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COM QUE 

AO JLLM. E EXM. SR. SENADOR BARÃO DE CAMARGOS 

PASSOU A ADMINISTRAÇÃO úA PROVINCIA 

BARÃO DA VILLA DA BARRA . 
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1877. 
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Tyvo;;raphJa d.e J. F. de 1~aula Castro. 
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. ~ ESTADO prccario de minha saude olJt'l·O'a me ·l '~ ·' 1 · · . ' tl - . a t mxar Ja a at nnms-
tra,;ão da província. 

E' assim que, seguindo a pra,tica e~tahelecida pelá circular de 11 de Março de 18'•8, 
apresento ú V. Exe. a succinta, mas fiel exposição dos negocios puhlicos confiados á 
minha direcção. .) 

Tra!lquillidade publica. 

Felizmente goza a província de ti·anquillidade. 
Durante o cmto período de minha administração, occorreriio alguns factos de 

perturbação da ordem publica. 
O mais grave, porem, foi o que se deo na cidade do Mat· de Hespanha. 
A 13 de Agosto, o fazendeio João Dom ingues da Silva, residente naquelle muni-

CJplO, assaltou a fazenda da Cachoeim Alta, com o fim de assassinar os filhos do velho 
dono da propriedade, José Antonio nibeii·o. ,) 

As pessoas alli existentes, para não serem trucidadas, oppuzerão resistencia, dis-
parando alguns tiros, do que resultou sahirem teridos o assaltante e dous de seus satellites. 

·No dia seguinte, seu sogt·o, Dt·. Femando Gomes de Oliveim Fontom·a Junior, 
logo que soube do acontecimento, seguio da povoação do Espírito Santo para o mesmo 
lugar, e, rodeado de capangas, arrombou portas, dispm·ou tiros, vat·cjou a casa, onde 
apenas encontrou, quasi agonisanle de rnolestia gl'ave, augmentada por tantos tert·ores, 
o velho José Antonio Ribeiro. 

Os moradores daquelles arredores, espavoridos e atemorisados com as ameaças 
de morte, t•efugiarão-se nas matas visinhas. 

o facto foi levado ao conhecimento do Sr. ministro da justiça, que, em aviso de 

( 
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tG do mesmo mez, recommendou providencias, ordenando que se fizesse seguit· pura 
aquella localidade o chefe de p'olicia. . 

Neste sentido tornei as medidas ordenadas, e de feito, no dia 2 de Setembro, partio 
para a cidade do Mar de Hespanha o chefe de policia., Dr. llento Fernandes de Barros. 

Procedeo-se ao inquerito policial, . e proseguern as diligencias para punição de 
tão revoltante attentado. 

O termo da I<'orrniga foi tambem theatro .de um successo desagrada vel, em a 
noite de tG de Julho. 

Um grupo de mais de 50 pessoas obrigou o juiz municipal, bacharel Benedicto 
Onofre de Albuquerque Henriques, a retirar-se do termo. 

Exigi informações do juiz de direito da comarca, que ainda não me forão mi-
nistt·adas, ·levando em seguida o facto ao conhecimento do Governo Imperial. 

O juiz municipal foi removido, por decreto de 21 de Agosto, para o termo do Pará. 
Da villa de Cabo Verde, onde desapparecerão os motivos de excitação a que 

tinhão chegado os unimos, como consta do relatorio por mim apresentado á asscrnhléa 
legislativa provincial ha sua ultima sess<io, foi retirada a força de linha a !li estacionada. 

Nos dias 22' ~ 2à de Abi·il r). passado, estando funccionondo desde 18 a junta 
parochial do alistamento militar no arraial do Pessanha, começurão a apparecer pelas 
ruas grupos de pessoas dus fi•eguezias visinhas, e no dia 2r~, pelas tO horas du manhã, 
cm·ca de 700 indivíduos invadirão a igreja matriz, coagirão os membros da JUnta a inter-
romperem os seus trabp.lhos, e rasga!'ão todos os papeis relativos ao alistamento. 

· , . O delegado (de policia do Serro, que para a !li fôra mandado pelo Dr. chefe de 
poliCia com úma forÇa de i8 praÇas do corpo policial, nada poude fazer, porque qualquer 
tentativa que empregasse para reprimir os desordeiros, cujo numero subia talvez a 1,000, 
séí·ia baldó.IÍI\, e SÓ serviria párà sáci'iflcar llS Vidas !lc algumas pessoaS. 

Segurança individual e de propriedade. 

Succede-se de modo espantoso a perpetração dos cl'imes. 
Evitaria a narração delles, se me fosse permitlldo calar, pela hediondez das cit·-

nnrnstahCias de que alguns se revestein. , 
Aqui, é um fillÍo na flor dos annos que altenta conti·à a vida do autor de seús dias. 
Na ft·egueZia do Lomim, Domingo~ de Arruda, lavrador c chefe de numerosa 

fáinilia, espancava sua rnulher com quem tivet·a questiio por motivos de ciume; aos gritos 
desta, accudio seu filho João Domingues de Arruda, moço de 17 mmos de idade, pouco 
mais ou menos, o qual se achava á pequena distancia a amolàr uma fouce para ir ú roça. 

o filho apt·oximou-se do pai, e á traição desfechou-lhe golpe certeiro sobre a ca-
beça, abrirido··ihe o craneo, e do que veio o desventumdo velho a fallecer dias depois. 

Tão nefando crime foi presenciado por l\Iaria Cachoeira ao serviço da casa, e 
confessado pelo desnaturado filho, ainda tinto no sangue do seu pai e com o instrumento 
do crilne que mostrara a um irmão e a outras pessoas. 

A mãe e um tio de Joüo Domingos tratarão logo de ocultal:..b nas matas pro-
xirnas á pequena fazenda em que residia o infeliz assassinado. 

Informado deste acontecimento, o chefe de policia fez seguii· o capitão do corpo 
policial, Augusto Carlos Ferreira, acompanhado de quatt·o prnças do cavallaria, para o 
lugat· do delicto. 



I 

I· 
I 
I 
( 

., 

~--~~----

-7-

A diligencia teve feliz exit.o: o P!'lt·rieidn foi preso o acha-se recolhido á ca-
d•~n da capital. 

Alli, é o marido que, atropellando todas as leis divinas e -humanas, quer, para 
eontrahir novos esponsaes, armncar a vida áquella a quem só deve protecção. 

Honorato de tal tentou outr'ora matar sua mulher, cujo nome se ignot·a, dando-
lho um tiro de rewolver pelas costas. -

Em seguida fugio, e ultimamente residia no município de Cantagallo da provín-
cia do Hio de Janeiro.· 

Voltando a pouco tempo da província do Rio de Janeiro, deixou de procurm· sua 
casa, em S. Miguel do Anta, e, dirigindo-se á cidade Viçosa de Santa Rita, trajado de luto, 
tratou casamento com uma viuva, dizend<:J3IUe sua mulher havia fallecido. 

Na vespera do dia aprasado para celebrarem-se as segundas nupcias, foi nono-
rato a S. Miguel do Anta, onde residia sua mulher, de quem vivia separado, e convidou-a 
parn viverem juntos naquella cidade. 

Annuio a desgraçada ás falsas seduçõ.es do marido, e seguião ambos, quando, 
ao passarem a ponte sobre o Hio Casca, _este disparou um tiro sobre aquella, que 
t'óm de si cahio como morta. 

Suppondo o perverso ter consl,unado o seo sinistro intento, lançou-a dentro do 
rio, proseguio para onde era esperado e realisou o casamento projectado. 

O corpo ~a.infeliz boiando até embaraçar-se em um páo, ahi permaneceu com a 
eahcça na supel'fwte d'agua, quando, passando pelo lugar um individuo e ouvindo ge-
midos, descobrio a mulher, tirou-a e leyou-a para uma casa proxlma onde dava es-
pet·anças de vida. ' 

O delegado de policia do termo, apenas teve noticia do facto, didg·io-so ao lugar, 
ÜJZ auto de eot·po de delicto e continuou nos demais actos do inquet·ito. 

Alem destes; outros muitos delictos se commetterão no decurso de Abril a 
esta data. ·l 

Expol-os-hei singelamente. 
No districto do Ingahy, termo da Diamantina, Joaquim de tal o mais outro indi-

viduo assassinnrão' a Alexandt·e de tal. 
O delegado deo logo pt·ovidencias para. pt'OCédet'-se ao inquerito policial. 
No districto de Pouso Alto, do supt·adito termo, Joaquim Pinheit·o 'Amàdor, en-

trando em contl'oversias com João Ft·uctuoso da Silva, tentou assassinai-o, lançando mão 
de urna garrucha. 

No districto do Espírito Santo do Pomba, foi encontrado moi·to na estrada o in-
dividuo de nome Joaquim. · · 

Suppondo-se que fora victima de um ~ssassinato tratava a autoridade de des-
cobrir o seu autor, procedendo a inquet'ito. _ . . 

· Na freguezia de S. nomão, do município das Pedms dos Angicos, Franmsco Dtspo 
tentou assassinar a sei.t irmão Cassiano Dispo, desfechando-lhe um tiro. 1 

No sitio de João Ferreira de Cm·valho, distante legua e meia da cidade de Passos, 
roi assassinado João Paulino de tal. . . . 

Et·a indigitado como autor de semelhante attentado o facmora Antomo Pedt o 
Dias, que, tendo-se- evadido da catlêa daquella cidade, punh.a .em sobt·esalto os pacíficos 
habitantes, sem que pudesse ser preso, por falta de força pohmal. . . 

No districto de s. José dos Botelhos, do termo de Caldas,foi assassmado .Toaquun 
Xavier de 'foledo por Frnncisco Alves l'erreira, vulgo Xico Luz, que já é cl'iminoso no ter-
mo do. Campanha, de cuja ~adêa evadio-se. 
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O í·éo foi preso·. 
No mesmo districto, o Italiano Haphael de tal tentou contra a vida do seo com-

patriota Nicker, dando-lhe um tiro. 
Perseguido por diversas pessoas que presenciarão o facto, occultou-se em casa do 

vigario da fl·eguezia, que é seo patrício, e d'ahi desappareceu. 
No districto dos Ferros, termo da Itabira, Martiniano Rosa o Francisco da Costa 

Pereira Ipé assassimrão barbaramente a. Porfirio de tal, que por elles era conduzido preso. 
I<'orão dadas as providencias para a prisão dos criminosos no termo da Conceição 

para onde se refugiarão. 
No lugar denominado Barreiras, proximo á cidade do Juiz de Fóra, houve ar- · 

JOmbamento em casa do negociante Lourenço dos Santos da Silva Campos, de quem se 
subtrahio dinheiro e varias objectos, e urna tentativa no predio de Abilio Soares Meira. 

