder, na Alfândega da Corte, de acordo com o Inspector dessa repartição, ás
analyses de que tratam os precitados artigos; e determinou que para a' fiscalisação das
drogas e dos medicamentos, os dous pharmaceuticos da Inspectoria se encarregassem do
serviço alternadamente, por semana.

Tendo o delegado Dr. Carlos de Vasconcellos pedido dispensa da commissão em 26
de Novembro, foi nomeado, na mesma data, para substituil-o, o delegado Dr. Gustavo
Adolpho deSá.

Havendo alguns importadores recebido avultadas partidas de vinhos com a decla-
ração, expressa, pelos fabricantes, de não conterem a menor particula de ácido salicylico
ou de qualquer outra substancia capaz de impedir a fermentação, a não ser o álcool em
quantidade hygienica e legalmente permittida, cheios de confiança requereram espon-
taneamente a esta Inspectoria a analyse dos referidos vinhos, a qual, entretanto, revelou
nelles vestígios de ácido salicylico.

Não se conformando com tal resultado, resolveram submetter amostras dos vinhos sus-
peitos ao exame de outros chimicos, os quaes declararam não ter encontrado a substancia
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nociva denunciada pela analyse official. A' vista do que, ouvido o Inspector d'Alfan-

dega, resolveu o meu antecessor que todos aquelles vinhos, em deposito nos armazéns da

mesma repartição, fossem submettidos, na presença dos interessados, a nova e rigorosa

analyse e decidir, afinal, de acordo com os resultados obtidos.

Por aviso de 12 de Agosto ordenou o antecessor de V. Ex. que o Inspector geral
de hygiene interino, de acordo com o Sr. Inspector d'Alfândega, organizasse o orça-

mento da despeza precisa para se estabelecer um pequeno laboratório annexo àquella

repartição, e bem assim da receita que o dito laboratório poderia produzir na hypothese

de tornar-se obrigatória a analyse dos gêneros, cobrando-se as taxas consignadas no

art. 18 do regulamento cie 22 de Dezembro de 1883, com a alteração estabelecida no

art. 183 do regulamento sanitário vigente.

E' conhecido o pesado tributo que a infância nesta cidade, paga à morte.

Entre as causas que concorrem para isso, figuram em primeiro logar as moléstias

atrophicas, provenientes em grande parte da alimentação insuficiente.

Na falta de amas, cada vez mais difficeis de obter em boas condições, recorre-se

geralmente ao leite de vacca, no qual fallecem por vezes as precisas qualidades nutrien-

tes quando, por má compensação, não sobram nocivas. Motiva o facto a falta de cum-

primento das posturas municipaes e a carência de fiscalisaçâo, que aliás deve ser exercida

sobre uma industria que tão de perto entende com a alimentação publica.
No entretanto, o leite tornou-se indispensável á primeira infância e está largamente

introduzido nos hábitos alimentares da população, pelo que não pôde passar despercebido

a esta Inspectoria.
Em virtude de incessantes reclamações dos delegados de hygiene, solicitamos pro-

videncias à Illma.' Câmara Municipal em officios datados de 7 de Fevereiro, 15 e 24 de

Março, pedindo a execução do regulamento sobre estabulos, e, como dispõe de pessoal

medico, exclusivamente, para o exame de vaccas e do leite, a necessária fiscalisaçâo sobre

esse gênero. Com pezar, porém, nada até agora se ha conseguido, tendo sido improncuas

as reclamações feitas. ,
As posturas municipaes, entretanto, nos parecem ainda insuficientes, porque, de-

terminando uma área dentro da qual não se podem construir estabulos, ainda os vemos

nos mais populosos e apertados quarteirões do perímetro prohibido e de forma a nao

satisfazerem a prescripção alguma dos preceitos sanitários.
Os estabulos são, em geral, casas de rotula e janella, cujas paredes se deitaram

abaixo; as vaccas acham-se ahi num corredor estreito, sem ar e sem luz ou antes re-

spirando um ar quente, abafado, carregado de impurezas, n'um moo deletério e que

deve fatalmente concorrer para o definhamento de todas as funcções orgameas, para a

má qualidade do leite secretado, ainda freqüentemente adulterado _ pela fraude na ga-

nancia criminosa, por parte dos proprietários, de um lucro maior em perspectiva.
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E' portanto um assumpto este digno de merecer toda a attenção de V. Ex., e

sobre o qual cumpre tomar medidas definitivas e exeqüíveis que obstem os gravíssimos

accidentes que soem dar-se nesta capital, onde a mortalidade da primeira infância attiitge

ás maiores proporções por moléstias de origem alimentar. _'.„". A

No vasto e generoso plano de assistência publica infantil, de que V. Ex. e o grande

apóstolo, nenhum problema se avantaja a este, nenhuma questão se impõe tanto.a con-

sideração efficaz da administração. .

Leite de procedência cartaculosa

O delegado de hygiene da freguezia de Jacarepaguá, Dr. Cândido Benicio, com-

missionado por esta Inspectoria, com autorização do antecessor de V. Ex., para syndicar,

com o maior cuidado, na cidade de Rezende, o que havia de exacto sobre o leite que,

proveniente, conforme denuncia, de vaccas acommettidas de carbúnculo, estava sendo

fornecido á população da Corte, apresentou em Outubro um relatório circumstanciado,

em o qual afirma ser aquella denuncia destituída de fundamento; á vista do que, foi

permittida a venda do leite que, para as necessárias averiguações, havia sido interdicta.

Exigindo o Ministério dos Negócios do Império, para satisfazer a uma requisição da

Câmara dos Srs. Deputados, cópia do resultado do exame que o conselheiro Dr. Augusto

Ferreira dos Santos, a pedido do meu antecessor, fizera no leite suspeito de procedência
carbunculosa, apprehendido na casa n. 52 á rua da Uruguayana, esta Inspectoria, em

29 de Novembro, pediu ao provedor da Santa Casa da Misericórdia lhe fosse fornecida

a referida, cópia que, por justos escrúpulos daquelle professor em fornecer qualquer
documento relativo a trabalho executado no Instituto Pasteur, a seu cargo, sem audien-

cia de seu chefe, não tinha sido obtida. Em officio posterior S. Ex. se dignou de

expedir a competente autorização.

Águas mineraes

No intuito de conhecer até que ponto mereciam credito os boatos propalados em

relação ao estado das águas mineraes de Caxambú, Lambary e Poços de Caldas, accu-
sadas de terem soffrido modificações em seus principios elementares constitutivos, dimi-
nuiçãoem sua capacidade e até completo desapparecimento, esta Inspectoria, preva-
lecendo-se da licença concedida ao Dr. Souza Lima para ir áquellas águas, confiou-lhe
a missão de examinal-as, o que S. S. fez com o costumado critério e reconhecidas ha-
bilitações, apresentando em sessão de 4 de Abril um bem elaborado relatório sobre o
exame e analyse das referidas águas, praticados após os trabalhos de canalisação,
installação de banheiros e outros melhoramentos alli ultimamente realisados. '

Esse trabalho foi remettido a esse Ministério em 2 do mesmo mez.
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Em sessão de 17 de Agosto foi presente o aviso do Ministério dos Negócios do Im-

perio de 4 do mesmo mez, mandando que a Inspectoria Geral de Hygiene, em virtude

da doutrina do aviso n. 411 dè 5 de Novembro de 1874, expedido de conformidade com

a Imperial Resolução de 7'de Outubro, tomada sobre consulta da secção do Império

do Conselho de Estado de 12 de Agosto do mesmo anno, que declarou que as fontes de

águas mineraes existentes nas províncias não deverão ser consideradas como propriedade
destas, mas pertencentes á Administração Geral do Estado, organizasse com brevidade

um plano para as concessões de exploração de taes águas, indicando as bases ou condi-

ções que deviam ser attendidas nos respectivos contractos.
Em sessão de 5 de Setembro foram presentes á Inspectoria, pelo meu antecessor

interino, as bases .que deviam ser adoptadas nos contractos sobre águas mineraes, ficando

assim satisfeito o aviso do Ministério dos Negócios do Império de 4 de Agosto ; a 6 de

Setembro foram essas bases levadas ao conhecimento do mesmo Ministério.

Prophylaxia das moléstias transmissíveis

No constante empenho de evitar o apparecimento das moléstias ou de attenuar-lhes

as manifestes, que a tanto importam, em synthese, .os esforços da hygiene socai

hodierna, tem a administração sanitária a mais gloriosa tarefa e a ma» benevola «ter-

vencao na prosperidade década povo. -
Nenhum poder publico deve estar mais identificado com a população; nenhum

comprhende melhor nem mais ardontomonto adrog» os saus mais caros~s»-

dSaes e collectivos em todas, as idades, em todos os momentos, em todas as contin-

^tllesUn 
,»e enfraquece, invalida ou inutilisa o homem, o» principaes ale-

mentos cUacção mortifica são do domínio da hygiene e os recursos desta se evidenciam

r,*dos e ™di.sos precisamente na grand. classe do, molostias tran—, ,«

Ci»Xpre, formam o principal contingente da morhididade o mortnhd.de ft.

WUSuhtrvnLTKO,hr.aaia saneeiouado pelo observado e^rimental.des-

inetíCSSe' A 
,w nroblema e sobretudo na sua demonstração pratica

Na elucidação, porém, deeIjob^ &

,ia Um complexo ^^^^Srém**» orientação e sem grandes
tadoo immediatos som *«»^~™ ,ida economlca dasnaçSe, pesadisoimo,
dispendios que, muitas vezes, repieseniam u*

sacrifícios. tt ibui entre nós, as difficuldades
A esta ultima consideração se deve sem diuitt neCe3SidadeS 

do magno
«om ,«e tem lutado a administro samtam P- **
serviço da prophylaxia das moléstias ti ansmissiveis, q s
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de recursos que a respeito encontrei na Inspectoria Geral de Hygiene quando, ao começar

minha administração, via annunciar-se um tremendo paroxismo epidêmico de febre

amarella.' 
E' incontesteque melhor vale prevenir o apparecimento das moléstias do que ter de com-

batel-as: em qualquer das hypotheses, porém, sem elementos materiaes que correspondam

às exigências do serviço, nenhum resultado positivo pôde ser auferido, seja qual fora

solicitude do pessoal a quem incumbe executal-o.
Ora, no commettimento de prevenir o apparecimento ou a propagação de moléstias

susceptíveis de transmissão epidêmica, o material previamente installado para funccionar

no momento preciso representa a condição capital de successo, a única sobre cuja effica-

cia preservadora confia a autoridade na crise affiictiva a que tem de dar prompta
solução.

Ainda mesmo sendo ideal o modo de funccionar de todos os serviços hygienicos

em qualquer cidade, não havendo até possibilidade de infecção cósmica local, a importa-

ção epidêmica de um grande numero de moléstias é sempre possivel e a tanto importa
dispor a administração dos meios de acção immediata e profícua."

Sem essa preliminar não ha prophylaxia efficaz; e a omissão traduz, na espécie, o
mais grave descuido pela saúde publica, que è a base da felicidade e do progresso da
Nação. .

Na prophylaxia das moléstias transmissíveis o isolamento e a desinfecção são os

principios fundamentaes a que cumpre logo obedecer: seqüestrar o foco, tornal-o único
para evitar a irradiação infecciosa, destruil-a pela purificação desinfectora, isentar o
indivíduo, o local e os objectos compromettidos da propagação a outros indivíduos, locaes '

e objectos da infecção que os sobrecarrega, são deveres rigorosos da autoridade.
Como, porém, realizal-os sem um local para o isolamento, sem apparelhos para

, desinfecção, sem meios de transporte especial que preserve a população e que não mar-
tyrise o doente, sem obrigatoriedade de communicação á autoridade sanitária do*s pri-
meiros casos verificados, sem obediência popular aos preceitos administrativos, sem
sancção legal aos actos da policia sanitária nas infracções do regulamento?

E em plena epidemia, como attender ao soccorro publico, sem atropello, com a
regularidade e ordem indispensáveis, á medida das circumstancias impojido á população
a maior confiança e livrando-a do pânico que a todos é sobremodo prejudicial, si a admi-
nistração não dispõe dos recursos materiaes de hospitalisação conveniente, não tem
ainda iniciado officialmente os utensis da assistência publica nas variadas especialisações
do serviço?

Como acudir aos atacados e preservar os sãos do acommettimento epidêmico sem
a efficacia que só a promptidãQ do soccorro pode fornecer?

Estas interrogações indicam outras tantas necessidades publicas urgentíssimas
e inadiáveis, eque todas, tenho a maior satisfação em affirmal-o, foram por V. Ex.
attendidas sem a menor hesitação; inaugurando-se por esta fôrma para a hygiene pu-
blica desta corte uma nova senda auspiciosa a percorrer, inçada de benefícios perennes
para a população, nas épocas normaes e em quaesquer crises epidêmicas que de futuro
sobre venham.
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Montado o serviço da prophylaxia geral epidêmica pestilencial, cumpre aperfei-

çoal-o, adaptando-o ás diversas moléstias infectuosas de transmissibilidade permanente
entre nós, como em todas as capitães, e á frente das quaes figuram a tuberculose, a

febre typhoide, o sarampão, a escarlatina, adiphteria ea. varíola... Para umas, a propa-
ganda prophylactica, o isolamento e a desinfecção darão os melhores resultados; para a

ultima, a esses meios devemos accrescer a diffusão da vaccinação por todo o Império, tor-

nando-a mesmo obrigatória e systematica a todas as classes sociaes, em períodos certos e

determinados. - . .
Para o isolamento e a desinfecção ha carência de material que se vai adquirindo >" t

para a vaccinação, dispõe esta Inspectoria de alguns recursos, que no anno findo foram

explorados pelo modo que passo a expor a V. Ex.

Vaccinação

Em larga escala durante o anno findo foi praticada a vaccinação na Inspectoria

Geral de Hygiene ; distribuiu-se pelas províncias quantidade considerável de tubos

contendo vaccina animal e humanisada em culturas successivas.

Tendo o Dr. Pedro Affonso Franco conseguido a introducção, entre nós, da

vaccina animal, já adoptada em todos os paizes mais adiantados e reconhecida de

grande utilidade, pela força preservativa de que goza, pelas vantagens reaes de

multiplicação a que se presta, fornecendo enorme quantidade em pouco tempo e

ainda por evitar a passagem, para o inoculado, de virus impuros do vaccinifero,

entendeu esta Inspectoria que devia acceder ao desejo daquèlle professor e nomeou

dous dos seus membros, os Drs. Gonçalves Gruz e Araújo Góes, para verificar os

resultados obtidos com aquella lympha, os quaes, havendo acompanhado os respectivos

trabalhos, durante dous mezes, na Santa Casa da Mizericordia, apresentaram um

relatório favorável, que foi' unanimemente approvado em sessão de 11 de Ja-

neiro. , -«• -h * • ' i
Em 15 de Março declarou a Inspectoria ao antecessor de V. Ex. ser preferirei

a segunda das propostas feitas pelo Dr. Pedro Affonso, consistindo uma na cessão

gratuita, para o Estado, do Instituto Vaccinogenico completamente montado, afim de

que o Governo continuasse ahi a cultura da vaccina animal, e outra da subvenção

mensal de 500$ para todas as despezas de pessoal e material, 
f«f^J^>

além de continuar a dirigir o referido instituto, ao fornecimento de vitellos para

as vaccinações publicas no edificio da Inspectoria e a saüsfazer todos os pedidos de

^t^de 
com a informação o Governo Imperial subvencionou o Instituto,

Vaccinogenico por aviso de 28 de Abri le desde 1» de Maio começou-se a praticar, nes a

reparta, a vaccinação animal juntamente com a inoculação da vaccina jenne- 
?

rianaNo 
intuito de famüiarisar os delegados de hygiene com a pratica da vaccinação 

~

anJi o D™ Pedro Afonso, pessoais e con, seasajudaotes, compara durante
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seis mezes ás sessões de vaccinação para iniciar o novo serviço. De Novembro em

diante ficou inteiramente entregue aos delegados de hygiene a inoculaçao daquella

vaccina. . , rt
Os resultados pelas duas vaccinas constam dos quadros seguintes :

INSPECTORIA GERAL DE HYGIENE
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Observação

No nu*e?o dos vaechndos que obtiveram vaeeina regular foram de 1» inocula?ão 175, de 2a 45, do 3a 37 e do 4a 1$.
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Observação

No numero dos vaccinados estão incluidas 165 praças sendo : do 10o Batalhão de Infantaria 25 ; do 2» Reíçiuienta àe
Lharia a civallo 37; do Io Regimento de
No numero dos que obtiveram vaccina

artilharia acivallo 37; do Io Regimento de artlharia a cavallo 9 ; aprendizes artilheiros 75 e 18 Imperiaes marinheiros.'.na regular, foram 732 de Ia inoculaçao, 125 de segunda e 18 de terceira.
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Do segundo quadro se vê que foram vaccinadas pela vaccina jenneriana 1.803 pessoas
cias quaes 1.045 compareceram para verificação do resultado. Destas 1.045, tiveram

resultado satisfactorio 886 e negativo 159, o que produz a porcentagem de 84,8 °/0 de

bons resultados.
Do primeiro quadro se infere que das 419 pessoas vaccinadas do vitello compare-

ceramá verificação 319, das quaes 279 com resultados favoráveis e 40 sem resultado,

o que dá a porcentagem de 87,4 °/0 de bons resultados.
D'ahi se conclue que o numero dos inoculados pela vaccina animal foi muito infe-

rior ao dos inoculados pela jenneriana, tendo, entretanto, sido favorável o resultado

obtido com a primeira. |
Para isso concorreram duas circumstancias:
1», a vaccinação animal foi praticada em larga escala na Santa Casa da Miseri-

cordia,'onde o povo habituou-se a ir procural-a, tirando assim da Inspectoria de Hygiene
' 

grande numero de vaccinandos que preferiam aquella vaccina; 2a, não estando ainda

: completamente habituados a usar da vaccina animal, os delegados de hygiene escolhiam

naturalmente a jenneriana, cujo processo de inoculação é mais simples e expedito.

Aconteceu mesmo que, á vista de certas particularidades inherentes âapplicação da

vaccina animal, houvesse durante algum tempo grande numero de insuccessos, o que

provocou por parte do meu antecessor interino a declaração, na Academia Imperial de

Medicina de que a vaccinação animal estava falhando muito na Inspectoria de Hygiene.

Esta declaração, feita em uma das sessões de Setembro do anno passado, fez cora que

o Dr Pedro Affonso Franco, em officio de 2 de Outubro, propusesse que a questão da

efficacia da vaccina animal fosse tirada a limpo na Inspectoria de Hygiene.

Attendendo á dificuldade da verificação exacta dos resultados da vaccinação, visto

oue em geral a maioria dos vaccinados não volta á Inspectoria, propoz aquelle professor,

eo meu antecessor interino acceitou, que, dosVaccinandos, se escolhesse todos aquel es

cuja moradia, por próxima do centro da cidade, permittisse a verificação era domicilio

da qual se encarregariam os delegados de hygiene e os ajudantes do Instituto Vaccmo-

Sem<Issim 
se procedeu, e nos dias 4, 7,11,14 e 18 de Outubro foram vaccinadas na

Inspectoria de Hygiene as crianças naquellas condições, sendo a vaccinação executada

pelo Dr. Pedro Affonso e seus ajudantes. ¦¦
Os resultados obtidos attingiram a porcentagem extraordinária de 98 e /, /„,

tenda. mlr paria dos vaeoinados axaellenies pústula, «carniças em todos as sete ponto,

""tTmdamoaetroa-se 
cabalmente a efficacia da vacainaçío animal, elaeid.u-ee a

causa principal de insuccesso das inoculações anteriores

De taes trabalhos dá conta circunstanciada o officio de 23 de Outubro, do Dr. Pedro

Affonso, o qual foi lido em uma das sessões de Novembro. ,

Mais ura outro facto attesta a efficacia da vaccina ™?''£TtZ^

sid.de, em S. Paale, a epidemia de varíola, off.rec.u-e. o Dr. «*»££*£

ir «a uitamente espalhar por aquella provincia os benefícios da vaccinação animal.
ir gratuitamente espainai p H üercorrera 

alludida província; em
Acceito oofferecimento, partiu aquelle doutora percorrei a

H. P. 8
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^o-ni+orir. Hp suas inoculacões foi excellente, conse-
todos os logares por onde passou o resultado de suas inoou v

unindo extinguira epidemia totalmente. ...

k de lastiniar que, depois de tão brilhante successo, a cultura da vaccina animal

fosse abandonada naquella provincia. ATV+ ;>• +
A vista do incremento que tem tomado a varíola nas províncias do Norte, pediu esta

laspettoria ao Governo, como medida urgente, enviar um ajudante do Director do Insti-

Tvlcino^enico com vitellos e instrucçoes, afim de propagar em larga escala a vacci-

2SSS * »*¦*>¦íoi »«* °Dr-ToWo Dodmrth',ue p"""
•ooSa a™ 1 rlp Taneiro do corrente anno.

-"Td 
ndtwo foi apresentado pe!» Dre. Gonçalves Cru*, reiatoe,

e Jl Góes, o parecer sobre vaccina animal, cujo estudo lhes fora commettido em 4

deSeirod 1 87. Nessa memória reconhecem os autores a propriedade provada da

vldÍa animal, sua superioridade hygienica em alguns pontos sobre a jenneriana e

S lm as vantagens que do recurso poderão auferir as populações victimadas

plslquentes epidemias de varíola, como soem ser principalmente as do Norte do

ImPeE'°um 
trabalho consciencioso, que faz honra á commissão, cujo relator ainda uma

tp7 firmou o seu zelo e solicitude pelo serviço publico.

E' tarefa realizável a extineçao relativa da varíola no Brazil e para esse fimsena

suficiente a installação de um serviço regular de vaccinação animal, funccionando em

odas as capitães das províncias, como suecursaes do Instituto Fluminense, que pos-

suámos.
Afrente desse instituto conviria achar-se um medico delegado vaccinador, exclu-

sivamente encarregado de todos os serviços attinentes à vaccina animal neste muni-

cipio e incumbido de praticar as vaccinações e de providenciar sobre as necessidades dos

estabelecimentos provinciaes congêneres efiliaes. . _
Em tal hypothese, a unidade de acção na pratica do serviço, a competência technica

do habito e a responsabilidade effectiva e exclusiva de um funccionario para com a

Inspectoria garantiriam os resultados prophylacticos e permittiriam a obtenção do mais

assignalado successo preservativo, como ha mister, em bem dos interesses sanitários

de toda a população relativamente a uma das mais mortíferas moléstias que assolam a

humanidade e que se acha profundamente enraizada no Brazil.

Em sessão de 7 de Março, dando cumprimento aos avisos do Ministério do Império

de 16 de Fevereiro e 1° de Março, formulou esta Inspectoria parecer, que foi appro-

vado, sobre o Instituto Vaccinogenico Normal, que o Dr. Pedro Affonso Franco reque-

reu fundar nesta capital; e em 7 de Junho, havendo recebido participação de que já

em fins de Abril o referido instituto achava-se completo e funccionando com toda a regu-

laridade, deliberou visitar esse estabelecimento, que desde Io de Maio se achava á sua

disposição; o que effectivamente realizou, encontrando-o em boas condições de

installação.
Em sessão de 16 de Maio, a exemplo do seguido em estabelecimentos congêneres,

no estrangeiro, resolveu a Inspectoria que podia ser concedida a licença, pedida â Illma.

Câmara Municipal por aquelle professor, para expor á venda a carne dos vitellos aba-
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tidos depois da extracção da vaccina, desde que pela autópsia seja reconhecida própria

para o consumo.
Conforme promettera em sua memória semestral de 24 de Setembro, o meu ante-

cessor interino remetteu a esse ministério as instrucções organisadas para o uso da

vaccinaçâo animal; approvadas, como foram, acham-se impressas e distribuídas pelo

municipio da Corte e provincias do Império.
Em sessão de 22 de Fevereiro foi presente o aviso desse ministério, n..471, de 8

do mesmo mez, remettendo, para ser informado, o requerimento em que o Dr. Eduardo

Augusto de Souza Santos offereceu gratuitamente ao Governo o instituto, que fundara

no morro de Santa Thereza, destinado á cultura da vaccina animal, resolvendo-se

unanimemente não haver conveniência em acceitar, por não estar satisfactonamente

installado para o fim a que se destinava.
Em sessão de 15 de Fevereiro foi lido o aviso do já referido ministério, n, 443,

de 6 do mesmo mez, acompanhando outro do Ministério dos Negócios Estrangeiros e

uma cópia e traducção do memorandum da Legação Britannica, pedindo sejam desmen-

tidos oficialmente os boatos que correram, durante o anno de 1887, sobre a impureza

da lvmpha vaccinica fornecida pelo National Vaccine Establishment.

Em 11 do mez seguinte respondeu esta inspectoria nunca ter dirigido representação

alguma contra a lympha vaccinica importada do referido estabelecimento.

Ao contrario, nos primeiros dias do mez de Agosto de 1887, quando toda a imprensa

se manifestava enthusiasmada pela iniciativa de um illustre professor 
^™?l

começava a cultivar em vitellos a lympha vaccinica animal recebida da Europa e

ZZL uma conquista da hygiene publica essa pratica, que vinha substituir, por

2 na de boa qualidade, a vaccina official, então degenerada, meu antecessor, o

B^o de Ibituruna, em artigo publicado a 4 de Agosto no Jornal do Commemo, pro-

testou contra tal asserção.

.'yvv,
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Em extractos succintos dos relatórios animaes, levo ao conhecimento de V. Ex. o
movimento das Inspector ias de Hygiene provinciaes e procuro assignalar as medidas

que reclamam com maior insistência a bem dos interesses sanitários das respectivas

populações.
Apenas de quinze Inspectorias provinciaes recebi Relatórios sobre o anno findo e a

elles exclusivamente me refiro.
Com as difficuldades com que lutamos aqui na Corte, é fácil'aquilatar dos embaraços

dos Inspectores Provinciaes e do grande zelo pelo serviço publico, revelados por esses

funccionarios que não desanimam na árdua tarefa de organisar os serviços sanitários.
. n-' Chamo especialmente a attenção de V. Ex. para a carência de médicos e profis-
sionaes pharmaceuticos em Goyaz onde, realmente, a infeliz população deve achar-se,

nas horas cruentas da moléstia, entregue às mais dolorosas afflicções, pela certeza de

gnorancia dos individuos a quem confiam sua vida e a dos que lhes são caros!

Oxalá possam os poderes públicos attenuar tão grandes males a esses compatriotas

ilonginquos e quasi desamparados nas lutas durissimas da vida que supportam!

Para»

E' infelizmente bastante precário o estado de salubridade dessa provincia.

Como se não bastassem as endemias desta uberrima zona (febres de fundo palustre,

beriberi, febre amarella, typhica, etc.), appareceu, e ainda)se conserva, ha mais de um

anno, a epidemia da variola.
Recebida por importação em Abril de 1887, mantém ainda sua destruidora acção.

A lympha e polpa vaccinicas, que solicitamente são enviadas pela Inspectoria Geral de

Hygiene, se têm mostrado quasi sempre inertes. Em conseqüência, a Presidência da

provincia autorizou a compra de polpa animal procedente de Lisboa e dos Estados

Unidos. Com esta vaccina estava sendo feito o serviço, até que, a 16 de Janeiro do cor-

rente anno, chegou à capital o Dr. Henrique de Toledo Dodsworth, afim de propagar a

vaccina animal. .
Jà em Junho ou Agosto do anno passado o Dr. C. Rebourgeon havia feito idênticas

tentativas, infelizmente mallogradas, de vaccinação.

Está convencido o Inspector Provincial de que o insuccesso foi devido a falta de

elementos indispensáveis a semelhante serviço.

H. P. 9
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f O Dr. Dodsworth iniciou logo seus trabalhos com o melhor êxito, e todos os esforços

têm sido empregados para manter esse serviço, apezar das difficuldades e da falta de

recursos para a acquisição do material necessário.
Como conseqüência immediata da vaccinação animal, o Governo Provincial pôde

dispensar as commissões médicas creadas para a vaccinação domiciliaria, como medida

capaz de modificar a epidemia reinante, que attingiu o máximo de intensidade no ultimo

trimestre do anno findo.
Sarampão.— Este morbas reinou epidemicamente nos primeiros mezes do anno;

Está hoje, felizmente, de todo extincto.
O beriberi, o impaludismo e a febre amarella conservaram-se no estado endêmico,

como V. Ex. verificará pelo Boletim annual da mortalidade da Capital.
Si as condições sanitárias da capital muito deixam a desejar, as do interior não sãô>!

mais lisongeiras; o sarampão e a varíola assolaram grande parte das villas e cidades.
O governo/da provincia, com louvável solicitude, attendeu sempre aos justos5

reclamos que lhe foram dirigidos pela Inspectoria Provincial em favor dos acom-
mettidos daquellas moléstias.

Foram enviadas ambulâncias para as localidades seguintes: Curralinho, Muaná,
S. Caetano de Odivellas, Aldeamento dos índios em Mury, Muritipitanga, Acará,
Prainha, Affriá, Quatipurá, Santa Isabel de Benevides, G-urupá, Linsel, Chaves, Salinas,
Mazagão, Vigia, Melgaço, Bragança e Óbidos.

£
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Ja mortalidade da cidade de Belém do Pará no anno de 1888
fl^jj-'""." """ " '
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O estado sanitário desta província, durante o anno de 1888, não foi satisfactorio.
Além das febres palustres, as pneumonias e broncho-pneumonias grassaram com
bastante intensidade, tanto nesta capital, como nas cidades de Geiras, Amarante e Par-
nahyba, villas da União, dos Humildes, Valença eMarrão, ceifando algumas vidas; o
sarampão desenvolveu-se epidemicamente nesta capital, tendo feito bastantes victimas.

Accresce ainda que a província soffre presentemente os effeitos de uma terrível secca
que tem assolado as populações e creações do interior, onde a fome já se tem feito sentir
com todo o seu cortejo de misérias.

Não é menos para deplorar a deficiência de soccorros médicos; pois a província,
segundo consta do relatório respectivo, dispõe de um pequeno numero de profissionaes,.
quer em medicina, quer em pharmacia. Os cofres provinciaes resentem-se da falta de
recursos, e a municipalidade da capital acha-se ainda em peiores circumstancias, de
forma a nada poder se esperar em bem do saneamento da cidade, a menos que não seja
por conta dos cofres geraes.

Durante o anno foram vaccinadas na capital 215 pessoas, mas sem grande aprovei-
tamento; e o mesmo tem acontecido com os doutores delegados, no interior, attribu-
indo-se estes resultados á alteração da polpa, pelo calor.

Ceará

O estado sanitário desta provincia foi, em geral, regular, senão mesmo satisfactorio.
A' excepção do sarampão, que reinou com índole epidêmica, e das febres intermittentes,
que são endêmicas em alguns logares, nenhuma epidemia grave, por seu caracter ou por
seus effeitos, appareceu na provincia.

Em algumas localidades manifestaram-se febres palustres, mas foram em geral
benignas e tão passageiras, como as causas atmosphericas e telluricas que determinaram
o seu apparecimento.

Os casos de febre amarella, que se apresentaram, foram esporádicos e isolados, reca-
hindo em individuos recém-chegados de outras províncias ou do interior, Não obstante
tão lisongeiro estado sanitário, o obituario na capital foi superior ao do anno passado, o
que se explica pela corrente de emigração que a secca determinou nos últimos mezes do
anno de 1888 e que tem continuado sempre em escala ascendente.

De Io de Janeiro a 31 de Dezembro, consta do respectivo relatório, falleceram 1.482
pessoas, das quaes 859 no primeiro semestre e 623 no segundo.

Essa notável differença torna bem patente a influencia dos phenomenos meteorolo-
gicos naquella quadra do anno.



- 69

Apreciando a mortalidade com relação aos sexos, nacionalidades, parochias e edades,
vê-se que as suas cifras são assim representadas: masculinos 757, femininos 725; nacio-

naes 1.462, estrangeiros 20. Da parochia de S. José 673, da do Patrocínio 809. Par-

vulos 862, adultos 620.
O serviço de asseio da cidade continua, como anteriormente, a ser feito sob a direcção

e expensas da Gamara Municipal. A exiguidade, porém, da renda municipal em relação

aos muitos encargos que sobre ella pesão não permitte que, apezar de todo o seu zelo e

bons desejos, semelhante serviço se execute de maneira satisfactoria.
Eis o mappa do serviço de vaccinação e revaccinação praticadas nesta provincia,

durante o anno findo.

