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::-lns. TlEPIJ'l'Anos Pru>vr.-.:ciAEs.--Tnndo nssnmitlo a <ttlministra0úo dusta proyirwin nn (Jllil-

lidnde de smr G." vier)-presidtmte em o dia '2.() {lo maio ultimo, pm· haver se relira~lo o exm. 
st·. dr. Josó 3faria Corrêa <le ~-ú e lleueritle:~. alim clti ir presidir n do llio de Janeiro, cabe-me 
hoje, por t)SSf~ motivo, a homosa tarefa de YÍL' iu!'ormar-vos do estado dos negocios publicos, 
~~propor-vos ns lllt~diclns qtwa meo vi~r sito .m~eessnrins ao seu desenvolvimento e prospt~
rid;Hle. 

Antes, porem,, de Cf)me~;nr cnmpro um ngradarel deYcr l'elicitando n mesma província 
pela reuniúo sempre esperatH;ostt dos seus representantes, tlos quae;; espera ella grarules 
h1mefieios; e !'elieilando-vos lambem pela honrosa missüo <[ne ella confiou-ros, e da l[na 1 
sem duvi,la vos aproveitareis para dotal-a com leis sabias e pnulentes que lhe ahrfto c 
l'adlitem o caminho pnra sua futnrngrnndeza ~~ pnra a l'e1ieitlnclc a ww eom todo o direito 
aspira o seu povo. 

Tenho a salisfa(;üo 1le annutwia.r~vos <rue a preciosa saucle de S. ~l. o Imperador, hem 
~~mno n de toda n sua Augusta farrnlut tem-se conservaüo aet~talmente inaHeeavel, lmHlo 
jú eessado o incon:n:ollo<rue.IHt p~uco soll'rco~. M.;~lmperat~·iz; o que a meu vi~r 6 mais mn 
beneficio que a lhvmn Prov11lenew. nos tem hherahmdo, pots que 6 elle e sua Augusta fa-
milü; o mais seguro penhor da ordem e tranquilliüncle de que tanto necessita 0 imperio 
para o <lesenvolvimento de seLts gmmles reeursos. 

i Achando-me á testa dos negocios publico:; ha muito pouco tempo, n[tO pó<le 0 trabalho 
qne vou apresentar vos deixar de ser muito 1lelieie11te, e por isso reunindo-lhe o relatorio 
eom (llle o exm. sr. <lr. Benevi(les passou a administl'a<:ito no oxm. sr. smuulor Manool T~~i
x.eira lleSousa, eonlio em·(llln esse r.loeum 1 ~lllt>, e espeeialmente a vossa illustt·açfio e pa-
triotismo suppl'irtw todas ns ln<:uuas qw~ ueslt! se eneontrnrem. 

Grat·.as a inüolu t't~eonlteeidamente pacilka e ordeira dos minnit·os nftt) ltmlto de regis-
trm· ['acl~l algnm que, ainda mesmo tlu luve, aHurnsse a lranquillidndc~ publica nn prorineia 
dmimle o emto per iodo de minha ;ulminislra(;üo. 

No relatorio ele meu. anleeessor, <lllü vos apt·esmllo no appcnso Il." 1 ,e que serve 
de prineipal haze a esta sueeinla exposit;üo, e bem assim no <[Uü ultimamente apresentou-

> digno ehefe de polieia, eneonlrnt·eis descnvolvidamente historiados os poucos faelos 
ti vet·fto luga1• anteriormente na Coneeiçfw, Hahira e outros pontos, os quaes teriüo altt~
a or1lmn puhlien s1~ pt·omplns ~~ OlH~t·gieas provi<l,;JH~ias Hflo l1ouvessem si<lo inunediata-
1) l.t)Jnadns. 
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Conliuúa airllla múo, força 6 eonfe.:Ba-1-o, o estado da seglll'ança individual entt·e tló:.:;. ' 

ltcferir acrui as caustls originarias porq_nc a seguraw;a individual na populosa n Vi<:ila 
provincia de Minas n[to attingio ainda ao gritO de perfeição que ó para dezejar-se, seria !'e-
produzir o que se tem dito milhares de vezes, c que totlos vós sabeis pcrfcitnmcutc. Xo 
appenso n. · ·.2 encontrareis a historia c resumo de todos os crimes praticados depois do 
n \limo rdatorio apresentado a esta assemblóa, c que ehcgarão ao eonheeimento da repa t·ti-
!J~o da policia. Nclle eneonlrnrilis tambem a synopse dos faetos e ne•mtccirnentos notareis, 
das fugas e eaptllt'as dos eriminosos, as pl'ovidencias lomndas tda policia em bem ck tlle-

lhorat· osto múo estndo & . 

.\tem das ttllm·aç(,e;.; havidas na magistratura ela proviw~i.a, e tfLte eonstuo elo t·elal.ut·iu 
doexm. sr< dl'. Sá <l Benevides, der<1o-se mais as srJgninle:;, durante os dias de minha 
adrninistraçií.o. 

Foi julgada sem efl'eito a nomeação do haeharel João :José Gomes da Silva, para o l11gar 
de juiz municipal e de orfuos do termo da Bagagem por portaria do 1. • de julho p. p. e no-
mea.J.o para aqnelle lugar, por decreto da nwsma data, o bacharel Vir·gilío ~[artins tle ~ldlo 
Franco. 

Por decreto de igual (lata foi reeonrluzido o bacharel A.1lolpho Augusto 0\into no 
lugar de juiz municipal do tel'mo de Tamandúa. 

Por portaria de u~ rli;tqueUe mez rtOIHI..HÜ () haeiUH'dl Ewu·islo ltl)di'Ígurn dil. -Silva. CJL'-
Vi.llhO, promotor puhlieo <la r;omarea dr~ Paran{t. 

Put· adus tl(J lO r1 .:n t.lo junho ultimo IH>lll•l<Ji o-; eidadàos .loiuJ .\ lvtJs rle YiUttllli.l 
Füctillrlils e Sahino An~elmn dt~ Crunargo, sen'tmtuarin3 vita1ic~io-; <lm ollieios de pat·tidtll' 
de Pou~o 1\lngre .. 

Pt)f' outro tb 18 tlll tni~Z p. p. Jll)lH!li\Í o (•,idnd:\n Maltdc~l Cu-;t,Hiin di\ OliVt!Ít·,t, '~et'í'•~ll
tuario vitnliL~in do I.· otíir.io dtl tl~c~r·i\',lo dn orplt~o~ dn ltll'llltl dil P<ttr·udnio . 

. ~em uru;l alt•lt'a•.;:·uJ h'Jli.Vi} neste t'Hillíl de set·vi1;o puhlieo durante o pequeno perinílo 
rL~ minha allministt'LI.fJlO p:H'([Ilt.l limitei-nu tl fazer as flOllleiWÕes de ofliei;Vl3 p;t.ra o' l'<lS-

pectivos e,H'fli.B, ein vista das pt·opostn~ que me fot·;lo apreser~tadas. . 

Omu•da JUu~ionnl clt~,.,.•ncndn un (.~nJ•i•nl. 

~i\.o me foi po.·Bivel deixar de atttmdet· as instantes e reilt~l'<.uJas redamarJ>es ele al-t u-
rnas autot·idadtn da pi'Ovirwia em eujos districlos nã.o podet·iuo cllas manter a tranquillid;;,Je 

. ' I·. j' . . I 
rl o l'<l"P~ltln a 1lt Slllll or\;a q1w as aptllilSStl, tl pm· 1s~o tm·nou-se-me indispensavel empm-
gnl' llt~:Ntl snni~;o a. fot·,;a do eor·po pnlieial que se anhava r~oneenlmda ua eapital, fazewb a 
su IBtituil' p1~la guarda naciona I, euj o clestacamen to liz ot~~YiH' a li7 pnu;as inelusi r e 211 
eab~Js e a cometas, eommawladas pot· um eapili\o, '2 tr~nontes e 1. all'tmls. 
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()oJ•~io JlOii<~inl. 

O cstuuo completo deste corpo, segundo a lein.• HH-1 ue 28 de outubro uo anno passa-
do, é ele ()zz: pra<;as, inclusive olliciues, porem actualmente o seu efl'ectivo não passa de 584 
praças que se achilo empregadas nos serviços men~ionados no mappa que apresentou-me o 
seu respccti v o comrnamlantc, e que encontrareis junto a este no appenso n. • a. 

Esta força, como podeis julgar, ó insulliciente, para acuuir a todas as necessiuades 
ua aclminislrar;uo; por quanto, alem de não se poder, com esse limitado numero ue pra-
0Hs, fazer a policia de todos os municipios ue uma tlí.o vasta provincia, como é a nossa, 
guarnec:Jr a capital, as e.;ta~\Cms fiscaes, e as da estrada de ferro de n. l)e<lro 2."; ar;cresce 
ainda <[lte ó esta a uniea for\;a at·r·0;;imuntacla f{UC ternos, e com a qual póde o guvero 
contar para <rualqucr cmcrgcncia. · 

Por estas raz!H~s, c pcmrtw julgo tle summn conveniencia alliviar a guarda nacional 
<la capital do f)usado. serviço ele tlestnetunenlo, em que tem esta<lo ha hngos annos, com ve-
xnm~~ da popnL:u;Jo e inconvmüente3 do serviço, proponho a eleva<;~o de sua força a mil 
pra~;as divididas em eineo companhias de infantaria, uma de cavallaria•, c a creaçilo de 
mais nm aUt~res para eacla uma das mesmas companhias. 

Com esta medida, penso fPIC ficarúô eon-;ultatlos nesta p<ute os interesses da pro-
vmelil. 

O mappa n. o 2 do a ppcnso n. o :J mostra o armamento e equipamento cle (llle aclual-
mente dispôc o eorpo, o qual possue ;>.:H) nnnimaes, swdo 71 caval•os e 1{)8 bestas . 

'i1t•mn hellico. 

]~stn repartição continúa a funccionar sob a direc<;fío do capitüo .Joüo Antonio da Silva. 
Tendo-me o ciclatlão .José Constantino Laehassagne, que nella servia o lugar de escri-

turario, clit·igiclo um requerimento, no qual denunciava alguns abusos c irregularidades 
eommetlidas na rcspcetiva eserituraç<lo, em 15 d~j junho ultimo, i.·esolvi nomear uma 
eomrnissilo composta do major .João .losú ltibeiro Bhering, capitão Candido Jose Vianna 
Wel<~r:;on, e capitão cyrurgiüo mor do corpo poli1~ial dr. Domingos Eugenio Nogueira para 
proceder á uma inspecf;flo na cscritunv;,lo e ohjecto; 1'1li existentes, c aguardo o resul-
la<lo dos rcsp<:ctivos trabalhos para providenciar eomo convier. 

Snncle 1mhlicn. 

O estauo sanitario da pL"Ovineia ó sn.tisfaetorio, segundo vereis do rc1atorio que npre-
snntou-me o dr. inspector interino de sulldc publica. 

Como oxcepçiio, porem, manifestou-se na parochin de Taquaraçú em junho ultimo 
uma [ebre ma1igna com eurucler typhoiue, que fez algumas victimas. . 

!n[ormado pola cnmara municipal de Caethú Üf) apparecirncnto do mal, alm sob, 
minha responsabilillaJ.c c nrJS termos do§ 1.• do art. 5.• do decreto n. '2.881. do i." de 
fevereiro de 1R!)2 um credito de 500~000 rs. pam set· applicado ao tratamento e soccorro 
dos indirrr.mtcs. 

b • I' • 
l~stc credito foi approvado pdo exm. sr. úlinistt·o do irnpeno, como me 101 commu-

nicndo em aviso donde jülho íiudo, enhen<lo-mo agora. o praser de annuneiar-vos que n 
epidemia aclta-sn felizment~~ exlincla. 

Snnin cn~n de mi~e••ico••clin da Cllltital. 

O digno e zolozo prove<lnr rleste esta~)elecimento, reconhecendo a necessidade de eortar 
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a\gmL.; almsos \k \nug,a lhlla iu.ttlll\uúl\ns. ,:, '-\tH\ \'\\\. ~m\ -.!\\1m.1\:(il r~\.;.W\\i.\'1\~\'l~ \' \wo-gn~::;sn t\ü 

lfi()S}ll{) IJ9Lfl)J01éflhfltJl)t0, fJ HlteiHlOIIdO /l <jUO ll (jt)}llllliSsilo JJa llllli[OS lliiiiOS JlOllll~ítda [lill'il 

a mganisa~;iio dos estatutos de l{llií traln o art. H.'' 1la lni provineial :1. 27(í, jamais se l'ull-
nira, oq.;anÍSI)ll elln mesmo tllll projecto de estatutos rpw apresentou a prnsidmu~in, soli1:i · 
laudo a eornpdnnte apJH'oraçiío, ali m de Slíl'I!JH dt!s,le lrJ~o postos ürn I!Xnl:lll;üo. , 

(}msiclerantlo, porülll, qtw nos L.mnos da nllima parti) elo dil'l nd. s1'1 podiüo vigot·;u· 
depois de approvaclos pela. ns.;,!mhlt').t pruvineial as~im o l'1~snlvi rn:mcLmdo o:; sulmll~tt~~~· ú 
vossa approvaçüo, l{lll~ sol iei lo. 

N"trl lermitwrei 1\.~l·í artigo Slltn ehanFH' rn.:·m altt!lll}ito pat·a tllll'l 1la" 111\ülíSSÍihcles m;t i:> 
p:dpilantn.; qtJil sol'i't'1\ nd11nluwnle e:;l:! iuql'H'Innle 1\'itn.Jd,lljnwnlo, l)llll n1iús Lito bons s:\1'-

\'Í~IJ:> prr:sta, 11ilo sú ú hlllllilllidade dewallda, eon10 it adminstra1:iio dn pmvinein, pois 
{\ 1dl! q11 J s"rl lnt 1\1; :1·> p:.u;t; lllll'ill'lll't~ riu l:lli'[JC) polir:inl I\ dn gua)'(lil na1~innal 

dn~taeada. 
Falto da tlll\Stt'IH:I,;i'io dll. lllllil l;lll'•ll'illill'Íil 1k aliewulos. 
E' nmlaLle q1w ha p~w:o~ allllll'> eonstruiu-s'l nlli lllllil easn para lntlitllli!ll(o d1\ ~~ll

t\lt'lllos desta ordt\lll, mas 011 por tlli't ()onstrue~üo ou pr)r causa dos o-:tt·agos q llll Ih!) tt:lll 

feito os infdiws nella reeolhidns, o erwlo Óltli!J ulla su neha em ruitws e <trnea~;tndo a \ id;t 
rlus doentes cpw lú se achilo. 

O govemo tt!m ultimamenle:S,J vistOI\tll ~wrios emhat·a1;o>, p~n·qnu instado por diversas 
<mlmida1les para faze!' rdiear da'; J',í-l[lildiras puvoa~Cle;; algnus alienados qtll\ ~~.omnwllem 
distmbiu.; tl ató <ttlliJiH)iiO a Yida 1lrí sr\OS sunwlltaul1:s nada tt\111 podido t'awr, Jllll'ljtu~ tlii,, lt\tn 
edllSiígllitlo a sua mlll'il.'ln 110 lto~;pkio de D. Pndro 2.", onJu o Hllllli!J'o dt! alillllildo..; anllla 
o I!Xcnde jú ao qtw pnd1\ <~otnpol'lnr n ndiflkio 1\ IWIII l'azd-os vir para nqla eHpital 011dt! 
nüo podem snr tratados Cll1lV1mi1mtenwntn. 

P1~ço-vos, pois, ltfll! d eerdeis um au xi I i o nllkaz pH l'il n·r.~eomtrut:l;(il) 1k.;se (!di litío, ~_;nmu 
qun prestareis gm.nde servi~·o ú p1·ovinr:ia. 

. Snhre este ohj ecto sú tenho a noticiar-vos <ItW a eamara dos st·s. senadores declarou va-
lida a uloiçüo de deitm·nsespeeiaesú !fLLC seproewluuuesta provineia pam o preenchinwnto 
das vagas vcritieadas na mcsmn camarn pelo falleeimenlo dos exms. srs. eonsellwiro Jus~ 

.loturnim Fernamles TmT.JS e Theophilo Benedicto Olloni, com ex.ecp~üo somente tlns seguw-
li.•s parochias, cnja eleição foi annullada: 

Santa Hita do Tnrvo perlenecule ao eollugío do Ubú. 
Catas Allns do de Queluz. 
Pinheiro do ele .Harianna. 
Hiaeho Fundo do da Cuucei1_;üo. 
Santo Antonio tlo Amparo do da Oliv~!il'a. 

~li lho_ Vtmle do Serro. 
Lh-ejo das Almas do de Grtto Mogol. 

Conlinuüo ú sue'tlt:st!mp:~n[ 1 ;ulos eorn n!gulal'irla1l1l os trabalhos <{lle llslful ú emgo 
desta jmparti~fío, assim eomo o soniço da r·ondne1;;lo ele ma!Hs dt\ tllls pat·a o11lms pontos 
da pruvincia. 

No appmlSO lflle fnço j ttnlar soh 11. ~) ülli~Ollll'Ul'l\iS i\ infol.'tnill;fHJ qur) Jl\() r(:\ i lll'll~;tada 
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pfdo l'f:spr~c:.lí\'o adminislmdnr, dn qtirtl i'illl~ln a r.;i~t·iLt 1: dt\,;pi~Zn ;\Íl't:duadas no t·\d'i;l·· 

ein dr. I f-{()~ ú t;-.;r;H, ~~ n eoJ'l'f:spundi\IH:iil ,·,\r·-d1ida 1\ t'\lwdid:t 111~~~1,: tdtintll <lltll'.l p1:!a nd-
mi 11 ist t'<U;it n. 

S1:g11ndo \'tll't:is dn imporL\Itltl ndalori11 qm: ;tpt'•l'>l!lllntHtli:ll digno~ dirnr:tm·gt:l'ill dt~s(a 

l'i:parti'-:i'lo, 1\ qutl jnnl11 '"~ <qn·,;:-;,~nto 1111 :q1pi.lll'l··•l 11. ti, at:ha-Si\ tlsla pt·••\'itwia diYidida 
lllll tantos eireuln.; lilli:r·m·ifH q tPtnln-> s1n ,,., n:,p::r:ti vn . .; l:illlliU'i:ns sit brlivid ind1J-:-;1: l:sl1:s 1:m 
disl1·id11~ litll)l'ilrioscnJ·t·.:;pnn:!c:nlP .. ; :111 ll\llllll'il 1k •:.;,~n\a..; ptthlit~<ts <: pnrlil:tllar.'.~: <fllll f:\i-;-

l•:m llO llH\Sil\ll l:.it·r:ttlo. 
:\113 insp,;i:lo:·,:; de eirc11lm eonli<lll n ki n. I 'tllD iltlrihuit_:,·l::s mui li) irnpnl'lnnk~;, 1: an;; 

dt:l·:~ados di) 'dislrido.; a.; t[llcl s.~ w~h'u1 d1~lini1tiiS Jltl nrL. :'L" tla m.:s!llil lt~i. 

A.mbD.; e~k.; r:arp;.n s"to gt'r1Lilito;, (jlll) taJII.tJ ralt: Sili'I'Íl-IH p :LI imip;niílt:nnlP •plnn!.ia 
de l;llltl:l!HI mnt~didn ao.-~ in~qh:l:llll'il' ;t titulo d·~ ll\pi:di,;nlD l~ p:n· i-;~!l s:ln p:;la maior partu 
mal~;lln·idll-;, limiLtnlh--.-:,: 11.; impt;r:l.oJ·,:·>~'t tlll;t'u·; inlm'tnl)diarir,.; enLl'i' n dil'.~l:.[qr[;t t! o; pro--
fe:;;ul'tl·!, 1: ahnndnn,ul'ltl a Í!Hpr~r:l:<l!t dir·td.:t ao.; dukha1ks qtJr; n:~Jll :>~~nqm:s:ln o.; !llili-; pm-
prHis. 

Li111ilar a t:in:tiiJsr:J·ipi;i'ío dn . .; I:ÍI't~JtltlS litltll'ill'ios par;t l'acililnr aos in,;pr:dnl'l:~; 11 dtl:i· 
empi;lliJO du ~~llils fltiiC.~-~-~o-; u n~lllllllnt'H-lo~; t:oll\t~llit~ttlt:Jnenltl pdo gl'i\lldP lnthnllttl qutl 
e~-;ns l'lllii:IJiil:; m:ntTdúo, s:to m·~dida-; qu1: 11 llli:.;ml) dit't!l:l.tll' j tllgil it,dÍ:i!li~IL>art•.is pHI'il o 
millhornnwnto dn instrtJI;I/ttl. 

Julg;•t lamh<llll dh; dt; nuc:es-;idnd\'. a l't:\-llg<u;iío dt, ul'l. :\." ~ .2." da lei 11. i 'tlli), 
1w parte t\IIH[lltl eotll:t:de nminspr;dnres a nl.ll'illliÍIJtll d1: pr1:.~idit't~lll IH jJ\nmus di'. 1::u1"· 
di1latos no uwgisltltin primari11 I) s•:t:ttndari.), tt'tn s '1 p ll'([llll t'· dillir:il I)LH:ontr;u·-:.;1: nas 
div1:1·sas lur:alidadt)S da tn·nvitH:ia, pt:sso:~s luthilitndns pnra st:I'\'Ít'@t 1ltl 1)\llllltllndol'i):;, 
c:IJ!llll ptll'l\ liD l.illls ll\illlli~S si111 q ttnsi ~;tmiJll'i) proct)-;sndos i tTt~.~lllat'ttWillil ~~ o lllt'.l'ilo dos 
enwlidalos apn'.l:iadtl t:ont Slllll'llil b::nignidad1:, i:l~'ic.;lirulo p::l;1 l'i~·;ln!wlt~t:illlt\lllu do al'l. ::1') 
jlo n~gtd<lllWitlu 11. :'1t\, 

Do-; :H.! pl'or\~; )'><'·)~ ljlll'. ndn:t.\111 ::JI \ t~ 11 :1 ]ll'•l\'illl'.in, \)~) foi·iitl 1\'llllt':llln.~ un fol'llnt ;] 11 
\'l''>'llhtlltP111•J ll ~(' JJI ' · · · · • · JJI"l'/11 .-, · ' · ·> >, . Jll. 1\\.l'l"t:Jiin o 11t·J;-"I•I,\i'l • n:tL·' . ..; dll 11\i~S!lll> n:g. ;: hnlnlltnl·iítl-:'ll nn. ''' 
lnn·n.l 101 1leix·t~·'io 1,1. 1 'l't 1 1 ll · · ']ll'l'l.I\''H 1':' •' . , . ' '. I L l.l li I '11'-~;n i 1~.11 .''.1 1.'1 !111' 1~ !ll'il%11 1) (',llJÜllt!liítl <1 !'l'g't'l' i),.; li.'~< : '. '' 
('·trll'll"t' •ti<> 111lP •' 'J"' ]'{' · · · · · ,, ·' '·'• • .. , · ·•··. c~o 1 llltltL\·nm:mtu jl!'.l\'.llln.-:, o :l sii.(J pl·o['p,.;,.;ot't):-: tn·ovJ~;oJ'J0:-1. 

Ultamo V<H:m attouçilo p:tm 0 (liW u:~prH) 0 diL'I iliPeetot· lllll relndto a et'e<l~-itn tln lllliH 

o.1r~o1a norm::l, OlH.l.o o~ . as~>irantrl:-J no pt'•lfcl..;:-J'll'<tt'!l lHH.-iiLo aÜr[1w!'it· 0_., 1;r;nlweimc;nto.-1 tpw lhe~,; 
:-;;to mleo.s:·mnos e htmlltm·L-mrmn-sn eom o motlto!lo mnis fneil de tl'ammit:t.il-os, metliiln rpw me 
pal'•li~D dn l.!,'l'ctlltlr: \'<1ll!.:i.,Q'Pill n:-t'l s''• ]l•ll:u r:nn-ddr>J':u;il:\.; qnn fnz 0 direc~tor, r'.<l!llll por Olltras 
muita,.; qnn l'1!m rH:i!JS'l ac:r)t'P~;ermt.aJ·. 

'l'nm Jll'e.sontelllr;nt'l a ]ll'ovinr~in. :lHG t•.nrleiras de instrnes·rro p'·inmria, ~:mHlo: 

J>l'oV i tlas 1lnfi li i ti vamnn tr~. 
<< ]>I'IIVi~:OI'inmr•11tn. 

v·· n, -~~~· a-~. • 

l~S'l'lWC('.\.0 l HBfAlU.\. SUPEIHO!t 
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INSTJWCÇAO PJUI\IAHIA ELEM.ENTAiL 

SEXO FEMININO. 

131 
n 
;)() 2()() 

:n 
<< provisoriamente. 1 D 
Vng·as. . ü G2 

Nn,.; C!,Jeohts publicas <lo sex.o mascolino matrieulnrü.o-se <lmante o anuo passado ll:7HG 
alnmnos, dos t1uae . .:; tiveríto a frcrttwncia lt~gal 3:755; uns do ;;exo feminino matricnlarrio-se 
l :G:3i1 alumnns. c forúo frcqncntes 1022. 

Comparados e.s:-;es alg-mismos eom os de 1Rü8 notn-se nma pcqnena diífereup para nHmo.-;, 
r1ue o directoc attl'ibue ao gTande nnmero _de liecnr;as coneeclitlas eml8G0 ao.-; }Jl'ofes;;ores. p<u·n. 
se habilitar em. 

~os nltimo::; i~xame . .:; sahirrw prompto.s das cscoln~: do sexo mnseo]ino 4iJD n.lnmnos, e mos-
trar/to nprovr~itnmento 2!378, nas do sexo feminino forilo approyadas 91 alnmnas, e eonsiclcra-
cla~ eom aproveitamento !'íG7, <leix.nndo em muitas eseolns ele hayer exame, e em ontl·as onde o 
honve do se remettercm as rtlspeetivas act<1s a direetoria o:cral. 

Se pois a instrneçfLo pu hlica núo tem progredido eom ·-n. eclerid a de q ne t'<>ra pam dczejar-sc 
tam hem nfío tem retrograrlado como fadlmcntc se eolligc tl' estes tlados. 

Tendo EJÍrlo snppl'imidos pela lei n. lGO 1 todos os ex.tcl'llatos erendos pPlo reg-nhnwnto 
n. GG ó a in..;tt'tH~Çfí.o scennrlaria actnalmente prestada em 42 eadelras avttlsns tlistl'iht;idns pelas 
diversas cidades e villas da provineirt, sendo: 
Uad eiras de latim e fmncez. :3G 
De latim. . 1 
De mathematieas elementares. 
De inglez e fmneez. 
Dn inp;lez e geogrnphia. 
Do philosophia n rheto!'iea .• 

1 
l 
] 

<1~ 

J)e:stas achf"w-se vagas G rle ln.tim o franeez, estando as dem;th; definitivamente pt·ovidas, 
l!Hmos a de latim tln capital, cnjo professor entrou em ex.oJ·eicio em virtmle de um eontrncto fjlW 

celebrou com a administra~~ito em 18()0 e tem de reg-el-a ut6 completm· o prazo nclle cstipnlaclo. 
Nas aulas seeanJndn.s rln provineia matricnlaruo-~c tlnmnte o nlt.irno anuo lcetivo 1120 

alnmnos, dos rpHWS tiverfío a ft·er{ttnncin.leg-al :30G; foJ·fío approvados nos nlt.imos exames :n () 
mostrnruo aprov-eitamento HW, etllllpriu<lo arlvertir que tle mnitas desta.-; :mlas nrto ieve a dire-
ctoria as respectivas acUes rln I'X<llllf'. 

Conclnindo, nuo pos.so tlr•ixar rle lamentar eom o dr. directot' g·eml n mit organizaçfLO do 
ensino seenmlnrio em nossa provinr~iu, a (1wtl pos:>ninrlo nma trio grande populnção disseminatla 
em tfw vasto territorio nfw tem .c; e rpwr nm collegio onde a sua mmwro;m e in telligen te moei-
daclo encontre nm cnr;.;o completo de preparn.torios, nos rpuv~s se habilito para os i)stwlfls snpr~., 

rim·es. 



\ 
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mais <lit·ectamente po . .;siio interes~lat· <! lig'<tt' os centro.-\ pl'orlnetnres de nossa província á O.'<-

tra:la de ferro, e conseg·nintemonte ao gmwle mercado da eôl'tc ó, e tem sido a aspim~~ão de 
todas as administraçües precedentes. 

E raziio tóm olln-.: tido, por rtnanto ~centlo corto <[IW um puneu tultlpu ostal'á eonduiüa a 4.' 
seeçfw dessa estrada, o r[l.te em nm prazo nflo muito longinrptr~ o sen tronco prineipal se terá rli-
rig·ido pelos vallos de nose'o.~ mais importantes rios, r1nan-; o Pamhybuna, o lUo das MorteB, o 
üaranrlahy, Paraopeba e outros, pn.m o r1ue cstüo ji~ pela maior parte feitos o:; neceBsarios 
estudos, seria da nossa parte uma incnria nito tmtarmos desde já dos ramaes q ne devem alimen-
t:w o trafeg-o des;-;a g·mnde artcrin, a rpwl nfw poderh sem e1les levar a vida, a riqner.a e a ci-
vilisaeito a nossas, tfLO deeaüente.s povoaçüe;-;. 

1 

Os reeursos da província flftO pot' ora exig·nos para fle emprehender de prompto e com g-rande 
Üe:Senvolvimento uma perfeita rede de connnunicaçüe.;;;; mas porque não podemos fazer muito, 
não devemos crns11r os braços, e consentir <1ne nossa proviricia, onde pela primeira ve'l. soon 
no Braúl o grito de liherchde, sclja ag·ora a ultimq, a tratar dos melhommentos materiae . .;;, de 
<Lue depenrl<; a felicidade dn ;-;ens filho3, e HlntUt <1ual de pouco lhes póde servir essa mesma li-~ 
herdade. 

Eis pontue, apt·esmlt<tndo-vos no apponso n." 7 o relntorio que dil'igio-me o digno director 
das obras publicas da província, peço-vos que attendaes ao que sobre este assnmpto expende 

O eno·enlteiro chefe e adopteis as propostas pot· elle feitas, habilitando a arlministrncão n l.'eali-o ' • 
sal-as de accôrdo com os recursos da provincia. 

Desse me:Smo relato rio vereis o estadn em q ne se acha este ramo do serviço publico na pro-
vincia, e o <1 uanto se tem feito. 

Conheceüdo por mim propl'io a )ll'gente necessidade com que erüo reclamados o.s concer-
tos da estt·nda <JUe das Ag-ua-; Virtno;-;as do Lambary vai tee á. cidade dn Campanha, e d'alli á 
Caldas, mandei realisat· O:'l mesmos concertos incnrnbindo-os por administração á carnara da 
Campanha, na parte comprehcndida em sen município, e a uma commissão composta dos 
cidadãos majo1· Manoel.Toarplim de Carvalho, ·candido .José de Carvalho, capitão Porphirio Flo-
rianno de Carvalho e .Joilo de Freitas Guimarile . ..;, na parte comprehendida no município de 
Caldas. 

A' camara. o á esta commissão mandei adianta e <1 ninr.enalmente a quantia de 500S, cujo 
dispendio deve ser justitica.ilo por meio rle ferias documentadas perante a eepa~·tição de o1n·as 
publicas. . · 

, Prescindi para este fim das formnlidnr1<~s rPeommtmdarlas pelo m·t. :37 do reg-ulamento n." 
5.3, mns nem outro podia ser o mon proeeclimento, desde que, conhecedor do pe.ssimo estado 
lles:Sa estr~tda, na qual não se viaja .sem pm·igo imminente de viela, tive noticia de que essas 
agna~ ~erlM em hrev.e honradas com n uugnsta presen~a de S. A. o sr. Conde d'Eu e de sua 
seremssuna esposa a pnncer.a imperial. 

lln:o11o1J)Cdngem de S~. i\.i\.. 

Tendo a nossa peovincia de ser honrada, como já tive occa.sião de tlir.c'1·-vos, eom uma visita 
de SS. Altezas o st'. Conde d'Eu e <le sua serenissima esposa 11 prince;m imperial, peço-vos que 
h a hiliteis a Mlministração com os meios neet~ssarios para far.er a trro illnstres hospedes uma rece-
pção condig-na e que demonstre a adhesão que os mineiros consagrüo aos principios moparchicos, 
q ne feliz meu te nos regem, e o amor que tributrw :á herdeira presnmpti v a do throno. 

D.ntlusü•in i\.gt•icolu. 

O ohjecto que reclama mai;-; urgentemente vossa attençüo e promptas medidas legislativas 
é sem dnvidn. a indn.stria agTicola, a c1mtt implica ainda clnns rpte~tües graves e vit.aei:l-0 

desapparecimento g·ralnal c vish·ol do tt·almlho esemvo, o a-colonümçii:. 



r 

\ 

------~ 

-10-

A emnneipaçrto ll um facto <lllO o tempo e a ordem dns con~ns tem se cnearl'Pgudo lle J·ealisa!'; 
entretanto que n colonisaçrw nesta provinciu nem ainda teve começo.· 

Sem duvida é preciso encher o vasio <1uo todo" o.-; dias vai deixando o desuppar8cimento .do.~ 
braços escravos; mas eu penso qne nflO é a colonisaçilo e.'ltrnng;eira o unico meio de snpprir ú 
lavoura de trabalhadores livres e de faz:êl-a prosperar. Vôs não ignOl'aes <rue clous malc.-> affli-
gern nos.'m lavoura-a rotina e a emigração de noss<t popula<;ão laboriosa para os scrtoes desta 
província, e para Oil da de Goyaz c Uatto Grosso. 

A emigração é nma conseqnencia neccssal'ia da destruição ahusint das mattas, pois que as 
tenac; se canção, se csterilisão por falta <le meios de renovar-lhes as forçaH. 

As familiaR nteJ!OS abastaclnH abandonão o paiz: c vflo procmar a a1mll(lane,a etll rr'gioes lon-
g'lll<l lUt:-J, 

D'ahi a disper:-;rw d<t populaç~o, r1uc contral'Ía a divulgar,;.rw das flCieueia;:; e das artes; a 
üifficulditcle da hôa administração da justiça; a falta de c;>pirito publico, o <ptc importa nm ,-;mn 
numero de incon venientc:-;, r1 no seria longo referir. 

f- Esta mobilidade da população é nm facto antir1ubsüno, mal observado c muito menos 
attentlido. A rotina seguida até hoje, alem de exhaurir as for~as do sólo, sem reparaçtto possivel, 
repclle toda tentativa de melhoramento, o emprego rlc instrumentos matorios, c Loma inutei..; 
c ociosas todas aH descohertas da sciencia, <1ue á dla <le certo nao tem applicttçüo. 

P,nreeo-me pois acertado rpw, sem desdenhar a imigraçiio estrangeira, procm·emos 
p<')r nm pamdeiro ít emigmr;ão de nos;:;a popnlaçrw para os sertGes, e coloni.~ar, por assim tliz:nr, 
os nacionaes: e o meio unico é iniciar a.pratica rla cultma dos campos pelo arado. 

A cultum dos campos, r1ne entre nós ~;e considerito illlahoraveis e improdnetivos, HÔ se pôr.le 
introdmdt' em nos:m lavoura por meio de escolas normacs; _ums en uno VOH venho propô r a erca-
çilo de escolas theciricai'l com a org-aniz:a~.rw e <lispcndios das c:-;colns conlteeidas na Europa . .Mcn 
pensamento é outro. 

Julgo de gTandes V<tntag·ens, ou antes, de re.-mltados infalliveis, a fundar~üo ele tres on 
mais escolas pratieas, Hirnplcsmcnte pratica,Q, JWH 'proximidades dos maiores c~ntros eousunti-
rlores da província, como sejrw-Ouro Preto, S . .Joao d'El-Hcy, o Campanha. 

Para c.~se fim a provinda mandará vir <h Alllmwnha, on outro r1un.lqner paií:, tres fa-
mílias agricnl t.oraH, ú.o; <pmes se ministrem terraR, casas, instrumentos aratorio:-J, utcnsis e meios 
de snbsistencia até que possrto snh.'>istir do proclucto de sua:-; eolheittts. 

Deve-se mesmo facilitar a estas famílias os meios de se tornarem proprietatarin.:-; rlaH tenns 
r1ne lhe sfto eonfiada:-;, c-;tab3lcr~endo-se cHdiçoes, favoraveis no eontrneto <1ne por ventma se 
Jiz:er r:om elbs. 

En vos nssogmo qne, como en mesmo tive oecasiãO de oh.~ül'l'ar llft província rio S. Paulo~ 
em pouco tempo o.s agl'ienltoros zúais visinhos ús eseolas prntiens, reconhecendo as vantvgen~ 
da verdadeira agricnltma c rpw se) e~te nome mereeo, almn<lonfio a rotina c so tornüo propriamcn-· 
t<! ap;ricnltot·es. 

E' opinirto minha <pte toda n me<lida tendente ú lll'fleipitar a emaneipaçw do~ e.-;eravo.'>, 
sem ontras reconhecidamnnto efíicazes no intuito rle prconeher o vacno r1uc cllcs deixno, póde 
üazer nm deseq uilibrio ccouomieo de gT<Wos eonHC<lllOHeias. 

A verdadeira agricultura zws habilitará a suhHtitnir o trahalho cseravo por nutchi'naH aper-
feiçoadas movidas pelo boi on pelo cava.llo, ou mosmo pelo vapor. 

A terra pz·oduzit·ú mais c melhor, ú ensta de trabalho menor c nHtiH suave. A fertilidade, 
a abuudaneia, a prosperidade convidará, os emigrados ít voltar<llll ao paiz <lo sen naseimento, 
donde r) merlo dn. fome os tinha expcllido, ao pas~o <p10 evitnr{t a eontinnn~iio da émigra<_;fio. 

Vem a proposito, tratando da lav.0ura, fallar-vo.'l da extinc<;f'to, r1ne fl() opera, do elemento 
servil, pois qne ~üo assumptoH iw;eparaveis. 

O exm. o sr. dr. Sú o Benevides, dmante Hna administra<;fw nesta provineia, teve o pen-
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sarnento de adr111irir um documento de su h ido valor estatístico sobre este assmpto; e vem a 
:-;er o nmnero de e:-;cravos libertados nesta província durante o anno financeiro de 1868 a l8Gü. 

Dos juizes mnnicipaes, aos q naes se dirigio mna circular, afim de que informassem sobre o 
lllllllel'O de alforrias por tcst<tmento,re:'lgates & & poucos satisfiserão a esta exig-epcia. 

Entretanto posiD nssegnrar-Yos que sohem ellas annnalmente :'t numero eonsideravel. 
Asi!im, segnnrb as infoemnçoes· recebida-;, forno libertados em 20 munieip,ios 2G2 e.~era-

Yos, a saber: 
No m1ulieipio dr) Onro Preto. lO 

)) )) )) Maria n nn. <14 
)) )) )) Pitan o·n Y. r •· 17 
)) )) )) Parit. 7 
)) )) )) Cnrvello. ~l:{ 

)) )) )) Ponte No\'n. 21 
)) )) )) Conceic;rw. 2 
)) )) )) Ara xá. k 
)) )) )) Pnraentú. ll 
)) )> )) Ubernha. 1\) 
)) )) )) Prata. () 

)) )) )) Bôa Espm·a nça. 
)) )) )) Itaj 11 hú. :-.; 

)) )) )) .Jag-nary. (i 

)) )) )) Caldas. :20 
)) )) )) Baependy. l') o) 

)) )) )) Pinmhy. l 
)\ )) )) Formig·n. 18 
)) )) )) Lavam. l :1 
)) )) )) Pomhn., 7 

2(32 
Ora, restando ainrla 4:1 nmnicipíos, dos rpuws nfto vierãc. 

' mittilHlo-se, termo medio, <ptc nestes fo~;sem alforria(los 500, 
prefaz a somma total de 7ü2; vê-se <1não elentda foi · a somma 
província durante o auno financeiro de 1HG8 a 18ml 

as informacnes exigidas, e ad-. ' 

nmnPro q ne unido ao de 2ü2 
de alforrias efl:'ectnadas nestn. 

' Accrescentai a este facto a mortalidade <lo.o; esern,vos o a esterilidade das ef;cravas, o que 
torna 0 n.o dos ohitos míti supm·ior ao Üqs naseimentos,. e vereis que tenho rasno para dizer 
(plO 0 tempo 0 a ordem das consns tem-se enean·eg·ado da ex.tinccão nTadnnl do elemento sevil. 

Nrw posso deixar t~e i~t~7.er ne;;;te lug-ar uma retloxüo,~e é qu;J nso doações de liberdade que 
se effectuão nesta provmcm sno feitas sem ostentação e sem publicidade. Isto indica ainda que 
os escmvos entre nós não são tfto desg-•·açados, como ~;o dá á entender, pois que elles não po-
dem adquirir som mas sufiicicntes para seu resg·ate, 0 que só 0 à mor de seus st>nhores pó de 
d.nr lugar á tantas alforrias, sem intere.sse e sem ostentacão. 

Em data de lU do mez p. p. reiterei o pedido d'info.rmacões aos jui;.:es mnnicipaes, que as 
deixarão de prestar, e então poder-se-ha saber com exactid~o 0 numero de alforrias havida.<: 
em toda a província. 

'!\unhem di1·ig-i na mesma data circulares aos ditos jui;.:es municipaes, sobre o mesmo as· 
RUlllpto, afim de conhecer-se rpml o, nmnero de nlforrias cffeetnaclas no anno eivil de l8fi9. 

'D'hel'!otn•&u•in ftl'fn'incinl. 

O rlr. Franei:-;co Lni;.: da Veiga, inspector desta repartição, acha-se no go;.:o de llllut licença 
de !3 me7.é:-l <lHO lhe foi ermce<licla por despacho 1l11 lG de maio ultimo. 



Sm·vio po1· algnm t'Jlllpu t!I!J .~~~~~ lng-u1· o eoutntloJ· Cnlllli1l0 .José Vianna \Velel':-lOH,- 1p1e 
tt!ndo sido nomeado p<tra fazet· part.e 1la commissi'io oucane~·atlu de inspeeciouar o Trem Bcllieo 
estú sendo snhstitnitlo pelo I. o nscriptmario mais antig-o, na fôrma 1lo rognlnrnento n. o 52. 

A 2 de jnnho p. p., sob indieaçfio do respef~tivo inspeetor, determinei flue o chefe da secre-
tn.!'in. fln;-:tn J'f'pnl'Lit[iío, .Tofío :\fron~o tln Fig·nnirodo, ~;p dirig·isse a Soroc:tlm, provincia do :-J. 
l'anlo, afim de as.~istit· a feira, fiscalisar o numero de he,;ta:J 11110 tem de entrar para e:>Üt pro-
víncia, tomar os nomei:l do;:; importadores, e fazer os conve·1ientes avisos a;.; estações fiscaos por 
onde po.c;siio passm· as bestas, c111e silo sujeitas ao impo.~to de 3gooo rs. 

Est<t commissrro tom por fim evitar o extravio, rl as frawles 1pw por ventma se possão dai' 
na at'J'ec:ula~~fio flo irnpo11to. 

Dnmntn minhn. emta administraçflo não ~;ofl'coo a the.~omnria provincial nenhuma outra 
alto ração. 

No appenso n." R encontml'eis detalhadamonto o 111w dn mais importante por ella tom 
corrido. 

O estado d1n cofre . .; atú hoje é o segninte: 
.Salrlo existente em f~aix:t (IRGD a 1R70.) róis. 

Sendo: 
Em dinlwil'O 
Em letras •. 
Em etl:'eitos o ont!'o . .; valol'es . 
Existe mais em deposito 

Saldo existente em caixa: 
em dinheiro . 

1870 it 1871. 

Marchi1o com reg-nlnridade os tralmllws desta ropartiçrto. 

473:(;87g530 

<1l!J:713Ul27 
2<1:497U57:3 
!JG:47G8H:30 

1 :!Jl~U7HO 

:22:D58g 121 

No apponso n."!) encontrareis o rclatorio que me foi aprc;;entaclo pol' son dig;no inspoctor, 
0 cidadão .Jose Innoconcio Pereira da Costa: 

O estado dos cofres no dia 31 de julho p. p. era este: 
Snldo no· exercício de 1870-187lrs; 18:M9S42'1. 
Dito no exercício de 18G9,-l870.-80:9G48214. 

Devendo, nos termos da lei 11. o 12:30 de 2G de agosto de l8G4, ter lugar este allllO a feira 
0 exposição ei'oaclns nesta capital peln resolnr;no 11." 107!J de 7 de outubro de 18GO, 0 men ante-
ee.-;sor expedio para esse fim aH necesi:lm'ÜlH ordens em :20 do janeit·o deste armo, e nomeou para 
dirigir os rc . .,;pcctivos trabalhos uma commissno composta dos üi.~tinctos cidadiio.s cnpitno Antonio 
Luiz ele. ilhg-alhtí.es :\Iosfll'eim, tenente Hafucl ·Archanjo de Carvalho Gama, tenentej coronel 
Valorianno '1\Ian:So Wbeiro ele Carvalho, coroneis Francisco 'l'oixeir:t Amaral e .Torro JoHé de J\faga-
lltne.;;;. 

Por portaria de 10 ele junho findo resolvi flnterminar 11110 o,-; chcfoi:l de repartiçües da capi-
tal fizessem igualmente parte dessa commissão. 

Nutro ft-nHladas esperan~~as de que a exposição. seja bom concorrida. 

Jl»uhlicn~o,ões ele nc~o."ô officine,.,.. 

A typographia pertencente ú província, tiHO por algutl~; a1mo.~ existio ne.~ta capital sob o 
reginwu do rcgnlnmeüto 11.'' !JH de !Jl de dezembro de l83G, esteve arrendada enm 0 eidadrw''.Toiio 
Franc.isco de PanlaCastl'o, desde 28 de fevm·eü·o do l8GG uté !30 de novembro do 18Gü, on~ quo 
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foi rescindido o ultimo contracto celebrado com o me~n~o cidaduo para a publicação dos ac~os officises. 
A despeza annualmente feita com este ramo .de· serviço, segundo dados que ti:mho á vista, 

nunca foi inferior a 11:000$000, sendo que em 1867 elevou-He á mais dó duplo.' · ' 
No enta ti to nb~n sempre a província foi bem servida. , · · 
A demasiad~ demora em. algLÍmas impressoes, a falta absoluta de outras, aliás contidas nos 

respectivos contraétos, er·ito por éerto rasõe~ poderosas que devião acon~elhàr o restabeleêiment~ 
da typographia p1;ovinCial, com· à qual :iüi.nca sedespelldeu·mais de 8:0008000, ao· passO que se 
obtinhaa notavel vtÚÍtagemde seÍ·em as impressOes'feitas com mais .celeridade' e.'pérfeiÇão. 1 

.' 

Nito ob:;t~nte,. meu illu.~trado anteces~or rião foi déste perlsa~, e rescindido o COI
1ltracto 

com Pau1a Castro, foi feito o de 16 de dezembro de'l869 com o em prezar i o do DESESEIS DE Jut~u6. 
Além da. obrigação de publicar no pel'iodico desté' titulo todo o expediente da secretariá 

do governo, devia ainda pela condição 2 .•. do contracto, imprimir ern avulso as leis mineiras, ta bel-
las e talões da thesonrada provinCial , relatorios ·da presidencia, ·regulamentos &. 

Mas infelizrrii:mte assim não succedeo. ,,. · · 
Excepção feita do expediente, pubÍicado com muita imperfeição e irregularidade, a empreza 

do Dmmsms DE JuLHO, apenas imprimia alguns ~adernas. de taloes e as leis provinciues promul-
gadas em 1869, qne ainda estão por virem do Rio de Janeiro. · 

· O relatorio que s. exc. o sr. dr. Benevides apresentou-vos em agosto de,l869 não poude ser 
impresso, nem aqui, quando ainda vigorava o contracto com Paula Castro, nem no Rio de Janeiro 
pela em preza do Dmmsms DI~ JuLHo, com a qual celebrou-se o contracto de 16 de dezembro daquelle. 
anno. 

Foi mister contractar sua itnpressão com Laemmert & Irmão por 4:000§000. 
Até hoje não forito distribuídos os 500 exemplares, que devião,ser tirados, porque nilo vierilo 

ainda do Rio. 
Terminando á 22 de maio deste anno o prazo de duração do contracto feito com o DE-

sESEIS DE JuLHO, que durou apenas 6 mezes, e em virtude do qual despendeo a provÍncia 6:503$890 
reis, foi de novo a typog-ráphia provincial arrendada ao. cidadão Francisco de Paula Dias,. e cele-
brado com elle o éontracto de 8 de fcvm·eiro deste anno; o qual vigorou apenas 4 mezes, porque 
á3 de junho ultimo, julguei dever rescindil-o, visto haver o .contractante deixado de. cumprir a 
l. • condição do mesmo, pondo á frente do jornal, sem previa autorisação, um redactor ostensivo. 

Desistindo o contractante da vantag-em consig·nada na 11. • condição, tornou-se effec+iva a 
rescisão desde 25 do junho ultimo e por acto da mesma dat.a restaurei a typog-raphia provinciaL 

Adaptando para seu regimem o regulamento n.~ 38, nomeei os respectivos empregados, cp1e 
percel~em os vencimentos marcados na tabella annexa á portaria; foriio chamados os operari?s. ne-
c~ssar:ws, e aqh~-s~ esta officina trabalhando d~sde .então com bastan~e regularidade e com e~traot 
dmarta econom1a dos cofres publicas, como vereis de dócumentos, que vos serão opportünamente 
apresentaçlos., acha~ulo-se. s.ua ins1;ecção á cargo de 1.mi dos officiaes da 'secretaria da presid~nciá, o 
qual tem desempenhado mui satisfactoriamente este 't~·aballío, sem percebú·por elle gra#fi~aç!Ío 
algum~. . . . . ' · · · · · · · ·· " •·· · · · · 

Se o relatori~ apresentado a e.sta assembléa em'~gosto de 1869, não poude ainda ser ~istribuido 
por causa dos embaraços p~st~s P?r em~1:erarios, ·aquelle com que 0 eirn:sr.·dr. Benévi~~s pflssou 
á administraçn.o de~ta provmc1a em ma1o ultimo acha-se quasi impresso~ e; dentro de poncós dias 
serVOS-}la otfereCido, 'gTaÇaS ao restabelecimento da typographia provincial.. i . . . 

Penso que estas ligeiras considerações são por demt)is sufiicientes para que eu possp. çontar 
qne appi·ovareis o acto pelo qual restabeleci a typographia provincial, !fia qual poderão ser publi-
cados, se assim ·o quizerdes, todos os vossos· trabalhos, e sem aug-mento de despaza para os 
cofres pulJlicos. ' · · ' 

Havendo, como já ficou dito, restabelecido a typographia provincial,, n!l qual podem ser promp-
tificados todos e qnaesquer trabalhos typographicos, resolvi, por aeto de 25 ,de junho ultimo, ede 

., ' .;'1 

... 
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accordo· com 'o' cidailno Aút1iriio de As.~i::J M~\i·tins, rescindir o contrnétó com elÍe celehrado em 3 de 
ii1hi~ de~te 'aím~ :p~ra :a pu blicriçã~do·~~lrrut~1ak de Minas. .· · · 
· . Aceitei o ·prélo e mais objectos pelo rn~smo cidadão mandados vir do Ri~ de inneiropara a 
typog-.~·aphia esp~ci~l. do almanak, e com el~es súppri asfaltas q i~~ se d.avrro par~ tornar a. t~pog-ra
phia PX.ó.vin?i~l ~~.n~~ pérfeit~, ao men?s mn bom e regular eflhi~'elec~mento deste g-ener~,- . 
.. ~ •. .Q--~alqr dos obj~ct9~ tyr;tg-raphicos, de qt~e. a prpvincia fez acquisiçüo, 4~ye ser pag·o ~~ 

vista .. 4P.:~ ,r~s~esti~as f'~ c tt~ra;, encon ~~ando~se.a. quantia de 3:SOO$ 000 q no .ao di to. cidadno Assis 
1\Inrtir,ls; ,fof ~qi~~}~ada 'er.~ !e.v:~reiro deste l\IlUO para éomprar 9s rnesrnos Olljec'to~; rnanda.nd.o-lhe 
e,u, por: e.ssa o~casião dar 1:000$ como 1 grat.ificu,çu.o p~los serviços que prestou na' cornpr~. da typo-
gTapllfade~?tinnda á irnp.ryssilo dc?almanak.;, , .. · ,,;.· ' · 
. , .. :: ~\.~~?egur~-:vos que~ d'ora en~ di!ln~e, montada corno se ac:1a .a typog-raphÍ\1 p~·~yh~ci~l, poderá 
ser nella impresso o almanak de Mhms, com nqtavel differença de despeza á fttv~r. do ~ofre provin-
cial e com a celeridade que demandilo publicações da ordem desta, cujo maior inter{)sse e utili-
clade consiste:ná snri opportnni.dade. 