No E~pirito Santo, termo do Pomba, Antonio Sebastião 'de Araujo, Severino de 
tal e Manoel Peão assassinarão a José Jacintho, de quem erão inimigos. 

No lugar conhecido por Trinta Itéis, no districto de Pouso Alto, do município 
da Diamantina, houve um conflicto entl'e ·Antonio José Draga e Maria Catharina, de que 
resultou sahh· esta ferida. 

Acudindo um filho da offeildida, de nome Pedro, recebeo um tiro disparado por 
JJraga. 

I?elizmerite 'nada sotfreo. 
Na cidade tlr Grão Mogol, foi o escravo Wericesláo victima de oflensas physicas 

[lraticadas por Dento 1\Iuximo da Costa e Antonio Rodrigues Fróes. 
Nos suburbios da villa de Sete Lagoas, Val~riano Gonçalves de Abreu assassinou 

barbaramente a seu innão Quintiliano com uma punhalada sobre o coração. 
No districto, de Len~óes, termo do Rio Pardo, o fazendeiro Goro Oliva assassi-

nou com uni tiro a seu cunlludo,José Soare~ da Silva. 
Deo causa a isto uma alterçação havida entre clles a respeito da abm·tura de urna 

vereda. 
Na cidade do Set·ro, Patrocinia ~íaria de Jesus, disfarçada com trajos de homem, 

dirigia-se á casa de Anna Emilia e espancou-a. 
Um dos presos da cadêa do Curvello, de nome Manoel Alves Moreira Filho, que 

estava cumprindo a pena de galés perpetuas, assassinou por estrangulação a seu compa-
nheiro José da Silva Pereira, vulgo Cavaco, que cumpria igual sentença, afim de evitar· 
que este denunciasse o plano de arrombamento na enxovia, projectado e depois descoberto 
p'ela sentin.ela . 

. Na cidade do Itio Pardo, Mal'ia cécilia dos Santos assassinou com quatro facadas a 
, Cassiana Maria de Jesus. Foi presa em flagrante. 

Err1 uma das ruas da cidade Diamantina, Hogero Haymundo 'i'cixeir'll; armado de 
um facão, fez diversos ferimentos em João Gonçalves Fel'l'cim. 

Na fazenda da Doa Esperança, distante 'lleguas da cidade da FOI'miga, encontrou. 
se na estrada o ~adavet· de João Francisco dos Santos, que havia [sido assassinadO com dous 
tiros e uma facada. 

Do inquerito policial resultava indícios contra Joaquim Gonçalves da Costa Ljmá, 
com quem o otl'endido tivera questão. 

No districto de Santa Maria de S. Felix, do município do S. João Baptista, foi as-
sassinado Manoel Pires por Bento Custodio e Cassiano da Silva. O primeiro já está preso. 



-9-

Na fazenda de Josú Agostinho dos Santos, situada no districto da 'Bat't'1\ Longa, do 
municipio de Marianna, Sebastião Camillo de Almeida, Antonio Prudencio e Antonio Ca-
mello espancarão a um individuo de nome Antonio Peão. 

Na rua do Commercio, da cidade do Hio Novo, ~ratheos Gomes da Costa espancou 
puLlicamente com uma acha de lenha a Hermenegildo de tal. Foi pt·eso em flagrante. 

Na cidade do Grão Mogol, Alexandrino Percim de Cf\rvalho, pesspa rnis,ct·avel, foi 
victima de o1fensas physicas pl'aticadas por Santos de tal. · 

No districto de Datas, termo da Diamantina, Joaquim Pinto de Araujo ficou ferido 
gravemente de um tiro desfechado por· Antonio ~·Im·ques. 

No distr:c~o do Carmo, termo de Alfenas, foi assassinado o fazendeir·o Ft·ancisco 
da.~ Chagas e Sousa por seus escravos Antonio e Haphael. 

Os assassinos, fugindo para S. Paulo, eueontJ·m·ão em caminho uma rnenm· de 
nome Maria, a quem deflorarão., 

Na fre;guezia tl0 llorn .Janlim, do município do Turvo, (lous in di viduos assassina-
n1o a Uberato B.omão de Carvalho, pal'a roubar. 

Forão presos e recolhidos ú eadêa. 
Na fl'Cguezia do Vermelho, do termo da Ponte Nova, foi assassinado o thzen-

deim José Francisco Gonies. 
O assassino, no acto de set· preso, declm·ou chamar-se .Tosino Augusto ;e confes-

sou tet· commettido o crime a mandado de Lamindo de Ft·eitas, Daniel de Freitas, liOlJOI'io 
do .Tesus e Dornellas Machado de I?reitas. .) 

Mas, perante o juiz municipal, fez declut·ação de que o seu verdadeiro nome é 
José da Silva, condemnado a galés pel'petuas no mm1icipio do Serro, tendo conseguido eva-
dir-se, quando em Mar(~o de 1873 tmbalhava nas obras do matallouro lie Muriunna. 

No distl'ict.o do Garimpo das CmJoas, termo da Uberaba, foi assassin.ado 0 alferes 
AntotJÍO Rodr·igues Moreira. · .; 

Na cidade do Piumhy, Antonio Hibeir·o de Mendonça desfechou ~m tiro de rowol-
vm· 110 guarda municipal Antonio Joaquim da Silva, ÍJUe ficou '2:t:: ;:cri;;o de vida. 

O criminoso foi preso immediatamente. 
Na. cidade do J>atrocinio forão assassinados: 
Francisco Albino da Rocha, pai de numerosa família, 2.0 supplente do delegado fl 

vnrcador do camara municipal. · 
Manoel Maria, por um seu genro. 
Ignacio Caixeta por seu escravo. 
No districto de llambuhy, termo du Formiga, Adúo Teixeira de Carnargos assassi-

nou a João Silvestre Pereira, sendo preso o deliqu .. mte. 
No luo·ar denominado Lagoa da Pedr·a, do termo da Diamantina, um individuo de 

b • '. 
nome Antonio I•'aisca assassinou a Albino de tal, cujo cadaVOl' foi scpu~tado no pemileno 
do urna fazenda. 

Em urna das ruas da cidade do Hio Novo, Pedt·o Coelho da Uocha assassiuou com 
hordoadas a .Toao Conrado, cidadão suisso, atirando o seu cada ver no rio. 

!leitos 0 auto de corpo de delito e mais termo~ do inquorito, foi o deliquonte roco-
lhitlo á pris<lo. . , 

No lugar flenominndo Paiol, distante 3 leguas da cidade de Parr\cat~1, l\lano~l de 
Oliveira Barreiros_ desfechou um tit·o em Mmwel de Faria e Araujo, tica.ndo este gt·a~emente 
ollendido. · 

Na cidade do Pomba, foi ass.assinada Hita de ~aula, em sua pr·opda easa, por 
Thobias de tnl, .com um ·tiro á queima roupa. 

( 
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Em Diamantinn, Mal'iano Esposito, estando em altercação com João Pio Fernandes, 
recebeo delle dous tiros de garrucha, sahindo gravemente térido. / · 

No arraial de Santa Barbara; município do Hio Novo, o esct·avo Sehastiito, prwten~ 
eente a Manoel Valentim de Gouvêa, assassinou a seu paréeiro Theodot·o. 

Foi preso em Santa Hita do Turvo. 
Na Carnpanlw, foi assasinndo Manoel Faustino de Lemos. Do inquel'ito polieial 

resultarão alguns indícios de crirni~alidade contra Felisberto, escrnvo de Evm·isto (\e Sal-
los Cm·doso. 

No'lugardenorninado Pedt·a Ikanca, districto do Bambuhy e tenno tla Formiga, 
João .Leopoldlno assassinou a, Antonio Germano dos Passos e a um filho deste de nome 
Eustaquio, sahindo o assassino, que foi preso, oilendido com 3 facadas. 

Na cidade do u"bá, o soldado .do corpo policial Antonio Joaquim de Oli.vcim as-
sassinou com duas facadas ao guarda municipal Arcebispo Theodoro. 

O réo foi preso em tlagrante. 
Em Tres Pontas, .João I?erraz, vulgo .João Macuco, convidando a Silverio, afl'icano 

livre, para jantar, logo depois manifestou a disposição em que estava de matai-o, e lan-
\{ando-se sobre a victirna fez-lhe trez ferimentos com um punhal O (\elinquente foi preso 
em flagrante. 

Na cidade da Oliveira, o cidadão Antonio dos Heis Alves, 2.0 supplente do subdele-
gado, estando a crnversar com o escrivüo da suhdelegacia, foi sorpt·endido por um tiro que 
oilendeo a ambos; 

No arraial do Rio Pt·eto, do município da Diamantina, Manoel Antonio da Silvn 
assassinou com 'tacadas a Ignacio de tal. · 

.No districto da Vargem Grande, termo uo Itajubá, llrancisco Coutinho assassinou 
em um cateretê a seu tio João 1\ppollinario, com tt·es .facadas. . 

Em Passos, foi assassinado em sua propl'ia casa Pt·esciliana de tal, de idade de 18 
· a 20 annos. O assassino conseguia evadir-se sem ser conhecido. 

· No districto de s: Gonçalo do Brumado, termo de S. João d'El-Rei, Francisco Anto:.. 
nio das Chagas ferlo mortalmente a Zeí'erino AntonioTheodoro, que fa\leceo dias depois. 

O réo foi preso em flagt·ante. 
No districto de Santa l\laria de s. Felix, termo de S. João Baptista, foi assassinado, 

no acto de ser preso por estar fugido, o esct·avo Luiz por Antonio Piedade e José Leonardo. 
l1oroccasião de um casamento havido n~ fazenda dos Folhudos, termo do Patro-

cínio, estando ahi t·eunidas divcl'sas pessoas, entrou L'epentinamentc na: sala um ct·ioulo 
desconhecido, e, dil·igindo-se ao cidadJo José Antonio de Magalhães, o feri o com um facada 
no peito direito. · 

Preso em flagrante, conseguio, entretanto, evadir~se da cadêa com do_us compa-
nheiros, por meio de arrombamento. 

Apparecendo, porem, no al'l'aial do Coromandel o refel'ido crioulo completamente 
nrrnado, o respectivo juiz de paz organisou uma escolta e foi ao seu encalço. 

Cercado em um lugat· convencionado, e sendo-lhe dada a voz de prisão, empregou 
tormal resistencia, cahindo por tclTa mortalmente ierido e ficando lambem gt·avernenlt~ 
oflendidos o official de j!Jsliça e alguns indivíduos da escolta. 

Na açude de sua propria fazenda, sita no tenno du ~lar de Hespanha,foi encontrado 
o cada ver do Dr. José de Cm·queira Lima, cuja morte se suppunha tm· sido casual. 

Assumindo, porem, o exercício ele delegado de policia do referido termo o capitão 
Carlos Augusto Ribeiro Campos, entendeo conveniente proceder a um inquerito ácer~a 
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desse facto, e colheo em resultado vehementes indicios de erimina\idade cont.m Faustino, 
escravo do fallecido. 