. i
SEXOS RESULTADO DA VACCINAÇÃO ^
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Rio Gtrande do Norte

Esta provincia, quasi se pôde dizer, nenhuma alteração soffreu no seu estado nor-

mal sanitário; todas as estações passaram sem modificações de maior monta; apenas

na villa de Caraúbas appareceram casos de febres de máo caracter, mas não assu-

miram as proporções de epidemia. O mesmo aconteceu com respeito ao sarampão e à

varíola em outros pontos da provincia. /
Sobre o serviço da vaccinação, assim se exprime o Dr. Inspector provincial:

« Por tres vezes recebi dessa Inspectoria, durante o anno findo, tubos de lympha

e de polpa vaccinica, que distribui pelos diversos delegados de hygiene; mas confesso

que, tanto a vaccinação como a revaccinação, têm sido inefficazes, segundo me commu-

nicam os mesmos delegados. •
«Entretanto o meu coliega Dr. Celso de Souza Santiago Caldas, que «prata-

neamente se tem prestado a vaccinar e revaccinar nesta capital, obtera os effeitos

desejados. E assim, não posso afirmar a que attribuir tão oppostos resu tados, si aos

vaccinadores, si â degenerescencia ou à corruptibilidade do agente prophylactico. »
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O estado sanitário desta prov incia, especialmente o da cidade do Recife, comquanto

menos satisfactorio do que o do anno anterior, não deixou, comtudo, de ser lisongeiro

durante o anno findo, como se poderá colligir do Boletim da mortalidade appenso a

este extracto.
A' excepção do sarampão e da coqueluche, que se desenvolveram com alguma

intensidade nos primeiros mezes do anno, nenhuma entidade mórbida se manifestou

com caracter epidêmico, sendo que estas mesmas moléstias, em geral, revestiram-se de

formas benignas, de modo que o numero de óbitos por ellas produzido foi pequeno rela-

tivamente ás proporções assumidas.
A tuberculose é que continua a o ccupar o primeiro logar entre as causas de morte,

como se verifica ainda do boletim acima mencionado.
A impossibilidade de providencias sérias e de resultados permanentes no sentido

de tornar mais habitavel a maior parte dos cortiços situados nesta capital; a má e
deficiente alimentação a que se sujeita a classe desfavorecida da fortuna, pela falta de
trabalho e conseguintemente de meios de subsistência; a pratica de todos os vicios que
a ociosidade desperta, e finalmente a syphilis em todas as suas manifestações, depau-

perando organismos, já enfraquecidos por toda a sorte de privações, parece, são os prin-
cipaes factores na producção, em larga escala, desta entidade pathologica que, aqui
como em toda a parte em que a instituição sanitária está em seu inicio, determina maior
numero de victimas.

A varíola, em compensação, fez sua apparição por casos isolados; em todas as fre-
guezias, quer urbanas quer suburbanas do Recife, deram-se apenas onze óbitos, o
que comprova a asserção emittida no relatório anterior sobre a creação do hospital
Santa Agueda pela Santa Casa de Misericórdia para os doentes affectados de moléstias
contagiosas e infecto-contagiosas.

Do mesmo modo que a varíola, a febre amarella tem acommettido numero muito
limitado de indivíduos, sendo a maioria estrangeiros recém-chegados a esta capital.

Sente o respectivo Inspector que outro tanto não lhe seja dado dizer em relação
aos elementos typhico e pernicioso que ultimamente têm se accentuado com mais
intensidade, ora constituindo entidades pathologicas essenciaes, ora complicando grande
numero de moléstias.

Quanto á vaccinação e revaccinação, o serviço e collecta de lympha vaccinica foram
feitos regularmente, duas vezes por semana, sendo lisongeiro o resultado alcançado,
como se verá do mappa junto.

A falta de delegados de hygiene nas diversas cidades e villas mais importantes
do interior da provincia impede, até certo ponto, a propagação, em larga escala, deste
agente prophylatico da varíola, de modo que os benefícios resultantes de sua applica-
ção ficariam circumscriptos á população desta capital, si ao referido inspector provin-
ciai não tivesse occorrido o alvitre de remetter boa lympha aos juizes de direito de
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todas as comarcas (como ultimamente, por intermédio da presidência, cerca de cem
tubos desse preservativo), a muitas outras autoridadeslocaes e a diversos particulares
com os quaes teve de se communicar para o mencionado fim.

Subiu a 478 o numero de indivíduos vaccinados na sede da Inspectoria Provin-
ciai e a 398 o de tubos, contendo lympha, distribuídos a diversos, inclusive os que
foram remettidos para as províncias do Maranhão e Pará, por solicitação dos respectivos
Inspectores de hygiene.

De um sem-numero de melhoramentos materiaes necessita a cidade do Recife,
afim de minorar as suas condições pouco favoráveis para obtenção do seu saneamento;
e, dentre elles, aponta o Dr. Inspector os seguintes como os mais urgentes e

imprescindíveis :
« 1.° Calçamento da cidade, ao menos das ruas de maior transito, e conservação

do existente que, apezar de ser de parallelipipedos, está em alguns logares tão estragado

que com as grandes chuvas se transforma em pequenos lagos, cujas águas se estagnam e

só desapparecem pela acção lenta da evaporação.
2.° Construcção de galerias de esgoto, de águas pluviaes e limpeza das actuaes,

que se acham no ultimo gráo de immundicle, do que dão o mais formal testemunho

as exhalações fétidas insupportaveis que se desprendem das suas bocas de lobo e

sargetas. . ,
o Alargamento do perímetro da Companhia Recife Dranage, emprezana do ser-

viço concernente a matérias fecaes, e modificação radical do systema por ella empregado

no mesmo serviço. . , ,
Sobre este assumpto já apresentei, como membro de uma commissão nomeada pela

Presidência da provincia, um parecer, no qual julgo ter provado exuberantemente as

inconveniências da permanência do systema adoptado por esta companhia, e a necessidade

de substituil-o quanto antes de acordo com os progressos hodiernos.

» Construcção de latrinas e mictorios públicos.
5.o Plantio de arvores nas ruas, praças e terrenos recentemente aterrados

6 ° Prohibição absoluta da construcção de cortiços; e substituição destes por

pequenas casas hygienicas, ao alcance das classes pobres elaboriosas.

70 creacão de um serviço regular de limpeza, varredura e irrigação das ruas,
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O Inspector, Dl-. Maiheus Vaz de, Oliveira.

Sergipe

A salubridade desta provincia foi em alguns pontos, como Campos do Rio Real, Itapo-

na-a Maroim, Japaratubá e N. S. das Dores, excellente, em outros, porem, foi mm o

pZria 2 im é que, na villa de Itabaianinha, notável pela falta deasseio, a morta li ade

vul ptsattingiu ao numero de 288 óbitos, sendo uma boa parte victima das fe res

ÍL' 
"i 

do Próprio, 4 margem ,io rio S. Francisco, minoram também

Üdade no meomno enco4„n.nche; na cidade do W" 
^D^

riola • na villade Riachuelo, a febre perniciosa foi a que mais vict.mou na de S. Dias a

£* lustres, e Hn.lm.nte, na cidade da Eatancia o na cap tal, a «d. mm».,».» m-

tensamente que tornou-se necessário o estabelecimento de um lazareto. ,

TlJe «eio é tambsm senaivel na capital e o ahaotecimont, <*. condenou,

^££«*.»—• -*-*—»»^*f >amM
de 1888: ' • ;.. f _;

ii-
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H. P. 10
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MUNICÍPIOS
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OBSERVAÇÕES

Foram 48 revaccinados.

Foram cinco revaccinados.

Foram oito revaccinados.

Foi um revaccinado.

Foram três revaccinados.

Espirito Santo

Foi lisoajeiro durante o anno próximo findo o estado sanitário desta provincia.
A saúde publica, em geral, não foi assaltada pela invasão de enfermidades epide-

micas que viessem trazer o terror e a morte á população. O beriberi tem sido mais
freqüente, mormente na capital e na cidade de S. Matheus.

No-numero de casos observados paio Inspector provincial predomina a fôrma mixta
. benigna, tendo entretanto apreciado alguns casos de forma paralytico-asphyxica.

No anno de 1888, como nos anteriores, a phtysica pulmonar, as affecçSes dos órgãos
abdominaes e as lesões cardíacas foram as enfermidades que mais avultaram na mor-
talidade.

Na capital o digno presidente procurou fazer os melhoramentos possíveis dentro dos
limitados recursos provinciaes.;O Inspector provincial insiste ainda pela remoção doscemitérios.

>
Nas colônias Conde d'Eu e Santa Leopoldina appareceram alguns casos de sarampãoe coqueluche. A bordo do hiate Rio Doce houve dous casos de varíola que, acudidos atempo, não passaram para terra. Também alguns casos dessa enfermidade se deram emimmigrantes idos da cidade de Santos, mas sem maiores conseqüências.
O serviço medico e pharmaceutiço é, em geral, bem regular nessa provincia.
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Juntando o mappa dos indivíduos vaccinados e revaccinados, lamenta o Inspector de
hygiene provincial que, apezar dos freqüentes convites que faz nos jornaes de maior
circulação na provincia, a população se mostre, não só indifferen.te, como avessa a esse
meio prophjlactico da variola. -

MAPPA das pessoas vaccinadas na provincia do Espirito Santo de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1888

MUNICÍPIOS

Capital .* v
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OBSERVAÇÕES

Foram vaccinados por esta Inspe-
ctoria.

Idem paio respectivo Delegado de
hygiene.

Idem pelo cidadão Nascentes Azam-
buja, de que trata o Relatório.

Rio de Janeiro

O relatório do Inspector de hygiene aceusa, no movimento sanitário desta pro-
vincía, durante o anno de 1888, o apparecimento da variola na Parahyba do Sul, Ma-
cahé, Angra dos Reis e Nictheroy; mas, graças à propagação da vaccina, em nenhuma
dessas localidades tomou aquella epidemia proporções assustadoras. O beriberf fez
algumas victimas em SanfAnna de Macacii e em Nictheroy. A febre amarella, que
parece estar domiciliando-se em Nictheroy, ahi manifestou-se em diversos períodos do
referido anno.

».

Em Maio deu-se ,ò primeiro caso na cidade, em Junho nada menos de 18 atacados
foram removidos das ilhas do Vianna e Conceição para a enfermaria arínexa ao
hospital de S. João Baptista. Declinara a epidemia e já de todo parecia extineta, quando
a esposa de um militar, recém-chegado de Santa Isabel do Rio Preto, indo de passeio
á Corte, foi na volta acommettida de febre amarella, e logo após dous empregados
de uma padaria estabelecida na mesma rua em que residia aquella senhora; novos
casos seguiram-se, e dentro em pouco a epidemia recrudescia com maior intensidade que
no periodo anterior.

Até 31 de Dezembro foram registrados 22 casos fataes, sendo no mez de Novembro
4 e no de Dezembro 18.
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. o Acredita o Inspector de hygiene provincial que, entre as principaes condições que
' 

favoreceram o desenvolvimento da febre amarella em Nictheroy, devem figurar:

A falta de água e a grande quantidade de'immundicies que havia nesta cidade.

Não sendo ainda dotada de um systema de esgoto apropriado, ein quasi todos os

quintaes existiam grandes reservatórios de matérias fecaes a que chamam sumidouros,

mal construídos e na maior parte descobertos. .
Esta ultima condição parece explicar o facto de terem sido de preferencia atacados

de febre amarella as crianças e os fâmulos, que vivem mais tempo nas proximidades.

desses focos de infecção. •
Depois que, poderosamente auxiliado pela Câmara Municipal e pela Policia, conse-

guiu que esses immunclos reservatórios fossem entulhados, e depois que os quintaes,

praças e ruas foram limpos e que se generalisaram as desinfecções, a epidemia
... -

declinou. ,£¦ •
O serviço de desinfecção, em Nictheroy, foi feito com a máxima regularidade pos-

sivel, ainda nos dias de maior numero de victimas.
Com respeito ao caso de epizootia, que se deu em Campo-Bello, eis as informações

que á Inspectoria geral forneceu o Dr. Inspector de hygiene: m »
« Em 30 de Outubro fui, por ordem da Inspectoria geral de hygiene, ao município

de Rezende, logar denominado Campo-Bello, onde constava haver algumas pessoas affe-

ctadas de carbúnculo, e tive oceasião de ver essa terrível moléstia que, em um curto

periodo, acommetteu nove indivíduos, dos quaes falleceram dous, os primeiros affe-
* c tados.

Os symptomas observados pelo medico assistente Dr. Barros, o facto de ter o mesmo
mal atacado diversas pessoas, indicando contagiosidade, a gravidade da moléstia, e
finalmente a origem animal quasi privada, levaramo Inspector provincial á convicção
de que se tratava realmente do carbúnculo. # •

Transportou o virus carbunculoso uma vitella, que foi remettida da Corte para a
fazenda do Campo-Bello, onde morreu. Foram victimas justamente as pessoas que esti-
veram mais em contacto com essa vitella, aquelles que fizeram' uso da água de um

pequeno -lago onde o animal costumava saciar a sede e junto ao qual falleceu. Os sete
indivíduos observados estavam em boas condições, graças ao tratamento opportuno e
enérgico empregado pelo clinico do logar, Dr. Barros.

Os doentes foram isolados completamente; o animal, conductor da moléstia, enter-
rado a grande profundidade; o, finalmente, todas as medidas tendentes a. impedir-lhe a

propagação foram tomadas pelo delegado de hygiene do município, Dr. Bruno José dos
Santos Nora. »

Ao mal que atacou os animaes nesta Corte também não escaparam os cie Ni-
ctherov.

Por oceasião de resfriamento brusco da atmosphera, reinou entre o gado rimar uma
epidemia, que foi denominada môrmo. •

Em Nictheroy quasi todos os animaes, não só das cocheiras da Companhia Ferro-
Carril,como das dos particulares, foram acommettidos, porém benignamente; não houve
caso de morte.

*.
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Manifestava-se a moléstia por corysa intenso ; a principio corria das fossas nasaes um

liquido opaco, mais ou menos viscoso, algum tempo depois o corrimento era puriforme e

sangüíneo, tosse repetida, cansaço e augmento de temperatura.
Com o repouso e repetidas lavagens das fossas nasaes, os animaes restabeleceram-so .

rapidamente.
Eis o que houve de especial em relação ás episootias.
Na conclusão de seu relatório, aventa o Inspector de hygiene provincial a íiecessi- -

dade de tomarem-se algumas medidas hygiènicas em relação â cidade de Nictheroy. Com-

quanto taes providencias sejam mais da competência do governo provincial que do geral,

pareceu-nos justo transcrevei-as aqui, solicitando para ellas a esclarecida attenção de

V. Ex.:
1. ° Crear-se um estabelecimento vaccinogenico animal.

2.° Montar uma enfermaria para o tratamento dos doentes de febre amarella e de

outras moléstias infecto-contagiosas.
3.o Converter n'uma realidade a canalisação das águas do rio Macacú, únicas que

podem prover ás necessidades presentes e futuras da crescente população.
Ainda em relação á cidade de Nictheroy: .
a) Estabelecimento de um systema moderno de esgoto, convindo que as matérias-

escrementicias sejam lançadas fora da barra (na praia de Fora por exemplo ), afim de

não infeccionarem a bahia, que já não apresenta boas condições hygiènicas;

b) Acabar com os extensos capínsaes no centro da cidade, que occupam os terrenos

mais baixos e alagadiços, verdadeiros pântanos, onde os plantadores de capim espalham a

qualquer hora do dia, em qualquer estação sem se importarem com o incommodo que cau-
• sam aos moradores vizinhos, grande quantidade de estrume e varreduras de estabulos

e chiqueiros;
c) Prohibir a construcção de cortiços e demolir alguns por insaneaveis;

' 
d) Determinar-se que toda e qualquer construcção não possa ser feita sem audien-

cia da Inspectoria de hygiene; • ?., . ¦

e) Fazer transportar o lixo da cidade em carroças hermeticamente fechadas, paia

um local conveniente, afim de ser incinerado ;

f) Acabar com os sumidouros e depósitos de matérias fecaes que existem em quasi

todos Iquintaes, grandes e activos focos de infecção; convindo, emquanto a cidade nao

for dotada de um systema de esgoto aperfeiçoado, que as matérias sejam transportadas em

barris especiaes, rigorosamente desinfectados e lançados ao mar longe das praias;

Q) Produzir oseccamento dos diversos pântanos que existem na cidade;
h) Conservar limpos e desobstruídos ospequenos rios que percorrem a cidade. #

Para boa marcha e prompta execução do serviço é necessário: '

1 ° Pôr.se á disposição continua e effectiva da Inspectoria provincial um auxiliar eu-

carregado da fiscalisaçâo e transmissão das medidas de saneamento' e ainda da escriptu-

ração.
2.° Remunerados delegados de hygiene.
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S. I?a,ulo

A lei provincial de 29 de Março de 1883 habilitou a repartição de hygiei^ a grandes
melhoramentos materiaes, conforme consta do relatório do Inspector de hygiene pro-
vincial.

O Instituto vaccinogenico não funcciona regularmente, por falta de vitellos, isto em
conseqüência de irregularidades de pagamento aos respectivos fornecedores. No emtanto '

a varíola continua a grassar na provincia, pois diariamente entram para o Lazareto cerca
de cinco variolosos ; a moléstia tem sido importada pela immigração, quer na capital quer
em todos os pontos da província onde chegam immigrantes entre os quaes se dão continua-
mente manifestações mórbidas especificas de toda a sorte, e principalmente de varíola, por
forma tal que a Inspectoria provincial vê-se embaraçada em providenciar e satisfazer,
embora parcamente, os repetidos pedidos de vaccina, ultimamente attendidos só á custa
do fornecimento-da Inspectoria geral de hygiene que tem feito amiudadas remessas.

Do relatório do Inspector de hygiene dessa provincia extracto os seguintes tópicos
que encerram conceitos para os quaes chamo a attenção de V. Ex.:

« Na fôrma do § 2o do artigo das instrucções regulamentares expedidas pela Presi-
delicia da provincia para os serviços cie hygiene, já pela terceira vez estando contractado
pela Inspectoria o profissional que deve encarregar-se das analyses chimicase microsco-
picas, só ella espera a approvação do contracto pela Exma. Presidência para inaugurar essa

• ordem de serviço tão necessário á saúde publica, nestes tempos em que a mania especula-
tiva cias sophisticações está invadindo tudo; accrescendo que já existem na repartição -
•cerca de trinta pedidos de analyses, que não podem ser feitas emquanto não entrarem
exercício o profissional idôneo.

« Continua a não poder ser-bem organisado o serviço de epidemias, apezar de todos
os esforços da Inspectoria de hygiene, porque, por seu turno, a hospedaria de immi-
.grantes escusa-se a fornecerá Inspectoria um salão para desinfeeções, como preceituam
determinações presidenciaes e alei provincial cio anno passado, sob n. 29 e o§ 30 do
art.. Io das instrucções regulamentares para o serviço de hygiene ; e, por.outro lado, o
Thesouro Provincial e a Municipalidade demoram tanto as informações das solicitações
hygienicas, que ellas perdem invariavelmente a precisa opportunidade, complicançlo-se
¦cada vez mais serviços públicos e sanitários de ordem elevada. »

« Será um passo avantajado para a hygiene desta capital, além de uma medida de
grande alcance econômico para os cofres geraes, a conversão do actual lazareto em hos-

. pitai permanente cie contagiados, como determina a lei provincial n. 29 de 16 de Março
de 1888; e é indispensável que a Exma. Presidência determine para ser dada a informação
que, nesse sentido, e por solicitação da Repartição de Hygiene, desde muito baixou em
audiência á Câmara Municipal; pois, emquanto estas e outras simples informações
demoram inexplicavelmente, soarem cada vez mais os interesses da saúde publica com a
diffusão de casos epidêmicos, que crescem diariamente, e soffrem os interesses orgânicos
das instituições de hygiene que, em vez de po derem aproveitar o subsidio que a seu favor •
foi decretado pela Assembléa Provincial, assistem forçadamente, e sem recurso de appel-
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Jação, a que esses direitos sejam assim inopinadamente conspurcados, servindo para fu-
turos exercicios findos, quando a verdade é que a Inspectoria de hygiene poderia em-
pregar com a precisa opportunidadc e com incalculáveis vantagens para a salubridade
publica toda a verba que lhe foi destinada, prestando de tudo as devidas contas. »

« A lei provincial citada, no § 6o do art. Io e § 3o do art. 1° das instrucçoes regu-
lamentares para os serviços de hygiene e os arts. 41, 42 e-43 no titulo 4° do regi-
mento interno para os estabelecimentos de hygiene pivblica provincial, concede e accentua
perfeitamente o papel desta repartição nos serviços de hygiene e prophylaxia em relação
á hospedaria de immigrantes, para evitar a importação é propagação de moléstias epide-
micas. A Inspectoria, entretanto, nada tem podido fazer, porque, apezar de suas conti-
nuas solicitações para a execuçlo da lei, em nada é attendida; e na capital, como em
toda a provincia, já se verifica a existência de variola, escarlatina, diphteria, febre „
miliar, febre typhoide, etc. »

Com a afluência de immigrantes para todos os pontos da provincia, mais ainda está.
se fazendo sentir a necessidade de delegados de hygiene em cada município, devendo ficar
a cargo de cada Municipalidade remunerar, segundo suas rendas, o medico encarregado
da hygiene do logar que, a seu turno, também prestará á localidade os serviços especiaes
de medico da Câmara.

Conclue o.Inspector de hygiene da provincia de S. Paulo o seu relatório com a
demonstração do pessoal technico, médicos, pharmaceuticos, dentistas e parteiraslegali-
sadas ou não, que funccionam nos municípios cia provincia; trabalho este que revela o
zelo com que dirige esse serviço e que bem desejaríamos fosse imitado pelos das demais
províncias, pois, com estes trabalhos estatísticos, é que melhor se poderá comprehender
as necessidades da saúde publica, nas diversas circumscripções do Império. #

Com aquelles dados organisámos a seguinte estatística :

*r •
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Santa Cruz do Rio Pardo •*• * ••••

» Rita do Paraizo 3 

* » do Passa Quatro  .3 2 ».

S. Bento de Sapucahy.....  * 

Santa Isabel.... »•• •' »•¦• * • 

S. Carlos do Pinhal  6 3 ••

S. Francisco de Paula de Pinheiros  4 

¦S, José do B.    3 3 

» » dos Campos  3  2  

» >> do Rio Pardo  3 

S. João da Boa Vista  3 4 

•S» Luiz de Parahytinga  2 2 

S. Manoel ••   2 í 

S.Pedro  1 1 

S. Sebastião do Tijuco Preto 2  5

S. Siinão.....  5  3   

S. Vicente ".   1 1  i

Serra Negra  1 3 

Silveiras  1  ... 2

Sorocaba '.... 5  4 

Soccorro  ..*  1 1  

Santa Cruz  1 

S. Manoel (capella). 1  

Taubaté  3 

Tatuhy ...*...  1 

Tietê. ,.;   3 A 

S. José do Rio Preto.... 1 .....: ,z!.

Ubatuba  1 1  1

_.,.... ).,,
¦i ' ' ¦' ''  '  ' ' ' ii i mi '' ¦¦

Destes interessantes quaaros verifica-se que de 100 municipios, 24 não tem médicos;
7 não têm boticários; em alguns municipios, como os de Atibaia,-Bocaina, Caçapava,
Franca, Jahú, Mococa, Pirassinunga, Porto Feliz, S. Moda Boa Vista, Serra Negra,
Silveiras, Tatuhy e Tietê ha mais boticários do que médicos; o de S. Sebastião do Tijuco
Preto não tem nem um medico, mas em compensação tem 5 parteiravS.

¦ 
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Muito esclareceria esta Inspectoria Geral, si se pudesse organizar uma estatística

idêntica em todas as provincias.
Terminando, cumpre-me informar a V. Ex. que, durante o anno findo, foram

vaccinados em S. Paulo 5.534 indivíduos, sendo 1.290 o numero de tubos de lympha

distribuída.

Paraná

Com relação a esta provincia, eis em breves termos o que nos informa o .respectivo

inspector de hygiene: »
Correu regularmente o anno de 1888.
O inverno temperado, pouco chuvoso, sem mudanças bruscas de temperatura, foi

mais secco do que de ordinário.
O hygrometro conservou-se quasi sempre entre 80° e 90°, raras vezes chegou a 95°

e só uma vez a 98°; desceu muitas vezes a70°, chegando até 50°.

Em todo o anno deram-se muitos casos de sarampão, que fez algumas, victimas. As

bronchites e pneumonias, tão còmmuns aqui, foram relativamente raras.

De Santos nos veiu importada a varíola, sendo o primeiro caso confluente e mortal;

havendo chegado o facto ao meu conhecimento depois de ter-se já manifestado a moléstia

em pessoas da família da victima.
Em menos de dous mezes, porém, estava extincto o mal nesta cidade, tendo apenas

fallecido oito dos 50 acommettidos. Com o apparecimento do calor, que subiu a 31° cen-

tigrados, houve muitos casos de diarrhéa e dysenteria, mas rarissimas foram as

victimas. „
As febres perniciosa e typhica apresentaram-se em menor numero e raras foram

as em que não triumphou a medicina. Tivemos também muitos casos de dystocia e alguns

As affecções nervosas, a chlorose, a anemia, alli endêmicas, a syphilis em suas varias

manifestações, offereceram larga mésse aos clínicos da capital.

Quanto às epizootias, nenhum caso chegou ao meu conhecimento.

Durante o anno, foram vaccinadas cerca de 300 pessoas, das quaes 100 na capital

e as demais nos diversos municípios; sendo para notar que a maior^rhm» compõe de

. estrangeiros. Durante o mesmo período houve em toda a província 669 óbitos.
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Santa Catlxarina

Comquanto, diz o respectivo Inspector da provincia, não tenham podido ser remo-
vidas differentes causas determinantes que contribuem para que não seja a cidade do
Desterro das mais saudáveis da provincia, todavia com as providencias dadas em rela-

ção á boa hygiene e postas em pratica as exigências das clistinctas commissões sanitárias
•nomeadas pelo Exm. Sr. Dr. Francisco José da Rocha, ex-Presidente da provincia, e
com o auxilio da Câmara Municipal, observa-se que a mortalidade na cidade,
apezar das circunstancias anormaes em que nos achámos no anno passado, diminuiu
consideravelmente, pois que, tendo estado em luta a populaçTo com duas' epidemias,,
embora não muito mortíferas, decresceu a mortalidade em 61 casos, tendo sido a de 1887

. de 383 e a de 1888 de 322.
Tem q referido inspector plena convicção de que, removidas certas causas de insa-

lubridade, adiante especificadas, diminuirá muito sensivelmente a mortalidade que, com-

quanto decrescesse bastante de um anno para outro, e comtudo ainda exagerada relati-
vãmente á população da cidade.

Com respeito ás epidemias, informa-nos ainda: « duas foram as moléstias que grassa-
ram epidemicamente nesta cidade, no decurso do anno do 1838, e estas foram o sarampão
e a coqueluche, ambas importadas por immigrantes.

«O sarampão reinou com máxima intensidade na capita,! até o mez de Setembro,
revestindo sérias complicações, e bem assim no arrabalde chamado Sacco dos Limões e
nos logares Estreito, Barreiros e Capoeiras da cidade de S. José. »

Tendo apparecido também com caracter epidêmico o sarampão o febres palustres
no arraial dos Ganchos, villa de Tijucas Grandes, Nova Descoberta, Canellinhas, Moura
e Nova Trento, determinou o mesmo Exm. Sr. Presidente que para alli se dirigisse o
Inspector de hygiene provincial com ambulância de medicamentos, o que se cumpriu,
conseguindo de prompto combater o mal.

Foram fornecidos todos os recursos médicos, grátis, <a 274 indigentes, sendo muito
maior o numero dos que medicaram-se á sua custa.

Houve-apenas 4 óbitos.
Os serviços medico e pharmaceutiço são muito regulares, na provincia de que se

trata, porquanto não lhes falta pessoal technico e compotentemente habilitado.
Com referencia á mortalidade, consta do relatório apresentado o seguinte :
Deram-se durante o anno 322 óbitos, menos 61 do que em 1887, não sendo maior a

differença, em vista de ter a cidade, como já foi dito, lutado com duas epidemias, as de"
sarampão e de coqueluche, produzindo aquella 17 óbitos e esta õ.

Ha urna lastimável desproporção entre a mortalidade das crianças e a dos adultos; #
foram registrados 150 óbitos, não comprehendidos nesse numero 16 nascidos mortos, o
que perfaz 166, mais de metade do obituario geral.

Tal desproporção é attribuida não só ás variações bruscas da temperatura, a que
está exposta a cidade, como ainda á má alimentação.

Sobre o.serviço da vaccinação assim se exprime o respectivo inspector: «Como
maior dissabor declaro a V. Ex; que durante o anno findo não compareceu uma só
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pessoa á vaccinação e á revaccinação, apezar dos reiterados convites feitos nosjornaes
desta cidade. Outrotanto, porém, não aconteceu nas demais cidades e villas desta

província, em as quaes foi praticada, quer pelos delegados desta inspectoria, quer pelos
médicos auxiliares da Câmara Municipal.

A propagação da vaccina concorreu de modo efficaz e seguro para que não vissemes
dizimada pela varíola a população do alto da Seiva/ pois reina essa moléstia epidêmica-
mente na villa da Vaccaria, provincia do Rio Grande do Sul, mui próxima e cm
constante communicação com a florescente cidade de Lages e de outras do centro.

*Rio Orande do Sul

Não podemos nos referir, diz em seu relatório o Inspector de hygiene respectivo, m

estado sanitário de toda a provincia, porque nos faltam dados para isso. Pelo reduzido

numero de relatórios apresentados pelos delegados de hygiene ficamos inteirados apenas

do estado sanitário de poucas localidades.
A não ser o sarampão, que reinou extensa e intensamente nesta cidade, de Maio a

Setembro, podemos dizer que não houve aqui alteração quanto ao estado sanitário,
' Como sempre, prevaleceram as moléstias gastro-intestinaes e as das vias respira-

Nas cidades do Rio Grande, Pelotas e S. Leopohb e na villa de Taquary também

manifestou-se no anno próximo passado a epidemia de sarampão.
Como apparecessem em Maio alguns casos de varíola na cidade de Santa Anna do

Livramento, opinou a Inspectoria provincial pela necessidade urgente de um lazareto

para variolosos, que foi de prompto aceita pela Presidência da provincia, autorisada a

Câmara Municipal daquella cidade a creal-o nas condições exigidas.

Manifestou-se também a varíola, no correr do anno, com mais eu menos intensidade

em Cahy â margem direita do Rio, no município da Estreita, nas colônias de Santa Ma»

da Soledade, Alfredo Chaves, Caxias, Conde d-'Eu e D. Isabel. No município da Vaccara

foi, porém, onde se desenvolveu mais a epidemia, elevando-se o numero de acommetato*

a 634, dos quaes falleceram 212. m
Referindo-se a esta epidemia, observa o referido inspector que a varíola, cujos

estra-os têm sido consideráveis ao norte da provincia nos dous últimos annos, foi impor-
•tada sempre pelos immigrantes, quasi todos italianos, convindo por isso regulamara

sua internação, fazendo-os previamente estacionar por algum tempo em lazareto*

apropriados.
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Ainda não foi satisfactorio o estado sanitário desta vasta provincia durante o

anno ultimamente findo, pois a varíola manifestou-se em diversas cidades, taes como:

S. to d'El-Rei, Bom-Successo, S. Paulo de Muriahé, Varginha, Ayuruoca e Ouro

Preto, desenvolvendo-se nessa ultima com a chegada de um doente, atacado da

moléstia, o qual, procedente da Corte, falleceu poucos dias depois. ,

Também no arraial do Rio das Mortes febres de fundo palustre grassaram forte

e intensamente, por espaço de três mezes, cedendo afinal, graças ás medidas que, com

a maior promptidão, foram tomadas pelo Presidente da provincia.
Nos mezes de Agosto e Setembro manifestaram-se na capital o sarampão e a

coqueluche, atacando grande numero de crianças; poucas, porém, foram as victimas.
Nos de Outubro e Novembro appareceram casos de febres biliosas, tendo em

alguns individuos tomado o caracter typhico. Até hoje ainda se observam vários casos
de febres intermittentes benignas.

Presume o Inspector provincial que o apparecimento das referidas febres foi
occasionado, não só pelo pouco asseio das ruas e casas particulares, como também pelo
uso de fructos mal sazonados, e, sobretudo, pelas águas potáveis, que ordinariamente
misturam-se com as dos esgotos.

Nessa mesma época appareceu nas cidades de Leopoldina e Cataguazes o saram-

pão, acommettendo de preferencia os immigrantes recém-chegados.
Com respeita á vaccina, transcrevo os seguintes tópicos, para os quaes solicito a

attenção de V. Ex.:
« Pelo jornal official e outros que se publicam nesta capital, tenho mandado

annunciar que, nesta Inspectoria, vaccina-se diariamente. Com pezar declaro a V. Ex.
que a população ainda não quiz comprehender que a vaccina é o único agente pró-
phylactico da varíola.

«Si no Brazil fosse obrigatória a vaccinação, como éna Allemanha, Inglaterra,
Grécia, Suécia, Bélgica, Rússia, Romania, Egypto, Nova Zelândia e em outros paizes,
não teríamos que lastimar a perda de tantas vidas ceifadas pela epidemia de varíola.
A estatística das pessoas vaccinadas nesta Inspectoria durante o anno de 1888 foi a
seguinte: homens 4, mulheres 6, crianças do sexo masculino 15 é do feminino 28,
total 53; entretanto a do anno anterior attingiu a 787. »

Relativamente a melhoramentos hygienicos da cidade de Ouro Preto, informa o
mesmo Inspector que apenas conseguiu a construcção de um cemitério; faltando a
remoção do matadouro, que é imprescindível, ea canalisação da água e dos esgotos,"
tornando-se principalmente -esta de maior urgência para substituir a deficiente cana-
lisação actual de algumas casas, a qual é dirigida para logares pantanosos e próximos
da cidade.
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Si não foi.animador o estado sanitário desta provincia, menos é ainda o de seus
recursos scientifícos.