Scét•ctm•hi elo govm·íi'O. 
"\''' I' Õ! 

.. Dizer-vos qne a :-;ecretaria da presidencia · cumpr~e ·bem os seus dev~res e quç ~ uma repartição 
cdrnpdsta de.empreg-ados.honestos, intell~gentes, e zelosos, que auxilião e~casrnente. a adminis~ 
.traçiio,Jôra·.repetir ·o mesmo .. qne ter~. dlto todos os meus antecessores, e que todos vós sabeis. 

· Seja-me, porem, licito distinguir entre todos o actual secretario, dr. Fernando Teixeira de Sousa 
:,r agalhnes, q úe; c·om ·sim rm:onhecida illustração, prudencin g dédicaçuo ao trabalho, tão valioso 

. àu:dlio'me prestou, e:continuaria .sém duvida a prestar se o seu máo estudo de Baude não recla-
masse a interrupçno do pesado. cargo que occupa, afim de tratar-se; parao que concedi-lhetres 

·mezes de licenç·a. ·" · · · '· . 
. . .· , Faltariit a: um dever :se .nesta occasitio não testemunhasse ao digno official maior interino, men 
·rtÍcoriheciiiÍeíÚo p41ln: solicituclé', bóa vontade, lea~dade e iütelligencia com q 11 ~ me tem coadjn-
vadó ria ·1)àrte relativa .nos trabalhos á sett cat·go; assim 'corno não posso ser indifl'erente ao estima-
v e i :0fficia! de gàbine.te pó r snà actividade e recormrt~r1davel discripçilo rio· desl'ini>enl~o de suas 
·obrig·üçoes. 

, '• •. r 

•• I Pelo"art. :3ü du'lei n. o l :ôl~ de 2~ de; outubro de 1861) foi a í)l'esiJencin auto risada á despender 
·ao:óodu com a li'bertnçnode 'cscrrivas de 8 á'!) a~mos de idade, desig·nadas á 'sÓrte; 
·' 'I.' II ' ' '.' ,. 'I · .. •' ·, : / . , • 

. .; .. , l~sse ar~igo nrro p0~11de, á meu pez~r, ,ter; a devida eX:ecuçno~ p<~r nuo. ter .~ido possivQi org-ri-
;,ni:\Ul'-;i;le 0 e~da~tl:? (l?s_ j:lscravo~, rec.ornm~~Hlado no art. :37 da mes~m~ lei, e por outras diftl-
culdad.es q~w s~bJ:eyi~r!lo: 'urg-~nd?, porem,. ;~ar-lhe o devido c;urnprirnento; vr31lho propor-vos 
;~lgnir{ás moclificaçoes de que ella tem necessidade. 
. . .Ignoro ft;S .razoes,-p~r.q~Hl o l,cg-isl~dormine~r? restringio o beneficio por ella li~eralisado ás 
:·~ria:r:ç~s de_,8; á 9 annos dQ.idad.e~ qu~mlo é certo que, pelp preÇ~ àe ÚlOOS.por,'ella estabelecido, 
poder-s~:-hiüo libertar tambem, eeom g-ra,nde proveito~ .por estar,ern ll1ais pro~i!Ilh.fl. ao. te~npo da 
concepção, excell!:mtes e robustas cscra,vas, que em breve .prnip dnriilo, ao esttí.d,o cidadiios livres 

·e. aptos:pura os, cargos , pu blicos; , · . ' . . _ . . . . 
-~ :. :. Seria· tanibem cor1veniente que dispensas.~ eis .a chmsula do art .. 37, illltodsando .a presidenda 
:~dar execução ·a. léi independente dessa organisaçilo, ou á proporçãO que fo1·ern chen·undo os ca-
dastros dos respectivos municípios; pois q ne, á ter-se de esperar q no se organise 0 dt; província, 

-tarde , se realisará o· beneficio da lei, àttentas as diílicnldndc!! e moro~idadc, (l'.te niío pó de dei~ar 
< de·haver ein serílillltatite trabalho. . 
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Alérn disso, parece-me de muita conveniencio. <1ue autorizeif) a pre~idencia a pôr{\ di<>po.'!i~SD 

de alguns parochos !J.Uantias modicas, mediante as q uaes sejno alforriados na pia baptisnu,tl creanças 
<lo sexo femenino, qm~ndo nisso convenhíto seus senhor&s. . 

Sito estas as informaçoe.q que posso dar-vos, e cujo. deficiencia desculparei~, certos d.e que 
me achareis sempre prompto a prestar-vos todos e quaesquer esclareeirneutos, que julgarde~ ne-
cessarios ao bom andamento de vossos trabalhos: nelles muito confia a província, e ess'n confian-
ça, eu o espero, nM' será illudida, porque a vossa illustrnçllo, pa~riotismo e dedicação á. cau'ta 
publica, snpprindo as lacunas .do meu trabalho, saberllo atttmder ás suas mais urgentes; necessi-
dades, e decretar as medidas de q ne ella necessito. para o seu futuro engrandecimento. 

Pal!\cio do governo da província de Minas Geraes. Ouro Preto, l. • de agosto de 1870.-Aoos-
TlNHO Josn' FBmUHRA BnEns. 
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Secretaria da nolicia de Minas 5 de julho de 1870.-IIlm. o cxm. sr.-Venho cumprir u Llo-
terminacrto constante (lo officio de v. exc. datado de 2 do moz ultimo, expondo o quo tem oc-
corrido sobre os negocíos á meu cargo no periooo comprehendido de 20 de julho do anno p. p , 
data do ultimo ;relatorio, até hoje. 

'fRANQUILIDADE PUBLICA. 
A' indole dos brasileiros na maxima parte ordeiros e respeitadures da lei, e ao zelo das au-

toridades policiaei3, deve-se nrlo ter havido alteração alguma ua ordem publica, e por minha par-
te tenho empregado os meios ao meu alcance para rer~1over as cauc;as, qn~ a provoq nem, 

E' de notar que tendo-se atravessado um perwdo el~ltoral em qnB os ,Ulllmos. sempre se mos-
trtto a()'itados. não se desse senão um ou outro de:3tur1)lo sem consequenClas senas. 

A.s~im na cidade da Conceicn.o do Serro, por accusiuo em que se pro cedia 1't eleicao de elei-
tores espe~iaes, foi a ig·reja en·vadida por um grupo de desordeiros, que apoderou ·se· da urna, 
·impedindo desta for~a a continuaç!lo do processo el,eitoral. . . . . 

Acalmados os ammos voltou aquella populu(~ao a tranqmhdade hnbltual, tendo s1do tomadas 
as convenientes medidas para evitar-se a repetiÇao de taes scenas. 

Na cidade da Itabira, por occasiao da cheg·ada do dl'. jniz municipal, derão-se alguns ex-
cessos condemnaveis da população, l.endo sido anemessadas pedras contra casas de algnn::: ci-
•ladaos.-Dirigindo-me á aque!la cidade, por ordem do antecessor de v. oxc. tive occasião deve-
rificar que o procedimento al_i havido, nao P.assou da. pervetração de crimes meramente parti-
culares, em que nada se podm fazer sem q_uerxa dos <liier~drdos. . 

Para qu~ pod~sse marcJwr ?~m segundade a autor~d~de, caso lhe fossem pre.~ent~s as res-
pectivas querxas, ~rcou .~ dr~posr~ao. do delegado de poltcra uma força do corpo polrcwl sob o 
commando do caprtão l:.llverro Rrberro de Carvalho. 

SEGURANÇA INDIVIDUAL. 

Escuso repetir que, e~~)ora ~ e.mprego dos r~1eios autorisados por lei, e 0 maior zelo da 
parte das autoridades pohcraes1 drarramente se regrstra alg·um attentauo contra a segurança do ci-
tladno. 

Predominao sempre as mesmas causas: a extensão da província, disper::;ão de sua população 
e falta de força, que auxili11 ~s autoridades na repressão dos crimes, que abundao ainda pela irn· 
punidade e m.il causas conhe~rdas. . . 

•rendo. ~m?a_monte em vrsta o ?em pu~hco e a garantia dos direitos individuaes, tenho pro-
posto a drstrtmçao de uma ou outra autoudade e me esforçado por substituil-as por quem es. 
teja na altura desses cargos. · 

Segundo. as participações chegadas á esta repartição depois do ultimo relataria, derao-se os 
seguintes crunes. 

No lugar denominado-Carrego das Pitang·uiras-districto de Santa lUta do Rio Olnro termo 
de Jacuhy, .Jeronimo Joaquim de Santa Anna nssassinou com um tiro seu cunhado Jo'no dos 
Reis e Silva, para roubar-lhe um conto de reis que trasia. O tlelinqucnte que se acha' forao·ido, 
foi pronunciado no artigo t92 do codigo crirninlll. " 

No _distri9to da JUu.tuca, te,~mo da Campanha, foi ~ssassinauo por seu escravo Domingos,, o 
fa?.enderro Lmo Antomo ~a Stlva. Interrogado o delmquente declarou que perpetrúra o crrme 
com uma fouce, pelo motr v o de haver seu senhor travado relneões illicitas com sua mulher. 

Na cidade. de Pnracatü indo dous policiaes capturar o desertor Uyria~o de Lal, foi um delles 
dd~ nome Donnngos de tal bastantemente espancado pot· diversos indiviiluos que com o mesmo 

rsertor achavilo-se convivendo em Ul11'l casa. ' 
No ;arra~al do Pimenta, termo ~o Piumhy foi publicamente assassinauo com dois tiros, o ci-

uadno Se~ermno Gonçalves ~e Olivmra por .JoiLo Uodl'igues Moreira, que já se acha proce~sa~o. 
, Na f~ze~~a àe S. Joaqunn, ~er~no do R1o Pardo, ns:;assinarfio Antonio Rodrigues de Olrverra 
.,endo lot>~1 capturauos Carlos 'l'erx01ra Do.rbosa e Joilo Antonio de Sousa indio·itados tr.andantes 
do uttentauo. ' o 

O delegado expe~io or~em de prisn.o contra os mandatarios que sno Francisco 'l'eixeira 
Barbosa, e JoãO Pererra Lrma. ' 

No. arraial do ~l~apéo tl'U,~as, term.o do .Juiz de Fora, foi assassinado 0 eleitor d'aquella 
fr'cguezru Genero~o Ged~n.o de Ioledo L~rbas. O respectivo delc()'ado de polida, dirigindo-se ao 
lugar do acon.tec~m.ento mstnurou o competente processo e fezo prender 0 individuo Herculano 
Pedro Netto, md1grtado autor do attentaüo. . 

No dis~ricto de Santo. Anto;lio d.o Mo,nt.e , termo de 'l'amanduá, Francisco Ferreira Couti-
nho, ussassmou com um t1ro a I• runc1sco Clncoteiro. . 

No districto d~ Pessanha, term_o .do Se! r o, Francisco Gomes de Santa Anna, assassinou com 
um tiro de g-arrucha l<'ortunato Vre1ra llrag·a, com quem travou-se de rasocs por causa de urna 
rapariga. O delinquente, que s~ acha compromettido em antros crimes, foi immodiatnrnente prez?· 

No lug·ar denominado-Arnbada, termo do Mm· d'Hespanlm foi assassinado Alberto Bastr~ 
mont, natural da Prus:>ia, pelo pottuguez Joaquim Martins da Hocha. . 

Foi assassinado no districto de Philadelphiu, termo de Minas Novas, em sua proprm fnzen • 
da denominada-Mestre de Cmnpos-D. Jacintha José Coelho pur sua escrava Cl~mentina. . 

Nas proximidades do arraial do LUo de Pedras, termo desta capital, junto a estrauu, foi <~n
contratio o cadnvor uu um individuo. A autoridade fez o auto de corpo do clelicto, o das de-
hg-encias u que procedeo, verificou ser a victirnu um portuguez residente om Paty d'Alferes, 
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e ter sido assassinado hn mflis do quinze dias. Forno pronunciados por esse crime .J oúü Fer· 
nantles Correia e i\lauoel Mendes. . . 

Na cidade do Uberaba foi dispm•atlo un1 tiro nn casa tH~ que rezrde o pror,notor publico tla 
comarca. Na mesma cidade o negociante .Joaquim Gomes Vrlella recebeo um trro estando deu. 
tro de sua propria casa, o qual pouco o offendeo.. . . . . 

No tlestricto tlos Alegres, termo de Patos, for assassmado o mdrv1duo de nome Ignacio de 
de Paula Netto, 5•. supplente do subdelegado. ·· . 

Estno indi<ritados como autores desse crime no processo mstaurarlo pelo delegado como 
mandantes Brut~l Pereira de Astirwo c Antonio tle Almeida e Silva, que tambem se assi<rnu 
Antonio Fernandes de Almeida e ccfmo mnndatnrio José Gonçalves de Oliveira. o ' 

Na cidade de S. Paulo dd Mnriahé, o crioulo de nome Sebastião escravo de .Joaquim Nu-
nes. de Oliveira, sabendo que Eugenio José de Oliveira achaya-se· ~u.zente de sua .cmm,, .P!lra ali 
dirigia-se, e encontrando a mulher tlo mesmo sem c?rnpanlun, sollmtou~n para fms rlhcrtos, e 
n~o querendo ella annuir a espancou barbaramente, íaz.endo-lhe nove fe;.rmentos .na cal~eça. sen-
do trez muito graves. o réo acha-se prezo . e pronuncwdo. no urt,. 20<J do· cod1go cruninul. 

No dístricto da Capellinha, termo de Mmn:; Novas, for. ~~ssassrnadu Pedro Somes dos Heis 
com um til·o e urna facada. Já se acha prezo t~m .dos .mdrvrduos. auctores do crime. 

No districto de Santo Antonio, termo do Murwhe, for acomettlda por um grupo de 16 pes-
soas, uma casa em qne por ordem do subdeleg:ado estnvão preso~ .dous recrutas, os quaes fo-
rão tornados por meio de violencia do poder ua força que os vig-ruya, 

No districto de Cattas Altas de Noroega, termo ~c . quehz, A~_tomo Homa~o de Lima, ten. 
do uma pequena altercaçãO com sen padrasto Jouo Qumtrhanno da Silva, o assnssmou com urn gol-
pe de fouce. , , 1 , , 

Em uma estrada proxima no arraial d~ Curral d -El-lley, termo ~e Sabara, us indivíduos 
Ignaci0 Dias de Lima e Chrispiniuuno de i\l!randa Costa, as:'laltarno a Vrcen_te de Faria, em quem 
dispararão um tiro, que felizmente nua acertou,, e travando-se em scgmda um~ luta entre os 
assaltantes e o ofl:'tlndido, foi este gravemente fendo com tres facadas por Ignacw Dia.3: ChriR-
piniano foi levemente ferido e contuso. 

No termo de Montes Claros Mariann? Francisco Par.aizo, assassrnou seu innuo de nome Pau ... 
lo, sendo mandante .Malaquins tarn bem 1rn~uo do assas~maclo. 

No lugar denominado Matta de Suo Vrcente, á 5 .leguas da cidade Piumhy, José Faustino 
llarbozn, filho de José Joaquim Darboza P~1ssos, desparou um tiro sobre o peito do cidadão Leo-
nel Lcopoldino de Mendonça, que fnllece.o mstantanearnente. 
· No .termo de Minas Novas foi assassmado o te!1ente Igpacio Cele.stino da Motta, no terreiro 

de sua fazenda, por um escravo do coronel Antomo dos Santos N01va, de nome Manoel que tu-
o·io deixando no .lugar um facão com que perpetou o delicto, e o animal em que ia r~ontado. 
"' No termo da Formiga no lugar chamado-~~nllinha e Carreiro,-Lino dd tal, filho de Leonel de tal 
de 15 annos de idaue, pouco mais ou menos, arsparou um tiro em Ladislúu, filho de D. Marinnnu 
de tal, de 8 para 9 annos de idade, resultando ficar este g-ravemente ferido no rosto. 

No destricto de Santa Bita, termo ele .Jag-uary, foi morto em acto de resistencia o deser-
tor de nome Manoel Gabriel sendo nessa occasião ferido g·ravemente o soldado, Dario Barboxu 
.de Lima que fazia parte da escolta. 

Nu cidade de Puracatú. Joua Gonçalves de Oliveim assassinou com trez encetadas a Alexan-
dre Guerra; sendo preso o cmninoso. 

os presos da cadeia tlesta Capital Manoel Vicente [•'ernanues, Lucas Antonio Bruuo Mnri-
anno Lourenço Mendes e Quintmo de Lima Sampaio, travarão-se de razões, e na lt~ta ue 
seguia-se Marianno feri o com um in~trume~1to pel'f'urante a Quintiuo que falleceo pouco dep2is. 
Procedeo-se ao auto de corpo de dehcto e mstaurou-se o pror.e::;so. 

'l'eudo o subdelegado do districto de Santa 1\larg·arida, termo da Ponte Nova expediuo um 
escolta para capturar o criminoso Manoel Machado de Oliveira, este resistió a ordem de prisã a 
dispar!lndo um tiro contra a escolta, por seu turno recebeo outro no peito, do qual falleceo in~~ 
tnntnneamente. 

. Ao chegar ao barranco ~o Hio de Aão. Francisco no lugar denominado-Afunuá-a barca em 
que era conduzido para a V1lla d~ São llomão o réo capitao Marianno Francisco Paraizo com-
promettido no ussa~sinat? .d~ seu rrmão Paulo I•:rancisco Pamizo, c capturado pelo subdelen·ado 
de Pedras dc,s AngiCos, for a mesma sorprelwndrda por algumas pessoas armadas, que sahindo do 
rnntto tomarão o preso do poder dos guarclus. 

N~ cidnd.e da Campanl~a, send_o levados ú fonte pura fasercm a limpeza da cadeia os réo" 
J onq unn Carwca, e J oaqmm Justmo Lopes,, t.entarão evadii·-se quebrando • a corrente em que s~ 
uchnvão, c nccomettendo com pedras os pohcraes que os vi<riavão. 

Carioca fo~ otl'enlliclo ua face em consequen~ia de um tiro disrJarauo l)Clo n·uarda Fnmc' _ 
co de Paula Vranna. "' IS 

N'a cidado de Passos, Joaquim Pinto de Paula espancou <rravementc it seu sorrr·o Alcx 
dre Martins da Funseca. "' "' an-
. Os es?ru~os do cidadão Evaristo de Snlles, Cardoso, rt:sidente na fusenda do Campo Ale<rro 

s~ta no d1strrcto do Mundo Novo, ,teri~Io d~ Campanha, sabendo que seu senhor seguia )U~a ~ 
c1dnde forão esperal·o.na estr·ada a drs~ar~cra de nrn quarto de legua da caza e 0 ofl' Id ·n 
g-ruv~mentc com um tiro, escapando n v1ctuna Jus mãos dos assassinos pela vel~cidudo c~1~1 ° 1u~ 
o am;nal de sua rnor~tul~u? tumbern ~ftendido afastou-se do !uo·m· do porin·o. · q 

I• orao presos os mdLclados no cmue evadindo-se o;; principues uutore~. 
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No di;;tricto elo Presidia, termo elo Ubú, foi a~sassinado com clna.> facauas por seu c.:;cravo 
Haymumlo creoulo, 0 fazendeiro ~Ianoel .Tosó da Ornr,, que era :!.• snpplentc do subdelegado. 
O delinq uente foi capturado e processado . . . . 

No districto da villa do Uío Pardo, V1cente de tal e:;pancou! mortalmente a Clmstmo (lo tal 
dando-lhe ern se<~uitln urna facada no pescoço, 

,No districto do Garimpo das Om.H)as,, tel'm~ de Passos, .roi assas:3inado com uma facaua .Ja-
cintho da r,unha 13arboza por AntolllO Lagagmro, qne evauw-se . 

.N 0 distl'icto de Santa Hita de Cassiu, termo de Passos, foi assassinado por diversos ciganos 
o cidaclão l\lanoel Bento de Lemos, pai de numerosa farnilia. 

Em São José da Bôa Vista, termo de Cabo Verde, os ciganos, Anton~o capitão c Nicolúo 
de tal assassinarãO com dons tiros a .losé Jnstino Vieira. 

N~ districto do Claudio, termo da Oliveira, .foi morto em neto de resistencia o crirninozo de 
homicídio do município do Bomtlm. Camillo de Souza Lu_iz, qno lia met,es. evndio·so em Silo Gon-
çalo da Ponte, <lo poder do urna escolta, que o conduzia para esta capital. 

_Foi sepultado no arr.aial do Drumaclo, termo de Q~.cluz, o cacl~ ver ~la esc r a v a N arcisa per· 
tencente a o mta Ubahlma de Hesende, moradora na mzenda do Currallnho. 

Propalando-se que a morte dessa .e~crava tinha. sido o resultado de um crime, o delogndo 
mandou exhumar 0 cndaver, e procedtdo o nece::>sarw exame venficnrao os peritos tel' elle di-
versos ferimentos na cabeça, um oLltr? nas partes pudendas, estanlo todo o corpo qneirnndr>. 

Tomando tuclo por termo, a autor!clad~ remottoo os documentos ao delegado de :3. José elo 
El-Hey a cujo termo pertence a refenda lnzcnrln para procedc~r na forma du lei contt•a o~J de-
linquentes. . . . . . , . . . 

Na fazer, da dos Pato::;, distr!Cto ~la vtlla ch• . Iudau~, 1.o~ nssass!lHHlo com t,m tiro ew ~:un pro-
pria ·casa, Felicíssimo Teixeira do CarvapJO, pm do iam1lta. 

No districto da cidarle de Tarnandna, o esct·a v o, Franccllho cabra, nertencente ao major 
'l'heodoro nibeiro de Oliveira e Silva! c"p~mcou gravemente ú José Fnmcisco das Clwg-ns, fasen-
do-lhe tres contuzões no rosto. O reo lul preso 

I~m Santa Hitn da Ibitipocn, termo.~le Barbacena, Vicente Joaquim de Souza, assassinou com 
urna faca o creoulo Manoel Lope.~ dtt Stlva. 

No llistricto de ~ao Gonçalo da l~ot~t~, termo do Bom!im Jeronimo de Souza Moreira, Herct1lano 
Fernnndes da Sil vu, espaueari"Lo. ~ fenruo gravemyn te a J OtH]ll: m Polonia e An nn 'l'heresn, pelo 
que fori"Lo processados e proutmctariOs_no ~~:ttg-o 20.) do codigo cnminal. 

O réo Jeronimo de Souza i\Iormra fot cnptl!rado no Llistricto da Piedade por ordem do de-
legado do termo. 

No d1:stricto do Brumado, termo .de Snt_Jta Barba:·a, .José Alves Duarte e outros tomarão do 
pode~ ~a justiça um crirr~inozo que. ttnl~a .s~~~- preso pot· o.dem dr~ reilpectivo subdeleg-ado. 

I• 01 arrom buda na ctüade de <J .tel uz a \,aza de neg-octo de Ntcolú.J Lnporte, tendo apenas 
sido furtado um cuvour. 

Na rnes:-;.ut cidade foi tambem arrombada a caza do tenente .Antonio .Joaquim ela Silva, sen-
llo tiJadas de sua botica algumas poças tle prata ~H\ importancin de vinte mil reis. 

l' ez-se os competentes uuctos de corpo de dehcto 
No districto da Ventania, termo de Passos, Antonio Egyuio do Espirito Santo, assassinou 

sua propria mulher, pelo que acha se preso e proce::;sado .. 
. No. districto do Garimr~o das, Canôas, tlo. me:<mo term0, foi gravemente ot1'emlido com dois 

tJros o mspector de quarteirão Eduardo Per(ma Serpa io·norando-se ainda quetn seja o delin-
qnente.. ' b 

~o .districto. do Campo Form~zo, termo (la Uberaba, Pedro A~tonio de Faria a;;sn;;sinou com 
um tiro a Jouqmm Cund1do da Sllvu Peão. ' 

, N? lug-ar denmni~1udo -Pinto:;- dtstri.cto .rln cidade da Ubernba Francisco Alves de tal, tambem 
as,ussmou c9m um tiro a Antomo Hoza da Stlva. ' 
drio·~~s ~~~~a~:~ ~es~~~sti~~g·~~~to~l~~m~. ·u~ ~I.inns1 Novns, lleo-se um confl.icto entre Ilclefonso ~{o-
e d~ste com un;a facada. ' la O::;ta, c 0 1Iual resultou u morte u'aquelle com um t1ro, 

Na rua d~s Caldereiros desta capital, o estafeta do concio da côrte de nome Francisco, 
dispa;ou um ~1\0 contra I-~-~rcul:ma do. tal, que felismente não a otrende~. O l'éo evadia-se. 

hm um st,t!O youco ~~;?~~~lte da Cldnd~ da Odveira foi barbaramente assassinado Francis-
co de Souza Carv,tlho, c u ada de Antonto Chaves 'lo ~I·1 n··•Il 1 ~10 , J<'~t'"to indicia· 1 o~ como allto-

t t 1 l ·' e ·era v o· de M 11 ' 1
' ' b" , ,. "" ' u , res dcBse at e~1 ato t m::; " ::; 1 nga tàes, de nomes l\Junoel e Leon"lrdo, que desaparece-

ruo. . . f . 
. No te~·rno do Patrocl!~~.~ 0 1. a.:sm;~.inaclo, tlentr? c~e sua propria Cê~Za, o c.idadi"LL Mnt·i~nt~o_.José 

Pires. Por ordem do d~lebad~ f0tilo Cclpturado::; oito mtlividuos inclusive &ms escravos l!Hhcwdos 
como autores ou comphces d ~1quelle httentado. 

Foi assassinado com' um ~tro de pbtola no anuial do Ubá districto do Forquím, termo de 
Marianna, por Manoel J nnnarw. da Lnz, o imporlanto füsenüeiro al~'eres Francisco Martins Go-
Illl'S, conseg-uindo se evadir o reo. 

Na cidade de Passos mandando o negociante alferes .Jo;;ó Luiz da Silva, 3.• supplente 
do subtleleg-ado de policia do clh3tricto da mestlllt cidade cobrar de Felix Bourio·nes de Souza 
<Jueil'OZ certa quantia, este prometteo ir pngal-o, e mnuiudo-se de uma fac<\ deb ponta dirigia-
se pnrn a cnr.a do dito alferes. Abi, em prer,otwa de algumas pes;;oa~, deo-lhe tlnns fnendas, as 
qunes o otl'emlerüo levemente pot· ter a victima Jlodido desviar-:;e do uggrossor com velocidade. 
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O réo acha· se proso. 
Na Cidade do Uberaba o porttwuoz Manoel .Joaquim do Can•alho, homem abastado, foi pu-

blicamente offendido com azorrao·t~c na horu da mi:Jsa conventual por Olympio o .Jo.:;é Francis-
co, filhos do major Antonio Fra~cisco. . . . 

A autoridade. competente não tomou conhecimento do facto, por ter o P.aciente de~Iiltido da 
queixa. com receiO de ser depoi:-1 assassinado pelos delinquontes, (Jlle são ttdos pOI' valentes. 

No clistricto cle Santo Amaro termo de Qtieluz, indo uma escolta do corpo policial pren-
der o criminoso Lino Fernandes Vieira, e;>te em acto de resistencia desfechou um tiro sobre 
o solclarlo Manoel Antonio dos Santos, que ficou gTavemente ferido. 

No districto de Suo Francisco J.e Paula., termo do Jui?. de Fora, Prudenciano Pereira dos 
Santos assassinou a Jo~é Antonio Machado-vulgo--Casaca-n!l occasiuo em que ali tmbalhuva 
uma companhia de cavallinhos. 

Em Santa Rita da Gloria termo do Muriahé, .Joaquim Pereira da Costa, ajudado pot· sen 
genro Florencio Alves da Silva, as;,:assinou com duas facadas seo proprio filho .Joaquim Carlos, 
depois de c haver ca:>trado. O motivo que rleo lugar a este acto de perversidadt>, foi ter .Jo-
aquim Carlos deixado por pouco tompo a caza paterna, afim de agenciar algum tlinhmro pelo 
seu trabalho. Forão presos os delinq uentes. 

Deo-se na cadeia desta capital uma desordem entre os presos Pedro de Souza Godinho e 
Antonio Martins ele Abreu que sotft·e de rnonomania homicida, re~ultando ficarem ambos feri-
dos, sendo aquelle gravemente. 

Na fm~enda do ~laranhão, distrieto da cidade de Lavra~, foi assassinado com um tiro o ci-
dadão Antonio Joaquim, e ferido ,,.ravemente um outro individuo, cujo uorne se ignora, por 
Emerenciano José de Abreu, e Joã~ José de Abreu, qne evadirito-se. O professor de t.•s ietru::~ 
da cidade de Lavras 'l'heophilo de tal fui espancado, não se ttndo ainda descoberto q autur 
do delicto. 

Na villa lle Pato.s foi a3sassinado Joaquim PeãO, por :Manoel Juvencio Nunes. 
Nos arrabaldes da. cidade da Uberaba, Manoel l\Iarianno de Faria assassinou com uma faca-

da a Belm·mino Alves Gondim: o réo ovadio·se. O delegado fez recolher ú cadeia a mulher uo 
assassinado em quem recahiuo indícios de complicidade 

Nos suburbios da. fregner..ia de Santa Bita de Cnssia, termo de Passos foi victirna de um 
tiro do qual falleceo instantaneamente, recebendo uma bala do lado dit·eito, o 62 bao·os de 
chumbo gTosso no peito e ant!:J- brar~o, o infeliz Olyrnpio Candido Vilella, mo co aba~tad~ e de 
urnll, família importante. " · • 

Corre como certo, que tão grcwe àelicto fôra executodo por ordem do pae uo morto ú 
fim de se constituir seo herdeiro, visto nilo ser elle cazado. · ' 

O delegado de policia foi ao lng-m· do delicto e instaurou o processo. 
Foi espancado e roubado ern 7001~000 l'iL por trabalhadores da estrada de ferro 0 italiano 

Antonio Pascoal 
Alem deste:=; factos derilo-se outros dos quaes esta reparlicão tratou nu exposirmo que a !J 

de maio pussad? dirigio ao antece~sor qe v. exc. e que por copia a esta acornpanlta. 
Esta repartição tomou as providencias a seu alcance para a captura dos réos que lograrão 

evadir-se, e, instauração dos competentes proces~os. 
rmCAPI'l'ULAÇÁO DOS CBIMES, INCLUZIVE OS DE QUE l'HA.'l'A O OFFICIO DE 9 DE MAIO • 

. Resistencia. • · . . 
Tirada de presos. 
Homicídio. · • • . 
Tentativa do homicídio. 
Ferimentos 
Ameaças • 
Houbo • 
Injuria . • 
J)amno • 
Espaucmr.onto 

. . . ~ 

. ' 

f>IUZÜES. 

. . 
. . . .. . . . . .... .-

!~ 

3 
!~3 
7 

10 
2 
3 
1. 
:l 
7 

83 

Seg-undo consta de participnçõo,.:; fot·ilo capturados o:1 seg·uintes individttos, alem dos fJUe 
trato ua pnrtc-scgurauca indiviclual.-

No termo da Oliveir~l o reo Doming-os, n::Jsnssino de seu '!onhot·: no districto da Mutuca tor-
mo da Campanha, Lino Antonio da Silva ' 

No do ~Iur de Hespanha o de;:;et·tor da província do Espil'ito Santo Fmucisco Felh;berto da 
Silva Carneiro. 

~? .district~ de Santa-Anna dos Frechados, termo da Conceição, o criminozo de morte do 
mulllClPIO do Ourvello, mo noel Joaquim. 

N_o term.o _d~ Santa Luziu .Manoel F1·uncisco Justino Dias. condernnado a um i:trmo e tanto 
do P.risão, I·.~llcto da Silva Pereira prononeindo rtr> artigo 2i) do eodigo criminnl Veris:Oimo 
Pereira da S1lva pronunciado uo artirro 22G do mesmo corlin·o e Antonio Porcír~ Din:; c1·i~ · e u tt · 1 · o t> ' • ' rumor.o ,m lnH osm ws. 
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No districto de Montoircs, termo do Curvello, o celebre crtmmozo do morto Xico Pl'cto. No 
neto da prisflo, houve resistencia da parte do réo. qne em consequencia d'1sso recebeo alguns 
ferimentos. 

Nesta capital o soldado do corpo policial Rayrn uudo J oaquirn Correia, por ter deixado fu-
gir dous galés. . . . · 

No termo de mnrianna, Modesto, Hoberto, e Theodoro, mdtCw<los como autores <lo assass~
nato de um homem ê umn mulher, no rli~tricto do Snmillor. Estes réos, para occultnrem o crt-
me lançarão fon·o nu cuzo. em que se achavuo os victimas. 

No de Santo Antonio dos Patos, o deserdot' Lanrindo Pereira dos Santos. 
E0 Inficionndo, termo dt~ ~Iarinn~1a, os galés Zacharias. Pereit·a elos Santos e .José Pinheiro 

de Queiróz, que tinhao-~e evadido desta capital. . . . . . .. 
No districto de BarreJros, termo de São João Baptrsta, o reo Pedro Pme1ra L1ma pronuncrado 

em Montes Ciaros, 
Em 'l'res Pontus o réo José Francisco Barboza, o qnal c.otnn<lo eondcmnallo n 20 annos 

de prizao pelo jury d'aqnclla cidade, evaclio-se da respectiva cadeia, it mn.is de rlons m~nos, o 
abuzando da ac(:ào da justiea, espa~lCava u nus e ronhava a outros, refngtanclc so depor::; uns 
mattas ern cornpa"nhia de' eolh~un bulas. . · . . 

No districto do clwpéo d'Uvn:'l o réo .José Pedro da Stlva pronLmctaclo corno mcur.-=:o no 
art. 205 do codin·o criminal l\') di:=;tricto do Hio Preto, termo do 'l'nrvo. ' 

No districto ~lo Bomfim, termo de São Homão, o escravo Antonio sapateiro que em 18(;:3 
assassinou publicamente n'nquella povoaçfw a .José Fer:wnde:'· No ,rncst:w distri?to o réc~. M_ar-
tiuiano Moreira da Conceieào, qnc tenton contra a ex.rstencm ele l< l'llnctsco 1\Iannnno ht bmro. 

No terrno de Paracatú "o erimtnoso da Ilugt1gcm Luiz Gonçah·cs du Lu:;,, vulgo-o Bntvo. 
Em Sete Lagôas, te!·mo de Santa Luzia, o crirninozo de morte Antonio Uibeiro Chaves, 

um dos que evadirào-se lm tempos da cadeia d'aqnelle termo. 
No mesmo termo n ré Sophiu Uodrigucs Gnimaracs, compromettida !1C assa:;sinato tle.Nlnriu 

Fernandes. 
Em Santo Antonio do Monte termo de Ttm1nndnú o importante c1'irninozo Querubim José 

dos Santos. 
No termo de Caldas, o réo João Hodrig-ues l\Inroirn, nssas:;ino ele Sevcrinno Goncalvcs de 

Oliveira, no di:=;tricto do Pimenta, município de l)iúrnlty. , 
No districto da Piedade do Paraopcba, termu desta capital,o rúo Jorlll Bernnrtlo do:; San-

tos .Junior, que n'aquelle di:3tricw, assnssinon Hoflno Josú de Araujo. 
No Curvello o réo Lnurentino desta capital. 
No termo desta capital o réo Manoel Men,Jes, cumplice do assas::;inato tle um viajante, que 

teve lugar no lUo de Pedras. · 
No de Sabará o. réo Francisco Litcs-vt.:lgo·-Petropoles. 
No terrn_o ~o .Ju1~ t~e Fora, o reo .J os c Copes criminoso evadido do Mar el'Hcspunhn. 
No ~Iuna~1e o crur:mo::o Manoel Jorto da Fonseca, pronunciado n'aquollc termo em dois pro-

cessos, como mcurso nas penas dos art. 26\) e 1G7 do cou. crim.: na recebeuoria do Escuro o 
forriel do corpo policial, Frunci.:;co de Paula Junior, pronunciado por crime de roubo nesta ca-
pital.N t '1 'I . I ' C . I) '1 • I ' . l' . d " o _en~10 uo 1Y una lü, a~stano •OurJgues dn <'on:S8cn e João Hodrigues da Fonseca, mt tem o::; 
como prmc1l~aos auto!·e~ d~1 torruH~a du dois recruta:.; por meio de violenciu. . · 

No. de Pn·ahy, . IH;ovm?~a d?, ~{lo de Janeiro, o réu dc.sta província, :Tos é Francisco de Moraes, 
conh~cHl? por Jos~ I<r~ncrsco ~orres, r?sponsavcl pelos cmnes do estelllonnto e roubo. . 

N~ cu.lade da l<orrmga, o rev Antomo Gome~ Diniz, que é responsnvelno termo tlo Bom-fun pc-
los crrmes de roubos e resistencin. 

No dis~ricto do Calhào, tenno de Minas Novas, o réo nlnucel Cabra, que no districto do Setubi-
nho, assnssmou ?, teu ente Ignucio Celestino da Motta. 

No J0~jn?. de, lan~~ntluá, us c!·.iminosos Claudtno Ferreim ele Arara, Manoel Fngnndos, .Toão dos 
Santos llC reco e Jo::;c lluono dn Srlva, e t.• pronunciado no art '>~l e., o c 3 o no ·u't 205 elo codrgo <:riminul. · - .... ' '"'· ' · 
. Em _Pur!lcutú, 0 soldac.lo do corpo policial .José Piment,~l Barbozn que na villa de São João Bap-

tista, assussmou seu camarada Candido Pinto ' 
No t~rmo do T.uryo o réo .Joaquim Luiz d!~ Silva, evaelillo do. capoiu d'nquelru cidade . 

. Em~[ assos o crrmmo;.;o de morte no ter·mo tle Tamanduá José Cassinno dos Santus conhecido por 
JOSO I3aeta, 

No districto ele ~anta Cr:uz,~ t?rnlo da Ponto Nova, 0 réo Manoel Goncnlves de Souza, que lw 15 
ou lH nn_nos a.5sassmou a ~<ehshmo de tal, na fregueziu da Saucle, termo Je Murinmw. 

Na v1lla do Santo Antomo da Barra, província da Bahia 0 criminoso de morte do termo de Minas 
Novas, José Gil de Sou~:a. ' 

No Mar d,Hospanl1a, o réo Antonio lhltra do Carvalho, ~pronunciado na Ponte Novn, por crime 
de tentativa tle morte contra Antonio .Julio Barbosa. 

No lugar uenominndo-Forquilha, termo uo I\Inr tl'Hcspnnha, o celebt·e criminoso Manoel C?r-
deiro de A~evedo. que no ünno de ISGG ali as5nssinon btu·burumente o portugucz .T onq uim llibeJro 
Sonres. 

No terrno'tle Puracatú, o réo Innoconcio .Tosó dos Anjos que n 8 ele dezemln·o tio 13GG, na fnzcndn 
do Bahú, distt·icto do Carmo, mnnicipío !lo Ca!llpo Gmmle, assassinou com uma fucada scn cunhado 
J onq nim Antonio Hodrig-nes. 
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No município de Pnssos, o réo .Jose Gaspar de Souza, alli pronunciado no art. 193 do codigo 
criminal. . . 

Na cidade da Franca, província de Süo Paulo, c cnmmofo no termo de Passos, Innocencio 
de tal. 

Em Lavras o criminoso de morte no termo da Leopoldina, Bernardo, escravo, que na noite de 
9 para 10 de f~vereiro do anno pa~smlo evadio-se com outros da cadeia do mes.no termo da Loo-
poldina. .,. . . . • . . 

No termo de Passos, José Lemes da Silva, cmmnoso na vil la da Cmma Verde, provmc1a de São 
Paulo. 

Em Santa Gruz do Escalvado, o réo Pedro Alves Cavalcante, pronunciado no art. 205 do codigo 
criminal. 

No termo do 'l'urvo, os réos .Joaquit? Luiz dn Sil~n e Vicente Maria de Araujo, que em princípios 
de dezembro tinhUo-se evadido dn cadeia ~l'aquel!,;, cidade. 

No da Clmstina 0 réo Francisco .Jonqmm de Castro, vnlgo-Francisco Peão-criminoso de morte 
na cidade de Pindamonhungaba, provinciu do São .Paul?. 

I~rn Valenea 0 réo José P~dro d!l S!l~a, um dos e~ad1dos du cadeia da cidade do 'l'urvG. 
No termo da Ayuruoca, cmco mdividuos que fnziuo parte de uma quadrilha de salteadores, no 

districto do Passa Vinte. 
Em Itajubá sete individuas compromettidos em um assassinato que teve lugar 110 districto da 

Conceição dos Ouros. . . . 
No Juiz de Fóra, o solda~o do corp? pol!cwl, Cu~~od2o Gonçalves d.os Santos, pronunciado r.o 

termo ue Piumhy pelo assassmato do eJgano Manoel S moos. 
No districto do Pa:-;sa Vinte, termo da Ayu_ruoca, o réo João de Faria vulgo-Passarinho -pronun-

ciado por crime de tentativa d~ morte, pratiCa~lo contra. seu pae c eunhado. 
No termo do Muriahé, Lucmdo Gaspar, alhpronune!ado no art. 192 elo codigo criminal, Antonio 

Antunes Vieira, yronunciac~o uo u!t. 192 (]o me.~~no cod1g·o,, Anna ~1osu, prom~nciada por crime de 
íerimentos, e J\'llguel Moreira ?a S!lva, pr?JillllCitldo no Uba por crm:e de resistencia. 

No mesmo termo os réos Lezano Hermque da Fonseca e ~lagdalena Angelica do Carn:.o ambos 
pronunciados no distrieto de. Tomb?s do Ca~·ang:oll~1 ~10 art. 205 elo codigo criminal. ' 

No termo de Pass?s, .Jo:;e .~ntomo Nogueira, .:ndigltndo como autor de diversos assas~inatos nos 
termos de São João d'El·Hey, lr~s Pon~as, e r.w CI~n.de d.e l\Iogy~ provir:cia de Siio Paulo. 

No m unicipi.o de Santa Luzw, o reo ~.os c Fe!tcwno de l\1edeiros, que lm unnos evad.io ·Sü da ca-
deÍ'l d'nquella c1elade, estando ern cumpumento de pena. 

<Em l\linas Novas •. o criminoso de morte n'~quelle termo,, Joüo Gonçalvo::~ Ferreira. 
No districto c1o H10 ~ovo, .termo. d? ~lar d He.spt:n!m, o reo Benjamim .José 'l'eixcira ( uc achn-se 

pronunciado no art. 192 uo .co digo cr:\rrm~~l, ~o mo llldiCwJ.o r~ o assa~sifo!ato de José Esteve~ da co8ta. 
No districto do llrumadmlw,' o reo Clautlmo Alves da Silva, crmmwso do ferimentos nu Capclla 

Nova elo ne,tim, termo de Sabara. . . 
No districto elo Sacramento, o crunmoflo de morte José Faustino dos Santcs, que o armo :passado 

evadio-se da caJeia do Araxú. 

Criminosos 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)> 

Dezertor 

HECAPI'l'ULAÇÂO DAS PIUZÕES. 
de homicidia. • • . 
de tentativa [de homicídio. • 
do ferimentos. • 
de rapto . • • • · • · 
de tirada ou fuga ele preso;:,. 
de roubo . 
de estupro. • 
de rosistencia. 
. . . . . ' 

FUGA DE PllEZOS. 
Conserruirão evadir-se: . 

... 
' . . . . . . .. ... 
.. 

G5 
G 

20 
1 

12 
!) 
1 
2 
1 -112 

' 'nou cad.eiu da Conceição o recruta ~lt~nocl Antonio Sampaio. 
Da cidade do Curvello, um recruta ~CUJO nome não se declarou) por occusiüo do fnzor-se a limpe-

za da cadeia. . . 
Das immodiações do quartel do corpo pohcwl nesta capital os g<tlés Zucharias Pereira dos San 

tos e José Pinheiro de Qnmr?z· . · -
Da cadeia de Suo Francisco. das Chagas do Campo Grande o criminoso de morte no mesmo te._ 

mo, Mig~el Alves, que tambem e resp,msavel por um assassinato no llomflm, onde já foi cor;Llemn~· 
do pelo Jnry. . 

Da cadeia do. Serro,. o recruta, .Jo~o .1:ntomo de Oliveira que alli tiram ficado por doente quando 
em viarrem da Dwmuntma para esta cnrntdl. 

Da 
0

cadoia do Purú, por meio c~e m:roml.Jmncuto em uma fechaduru, o réo sentenciado pelo jury 
de Pitnnguy, Jacintho Alves da Silva Campo::;. 

Da cadeia do Uhoraba o dezertor elo corp_o de caçadores de Goyáz Modesto .Jo~é Hohcrto. 
Do poder deJ~una es~qlt~ UI} lngai' donomnwdo-:S. Domit.~·os,-proximo ú cidade da Campanha 0 desig-nado Antomo Apolmano. 
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Da cadeia do Araxá, ti'C.s reel'nta:::, 2 llezcrtores, 2 oscr1wos c um cnmmoso. 
Da eadda da villn de Cabo Verde, o eriminoso .Torto .Jose tle Araujo. 
gm ct<minho da cidade de ~lontes Clat·o.~ para a Diamautinn, seis recrutas do poder da escolta, 

ql!e ns conrlu:~.iu. . . . . . . . 
· D·:t catleiu da l3ao·a<rem, por oc;cas1ão de se iaz.er a lttnpcza dtt rc~pc;ct1va cnx.ovw, thvet·sos cn-

' b b 1 1! .. 1' t ' m:nosos e recrutas em numero te .,., elos . (] l:aes Jll .. orãc~ cap ur.m,o~ nove. 
Da cadeia tla cidade do Ube1:aba, o Cl'lllllllO: o d!lvono Ma tinas ~<'ernaul~es. 
Da cadeia de <Jnelnz, por mew de atTotnbamonto. o recruta Antomo l{odt'Jgues da Costa, e o cri-

minoso .José Ferreira Diniz. . . . . ,. . . 
lla cadeia dn Turvo, por mew. de un:oml.n<,tnento, _os rcos .~ose t)edro da .Silva, Juaqmm Lmz <~a 

Si!v·< Beneuicto Jose Alves, Joaquuu Jose tle bou:~,a Lunn, Jo~e, escravo e, VICente Mm·ia de AraUJO 
· 'J)a cadeia de Cabo Verde, per meio de arrombamento na porta tla prisão, a ré de homicídio. 
Mnrin Therezu, que tendo, sido ab~1olvida, ag·uaru~wa decisão <la rol< ç~,?·. . 

Da cadeia do Paracatu, por urna ubertma pr·ntJcalla na parede tb ocllllCJO, 03 reos .João Goncalves 
de oliveira, Innocencio Jo::lé elos ,\njos, Antonio Darbosa Je Oliveira, Marco::; José de ~lom·a e OLou-
renr~o Francisco de Sonza. 

ODa cudeia de Pn~sos, o reo .José Pinto tle Püula, que havia so entrog-ado ú prisão expontanea-
mente para respondet· :~o jur:y:. . . · . • . . 

Da cadeia da freg-uezm üo ~~~o Pr~to, por n:ew de.~nornhnmento, um prcso,que nella ex1stla. 
Da cadeia rle Quclnz, o reo Joao IgnncJ_o dcl SJ!v.n. 
Do podot· tle uma escolta o recruta Beued1clo Mnl'tJn:; Alves, que era condnzido de Minas Nóvus 

pura SilO .João Baptista. . . , . .,. _ . . . 
Da catlein de .1 a "'iwt·y, os r c os .lo se Pütlt o Ll:l. ;:;!l v a, Jouo Hemo no da Stl V<t, o preto Antomo, 

.Joaquim i\ludo o Pe.Llro Guill~enniuo, . , . , , . _ . . . . 
Da mos ma caclma por melO d? a:·romlmr.nento, O:, 1 eo:; .J o ao Custodw de Oh ven·a, J oaq mm Gomes, 

,Jo.:é Moreira e José Pit·es ~e 0~1vetra., tuf?'llldo ~ambcm o cornmandnnte da guarda. 
Da cadeia tla Leopuldma, cmco. ct'Jl11lllOSOS unpcrtantus. 
Da cadeia de l3aepondy, por 1~1er9 de nrt'?mban~ento em ulna da;> gTades, os presos Antonio José 

da Hocha, .José Hibeiro Lemos~ Jo~e Antomo tla Silva. 
Da cadeia do Parú, por mew de arrom bmnentc em uma das grades, os pre3os João Ribeiro tla 

Si:va e llorfirio, escrny~. . ' 
Da cadeia tlo PresldiO,, p~r mew de arrombamento na porta da enx.ovia, 0 pre30 Manoel Bernardes 

e José Antonio, escrn.vo fug1do .. 
Da cadeia do Uomflm, P?r.rnew de anombamento, os réos Jel'onymo Mol'eira Cnrlloso, Claudia-

no Alves da Silva, .João, V1gllato, escrnyo?· 
Da cadeia do :\'Iur d Hespanha, o cnmmoso de mortl~ Benjamim Jose Teixeira, conhecido por 

Beijo. l l C ll ' Z f · Da cadeia da c!dat e. (o urvc ?, o reo e. ermo de Freitas Chaves. 
Por esta repartição forão expedrdas as prec1sas ordens para a pl'isüo dos fugitivos e instanrnçiio 

do~; processos. 

Cl'iminosos 
Ht•c,·utas • 
De~1ertores. 
1)<·signado 
l~~·.;ravo:l . 

RECA.PITULAÇÃO DAS FUGAS. 

I ' 

. FACTOS NOTAVEIS. 

56 
20 
3 
J. 
r~ 

No lu~·ar d,el~ominudo-CacÍto?iea-termo du Formiga, de:~appureceu da casa de Manoel Jose de 
So:1;:a, uma momna d? n.ome ~larJ~l, de 10 para 11 unnoH de idade .1 qual oito Jias depois foi encon-
trlltla rno.rt,t: ?I~ ~tm r1b~:r~o pt·oxrmo à ro_ferida cu:::n Peocetlou-~d a auto de corpo de delicto, mas 
o cmluyer .e:st.,W'\ er~ tal c,:ot~do, ü.e l~_u_trefnçuo que osyeritos nenhum exame poderão fazet·. O dule-
g·r.Jo ll1':J~,LUIOU o competente ploce.,::;o para üescobru· se a morto dessa menina foi o resultado de 
al ... nrn Cl'trne. . 

t' ~a .fazem~t~. <le L.~ur·tranno ~~ac~~.a~o Borges, sita no di~tt·ir.to de s. Feuncisco de Paula, termo 
da O!Ivelra, ~~uc1d0.u-~e CJ,1:1,.t?~L'. ti.lO::; ;nn e:J~ravo da tnestna fazenda, tendo antes declarado que 
as,:im p:·ocü'Jli\ pot não Üc;oejcil ,t condernnw;uo tleulo·um·1 pe"o'l innocente poi:; qne elle era o 
venlatleit·o assa:osin~ d.e se:~ ~m:hor·: .1:w:·to em setJ pr~pri~ leit~"n~ uo1te de!~ pura 5 de ,u:uio de7.~~ 
au:to. A.cor!tpoten~~,~11 :01• 1d~~~ p:oce~ou a auto de corpo de tlelicto no cu<laver do sLHClc~u, o,a:; 
ne~~ssar)asmdaga~oe.~, CUJO 1 e:sultado i? I o esclareci monto ua verdade de tudo quanto tica tl1t?· 

Na munhft de 7 de setembro. tnnmfe:-Jtou-se urn incondio nas casas tlu rua de Sào Franelsco da 
cic1nrlc 1\Iarianna, resultando n nuna total do uma u'ellas, e a destruieiio de duus outras, nuo se tendo 
fel:zmento a lamentar perda alguma de vida. . " 

No tlistricto do Hozario, termo de Lavms, inch divm·sos individuas á cnc~a de capivaras no ,rio 
Ca;1iVal'y, e estando todos embarcados em uma cnnôa, o acuso pet·mittio que uiit moço bem proceLittlo 
vmasse com uma baila a cabe~a. de outt·.o de nome .r o sé Pedro q ué fnlleceu mstantaneamcnte. Proce-
d!!.t-so u auto de corpo de tlehcto, c rnstauron-so o proces;Jo. 
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No dia 3 de maio foi apresoutauo ao delegado de Lavras, o caclaver de um creoulo menor; de 
nome Manoel, escravo de Manoel Carvalho Ferreira, que, segundo con.,;ta, apparecera enforcauo com 
uma correia' em um commouo da casa de seu senhor. Proccueo-se ás necessarias deligencias para 
descobrimento da verdade. 