Decretada pelojuiz rnunidpa\ a pt·isfio preventiva do r<~o, foi nste t•ecolhirlo á cndên. 

Cl."'lmes. de reslstencla. 

Acoruçoado pela impossibilidade da puni~~ão dos seos enonnes à.ttentados, havia 
no districto do .Tequitahy, termo de Montes Clat·os, um individuo de nome Antonio Luiz da 
Cunha, que, proclamando-se autol'idade absoluta, mandava assassinat·, rodeado de nsseclas 
a quem protegia. 

Era o terror dos habitantes do lugar. 
As autoridades Legalmente constituídas pl'Ocur:avão todos os meios de cohibil-os, 

mas de balde, porque ninguern se atrevia a jurar contra elle, receando a morte. 
Entretanto, um successo irnpt·evisto, aimla que desastroso, veio pôr urn paradeiro 

a este lastimavel estado de cousas. 
Um dos tmbalhadores nos teLTenos diamantinos descobertos no Jequitahy apos-

sou-se de alguns animaes e desapa1·eceo. 
Antonio Luiz, aceitando a proposta de ir ao encalço do indigitado no cl'imc do 

, furto, mediante certo estipendio, conseguia prendel-o. 
Informada, porem, a autoridade policial de que pat·a a victima preparavão-so 

castigos horrendos, dirigio-se incontinente para o lugar onde c1lu n achava, levando con-
sigo uma pequena força e pessoas do povo. 

Alli chegando, mandou intimar a Antonio Luiz que entregasse o pt·eso para os 
fins legaes. 

Não attendeo-lhe e nem tão pouco ao juiz de direito da comarca, que tarnbem 
ostava presente; .,) . 

Da rcsistencia e do conflicto então tl'üvado resultou a morte do celebre facinorn 
Antonio Luiz da Cunha c de urn seu il·mão. 

No districtv do f'i:m, município do Hio Novo, estando o inspector do quartcir<lo, 
em a noite de tfl. de Maio p. findo, patrulhando a povoação com a policia local, encontrou-
se com os portuguezes Bet·nardino Gomes de Oliveira e Miguel Rodrigues de Sousn, ar-
mados de rcwolver, garmcha e faca de ponta. c 

Dando-lhe a voz de pt·isão por provocarem desot·dens e insultarem a patt·ulha, .. ·· 
houve da parte delles resistencia, ti·avando-se 'em seguida um gt·ande contlicto, do qual 
sahit•ii.o feridos os ditos portuguezes assim como os policiues. 

Pelo juiz municipal do tm·mo, ent::\o presente no lugar, ioi instaurndo o com-
petente processo. 

Fuga de presos. 

Da cad/Ja de Grão Mogol evadio-se o 1·éo Theodoro José da Silva, quo cumpria 
sentença, levando em sua companhia o guarda HasiÚo Nunes da Cruz, que dias depois foi· 
preso e pt·ocessado pelo crime de connivcncia. . 

Da de Pitanguy, os galés Jacob, crioulo, e José Luiz de Souza, que alll se 
acha vão áo serviço da carnara municipal, sendo o pl'imeiro preso immediatamente. 

Da de Monte Alegt·e, o réo João Rodrigues Ladeira, condemnado a seis annos d~ 
prisão com trabalho. · 



Dá do Pt·afà, (jS I;éos· Joaquim Bueno, condemnàdo a galés perpctlias; Antonio tvo 
Gonçalves do~ Santos, a tres annos de prisão com trabalho, e Jeronimo i7r;.meiscó de Oli~ 
v/Má, pró'ilú'úéiaclo no art. 193 com l'fJi'er·encin ao a:rt. 3r~ do codigo c'riniinal. 

Da de Muriahé, todos os réos, levando em sua companhia os rlous unieos guardas 
IJUe os vigia vão. 

Da de P::anguy, o galé Camillo Harnaiho, sentenciado pelo jury do tcnno de 
Minas Nova:j. 

Nos suburbias da cidade do Montes C}aros, o do João José de Figueit•er!o, que 
ot;à eondusido por cbus guardas municipaes para l\Iinas Novas. 

Da cadêa ·,,,) l'cttrocinio, o réo João José de Azevedo e mais dous cornpanheiws, 
por meio de arromLtmemo, sendo depois preso o primeiro no Cowmandcl. 

Nos suliUi·bios da cidade do. Serro, dous recwlas quo vinhõ.o conduzidos de 
Gt'<1n Mogol pot· uina. osco1ta do corpo policial. 

.Prisão do criminosos. 

No tel'lno de S. Fidelis, província do Hio de Janeiro, foi preso, ú requisiç<to 
do inspector da thesouraria provinciàl, o ex-administrádor da receb:Jtloria da Bana do 
Pomt}a, João Pm·eira )}raüdão, sehdo recolhido á eadêa da cidade do Juiz de I<óru. 

No di::>tricto do Carmo, termo da Christina, Antonio Joaquirn dos Santos, pi·oeos-
sado na GD!r.~':.nb.o. co::1o imtor da tentativa de rr.0rte c'ntru E'!D.rist0 de Saltes Cardoso. 

No Rio de Peixe, termo da Diamantina, os t•éos Vicente e Adão, escravos, indiciados 
nm crime de roubo, · 

Em Chapéo de Uvas, termo !).o Juiz de Fóra, cinco indivíduos vagabundos, que ta-
úão parte da quadrilha de ladrões. de animaes, sendo recolhidos ú cadêa respectiva c 
1:om destino ao exercito. 

NÓ Campo Bello, José da Paixãó, pronunciado em Sabará no art. 192 do codigo 
cl'irninal, pélo barbaro assassinato de uma moça. 

Em S. Jose dos Dotelhus, termo de Caldas, Francisco Alves Fen·eiru, vulgo Chico 
,Lu~. pelo nssassinato de Joaquim Xavier de Toled(J. 

No Serro, Manoel Ignacio da Silva, alli pronunciado pelo· assassinato de Sorn.-
phirn Peão. 

Em Santo Ant~nio do Monte, PedrD José Coelho, pelo cl'irno de roubo. 
Em 'l'res Pontas os facínoras Celestino Pedt·o Viei:u o João Pcdí·o Vioit·a, que.se 

havi<i.o subtmhido ú acção da justi({U, estando ambos já sentenciados por crimede morte. 
No termo ~o Araxit, Antonio .Josú de So'usá, sentenciado a 20 armos de galés, e.rn 

Dores da Mannelada. 
No· Cuh~eúo, o 'galé Vicente, que evadira-se desta capital, em 18 de Junho de 1868. 
Erü S. Jouo·d'El-Hey, João 'l'horné CarJ·i!ho, pronunciado nn Oliveir·n, como in-

enrsono art. 205 do codigo criminal. 
·· · · Em S<.iiítu Cru7. do nio Pm·(lo, pí·ovineia ele s. I)aulo, Egy<lio <la Cuulw, pl'Onun-

:.ciado em ·cabo ~erde pelo assassinato de João da costa. . 
No termo. da i~ormiga, a ré Anton.ia"éandida do Jesus, atli pronuí:1ciada no a.rt. 

193 do çodigo criminal. 
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No tet·uw tlc í\'1:Jnles Clut·os, ~1at·ia de tal, vulgo Cam, sendo remettida f'ura Gt•ão 
Mogol, onde se aclnva pronunciada. 

Em Grão Mogol, no lugar denominado Roça Velha, o capitão Cassemil·o 'L'qixeil·a 
Pinto Collares, alli pronunciado uo art. 13~ do cocllgo crimiunL 

Em Cattas Altas de ~~atto Dentro, termo de Santa narbara, o ex-administrmtor da 
recchedoria de Flores do F~io Preto, João Mendes Campello, alcançado para com a . 
fazenda provincial. . 

No Dom Jardim, termo clo.Turvo, dous indivíduos, cujos nomes hão se declarou, 
que, para roubarem, assassinarão a Liberato Bomão de Carvalho. 

No Vermelho, termo da Ponte Nova, José da Silva, pelo assassinato do fazendeiro · 
José Francisco Gomes, vulgo Alfet·inho. 

Em Uboraba, João Caetano de Oliveira, pronunciado em Paracatú como incut·so 
no art. 192 do codigo criminal. 

Em Ubú, João Ignacio da Mata, Francisco José de Oliveira e José Victor Salazo.r; 
o pl'irneiro pronunciado por crime de resisteneia, o segundo no art. 193 do cod. criminal 
e o terceiro condemnado a quatr'J annos e meio de pl'isão com trabalho. 

Em Canavieiras, província da Bahia, Joaquim, José da Cruz, vulgo Joaquim 
Larungeira, autor da tentativa de assassinato contm o subdelegado do Salto Grande, do 
lermo de Arassuahy. 

Em S. Jos6 d · ·hrutuba, termo de Grão l\Iogol, João EvanJelista da Costa, alli 
pronunciado no art. l22 do cod. criminal. 

No termo de Alfenas, os escravos Antonio, pardo, e Raphael,crioulo, ussassinos de 
seu senhor, o fazendeit·o Francisco dus Chagas e Sousa, e bem assim a parda Candida, nu 
Casa Branca, província de S. Paulo, por se achar compromettida neste attentado. 

Em uma povoação alem do armial de S. João dG Chapada, termo da Diarnantinu, 
o criminoso João Pio Fernandes, que naquella eidade ferio gravemente com dous tiros ao 
italiano Esposílo. 

No Fidalgo, termo de Santa Luzia, Francisco Mendes Candeia, vulgo Gato, con-
demnado a oito annos de prisão, e que se evadira da caclua de Sabm·ú. 

Na cidade da Campanha, Francisco Nunes Bt·igagão, pronunciado por erime de 
hornieidio no termo de Hajubú. 

Em s. Sebastião de Correntes, termo do Serro, José Antonio de Siqueit·a, que as-
sassinou a Jacintho de tal. 

r.:o terríJO da Diamantina, Rodrigo Vicente de Castro, alli pronunciado pela ten-
) 

tativa de assassinato em Geraldino da Costa. . . 
No Juiz de Fóra, José Matheos da Hocha, que se evadira da cadêa do :M~rwhe. 
Em s. Gonçalo do Dt·urnado, 'termo de S. João d'El-Hey, Francisco A~tomo d.as 

chagas, por ferimentos mortaes em Zeferino Antonio Theodoro, estando incmso no grao 
medio do art. 193 do cod. criminal. . . . 