Pelas informações ministradas pelo respectivo Inspector de hygiene, verifica-se
existir, em toda aquella vasta circumscripção, apenas 4 médicos e nenhum pharma-
ceutico formado, nem parteira, nem dentista legalmente habilitado. As drogas e pre-
parados medicamentosos vendem-se até nas tavernas, e não raro os donos dessas casas
de negocio, com auxilio das autoridades locaes/têm conseguido arvorar-se em phar-
maceuticos, práticos e curandeiros.

Durante o anno de 1888 a provincia, e mormente a capital, foi assolada por vezes

pela varíola e pela coqueluche; para este mal muito concorre a mà alimentação e a falta
de hygiene. .

Tudo isto reclama promptas providencias, que a Inspectoria local não pôde tomar,

por falta dos meios precisos, quer de pessoal technico, quer pecuniários.
O mappa junto instruirá V. Ex. sobre o serviço da vaccinaçao e revaccinação

durante o anno próximo findo.

•vi,«tf.;,
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MAPPA da vaccinaçao c revaccinação na provincia de Goyaz em 1888

RESULTADO ¦ RESULTADO
SEX0S DA VACCINAÇAO DA REVACCINAÇÃO

^^..^ TOTAL
MEZES ~™  ™ ™- ~—- 

^^ ^^

COM SEM C°M SEM
MASCULINO FEMININO 

PROVEITO RESULTADO PROVEITO RESULTADO

Outubro  91 35 114 _ » 15 143

Novembro  23 32 51 • 
' 

0 5 60

. .„ . oo -^ 3 9 35
Deze.nbro  8 . ia ** 

Somma.... 
~~Ü 

Tá «* 5 29 W
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Matto Grosso

Em seu relatório animal diz o Dr. Inspector de hygiene provincial não ser satis-

factorio o estado de limpeza da capital, e que medidas tendentes a melhoral-o já foram

propostas á Gamara Municipal respectiva.
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As condições-hygiènicas-das. habitações particulares são más, pela maior parte,
principalmente no que diz respeito a latrinas e esgotos.

Vão sendo executados, os melhoramentos aconselhados aos proprietários dos 14
açougues estabelecidos na capital, e providencias promptas já têm sido tomadas no
seijtido de melhorar a qualidade da carne verde, exposta ao consumo publico em
máo estado, por não haver na capital um matadouro bem dirigido, sendo muito im-

erfeito o serviço de matança do gado.
De 1 de Janeiro a 31 do Dezembro falleceram na capital 270 pessoas. As moléstias

mais predominantes foram as do apparelho respiratório e digestivo e syphiliticas;
áeram-se vários casos de febre typhica; poucos, porém, fataes. *

Os dous cemitérios existentes em Cuyabá quasi nenhum espaço têm para sepul-
iuras. Em pontos mais afastados da cidade serão estabelecidos outros, removendo-se
assim uma das principaes causas de insalubridade da capital.

A Santa Casa de Misericórdia continua a prestar relevantes serviços á classe indi-
gente; durante o anno findo foram tratados 161 doentes, dos quaes falleceram 46,
Scando em tratamento 44.

Não obstante os reiterados annuncios pela folha official, lavra o indiíferentismo,
b poucas são as pessoas que concorrem á vaccinação, praticada nas segundas-feiras e

* sabhados, no edifício da Câmara Municipal. Até o mez de Outubro nenhum vaccinando *

«compareceu, o que succedia ha mais de um anno. Desse mez até 31 de Dezembro foram
iaoculadas apenas 126 pessoas. •

#



Officio cio Inspector Geral de Xlygieno sobre as obras de esgotos nos bairros
do Engenho Novo, Todos os Santos e Officinas

Inspectoria Geral cie Hygiene. —Rio de Janeiro, 21 de março de 1889.

Illm. e Exm. Sr. —Etn cumprimento ás ordens de V. Ex., transmittidas a esta
Inspectoria em aviso de 14 do corrente, para informar, como requisita o Ministério da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, sobre o objecto do aviso de 13 do corrente,
do mesmo Ministério, em que vêm declaradas as condições mediante as quaes devem ser

executadas as obras necessárias para prolongamento da rede de esgotos nos bairros do

Ena-enho Novo, Todos os Santos e Officinas, tenho a honra de communicar aV. Ex.

que á Inspectoria Geral cie Hygiene parece preencherem condições sanitárias as bases

propostas no referido aviso e abaixo transcriptas, carecendo, porém, completal-as, para
dar-se toda a garantia â saúde publica contra as eventualidades da infecção domiciliaria

e urbana de que o esgoto é susceptível.
Nesse objectivo tomarei a liberdade de suggerir alguns melhoramentos de grande

utilidade prática e por cuja realisação esforça-se esta Inspectoria, conscia dos bene-

ficios que representam.
São as seguintes as bases apresentadas no aviso de 13 cio corrente do Ministério cia

Agricultura, Commercio e Obras Publicas e sobre as quaes mandou V. Ex. ouvir esta

Inspectoria:
« O serviço de esgoto dos prédios comprehende não só as matérias fecaes e aguas

servidas, como as aguas de chuva cahidas nos pateos ou áreas e as dos telhados dos

fundos cios prédios.
« Os esgotos serão removidos dos prédios por meio de ramaes especiaes para cada

um, ligado á canalisação geral das ruas.
« Estes ramaes, assim como a canalisação geral, terão a capacidade e declives

necessários para que a remoção dos esgotos se faça com a necessária rapidez e sem

interrupção.
« Os esgotos serão recolhidos â casa de machinas existente no Caju, onde Analisará

a canalisação geral, estabelecendo-se ahi as dependências e apparelhos necessários para
desinfecção, precipitação, filtragem e descarga dos líquidos resultantes da desinfecção,

emquanto não se realisar a descarga para fóra da barra.
« A canalisação geral será convenientemente lavada e ventilada, empregando-se

para esse fim tanques de lavagem com apparelho syphoidal que estabeleça grande
impulso e poços com ventiladores de carvão.

« Estes apparelhos serão collocados em pontos apropriados e em numero e com a

precisa capacidade, para que o serviço seja feito do modo mais efficaz, podendo ser
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substituídos por outros de invenção moderna e que a experiência tenha reconhecido

melhores e estejam adoptados nos esgotos de Londres.
« Cada prédio térreo terá um receptaculo commum de barro vidrado com syphão,

e dois receptaculos da mesma espécie, si for de um ou mais pavimentos. Cada recepta-

culo commum será munido de uma caixa d'agua de lavagem, denominada wasie water

preventer's, com apparelho syphoidal que dê impulso sufficiente á água para diluir e

remover os resíduos contidos nas bacias e operar a lavagem do modo mais efflcaz,

devendo taes apparelhos funccionar automaticamente e também por impulso dado á

manivela de descarga. ;
« As águas pluviaes serão apanhadas em ralos de syphão que intercepte a com-

municação com o ar exterior.
« A parte superior do ramal de cada prédio será prolongada até ao exterior dos

telhados e na parte inferior do mesmo ramal, antes de sua ligação com a canalisação

geral, será collocado um interceptor syphoidal.
« Estas ultimas disposições, relativas á lavagem e ventilação dos ramaes e latrinas,

serão também adoptadas em todos os prédios que se construírem nos districtos existentes,
supprimindo-se no 4o e 5o o emprego de bacias de patente Jenning's, que serão substi-
tuidas pelos receptaculos com caixas de lavagem. >

São intuitivas as vantagens sanitárias contidas nestas bases de installaçao de esgoto ;
parece-nos, porém, que houve omissão, no projecto, de alguns melhoramentos, que virão
completal-as sob o ponto de vista hygienico, único que nos compete discutir.

Torna-se indispensável que cada habitação, além da caixa automática que faz a
descarga intermittente nas latrinas, possua um deposito d'agua exclusivamente desti-
nado ao abastecimento constante dessas caixas: sem esse deposito, não sendo regular o
abastecimento continuo da cidade nem permanente a pressão nos encanamentos, aconte-
cera freqüentemente que a caixa automática deixe de funccionar por falta d'agua,

principalmente nos andares superiores dos prédios, quando se interromper a ascensão
d'agua, pela abertura e escoamento de torneiras situadas inferiormente no percurso do
tubo de distribuição domestica.

Aíigura-se-nos também de utilidade a adopção obrigatória dos pequenos apparelhos
automáticos de desinfecção (modelo Benest), adaptados ao tubo de descarga das caixas e
que logo após da carga d'agua lançam a solução desinfectante que a vem purificar.

E' igualmente da maior conveniência sanitária o uso systematico das bacias de
barro vitriflcado, porcellana ou vidro dos modelos hopper-closet ou hotte-closet, nuas,
sem revestimento, sem caixas ou apparelhos de madeira, em substituição das do systema
Jenning's Singe ou monkeij-closet primitivo ou aperfeiçoado, mas sempre da classe
wash-out-closet. Aquellas bacias funccionam sempre com a maior regularidade, graças
á ausência de válvulas e á simplicidade do syphão de que são dotadas e offerecem
todas as garantias á hygiene domiciliaria, pelo minimo de superfície de contaminação que
possuem; ao passo que as de Jenning's, apparatosas e complicadas, apresentam os
inconvenientes ligados á complexidade do apparelho, ao jogo da válvula, que de ordi-
aario funcciona mal, permittindo, sempre que é aberta, a emergência de emanações que
se desprendem da água polluida que em parte permanece no syphão inferior, e, finalmente,
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aos defeitos capitães de todos os modelos wash-out-closet e que dependem da carga
d'agua dividida e indirecta.

As caixas de madeira, muito usadas entre nós, devem ser banidas, por augmentarem
consideravelmente a superfície de infecção, occultando, ao mesmo tempo, á acção puri-
ficadora do ar e da luz, bem como á vigilância, os pontos dos receptaculos contaminados
de immundicie; transformam-se, na phrase de Philbrick, em esponjas, onde se alojam

germens.
O prolongamento do tubo dejuncção dos receptaculos internos ao esgoto, até ao

exterior dos telhados, e, na parte inferior, antes de sua ligação com a canalisação geral,
a existência de um interceptor syphoidal que isole a habitação dos gazes mephiticos ou

germens mórbidos que possam ser aspirados pelo ar rarefeito do interior dos domicílios,

está muito acertadamente consignado nas bases que transcrevemos e constitue um melho-

ramento sanitário capital na canalisação das habitações.
Conviria completal-o ligando a coroa de cada syphão a esse tubo perfeitamente

ventilado e constantemente percorrido por correntes aéreas purificadoras; por essa fôrma

obter^se-ia a ventilação em coroa de cada syphão interno, o que contribue eficazmente

para obstar a syphonagem espontânea cia água dos apparelhos e as projecçoes líquidas

tão perigosas pela vehiculação infecciosa de que são susceptíveis.
E' de rigor sanitário exigir, sempre, em todos os receptaculos internos que commu-

nicamcom o tubo de descarga da habitação interceptores hydraulicos que impeçam

a disseminação dos gazes nos aposentos: as banheiras, mictorios, bocas de despejo das

cosinhas, recipientes de quaesquer águas servidas ou das de chuvas, cahidas nos pateos e

dos telhados do fundo dos prédios não podem prescindir dos syphões de interceptação

e nunca deverão correr directamente para o tubo de juncção que descarrega no esgoto

da rua todas as immundicies da casa.
Havendo abastecimento regular d'agua á população com depósitos especiaes que

alimentem continuamente as caixas automáticas, estas funccionarão sem interrupção e

as chams intermittentes no tubo de descarga manter-se-ão effectivas e enérgicas,

impedindo a estagnação de quaesquer productos ao longo do trajecto tubular doméstico.

A perfectibilidade inicial no waier-closet garante a regularidade em todo o sys-

tema e sem ella quaesquer tentativas de chasse apenas lavarão as galerias collectoras,

deixando permanecer infecta a canalisação domiciliaria, onde se encontram e se aggravam

os perigos do esgoto. ,
Neste particular ha acordo unanime .de todos os hygiemstas modernos, á frente dos

quaes avultam os inglezes, os mais competentes, pelo espirito prático que os domina

em todas as questões de saúde publica e privada.
Estes melhoramentos, que tenho a honra de propor a V. Ex., completam as

qualidades sanitárias das bases contidas no aviso do Ministério da Agricultura, Com-

mercio e Obras Publicas de 13 decorrente; e realisados com ellas, satisfazem as exi-

.encias hvgienicas indispensáveis para garantir de modo peremptório e absoluto cada

habitação da infecção do esgoto, satisfeitas todas as minudencias techmcas ou regras de

installação, que á engenharia competem.
Manifesta a opportunidade, permitta ainda V. Ex. que me refira a outro assumpto,



que a Inspectoria considera de grande alcance hygienico e sobre o qual nenhuma consi-

deração encontro nas bases que venho de discutir, talvez por não dizer respeito á

installação domiciliaria; alludo á canalisação das ruas, salientando nella, por merecerem

a máxima attenção, o preparo das juntas que unirem os tubos vitrificados da rede subter-

ranea e o modo de ventilação, que lhe será applicado, em relação á atmosphera urbana.

Quando, ha quatro annos, se prolongou até parte da freguezia do Engenho Novo

o esgoto, tive occasião de verificar experimentalmente a extrema porosidade das juntas
de tabatínga empregadas na ligação dos tubos, de onde terá resultado grande infecção

tellurica, o que, de facto, é patente nas excavações praticadas nas proximidades dos

mesmos. As próprias juntas de cimento parecem não offerecer garantias incontestáveis

contra a diffusão de gazes e líquidos, como demonstraram as experiências de Wolffhügel,

na Allemanha, em relação aos depósitos de immundicies revestidos dessa argamassa e

que por infiltrações continuas contaminaram á grande distancia o solo que os circumdava.

Para obviar esse inconveniente lembraria o uso das juntas feitas com calafeto

prévio de estopa perfeitamente batido e sobre essa estiva elástica protectora o revesti-

mento exterior de cimento hydraulico, segundo o processo a que se acha obrigada a

companhia cantareira de S. Paulo em uma das cláusulas do seu contrato.

Quanto â ventilação da rede subterrânea nas ruas e praças dos bairros em que
tem de ser installada, esta Inspectoria julga perigoso o actual systema empregado,

por permittir, em varias circumstancias, a inversão da onda gazosa: a ausência abso-
luta de qualquer contacto com os modificadores cósmicos na totalidade do trajecto
subterrâneo é o único meio cie successo pleno no esgoto canalisado e nesse particular
as bocas de ventilação de nosso systema hybrido infringem o preceito sanitário, trans-
formando-se freqüentemente ern focos de desprendimento de gazes mephiticos que infe-
ctam a atmosphera das ruas.

Conviria, parece-nos, adoptar-se dispositivos que forçassem a tiragem dos gazes
internos para as camadas mais altas da atmosphera, onde seriam immediatamente
diluídos, ou que os dirigissem para focos de combustão, onde fossem totalmente quei-
mados;cleum ou outro modo, poder-se-ia obter a entrada franca do ar novo pelas
entradas lateraes ou outros pontos de communicação, satisfazendo as condições de boa
ventilação, isto é, eliminação total do ar viciado e substituição proporcional de ar puro,
equilíbrio entre o factor de infecção e o de saneamento.

Em relação, finalmente, á regularidade do percurso por toda a canalisação dos
productos excrementicios e outros que o esgoto carrega, as regras geraes da installação
do systema, usadas entre nós nos districtos canalisados, satisfazem as exigências sani-
tarias e auxiliam os resultados efficacissimos da boa installação domiciliaria, base hygie-
nica do successo nos esgotos canalisados cias cidades." E' o que, em obediência ás ordens de V. Ex., cumpre a esta Inspectoria ponderar
sobre a matéria do aviso de 13 do corrente do Ministério da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas.

Deus guarde a V. Ex. —Ilim. e Exm. Sr. Conselheiro Dr. Antônio Ferreira
Vianna, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império. — B. A. da Rocha
Faria, Inspector Geral de Hygiene.
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Quadro das naturalizações concedidas pelo Governo

<§¦

a
a
o
o
a
fl
oaa

55

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23 ¦'
24

25
26

27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

NOMES

...................
Antônio Ribeiro Mal tez..
Augusto Raymundo Ferreira
João Thomaz Ferreira
Manoel Mosquera Covas..
Guilherme Elis Lahman
Modesto Goulart da Silva
Manoel Dias
Luiz José de Abreu
João dos Santos Vicente
José da Silva
Francisco Pereira Dantas
Guilherme Augusto Soares da Silva
Hermenegildo Teixeira de Serpa Miranda..
Arthur Joaquim Henrique Eggers
Martin Rée
Isaac Nahon
Abel dos Santos

PÁTRIA RELIGIÃO ESTADO

'*..

PROFISSÃO HSSIDENCIA

Portugal.
»

......

Seraphim Sobral
Antônio Ignacio de Brito
Frederico Augusto de Figueiredo
Hygino de Souza Corrêa da Costa
João Ignacio Torres.
Joaquim-de Oliveira. .•
Manoel Antônio da Silva

Hespanha.
Suécia....
Portugal.,

»

»

»

AUemanha...
»

França
Hespanha....

Portugal.

'¦•í'à

João Avelino Fernandes Laranjeira.
Xavier Antônio de Padua
José Gomes Ferreira. ,
Francisco Gomes Leitão
Pasquale Gorrasi ,
Francisco Guilherme dos Santos...,

Alexandre Marques Carreira.
João Alves da Silva Porto ...

José Antônio Lobo....
Joaquim Ferreira Regai
Manoel Antônio do Monte
Joaquim de Oliveira Branco
Francisco Ribeiro de Magalhães Carvalho
Manoel Antônio Fernandes Brandão
José da Rocha Alho ...,,
Miguel Frangot
Francisco Alves de Carvalho
José Joaquim Antuaes Neves
Joseph A. Oliver
Padre Emilio Galdi Sobrinho..
Joaquim Gomes da Conceição
Manoel Martins de Carvalho
Alberto Borges ....
Albino da Silva Azevedo .,
Antônio Pereira de Araújo...;

Bacharel Domingos Maria Gonçalves.

Manoel Antônio da Cunha Júnior.
Antônio Joaquim Lourenço
Leonardo Pereira
José Cardia de Lima
Henrique Carlos Ambronn
Antônio Fernandes da Silva
ántonio Ferreira de Souza Mello.
João Leal da Rosa , 
Miguel José da Costa
Rodrigo Moreira 
Rosa Faro da Costa Rebello
Eduardo de Borja Reis
José Moreira Barbosa
Padre Pedro Tezzuti
Thomé Caetano da Silva

»

».
»
»

»

»

»
Itália ;
Portugal..

Catholica.
»

Catholica,
»
»
»
»

»

Israelita,.
»

Catholica.

»
»
¦»

Grécia
Portugal...

Grã-Bretanha
Itália.
Portugal

»
»

»

»
»
»

»
»

»
»
»
»

»

»

»
»

Casado...
Solteiro..

»

Solteiro...
Casado...
Solteiro...

»
»
»

Casado...
Solteiro...

»
»

Casado...

Solteiro...
»
»

Casado...
»

Solteiro...
»

»
Casado...

Marítimo
Artista
Commerciante
Caixeiro

Artista.
»
»
»
»

Commerciante
»
»¦

»
»

Empregado na Es-
trada de Ferro
D. Pedro II

Caixeiro
Commerciante

Catholica.

Catholica.
»

»
»
»

Protestante...

Catholica.
»

Allemanha.
Portugal...

»
»

Itália....
Portugal,

Catholica
Protestante..
Catholica

»
»

»

Solteiro...
Casado...

»

»

»
Solteiro..
Casado...
Solteiro..

Solteiro.

Viuvo...
Solteiro.

»
Casado.,

»

Solteiro..

Casado...

Guarda-livros
Commerciante
Artista.... *.'.
Empregado navFs-

trada de Ferro
D. Pedro II

Caixeiro
Artista

Guarda-livros.
Lavrador.
Maritimo
Commerciante,
Jornalista....,

Commerciante
»

Caixeiro
Artista ,
Commerciante......
Artista
Commerciante

Commerciante.

Corrector
Sacerdote
Commerciante
Maritimo
Commerciante
Maritimo
Emprogado no Ar

senal de Marinha
da Corte

Jornalista

Guarda-livros.
Artista

Casado...
»

Solteiro,.
Casado...

»
Solteiro..
Casado...
Viuva
Casado...

»
Solteiro..
Casado...

Corte,

»
S. Paulo,
Corte,...

»

»

Paris,...
Corte,...

»
»

»

Espirito Santo.
Corte

»

»

»
»
»

A bordo.
Corte...

»
»
»

»

Maritimo
Guarda-livros.
Artista

»
Trabalhador....
Cocheiro
Cozinheiro
Professora
Commerciante..

Sacerdote ,
Artista

ir
»

»
Rio de Janeiro
Corte

»
Minas Geraes.
Corte



desde 1 de maio de 1888 até 30 de abril de 1889
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2
a . * .

2
a . . •

f • t

. . . a

• • •

è « f •••••••••••••••

a....'»" ....•••..•

Cathoiica.........

Cathoiica

• • •
• • *
• • •
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. . . .
a a . •
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.................. ••• '• *
1 de Portugal e 6 do
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Cathoiica...
»
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Brazil
•••••••»•••»•••?••••••

Portugal.
».«•••.....»..••*•••••
1 de Portugal e 3 do
Brazil

..»•••»»•»»»•»••••••••

.«.•»....»...?•••*••••

Braâl ....*••
....... »»»•»•»•••••••
Brazil ....•*
.............«••»••*••
.......... 

•¦•¦ 
...*•-.•*•••"•

.•••••.....*•••»*•••¦••

..................«.»•
«.,•«•......••••••••••
....... ••••••.......• • • •
Portugal.... • • •

Brazil.

1 de França e 4 do
Brazil......

Brazil..
Portugal
• •»••«•••••»•*••¦••••••

Portugal......... »¦••• •
Brazil •••

»
»

12 »
»

i> »
i> »

»

¦» »

»
16 )»• »

»
»•

30 »

»~
•»

•» »
»
»

»

6 de junho »
»
»

5> »

13 »
»
»

20 *
*
»
»
»
»
»

»
27 ¦ »

»
»
•

4 de julho »
» »•

18 *
» »

»: »

..........•••?•«••••*•

Brazil... •••••
»

Portugal..... ••

Brazil ......»».••«••••
.••••...»•••••«•••••••

1 de Portugal e 2 do
Brazil.o........••.. *

»

»
*

8 de agosto »
»

19 *
»
*

. »
»
*
*

23 »
»

7 de setembro »

DATA DO JURAMENTO

26 de maio de 1888.
»

»> »

15

21
15
*

25
22

»
»
»

11 de julho6 de junho

»

2 *
»

1 »
4 »

»
25 »¦ »

»

*
ç^ » A»t-

11 »
»

11 »
1 de setembro »

15 de junho »
20 *

23 *
23 »
22 y>
23 »
13 de agosto *
25 de junho *.
22 *
26 »

3 de julho *

30 de junho *' > ^
6 de julho »

£ 7 »
21 »

6 de outubro »

23 de julho »

21 *
13 de agosto »
14 »

16 »
28 *
25 *
%t • ¦ '¦ *
28 »• »
19 de setembro1 »
27 de agosto »
24 • *• *

3 de setembro »
14 de novembro »
12 de setembro »

O' ¦'. :•¦[¦: I



a
«o
w
p
o
w
M
fXi

55

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

7S
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
95

97
98
99
100
101
102
103
104
105
103
IO7
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Mi.
118

119
.120
i'12i
122
123
124
125; 125
127
128
129
130
131
132
133
134

135
136

NOMES PÁTRIA

Miguel Pereira Cardoso
Faustino Henrique Pereira
Joaquim Ferreira de Macedo
Padre José Luiz de Almeida Martins.....
Manoel Borges de Aguiar Costa
Manoel dos Santos Pereira
Álvaro José da Costa
Francisco de Oliveira Alves
Manoel Caetano de Oliveira
Antônio Augusto de Almeida
Augusto Ferreira Bastos
José Martins Fagundes

Ângelo Agostini
João Corrêa da Silva
Manoel Franco
Antônio Augusto Pinto de Siqueira.
Antônio Ribeiro
Antônio da Silva Malheiros Guedes.
Raul Merttens

reli giao ESTADO PROFISSÃO RESIDÊNCIA

Portugal.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Thomaz Driendl
Antônio Manoel Ribeiro da Cunha
Domingos Lopes da Cunha
João de Aguiar Cardoso
Casimiro Thomaz dos Santos
Frederico Guilherme Weiss
J oão Mucas

......

Amaro Domingos Grillo
Ângelo Martin Moin de Canole
Osias Marcovix
Edmundo Victor de Maciel
Francisco Paulo Simone

Francisco Vieira da Matta
João José Pereira Júnior
Abram Eidelstein
Adolpho Bernstein
João dos Santos
José Antônio
José Xavier
Nicoláu Ladaga de Paschoale
Adolpho da Silva Mattos
João José Queijo
Ricardo José Ferreira..
Joseph Abran
José Antônio de Araújo Miranda
Joaquim Marinho
Chistovão Pereira Gomes
Francisco Lois Passos
Ed uard o Vaz
Felippe Nogueira de Azevefd 
Bechara Bouéri
O Cclll IDOUcri»...................................
Dr. Ludwig Friedrich Otto Theodor Schreiner...
Lúdwig Friedrich Mathias Schreiner

Alberto Felix Theodoro Schreiner
Manoel Antônio Ribeiro Bravo
Anna do Valle Ribeiro
José Antônio Pereira da Cunha
Antônio Urbano
João Joaquim
José Maria da Costa Figueiredo
Carlos Augusto Guilherme Schwache '..'.
Carlos Schreiner
Victor Levy....; '....'..'.
José Fernandes da Costa.
José Pinto
Vicente de Carvalho...,
João Manoel Pires Júnior
Leopoldo Kahn '..'.'..'.'.'.
Francisco 1 arauto

João Cerrone  0.Antônio Ferreira de Almeida ,....'..*.!

íoaiiii«....
Portugal.

»
»
»

Allemanha..

Portugal
»
» »
»

Rússia
Paraguay
Portugal
França
Itália
Grã-Bretanha
Itália

Catholica,
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

Catholica,
»
»
»

»
»
»
»
»
»

Catholica..»..

Israelita.,
Catholica,

Portugal.
»

Romania
Aust.-Hungria
Portugal

»
»

Itália
Portugal.....

»
»

Atrica,...... f
Portugal.....

»
»

Hespanha....
Portugal.....

»
França

»
Allemanha....

»

Est. Oriental
Portugal

»
»
»
»
»

Allemanha....
»

França
Portugal

»
»
»

Allemanha...,
Itália

»
Portugal

Israelita.
»

Catholica.
»
»
»
»

»
Israelita..
Catholica.

»
»
»
»
»

Catholica
Protestante...

»

»
Catholica.

»
»
»
»
»

Protestante...
»

Israelita
Catholica.....

»
»

Israelita
Catholica

Catholica

Solteiro..
»

Casado...
Solteiro..

» i
Casado...

»
»
»
»
»
»

»
»

Casado...
Solteiro..
Viuvo....
Casado...

Solteiro..
Casado...

»

»
»

Casado...
Solteiro..
Casado...
Solteiro..

»

Solteiro..
»
»
»
»
»
»
»

Casado...
»

Solteiro..
Viuvo....
Solteiro..

»
»

Viuvo....

Solteiro..
»

Casado...

Solteiro..
Casado...
Solteira...
Casado...
Solteiro,.
Casado...

»
»

Solteiro..
»
»
»
»

Solteiro..
Viuvo....

Solteiro...

Artista
Militar
Commerciante
Sacerdote

Commerciante......
»
»
»

Artista ¦
»

Servente da Inspe-
ctoria das Obras
Publicas

Artista.
Commerciante

Professor
Artista.....
Feitor......
Auxiliar da Es-

trada de Ferro
D. Pedro II

Artista
Caixeiro
Commerciante
Trabalhador........
Commerciante......
Professor

Artista.
Agente commercial.
Commerciante
Estudante
Escriptur. da Socie-

dade União Ope-
raria Italiana.....

Commerciante
Artista

»
Serv. de pharmaeia

>
Trabalhador
Caixeiro.
Maritimo
Artista
Commerciante......
Militar

.vi vista.............
Commerciante
Caixeiro
Procurador

Commerciante
Medico
Architecto

Estudante
Commerciante
Professora
Commerciante......
ai tis ta •............
Maritimo
Lavrador
Naturalista

»
Commerciante,...,.
Cocheiro
Trabalhador........
Cocheiro

Commerciante
Escriptur. da Socie-

. dade Italiana de
. Beneficência

Barbeiro »..

Corte
»
»

»

Minas Geraes......
»

Corte

»

»
»
»

»
»
»
»
»
»

S. Pedro do Sul....
Corte
Minas Geraes
Corte

»

»
A bordo
Corte

»

»
»

»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»

Minas [Geraes
Corte •

»
»
»
»
»

Rio de Janeiro.....
Corte •

»
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1
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....£
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»
»
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»

....
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....

. . . .

«...
....
....
....
....
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....
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....

1
2

» . . .
• • • •
. . . .
. . . .

. . . .

. . * .

. . . .

»

w
f-i —• o

• r-l ^J .-
rf H

ri >

. . a .

• . . .

1 ....

Cátholica

Cátholica

6 Cátholica,

....
•:••*• • • • #
• • • • • t •

.... a • . i

NATURALIDADE

DATA DA CARTA

Brazil,

. . . .

. . . .

, . • .

....

. . » »

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
... •

. . . .
• • • •
. . . .

a...|«...

Cátholica
»

Cátholica
•

..•••.. ...»'. •'•:•'• 
¦..*',•

,,,........?.»••••

. . • .

Brazil
»
»

Brazil,
»

»
»

7 de setembro de 188S,

Brazil... .a.......•*..

....Portugal.

•••»!••••

• • • •
. . . .
. . . .

•2

• ti • i

2
....

1
....

2
....
....

• • •
• • i

....
• • •
• • •
• • •

.. •.

. . a

... a

a . .

. . . .
. . . .
. . . «

1
. . . .
. . . .
• • • •
. . . .

. . . .

. . . .

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
....
. . . »
....

4
....
....
....
....
....
....
....

2

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....
3
3

....

....

....

t't"VV ••'•'"'•"'• •>'•;• t • • • •

...a........ a . a a

2

1
>...

2
....

2
1
1

....

...»
« . .
• • a

... a

... a

• . .

• • • •

. . . •

. . . .

..'•....
.•••••••

.....•«.
Cátholica
Israelita

Cátholica
. .... a a. a a* ••

Cátholica

....

.. •.

m * •

a . * .

. • *
. . « a

. . « •

. a . .

....

. • • .

..a*

a . •

. . . «
3
3

•...

. . a •

a . . «

« . . •

. . . .
. . . .
. . . .
« . . .
. . . »
....
. . « •
. . . •

. a . .

a . • *

• . . •
a a a .

a . • '

. . .

• • *
... a

a a a

Brazil

Brazil
»

Portugal
*«..*«>>««....«•*<>*9**

. »
15 »

»
. .. y>

»
»
»

28 .' »
»., . »

. .»

»
»
»

13 de outubro »
»
»
»

»
«»
16
20

»
25

»

»
»
»
»
»
»
»
»

t • I

. . . . <

. . . .

. . . .

. . . .
. . . .
* . . .
. * . .
. . . .
....
....
...»

• • •
• I *

• • •
. . . .
. . . •

Protestante

a . a .

. • . •

. . . •
2

....
*...
....

. a « •

4
1
1

•...
. • •«
. a a .

. . * •
•) • * •

Cátholica

Cátholica
• • • • « . a • a....«'

Cátholica
»

Protestante
•

...........
«••••••itt*

a «

. • . «
. . . .

, . • a

. • • ?

. . . .
a a a a

. . . .

. . a •

• * • •
. a . .

. . ' *
a • a .

....

....

....

. . • .
a . . •

....

....

....
a * . a

....

. . . •

....
• . . •

. . . .

3 de novembro
8

10
17 »

»•••••»•

......................
,.•«.... *••>.•.** ••••••

..a. 
a

••..•••••••••••

Portugal..
África  •»•

.,,,......
Brazil

......•*

Brazil. ....•••••••••••
..........»«••

*

1 da Allemanha e 1 do
Estado Oriental..

•
24

»
1 de dezembro

»
»
»
»

10 »
15 »

»
»
»

» »
29 »
26 de janeiro de

»
1 de fevereiro

»
»
»

16 »

. . . . a

a a . a a •

a ..*. *

••••••

,,  
a

.... .,..•••••••••• ••*

..••••»•

....

....
a . • •

a • • t

... •

....
. « •

a a . •

. a a

a . • .

. . « •

...a ..«•

.... ..•«

. . . .
3

....
4
1
1

....
• • •
• « •

a a > ' I > a a a

>.al....|....

. a .

• •»••>••••• **
....... a* ••¦

•••

. . . <

a a • a

. a a .

• . a a

, .. .

. . •

. . .
t • •

a a .

. a a

a « •

. . .

.. . *

• . «

. . . .

. • ••
. a . »

• • • •
a . . «

. . a .

. . a .

. . a .

• . . .