CADEIA DA CA.PI'l'AL. 

A cadeia uesta capital, a mais se()'ura e eleg~nte da província, tem recebido alguns rneihora-
meutos, mas ainda precis1 de muitos ~utros. 

Aehllo·se ali recolhiuos 380 inuivHluos, sendo criminosos, inclusive os galés 3GG, escravo fugido 
-1. recrutas-10, soldados do corpu policial-3. 

'l'endo u assembléa provincial autorisado a factura de l~ cnueius, destinadas ú applicndto dn pena 
de prisão com trabalho, nos pontos mais importante;; la província, o unteces:-1or de v. êxc, recom-
mendou á esta repartição em c..lata de22 c..le novembro do anno pa~~ado, que informa.õse qual ü'ellas jul-
gava mais inc..l1spensavel. O meu antecessor em data de 25, informou quo se':.t ,lnvicla aln·nma é esta 
~apital o ponto1 que deve. ser preferi<lo par~\ con:;tr~ti:·-se a primei1·a de.;tas eaueias, ~ão só por 
ficar ella sob a unmec..liata flscuhsaç~o ~o chef~ d~ pohcw, como por se~· o lug-ar para onde vem gran-
de parte dos pre:;o:> de toda a prJVJncw. ResmtuH~o-;;e n actual cndem da falta lle olllcinas conve-
nientemente mnntndas, onde se emprl'g-uem os reo::J condemnados ú pri::lilo com trabalho e não 
havendo com modos npropriauos para os ,mesmos, parece· me muito oppo1·tunu a occasiÚo de se 
dotar a capital com Ullt ediílcio rwstas condições. 

ENFERMAI\IA. DA CADEIA DA CAPI'rAL. 

Está 11 cargo da Santa Casa de Misericordia, que fornece medicamentos e dietas uos pres<:ls nella 
recolhidos !)ela diuria de um mil reis, em virtude de contracto que celebrou com a thesom·aria 
provincial 

SUSTENTO DE PRESOS DA CADEIA DA C,\PI1'AL. 

Este serviço ncha-se a cargo do ciuaduo Carlos Gabriel de Andmde. percebendo lliariamento 
pelo sustento de cada um 195 rs., e é feito com rngularidade. 

ILLU~liNAÇÃO PUI3LICA DA CAPI'l'AL. 

Acha-se a cargo do meMno cidauiio, que o desempenha com reg-ulat·iJade pela quautia de 1•2• 
8 :Jt> 640 mensaes por lampeuo. 

\ 

SECRE'rARIA DA POLICIA. 

Acha-se em exercício do carg-o de s~ct·etario desta repm·tição o bacharel Carlo:'l Pei.:z:oto de Mello 
que reassumio logo que tint~ou-s~ um~ ltce.nçu de 4 t~er.e;; ~1ue ~he c?aceu.era o governo imperial. 
os empregados desta repartJÇUO suo dtgno" de louvor P?l•t mtel11gencta e r.elo com que de>empl)nilão 
suas funcçues, esforçando-se pot· col'!'e3pondet· a c•Httwnça q tte n :.Jlle.3 uepo:>ito. 

1 E' esta a exposição que. me cu~pre fazer a v .. e~c.. . . . . 
Ulrn.• e exrn.o sr. dr. VICe-pre5tdente da provmcta. -0 chefe de poltc:a.-Ju(Lqutm Cw1tano da 

Silva Guimarães. 

Secretaria da policia de Minas, 9 ,de maio de 1870.-Illm: ~ exrn. sr.-Baseado nos duelos existen-
tes nosta repartição, p~tsso a ft~zet· a v. exc. cor_1fo~·mo me fot ordem~tl?, ntnn succinta exposição 
dos facto::~ mais notav01s occorndos nesta provmcta durante a admm1strnção de v. exc. Em dias 
do mez de ao·osto do anuo pn.:;sado, a lavra do Cnethe-mm·iJn, distante Bete ]eo·ous da Diaman-
tina, foi inv~ditln por g-rnude numeyo d? malfe.itores e gar}mpeiros armados, descontentes de se 
lhes nao dnr o terreno da compa~lna uh local!::Jadn, o hoJe repreilentada IH"los herdeiros do ti-. 
nado major Francisco G?mes lhbeJr,o e outro~, que reclamarão renovaçüo de seu contracto ex-
tincto em julho do refel'l(lo anno. Sendo este facto levado ao conhecimento de v. exc. pelo dr. 
chefe de policia de en~ão, "- exc. alem d~ .outra;; pt'?videncia::J fez fleguit· para uqnellu loculidac..le, 
á disposição do respeetl v o _deiega<;l0. de _pollcJa, um dJ::Jtacn :nento ue 20 praças do corpo policial tiOb 
0 corumanc..lo do teuell~e Sil.vw DllliZ Gouçalv~s,_ que recebeo desta repartição as necessarias ins-
trucçoes. Chegando ult o. dtstacurnm~to _em prmc1p1os de outubro, o uelegado de policia, reunin. 
Jo-lhe as praças de que dispunha, seg-ow com elle para o lo<~ar da sublevac:ão tendo antes fei-
to entrega ao te!lenie i:pvio dos mundudo::J extrahidos dús a~tos para a captur'a dos crnninosos, 
e ''ara a dispersilo dos m vasores. Apresentando -se a forea no Caethé-merirn foi recebida com 
fogo do~ invasores, cuj? nnmero subia a 400; e d~po~s do uma hora de _re;;istencia, elles abnu ... 
donarào o terreno, retirando-se em debandada. Calurào em poder da força publica um crimi-. 
noz o pronunciado. e dous ~~l n~sores, . sendo l~lOrto no co_nflicto um individuo de nome João, vul-
o·armente conl1eCJdo por Intu. Ass1rn terrruuou-se a mvasüo da lavra. O di<~no deleo·ado de' 
t> I' .I p . c .I . 'd . o b policia, Pedro • e~·n~nues erCJm or~·-ea tcmou to~a::J as pt'c!vi e_nciUs pat·n a punição dus culpados 
e captura dos crm1lllO::Jo::, q u,e tomm ao parte na m v as ao, a CUJa f~· ente nao se aproilentou pessoa· 
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alguma de consiJera<~úo.-No dia 3 de fevet'<.liro elo corrente anno, quando na cida<le da Cot1ceiçnc. 
d~ Seno se prúccdia :_, nppuração das sednl:1s ~e~(/lhidas ú _urna pnra eleit0res o,:;peciaes da. freg-ue.zia 
fo1 a igreja invadida por um grupo d~ ll~<h v.1duo~ cap1tnpead~Js pelo paroclw .Toaq u:m ,Jose da 
co~; ta Senna, José Coelho Lagos, AntoniO d A vila Santos, ~ l'HtlCL:-Jeo Coelho Lag<Js, Ft·anctsco Col'l'C11 
de Miranda e Era e:; to Coelho Lnges, que corn grande motnn o algm:;a~;ra se apoderarão da urna, e 
a. fizerão em pedaços pelas ru~1~. Lavrado de tnJu. o. comp~tente auto, que foi envi~tdo ú essa pre~ 
s1dencin, e ao dt·. chefe de poltcw, v. exc. fez pm·tn· Jmmedwtnrnon\o para aquella c1dade o tenente 
Pe<lro d'Alcantara Feu de Unl'valho com :!O praças do corpo policial, pat·a fictu'em á disposição <lo 
deleg·ado tle po licin em quanto reinam;e n agitn;rt.o produ;-;i.Lla pelos factos crimino~os acima refer~ • 
dos, e tomou outras providencias que o caso cxtgta. Depot,; da chegada dn. torç~n a llfJUella loeal;~ 
daC:e, o <lelegndo de policia ofJieiou ao dr, chef;~ de policia em 2 de março u~timo, dir.endo que e:>t•lva 
tcrminndo o proce:.:so eleitor~ll, som <ple s~ tlVe~se ~t lamentar· n repr.odu;ao tlo tt·emendo at,tenta lo ao 3 'dtl fevereiro. Neste sentldo o dr. cltele ,de pol!Cltl tumbem o[lJeiO'l a v. ex.c. em 10 d nq!\elle 
r:no;L. Qnunto, <~os pt·ocessos pel.ns occurreneins jiL cita<la;;,. Ycrit v. ex.c. o Cjll? .cli:-;se o dc;legy,lo tl•~ 
:pol:cw no othcto jnut.o por eop~a.-Chegnndo ao conhcellnento elo ex.tn." u.l!ll,;tro tia Jtl,.;ttçn em 
doz·~mhro do nnnc; pas,;ado, que os e;;crnvos eln fazen<la de 8anta Anna <la Bana, perteneente au 
oopulio de ()u,;,;imiro o Irmão, no Mar d'Hespnnha, esta\'flo snb!Jvaclos, rometteo ao dclcgnllo ll'aqnelle 
CClítl:JO utna fvrc:a nara o anxiliar nas de\igeneias ú que tillha de pl·oee:let•. S:ÜJell'lo tamlwm v. exe. 
dos~e facto, e i'rue'estnvn :sendo delupi<hdo o r~feritlo oxpolio, com preju:t.o do Banco elo Brar.il, se11 
principal credor, reconmH~ndou ú cJ;:;tn repartJçüo que providencia:Jse ú re,;peito, o <lete:minon qne 
pe~ra uli :segub;se, ú úi~po:>i<:üo <lo üclegnllo nmu força <lO 20 praça:> do corpo policial, commn!Jdnda,; 
pelo capitão Francisco Antonio do Carmo. O cleleg-ado, em cnmpl'imento das ordens, rocel.Jidu;;, 
.dil'ig-io~se ú fazenda nlludicla, passou rigorosa husca, interrogou alguns fazendeiros vi:-linhos, o nudn 
ab:;olutamonte encontrou qne mercces,;e attenç<:w; nem vislumbre de insurreieüo. Selllh esta repar~ 
tiçüo informada do que o ex~testumenteiro tle Cn:o~im_iro por nome José du Costa Fonseca, tem ~od 11. 
zido, e acoutado diver,;o:> e;,cravo::; elo mesmo e~poho, rec?mmendon ao delog·ado de poliein, qne 
syndkanelo do factc procede~se contra elle na forma da le1. Appnrecenclo no übtricto do Rio Novo, 
ter·mo do Mar ü'He;panhu o individuo elo nom~ Mariano Gonçnh·es Pereira, reeabio sobre elle su.s-
peitas de que ora furta~lo um_ cavnll~) .que traz1~, e P?r esse mot1vo c: .subdelegado o mandou vir ú 
sua presenc~a para avortguaçoes poltcmes. Depo1s de ltl.tel'rogado, e J nlgado nus circunstnncias ele 
servir no exercito, foi pre:>O COlllO l'O~l'UtU, e paSSUUO Olt? .di,iS, (}110 O Sl;btieleg·ado Junqnim .José da 
Silva 1\il.Jeiro o deteve em um. tronco. J.e cnmpnr:h.a, fcn rem1:1ttielo em uma corrente, que pe~nvn 
tre.~ a quatro arrobas, com do.>tmo u sede do,mumclplO, sendo durante a viagem maltratado pelo 
guarda .Jeronymo do tal, o qual tornauJ.o, 0 Vl.l0 com que elle sustinha a gros~a corrente, dera-lhe 
duüs bordoada::>, lunçunclo-o por terra. hiõti:l.o sendo processados o:; cornpromettidos nesse fncto1 e 
como tenlm-:Je demorado a. C?nc~ u~no do proc~sso, v· ex. c, ern o I • de fevereiro llo cort'ente armo 
toluou a delil.Jeração de deunttll', n l.Jem uo :;ervrço pul.Jlico, o ::;ul.Jdeleo·uüo Silva H1beiro.-'l'ondo sido 
mt~rcado o dia 15 de ou~ub~o do aurH~ p~ssüÜo pa~a ter iugar, na cid~cle elo Uberaba, a execução üo 
réo Jeriwias eiJCruvo, allchegouno um 13 O~COl'l'elo de. t:l. Paulo trar.ondo, no Diario do Hio, ()decreto 
imperial de 30 de se~embro que con~u~utou na de galos perpetuas a pena de morte imposta á Jert!· 
mia;;, havendo com 1sso grande sattstnçào por parte dos habitantes da cidade. Ao nnoitecet· de:>se 
di!!, começou o povo u reunir~se u.u;,; ruas,.t~t.Hlo na frente os dr::;, juize::; de direito e municipal, qne 
ao som ele musien, o ao troar de fogos nrtülcme~,. duYào vi vns ú nos;;a reJin·iuo, á assembléa provm~ 
cial Mmeira, e ao decreto. ele 30 de ~eten~bro. Muts tarde dirigirão-seu rua ~rn qne mora o p1·omotur 
pu\Jiico da comarca, e ~llu co.meçaruo a Hl:mltal~o, nn0meçando pedms pelas janellas, portas e te~ha
do tla cusu de suu restúeucw. Nrw tendo o üelegath de policia fot·c~a sufliciento ú sua d!SpOi!JÇfLO 
pm u. d1::;pe1·~ur o grupo e manter a orelem, limitou-se tt' aconselhar t\0 ~3 cubec~as do motim para m1o 
conun:H~rem com in:mlto::;, o que a final VlliO a conseguir. Em virtude de 'í·equisieão do dr. cllllfe 
de IJOl!Clt~ •. v. .exe._fe~ ::>eguir para aq uello t~l'l.liO um destacamento de 1 G prrwas, sol.J as ortlel!::l <lo 
capltD.o S1l veno Htl.Jetro de Carvalho. Com ofhcto de ::n de fevel'eiro 11ltimo esta repnrtiçüo envwu a 
Y·. cxc., yu~·n c1,ue se dignasse deliberar cotno convie:;se, os documentos por onde :;e ve que o. dr. 
JUlZ ~c dtretto ü nquellu <.:omurc:u, José Antonio Alves de Brito tomou pnrte nns occm·t·enc a;-; nc:una 
relertda:::. O llelogud.u procelloo ú auto Je corpo de llelicto nos estnwos feito.:; na casn do promotot·, e 
imtnur·ou_lH'.~?e::;::;·J ~~úl>ttt:~ o,; delinq ue:n~::>.·-::0 deleg-ado do policia üe"' Baependy, sendo inl'ormnüo ~:: 
que uo dr:otll~to. <1? 1 ns,,a. Quatro pmtJCU\'tw·:oe netos de üe~l'e,;peito ú autoridade e ameaças cot~~L,l 
a sugul'auçu !lldJvtdual, fer. JJtll'l~ ali _mnrchut· uma fo.t·çu J.a g·uunla nacional com 0 fitn de au~tll:n· 
ao r,~.>pecttvo ;~ub~e~~gado nu pt't:>úo üe Jtvet·so::> cl'imtnoso;:; o dezertore:>. Encontrando-se os~n tor~:·t 
Cúlll o réo .Jose Rtbetro Leme, o dnmlo-lhe voz de 1wisrw, foi pot· elle responüillo eom um trro, que 
oncu<Jco gravemente o guurda Cusduuo Corren da >:\ilvn, e levemente a o11tro de nome Jose Cal'lo;-; 
Vic~:m. O referido delegado tentlo conhecimento Je.-;to atteutallo, dit·igio -~e a nqnelle aistl'ieto ncotn.~ 
JlU:]lwJo de lG praça:>, e de harmonia cou~ ? S\L~ld~legaJo, ú1z premler. o re~isteute, um outn~. ~~·.1 -
miuo:;D, e nove ree:utu:;. Por e::;ta rcpartJ~uu furao wmuüa, us prov1clencm:; que o caso exlf,L~l. 
Se,'2t:llÓO informa o delegado aclw· :se instaurado o competente proce::;so.-0 jui;~, de pu;~, elu freg-u~zta 
de 't.:umuro·o::;, termo de ,\lariauna, t·oceündo ::iet· pet·turlmda a ordem publica, por occasião da eletçüo 
de eleitol'e~ e:;pueiae . .,;, que ali devia ::>e [H'•!t:ctlct· uo dicl 2 de fevet·ctro elo eorrente anuo, to!uou. a 
de:ih::l·açào de u~cJiut· o::; tt'<:tbalho:;,. c. pCLl!r providencia:;, qu? forr~o po.r v. ex.c .. tomnel~:> .tuze:1tlo 
pa:·üt· pal'a nquehn frog-nezw,, 110. llta ~1 do .. lé::llllo m~z o c:upltào l<ranc1sco Antomo üo Carm.o. co~~ 
nn1 de::;tacnnwuto de t> praça::> a d!~p_oslção do uJe::;mo JUIZ de paz, a quem reeou:mendon guc t.Ltlll~ 
ve~:'tl u lihorclade do voto na olCJ~ao uun·enda p~ra :d, nquul correo com toda reg-ulandnde.- t\ 
cid 11 de (b ltubit·a, no dia 20 do mcr. pa~;:Jtttlo n ot·üem publiea l'oi ntterada. Pot' oeensifl.o da chegada 
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do juiz municipal, bachat'el Antonio Cesario de Faria Alvirn, qne se echava ~uzente do .termo Pm 
rasuo de um processü por crime de responsabilidatle, e do qual fõra absolvJdo pelo tribunal tia 
relação, rr.umrão-se alguns liberaes em numero de cerca de :.100 cavalheiros, e o forno espe~ar ú 
pouca distancia da povoação. Ao regressarem a ciliade, alguns indivíduos começarão, entre VI v as e 
morras, a dirigir insultos ás au"toridades constituídas, ao passo que outros ataca vão as moradas de· 
alguns conservadores, arrombando portas á machado, e destruindo tudo quanto encontravão no 
interior das c~:-.as, cujos moradores se esco~diilo ntterrudos. No trajecto dos turbulentos pelus runs, 
forno apedreJadas as casas dos conservabores, e contra el!as diricridas grande nPmero de fogos· 
ar~ificines, não tendo er:?apado a tlo. propri? deleg~do de policia. bOs turn.ultos contit~twrao a.t6 Ú."J4: 
umte, e segundo a partiCipação officJUl, havm reemos de que se reproduztssem no diU segumte::..cE 
Tendo v. exc. feito seguit· para ali o dr. chefe de policia com •una forea do corpo policial, elle não,;ifJ 
deixará de prestar opportunumente ú v. exc. uma informação circun;;t~mcinda de todo o occorrido;1~ 
e das providencias que tomar para o l'estabelecim~nto tia ordem e puni eM dos culpados. Seg-nndo :Jf) 
o oflicio de v. exc. de !~de março ultimo, e:<ta .repm·tição expedia as neêessarius ordens em 7 desta.,!';.; 
me7:, prohibindo a remessa de pt·esos pronunc~ad?s, ou com. ~'ecnrsos pendente.~ para a catlea cl!iof 
capi_tal, . onde sô de v erll.O se1 conservados ~s cnmm.osos de~mttvamente condernnados pura cumpritt';L 
a pena, tsto no caso de ~er a caden da capital a mms pt·oxtma do lugar da culpa, e não haver tw;:w 
cadêa do lugm· commodtdade ou seg-urança, ou quando outras cadeas mais prc,ximas não ofl'erecãct•:J: 
tambem seg-urança para adrnissao dos condemnado~. Tmnbem providenciou para que os réos pÍ·o~'J~ 
n unciados nao sai ao do lug·ar da culpa antes do Julg-amento de~initivo, salvo não na vendo caded:tt• 
no lugar. Os presos silo hoj~ transportados de uns para outros pontos, livres de ferros conforme ar.:-.~ 
recommenduçuo de v. exc. Suo esta~ as infornwçõ?s .que posso prestar ú v. exc. Deos g·uarde ú ·/ 
v. exc. Iilm • e exm.• sr. dr. pre::ndente da provmcm.-0 deleg-ado encarregado do expediente. 
da policia, Victor Diniz Gonçalves.-Conforme, C. Peixoto.-Conferi, Soares Moreira, 
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Quartel do commando do corpo policial de l\linas e:n Ouro Preto,, •!~ de julho de 1870. 
Illrn. e exm. sr.-Em obediencia ao uetcrminad0 pot· v. exc. em o~JCt1 dutad? de 12 d<J pre· 

sente mez tenho a subida honra de apresentar ú v. exc. o relutot·w <111e ubatx? passo fu:.~et· 
do estado' do corpo sob meu commando, referindo-me ao que em data ue li de mato do cut·reute 
anno apresentei ao exm. antecessor de v. cxc .. 

FORÇA ACTUAL. 
No estado etfectivo existem 20 ollicines e 53l~o praças. O esta~o :om~leto d.:> corpo deve ser de 

622 pracas inclusive os mesmos officiaes; presentemente faltão m~, Isto e, 38 soldados na pl'imeira 
companJ1ia de caval!ariu e· 25 nus !., de infnntaria, !~ musico!l e um ~ornetn. 

A forca e~tú dividida pelas mesmas 5 companhias e consta do mcluso mappa sob n. 1.• 0 qnul deni'omtra as localidades em qne se achno os referidos officiaes e prnça3, os serviços em que 
e:>tão empregados, o estado effectivo e o que falta para o completo. 

ARMAMENTO, COHHEA~m E EQUIPAMENTO. 
' O corpo está armado e equipado com os objectos ha muito recebidos, sendo que desses 

mesmos forno recolhidos ao deposito de artig-os t>ellicos e dados em descarga ao rne~mo corpo e 
em consumo os constantes do mappa n. 2, não só por imprestaveh; como por antigos e uno 
ofl'erccerem concerto, visto que tambem já havia findado o tempo de :sua dur~çn?· . . 

O corpo, pois precisa novamente de ser r~parado,. quanto. a rsto, ~com, tJrget~cw, rmuto prm-
cipalrnente a referida companhia de cavall~wt, por Iilso que, não ~Igo q~re esttv.e:>se completa, 
mas podia ter maior numero ele praças, .a rguala1' com as co:npunlnas de .mfantarm nu ordem de 
seu numero; 0 que uno se tem consegmdo por falt~ de armamento e coll'eame. , 

A's praças que por desleixo est~agão ou extravião os obJ~Ctos q!le .lhe são confiados, e-lhes 
descontada as respectivas importunc1as em favor da thesom·arw provincial, pela 5.• parte do soldo, 
como determina o art. 39 • do regnla~ento n ?'... . . · 

Sobre a acq uisição, porem, dos obJectos precisos cletxo ~e lembrar q nnlq ner h IIn~Ilde opinino, 
visto que u commissão. mspectora·do co~po, (que encerrou Já seus trabalhos) trata disso miuucio-
samente em seu rel~ltorw, segundo me for declarado. 

· ANlMAES. 

•rem actuulmente o corpo 71 cuvallos e tG8 besta:;, Aclülo se tumbem encostados um cuvallo 
e duas bestas pertencentes ao e;;tado. 

São os mesmos onimaes tl'Uta~~s. os yrecisos, na cavalhar·iça elo quartel e os ':luis, e os que 
se recolhem de destacamentos e d1!tg-enctas silo mandados para o pasto da Cachomra, de proprie-
dade do cidadno Manoel A velino Neves Murta, para ulli descançnrem e ser·em pensados. 

Do mappa sob n. 3 se conhece o destino de todos esses animaea. 
VENCIMENTOS. 

Os officiaes e praças existentes na capital, achão-se pagos de seus vencimentos até 30 de ju-
nho findo. 

Como tive a houra de dizer no citado relatorio de 11 de maio, é de nece:;sidade ser 1·evoll'a-
clo o art. /~7.• do dito regulamento n. 5<1, por que o disposto n'esse artig·o é inconveniente e nc~r
retu sem proveito um extraordinario ~erviço. 0:; vencnneutos das praças devem ser pao·os mensul-n:ente. c 

, d Quan~o ao augmento de vencimentos em geral, limito-me unicamente em dil:er á v. exc. que 
e . e eq.mdude que sej.ão elevados, nno só. em attenção nos serviços que tem prestado e presta o 
co! po •. como tendo-se tgnalmente em contnderacilo o alto preco por que sao vendidos os (l'enero:; de pnmmra necessidade. • • c 

Dei~o ~ar~1bern ~o emittir a minha humilde. opinião sobre este assumpto e de indicar o aug·-
mento da tae::; ~encunentos, porque estou cmvtcto de que a rneuciunudu commi:;são uüo deixou 
de lembr~;:-se dtst~:.l~n~en~o à _vi::;ta os vencirne_nto.s e vnntng·ens que tem os olllcine..; e praça:; do 
cr;rpo pohcwl. da cot te emrelaçuo aos desta provlllclU; sendo que aquelle:; fazem o sel'Yiço no muni-
ctpto neutro, c estes per·correm'o vasto territorio de que está dotada a de Minas. 

ESC RIPTURA CÃO. . \. 

Alterada em todas as .. suas partes pelo regulamento n. 54, nno se tem conseguido chegar no 
tim que parece haver-~e ttdo entno em vista. 

Penso que ~eve con~inuar, com pequenas modificuçoes, a antiga e:>ct·ipturaçno, creando-sc nova-mente as segumtes cmxas: 
. Do fardamento; para o respectivo fornecimento à:; praças, ficando à cm·go do corpo u sua es-cr1pturuçno: . 
. De ecconomias licitas; set~do a respectiva receita proveniente do que c:;tava estabelecido pelo 

mt1g-o 48 do regulamento n. bO; e a de:;pe.~a com a compra do diver!lo::; utensis e mobilia para o 
qunrtel, e que. n!lo devem corre,r pelo cofre dn thesonruria provincial. 

De. conirnnu; para occot·rer a de,;peza d~ ~uneral das praças que fallecerem. sendo a Gnu receita 
pt'o\:emente do desconto de 80 rs. mensaes fe1to a todus us praças de pret marcÚndo se o-quantum-
de:;tmado paru um funeral. 

Do soldos: pura n'clla se depositat·em os soldos dos officiaes 0 praças qnc tendo snhido em 

I. 



diligencias ou quando tenhüo de recolher se de destacamentos, os receberem; c finalmente a de 
divcrilos; afim de ig-ualmente serem depositadas qnaesqner quantias di:Scontadas r~nra pag~me~l
to de pe~a~> de armamento, equipamento e ontrns que pelas pruças forem extravw_dus ou.m~tt
lisadas por negligencia; entrando depois as qnantia:S dis~ontadns para á thezourarm provmctal, 
em vista de guias. 

Vem pe?.nr muito serviço ú 8ecretarin, porem penso quo 1icarú a escripturaçüo mais !'egular. 
O livl'o de matricula nn:-J companhias, bem como c) dos auimaes na t.a companlua, creados 

pelo § Lo do artigo 119, e 80 do actnal regulamento, são dispensaveis, por que havendo-os na 
sect·etnria, tem a experioncia mostrado que utilidade nenhuma oíl'erecem. 

Havendo na secretm·ia livro5 dtstinctos de contas correntes por companhias de todas as 
suas praças, facilmente e de um golpe de vista se poderá conhecer o debito de q ualqner praça,_ 
o que actunlmeute nüc. se ol>te•n com precisão, visto como eBt:W servir~o é feito IH\ the~ourarm 
provincial, aolide afllue trabalho superior. • 

FABDAMEN'l'O. 
Achüo-se as pra.cus convenientemente fardadas; po1·em de\'O di~er ú v. exc. que as mesmas 

praças soifrem em seu5 vencimentos o disconto de 100 réis tliario::J até prcfazer u quantia de 
608000 réis c1ue é intitulada-fundo de :nrda:nento.-Seudo rJste desconto tirado de seus venci· 
mentos, e alem cli::~~o o da 5.• parte á algnmas; ist.o é, ú nmas porque cstragúO o fardamento 
por relaxacào o a outras por serem empregadas em multiplicadas e variadas diligencias, pare-
ce jnsto qi'10 tenhão ellas uma qnaatia para ser applicaua unicamente ao fardamento; cessan· 
do de deseontar-se ú e::Jte titulo a quantia do que trata a lei provincial u.o 12Gü, visto como ó 
dada· pela província ao individuo que se presta ao serviço della. 

RANCHO. 
O raricho gt:ral distribne diariamente 3 comidas, como sejrro café almoço, jantar e cêa. o ol1icial ao·cnte é o encarregado de fazer as compras de generos alimenticios, como de-

termina 0 art. 54 do regulamento n.o 5·1; visto como uao comparecerão licitantes quo se propu-
zessem a fa~et· o fornecimento; e bem ass~m tambem é encarregado da compra dos generos 
precizos· para a ·cavallwriçu pelo me~mo mottvo 

AQUARTELAMENTO. 

. o edificio denominado--Xnyier-em que o corr?o estú aquartelado com os pequenos reparos 
que soffl·eu sempre offereco mms alguma commochdade; mas a não se proceder á seu augmento 
nunca se prestarú para o alojamento do mesmo corpo. ' 

E' de sumína necessidade pt·on~over-f:e ao melhoramento . das salas que servem de mreca-
dacões onde são gtwrdadc,s os objectos de armamento, eqmpamento, arreios e 0 mais • . 

DISCIPLINA. 
E' sustentada pelas disposições criminaes do regulamento n.• 50 de 26 de setembro de t8Gl, 

como dispo em o art. 11~5 do de n. o M de 28 de fevereiro de 1866 actualmente em vigor. 
CONCLUSÃO. 

J<:m referencia pois, ao succinto relatorio de 11 de maio dito; é o quanto por agora me cabe 
a llorJra ele. informar a v.' ex.c. , sentiiHlo ser este um trabalho imperfeito; mas addindo a dif-
ferentes tópicos, releve v. ex. c. r1 ue diga mais o seguinte: 

t.• Que seja ~ómente lle~contatla das praças arrnnchaclas na capital, unicamente a impor-
tuncin das rar:ões diaria:', deixando-se de marcar etapa: 

2,0 Qtt() seja ellirninacl'l qas companhias o livr? tle registro tlc relações de mostra, por qnanto 
ficüo arcbivnclns na secretanu uma, na th,ezourarm. uma e n:l cornpnnlna o respectivo borrão: 

3.• Finalmente, no caso tle revorter a secretana, a escl'lptnraçao do fardamento ó clesneces-
sario nas companhia~ o livro de carg<_l do tu! objecto; poupnn<h! ;~ssim. tmhalho snp~rflno. 
. Deus guarde a _v. ~xc.-IIlm~ e ex1~. sr .. dr. Agostmho .Jo:;e l<errerra Urêtas, M D. vice-pre-

Sidente d'rJsta provrncw. -Joaqutm Jose Moremt ele Mendonça, tenente coronel comrnandnnto. 

l .. -·~ 
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CORPO POLICIAL DA JlROVINCIA DE MINAS I 

MAPl'A EXPLICATIVO DA FORÇA. 1)0 MES:VIO COI\PO COH DECL\R:\ÇÃO 'o.\ PROMPTA NA CAPITAL, ml DILIGENCLU 
I•'AL'l'AS E ESTADO COMPJ,J 
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QUARTEl, E1I OUlfO PH1>1'0 1 1~ DE JULHO DE 1870. 

Destacamento na cidade dQ Passos 
Na de Ubcraba, 
Na da Bngagem. 
Na l.le Griio i\logol 
Na de Pitanguy. . 
Na da Campanha . 
Na de .Iuiz de Fórn. 
Na de Diamantina. 
Na da Pomba 
Na de Pnraeatú. • 
Na de Montes Clarüs. 
N•l dt3 S. João d'Ei-Hei. 
Na da Januaria. • • • 
Na da ConceJCiio do Serro. 
Na villa de s·. llomão . 
Na de S .João Daptis1a. . • 
Na do S. Paulo do l\luriahé. 

• Na do Bôa Esperanca. • 
'Na do Parú. , . ·· _ 
Na d.o H10 Pardo. 
Nn do Patrocinio . 

I Som ma. 
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E~tado maior. ~ Officiaes. ~ Inferiores. 
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Na recebcdoria do Rio l'reto. 
Na do Sapnc<1hy Mirim 
Nas Flores • , • • 
Nas 'l'ros llhn~. • 
Na do Porto Velho. 
Na da Ponto Alta • 
Na do Ouro Fino • 
Na de Jaguary • 

. Na do Prepllinga • 
Na de Tolledo. • . • 
Na do Zacnrias. . • , 
No Patt·ocinio do Muriahó. 
Na do Pir.ú. • .. 
Na do llontal Escuro. 
Na do Guaxnpé. • • 

!Na do 1\l. ar d'Hcspanha. 
).':a da Sapucaia • . , 
'Ra de ~lontc Santo. • 
Na do Jaguára ; 
Na do Avellar • • 
Na do Porto Novo • 
Na do llto Pardo • • • , 
Na do Tombos do Carangolla. 

Som ma. 
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.iERAES. 

J, E DESTACAMENTO..::, EM DIFFERENTES SERVIÇOS, SEU E~TADO EFFECTIVO, 
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Promptos 
Em rlil ig1•ncinô. 

Destacamento na cidade (hl Pas~os 
Na de Ubcrabn. 
Na da Bngagem. • 
Na ile Gr5o i\logol • 
Na de Pitanguy. . 
Na da Campanha . 
Na de .Iuiz de Fóra. 
Na do Diamnntina. 
Na da Pomba • 
Na de Paraeatú. . • 
Na da Montes Clar0s. , 
Na de S. Joao d'Ei·Rci • 
Na da Januaria. . • • 
Na da ConceJCão do Serro. 
Na villa de 8

4

• Homfio 
Na do S João Baptista. . • 
Na de S. Paulo do l\:luriahé. 

!Na de Boa Esperansa. 
'Na do Puni. , . • 
Na do R1o Pardo. 
Na Jo Patrocinio • 
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Na recobcdoria do Rio Preto. · 
Na do 8~pnc,1hy Mirim 
Nas Flores . , • . 
Nas 'l'rcs Ilha!'\ . . 
Na do Porto Velho. 
Na da Ponto Alta • 
Na do Ouro Fino • 

' •' ,, 

Na de Jnguary. 
·•Na do Prepllinga 

Na de Tolledo. 
r:n 
~ 
~ u 
til 

~ 

Na do Zacarias . . • 1 
No Patrocínio do Muriahé. 
Na do Pir.ú. • . . 
Na do llontal E8curo. 
Na do Guaxnpé. 

N
Na do Mar d'Ucspanha. 
l~a da St~pucaia . . , 

1 'a de !\1onte Santo. • 
Na do Jaguára ; 
Na do Avell::lr • • 
Na do Porto Novo. 
Na do 1~10 Pardo . • • , 
Na de Tombos de Carangolla. 
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~~ No ho~pltal . , •. , . • • • , • • . • 
til~ No mercado . • . • • , , • • . . . • .' g w Na <~gencia . do rancho. • • • • • • , • , :1 

2 1 
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i1l ...r,~ No tre~belhco • • , • . • . , . • . . . 
C!:! :z; Na lllU7.!Ctl. • • • • • • , • • • • 
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~~ ' 
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I De ordens: • . • . • • . . • • • . 1 

!! De estado maior. . . . • • . . . . 
1

, 

Da g~arda no ~uartel • . • . . • • • • !M 
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~ ,__. 
~ 
..tj 
u 
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Do duo de galos. . • • • • • • . . • ~ro 
D d: u ll · · 1 1 j e •!O e cava 1ance . . .• . . . . . 

1
, ' -I De ui! o na praca. . • • . • • . • • • ' . 

De plantão , a - • • • • • • • • • • • I I 
De piquete • • • . . • . • . . • . :' 
De ronda . . • • . • . . • ' ~ 
Com licenga . . • . . • • . • . • . . ·r i L ~ 
Sem ella . . . . . • • • • . . . • .1 ~ 
Doentes no hospital. • . . • . • . • • .; I ~1 o· . . ~ 1to no quartel . • • . • . . • . . . • : fi 

·Somma. . . . . • . • • . .• 1 2 ~ 

Prezas ~entenciados, e para sentenci~r . • . . • ·1: · 1 
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Estado completo . , , , . . . , • . . . . . .S 1 1 1 1 1 1 1 f 1 5 4 8 2 2 ~ 
~~;z~~.l~il."t..'ti"~~tl:~~{-~~~~~M~s::l!\!1U~~S:~.ii~~.i&~';::~,z:';!:il~,'!'"~~~~~~~ 

Joaquim 

_z:z:.--,_,-~.::.:.:.-:-·.-;..-,-,.,.:--:···"'""n --:·---:>-..~rn- .......... :.w!:L'~~.z.~:."'":·.:.:-n..~":1~2-..,;Jt:lft'.~~~~~.:."':i'~(l!~.~"n~~.t"~"...~~.~"r<!..,c-........ •r.:9!1::~~~~ 



N. 2. 

I CiORPO POLICIAL D.l PROVINCL:l DE MINAS GERA.ES. 

I'MAPPA DO 'AlUUl\IENTO, CORREAME, EQUIPA1IENrq, UTENSIS, INSTHUJIENT.4.L; RECIBIDOS E DADOS EM CONSUMO NO TRIMESTRE FINDO, COM: I . DECLAHAÇ.A.O DOS QUE DEVEM EXIST_IR El\1 ARRECADAÇAO . \1 

i I I ' \ 
I CAUGA I DESCARGA. I I 
I I ' I ' , v· •. I · Pa~sou do tri-~ Hecolhidos Dados em con-' i evem exisur; 

o ..... 
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:::::1 
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mesu:e ante- neste trimes- Sornma snmo neste tri- Somma ! em arrecadação j' 
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' j-----------· 
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CLASSIJIC.\ÇÃ.U. 

CiQturões .de sol!a com palas e espoleteiras. 
~ Ditos en \·ernh;'ados pura musicas, 
::-:l Correame completo para cnvallaria. 
~ 'l'ulins envernisados para os Eargentos ajudante, 
~ tei mestre e mestre de musica. 

CARGA. I DESCARGA. i ! 

l 
Passou do tri- Recolhidos Dados em con- Devem exi~tir mestr~-;. aute /neste trirnes-/ I Somma. \sumo neste tri [ Som ma. em ar:ecadaçao . 

quar-

.r1o... . tre. . mestre. -. \1 
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~ 1Cnrtucheiras de cavnllaria. 
ftl o Cunanns. 

,1 U I • Í 

3 
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31 
49 

88 
99 

3 
50 
31 
49 

88 
29 I 

I 
I 

138 
29 

138 
29 

3 

31 
49 

438 
Tnlms com pas as. 

·--!Patronas de solla com cartucheiras. 
Estribos de ferro. 
Freios de ferro. 
Embornaes para raçao. 

438 
84 
60 

Sellins com assento de couro de porco, lóros e garupei-, 100 r as. 

I . 
I§ ,_ 
~ 
~ 
< 

I 

Pares de coldres com capeladas de carneiro, 
Peitoraes ~om gamarras. 
Silhns de algodão com 2:charneiras. 
Ditas mestras com 4 ditas. 
Rabicho~. 
Rédeas. 
Cabecadas de solla. 
Mantâs de algodno para sellins. 
Cabeçadas de linho. com prisno dobrada. 
Schebraik dt> panno azul. 
Cangalhas. 
Cabrestos. 
Sobrecargas. 
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~; "" I .,;CAR... . , ,, .. C.A.l!G.A. • 

.. Passo:t do;tri·;· Recolhido~ I 

( 
Dados em con. . - rilivem exiotifl 

mestre ante- neste trimea-' Som:11a. sumo neste tri-l Somma. - em a~recadnçao 
' rior. tre. · mestre. . · 

- I l '\ I \ ·-

CLASSIFlCA.ÇÂO. I - . . õ õ õ . . õ õ é - - o o o· o o . 
"O "O "O "O "O "é "é '"O '"O o "O 

"' "' "' "' "' ce "' ca "' '"=' '"=' "' ..... ~ .... +" .,; .... - ãl - ....... "' "' -U) c.a 'n <n o <12 al r1l cn ..... ãi <ll 
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o .5 o o ~ ""' o -d o •CO: o ""' o -d o ""' 8 ..0 8 .o s 'i:: .o s ..0 8 .o a ..5 I ~ = 8 a 8 .2:! s s 8 8 I 8 8 a 8 

~ ~ r:< ~ o ~ ~ t::: C::l C%1 w w "'4'! 

) . 
)!alas de vaquetas. 57 119 57 ft9 21 I 21 57 89 

:~ Aparelhos de l1mpesa. 40 95 135 29 29 106 z 
r.< Pares de garupa:3 para capotes de cavallaria. 81 95 3~ 115 95 30 30 115 65 I 
::E Muchillas de brim oleadas com corrêas. 325 27 35 350 27 167" I 167 220 
~ Marmittas da folha com corrêas. 350 19 369 23 23 346 .. c.. .... ~Jallote,; para arma de infantaria (ternos) 217 217 5 5 212 ::- I O' Canudos para inferiores. 1 r. 1 4 4. 4 I ' r.< Bornaes para viveres. 219 20 36 275 ii8 b8 21'1 - I 'ui ! 
~~ ! I 

~ jE:>tandarte, haste. e porte. . . 1 1 r 
~ I Ha:>te5 de bande1ras para exerClClO. 4 4 4.· 
z ---, 13 13 5 5 . \ Canastrinhus. 8 

Puxavante:>. 1 1 

I 
1 t 

: 'Torque:>e-;. 1 1 1 1 2 2 
i )lartello:>. 2 2 2-
lu.l Ferro:> de marcar. 12 I 12 

I 
12 12 

:o Bigornas. I l t 1 
r ...,. Bancos de ferrador. 1 1 l I~ 
I- 'l'hesouras de crina. 1 1 1 1 1 t l !W z Hnchadas. 2 2 2 2 1 
!~ 
iE-t Caixõe::;. 3 1 3 1 ·3 
'0 Lampiõe:> de aseite, 4 4 I 4 

Lampiões de kerosene. ti 6 I 6 I Colheres g-arfos e facas. 12 12 I 12 ' Terrinas e pratos travessas. 6 I 6 
\ 6 ~ 

Pratos pequenos de louça e folha. 7~ i 72 . 72 
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I r I 
CARGA, DESCARGA. 

. . 
Devem existir! . ' .. · Passou do tri~~ Recolhidos .. rado' em cou-1 . 

. . . . rnest~~ _aute neste trimes- .. Som ma. sumo neste !ri Som ma . em a~recadaçilo./ _ . . I , uo.. · . tre • mestre. 
. . ~- ... 

\ \ 
\ 

\ . 
\ 

.. 

\ 
.. .. 
.. : 1 ' CLASSIFICAÇÃO. 

I I .. 
o ci : 
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~ 0 .5 I ;:::: 
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~ ~ ~ t:::::l ~ t:::::l ~ 
,_, !------ -·--. ~ . 

I \ 
- I Pipotes e -bani~ para agua. 3 3 3 

J'ogos de medidas de pesos de 1/8 até 1j2 arroba. 1 1 1 
Ditos de me~idas de capacidade completos. 1 ! 1 1 .. 
Canecos de íolha. . üO ! 60 60 
Caldeirão -de ferro 6 I ! 6 6 Dit.os · para 50 praças. 2 I 2 I 2 
Cassarô!as. 2 I 2 I 2 
Br<l<'O de balanca. 1 t l ·. 
D1versos pesos ~de chumbo. 11 ll 11 Tabnleiros pequenos. 1 1 1 
Machados. I 

~ . 2 I I 2 
~lesas com rolln-?és. {j 6 I 6 

"fJ Ditas ;:em elles. 6 6 G o 
I i - Bancos cumpridos. 15 I 15 15 ! .....:: I - Pares de tinteiros. 4. 4 I !~ u 

I z Escrivaninhas de metal amilrello. 3 3 I 3 ~ Espanadores. 2 2 I I 2 ::.... 

I p Armario fixo. 1 1 I 
1 .· 

Ditos volantes. 4 

I 
4 4 

Cadeiras com assento de palhinha. 20 20 

I 
20 I I Tamboretes. •l 3 I 3 I iJ 

l Craveira de medir altura de soldados. 1 1 1 I 7 7 Re!!'nas. I I 7 
r Seiío e prensa. 1 ! 

I 1 I 1 I }Jappa da província. 1 I 

1 I 1 
Moringa para agna, 1 I 1. I 1 I Potes de barro. 1 1 1 

I Capes de vidro. 2 I 2 

I 
2 

Campainhas. 1 I I 1 I 
I I I I 



CLASSIFICAÇÀO. 

~ I Ca:;ticaes. 
~ Cofre· de madeira com 3 chaves. 
Cli ~larquesas. 
~ !Bacias de louca. 
~ Ba!'l'as de madeira: 

Clarinetas. 
Requintas. 
Flautins. 
Sax-sophom. 
Sax-hornes. 

.j Ophecleides, 
~ Bombordom. 
t-i Trompas 2i . 
t::::l Clarins. 
§ Ditos á cylindro. 
o:: Pistons. 
~ 1

1

Trombones, 
z Bombas. 
...... Caixas de rufo. 

Jogos de pratos. 
Arvores de campainha. 
Triangulos de aco. 
Cornetas lisas com bocae.s. 

CARGA. 

Passo:.~ do tri-~ Recolhidos I 
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Ob.servaçõe.s. 
Todos os objectos que se derão em con.sumo, forão remettidos ao depos~to de Artigos bellicos conforme a ordem da Exma. presidencia de 19 de maio 

· prox1mo passado. 
Quartel em Ouro Preto. t4 de junho de 18i0.-Joaquim José .Jioret'ra de Mendonça, tenente coronel commandante. 
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C0Rl1 0 POLICIAL DE ~IINAS. 

1\IAPPA llO~ CA VALLO:O E !liSTAS PERTENCENTES AO ~!ES}IO CORPO, COM DiCLARACi0 DOS DESTINOS .EM 

QUE EST,\0 • 

................................................................................................................................................................................................................................................... 1 ..................................................................... .. 

DO COI\PO. Addidos. 

C'".l :::::::1 m C'".l 
"-' "' o "' 1::!:::! w 

CLASSIFICAÇÕES. 
.., <J• 8 ..-:: <:t> o 
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"" s ; 
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I I 
l I I 

--· - I I I f Promptos cavalhartça . 9 9 18 I na 
I 6 

\ 
47 

\ 
53 I I I Destacados em difTerentes lugares. 

. 1 1 
I I I I I dcligencias. 

8 { 4G 5~ 1 1 
Em diversas . . . . I 

r.s \ 66 .I 11-4 \ I 1 \ 1 . 
Nos pastos . . 

' I I I Total 
. •..,.J • 71 '168 23!) I 1 2 I 3 . ------

' 

O ca\'allo c besta que s.e llChão atltl idos são p.~rtencente5 no estado. 

Quartel err·uro Preto, 14 tle .Julho de 1870.-Joaquim Jos6 Mor.~ de JlllendonÇ•l, ten.• cot•I commandante. 
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In~pectoria de saude publica em Out·o Preto 11 de julho de 1870.-Illm. ,e-extn sr -;-Em 
c~mpmnento ao.offi.cio de v. exc. datado de 17 de junho proximo pnssado, ern que se exig-e de 
Ttm u~ relatono Circuns~anciado de tudo quanto tem occorrido nu proviuci:l relatin1mente i1 sau-
l. e publica para o fim de ser levado ú pre;;ença da n,;sembléa provincial, exporei no possível, ba-
s1ea~o nas poucas informações que me tem sido pre,;tadns pulas canl'lras rnuuidpaes, o que tem 
wndo de muis notavel. 

l 
E' muito diflicil e quasi impossível •á esta inspectorin dat· circunstanciadamente um relataria 

lo estudo sanitario da província. 
, Vasta, como ella é, na carencia de medicas na maior parte de seas termos, não havendo um 

:::o e~npregado de:1ta inspectoria em nenhm de sens m•micipios, são as camaras municipaiil as uni-
cas rontes, donde colher-se pode algumas informações. 

E.stas porem pela maior ptll'te negando a pre,;turem·:Oe, e só npre.sentando-se quando algum 
mui !ntenso e rebelde devasta u população relativa as sua~ localidade.3, e ainda assim de uma 
lllaneira tão insufliciente que não se póue colligir qual a epidimia que grassou, c qt:al a sua ori-
ger~, P.oem~m.e no caso de pôt' agora .~ó podei' dar ú v .. exc. o extt·acto do re,lntoL'IO, que .a 15 
de Janeiro ~lt1mo apreilen~ei ao ante?essot· .de v. exc. arldmdo-lhe o qu~ postei:wrmeute veto ao 
meu con.hecimento, provcnwnte de aunha Circttlar de 20 de. ot:tubro ultltno. CUJas respostas ate o 
mez de Junho ainda recebi dos pontos longinq uos da provmcllt. 

Na uctunlidade não póde ser mais lizongeit·o o e:>tatlo sanitario da capital. 
. Como ~emprc da· se um numero muw,r de o.bitos nas crianças, o que attribue se ú Íl'regn· 

landade e mconstnncia de temperatura e a hut!lidude .. 
A~ enfermat·ias do hospital e da cadcn,, pode-se d1zer, ~ch.ão-s~ d~sert~s. 
A excepeão de rnolestia;:; vulgare.;, chronLCitS e algnmas hgeH'as mdtsposições, nenhuma epi-

demia ou endemia ha para regi,;tl'Ur· se. A popul~Çã? em geml goza de saude. 
Geralmente na província é bo:n o es~uclo salllta.no. . 
Nas casas de cat·idade quart01s, cadeia::. e collegws algumas mole,;tta:3 que apparecem nflo tem 

nspecto alg·um epidemico.' Suo varias e r!ão. a bundão. . . . 
Em al<,.umas povoações do sul da provmc.m como Daependy, Campanha, Clm:>tma e Ayuruoca 

uparecerao bexigas, porem benignas. A ped1do das cumaras municipae,; relativa:3 e das clt·cum-
vizinhançus onde temia .. se a ternvel mvazilo dtt variola foi por e:3ta inspectoria remettitlo puz 
vaccinico. 

Em junho ultima foi a freguezia do Tnquaras,;ú, município do Caélhé, assoloda por uma 
cpid emia que segundo a class!licaçrw d~ respectiva camara era o typho. Provideucias tomou sa 
afim de que a pobreza não soth·esse p~r falta de recursos · 

Itm março do t~G_I) !la cidade do H10 Pardo e seus suburbios gTa:3sou uma epidemia de feut'e:3 
interrnettente:; e permciosas. 

A mortalidade que causou foi notuvel em vista da populaeão. 
Em inform~çã~ n~inh~ pre~tada ?~ .repre.~entação que n re.:;pectivn municipalidade didg-io à 

cxm. prestdencHl, mdiquei, na tmpoSblbthdade de outro~ meios mais a1lequados, qne se po;r.<~~·se a 
di,;posieuo da cnmarn alguma quantia para soccorrer as nece:3siclade:3 da clas,;e indig-ente, e que se 
contratasse algum medico da circumvi;r.inhauça desse lug-ar. , 

Levo-me a crer que minha imlicaçao foi acceita, porem nada pos:=~o dizer de seu resultado pot· 
falta de informações postel'iores da cnmara, n quem pedi e ma\; desse. 

Nessa mesma época foi turnbem invadida por ig-uul epidemia a população elo t;lllnicipio de 
Pas::;o~- Iguaes providencias iorão dadas, pondo-se a disposir·ão da camara, que pe:lia soccorro , 
<J nan~IU sufiiciente a nccudit· os reclamos da neeessitlnde uo~s indigentes. . 

.. E~n se~~mbro desenvolveo-se na freg-uezia da Lapa, mnnicipio de Sabarú, uma epHlemtn ele 
nngin,t mm~ o!! menos inten5u, e permaneceo por tt·es IIHJ;r.es. . 

. O dr. Cusswnno Nunes Moreira preston :3e com feliz resnltndo. E parn nccudir a clnsse des,-
vz~~tda a exm.• presidcncia pôz a üi::;po,:;içi\o üa camnm respectiva a qnantiu Jo q ninhentos rml 
reis. 

Em alguns dos demui:3 municípios h ou v e cazo:> de tlt ver:; a:;; infennidndes, de q ne não faço 
mcn~ão sendo que n rnnior parte dns epedimias, que da-se na pt·ovincit\ tem por ct~usn a:3 emnna-
c:oes paluclozas das margens dos rios, ribeircres ou carregas visinho.> das povonçucs. quando na 
entrada da i:CCCU começilo 11 putrefazerem· se os restos de vegetacs e auirnaes, e US evaport1Ções 
pestiferns dos charco:3 provenientes de ext1·avns[l(:õt•s· 

Quanto a com missão de vaccinação pas:3o a· expô r o que ha. . . o povo em geral nil~ ~e presta a vaccimtr-,;e, e só procum 0 preservattvo da vaccma qnandc a va-
ríola, toca os lugares vismho:; de sua resideneiu ou quando já asilo la s~.a populaçuo. 

Tenho durante os desoitos mezes do meo exercício remettido aos ~o.mmt3sioDnrios vnccina · 
dores duzentos e vinte pares de lamina::; e quator;r.e tubos de pu;r, va~cimco. 