. Em 0 termo da Ponte Nova, nos limites desta província com a d? ~spmto S~nto, 
os importantes cdminosos pronunciados nas penas do art. 192 do cod. ~n~mal, Jo~e An-
tonio de Abreu Guimarães e seu genro Bento José da Silva, que no d1strteto do Ptrape-
tinga, termo da Leopoldinu, ussassinat·ão a Antonio José Garcia, genro e cunhado 
dos mesmos. . 

outras diligencias importantes se effectuarão com os mais felizes resultados, de-
vido isto á aetividade e zelo do digno e illnslra<lo magistrado que clirige a repartição da 
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policia, Dr. Bento :Fernandes de Barros, sempre infatigavel na perseguição dos criminosos 
e na acção repressiva dos delictos. 

Factos diversos. 

Ao passar a ponte que att>avessa o Hio Novo, na cidade deste nome, atirou-se 
n'agua repentinamente um escravo que vinha preso e era pertencente ao fazendeiro José 
Ribeiro de Castro. 

Não poude ser salvo, apparecendo o seu cada ver quatro dias depois do 
facto occorrido. 

Apparecenclo na cidade de s. Paulo do Muriahé um individuo de nome José 
Matheos da Rocha com o supposto titulo de procurador da irmandade de Nossa Senhora da 
Apparecida, no termo de Guaratinguetá, província de S. Paulo, e sendo encontrado na pra-
tica ~e crime inafiançavel, por vender veronicas de metal ordinario como sondo de prata, 
admittir irmãos e recvi:. e r a importancia das esportulas e dos annuaes, o delegado de poli-
cia o fez capturar em flagrante delicto, procedendo logo a inquerito. 

Dando-se busca nas canastras do criminoso, ahi achou-se uma procuraf;ão e tres 
livros reconhecidamente falsos. 

No lugar denominado Padre Doutor, proximo á cidade da Formiga, por occasião 
·ctos festejos da noite de S. João, um individuo disparou um tiro á queima roupa na perna 
direita do escravo José, que dias depois falleceo. 

Em um pasto pl'OXirl'o á ddade do Serro, encont!·ou-se enforcado em uma ·m·vore 
o pardo Seraphim, escravo de José Augusto da Silva. 

Tambem na fazendá do capitão José Antunes de Magalhães, residente no termo do 
Hio Novo, suicidou-se pela mesma forma o escravo Victor. 

" 

Administração da justiça. 

Tribunal da relação. · 

Continúa a funccionm· regulm·mente, sob a presidencia do illuslrado conselheiro 
Luir. Gonr.aga de Britto Guen·a. 

Acha-se presentemente no gozo de 3 mezes de licença, concedida em 11 de Setem-
bm p. findo, o desembargador Manoel Tm·tuliuno Thomuz llenriquos. 

Comarcas. 

Creadas por leis provinciaes deste armo a da Christinu, Itamarandiba, Mar de Hes-
panha, Passos, Hio Paraná, Hio Santo Antonio, Jlio Preto e Ubú, o levou-se o numero del~ 
las a 47. 

Das novamente et·eadas, já forão classificadas em t.• entmnciu as de Ubú e Hio 
Pm·anú, bem como a do Hio Pm·ú, creuda em o armo passado. 

De conformidade com o art. 84. do dect·eto n. !~82!~ de 21 de Novembro de 1871, 
designei os termos do Pará,Uberriba, Bagagem e Ubá, para residenciu dos juizes de direito 
das comarcas dos Rios Pará, Pat·aná, Bagagem e da d'Ubá. · 
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.Juizes de direlto. 

Forão removidos: 
O bacharel Joaquim llarbosa Lima,da comarca do Sapucahy para a: do Pamhybuna. 
O bacharel Francisco de Souza Cime Lima, da cornm·ca do Aracaty, na província 

do Ceará, para a do Sapucahy. 
Ambos já entrarão em exercício. 
O bachm·el Zeferino de Almeida Pinto, da comm·ca do Prata para a do Rio Paraná. 
O bacharel Antonio Luiz Ferreira Tinoco, da comarca de Santa Cruz para a do Hio 

Larnbary. 
O bacharel Mig_uel Augusto do Nascimento Feitosa, da cómarca do Rio Lambm·y 

para a do Ubú. 

~Juizes luunicipnes. 

Estão vagos os termos de Minas Novas, Prata, Montes Claros, Rio Pardo e G t•iio Mogol. 
Forão nomeados ultimamente juizes municipaes e de .ll'phãos: 
Do termo do Pará, o bacharel José .Ferreira Brant. 
Do de Caethé, o bacharel Pedro de Vasconcellos Teixeira da Mottà. 
Do Serro, o bacharel Joaquim de Carvalho Drumond. 
Da Diamantina (reconduzido), o Bacharel Cm·los Honorio Benedicto Otloni. 
Da Ponte Nova (idem), o bacharel José l'rancisco do Hego Cavalcanti. 
Do Turvo, o bacharel Andr·é Martins de Andmde. 
Da Bagagem, o bacharel José Elísio de Carvalho Couto. 
Do l1iumhy (reconduzido), o bacharel Sevem Mendes dos Santos Hibeiro. 
Da Furrniga, o bacharel Francisco da Silva Madllreim Freire. 
Dus Pedras dos Angicos, o bacharel Ernesto Odillon Maciel l\Ionteit·o. 
Da Januaria, o bacharel Fclicio José de Mimnda. 
De Lavras (t•eeonduzido), o bacharel Antonio l\laximo Nogueira Penido. 
Do Ubá, o bacharel Benedicto Onofre de Albuquerque Henriques. 
De s Paulo do M:uriahé, o bacharel Augusto Pinto Alves Pequeno. 
Do Rio Novo, o bacharel Luiz da França e Oliveira. 
Do Piranga (reconduzido), o bacharel Manoel Gomes Tolentino. 
Do Rio Preto, o bacharel Lucas Antonio Monteiro de Castro. 
De Santa Hita do Turvo, o bachm·el JoséTheotonio Pacheco. 
Muitos déstes não enviarão ainda certiuão de exercício. 

s~pplcntes dejuizes municlpaes e de orphão..S· 

Pedirão demissão do cargo de supplentes do juiz municipal, e t'orão attendidos, os 
eidadãos. ·· . , . 

Miguel Feneira da Silva, do termo do Araxá, no 1.• districto espeCial; 
'l'homé Martins da Silva, do termo do Paraiso, no 2.•; 
o Darão dallavera.va, do termo de S . .José d'El-Rey, no 1.•; 
Antonio José Ro,lrigus-Barhosa, do termo do Piumhy, no 1."; 
Antonio Teixeira da Silva, do termo do Bom Successo, no 2 •; 
Declarei sem etreito a nomeação do cidadão Af!tonio Augusto Versir,ni, para 1.• 

( 
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sutJplente do juiz municipal do termo de Montes Claros, por ter prestado juramento fot·a do 
prazo legal, e do cidadão Sebastião de Souza Gomes para 3.• do termo da Januaria, attenta 
a incompatibildade que ha pOl' parentesco entre elio E: O escrivão de orphãos. 

Pura :r;roC;r.chore;n as vJgas existon.tlS nonwai 03 cidadãos: 
João 1\laximiano de Afonseca c Silva, para o termo do Araxá, no 3.0 distrieto es-

pecial; 
Capitão Antonio Julião PereiraGouvêa, para o do Paraíso, no 3.•; 
Carlos Urbano Rothier Dum·te, Dr. Manoel José Monteiro da Silva e Severino Martins 

Hamos, para c do Mar de Hespanha, no 1.•, 2.• e 3.•; · 
Elins Martins Cardoso e alferes José Gonçalves da Fonseca, para o de Monte Alegre, 

no 2.• e 3.•; 
Capitão Antonio José Alves Ramos, João Ventura Ferreira de Brito e Luiz Botelho 

Falcão Filho, para o da Leopoldina, no 1.•, 2.• e 3.•; 
_Francis<;o Borges de Araujo e tenente Ananias Ferreira de Andrade, para o do Ube-

raba, no 2.• e-3.•; · 
Joaquim Feruandes de Resende, Antonio José dn Costa e Manoel da Costa c Mello, 

para o do J>rata, no 1.•, 2.• e 3.•; 
José Luiz da Silva e João Prudencio da Rocha, para o de Passos, no 2.• e 3.•; 
Major Eduardo Theodoro de Arauj.o, para o do Pit·anga, no 2.• disiricto; 
Christiniano Ambrosio de CerqÚeira, para o do Hio Nvvo, no 3 •; 
Padre Anto·:"io Olynto Baptista Pinto e Constantino de Assis Andrú Pereira, paru o 

• da Christina, no 2.• e 3.• 

Baptista; 

Felisberto Teixeira de Vasconcellos, para o de Pitanguy, no 3. •; 
Virgílio Rebeldino Pinto Coelho, para o 3.• districto do termo de Grão Mogol; 
Manoel do Nascimento Hollanda, para o terrno de Alfenas, no 3.• dístrícto; 
Tenente coronel Antonio oTosé da Silva, para o 3.• distrícto do tcnno de S. João 



-17-
. . 
João José Velloso, para o termo: (lq S. Jos6-d.lBh-Hey,no 3.• districto especial; 
Antonio Augusto Versim.;, para o 3 o clistricto do termo de Montes Claros· 

. ' Francisco Eugenio Ber~eira e Castro para o 3. o do terrno do Mar d.e He~pap4a; 
Alferes Homâo da Conceição Ara.ujo, para. o iJ.• districto. do termo da Januaria; 
De. l\lanoel Alve:;; J)'erreira Prado, para o 3. o distriçto do ter~mo, da Diar~arÍtina; 
Manoel Lino da Tr:;.clado e João de AqtÍino da Silva e Oliveira, Óa.t·a ·o 2:0 e 3. 0 dis-

tt·ietos do termo d'Ubet·aha. 

PromotQ.res p-.;tbU,co.s. 

As comarcas do Rio das Velhas, Jaguary,, Rio Lambary, J?arú, Bagagmn e Ubá, n~o 
estão providas de promotores publicos, as:;;im corpo, não consta que.tenhão enti;ado em ex-
ercício, dentro do pro.zo.legal,_ os cidvdüos Luciano Leopoldo Brasil,eiro e bacharel Jqs~ 
Ferreira de Mello Nogueira, nomeados para occ-q.p().rem aquellés enwregos n(\s comarca,s do 
Sapucahy e llaepeudy. · 

Em vista de representação, do juiz de dil·eito da com;gca do Hio. Pardo, demitti, a 
bem dose:t;viço publico, o cidad<io João. Luiz de Almeida ~ Sou~a de promotor da mesma 
comarca. 