Portugal • 
.... ,.....•••••••••••
Brazil

• •
Portugal
Brazil. ••

»

.............

»
»

23

»
»
»

. a . • a .

a • a . . • »

«...a....»»

..........

9 de março
16 »
23

»
»

30
»
»
»

"i

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

27 de abril

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
>
»
»
»
»
»
»

»
»
»

1889.
»
»
»
»
»
»

»
»

. »
» .
»
»

»

»
»

»

..... •»»•«• ........
»

»
»
>

DATA DO JURAMENTO

18 de setembro de 1888.
20 de dezembro »
19 de setembro »
18
»

22
18

»
»
»
»

»
6 de outubro
9
25 •»*•¦

9
6

11

16
17
15

»
»

»

de dezembro
16 de outubro
22 de novembro

»
22 de outubro

3 de novembro
30 de outubro

5 de novembro
12 »

»
19 »

20 »

4 de dezembo

5
»
»

*
»

13 »
18 »

»
17 »

»
21 »
31 »
30 de janeiro
28 »
20 de fevereiro

»

16 »
13 de março

»
»

»
»
»
»
»

»
»
1

13
1S
30
26
27

1 de abril
»
»
»

»

23

»

»

»

30

»

»
»
»

¦»

»
«

»

»
»

»
»

»

»

5>

»

»
»
»
»
»
»

1889.
»
»
»

»
»

»

»

»

»

»
»
»

•»

*



-6*-

»
Q
P5
O
H
O
O
P3
Wap
S5

137
138
139
140

141
142
143
144
145
146

NOMES

Antônio Marinho da Motta
Antônio Rodrigues Lequito
Eduardo Cândido Pereira de Carvalho
Francisco José de Sá

João Antônio G-omes de Barros
Joaquim José Gonçalves Vianna
Joaquim TPinheiro Teixeira
Manoel Gonçalves Corrêa
Pedro Veríssimo Parreira,
Raymundo Ribeiro de Castro

PATRIA

Portugal.
»
»
»

»
»

»

RELIGIÃO ESTADO PSOPISSAO RESIDÊNCIA

Catholica
»
»

»
»
»
»
»
»

Solteiro..
Casado...
Solteiro...

Casado...
»
»

»

Serviço doméstico..
Caixeiro
Guarda da Estrada

de Ferro D. Pe-
droll

Commerciante
Operário
Trabalhador
Professor
Artista
Commerciante

Corte.
»

»
»
»
»
»
»
»

i

3a Directoria da Secretaria de Estado dos Negócios do Império, em 17 de maio de 1889.—O Director, Dr. Joaquim José de Campos

*¦ *
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SEXO IDADES

2 « 58ri ri © Pã * S

a-- | |

... •

FILHOS

ESTADO

RELIGIÃO

Catholica.

Catholica,
»

Catholica.
»

X/lou
«H

<D
+a
r—t
O

GO

o

8.
Q

O
NATURALIDADE

Brazil.

....'. I .-¦.-..

1 ....

Brazil.
»

Brazil,
»

DATA DA CARTA

27 de abril de 1889.
» »
» »
»

»
»

»

»

»

»
»
»

»

»
»
»
»

»

DATA DO JURAMENTO

30 de abril de 1889.

1 de maio »

»
»

30 de abril »
29 »
30 »
29 »

- '
"7.,;-^..:

77o7w|;7

7777 7"''¦'"''

' '.':' "."• % .
¦ ¦ ¦ :..r7. :: "¦,- '¦:-¦..'¦¦7v,'.'d7;

'. 
¦*- *

'da 
Cosia rfe Medeiros e Albuquerque.

¦ 7 ¦

!
.7 ,7; ¦

d '!v$0&<$*?
i Hy'±íy':,y^y-

Y

:iy

1 '
' 

. .¦'¦:
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.''

• 4;
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*&
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:.*'

*£>.*
1 wSÍ

-', *:
m-

'¦-¦&

«

¦; .5 
¦' ' '

¦'.*'¦

li ias _.».liirataacses
lepc¦li seios

m S|1Í0
Impera B

wiiraps
1 te mo He u receitas na Secretaria te

até 30 te aM ie 1889, forai
Premente ¦ •

ii mm

o»;

¦w"

i*"

F. 2



¦'#•¦

Quadro das naturalizações que, seguudo as communicaçoes recebidas na Secretaria
foram concedidas pelos

»

o
03o

w
Q

O
tiw
P
S5

1

3
4
4
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
•32
33
34

35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

NOMES

. •

Johan Mumm ,
Antônio Joaquim Fernandes ,
Antônio Maria de Souza
Bernardino Rodrigues de Almeida ,.
Domingos Naso (Padre) ,
João Cariboni ,
Mathias Pauly I
Benedicto Mentem
Bernardo José Dias Pereira
Constantino Malnati
Francisco Fernandes de Oliveira....
João Alberto Wittée Neetzon
Antônio Joaquim Alves da Silva
Manoel Coelho Gonçalves
Eduardo" Ritter

Frederico Schiefelbein ,
Roberto Nitschke
Daniel Weise
Carlos Janner
Carlos Raddatz
Carlos Hoppe
Jacob Weber
Henrique Vier ;.
João Puhl
Francisco Couto
Paulino José dos Santos ;....
Antônio Pereira dos Santos
Carlos Pareta y Padrós
José da Silva Machado
Joaquim de Oliveira. Gineto
Antônio da Silva Martins Santiago (Padre).Francisco Gomes de Carvalho „.
Ernest'o Melchior
José Fischer

João Carlos Augusto Eisermann.
Guilherme Yungblood

II 67

ántonio Firmo Trindade..
Manoel Grave dos Santos.
Elias José de Almeida....
João liock
Frederico Petruscbke
Antônio Emendõrfer
Mathias Moritz
Jacob Day.
Christiano BacTker
Morelli Pietro

Beduske Amadio
Carlos Luiz Marohand ,,.
Francisco Wenzell.  . :¦'.¦;. 7 

'.

Adolpho IJritsch
J ic ob Fritsch
Henrique Bernardo Flammler
Henrique Wickert
Thomaz Hammes .......!...'.'
Fernando Seidler ..'....!!
Carlos Luiz Guilherme Spode !....!.
Carlos Guilherme Frederico Schneider
Frederico Guilherme Becker
Ernesto Augusto Gripp '*
Roberto Antônio Francisco Zuther .....!!.
Jacob Heing
José Bing ,\'tt
Daniel Heuser. ..!,!!
Jacob Bernhardt ,,
Francisco Wackter [* \," \Francisco "Wagner ','],*

GuUherme Augusto Bugs

PATRIA

Allemanha.
Portugal...

Itália.

Prússia.

Portugal
Itália
Portugal..
Allemanha
Portugal..

»
AustriarHun-

gria........
Allemanha...

»
»
»
»
»

Prússia..

»
Itilia
Portugal.

»
Hespanha.
Portugal

»
»

Prússia
Austna-Hun-
gria

Allemanha ...
Estados-Uni-
dos

Portugal
África
Portugal
Allemanha....

»
»
»
»

Itália

»
Suissa
Austria-Hun-

%ria........
Allemanha....

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

REIICtlAO

Protestante.
Catholica...

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Protestante...
»

Catholica
Protestante...

»
»
»

Catholica.
»
»•
»
»

»
»
»
»

Protestante...

Catholica
»

Catholica
»
»

Protestante...
»

Catholica
»
»

Protestante...
Catholica

»
Protestante... »

Catholica Casado...

»
Solteiro..
Casad o...

»
»

Protestante... »
»
»
»

Solteiro,,
» Casado...

»
Catholica  »
Protestante,.. »

»
»

Catholica  »

Protestante... »

ESTADO

Solteiro

Casado...
.,

Solteiro.. Sacerdote
Casado... 

Colono
,

.,
Viuvo "
Casado... *..
Solteiro. . 
Casado... 

\,

»
»
»

»
»
».
»
».
»
»
»
»

Solteiro. .
Casado...
Solteiro. .

»
Viuvo
Casado...

»

Solteiro.

PROFISSÃO

Agricultor
»
»
»
»

•»

Lavrador .
»
»

Sacerdote,

Colono...

«

). . .,,.. 
Colono

Artista

Carroceiro
»

Colono

Artista
Carroceiro
Colono
Artista

»
»
»

»
Colono.,

»

RESIDÊNCIA

Bahia
Rio de Janeiro....
Santa Catharina...

S. Pedro do Sul..
»
»

»
»
»

»

»

»

»
»

Bahia
»

S. Pedro do Sul..

»

»

»
»

Paraná
Bahia

»
Rio de Janeiro....
Paraná
Santa Catharina...

»

»

»

»

»
»

»
»
»

S. Pedro do Sul .



de Estado dos Negócios do Império, desde 1 de maio de 1888 até 30 de abril de'1889,
Presidentes de provincia

FILHOS

SEXO

o
ri

oxn

o
d
ri

•i-ia

IDADE

2'
.. • •

2

6
1
1"i"

4
1

xli
<Duo

.1-1

cá

xn<o
u
o
ri

....
1

t • •

• • •

*T

3

5
1

....
f • *

«• • •
¦ • • •

• • •

G
• •
• <
3

RELIGIÃO

ESTADO

xn
o
u• <-*
CD

i—i
Om

xn
o
ei
xn
<A
O

xn
o
>
ri

5

7
1

6
2
1

Catholica...

Catholica..

Catholica...
»
»
»

Catholica..:

4
1

6
2
1

Pr otestanbe

Catholica.

DATA DA CARTA DATA DO JURAMENTO

NATURALIDADE

....
• • •
•. •
2
2
5
4
2
3

9
2

2

4

2
3
2
3

Catholica...
»

Catholica...

Catholica...

10
2

t • ¦ i

Brazil
»

Brazil....

Brazil

Brazil

•

•
•

•
•

6
4
4;
3
3

2

6

3
2
7
7
4
6

4

10

Catholica...
»
»
»

Protestante
Catholica...

7
4
1
4
3

2
1
3
1
5 li
5

1
6
1
4
3
2
2

é . • *

....

....

1
1

1
7

10
3
8
6
3

Catholica..

3
2
7
7
4
6

Brazil.

25 de abril de 1888..
»

11 de nov. de 1887.
21 de dez. »
28 de julho de 1886.

»
27 » de 1887.

»
22

»
2 de agosto »

»
»
»

OBSERVAÇÕES

»
» de 1886.

#

Brazil.

Brazil.

Brazil.

2
»
»

»
»
»
»
»
»

» del8S7.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

14 de março de 1888.
27 de fev. »
22de set. e 1887...

2 de agosto de 1886
»

12
»
»

17

»
»

»
»

» • de 1887.

25 de abril de 1888.
17 »
20 de março »
26 »

2 de agosto de 1886.
»

25dejunhodel887..
»

10 de agosto de 1886.
»

13 »
»
»

11 »

23 de maio de 1887.
6 de out. de 188b..

27 de abril de 1887..
28 de jan. »
27 de abril »
16 de fev. »
27 de abril »
28 » de 1884.
22 de fev. de 1881..

» *
4 de abril de 1888.
» »

31 de out. de 1887.
14 de agosto 1886.
19
16

»
24

9

Tem 7 filhos.
» 3 »

*

Tem filhos brazile:
»

»• »
11 »

. »
»

11 »
»

Brazil .....j »
16

.. •.
• • • •

Brazil

»
»

»
»

2 de abril de 1888..
29 de maio »

2 de junho »
26 de dez. de 1887..
12demarçodel888.
24 de set. del8S7...

9 de nov. »
»

& de março de 1888.
»

»
»
»

de 1887.

»
12

»
»

»
»

Catholica...
»

Protestante

»
»

4

10

1
7

10
5
8
6

...: 2 da Itália e 4 do
Brazii

<.. •
• • • t

1
1

.... Protestante
7

Catholica...
Protestante

2
n
9

4
6
6 Catholica...

Protestante

8
2
7
4
7
1

. •.»

.. • •

2 da Áustria e 2 do
Brazil

Brazil

30 de abril de 1888.
29 de maio »

2 de junho
»

23 de maio
11 de abril
16 »
11 »
19 de maio

»

»
» »

»
»

12 de agosto de 1887

.... Brazil.

. •..

? • •

• • •

¦ • *

t • *

• • •
• • •
• • •
• • •

• • • t

. . . a

• • • •

»
Allemanha
Brazil..

Allemanha.
Brazil.....

»

»
6 da Allemanha e 1

do Brazil

»
»
»
»
»
»

13
>>
»
»

»
14

»

»
»

»
»
»
»

»
»
»

»

»

»

»

»
»
»

»
»

»
»

»

»
»

»
»
»

»
»
»
»

Tem 5 filhos.

»
11 de abril de »

2 de agosto de 1887,

»

»
»
1

»

»

»
»

3,0 de julho

»
»
»

29
»

»

»
»

»
4 de agosto

5
6

»
»

»
»
»

»

»
»

»
»

?
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NOMES

68
69
70
71
72
73'74

75
76
77
78
79
80
81
82

83

84
85
86
87
8S
89

90
91

92
93
94
95
96
97
98
99

100

101
102.

103
104
105
106

107
108
109

110

111

112
113
114

11")
116

117

118
119
120
121
122
123

124

125
125
127
128
129
130

Pedro Kirst...,
João Adam Thomaz Filho
Jacob Ochs
Germano Henrique Carlos von Horsel
Adolpho Franke
Frederico Guilherme Schoenherr ,..
Eduardo Frederico Guilherme Fraedrich
Thomaz Petry '.
Joao roesch .,....,•...
Augusto Beling.
Carlos Gottfried Schulze..
Guilherme Timmes
Baptista Giovanni ,
Peruffo Alexandre
Giaeomoni Giuseppe

PÁTRIA

Casa-Grande Clemente.

Mantuani Attilio
Tarter Leonardo •.....'
Galdoni Giuseppe ....!!!.\\.'.
Bertuletti Luigi !.,.*.].'
Giuseppe Tagliani !..*....!!
Torneai Antônio .....  .' 

•••••*••

Allemanha...
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

RELIGIÃO

Itália.

Henrique Enriconi
Bortolmi Antônio.. ........ '..'.'.....!

Conti Giovanni .,
Spiazzi Miguel ............'
Seconello Giovanni ..".....!.
Beanson Luiz ."..!.'..!.
Giordano Martini ,.,. ........ ..*.]!.!Bassin Dionisio ','.',;\\\\\\*;
Frare Francisco ......'.._.".'!!!!
Cadore Antônio

Ducati Antônio

Louranzoni Júlio
Hoveda Giovanni !!.

Beazon Vicenzo
Beazon Martini.....
Spiazzi Domenico...
Manfredini Joaquim.

»
»

»
»
»
»
»

»
»

»

»

»
»
»

oarnn joam.• •••«•••••••...»••..,,..»,,,,,».,.,,
Conin Vicenzo....
Pompermari Domenico

Izidoro Ducati,,

Crivello Antônio

Ubaldo Giordano ,
Damasio Giovanni  
De Carli Francisco

Longi Antônio
Corti Giacomo '.....'.

Eustaquio Luiz

Clemente Breunn
Carlos Mansfeld '..'.,',",.'/,.'
Luiz Haiser \,."
João José Sehl ]
Felippe Wagner ...!..!
Santiago Maydana \\\\\\

Francisco Raimann

Jorge Johann
Simon Uehlein *
Jacob Graeff ,',
Augusto Karth '
Guilherme* Klever .....'
uarios slviever ....•.......•...,.,.*.,,.,,,.,,,».,

»

»
»
»
»

»
»
»

»

»
>>
»

Allemanha ...
Prússia.......

»
»
»

Republica Ar-
gentina....,

Austria-Hun-
gria

Allemanha...
»
»
»
»

Protestante...
Catholica
Protestante...

»
»
»
»

Cotholica
Protestante...

»
»
»

Catholica...,
»
»

»
»
»
»
»'»

»
»

»
»
»
»

»
»
»

»
»

»
»
»

»
»
»

»

»

»
»
»

»
»

ESTADO

Protestante...
»

Catholica
Protestante...

Cotholica....,

»
»
»
»

Protestante...
»

Casado...
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Solteiro ..
Casado...

»
»
»

»
»
»

»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»

»
»
»
»

»

»

»

PROFISSÃO

Artista
Colono
Artista.....

»
Colono

»
»
»
»
»
»
»

RESIDÊNCIA

S. Pedro do Sul..*

Agricultor.
Lavrador..
Artista....

Commerciante

Lavrador
' »

»
»

Commerciante
Lavrador

Artista.............

»
»
»

Solteiro..
Casado...

»

»
»

»
»

Solteiro..

Casado...
>>
»
»
»

Solteiro..
»

Commerciante
,V»'7>-

»
»

Lavrador...........
Artista ,.

»
Commerciante

»

Professor
Commerciante

»
»
»
»

»
Artista
Commerciante

i
»

Artista

Lavrador
Commerciante
Lavrador

»

»
«

Colono
Artista
Commerciante......

»
Artista

Barbeiro

Artista  .

Lavrador
Commerciante
Artista
Commerciante

»

»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»

>

»,
t»
»
»
»
»
»

»

»

»
»
»
»

»
»
»

»

»

»
»
»

»
»

»

»
»
»
»
»

»

»
»
»
»•
»•
»
»

' '.'^Ç1'
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FILHOS

SEXO

j °-ari,3
i» s
CÍ Cü

&

2
2
2

5

3
5
2
2

3
2

1

2

*

1
1

¦ 1
2

1
1
1
3
•2

3

1
2

1
1
5

2

3

2
3

2

3

1

2

1
4
3
1
2

4
4
3

1
3
4
3
4
2

1
•...

2
1
1
3

2
1

3
1
4
3

1
1

4
1
1

3

3

1
3

3

2

4

8

2
4
4
8
1

IDADE

xn
u
o
c3

09
d)

O
ri

# • •
• • •

....

....
3
2
2

.. •.

....

....

. *..

•»..
•...

....
•...
....

• •
• •

4

5
1

6
5

5
6
7
5
4
2

2
1

4

2

4
3
1
7

1
6

3
3

4
2
5
6

4

2
4

1
4

5
2
6

5

3
6

5

5

2

6

T

3
3
6
8
3

RELIGIÃO

Catholica..,
»
»

Protestante

»
Catholica..,
Protestante

Protestante

Catholica...
»

Catholica..
»
»
»

»
»

Catholica...

Catholica...
»
»
»

»

»
»

Catholica. .
»

»
»
»

»

»

Catholica...

Catholica...

»

Protestante

Protestante

Catholica..,
»
»
»
»

ESTADO

xn
O
u

• >H

i—(
O

W

xn
o

Ti
xn
cs.ü

X/lo
>
ri

6
6
5

6
6
7
7
6
3

2

4
3
1
7

1
6

3
3

4
2
5
6

4

2
4

1
4

D
2
6

5

6

,3
6

5

2

3

8
3

....
1

¦ • ^ •

• • • •
» • • •

...
• • •

NATURALIDADE

Brazil.
»
»

Brazil
»
»

•»
»
».

Brazil,

Itália.
da Itália e 1 do
Brazil
da Itália e 2 do
Brazil

Brazil

Brazil.
»
»

3 da Itália e 4 do
Brazil.., .',.

Brazil  ......
3 da Itália e 3 do
Brazil.

Brazil.

Brazil.
»
»

4 da Itália e 2 do
Brazil

2 da Itália e 2 do
Brazii

Brazil.,
1 da Itália e 3 do
Brazil

Brazil

Brazil
1 da Itália e 3 do
Brazil

Brazil
»

da Itália e 4 do
Brazil
da Itália e 2 do
Brazil

5 da Itália e 1 da
Brazil

Brazil
3 da Itália e 3 do
Brazil t

2 da Itália e 3 do
Brazil

1 da Itália e 4 do
Brazil

Brazil.
»
»
»

f

DATA DA CARTA

14 de agosto de 1887

»
»

25
»
»
»
»
»
»
»

30

»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»

»

»
»

»
»
»
»

»
»
»

»

»
»
»

»
»

»
5

17
»
»
»

»

»
»
»

20
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»

»
»
»

»
»
»

»

»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»

»

»
»
»

»

«
»

» »
»

13 »
»

17 »
»

ti»
19 »

»
14 de maio , »

»

»

DATA DO JURAMENTO

8 de agosto de 1887

»

»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

» »

», »
»

»
»
»
»

»
»
»

» »

»

»
»
»

»
»

»

»

»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

»
»

»

»
»

»

»
»

»
»
»

»

»
»

»
»

»

»
30 de agosto »
17 de junho »
9 de set. ae 1886.

16 de julho de 1887.
2 de abril »

9 de maio »

25 de abril »
17 de junho »
9 de maio »

15 de agosto »
_»

19 »
I »

OBSERVAÇÕES

'. ":'V
• &,

'.;!¦¦'
...

m
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m

H
O
tf
O

R
fl
O
tf
H

p

NOMES

131
132
133
134
135
135

137
138
139
140
141
142
143
144

145
146
147
148

149
150

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

I6S
169
170
171
172

173
174
175
176
177
178
179

180
181

182
183
184
185
185

187
188
189
190
191
192

193
194
195

195

Christiano Schwartz
João Pedro fíonzén
Adão Kessler. .....
TJieodor o Stolben
João Schevendler....
Luiz Barnewitz...

PÁTRIA

Alberto Carls
Salton Vicenzo *.
Jorge Henrique Ahlers.
Frederico Schofer »• • •
Jorge Huter
Frederico Merg..,
Frederico Sprandei
Carlos Augusto Schrammel

Henrique Nenhans..
Nicolau Scheid
Jacob Gosenheiiner
Leonard Fritzen...

RELIGIÃO

Felippe Engers.
João Radel....

Fernando Schneider
Jac ob Lied
João Frederico Niederauer  ...
Paulo Tose
Gustavo Ludtke
Guilherme Bock
Augusto Kratzkee
Frederico Goltz
Gustavo Britiske '.
Luiz Badke
Felippe Bauer
Frederico Weiss
Pedro Claas.
Guilherme Münch • • • •
Guilherme Jaeger *.
Carlos Berlt
Henrique Werner {*

Allemanha....
»
»
»
»

»
ltalia.. ......
Allemanha ...

»
»
»
»

Austria-Hun-
gria

Hollanda
Allemanha ...

»
»

»
Austria-Hun-
gria

Allemanha ...
»
»

Itália
Allemanha....

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Austria-Hun-
gria

Protestante...
Catholica

»

»
»

Protestante...
Catholica
Protestante...

»
»
»
»

Protestante...

ESTADO

Casado.
»

Catholica
Protestante...
Catholica.....

Protestante...

Frederico Koehler
Antônio Bardeu
Daniel Heuser Sênior..
Frederico Strohschoen.
João Mana Vedoy,...,

Gustavo Bec
Domingos Mainieri
Manoel José Bento de Oliveira.
Carlos Augusto Pabst
Domingos José de Souza Braga.
Helmüth Schüneraann
Antônio Preusler ....

A.ugusto Steyding.
Carlos Krügei—

Allemanha....
»
»
»

Rep. Argen-
tina

Itália ,

Otto Wrasse
Frederico Bundt
Fernando Schumacher....
Pedro Baches
Henrique Christiano Rühl.

Jacob Hahn
Henrique Gehrke
Eduardo Francisco de Almeraz
Frederico Guilherme Fahrion.
Augusto Kieneling
Jacob Mfiller

João Bauer
Augusto Kunert..
Guilherme Plautz.

Otto Ropke ,

Portugal
Allemanha ...
Portugal.....
Allemanha ...
Austria-Hun-
gria

Allemanha...
»

»
»

Prússia
Allemanha....

»
»

França
Allemanha.,..

»
Austria-Hun-
gria

Catholica
»

. »
»

Catholica
»

Protestante...
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

PROFISSÃO

Artista
»

Colono
»
»

Agricultor,.

Protestante...
»
»

Catholica.....
Protestante,..

Catholica.

Protestante...
Catholica
Protestante...

»

Allemanha....

»

Catholica
»

»
Protestante..".
Catholica
Protestante...

»
»
»

»

Viuvo....
»

Casado...
»

' »
»
»

Viuvo....
Casado...

»
Viuvo....
Casado...

»
»

»
»
»
»

Solteiro.
Casado..
Solteiro..
Casado.,
Solteiro..

»
»
»

»

RESIDÊNCIA

S Pedro do Sul...
»

Professor
Agricultor.,..

»
»

Professor.,

Lavrador..

Agricultor
Colono

»

Commerciante.
Agricultor.,...

»
»

Casado...

Catholica,....
Protestante,,.

»
Catholica
Protestante...

»

»
»
»

Colono
» •
»

Commerciante.
Colono.........
Artista

»
Colono

Artista.

Colono.

Artista

»
»

Lavrador
Commerciante

»

Agricultor,

»
»
»

»
»
»
»

Viuvo,

Casado...
»
»
»
»

»
»
»

»

Commerciante,

Commerciante.'.
Colono ,
Artista
Commerciante..

»

Agricultor..'.

Colono....
Agricultor,

»

»
»

»
»
»

»

»

»
»
»

»

»

»
»
»

¦»

»

»
»

»

»

»
»

»

»
»
»

»
»
»

»
»
»
»

»
»

»
»
»
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FILHOS

SEXO

2 °
1 *

2
1
1
1

10
1

1
3
2
3

2
7
1
1
3

3
2
2
3

3
2
2

1
• • •
2

....

... •

3' 3

5

IDADE

<X)uo
a

03
<D

O
Pi

• • • •
a . . .

. . .
t

6
8
2
4

2
3
1
6
3

3
4
6
3

12
6

4
1

"Y
9
4
7

RELIGIÃO

1
1
1

2
1
7
4

9

6

Catholica...
»
»
»
»

Catholica...

•ESTADO

«3
O
.h
o

f—I
O

CO

«3
O•n
a
w
¦d
O

o
2

Protestante

3
4
6
3

14
6

4
1

11
4
7

Catholica.

•...

*> I....

2
1

2
2

2
t

: 4

o••. !••¦

2
3
3
7

2
4
3
6

Protestante

Protestante
Catholi.ca..

»
Protestante

Catholica...

Protestante
Catholica...
Protestante

»

9

«. >»
».. •
....
• « • •
....

NATURALIDADE

• • •
¦ > t

........

9

Catholica...

Catholica...

...
• t »

2
1

«- * i ••••

4

2.

5
1

5
6

»•••..»•••••
»»•••••*•*•*

2
3
3
7

2
4
6
6

5

....
• • • •

.. •.

....

Brazil
»
»

•
1 do Paraguay e 5

do Brazil
Brazil .:

DATA DA CARTA

23 de agosto de 1887
24

»

Brazil.
»
»
»

»
»
»
»

1 da Allemanha e 5
do Brazil

Brazil

2

»

27

9
14

»
»

»
»

»
»

DATA DO JURAMENTO

1886
»

2 de set. de 1887...
»

*> »
»

» ¦ •»

5> »

19 de agosto de 1887
20 »

» »
» »•
21 »

16 de agosto de 1886'
20 » - »

5 de julho de 1886.
27 de agosto de 1866

»
»

OBSERVAÇÕES

»
» »

» »

Itália.

Brazil,

. •.

.. •

Catholica...
• •* * ••••••••

Protestante
»

5

6
7

... •

....

Brazil.

»
»

1 da Áustria e 3 dó
Brazil

Brazil
»
»
»

Brazil,

Brazil.

..i.••.................
....i....................

t • •

..»

¦ i •

........

»

»
»

»
»

»
»
»

»
»

»
»
»
»
3
»

»
»
»

»

»
»
»

»
»
»
»

»

»

»

»
»
»
»

»

»
»
»

»
»

»•

»

»
»
»
»

»
»
»
»

»

»

»

»

»

27 de agosto de 1SS7
»
»
»

»
»

12 de
22 de
23
»

12
25
23

»
»

22
29
19
23

¦»

24
26
28*

»
»

#

, ;t

out. de 1881..
agosto de 1887

» *
»
»

25 de set. de 1885,.
21 de agosto de 1886
23 »

9 de set. de 1887..

Brazil.
1 da Allemanha e 3

do Brazil
Brazil

»•

••••*•***"'

....!....

3 da Áustria e 3 do
Brazil  ...

Brazil

»
»
»

»
»

»
»
«

10

»

»
»
»

12

»
»
»

»

¦»

»

»
»

»

»•
»
»

»

»

»
»

»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»

»

V

»

30
22
24
»

22

29
»

24 de agosto de 1886
21 »
24 »

1 de set. de 1887..

»

»

»
»
»
»

»

»
»

»

»
»

Tem 3 filhos.
9 »
5 »*
5 »

Tem 2 filhos brazileiros.

»
»
»
»

7
3
2
18
4

*

»
»
»

»
»

3 »
1 »
» »

»

31 de agosto de 1887
1 de set. de 1887.

3i de agosto de i887
29 > »

30 » .
24 »

3 de set. de 18S7.
30 de agosto de 1887

»

Tem 9 filhos brazileiros.

4 »• »
2 i »

Tem 5 filhos, sendo 3 bra-
zileiros e 2 aliemães.

Tem 6 filhos brazileiros.
9 >

»
».

6 de set. de 1887.

»•
5

»
»•

»

»

»

Tem 3 filhos.
» 7 »•
» 9 *

Tem 6 filhos, sendo 4 bra-
zileiros e 2 aliemães.

Tem 11 filhos brazileiros.

•«
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w
Pio
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p

197

198
199.
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

213
214
215
216

217
218

219
220
221

NOMES

Francisco Rodolpho Fischer,

Carlos Schültz
André Jaeger .. •.
Guilherme Wilke
Carlos Armange.....
Carlos Taffe
Germano Preuss
Guilherme Alrutz .....:..
Jorge Mueller
Francisco José Alves
Vicente Marrone
Dionisio Puchini.
Nicoláu Morsch... ."
Carlos Gessing
João Pedro Schmidt..*
Pedro Hoerbe

Germano Blei
Lucas Wuttke
Henrique Frederico Voltz
Guilherme Treese

Bernardo Treese.
Augusto Prade..,

224
225
223

227

229
230
231
232
233

234
235

235
237
238
239

24Ô

241
242
243
24/
245
246
o kl

248
249
250
251
252
253
254
255
Ís5ô
257
258
259
260
261

Ludwig Christian Theodoro Dienstbach
Pedro Konrath .*
Nicoláu Scherer
Prospero Caetano
Carlos Holderbaun
Jorge Lauxen
Jacob Alies
Andréas Willers

João Einzeveiler
Piechi Clemente

Francisco Maineri
Antônio Salvadoretti .•
Elias Bragatti
Giuseppe Romani
Gobetti Basilio

PÁTRIA

Allemanha...

»
»
»
»
»
»
»
»

Portugal
ítaiia.».......

»
Allemanha....

»
»
»

»
»
»
»

Austria-Hun-
gria.

Prússia.
»
»

Giuseppe Bragatti
Biondo Valentino

Affonso 4mabiii....
Silvestre Cechellaro.
Michael Hoftmann..
Lunardi Francisco.,

Andréa Benetti

Rodolpho Braghirolli.
Zamoni Francisco....
Mussoi Giuseppe
Piccoio Bortolo
Augusto Seibert

253
234
235

Christiano Seibert ,.;..:: u
Emílio Homrieh
Jacob Arend ]*
Estevão Schaedler '
João Hartmann
Francisco Micke tt[
Francisc o Vacca \ \'
Antônio Benetti ;..!'.!
R o ss i T it " [ \
Conte Benevenuto.... '...'.*.[
Gollo Giovanni []\*
Peruchini Eusebio.... *
Mussoi Primo
Domenico Peruchini ......!!'.
Zaccani Celso
Mansuetto Serafim ;]'. ^Márchesi Luigi ) \, \ \Christiano Moller Jansen ,|
Nicoláu Nete Filho '.'..'.'.'.
Felippe Althaus .'....'.

Itália
Allemanha....

»
»
»

»
Itália

»
»
»
»
»

»

»
»

Prússia...*...
i taiia.........

»

»
»
»

RELIGIÃO

Catholica.

Protestante..
»
»

*»
»
»
»
»

Catholica
»
»
»
»
»
»

Protestante...
Catholica

»
Protestante...

Catholica

Protestante...
»

Catholica
Protestante..
Catholica

Allemanha....
»
»
»

Prússia
Allemanha....

»
Itália

»
»
»

»
»
»
»
»

Dinamarca....
Allemanha....

»
»

»
»

»
»
»

»

»
»

»

»
»

»

»
»
»
»

ESTADO

Protestante:
»

Catholica.
»
»

Protestante..
Catholica

»
»
»
»
»
»
»
»

Protestante...
Catholica
Protestante...

Casado...

»
»
»
»
» .
»
»
»
»
» .

Solteiro..
Casado...

»
»
»

»
»

Solteiro..
Casado...

»

»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»

»

»
»

»
»
»

»

»
» <
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

Viuvo....
Casado...

»
»

»

PROFISSÃO

Agricultor.

»
»
»
»

Colono
Commerciante.
Colono

» ,*

»
»
»

Agricultor
Colono....

»

RESIDÊNCIA

S. Pedro do Sul....

Agricultor

Colono....
Artista....
Lavrador..
Colono....
Lavrador..
Agricultor.
Lavrador..

»

»
Commerciante

»
Industrial
Artista
Commerciante.
Artista..

Commerciante.
Lavrador

Industrial......
Artista.
Lavrador
Commerciante.

Artista...v

»
»
»
-»
»77. ,.