~luito pequeno e o numero dos que a esta inspectoria commumcnrão o seu resultado. 
E pum melhorar e:3ta sorte de cousas julg-o c.'Juveniente serem o:3 profes;sorr.il publico~ ele 

primeira:3 lutra:3 obrigados a titulo lle qunlqttcr recomper:~a a pre:>t<trem-se, ftcando como Inhe-
reme no cargo de sua mi,;silo o trabalho relativo ú vaccmação. 

A vantagem que d'nqui resulta c g·rande, Gerilo todo.:;, os menino3 vnccil!lidos., ~ ao governo 
poupa -se o inutil tmbalho de nomeaçõe:3, que ou recahem n nqnelle" qne J~Ol' maptulao não podem 
IJem servir, ou n'aquelle:J que não ~e quet•etn d<lt' ao tt·nl.Jalll'J de tornm· mtet·e.;.-;e sobt•e a can:3a 
publica. 



'I 

- 4-

0:3 professores, na regra geral, são os ele mais aptidão nas pequenas povoações, e se inte-
ressno ele demonstrarem ao governo que sao elles zelozos no cumprimento de seu:l deveres. 

'romada esta medida, deve-se crer nno s~r ditlicil a prop~tgaçno da vaccina, como tem sido, e 
que raros serão os estragos caur.ados pela rnvazno das bexigas, mal que de vez em quando ap. 
parece entre nós. 

P:J1' prrJplHtn. rl~'ltfl ín>pectr)l'ia forilo nomea.~os pelo ~utecessor de v. exc. cento e quarenta 
..:utllllli"',.:"l'ios vuccitl<Hlore.;, para o~ q uue~ tem :mio reme~t1~o os ti tu los por intermeclio das respe-
ctivas camuras municipaes, a proporçú<> quo lw puz vaccm1co para fornecer·lhe;;. 

O abuso de terem botica aberta. uquelle::~ qu.e nilo tem direito, tem ce;;sado em consequencia 
da minha circular de 27 de abril de 1869, por Isso q·rande numero tem sido o da3 que tem obtido 
titulei de licenca do ministerio do imperio pam esse fim, como se pode ver do livro de reo·istro da 

1 • cl . b sect·etaria c essa exm.a presi encw. . , . , E.' o que posso levar ao conl~eci~n~rlto ~c v. ~~~· a quem .Deo.s <?uarde . .--Illm. e exm. sr. dr. 
Agostmlto José Ferreira Bretas di_gmssHno vtee-ptesidente da provmciU.-0 mspector desnude pu-
blica, dr. Domingos Eugenio N<1gttetra. 
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111m• c exm. sr.-Ordene\;-me v. exc. em offlcio de 17 de junho p. passado, que até o dia 
'-15 d~ ~orrente mez eu prestasse um relatorio circunst~nciaJo de todos os negocios que correm pela 
repart1çao a meu cargo, afim de ser levado ao conhf'cimento da assembléa provincial: passo a dar 
exeeuçào a determinação de v. ex c. 

O serviço. n'esta administração ~em sido de5empenhado com a devida ·regularidade, efl'ectuando-se 
semp~e nos dtas ap1·azados as sah1das do correios, e se algumas vezes os despachos de malas tem 
oxce·hdo ás horas marcadas nos respectivos contracto, é por urgcncia do serviço, e accumulaçào de 
trabalho. As chegadas. dos correio~ t~mbem t:m ~ido !'egulares, excepto uma ou outra falta de pequena 
monta as vezes occaswnadas por Incidentes mevitavms, sendo entretanto os anomutante~ mul~ados 
s~nnpre que dcix:ão de provar com documentos authenticos, que a:> faltas comrnettidas forào por mo-
hvos de força maiO!'. 

O serviço de conducção de malas nas linhas do sul da proviocia, a cargo dos prestantes cidadãos co-
ronel .José lgnacio de Barros Cobra, lgn3cio José de Alvarenga, e Joaquim Thomaz Villela e Castro 

, t~m. Sido perfeitam~nte desempeo~ado. N? import~nt? linha. entre s .. J?~o d'~l-Hci, e Goyn~, de cuj~ 
servtço é emprezano o coronel Joao Marcwno de fana Pere1ru, a prmctplO derao-se algumas Irregnlari-
dades, tendo elle soffddo as competentes multas pelns faltas, quo não forão satisfactoriamento justifica-
dos: agora o serviço vai sendo desempenhado com oxacção. 

Na linha entre esta cidade e a da Oiamaotina á car·go do major Manoel Cassorniro de Magalhães 0 
serviço tom sido desempenhado do modo o mais satisfactorio possível, chegando quasi sempre' os 
estafetas a todos os pontos com antecipação de hot·as. Nas demais liohils, por arrematação o serviço 
tem andado regubr. 

Da Diamantina para os poutos centrae:l c extremos .do norte da província, cujo serviço é feito 
administrativamente sob a direcção o inspecção dos respectivos agentes, algumas vozes tem havido re-
tnrdamento na expedição da correspondencia pelo peso das mabs exceder ás forças dos estafetas: 
trato de sanar esse inconveniente. 

No mez de uezernbro do anno pasasdo indo o correio do Araxá para Uberaba deo-se o incidente 
do animal, que conduzia a mala, disparar c introduzir-se em uma manada de eguas; tres dias de-
pois o animal foi encontrad~, mas sem a ma~a: por es~e facto, n~s termos do respectivo contracto, foi 
0 emprezario multado em 230,~000, que estao rocolh~dos aos cofres da thesouraria por· deducção por 
ella feita no acto de ter lug~r· ~ pagamento das ~lttmas prestações vencidas. Agora os agentes de 
Araxá o Sacramer~to commur~1carao-me te!' a mala s1do achada intacta, estando a correspondencia inu-
tilisada, sem duvida por effmto do temporal. 

Na agencia de Guaicuhy deo-se o notavel e grave facto de serem subtrnhidas trez cartas registra-
das, encerrando HI 1{700 rs. em dinheiro, d'aqui remettidos pelo tenente coronel Valeriano Manso H i-
beiro do Carvalho para o vigario João Francisco da Motta, por tal facto foi demittido o respectivo 
agente Evaristo. Braz Otto ?o Mago~h~~s, o .s~bmettendo a processo por ordem. de cxm. sr .. director 
geral dos correiOs, para CUJO fim dmg1 ao JUIZ de direito da comarca do Jeqmtnhy o officiO cons-
tunte da copia inclusa sob n l, ao quo! acompnnhnráõ G documentos: o juiz de direito respondeo-me 
que passava a instaurar o competente pt·ocesso do responsabilidade, do cujo resultado opportunamente 
me daria conhecimento. 

Ultimamente forão :,upprimidas as agencias de correios do I\io do Peixe, município do Serro, e 
de Suassuhy: assim tem agora a província 177 agencias, que são as que constào da inclusa relação 
sob n. 2 . 

. D~rante o longo período de 19 annos, que exerço o emprego de administrador dos correios d'csta 
provmcia, me tom cabido a satisfar,ão de ver a renda se aurrmcntar prorrrossivarnente em todos os exer-
exercios finanr·oiros. ~ 0 0 

Ao exercício de ~8ü7 a 1868 a renda ordinaria foi do 29:551Wl559, 0 a extraordinaria (multas ?~s 
a1·rcmatantos d.o sorv~ço do. c?ndução de malas) de 615~200 rs. sommando 30:~!02~759; no ~xer~tciO 
de J868 .a 18()9 (ultimo hqmdado) a renda ordinada chegou a 32:691~000, o a extraordmarw a 
1:40 l:P220, importando as duas parcellas em ~H:092;t1J220, tendÓ portanto 0 a'ugmento sido de 3:88~l?'fJ 1~üt, 
ü saber : 3: l39fitd 1 na renda ordinaria e 7 5l~020 na extr3ordinariJ. . . , 

A despesa, em que, como sempre, observo a mais rigorosa economia, no cxerci.clO do ~868 a t 869 
imp01'l0u em 72;830;ttJ33t rs. isto é apenas mais 2:31~/~~0it-7 da do exercício. antcnor· devido a novos 
serviços, e a ter cr·e?cido consider.avelmente a despesa de expediente com os Impressos que pela refor-
ma postal, pas~arão a ser fornecidas as agencias por administraçil.?· .. 

O quadro mcluso sob n. • 3 demonstra classificadamente a recmta e dospeza no exorc1cio do 1868 a 
'1869; ultimo liquidado. 

O movimento dos papeis recebidos e expedidos d'esta administração durante o anno de 1 BG9, co~sta 
do quadro incluso sob n. o !~, sommando: os recibidos 251:7 43 com l~51:20G portes, e os expedidos 
::272:t~l~8 com 517 :ül G portes sendo a totalidade dos papeis recebidos e expedidos 52.i:t 91 com %9W5022 
nortes. , 
· Siio estas as informações, que em relação as occurencias de mais ímportancia, se deriío n'esta 
administração depois do ultimo rolatorio que tive a hoor.a de prestar ao exm: an~ecessor de v· oxc. 

Deus guardo a v. oxc. -Administraç<io geral dos concws em Ouro Preto t.~ de JUlho de 1870.-

MJM4WIJW 
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111m. 0 exm. sr. dr. Agostinho José Ferreira Brotas, dignissimo vice·prcsidonto d'esta _provincia.-0 
admmistrador, Antonio Xaviér dct Silva. " 

----
N.• 1.0-Illm. sr.-Da incluza copia sob n.• t.• v. s. se scientificará que o exm. st·. dire~tor geral 

dos correios dimittindo a Evariste Braz Otto de Magalhães do emprego de agente do Correto de Gu-
aicuhy, ordenou-me que remettesse ú autoridade competente os documentos, q~e eu possuisse, re!a-
tivos aos factos criminosos praticados po: ~sse ex agente a fim d~ ser-lhe mstaurado o respecttv.o 
processo: é v. s,, na qualidade de juiz de dtretto .da comarca, a autoridade competente, a quem, pots 
me dirijo não só em virtude do dispos'o no arttgo do regulamento de 21 de dezembro de ~84!~, como 
fundado no aviso do ministeJio da justiça ?atado de 29 de d?zembro de !855, constante da mcluza co-
pia, sob n. • 2. -Os factos criminosos pral!c~dos pel? r efet'ldo ex agente constão .dos 6 documentos 
juntos a saber: O de n.• 3 versando sobre ;rregulandades •• no .desom~er!.ho do se~vtço, e ~m c~ue exi-. 
gi a remessa dos recibos de trez c.artas rcgtstradas sob n. 2b2t,., 2?2n e 2~2ü, que d aqm farão 
expedidas na mala de 10 de abnl de 1869, _onc~n·and.? v~lorc~ na tmportancw de cent? c quarenta 
e um mil c sete centos, com endereço a~ vtgariO Joao L• ranctsco da l'r_Iotta.-0 de _n. 4 contendo 
a resposta do ex agente sobro o ofli~io actma.' . negando. ~11? haver recebtdo as reCendas trcz ca:tas 
registradas com valore~. -0 de n. • 5 e um olltcw meo dll:tgtdo no ex agente mostran?o quo as dttas 
C 

·tn reg'tstradas com valores ti verão entrada na Agencw, como bom provava o rcctbo lauçado por 
ai uS b 0 • ' J tt ' tl l' d · 1 esse ex agente na propria factura, quo, so n. 6, me uza reme o por capta au ton tca a pe.o ta-

bfllião d'esta capital.-0 n." 7 é a publica for_rna ~e ur~a carta, datada de 26 .do outubro .. d? 1869, 
uo 0 vigarío João Francisco da Matta, destmatano _d a~uellas tre~ c~rtas rog1stradas, dmgw a seo 

~orrespondente n'esta capital o tenente coronel ~alertano ~lanso Htbetro de Carvalho, uc('uzando ao 
ex agente de ter mbtrahido cartas suas quo as fo1 occultar em cnza d? ur~a bcwregan, quo confessou 
0 facto em presença de diversas testemu_nhns, entregando ella ao vt~ano uma carta. sua .. - Da car-
ta do vigario se vê tambem que ello , a_ttnbue ao ex agente a subtracça~ das t:cz re91~t~aaas com va· 
lores.-0 de n.• 8 é copia de um. ofhcw quo em data de 13 d~ fevermro ulttmo dmg1 ao exm. sr. 
director geral dos correios recapitulando todos os factos occorndos, e em que propuz a demissão 
do dito ex agente que incontinente f01-lho dada.-Apresontan_d.o a v. s. todos esses documentos es-
pero que srja inst?urado o competente processo de ~esponsabthdade, de cuJo. resultado v. s. oppor-
tunadamcnte so d1gnará dar-mo conheetr~Jento.-Deo::. gu?r~e a v .. s:-Admtmstração geral dos cor-
reios em Ouro P1·cto, 1_7 de rr~<ll'ÇO do_1870.-lllm .. sr. JUIZ d? d1r~tto d~ ~omarca do Jiquitahy. ~ 
o administrador, Antomo Xavwr da Stlva.-Confondo, Antomo Dws lltbet?'o. 

HELAÇAO DAS AGENCIAS DOS COIUlEIOS DA PROVINCIA DE MINAS. 

N.• 2.~1 Aguns Virtuo.sas, 2 Alfonas, 3 Ayuruo~_a, !~ Arassuahy, 5 Araxá, 6 Bnependy, 7 Bagagem, 
8 Barbacena. 9 Barra do H10 das Velhas, 10 Bom l'lm, 11 Barra Longa, 12 llrumado, 13 Cnho Verdo 
14 Cacthé, 15 Caldas, lG Campanha, 17 Carmo, 18 t:attas Altas, 1!) Capellinha, 20 Chapeo d~Uvas' 

. 21 Christina, 2,2 Co~c~ição, 2~ . Cocnos; 2'1, C~rvello, 25. Congo?has de ~lattosinhos, 26 Congonha~ 
de Sabará, 27 Conc01çao da lbtttpoca, :.!8 Cap1vary, 29 Dwmantma, 30 Dores do Hio de Peixe 31 
Dores da Bôn Esperança, 32 Espírito Snnto, 33 Formig,,, 3 1~ Formigas do Montes Claros, 35 Griio 

1
!\lo-

gor, :16 ltambé, 37 llabirJ, 38 ltajubá, :w Indaiá, 40 Jacuhy, M Jnguary, 1~2 Januaria !~3 João 
Gomos M~ Juiz do Fór~1, 45 T~avras, 46 Leopohlina, !~7 tambary, 48 Mar d'llespanha, !~9

1

1\lar-ianna, 
50 Mathws Barbosn, 01 1\Ierccz do Pomba, 52 Minas Novas, 53 Morro do Pilar 51~ Mattosinhos 
(rounici~io do Sal~ará) 55 Madre do Does do N. Senhora do Angú, 56 N. Senhor; do Bom Dcspach~ 
(Pitangm) 57 Oltvrira, fJ8 Ouro Branco, 59 Ouro Fino, (Pouzo Alegro) 60 Paracatú 61 Pará 62 Pas-
sos, 63 Patrocínio, >G'•· Philadelp~lÍn, 65 L'iranga, 66 Piumhy,ü7 Pitangui, 68 Pomba: 6\:J Ponte'Nova, 70 
Pouzo Alewo. 71 I ouzo Alto, 7'2 Prata, TJ Passa Vinte, rAyuruocn) 71~ Ponto das Tros Ilhas, 7;) Pie-
dade, (Mmas Novas) 76 Qucluz, 77 Qmlombo 78 Rio Novo 79 llio Pardo 80 Hio Preto 81 S&barú 

S t' A d O 8" S ' ' ' ' 82 an ;111a o, n~a, -> . anta Barbar·a, 84 Santa Luzia, 85 Santa Quitoria, 86 Santo Antonio do 
Monte, 87 S. hanet~co ,d,ns Chaga~, 88 S. João Baptista, 8\:J S. João d'El-Hey, 90 S . .José d'Alem 
Para~~yb_a, ~I ~· Jose ? El-Hoy, 9_2 S. Paulo do Muriahe, 93 S. Homão, !)!,. Sarro !:la Sette Lagoas 
96 Stmao, l enma, 97 Santo Antomo do Machado, 98 S. Caetano da Vargem Grande, 99 S. Gon-
çalo da Ca~panha, 100 Sant'Anna do l'orapotinga, 101 S. José da Paraopeba, 102 S. Gonçalo, (Serro) 
;oa Santa Ht\a do Sapucahy, (Jílguary) 104 Santa Hita da Ibitipoca, 105 Santa Clara, lOü Sapé, 107 
Sacra~ento,, 108 Santa C:ruz da Chapada, 109 Soledade, (ltajuba) 110 S. Pedro de Alcantara, (Araxú) 
111 1 abo!CI~o, 112 Tamanduá, 113 Trez Pontas, 11!~ Tnboleiro Grande, (Snbará) 1 t5 Ubá, 116 Ubo-
raba, t17 V tlla Bel la do Turvo 

Administração geral dos co.rrcios om Ouro Preto t3 de julho do 1870.-0 ajudante contador, 
Antonio Dias lliúeiro. · 
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BALANÇO DEFINITl VO DA RECEITA E DESPESA D' ADmNISTI\A\0 GEHAJ. DOS Cl 

------------------------------------------·----.· I RECEITA. 

ADMINISTRAÇÃO DO CORREIO. 
\ 

connEIO 00 I AGENcr.l To TAL. l 
o uno PitETO 1 ' 1 

II----------------------------------~------~--------~-----
30:C 14885101 t 

'i TS7~530 t 
fProductos de sellos vendidos. , . . • • 
·Idem de cartas e outros popeis de portos. , 

6:3018190 23:747:20 
H .21C 713120 

• I 

Idem de cartas não franqueadas e com scllos insuffi. 
I cientes . • . • . . • 15$900 

I 
lt82~000 l . ' 

' Idem de cart~s expedidas com a nota de-pg-por 

I 
falta do sellos. • • • • • • • , -- ~!60 __:: ~~960 ; 

, 6:391;':1300 26:29\fOO 32:( )~1$000: 

EXTRAORDINARIA. 

Importancia de muhas impostas a diversos :mama-
tantos, que effectivamente foi recolhida aos cofres 
da thesourana da fasenda por deducção feita pela 
mesma thesouraria no acto de serem elles p:~gos 
das reapectivas prE~stações. . . . . . . . t: 3908000 : 1 ::~1108000 , 

Idem de ditas por inJracção .do artigo 31 do novo 

I 
regulamento postal • • • • • • • -~ ___.:~ ---~8220 

7:782$620 26::l09SOO 3~:092S220 
Idem de saques fcilos sobre a directoria geral dos 

correios • • • • • • • • • 
Premio dos ditos • • • • • • • • • • . 
Idem de pagamentos directamente feitos pela thesoura-

9128572 
198100 9318672 

ria da fasenda, e palas collectorias, e deducçào feita 
pelos agentes de ~ua.s porcentagens. . • • • • 72:8308331 72:8:3oag~ 
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ADMINISTRAÇÃO DO CORREIO, I ORDENADOS.l I 
I 
\ 

.\ 1:199'\98~\ Administrador e thesoureiro . . . 
Ajudante contallor • . . . . . 9008000 
Officia\ papelista. . I 4501)000 . ., . 

. Praticante porteiro. . . . -l 450~00(1' 

! Escripturarins • • . . ' C5:lS63'/ . . •I 
! Ditos addidos. . . . . 
2 Collaboradores . . . . . 
L Carteiro . . , . . . . . 
2 Pedestres. . . . . . . . . . . --

'"XPEDIENTE E UTENSI!,IQS, 

p apel, lacre, luzes, impressos & &. . . . 
_"JUSTEIO. 

\ 

mpor~ancia despendida cot."' conducções de malas ~e-
dusidas as multas. · • • ' · · : · 

dem entregue a Franci~co' •1"eixeira Amaral :em 
virtu?e do determinado pelo e:t:m. sr. director ~os 
correios em officio de -4 de janeiro· de 1869. ·: • 

i 
AGENCIAS. \ 

Vencime~to~ dos agentes. • , • • .\ · :'\. • 
Idem dtl J lljUdante n'arrencia de s Joao d'l!...'- nel.. : 

3:653~625 

13:23380!,.2 
240~000 

Idem rle 2 carteiros nas0 agendas d~ S. João d 'EI- ~et s b . 583:;200 

GRA.TIFICA·i 
ÇGES, TOTAL. I 
59\\S\>88\ t :799~9~1i 
aoogooo 1:200 ·. 000 
15\18000 600 ooo 
tflOSOOO 6008000 
2028077 85;\8714 
7175000 7178000 
3608000 3608000 
!,.38S000 438~000 
73ogooo 730.;000 

-·---
3:6478065 7:3008690 

2:9288565 2:928S5Gb 

35:689S984 

lOOSOOO 35:7898981• 

ll a ara • • • . • • . • . , • r j 2 Despe:Jdido oom conducções de malas, , . • 1 :666 350 
Idem cont foguetões na Agenc!ia do Campanha. 'l--8_s_s_:s~ ___ 2_6_:8_1 ~s-·o_9_2 

72:8308331 
:UOVIMENTO DI! FUNDOS. 

lmportancia remeuida pel() ad1 ninistrador do corroi a 
thesouraria de fnsenda, com o consta do11 conhe •-
meu tos ns. 3, 7, 12, 54, 6 8, 99, 128, 153, H~. 
2~1t.. ~01 c 373, que se acl 1ão no colre d'adr ll· 
mstraçao • • . • • , • • 

Idem de multas impostas a di ver! :os arrematantes e l e-
dusidas pela thesouraria e bcn 1 assim as impostas a 
prrticularcs por infraccãO tlo 1 art. 31 do regu a-
mento postal. . • : , • • • • • ·· • 

Idem entrada pelos agentes nas respectivas collec o-
rias e tbesouraria • • • • • , , • , • 

Idem qu0 ficou em poder dos 3~ ~entes de suas p r-
centagens. • . • , • • , • • • 

Somma. • ... 

7:322897,2 

t:t.OlS220 

16:t60go:>o 

10~1398650 . 35:0238892 

--- .----\-iõ7:8r.v.~223 

O Çontado,r, A~ ttonio Dias Rib Jiro. 

======== 
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t 
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EST&TISTIC~ 
DA 

( 
orrespondencin ttfc(!d~ /é'tt ~~u~~ a1 &uto ctf/t!tfJ 

~ /d'~ 

NATUREZA OA CORRESPONDENCIA. 
1 

NUMERO 
DOS 

OBJECTOS. 
2 

NUMERO DE POHTES 
_..:....-.,__ ....... _ .... 

PAco~. Po11 PJ.GAa 

3 4 
==================================-===== 

i • 
1 

(üfficios ................ , ................ . 
CUl .. " .... (Autos e mais papeis do ,fôro ....... .. 

~laços ou pacotes., ................... · 

,st"l ( OIIicios ........ · .... · .. · .... · · .... · .... · .. 
.. . ... · .. (~la nos ou pacotes ...... , ..... ···,·····. 

' ' . 
Cartas francas e franqueadas ..... , .. 
Cu tas com sellos insuflicientcs .... · 
c11 rtas não franqueadas ............. . 

ir•tit~nlaw .... ' Autos e mais papeis do fôro. ,. , .... . 
Errcommendas e amostras ...... , .. ,, 

-

Uvros c ~utros iihprcssos (20 réis). 
Jornaes, e impressos a vn lsos (LO róis) 
CHtas franqueadas., ...... , ......... . 

Cartas não f1·anqu.eadas ........... \ 

Impressos fmnqueados ............ : .. 
' 

Impressos não franqueados ... : .... ) 

. t 
Objectos registrados ................ .. 

Idem com declaração de valores .. . 

" 

Somrrta ....•....... 

Nnuaet•o ch~ uaulns t•ecebhlats 1 

13341 
48 

!J9~ 

1J9a 
!J7H 

11200·1 1'29785 
1 '2C,) - 262 
1:24 

7 
i3'23 

1028 
110081 

266 

78() 

~~787 

H18 

2E>l743 

181 
{)815 
7177 

1'24044 
!JOl 

684 

• 

71193 

2047 
1-

34.:2439 -----

39239 
684. 

16455 
2G66 

l~l:J!5 

142 

1284 

~{2705 

1321 

108767 

TAXA 
DE 

UM PORTE. 
5 

200 

' 

IMPORTACIA 
DAS 

TAXAil A COBRAR 
6 

31~380 

281'/>4.00 

a6~oso 

356it680 

f!loudt; ~ &âo ~f~ ~ el ~· fff%~ cd -;-J7o: 
(fJ ~nt'aaG~... ~~?U~ !!5tá/ ~ftli(l. 
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E8T!TISTIC& 
DA 

rrespondeJlcÍa 
anno cd 

~.y;t:cdcia /ed' ~,u,~~ ~ &dtJ $c/cJ 
~ /d'~ 

NUMERO NUMER E PORTES TAXA 

NATUREZA DA CORRESPONDENCIA. DOS _____...---------. DE 
OBJECTOS. PAGOS, Pon P.I.GU 

UM PORTE. 

1 2 3 14 5 

OD 

--

' 
Relal ~ Orricios ................ , .......... · ······ 25667 4H:i99 
. .. ...... Autos e mais papeis do fôro ......... 1[)7 901 

~laços ou pacotes ..................... · 1021 29567 

~til ~ Oftlcios ..... · ................ · · · · · · · · · · · · · 828 167B 

'; • .. ··.·..... ~laços ou pacotes ...... , ........ , .. · ... .{81. 7550 

fartas francas c franqueadas ..... , .. 118085 tao8m) 
Cartas com sellos insuflicientes .... · 105 225 
Curtas não fmnqucadas .............. 80 112 200 

t••ticnl•w .... Autos e rp.ais papeis do fôro., ....... 4 138 
· ~Encommemlas e amostras ...... , .. ,. 203 2808 

Livros c outros impressos (20 réis). 2860 84.88 
.Tornacs, e impressos avulsos (lO réis) 117161 231516 
Cartas franqueadas., ...... , .......... 301 328 

r 

' 
' ' 

Cartas nilo franqueadas ........... \ ()3f> 712 

' 

~trnu;;~h·u .. 
I 

' I 
' lmpressos franqueados ... , ........... 126 269 

!mpr,cssos ~fto franqueados ........ ~ 
t 51{) ()21 

I 

Objectos registrados .................. 7645 M.983 
I 

3673 
Idem com declaração de valores ... 1575 2136 3518 _,_ 

Somma .. , .......... 272448 421.790 96026 

:rwmn ' . et n tle ntalas t•eccltulns 

IMPOR'l'ACIA 
DAS 

TAXAS A COllfiAl\ 
6 

22~180 

22~4.00 

. 

'l81.~M.80 

I 

\ 

16:tP1.20 

' 

245:tP180 

~Ut'tÓ rk ra,~(j ~Uiél 1 e1 c& ~~~Z af /J7CY. 
@ ~nt'aclot,., J:tzttJ?u~ !!l5tatf ~~~t;(l. 
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0 , o sr -Em officio de 17 tlo junho p. p. ordenou-me v. cxc .. qt~c até o dia 15 d.o cor-
Jllm. C oxm. . , J t 'o do estudo ua instrucção publica nesta prOV111Clll; O em CUI?prtmento 

rente apresentasse um re c~a~~~ o que ue mais importante occorre neste ramo do serviço pubhco, desde 
d'aquel~a ordem, pa~~o :s~ado, data ào meu ultimo relatorio .até. o preset~tc. . . . . _ 
12 de JUlho do an a eSar de todos os meus esforços, não me sep amd.u posstvel mmtstrar á v. ex c~ mfo~-

Lamento que, lp "ssum[üO ({UC por sua rrrande irnportnncw deve merecer dos puderc::, pubh - npletas so Jro um u • o _ 
ma1~ocs cor ue merece de v. exc., a mais disvelada attençao. , .. 
eos, e estou ce~to dq o se acha a inspccção do ensino, penso que tarde ou nunca podera a admmts-

Mas, orgamsa ba lcom to o estado da instrucção publica, e avaliar com segurança se os resultados 
- onhoccr ca a men · · 1 - I truç.ao c d ao qu3 a provmcta despondo com a e< ucaç?o popu ar. 

ohttdos conespon emb cl'\ a província dividtda em círculos litteranes, cada um dos quaes comprol~endc (, v exc sa e, e~ ' ' ]' · t - I llltcns o .orno · · . . 0 subdivide-se em tantos districtos ttleranos quan assao as es.co as pu 
a arca de uma com,\1 ca, o c'trculo existem Em cada circulo hn um inst~octor, a quem a let n. • 1 :r~oo, art. . 1 uo no mesm . , . , . '" . - I 'o partlcu ares q . · - muito importantes e em cuda districto um delegado, cups altrtumçoes se ac 111 
·~ " confiou attnbmçoes I . 't d 
·: , . t 5 o da et ct a a. d'd · 
discnptns no ar • · s~o rrr"ttlitos pois que a grntificacão de 150.~0)[) rs, unnunHs conce I a nos ms-·tes carrros u o u ' • . H ll , Ambos. O:> d, 0 edionto não se póde considerar como remuneração tlo traba 10 que 10 c com-
poet~rcs á tttulo 0~~:~oi-lhes ultimamente tirada pela lei n. o 1 :1315 de 20 do outubro do nnno passado, 
metlldo, c ess? m · uota ;)ara essa despezn. . . . . 
<iUe não constgnou .1q c~rrro do delegudo comprehcndo, porque não só são multo hm!lauas us suas ' grntul o o u o • ' . - - d 1 o Quo seJa ctnria constderavol despendio a sua remuneruçao em rusao o granc e numer 
altribuiçõcs, como. acarr 
destes funccionarws.t 1·to 0 cargo de inspector rcsultào inconvenientes gt·nvissimos que a meu ver urge 

l\1 do ser gra u h · · I d' t · m ~ . as 1 uor modo. E' nssim que net;~ _nm mspector se um ma .a pe~correr , ~ngus ts an.w~s-co 
romedtar do qun. q t rcsses particulares para VISll'lt' as escolas do respecttvo ctrculo. rodos elles hmtta~-so 
sacrificio de seu" 10 e el ue meros ·intermediarias entre o director geral e os professores, e abanllonão a ms-
a dosemrcnhnr 0 pa~colns aos delegados, que nem sempre são os mais pi·oprios para exercel-a. 
pccçiío dtre~tu das e os inspectores, salvas poucus c muito honrosas excepções, não dcsempcnhão como 

E' nsstm q~e ncr·ões demorão sem motivo plausível a remessa dos mnppas dos professores pulllicos 
devem, as suas u nic~r a abertura de escolas l~urticularcs, c não exigem dos respectivos professores e dos 
deixão de comml~egios particulares o cumprtmcnto das obriguções que lhes são impostas pela lei n.• 
dircctore.s 9 de c~ovembro do anno P~.ssado, e. o que aindn.é_ peior como ~ão. q_uerem ~erder tempo no 
1 :G18 de ~ d.01 ção que regula o. ?nsmo pnbheo, ora exorbllao de suas attnllutçoos pratlcnndo actos que 
estudo da legtf 0 ivamente á admmtstração centrul, ora deixão do providenciar por si mesmos nos cazos 
competem exc u~1ndo para isso a lei dá-lhes competencia. 
occurrcntes, q%prehenue perfeitamente quanta perturbação devem trazer estus faltus á marcha regular 

V·. exe. codo \)ara notar que em muitus escolus publicas deixou-se dí) I)roceder no fim do ultimo co· sen . 1 . do sorvi •. • exame dos respecttvos a um nos, por não terem os inspeclores cumpndo em tempo o que 
m:m~ lecttvo ag1 do regulamento inten;o da? escolas com .rl'lução á prosidoncia desses a~to~. . . 
dtspoo 0 art. -: pela adopção das provtdenclüs que st1ggen em meu ultimo relatorio. Lmntar a ctrcuns-

. !ns~o, pm~~ circulo litterario, afim de facilitnt· aos inspectores o desempenho de suas fuocções, e 
cnpçao ~-o~u:onvenientemente pelo grunde trubalho que estas funcções accurretão, são a meu ser medidas 
r:~~~nn~~is indispensaveis, quunto é certo que . som bO~ e regular inspecção nenhum melhoramento se 
tu;~1 .. soalmento esperar neste ramo do servtço pubhco. 
Poue ta . . . 1 I 'd N rn bustn que o mspoctor VISite ~s ~sco us e .o Jserve por si mesmo se ahi são ou não cumpn. as 

as a~ prcscripçõ~s ~egularnentarcs: c nm?a preciso que elle esteja no caso de notar quaesquer doffettos 
to0~, por ventura ~x•:tao no mothodo do ensmo, e possa aconselhar 0 dirigir 0 professor no desempenho 
q "' difiicil mtssa~. . . 
do sua t rovidencta Já por num proposta, e que de novo reclamo é a revorração do art. 3 'o § 2." da 

~ul·r1ob na parto otll. quo. concede aos. inspoctoros a attribuição' do presid~em aos exames dos can-
lc.i n . rnagisteri_o r:tmnrlO o .s~~undarw. . . . -
dJdutcs ao de ser dtffiCil encont~mem-se em .mmtns locahdades da província pessoas que possuuo os 

Al~m tos precisos pat·a se~VIrom de exammadores, n oxperiencia tem mostrado que estes exames 
conhcct~r,te~ernPrc propessndos megular·mente, o o merito dos candidatos apreciado com summn benig-
siio qua,t . . 
nidnd~; odigioso o numero ~o cxa~es que .tem. sido annullados pela presidencia, já por irregularidades 
. h I~r no seu proc~sso, 0 Já pela msuffi~10n.cw dus provas apresentndds. E o exame d? taes process~s 
Insannvets traorJinarwrnente o trabalho da tmnha secretal'ia, e consome tempo que devera s~r aprovei· 
augmentn e~ros serviççs. 
tndo em ou magistel'io d · . orn relação ao sccun ano, nem sempre é facil formur juizo seguro sobro o me-
. Dom:~didntos, quando se não pódo co.mparar as provus ornes com as escriptus, o que algumas vezes 

nto dos c b· acudo nas;propostns que mq mcnmbo fazer, do conformidade com o disposto no art. M~ do rnc tom em ar i" ~·6 . to n o • rogulamon • 



-l~-

Insisto, pois, no rostnbolccimento d~ art. 3S tlost~ rog.ulnmcnto, .que não pormi~tia _fossem 11roccs-
sados fóra ua capital 05 exames dos canthd~tos a? magtsteno~ cdconsHf.lcro tan.to mats tmportantc esta 
meditla, quanto clla é a unica que poderá. tmpe~tr a nomeaçao c

1 
pro ctsso

1
t·cs mt cadpa~c1~:, . . 

Do quadro n.• l constào os circulas ltttorarws em qne se ac 1a ac ua mcn e evtltua a provmcw, 
bem como os nomes dos respectivos inspectores c dos supplentes destes. 

lNSTJlUCÇAO PRIMARIA. 
o pensamento capital da reforma porque passo~ a instruc~ão publica .em 1867, foi som d.uvida remo-

ver do magisterio os pi'OfessJres inhabeis que cntao. ahundavao; e atralnr para cllo. pcss.o~l Hloneo o de-
vidamente habilitado, para a conseCUi~ão deste dostderatum convergem todas ns dtspostçoes do regula-
mento n.• 56. - · d . I<" nssim que pelo art. 110 deste regulamento orao consttlcra as vagas todas as cad01ras quo não 
ostivc~scm occupadas por professores vital~cios, c a este~ n:osmos impunha_ esse a~tigo a obrigação de so 
mostrarem habilitados em todas as matorws que c~nst1tmsscm o respectt~o cnsmo. 

E' ainda asstm quo 0 art. 38 uo . regulamento 01tnuo cautelo:;amcnte .lltspunha quo os exames dos 
nuÍÚiÜOS ao rnaaistei'ÍO, fossem ÍnvarlüVClmentc prO?CSSi)(lvs perante O dlfCClOI' gera\ O fechava a porta 

~~ pat;onato cstabolecenr.lo como unico meio üe pr~vt.mento , o concurso.' o ~cahando com o arbítrio qua 
t. l . " "dministrar.ão do nomear os que, a seu JUIZO fos~em reputados rdonoos. 

111 lU u u • J d f · · } • Por outro lado, 0 mesmo regulamento procurou ror car e gara~ ws rasoavets a carrmra to magts-
terio protc"'endo-a contra os vai-vens da politi~n, e augmcntou os venCimentos d~s profossol'cs que fossem 

rovidos sggundo as normns por elle cstabr~lcctdas~ ao ~esmo tempo que e~c~ma do todas as vantagens g obrigav:~ a todos os seus onus aquoll.c~ lJUC nao est~ve?sem nc~tas 
1 
eon.dtçocs: 

Veio depois a lei n. • 1:400 que dlVldmdo a provmcw ~m wcu,o3 lttt~rar~os, deu aos respectivos 
inspectores a n~tribuição de presi~ircm aos exames dos candtuatos a~ magtstcno, o mantem em suas 
c:.~deiras 11 todos os professores tttulados, concede~do-lbes o praso ~te dous armos por se mostrarem 
habilitados sómente nas materias.accrescidas em v~rtud_e, do regulamcn~o n.• 56. 

Os inconvenientes da p:imetra destas alteraçoes JU os expuz v. oxc.; a segunda não foi me-
nos nociva, pois que mu.itos _[H'ofcss.o;c.> _que não conheci:io cabalmente as mate~in.s que anteriormente 
constituião 0 ~n.sino prtma:w, }li.lbtlttarao-se nas que o novo rcgulam.mto cxtgta, 0 continuarão por 
tanto no exerctctO do magtstcno. 

Entretanto apczar de contrariado pela legisla~:io posterior, o ponsnmento do legislador do 10ú7 
não deixou de produziir beneficos resultados. 

o pessoal encarregado do magistcrio tem melhorado considera~ol.mentc, e com quanto não se 
possa ninda rcputal·o bo~, so o compararmos com aquellc quo oxtstm antes da reforma, seremos 
forçados a constdcral-o opllmo. . . . . 

Convencido de que o progresso do ensmo pubhco depende prmctpalmonto da idoneidade do pes-
soal encarregado de prestal-01 não t.enho p~upado esforços para ~rrcdar do magistorio os pretendentes 
incapases, já recommendando a mmor ~e.vendade nos exames, o Já _propondo sem hesitar a nnnullação 
dos coucursos, quando as. provas e:x.lnbtdas pelo~ concurrc.ntes nao mo parecem satisfactorias, 

Pcza-mc entretanto, dtsel-o, os ~co.s e?forços n~ste ~c~lldo nc.m sempre forão bem conprehcndidos 
pelo antecessor de v. exc., o qual mfnogmdo a dtspostçao tormmanto do art. !~i. do rcaulamcnto n.• 
56 nomeou nlguns professores sem proposta, e até contra infot·mações minhas. 0 

Dos 311. p_rofcssores primados que presentemente oxist~m na ~rovinci?: como yerá v. exc. do qua-
dro n.• 2 forao nomeados na forma do regulamento n.• o6,11l Ja exermao o magrsterio antes domes-
mo regulume?to! e habilitar~o-sc dentro .do praso_legal; , 10t deixarão.~e h~b~l~lar-se dentro d'aquello 
praso, c contmuao na regencm das respecttvas cad01ras, ate que estas seJao dehmtrvamente providas con-
formo resolveo a prcsidencia em 30 de dezembro ultimo, c 3 são professores provisorios nomeados em 
vit·tudc do art. 113 do regulamento n.• 56. 

Pura occorrer <I maior o mais ~rgcntc necessidade do ensino publico, quo é sem duvida a acq uisi-
ção ~c !)ons professores, lembro aqu1 a crcação de um.1 escola normal, cuja sédc deverá ser a capitul da 
provmcta. 

J~rn quasi todos os paizes mais adiantados da Europa, c até mesmo em algumas das nossas pro-
víncias encontra-se esta instituição, cuj~ utilidade não pode ser seriamente contestada. 

E' nas escolas normacs que os aspirantes ao profcssorato vão adquirir o conhecimento das matcdas 
quo devem ensinar e familiarisarem-se co~ o ~othodo mais facil de transmitti-los, o quo é imlispensa· 
vel a quem se proponha a exercer o mngtsterw. 

Tenho observado que de varias ponto~ da província aillucm para a capital os aspirantes ao ma-
gisterio, afim do adquirirem novos conhecimentos ou aperfeiçoar os que ja toem, u esta aflluencia mui-
to maior so tornará, atloptando-3e a providencia qu~ lembrei de serem todos os exames processados pe-
rante o director geral. Entretanto, chegados á capital não encontrão ellcs um estabelecimento que lhes 
proporcione a inslrucção de que precisão e voem-se obrigados a recorrer aos particulares, quo ihcs não 
poJcm ministrar um ensino comploto, nom o fazem som rctrihuir;ào do soo trabalho. 

A escola normal, alem de formar discípulos que seriào depois apr-o\'eitados para os .cargos do 
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m1gi~tnrio, veria remover todos aquelles incnnvrmientes, qne ombaraçào e diflicultào o provimento das 
cadeiras publicas. Hel1icta-se que temos presentemente 71 cadeiras vagas e t OI~ regidas por professores 
provisorios, ao todo 175 cadeiras quo urge prover com pessoal habilitado, u este nrLo existe. 

Nem esta instituição viria augmentar cnnsidcravclmente a despesa provincial, sr., como tem-se 
feito em outms provmcias, fossem os prof0ssoros de instrucção secundaria da capital obrigados a lec-
cionarem ali mediante uma pequena gratificação, as materias que devem constituir o respectivo curso de 
estudos. Em' tal caso o unico emprego novo que se teria de crear, seria o de diroctor da escola, a cujo 
cargo ficaria a exposição e applicação do methodo de ensino que fosse adaptado. 

· Sabmetlo este assumpto, que julgo da mais alta importancia, á illustrada consideração do v. oxc. 
o esporo que v. ex c. chamará sobre elle a attenção da assombléa provincial. . 

Temos presentemente 385 cadeiras do instrucção primaria, sendo: 

Providas definitivamente 
Providas provisoriamente 
Vagas. 

INSTHUCÇÃO PlUMARIA SUPERIOH. 

. . 
INSTHUCÇ7\0 PlUMARIA ELEMENTAH. 

Providas definitivamente 
Providas provisoriamente . 
Vagas. 

SEXO FEMININO 

,. 
42 
12 
9- 63 

131 
7:3 
t>G-260 

l'roviuas definitivamente • 37 
Providas provisoriamente . 19 
Vagas •.•.. , • . . • • • , • G-·62 
Na~ escolas publicas do sexo masculino matricularão-se uurante o annn p. p. 11:785 alumnos, 

1los quaes tivorão a frequencia legal 5:755; nas do sexo feminino matricularão·se I :634. alumnas e furão 
froquentcs 1:022. . . 

Comparados c~tos algansmos com os de 1868, nota-se um3 pequena differença pPra menos, que me 
parece dever ser att.r!buída ao grande numero de licenças que em l8G9 forào concedidas aos professores 
quo pretendi<io habihtai·-se, por Eer este o ultimo anno do praso que lhes foi concedido pelo art. 17 da 
lei n. • 1 :t~oo. 

~os exames ultimas sahirão promptos das escolas uo sexo masculino 459 alumnos, e mostrarão 
nproveitamento 2:3'78, as do sex? feminino forão approvadas 91 alumnas. e consideradas com aprovei-
tamento 5!i7. Devo observar aqm que em muitas escolas deixou-se de proceder a exame dos alumnos. 
o do outras em que taes exames se fizerão, não forão remettidas á direcloria geral as rcspecti v as actas, 

Um dos embaraços com que lutão os professores publicas no exercício de suas funcções, é a falta 
1!0 lt·astos o utensis indispcnsaveis ao ensino. A quota de 2:00J~:J00 de rs. que ordinariamente se con-
51.gnava para a acquisição de objectos necr.ssarios ao ensino de meninos pobres, era por uemais insutnn-
~I~~~~~ •. ~mal chegava para sa'.isfazer as constante~ reclamações que eu recebia a este respeito. Folizmen-
de <~ 01 0 orçamento quo vigora no p~oscnto exerci cio elevou a a 5:000~ de rs., e, se a não reduzirem 0 nol~~·1 goger.-~e-ha em corto lapso do tempo montar regular·menle as escolas da província. . . 
Jos 77. 1 :"' 't~·~11 ho do anno passado até esta !lata forão nomeauos 65 professores e declarados habilita· 

;, [l 1 ra tr~~~~ di os a l~em do serviço publico 11, e a seu pedido 10; licenciauos para tratar de saudo 18, 
' " Os f 0 negodcios. 33; removidos 19, reintegrados r~ declarados vitalícios 2, o aposcntatlos 9. 

pro os:ores as ~Idades do Serro o Diamantma e os' de S. José da LaNôa o S. ~liguei do Piraci-
cava permutara? entre SI as respectivas cadeiras. 0 

Pot· {lOrtarta do ~4 do a('to~to de 18"9 f . . . . I t . u· 
" , •, • O " u OI SUSpen~O O profeSSO!' u'mstrUCÇiiO primaria O .emO~ ar a 

freljueZ~<I d~ Dores d~(Atter~ a do,, Manoel Gonçalves Gomide, por achar-se pronunciado em cnme ma fi~ n-
çav~l, e po1 acto de -;l> do Janeiro des.te anno levantada a suspensão do professor do Curvcllo, Jerommo 
.Jose de. Barros Mormra, em conscquencia da absolvição que obt,.ve no processo disciplinar a quo (ora 
suhmcttido. u 

~o~ão ~assadas as seguintes portarias: De 7 do junho de 1869, que nomeou a Justinianr.10 Augusto 
de ~alies t: leury, para o_ emprego do professor de instl'Ucr.ão pt'imaria elementar da freguozw de Dores 
do Campo 1~ or~oso por na o ter o nomeado entrado em exer;icio. , 

Do 31 de Julho de 1869, que aposentou 0 professor primaria da Piedade do Paraopeba, Jose 
Anacleto de Almeida Meirelles. 
d'' E de lt de maio deste armo que nomeou a Jo1o Simplicio de Maujo para o emprego do professor 

Idns.trucçào primaria superior da cidade de Piumhy pai' ter sido illegalmontc providi\ a respectiva ca etra. ' 
a desi~0 fecha~ esta parto d~ minha exp~siçào, niio posso dcixa1• do chamar a at.tcnçào ~c v. exc: s~b~e 

oualdade real que existe nos vencimentos dos professores em cousequencw de nuo serem IdWli-
cas as condiçõe<s economicas de todas ns localidades da provincla. A caristia de todos os generos neces-
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sarios â vidil nas cidades mais populosas, e até mesmo nas frcguczias de alguns municipi0s vismhos da 
llrovincia do Hio ilo janeiro, to~n:1 sum_ma~eut~J procaria a sot·to dos respectivos pro(•Jssores, q~c . se 
uchiio assim collocados em pos1çao mutlo mfenor 11 de seus collegas dos outros pontos da provwcw. 
Tcuho até o!Jsorva.do que na zona limitrophe com o Hio de Janeiro vai-se torn.ando extremamente tlilJi-
cíl 0 provimento das cadeiras publicas~ para as quu?s não se aprcsentão candidutos, ou siio pretendidus 
por. indivíduos, quo não teem as hab1htuçõos precisa~. . . 

Parece-me indispensavel que se tome a este respotto qualquer pt·ovtdoncta, o talvez convenha restu-
beloeer em relur;iio aos vencimentos dos professores o systcma adoptado na lei n. • 13 c no regnlamon-
o n, 0 4./h · 

INSTHUCÇAO SECUNDAlUA. 
Supprimidos pela lei n. o l :601 todos .os externatos crcaclos pelo !cgulamento n." 56, deixou a ins-

truccão secundaria de comprehendcr o ensn~o de todos os prcparatonos que são exigidos para a matri·-
cula~ nas academias do impcrio, ~ é_ actualmcntc prestada em !~2 cadcims nvul~ns distribuídas por di-
verEns cidades e villns da pro\lncw, ~endo: 

Cadeiras do latim c franccz. . . 36 
)) elo latim . . . . . t 

)) >> do muthcmaticas clcmentnrcs. . 1 
l> » de inglez c francez. . 2 
l> >> do inglcz c gcographia. . 
» » de philosophia e . rcthori cn .. 

!~9 
Destas cadeiras achiio-so vag_as apenas ?inco de latim o francez: todás as outras osliio difinitiva: 

monte providas, excepto a de latup ?a c~pllal, cujo professor entrou em exercício por· virtuào do um 
contra~Jto que celebrou com a a~m~msl!·açao em 1860, o tom do regei-a sómentc pelo tempo que lho 
falta para completar o . PlflW est1r~ul~do n'~quollo contraclo. · · 

Nas aulas sccundarws da provmcw matriCularão-se durante o ultimo anno Jcctivo !.90 a· I d 
· • f · 1 1 ao~ r · 1 ·- . umnos, os quaos ~1veraota 1r,~~uonCCiil . ega · o:>, odrao t~pprovac os 

1
nods oxanw_s ele d1;zombro ultimo 37 , mostrarão 

upr?vetta~en o 
1 
v": um pro pof·rlct~'da ver r r c1uc resu ta os obtidos em muitas destas aulas niio tom 

11 drrectorta con 1ccnncnto, por a a as rcspecttvas actas; o que os alumnos deixiio om d · · t d, c1 I' · gran e numero de comparecer ~os oxan;JCs, v1s o quo c ,na a nes scr~c a approvação que por ventura obtenhiio 
Do 12 do Julho do anno passado ntc esta data f orao nomeados 12 profcssúres. de l . d · .. 

dos 2, liceneiaclos pura tratar elo ~cgocios 4, r~omovidos 5, declarado vitalício J 0 dcmi~t~rl.J 
0~ habrhta~ 

' · - t I d - d t · · • ' r c ~s - • A orgamsacao ac ua o en:>lllO sccun arto nes a provmcw nao estil a par de str~ ·· . 
· E' J ·u ·!"· "t"cl . ··. · u-nquezaolmpor-tan~w.b. , ~em U\d'l a 1urn~l 1lmom~1 1a que,de~~~ tn ,o em ~o1 _utras provm?ws do muito menos recursos col-

lcg10s em monta os c o ms rucçao secun n1 hl, so em h mas se consuJcrc inutilment d" r 
superior ils forçns de seu orçamento a manutençiio ele Laos ~:stobelecimentos. 0 tspom tosa ou 

O numero de externatos creados pelo regulamento n. o 56, parecia-me realmente , . 
supprimil-os todos, como fez a ler n.O I :601, d?ixando a província som um curso co'm efctcssrvo; mas 
ratoJ'ios onde se habilite para os estudos superiOres a mtelligente mocidade mineira fo.P ~. ~ do prepa-
crro que urge reparar. 1 ccr amcnto um 

A este respeito o antigo plano de tres collegios regulares o bem montado~ um ao . 
centro, o outro <lO sul da pro\'incia é ainda, segundo penso, o mais rasoavcl -~ quo' ~f' te, out:o. no 
satisfaei·JO desta grande nccessiclado do ensino com a economia dos dinheiros' [llll)ll' me lor concrlw a . l . I, I "c! • l . I cos. No curso p wrmaceuttco estaue oct o nesta cap1ta matncu nriio-so em princípios d , 
do '>6 alurnnos dos quacs for à o npprovados 2 t, sendo nas ma terias do 1 o nono 19 , 0 an

1
uo P· passa-- .1. d I. . I d f I c! • ... e nas lo '> o !> A' ull rdu e l estas tJu as on c os moços quo por a tu o recursos niio póclcm , . .... · 

scionti_ficos aprendem uqw profissão decente c lucrativa, é hoje g01almento reconhocida.'1t~~r :lOs gr·áos 
aperfeiçoar e completar o systema do estudos que uolJas se fazem traduzindo em 1,. .P 1 ~ porem, 

· · · l · J· t · ' 01 as tdu~a~ quo n este rcspctlo ~~m1ttr em met,t. u limo r~~ ono. . . - ' 
A crcaçiio ele uma cadc1ra do plusiCa c elementos ele mmoralogia mo parcc, · d" 

completar o cm·so pharmuccutico, modificando-se para este fim a lei u. o H. o qu ~ In ISpcnsavel para 
pharmacía, c exigindo-se dos pretendentes, 1í matricula o conhecimento completo~ c~e~~ as. aulas de 
çõos elementares de g1~omctriu. Estabolccida aquella cadeira, convirá de~tribuir 

0 
co mtt Jmetwa, e uo-

sendo o 1." destinado ao ·estudo de phisica e elementos de mirioralogin 0 os dous 0ur~o crn tres armos, 
mulerias quo actualmento siio leccionadus noslus aulas. ' u ros :lO estudo d:~s 

Considero Lambem indispensavcl ruontar-sc um lahoratodo com os· instrumentos " . 
a demonstraçito pratica das lições do phisica e chimica, e entendo que 0 ensino da ll;anece,~anos para 
tão perfeito o completo, quanto é melindrosa e impo1·tanto a profissão do hoticario. I rrnacra deve ser 

ENSINO PARTICULAH. 