Nomeei promotores publicos: 
Da comarca do Rio S. ~?ranci,sco, o. cidadão Honorio Hermeto dos Santos; 
Da do Prata, o major José Elias de Sousa; .11 

Da t11 Rio Novo, o bacharel Jos,é Candido d~ S.ilv1.1. Franca; 
Da do Pimnga, o cidadão Antonio Gentil Gomes C~nd.ido; 
Da de Barbac~na, o advogad.o José Joaquim da Silva Dini~; 
Da da Leopohlina, o bacharel Eduardo de Almei(la Magalhães Sohr~nho; 
Da do Rio Pardo, o cid-adão Ben~dictÇJ Per~ira dE.\ A,m,orim; 
Da do Piracicava, o advogado Antonio Silverio <.h S1lva. 
Forã,o remov~do~: 
O rnnjor Eduardo Gonçalves da Motta Ramos, de promotor pu,b~ico da comarca 

do H i o Dourados para a do Paranahyba; · 
O cidadão Basilio José Corrêa de Mello, da do Pat·anahyba pa1·a a do Rio Dourados; 
o cidadão ·Manoel do Espírito S:mto e Oliveira, da· do Rio Bagagem para a do 

Rio Paraná. 

Ad.j"tut.tos de pron1.otor publloo. 

) 

Forão concedidas as demissões que pedirão: 
os cidadã~s Francisco de Paula Mo~1~eira de.-Noronba~ A~h'l0~.9, Q!~gi\~J!l Carlos de 

Andrade, Agostinho Nogueira R~nido, Oustayp O~tª-.vlan.9 J19.rrejr5\,.Jq~q Y9r~~~\~q ~~ ~.q~.~!l 
Nogueira, AnlopiQda SilV~ O,orr~;~, çiQ~ çargg~,d.9·~~-\Hl,~~,s gp~ 1?.~9Jl10~01'~~ p.~J?liG9.S g~~ ~.9-
marcas do Rio Verde, Queluz, Tres Pontas e Pitanguy. 

ForJo approvadas as propo_:;tas feitas ~ara adjuntos dos promotores pub\icos 
das comarcas: . . . . , . 

D~ piamanlina, no termo do mesmo nom •, do mdad·\o Lu1z Basll10 do ~asCl-

mento Vidinha; 
Do Piracicava, no term, 'J.labira, do cida.Hw Antonio C.,.·,J-? H 1heilo Ho,·l.t; 
Dt! Tres Pontas, no termJ uo Atf~nas, go.cidad~o ~Q~o~i_q G,qlp~_::; ~9 fr~d,q~ 

/ 
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Officios de justiça. 

Sendo aceitas as desistencias que tizerão os cidadãos tenente coronel José Silvel'io 
de Oliveira, de partidor,·contador e distribuidor do termo do Santíssimo Sacramento; Fran-
cisco de Paula Baptista, major José Antonio Teixeira e Francisco Florduar·do Veiga, de par-
tidores dos termos de Paracatú, Oliveira e Itajubú, expedi ordem para serem postos em 
concurso esses ofiicios. 

Nomeei os cidadãos José Rodrigues Prates Junior para servir no oflicio de es-
crivão de orpbãos c!0 '.ermo de Montes Claros, em quanto viver o respectivo serventuario 
vitaliçio, ficando •;ste com o direito de haver a terça parte da quantia em que estiverem lo-
tados os rendimentos dn mencio11r rio oflicio. 

Nas mesmas condições nomeei os cidadãos João de llittencourt Godinho Junior 
e Lasdisiáo Alexandrino da Silva para substituire:n temporariamente os serventuarios dos 
ofiicios de escrivão de orphãos dos termos ela Piranga e Santo Antonio do M::>11te, os quaes 
forão declarados impossibilitados de continum~ no exercício elos seus otncios. 

Tambem nomeei a Joaquim Daniel ele Moura para exercer os officios de partidor, 
contador e distribuidor do termo de Tamc_nduá, durante a licençr. de um anno concedidn 
ao proprietario. 

Dei provimento aos cidadãos: 
João Fnlgf!cio .~lveB Perdra, na servantin. vitalicia do otlk.io de esm·ivão de 

orphãos uo termo dó R.1o Pardo; 
t~Iatheu;J Teixeira Cardoso c Miguel Theotonio de Toledo Hibas, na de curador ge-

ral dos orphãos, ao Lo do termo do .\.rax:\_ e ao 2.• do Piranga; 
Emil~o Teixeira Lopes G•Jimarúes, na de partidor, contadot' c distribuidor do 

termo da Leopoldina; 
Jorge Rodl'igues Coura 6 Francisco de Paula Barbosa Cha res, no de t,o e 2.• tahcl-

liães do termo de Santa Luzia. 
Deferi as petições dos cidadãos José Antonio Hibeiro de Cast!'O c José Martins Fon- ' 

tes, 1.• e 2.• tabelliães do termo da Itabira, permittindo-lhes a permuta dos t·especti-
vos oflicios. 

Por acto de 18 de Julho p. findo, nomeei provisoriamente para sm·vir o ofllcio de 
escrivão do. jury do termo da Januaria o cidadão Antoriio Pedro Cesar, sendo-ll_1e feita 
mercê da serventia vitalícia posteriormente pelo governo imperial. 

Registro ge;ral de hypotheoaa. 

. . Para otllciaes de registro geral de hypothecas das comarcas de 'l'res .Pontas e Mu • 
. riahé 'designei, na forma da lei, o 2.0 tabellião do município de Tres Pontas, Ft•andscq.de · 
Paula Cordovil, e o 1.• tabelliáo do termo de S. Paulo do Muriahé, Joaquim Leite Soa-
res Pinto. 

Forooivei. 

Informado de que na villn do Pará, creada pela lei n. 2081 de 23 da Setembro de 
187 4· e installada a 25 de l'llat·ço ultimo, podem sP-r apmados mais de ci:lcJenta jurados, 
creei alli foro cível por a.cto de·27 de Maio p. findo. 
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Corpo plllicial. 

Em vit·tude da lei provincial n. 2262 (le 30 de .Tnnho, expedi o t·egulamento n. 
7(i, dando nova organisáção ao cot·po policial. 

llicou a força fixada em 1,200 pl'aças, sendo para a sua distl'ibui~<ão dividida a 
província em cinco circumscripções policiaes, tendo a da capital r,.oo praças e 200 cada 
uma das outras. 

As sédes das circums~ripções estão assim designadas: 
A da L • na eapitul, a da 2. • na cidade Diamantina, a da 3. • na de Montes Cla-

ros, a r~-.• na da Campanha e a 5• na da Bagagem. , 
Tendo pedido exoneração do posto de tenente ajudante do corpo policial o tenente 

retiwmado do exercito, Francisco de Pnu\a Xavier Felicissimo, transferi para o seu lugat' 
o teneule da 1 • companhia José Philomeno de Araujo, e nomeei para preencher a sua 
vaga o cidadão Ludo Fernandes Harnr.B, rrue já servia interinamente. 

Para servir em comrnissão no supradito corpo, nomeei o alferes honoral'io do 
exet·eito Juvencio Perequito de Sousa Hodrigues, que pouco depois foi dispensado a pedido. 

Tambem exonerei, a bem do serviço publico, de commissão identica, o alferes 
relbt·mado Antonio Justino Ferreira Junior. 

Em 18 de Junho, encarreguei a uma cornmissão composta do coronel Raymundo 
Nonato da Silva Athayde como presidente, sendo depois substituído p~lo Dr. ~ianoel d'Al'a-
gão Gesteira, 0apitão Antonio Luiz Maria Suares de Albergaria e o chefe de secção ua the-
souraria provincial, Pedt·o Teixeim da Motta, de examinar o estado actual do ccrpo poli-
cial, e, ouvindo o respectivo commandante, pl'OpOL' todas as medidas tendentes, não só a 
melhorar as diversas especialidades do al'l'anjo, economia e serviço interno, come a me-
thodisar c simplificar a escripturaçã.o. 

Por intermedio do ministerio L'espectivo, maHdei receber pelo major Luiz Au-
gusto Santhiago, na intendencia da gum·ra, na corte, o armamento, correamv e equipa-
mento necessario á força policial decretada na citada lei n. 2262 de 30 de .Tunho ultimo. 

Estes objectos já forão aqui entregues, sendo examinados pela commissãc que pre-
sentemente procede a um inquerito no corpo policial. 

Importarão elles em 17:670~332. 
o fardamento, bonets & estão contratados na capital com os negociantes Fran-

cisco Ludgero de Paula, Antonio Augusto de Oliveira, Domingos de Maga\ilães & C. • e Luiz 
da Silva Quintaes Junior. 

Oadêas. 

Por despacho de 22 de Junho ordenei a cÓnstrucção da cadêa ~e Pouso Alegre. nu-
torisando o dispendio annual' de réis 10:000~000, nos termos da le1 n. 20~1 de ~de Ja-
neiro de 1875. 

Esta obra foi orçada em 40:500~000. A 

.Forão contratados com Ismael Norberto de Meirelles Freire os ~oncertos da cndea 
do Araxá pela quantia de 1:050:t;. · ~· . , 

Mandei a 15 de Set~;mbro p~r em hnsta publica os concr-rto~ da cadêa de M,;rwnna, 
orçados em 7:480#000, attend.m 1<J ao máo estado do edificiu, cujo teU1ado está. amea-
çando ruina. 

/ 



-~-- ------~------

- 2o-
Foi alienada a casa pertencm1tc aos herdeiros do capitão Jose de Almeida e Silva, 

pela quantia de 20:000!IP, para cadêa e casa de camara da cidade Diamantina. 
Fil-o, autorisado pela lei n. 234.7 do corrente anno, que votou o credito de 

36:000:jjJOOO para acquisição do predio. 

Instituto de menores artifices. 

Porão crea1:/JJ na província, pela lei n. 22~8 de 14 de Junho, trcs institutos de 
menores artifices; ,,_lfl na capita\, outro na cidade de Pouso Alegre e o terceii·o na cidade 
de Montes Claros. 

Em virtude desta lei, ex"pcdi o regulamento n. 75 de 16 de Seternbro, no in-
tuito de inaugurar em t,o lugar o da capital, para, depois que a ex!)eriencia houvesse 
demonstrado as vantagens e o bom exito dessa instituição, estendel-a aos outros dous 
pontos comprehendidos na lei. 

Para este fim mandei, poi· acto de 16 do corrente, etrectu~r a compra do pre-
dio que me foi otrerecido, sito na rua do Ouro Preto, de propriedade do Dí·. Camillo 
da Cunha e Figueiredo. 

Pelo decreto n. 621)5 · de 3 de Julho ultimo, foi tanlberh creada nesta província 
uma companhia de apr0ndizes militares. 

Para quart~l da compànhia foi cedido pelo rninisterio da :azenda o predio sito 
no lugar d€momi.nado _ Ã\to. dàs CabeÇas, legado á fazenda nacional e concedido em uso 
fructo perpetuo á Santa Casa da Misericordia destn capital. 

· A 16 de Setembro, celebrou-se coin o provedor daquelle estahelecimento con-
trato para aluguel do predio, na importancia de 360~ annuaes. 

Pelo decreto n. 630!,. de' 12 do mesmo mez, foi approvado o I'egulamento para 
a companhia, e por outro de 28 nomeado para seo director interino o ci\pitào reformado 
Joaquim José dos Passos. 