»
Colono
Lavrador ..:

»
Artista
Industrial
Tropeiro
Artista.............

»
Lavrador
Artista...,,,.,

»
»

....».
»

Commerciante.
Colono.

»
Lavrador

»

»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»

?>

»
»
»
»

»
»

»

»
»
»

»

»
»
»
»

»
»
»
ir
»

»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»

»
»
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FILHOS

SEXO

o
ri•3
i
M

O
ri
ri
a

2
4
2
1
6

6

3
1
4

1
2

•. •
1
2

IDADE

r/5

O
a
2

CO;-,
o
caco

4
2
3

1' 9
.. • •

4
4
3
2

6
3

1

2

5

1
•...

• • •
i...

RELIGIÃO

3
1
2
1
8

7
3
7

•...
4

....
4

1
2

1
1
1

5
o
4

2
1

....

... •

1
4

•...
i • • •

1
3
7

3
2
4
3
1
1
2
3
1
1

• « i

6
1

ESTADO

xn
o
u
O)

O
0}

cfl
O

s
ei
Ü

Cflo
>ri
>

Protestante
»

Pretestante.

Catholica...

Catholica...

»

3
6
2

8

s 
'¦

NATURALIDADE

• •?••••

7 ....

7
3
7

Catholica...

Protestante.

2 Protestante
2
6

8
3

....
4

5

1
2
1
1
3
1

»

Catholica...
»

1

5

2

DATA DA CARTA

12 de set. de 1887.

Brazil.
»

»
»

Brazil.

Brazil.
»
»

»
»

Catholica...

1 Catholica...
6

»
»

5

3 6
6
5
3
1
4

3

8

1
2
4
3

1
S

3
4

• • • •
....

....

Brazil

2 da Allemanha e 2
do Brazil.........

Brazil

»
»
»
»
»
»
»

13 »
»
»
»
»
»
»

»
»
»

14 »
»

DATA DO JURAMENTO

25 de fev. de 1887.

OBSERVAÇÕES

Prússia
Brazil

Brazil

• • t •

Catholica...

»

»

»
»

Protestante
»

2
2
2

• • •
....

* ¦ •

• # •
• t •

....

.. 3
2

íi ....

2
2

• • •»
4

.. • •
• • • •

6
2
5
2
i
1
1
2
...
3
3

3

8

1
.. <
1
o

, . ..
t • • •

. . . .
« •. •

• • •
. . .

. . . •
• • • •

Brazil
3 da Allemanha e 3

do Brazil...
Allemanha 
3 da Itália e 1 do
Brazil

»

Brazil.

Protestante
»

Catholica...
Protestante
Catholica...

»

»
»
»
»
»
»
»
»

6
2
5
2
;)
1
1
2

• • •
3
3

*2

....
• t • •

....
•.. •

....
• *. •

tal ia ......•••.
4 da Itália e 4 do
Brazil

Brazil
da Itália e 2 do
Brazil

Brazil  ....
2 da Itália e 1 do

Brazil. • ••
4 da Itália e 4 do
Brazil

Brazil
Itália
Brazil

»
»
»

15 »
»
»
»
»
»
»

»
»

17 »
»
»
»

»
»

x> »
»
»
»

. . . .

* • •
• • •

? . • •

. . . .

.
. .

•
•

19

Brazil.

... •

•...
....
.... j

Brazil
»
»
»

Itália
Brazil

»
»

Itália
Bra il

»
Itália
Brazil

»
»

»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

20 »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»

de set. de
»

1887.
»

»
16 de agosto de 1887.
20 de agosto de 1883.
23 de agosto de 1887.
26 »

4 de set. de 1887.
19 de agosto de 1887

»
»

29 »
4 de set. de 1887.

29 de agosto de 1887
9 de set. de 1887.

Tem 3 filhos, sendo 2 bra*
züeiros e 1 allemão.

Tem 10 filhos brazileiros.
»

- }k~ :

, .'¦'¦

".7;'.-07-;

» 5

»

»
»
»

/ir

»

»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»

»

»
4
5

10
»

6

»
»
»

»
»

»

»
10 »

»
»

10 »

»
>>

»
»
»¦
»
»

»
»

>> »
»•

»• »
13 »

»

»

»
n
»
D

D

»

» 6 » brazileiros e
1 allemão.

Tem 5 fiihos brazileiros.

*.

»
»
»
»

Tem 9 filhos (3 austríacos
e 6 brazileiros).

Tem 10 fiihos.

770 fí.

'*

14

»
3
»
9
7

10
9

13
»

14
6
3
»
6
3
»
»
»
5
3

7>

»
»

»
»

»

»

»

»

»
9
1)
»

»
»
»

7>

»

»

»

0

»
»
»

»

»
_>

Tem 7 filhos.

èSaÊ

12 de set. de 1886.
14 de set. de 1887,

F. 3

¦ -777;7.7
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NOMES

267
268
259

270
271

272

273
274

275

276
277

278

279
2S0
281
232
283

2S4
285

2S6
2S7
238
289
290
291
292
293
294

295
296
297

298

299
300
301
302
303
304
305
305

307
303
309
310
311
312
313
314

315
316

-317

318
319

320

321
322

323
324
325

João Krieling
Miguel Werner...
João Zwirtz
Frederico Sabien.

Pedro Quinta de Oliveira.
João Seiboth

José Hosbe.

Laim Paulo.
José Maier.

Carlos Luiz Maurmann.

Hugo von Borowscki.
Luiz Radtke

Germano Braatz

Nicolau Lermen
João Baptista Steiner (Padre).
Domingos Ezequiel Ferreira...
Carlos Stamm Júnior
Christlib Rahn

Gustavo Lessing..
João Kreatzberg.

Guilherme Bohns
José Roque.
Roberto Borges da Silva.
João Jacob Muller
Jacob Ruppenthal.......
Christovão Bauer
Eduardo Karsburg
Pedro Waechter ,
João Martinazzo..........

Triches Bortolo.
Triches Giovanni.
Josué Vaccari....

Antônio Lucheze.

Adami Domenico ,,
Antoni Agnelli
Rodrigo da Silva Vasconcellos,
Francisco Kutscher
Germano Schroeder
Eduardo Sommer
augusto Raü
Reinhold Feix

Joaquim Fernandes.,
Carlos Gottfried João Curth.
Stamgherlini Pietro,
Romano Leonardi.
José Torres
Domingos Montano.
Augusto Muller
Augusto Bloedorn..

PÁTRIA

Hollanda
Allemanha...

»
»

Áustria - Hun-
gria..

religião

Itália
Allemanha...

Domingos Baganelli
Giuseppe Varnieri ).,/,

Emmanueli Peterlongo Filho

Cánini Giacomo.
Matteo Goff,...,

Gio Batta Franciscone,

Ângelo Nicola
Giacintho Cazzanal.

Grando Josep...,^erafim Ongaro..
Vivon Bernardo.

Portugal...
Prússia
Allemanha..

>

Dinamarca...
Portugal

Allemanha...
>
»

Protestante.,
Catholica

»
Protestante..

Catholica.

Protestante...

Catholica. .». •

Protestante..

estado

Casado...

Viuvo....
Óasado ..

Solteiro..
Casado...

»

Catholica.

Protestante...
Catholica

Protestante...
D

Itália

Portugal.
Allemanha....

França
Austria-Hun-

Portugal
Allemanha...
Itália.........

»
»

Allemanha....

Itália

Áustria - Hun-
gria

Itália
Áustria - Hun-

gria....
Itália

França.
Itália...

Catholica.

Protestante.,.

Catholica.

Protestante...
Catholica
Protestante...
Catholica

Protestante...

Catholica

>
>

»

o
>

>
>
»

>
o

PROFISSÃO

Lavrador.
Colono...
Agricultor,

Artista.

Agricultor

Artista....
Agricultor.

Colono....
Agricultor.

Lavrador.
Sacerdote.

Artista...,
Agricultor.

Colono,

Viuvo....
Solteiro..
Casado...

»
>
>
»
»

»
»
»

»
>

>

1)

>

»
Solteiro.,
Viuvo....
Solteiro..
Casado...

»
D

>
»

»
»

Viuvo....

Casado...

»
»

>
»

Commerciante,
Industrial..
Commerciante.
Lavrador.

»
»

Agricultor
Colono
Agricultor.*...

Artista
Industrial

Commerciante

Lavrador.
»

Lavrador

C ommerciante.
Maritimo
Artista

»
Commerciante

»
»

Colono
»

Commerciante
»

Agricultor ,,,,
Artista

Commerciante. .,.,
Pharmaceutico

RESIDÊNCIA

S. Pedro do Sul....
>

>

»

Santa Catharina..,.

S. Pedro do Sul....
o

>
»

»
»

>
»
>
»
>
»

»
o

>
»

>

Artista.

Industrial..
Artista
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FILHOS

SEXO IDADE ESTADO
,. ¦__ DATA DA CARTA DATA DO JURAMENTO OBSERVAÇÕES

§ § g RELIGIÃO o o NATURALIDADE *
P -5 ° rt c rt ri
O ri ,rí *» t/3 .ri

•2 to >* W °

3 Cátholica Brazil 20 de set. de 1887. 14 de set. de 1887.
» »

i * *
#  » 12 » Tem 3 filhos (2 allemães e 1#... ..................... ^ brazileiro).

... ,,  » 17 »••*' 
,[.],]. .......... .J-vi  ................... » 13 » Tem 3 filhos brazileiros.

t » » Tem 10 filhos (6 austria-
••"  **" "* cos e 4 brazileiros).

...  , » »••••*** •• * • ' .... ^ 
 

........ .. 
^ „. Tem 6 filhos (5 allemães e

•'¦• * .................... 1 brazileiro).
>? » » Tem 1 filhos (í allbmãó c

— ...... ........ 2 brazileiros).
» » Tem 8 filhos brazileiros.

  !!..,'.'.. » 12 » Tem 8 filhos (2 allemães e
"" .* 6 brazileiros).

» » Tem 7fiihos(2 allemães e 5
  "' brazileiros).

• k Brazil  » 14 »
.'!.. .!.' !...'..'.'.'..".'. ......  12 de junho de 1888. 12 defiunho de 1888.

 '•"¦"""'•"•"•""  ....... .... ' 
22 de maio de » >-J _,' ¦ „_- '."."..'........... .;21deset.de 1887.. 15 de set. dei1887. Tem 8 filhos. _

**  4 jê v !2^ » » Tem 8 filhos (3 allemães e
 "** *'"  ;.. 5 brazileiros).

....... 3 Protestante 3 Brazil  » 13 *
q 

"V 
••.. 5 Cátholica... 5 3 da Allemanha e jado Brazil,.  » lg , . » . »

10 .... 10 10 ..- Brazil 23 » 8 de julho de »

"i * •- •- 2 --Portugal  >> »> » «» -,'• "" ^•v-t ::::-r::::::::::::-t w:::::::::::::: ç : : .»¦. ; «?•
** ° ».

3  21 » Tem 8 filhos brazileiros.
*T "3* 

.-.. 7 Protestante 7 Brazil  >> » 
12 de out. de 1881. Tem 6 filhos (4 italianos e

......••    2 brazileiros).
o r, A. v q r, „ » 7 de set. de 1887.

2 1 .... 3 Cátholica... 3 Brazil  »
4 .... 5 »
l .... 3 2 da Itália e 1 do

Brazil » *

1 3 .... 4 3 da Itália e 1 do ft
Brazil » »

q 1 7 .... .... Brazil ***»»»
•v \ ..!. :$ : •v::::::::Brtiâ:.^::::::::::: odeagístodeisk^áeagostodeiw

3 .-.. 4 .... .... >> 17 >> >> ,

! I::':: 1 =E í ::::"- : . »**.** «5r.-aa.ai.ia.iw. ¦
1 .... 3 Protestante 3 *

27 » 29 de agosto de »
•••• ;• •• •••.;  wss w 

» 9 de set. de »
2 2 •••• 4 Cátholica... Brazil  » 7. >>r ...» » ,,•*....¦  14 »
2 4 .... 6 Cátholica... 6 Brazil  % ± »

.... 1 .... 1 »'.,:¦'; '' » 22 » Tem 2 filhos brazileiros,

.........,,................. ••• •¦ 

;;,.!'.,.'.!,.!!!a....... 
» » » * * *

.... .... ..j,. .... 
^y^Y^' 

'.'J 
l .... 2'da Allemanha e5 1887<

do Brazi,  ?,» oo », »
i  ........ Brazil  » ^

 1 da Itália e 4 do4 Brazil  » *

 .... Brazil  * '
• « a t«a« •••# a«aaa.-a«a a

V. »

1  nana >y »
"" "" """* ¦'""""" "" ô'da 

Itália e 1 do »¦¦•'"» »
3 *.  ••  Brazil  *

Itália  * *

"2 .!.' ..! ....'  • 3 da Itália e 2 do »
1 

~ ............. Brazil  * . * 
»

 .... Brazil........»  „
......... aaaa .......... ...... a... .....*«. v. ^

ltalia
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326

327

328
329

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

NOMES

Giovanni Baptista Nicolode.

Bortolo Mariani.

Francisco Vidoalto
Antônio Segga

PATRIA

Austria-Hun-
gria.

Itália.

religião] estado

Antônio Mirandoli
Miguel Cabrillo
Bartholomeu Bianchio
Daniel Carlos Holderbaum
Júlio Dreher
Carlos Beckel
Francisco Ponticelli
Mathias Backes
Leonardo Mecking
João Pedro Dapper
Christiano Paul..
José Alfredo Pereira Cazaes
João Perske
Germano Bernstein
Bernardo Fernando Engeler  
Augusto José de Paiva
Hugo Muenzer
Francisco Moreira de Brito
Guilherme Etegeton
Manoel Alves da Graça
Madoel Gonçalves dos Santos

351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
3ol
362

363
364
365
366
367

Felippe Specht
Carlos Othon Knüppeln
Henrique Streccius
Manoel Antônio Fontes
Joaquim José Vieira Ramos
Joaquim Moreira Júnior ,.
Felippe José Vianna.
Francisco Antônio Guerra
Theodoro Kopp
Augusto Pazenhagen
Augusto Barrhein
Giuseppe Leonardi.

369
370
S71
372
373
374

375
376
377
378
379
3S0
381

332
383
384
385

386
387

388
389
390

Oldra Pietro.
Nicoláu Frederes
José Schmidt
Pedro Schmittz
Jacob Enck
Guilherme Thormann
Bernardo Schneider Júnior
Miguel Schneider
Jacob Rüdel
Máttinèlli Gianni
Adão Kirst
José Guilherme Reis

Jacob Schmidt
Guilherme Herder
Leonardi Mecking
Augusto Potthoff.
Fr ncisco Berenhauser
Pedro Bergmann
Israel dos Santos Ribeiro „ ..

Ricardo Heckmann......,
Theodoro Bunoelmeier..
J >ão Luiz Daltria
Zeni Giovanni

Nicoláu Schmitt.
João "Wolschik..

Vguusto Pnulo Schirmer
Guilherme Spielberg ,,,
Francisco Marroni

»
Austria-Hun-

Itália.........
»
»

Allemanha....
»
»

Itália
Prússia

»
Allemanha....
Prússia
Portugal
Allemanha....

»
»

Portugal
Allemanha....
Portugal
allemanha....
Portugal
Rep. Oriental

do Uruguay

Prússia
Allemanha....

»

Catholica

»

»

»
»
»
»

Protestante,..
»
»
»
»

Catholica
Protestante...
Catholica

»
Protestante...

»
»

Catholica...,.
Protestante...
Catholica

»
»

Casado...

Portugal.

»
África....
Portugal.
Prússia...

Itália.

»
Prússia
Allemanha....
Prússia
Allemanha....
Prússia

Itália
Allemanha....

»

»
»

Prússia
Allemanha....

RepT] Oriental
do Uruguay

Allemanha....
»

Itália
Austria-Hun»
gria

Prússia
Austria-Hun-
gria

Allemanha...

Itália.

»
Protestante...

»
Catholica .,..

»
»
»
»

Protestante...
»
»

Catholica

»
»
»
»

Protestante...
»

Catholica
>>
»
»
»
»

»
Protestante...
Catholica

»
»
»

»
»
»

Catholica.

Prote.tante...,
Catholica,....

»

»
»
»

Solteiro..
Casado...

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Solteiro..
Casado...

»
Solteiro.,

Casado,..

»
»
»
»

PROFISSÃO

Agricultor

Artista

Agricultor.

Artista
Commerciante

»
Agrimensor
Agricultor
Colono

»
Commerciante
Lavrador..
Artista
Lavrador

»

»
Solteiro.

»
Casado..

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

Colono
Agricul+or....
Commerciante

»
»

Colono
Commerciante

»

»
Engenheiro

Commerciante.
»

Artista
Commerciante.

»

Viuvo....
Casado...

»
»
»
»

»
»
»
»
»

Viuvo....
Casado...

»
Solteiro..

Casado...

Solteiro...
Casado...

»

Lavrador.
Artista...
Lavrador.
Artista...
Lavrador

»
»

Agricultor
»

Colono
»

Commerciante
Artista. ,
Colono

»
»

Colono,

»

»

Agricultor
Colono
Agricultor
Culono

RESIDÊNCIA

S. Pedro do Sul.,

»

»

»
»

»
»

»
»
»
»
»
»

Rio de Janeiro...
S. Pedro do Sul.,

»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»

Santa Catharina....
»

oorgipe,
l>*inlíi„ •«•**-••••••«»
Santa Catharina....
S. Pedro do Sul...

».
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»

»

»
»
»
»
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FILHOS

SEXO

o
.a .§

¦§
S£

2

3

1
3

2
....
.. • •

4
. • • •

1
2

» • • »
.. • •

6
7

. <..
"5*

....
•.. •
....

"'{

5

"3*

IDADE

^ 5í0 2
d)

.,......

2
2

¦ • • •

..».

6
"a

1
1

....
2
1
4
5
4-
4

• •. •
3
5

3
3

1
2

*3

2
2

4
2
3

• • • •
4
5

*Y

2

*'£¦

4
3

> • • t

1
>...
' •..
»• • •'V

2
'2"

3
2
1
2
2
3
6
3
6
1
2
1

5
1

....

3

3
3

• • • •

religião

Protestante

.... 

• è•t

... >

1
3

1
4
3

• • • •

2

Protestante
»

Catholica...

Protestante
»

Protestante

Catholica...

Catholica...

ESTADO

o

o
CO

Xfl
O

TJ<&
VI
tfü

VIo
>

2

2
.»..

• * • %

2

1

"7*

8
"o*

4
3
1
2
3

9
1
5
6

8
4

Catholica...
»

Protestante
»

Catholica...

»

»

Catholica...
»
»
»

"[' '"{
....

'ió' ....

...

.... «3

/y ....

1
D ....

NATURALIDADE

DATA DA CARTA

3
1

* ? • •

8
 4

... •
8"è*

4
3
1
4
3

1
5
6

5

4 ,.,.

5

5

Catholica...

Catholica...

.!<¦••••• •> • • •

Catholica...

5

... •

» • • •
•...

....
* • • •

....
. • •.

....
• • • *

DATA DO JURAMENTO

• * «• *

5

• • •

*...

. •. •

. . . •

. • « •

• . • •

da Áustria e 5
do Brazil....,..,,.
da Itália e 4 do

Itália
Áustria

Brazil.....

Brazil
»
»
»

Brazil
»

Brazil

Portugal

ídaRep. Oriental
do Uruguay ei do
Brazil

Brazil...
»

Brazil
»

Brazil
»

4#da italia e 2 do
Brazil

Brazil

»
»
»
»

2 da Allemanha e 4
do Brazil

Brazil • •
»

Brazil

23 de set. de 1887..

»
»

»
»

»
4
»
»
»
»

»

»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
¦»

»
»
»
»
»
»

I

OBSERVAÇÕES

22 de set. de 1887..

»
»
»

»
»
»

21
»

»

»

»
»
»
»
»
»

»
»

»
»

»

28 dejan.de 1888..
30 de set. de 188?.
»
»

»
»
»
»

»

»

»
22

»

»
»
»

»
»
»

»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»

22 de fev. de 1881-
20 de set. de 1887.
21 »
13 »

9 de junl de 1888.
27 de set. de 1887..
13 »
22 » de 1885..

8 de agosto de 1887
22 de set. de 1887.
16 »
10 »
13 »

.«* '

12 »

17 de julho de 1888.
18 de juaho »
16 de abril »

de out, de 1887.
»
»

»

1 da Áustria e5do
Brazil

Brazil

»

»
»

5
»
»
»
»
7

»
»

18
15
10

»
»

24

»
»
»

»

»
»
»

»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

»
»

17 »
12 »
18 »

5 » . »
25 de out. de »
17 de jul. de 1888.
18 de jun. de »
21 de abril de »
28 de set. de 1887.

»
30 »

Tem 7 filhos hrazileiros.

Tem 3 filhos.

Tem 5 filhos.

Tem 7 filhos.

*

26
30

»

»
»
»

»
»

22 de agosto de »
30 de set. de »
28 » . »
16 de » de 1886.

»
16 »
14 »
20 de out. de »
26 de set. de 1887..

»
»
9

20

»
»

»

»
»
»

17 de agosto 18S6.
14 »
16 de fev. de 1887.

... Ida* Itália e 4 do
Brazil

24 »

4 de jun. de 1886.
2 de out. de 1887.

de junho de 1886.
de jan. de .1887.

Tem 3 filhos.

25 de agosto de 1886
»

25 de out. de »

10 de fev. de 18S7.

:¦"& -:7 :¦.' .¦.•'..' „• 
* 

,

:9 de abril de » 20 de julh. de 1886
. t. T..11..- ,1» „ 1 íIíí niTi dft 1X871 de Julho de »

4 de nov. de »
»

*

7 de jun .de 18S7.

11 de set. de 1887.
29 de out. de »

29 de set. de »

^
'«¦'T
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391

392
393
394
395
395
397
398
399
400
401
402
403

404

405
40Ô

407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426

427
423
429
430
431
432
433
434
435
436

437
438

439
440
441
442

443
444
445
44Ó
447
448
449
450
451
452
4>3
454
455
455
457
458
459

460

NOMES

Antônio Marroni

Henrique Hahn
Bernardo Koefender
Luiz Russo
Felippe Leonhard  • - •
Jacob Theves
Guilherme Schwarzer
Camillo Loescher...
Carlos Hepp
David Richter
João Reinehr
Luciano Florencio Courtois
Febris Domenico »

Giovanni Baptista Luquesi

Jacob Façoli ...
Nasari Zaccaria.

Victore Sanvicto ,
Giovanni Zatti
De Bení Giovanni
Andrighettí Giovanni
Ambrogiio Façoli ,
Carlos Becker ,
Nicolau Schimittis Júnior
João Pedro Fischer
Felippe Adolpho Lina
Andréas Waiter
João Berwian
Felippe Ody
João Maldaner
Gustavo Robinson
Henrique Leandro Northfleet.
João César de Castro ,...
Ernesto Max Germano Braun
Hans Lauridsen Beck
Pedro Fassez
Pedro Engler

José Joaquim da Cunha Poijo,
Guilherme Smith
Guilherme Augusto Luschke .,
Samuel Pluss
Wenzel Kaspar w.
Wenzslslau Wazlawick
João Wazlawick
João Holz
Francisco Hillebrand
Carlos Veckl

PÁTRIA

ltalia.

Allemanha....
»

Itália
Allemanha..,.

»
»
»
»
»

IRELIGrIAO

Catholica.

Catholica ....
»

Protestante...

França
Itália

Carlos Frederico Wilhelm Augusto Blodow...
Júlio Noswitz

Augusto Bratz
Augusto Hüger
José Neumann
Carlos Germano

Pedro Arend
Mossotti Giovanni.
Guilherme Ullinann
Gustav o WTillens
Emilio Willens.
João José Grunwald...
Fernando Bertschinger
Vicente Pinto Ferreira
Adelino 3 osé Vieira
Domingos Pereira da Cruz
Mathias Frey
Barnardo Hurtz '........'.....'..
Pedro de Montigni  . . ¦;'•'; ...Pedro Dorffú ...'..' .'....'...
João Heiner
João Backes Júnior
Oswaldo Traporte

João Dachery

»
»

»

Allemanha....
Prússia
Allemanha....

»
»

Prússia

»
Allemanha ...
Est. Unidos..
Portugal
Allemanha ...
Dinamarca ...
Allemanha ...

»

Portugal
Grã-Bretanha
Allemanha ...
Suissa
Allemanha....

»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

»
ltalia
Allemanha ...

»
»
»

Catholica,,,.,
»

»
»

>

»

»
»
»
»

ESTADO

»

Catholica...
»
»

Suissa...
Portugal

»*
Allemanha

»
»

Austria-Hun-
gria

França

Protestante..,
Catholica ...
Protestante .,

»
»

Catholica...,

»
»
»

Protestaute..
Catholica ....

»
»

Protestante..
Catholica ....
Protestante.,

»
Catholica

Protestante..
Catholica ....

»

Protestante..
Catholica ....
Protestante ..
Catholica ....
Protestante..
Catholica ....
Protestante..
Catholica ....

»
»
»

«
»
»

»

>
»

»

»
»

»

»

»
»
»
»

PROFISSÃO

Colono,

Solteiro..
Casado...

»

Casado...
»
»

»
»
»
»
»

»
Solteiro..

»
»

Casado...
»
»
»

Solteiro..
Viuvo....

Casado...
»

»
»

»

»
Solteiro..
Casado...

»
»
»
»
»

Solteiro..
Casado...

»
»
»
»

» .

»

»
»
»

»
»

Agricultor
Agrimensor
Artista

Carroceiro,

»
Artista.

»
Lavrador..
Artista....
Estudante.
Artista ...
Lavrador.
Professor ,

Agricultor
»

Colono,
»

Artista..,
Professor
Maritimo.
Colono...

»

Commerciante.
Maritimo......
Colono
Commerciante,
Lavrador 

RESIDÊNCIA

S. Pedro do Sul...

»

»
Professor
Lavrador

»

»
Industrial
Colono

Lavrador
Colono......... í#.,

»

»
»

Colono  .„„
»
»
»
»

Tropeiro
Agricultor

»

¦»

»
»
«

»

»

»
»

>

»

»

»

»

»
»

»

»

»

Rio de Janeiro.....
»

Parahyba
S. Pedro do Sul...

»
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....
1

....

1
.....

2
3
4

. •..

• • t •

IDADE

o

Vi

o
d
0)

. . . .
1

t * • •

...

. . . .
. . • a

. . . .
5
4

• • > •
« • • •
• * • •
•.. <

... •

....
0 = = •

""é

... •
í

'"4

2

1
8

RELIGIÃO

Cathoiica ..

Cathoiica...

Protestante

Cathoiica ..

»

Cathoiica

»
»

»
»

• • ••••••••

Cathoiica ..
»
»

Protestante
Cathoiica,..

Cathoiica...

Cathoiica...

Protestante

Protestante

Cathoiica...
»

Protestante
Cathoiica ..

»

Protestante

Cathoiica .
Protestante

Cathoiica..

ESTADO

»o. • xn
<D 2

^

NATURALIDADE

9

•;•'•'•
6

9

1

•
•

•. •
•

¦

.. . .

• . . .

. a . .

. • . •
« « • •

• • • •
t ê 9 •

. . . .

• . > •

6 da Itália e 5 do
Brazil

Brazil.

Brazil.

Brazil
4 da Itália e 3 do
Brazil

3 da Itália e 2 do
Brazil

2 da Itália e 3 do
Brazil

Brazil.
»
»

Itália
»

Brazil.
»
»

Brazil

Brazil
6 da Allemanha e 7

do Brazil..

Brazil.
3»

4 da Allemanha e 2
do Brazil

Brazil
1 da Allemanha e 6

do Brazil
Brazil
Allemanha

Brazil

Brazil
»

Brazil
»

Brazil

Brazil.
1 da França e 3 do
Brazil

DATA DA CARTA

5 de nov. de 1887,
9

15
19
»

»
»

25
»

»

»
»
»
»
»
»

3 de dez.
»

14

»

»
»
»
»
»

»

»
»
»
»

»
»
»
»
»

•»

»
»

»
»
»

»
10 de jan. de 1888
20 de fev.
21 »

»
14 de março
21 »

»
»

9 de abril
24 »

»
25 »
26 »

1 de maio

»

»
»
»
»

»
18

»
»

»
»
»

4 de junho
»
»
»

»
»

»

»

»
»

»
»

»
»
»

4 de maio

»
»
»

»
»
»

»

»

»
»
»
»

»

4 de junho
7 \ »

»
y> »

»
27 «
17 de agosto de 1886

9 de abril de 1888.
17 de março »

ÍÔ'de juÍho'de'Í88s!

»

»

14

»

»

»

»

»

DATA DO JURAMENTO

17 de out. de 1887.
8 de set. »
11 »

de nov. »
11 de set. »

»
»

de nov. »
11 de set. »

»
2S de nov. »
30 «

6 de set. »

»

»

»

»
»
»
»
»

7
6

7
6
»
7
6
»
7 de jan. de 1888,

24 . »
13 de fev. »

»
•»

28 »
z% »

» »
29 de dez. de 1887.
16 de abril de 1888.

»
5 de março »

20 de abril »
»

•» «
»

24
9 de março

de abril »
24 de jan. >
31 de agosto de 1886

de jan. de 1888.
»
»
5
»
8

5

» »
>
>

»
»

8
5
8

» de 1888.
27 de abril »

» de 1887.

»

5 de jan.
26 de maio

*
13 »

>
22 de junho
25de agosto de 1886.
27 de junho 1888.
15 »

»
de julho »

»
29 de junho »
24 de março de 1881.

2 de set. de 1884.
19 de março de 1881.

30 de dez. de 1887.

OBSERVAÇÕES

Tem 4 filhos.
» 4 »

Tem 4 filhos.
» 6 »
» 5 »

» 6
» 3

Tem 7 filhos brazileiros.

Tem 6 filhos,
» 3 »

Tem 4 filhos.
» 5 »
» 5 »

Tem 6 filhos.

Tem 3 filhos.

Tem 3 filhos (2 allemães
e 1 brazileiro).

Tem 6 filhos.

Tem 8 filhos.
» 5 «
» 5 »



;_¦ 24 -

ss
O
:»
o
o
tíH

P

461

<62
463
464

465

463
467"
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479

NOMES

Frederico Cechi.

Alegretti Santo .
Pedro Breda ....
Giacome Cortezi.

Alexandre Giongo,

Daniel Picinini
Giyelli Picinini
Luiz Marasca
Bortolo Secchi..
Daniel Giongo
Prá Mio Giosué
Giacintho Picinini
João Henrique Schoulten
Gustavo Braatz
Jacob Geiss
Francisco Beckembach...
Giuseppe Carii
Giuseppi Lombardi
Ballista Enos ¦

PÁTRIA

Itália

»
»

Austria-Hun-
gria

»
»
»
¦»

RELIGIÃO

Catholica.

480 Pedro Chrestani

481

4«2
483

484

485
.483
487

488

489
490

491
492
493
494

495

Domenico Loss • • •

497
498"
4!9
500
SOL
502.
503
504

505
50 i
507
50}
50)
510
511
512

513
524
51 >
51)
517
51-5
51)
520
521

533
52 4
52)

Fritai Victorio •
Rubbo Domenico ••

Itália
»

Hollanda.....
Allemanha....

Itália

»
»

joao ijOSta .......i............*•• ¦ < o ........ •

Salton Vicenzo ......................•».,•••••.
Farina Giuseppe.. •
Ferranri Giovanni ••

DalTAlmo Constante.

Baldini José Pelegrini
Giovanni Toriani.

Hermann Weschenfelder,
Henrique Müller
Felippe Bauer
Fernando Wartha

Wilhelm Post
Hypolito César de Magalhães
Mathias José Scheid
Thiago Cunha Moreira...,
\ugusto Rodrigues Sette
Domingos Pereira da Cruz
Antônio José Ribeiro.
Carmino Laino
Jasé Tavares Ledo de Gouveia
Domingos Antônio Pascoale

»
»

»

»
»
»

»

Allemanha...
»
»

Austria-Hun-
gria

Prússia
Portugal
Allemanha .,.
Hespanha ....
Portugal

»
»

Itália
Portugal

Francisco Alves Lourenço
Francisco de Giuseppe Colimodio
Sebastião Gonçalves Fernandes
Domingos Alves Ribeiro...
Antônio Manoel Ribeiro
Affonso Lauria
João Gonçalves Martins Filho
Luigi d'Ancona

José Rotondano de Francisco
Francisco Mendes de Magalhães Costa.
João José Loureiro
André Laporte.
José Alves Mendes Pereira
Antônio Maria Vieira
José Domingpes da Silva
Francisco Pinto de Oliveira
Rraz Orrico

Nicoláu Orrico
João Rodrigues Perello
José Ferreira de Souza Bugalho
Samuel Daniel

Itália ..

Portugal.....
Itália..
Portugal

»
»

Itália
Portugal
Austria-Hun-

gria.......
Itália
Portugal

África ..
Portugal.

»

Atrica
Itália .

»
Hespanha ....
Portugal
Allemanha ...

»
»
»

»

»
»
»
»

»

Protestante..
»

»
Catholica ....

»
»
»

»

»
»

»
»
»

»

»
»

»
Protestante ..

• >>

Catholica ....
Protestante ..
Catholica ....