Não posso ainda prestar á v. ex c. info~maçõos seguras o. c?mplotns sobro este assum llo. 
Si mesmo em ~'clação á instmcção publrcu os dados ostatrstiCos (lUC a[lrosentoi s"o ll•rt, t" 

u O CC !VOS, por 
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me faltarom mappas e relações uos alumnos mntriculados em muita:, escolas, como esperar que seJo9 
completo:> os relativos uO ensino particular, sobro o qual é quasi nulla a inspocção exercida pelo:; agentes 
da administração? 

Baldadas tem sido todas as recommendações quo a este respeito tenho feito nos inspectores de 
eirculos: vejo-me ninda na impossibilidade de precizar o nnmero de e3colas particulares qnu existem 
na provincia, e o dos alumnos quo ns frequentão. 

Do 25 escolas do que tenho conhecimento, 15 são destinadas ao sexo masculino, e 10 ao feminino, 
aquellas forão frequentadas dur·anto o «nno p. p. por 336 alumnos, o estas por 198. Das primeiras 
sahirão promptos 8 alumnos, e das segundas 37, 

As aulas de latim o francer. das cidades de Sabará e .Jaguary, o os collegios da Itabira, Juiz do 
Fó:a e Congonhas do Campo for à o frequent:Jdos por 21 O alumnos, sobre cujo aproveit amcnto não me 
forão ministradas informações pelos respectivos professores e dtrectoros. Nada sei sobre a froquencia 
que tiveriio durante o anno p. p. os dous seminarios existentes na província, o collegio do Caraça, e o 
das irrnfils de charidade estabelecido na cidade de Mal'ianna; no desta ultima denominação estabelecido 
na cidade da Diamantina educarão .. se em principio d'aquelle anno !~O meninas com quanto tenhamos pre-
sentemente liberdade plena do ensino na província nem por isso importa menos á admiuistração o 
eonhecimimto exacto do numero das escolas e collegios particulares, bem como da frequencia e aprovei-
tamentó dos respectivos alumnos; m3s isto não se conseguirá som organisar-su m(~lhor a inspecçãe do 
ensino, wnforme j(t fiz sentir em outra parte desta exposição. 

Dll\ECTOIUA GERAL. 
O servir.o desta repartição marcha com regularidade, mas o trnbalho é excessivo para os empregados 

que a co:npÔern. De 12 de julho de 1869 até esta data forão recebidos pela directoria geral 2:114 offi-
cios, c expedirão-se. 

A presidencia. • 
Ao secretario do govemo. • 
A thesouraria provincial. • . . • 
Aos inspectores, delegados, professores o outras autoridades. 
Circulares aos inspectores. 

53!~ ollicios. 
182 )) 
IdO >> 

1!~72 

277 

Total. 2:885 
No mesmo lapso de tempo expedirão-se HO portarias, e outras peças, como editaes, certificados, 

certidões&, em n.• de 300, elevando-se a somma de todas as peças elaboradas nl repartição a 3:325. 
Nes:o calculo não entrão as copius do diversas peças aue em numero verdadeiramente extraordinario 

forão migidas pelo antecessor de v. exc. • 
ParJ o desempenho de tão grande traballn, ainda au..,mentado com a escripturação dos livros croll-

dos pelo regulamento n. • 56 orgauisação do archivo 0 leva~1tamento de quadros relativos a estatística da 
instrucç~o publicn, não bastão os cinco crnpregadm da secretaria, resultando d'aqui achar-se em atraso 

• 0 . r~gistro da conospondencia <~a directoria com a prosidencia, impectores e mais autoridades da pro-
VIncw. , 

Rot1uto indispensavel a creação de mais um empre"O de official para a secretaria, o de um servente 
{J1uc ton_ba a seu cargo a llmpesa o aceio do euificio em q~e funccionão a dit·ectoria e as aulac; secundarias ( a CU(llt~l, 

~ Os ·~mpregados da secretaria desempcnhão todos com assiduidade e intelligencia as snas obrigações; 
n<~o posso entretanto de' d f · 1 'd' ·' p 1 d A d d e desde 
11 installa ão da d' 1 ~ar e ar.ar e::>pecw menção do sr. Ovt to Joao au o o n ra e, qu r ç d lrectorla occupa o lugar de secretario 

.~m~roga n probo de muito zelo, torna-se ainda reco~mendavol pela acti\•idade e intelligencia e cir-
cunspecçuo com qu.e dt•sompenba as suas funcr.ões. 

Durante o penodo a que se f • · • . d' t ·. era! tt~ r . . re ere esta expostçao forão oxammados pernnte a trec Q[lil g 
can~ t.d,at~s a cadetra de ms~rucç.ào primaria, o 5 a cadeiras rlo instrucção secundaria; fizet·iio _ex~~e de 
habthtaç3o 2~- profoss.ores prttnat·ws, dos preparatorios exigidos para 0 curso pharmacoutico 19 md!Vlduos 
quo prEtomltao matncular-se nas respectivas aulas 

Taes s<io,_ e~m.• sr., as· informacões que passo prestar a v. exc. sobre 0 estado da imtrucção publi-
~.a nesta provmcta, lamen~and~l que a deficiencia dos dados que pude colher não me habilitass.e a pr~~
c~~~?s, t~o cornpletas e n:mucwzas. c_omo desejasse. Consola-me, porem, a certeza r~e q~e as t~perfet · 
~ os e lacunas desta succmta expostçao serüo vnntajosamente suppridas pela reconhecida tllustraçao de v. 
ex c.' a quem Deos Guarde, 
Arr , I}imctoria, ~era!. da i~strucçiio publica no Omo 11roto u de julho de 18~0 -:-111m.• o ~xm.• sr. dr. 

oO:>tmho Jose L<errmra Eretas, muito digno vicc.-presidcnto da provincia.-F~rmmo Antomo de Souza. 
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NOMES DOS lNSPEC'fORES. 

1.• Dr Firmino Antonio do Som:a. 
2.• He.vercn<lc Vicente Ferreira Guinwt·ães. 
3.• ce~. Luiz Antonio BarlJozn da Sih·a Nog-r.• 
4. 0 dr. Joaq.m de Vasconcellos Teixeira du Motta 
5 • Vicente José de Figueiredo. 
6.• dr. Caetano Augusto da Gama Cer-qneira. 
7.• Candido Freire de Figueiredo Murtu. I 
8 o dr José ;\'Ioreira da Hochu. 
9. o M~jor Antonio :Manoel d' Apresentação. 
10. T.e c.cl JoEé 'feix.eii'a Alves. d' Oliven·u. 
11.• Jr . .Joaquim Pedro d~ i\ledn,. . 
l'> o nevJ.• Fnmc. 0 d' A_. Pmr • d Ulhôn Cmtt·a. 
13.0 dr. Cnndido de Far!a Lobato .. 
14." dr. Joaquim Ante-mo de Mesqlllta. 
l;J." dt·. Evaristo Not·berto, Duarte. 
16 .• Justino de Andrade Ca~uu:a. 
17. • Uac!tarel Luiz Gumes. R1bmro: 
18.o C:J.pm Candidu IgnnciO Ferrmra Lopes. 
19 .o dr. Snluthiel de ,:-ndrade ,nraf?·a. 
20. o dr. Francisco ,Urbano,, I• en:mra AI vim. 
•> 1 • Jt· J\lunoel Gumes I ulentmo. 22: o I co'r~nel Francisco do Pnuln }{amos Hot·ta. 

NOMESDOSSUPPL NfES 

Franc • d,q ~a~la Xavier da S.a C'lpanema. 
Manoel Ie~xe1ra da Costa Junior .. 
llevd.• .~ose Joao Nunes Moreira. 
UcrnardnJO da Cnnha Ferreira. 
Hevd • Evencio Antonio Hodt·i()'ues Pinto 
'l'.c c.cl Plncido José da Costa.P 
Dr. Francisco Moreirn da 1\ochn. 
Hevd. o Joaquim Felix Hodriguos li'rnO'a, 
Hevd.• Carlos José dos Santos. o 
Francisco 'l'he:r.istio de Assis. 
Dr. Sntur?ino Amancio du Silveira. 
d1·. F.r:~ncisco Cyt·il!o Hibeiro de Souzn. 
l\lnrt!lltnno Xavier de Me>quita 
Joao Cassiano Santiao·o ' 
dr. Carlos José Versi~m·i. 
Antonio ~le Pauln Perei1·a Proenr,n. 
Tenente ·,;. rt llernardu Satmnino lhÍ VeiO'n 
Hevd.o .José 1\luria Xavier o • 
l~t·. Ft:ancisco Infante Vieir~. 
~ra~1C_Iscu Peixo~o de Mello. 
Cup1tuo Manoel I• ernandei> Rtsen<le. 

: ~ 
Seeretada d<l dit·ectol'ia g-m·al da instrncção publica no Ouro Pt·eto, 9 de .Jnl)lo de 1870 .. -

0vidio Joiio ['aulo de And1 ade. 
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(..I!:A.DHO NUUEIUCO lHB PllOFESSORES DE JNSTHUCÇAO PHHIAIUA SUPEHIOH, FELEMENTA.Il E DO SEXO Fm 

H EGULA~IENTO N. · 5G, E DOS NAÕ IIAIHLITADOS, MAS QUE CONTl~UAÕ POR ORDmi DO EXJL GOVEllNO, 

INTEIRAi\IENTE VAGAS, 

PROFESSOHK.; NülllUDOS NA /DITOS IUBILl'l'ADOS NA FORMA DITOS QUB NAO SE IIAlliLI- ll 

FOIUlA uo tn.:r; N. 56. I no ME-MO nEG. 

--·---------------------!....--------, 
'l'AilAO. P 

I :J.i\SSIFICAÇAO. ,_; . ,_; r-o o ....... o . ...... r- ....... r-
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r- ...... . ..... ::: r- s s r- c:j 

1 
:::: ,_; c:j ;...; ,.§ s ;...; ~ ..... . C,! .... ::: c:j <.,.;;.. ::: :::: ...... c:j ....... ..... . ...... r- ....... 
:... o .... .... :::::: o 0.. é) 0.. é) o 0.. ~ ~ 

~ a;> C,! ..... C,! 
.:;, a C,! a rJl o ::: tfJ 

a;> tfJ o .~ a;> 
1:0 

·~ 
a;> o ..- o 

~· - o - <:.:>• C,! C,! '-'' '"O o '"O o '"O o c:> 
:::: :i :i s ..... ........ 

..... ..... ..... ..... ....... r- ::: c:j :... - r- :::::: - ...... 
-' ::: ::: .$ ::: ....... a;> C,! ...... ....... tfJ o rJl c:> c,) (f) C,! C,! :.:) ..... '"O '"O H ::: --:; --:; o :::::: --:; '"d ..... ...... H ....... ....... ....... - ....... H - ....... ....... 

---------- ------~-·· 

15 (H 27. 67 94 11 7t 82 
79 Sexo musculiuo 

Dito ft:minino · 20 20 17 17 .19 19 

-----
1011 

---------- m\ m.l \ 
-----------~ - --------- -----' 

Total geral. 

~·==========--=-=-=--=-=-=h--=========~========~==== 

Secret.uia da dirJctol'ia geral da instrucção publica no ÜUN PI·eto' n de julho de 1870.-----4)Vl~l0 JoÃO p 
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QIL\.IlltO U,\.S i\.tJl,t\.tit nE INSTitiJCCÃO SECIJ~DARIA Di\. PROVINCii\. 
DI~} l'!IIN,\.S .GI~U,\.ES. 

LOúALlD,\DES DAS 
CADEIUAS. 

Ouro Preto 
(( (( 

I (( 

(( (( 

(( (( 

Pitungui 
8ubarú 
Onethé 
Curvéilo 
NJ at·iannu 
Italliru 
ConcciçM 
Serro 
Diamantina 
Mmas~ Novas 
Jununria 
Grão Mogol 
Paraeutú 
Bag·agem 
UlJerr.tJa 
(~aldas 
Passos 
Ponzo AIE'gre 
Buependy 
Trez Pontas 
Curr,punha 
'l'au1nnduú 
L<'ormiga 
S. João d' El-Hey 

(( (( 

(( (( 

13arhnccnu 
Juiz 1l' Fóra 

(( (( 

Pre::;idio 
Ilom· Um 
Santa Luzia 
Pará 
Ponte Nova 
Lavras 
Pomba 
Oliveira 
Cabo Verde 
Alfenus 

:'YIATERlAS DE EN-
SINO. 

NOMES DOS PROFESSORES. 

I 
Latim Joaquhn Patrício 'reixeira 
Francez e inglez ,Jorrpe Julio Henrique Malard. 
Mathe,ruaticas Ovidio João Paulo de Audrade. 
t.• .. anno de pharmuciu Dalisto José de Arieira. 
2 o de dito l\hinoel José Cabral. 
Latim e fmncez Zacharin;:; Fernande::; Xaviet· 1\abello. 

(( (( Eduardo Abbadie. 
<< << Revd o Delfino da Fo:1seca Lemos. 
~ << Vaga. 
' 1 << Severinno Nunes Onrdozo de Rezende 
<< 1 José 'l'hoodoro de Souza Lima 
a a Vaga 
<< << Jose Coelho Tocantins de Gouvên. 
~< << r nnoceneio 'Augusto LI e Campo~. 
<< << Benedicto Bento Nogueira. 
a << dt·. Otto . Carlos \<Vagemun. 

<< << Manoel Fulgoncio Alves Pereira. 
<< a Sancho Po1·tirio d'Ulhôa. 
c< << Joaquim Dias Sonres. 
<< << Vagn. 
<< << Evaristo Bueno de Paiva e Silva. 
<< a Vaga. 
<< << Antonio da Costa Braga. 
<< << Anwt·o Carla~ Noo·ueira, 
« << Vig·ario Frandsco de Panla Victor. 
<< << Antonio José Hodrigues de Moraes. 
» << Vaga. 
<< << Fortunato de Souza Pereira. 
<< (( Aureliano Pereira Correia Pimentel. 

1 nglez;e geographiu. Carlos Copsey. 
Muthemathicas. dr. Domingos José da Cunha. 
Latim e Francez. Hevd.• José Joaquim Corrêa de Almeida, 

« << llacharel José Maria da Silva Velho. 
Philosophia e rhetoricn. 13acharel Luiz Antonio de Cu(:ltro. 
Latim e t't'ancez. .José Pacifico da Fonseca. 
Latim e francez. Vaga. 

<< << Frauci~co de Paul!l Oiiveira. 
<< a Joü.O Fernandes da Silva Capanema. 
<< << Randolpho José Ferreira Brotas. 
<< a Luciano Leopoldo Brazileiro. 
<< << Vaga. 
)) (( )) 

<< << Julio Olinto. 
, 1 Vaga. 

Secretul'ia da directoria geral da instrucçüo publica 110 om·o Pt·eto, () .de julho de 
1870.-0vidio João Paulo de Andrade.· 





OHÇAMFNTO DA DESPESA A FAZER-SE COM A INSTRUCÇÃO PUBLICA DA PROVINCI,\ 
DE MINAS PARA O EX.ElWICIO DE 1871 A 1872. 

TITULO 3. 0 DA Ll'l N. 0 1:615 DE 28DEOUTUBRO Dl~ 1869. 

\ JMI'ORTANCIA. I 
§ l.OP--e-s-so-a~l~· d~a-~di~r-ec-t-or~·i~~á-s-ab~e-r-:----------~------- 1 

OBJECTO DAS DESPESAS. 

1 Director g-eral 2:õOOS000 
t official mmor l :5008000 :~ Officiaes 3:000S000 
t Porteiro 500S000 
t Continuo 4801000 
Gratiticnçao ao secretari 8008000 

§ 2.0 Expediente 
§ 3.• Instruccllü Primatin 260 esêolns do en.oino elementar a 600$000 

63 ditas de· instrucçilO primal'iu superior 
tt soosooo. 6:! ditas do sexo tlminino a 7008000 

§ '•· • ln:;trucçno secundaria . Vencimentos de 42 professores de mstl'llC· 
çilo secundaria inclusive 3 da capital, sen 
do· Jutim fran•ez ·e inglez, e rnuthe:naticas 
2 de S. Jono d'El-Bey de inglez e g-eogra-
phia c mathematicas, e 1 de philosophia e 
rhetoricn no Juiz de Fora n 1:20008000. 

t 56:0001000 

!SO:t~oogooo 
/~3:4008000 

:>O:r..oosooo 
2 ditas de pharrnacia a 1:2008090 cada 
uma e 200~000 reis para reactivos chimi-
cos. . 2 . ~ i .o Utensis para o ensino dt! mini nos pobres e __________ :G __ o_o~so_o_o 

~ objectos neccssarios ás escolas c nulas avul· 
sas. 

'l'OTAL. 

8:7808000\ 

1:0008000 

249:800J 

53õOOOSOOO 

õ:000$000 

317:380~000 

-~- ~-:= 
Secretaria da directorm g-eral dn instruccilo publica no Ouro preto, H de .Tniho de 1870.-

Ovidio João Paulo de Andrade. • 
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N. á. 

QUADRO DAS AULAS DE INSTRUCÇ1to PRDIARIA SUPERIOR E ELEUENTAH DA PROVINCL\_ DE MINAS GERAE5. 

LOCALIDADES DAS CADEIRAS. 

Antonio Diias 
)) )) 

Ouro Preto 
São Bartholomeú 
Casa Branca 
Cachoeira do Campo 
Itabira do Campo 
Cougonhas do Campo 
Ouro Branco 
Rio de Pedras 
Piedade do Paraobeba 

Cidade de Queluz 
)) )) 

Capella Nova das Dores 
Santo Amaro 
ltaverava 
Cattas Altas de Noroega 
Bramado de Snassuhy 
São Braz 
La mim 
Espera 
Morro do Chapéo 

Cidade do Bomfim 
)) )) 

Piedade dos Geraes 
Itatiaiussú 

l. ° CIRCULO LITTERARIO 
l\Iunicipio do Ouro Preto~ 

Silverio Rodrigues Pombo 
D. Amalia Ethel-dna Bernhauss 
José l\Ianoel Alves de Oliveira Catão 
Raymnndo Nonato de Souza Lima 
Tiburcio :Mauricio d'Olheira e Silva 
João niartinianno :Màrtins Pereira 
Nicoláo Pereira Lima 
Sabino de Souza Costa 
Benjamim Severianno da Silva 
Pedro Pereira Lima 
Antonio Baptista Gonçalves Sampaio 

Qneluz. 

João Martins de Souza Leal. 

:Manoel Soares da Rocha ~1lachado 
Francisco Ferreira de Paula Leite 
José Rodrigues Pombo 
Firmino Luiz José Ferreira Barros 
Francisco Leonardo da Silva Torres 
Antonio Deoclecianno Cardozo Roriz 
João Baptista Vigilino 
Carlos José de Carvalho 

Bom Fim. 

Thomaz .To sé ele Castro 
D. Joanna 11Iectnelina da Silva Catete 
Vicente .To sé Ferreira Junior 
Francisco Severino da Fonseca Pinto 

OBSERVAÇÕES. 

Habilitado na forma do Regulamento n. 56 
)) )) )) 

)) )) )) 

Ncmeaclo na forma do regulamento 56 
)) )) )) 

Habilitado na )) )) 

Provisorio 
·Habilitado )) )) 

Nomeado )) )) 

Habilitado )) )) 

Nomeado )) )) 

Nomeado na forma do regulamento 56 
Vaga 
Habilitaddo )) )) 

)) )) )) 

Nomeado )) )) 

Habilitado )) )) 

)) )) )) 

Nomeado )) )) 

Habilitado )) )) 

)) )) )} 

Vaga )) )) 

Bolll F1:1r. 

ProYisorio )) )) 

Pro viso ria )) )) 

Nomeado )) )) 

tProvisorio )) )) 

·-''1! 

1 

·L 

~,.~ 

., 

i) 
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LOCALIDADES DAS CADEIRAS. 

Rio de Peixe 
Conquista 
Bôa Uorte 
Santa Anna do Paraopeba 
Rio Uanso 

Cidade de Mariana 
)) }) 

São Sebastião 
C amargos 
Inficionado r~ 
Paulo Moreira 
Saüde 
Forquim 
São Caetano 
Pinheiro 
Cachoeira do~Brumado 
Curato d'Ubá 

Cidade de Pitangui 
)) )) 

Onca 
Bom Despacho 
Abbadia 
Pompéo 

-2.-

l. ° CIRCULO LITTERARIO. 
Município do Bomfim 

João Francisco Bolina de Oliveira 
João Ferreira Pinto 

Manoel José Ribeiro d'Araujo 

l\Iarianna 

Florencio AuQ·usto da Silva. 
D. Anna LOl{renca da Silva Pontes 
Antonio Firmino. de Lanna 
Felisberto Ferreira dos Santos Junior: 
Joaquim Patrício Alves 
João Gonsalves de Gouvea 

Theophilo Eugenio de Souza Ferraz 
Manoel Januario Carneiro. 
José :Maria d'Ulhôa Cintra 
Antonio Gonsalves Martins 

2. ° CIRCULO LITTERARIO. 
Município de Pítangui 

Luiz Carlos Pereira 
D. Maria Fulgencia de Oliveira 
José Martins da Silva 
José Fernandes Alves Corregosinho 
Estulano .Manoel de Figueiredo 

Nomeado 
Provisorio 
Yaga-

>J 
Provisorio 

Pro viso rio 

OBSERVAÇÕES. 

)) 

Nomeado na forma do regulamento 56 
Provisorio 

)) 

)) 

Nomeado }) 

Vago. 
}) 

Habilitado )) 

Provisorio 
Habilitado ., 
Provisorio 

Habilitado }) 

}) }) 

)) }) 

)) )) 

)) )) 

Vaga 

)) 

)) 

)) 

}) 

)) 

)} 

)} 

}) 

)) 



L __ 

LOCALIDADES DAS CADEIRAS 

?.Iara vil h as 

Villa de Dores do Indaiá 
)) )) )) 

Patrocínio da Marmellada 
Santo Antonio dos Tiros 

Villa do Pará 
)) )) 

Sant'Anna do Rio de São João-acima 
São Goncalo do Pará 
Morro de.Uatheos Leme 
Cajurú 
Pequi 

Curvello 
» 

Piedade do Bagre 
Trahiras 
Taboleiro Grande 
Morro da Garça 

_, 3-

2. ° CIRCULO. LITTERARIO 
~Iunicipio de Pitangui 

Innocencio Candido Antunes Moreira 

Indaiá. 

Modesto Pires Ribeiro 
D. Luiza Leopoldina de Macedo. 
Jeronimo José Ribeiro 

Pará 

José Pereira Coelho 
D. Marianna Amalia Osorio de I\Iendonc;a 

Flavio l\Iaximo Pereira 
Rogerio Brazileiro da Cruz 
Francisco dePaula Machado e Silva 
José João Rodrig·ues Vieira 
t.Ioyzes Lopes Óançado 

3. ° CIRCULO LITTERARIO 
Município do Curvello 

Jeronymo José de Barros Moreira 
D. Narcisa Porfiria de Lacerda 
Francisco de Paula Pereira Santos .Junior 
Joaquim Antonio de Avellar 
José Alves de Senna 
Augusto .Carlos AI \"es Prado 

Nomeado 

Habilitado 
Nomeada 
Habilitado 
Vaga 

Habilitado 
Habilitada 

Nomeado 
Habilitado 
Nomeado 
Habilitado 
Nomeado 

Habilitado 
)) 

)) 

)) 

Nomeado 
)) 

OBSERVAÇÕES 

» 

)) 

)) 

» 

)) 

)} 

)) 

» 
)} 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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LOCALIDADES DAS CADEIRAS. 

---------

, Cidade de Santa Luzia 
)) )) 

Lagoa Santa 
:Mattosinhos 
Jequitibá 
Sette Lagoas 
Fidalgo, ou Quinta do Sumidouro 

Cidade :ae Sabará 
)) )) 

Lapa 
Santa Quiteria 
Raposos 
Congonhas de Sabará 
Sant'Antonio do Rio-acima 
Curral d'El-Rei 
Capella Nova do Betim 
Contagem 
Venda Nova 

Cidade de Caethé 
)) )) 

~I erro V errnelho 

-4-

OBSERVAÇÕES. 3.° CIRCULO LITTERARIO: 
Município de Santa Luzia 

• I ~--

Antonio Lages da Silva. 
D. :Maria Marcelina d'Avila Lima 
Herculano Liberato d'Almeida 
Cornelio Augusto :Martins elo Silva 
Guilherme Hoelrig-nes Franco 
João lrarcianno Ferreira ela Costa 
Raimundo Nonato Corrêa 

4. ° CIRCULO LITTERARIO. 
Município de Sabará. 

Caetano de Azeredo Coutinho 
D. Francisca ele Paula Adelaiele ele Moura 
Pedro Miguel Ignacio Pereira 
Antonio Pereira ela Silva 
Joaquim hlarianno ele Azeredo Coutinho 
Felicio Muniz Pinto Coelho 
Francisco Xavier elas Chag·as Vianna 
João de Araujo Vaz de Mello 
João Gonsalves Martins 
José Pedro Alves Horta 
Joaquim Olinto Moreira 

Caethé 

Antonio de Souza Telles Guimarães 
D. .Maria hlagdalena Ferreira 
João Evangelista Marques Guimal'ães 

Habilitado na forma do regulamento n. 
Nomeada 
Habilitado 

)) 

)) 

l) 

Nomeado 

)) 

Provisoria 
Habilitado 

)) 

)) 

Provisorio 
Nomeado 

)) 

)) 

Provisorio 
Nomeado 

Habilitado 
)) 

Pro viso rio 

~ 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

D 

)) 

)) 

)) 

)) 

l> 

)) 

1> 
l> 

56 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

li 

)) 

)) 

)) 



I~ 

LOCALIDADES DAS CADEIRAS. 

Roças Novas 
Taquaraçú 
.Ta botica tubas 

Cidade do Serro 
)) )) 

Hio do Peixe 
Pessanha 
:,lilho Verde 
Santo Antonio d0 Itambé 

Cidade ela Ccnceição 
)} . )) 

Santo Antonio da TapPra 
Porto do Guanhlles 
São Mibuel e Almas 
Morro de Gaspar Soares 
Itambé 

Cidade Diamantina 
(( )) 

São Goncalo do Rio Preto 
Rio iran~o 

5 

3. ° CIRCULO LITTERARIO: 
).lunicipio de Caethé 

Augusto José Vieira Carneiro 
:Miguel Marques Guima1 ães 

5.° CIRCULO. 
Município do Serro 

Ricardo Pereg·rino de Queiroga 
.D. Mequelina Henrioueta do Carmo 
I -. 
ÍJosé Carvalho ele Souza Leite 
'jErnestc Peregrino de Queiroga. 
José Aimbiré Gonsalves Nunes 

Conceição 

D. Maria bandida de Salles 

Francisco Alves Pinto 
Joaquim Francisco ele Aguiar 
.João lsidoro Moreira 
Antonio Thomaz dos Reis 

Diamantina 

Antonio .José Duarte d'Araujo Gondim 

Manoel Marques da Rocha 
:\Ianoel Antonio do Sacrame!lto 

OBSERVAÇÕES. 

\
Vaga 
Habilitado na forma do regulamento n. 56 
Pro viso rio 

Nomeado 
)) 

Vaga 
Nomeado ., 
\Habilitado 

VaQ:a 
Pro\·isoria 
Vaga 
Pro viso rio 

)) 

» 
Habilitado 

Habilitado 
Vaga. 
Pro viso rio 
~o meado 

» 
. )) 

)) 

)) 

» 

~ 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)õ 

» 

)} 

)) 

» 



) .. 

LOCALIDADI'S DA~ CADEIRAS 

Gouvea 
Datas. 
Curiinatahy 
Mendanha 

Cidade de Santa Barbara 
)) )) 

São Goncalo do Rio-abaixo 
São JoãÓ do Morro Grande 
Cocaes 
Amparo do Rio de S. João 
São Miguel do .Piracicava 
Cattas Altas de Matto Dentro 
Prata 
Brumado 
Rio de Srw Francisco 

Cidade da Itabira 
Superior 

» >> Elementar 
» » Sexo feminino 

Cuiethé 
Sant'Anna dos Ferros 
Antonio Dias-abaixo 
São José da Lagoa 

' 
-·6-

5. ° CIRCULO LITTERAUIO 
Município Diamantina 

Antonio Dionizio Gomes Pereira 
Luiz da Cunha Tameirão 
Ludg-ero Candido d' Almeida J •nior 
José Candido de Figueiredo 

6 .. CJRCúLO 
:Jiunicipio de Santa Barbara 

José Belarmino Ferreira da Silva 
D. Anna Carolina da Silva Bessa 
Narciso Soares de Azevedo 
A.ntonio Caetano :Xavier 

Camilo Fernandes de l\Iello 
Pedro Affonso de Azevedo Barros 
José Marques Ferreira 
João Leandro da Cruz 
José Sabino de Souza Braga 

Itabira 

José Teixeira da Fonseca 
João Julio de Oli ~·eira 
D. Franci,;ca Rodri~ues Pereira 
Antonio Camillo de Lelles 
Claudio Rodrigues Lima 
Antonio. A velino dos Passos 
Francisco de Paula Alves 

OBSERVAÇÕES 

Habilitado na forma do Heg·ulamento n. 56 
)) 

)) 

Nomeado 

Habilitado 
Pro viso ria 

)) 

Habilitado 
Vago 
Nomeado 

)) 

Habilitado 
Provisorio 
Habilitado 
Vaga 

I Nomeado 
)) 

Habilitada 
Provisorio 
Nomeado 
Habilitado 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

J 

)' 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 



L 

LOCALIDADES DAS CADEIRAS. 

Sant'Anna do Alfié 
Carmo 

Cidade da Ponte Nova 
)) )) 

Barra Longa 
Santa Cruz do Escal v a do 
Barra do Bacalháo 
Anta 
Abre Campo 
Conceicão do Casca 
.Jequery 
Santa Marg-arida 
Ribeirão Vermelho. 
S. Miguel do Anta 

Minas Novas 
}) )) 

Capellinha 
Chapada 
Sucuriú 
Piedade 
Philadel p lda 
Arassuahy 
ltinga 

. :..;.:.: :~ 

7. 

6,° CIRCl:LO LITTERARIO. 
Município da Itabira 

I 
I Ponte Nova 
1.rosé Pedro da Fonseca Barreto 
D. Paulina Augusta Mitrand 
Augusto Cesar dos Santos 
Jaão Nepomuceno Correa 
Antonio Vicente Ferreira da Silva 
João José Custodio de 11attos 
João Baptista de Souza Telles 
Francisco José de Santa Ritta 
Raymundo Gnalberto Cesymbra 

Pedro Nolasco da Fonseca Barreto 

7.' CIECULO 
Mnnicipio de Minas Novas 

José Agostinho de 1Iello Peregrino e Silva 
D. Gnilhermina Candida Alves Pereira 
Clementino Gonsalves Senna 
Pio Desiderio Moreira de :Mello 
Francisco Alves Fig-ueiró 
Paulo Candido de Souza 
Antonio Thiago de Miranda 
Livio Alves da Silva 
Ignacio Pereira Freire 1ínrta 

OBSERVAÇÕES. 

Vaga 
)) 

Ncmeado na forma do regulamento n. 56 
)) 

Habilitado 
Pro viso rio 
Habilitado 
Pro viso rio 
Nomeado 
Habilitado 
Nomeado 
Vag-a 

)) 

Habilitado 

Provisorio 
)) 

Nomeado 
Habilitado 
Provisorio 

» 
Nomeado 
Provisorio 
\Nomeado 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)t 

)) 

.)) 

)) 

)) 

)) 

» 

~ 

» 
» 

)) 

)11 



\ 

J 

LOCALIDADES DAS CADEIRAS. 

S. Doming-os do Arassnhay 
Salto Grande 
S. Miguel do Geq uitinhonha 

São João Baptista 
» Sexo feminino 

Penha de Franca 
São José do Jactiry 

Rio Pardo-Superior) 
». » Sexo feminino 

Salinas 

Barbacena (superior 
» Sexo feminino 

Remedios 
Conceição da Ibitipoca 
Santa Rita >> >> 
Rio do Peixe 
João Gomes 

Juiz de Fora 

-8-

7. ° CIRCULO LlTTBR."'-RlO 
hlunicipio de ~tinas Novas 

Antonio Avelino da Circuncisão Amaral 
João Baptista d'Oliveir~ Sobral 
José Martinianno Barbosa 

São João Baptista 

Manoel Hoque de Figueredo 

Julio Augusto Drumond 

Município do Rio Pardo 

Praxedes José da Cunha Soares 

. 8. ° CIRCULO. 
Município de Barbacena 

Paulo Antonio Gra!lero 
D. Maria Euflavia Chaves 

José Bonifacio de Oliveira Fontoura 
Antonio Ferreira da Cunha 
Bonifacio Gonsalves de Aguiar 
Manoel Athanasio de Villa Nova 

Juiz de Fóra 

Jóão Pedro Hibeiro Mendes 

OllSERV AÇÕES. 

---~----· 

Provisorio · 
)) 

)) 

Nomeado 
Vaga 

)) 

Provisorio 

)) 

Vag·a 
)} 

Habilitado 
)) 

Vag·a 
Habilitado 
)) 

Pro viso rio 
)) 

Habilitado 

)) 

li 

)) 

)j 

» 
)) 

)) 

\' 
' . 

I•' 

)) 

)) 

li 

)) 

)) 

)) 

)) 



I.OCALIDADES DAS CADEIRAS 

.Juiz de Fóra,Sexo feminino 
São Pedro de AI cantara 
Chapeo d'Uvas 
São José do Rio Preto 
.Santa Barbara do Monte Verde 

Turvo (superior) 
• sexo feminino 

Rio Preto 
Bom .Jardim 
Santa Rita da Jacoting-a 

Araxá 
<< (sexo feminino) 

Dezemboque 
SS. Sacramento 
Dores de Santa Julianna 

S. Francisco das Chagas 
(( (( 

Carmo 

Patos 

-H-

8. ° CIRCULO LITTERARIO 
.Município do Juiz de Fóra 

D. Maria Augusta Pinto 

João Maximo Velasco 

José de Souza Godinho 

Turvo 

Padre João de Sou~a Godinho 
Maximianno Lopes Pereira 
V enancio da Rocha Lima Santos 

9. • CIRCULO LITERARIO 
Município do Araxá 

José Manoel Teixeira 
D. Francisca Tertulianna. de Toledo Pinho 
~Iartinianno Ernesto de Almeida 
Laurindo Henrique Vieira 

S. Francisco das Chagas 

Serg·io Furtado da Silva 
D. Francelina Maria dos Santos 

I . Pato~ 
,Zeferino Americano de Faria 

OBSlmV AÇÕES 

Nomeada na forma do regulamento n . 
Vaga 
Habilitado 
Vaga 
Provisorio 

Vaga. 
)) 

Provisorio 
)) 

Habilitado 

1 Provisorio 
! Habilitada 
Provisorio 

)) 

Vaga 

Nomendo 
» 

Vaga 

Provisorio 

» 

)) 

•· 
» 

» 
)) 

56 

) 

)l 

» 

., 
I) 



) 

LOC.l.LIDADES DAS CADEIRAS. 

Patos (sexo feminino ) 

Uberaba 
(( 

S. Pedro d'Uberabinha 
Campo Formoso 

Prata 
Monte Aleg-re 
Abbadia do Bom Successo 
S. Francisco de Salles. 
S. Jose do Rio 
TijncD 

Paracatú 
(( 

Catinga 
Burity 

-10-

9. • CIRCULO LITTER.l.RIO. 
Município de Patos 

D. :Maria Clara da Conceição 

10.° CIRCULO LITTERARIO 
Município d'Uberaba 

Luiz Antonio Guimarães Guaritá 
D. Guilhermina Candida d'Avellar 
Antonio Maximianno Ferreira Pinto 

Prata 

João da Silva Camargos 
Manoel José Evangelista 
Antonio Vieira· da Silva 
Jeronimo Jose de Azevedo 

ll. ° CIRCULO LITTERARIO 
.Município de Paracatú 

Manoel Caldeira Brantes 
D. ~faria Virgínia da Costa Pinto 

OllSERVAÇÜES. 

Nomeada na forma do regulamenio n. 5() 

Habilitado 
)) 

)) 

Vag·a 

Provisorio 
)) 

Habilitado 
Provisor.io 

Vaga 

Habilitado 
Provisoria 
Vaga 

)J 

)) ]) 

• )) 

}) )) 

)) )) 



LOCALIDADES DAS CADEIRAS. 

Passos 
(( 

Dores do Atterrado 
S. Se bnstião da Ventania 
Carmo do Rio Claro. 
S:wta Rita de Cas,;;ia 

.Jacnhy 
(( 

Monte Santo 
Dores do Guaxnpé 
:S. Sebastião do Paraizo 

Pinmh,Y 
« 

.S .• João Baptista do Gloria 
S. Roqné 

Alfenas 
« 

-11-· 

12.° CIRCULO LITTBRARIO 
Município de Passos 

12.° CIRCULO LITTERARIO 
l\Iunicipio de Passos 

José Pedro de Souza Franco 
·D. Anna Isabel de Moraes 

I 

Manoel Gonsalves Gomide Junior 
Antonio Ferreira Telles de :Meneses 
Joaquim Caetano de Souza 

Jacuhy 

]Jose Pedro dos Santos 
,D. Angelica Candida da Siha Santos 

Querino Teixeira Lopes 
José Bonifacio de Oliveira Lima 

Piumhy 

· 'Sidney Delcidio do Amaral 
D. Gabriella Archanja Benigna da Silveira 

Israel Antonio da Trindade 

Alfenas 

D. Barbara Generosa Xavier de Salles 
José de Souza Novaes 

OBSERVAÇÕES. 

Nomeado ua forma do- reguamento n. 56 
Provisoria 

)) 

)) 

)) 

Vaga 

Pro viso rio 
Nomeada 
Vaga 
Nomeado 
Provisorio 

·Nomeado 
)) 

Vaga 
Pro viso rio 

Nomeada 
P1·ovisorio 

)) 

)) 

J) 

)) 

)) 

)) 

I) 

)) 

)) 

)) 



~\ 

/ 

LOCALlDAllES DAS CADEIHAS. 

..Sacra família 
Carmo da Escaramnca 
Douradinho . · 

Cabo Verde 
<( 

Formiga 
)) 

Arcos 
Bambnhy 
Luz do Atterrado 

Tamanduá 
(( 

Campo Bello 
Itapecerica 
Desterro 
Candeas 
S. Antonio do Monte 

Oliveira 

;. 

-1:2-- f' 

12. o CIRCULO LITTERAHIO: , 
"M unicipio de Alfenas 

Joaquim :Martins de Souza 
Joaquim Cyprianno Frei1·e Junior 
Jos~ ~\nselmo Cármo , 

Cabo Verde 

D. Umbelina Liôopoldina de ~1endonça 

i. 
I 

13.° CIHCl:LO LITTEHARIO 
:\Iunicipio ela Formiga 

Francelino José Cardozo Junior 
D. Francisca ele Paula Noronha Olivier 
Symmaco Hodrig-ues Paiva . 

Olinipio Brandão da Silva 
Tamanduá 

Eliezer Nephthaly d"Oliveira 
D. )faria Hornoaeda Pinto Ferreira' 

!Luiz ela Silva Mezencio 
jFiàvio Epifanio Pereira 
·Vicente Candido de ~Iiranda 
Domingos Gonsalves Gomes 
Bernardo José dos Santos 

Oliveira 

Joaquim Alves d'OliveirF. 

\ 
Provisorio 

)) 

OBSERYAÇQE~. 

•'< 

Habilitado na forma do reg·ulamento n. · 56 

Vaga 
Nomeada 

I 
l 

)) 

Habilitada 
Nomeado 
Vaga 
Nomeado 

)) 

)) 

)) 

Provisorio 
Habilitado 
~omeado 
Pro viso rio 

!Habilitado 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)J 

)) 

)) 

:» 

)) 

)) 

)) ., 
'/) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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r,ocALID.\DES DM> C:\DEllu.:::. 1 13. o cmcl7LO LITTmumo: I onsERYAeGr-12. 
~I nnicipio ela Oliveira . 1 , 

----------------------------------------------------~· 
Olivoirn 
Pa.,s:o tempo 
Claudio 
.S. Fl'ancisco de faub. 
.Tnpfio 

,_;:·l'e;;; l'on tas 
(( (( 

Cnchoeira elo Cí>m1o 
Espírito St. o ela Yarg-inb:. 

Dores ela I3aa Esperanç·n 
« ·« « 

Esperit{) St. • do;,;. Corpwii·os 
S. Francisco de .:\gnnpú 

l\m.so ,-\.ll•gro 
(( <( 

Ouro Fino 
i Dorda da :1Intta 

D. Carlota Delfina de Castro 
Antonio Pereira da Co.sb .Tnnior 
.Torto Cancliclo de l\Iume.s e Castro 
Flausino Fenei rn Pedrosn 

,Jorro José Rahello 

I 
i 
I 

14.' CIEC"l:LO LITTERARIO 
t.Innieipio de Trez Pout:ls 

!Anrelianno José de AzeYeclo 
1 • --, • ,.....f r, • D. Emaha ~emwuna ;::;, llnag-o 

Francisco ele Pnnla Candido 

Dores da Doa ·E.speranea 
L~ l . I:> .1 . "'< • 

I' a ·enanno .\O( ngaes ~ou to 
D. Luiza Cnrolina Correa de :\fello 

!.Torto Antoniü (L\lmeida Portugal 
!Francisco Sihestrc :r~!ac Gr<:-g-or de CampEl3 

15. o CI!lCTLO >UTTEIL\RIO 
Mnnicipio.do Pouz0 .-Heg-re 

Francisco José :\Iarirtüno 
D. Semianna Cornelia, do 3acramento 
João Carlos Sclnni t 

I 
-----"----'-----~------

lxomeada na forma do· l't:Q'tdtnnento n. 
. : ProYisorio 

I 
I 
I 

~omerrdo 
)) 

. )) 

.,P!·oyi:o:orio 
Habilitada. 

. Pro.-i.sorio 
"-\~·1 ,, .. , . 

·"- ;::,<11 

Habilitado 
)) 

)) 

~omeaclo 

:0/omeado 
)) 

)) 

)) 

)) 

. }) 

)) 

p 

)) 

}) 

)l 

)l 

5G 

)) 

)) 

)) 

. )) 

» 
)) 

}) 

r-

)} 

~) 

~omeado )) •. )) 

Vaga, 



\ 
) 

LO('ALIDADES DAS C'ADEll\.\:-' 

:-::mt:l Hita da Bem \"ista 
~ant'_-\.nna de Sapucahy 
Slo José do Paraizo 

ItajnM:. 
(( 

S. Caetano da Yarg-em Grande 

Jag-uary 
(( 

:3. Jose de Tolledo 
Campo Mi:3tico 
c~lp_ivary 

(~~dd~ls---
((, 

Ca:npestre · 
::;-._Sebastião dé Jú.t.:'tl<1IT 
:::anta Hita de Ca:::si~l do I{io Clar0 

U_rãa hlogol 

"" 

-lí-

13. o C'IHCüLO LITTERAiliO 
::Municipio de Pouso .-\.legTe 

~Ianoel J6sé- da Costa 
:llnrtinho José de Souza; 

I ItajuM 

I. 
!D. Anto:Üa;(l_o );àscimento Souza: 

Jag~nary· 

Francisco de Sali2.s :\Iacedo 
D. l.ü:xia Antonia 
í~lanoel XaYier Simões Angra. 

Caldãs. r Sa bina Jfm·ten cia . B'" mUna de Limn , 

16.° CIIlCTLO LITTEIU.IUO 
::Uunicipio do Grão 11ogol 

Felisbcrto Gonzaga Pinto 

V.an·a· 
Pr~·isorio · 

)) 

VaQ·a. 
Pr~ v isoriil · 
\\ag·u, 

H a biiita{lo 
ProYisoria 
ProYisorio · 
Vaga 

)) 

Vnga 
Nomeada 
Vaga 

)) 

)) 

Xomeado 

OIJSERL\ÇGES 

}j' )) 

)} 5J 

)} ~" 

)~ ~i 
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·-.:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S± L2222 SL2sc=2=z • 3L2 m 

LOC'ALIDADl:S DA:; C\IJEITIA~. 

· Sexo feminino 
S. José elo Gornnuha 
Brejo das Almas 
Itacambira 

Montes Claros 
(( (( 

.Bom Fim 
Conte nelas 
SS. Coração ele Je.~us 

. Gmtícnhy 
(( 

· S. Rmúrro 
(( 

· Pedra de Ang·icos 

T • .. aunaru1 
(( 

· :Jiorrinhos 

Hi.o cmcur,o LITTER.\r.IO. 
?.Iunicil)io ele Grão :\Iogol 

' ' 

1í-Jntes 'Claro 

D. Eva Barbara Teixeira ele Carvi:l1n 
José Teixci~·a .de Can·alho 

Francisco da Sil nt Lo ho 

·Gnaicnl(y I . 
;IHel·cuhnó'.Tamphilo :Moreira 
- D. Fausta :)lareira ele Sonz~ 
I 

I 
I 

Terr<1 

17. 0 C'InCTLO LlTTEilATIIO 
ilinnicipio de S. HorúútJ 

Florentino Eduardo <le Carvalho 
D. :Maria Lnizo. Gonzaga. 

:Januai:ia 

.Torro Uuulberto ele Cürvalho 

A"-ltOaio Bemarclino ele Paula L'ima 

OESF.HYA<::'GI:.S. 

Pr·ovisoria 
\·7 ng·n. 

)) 

I " 

L 
1 \aga 
! Hahilititda'nn.-forma i:\ omeaclo 
l.-,~ng·n 

!Xo:ncado 

I 
i 
! 

Í:\omead.o 'p .. 
\ 1'0\'lSOl'ltl. 

I 
'P!·ovisorifl 

)) 

Vaga 

, Hahiiita1lo 
tva2:a 
\1~ o~ncaLlo 

do rfêg-:llam ?ntü · ;1. • ;'frj 
)) 

-)) )) 

)) •• JJ 

"}) ' I) 

")) 'f.) 



) 

< 

I.OC.\LID.\.DES D.\:C: C.\lll·:IH_\:C:. 

B:e,i·_) rlo Sa~g:aJo 
=·,j•lL"HD11h) 

.1~1po1·e 

-~hcpendy 
)) 

Ctór;t::eit'ão do Hio Y c·.{,, · 
'Po u ;.:o ·_\.l to 
~ant"c\nna do Cnpjyary 
S.. Tiwm~ da::: Lettra::; 

C:ll·i,;iina 
(( 

Carmo 
H. :-3-.'b:l~tião cb Capitnht, 
~:ir~::inia de Pon:::o A .. lt·J 
::-:a1~ta Catharitu 
Hult'dndc' 

c\ynmoca 
(( 

.\las::ôa 
:3. D.omíng·o::: tb Boeaiwí. · 

--

i 

-lG-

17." Cll\CL'LO LITTEiül\!0 
?IIunicipio cf:t Jannaria 

ILniz ::\ardes de \-'a::concellos I Bc ucdi ct o r! c Sonza Co n "" 

I 18.° CIUCL'LO IITTER.\HiO . 
?liunicipio de Baependy · 

.José H a poso Lima. 
D. Cloriana Emenaicl ~leireUes Enaut 
Francisco de Paula Pci·eira Lima.: 
Tertuliano 211enito da Silya 

, Fra•1cisco Honorio Paes I I1larciano Eug-enio ele Souz::t Ferraz 

Chr.is.tirm 

Franc-i:::co Joaquim Péreira- Pinto 
D. Luciuda Carolina ele Souza Fernande;:;· 
~la.tricio de Olh--eira .Monteiro 

/
Joarruim José Ah·es 
Ig·nac-io Joaquim X o;,nwira 

1
1
Joaquim Francisco de Souza 
Antonio Tolentino de Almei4a 

) .. yuruoca · 

Francisco, dê :Ass!s e Sih·a 
D . . Mariauna Alexandrina de Souza 
Jos~ Caetano da Sih·a 1-into 
Franci:Oco Joaquim Teixeim de OliHira 

OBSEli\~A<_:~-\E:-:_!. 

ProYi:::ol'io 
Yag·a 
l\8~Úc:tcb na forma <lu re.;·namento n. 5t3 · 

j: 
· Babilitaclo , 

)) 

"N''Olu e a ü o 
)) 

)) 

HabilitadG 

Habilitado · 
Pro viso ria 
Nomeado 

)) 

)) 

)) 

),\: 

Hàbílibd~» · 
ProYi:::oria 

)J 

)> 

)) }) 

)) )> 

)J. )) 

)). 

)) )l 

)) . )> 

))"' )) 

)) )) 

))· )) 

)J J) 

)) " 
)) )) 

)) );-, 



LOCALIDA.DBS DAS C.\DEIRAS. 

-Serranos 
S.· Vicente Ferrer 
Üvramenfo. · 
Passa Vinte 

Carnpanha 
(( 

Mutuca 
Aguas Virtuosas 
S. Gonçalo da Campanha 
Trez Corações do Rio Verde 

S. João d'El-Rei 
«- . (( 

Carrancas 
S. Francisco do Onca 
Bom Successo • 

S. José d'El-Rei 
((• (( 

St. • Rita do Rio-abaixo 
Prados 

11.-

I . 18.° CIRCULO LITTERARIO. 
Município d!lAyJ.uuoca 

Carlos Augusto Dias Braga 

Campanha 

Zeferino Dias Ferraz da Luz 
D. Carolina PossÍdonia Stockler 
Antonio Joaquim de, Souza --
;Joaquim José de Faria Pinto 
!João Albinô de Al'meida Sobrinho 

19. • CIRCULO LITTERARIO 
Município de S. João d'El-Rei 

Antonio l\loreira da Silva 
D. Anna Thereza Adelaide Palhares 

7 

Francisco 1\lessias da Trindade 
Ildefonso da Costa Pereira 
Tho bias Rafael Lopes Cançado 

S. José d'El-Rey 

João Baptista Maciel . 
D. Joanna Evangelista da Rocha Maia 
Francisco Cassiano Viegas 
Joaquim Rodrigues .Teixeira Valle 

VaD"a .. o. . 
-Pro:v:1sor10 
Vaga---

• 

óBSERVAÇÕES. 

Habilitadó na forma do regulamento n.; 56 
)) 

Provisorio 
Habilitado 

)) 

Vaga 

Habilitat!G 
)) 

Nomeado 
Pro viso rio 
Nomeado 

)) 

Habilitada 
P!"ovisorif) 
Habilitado 

~ 

» 

• 
)) 

• 
~ 

)) 

)) 

»· 
)) 

» 

)) 

.... 
)) 

• » 
~ 

» 

)) , 
)) 



-) 
/ 

"" 

.. : .• ;•;i:'.:-.~~--· 

LOCALID.\D~S l~AS ÇADEIRAS 

Lagôa Dourada 
L age 
S. Thiago 

Lavras 
t( 

S.}oão Nepomnceno 
Perdões 

Pomba 
({ 

Espírito Santo do Pomba 
.Mercez << « 
Porto de S. Antonio 
Bom-fim 
Tabuleiro ou Cauua Verde 
S. José do Paraopeba 

Leopoldina 
(( 

.Madre de Deos do An!.!'ú .. 
St. • Rita da l\Ieia Pataca 
Conceição da Bôa Vista-

.. 

'--7~'18 
• .. ~r 

• --!O ~ ,;· •• ·!.,.1 . ·~t!' ~:~. ~ . 
.. ·· ~ ;.' 

··--·- -:- .. ---"!-:~ 

OBSERVAÇÜES · ; 

r 
.: .: , -.19.~ Cl_RCULO LITTÉRARIO 

Municipio de. S. José d'El·Rei 'l-
i . . =-=-. . • :; ' • o ; I 

····- ~ !José Alves da Trindade 
~- -"" Francisso de Assis Fontes Ran~·el· 

João .\ntonio de Campos -

Município (f~·-La'Vriis 

l'heophilo Dilerman<! ··ozzo'ri ··,. 
D. Guilhermina ·Ctissiaria· Bra'zileira 
AntoQio Eugenio Nogueira -~ 
José .Maxirno dé ,Castro · -

:20. ~ CIUC:LLO LITTERARIO 
~lunicipio do Pomba 

Severo Barbosa· de Oliveira Junior 
D. Francisca de Paula Horta 
Thomaz Antonio_ S::>areS. 
Augusto Odorico da Costa Gest~ira 
.Mathias Homem da Costa -
Belchior Homem da ·costa 
Lino Lourenço · Boi·ges 
José Caetano Machado 

)!nnicipio da Leopoldiua, 

Angelo Lopes dos Reis_ 
D. Maria Augusta de Freitas. Malta 

'\ 

José Francisco Quaresma 
Antonio )laximiano de Oliveira Leite 

. ' 

·' I 

.I ~ .• 

.. 
Nomeado na forma do regulmlient-ó · j1~ · _36 
Pro\'isorio ' · · · 

)) 

'Habilitado 
Nomeada 

)) 

Pí·ovisorio 

Habilitado 
Pro visaria 
Habilitado 

)) 

)) 

Provisorio 
Habilitado 
~omeado 

Provisorio 
)) 

VaQ·a 
No~neado 
Pro;ri"orio 

)) )) 

)) )) 

)) ~·- ~ ')>~ 

)) )) 

" 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) }) 

)) )) . 