· Traduzio-se em realidade a creução de tão util estahelecimento, tendo lugar a sua 
installação no dia 27 do corrente, com a admissão de 18 apren~lilCs. 

Para preencher o emprego de instl'Uctor, n:orneei in~erinamento o tenente refor-
ni<ido ·(to exercito, Francisco de 'Paula Xavier Felicíssimo; para o de mestre de musica o · 
Cidadão Frâ.nCisco de Paula I<'ei·m\ndes :Monteiro, e para o de gyn".stica o ci:iadão Geraldo 
Antonio de Medeiros. 

Para mantença dos aprendizes arbi~rei provisoriamente a diaria de 4!SO réis. 

Cem~ te rio .. pttblic~. da capital . 

. Entre as leis ditadas pela sabedoria da :assembléa legislativa provintial, ;avulta 
a d,e n. ~320 de 11 <;~e Julho, pela qual foi creado nesta ·capital uin comiterio :publico. 

. Era ur3critissima ·esta' necessidade, cuja idéa foi ·por ·rriim ·aventada no meu rela-
torio apresentado áquolla cprporaçâo. - : -

. . _Por .acto de 20 de Outubro, ·nomeei uma boínmissâo éomposta dos Drs. Carlos Tho-
maz de Magalhães Gomes,· irispector da' saude'publica, 1\Iauoel José do :rininJ, .lente ila •ca-
deira do 3. • anno do curso de pharmacia, e Manoel de A "agão Gesteira, cirurgi~o: mó r 

l 



-21-

de b!'igadn gt·nduado, pat'll nseolltm· o lugar ma i:-; apt·opt•iado no qu:1l sn deva nstalH~leeer 
o <~emitm·io. 

A 6 de Outub10, apt·esentou a eornmiss<io o seu pm·ocer, preferindo eütre os que 
maior numero tle eontliçôes favm·aveis oW~ml'.em, o lmTello d•! prupriedaLlc ela viuva D. 
:\Iaria da Conceição Guimarães, ú rua rlo :vlatosinltos, do Indo dit·eito de quctll da cidade 
se dirige para o Jal'rlirn Botanico, e o pasto do Hospieio de .ftwusalmll, que, situado entre 
ns duas t't·eguezias da· cidade, podet'<\ se prestar com mais vnntngem que aquelle, porem 
com maior trabalho e despeza, a um vasto cemiterio. 

A pt·ocipitação com que me retiro da administração, impellidll pelos meus incom-
modos, fez com que não 'tratasse <lo realisat' essa necessidade, ha tanto reclamada por 
esta eapital 

Saude Publica. 

Attcndendo ao que me representou. a camam municipal do A mssuahy, e em vista 
dn infol'lnaçüo do Dt'. inspector de saude publica, resolvi, usamlo dn nttribuição conferida 
pelo <~rt 5.• S)1: do dect·eto n. 288'" do 1: de Fevereiro de 1862, abt·ir, ~oh minha res-
ponsabilidade, um eredito da quantia do 500:tPOOO,. que mandei pÔL' á disposição da dita 
camara, para occorret' ús despezas com o tt'Utarnento das pessoas indigentes acornmettidas 
<la varíola que se manifestm·a na povoação do Salto Gt'ande. 

Por occasiã.o de dar conhecimento desta resolução á cama~n municipal, recom-
rnendei que empregasse todos os meios possíveis em bem de que o mal não pt·ogre-
disse, c ninguem viesse a succumbil' á mingua de recm·sos. 

Tendo-me dil'igido ao minister·io do impel'io, pedindo providencias sobre opa-
gmnt:nto da despeza,. na importancia de 375Jll780, que, autorisado pela camara muni-
eipal da Ponte Nova, fez o cidadão Tt'istão Pet·eir·a de A~evedo, juiz de paz do distl'icto do 
Grama, com o tmtamcnto de pessoas indigentes que alli fm·ão acommetthlas (la varíola em 
Agosto de 187!,., foi-me declarado, em aviso de 21 de .Abril, quo ficava appl'Ovada seme-
lhante dcspeza; devendo OS documentos comprobatorios da mesma SOl' enviados á t!JCSOU-
raria ck fhzenda, o que se curnpt·io, para liquidar-se definitivamonÍe a divido, e então t·ea-
lisa!'-se o pagamento pelo Ct'etlito do SI 20 art. 7.• da lei n. 26't-O de 22 de Setembro de 1875. 

Em 10 de Junho, e pam poder ser cumpl'ido o aviso de 29 de Maio antel'iot·, exigi 
do inspector de saude publica que me apresentasse, até meimlo ·de Agosto p. passado, 
impreterivelmente, um relatorio circumstauciado dos factos coneemeutes á saude publiea, 
occorl'idos na Província durante o anno passado e o actual, e bem assim informações das 
camm·as municipaes sobre o occorrido em seus municípios a tal respeito, durante o 
mesmo pel'iodo. 

Pot' aviso do ministerio do imperio, de 8 do cor·r·ente, foi-me declarado que ficava 
autorisado pela "crba « Soccorros publicos » do exet·eicio de 1875 a 1876, o ct·edito de 
:100~000 requisitado pela thosout'aria de fazenda pam occort·et' uo pagamento de igual 
quantia despendida pela camm·a. municipal da Christina eom o cumtivo de intligenll~s 
acornmeltidos da vat·iola na freguczia de S. Sebastiüo do Capituba. 

Casas de caridade. 

Pal'a compra de apoliees da divida publica, como l'undo elo ltl)spital da santa casa 
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d;\ rnisoricor·dia desta capital, o tenente coronel Joaquim Alves Pmma depositou na Lhe'.lou-
raria pl'Ovincial a quantia de quatro contos de réis. 

Agradeci-lhe, em nome da pr·ovincia, tão generoso quão philanti'Opico procedi-
mento, que muito abona os seus sentimentos humanitarios. 

Instrucção publica. 

Escola de Minas. 

A installaçüo desta escola, que devia ctfcctuat·-se a 8 de. Outubro, dia designado 
por aviso do ministerio dos negocios do imperio de 16 de Setembt·o, e pot· mim acliada em 
vista de requisição do respectivo direcior, teve lugar a 12 d'aquelle mez, com toda a so-
lemnirlade. 

A chão-se abertos os cursos relativos à rnatel'ia do 1. • anno, o funccionamlo regu-
larmente. 

Por aviso de 31 de l\laio foi aberto pelo ministerio do imperio o credito de 5:000~, 
para sm· applicado ao preparo do edificio em que funcciona a escola. 

Igualmente, por conta do Si 7.• do art. 16 da lei n. 2670 de 20 de Outubro de 1875, 
foi concedido pelo mesmo ministerio, em 31 de Agosto, outro credito de 2:000:tP, pat·a as 
ctespezas com o transporte até esta província de 103 volumes, contendo instrumentos e 
productos chimicos. G• 

curso de pllarmaoia. 

Aulorisado pelo art. 3.• ~ 6.• da lei n. 231fl. de 11 de .Tu\ho do eorrnnte anuo, expedi 
rr.gularnenlo n. 77 de 3 deste mez, ieformundo o curso de pharmaciu. 

O cmso continua a sm· de 3 annos e composto de seis cadeiras. 
O armo lectivo foi dividido em dous per·iodos; o 1.• de 15 de Fevercit·o a H> de Junho 

e o 2.• de 15 do Agosto a 15 de Dezembro, e cada um com duas cadeiras. 
Ao 1." anno correspondem a 1.• e 2.• cadeira, sendo physica e suas applicações á 

medicina, para o 1· .• período, e para o 2.• botanica e noções de zoologia c suas applicações 
á medicina. 

Ao 2.•-chimica mineral, noções de mineralogia e suas applicações, pam o 1. • 
per·iodo, c para o 2.• chirniCa organica, e suas applicaçõos á medicina. 

Ao 3.•-matoria medica e thcmupetica, para o 1 • pel'iodo, e para o 2.• phm·macia. 
Cada lente é obrigado a lecciorHlr'as rnaterias que constituem as duas eadoirus 

correspondentes ao armo lectivo. 
Alem disso, haverá urna aula pratica de pharrnacia paru os alumnos do 2.• e 3.• 

anno do curso. 
De conformidade com o art. 18 do regulamento n. 65 de 16 de Agosto de 1872 e art. 

75 do decreto n. 1387 de 28 de Abril de 18M, foi nomeado o Dr. em mediei na, Manoel José de 
Pinho, pam oceupar a cadeit·a do 3.• armo deste cur·so. 

Ex.anies de J>reparatorlos. 

Brn vistu do aviso do ministerio dos negoeios do impodo de 12 de! Outubro do 
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mmo pttssadtJ, J'esoJvi pmt twlo àr.~ 21 dt~ Seh:;nbro dn . ..;i.,.-;;·mu· 0 dia 6 do (:orrente. pam ltwem 
fJI'liiCÍ(JÍO IW:::la etlp{/itl (lg (JXiltrWii gnrarJ:"i·tf'~ f1rt1(J<U'trtm·i{J.-;~ f!Slé7:l'u:t:erJ:üi'a•:;; pet'oJ dét?.r,:toJ lll. 

!H-2v tle 2 de Oulubt·o Jo 1873. 
A 3 do pl'esente mez e HU t'onna do eiltlLILI dmwcto, nmneoi os \)\'IJS\u-en\~Js Q Q'X.mni-

nadot·es que devem constituit· as mesas de exame, as tJUacs se c'Jch<'io fuuccionatHlo. 
Tendo o delegado especial, Dt·. 1\Inrçal .Josó dos Santos, alle~·ado iutpossii.Jilidadu 

~lo exm·cer actualmente as rcspectivns f'uucçõcs, pot· diversos motivos o cspeciulmcntc por 
• mcornmodo physico, que o priva de estar calçado por muitns horas, nomeei pam servir 

tlnl'c'lnte o seu impedimento tcrnporarío o brigadeiro Antonio Luiz de ~lagalluios l\IosqHoir·n. 
Ainda desta vez déo este prestantc cidadão·uma prova do sou civismo, aceitando, 

npezar do gl'ilndc trabalho que pesa sobre seus hombt·us como director geral dos índios, 
rnms este encargo não renumemdo. 

Por aviso de 6 de Junho foi autorisado pela vorba-iustt·ur~çãu primat·ia c secunda-
ria-do exm·ciuio de 1875-76, o credito de 1 :000~ mquisitado pot· esta presidencia, á solici-
tação llo dolegauo especiJl, pat·a compra de livros, mesas e outt·os utensilios necessal'ios ' 
ao set·viço dos exames. 

In~tru.cç!\.o prhn.aria. 