»
»
»
»
»
»
»'
»

»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

ESTADO

Casado.

»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»

»

»
»
»

»

»

PROFISSÃO

Commerciante

»
Artista
Commerciante,

Artista.

«
Commerciante

»

Artista
»
»

Agricultor ....
»

Lavrador .....
Commerciante

»
»

Artista

RESIDÊNCIA

S. Pedro do Sul.

Viuvo .,
Casado.,

»
»
»
»
»
»
»
»

Solteiro.,
Viuvo....
Casado...

»
Solteiro..

»
Casado...
Solteiro..

»
Casado...

Solteiro,
Casado ,

»
Solteiro.
Casado,

»

Solteiro,
Casado..

Casado.,
»

Solteiro,

industrial

Artista
Industrial

»

Agricultor
Artista

»

Commerciante
»

»
Agricultor

»
Maritimo .
Agricultor.

¦»

»
«

»
»
»

»
»
»
»

»

»
»

>

»

»
»
»
»

»
»
»
»

Ceará.
V^rahyba

»
Pernambuco

»
»

òergipe
»

Bahia.

»

»

»
»
»

>
'-¦.'¦7

»
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SEXO

o
ri• .-*«
riocc
CS

o
B
.3
So

3
3

IDADE

Cfl

O
• l-í

i^5

cfl
o»u
o
ri
3

2
1
1

2
2
2
.2
3
2

3
3

2
5

2
1
4
1
2
1
1
1
2

5

8

........
•...
« • • «

FILHOS

ESTADO

RELIGIÃO I 1
o ss

5
1
2

• . •

....
t • ¦ e

• • • •

6
....

3

GO
O>ri

............

2
5
2
2

....
2

....
2

2

Catholica...

»

»
»
»

'•'i

Catholica...

• • •*•••••••*
Catholica...

Catholica...

Catholica...
............
Catholica...

....

0

Catholica...
»

....
•...

NATURALIDADE

da Itali$ e 5 do
Brazil

Itália
Brazil

da Itália e 2 do
Brazil

7 da Áustria e 4 do
Brazil

Áustria
Brazil

DATA DA CARTA

14 de julho de 1888,
»
»

»

»

»

»

DATA DO JURAMENTO

30 de dez. de 1887,

• • t

• • •
....

»
»
»

»
»
»
»

da Itália e 2 do
Brazil

5 da Itália e 5 do
Brazil

Brazil
da Itália e 1 do
Brazil

2 da Itália e 1 do
Brazil

Brazil
»

4 da Itália e 3 do
Brazil

1 da Itália e 1 do
1.5 r az u............

Brazil
1 da Itália e 2 do
Brazil

Brazil
»

Brazil.

Brazil.
»

»
»
»
»
»

1 da Itália e-i do
Brazil

Brazil..

»
»
»

_>
»
»
»
» .

yy »
»
»
»
»

¦» »

y>
»

»

»• »
J> »

»

»
»• »

»

»
»

»• »
»
»
»

»• »
»> »¦• »

»
»* »

31 de out. »
26 de dez. »

£b do set. de 1888.
14 »
18 de nov. de 1887.

»
»

»
»

»

»
»

»
»

»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»

12 de maio de 1888..
»
»

». »
20 de abril de »

->.
»

»

»
»

»

»

»
»

»

»
»

»

»
26 de junho
29 de maio
15 de março

»

»

»

»

»
»
»

12 de out. de 1881.
7 de junho de 1888.

16 de abril
15 de março
8 de nov.
28 de dez..

5 de junho
27 de set.
22 »
16 de jan.

Brazil.

• • • • • « •
Brazil.

Itália.
¦ • t • • • *

Brazil.
• • • • t • f

Brazil.

3 da Itália e 3 do
Brazil....

l tai ia.............
Brazil

»

3 de jan. de = 1888.
22 de fev. »
26 de março »
26 de abril »
25 de set. »

» »' »•
26 de julho de 1888.
27 »

6 de agosto
23 »
24 »

de set.
12 »
19 »•
27

»
28 »

6 de junho
21 »

4 de out.
6 de agosto

10 de out.

»

»
»

»
»
»
»

»

»
»
»

1 de fev.
24 de,fev.
26 de março
27 de abril
28 de set»

»
23 de julho27 .1

6 de agosto
23 »
24 »

4 de set.
12 »
19 > »
27 »

»
28 »

23 de agosto
21 »
4 de out.
24 de set.
Í.0 de out.

»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»

»

»
»
»

»

»

»

»

.íYyy.}y fífí

¦

OBSERVAÇÕES

Não consta a data da carta.

Legitimou os filhos.

^

o" 7.''-'.-d'do 77.7 777Í7
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8
&
p
tio
cao
o
ti
ti
S
P
&

55
527

NOMES

529

530

531
532
533
534
535
536
537
538
539

540
541
542
543 '
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
55S
559
560
561
562

563.
564
565
566
587

Attilio Pierre
Carlos Henrique "VVacheman
João Conrado

pátria

Carlos Gollner

John Ross

Antônio Gomes de Brito  . •
José Augusto Simões
Miguel Carlos
Joaquim Maria Monteiro
Pedro Rodrigues Pinho.
Ernesto Alberto Wiering
Francisco Fulco,  
Joaquim da Silva Fortuna
José Rabello de Mattos

Itália
Allemanha
Itália

Austria-Hun-
gria >>.«*>••

Gran - Breta-
nha

Portugal
»

Itália....
Portugal

»
Allemanha....
Itália
Portugal

»

RELIGIÃO

Catholioa.....
Lutherana....
Catholica

569
570
571
572
573
574
575
576
577

578
579
580
581
582
5S3
584
585
586

587
588
589

590
591
592
593
594
595
K*

Caetano Pinto Bibeiro.
Manoel de Figueiredo Telles
Antônio Moreira Gomes
Manoel Augusto de Medeiros Senra
Antônio Peso
Manoel Pinto Monteiro de Almeida  ...
Manoel Gonçalves Lomba
Antônio Joaquim Ferreira
Braz Taraco
Manoel de Oliveira Bittencourt
Tgnacio da Cunha Teixoira .,
Francisco Carvalho e Cunha , —
Manoel José de Carvalho •..
Francisco Ferreira Ribeiro
João Ferreira de Mello
José Ribeiro dos Santos Alves
Joaquim Antônio Vieira Maia
José Mendes da Silva
Francisco Custodio da Fonseca..
Manoel Madureira Júnior
José Mathias da Rosa Freitas
Domingos Cararaelli
Carlos Frederico Gollner

João Gaisler
Guilherme Bergmann
Julius Borck
André Barbi
Carlos Kraemer
Júlio Richter
João Jonk ,..
Bruno Fischer
Otto Jung.. .,-;
Germano Link
Paulo Keisemodel-
Constante "Waem
Henrique Monteiro de Abreu.
Jeronymo Noceti.
Emilio Justo

Miguel Klein
Frederico Francisco Koelher ,,,
Francisco Pereira Novaes Bastos.
Henrique Alms ......".
José Pinho Castro .,,
Germano Hille.. [\\,
Paulo Ischãrfer
Jein G. Awad.. \\ [\Henrique Kmorr...., '.*, 

* *. 
] 

*

Jacob Veber
Henrique Berkenbrocks s
Gustavo Henrique Meyer '...'..'.."..".'.'

Frederico Schmidt
Henrique Alternthmeyer ....".].!.!'
João Alternthmeyer .'.'..,.',,,'
Eugênio Schmidt v 

'.!.....'..'*
Miguel Wagelsanger  

* 
j.!'!',["."'Guilherme Berner Júnior [\ ' 

°
Hermann John !.!! V"'" 

"'" °"

»
»

»
Hespanha
Portugal
Itália.
Portugal...,.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Itália
Allemanha....

Prússia
»

Allemanha....
Itália.........
Allemanha....

»
»

»

»
Bélgica
Portugal
Itália
Allemanha....

Prússia
»

Portugal
Allemaaha,...
Itália
Allemanha....

»
Egypto
Austria-Hun-

^ i id........
Allemanha ...

»

Prússia
»
»

Rússia
Suissa
Allemanha....

>

»
»
»
»
»

Protestante..
Catholica

»
»

»
»
»
»
»
»
»
¦»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Protestante..

Protestante..
Catholica

»
Protestante..

»
»

Catholica
Protestante...

»
Catholica

»
»

Protestante...

estado

Solteiro.,
Casado...

»

Solteiro..

Casado...
»

Solteiro..
»

Casado...
»
»

Solteiro..
>
>

»
Casado...
Viuvo....
Casado...

»
»

»
»

Viuvo...,

PROFISSÃO

• * .•«••**•**#•

O • ¦ • * ¦ • • • • ¦ d <

Artista

Lavrador

B tf «••*•••«• #4 •••••¦

RESIDÊNCIA

Bahia.

»
»

»
»
»

»
»

Rio de Janeiro,

Casado.
»
»

Solteiro..
Casado...

Catholica.....
Protestanle ..
Catholica

»
»

Protestante...
»

Israelita

Catholica
Protestante...
Catholica.....
Protestante...

»
Catholica....

»
Protestante....

»

Solteiro..
Casado...

»
»
»
»

Solteiro.
Casado..

»
Solteiro.,
Casado..

»
»
»

Solteiro.
Casado..

»

»

»
»
»

Solteiro..

Casado.
»
»

»
Solteiro.
Casado.,

* ••••••*••••#••©#••

Commerciante
Pharmaceutico

» Ml • # l» » » , §,, ( (,

Artista

•.....,.,.. • • ••••••

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»

»
»

»
»
»

Rio de Janeiro. ...
Paraná

»
»

Santa Catharina....

»
»
»
»
»
»
»
»
»

.......... ... ......

Professor

Solteiro..
Casado...

** ••••#•• ••'

»
»

»
»
»

»
»
»



-27 —

FILHOS

SEXO

°.3 a
fi 'P.9a
03 P

2
1
3

7
2

5
1

2
2

1
1

1
1

3
1

3
1
1
1
3
1
2

.'2
2

•...
1
1

4
2
1

7
1
1

6
3

1
3

2

1
i • •

2

4
7

2
2

1
1
1
1

4
7
2

1
* ¦ •

1

IDADE

x/iouo
cá

W
0)

o
d

....
•«• •
• * • •

* • •
• ¦ t

¦ • •

..,.
• • •

111«

6
3
4

4
8

10
4

5

2
3

3
2

6
8

5
3
1
2
4
2
3

4
7
6

3

2
1

RELIGIÃO

Cá
02 O

Catholica...

Catholica...

Catholica...
»

Protestante

Catholica.
»

Catholica..
»

Catholica...

Protestante
Catholica...

Catholica,..
»

Catholica...
»

Catholica...
Protestante

Catbolica...
Protestante
Catholica...

«
Protestante

»

Protestante
Catholica...
Protestante

»
Catholica.,

Protestante
»

ESTADO

O
>
3

6
3
4

11
4

5

2
3

3
> • •
3

3
3
1
2
4
2
3

4
7
6

3
1

2
1

... •

• • ¦ *

a • ¦ •

• t •

•';••
a • *

• • i

• •
• «

. • •»

» • • •
... •

«...

NATURALIDADE

1 da Itália e 2 do
Brazil

Brazil ,

Brazil
»
»

Brazil.

í"> "íl/'ü a • • •• •• • *•• •'•'¦'•

»

Brazil.

Brazil.

Brazil.
»

2 da Allemanha e 6
do Brazil

Brazil
»

Brazil,

Allemanha
2 da Allemanha e 1

do Brazil

2 da Allemanha e 4
do Brazil

Brazil
Prússia..

Brazil.
»

DATA DA CARTA

4 de agosto de 1888
18 de fev. de »

10 de nov. de »
14 »

22 »

31 de jan. de 18S9.
23 de fev. de »

» »
27 »
28 »
22 de março de 1889
29 de set. de 1886.
17 de abril de 1889.

31 de
3 de

26 de
28 de
10 de

3
23 de

6 de
20 de
17 de
15 de

»

»

de
»
9

18
26 de

6 de
15 de

de
15 de

de
28 de

julho de 1888
set. de

julho de
gosto de
set. de »

»
set. de 1887.
set. de 1883.
set. de »
agosto de »
set. de .»

»
agosto de »

»
set. de »

out. de * »
set. de 1884.
jan. de 1888.
março de 1889
abril de »
jan. de 1889.

7 de agosto de 1888
»

12 de out. de 1887
9 de março de 1888

20 de junho de »
18 de maio de »¦
26 de julho de »
30 

' 
»

»
»

»
»
»
»

15 de set. de
22 »

»
»
»
»

DATA DO JURAMENTO

14 de set. de 1888.
17 de julho de »

10 de nov. de
14 »

»
»

»

31
23
26
27
2i
22
19
17
7

»
6

10
23

9
12
15
»

21
27
10
26

»
25
30
29
16
15
5

13

de jan. de 1$89.
de fev. de

»
»
»

»
»
»

»de março de
de julho de 1887.
de abril de 1889.
de julho de 1888.

»
»de agosto

de set. de
de agosto de »
de set. de

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»»

de out. de
de set. de

out. de
dez. de »
fev. de 1889.

de
de
de

»
»
»

de abril de »
»

30 de agosto de »
»

31 »
26 de set. de »
28 de agosto de »
12 de set. de »
31 de agosto^de »

»
17 de out. de »
28 de agosto de »
18 »

3 de set. de »

15
26

»
»

15
26

»
»
»
»

»
»
»
»
»

30 de agosto de »
29 de jan. de 1889.

28

23
»

31
15
»
7

20
»
»

21
20
»

15

de março de »
de jan. de »

de agosto de 1888
»

de julho de
»

»
»

deJunbo de »
de agos to de »

»
»
»

de set. de
»

15
»
»

26
4

29
20

»
»
»
»
»
»
»

»
17 de out. de

»
13 de .et. de
26 »
2d »

»
»

»
»

»
27 de out. de
27' »

1 de dez. de
29 de jan. de

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

OBSERVAÇÕES

Não consta
carta.

Idem idem

a data da

'¦#,.-=

Não consta
carta.

a data da

*

^ífe

\f

s-y
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-n
ao
«o
ao
'o

a
p
S5

597
598
599
600
601
602
603
504
605
603

607
608
690
610
611

612
613
614
615
616
617
618
619
620

621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635'636

637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661

663
664
665
666
657
668
669
670
671

NOMES

Pedro Anayde..
José Gavinno Apollinario
Joaquim Pereira da Silva
Francisco José Teixeira de Moraes.
Rigon Giovanm
Araldi Giacomo
Bapt'Sta Broch
Bònetto Giuseppe
Biassuzzi Vittorio.
Chieste Francisco

Castelan Giuseppe......
üaltae Ângelo
Dalla Santa Griovanni...,
Giovanni Lunardi
Gozzi Luigi

• • * • • t ¦ i .......

G-risa Francisco
Giuseppe Oliboni
João Baptista Curzei*.
Luiz Pierruccini
P revide Pietro
Peliser Fortunato....
Soldatelli Luigi
Zanandréa Luigi
Bazzan Ricardo

Giuseppe Merighi
Marchese Querino
Nicoláu Freiberger
Mathias Kipper
José Stein
Pedro Assmann
João Assmann
Mathias Haas
Carlos Klielmann
Mathias Assmann
Júlio Vogei
João Pauli
Thadeus Hippler
Antônio Giehl...
Jacob Kipper
João Klafcke
Clemente Hülesheim
João Brix^us,
Christovão "Weber....,,.-
João Kenler
Miguel Mergen Filho
João Fonck¦•edro Kipper Júnior..
João Nicoláu Assmann
José Colley
Pedro Mahle.
João Frolich
Pedro "Wilges
Christiano ^ultzbacher
Fernando Reis
Felippe Gustavo Henrique FeVnando Holtz
Otto Schneider
Bernardo Jorge Kriesche
Jeronymo Pinto Barboza
Antônio Marques de Carvalho
Olemencio "Wallaü
Ernesto Beraldt ,,
Luiz Felippe "Wercklseuser
Leonardo Müller, ,.
¦Toão Benerle
ílenrique Pedro Iung,......
João Gottlieb "Woijalm
João Gabe
João Ernesto Roberto Lang....
Henrique Schroeder....-
Frederico Grutzmann
Guilherme Füleler ,,
Carlos Augusto Frederico Alexander
Fernando Krieger
Jacob "Waeschter
Adão Stumm.,.,.. .».,,... ...

PÁTRIA

Portugal.....
»
»

i. cana,..........
»

»

»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»

Áustria
gria

-Hun-

»
Itália.........
Prússia
Allemanha....

»

»
»
>
».
»..
»-' »
»

»

»

»

»

Prússia
Ailemanha..,.

»
»
»
»
»
»

Portugal
9

Allemanha....

• ••••> '•••••

••«••«*•#•«••••••«

#•»•# # t • • ¦* t * •

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

RELIGIÃO

Cathoiica,
»
»
»

»
»
»

»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»

»
»
»
»
»
»

Protestante..
»
»

Catbolica,
»

Protestante..
»

Cathoiica

»
Protestante...

»
»
»
»
»
»
»

»

ESTADO

Solteiro..
»

Casado...
Viuvo....
Casado...

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»

»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Solteiro...
Casado.,.

»
»
»
»
»
>>
»
»

PROFISSÃO

Conimerciante...'..
Artista

•»

Lavrador
»
»
»
»

»
»

Artista......
Commerciante
Lavrador..

»
Commerciante
Lavrador...........
Commerciante.
Lavrador

»
»
»

Agricultor

»
Lavrador

»
Colono.....

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Colono,
»
»
»
»
»
»
»
»
>>
»
»
»

RESIDÊNCIA

Santa Catharina....
»

S. Pedro do Sul....
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»-
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» •
»
»
»
»

.vá i
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FILHOS

SEXO IDADE ESTADO

¦ DATA DA CARTA DATA DO JURAMENTO OBSERVAÇÕES

| d o RELIGIÃO £ o NATURALIDADE

,§ g a . á o >

22 de fev. de 1889. 22 de [fev. de 1889.
 i> 20 » »

16 do julho de 18S8i 28 de jun. de 1888.
 11 de julho de »

,,,  19 25 de abril de »
4 2 .... 6 Catholica Itália  22 » »
2 3 5 ...,  » 24 » »

4 ..., 5 »  Brazil  14 de junho de »
13  4 » 4  » 25 de abril de » g
% 4 1 3 da Itália e 4 do

Brazil  22 » »
 2 » 2 Itália  25 » »

 60 » »
'.'..'. .... 4 Catholica... 4  Brazil..  20 » »

 » »"3* '.'..'. '.'.'.'. "3' 
Catholica... 3 .... .... 1 da Itália e 2 do

Brazil  21 » »
2 2 2 2 *  Ltalia •.. 23. » »
1  1 » 1 Brazil  24 » »

"é* .... 5 » 5  » '* l\ » ?
1  1 » 1  » 20 » »

'2 2 2 * Itália ^%  » » .»
2  2 » 2 • » 25 » »

"ô* . a » 4 Brazil  » 26 » »
g g 9 5 » Itália ,....:... 23 » »

1 2 1 
'*. 

Austria-Hungria.... 21 » »

 7 de junho de »3' '..".; "3' 
Catholica... 3 Brajj  23 de abril de »

7 6 3 10 » •-•  10 de julho de »
2 2 5 2o *¦ * *
2 3 2  * 

l5 4 7 •••;  ^f. l
e a A A .,•••••.••«......«......•. .......,..•• ?

10 2 
"'.: 

12 » J
3 .... 10  »
4.... 8». :

4 3 8  »
L K 4 o  » »
K o J 7 .  » »

s í * í !";.*;.'. » »
{$.>•••¦ O*** v»v> »
K O  *.  *¦ >* ? „
O K 

' 
 »

i ? •'.;• ; -.  »1 | :':::::::. .*.:...........::: »
j * * /...... >;> y> ^
1 ••.»••* • » »

3 .... 8 j, >,
8 .... H  *
3 .... 7 • » »

l 5 3 
9. y!;!;*!v'y'' v.'.; ;*.!'.'.:" ;;;;';;;'i*";^!';! >> *

» 1 ° • •  >> » »
5 8 3 » »

6 4 3 7 ' 5> u2 3 .... 5 9o ,, 14 » »
3 3 8 • Al >> »
5 .... 10  -» 16 » »

2  2  ,, »
1 .... 2  >;> » • 29 de junho de »

'.* 25 de agosto de 27 de agosto de 1886 ,.........'...,  » » '
 ••••*.}  ,, 26 » »

5 3 Brazil....  >> *
2 15  ^ >v >5> >> » »

1  1  1  27 de iulho de 19 de julho de »4 3 8  *»WW ;»
4 1 8   »

•  QQ K< 24 » »
'"¦"'¦""•"' >y 20 » 1

1 .... o *  ...» » » i6 3 5 .".'... ],.'.'.'.'.'.'.'.'. * *
2  2 *;yy » »
2 4 ....   ,, »
1 2 1 18 » »

3 18 V »
•:*.| A .... *   >:> * *

1 .... 2  ^ jj. » »
112 '



>.< .

— 30

a
w
Q
(4
O

H
Q

O
tfa
<.
P

672
673
674
675
676
677
67S
679
6S0
681
682
683
6S4
685
GS6
687

689
690
69J
692
693
694

695
696
697
69S
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
70r)
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
ra
723m
725
72j
727
72^
72.)
730
7ü
732
733
734
735
730
737
738
73'
7;0
741
742
7^3
744
745
746
757
748
749

NOMES

Germano Carlos Ludovico Lau.
Pedro Kopp
Francisco Kopp I. • • •
Frederico Zilímer...
Fernando Zillmer Filho....
Frederico Neitzcke
Gottlieb Woijalm
Carlos Woijalm
Gustavo lackisch..
Frederico Fromii 
Augusto Garmátz
Augusto Reche
Guilherme Germano Otto Carlos Dieustbach...
Carlos Frederico Guilherme Rieck
João Nicoláu Herber
Augusto Genz
Bernardo Gaetze...
Frederico Dettmer.
Bernardo Hirsch...
Augusto Hirsch....
Francisco Lirick....
Pedro Kipper
Francisco Zanon...

Germano Weckerle,
Augusto Preitzel...
Pedro Leisemann...
Antônio Leifheit...
Pedro Kist
Domingos Lutz
João Jacob Gisch..
Carlos Halm
Fernando Augusto Frederico Rieck
Guilherme Barth
Adão Zimmer..
Pedro Petry Filho
Augusto Schultz
Rodolpho Scherer
João Schneider
Carlos Ebert
Augusto Lessing
Carlos Krauser
Henrique Braun
Joaquim Pereira de Faria
Domingos Gomes Soares
Antônio Ernesto Teixeira de Barros
João José Mariano
Guilherme Becker
Eduardo Wilser
Fernando Bertschinger.
Christovão Leuz ,
Jacpb Kemmer
Júlio Issler
Guilherme Barth
Carlos Ramm
Alberto Fòsch
Frederico Flôming
Germano Bõttscher.. ,,.
Augusto Haag
Henrique Seibel
Christiano Damm..
André Carry ,'-.-¦;
Germano Frederico Guilherme Lenz
Carlos Riss.
Germano Seelig
Guilherme Jappe,
Carlos Fõns
Aiberto Freese..
Roberto Freese.
Guilherme Zingler
Alberto Ramm
João Hammerchmiedt
Gottlieb Zingler....
Carlos Arend
Carlos Blum.
Pedro Weber !..!.".../.,!...!*
Nicoláu Schlosser ..." .".¦.'!'..'... ..""Julius Sch üncke, ... .*...'.'.'.'.~.°l""","""
Augusto Müller !'Vl;i-!!."!" """"

PÁTRIA

Allemanha....
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Austria-Hun-
gria

Allemanha ...
Prússia

»

Allemanha....
Prússia
Allemanha...:

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Portugal.
»
»
»

Allemanha ...
»

Süissa
Allemanha ...

»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

RELIGIÃO

Protestante...
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Catholica,
• #

»
»
»
»
»
»

Protestante...
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Catholica.
»
»
»

Protestante*..
»
»

Cathol;ca
»
»

Protestante...
»
»
»
»
»
»
»

Catholica
Protestante.,.

»
»
»

»
»

»
Catholica
Protestante...

»
»
»
»
»
»

ESTADO PROFISSÃO

Casado...
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

Solteiro.
Casado..

»
»

Solteiro.
»

Casado..

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Colono,
»
»
»

»

»
»

Artista...
Commerciante
Colono*. ••

»
»
»

»
»
»
»

RESIDÊNCIA

Pedro do Sul...,
»

Commerciante
»

Colono
»
»
»
»

Agricultor
Colono

»
»
»

»
»
»
»

Agricultor 
Commerciante

Colono
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»

>>

»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
¦»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
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FILHOS

SEXO IDADE ESTADO

„ «, ~ W
.3 8 g. 

RELIGIÃO O 
g 

¦ 
g NATURALIDADE

Ò9 ri o «Se
to << S co ü r

.... 12  
i 

2 
....  

.... a a a a • •«••»•«.«•• \ • '•'•• a a . > , .... • .. .. , ...
1212 ;....;
314

• • a a ............ ò . . . . .... , , .. .... .....
3 2 ........'

.... ....  

.... ...a • «*••••••'. • • O a.*. .'«¦». ... a... ..........
.... Protestante 7 .... 

' 
í .... 4*  

*4 
.... ;;;' ,"", '.'."'

5 ;.. 
'.. 

,;¦¦ ..
2 "...

2. .... .... .-
a , . ...a aa....aaa... .... .... .... .,,.,...,,,,.,..,,,.

4 ....  5  
....  4  \\ ,;:|,:.:.;,

.. • a... ............  ,,,, ..a.a.a
3 

''ô* "2 ... "s  
...'. .... .... ..ü.!..!!!!!.!.!!.'!

1 ....  2  
1 ... 

.... .... •••  4  „,,.
1 dl . • « •  «5 ..." .... ,..,,.,..,,. a.a. ......

a... «a. a .  O . . . . aaaa ..,.,«,..... a.......
....  2  
  4  

....  3 
w .... 4. • i .... .... ,,..,,,,,,,,

...!....!  .'... BraVii.!!".!.'.!!
.... .... 1 ¦ Protestante 1  »

15  »

..... 1  Brazil..............
1 ....  3 .,. »

  4 Brazil
1 ....  5 • »

....  3  »
4 ....  7 •• »

14  
....  5  
....  ..........-•«.
5  
  

.... 
.... .... >«. - • 

2 4 
..." ...a a. ...a...... 1 ••«. «... ......... ...........

2 
....  5 

«... . . a , .a.... 1 •• •» •• .... »¦•••••
4  

14 14
2 ....  3 

.... ....  
4 ....  6 
2  4 

....  3 

....  4 
1 10  

14 
2 16

  
....  3 .... .... 

14 1 1....!

DATA DA CARTA

»

30 de julho de 1888.
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

31
1

»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

2 de agosto de 1888
»
3
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»

11 de out. de 1886.
12 »

7 de agosto de 1888

DATA DO JURAMENTO

20 de julho de 1888.
»
»
»
»
»
»
»
>>
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»

25 de junho de 1838.
»

18 de julho de 1888.
20 »

»
»
»
»
»

23
»

27
28

»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»

11

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

20 de abril de 1SS6.
31 de julho de 1886.
25 de agosto de »
13 »
14 »
17 »
23 »
17 »
19 »
23 »
27 »
14 de ago

»
» . »

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

». *
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

188
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
¦»

de março de 1886
de agosto de 1883
de julho de 1S88.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»

de maio de 1886.
de agosto de 1886

»
30

8
20
31

»
»
»
»
»
»
»
»
»

21
31
28
»

25
23

»
27
25
26
»
27 »

2 de agosto de 1S88
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»

»

OBSERVAÇÕES

'¦'

Tem 2 filhos brazileiros.
» 1 filho »

»
»

»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
:>

»

»
»
»

»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

Tem 7 filhos.
» 4 »
» 11 »
» 11 »
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NOMES PÁTRIA

Henrique Christmann
Gustavo Dreissig ..
Otto Breunig
Jacob Desbeseli
Henrique Scharuberg.......
Ludovico Germano Giesller.
Antônio Carttermann

750
751
752
753
754
755
756

757

758
759
760

761
762
763 ICarlesco Marco,

Wenzon Giovanni.

Ulemanha..

»
»
»
» .

Austria-Hun-
gria........

RELIGIÃO

Itália.

Slongo Giovanni...
Francisco Büffardi.
Tolleti Horacio

764
765

756
767
768
769

Ahjuate Anselmo..
Trigasin Domenico.

771
772
773
774
775
77õ
777
778
779
780
781
782
783
784
785
785
787
788
789
7J0
791
.792
794
794
795

Bell onini Frederico
Corsetti Antônio

797
7)8
7 9
8oo
mi
802
8)3
804
805
8:05
807
808
809

MO
8'11
8i2m'844
ffim
8i
sn¦m
8i0
8^1

João Baptista Argenta (Padre)
Lino Sertorio
Ambrosio Bonalume
Francisco Rossi.,...

770 Ártico Oswaldo.

»•••»•«•*•• . • • '

Pedro Fregonesi
Francisco Kuack
Eduardo Geist.
Henrique Muller
Augusto Ebert
Augusto Becker
Gustavo Metzd orf
Carlos Scherer
Alberto Wietzcke
Guilherme Werrneier
Felippe Scherer ..
Carlos Meyer
Germano Schultz
Mathias Diehl
Fernando Baise
Otto Paul
Simon Jürkfitz ,...»
Eberhard Frederico Horst.
Frederico Rodolpho Huckriede
João Hüther
Frederico Flesche
Germano Tetzíaif
Bernardo Hertz
José Nunes Leão
Francisco Corrêa Pinto Cardoso.....
Manoel Joaquim da Silva Novaes
José Benicio da Silva Bastos.. 
Antônio Júlio Corrêa de Almeida
Arthur Klein
Jorge Merck ,]
Jacintho Luiz Bigliardi.,
Sebastião Back
José Back  j*,
Gaspar Hillen. .$$.
Pedro Staudt,
João Kappaunn.,..,
Pedro Heinen
João Selmem....
Francisco Klimann.
Carlos Assmann
Curra Pietro
Carlos Marino
Luiz Fetzer
João Panke
Pedro Goelzer
Guilherme Klewer.
Henrique Bernardo Thummlers
r*edro Wamms
Pedro Schneider ........."....
Adolpho Schmitzhans , ;¦,.'
João Henrique Hengen. ,.."'

• • t • • a

»
»

»
»
»

»
»

»
»
»
»

»

»
Allemanha...

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Prússia,
»
»
»
»

Allemanha ...
»
»
»
»
»
»

Portugal
»

»
»

França
Allemanha ...
Itália
Allemanha..,

»
»
»

»

»
»

Itália
»

Allemanha...

»
»
«
»

Protestante...
»
»
»
»
»

Catholica
»

»

»

»
»
»

»
»

»
»
»
»

»

»
Protestante..

»
»
» i
»
»

»
»

»

»
»
»
»
»

»
»

ESTADO

Casado...

»
D

»
»

PROFISSÃO

Colono.

»
»
»

Prússia
allemanha...

»

Catholica.

»

«
»

Israelita
Protestante..
Catholica

»
»
»
»
»

Protestante..
Catholica

»
»
»
»

Protestante...
»

»
Catholica

»
Protestante...» I

»
»

»
»

Lavrador..........

Colono.............
Lavrador

»

»

Solteiro.. Sacerdote
Casado... Colono

Artista
» »

Colono.,

Commerciante
Colono.....

»
»
»
»

»
»
»
»

Professor
Colono

»

»
Agricultor..........
Colono..
Agricultor

»
Colono

»
»

Artista
»

Solteiro.. ••
Casado... Artista

Commerciante
Solteiro... »
Casado.., Industrial

Colono
»
»

Viuvo.... »
Casado... »

»
»
»
»

Commerciante.
»

Artista....
Colono

»
»
»

Lavrador

»
Agricultor..........

RESIDÊNCIA

S. Pedro do Sul....
»

»

»

»

»
»

.»

>

»
»

»
»
»

»
»

»

»

»

»
»

»

»

»

»

»

*
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FILHOS

SEXO IDADE

O

ã
Oa
a
Kl

U
O
ti

co
(O
po
do

íM

1
5

....
3

1
2

1
1
3

2
1
3

«...
3

2
5
3
2

2
3

....

....

....

....
• • • •

... *

....

...
....

2
1
2

.. •.

....

'i 
4

• i • •

6
3
3
1
1
1
2
1

1
1
1

4
1

....
• • • *

.. •.
• t •

2
4
3

6

3
10
3
5

3
5

2
1
6

• • • •
... •

5

RELIGIÃO

»••••

ESTADO

O
U
<D

r—I
O

CO

o
rd
eJoi
d
ü

o
>
ti

NATURALIDADE

2
4

3
6
4

3
2
2
1
1
4
3
1
3
1

2
7
2
1
2
2
3
3

•...
....
....

....

..',.
•

.... 1
"i'

....
«...

2

....
2
4
1
1
9
5
6
5
5
2

....
* 3

3
2

....
3

5

2
1
5
6
3
2
2
3
2

. • <
5
3
4

5
4
1
5

• • •
.»..

• • •

....
•...

1
4
1
2
3
4
6

5
9
4
2
3
6
6

Catholica...
»

»
»
»

»

»

Catholica...