)) )) 



LOCALIDADES DAS CADEIRAS. 

S. Francisco de Assis do Capivara 
8. Anna do Pirapeting·a 

I\Iar d 'Hespa1Ilm 
(( (( 

!:3. José' do Parahiba 
Conceicrro do Hio Novo 
S. JoãÓ Nepomnceno 
Espírito Santo 
S. Antonio do Aventureiro 
Descoberto 

Pi·esidio 
(( 

Ubá 
Sapé 
S. Miguel e Almas de Arripiados 
S. Sebastião dos Alffiictos 
St. • Rita do Turvo 
Cnrato dos Bagres 

Pirang-a 
(( 

-19 

20.° CIRCULO LITTERARIÓ: 
Município da Leopoldiua 

• .. :.· 

Município tlo ;\[ar d'Hçspanha · 
·.:z. 

D. Candida Josefina d'Avila Meirelles 
Leonel Gonsalves Gomide 

!Antonio Pinheiro de Ag-uiar 

/

Jaimario Carlos d'Almeida Dedem 
Pedro .Jose Ribeiro 

I 
I 
í 

21. • CTRCÚ.o LIT:I'ERARIO 
Município do Presídio 

. Aug·usto Pereira Lins 
!D. Rita Mayrink Brandão Moreira_ 
!João Alves da ·conceicao. -,. 
'Francisco de Paula ca:rvalho Braiileiro 
Antonio Alves Moreira Ramos 
José Dias Só 
Francisco de Paula Gal vão 
Olímpio José Faustino 

lo. 
1\lunicipio da Piranga 

Rita de ·cassia da Gama Lahorão 

Vaga 
)) 

Vaga 
Pro viso ria 
Nomeado na forma 
Habilitado 

)) 

Xomeaclo 
Vaga 

)I 

Habilitado 
Nomeada 
Provisorio 

)) 

Habilitado 
Pro viso rio 

)) 

Habilitado 

--..,.__ --~--. --.....-............ 

V ao-a r: . 
Provisoria 

ÓRSERY AÇÕES. 

do regulamento n. -56 
• )) 

» • 

)) )j 

)I )) 

)I , 
)} )) 

» )) 



I 

: 

LOCALIDADES DAS CADEIR • .\.8. 

Oliveira 
Conceicllo do Turvo 
S. José· do Chopotó 
S. Caetano « · · tt 

Müriahé 
a: 

Patrocinío 
N. Senhora da Gloria 
Tombos do Carangola 
S. Francisco do Glora 
S. Luzia do Carang·ola 

Patrocínio 
(( 

Bagagem 
(( 

Brejo Alegre 

-:20-

21. o CIRCULO LITTimARIO 
Município da · Piranga 

Joaquim Vieira de Sousa 
Antonio Francisco Gomes 
José Pedro de Araujo 

Muriahé 

D. Maria Germina da Costa Barbosa 
José Ferreira Pinto 

Francisco das Chagas Cerq ueira 
Joaquim Móreira da Silva 
Gervasio José da Silva Braga 

22.6 CIRCULO LITTERARIO 
Município rlo Patrocínio. 

Francisco de Paula Arantes 
D. Virgínia Candída Guimarães 

Bagngem 

/

Francisco Jogé Clementino 
D. Maria Augusta de Amaral Gama 
Francisco Baptista Hoq uete Franco 

Provisorio 
)) 

OBSERVAÇÕES. 

Habilitado na forma do regnamento n. 56 
Vaga 

Vaga 
Nomeada 
Provisorio 
Vaga 
Habilitado 
(-rovisorio 
Nomeado 

Habilitado 
Nomeada 

Habilitado 
Provisoria 
Habilitado 

., 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

J) 

j, 

)) 

)) 

.)) 

)) 

Secretaria da Directoria Geral da Instrucção Publica no Ouro Preto~ 9 de Julho d8l870.-0viDio JoA.o PAULO DE ANDRADE. 
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Dir~;toria Geral, das Obras P_ublicas em Ouro Preto, 13 ,de julho. dn 1870. 
Ill. ex.m. st·.-!\m observancta a ordem lie v .. exa. ~~-· \H de 17 de junho p. p venho expor 

o estado. dos nef?OClOS que correm. por esta repurttção, cll·cunscreverHlo-me ao que occorreo ue 
v de maw em dwnte, data do ulttmo relatorio que apresentei a exm. presidencin, ao qual v. ex: c. 
relevará que me reporte. , 

MA 'l'RIZES. 
DE AN1'0Nl0 DIAS DA CAPn'AL, 

·Quer do auxilio de 1:0008000 rs. votado nu lei u.• 1601, quer do de t~:OOO:tl'JOOO t·s. cons-
tante da lei n.• .1615 prestou contas a me:;u. administrativa da irmandar\e do ~- S. Sacmmento 
d'esta freguezia. . . . . . 

A unica responsab!ll'lade, p01s, que sob:-e ella pesa é a da applicacuo dos 3:0003000 reis votado.-; 
no art. 2.• da citada lei n.• 1615, e que entregou-se-lhe em virtude do despacho de v. ex a. 
de 4· do corrente.· 

DO ITA.MBE. 

Da quota de 8008000 rs, votada para as obras desta matri7. na lei n.• 1601 restava-se, 
como se vê do meu re1atorio anterior, 2908000 reis. 

Foi .esila quantia entreg·ue· a respectiva commissão em 25 do rne% p. p. á vista de feda (h>-
curnentuda 

DA FOR~UGA.. 

Com as obrad desta matriz despendeo a respectiva commissão 9:0718600 reis. Entreg·ou-se·lhe, 
porém, á vista de ferias documentadas, só mente 9:0008000 rs. votados na lei n. • 1 GOl. 

DE MONTES CLAROS, 

0 pagamento de 2:1138000 à~ _contratante das obras desta matriz Antonio Francisco Barhoza 
foi autorisado pela verba-exerClcws findos-. 

Mas achando-se quusi esgotaua u quota nao pôde e1le efl:'ectnar-se; por isso aquel!e ciua- I 

uno pedio que se. lhe ~nt~egasse a parte do prouucto de uma loteria corrida a beneficio desta 
e de outras matrrzes, mterrando os cofres provinciaes o que faltasse para o seu completo pa-
<ramento. 
n Sobre e5sa pret~nçlí.o informei ao exm. ·governo em 21 de maio uliimo ~oh n.• 207. 

Nilo consta, pot·em, nesta repartiçno a deliberação tomada. 
DE DATAS, 

Usando da autori:mç11o concedida por v. eK.c. em despacho de 23 de jnnho p. p. expedi 
certificado em bel?' de ser entreg_ue a. quantia de 1;0008000 rs. votada para esta matriz na lei 
11.• 1601, e despendrda pela respectiVa meza em virtude de autorisação. 

OBR:\S DA OAPI'l'AL. 
l'ALACIO DA EXM. PRSIDENCIA 

salões no payirnento terreo, onde já fuüccionão a secretaria :ni· Está concluída a pintura dos 
litur e a typogruphia provincial. 

Foi reconstruida uma parede 
posterior do edificio. · 

exterior, que ameaçava ruina, em um dos commodos tla parte 

PAÇO D' ÀSSE~lllLEA 

Seua concet·tos e pintura forão autorisados pelo exm. g·overno por Llespaeho de 13 de maio 
proximo passado, cor!'endo as despezas na importanCia ·de 1:3208000 reis pelas sobt•as da r·en-
ila provincial. 

N!!.O se encontrando nesta cidaue uiver;;os artigos inuispensaveis para o começo das o bt·as 
os man.dei vir da côrte. 

Ainda n110 chegarno, e poi·, isso nao se pó <lo realisar esse melhoran~ento antes 1 das sessões 
d'este anno. . . . · · · . · · d fli Entretanto alguns concet~tos no te c to estão feitos e trata-se igualmente e e ectuar peq ne .. 
nos reparos e n caiauura das paredes exteriores. · 

PONTILHÃO DO l>ASSA DEZ. 

Baldado::; forno os edforços empregado~ afim de obtet·em-se as madeiras nece.;;;;aria::; pal'a e:::te pon-
tilhao. · · 
· Fizerno-se annuncios nesse sentido sem que fornecedor algum apre::;entasse propostu. 

Pe~so, e comigo o ·engenheiro chefQ, que o principal motivo d'isso s~o as companttias. in· 
glezas, de mineraçno d!i Passagem .e Sant'Annu, pois ellas consomem a mmot• parte dus madeir<\S 
existentes pela circumvisinhunça. . . 

Brevemente indicarei a v. exc. o meio mais conveniente de reali:>arem ·se estes C0ncet·tos. 
PONTIÚO DA RAUnA. . 

Por uespacho de 15 do mez p. p. v. exc. nutorisou a factura dcs concertos d'este pontilllilo, de-
. vendo aer as uespezus pag·as pelas sobras da renda provincial. 
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A' thesouraria provincial remetti copia do respectivo orçamento, organisado pel? engenheiro 
Aroeira, na importancia de 1 ;200~000 rs. á fim de mandar pôr a obra em hasta pubhca. 

PONTE M BARRA, 

Os concertos d'esta importante ponte achno-se concl~idos. 
Executou-os o administrador commissionado,.sob fiscahsaçilo do engenheiro chefe, 

, , QURTEL DO CORPO POLICIAL. 

A exm.~ presidencia ordenou que fosse executado por administração o accrescimo projectado 
n'este edificio. · . , . . • o cumprimento d'essa ordem depende da conclusilo da cop1a do. plano das obras. 

CALÇAI\IEN'lO DE RUAS. 

Está concluída a calçada nova da ladeira das !vler~z dos Per~líes e em reconstrucçno a sua con-
tinuacão até a baze do adro da capella de S. Franclico de Assis, 

•rem-se feito alguns pequenos concertos em paredões e calçadas. 
• ~Dh~ 

Acha-se autorisada a trasformaçüo de parte da prisM denorninada-Ca~a Forte-em uma cellula 
de isolamento para castigo. . 

NM se realisou ainda esse melhoramento por faltarem algumas lammas de ferro, mandadas vir 
da côrte. 

Farão executados diversos pequenos concertos, reclamados pelo dr. chefe de policia, nas ferra-
gens das portas das prisões. 

THEATRO. 

Pelo engenheiro Aroeira foi examinado e:;te edificio e organisado o orçamento de deus concertos 
no valor de 2:120 :tP 1397 rs. 

No r.o do corrente sob n.o 2413 apresentei á v. exc. esse trabalho, em cumt>rimento a ordem do 
exm.o governo n.0 57 de 28 de maio ultimo. 

ESTRADAS. 
~O CAMPELLO A UDÁ. 

o engenheiro Soares no Couto, encarregado dos estudos d'esta estrada, remetteo os trabalhos 
relativos a 1.• sec~ão. 

Mas por occasiilo de examina-los reconhedeu-se a impossibilidade de formar-se _um juizo seguro 
-sobre elles. ' · 

A esse tim era preciso os devolver a seu aut?r para esclarece-los ou reconsiderar ou mandar-~:e 
um en<Yenheiro fazer a verificaçno, tendo em VIsta as notas dos cadernos d'aquell'outro , 

•ro"'mei este ultimo alvitre, sendo despachado o engenheiro Aroeira. ' 
E como seja este mais antigo assumirá a direcçilo dos trabalhos. 
Dando conta d'este meu procedimento em 9 do corrente solicitei e por despacho de 11 obtive a 

approvuçilo de v. exc. 
DA CAPITAL A SABARÁ ENTRE OS IIENIUQUES E A PONTE DE SANTA lUTA. 

Estilo concluídos seus conc~rtos e já se tem p~go ao con.tmctante. Bento .Augus.te de Lima, 6:7178900 
Resta-~e apeuas a quantw d~ 490~!~00 rs. nnp01:tancw da ulilma tena, CUJO pagameuto depende 

de exame final, conforme o estipulado no respectivo contracto. 
IJA CAPITAL A BARBACENA. 

},a e 2.• Secções. 
Em 17 do rnez p. p. s.ob n.o 23G sub:netti a approvaçilo d~. v. exc. o'. orçamento dos .concertos 

destas secções corrwrehend!das entr~ a capital e a casa de D. Felicidade, na Importancia de 4:88682r.4, 
orO'anisado pelo engenh01ro Almeida. · , 

"' Propuz então sua execução por meio de hasta publica perante a thesouraria provincial. , 
A' esta proposta v. exc. accedeu por despachO de 29 de junho ultimo. 

3.; e 4.• 
O mesmo engenheiro acha ·se incumbido de examinar as obras d'estas, executadas pelo arrerna-

matante José Antonio da Silva Campos á fim de poder ter lugar o pagamento. 
6.0 e 7.• 

o àrt. 28 da lei n.o 1:615 relevou o cidadão ~osé Joaquim Fiuza da Rocha, fiador do arrematante 
dos concertos d'estas secções, das multas em quo mcorreu, se no praso de 60 dias concluísse as obras. 

Dentro d'esse praso ello as deu prornptas; mas o exrn,o governo nno fez effectiva aquella 
disposiç~o. . . 

Por Isso esta repart1çilo em virtude uo despacho de tO de abril p. p. mandou infligir-lhe as refe-
ridas multas. 

Contra esse acto reclamou o dito Fiuza, sendo o seu requerimento deferido. 
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Foi·lhe, pois, restituída a quantia descontada, como uetel'minou o anteco330l' de v, ex. c. ctn 
ufficio u. • 86 de 23 de maio ultimo. 

9.a á 19.• 
Os concertos (\'estas secções comprehendida~ entre Ouro Bt·anco e Boa Vista, o3tão orr.ado:l pelo 

engenheiro Sperling em 15:7458410 rs, e a conservação em 3:r..5tgooo r:>. • 
Vao ser esses trabalhos postos em hasta publica, em virtude da ordem de v. exc, n.• 90 de 13 do 

rnez p. p. . . . . . 
Aquelle engenhetro fez ver que os prnmttvos concertos da 18.a e t9.a secçiJe:> incumdidos a Jose 

Gonçalves r:'e.reira nllo forno executados de conformidade coin o respectivo orçamento, ao qual e:~se 
cidadllo, SUJeLtOU·Se. 

Propuz por isso, de accordo C?m o mesmo engenheiro, que o encart·egado fosse cornpellido a repor 
a quantia de 2:r..548940 que lhe fo1 paga ou a completar as obras conforme o novo orçamento, indem-
nisando·se-lhe o excedente. 

Na citada ordem v. exc. deu-me faculdade para adaptar qualquer <.lesse:> alvitres; prefet•i 
por. isso o primeiro. 

DE BARllACENA AO JUIZ DE FÓRA., 

Os concertos e conservaçllo d'esta estrada ach!!.o-se contractados com o coronel José; Basilio 
da Gama Villas Boas, aquelle~ por 52:31b8480 e esta no t.• anno por r..:181;tt>500 e do 2.• e!ll diante 

por 8:363~000 rs., de conformidade com o orçamento organisado pelo engenheiro Sperlmg, 
DA CAPITAL A CACHOEIRA DO CAMPO. 

Seus concertos e conservaç!lo orçado:~ pelo engenheiro Aroeira, ~quelles em 6!~0~000 rs, e 
esta durante 3 annos em 1:962$000 rs. ach!!.o-se em hasta publica perante a the:>ouraria provin-
cial. de conformidade com a autorisaçuo da exm.a presidenciu constante do despacho de 5 ue maio 
ultimo. 

DA CAPITAL AO MORRO DE S, SEnASTIÃO, 

Estno conclui das e pagas as obras desta e.~trada na importancia de r-.:07 5~247, feitas pelo cida-
dno José de Castro Gomes 1\ibeiro. 

Houve um excesso sobre o orçamento de 2'~98980. rs. 
Dedusindo ·se e~sa quantia. ~or occasiao do ultimo pagamento, o encarregauo reclamou, e eu 

informando a respmto pronunctm-me contra. . 
Ignoro qual tenha stdo a soluçao dada por v .. exc. 

da, 

DE 1\IARIANNA. A. PllU.NGA, 

Só em 7 do rnez p. p. declarou· me o encarreooado dos concertos da l.a e 2.• secções d'esta estra-
Antonio Thomaz u'Ascenç!l.o, aceitar essa inc~mbencia. 
Fel·o, porem, pedindo o adiantamento de 500:ffJOOO r:>. para occorrm· as primeit·as uespezas. 
Foi nttendido es:Je pedido em virtude do despacho de v. ex.c. do <lia immediato. 

DE SAD.\RA1 A SANTA LUZIA. 

Segumlo o plano e orçamento do engenhetro Vieira Ferreira n des.Peza a fazer· se com a 
mudança d'esta estrada, margeando o Rio das Velhas, sóbe a 7:91783_38 rms .. 

Submettidos esses trabalhos a approvuç!l.o do exm. governo fot resolvtda n ex.ecu~M das o-
bras quando .houvesse quota.. . . . . . , 

A meo ver a ftllta de credlto e::>peetal não era razão suffietente pat•a deixar-se d~ r~ahsar a 
esse melhoramento, pois as de::>pezas poderi!lo se1• feita:s pelas sobras ua renda pravmcm!. 

Nessse sentido representei a v.- ex.c. a 8 de junho p. p. 'sob n,• 228 e v. exc. attenden-
do a quanto expuz ~utorisou a execuçn.o ua obra qne. tem de ser posta em hasta publica pe• 
rante o. camura. de Sabará. 

DA ITA.BlRA A SANTA ANNA DOS FERROS. 

. Indo 0 orçamento dos concertos desta estrada com vistt\ ao engenheiro A.roeira'afim (de re-
:ueral.:o . declarou elle nenhuma alteração ter a fazer-lhe. 

consL muro~ no entanto a coveniencia ue ·ser a respectiva camara autorisada a _leval os a 
e ublica pai:> era alli mais favoravel o apparecimento de licitantes. 

hnstp ~a proceder ·de accordo . com essa proposta. solicitei de v. exc. a neces::>aria permiss!lo 
em 1t de jc.nho p. p. sob n.0 234 e obtive·a por otficio n.o 92 ue 22, sendo a 28 feito o ex-
pediente. 

DO DOM JARDIM ATE D, ANNA CAETANA, 

Pagou~se ao respectivo arrematante _Lourenço Alves Moreira, a quantia de 5:6568950 rs, pri-
meira prestaçllo da de 16:9708851 em virtude do despacho de v. exa. de 27 do mez p. passado. 

DO OURO BRANCO A CACHOEIRA nO CAMPO. 

Conforme communicou-me ó secretario da provincia em 18 de junho ulti•no, determinou v. 
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cxc. ú thesouraria provincial que pozes;;e de novo em hasta publica os concertos desta estrada 
orçados pelo engenheiro Sperling em 2:719~600. 

DA CAPITAL A' 1\!AniANNA 

Pelo engenheiro Almeida forão orçados os concertos desta estrada em 4:7608890 rs e. a con· 
servaeua em 2l,8:tP396. . 

Estno esses serviços em hasta publica perante a the.souraria provincial, como autorisou v. 
exc, por despacho de 21 de maio ultimo. 

DE. JAGUARY A CORTE. 

Tã.o defectivo está o orçamento dos concerto:1 desta es.truda, ~·omettido pela resp~ctiva mu· 
nicipalJdade, que apresentando-o ao exm. governo propuz mcumb1r-se a um eng-enhmro de or-
g-anii'Ul novo, no caso, de autorisar-se a execuçfio das obras. 

Bem ponco tempo havia decol'l'ido quando appnreceo uma representação de divet•sos habi-
tantes de Jaguary para que não fo:>se approva~lo aqnelle _t;·abalno. · 

Segundo disserao organieou-o urna comm1ssúo :>uspeJta, sendo approvado por vereadores 
tarnbem suspeitos. . . . . 

Essa representação veio confirmar o acerto de mmha proposta. Assim o informei a v. exc. 
no 1.• dejunho proximo passado. sob n.• 217. · 

DO MAR o' HESPANIIA AO ESPTRITO SAhTQ, · 

Yorão pagos u camaru respectiva os 5808500. rs. que se lhe devia pelos concertos desta es· 
trnua. 

Precedeu nntorisaçno do exm. governo constante do despacho de 21 de maio ultimo. 
PONTES. 

SODU:E O RIO PHETO JUNTO A UECEDEDOI\IA DE Fr.OHES. 

pagar-se a u~tim:.t prestaçno ao arrem.utunte dos concet·tos desta· ponte Lan-
de.qcontou-sc Iudcve,lameute 438U73 re1s de multas por excesso do rnm:o pu-

Por occasino de 
rindo José de Sllmm 
r a começo da obra. 

Verilicando-se depois não. ter havido tal e~cesso. o oxm. g-ovemo por ofllcio n.• sr. de 11 de 
maio p. p. mandou restituir-lhe aqnelb quanttu. · . · 

Proveio o engano de ter o administraJCJr da recebedoria considerado como-comeco da obra-
o principio da construcçilo e não o tiramcnto das madeiras. • 

GRANDE SODIIE O lliO DAS VELHAS. 

O engenheiro civil H. Dnmont, contractanté 'desta ponto, fez-me ver em officio de 30 de 
rnnio ultim·J não aceitai' us c::mdiçõcs com que o exrn.• govot·no deferio sou requerimento ins· 
tando pela suppressão das peçus-.T.- . 

Declarou·me tambem que exec~tar1a a ?bra conforme a planta respectiva. no tudo isto :dei 
conhecimento a v. exc. em ]3 de JUnho ulttmo. 

SODRE O 'lllO PIUANGA DENTI\0 DA VIL LA, 

sua constrnçuo foi plar.ejada e orçada pelo engenheiro Sperling em 9:3508000. 
· Sendo urgente e noces::;nria esta obra, o exm. governo resolveo untorisal-a por despacho de 

li de maio deste armo. 
Estít pois, a respectiva carnara encarregada de a fazer arrematar em hasta publica. 

DO ANNO DOM SODI\E: O mo LOUI~ENÇO VELHO. 

A camara da Ohristina autorísada por ofiicio. desta repartição de 18 de setembro do armo 
)as~muo ern virt~Hlc da ordem da exm. pres1dencw n.• 18o de. 11, contracton com o tenentô Mu • f10 eJ Gouçlllves da Co:>tu os concertos desta ponte pela quant1u de 813~000 reis. . . 

Esse coutracto, porem, não pôde ser approvado por não estat· regular o respectivo termo 
de fiança. 

Po::;teriorm.ente. a m~smn mtmicipalida~l~ pedio que se sobresti~esse na npptovaçno po1·quo com 
<· chuva:> de .JHilell'O tinha a ponte soth·1do novos estragos CUJO:! reparos ta mandar ot·çar. 

a.,, corn etleito apreseutou ella e:ise orçamento em officio de 4. de maio ultimo; mas de 'tal mo-
do defectivo que nno estava no cnso de ser udoptado. 

Endarreguei, pois, o engenheit·o chefe de opportunamente mandar OJ'ganisar outro afim de 
ser submettido á consideração de v. ex c; , 

DO CIIIQUimlO, 

Milnclou v. exc. por officio de 8 de junho F· p., do qual esta repartição teve conhecimen-
to pela sn~ leitura na folha ofiicial, que a thesouraria provin(!ial poze::;se de novo esta obt·u em 
ba.~ta pu hhca. 

SODHE O niDErftÃO I'ACIENCIA NA FHEGUEZIA DAS MEHCEZ DO l'OMDA. 

As ohras d'c~ta p1mte e da· estrada ncljucente, n cargo de uma commissn.o, esi!lo conclui· 
elas e paga:.,. Sua importuncia sobç a l:tT~88000 reis, dos qnues 1fl.8:tP000 correrão por. eonta da 
qnotn de-Obras pnlicus- por hnver u lei n.• lGOl consignado sómente 1:0008000 ·rms. 
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DAS DICÀS B DO .JACARE SOBRE O RIO PAnAOPIWA. 

A cumara municipal de Sabará acha-se encatTegndu de levar a hasta publica r),; concm't•)s] d'e:;ta 
ponte, como autorisou o ex.m.• g·overno por ue:>pacho ue t 1 de maio p. p. os ua 1.• estãO orçados em 1:31~08000 rs. e os da 2 a em 638~000 rs. 

DAS AGUAS CLARAS E DA RUA DE S. MIGUBL NO DOM FIM, 

Etfectuou-se a entrega das madeiras e pedras adquerida,; pelo cidadao Manoel Bernarde.;; rh 
c mha Cass!lo pura construcç~o da 1 :a destas pontes . 
.Jl Precedeu, porem! u prewm :~valtaç~o feita pela C<ltnara municipal re.;pectiva na i:np')rtancia 
1, t·073St::90 rs. depo1s U.e d~duztdos 2;)0:tPOOO rs. de apparelhumento da,:; madeiras. 
( t- ·E porque fosse aquelle ctdudllo. r~sponsavd a fazenda por l:V~l~OOO r.;;. mandei ,lb')n•n·-lhe a 
referidll qun:ttiu de 1:0738890 e ex.tg·n· .u entregou da de 3G7~ll0 r;:;. 

SOBRE O lUO INDAB.' ENTltE O MUNICIPIU DO llm'iMO NOME: E O DE Q,UIPO GlL\.NDI!:. 

Sua constrncçtto foi plan~j.ada e orç~du pelo engenheiro Dello em 9:1108000 t·s. 
Sendo de incontesta.vel uttltdade publlca .e.:~ta obra, propuz ao ex.m.• govet'll'l a e~é~cuç:to 1l'elta 

ll' meio de hasta publtca perante a respecttva eamara. 
P' Foi assim resolvido por de::;pacho de 4 de junho ultimo. 

AS despozas devem corret· por .conta do§ 64: art. 2.• da lei n. o l:Glõ. 
SOBRE 0 UIO GUANI:IÃHS NA 11',\ZENDA DO LUDGimO. 

Em õ de setembro de t8G8 foi a cumara do Serro autorisada 11. levat· n ha~ta p tlulic;l se:.l.,; conc~!·-
tos orçados em 2: 1d3SSGO ou a real!:ml-os por u~ministraç.ã,), se nàO ~pparecessem licitante~. . 

Só a 7 do mez passado, depo1s de decorrtdos qua:>t 2 annos, e que a mesma mtmtcipalltlàtle 
tleclarou ter a obra sido. arrematad.a;, mas nem se quer apre.;;entou o re5pectivo tet·.no U.e c;nltracto. 
· Sendo elle indispensavel o ex1g1 a 7 do corrente. 

SOBUE O 1\10 VEl\DE NO ARRAIAL DE TRES CORAÇÕES. 

Autorisado por despacho do e1m.o governo de 23 de maio p. p., a 7 do me:t.'serrninte inc11mhi a 
C<\mara da Campanha de levar a hasta puhlica os concertos d'esta ponte. "' 

Estao elle:l orçados em 1:8808680 rs. e correrá a despeza pBlas sobras da renda provincial. 
DO :MA.SCAllENIIAS SOBlU!l O HIO PA!\AOPEDA. 

Mediante contracto forllo se11s concertos executados pelo cidadão Luiz Antonio Gonçalves, 
Custarl.\0 a província '•:30ogsr..o rs. . • 

SOD!\E O 1\10 SAPUCAHY GRANDE N.\ ~'REGUF.ZIA DE SANTA RITA. 

Ao cidada.o Jo!lO Antomo de Souza pagou-se 1:56l~300 ra. ultima prestaeão que se lhe devia 
pelos concertos d'esta ponte contractados por 3: t 23$000 rs. . • 

.NO ARIÚI.IAL DO RIO NOVO. 

Seus concertos achn.o-se orçados em I :9498825 · rs. pelo engenheiro Soares do Couto. 
Annexo ao .meu officio n.• 235 de 13 de junh:> levei a presença de v. ex.c. o respectivo ot·çamento. 

Propuz por essa occusiao que fosse a camara do Mar de Hespunba encarregada de executai-o medi. 
unte hasta publica. 

A/l'lHlrdo ainda a decisão de v. oxc. o . . ' CADEAS. 
DO RIO NOVO • 

. J)ep,ois do ~1e~ ultimo relataria nenhum pagoament<r mais fez-se á commis3~o encart'Cg'IHla tlail 
obras d'este, edlflc10. . . 
· · Foi i·econltecida posteriormente a conveniencia de collocarem·se, alem dus portas de madeira, ou-

tt•as tantas de ferro. . 
N'esse sentido a mesma commiss1lo apresentou uma proposta. 
Ssndo ouvido a respeito oeng·enheil·o Soares .do Couto or~ou essas pequenas obras em 24585~0 

., ···depois. de moditicado o orçamento pelo çngenheit·o chefe. · · 
1"'·' Levei esse trabalho a presença de v. exc., com otficio n.c 226 de 7 de junho p. p, opinando pela 
execução. .. - · 

· Nno. houve decisno. 
DO smmo .. 

Com concertos n'este edtticio despenden a camara municipal respectiva t99H9.20 rs. 
Solicitando esta repartiç!lo do ex.m.• govel'llo autorhmçil.o pam pagar -lhe e~sa q uuntia só foi 

concedida de 1198920 r.:;. . . 
Houve· pois uma deducçno de 808000 rs, devtda a engano. . 
Reclamando a mesma municipalidade contra elle, foi cot'l'eg-ido expedindo-se o prE.ciso certificado 

em virtude do deapacho de v. ex c. de 3 de junho p. p. · 
DE DORES DO INDAIA\. 

s11iult.lns us it·t·egnluritlndes encontradas no conti'Uctfl celebrado pela respectiva municipalidade 
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com Joaquim Lourenço de Souza para execuçuo de alguns concertos n'este edificio, v. ex:c.,:appro · 
vou-o por despacho de 17 de junho ultimo. 

Seu valor é de 7258000 rs. 
DE PITANGUY~ 

Cumpri a promessa que fiz no meu ultimo relatorio a~ tratar d'egte edificio, apresentando minha 
opiniao e a do engenheiro chefe a cerca das objecçoes expostas pelo contractante sobre a axecuçno 
dos trabalhos. 

Ambas forno que se devia modificar o plano, e encarregar o contractante da execuçno das obras 
accrescidus, orçadas pelo rderido engenheiro em 8908211: . 

Mas v. exc. n!lo deu acquiescencia a .essa proposta por uno haver quota especwl, corno declarou 
por despacho de 7 de junho p. p. . . · 

Pelas razoes constantes de meu officw n.• 231 de 10 do mesmo mez solicitei de novo autorisaçao 
para serem as obras executadas. . . . 

Declarei entno que as despezas podJ!lo correr por conta das sobras da renda provmcwl. 
Ainda n!lo hoúve solucüo. . 1 O contractante está pago da 2.a prestação na importancia, de '•;835H3~8 rs. 
Deve-se-lhe outra de igual valor. · 

DO ARAXA.'. 

A' respectiva camara municipal pagou-se a quantia de 61$3~0 rs. despendida com diversos con-
certos d'esla cadêa. . . . 

Precedeu, porem, a necessaria permiSsno do exm.s governo, n qual fo1 dada por despacho de 19 
de maio p. p. · · · 

Ultimamente aquella municipalidade solicitou a factura de outros concertos n'este edificio. 
Informei á v. exc. em 7 do corrente contra esse pedido por n!lo haver orçamento da despeza a 

fazer-se, exigido pelo regulamento n. • 53. · 
DA LEOPOLDINA. 

A conclusão de uma das prisoes d'estaeadeia foi contractada pelo cidadno Manoel Coelho dos 
Santos por 8048940 rs. , . 

Achno-se concluídos os trabalhos. Depende, porem, sua aceitaçno e pagamento do resultado do 
preciso exame, incumbido a thesouraria provincial de conformidade com o contracto respectivo, 
celebrado com a camara municipal. . . . . 

As despezas a fazerem-se sobem a 1:025~940 rs. por· se ter posteriormente autorisado a oxecuçno 
de mais algumas obras accrescidas no valor de 2218000 rs. · 

DE JAGUA.RY. 

A camara respectiva apresentou um orça~ento dos· concertos d'esta cadeia no valor de 3:0008000 
de rs. . . ,. , 

Mas essa importancia foi reduzida por esta repartiçM e pela thesouraria provincial a 2:~44$000 
rs. E assim modificado esse trabalho, autorisou-se a mesma municipalidaue a levar as obras a hasta 
publica, como perrnittio v. exc. por despacho de 7 dejunho p. p. · · 

Para occorrer as cespezas ha a quota de 3:0008000 de rs. votada na lei n.• 1:601. 
DO CURVELLO, 

Pelo engenheiro Vieira Ferreira foi orçada a construcç!lO'd'este edificio em 22:S778825t·s. depoif. 
de feita no orçamento algumas deducçoes pelo engenheiro chefe. 

Apresentando ao exm.• governo esse trabalho com officio n.• 197 de 13 de maio p p prop•Iz 
· que fosse a.respectiva municipalidade encarregada .de levar a~ obras 11 hasta publica. ' · . 

:Mas ate esta data nenhuma soluçao houv~. Se fo~se ado~tada a ~roposta, o excesso de .1!>:871$825 
rs. sob.re a quota d~ .7:0008000 votada na le1 n.• 1;b~1 ser1a suppndo pelos 75:925~280 deixados a 
dispoSIÇfio àu adrmmstraçao. 

DE l'OUSO ALEGRE, 

Segundo communicou- me o· secretario da proviricia o., exm.• governo autorisou a the.souraria 
provincial a etfectuar a compra do edificio offerecidq,pelo cidadao Eduardo F!orianno da Cunha para 
servir de cadêa n'aquella cidade por 5:0008000 de rs. ·na forma da Iei n.o 1:621. 

. E porque deve~se ser previarn~r~te examinado por engenheiro, como fôra determinado, incúm-
bw-se a 30 de abr1l p. p. o dr. V1e1ra de proceder u esse exame. · 

Disto dei couhecimento ao exm.• governo nu mesma data. 
DE SABARA' 

O cidadilo Prancisco de Paula Gomes Nogueira pedio que se mandasse examinar urna casa de 
sua propiedude sita na cilada Sabará no lugar denominado-Ponte pequena-á fim de· verificar-se 
se ella presta para cadeia. , · · 

No requerimento que dirigia fazendo esse peuido propm: vender a referida casa a província "O 
o resultado do exame fo:'>se aflirmati v o.. ' ... 

S~bre essa pretençno informei á v. exc. em' 7 do corrente sob n • 258, favoravelmente. 
Aluda nenhuma decísao houve. ·~ 
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0BRAS HYDRA ULTCAS. 
ENCANAMENTOS o'AGUA P01'1\VEL, 

flE S. FUANCISCO DAS CIUGAS DO CAMPO GUANDE. 

Servio-se v. ex.c. pot• lln,;pncho de !i de junho p. p. de atltol'i:>nr a f.lcttll'<t lh:l obt't\:l Ll\HtG 
encanamento ol'cadas em 1:200i)\000 I'd., importancia igual Íl quota vota,la nt lei n." l:GOL. 

A re:>pectiv~t municipalidade acha-se euCtll'l'eg·ada de leval·a::. a hasta publica. . 
DE MARI.\NNl\.. 

Com suas obras des.pendeu-se de fevel'eiro a ahl'il ultimo n qnnntia de -1!)3~00~ t•s,, pag-o.> a 
respectiva camara, á CUJO cargo estno. . . 

A rnesma municipaliuade, pelas rasoes que -produzia, aliás justas, pedio autori:mcilo para rnr><lifi-
car 0 orçamento substi.tumdo os tubos pot· bicas de pedra cobertas de Iage:1. • 

Nno me oppuz .a essa al.teraçao, corno declarei na informação •. 0 262 de t 1 do cot•tente, vi:-Jto 
não resuitar d'ella 1nconv~mente algum. 

l\inda nao houve dec1sno. 
EST à BELECIMENTOS B.-\LNEARIOS. 

DE DAEPENDY, 

o encürreg-ad,) <ius obr<li.Ul'e,;te e.c;tabelecim::mt l, enge1heit·o Vieit·a F~t·reira, ju;titicJ•l o LiL>pen-
lio de 4698l00 r,;., por contu do;; 5003000 r:>. que fora l-lhe adiantado,;. 
l Foi e3sa a unica quantia q~1e receben. E ::;emllwis nlg·u~na outra Ol'<\ qua;;i, se n!lú impo:>sivel, 
bem desempenhar elle a eumrm:>si'io a seu cargo. 

Attendendo, pois, a isso no 1." do corrente sob n.• 247, solicitei de v. exc. providencias no sentido 
de ser ao mesmo eng-enheil'? feito q ninzenalment~ um adiantamento de 5008000 rs. v. exc. assim o determmou por des?acho de 4. 

DE CALDAS. 

A ex.ecuç!lo das obras. d'este ~stabelecim~nto plauejadaa e orçadas pelo ex:·engenheiro du provin~ 
cia Heis Brandao estava mcumb1da ao refertdo engenheiro Vieira Ferreil'U. .i' 

Mas primeiro que elle podesse desempenhat· essa comrniss!lo decorrer·~e ·hia ba:>tante terúpo 
porque a seu carg;o achavao-se tarnbern outras do não menos importuncia como a relativa aq,'esta~ 
belecimento do Cachumbú. , ' 

Foi, pois, em virtude de ordem de v· ex.c., despachado h a pouco o en•l'enheiro Almeida/ á quem 
commetteu-se a execuç!lo d'aquelles trabalhos. o '1 

A' este eng·enheir~ adiantou-se 50008000 rs .. para occort·er ás primoims dei!pezas e m~ndou-se 
prestar pelas recebedorl!ls de Caldas ou Ouro F mo t :000$000 de r:1. q uin:r.enalmente, sob of!ondiçüo 
de ex.hibir contas d?cnrnentadas. . . · 1. 

Prece.deu u tudo 1sto a necessm·ut autorlsaçno de v. ex.c. a qual foi dado. por despacho de 25 de 
junho ult1mo. 

PREDIOS PROVINCIAES. 
lti~CEDI<:DOUIA DO l'AHAHYDUNA,· 

Concluir!lo·se os con~ertos d'este editicio, contiados a uma commis~ilo composta do rm·pl'lctivo 
administrador e outros ctdadãos. . . . . . 

Montarão a!;! dvspezas a 4:342l)rtt0 rs., 1sto e, 2078590 menos da 1rnportancm tlo orçamenkl. 
RBCEDEDOHIA DO CIIIADOR E SAN1',\ FE. 

A cornmissno encarregada da construccno destes ediflcios contracton-a com José Mat·tins de 
Souza por 18:000:)1)000 reis. 

Visto a g·rande differença que fizerM para mais, depois da organisnçiío do respectivo pia· 
no e orçamento, os preços elernentm·es no lug·ar, n!!.o foi exug'erada aquella sornmu. 

Assim informou o eng-enheiro Sperling em 12 de maio ultimo. . 
Por essa occasiao observou que seg-undo constava-lhe as rendas da recebedor1a do Porto do 

Avelar (Santa. Fé) tinh!!.o decrescido; per isso talvez nrto conviesse mais constr·uit·-se ahi um pt·edio 
de grandes diJ?ençoes. . . . . 

Tomei, p()JS, er:n 2.3 ~e maw p. p., como le~nbt·ou o rne1mo engenhetro, o alVltre de ped1r 
à thesournria provmcl!ll mformaçoos a esse r~spmto. 

Agardo-as P.uru poder subrnetter a consideração do exm. governo o contracto celebrado com 
0 referido Martms de Souza. 

UECBilEDORIA D9 PORTO NOVO DO CUNHA. 

Sob representaçi\0 da thesouraria provincial mandou v. exc. por despacho de 7 de junho ul-
timo incumbir o enO'enheiro Sperling ~e examinar o terreno em 9.ne para o futuro deve fune-
cionar esta recebedoria, e de levantar ,o plano e orçamento do elhflcio que :;o terá do construir. 

Dei cumprimento a essa ordem a 13 do mesmo mez. . 
DIVERSOS. 

CALt;ADA DO AltUAIAL D!. PASSAGml1 MUN!CIPIO D& Á\IARIA.NNA. 
A.o cidadno Ig·nacio da Silva Maciel par.rou-se 6 que se lhe devia por esta obra, a seu cargo. 
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Porüo descontados, como o exm. governo determinou por despacho de 23 de maio· p. finào, 
163~262rs. em que importou 0 excesso da despeza autori::;ada, 

BAilCA liE PASSAG!m NA RECEllllDOUIA DO liiAn DE HES!'ANIU .• 

Em ofllcio n.• 2513 dH 7 do conente solicitei de v. exc. autorisaçno afim de ser pag·a a Pe~ 
dl'O Benevides n quant1a de 3:05/~~960 reis despendida com a cJnstrucçno de n ma nova barca 
para este porto.· 

. Assim procedi á vista das informúçCles prestadas pelo engenheiro St>erling e administrauor 
da receb~doria. 

Nno obtive ainda essa pernJissno. 

Co no complemento d'este trabalho tenho a ho,nra de submetter a illnstrada consideraçno de 
v. exc. o relatorio que me foi apresentado pelo d1gno engenheiro clwfe dr. Modesto de Faria 
Helio com o qual estou de perfeitó accordo. 

N elle esta o apontadas ~1s principae::; ~a usas do atraso em que nos achamos em relaçno aos 
mdhoramentos materi11;es e mdiCadas. rnedJd.ns salutares. ~em como as principaes linbas de es. 
trndás que de prefert:ncw devem attralur as v1stas da ad~11IIJStraçuo e do ~orpo legislativo provincial. 

Deos guarde a v exc.-lllrn. e exm. sr. dr.' Agostmho Jose Ferre1ru Dretas dignissimo vice~ 
presidente da provincia.-0 director· geral.-- Victor Dmiz Gonçalves. ' 

1.· 
~~ 

! 

/ 



Relatot•lo "'tn•esentatla ao st•. th•. Directot• Get•al tle Obra~ I•nbliens 

1•elo eugenheiaoo ehel'e dt• soo~lie tecbnica ean õ tle .Bulbo de :1870 
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Secção Toohnica da dircctoria gol'al do obras publicas, 5 de julho do 1870. 
Illm. sr.-Em cumprimento ú ordem verbal de v. s. passo a fazer a exposição dos trabalhos 

d'esta secção. 
Limitar-me. hei ás occupnções do pessoal technico, ao archivo e ás obras da capital, que estão 

5,>b minha imme11irita direcção, n > poriodo decorrido até hnje a contar de 9 do maio do corrente anuo, 
data do ultimo relatorio per v. s. apresentado á exm.a presidencia, porque n relaçãn de todas as 
obras, que na província. correm por esta repartição, e a noticia do estado de cada uma d'ellas só pódo 
sr~t· convenientemente fmta á vista do livro diario, á cargo da secção administrativa, e este tt·abalho 
tem sido dt!sempenhado pela mesma secçã,> com toda a clarez:1 nos ultimas relatorios, inclus1ve o 
supracitado. 

Concluirei esta exposição com breves considerações geraes sobre os melhoramentos matol'iaes da 
província. 

PESSOAL DA SECÇÃO. 

Acha-so presentemente completo o pc;soal determinado pelo reg. n.o 53, constando de engenheiro 
chefe, 5 ongenheit·os, I dosonhador copista, 1 guarda archivista e 2 amanuenses • 

. Tenho o praser do mencionar quo todos os empregados sob minha inspecção tem geralmente 
cumprido seus deveres com zelo o lealdade. 

E~GENllEIUOS. 

0 en(}'enhciro llrun'l von Stnrling, encarregado do p:·ojccto da estrada de rodagem do Mar d'Hespa· 
nha ao Cl~ndor d'esdo 3 de dezembro do anno p. p., não seguia logo para o lugar da commissão á espera 
de instrumentos, qu~, por não haverem disponíveis no archivo, forão encomruendados para a côrte. 

A s de :1bril do corrente anno, attend~ndn á convoniencia de ser aproveitada a boa estação 
para 05 tmbalhos sobre o torTeno, partio por ordem do v: s. aquello engenheiro, não levando ainda 
05 refe:idos instrume~tos, que,_ s":gnndo ns provid~ncias tom.adas, lhe se~ião remettidcs da corto pa-
ra 0 Chwdor, ,e quo na o lho tnltw1) chegad? as ma os. até o d1a 23 de maiO, data em que elle officiou-
mc do Mar d Ilespanha, !ernbrand~ o expedtepte de 1r e!le mesmo a corto efToctuar a compra. 

V. s , a quem p:~ss.ei o menciOnado offic1o, no se.nttdo_ de evitar maior demora com grave pro-
juizo dos trab~lhos proJectad~s, obtev~ da e;m. ~ pres1denc11.1 e transmittio ao mesmo engenheiro au. 
torisação p<~ra 1r a côrte, qu_o dts~a um. d1a de vwgem do lugar. da commissão, á fim de realisar a acqui-
sição dos .ms~rumentos de mtelhgenCia com a pessoa, que d1sso estava por v. s. encarregada. 

Os pnmmros estt~d?s do terreno entre 1\lar d'Hespanha c Chiador devem estar concluiedos, e a re-
gular-se pela p_ro~pl!dao o boa vontade.' do que o engenheiro Sperling, tem dado sempre provas no 
serviço da provmcta, confio que no ma1s cmto prazo, humanamente possível, estará a oxm. • presi-
dcncia habilitada com o plano e orçamento para pôr em execução este importante melhoramento. 

Do caminho para o Mar d'llespanha foi t?mbem o engenheiro Sporling, encarregado de examinar 
a estrada da corto entre Ouro Branco e a cidade do Parahyuuna, e de orçar os seus reparos e con-
servação. . 

As reclàmnções do pubhco pelo máo estado a que chegou esta estrada forào confirmadas pela ex-
posição que fez o mesmo engenheiro, dos estragos que notou, enviando os orçamentos em duas par-
tes uma de Ouro Branco a llarlHlcena c outra de Barbacena ao Juiz de Fórn, trabalhos estes extensos 
0 :ninuciosos, que depois de revistos e corrigidos de alguns enganos tive a honra do lovr ao conhe-
cimento de v. s. 

Ultimamente forào mais commettidns a este eng. nhoiro ns seguintes commissões: exame do tor-
reii!O em quo tem do ser construída a casa do recebedol'ia no Porto Novo do Cunhn; eXnlTlc o infor-
maçao sobre a constt·ucção da barca da rocebedoria do Mar d'Hespanh'l; informação sobre a c_onveni-
oncia e exequibilidade ~e um plano do ponte sobre o braço esquerdo do rio Parahyba na Ilha dos 
l'ornbos, devendo cite 1r . ao lug<~r para proceder aos estudos necessarios. . 

0 eng.mheiro llonon'J Ilennque. Soares do Couto, desde dezembro do anuo p. p. tt:lm a seu car-
go 05 trabalhos concemcntes ao pt'OJOcto de estrada de rodagem do Itio Novo á Ubá. 

As chuvas na estação pr~pria do dezembro a março e incommodos Je saúde allegados por este 
('naenheiro embaraçúrão o serviÇO. de sórto que ~ó em Abril forào apresentados os planos e orçamen-
~6'SI) da 1. • secção da estrada, CUJO traço ficou convenientemente assignalado no terreno com csta-
,cas numoradns • 

.• · Estes trabalhos rosontmdo-se de algumas omissões não se prestarão a ser confel'idos na secção 
tcchnica sendo por isso preciso que fossem reconsiderados ó. vista das notas do engenheirQ tomadas 
em sua; cadernetas e melhor ainda confrontando-os com o traço no terreno, porque o mais accura-
d,J estudo nunca é perdido. 

Para desempenhar esta missão e principalmente com intenção de utili.sar a bôa estação áfim de 
serem terminados todog os estudos de cerca do 9 leguas de estrada no ma1s curto prazo, atteudendo 
mais á representação do mesmo engenhoiro Soares do Cout0, que por falta de pessôa habilitada quo 
o auxiliasse se via ohi'igado a intet·rompor os trnbalhos sobro o tcrro.no om quanto so occupava dos 
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de aahinctn o vien_.vcrsn; depois do conf•!repcinr com v. s , designei o engenheiro Aroeira, quo 
na ~pwlitbllo do mnis antigo assumil'IÍ a dirocção rla commissiio, distribuindo os serviços entro si o o 
engenheiro ~om·cs do Couto da maneira a mais conveniuntc á regular c prompta conclusão. da com-
missão.. ·. · . . . · . · 

O eng.cnheiro . Joaquim Vieira Ferreira,. nprcsentados o pli!no c orr;:1mcnto da estrada do Sabará 
1Í Santa Luzia, que tinha entre m~os, foi designado o [lll'tio .a 5 de m:1io para occupar-se das se-
guintes commissões: . · , . . . 

1. •. H opa r(,s , e conclusiio dos· esta helnci me r, tos : bnlnerios . do \.:achamhú c Campanha. 
2.? Exeeuçiio do plano de. cstnbc!ccimento ~ernelbante rws Aguas Thernaes de Caldas. 
;3• • Exame da ponto de Capivary eoncert:Hla pelo commendador Custodio José Pinto Oias. 
r~. • Examo da ponte construída sobro o Rio L'ulmella uo município da Campanha. 
5 • Plano o orçamento de urna estrada do rodagem entre a cidade de Uaopendy e as Aguas do 

Caclwmuú. 
Este engenheiro lovou iustrucções p:1ra começar pelas obras do Cachambú, devendo encetar· 

os trnb:dhos rnai.s mgcntos logo quo allr dH'gasse, . c apresentar·, tlepois do estudo reflcctiuo, um 
r·l~btorio circunstaneiado do ostado,,uo t;stabelocimonto o .<~.o que ainda lhe é mister par·a suu tleflniti-
va coneluslio tio modo. quo o. publreo d ello. ~e possa utrltsar em todas as estaçlies. 

Hecehcu instruc~lios analog;1s sobro n~ Agnns da Clln!P'Hlha, quo. devem seguir-se úquellas; pura 
dopoi~ dirigir-se a Caldas, dovonr.lo apl'OVi3tlar as. Of!portunrdade~ que trvey em quanto se uchar em cada 
um destes pontos para desempenhar as comrmssoes al'en_;sorrHs menc~ouadas sob n:• 3, r~ c 5. 
. Em officio de 1 G. d11 mez: p. p. acnmpnnhando ns fenas dos oporarros até 15 do mesmo mcz, 
r:on1mullica-mo o engenheiro Forreir:1 que dera. começo aos trahallws no Caehnmbú o confeecionava 

· 0 rolatorío. que em breve apresenta na. . . . , 
. Em virtude da rr~sr~lucçuo da cxm.~~ pro;rdencw de attendor ~lilsde Jil• como ora convenifmto, 305 

ju,stos reclamo~ .drJ publreo pela o~ecur;ao rJ,jS mt;llwramcntos pr·oJectados _uns .A~uus Th:rmaos, apro-
veitnndo para rsso 11 prescr.Jte e~ta~ao, e.m eurnprrmonto d1J ~)rdot,n os_Peeral, for esta commis~<io cn-
c;rrTrgada a outro cngr~nhorro o. d ellil drspenoado o ongcnheri'O l<crTetra, 11 quem fiz a ccnvcniento 
comrnunicaçiio. .. . 

. o . engenheiro .Jo<i:l Jlerlro de . Almeid~, a cuj~, cargo foi P?Sla a commissao·, a quo me acabo do 
wferir, j<l partio para Caldas, murwlo do m;trucçoüs o de copws do plano o do orçamento, pelos 
quaes de"e guinr-~r:. . . . . , . _ 

Ouranto 0 perrodo a quo ]mutor n presL•ute t-xposH~ao esteve .. ollc . occupado na repartição em 
diffen·nto;; trabalho~, r:omo fossem exames do eontas c ferras r·cmcttrdas por diversas commissües en. 
nnrrr•gad<is de ohra:>,·l'XMne:s c pare.cores sobro orçtlrnentos o planos apresc~1tados por camar·ris muni-
tipal'S, &; fór'a d;1 rnpartrr;uo exarnrnou o orçou o~ reparos do quo necessrta u estrada d'osta capital 
a ~lnl'iannn, bom corno os da côrte entre a ponte da Bar· r a e a casa de D. Felicidade. 

, De partida para .Caldas f~Ji tamhr)Úl )nc~Hflbido d.e examinar·, em sua passagem, as 3.• e!~.· scc-
çüns .<l'osta ultima eslr'<lda, CUJOS repar:Js estüo. ronclul(los, sPgundo a communicaç5o feita pelo rcs-
pocti v o arrerna t.anll'. . . . . . . 