Sobre este l'i!lflO da administmção deriio-se as seguintes ocem·t·encias: 
·.~ Forão nomeados professores: 

Da eatleira da cadeia desta capital, Thomaz Augusto da Silva Bt·amlão . 
.Toilo Evangelista de Campos Junior, para a fl'eguezia das Aguas Virtuosas da 

Calllpanha. 

Pontas . 

Hoque da Silva Magalhães, para a do Carmo do Pouso Alto. 
MilHão lh.l Souza Cunha, da povoação do Pü·acica"Ja, no município do Baependy. 
Azarias José de Padua, do districto de Sant'Anna ·da Vargem, do Lermo de Tres 

.José Torquato da Silva, do da Boa Vista, termo de ~Iontes Claros. 
Thomaz de Villa Nova car·valho, do da Extrema, do mesmo tenno. 
Paulino José de Araujo, tio distl'icto das Aguas Virtuosas do Carnbuquit·a. 
Antonio dos Santos Pereira,da povoação de Morrinbos,municipio de Montes Claws. 
Vicente Antonio llarbosa llranquinho, da freguezia do Espírito Santo da Forquilha. 
Honol'io Carlos da llocha, para a de Dores tle Santa Juliana. 
~lanoel llaptista Bueno, tla villa de Santo Antonio do Monte. 
Augusto llelll'ique de Azevedo Costa, da ruroehia de Luminarias. 
Herrriogenes Protasio Je Castro Ballico, da dos PerJões. 
Jc1sé Augusto Sergio do Carvalho, da de S. José do Pat·aopeLa. 
Joaquim Mor·eit·a da Silva, dâ do Pinheiro. 
Benjamim Eulino do Mello e Souza, do districto do Rio Manso, termo do Ilomlim . 
.José Maria Cartloso, da ft·eguezia do Sumidouro, município de ~larianna. 
Antonio Pompco de Campos, da cidade de S. José d'El-Hei. 
Modesto Hibeir·o de Almeida, da ft·cguezia do Rio Preto, tol'mo da Diamantina. 
Hicardo Pit·es Caniargo, da do Arassuahy, do mesmo município. 
Antonio Sebastião Ferreira de Araujo, da frcguezia da Alag·oa . 
.Josú Candiclo do Couto, <la da Saude. 
Josú Antonio de Mesquita, da 2.• cadeit·a da cidade ele 'frcs Po11tas. 
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Frnncisco Wencesláo da Fonseca, da freguezia da Conceição do T!li'Wl. 
Pedro da Silva Mari:lede, da do BreJO Alegre. 
Egydio Ferreira de Souza, do districto de Santa Mai'ia de S. Felix. 
Autonio Augusto Vieira Horta, da parochia de Saulo Antonio da Tapera. 
Antonio Vieira da Silva, da de S José do Gorutuba. 
Sabino Pereira de Castro, da de S. Caetano da Vargem Grande. 
Candido Silvestre Bueno de Alvarenga, da do Espírito Santo da l\Tutuca. 
Forão removidos: 

. Da freguezia de S. Caetano do Chopotó, ~ngracio Joaquim da Paixão Santos Ladei-
ra, para a caúeira de Bento Hodrigues. 

Da cidade de S. José d'EI-Hey para a de Ubá, João Baptista Maciel. 
Da íi·eguezia de Santa Quitel'ia para a villa de Sete Lagoas, Antonio Pereh·a da Silva. 
Antonio Lucas Alvares Antunes, da parochia tia Saúde para a de S. Caetano do 

Chopotó. . 
Julio Henriques Tavares, da freguezia de Santo Amaro para a de Suassuahy, e 

desta para nquella, Francisco Ferreira de Paula Leite. 
Antonio Vieira da Silva, da Abbadia do Bom Successo pat·a Sant'Anna do Hio das 

Velhas. 
Candido Olímpio de Oliveim Barreto, de Sant'Anna da Ressaca para Santa lUta do 

Hio-abaixo. · 
David Hemfica Hibeit·o, do districto do Livramento, do município de Barbacena, 

para a freguezia da Conceição do Ibitipoca 
HaymundlNonato Corrôa, do districto do Fidalgo ou Quinta tio Sumidomo, pat·a 

a ft·egnezia da Lagoa Santa. 
Jesualdo da Silva Brandão, da freguezia de S. nornão pura a Villa de Cabo Vct·de. 
José Julio Hosa, da fmguezia de Hoças Novas, para a de Jahot.icatuhas, o desta 

para aquella, I?irmino José da Silva. 
Antonio Alves Moreira Rátnos, da de Arripiados para a de S. José da Pedra Bonita. 
Franéisco José de Oliveira Moraes, da de Carnat·gos para a de S. Caetano, do nm-

nieipio de Mariannn. · 
Ilonorio Carlos da Hocha,da de Dores de Santa Juliana para a de S. José do llnrroso. 
João Teixeira da Fonseca, do districto de S. Pedro de Alcantam pat·a a parochia 

de s. Sebastião da Confusão. . 
Joaqnirn Cypriano Freil·e Júnior, da-frcgueziu de Tres Coraçõns do Rio Verde para 

n ·cadeira de InstrucÇão superior da cidade de Alfcnas. 
Francisco de Paula Pinheiro, da ft·eguezia de Santo Antonio do Amparo para a t.• 

de instrucção superior da cidade de Piurnhy. . 
Silverio Pereira da Fonseca Junior, da freguezia de Mottosinhos pam o districto 

de Pyndahybas, e deste para aquella Carlos Augusto Martins da Silva. 
· · Francelino Jósé Canloso Junior·, da cidade da Fonniga pan\ a do Amxú, e desta 

para aquella Joaquim Hodrigues Teixeil~a Valle. 
Joaquim Moreit·a da Silva,da fi·cguezia do Pinheir·o para a de S. !toque do Cat·atinga. 
Quirino Teixeira Lopes, da de N. S. da Dores do Guaxupé pat·a a de Santa JUta de 

Cassia, do município de Passos. 
Concedeu-se a exono1·ação que pedio a professora do sexo ttnninino da cidade de 

Sabat·á, D. Miquelina Henriquetu do Carmo. 
Forüo nomeadas professoras do sexo feminino: 
Da f'mguezia do Cat·mo do Pouso Alto, D: !Jeqlinda Florentina rle Noronha. 
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Do tlist~·ieto d1dequitahy, munieipin de \Ionlcs Claros, D. Joaquina do Carmo Or-
siui e Castt·o. 

Da freguezia' da BaiTa Longa, D . .Josephina Dum·to Pereira. 
Da de S Sabaslião tlo Capituba, D. Vitnlina Plaudina Lopes. 
Da de Ouro Fino, D. Mal'ia Clam de Cal'valho Castr·ioto. 
Da freguezia de S. Gonçalo do Rio Abaixo, D. Henriqueta Candirla Huhirn dos Santos. 
Da de Datas, D. Manoella Tet·tuliana Gomes. 
Da 2.• cadeira da cidade de Montes Cláí'os, D. Marilt Augusta de Andi'ade Ctimllt';l, 
Da vi lia das Pf!dt·as dos Angicos, D. Genoveva Aprigià l\lontciro. -
Da t't·eguezia de Santa Catharina, D. Leopoldina Ribeiro <la Silva. 
Da cidade de Saharu, a norrnalista D. Ambrosina Laurinda da Silva. 
Dt\ freguezia do Hio S. Feancisco, inunicipio de Itabii·a, D. Maria cm·olina de Ma-

galhães. 
' Da ft·eguezia da Cachoeit·a do Brumado, D. Maria Haymundn de Oliveil·a e Cnstro, 

na do SS. Coraç<lo de Jesus de Barreiras, D. Luiza Alves Nogneira. 
Da de Agua Suja, tenno de Minas Novas, D. l\Ial'ia Vil·gem \veliria do Amat·al. 
Da de N, Senhot·a da Conceiçiio do Sucnriú, D. AiliHi Gonçal vos de Sousa. 
Da de Santo Antonio da 'l'apm·a, D. Cal'Olina Canllida de Macltlreira Ottoni. 
Da de s. Jose da Lagôa, D. Elisa Augusta Gonçalves Larangeira. 
Da de Santa Quiteria, D. Anna Carolina de Gouvêa. 
Da da Lage, D. Mat'ia Rosa das Chagas. 
I~orão removidas: 
1\ not·malista D. Rayrnunda Nonata Dias llicalho, da cad&im dá f'1·eguezia do 

Stltnidouro pul'a a de instruc~~ão supel'iot' da cidade 'de Marianna. 
D. Heuriqueta Adozinda. da Costa Hibas, da tlo sexo fenünino, pat·a n de instt·ue.:. 

,_;ào superim· da cidade da Campanhu. 
A llül'lllalista ll. 1\aymtttHl<\ N()[tat.a Franco, rln eadeira de S. Caetano para a do 

sexo t'errnnino do Ouro Branco. ) • · 
n. Delmira Augusta do Assump~úo 'l'olles, da do sexo feminino da tr·eguezia de 

coeaes pam a de instrucção supel'iot· da cidade do Caethó. 
D. M.arcellina de Fontes PaUtares Cardoso, da do sexo feminino da eidade da For-

miga para a do mesmo se"<o da cidade do Araxá, e desta para aquella, D. Maria da Con-
c:eic;ão e Silva Valle. . 

Foi l'eintegt·ada na cadeim de instrueção pl'imaria superiot' da cidade de nm·-
haeona a ex: pt·ol'essora rla aula pnttica annexa á escola nomtal da Campanha, D. Vt·an-
cisen Senhorinha da Motta Diniz. 

Soln·o pl'Oposta da inspectot·ia gemi, resolvi tmnsl'erit· p:wa a n·cguezia tle Anto-
nio Dias u cadeit·a de instl'Uc~~ão primada !iUpct1or, et•eada na paroehia tio Ouro Preto, 
pela lei n. 18t~r.. de 12 tle Outubro de 1871, e nomear para prol'essora 1lefinitiva da mesma , 
cadeira a norma lista O. Ft·ancisca de Paula do Naseimento. 

Em vista de proposta da mesma inspcetoria, t'orão ereados pot· neto de 21 de Julho, 
1
te conformidade com o at·t. 10 tla loi n. V.OO do 9 de Dezembro 1le 18117 e art. L• Si t.,o da de 

11
, !769 de/~ de AlJI'il de 1871, uma cndeira de 1. •• lett·as para o sexo teminino na _t'!'eguezia 

do Quilombo, e nutt·a para o masculino na do Hio Peixe, ambas do município de Barba:ena. 
J>or neto de 19 de Agosto; em vista tamhem tle proposta, ct·eou-se uma eadmra dn 

instrucção primal'ia para o sexo ren~inino na parochia de S. Domingos do Arassuahy, na 
ror•rna no citado artigo e SS da lei- n. i7mt. . 