.•a.........

5

...«

....

Catholica...
»

»

3
2

... •

• • <
2
3

....

....
• • •
¦ • •

« • «

5

.. *.
1

F.

6
6
2
4

12
8
8
7
8
4

.. .*
7
1
3

8
7
6

5

•«••>•••

2
4

4
1
2
3
4
6

•'•'••

....

. •..

4
2
3
6
6

Catholica.

Catholica...
»

Cathòlicá.i.
••••••••*•••

3'%

1
2

6
6
2

8
8
7
8
4

.8
8
6

I

....
• • • *

DATA DA CARTA DATA DO JURAMENTO

-14 de agosto de 1888

....

•. • •

1 da Ttalia e 4 do
Brazil...

Brazil
»

1 da Itália e 5 do
Brazil...

Itália
»

4 da Itália e 1 do
Brazil

1 da Itália e 4 do
Brazil

i> »
» »
» »

* »'- »
>> »

16 de julho de 1888.

2 de agosto de 1888

31 de julho de 1888.

»
»

»
» »

16 de agosto de 1888

»
»
»

Brazil
1 da Itália e 3 do
Brazil

1 da Itália e 1 do
Brazil

Itália......

• ••¦•**¦••¦•*•••«*•"

Brazil.

....
• • • •

• • • i

¦ • • •

•..»
,...

Brazil.

• ••••••• *•••*••••¦»•'

• <¦¦••••*•••••••••••

.... ... •

....i....

orazu» .....<.......

Brazil

Brazil,

»

»
»
»
»

»

»

20
»
»
»
¦»

»

»

»
»
»
»
»

22
»
»
»

23
»
»

24
»
»
»
»
»
>>

25
27
»

»
29

30;;
»

31
4ae
»

5
»
6

11

»

»
»
»
»

»
»
»

»

»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»

»

»
»

»
»
»
»
»

»
»

»

»
»

set.
»

»

»
»
»

»
»

»
»
»
»

» 
',

»
»
»
»
»
» •
»
»'»

»
»'»

'»

»

»
»
»
»
»
»

»*
»

»
»
»

»

»
»
•»

»'

»
»
»

6 de agosto 'de 1888
21 dé julho de 1888.

31
23

»
»

»
»

31 » ' »
10 de agosto dê 1888
6 »

»
»
»'

>>
»
»

»

»
>>'"'»''

>""
'»"'

»
»' ';

'»' '

»'
de 1888..

»"
»
»
>>''*»
'»''

»

»

»

»
»

14
»
»
»
»
»
»
»

»
28

1
1

29

»

¦»

»
•» »
7> »

»
»
»
»
»

' >>
» »

de dez. de 1887.
de agosto de 1888
de júhho de 1888.
de dez. de'1887.

» »
& de agosto de 1888

»
19
'»' °

»
>> '' »
»" '»

»

»
10
9
3

31
3
T

20
28
22

» »
de" agosto'de 1886
de julho' de 1888'.
de ianv dó 1888.
de Julho de 1888.
de jan. 

-àèíSSS.
dé agosto"de' 1888

»
de" fer." dé 1888.
de'âgòstòdelS88

»
>>"

»
»"

OBSERVAÇÕES

¦ 

:_. .

Tem 2 filhos.

Tem filhos.
»

»

»
>>"

»

>>''»*

»"»'

>>"
>>

»
19"
17'
6

25
»
»
»

11
22'
31
24

» »
de" biit.de 1887;
dè agosto' dé 1888
de maio de 1888'.
de agosto dè"1888

'»' »

dèjúnhò de'1888.
dè agosto dé 1888

Tem 5 filhos,

I

•*



-34

aa
go
a

o
«aap
55

NOMES PÁTRIA

823
824
825
826
827
328
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846¦847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
836
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878

879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899

Frederico Landmeier
Henrique Grave
Henrique Alert. »...
Francisco Germano Heinemann....,
Guilherme Hackmann
Guilherme Schumann
Frederico Borget
Francisco Klein.
Francisco Staggemeier
Frederico Osterkamp
Germano Henrique Lange
Ernesto Osterkamp
Carlos Roberto Blum..,.
Henrique Hoge
Jorge Carlos Dreher
Germano Loose
Henrique Obermeyer
Henriqne Breustrup..
Zeni Bortolo
Susin Antônio
Parmegiano Giuseppe
Andreazza Giuseppe.,
Bonalume Ângelo....
Deluchi Gustavo
Meriglsi Agostino....
Menegotti Giovanni..
Micheláo Pietro......
Carlos Frederico Lourenço
Pedro Mathias Wagner
Jens Mikkelsen Jensen
Nicoláo Thomé
João Kuhn
Henrique Eduardo Doerr..
Luiz Callai ,...
Maximiliano Augusto Rodolpho Carlos Schultz..
Adão Lehnen
Henrique Becker
Michel AUes...
Wilhelm Blatt
Lorens Wilke
João Müller..... ..-..
João Flech ...
Felippe Jacob Steyer
João Kirch...
Antônio Jungès »•
João Nidermaier
Otto Helbig
Jacob Stylpe.
Felippe Weber ..
Frederico Schmitt
Siegfried Krohn.
Pedro Gòlzer
João Meurer ,...
Alberto Flesch
Pedro Kuhn ..,,
Alexandre Carl
Guilherme "Weis ........<....

Allemanha...»
»
»

»

»

»

»
»
»
»
»

RELIGIÃO

Protestante...

Itália.

»

¦»

»

»

»
»

»

ESTADO

Cathoiica.
»
¦»

»
»
»

»
Allemanha....
Prússia
Dinamarca....
Allemanha.....

»
»

Itália
Allemanha....
Prússia

»
Allemanha....

»

»

»
Prússia
Allemanha....

»
Prússia

»

José Frendeherger
Franz Binert
Antônio Weis
João Roesler
Gustavo Feix
João Erdemann
Carlos Granke ,...
Jacob Bender
Mathias José Lütz ,
Jacob Theobald...........
Carlos Saar
Thomaz Antônio Salgado
Jacob Steffen
Mathias Griebeler ...
José Ferzolla ,
Francisco Hilbig
Pedro Paulus.
João Júlio Schwengber...
Pedro Frohlich
Jacob Kr oth
Augusto Rafiler

• c t.i •oe**o*« *##•«••••

Allemanha....
»

Austrià-Hun-

»

»

»

Protestante...
Cathoiica.....
Protestante...
Cathoiica
Protestante...

»
Cathoiica,....

»

»

»
y>

Protestante...
»
»

Cathoiica

»

Allemanha...

Prússia

Allemanha..,.
Portugal
Allemanha....
Prússia
Itália »...
Allemanha....

»

»

»
Protestante.,.

Cathoiica
Protestante,..
Cathoiica

»

Cathoiica ....
»

Protestante...
Cathoiica

»

*o

»

PROFISSÃO

Casado...
Viuvo....
Casado...
Viuvo....
Casado...

»'»

»
»
»

»
»
»
»
»

»

»
»

»
»
»

Solteiro...
Casado...

»
Solteiro,,.
Casado...

»

»

»
»

»
»

»
»
5»

»
»
»

Viuve..;.
Casado...

x^gricultor.

»

V

»
». '.ti

»
»
»
»

»
»

RESIDÊNCIA

S. Pedro do SuL..

Colono.
»
«

»
Lavrador..
Agricultor.

»
Commerciante.
Colono
Artista.
Lavrador......

»
Professor..
Artista....
Agricultor,

»

»
Lavrador.,,

»
»

»
Agricultor,

Artista...
Lavrador.
Colono...

»

»
»
»
»
»

»
Commerciante,
Lavrador ,
Artista
Commerciante
Lavrador....

»
Commerciante.
Colono

»
»
»

»

»

»

»
»

»

»
»
»
»
»

»

»

»

»

»
»

»
»

»
»
»
»
»

»
»

»
»

»
»
»

»

»¦

»
»
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FILHOS

SEXO IDADE

O
ri• r-l

oxn
c.

3
5
3
4
2
3
3
2
4
2
2
3
2

5
2
2
5
...
3
4
2

1
2

...
2

6
5

3
3

3
4
8
5
9

3
2
1
4

o
.a
ri• r-la

PR

2
1
4
5
3
4
3
3
1
3
3
5
3

Cfl
CD
U
O

.r->

2

00
(0uo
ri
a

RELIGIÃO

ESTADO

O NATURALIDADE

DATA DA CARTA

3
4
1
3
1

. • • •
6
1

4
4
3
1
1

11 de

»..,
4

4
5
2
4
4
¦2

4
1
1
1
1

3
2

6
4

6
8
4
1
2

Catholica...
»
»

Catholica...

»

3
1

5
3

11

6
4
1
4

2
8

8

Protestante

Protestante

Brazil,

9

....••>•

2
8

5 1

4

5
4
1
3
5

9
6
3
7
9
2

Catholica...

Protestante

Catholica,..

Brazil.
Itália.

Brazil,

9
'3*

7

Brazil.

Brazil,
»

»•••••••••«•*••

»

x>

x>

»

»
x>

»
»
X»

x>
»
»
»

Brazil I »
Itália

Brazil

Brazil

L>razil. ••........*.•

»
»
»

»

»
»

x»

»

»
x»
»
»

»
12
»

13
»
»
»
»

17

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

14
15
»
»
»
»
»

set. de
»

»
x»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»

»

»

»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»

1888.

»
»
»
»

»

»

»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»

»
»

DATA DO JURAMENTO

27 de agosto de 1888
31
30

»
»

25
30
20
30

»
22

»
30
27

x>
20

»

27
x>

20
»

27
»

»

»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
y>

»
»

»
y>

»

»
»

»
»
«
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»

»
31 de julho de »

1 de set. de »
31 de agosto de »
»

21
9

»
»

»
15 de março de

6 de set. de
31 de agosto de »
» » »

13 demarco de
16 de maio de 1887
» » »

31 de julho de 1888
18 de agosto de »
9 ¦» »
18 »

»
lôdemaicó^ 1887.

»• »
28 de agosto de 1888
31 »

5 de set. de

OBSERVAÇÕES

• 1

Tem 5 filhos.
» 7 »

»
«
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
x>

6
6

»

14 de agosto de »

13
»

14
»
»
»
»
»

22

»

»
»
»

»

»
»
»
>>
X»

»
»
»

21 de fev. de 1881
5 de set. de 1888
12 »
27 de agosto de »
22 de fev. de 1881.
11 de set. de 1888.
12

»
»
»

»
»
»

»

»

»

»

»

»
»

6

4

3
5
6
7
5

.8

»

»
»
»
5>

X»

>>
6
4 »

brazileiros.
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kr4

»
R
tf
O
H
P
O
tf
w
P
S5

900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921

923
924
925

927
928

930
931
932
933

934
935
936
937
938
939

940
941

944
945m
947

948

949
950
951
952
953
954
955

956
957
958
959

960
961

962
963
934
965
966
967
968
969

| 970

NOMES

José Hansel
José Germano Koth
Bernardo Lauschner
Germano Lauschner
Miguel Butzen
Frederico Martin Kopps
Antônio Becker ,
Mathias Biesdorf
José Hister
João Kist
Augusto Winkelraann ,
Augusto Fengler ,
Matern Hermes
José Müller ,
Carlos Precht ...,
Justino Butzcke ,
Pedro Frederico Schmied
Adão Inig
João Rech *. ,
Jacob Rauber
Jacob Rech Terceiro
Miguel Rauber
Pedro Wagner ',..,'
João Wagner
José Kuntz........
Pedro von Meulen.
Dalsolo Giuseppe..
Piton Bortolo.....
BoíFi Ângelo
Dalzotto Pietro....
Schio Giuseppe.
José Pelleti
Thomazi Bortolo
Peter Alies

Henrique Pedro Olsen...,
Leonardo Füchs..
João Aleixo Bennemann.
Henrique Mecking..
Felippe Tranzmann
Wenzel Reckziegel

Joaquim Gomes Paula.
Manoel Joaquim de Azevedo....

942 João Klein.....
943 Felippe Ebling

Guazelli Guadienzzio .,
Falavigna Giuseppe ....*....
Fontana Battista
Garpigiano Antônio Detto Letti.

Cesa Pietro.

Bacega Gilio
Bombano Bortolo ,''..t[*#[
Annibal Mandanari !!!!..!..'."
Allievi Cario .......[
Araldi Giuseppe ,. .....'!!
Schivenini Virgílio; 1.!.,..!.
Storti Giuseppe .',...[,.[,[[

Provini Giovanni.
Oliboni Luigi [][.".""...!".
Letti Luigi WWY.'.'.'..*.'.•'"•".'.'.
José Costamilan ... 

*......]..'!...'.".'...'!

PÁTRIA

Isoton Antônio...
Giovanni Micheli.

Fortunato Pascoal
João Tolentino de Souza .'
Henrique Luiz Kurtz MSI".
Jacob Gnebel
Ernesto Zietow
Martin Amon...
Luiz Germano Gieseler
Christovão Carlos Grenzel
Jorge Mülier .......

Allemanha....
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Itália
»
»
»
»
»
»

Prússia

Dmamarca...
Allemanha...

»
»
»

Austria-Hun-
gna

Portugal.....
»

Prússia
Allemanha*...
Itália

»
»
»

»

»

»
»
»
»

»
»
»

Austria-Hun-
gria

Itália....
Austria-Hun-
gria

religião

Catholica.
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

Protestante..
Catholica

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Protestante,.
»

Catholica
»

Protestante..

estado

Catholica
»
»
»

Protestante..
Catholica

Portugal.
»

Allemanha....
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»

»

»
»

Protestante..
»
»
»
»
»
»

Casado...
»

»
»
»

Viuvo....
Casado...

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Solteiro..
Casado...

»
»
»

Solteiro...
Casado...

»
»
»
»
»

»
»
»

»

»
»

»
»
»

»

»
»
»
»
«
»
»

»
»
»

Solteiro...
Casado...

»

»
Solteiro..
Casado...

»
Solteiro...
Casado...

»
»
»

PROFISSÃO

Colono.

RESIDÊNCIA.

»

»

»
»

»

»

* "'

»¦'•;

»

»
»
»
»

»

»
»
»
»

Lavrador.,

Agricultor.
Colono....

»
»

Agricultor

Colono
C ommer ciante......

»
Lavrador ,..,.,.?,.
Artista
Lavrador

»
»
»

Agricultor.

Lavrador
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
Industrial

S. Pedro do Sul...

»

Carroceiro
Artista.........,,,,
Colono

»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»

»

»
»

»

»
»

»
»
»
»
»
»
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FILHOS •

SEXO IDADE ESTADO

, DATA DA CARTA DATA DO JURAMENTO OBSERVAÇÕES

A | « RELIGIÃO o 2 NATURALIDADE
P I o ~ 'S ?

M &. ^ tn »

3 1  15 de set. de 1888.. l!b de set. de 1888.
1 ....  i ..«.......:...•,,  » »

.... 3 ....  3  » »

.... 2 .... 2 ............ 2 ..............,......., »» »
3 .... 6  » »
2  » »

.... 6 6  » »
4 .... 8  » » »

6 3 .... 9 .,   » »
4 3 6  » »

1 5 , » »
3 .... 4 ,. 4 ........  » . » |
4 .... 6 ....,  6 ........ *>..'. » |1 1 .... 2  2 ••  > » \.... 5 1 4 ••«••...  » * ?

5 .... 1 4 .*.... o...  » »
,,  » »

k 5 6  » »
5 6 .... 11  » *

2 ....   » »
9 2 .... 11  » »

 ....«.,...  
y> >y ¦* y> *

5 7 4  » »
5 i .... 6 ......!....! 6 1..'..!!....!  *"¦ * *
6 3 3  * 5> *

i 1  y> J> * J> *
 Ü .*.'.'!!!.!.' i .... ...!..! 1!.!......... *¦ 31 de agosto de »

4 .... 6 .!.......... 6 !'...!.'.!  *¦ » *
1  1 Catholica... 1 Brazil  » »

.... 1 .... 1 » 1  » » »
12 2 1 » Itália  » • » »
3  3 » Brazil  >> *

1 .... 3 » 3  » » • *
5 .... .... 2 daAllemanha e ¦ •

do Brazil 18 6deset.de >>
2 .. .  20 18 de out. de 1886.

.... 
'.'..'. 

.... 
'¦'; 

'.'.'.'. V" '".'.'.'.'.'.'.'.'.;  22 18 de set. de 1888.. Tem 11 filhos.
.... ,\\ \\]\ 

'..,[.[,,... 
..'.'.  » » » » 9 >>

............"*.* 
""""'"."a".'.'.... 

;¦!."...!.  » y> » ' » » 10 »
6 1 .... 7 Protestante  10 *

   18 » » 10 »
i ...'.... T 

*;;;;;;!!;;! "T 
... •>.. !".!!/.'.i! 24 ^ Q

 ><s %  1S » » 3 »
9.2 7 

'T 
catholica.'.! .'!!'. ..- .••.Brazil  » » >> J>

2 3 4i Protestante 2 3 .... » 29 >>
1 .... 2 Catholica... 2  » 24de3ulhode »
1 .... 3 » 3  » 32 , * . , »

6 2 4 4 »  » ' » 2deagostoae »
5 4 .... 4 da Itália e 5 do

é Brazil  lj * í
1 .... 5 1 da Itália e 4 do .

Brazil  • 21dejulhode »
2 3 2 3 » Itália  30 - » ».

, , ,  24 » »

2 1 .... 3 » 3 Brazil  31 de julho de »
2 3 .... 5 » 5 .... ... » 30 »

.... 1 .... 1 » 1  » *» 2d » »
2 .... 7 4 da Itália e 3 do

Brazil  11 de agosto de »
5 1 .... 6*6 ........ Brazil • 3i de julho de »
3.... 3.... » Itália  » Ide agoito e »

.... 1 .... i » 1 Brazil  24de3ulhode »

 2S » »a'" "**':*" n" 
mi []','.'....'..'.  y> 24 » *

2 2 2 2 Catholica 2daAustria-Hungria
e 2 do Brazil  » *b >> » •

 » 14 de set. de » » o »
• • **"""" ° 

.].....,..... * y> 19 * *••••••.... !",!!.... 
25 » 15 » »' è* v:;:: • r::;::::::::; M \\\\\\\\v.Y.y^"-v...'.-> » >> » » ?t-

! s t  5 ,;:'::::::::::::::::::::::... » »
5 4 «... 9  9 ••••!
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p

971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
9.81

-», NOMES PÁTRIA

> a • • • • . * t « • # a

983

984
985
986

987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1601
1002
1003
1004
4005
1006
1007

1008

1009

1010
1011
1012
1013
1014

1015
1016
1017
1018
1019
1020

1021
1022
1023

1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
-1033
1034
1035
1036
1037
1033
1039
1040
1041

Francisc o Klimann ........ *. '» yu • •
Carlos Assmann *. •«.•••••••
Adão Schimer ..-.• «-«'..........«*•••;••*«.......
José Schwengber.......................»^ *
Alherto Fengler ........
Mathias Bran ,..
Jacob Vogt  •«
Jacob Machry ...............
Theodoro "Werner
Pedro Ewerling....
Miguel Klein •
Ignacio Klassmann.......
Martinace Giovanni.,

religião

».........*..*....*..

Miguel Warken...
João Eichstaedt,.
Guilherme Schoeler

Mathias José Kolsch *........•.•• *»•
João Rohr Filho ...... .......................
Francisco Veit
João José Grubeler *.
Frederico Ludcke
Roberto Ficht
Nicoláo Ruschel
José Kroth
Júlio Becker  
Júlio Fritsch
Ernesto Schubert
Augusto Trein
Pedro Ramme
José Beiger
Pedro Konzen Filho
João Lenz
Mathias Wagner
Ped ro Lenz
José Letti
Miguel Theobala 
Theodoro Cousseau

Allemanha ..

»

»
Prússia
Allemanha ...
Prússia
Allemanha ...
Itália

Prússia
Allemanha ...

»

»
»
»

»

»
»

»
•»

Prússia
»
»
»

lcana ... •.. •
Prússia
França . ....

estado

Narciso Zanotelli

OarlOS XjOnet ». «t.... ...a.... ...a... . «aa .. >«a. a

Stefano Bonet...,
Emilio Concy
Augusto Eduardo Albrecht Filho
Júlio Schwert
Carlos Vahl

João Antônio Ludovico Floriano
Eduardo Block
Jacob Starck
Pedro Haass
João Erdemann
Wencesláu Rechziezel  f,,

Wenzel Michel
Antônio Raffo ,
José Francisco Herbstrith

Antônio Alves de Menezes
Antônio Augusto Machado
Fortunato Gomes da Polônia
Pedro delia Maggiora.
Manoel de Oliveira Branco
Guilherme Leyser,
Joaquim Antônio da Cruz
Frederico Blan ,,
Miguel Micheli (. 
João Baptista Antevere
vícente uurto ...,,.».,...,.
Affonso Bordini
Gregorio Pinto Malheiros..
João Carlos Mor ...
Domingos da Silva Chuva
Luciano Pires Carriço
João Maria Bonifácio
José Ponzi (padre)

Austria-Hun
gria. i a a a a ¦ a O

»
»

Prússia
Allemanha ...

»

Cátholica....
».

Protestante..
Cátholica ....

»

>
«

»
>

Protestante...
Cátholica ....

»
»
»

Protestante...
»

Cátholica ....
»

Protestante..
»
»
»

Cátholica.....
»

»

»
»

»

»

»
»

Protestante..
Cátholica ....
Protestante..

Casado...
»

>
>

Solteiro..
Casado...

>

*»

>

»
»

»
»

»
»
»
»

1 »

»

»
»
»
»

»

v.*f.;.te:'' 
¦ *

PROFISSÃO
iVVe- .

.#>Vi

Colono,

Itália Cátholica
Allemanha ...

..............

Austria«Hun-
£il líi «•«••••• at*t*a«»a«a«f«

Allemanha ..* Protestante.,
Itália  Cátholica .....
Rep. Orientai

do Uruguay »
Portugal »

»
»

Itália »
Portugal »
Allemanha ... Protestante..
Portugal  Cátholica ....
Suissa  Protestante..
Itália  Cátholica ...,

»
»
»
»
»

Portugal..... »
»
»

Itália »

»
»
»

Viuvo....
Casado...

Solteiro..
Casado...

».
»

»
»
»

»
»
»

Viuvo....
Solteiro..
Casado...

»
»
»

Solteiro..
Casado...

Viuvo....
Casado ..

»

Solteiro..

» •
Lavrador

»
C ommerciante......

Lavrador...........

»
Agricultor
Colono.

»
Commerciante......
Colono

Lavrador......
Colono
Agricultor ....
Colono
Agricultor...,

»
Commerciante,
Artista
Agricultor....

RESIDÊNCIA

S.

»
Commerciante

»
»

Industrial
Agricultor ....
Lavrador

Artista
Colono.

»

»

Agrimensor ..
Pratico
Commerciante,

agrimensor
Commerciante
Agricultor

»
Artista

Pedro do
; p

»

*
>
>
>

»

»
»
»

»

»

»

»

»

Sul....s

Artista
• •a*aa«»ii»a*t«ta*aa*

Pharmaceutico
Sacerdote

»

»

»

»
»

»
»
»



- 39

Xy.

.•¦¦• d7'í'i"
Yjy.y- ¦ •¦¦¦.. .777 .VV77'.' y &¦ .. • .•. -, „ . ¦, ¦

FILHOS

SEXO

ri

o
tfa
•¦%••

o

.aa
Pr

IDADE

xnco
O
ri

«1
CO

O
fl
CO

• • t

• ft •

2
3
3
9
%
3
9
1

«...
3
4
1
3
4
4
2
3

4
6
6
6
2

....
8
4
1
2

....
1

6

... •
7
1

. •. •
16

•. •.

.. •«

». •.
....

RELIGIÃO

Catholica...

............

ESTADO

Ou

r~<
O

03

M
O'd
oi
Cfl
ri
ü

Cflo
-

• • • •
. . . .
. .. •

3

5
•..
1

i*.

•..
•...

2
4

............

Catholica.

,........

....

....

•..
3

••.
6
1
3

... •

1
1
3
i
2
3

....
• ••»
....
....
... •

1
• • • •

Catholica...
............
............

............

Protestante

Protestante

....

NATURALIDADE

DATA DA CA RTA

25 de set. de 1888.

DATA DO JURAMENTO OBSERVAÇÕES

... >v- ' '%*.

Brazil.

•...
....

... •
>...

.»•.

Allemanha  .
4 da Itália e 3 do
Brazil

Brazil
«•«•••••••¦••••*••••

Brazil.

Brazil.

Brazil,

X»

»
26

X»

»
»

28

X»

»
»

»

>

»

»

X»

»
2 de out.

• • • »
....
. •..

... •

... <
t • • i

....

....
•...
....
....
• • • •
....

a.........

Catholica...

x>
»

............

............

.»•««»«•....
Catholica..

Brazil.

Brazil
»

2 da França e 5 do
Jt5razii .<••«..•<«..

xírazii..............
2 da Austria-Hun-

griae3do Brazil.
urazi. t ....».......«•
Prússia •
Brazil

Catholica...
>

....

....

...«
7
4

•.».
5
1
6
1
8
4
3

....

....

...»

..«•

....

.. •.
.. •.

....

•»..
...».

§.»*•
.»».

da Allemanha e 2
do Brazil

.o. .....o..e». ....»'

»
»
X*

»

»
X»

x>
»
X*

X»

»
X*

X»

3

»

X»

X»

»
X»

4
6

8
11
25
»
»

X»

»
*
X»

X»

»

»

»

X»

»

»

»
»
»
»
»

¦"¦»'•¦

»
x>

x>
»

X*

»

X»

X»

X»

X»

»

5>

X»

X»

»

»

20 de set. de 1888.
x>

19
22
»

¦ X»-'

X»

1
3

X»

x>

»

»

»
X»

»

Brazil,

»

»
..... ............»••

. •«.......••».«••».•
Brazil. ??...».......

......«...o......».»
Brazil .........*. ••

*
»
»

25 de set. de 1888..

» »
» »

31 de agosto de 1886

14 de set. »
18 de nov. »
27 de julho de 1887.

de agosto »
, »

11 9- »
19 »
23 »

3 de set. »
» »
9 »

12 »
3 de julho »

31 de jan. de 1888..
» ¦¦»

22 '»
de julho >

de agosto »
ü *

18 de agosio
3 de set.

»

*
18 de agosto
25 de sete
23 »

18 de agosto
» »

de set.
21 »
28 »

«
29 »

1 »
28 »

» »

27 »
20 »

»
y>

»
»

30 de agosto
27 de set.
29 .»

27 »

>

» >
» »
27 *
28 de nov. de 1887.

8 de jan. de 1888.
13 de set. »
14 de agosto »
X» >

>
»

..¦>'¦ 

¦ -

>
X»

*

I

»
»-
x>

»

»

»

>

»

>

¦ jvis" 
'^í*'.

5* .'#?•.• • 03É

í?V7 • '
¦ ,'íik ¦-.. • ...

d^Jd OoJ, -..^

Tam 3 filhos. 1 allemão >
2 brazüeiros.

».^.

Tem 8 filhos.

X»

20-
13 de julho de 1887.1

16 de set. do 1886.
15 » 1887.

1 de agosto »
18 »

» *
29 >
28 de set. >

*
9 »•' »
28 »
17 »

» »
12 de julho »
15 de jan. de 1889.
19 de abril de 1888.
21 »
II de julho »
18 de agosto »

111 »"

* 8

8
6

x- 6
7

6
2

brazileiros.

>

»

'.:- :.*.í->-o

> ¦
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a
a
o
tfo
a
p
ô
tf
aa

1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
10Ò0
1061
1662
1063
1034
1065
1036
1067
1068
1039
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1033
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
10:19
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119

j 
1120

NOMES

r

Riviezzi Micheli .,
Constantino Antônio Alves da Silva
Antônio Alves de Siqueira
José Maria Garcia
Hygino Antônio Lino
Fehx Cantalicio de Luvara
Rosada Silva 
Estevão Kiefer (padre) 
João Pereira Rabello 
Manoel Rodrigues Quintella 
Manoel Correia 
Antônio José Alves da Silva 
João Fernandes Gonçalves.Valladas 
Antônio Kuster 
Alexandre Tollens 
Benigno Fernandes da Costa *.-..•
Pedro Antônio Stipano 
José Ferreira de Souza e Silva 
Pedro Vicente Loubeiro 
Hans Christian Christiansen 
Augusto Daniel Christiano Bohnngahren *.....
Frederico Augusto Geidel .,
João Barboza *..
Severino Tossas Nunes 
Ângelo Lyra 
Ant onio Martins Castanheiro 
Antônio Pinto Ribeiro 
Camillo d'Angélo
Egidio Giannini 
Jacob Rathgeb (padre) 
João Pereira Pinheiro * 
Antônio Devenuto 
Paschoal Devenuto 
Christiano Ziegler 
Augusto Ernesto Klettner 
Agostinho da Süva Matta 
Antônio Francisco Pereira Ilhéo ,..
Antônio Joaquim Gonçalves *...
Caetano Santo Baj o 
Carlos Olof Holmgren *..
Francisco Maria d1 Ângelo 
Carlos Francisco Schwabe
Francisco Paulo Pagano *..
Henrich Kettemburg 
Leopoldo Kryger 
José Nehrer 
Wilhelm G. Schmits 
Frederico Pechmann * .•
Joaquim Simões de Carvalho 
Guilherme Schwerin 
Victorino Torales 
João d^liveira ,
Carlos José Seiffarth 
Geraldo Zappenteld 
João Daniel Arend * 
José Maria de Freitas •' ,;,
Luiz do Nascimento Liborio 
Antônio Alves Pinto Júnior*
Ângelo Machi ,
Francisco Prompt 
Theodoro Hertell ..[
Lourenço Portalet  ,.
Otto Reinbott \Y.Y.
Theodoro Reich !...!..!!
Gustavo Giesen \.YY.
Roberto Otto Scheibe
José Lappe 
Paulo Otto Minhard *.,
Hans Paols Thomsen * .
João Zalow.ki 
Jacob Frederico Krauss
Johann Gottfried Fiedler * ';.Y.YYY.Y.YYY,.YYY
Carlos Ossola 
LuwChiabotto*....
João Braga Viajor* .
Alphonse Faveret 
João Schmitt ' • ••*•«••**« •...•«¦............Germano Jeschke " °"*

ILourenço Raymundo .......,..,,,,,,,,,,,,,,,

PÁTRIA

Itália
Portugal .....

»
Hespanha ....
Portugal
Hespanha....

•••••••9««l«ft

• '.•¦•a. ......

RELIGIÃO

Cathoiica....

»

>

• » • ¦ tf « ••• t t • •

,»••• ¦••••••••

•t«9«t»»t««t«

ESTADO PROFISSÃO

Casado ..

Solteiro ..
Casado ..

>

•••
••.•ü.«..

...... ...ia

• 
•••¦......

..........

é.

Commerciante
Maritimo
Artista

í fi B 9 S3S t 9 ü a : i C ; * 9 * "

........a,..........

....................
*#••#••••¦••••••••••

*«••«•#•«••#•¦*•*¦•

¦ ••*••••••• k ¦ • f t • • « •

...,.,a...,,..,...*•

RESIDÊNCIA

S. Pedro do

¦»

»

¦»

»
>?

*

»

»

Sul...

1 r
St' I6,

.- .• t
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FILHOS

SEXO

2tí H
tí

tí ¦§tí«3 o
Ec,

(«3

•#¦

» •

IDADE

° 2

F. 6

RELIGIÃO

Catholica ..
»

Catholica ..

ESTADO

xn
o
U

••-1

O

I 8
M .3
ü ^

...

•• •*

NATURALIDADE

Itália
Baazil ,

Brazil

DATA DA CARTA

4
10
18
11
16
lo
12
17
26
31
11
14
2

20
23
27
»
5
6

25
16
19
21
22

de set. de
de julhode junho de
de dez. de
de jan. de
de fev.
de jan. de

de fev.
»

de março
»
»

»
de abril

»

de maic
>

24 »
5 de junho

>
11 >

»
19 »
30 »

1 de julho
»
»
»

16 »

»

>
19
21
30
»
6
8

1S
»

28
4
5
»
6
»
»

li
»

12
»

14
»

15
17
»

»
20

»
»

21
22
25
»

25
»

27

»

de agosto
»
»
»

de set.

>

»

»
>

»

»

>
»

...»

1888.

1887.
1888.
1889.

1888.
»

»

»

»

»

»
» 

¦

»
»
>

» 
¦

»

»
>

>
»

DATA DO JURAMENTO

18 de set. de 1888.
14 de julho »
14 de maio de 1887.

4 de jan. de 1889.
16 de março »
14 »

OBSERVAÇÕES

II

-li*
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ti
P
ti
O

ti
p
o
ti
ti
SS
P
8

1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144

NOMES

Guilherme Uhmann 
Carlos Kreibich 
Rodrigo Alves Paulo 
Vicente Varone *.-.
Antônio Duarte 
Francisco Guilherme Pinto Monteiro
Manoel Marques Lopes*
João Konig*
Ricardo TMax Bruno Boné 
Gabriel Meyer 
Emmanuel Paulo Frank *k.
Francisco de Oliveira Martins 
Johannes Hansen 
Frederico Alfredo Bràndt 
Francisco Leivas (padre) 
Maximiliano "Wachter 
Rodolpho Crisbo ....
José Maria Garcia 
Ernesto Jorge Shcwarz 
Miguel João Ricardo 
Antônio Canbone (padre) 
Luiz Paciello ,
José Cornelio Romeiro
Faustino Ocampo de Guardiã

PATRIA

Paraguay
Bolivia...