. Os eonhecrmer~tos, a pr udouc:w. ~ yrobr~lado d~ste ~n?cnh~tro fazem-me nutrrr a esperança de que 
a importante . co~nmrssao ~i!S A?uas lhennacs som S<~ttsfnetor:wmente desempenhada. 

o ongonhetro Frnncrscu,l·,dnardo ·de l'aula Aroerra eontrnuou occupado na repartição em trans-
ferir as 110 tns d;Js coder!wt~s para a planta do. reconhecimen:o da dirtJ?ç5o da estrada de Siio d'EI-Hcy · 
;í Fonniga, trabalho murto rmf_IOrlaute, cyrno v. s. sabe, o rwo conclurdo entretanto por ser frequon-
temoutt:'interrpmpido romscrvrços, e5pecwe.s/ eurno, alem de exames c pareceres dentro da r·opartição, 
0 exame da estrada do Morro de S. Sounstwo e ú."i<Hnonto de reparos o pintura no thcatl'o da ca-
pital. , · . . . . . 

. Ultirrwmontt\ foi dt~signado, corno jú :.cim~ cousiguei, pnra com o engenheiro Soares tlo Couto 
to trat·1r d<~ prornpta soluç:io do .tr·M~o, plano o orr;amonlo da estrada do Hio Novo a Ubá, para 
omle seguio uo dia 20 do rnt'Z P· P·. . . , 

Heleva fuzer nqui algumas consult•rnções rdativas no projocto uo estrada de São João á Formiga, 
nas quoes mo bazcei para, consultnndo i:~ eonveniencias publicas o interesses da fazenda, propm· que 
se 11 uend·:·s;o a vantagem de n'cstu oceaswo cmpn•gur-se melhor o tempo d'csto ongenhci.ro nos os-
turJos, di1 estrada tle UIJ<I; quo tem entre. miio~ e quo por deverem ser minuciosos e em não pe-
quena cxtensiio nfio podi~o com um sú er.rgenhcrro toe o impulso desojavel ·para serem terminados 
110 . mais Lrevo pr;1zo pos~rv.:l, ftcando_ adrados por em quanto os trabalhos sobro a estrada do São 
J(JàO a Forwiga, , importantes corno suo • 

. Os ongénheiros llalfeld em 1850 o Aroeira em ·18M flwr5o estudos sobre esta ultima estrada. 
Quando, pois, a exm. • presidoncia no armo p. p. mdcuou a organisação do projecto d'esta estra-

da niHI p!ldb deixar de ter em monto estudos definitivos, eomó o traçado da linha sobro o terreno, 
luvantamonto . da planta c do perfis, tllll que SP baseassem os ca:culos de movimento de terrns c do 
obras d'arlfj; o· por tnnto o orçamento, ú flm do ser· ilOSla em exccur;ão, quando não todn, polo 
menos parto da eslrauaj creio, porem que ou as ordens da cxm." prosideucia nüo foriio hem ex-



-5-

plicitas, ou suas vistas nã<~ forão comprchon<lidas pelo engenhoiro Aroeirn onc~megado d'csta com· 
missão, ou por esta reparttção, quo se acllilV3 então sem chefe na secção technica, pois que o en-
"enheiro partio com 3 ou '•· mezes de prazo, insufl1cienlt~ para um só engenheiro fazer na extensão do 
~crca de 30 lcguas o longo e minucioso tr·abalho, que devia prestar-se a ser logo posto em exe-
cução. . . . . _ , _ . . 

Por tanto mats esta vez· fo1 e~tudada a threcçao desta estrada, nao sendo a hnha asstgna-
lada no terreno e nom tomados pcr11s, de sorte. qu.o em ul~im:1 an?lyse o trabalho será a repwduc-
cão, mais corrocta provavelmente, dos estudos Já feitos, e 1mpropr10s para execução por falta das 
i)azes necessarias a un~ o.n;ame~1to regular. . . . 

Por esta razão, pots, JUlguei . que o tempo do engenheuo era na occastão ma1s bem aproveitado 
na commissão de Ubá? não provmdo d:ahi pr<'juizo para o projoclo da e~trada. de S: João á Formiga, 
que deverá ser convementemonte plarl!~Jada o orçada quando á oxm.• prestclencw ass1m r~solver. 

DESFNIIADOI\ COPISTA. 

Pu r falta de pesso1 habilitada, quo se propozosse a este lugar, cujo preenchimento era uma ne. 
ee>siuade, e5tevo elle .vago por . ~uito tempo; mas ultif!lamento o pr·otenueo o ci<bdào José Maria Mello 
do. frcJitas, qne depots <lo oxhtlm provas .Ll~) sua apttdào, foi nomeado por portaria de 21 do mcz p. 
passado; j ~ tomou posse e entrou om exerctC\0 do emprego. 

AIICIIIVO. 

0 guarda archivista Francisco de P.aula Roddgu~s Horta c~nserva limpo:;.c em boa. ordem os 
instrumementos, mappas e plantas, relaciOnados em livros propnos de confonmdade com o disposto 
na 1. • 0 i. • parte do art. 13 do regulamento. . . · . 

• Já 0 . nnno p. pas.;ado, . reclamando pela ~lecesstda<le de alguns mstrumentos portatms, por serem 
insuflici••nte5 os de que se dtspunh~, ~presentm á v. s. uma relação de alguns que pelo seu volume e 
peso não se prestav.ào a ser condusnlos pelos e~tg~uheiro~ em _longas viagens para d'elles se ser~i
rem em terron:l acc11lentad~ como o d~sta provmcra, o 'SO podtão ser empregados em ohservatorws 
astrouornicos. Entii? lornlm;~ que estes. mstrumenlos, alguns dos quaus tem·sc estragado só com as 
haldoaC'õos tio arduvo, podtao ser vondttlos, fazendo-se com o seu producto ou .tr'Oca acquisicão de 

~ . l . . , ' ~ instrumentos po~tatms,. c e. que mal~ se precisa para. o serviço da província. 
A asse~blea ~rovmCJal peh ~m ~· 1 :ti15 a~t~r!Sou a venda em hasta publica de tao-; i~tstrumentos; 

mas eu ermo que por esse meto nesta capital o producto niio compensará a despesa fe1t:1 pela pro-
vm?ia, e :eprose~tará apenas o .~alo~ do. p(~So bruto (lo metal de que são construidos. Por tan.to se~á 
mutto nms yatllajnso ou quo ~eJaO vendtd~s na côrte, ou quo p:ll' imermedio da exm. • prestJe_nCla 
snjào ntfereCHlos ao observatorw ast.ronmmco, mediante seus custos com alguma reducção plaustvel. 

·Muitas desenas d.e contos tem a província empregado em instrumentos, que pela maior parte . não 
contando a 1ue\les CUJa venda propuz e foi autorisada, achão-so no archivo em estado de não servtrem , 
crn quanto niio soO'rerem. concertos ue. ava:ias recebidas er.n serviço, em que muitas veze.s diio-se acci-
dontes, quo poem em nsco a propna vtda do engenhetro, que não os póde provemr: ~om.o uma 
queda quando trabal~a em lugare5 escabrosos, a pancada do um galho que se (\esprentle mexpo-
t'<Hlamenio e apanha o mstrumcnto ou o seu conductm· etc. 

E' certó porem, quo muitas avarias impor'lante5 podim1 ter lugar p0r' descuido injustificavel; mas 
a averiguação d'isto, alem de diflicil, será. sempre odiosa o voxatoria. 

Antes da c reação da repartição d"u -se o escandaloso f3clo do desapparocimcnto de instrumentos 
do valor, como um chronomctro de ouro, peças importantes de oculos etc., o não foi possivol a ve-
rificação do quem foss:), o cul1!ado, porque então 1s instrumentos não estavão, como hoje, rebciona-
dos 0 nem sob a guarda de mnguem. . 

Entendo, pois, que neste ramo de dl)speza a provinda economisaria muito si deixasse do fornecer 
·n·trumentos p:u·a as commissões, vendendo os que tem, com reserva. de uma collecção dos que podes-
1 ,~11 servir' para obscrvac;ões na repartição, e impozesso nos engenheil'Os, sendo seus vencimentos rasoa-
:~rlrnent1J augrnentados,. a ohngação do não. entrarem em tlxerricio do· emprego sem npresentarem-so 
munidos de todos os mstrumontos uccossanos, &eg undp uma tabella, para o desempenho dos tt·aba-
lhOS do que podessem s?r en?n:regados. .• . • • 

nf1~npparocerião as senas ddlicul.dadt-s em que. s~ vonao aque}le~ onge~hetros, que n~o d'spozessem 
do moi os para ti•J prompto ?umpmem esta C01Hilçao, s~ . a provmcta, medtante fiança tdonea. fiz~sse 
·ttli'llttamento até 2:000·1D rms, a cadu um, que o sohcttnsse para esse fim, semh esse omprestlmo 
:Hn;Jrtisado mBnsalrnente na ra~ão. de 19 a 15 por o/· so~ro os vencimentos, re~ulando se ao mesmo 
tempo 0 modo de não ser pr~JUdtc"ua a f~zo~da, com eqmdado para e. eugenhmro .• no caso em quo 
fosso osto dispensatlo do servrço da provmc1a ant.es do saldar o refendo empresl!mo. 

A tabella anncxa demonstra o estado llo arcluvo. 

Omus DA CAPITAL. 

São administ•·auas, sob minha fiscalisação, pelo probo a(lminislt·ador cornmissionado, Agostinho 
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.José Carlos do Couto , que com lealdade '\l zelo se esforça para bem desempenhar suas obrigações 
de modo satisfactorio, como reconheço. 

. Na succinta exposição que em maio apresçntei á v. s, notei o pouco ou nenhum resultado que 
realmente se colhe do serviço dos forçados· a galés, apontando como uma das p~incipaes causas do 
torpor com quo trabalhiio a falta de uma gua.rda reg.ul_ar, que e~ nur~ero sull!Ciento os acompanho 
0 infunda-lhes o re~poito, de que proceda maior activ!r~nde c chl!gencw no .trabn}ho. 

Ua mezes não. se dispondo Jc ne.m um guarda m.IIItar, sal~e para o serVIÇO somente um pequeno 
numero de conciltcs escoltadas exclusivamen~e por feitoros paisanos. 

E' facil ver-se os inconvenientes que n'tsto ha; porquanto os feitores alem de não terem res-
ponsnhilidade. pel1s fugas q~e por ventura so der~m, se~do ,quotidianamente os, mesmos, famili_arisão-
se logo com os forçados e da lu resulta .n c~ndesccnc;le~cw d aqu~ll~~s, o abuso d ~stes e necessarwmen-
te 11 r·olaxação tio servi :o, em cuja fi~ca!Isaçao o aumu11strauor pode sempre ser I Iludido pela diligen-
cia affoctada em sua presença , quo nao pode ser· co_nstanto em eada uma das obras a seu cargo 

Ainda mah;: cuJa feitor perce.be u.m.a mcns?lidatlo de 30.7))0000 réis que dá 1H109 á t?"jl200 reis, 
de vencimento por dia util; cada fe1tor .v1gta 2 ~?les que .conf rme sua con~ucta tem a gratificação diaria 
dC' 50 a 100 réis os ser\"eutes o do 100 a :WO re1s os ar-trfices, termo med10 75 r·eis os 1. o• 0 150 reis 
05 2.o•; addiccionnndu-se mais 195 reis do snstei~to .~e cadn gnlé, acl~u-se como resultatlo medio do 
preço do trubalho forçado par? cada servente 841> rms e para cada artifice 920 reis, niio se fazendo 
mansão. da despeza do vestuar:o . 

· Ora se attendPr-se o que o servrço de uma corrente ou 2 ,galés. serventes mal cnrrcsponuc ao 
tle um jornale!ro commum, e que o do duas con~ntes ou 4 galos ar~lfices _não so equipara ao do um 
bom omciaf, vê·sc que o emprego de tn! gc~tc ~quiVillc a J!ngnr-se JOrnaleiros a !.zt,G90 reis e offi-
ciaes a 3~)Gt0 reis, o que ó uma exo.rbllancw tlrgrw do providencin.s, que lhe ponhão termo. 

Portnn(o. para consultor-se os mtcr.esit'S da. fazenda'. é precis~ ou que seja abolitlo o serviço tios 
galés, da:ndo-lhes 0 exfr!. gover?o o dc:.llllO quo JUlgar llliliS convemcnte, ou que seja fornecida uma 
guarda regular: para acompanbdl· os. . _ . 

NiiO é á: primeirn vez :q~e a aprecrnçuo , quo acabo do fazer sobre o serviço forçai.lo, é expontlida 
em relatorios .desta roparlljüO. . , . . . . . 

. Competindo-me fisc?lrsar ns obras tia capital, adnllttir e ~l~spotlrr os feitores, eu já os ter·ia despe-
ditlo todos, se isso não Importasse, attenta n faltn tio gua~·da ~ditar, a paralisação absoluta do todas ns 
obras, qor, frequenteme.nte siiu ordenadas pela cxm. • prcsitlencra, algumas das quacs com urgencia. 

l'ALACIO DA PIIESIDENCJA. 

Está: co;1dluida 11 pintura tios salões no pavimento t(meo, onde já funcciouiio a secretaria militar 0 
a typogrnphia provi_ncial. . 

Foi roconstrurda uma parede extci'IOr, quo ameaçava ruína, em um tios commodos da partc,posto-
rior do ediflicio. 

ASSEMilLIL\. PIWVINCIU, 

Pu~n .. cum~rir. a ortlom dn eún.• p:esidencia relutiva.mentc a execução dos reparos do que necessita 
este edrficiO, pnncrpalmcnte quanto 11 pmtura, representer á v. s. para mandar vir da corto 0 oleo tin-
t;Js 0 moi' prepar0s quo niio.so encontrão n'esta prnç<J, e v. s. fez u encommcnda quo nté esta dat~ não 
cho"'oti. · · · 

0 
Attenta esta tlemora o os poucos dias que falt5o parn installaç<io tia nsscmbléa provincial é for·a 

de duvida que a. piritura interna não se fará antes tias sessões d'este anno. ' 
AJrruns pequenos concertos no tecto estilo feitos, e trata-se igualmente de clfoctuar· pequenos re· 

paros :o' cl'iação das·' paredes extorior·es. 
PONTILHÃO DO PASSA DEZ. 

Como já communiquei .á v. s. tell! sitio infructiforos os esforços tio administrador commissiona-
do para a acquisiç<io tia madorra .u~cessarw. ;í reconstrucçno d~esta obra, e inlructiferos tambem forão os 
annuncios feitos por estu repartrçao convrdantlo os fornecedores a apresentarem suas propostas, porque 
nem uma apparcceu. . • , 

A companhia ingleza de .mineração. na p~s?agern o Santa Anna, em estado prospero, attraho toàn 
a madeira que podo ser fom.Jcida pelas circunVISrrlhanças tia capital, d'ahi resultào as dilliculdadas a 
que . mo rcfiw. 

A' vista do exposto rarece-mo gu: o ~elhor . meio tio rcalisar ·so a obra é ser posta em hasta 
publica, ou mesmo · srr futa por ad:nu:Jstraçao medran,te co.ntracto, depois de reconsiderado o or·çamonto 
c au"mentados raso<JV:Imcnto os preço:.,· por quanto e sab1tlo quo os fornecedores são sempre mais exi-
gout~s para a rep:1rtiçiio pub!rca, tio qun pal'a emprezarios particulares, que tlispoom do outros meios 
de munirem-se do materwL 

PONTE D,A IlARRA. 

Está concluída com a solidoz eonvoniente a reconstnJCÇiiO do paredão tio revestimento contirruo á 
ponto, cuja' conservàçào futura se achava em perigo pelo tlosabamonto do mesmo paredão. 0 
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PONTILHÃO DO ANSELJ\10. 

Tom ostJdo paralisada esta obra pela convenicncia de serem concentradas na ponto da Barra o cal-
r.ada nova da ladeira tilas Merces dos Perdões as poucas correntes dr~ galés que por mingua de guarda 
~~ódem sahir a serviço; mas agora terá impulso e, se não ·houver distracção para algum trabalho, que 
se apresentar mais urgente, dentro em breve estará concluída. Então· serão tambom attendidos os con-
certos de que precisa a estrada que em seguida a este pontilhão vai ter á rua das Cabeças. 

QUARTEL DO CORl'O POLICIAL. 

A exm. a presidencia ordenou que fosse executado por administração o accrescimo projectado neste e-
dificio. 

Está-se concluindo n'esta secção a copia do plano das obras; mas devn prevenir á v. s. de que pe-
las causas acima oxpendidas em relação ao pontilhão do Passa-Dez, parece· me irrealisavel este meio, a 
menos qne se sugeite aos exhorbitantes preços das madeiras. . · 

Esta construcção dentro da capital, sendo feita por arrematação, ou por contracto, poderá ser con-
venientemente inspeccionada por um engenheiro, ficando assim garantida sua boa execução. 

CADEIA. 

Estão concluídas as obras de roconstrucção das tarimbas o assoalho, e de reparos do embaço· e 
caiamento das paredes internas nas enxovias lateraes do pateo. , , 

Tem sido executados alguns pequenos concertos reclamados pelo dr. chefe de policia, nas forragens 
das portas das prisões. · . ~ . . 

A transformação de parte da pnsao denommada-Casa-forte-em uma cellula de Isolamento para 
castigo, conforme está planejada por ordem da exm. a presidencia, ainda niio se acha realisada por falta 
de algumas l.amincts de ferro, que ~evem all_i ser empregada~, e que forão encommendadas para a córte 
per não existu:em no commerc10 d esta ca.pital, com as dimensões precisas. 

Pendem Igualmente da chegada do Cimento Porll.an~ que vem da cOrte, .e já se acha em Barbacena, 
os reparos do encanamento de esgoto no tecto do edificiO. · .· . 

A substituição da coberta na varand?, que circula o pateo, tem de ser brevemente executada, e 
ainda não está pela demora que tem havido da parte do fornecedor do taboado. 

POSTES DE LAllPEÕES DA ILLUl\liNAÇÃO PUBLICA. 

Forão n'este~ dous mezes substituídos 14 postes de madeira deteriorados, por outros de ·ferro, con-
struidos na fercana. 

CALÇAI\lENTO DE RUAS, 

Está concluída a calçada nova da _ladeira das Merces dos Perdões, e em reconstrucção a sua con-
tinuação até a base do adro de S. Francisco d' Assis. Tom-se feito alguns pequenos concertos urgentes 
em paredões e calçadas. 

Alem d'estas obra~ di:i~idas pelo administrador commiesionado, a camara municipal tem tido 
constantement? á sua dispos19ao, para calçamento de ruas e concertos de encanamentos 11 galés, vigia· 
dos por 5 feitores, e do dta 22 do mez p. p. em diante este numet·o foi augmentado de 12 á 18 
galés, confor.m~ as praças do corpo policial, que por ordem da exm.a presidencia, para este !im com-
parecerem dianamente. 

CONSIDERAÇÕES GEI\AES. 

O mineiro, verd~deiro amigo do sua província, que, fechando os 'olhos ao futuro, lançar um 
golpe de vista imparCI~l par.a o que ~té o presente se tom ;feito do melhoramentos materiaes n'esta 
importante parte do 1.mp~no, ~redestmad~ pela provid~n'!ia que a enriqueceo do· dotes naturaes para 
sobresahir entro suas Irmas, nao podo deixar de expenmenta1· um sentimento de profundo pezar: o 
resultado dos sinceros esforços empregados, por mingua da vigorosa e benefica animação dos pode-
res geraes e por falta de um syste.ma regular não corresponde ás mais palpitantes necessidades, e 
nem tão pouco ás som!llas despendtd?s· . . 

E' assim que, so por um lado Mmas, como filha desherdada, não tem s1do contémplada na dis-
tribuição dos beneficios de que gozão suas irmãs; por outro lado, como mãe, vivendo de seus pro· 
prios recursos estaria hoje e~. melhores condições de prosperidade se seus administra.dores, c~jas 
boas intenções e louvavel. ~ohCitude é forço~o confessar, não se succedessem com a raptdez vertigi-
nosa que procedo da pohttca, e que os pnva do realisar o que emprehenderão; se seus filhos, dedi-
cado~ como são, elaborando pro~ect?s que tivessem por fim altender ás necessidades o ao engrandeci-
mento da provincia, quand? :d1str1bu~s~em suas rond~s so firmass.em em bases certas, taes como uma 
carta perfeita o dados estahslico.s posthvos e se possmsse~ ~e mais abne~ação, e reflexão; se para a 
concepção e execução desses proJectos houvesse, alem da md1spensavel umdade de pensamentos entre 
os poderes admmistrativo e logistativo, um systema asscntàdo o invariavel em todos os ramos de me-
lhoramentos materiacs, quer em relação 11 sua precisa .discriminação o correspondente concurso ge-
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ral, provincial e municipal, quer quanto a se~ plano e o~ecu~ão; se realisando-se este. desideratum o ~s· 
tado assumisse o 0nus de emprezas, que, servmdo de anunaçao a grandes centros agr1eolas o proporCio-
nando vantagens a mais. de uma província, estão na esp~e.ra da administ.ração geral; se as províncias 
tivessem a seu cargo umcamente as construcções, quo, ut1hsando . verdadeiramente á lavoura, ao com-
mercio o á prosperidade das differentes co~ar.cas o as neces~i~ad~s commu~s .do mais de UI_ll municí-
pio, pertencessem por isso á economia provmctal; se as. m?ntCipa.hdade~ . estlves~o~ convementom~nte 
instituídas e dotadas de meios para realisar as obras, cup Immedmta utlhdade hmlla·se aos respectivos 
municípios. · . · 

· N'estes ultiwos 20 ou 30 annos grande parte das rondas da província tem sido gasta em obras 
publicas; entretanto, a ex:c~pção de alg11mas leguas da estrad~ União & I~duslria, nã~ se ap.on~a nenhu-
ma outra regularmente proJectada e aca.b.ada; nenhuma ca.dem, a excepçao de 4. ou :.> soffnvms; nenhu-
ma matriz que não precise mais de auxiliO dos cofres pubhcos a não serem os templos que datão do se-
culo passado. . Em edificios temos tambem os estabeleCimentos balneario:; do Cachambú c da Campanha, cujas 
obras estão sendo concluídas. ' , 

Scrià mais economico que a quota annualmento destinada no orçamento para matrizes em vez do 
ser retalhada em pequenos auxílios a muitas, ás vezes chegando apenas pnra andaimes, fosso destinada 
a conclusão de duas ou tres somente, porque assim no fim de certo n. o de annos estaria estancada esta 
fonte do despeza. . . . . 

, Quanto a cadeiaS parece-mo melhor o cxped!Cntc, que Ja tem s1do lembrado, de construirem-se ri-
ou G fortes 0 espaçosas nos pontos mais_ apropriados .rara recolherem os presos de certa zona circumvi-
sinha e ficar .a construcção e conservaçao das demais prisões da província ú carg0 das respectivas mu-
nicip~lidades, como é de lei.. . . . . .. 

A abertura c conscrvaçao dos. cammhos v1cmaes entre os munlcipiOs, bem como a construcçiio 
de pontes menores ~e ~0m ,O convinha. ficar igualment~ á cargo das municipalidades, competente-
mente munida5 do dir~llo de cobrar Impostos, com CUJ? ; producto podassem ser rcalisados taes me-
lhoramentos. E n'esta hypothese! ~ara q?e ~ rend~ mum01pal fosse pr~v.cit?samcnte applicada com arte 
0 · nlto pelo mosmo systema rotmm.ro a~e hoJe segu!do, o governo aux1llana ás camaras com 0 pessoal 
technico no traçado sómente das duecçocs dos cammhos ~ nos planos de qunesquer outras obras a 
proporção que podassem ser executudas por cada uma das camaras. ' 

A falta de methodo no serviço do pessoal tcchnico n'esta província é um mal quo muito tem con-
cOrrido para o atraso em que estamos sobre melhoramentos materiaes. 

· O engenheiro consome ' precioso t~m'po em longas e penozas viagens do uns para outros pontos 
da proyincia, m~itas vcz~s para orgamsar o plano do uma ponte. ou para ?Xa!f1Ínar uma casa que tem 
'de sernr de cadeia e por ISSO acontece que por fa~ta (1e engenhe1ros d1spomvms, todas as obras mais 
,importantes da pro~incia,eom grav~ . compromettlmento 1~0 suu solidez,.e prejuízo da fazenda, são 
.executadas sem a dtrecção. e nem Visita de um engenheiro. 
· Não é só: muitas d'elws, co~o con.certos ~c estradas, COI_ll que muito se gasta, são examinadas 

. por commissões de pessoal, de cup probidade nao se pode d~v1dar, mas leigas e que facilmente são il-
ludidas, c d'ahi re~ullão pareceres e mformações bana ficle em VIrtude das. quaos são :aceitos e pagos vcr-
dadeir.os abusos. . , . . . 

, A divisão, pois,. da provi~cia, em district?s. de obras publicas, ideia que não é nova, tendo cada 
districto um engenhelfo.eos aJu~antL~S que ex1gu·em as obra? em execução,ó uma medida Sdlutar e no-
cessaria afim de que seJa ap~ov01tado o tempo dos. cng~nhc1~os o ~sobre tudo scjão as construcções 
executadas segundo os preceitos da arte sob a 1mmod1ata mspecçuo de profissional. · 
, A província rlesponde annualmentc cerca de 26:000#0)0 rs. com o pessoal technico, 0 termo 
medio, 300:000;tfi000 rs. c?m obras .mal acabadas. . 

Não será mais economwo despender annualmento 50:0001POOO com o pessoal, augrnent:mdo seu n. • 
e ter· em vez de 300:00,),~000 mal ·gastos somonte 275:000;;tl000 aprovoitados em construcr,ões rccru~ 
Iarmente projeMadas, orçada3 e executadas'? . . ~ o 

. 0 augmento da despeza com o pessoal será larga~entt;J compensado pela maior somma do serviço 
prestado e pelas reaes v.an~agens ~es~ltantes da ~egulimdad~ c fiscalisação das obras. 

. Algumas das ap~e01açoes e !~mas, que de1xo , ex pendidas, já tem sido produzidas em lumino-
sos relato rios, e . cons1gnando.-~s amda · uma yez . nesta. breve cxposiç.io. não faço mais do qno es-
posa l-as, considerando-as !ogltimas o em perfettaha~moru~ com o mco .pensamento. • 

Com.a cara cxperencw do passado como yr~vmtosa hção para os commettimcntos quo é mister 
emprehender, oll~e-sc P.ara o futuro da p;o.vmCJ.a. o 1. • e mais prox1mo vulto que se diVISa, Im~)Qncntc o magestoso, com a cornucopia de bene-
ficios cheio par~ derram?~ pelo· vasto o uberrimo territorio mineiro,. ó a :estrada de forro do D. I> edro 
2. o, esse prodigwso auxiliar do progresso, da prosperidade o da viva anim'açiio á agricultura commor-
cia e industria; , . . . · ' 

No rclatorio ultimo· ap~csentado ao ministorio de obras· pul;licas p~lo .digno dircctor d'esta grandiosa 
empreza,· vo-se qu~ em . abril do ~qno p. futuro as locomotivas. tocarão,, por um lado ao Porto Novo 

1 



-9-

do cunha, termo da a.• secção, epor OUtl'O, a B:ma ~lansa, 1/3 proximamente da distancia da barra do Pi-
rahy á Cachoeira, termo da · 4 • sccçiill; .e mais. que, cüm as bem fundadas o muito suaves operações 
de credito indicadas no mesmo relatemo, no curto prazo de 6 annos estará concluída toda a 4. • scc-
ciio e em menos do 10 o prolongamento do tronco principal pelos valles dos . rios Parahyhuna, das 
~lortes, Carandahy, Brul?ado, Camapur~, Paraopeba o das Velhas até Macaubas, cujos estudos já es-
tão pela maior ~arte. fmtos. . ~ . . 

Ora tendo Já s1do votada. na camara temporana P.m sessao do corrente anno automação para 
acquisição dos fundos . nec?ssanos afim (~C l•wnr-se a effeito 1;sso proj_oct_o ,judici?sa e patrioticamente 
delineado podo-se consuleral-o uma roahdade, que vem ahnr a Provmc1a de Mmas novos c auspe-
cisos horisontes, definindo as direcç?cs das principaes estradas que devem l_iga1· á capital do Im-
perio os ~antros pr?ductores,_ aprovmtando_ao mes_mo te~po cerca de 3;7!~0 lnl~~etrosde navegação 
de nossos nos, de cuJOS _uberrtmos valles a tndustna agncola, acoroçoada pela fae~hdade de transporte 
0 

actividadc do com~er.cw_ exportará os productos, quo não só indemnisarão com usura o trabalho, 
como tambem const~tmráo uma fo~to ~erene e abundan~e ?a renda publica. 

E' pois da mats altu ~on v~menc1a, que na provmcw, sem perda de tempo estude-se e roa-
liso-se as estradas, que mrns du·ectamente possão desde logo interessar e ligar os differentes cen-
tros productores á estra~a . de _ferro. . 

Os recursos da JHOVlllCiil sao por em quanto cxtguos para de prompto dar o desejavcl desenvol-
volvimcnto a sua rode d? communica~?es e por essa ;asão devem ser empi'Cgados com dccernimento 
na satisfação das rwc~sstdades d~l ma1or alc~nc?, ate que o natural ~ugmento das rendas, que não se 
far<i esperar, proporcwna~d? mmos de subdiVIdir-se e tornar-se ma1s irnmediato a cada uma das lo-
calidades 0 goso dos benchcws resultantes do prolongamento dos ramacs, c da abertura de maior nu-
mero d'ellcs. . Attcnta a breVIdade com que a estrada do feno tem de tocar ao I'orto Novo do Cunha e Bar-
ra Mansa, as estradas de roda~e~ que desde já devem ser executadas são da Leopoldina ao Porto 
Novo do ~la!' d'Hespanha ao Chtador: de Bacpcn_dy e da Campanha unindo-se em um só tronco 
nus immediaçõcs de youso Alto e pa~sando pelo P1cú a esta0ão pouco a quem do Campo Bello. 

Os ultimos 24 lnlomet~·os d'esta linha são ern territorio da província do Rio. 
Devem tambem de.sde J<Í merecer a attcnção da província as seguintes linhas: 
1. • De Ubá ao l\10 Novo_. Deste ponto ao Parahybuna, onde é provavel chegar dentro eRl 3 

annos 0 prolongamento ua vw ferrea , está abei·ta pela União & lndustria a estrada cujas primei-
rns 6 lcguas a partir d'aquella cidade achão-se empedradas. ' 

2. • Da Formiga a S. d'El-l\oy ou a estação, em que mais convenha lioar-se á estt·ada de fer-
ro n'aque\las immcdinções. 

0 

Esta lmha é inquestionavelm~nte uma uns mais importantes da província por ser a unica via de 
communicação para o commercw do centro e do toda a parte de oeste de Minas e de grande parte 
de Goü\z com a corte; não obstante hoje é ainda polo primitivo trilho, rude e tortuoso, seguido pelos 
primeiros aventureiros que s~ entornarão p0r aquolle lado da província quando talvez ainda pertencia 
;1 capitania do l\io de Janetro, que se trrmsportão milhões de arrobas de importação c export.ação 
com incommodos desanimadores e r·oru um onus improductivo, que duplamente recahe sobre os hnbttan-
tes d'aquella zona; já como productores, ja como consumidores. 

Hoje a importancia d'esta linha duplica-se pela aproximação da estrada de D. Pedro 2:" 
3. 4 De Caldas por Pouso Alegre e ltajubú á Cachoeira, termo da r~.~ secção. Cerca de 24 kJlome-

tros preximos a Cachoeira pertencem /a província do l\io. . 
!~. • De Pitanguy pelo Parti o Bom um á S. Gonsalo da Ponte, futura estação da estrada de ferro 

que tocarb a'qnellc ponto em 8 nonos. ' . 
5.• Da Conceição a Mocaúbas, termo do projectodo prolongamento desta estrada n'aquclla dt-

recção. . . . . . . . · 1 h ~ Alem d'cstas hnhas 1mmcdtatamentc hgadas ao .tro11co prmc1pal Ja mencwnac o outras a nao 
monos importantes c dignas da solicitude do governo, tacs como: 1. • da Ponte Nova em direcçiio ao 
nora! na província do Espírito Santo pelo vali e do Itabapunna; 2. • da ltabiru pelo v alio do _rio Doce 1 

· 
1 Porto do Souza; 3. 0 do Serro a São Mathcos na província do Espírito Santo; r~.& do Mmas No-

aos a Arassuohy aprovdtrmdo a navegação do Gequitinhonha, e dQ Farpiio ao Salto Grande ponto li-
va.tr~ he com a Bahia; 5." de Minas Novas ao Alto dos Bois, continuação da estrada do Mucury, que 
~~~ b~m dovc ser retocada; G." unalmento do Montes Claros a Guaicuhy ligando áquella parte ao Nor-
t~mda nwincia á navegação dos rios ~· Fl'~ncisco c das V~lh3s e por este á estrada de f?r'~'?·. 

· 0 ~rolongamonto futuro. d~s rcfertdas ~mhas c a multtphcação do ramaes lateraes constttmrao a rode 
do comrnunicação que a provmcta deve asptrnr. 

Por falta de tempo não junto, mas opportunamente apresentarei, úma carta que melhor oxpli-
cará o pensamento n' este senti de delineado. . 

Em minha humilue opinião a província de Minas tomará um grande impulso o tocará ao gráo 
de prosperidade para quo tem elementos supcrabund:mtQS se methodisando a realisação de todos os ra-
mos de melhoramentos materiaos e prestando desde logo a devida attençào aos caminhos vicinaes 
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cuidar seriamente das estradas de rodagem quo deixei mencionadas, executando-as a medida quo 
o prolongamento· da estrada de ferro o for aconselhando, ainda quo para isso recorra a emprostimos, 
que esttdào a seu alcance solver, sob pena de nfto auferir a maiür somma do beneficios o de não con-
correr ·para a renda da mesma estrada como contingente de que poderá dispor realisados estes me-
lhoramentos,...;_Deos guarde á v. s.-Illm. sr. dr. Victor Diniz Gonçalve5.-D. D. director geral das 
obras publicas.-0 chefe, Engenheiro Jlodesto de Faria Bello. 

'': 
' '" 



ltdnçíio tia.~ 1•lnnin,.. t~ dt~zcnhos taCi·tenceute,.. uo nt•ehh•o dat Sec~iio 'l'e-
chnicn da J)it·ectcwiat- ~get•n"l de olwus Jnthlicas . 

. - -·-- --·· 
I 

NUliiEIWS. PLANTAS E DESENHOS. t(o ARCIIIVO. FORA.. 'l'OTAJ, · 

-

1 Estudos sobro t·ios. . . ' . ' 11 11 

2 Canalisação d'agua potavel. . . ' 8 8 

3 Cadeias. 1 19 19 . . . . 
!~ Matrizes. . . . . . 5 5 

5 Divm·sos edificios • . . . . ' 28 1 29 

6 Cartas geographicas. . ' . . ~G 4G 

7 Pontos. . . . . . . . 187 187 

8 Estradas. . . . . . . . • . . 79 2 81 

9 Diversos . . . . . 1 I 1 

Sommão. I 384 3 387 l 
Ouro Preto, 5 do junho de 1870.-0 chefe, Engenheiro, ill. F Bello 



,, 



ltelücão tfos iush•nanentos J•ea•tenceutes no nt•Chivo dn st.•ccão ltechnica~ dn 
• clh·(~ctor•in ;;·er•td ele olnons (nthlicns. ·· 

-- -

IN ... DAS 

DISPENSA- NECESSARlOS TOTAL.\ NJ AR- Elll SEilVl-
SERVENTIA. VEIS. CIHVO. ÇO 

lcussEs 
EM llOl\I DESCON-

uso CERTADOS 
~------- ----- --- ------

t.• de medir tempo. . . . . . . 6 2 8 5 3 

'> • do uso astronomico. . . . . . 3 3 3 9 9 ..... 
de medir distancias. -3." . . . 20 t 21 11 tO 

!,.,a de reflexüo. . . . . . . . 1 9 3 3 13 

5." .de medir angulos (Theodolitos). . 3 3 3 9 5 , .. 
I Bussolas. . . . 14 1 15 9 6 6.· » )) . 

7 .• » (Graphometros e esquadros. , .. 1 5 3 2 

s.a Níveis. . . . . . . . . . 20 2 22 t!t. 8 
' 

9.· Metereologicos. . . . . 1'• 2 16 \2 4 

10.0 graphicos. . . . . . 32 2 ar. 24. 10 
. 11 1 12 9 

. 
u.• diversos· . . . . . . . 3 

--
Sommão. 7 136 21 16! .. 114 50 

--= ----··- - - I --· 
Ouro Preto, 5 de julho de 1870,-0 chefe engenheiro M. F. Bello. 
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Alll'l~NSO N. 8. 

Relutot•io tln 'I'Ja(~Nom•nt•ht JU'ftl'iucinl. 



,, 



' -3-

Ouro Preto, 'rhesouraria Provincial de Minas, 14. de julho ue 1870 _ 
Illrn.• e exm.• st·.-Pelo officio n· 136 ue ~de junlw P· passauo uignou-se v. e.x.a oruenar a esta 

repartiçno que, até o dia 15 do C?rrente mez, ~~pr~sentasse C! relat~rio dos neg-ocios que por 
ella correm, o que passa a cumprtr C?m a poss,l v~t clares~ e ~xa~~Hlilo , 

Já em 9 de maio p .. passado, sattsfasendo a 1~·ual ex1~encm desse. exm.• governo, ,o digno 
inspector d'esta thesour.ari~, que actualmente ~e acha co.m hce?çu, mencwnou, em bem deduzida 
expo.sicão, os factos mms 1mportantes que haviao occorndo ate aquella data, as diversas me-
llidas por elle iniciadas e postas em execução e a confrontaçao das finanças da província no res-
pectivo exercício. . . ~, . 

Permittirá, pois, v. ex.• que rep?rtando-me cL ~sse nnportnnte documento, ora me occupe 
d'outra ordem de factos nao menos Importantes e dignos de occup~r a attençao de v. ex.a, que 
relevará entretanto quaesq uer l~cunas , de que por ver1:tura se resmta este trabalho, attenta a 
minha interinidade de pouco~ dms. 

Começarei pela secretarm. 
Estando ausente o respecüvo~ chefe em commis~no . na proyincia . de S. Paulo, acha-se a di-

recção d'essa trabalhosa ~ecçao cL
1 

cargo ,de um. prtmmr? ~scnptu~·arw para esse fim designado, 
cumprindo-me assegurar U V, ex. ? que a despeitO do . UllUllllltO J?eSS?al Ue que dispOe, ,todo O 
expediente executa-se com promptidãO, zelo e regular1daue dezeJavms. 

CONTADORIA. 

Operacões relativas ao exercício de 1868-1869. 
Segundo o balanço definitivo, foi a receita d,esse exercício de 1:751:4tf1.8903, a 5aber: 

Renda ordinaria. · · · • • 
Dita extraordinaria. · · · • 
Cobrança de divida activa. , ·, 

'fotal da renda propria do exercício. 
Cobranças indevidas • · · • · · • · · · • 
Saldo que pas3ou uo exercício do 1867-1868. 

•r o tal . . . . . . . . . . 

] :694-:5068845 
f1.98~500 

56:409$558 -------
1 :75t:f1.148903 

858169 
• . • • 61:5838984 -----

• • 1:813:0848056 -------A receita ordinaria do exercício foi orçada em. 
E tendo siuo a arrecadação de . . , • • • 1:119~727$81t.8 

1:751:[~148903 

Houve um excesso d'esta sobre áquella ue. . -~-----1-

-----Addicionando-se, porem, á importancia da receita a quantia de 9:51t.78178 arrecadada 
recebedorias do Salto .~rande, dt~rante todo anuo til:anceiro, e de Do1·es do Gnaxupé de .í . 
26 de dezembro de 1868, que nao figurou na escl'lpturaç!l'J por terem chegados os resplDesesm 
balancetes depo1s ~o encerrado o exercício, eleva-se a renda ú 1:760:9628081 rs. e o exce~s nesta 
bre o orçamento a 6fa.t:2348233. 
Provem: o excesso da renda: 
:3 por .t• sobre a exportação. 
3 1/2 por .;• • · • · · · · · • 
6 por .;• · · 
Eng·enJ10S • 
Negoc10s . 
pedagiO • • 
Heranças . 
Direitos . • · · 
Escravos • 
:Multas. . • • 
•raxas itinerarias ... Bestas novas · 
Capitação . · . •. · • · 

... 
. . ~ . ,. 

Cobrança da d!Vlda activa. • . . . . 

Volumes portateis. . ·. · · · • • 
Emolumentos da secretal'la do goverM. 
Reposições. . . . • · • : .' . • · 
Prouucto da typogt·aphia provmmal . 
R e nua extraordinaria. . • . • · • 

DEDUZ•SE: 

' .. 
.. . . . . . . . . ' 

' t '• . . ' . 

A renda effectuada pelas recebedorias do Salto Grande e Dores uo 
Guaxupé,· como já mencionei, foi: 

1r.:624S326 
279:5018719 
35:389~971 
9:/t.S0$260 

19:440SOOO 
10:848$715 
69:1978331 
. 5:115$917 
19:5458231 
5:/~208392 
75:069~~11 
55:2858000 
3:l~988000 

!~7:247~749 

300:tPOOO 
1538679 

t6:957Ht~o3 
' 5008000 

. 65~88~ 

10 con-
de sa-
maior 

:scues 
Ui dos 

61t.9:6648022 

17:976~967 ------
631.:6878055 
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Em 3 por •;. sobre a exportação 
t•.m 3 1/2 por ·;. • · • · · 
6 por •1. sobre a exportação. . 
Bestas novas. • . 
Taxas itinerarias • . . . • 
Cobrança da divida activa. 

. . 

DESPEZA. 

Transporte. . . 
. . 

631:6878055 
2278~20 

2~093 
3328580 

6:485~000 
2:500~0~0 

\?2<'15 

641:2M~233 

A despeza ordinaria paga e escripturada no exercício, segundo o balanço, foi de 1:307:5518!~62, 
e tendo sido a receita de 1:813:0848056, resultou o saldo de 505:5328tl94, sondo em dinheiro no 
cofre 461:7328716, e em poder de qiversos responsave.is !~3:7998878 .. 

Addicionundo-se a despeza feita pelas recebedorws do Guaxupe e Salto Grande dnrante os men-
cionados mezes na importaucia de 2:246$623, elevou-se a de:lpesa da província á 1:309:798.~085. 

Cumpre~me observar, que a differença tle 91:488~577, que existe n'estas operaçues em i·elaeão 
ao balanco definitivo do exercício, dado á 31 de março proximo passado, provem de transuceoes 
feitas por diversas estações fiscaes da província c~n annos anter~ores, e que foi incluída na" es-
cripturaçilO do exercício d.e ISGS-1869, de confol'lludade com as 111strucçues do aviso u.• GOô do 
20 de novembro de 1868. 

EXERCICIO DE 1869-1870. 
A receita verificada n'este exercício, segundo os dados existentes na contadoria e conforme 0 annexo .u.• 1, foi de 1:308:7658505\ e a despes~ foi de 1:000:2778911, .c?nforme o a~nexo u.• 2. 
Nilo representuo estas pm·cellas toda a receita e des~eza do oxer~ICIO, por não terem ainda che~ 

gado diversos balancetea das estações sub~lternas, rel~tivos aos ultirnos rn~zes; presumo, não obs-
tante, com alguma segurança, qne a receita não ficara aquem da que foi renlisada no exercício 
anúirior. . . . . . o saldo relativo a este ex~rcicw e:ostente eii_I cofre, e nas drv~·sus estaçues fiscaes, conforme 
os unnexos n. •s 3 e!~ era no ultimo de JUnho proximo passado do- 72o:0998HJ8, oxclusive 22:~79:t?8!~5 
em letras e 35:49G:t?830 em efl'tlito.; e outrcs valores. 

1'0MADAS DE CONTAS. 
· Este importante ramo ~e serviço tis~a! marcha com to~u a 1·egul.ari~ade possirol: todas as contas 

dos exa·ctores fiscaes, relativas ao e~erciciO de 18G8 a 18~9, 1orão liqUidadas, e apenas existem em 
conclusão, pelo fact0 de nã~ terem amda: !chegado á repartiÇão. os c~derl?-os de lançamento de impos-
tos sobre engenhos e negoc10s,as contas d,os coll~ctores _do Ara~á, li o,rmigu, Grão-l\Jogol, Leopoldina, 
Montes Claros, Parucatü, . Pouzo Alegre, Serro, Sao J ouo Uaptista, Cabo Vel'de 0 Sao H ornao e a das 
recebedorius do Guaxupe e Salto Gr~nde p~r falta .de. cadernos de talues. 

Continúa e cada vez .se torna rnms sensivel, o dnnmuto numero de empregados da contadoria 0 que a inbHie 'de. exc.cutar s1e~s .trabalhos com pr~es1teza e reg.ula:idude. Çorre-rne o dever: de E.:Cpô;. a 
v exc. a !)onvemoncm de d.v!dll-a em duas secço.~:;, na forma pr_opost~ a essa exm.• presidenc:a pelo 
nctnal inspector d'esta repartição em seu rolat0uo do 9 de 'llUIO ultuno. 
. DIVIDA ACTIVA, 

NeJíhum andamento tem tid.o a liquidação da divida actlva da provinda. Seus títulos existem 110 archivo d'esta t.hesoura!'ia c mu:to poucos ~m algumas esta({üe~ s!-lbulternas sem exito alg-um. 
Pa·eco-me convemento dar-se algum mcremento a e;;sa hqmuação. 

ES'l'ADO DOS COFRES A 30 DE JUNHO . 
Saao existente em caixa. ·· • · · · 
Jito existente nas estações subalternas. 

Em dinheiro. 
Em letrns a vencer. . • . 
Em effeitos e outros valores. 
Em deposito. • • 

EMPRESTIMO .MINEIRO. 

437:3358'~20 
287:763fl778 

725:0998198 
22:279!~8'•·5 
35:4768830 

1:3188780 

784:17!~8653 

Está extincta esta important~ que~tã~ de c~edito. . 
Parn flmortisaçuo das 10 apollces r3meiras, amda.em Circulação, existe em deposito no banco do 

brazil a som ma de 6:5888400, sendo: :>:0008000 rola ti vos ús upoliee:3, 1::1:358000 de dividendos não 
procurado!l, e 2538400 de cornmissão de !~ por cento ao mesmo banco encarregado das operações. 

. LIQUIDAÇAO DO COHPO POLICIAL. 

Desde · 23 de janeiro de f866 tem estado um empregado encarregado d'essa liquidação e ainda 
nno a concluio. 
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Parece-me de conveniencia ficar ellu ú c,:argo <lo me;;mo corpo, como já foi coniiig-nauo no rela· 
to rio do anteces&or de v. ex c. 

CONTENCIO::iO. 
Continúa esln secção á cargo llo ür. Diogo Lui2 de Aimeida Pereira de Vnsconeellos, que envida 

torlos os esforcas para dar-lhe a necessaria regnlarilhde. 
Do quadro· junto sob n.o 5, quLJ o ~nesmo apresentou, verú v. ex.c. quae:> os responsaveis para 

com a fazenda, e o estado dos respectiVos processos. 

ARCHIVO. 
Seooundo declarou me o cartorario, em pouco tempo estará concluida a organisaçü.o do archivo 

o·eral d';'esta repartição, e en.1 dia os seus trabalhos de maior.importancia. ,., 
COLLEC'rOIUAS E HECEBEDORB.S. 

·rodas as estações. da província, á excepção do lugar de escrivão da recebedor ia do Pontal do 
Escuro, achão-se provHlas, apezar de não terem aindt\ alguns exactores entrado em exercíciO pot· 
falta de fianças. . 

Na fórrna da ordem d'essa exm.• presidencia de 28 de abril proximo passado, tem-se, entretan-
to permittido alguns que assumão o ex.ercicio de :mas funcr~ões, Jepois de haverem prov:;~.do que 
ostuo iniciadas e em andamento suas fiancas. v 

E~n substituição do administrador da· recebedoria do Jaguára, ultimamente exonerado, foi a 
o·erencia da estação confiada ao sarg·ento do corpo policial t~lyziario de Paiva, que para ali seo·uio 
~ muito converia que este lugar fosse detinitivamenle provido. b ' 

HEMESSA DE FUNDOS. 
Não obstante Ui difliculdades com que lutão os exactores em falta de relações directus p-ara esta 

capital, os saldos das collectorias e recebedorias mais rendosas aqui chegão regularmente, n!lo sue-
cedendo o mew1o quanto aos da collectorins menos importantes que ficão absorvidos, em sua tota-
lidaue, pelo~ pagament?líl á profe~s~res, in.spectores tle cit·culos, destacamentos, despezas com pre-
sos pobres & e em mmtas são ate msuffiCientes. 

FIANÇAS. 
O quadro junto soh n.o 6 apresentado pele. procuradoria fiscal demonstra minuciosamente qual 

o seo estado actuul. 
Em relação á c01lectorias,. menciona elle 15 processos de especialisuçao concluídos, iniciados 

1 i, por começar ,29 e o dep.oslto de ap.olices por parte de 2 exnctores como g-arantia de suas fi-
nnçu_s, e quan~o a recebeu.or.tai', conclmdos 9, iniciados 6, por iniciar 11, e bem assim o deposito de 
npohces que fiserão 2 admtmstradores em g·arantia de :mas fianças .. 

CADERNOSPARACOBRANÇADEIMPOSTO~ 

O ante~e:JSOL' de v. ~xa. contmctou na CôL·te com o empresariJ da typogt·np~lia do Deseseis 
de Jttlh? a 1mpressilü de uOO.c~dernos de talões, que devitl.o servir pura a cobrança de 1mpostos nesta 
Pt·ovincm no corrente exerc1cLO. 

Essa provid~ncia aliús. tomada a tempo, não correspon~eu as vist~::l dn ad~inistr~ç~?' e ao con-
trario tem occaswnado senos embarur.os a esta inspectorm, que vw-se na lmposstbtlLdade de sa-
ti:;fazet· as repetidas exigencias dos exactores, quanto a remessa de cadel'IlOS, por lltl.O ter a maior 
parte delle~ .cheg:ado ainda a esta capilal. . 

Com effeito: JÚ. começou o novo exercicio no t.• do corrente e quas1 todas as estações fis9aes 
estão até ag·ora privada5 dos iudispensaveis reeursos para sua regular escriptumção e compelhdos 
á prestarem as partes talões mnnuscriptos, 0 que além de illeg-al, facilitará fl'Uudes de t~do ge-
nero, trazendo tarnbern morosidade na liquidar.M dos respectivos balancetes, e portanto mmor tra· 
balho para a contadoria. • 

Prevendo taes inconvenientes e desejando obvial-os, officiei aquelle empresario sobre á demora 
nu remessa dos preditos cadernos. 

Em resposta, assegurou-me elle que entregara todos no correio da côrte com destino a es-
ta capital, no dia 10 de maio p. passado. . . 

Pelo que recorri entã~ a v. oxn , solicitando providencias no sentido de serem, cas?, mnda es-
tivessem na Côrte, rernettvlos pura o Juiz de Fora, afim de providenciar-se com mms prestesa 
sobre a couducção. dos mesmos á esta repartição. . . . . 

Aguardo, pOI.s, o resultado dessas providencias, e, apenas cheguem, dll'lgtl-os-het sem de-
mora á seos destmoe. 

IMPOS'rO SOBim BESTAS NOVAS. 
A lei n.• 1:057 reduzia de ?~~00 á 38000 rs. a importancia da taxa itineraria sobre cada besta 

nova que entrasse para a provmcw, . . . . . 
Esta reduceão acoroçoon de tal modo aos respectivos importadores que fo1 avultadtss1mo o nu-

mew de guias· que mandarão extrahir nesta thesouraria. 
Pelo que, e no intuito de acuutelat· os interesses da fazenda, determinou v. exc., sobre propos-

ta tte meo antecessor, que o chefe da secretaria desta repartição se dirigisse á Sorocaba, província 
de S. Paulo, para o fim de assistir a feira, fiscalisar o numero ue bestas que tem de entrar para 
a província, tomar os nomes dos importadores e mandar aviso a todas as estaçoes por onde pos· 
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siio transitar no sentiuo de tornarem effectivn a cobrança uo imposto devido, e acautelarem-se 
q uaesq uer ex.truvios. 

Parece-me, pois, que ser{t de grande vantagem aos interesses da fazenda a commissão de que 
se acha incumbido e~se funccionario e que desempenhará cabalmente, attenta a aptidno e zelo. . 

S!lo estas us breves cos_iderações que ~enho a honr.a d~ .expor à y. exc. á quem-!)e?s guarde. 
-lllm e exm. sr. dr. Agostmho José Ferreira Bretas, thgmssuno presidente destu provmcm.-Anto, 
nio José d' Olivezra. 1. • escrituraria em exerci cio de inspector. 
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IMPORTANUIA DA RECEITA VEI\IFICADA DE JULHO DE 1869 Á JUNHO DE 1870. 

§ 1.• 3 por cem sobre os g·eneros manufacturados na provincia, que sahit·em u'ella. 96:259~887 
>> 2.0 3 e 1/2 por cem sobre o café que sahir da província. . . • . . , . . 225:2658335 
>> 3.• 6 por cem sobre qualquet· genero de creaçrto ou producçao provincial que 

sahir da província . • . . 160:774:b679 
» 4.• Engenhos. • . . • 57:0408000 
» 5. 0 Negocias. . . . . • , . 58:8208000 
'' 6.• Passagens de rws. . . , , . 8:7038580 
,, 7.• Volumes portateis , . 370~000 
>> S.• Sellos de heranca . . 16t:992888tí 
>> 9.• Novos e velhos ·direitos . . . 27:236$232 
>> 10.• Emolumentos • . . • . , . . • . . . 7:7758160 
>> 11.• 5 por cem sobre o valor das compras e vendas de escravos 199:3348656 
>> 12.• Juros das'" apolices doadas a província. . . S 
» 13.• Multas por inf~acçues de leis. . . . . • • . 3:104$976 
,, u.• Heposiçues e restituições. . . . . . • • , . . . 37 :419H713 
,, t5.• Producto do arrendamento da typog'l'aphia provincial. . :tJ! 
» 16,0 Henda extraordinaria • • • . . • . • • . . . . 4768950 
,, 17.• 'l'axas itinerarias. . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 233:9518082 
,, 18.• Cobrança das taxas nas estratlas de commuuicacao de uns com outros 

municípios . . . • . . . . . . . . . . •. . • , . . . . S 
• 19.• Cobrança da divida activa. . . • • • • • . • • . • • • . • . 30:UOS114 
,, 20.• SSOOO rs. sobre a:; cnzas que venderem drogas ou remedios nas villad e ci·' 

dades onde existirem boticas. • . 
Cobranças indevidas. • . . 

8 
1008256 

Thesotuarin provincial, G de julho de 1870.-0 3,• esc1·ipturario, A1Uonio Fran. 
cisco FeM'uit·a. 

1 ,aOS:795$GOr, 
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RELAÇÃO DOS SALDOS EXISTENTES NAS ESTAÇÕES ABAIXO MENCIONA DAS SEGUNDO OS ULThiOS 
llALAJSCETES RECOLHIDOS A ESTA BEP ARTIÇÃ.O . 

................................................................... _ ..... -.. _. .... _, ..... _ ... , ....... , .. _.,, .. _.,_ ............ -......... ___ , __ , .. ,,_ ... , ...... _,,,_, .......................................................... -...... ~ ................. . 
! ! 

EXTAÇÕES. I BALAl'I'CETES. I I:U.LDOS. 
! I ·-......................................................................................................................................... _f .. ········ .. ······· ............................................................................. j .................................................................................. -

COLLlW'l'ORIAi>. i i 
Araxá. • 
Ayuruoca. 

f I 
, , ,jMarço de 1870, , • • • .! .. 

Alfenas • • . • • , • 
Baependy. 

· , ·I (( » i 
• • . . c. ' i 

Bom Fim ••••• 
Barbacena. . , • • • 
Bagagem. • 

. . • - ' • • (( j 
(( ~ i 

: Abril • • , , , .i.
1 

.. 
Março. , , , , , . 

S. Barbara. .. .. I 

Campanha • 
Caldas •• 

)) « 
(( , . 

Caethó. • • « 
Christina. • • • (( ((, 

Cabo Verde. \( (( 

Curvello • • • • • Fevereiro ' . 
Conceição. , Marco 
Diamautma , , • , • < (( 

Dores da Boa Esperança. • , • < 
Dores do lndaiá. • • • • • , Fevereiro 
Formiga. • • • • , , Março 
S. Francisco das Chagas. u 
Grão Mogor. • • • • • , (( 

(( 

« 
Guacuhy. • • . Fevereiro 
[tabira. • , • , M;~rço . 
hajubá . . Fevereiro 
Januaria. • , • • • • • • . « (( 

Jaguary • • • • • • • • • • • • • Março • • , 
1 a c uh y. . . . . . • • • • • • • . Afar~o. • , • • , 
S, Jo~o d'El-Roy. • • • Abril . . 

! 
I 

·I 

·I 
i 

•I 
·1 

! . •: 

. .I 
.! 
.i 

S. João Bapttsta. • • • • • • • . Julho de 186P • • • • 
S. Josó d'El-Rey. • • • • • • Março de 1870 • , . • 
Lavras. • • • • • • ~"'evereiro • • • 
Leopoldina • • , , • • , • • • Março • . • 
~. ~uzia. • • << • 
Mmanna. . . Abril . • . 
Minas Novas. • • • • . Março , • 
Montes Claros. • a 
Ouro Preto. • • , • • • , • . Abril . 
Oliveira • • , Marco • , • • 
Paracatú. • • , • • FcvÕreiro • • 
t'atrocinio. • • • ·I 1 

I uiz d~ Fóra. • • • • • • Março ., 
Pitanguy. • • • • • « 
fliranga • • • • • ·• • « 
Passos. • • • • • « 
(>omba • • • • • • • • • • « · 1 • Janet'ro PlUW lY. • • • • • • • • • • • 
Pouzo Alegre • • • • • • • . Março 

.. 
• 
f.( 

f.( .. 
Prata. . . . • . • • • • • · • · << c. 
Pará . . . • . • • • • · • c. « 

. . ' I 

\lar d'llespanha. • • • • • • « · « 
Ponto Nova. • . • • • • • • · ' « « I 
:3. Paula do Muriahó. • • • • • t « ll j 
Queluíl • • • • • • • '!Abril • • .• . I 
Hio Pardo , , • • • ·!Março ! , • • • i 
s~ l\omão "iJaneiro • • • ·l 
Serro. , • • , • , 'I Agosto de 1869 . . ·I 
:3abárá, , • • ~:Marco de 1870. • , ! 

1 . I 
- -- ~~ -~~------------·-~----~-----------·--.--~-..--;;;=;;;=---rG777777";õ- ;--;;;r=-·-77ãv·-::cm:;:s===-

702807.4 
8 

~i:812l~383 
68S177 

8 
13:()71$139 
1:1928~92 

~ 

H 
.(018~71. 

88887 
t:ft568263 

7068863 
3:596S49ü 

s 
1:t078730 

8 
322876~ 
813:ttl99 
2\).2$170 

1:123839(; 
1098346 
581821-1 

1:451$316 
2:~98117 
31í8S6o7 
492lH51 

i:296!';04i 
425~669 
309S537 

11:524S681 s s s 
.t880t30 
818626 s 

1:8348076 
.:w.gS65 
~668!08 

8 
SS790 
~ 

1;6~7S4-95 
1;463813i 
1:~31 ·656 
1:3t5:t;~l7.5 
4:t..9r.g7 42 
1:455887.( 

1728135 
8 

9llS82.t 
5S235 

7T.-l:t,'l706 
238381 
91S686 

8 
53:!16%.8988 
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CONTI.\UAÇAO IH. ltELAÇÀO DOS SALDOS EXISTENTES NAS. ESTAÇÕES ABAIXO MENClON:~DAS I 
. SEGUNDO OS ULTIMOS BALANCETES HECOLHIOOS A ESTA HEPARTIÇAO. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . .......................... " 

- - .. - - - ___ •::·~~'.'_' • 1- ~'~':'"'.:~. _ - _ . ! -. _ •:L::': _ •I 
TRAN5PO!lTE. l 56:9G!~S!J8S 

Sette Lagoas, . . , 
S. Antonio tios Pallos. 
S. José tio Parnizo. 
Tamanduá . 

.. " .. 
Tros Pontas. 
Übá • • . ' . 

~ Ubcruba. • • 
'Yilla Bel la do 'l'urvo. 
r: 

! :: "•[l,·c· • 'i u. • . . 

I
.Sapucnin. • • 
Avollar • • • 
,Barra do Pomba 
Caldas. ·. 
rwjubá • 
Jagunry • 
Jagua!'a . 
Januaria , 

. ' .. 
Monte Santo , . 
Ouro Fino. . . . •. 
Patrocínio tio l\lurwhú. 
Ponto Alta. 
Pontal do Escuro. . 
Pollo voJiw do Cunha. 
Pirapetingil • . . • 
Campanha· do Toletlo. 
Doi·es de Guaxupé. . 
Flores hlO. H10 Preto. 
Garnellei ra . . . 
\'lar d'Hospnnha • . 
Parahybuna. 
l'~ssa Vinte .. 
Porto Novo do Cunha. .. 
Prezidio do Hio Preto. 
ltio Pardo . 
Salto Grantle • 
~apuoahy-rncri lll. 
l're::: Jlhas .• 
Zácarias • • 

·' 
.• 

, .. 

' ;. 

i i 
i i. 

·j, t 
:J ! 
. !Fevereiro de 18i0 . , I . ! 1\l ~ rço . · I 

• • • ~ __ ;i 
.i (( 

·I (( (( 
t 

I 

8 
8 
8 

30031~4-7 

8 
3:5HS297 
1 :~!)8~93! 

s .. 

I 
•i « 

)J 
'< '"7 :SiGS4tst 
I( 1:71/:·',jÜ(} 
« 7:riil7 )l-D,)' 

(( C( ' (i:~E~2 . .-\Di:. 
: << ·a ! ~J})l:<~G7;j:, 

. l « .i ..... •>: R,;.,.)t·l . •J. VdL t)dV ) 

.\Fevereiro .j . 2:433ST~H>i 

.\Marso . .i. 7:ii28~898 

. !Fevereiro . J' G:W.)-105 
·i << << .

1
1 !~:.ti8S2:2:l 

.!Mare.J • t:O:lO~Gl? 
• iFúvoroiro '1' 13 ')fl0'G8" I · · :-;} ~ c 0 
·I I (( l! J ::HSSOG:! ·I (( « 1 :J2~52o 
.!Marco ' 18 c7Go I • •.J 5J ·~ •. : (( 1 8 ·I « << ·I 5GSG28 
·i << « i 3:.H7S6Gfl 
·

1 1(('1 :,.:: __ ·'! (j:~ 3 ~!J{)f) ·!A m 12:2G!J~oGS 
.!~Iarso 8::~01808~ 
.!Abril . . .! 26:77-1::;1:!~35 
·!Março ; •. , . .! 1G:G!J5Sil51 
.\Abril ate 16. :! lGSG!O 
. !Mn1·co .· 1 4 7 ~ 39: l 8200 . i Fevereiro • • . . i 1; 1 U2S!J29 
. i Dezembro de l8G!J. ' 87 >31 ,... 
.)Março de 1870. :;_/ Hd)2~S~~3 ·i « << v~.r9~7G1 
. ! (( (( l !~:7i2$812\ 
l I 28;i9GSDS!l 

............................................................................. :·:"""'"'""'"'""""'"'"'"'""""'"'"'"""'"'""'""'''''"'""""'""""'""""'"""'''"'""'''"'"'"'''""'";· ......... ~ .......................................................................................................... . 
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UIPORTANCIA DA. iJESPE:3A VERIFIGADA DE JULHO DE t8G9 A JUNHO DE 1870, 
Tl'rULO 1. • 
DA DESPEZA 

Representação provincial. 
§ t.• St.:~bsidio dos deputados. 
s 2.0 Ajuda de custo aos mesmos. 
§ 3. o Secretaria da asssembléa. . 
§ r~.· 'rachygraphos. . . . . . 
§ 5. o Publicacrlo dos debates. . . 
~ 6." Expediênte da secretaria. . 
§ 7 .o A c to religioso da installaçao. 

TITULO 2,• 
SECRETARIA DO GOVERNO 

§ 1.• Pessoal da 'secretaria. 
~ 2. • Expedionte. 

·• , .. 

TITULO 3.• 
INSTRUCÇÃO PUD!,JCA. 

~. t.• Pessoal da directoria inclusive o expediente. 
§ 2.• Instrticçao secundaria. . . . 
~ ·.3 o Curso de phurmacia. • . . ·. . . 
§ 4,0 Estabelecimentos litterarios. . 
§ 5 .• Objectos neces~ario~ a alurnnos pobres. 
§ 6.• Instrucçao prunarm. . . . 

'riTULO r~.· 

§ 1." 

§ 2.• 

CULTO PUBLICO, 

Sub~enç~o it matriz u.o Ouro .Preto ou a qualquer ou-
tra JgreJa para festeJos nactonaes. . • . • . . 
Auxilio a matrizes. • . . . . . • • . • . • 

TITULO .5.· 
SA.UDE PUBLICA. 

§ 1." Auxilio a casas de caridade. I I • I I • ' I 

§ Unico. . • • . . . . . 

§ Unico. Pessoal e expediente 

'riTULO. 6.· 
CORPO POLICIAL. 

'riTULO 7 .• 
TIIESOUilAlUA. l'ROVINCIAL: 

. . . . . . 
'rl1'ULO 8.• 

Am,ÚNISTRA.ÇÃ.O DE RECEDEDORIAS. 

§ Unico. Pessoal e expediente. • . . • • • . . 
'fi'l'ULO 9. • 

DESl'ESA DE EXACÇÃ.O. 

~ Unico. Porcentagem a :coHectores, administradores. e es-
·crivaes &. . • · · · • • · · · • •· · 

§ Unico. Contencioso provincial 

~ 1.8 Da Capital. • • . 
~ 

3
.2.: Do S. Jono d'Et-Rey. 

;:1 • Da. Diamantina. . . 

TI'l'ULO 10. 
. . . . 

'r!TULO 11. 
lLLUl\llNAÇÃ.O PUBLICA, 

. . 

1G:6t0:POOO 
7:6688000 
8:611$911 
9:280$000 
6:0008000 

!~50!'000 
3338000 4.8:952§911. 

.. 
. 27:'•41S7'r.. 

. 8:G05~218 36:046~962 . 
-~------

8:7118749 
22:3538511 
1:6128762 

16:5008000 
9'•18' .. 00 

t19:5tsgr .. o3 

588S820 
10:8HS800 

iO:tt-71~308 
~ 
~ ------

' 11 

169;G37S825 

11:4308620 

13:G25SOOO 

1H9:919S020 

37:1308347 

48;187811/t. 

85:4.2088G3 

·1:882~881 

10:571~308 

. 6G2:809S85l 
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~ 1.0 Pessoal. . . . . 

-2-
· 'l'ransporte 

TITULO 12. 
OllRAS PUBLICAS. 

§• 2.• "1 ·r · .... moxar11e.· . • . • . , • . 
§ 3,0 Estradas, pontes. navegaçoes de rios. &. • 

TITULO 13. 

§ Unico Empregados aposentados. • li • i •• • • • 
'·, 'l'ITULO 1<1. 

DESPESAS DIVERSAS, 

§ 1.' Sustento, curativo e vestuario de presos pobres • 
§ 2. • Reposições · e restituiçoes. . . · . ' . . . . 
§ 3,0 Publicaçoes ·de leis, relatarias e actos ofllciaes. • 
§ 4,0 Pfigamento: de dividas de exercícios findos ... 
§ 5·0 Despesas eventuaes. . 
§ 6.' Subvençiió ao tb.eatro da capital • 

Consignações~: espec~aes. ' . 

19:954~701 
916$663 

159:950 8892 

662:8098851 

li0:822$256 .----.----

55:0288579 
3:186S767 
9:3098987 

17 :204~9,l2 
6;000~000 
1:5008000 ---

q():836~437 

92:2308275 

17:5798092 ------
rtira. 

1,000:2778911 
'Ihesouraria p1:o~in~ial 6 de julho' de 1870.---0 3.0 escl'ipturario, Antonw Francis.w Fer-
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I Hecebedorias, 
GuaxlÍpé '-
[<'loi·es do .Rio Preto· Maio de 1870. 
Gamelleirri' >> 
Mar rl' Hespanha' >> 
Pai'ahibuna >> 
Passa Vinte >> 
Porto Novo >> 
Presídio do Uio Preto " 
l{io Pardo >J 
Salto Granrle Abril cl' 1870. 
Sapucahymcrim >> 

'l'res Ilhas . ~laio de 1870. 
Zachaqus » 
nurru do Pomba >> 
Caldas · · Até 8 de fev. • 
Itajubá. Abril de 1870 
Jagüary Maio de 1870. 
J agu,~r~\ _ - • · 
Januana " 
~lonte San.to Abril d' 1870, 
Oi1ro · ·Finó . 1 

Patrocinio 7br. • de 1869. 
Picú· · · . . . Abril de 1870. 
Ponte Alta·. . . , . . . . ... Jl.{aio de 1870. 
pontal do E3curo. O ad.r• aú'ldu nllo remett~o o b.-o, Fev.• de 1870. 
porto' do A velar · ' 
Porto:Velh'o do Cunha' Abril de 1870 
campimha de '.foledo Maio de 1870. 
Prepetinga .. .. ' << 51~640 

13tS887 
t:ollectoias~ Abnl d' 1870. -· ---'----:--

Ara xá 
Cnrvello 
Formiga 
Prata 
Uberaba 
Januaria 
Tamanduú 
Alf~nas 
Ayuruoca 
Baependy 
Bagagem 
Barbacena 
Santa llarbara-
Bom-firn 
Cabo Verde 
Caethé 
Caldas 
campanha 
Ohri::;tina 
Conceiç!l.o 
Diamantina .. 
Dôres da Boa Esperança s. Francisco das Chaga:; 
Grão :Mogor 
Guaicuhy 
Indaiá 
Itabira 
(tajubú. 
Jacuhy 
Jaguary 

. :\~Iaio d' 1870. -
)) 

)) 

)) 

)) 

Abril de 1870. · 
Muio d' uno. 

))' 

' )) 

I 

I 
)) 

)) 

)) 

J 
)) 

I 
)) 

I 

f 
)) 

)) 

)) 

Mç.• u' 1870. 
A.hril d' 1870. 
Abril d' 1870. 
Maio u' 1870. 

)) 

I 

)) 

3:464807:3 
- 315S:252 

:1'3:212~'885 : 
1 0:241Jg324-,. 
lJ0:63GS814 
1~:667S555 

5388957 
49:1J52glJ5J

1 1:33GSG391 

89SõHl.l ·· 
1'2:645~2.0.2 

2!l3S388 
2:89HS140 
4:nsog:I t 7 
):155$520 
G:!.li>5SH!tl 

223S4681 
9:71380001 

7808418 
'ft-:66385471· 
1: t2!t.S732 · 

13:82ggoo3, 
·:10:&660~-1.28 1 

1:318$0621 
8 

7:!~9~8160 
!~068832 

1838527 
. 2"!0:9't7S832 

o96St33 
2:3838742 

742':i/!297 
4: 59'•·S3i53 

160~615, 
22-i'~59tl 

ll-:27388\'!.l, 
t72St351 
4!J,18826 
ü8nS538 

13:66783771 

~gJ~J3~r 
1:233870-! 

476$6681 
535$623 
6388778 
238328 

3t3sr~st 
7t!~8ti29 
833827:3 

t:t23ga~)6 
187$933 
50G$594 
708:t;\977 

2:2r~ss-n3 
98.2~495 

tl78744 

s'ommá. 11---------1--------------1 =- ~_67S8i8 



.. i SALDO ESTAÇÕES. I ·liEZES. CONTIIA·ISALDO M'AVOR . DA 
. •"AZENDA . 

Transporte. .iG7S878 251:0408188 

Collectorias. 

S. Jofio Baptista 10br.0 de 1869 t:t ffi82261 
S. José d'-El-Uey Maio de 1t!10 1 :680~379 
Juiz de Fóra )) 7:028Sõ&t 
Lavras )) 4:5978657 
Santa Luzia )> 462l'>865 
Leopoldiml )) 2:2318569 
Mar d' Hespanha I g88S014 
Minas Novas I -lltS304 
Montesll Claros )) 198S9ft.2 
Muriahé Abril d.' 1870 67897-1 
Oliveira Maio de 1870 .(098078 
Pará )) 1:640881() 
Paracatú Abril de 1870 l6982ft.O 
Pasos Maio de 1870 õ'•5SH!3 
Patrocínio )) 569863:! 
Pirangn Abl'iltde 1870 125S526 
Pitl1nguí Maio do 1870 618032 
Piumhy Abrillde 1870 1:3548182 
Pomba )) 20t.S77'• 
Ponte Nova Maio de 1870 6068358 
Pouzo Alegre I( 1:561S3ft.3 
Queluz « ):2888385 
Rio Pardo Abril de~;ll:-70 5'.08853 
Sno nomno Abril de 1870 1ft.SI59 
Snbará Maio de 1870 8418 
Serro ) M2l'>826 
Tres Pontas (( 4:077S817 
Turvo . « 207~ft.3j 

Ubá (( '~:2028792 
Som ma. 5358052 287:7638778 

Thesoura!'in J>rovincinl, 6 de julho de '1870. 
Joaquim C!triaco Ferreira da Silva. 

,, 

.. , 
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I Ut~lan~o tln re~cajn c c]e§l~~za ~·c:·Hk·.mcl.?.fl _su.~~ta 'l'bt·~on••ae·~a Jil'ro•dnc~ai de ~5ham.; :[.;(.~.nu~~ c1n 
; o §C"U:J.e-~tl!.'~· dC' Jjal!H"ia·v á junho «lt" !1§~0. L .......................................................................................................... -........................................................................................................................................................... ~ ........................................................................................................................................ : ................................................................................................. ...1 

I RECEITA. I DESPEZA. 

\ ............................................................................................................................................................................................................................................................... T' ......................... _ ....................................... , .............................................. _ ........ --... - ....................... -..... _ ........................................................................ ! i Saldo que paowu do ultimo ;cmeõte. . . . . . . 48,448,7631 De;pczn em•ctuoda rhmmte o 3ümceh·o. . . . . • r,gg,84SS4091 

Receito effeotuado dü"antc o semestre. . 9"6'19~S7'<1 I Sol<lo. • . . . . . . • . 495,~92S095: 

. 

li 
I[ 

Somma. • . . . . ·1~8~::!•0S50-1i Sommn. . . . 984:~'•0S50.4/ 

I I Explicncão do saldo. 

Em tlinheiro. 

Em letra:::. 

Em effeitos e outros valores. 

Som ma. 

Existe mais em deposito 

4"- 3'1"~' ~ol ·• ..,,: ~o::>-•:. I 
')') ·'>"19 , Q,:; I 

•I --·•&• ...,v....-u 

.• 35:476S·'30 

4~5:092509.} 

,,-------

'I 1:318$7~:.0 

I 

Thesourari:J. Provincial ue ~linas Geracs, 12 de julho r} e JS~O 

O terceiro Escrituraria, J. :1119Hslo ]f. Umlrlfir•t. \
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llela~ão dos 1n•oce~sos pencleutcs uo .i 

I 
PUOCESSOS. NOMES DOS RESPONSAVEIS. PnoVENIENCIA. 

Sequestro hheod.olino José de Souza :Maciel. Collecior da Formigà. 

Conta corrente. Haymundo Nonatto de Souza Coutinho, Dito da Oliveira. 

)) Augusto dos Reis 'reixeim. 

)) João Paula 1'eixeira e seu fiador. 

Antonio Pio Carlos de Mondonça. 

)) José Antonio da Silva Couto. 

Sequestro Francisco Ferreira de Almeida. 

)) José 'l'heodulo da Rocha Brandão. 

Conta corrente José Victorino Ribeiro. 

Sequestro João Pinto Hibeiro. 

• Conta corrente o mesmo e seus fiadores 

Sequestro Joaquim Americo Alves Urcelino. 

Conta corrente O' mesmo. 

)) 

)) 

)) 

Joaquim Bernardes da Silva. 

• José Dias Ferraz da Luz. 
André Avelino dos Sanlos. 

., 

Ex-administrador da receb~· Jacuhy. 

Ex-collector da Conceiçno do Serro. 

Ex-collector do Itajublt, 

Ex-arlm.o• da recob.• de MurriqJws. 

Ex-coletor de Minas Novas. 

Ex-colletor do Ubá; 

Ex-collector do Piumhy. 

Ex- collector da Piranga. 

(( (( 

Encar.1eg·odo da collectoria de S Romno • 

(( (( 

Ex-vig·ia de Dores do Guaxupé. 

Ex-collector de Lavras • 

llO'i 

ext 
rad 

ext 

cut 
co: 

r e 

Encarregado da conducção de fundos 
publidos. 

'~========~==============--============~~~~==============~ 

Alem dos processos aqui mencionados tem corrido polo juizo dos feitos alg·uns outros. de just 
Contencioso provincial) -12 de Jnlho de 1870.-Diogo Lntz de Almcidtt Pereira de Vasconcellos. 
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juizo tios feitos ela fnzcuela lwoviucialelc lUinas Get•aes. 

)ATA DA EXPEDICAO DOS MANDADOS, CONTAS CORREN· 
• TES & 

QUANTIAS POR QUE 
SÃO RESPONSA VEIS, 

Em 30 de abril ele 1866. 

Teve começo em 16 de fevereiro de 1866, e em 
·ombro dito expedio-se executoria. 

Cvmeçou em novembro ele 1863 e expedindo-se 
lCtüoria em abril de 1863 forao seus ben~ ponho-
los e arrematados. 

•reve comeco em nov~mbro cl.e 1863 e' expediu-se 
3CUtoria em maio de 1864, 

Comeeou em murco de 1866 e expedindo-se exe 
.oria errl fevereiro de 1867, forão penhorado::> pou-
l bens, que forão arrematados. 

Teve principio o processo. e:n 181~4. 

Foi expedida a conta correntEJ em 29 de feve· 
:iro de 1869. 

Em 11 cl.e abril de 1867. 

Come~ou á 25 de ag·osto de 1869. 

Em ~ de janeiro de 1870. 
·' 

Coméçou em 11 de agosto de 1869. 

Expeªio-se execntoria em 26 agosto de 1861 e 
:o cl.e ab~l de 1861~. 

Idem em 30 de outubro de 1860. 

Começou em 11 de ag-osto de 1869. 

4:0708833 

2:911~919 

2:103S360 

8:3598983 

694861>9 

3:6298336 

11:64981>1~7 
10 :286891~6 

3:1!HSS07 

1:260~31>6 

3:8078390 
3:3298521 

86~8912 

ÜDSERT AÇOES. 

Nno consta ainda ter sido executado 

O fiador Nicolúo Pereira Lima obteve mora1oria em 
~9 de de~ernbro de 1864 para p!\gamento do restante na 
1mportanc1a de 11 :305~797, pura o que passou lettras, ten-
do sido a 1.• de rs. 1:T~t3~221~ cumprida á t.• de agosto de 
1869. . 

O proclucto dos bens niio solveo o alcance: 
Alem (l'este alcance é responsavel pelos documentos 

de divida activa na importancia de 8:7788852. Pela lei n.• 
1: 1sr .. !oi concedida ao fiador uma moratoria de 10 annos, 
e pela de n.• 1;601 fol exonerado ele qualquer responsabili-
dade resultante da fiança: Os autos existem no tribunal da 
relaçno desde margo dn 1866. 

O producto dos bens não solveu o alcan(;e, 

:Este alcance foi pago em parte, e não havendo notici8 

do devedor, trata-se de colhel-us por ch·ctllares dirigida8 

aos collectores em 186Th · 
Este alcance provem de saldo, que nno entregou á seu 

successor. 

Os autos forlio, por appellaçüo, para o tribunal da rela-
ção em 30 de junho de 1866. · 

Correu os termos regulares e fez·se penhora em seus 
bens á 5 de abril de 1870, 

Idem idem em 10 de fevereiro de 1870. 

Idem idem em 10 de fevereiro. de 1870. 

Os bens penhorados havino sido sequestrados em 12 de
11 agosto de 1869. , 1 

ificação pura aposentadorias de empregados publiCOili não se podenuo precisar o numero por ntío pertencerem ao cartorio 
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qUADRO DO ESTADO DAS FINANÇAS DOS EXAC'l'ORES DA Pl\OVINCIA COM l,)ECLARAÇAO DAg 
OA'l'AS DO INICIAMENTO, SENTENÇA FINAL & &. 

Ara xá 

Alfenas. 
Aynruoca 

Antonio Augusto de 'l'oHedo 

Ft·ancisco de Paula Vieira Junior· 
Ju~tino .José Corren. 

Nllo consta. 'l'em fiança provisoria , 
prestada perante a ca-

. mura respectiva. 
A 18 de .Junho de 70. Tem fianca. 

s. Am.• dos Patos.
1
Joaquim .José de Sant'Anua 

t1 lO de agosto de 69 . • Julg-ada "por sentença ú 
29 de janeiro de 1870. 

A 12 de março de 70. 0epemle de sentença ti 
nal. 

I IJaependy. 
Bomtim. 

Santa Barhar!l. 

Bagagem. 

Barbacena. 
Cumpuuha. 
Caldas. 

lcaethé. 
Curvello. 

Christinn. 

Caba Verde. 

Conceição. 
Diamantina. 
Oores du Bôa 

perança. 
Formiga. 
S. Francisco 

Chagas. 
Guaicuhy. 
Grüo 1\Jog-or. 
Itabira. 

Itaj nbá 

J11m:arin. 
Jag·uary. 
.Jacnhy. 

das 

Joüo Evang-elista tle Sauza Guerra. 
Homualdo Ferreim Dcrmas. 

José Maria Bt·uzzi. 

Lucio Bento ~lamede. 

Jonu Vida! Barbosa Camaru. 
Justino Xavier de Mello Lisbôa. 
Bernardo da Silva Brandão. 

Petlt·o José de Araujo. 
Antonio .Joaquim de Figueiredo 

Flavio Antonio de Paiva. 

Venancio José Franco de Carvalho. 

.Jollo Paulo de Lacerda. 
Venancio Ribeiro Mourüo. 

José Nogueira de Sá. 
'fheodolino José de Souza Maciel 

A 28 de maio de ()9. ·· « )) 
. Nomeado à 12 de maio 
1 de 1870 e ainda nllo 

prestou fianca. 
A 18 de junho de 69. Julgada por si~ntença á 

21 de agosto de 1869~ 

IA 16 de março tle G9. Seutençn à 22 de u6n~rn-
1 bro de H\6\l. 
Nada c~nsta. Tem tiançu. 

» » 
» . Nomeado á 14 de maio de 

t870 e ainda uno pres~ 
tou fiança. 

» Tem fiança. 
A 23 de julho le 68. Nao está concluida ·por 

falta dos documentos 

A 2 de novembro 
1869. 

Nao consta. 
)) 

)) 

)) 

exigidos. 

)) 

)) 

» J o no Evangelista dos Heis. » 
Fran-:;.• Jnstinianno G. de Mag-alhnes. )) 
Elidio Erancelino Pinto Coelho. >> 
Leonel Teixeira dq Campos Lello. A 10 de agosto de 69. Sentença de 31 de de· 

zembro de 1869. 
Frederico Augu. s:o da Sil\'a Brandao •. A 16 de agosto de 69. Forno ~eus proprios:bens

1

. 
· · · avultados á 9 de Jeve 

reiro de 1870. 
Jono de Deus Marianno. A 29 de março de 69. Nilo e:>tlL concluids. 1. 
.J o sê Gnilher·me Ohristinnno. Nno consta Tem fiança. 1 

Me:=sins de Souto Gouvên. A 18 de· ju~lho de (i9. Sentença de 23 de outu- · 

u'El-Hei. Joaquim Jo:3é Alves S. Thiago. I • r " 
1
:-;,, OhO 

· bro tle 1869. 
A 8 de fever~iro de 70 Sentença de 8 de março 

1. J '8, oil.o ls . .José 
.'3. .JoãO 

Baptista. Agostinho Hodrigues Valle. 
d'EI· Hei. José Hodrigues de Resende Montes. 

1 " de ~870. 
Na da consta. I em ti nnça. 

N epomo-
ceno. 

·Lnvr·as. 
ILeopoldina. 

Santa Lmda. 

JMarim~~~~: ____ _ 

Nndn con::;ta. 

Manol'l Pereira de Araujo Pinto. NomPndo á 18 de abril de 
11'·70 e ainda nllo pre::J 
tou fiança. 

Francisco tle Puula Alves U.'A.;~,evedo. Nadt~ consta. Tem fiança. 
Luens Aog-usto Monteiro de Bar·ros. A 13 de dezemko de 

1t!'l9. Sentença de 6 de abt·il de\ 
de 1870. 

Francisco de Assis Fonseca Vinnnu. A 31 de março ele 68. ::3elltençn de 20 de nbril! 
· de.l8u9. · I 

Autouio Emílio d'Oliveil'a llruzilim. A 5 de maio do 70. Nao está concluída. 
= 
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\fonte:; Claros. 
11inus Nova::5. 

Celestiuo Soure:; da Crnz. 
Antonio Vieira Ottoni. 

Nada cun~tu 
A 4 de ~e tem bro 

1868. 

'l't•m fiancu. 
de • 

A 27 ~de abril de 1870 
marcou-se-lhe praso 
paru prestar nova finn-
ça. 

\tur de Hespanhn. Francisco Infante Vieim Gm;nntio-se. c.úm 12 apo-
ltces da diVIda publica 

de iO. Nno está concluidu por 
falta de alguns dúcu. 
mentos. 

Ouro Preto, 

Oiiveira. 

Parncatú. 

Patrocínio. 

Parahybuna. 

.Pitangui. 

passos. 

Pomba. 
Piumhy, 

Purá 

Ponte Nova. 

Victorino Moreira Coelho. 

Carlo5 José Bel'!lnrdes. 

~lauoel Pimentel d'Uihõa. 

Antonio Gonçalves de Mello. 

Antonio Caetano Hodrigues Horto. 

A.!) de julho 

Atl9 de junho 

Nada consta. 

de 69. Sentença de 29 de janei· 
r r0 de tsyo. 

Nomeado u 7 de abt·il de 
1870.e ainda nüo pres-

', ,tou .fiança 
1 etn hançu; mas niio esh\ 

em exercício. 
A 9 de novembro de 

186~. Sentença de 31 de dezem· 
. bt·o de 1869 

Francisco Xaviet' da Silvn Cupanema. A 22deJ'anelro de70 Idem de 11{ de. · 1 d · 
1 

v . Jun 10 e 
. . I' · 870. 

Antonio Angusto de O!lveu·a •t·ança. A 18 de junho de 69. Sentença de 8 de fererei-

1 
rode 1870 

,\liguei Theotonio de A ranjo Li Jero. Depende de 8'entença final 
Autouio .Marianno l:{tbeiro. A 2 tle outubro de 6!t. Sentença de 29 de janei· 

Flm·io Xavier Lopes Cansado. 

' 
Jono Felicíssimo AI vos de Souza. 

ro de 1870 
Nomeado á 6 de abril de 

1870 e ainda não pro· 
. stou tiança. 

A 18 de Jllnho do 69. Nã? estú concluída por 
falta de documentos 
exigidos. 

s ~ Palilo d·) Mu · 
riahé. Antonio Guedes Pinto. Nomeado fi 2!~ de mni0 de 

l870 e niio prestou uin-
du fiança • 

Piranga. 

Prata. 

Pouso Alegr·e. 
Queluz, 

', Rio Pardo. 
S. Roml\o. 

Serro. 

clabar{J, 

'l'nmanduá, 
Tres Pontas. 
Ubá. 

Uberabn. 

Villa Bellu. 

Avellur. 

• Jono Ignacio du Sil\'a Araujo. 

José fc)'uncio de Barros Cobra. 
Francr.,co Coelho d',\ibuquer(lue. 

Conr1HIO Gome:> Caldeira. 
Severianno José Ja Palma. 

Aurelianno .Eduardo Je Campos· 

\ ntonio C. de A~eredo Coutinho. 

Pedro José dos Santos. 
Joilo Baptista Ferreira de Britto. 
.ianuurio Fnmci:<co Estevno. 

Francisco Jo:lé de Oliveira. 

l"rnncisco Antonio de Salles. 

UECEDEDOniAS. 

Julio Gonçalves Pinheit·o. 
I 

Id~m ú 2 de ubril de 1870' 
tdem. 

A nnexa ú collectoria do 
Uberaba 

A 13 de junho de 70. l.~stá em a;Hlamento. 
A 29 de m1.rço de 69 :,entença de t9 de agosto 

de 1869. 
A Hl de junho de 69. 

Nomeado á lfl. de junho 
de 18G9. 

A 12 de mnrço de 70. Nilo estú concluida por 
falta de procuruilor 
n'esta cidade. · 

A 29 de maio de 69. Idem por falta de docu-

A 11 dejunho 
Nada consta. 
A 18 de junho 

Nada consta. 

mentos exig·idos 
de iO. Está em andamento. I 

'l'em fiança. 
de 69. Sentença de 29 de janei· 

ro tle t8i0. 
O tiudor depositou uma 

caderneta da caixa eco· 
normca. 

'l'em fiança. 

jNa-~a co_n_st~: Tem fiança. 
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Barra do Pomba. José Pereira Brandiio. 

!campanha de 'l'ol-
1 ledo. Emydio José Fel'l'eiru. 
leal das Manoel de Oliveira La na. 
!Flores do Hio P1·e· · I to. .Jon.o Ferrei!·a Velloso. 

IGamelleira. 
IG . . 
1 

uaxnpe. 

Joaquim Alvares de Oliveira. 

Francisco de Oliveim Laua. 

I 
. ~lar de He~p;mha. Luiz Alves d'Olivdra Pitta. 

~fonte Santo 
[tnjubí\. 
.Tagmí.ru. 

• lnguury. 

Ouro Fmo. 

Pnrabybnna. 

Passa Vinte. 
Pc.rto Velho. 
Purto:Novo 

Ponte Alta. 

Picü. 
Presidio do 

Preto. 
Rio 

Raimundo de Paula Feneira Xavier. 
Domingo:-; Ferreira Lopes. 
V11ga. 

l?r·anciseo Hibeir·o Pe!·eiru. 

T.Jose Fernandes d'O. Cuttu Preta. 

Jono Pire:; Alves. 

Jono do Nascimento e Silva Gomes. 
Manoel Luiz de Oliveira. 
Carlos Ernesto da Silva llramlilo. 

Hermogenes Cassemiro de Araujo. 

Ignucio Cnndi1\o Xavier 1I'Araujll. 

Joaquim Pinto de Souza. 

Piropitiuga. Antonio Modest? de Dar1·os. 
Pontal do Escuro. Hermugene:~ Pereu·a de Lacer,Ju. 

'atrocinio. 

Hio Par1lo. 

:;alto Grande. 
~npncniu. 

Snpucahy·mil'im. 

Tombos do Cumn-

.Joaquim Sih·erio da Sirva ~Jineii'O. 

Josephino Gomes Ferreira. 
Veris~imo Antonio <ln Sil\·eira. 

Candido Hibeir·o da Luz. 

g·ol\a. Joaquim Pio de Abreu. 

A 1 rle outuhi'O de 69. Sentenca de 23 lle rnaiol 
rle 1~70. I 

Depositou r.police:S. 

1 

Tem fiança. 

A 22 de fevereit·o 1le 

Nada eons1n. 

1869. Sentença de 2() de jnlhr· 
de 18li9 

~entença de 8 de março 
de 1870 

A 19 de abril de 70. Depende de opresenta· 
ção de documento::; exi· 
gidos . 

A 30 de murco de 6~. Sentença de 8 de abril de 
• 1870. 

A 15 1\e outulH'o de 

Tem tiunça. 
Tem tiall!:a . 
Tendo st1iu dimittido c 

udministl·ar!"r fui pora 
alli mandado um infe· 
rior do corpo policial·[ 
em junho ultimo . 

Nomeado a 1-t de !IHlioi 
rle 1870 e ninda nilo 
pre,;ton fian\;;; 

l8li9. Em 7 de abril de 1870 

A 9 de noYembro de 

expedia-se llO\'H pre-
cataria 

18!i8. Sentença 1le 31 de de· 
zcmbro de tSG9. 

A 6 deoutnb:o de 69. Nno está concluída 
A 9 ele julho de 70· Fstá em nndamento 
Á 1 de setembro de 

1869. Senten~a de 29 de junei-
ro de 1870. 

'rem fiança provi~orin 
pre;;tuda perante a cu-
mura de Uberuba. 

A 9 de mncço de 69. Nno e:>t3 concluída. 

A 18 de nbril de 69 

Nomeado n 16 de março 
de 1870 e ainda 11110 
prestou linnça. 

Tem fiança 
!\omeadu ú 2'J (:e maio de 

1870 e aiodu uno pres- · 
tian~~a. 

Nomeado ú 2:3 de maio dei 
1870 e ainda 11110 pl'e:3-
tou !iannn. 

A. recebed~H·ia e::;tá á rur-i 
g·o do esc ri \'!lo, · 

Tem fiança provisoria. i 
Bentenç1\ 1\e 20 de ngostc! 

de 1MG9. : 
O fiador depo;;;itou npoli-1 

ces. 

A 2 de Olltubro de 69. sentença de 31 de dezem-
br0 de 1869. 

lr;;; t::r: --- ~-· .. --····---·--;s;;;;iliot. 
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· de 1868. 

ncarial'l. Amando de Castro Lima. A 29 de dezembro de 
1868. Não està concluída. 

___ ,,,; ........ _ ............... ---· _ ....................................................................................... -......... -.................. -................................... -.......... _ ............. ~ ................................................................. .. 

~cçno. do cmtencioso provincial, l2 de jdho de 1870.-JJiogo Lui:: de Almeida Pereira eis Vaconcellos. 
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Tbesnuraria <lo faztmda de ~li nas Gm·aes em Ouro Prdo 15 de julho de 1870 . 

. Illm. e exm. sr.-:-Ern satisfação á ordem de v. exc., expedidu. ú esta thesouraria. em 
<Jflicio ll. o 141 de. 2de julho de uno' exigindo um rela.torio minucioso dos negocios que 
eorrem por esta repartiçlio, a fim de servir de base ao que a. presidencia deve apre~cntar 
ú assembléa legislativa provincial em sua L• reunião ao 1. 0 de ago::;to, tenho a honra de 
expor ao conhecimento de v. exc. o seguinte: . . .. 

Conforme os decretos n.os 870 <le 2.2 de novembro de 1851, 2,il.-i3 de 29 de janeiro 
de :185B, e .1;tr):J de G de abril de. 18GI::l, os negocios qurJ correm por nsta t·epartiçilo siio 
estes: 

CON'I'ADORTA. 

L a Sec~~ilo.-Tomar nos r:asos, l!lai·cat~OS nas ~eis (~ regula.t~tentos, as conb.ts de todos 
os encarreaados da arrecadaçao e <.hspendw dos dmhmros pubhcos e outros valores, qual-· 
qtier que ~eja o ministerio a que pertençilo, e extraordinariamente, todas as vezes <ILW as 
eireunstancias o exigirem. . 

Esta secção, por constante e quase permanente deficieucia de pessoal, funcciona apenas 
e.om .1. empre9aclos. E' phisicamente impossivel com esse diminuto pessoal tomar as con-
tas annuues ue IH collectorins da província, todas ellas encarregadas não só da fiscali-
sacão e arrcca(laeilo <.las rendas publicas, se nrw tambern das despezas, nssim ordinarias, 
eolno muitas vezes extraordinarias, por ordem superiores. 

A. lei pennitte a tornada de contas fora das horas do expe~iente, rn~diante gratifica-
(,\Ôes elos empregados .. Por ordem do thesouro tem a thesourana ?rgamsado as ~abellll;s 
das gratificaçües, a fnn de serem approvada~ pelo mesmo, e autonsada a respectiVa des-
peza; mas até o presente o thesouro n<.ula mnda resolveo. . 

Alem <.l' este trabalho prineipal incumbe a 1. a secção tocl?S os trabalhos preparatorios 
e de exame~ das eollectorias, e finalmente todos os preventlVos, e providencias raspe-
divas. 

'2. a Sec6í.o.-Fazer o exame moral e arithmetico das guias de entrada de dinheiros 
na thesourai·ia, e hem assim o de todos os papeis em virtude dos quaes tenh~. <le sahir 
qualquer sornrna tios cofres della. 

'Escripturar os livros diarios e mestre, e os que estiverem ou forem creados. 
Escripturar os creditos abertos pelos diYcrsos ministerios para suas respectivas des-

pesas, comprehendidos na ordem da despesa do ministerb da fazenda, expedida em vir-
tude do decreto n. o 178 de :JO de maio de 18.1.2. . 

Organisar os orçamentos dn receita e despesa e as ta.bellas, que devem acompa-
nhai-os. 

Orga_nisar os ba!ançus n~e.nsaes, e dcfini.tivos, e a~ respectivas tahellas. . 
Escr1pturar o hvro aunhar do grande livro da thvida publiea e organizar as folhas 

para pagamento dos juros das apolices. · 
Funciona com r) empregados. . a. • Secçií.o.-Cornpetem ú esta secçi'i.o os segutntes trabalhos. 
Fazer o assentamento de todos os empregados gen\es activos e inaetivos. 
Organisar as folhas de pagamento de taes empregados o o processo relativo a este 

ramo de servieo. · 
Orgauisa.t: n relação dos pensionistas do estado, que deve ser remettida annualrnente 

ao t.hesouro eom o oreamento. · · 
Liquidar a divicln activa e passiva e escriptural-a em livros auxiliares por meio 

(\e contas correntes. 
l~scripturar em livros auxiliares c especiaes os dinheiros de orfuos e auzentcs. 
I~xaminar os preeatorios de embargos, penhora e levantamelito de dinheiros de au-

ze~ltes e quaesquer outros, informando d? facto, á vista do que constar da respectiva es-
enptu,raçuo, se podem ou não se~· e~unpwl?s. · · · 

hlzer .o assentamento dos p~·opnos n.acwnacs. . . 
Orgamsar os quadros ~l~ .dlVtda ad1Va e passiVa, que devem ser remeU1dos ao thc-

sonro com os halmwos dehmhvos. 
r Des(}mpcnhar os. trabalhos que diz .respeito aos ministerios da guerra e marinha. 

Fazer os orçamentos das despesas d()S ditos ministm·ios. 
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Oraani:-;IH' em cada mez os balan~;os dos rt~feridos ministerios. 
Organisar, depois de oneerrado o exereicio, as tabellas gentes e parewes das dt~spe~ 

;~,as dos ditos ministm·ios, 'para fazerem parte do halaw;o definitivo. 
· Fazer o assento do pessoal activ? · pertencente aos ditos. ministerios, as folhas por 

ondé deve ·ser pago e o processo relativo a este ramo de serviço. · 
Processar ·os serviços feitos P?r conta elos elitos ministerios de que se requerer paga-

mento para que possa ser autonsada. . 
Passar revista de mostra IHt conforrmdatle da legislcHJilO militat·. 
Esta s'ecei'\o funciona com 5 empregados. 
Alem e1'c~ses serviços ?rdi~1arios ha ?utro~ relativos nos mini~terios da gunna e da 

justiça, c nnutos extra~rch_nanos por exigeucias do. tl~esonro naciOnal, dos ministel'ios, e 
da pt·esüleneia t~a pnn·u~c.w. J_ln trahallws. de con~n.nssoes e. exames externos, e finalmen-
te o do inventariO e classiÍlcaçao do cartono dos 1mtos da fa:zencla. 

Todos estes trabalhos tem sido desempenhados regularmente sem detrimento do ser-
viço e expediente quc!tidiano da repartir;ão, não obs~ante lu~ar com a diflieuldade de de~ 
fieiencia ele ·f)Cssoal, .Jíl pela pequenhez c..lo que lhe fora t~cs1gn~tdo na respectiva tabella, 
0 já pe~as fa tas. elos empregados provenwntes de molestws, hcenças, serviços du guar-
da naewnal, do .J tu·y .e outro~. . , , . . 

A thesourarw desta provmcu1 esta colloeada na .J." classe elas de :L." ordem, entre-
tanto que a província de: ·Minas ó .a mnis populosa das de todo o imperio; devendo por 
conseguint~ o s,;o respectivo expedwnte e trabalhos .ae arrecatlnçilo e fiscalisaçi'\o ser 
proporcionalmente mawr do f{Ue o das. outras ele 1. • o 2. • classe, as tJua e s dispüem tle mais 
avultado pessoal, com .melhore~ vencime~ltos. . _ . 

Ha clous grandes u~convcment~s, que comphc<~o multo o expediente da thesoura-
ria: um 0 das consultas mnumeravens das collectonas, as qua2s nüo 1Í ·a thesouraria ri-
gorosamente obrigada por lei ~t satls_ft~zer, ma~ que, t.em ,entendido ató o presente ser-lhe 
ísso indispelisavel, attendenclo a molnliclade, e uwxponencia d~ ta.os funcionados; outro in-

. eonveniente ó o <le nüo tt~r?t~ todos os pretem~entes da pt·ovmcm perante ú thesouraria 
procuradores;' cr.ue n?lla soltcite.rn o~ s:os ne~ocws opporturuunent~, dirigindo-se alem dis-
so antes a pi'esrdencw, que exrge. m!OJ'I!~açao _u~s mesm,,s negoews, os quaes se fossem 
propostos desde logo na üw~o:uan~J, scm.ao dewhtlos de plano. . 
· ~o pessoal desta repartlçao existem .J vagas, sendo uma de um 2. • escripturario, 0 · 

duas de praticantes: · . , . . . . · . 
·lia um 2." escnpturano que esta s~Hrendn de alwnaçao mental, eli) que já dei par-

te ao thesouro nacional, como me eumpna. 

sar 

SECHET;\:JliA. 

Funeiona com dous empt:egados ·f~ dous colabo!·adore~. 
E' encarregada do cxpedwnte e. corresponclencw !ltt Junta e elo inspeelor, e de pns-
os tilulos dos empregados que {orem da nomeaçao deste. 

ADmNISTHAÇ:\.0 GEllAL DOS TmlllK'WS DLUL\NTINOS. 

Nesta data tive a honm de en,vi,ar à v. ex.c .. o reJatorio do respectivo inspeclor ge-
ral, do qual verá v. exe. o estado dessa aelrmmstrae;ao. 

CO LLECTO lUAS. 

Hn ().i collectorias creadas nesta pr?~incia. 
,\ tl~esouraria luta eom grandes diihculdades para regularizar este ramo do servko 

da f<;zenda .uaeional, ja por fnlt~ de pessoal itl~neo e hal!il.itado para bem desompenhár 
urna boa fisculisnçi'\o e arrceadaçao das. rendas, .ja pela dlihculdade das fianças que sfío 
obrigados ít:prestar os· collectores, maxune, depois da promulgação da lei hypothecarin, 
que creou a especi~lisaçüo, nüo obstante ser esta prov1d~ncia fa voravel assim aos col-
lectores, como aos fiadores. 

Al'OLICBS. 

As ''apoliees v.enclidas pl)r esta f.hesouraria, e. as que forüo trasforidas da cm·te JHU'a 
aep1i, süo as segumtes. 



De t:000~000-658 
~> 800~000 1 o 
}) 600~000 34 
)) 4001'.6000 104 
)} 200~000 100 

O pagamento dos juros ja sobe annualmente a 44:880~000 rs. 
RENDAS. 

Arrecadou-se no exercicio de 1868 a m) a saber: 
Henda geral 
Depositas. 

idem no exercício de '1869 a 1870 atú hoje conhecida, a saber: 
Rewla geral . 
Depositas • . . . . . . ; . 

CAIXA. 

Existe em cofre, a saber: 

658: 0007POOO 
8:0001POOO 
20:400~000 
41:600~000 
20:ooo~oeo 

748:000~000 

. 876:4:28~625 

. '182:2781/l9HO 

1,058:707~615 

. 8!7: 1831M:31 
~)9:2()4:t/>184 

Saldo do exercício de 186H a 1870. . . . . . . . . . . . :35:95:311'705 
Saldo do de 1870 a 1871. · · · · · . • · . . . . . . • 19:830~264. 
Fez-se remessa ao thesour~ do .saldo dispo.nivel na importuncia de 200:00011'000 rs. 

t~onforrne a circular n." 4:J de 'l ~ de] unho proxtrno passado; sendo 30:000~000 por meio 
de saque, e :L 70:00011000 por me1~ de ren~essa.-D~os guarde tt v. exc.-Illm. e exm. sr. dr. 
Agostinho Jose Ferreira Brêtas, vice-presidente desta provincia.-0 inspector, JosÉ lNNo-
t:ENCIO f'BREIIL\ DA COS'l'A. 

\ 