RELIGIÃO

Catholica ....
»

ESTADO

Solteiro..
Casado ..

PROFISSÃO

Militar

RESIDÊNCIA

S. Pedro do Sul ...
»
¦»

»

»

»
»
5»

»
»
»

»

»
»

Matto Grosso,
»

* Com este signal estão contemplados no quadro acima 95 naturalisados a respeito dos quaes a Presidência da provincia do Rio
datas das respectivas cartas.

Na casa das observações vão indicados em numero de 691 os filhos de alguns dos naturalisados, sobre as condições dos quaes

3* Directoria da Secretaria de Estado dos Negócios do Império, era 17 de maio de 1889. —O Director, Dr. Joaquim José de

:?.

&

'(.'¦•. .}
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FILHOS

SEXO

°tf tf

CO S
ei O

IDADE

5S
f^o'rt à
rt)

RELIGIÃO

ESTADO

t/io
'55

om

Wo
tJ
riw
ü

W2
O
>

Catholica ..

NATURALIDADE

Brazil.

DATA DA CARTA DATA DO JURAMENTO

28 de set. de. 1888.
» »
» »
» »

»
3 de out. »
» »
8 »
13 »
26 »
30 »
17 de'nov. »
22 »
23 »
» »

29 »
7 de dez. »

11 »
» »
14 »
» »

19 »
6 de set. >

24 de out. »

OBSERVAÇÕES

18 de set de 1888.
- r '*.

Grande do Sul não prestou informações completas, limitando-se a remetter uma relação dos mesmos, contendo apenas os nomes e as

também não foram recebidas informações. /. iV

Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque.
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Decreto n. 10.181—de 9 de fevereiro de 1889

Abre ao Ministério dos Negócios do Império um credito extraordinário de 5.000:000^000.

Usando da autorisação conferida pelo art. 4°, §3°, da Lei n. 589 de 9 de setembro de 1850,

combinado com o art. 35, § 2o, da de n. 2792 de 20 de oitubro de 1877, e Tendo ouvido o Conselho de

Estado pleno, na fôrma do art. 20 da Lei n. 3140 de 30 de oitubro de 1882, Hei por bem Decretar:

Artigo único. Fica aberto ao Ministério dos Negócios do Império um credito extraordinário de

5.000:000$000 para occorrer a despezas imprevistas e urgentes:
§1.° Com o auxilio ás populações victimas da secca que sobreveiu a algumas províncias do

norte, prestado indirectamente por maio de trabalho em obras publicas e melhoramentos, precisos
para attenuar desde já e de futuro os males provenientes do flagello, e directamente àquelles quer
não podendo prover á sua subsistência nas provincias fiagelladas, prefiram retirar-se dellas para
outras ainda immunes.

§ 2.° Com o actual estado sanitário da capital do Império, que exige, quer o prompto estabele-

cimento de um serviço hospitalar completo de terra e a reforma de idêntico serviço no porto, quer

providencias conplementares de caracter estável, e preventivas, si não attenuantes da epidemia.

§ 3.o Com o começo de execução de obras para o saneamento systematico e preservativo da

capital.
O Dr. Antônio Ferreira Vianna, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos

Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 9 de

fevereiro de 1889, 68° da Independência e do Império.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Antônio Ferreira Vianna.

Acta da oonferenoia cie 1 de fevereiro de 1889

Ao primeiro dia do mez de fevereiro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
de 1889, ás 11 horas do dia, no Paço Imperial desta cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, reuniu-
se o Conselho de Estado, sob a presidência de Sua Magestade o Imperador, o Sr. D. Pedro II, estando

presentes os Conselheiros de Estado, Sua Alteza Real o Sr. Conde d'Eu, Visconde de Lamare, Vis-
conde de Ouro Preto, Marquez de Paranaguá, Visconde de S. Luiz do Maranhão, Visconde de
Beaurepaire Rohan e Visconde de Vieira da Silva.

Faltaram com causa os conselheiros de Estado Manoel Francisco Correia, Domingos de Andrade
Figueira, Paulino José Soares de Souza, Manoel Pinto de Souza Dantas, Lafayette Rodrigues
Pereira, Visconde de Bom Conselho e Visconde de Sinimbú. Estes dois últimos mandaram seus votos

por escripto.
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Continuam com licença os conselheiros de Estado Visconde do Cruzeiro e Marquez de Muritiba.

Estiveram presentes os Ministros e Secretários de Estado dos Negócios da Fazenda e Presidente

do Conselho de Ministros, conselheiro de Estado João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Império Dr. An-

tonio Ferreira Vianna, da Justiça Francisco de Assis Rosa e Silva, da Guerra e interino da

Marinha Thomaz José Coelho de Almeida e de Estrangeiros e interino da Agricultura Rodrigo

Augusto da Silva.
Aberta a conferência, o conselheiro de Estado Marquez de Paranaguá procedeu á leitura da acta

da conferência de 12 de janeiro próximo findo.
E não havendo reclamação Sua Magestade Imperial deu-a por approvada e determinou que os

conselheiros de Estado presentes emittissem o seu parecer sobre o assumpto que faz objecto da con-

ferencia, e constante do Aviso do Ministério do Império de 29 do referido mez, isto ô, a necessi-

dade da abertura de um credito extraordinário de 5.000:000$000 para oceorrer ás despezas com a

secca nas provincias do norte e com a saúde publica.
Sua Alteza Real o Senhor Conde d'Eu disse que vota pela abertura do credito extraordinário por

tratar-se de casos que não podiam ser previstos no orçamento, e que exigem promptas providen-
cias, como são a secca do Ceará e de outras provincias do norte, e a epidemia da febre amarella, na

Corte.
O Sr. conselheiro de Estado Visconde de Lamare leu o seguinte voto :

Senhor.— Em vista da exposição que acompanha o aviso de 29 do mez findo, pelo qual dignou-

se Vossa Magestade imperial mandar convocar o Conselho de Estado Pleno, afim de consultar sobre
a conveniência da abertura de um credito extraordinário para oceorrer a despezas urgentes, não só

por motivo da secca que assola algumas provincias do norte do Império e das medidas reclamadas

pelo estado sanitário desta capital, mas também com soccorros a indigentes, patenteia-se intuitiva a
necessidade da abertura desse credito.

Quanto, porém, á importância de seu algarismo, é minha opinião que deve ser ella tal que se

preste ao indispensável apenas e a fazer face ás despezas imprescindíveis^ que não possam ser
adiadas ; não devendo o credito em questão comprehender medidas que não forem de effeito imme-
diato, sendo mais curial que aquellas de realisação demorada sejam submettidas á delibe-
ração do Corpo Legislativo na próxima sessão, com o pedido de credito especial para serem levadas
a effeito.

Nestas condições, pois, voto a favor da abertura do credito extraordinário.
O conselheiro de Estado Visconde de Ouro Preto disse :

Senhor.— E' indubitavel que com os recursos votados no orçamento não pôde o governo oceor-
rer ás despezas exigidas pela epidemia reinante nesta capital, e pela secca, que assola o Ceará,
ameaçando invadir outras provincias do norte. A necessidade de um credito extraordinário, appli-
cavei á assistência publica, e a sua legalidade, impoem-se de si mesmas.

Para calcular-se, porém, sua importância não ha base alguma. A exposição do illustre Sr. Mi-
nistro do Império, que acompanhou o Aviso de convocação do Conselho de Estado, ó deficientissima,.
e nenhum esclarecimento offerece acerca desse ponto essencial.

S. Ex. depois de descrever as difficuldades da situação, limita-se a declarar — « Que não pôde
protrahir o pedido de credito extraordinário presumptivamente necessário, que calcula em cinco mil
contos de réis, á vista das informações que tem.»

Quaes sejam essas informações e que gráode credibilidade mereçam, não posso avalial-o,
Senhor, como fora mister, porque S. Ex. não se dignou cie revelal-as. Por essa fôrma, tanto podia
o Sr. Ministro pedir um credito de cinco mil contos de réis, como de dous, dez, ou vinte mil !

Não me é, pois, permittido convir no algarismo. Elle não está justificado.
Noto mais que o governo pretende o credito, não para acudir somente ás despezas urgentes,

imperiosas e imprevistas de soccorro publico, o que seria regular ; mas para obras do demorada
e dispendiosa execução, como a construcção de um novo hospital, e a drenagem do solo oecupado
pela capital, segundo os planos do engenheiro Revy, o que, no meu humilde conceito, é inadmis-
sivel.
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Serviços desta ordem não podem, nem devem ser feitos, por meie de créditos extraordinários

abertos pelo governo, porqne seria inverter a Índole desse recurso excepcional, autonsado

exclusivamente para casos de força maior que não cabem na previsão do legislador, e a

respeito dos quaes cumpre administração providenciar de prompto, immediatamente, sem

nenhuma detença.
para as obras que o illustre Ministro intenta fazer, é mister solicitar verba do Poder Leg.slativo

prestes a funccionar. .
Nem o novo hospital, nem a drenagem do solo attenuarao os effeitos da epidemia agora

existente, e muito menos os da secca do Ceará. Como, portanto, emprehender as respectivas

obras, a' pretexto de acudir ás duas calamidades ?

Erro-ravissimo até haveria em executal-as nesta quadra. O revolvimento do solo indispen-

savel para a drenagem, aggravaria a intensidade do mal, e deveria ser prohibido, si o não fosse já,

na estação calmosa, por urna postura municipal. _
Quanto ao hospital, sua edificação pouco pôde adiantar antes da reun.ao das câmaras.

E' preciso adquirir o terreno, levantar os planos, etc, o que não se faz em poucos dias ; acerescendo

oue como medida sanitária, acaba de ser ordenado que os trabalhos públicos feitos ao sol sejam

suspensos desde as 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Si, pois, a obra ainda estará em co-

meço quando se reunirem as câmaras, nada explica a antecipação da despeza. Será um grande

abuso.
Assim, e em conclusão, penso :
1 o Que é indispensável abrir um credito extraordinário, afim de habilitar-se o governo

a tomar as medidas tendentes a debellar a epidemia, e outro para soecorer as províncias flagelladas

pela secca; ,,. . . , T . ~ ..
2.» Que, porém, a somma de 5.000:000$000, pedida pelo nobre Ministro do Império, nao esta

justificada^ 
^ ^^ extraordinário não pôde ser construido um hospital e nem executada a

drenagem do solo. ... , +•
voto pela concessão de500:000$000, para as despezas provenientes da epidemia, e igual quantia

para as da secca ; assim como votarei pela de novos créditos para as mesmas applicações, si estes

forem insufficientes, em Yista de demonstração aceitável.

O conselheiro de Estado Marquez de Paranaguá disse :

Que â vista da exposição, que acompanhou o Aviso de convocação, vota pela concessão

do credito extraordinário. Não discute o quantum nem a sua applicação, porque nao se pode

calcular em toda a sua extensão os effeitos de calamidades como a secca que assola as províncias do

norte e a epidemia da febre amarella que augmenta, de dia para dia, na Corte. O governo provi-

denciàrá como for mais conveniente, correndo a applicação do credito sob sua responsabilidade.

O conselheiro de Estado Visconde de S. Luiz do Maranhão disse :

Senhor - A exposição, que acompanhou o Aviso do Sr. Ministro do Impeno, convocando a

isente conferência do Conselho de Estado, é, infelizmente, a narração dos fac os calamitosos que

eZ na consciência publica e que reclamam as mais promptas e enérgicas provocas por parte da

adlSração ; e, pois, eu não tenho a menor duvida em concorrer com o meu voto para a abertura

d° ° 
iC-Tedertos urgentíssimos, que não podiam ser previstos na Lei de orçamento, mas que

o foram mito expressamente pela Lei de 9 de setembro de 1850, guando definiu os casos em que

o m ser abertos créditos extraordinários, e que são precisamente os que 
^^TZeüos

O -overno não deve ficar desarmado dos precisos recursos para deoellar os flagellos

oue se manifestam, pondo em sobresalto o espirito publico e em imm.nente perigo a v>da

r__Tt TdadL. Seria mesmo digno de censura si não procurasse habite com

os meios oue as leis lhe facultam, para occorrer á sua muito grande responsabilidade em

presZ dis graves circumstancias que se dão, e que imperiosamente lhe prescrevem a n_or

solicitude e actividade no cumprimento do seu dever.
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A duvida única que pôde surgir é quanto á importância do credito, mas é esta uma questão da
exclusiva apreciação do mesmo governo, único que dispõe dos elementos necessários para conhecer da
extensão e gravidade do mal em todas as suas manifestações, e dos sacrifícios que elle nos impõe.

Não regateio, pois, o credito pedido na somma de 5.000:000$000, certo, como estou, de que o
Ministério saberá usar delle com todo o critério e discernimento, como se deve esperar do seu zelo
pela causa publica.

O conselheiro de Estado Visconde de Beaurepaire Rohan concorda com o Sr. Visconde de S. Luiz
do Maranhão.

O conselheiro de Estado Visconde de Vieira da Silva disse que vota pela concessão do credito ex-
traordinario por julgar bem demonstrada a sua necessidade, nos termos da lei.

O conselheiro de Estado Visconde de Sinimbú declarou, por escripto, que teve a honra de receber
com data de 29 do próximo passado o Aviso expedido pela Secretaria de Estado dos Negócios do Im-
perio, pelo qual foi sabedor de que, por ordem de Vossa Magestade Imperial, era convocado o Con-
selhode Estado Pleno para, no Paço da Cidade hoje às 11 horas da manhã, ser consultado sobre os
seguintes pontos de interesse publico, tudo de conformidade com a disposição do art. 20 da Lei
n. 3140de 20 de oitubro de 1882.

Segundo o referido Aviso, os pontos sobre que deve versar a consulta são os seguintes:
1.° Conveniência da abertura de um credito extraordinário para occorrer ás despezas urgentes

por motivo da secca que assola algumas províncias do norte do Império.
2.o Soçcorro a indigentes, que, flagellados por aquella calamidade, abandonam o casal em busca

de recursos de que se possam manter em logar estranho.
3.° E de envolta com aquelles meios tendentes a debellar os effeitos da secca, tomar medidas

também reclamadas pelo estado sanitário desta capital.
Sinto profundamente, Senhor, que o estado de minha saúde não permitta dar inteiro cumpri-

mento á ordem de Vossa Magestade Imperial, comparecendo ao Conselho.
E' por isto, e também porque entendo que em casos semelhantes não ô licito ao conselheiro de

Estado omittir o seu voto, que eu muito respeitosamente peço a Vossa Magestade Imperial licença
para manifestar por escripto o meu sobre a matéria exposta.

Assim, Senhor, voto pela prestação de soccorros tendentes a minorar os effeitos da secca aos quedelia estão soffrendo nas províncias do norte, ou sejam esses soccorros prestados directamente aosinválidos, ou por meio de salário aos que se puderem empregar em trabalhos, especialmente nasconstrucções de obras, que tenham por fim corrigir ou modificar as condições climatericas daouelles'logares. 4
Voto também pela prestação de soccorros, segundo a indicação dos profissionaes, aos indigentesaccommett,dos da epidemia que periodicamente afflige a população desta capital
Não posso, porém, dar o meu voto para as despezas que se projectam tendentes a modificar ascondições do solo desta cidade. uuuuíum 4»
Obras taes que uma vez começadas, não devem ser interrompidas sem graves inconvenientese cujo curso é d.fflcil orçar, ainda mesmo tendo por si a probabilidade de êxito, o que aliás ninguémpode assegurar nao devem, em um paiz de regimen constitucional, ser empreendidas sem o cTcurso e assenso do poder a quem compete regular a despeza publica

tade taeperiar°r' 
° "" ^ *" reVerentemeilte dePosito » augusta presença de Vossa Mages-

O conselheiro de Estado Visconde de Bom Conselho declarou, também por escripto, que segundoa exposto que acompanhou o Aviso do Ministeriodo Imperiode 29 do mez próximo fildo na
Í 2^mZir 

nemr 
Tt6S'nm ^ Palpitant8S aS «X*™ S iüeam'o cre-dito de O.000.000I000, que o Governo Imperial pretende abrir, pelo que o seu voto é em sentido favora-vel, contando, con adamente, que o mesmo Governo Imperial saberá aproveital-o e XtcataToE nada mais havendo a tratar, Sua Magestade o Imperador deu por finda a conferench e _t
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Exposição

0 credito ordinário de 109:000^000 do orçxmento que rege o actual exereicio seria insufflciente

para acudir ao serviço dos soecorros publicou, quando não se aggravasse o flagello da secca nas

províncias do Ceará, Piauhy, Rio Grande do Norte e Parahyba, como infelizmente aconteceu, recla-
mando do Estado despezas extraordinárias e imprevistas.

Sobreveiu a esta calamidade, já por si tão afflictiva, a epidemia da febre amarella na capital
do Império.

O governo imperial, aproveitando-se da experiência a Iquirida, resolveu, de accôrdo com os

presidentes das províncias flagelladas, adiantar as linhas de estradas de ferro existentes e ordenar
obras novas, que servissem para mitigar os rigores da calamidade, transformassem em salário
devido o soccorro outr'ora repartido como esmola.

Tanto cresceu o numero dos fugitivos do interior assolado e sem recursos pira as cidades do lit-
toral, que foi de mister facilitar o transporte daquelles que desejassem procurar trabalho e subsisten-
cia em outras províncias, para o que o governo, forçado pela urgência, abriu credito aos presidentes
das referidas províncias com os quaes empenhou a consignação do orçamento, si não mais, conforme
as exigências do flagello, caso persista ou, o que seria mais doloroso, augmente de inten-
sidade.

O lastimoso estado a que âcam reduzidos os fugitivos, impõe, além do sacriMo de gratuito
transporte, o sustento, vestuário e o alojamento, até final collocação. Esta situação excepcional

justifica a despeza com o fretamento de vapores, contratos de passagens, arrendamento de edificios
destinados a alojamento e fornecimento de comedorias, feita sob pressão da indeclinável necessidade
e na carência de quaesquer meios de prevenção.

Quanto á epidemia da febre amarella, faltam igualmente recarsos para, de prompto, montar o
serviço regular, como deverá ser, do isolamento, curativo dos enfermos e desinfecção.

O Hospital Marítimo de Santa Isabel, na Jurujuba, além de insuficiente, caso a epidetua tome
o incremento que a iniciação faz presumir, ameaça ruina, e as obras de reparação consumirão, sinão
tanto, pouco menos do indispensável para estabelecer um hospital com os aperfeiçoamentos fundados
na experiência moderna e reservado aos doentes do porto e cidade de Nitheroy.

Na falta de hospital apropriado, os accommettiios pela febre amarella, na cidade do Rio de
Janeiro, têm sido transportados, com grandes delongas e sacrifício, para o da Jurujuba. E' de rigo-
rosa necessidade estabelecer na capitai do Império, victima periódica de tão cruel epidemia, um
serviço estável e aperfeiçoado, libertando a administração de anciedades e pesados dispendios, quando
chega o momento de acudir á população afflicta.

Não urge menos resolver e emprehender a execução da obra fundamental de drenagem do solo
òecupado pela cidade, á luz dos estudos do Sr. Revy, reputados indispensáveis, por voto uniforme

dos mais doutos. Será esta seguro alicerce de outras obras complementares no grande desígnio
de resguardar a capital do Império do periódico e doloroso tributo pago á epidemia, que desde 1850
a flagella. Por maior que fosse o sacrifício em dinheiro, seria larga e promptamente com-

pensado.
Sorprendida como está a administração pelo imprevisto e solicitada por tantos infelizes, que

não podem dispensar o seu apoio e direcção, e movida pela consciência do seu dever, não pôde dila-
tar o pedido do credito extraordinário presumptivamente necessário, e que calculo em 5.000:000$000
á vista das informações que tenho. Nem o rigor da necessidade, nem os clamores da urgência tor-
narão menos severa a fiscalisação das despezas autorisadas pelo credito extraordinário pro-
posto. .

Rio de Janeiro, em 29 de janeiro de 1889.— A. Ferreira Vianna,
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Informares demonstrativa, cia necessidade do credito extraordinário

Com a prestação de auxílios aos indigentes, victimas da secca na província do

Ceará, calcula-se, á vista do que informou o presidente da mesma província,

que se terão de despender cerca de  1.100:üüü*üUO

A despeza, que para idênticos fins se fará nas demais províncias ás quaes também

sobreveiu o flagello, é calculada approximadamente em  300.000^000

O serviço de internação dos que se retiram das províncias flagelladas e chegam ao

porto do Rio de Janeiro, incluída a despeza com alojamento, comedorias e ves-

timenta e com ordenados de funecionarios, é orçado em  400:000$000

A despeza precisa para organisar o serviço definitivo que se terá de fazer por
occasião de epidemias no Rio de Janeiro, comprehendendo o pagamento do pes-
soai extraordinário que se houver de empregar durante a que lavra actual-

mente, foi orçada pela Inspectoria Geral de Hygiene em  500:00Q$000

Para a reforma do serviço hospitalar do porto do Rio de Janeiro, ter-se-á de

despender, á vista do calculo feito pela Inspectoria Gerai de Saúde dos Portos,

aqLtiade  400:000$000
O começo de execução de obras para o saneamento systematico e preservativo desta

capital, sendo emprehendida a drenagem do solo, é orçado, de acordo com os

estudos do engenheiro J.J.Révy, em •_  2.000:000f00O

Para a execução de trabalhos urgentes que interessam á saúde publica e não se
comprehendem, por sua natureza, no plano daquelle saneamento, calcula-se

que se despenderão approximadamente  300:000$000

Rio de Janeiro, em 29 de janeiro de 1889.— A. Ferreira Vianna.

Demonstração do estado] do credito extraordinário de que
trata o Decreto n. 1G.1S1 de O de fevereiro do corrente anno,
alberto afim de oceorrer ás despezas com a secca que sotore-
veiu em algumas províncias do norte, e com o estado sa-
nitario da capital do Império, etc,, até a presente data.

Acquisição da casa e chácara do Retiro Saudoso para o estabele-
cimento de um hospital 40:000$000

Despeza feita com as obras do edifício destinado ao hospital de
S. Sebastião, em fevereiro, março e abril 70:832$365

Fornecimento de 220 camas, 220 colchões e 220 travesseiros feito ao
mesmo hospital.,.., 3:160$20ü

Idem de ambulâncias e camas de ferro 3:250$000
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Despeza com a medição provisória e diversos fornecimentos feitos
ao dito hospital, de janeiro a abril 76:083$ 190

Idem proveniente do assentamento de 541 metros de linha de trilhos
de aço da rua do General Sampaio, desde a do General Gurjão
até o hospital de S. Sebastião 4:200$000

Quantia paga ao engenheiro Luiz Schreiner pelo seu trabalho rela-
tivo á organisaçao do projecto do hospital que tem de ser
construído na Jurujuba 3:i

Idem entregue ao Conselheiro Nuno de Andrade, Inspector Geral de
Saúde dos Portos, para a acquisição do terreno em que vai ser
ediflcado, na Jurujuba, o novo hospital maritimo 15:000$000

Vencimentos do director e fiscal das obras do novo hospital mari-
timo da Jurujuba, em abril 1:503$000

Acquisição da fazenda do Ariró, para o estabelecimento destinado
a retirantes cearenses 15:000$000

Maças para doentes fornecidas á Inspectoria Geral de Hygiene.... 2:953$000
Despeza feita pelo Corpo de Bombeiros com o serviço extraordinário

de lavagem dos esgotos da cidade, em março 1:360$000
Idem com a construcção de tres enfermarias fluctuantes para o

serviço de conducção de doentes de febre amarella 30:000$000
Idem com a tripolação das referidas enfermarias, em marco e
abril 1:092$945

Diversos objectos fornecidos ás mesmas enfermarias, taes como,
lençóes, fronhas, bacias, etc, em fevereiro, março e abril...... 678$700

Azeite, estopa, etc, fornecidos ás ditas enfermarias em março... 6.. 280$060
Despeza feita com as obras de desinfectorios em construcção no

terreno do antigo Matadouro e na rua da Relação n. 6, em
fevereiro, março e abril 9:542$518

Idem, com o machinismo dos desinfectorios, 14 dias de maio 58$064
Publicações de informações sobre a epidemia feitas em diversos
J'0rnaes 4:515$220

Passagens concedidas a retirantes cearenses  4M:6;)8$i00
Comedorias fornecidas a retirantes cearenses ,.. 4:687$760
Medicamentos fornecidos a retirantes cearenses no alojamento da
Saude 141$500

Idem a indigentes, conforme as instrucções da Inspectoria Geral de.
Hygiene, em fevereiro, março e abril, 8:613$S10

Aluguel de diversos apparelhos telephonicos, em fevereiro, março
eabril 524$825

Despeza feita com a tripolação do vapor Paula Cândido servindo
de enfermaria fluctuante e de auxiliar da lancha de conducção
de doentes de febre amarella, em janeiro, fevereiro e março..... J: 180$645

Azeite, graxa, etc, fornecidos ao referido vapor, em janeiro e
fevereiro •••• 3081920

Aluguel de botes para conducção de doentes de febre amarella, em
janeiro, fevereiro, marco e abril 7201000

Despeza feita com a tripolação do rebocador Echo empregado no
9 

¦

ío
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serviço de conducção de doentes de febre amarella, em janeiro,
fevereiro, março e abril 2:602$869

Azeite, graxa, etc, fornecidos ao Echo empregado no serviço de re-
bocar as fluctuantes, em março e abril 875$500

Despeza feita com a lancha empregada no serviço de conducção de
doentes de febre amarella, em janeiro, fevereiro, março e abril.. 1:933$16i

Carvão de pedra fornecido á referida lancha, em janeiro e fevereiro. 660$757
Azeite, graxa, etc, fornecidos á mesma lancha, em janeiro, feve-

reiro, março e abril 1:264$880
Despeza feita com o pessoal extraordinário do Hos-

pitai maritimo de Santa Isabel, em janeiro,
fevereiro, março e abril 6:304$898

Fornecimentos extraordinários feitos ao mesmo
hospital, em janeiro, fevereiro e março 22:980$0t0

Despezas miúdas, em janeiro, fevereiro e março.... 1 :428$J69 3ü:713$068

Concertos feitos na lancha Felix Martins, em ja-
neiro, fevereiro e março, e no rebocador Echo,
em março 398$340

Despeza feita com os desinfectadores extraordi-
narios, de janeiro até 15 de maio 6:654$804

Despeza com o desembarque de immigrantes cea-
renses feita pelo Barão do Rio Bonito, encarre-
gado desse serviço, no alojamento da Saúde,
em janeiro ,..:...... íoioo/íipáLy

Idem com a remoção de immigrantes cearenses, etc.
para oalojamento da Barra do Pirahy, em janeiro. 32:472$540 50:809$869

Despezas diversas, por motivo de saúde publica, feitas pelo Chefe
de Policia da Corte, conforme o balancete e contas remettidas
ao Ministério da Fazenda com aviso de 11 de maio corrente 23:039$900

Gratificação ao Conselheiro Nuno de Andrade, na qualidade de
superintendente do serviço da limpeza das praias, remoção do
lixo e incineração deste, na razão de 300$000 mensaes, a contar
de 1 de fevereiro até ao fim do exercicio 3:300$000

Idem ao engenheiro Eugênio Ferreira de Andrade, na razão de
3001000 meüsaes, a contar de 1 de março até ao fim do exercicio. 3:000$000

Quantia paga aos Drs. Arthur de Miranda Pacheco, José Francisco
de Macedo e Deocleciano da Costa Doria, nomeados para exer-
cerem interinamente as funeções de Delegado de Hygiene, em
conseqüência de impedimento dos Delegados effectivos Drs. Celso
Eugênio dos Reis, José Joaquim de Freitas Henriques e Paulo
Barbosa Pereira da Cunha, que obtiveram licença, sendo de dous
mezes ao Dr. Freitas Henriques e de três aos outros dous —
duplicatas de vencimentos - (em fevereiro, março e abril)

Idem idem aos Drs. Álvaro Freire de Vilialba Alvim e Eduardo
Christiano Copsrtino Durão, nomeados para exercerem interina-
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mente: o primeiro as funeções de ajudante do Inspector Geral de
Saúde dos Portos e o segundo as de chimico da Inspectoria Geral
de Hygiene, durante o impedimento dos serventuários effectivos
Drs. D. José de Souza da Silveira e Felicíssimo Rodrigues Fer-
nandes que se acham com licença, este de seis mezes e aquelle
de quatro - duplicatas de vencimentos — (em janeiro, fevereiro,
março e abril)

Quantia paga ao Dr. Arthur de Miranda Pacheco, nomeado para
exercer interinamente as funeções de Delegado de Hygiene das
parochias urbanas, em razão do impedimento do Dr. Francisco
Betim Paes Leme, que obteve licença de três mezes com orde-
nado — duplicata de vencimento — (em abril)

Idem idem ao Dr. José Arthur Farm? de Amoed, nomeado para
exercer interinamente as funeções de Delegado de Hygiene das
parochias urbanas, em conseqüência do impedimento do Dr. Júlio
César Ferreira Brandão, a quem foi concedida uma licença de
três mezes — duplicata de vencimento - (em março e abril).... 206$45t

Gratificação addicional, a contar de 1 de fevereiro ultimo, arbitrada
ao Delegado de Hygiene Dr. Manoel Alves da Gosta Brancante,
designado para exercer as funeções cie bibliothecario archivista
da Inspectoria Geral de Hygiene, na razão de 100$0Q0 mensaes
(em fevereiro, março e abril)—

Idem na razão de 200$OÓ.) mensaes, arbitrada a Júlio Procopio Fa-
villa Nunes, incumbido de auxiliar o Inspector Geral de Hy-
giene no desempenho da commissão concernente á verifi-
cação do numero e condição dos menores empregados nas fa-
bricas e officinas da cidade (em março e abril) 316$129

Gratificação mensal de 250$ ao pharmaceutico Alfredo José Abrantes
que se achou ao serviço da Inspectoria Geral de Hygiene,

. desde 14 de fevereiro até 26 de abril, data em que foi dispensado. 592$261
Gratificações extraordinárias pagas mensalmente: ao secretario

100$; ao official 80$; aos quatro amanuenses 60$ a cada um ; ao
continuo 50$; e ao porteiro 30$, da Inspectoria Geral de Hygiene,
a contar de 1 de fevereiro até 15 de maio i:741$333

Idem paga ao Dr. Alfredo Carneiro Ribeiro da Luz (250$000), e
ao pharmaceutico Luiz Antônio de Araújo Lima (200$000), in-
cumbidosde auxiliarem os trabalhos de analyses a cargo do
Laboratório de hygiene, e que passaram a servir no Laboratório

do Estado, creado pelo Decreto n. 10.231 de 13 de abril ultimo, a
contar de 1 de janeiro até 18 de maio

Gratificação mensal de 200$ arbitrada a cada um dos 35 médicos in-
cumbidos de auxiliarem a Inspectoria Geral de Hygiene no
desempenho dos serviços a seu cargo, a contar de fevereiro alé
15 de maio. 2L:7501429

Idem idem idem arbitrada aoDr. Aureiiano Teixeira Garcia, in-
cumbido de inspeccionar as condições hygienicas dos aloja-
mentos de retirantes cearenses e immigrantes na Barra do

2:067$2i2
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Pirahy e em Pinheiros, a contar de 5 de fevereiro até 15 de

maio.... ..::...¦ 668$202
Despeza feita com os empregados (médicos e auxiliares) encar-

regados de visitar e examinar o estado hygienico dos navios
fundeados no porto, dirigir os trabalhos de desinfecções, etc, a

• contar de fevereiro até 15 de maio. 1:959$677
867:247$848

Créditos concedidos ás províncias:

Amazonas ' ° •
Pará 5:
Maranhão 4:1.30$380
Piauhy 10:0005000
Ceará.".'.'.".''."'.'.'.".' 779:764$500
Rio Grande do Norte 10:0001000
Parahyba 10:0001000
Pernambuco 46:026$450
Bahia '.. 10:0001000
Espirito Santo. 12:000^000 984:921$330

Credito na Delegacia do Thesouro em Londres 32:315$0Q0

Adiantamentos:

Quantia entregue ao Barão do Rio Bonito, encarre-
. gado de organisar e dirigir o serviço de aloja-

mento e internação de immigrantes cearenses.. 200:0001000
Idem adiantada ao engenheiro Eugênio Ferreira de

Andrade para occorrer a despeza com salários
de trabalhadores e outras de prompto paga-
mento, relativas ás obras do hospital de S. Se-
bastião  . 4.0011000 ,,, ,.

Idem idem ao Dr. Antônio de Paula Freitas para
occorrer á despeza de salários dé trabalhadores
e outras de prompto pagamento, relativas ás
obras sob sua direcção destinadas ao melho-
ramento do estado sanitário 2:000$000 o UlA/ílLi

2.070:484$178
Credito votado.  . 5.000:0001000
Saldo.  2.929:515$822

3a Directoria da Secretaria de Estado dos Negócios do Império, em 16 de maio
de 1889. — Carvalho e Souza. - Visto, Dr . Campos de Medeiros.
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