Foi t1·anstiwida para a freguezin da Lapa, n~unicipio do Sabará, a 2.• cadetra de 
:L•• lctt·as do sexo feminino, ct·eatla pela lei n. 21.64 de 20 de Novembt·o do anuo passado 
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na de Santa Quiteria, e que ainda não e1:1tava installadn, visto que a t.• ahi existente, tendo 
sido ha tempos posta em concmsq, todavia conservava-se vaga. 

Determinou-se que a sede da cadeira de 1.•• letras creadu pela lei n. 2065 de 
17 de Dezembro de 1874, no districto do Morheiws, do município do Curw~llo, seja no po-
voado denominado Lages. 

A PI'O{essm·a de instt·ucçüo primat·ia do sexo masculino da eidado do Bul'lmeena, 
D. Fmncisca Senhorinha da Motta Diniz, solicitou autol'isação para despomlm· ató á quantia 
de 300~ c~m a compra de mobilia pa.l'a a escola ({UC t·ege, e IJcrn assim para at'l'endat· um 
edificio em que funecione u mesma escola. 

Tendo ouvido a respeito a inspectm·ia gemi de instnwção puhliea o a thesoumria, 
resolvi, em vista dos seus pareceres, coneeder a autorisação pedida. pola sobredita profes-
sora, e determinei t(Ue o contrato que fizer pam o an·imdumento do predio seja snhmet-
tido à approvaçã.o da presidencia. 

Forão demiltidos: 
Da freguzia de Sant'Anna do ltio das Velhas, Jo3é Gl'cgorio Pereira da Silva Ju-

nior, pot' abandono da cadeim. 
Da de N. S. das Dm·es da Janum·ia, Luiz Antonio de Almeida, a seu pedido. 
Da de S. Hoque, Antonio Ribeit·o de :\lendonça, por abandono da cadeira. 
Da de Sant' Anna do Sapucahy, Alfredo l\Iarianno de Bano~, idem. 
Da povoação do Salto, Luiz Mal'ia Ja Silva Chaves, a pedido. 
Da ti·ee·uezi<t. do Sauta Hita de Cassia, Codot'redo Alves Je Castt·o. 
Foi declarado habilitado nas matorias t(Ue constituem o' cm·so nonual, o prote:>sot· 

de primeiras lett·as da t'reguezía da Itabit·a do Campo, Tibureio ~lam·ieio de O li veit·a e Sil vu. 

Instrucção secÚ:n.daria. 
f! 

Attendendo ao que requererüo os professores de latim o t't·ancez das cidades de 
.\Iontes Clm·os e Turvo, Ezequias Teixeira do Carvalho e Antonio Rodl'Ígues de ·Mello, e dtt 
cadeil·a de portuguoz do extemato de S. João d'El-Hey, Sevoriano Nunes Cat·dozo de Re-
zende, t•esolvi, em cont'ormidad(: co!n os at·ts. 89 o 105 do regulamento n. 70 de 16 de 
:\larço de t87!J, declarar vitalícios os referidos pt·of'essores. 

gm vista das infomwções prestadas pela inspectoria geral da instrucçilo publica 
e tbesomariu provincial, e em deferimento aos requerimentos dos professores do lyceo 
mineiro, Cmlos Chal'lton Copsey, e Ja aula pratica annexa á escola nonnal desta capital, 
D. Amalia Ethelvina 13crnhauss, por acto de 21 de Junho e 21 de Julho, foi-lhes arbitrada, 
ele conformidade com o art. 96 do citado I'~gulamento n. 70, uma gratificação extraordi-
naria cotTespondente á 5.• parte de seus ordenados, visto terem-se distinguido no ensino 
por mais de 15 annos de serviço efl'ecti v o de magistel'io. . 

Tendo resolvido demittir o bacharel Manoel Joaquim de Lemos do lugar de pro-
tessor de geographia e historia do lycêo mineiro, nomeei para occupar intel'inamente o 
mesmo emprego o cidadão Eduardo Machado de Castro. 

Pat·a t·egct· interinamente a cadeira do latun e franeez ct·eada na cidade de Queluz 
pelá lei n. 2282 de 10 de Julho ultimo, uomeoi o bachat·el Bernardo .Toaquirn da Silva 
Guimm·ães. 

Sobre t·ept·osentaç<lo do iuspectot· geral da instrucção puhliea, e nos termos do 
at·t. 9• da lei n. HOO de 9 de Dezembro de 18()7 e at'l. 2. • Si 9. • da de 11. 1769 de IJ de Abril de 
1871, resolvi declamr suppl'imida a cadeira avulsa de latim e francez da cidade da Christi-. 
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na, visto não lél' a frequelleiil de 12 alunmos, seguudo verificou-se de um mappa qut3 veio 
junto á informat,:ão do inspector da camara do Ria Verde. 

Inspectores> de comarca. 

FOI'fio exonerados: 
Do em·g·o de inspeetm· da instt·ueçüo publica tia eomm·ea do Sl~tTO, o Hevd. Candido 

,\ ugusto de }idlo. 
Do da comarca da llagag·mn, o.IW. llemit!UC Haymundo des Genettes. 
Do da comarca do Saptwahy, o nr· . .Joaquim Barbosa de Lima, e seu supplente 

Jos(• p,~dt·o Xavier da Veiga. 
Do da comarca do Pmta, o cidadão Antonio Cesal'io da Silva e. Oliveii·a. 
Farão nomeados: 
Inspector da instrucção publica da comarca do Serro, o cidadão Raymundo Au-

gusto da Silva, e supplente do mesmo inspector o cidadão João ~Ioreira da Silva. 
Da comarca do llio das Jlortes, o directoi' do extemato do S •. João d'El-Rey, o Revel. 

padre Joaquim fgnacio Vianna, em substituiçüo do Dr. Salathiel de Andrade Braga que 
falleceo. 

Da eomarcn da Bagagem, o llevd. Cat·los José dos Santos, e para seu supplente o 
tenente Francisco Ferreira da Hocha. · 

Supplente do insp~ctor da comm·ea de Baependy, o cidadão Mâttiniano Alexandre 
da Silveira;_ ficando declatado sem cffeito o ado de 15 de Abril do armo passado, pelo qual 
foi nomeado pam o mesmo cargo o tenente José !salino Ferreira da Silva .. 

Inspector da comarca do Sapucahy, o Dr. llrancisco de Souza Cirne Lima, e p:u·a 
s1m supplente, o capitão Joaquim .José de Azevedo Costa. 

Da do Prata, o Hevd. Josó Gomes de Lima, e para Beu supplente, o majOI' José Elias 
dfl Sousa. 

Por aclo de 30 de Junho, sobre proposta da inspectoria geral de instrucção publica, 
mareou-se o pmzo de um <Ht·es mezes pam os professores de instrucção primaria ou secun~ 
darin, nomeados ou removidos, ontnucrn uo exercício de suas funcções; determinando-se 
que J\0 acto de communiear a nomeação ou t·emoção, a inspectoria geral especifique qual o 
prazo que fica estipulado ao nomeado ou removido, tendo em consideração a distancia a 
pr,reorrer e oulms circumstaneias 

o DI·.Abilio Cesar Borges, que ha muito tempo se tem mostrado ineansavel no des-
envolvimento do ensino populat· de nosso paiz, acaba de olferecer a esta rn·esidencia oito 
mil exemplares de seus compendias escolares, pi\ra sm·em distribuídos pelas aulas puhli-
eas desta província, dando como motivo de tão patriotico proeedimento o facto de haYei' 
sido votada para a compra de livt·os e mais utensílios necessar·ios ás 705 escolas que pos-
suímos, apenas a quantia de tres contos de réis. 

AgTadeci, como me cumpria, em norm, da província, tão importante ofl'erta. 
Por portaria de 31 de Julho, foi aposentado 0 sect·etario da inspectoria geral da 

instl'Llcção publiea, Sehastião Augusto Pinto de Sousa, de conformidade com a lei n. 2264 
do mesmo anno, attondendo esta pt·esidencia ao seu estado notorio de incapacidade physica, 
e aos relevantes serVi\,OS prestados no exm·cicio de seu cargo pot· aquelle intelligente e 
labol'ioso funceiona!'io. 

Continua como inspeelot' da instt·ucçúo publica o DI', Leonidas Mar·condes de 'foledo 
üssa, ·que dosemp~nha satisfactoJiamente os deveres a seu C(\rgo. 
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As~embléa provincial. 

A assembléa legislativa pt'Ovincial funcionou de 25 de Abril a G de .Julho, tendo sido 
seus trabalhos prorogados até es~e dia, por portaria de 23 de Junho. 

Esta corpot·ação ainda uma vez correspondeo á confiança de seus committent.es, 
enriquecendo o repm·torio da legislação da pt·ovincia. com leis sabias e previdentes. 

Subirão á sancção 148 pt'üjectos e 19 resoluções, que fot•ão pot· mim sanccionados 
e mandados publicar. . 

Apenas neguei sanéção ao projecto que desmembrou do município do Brumado 
e encorporou ao de Queluz a freguezia de Santo Amat·o. 

Fundei-me nos motivos seguintes: 
l'ela lei n. 2109 de 7 de Janeiro do 1875, fôra desligada do novo município do Bru-

mado a t't·eguezia da Lage c annexada ao de S. José d'El-Rey, ficando aquelle l'eduzido 6.s 
t'reguezias do Brumado; S. llt·az de Suassuhy e Santo Amaro. Passando e~ta a tàzer parte 
do município de Queluz ,que já se· compõe das freguezias de Queluz, ~Jorro do Chapéo, 
Capella Nova das Dores, Itaver:ava, I.amim e Cattas Altas, Hc;tria muito reduzido o munici-
pio do Brumado, ao passo que se alm·garia a circumscl'ipçúo do de Queluz, sem razão l1e 
conveniencia publica. 

Pelo mesmo projecto, no art. 2.•, foi a freguezia do SS. Sacramento do Gequitibá 
ligada ao--municip)o de Sete Lagoas, desrnembmda do de Santa Luzia. 

Com quanto não actuassem as· mesmas t•azões a respetlo desta medida, ficou com 
tudo pt·ejudieada, em vista da J·esolu\;üo de eorÍsulta do conselho de ~~stado dn G d~ Maio 
de 18!~6. 

Mencionarei dentro as leis sunccionadus as seguintes: 
N. 2220-autorisando a (lespeza do 96:000:!; com os repm·os da estrada geral do 

Mariannu n Diamantina. ' 
N. 2225- -creditando a quantia. de rs. 10:000~ para os reparos da estrada da Diaman-

tina ao Gurvello. 
N. 22'~0-ahrindo credito de igual quantia pura os concertos da estrada da Ayuruo-

ca ao Passa Vinte. 
N. 2243-autorisando os reparos da estrada de S. João Nepomucono á Esta1;ão do 

Chiadot·, da estrada de ferro de D. Pedro II. 
N. 2254.-ahrindo o credito de 6:000~ para os t'epuros da ostmda da Christina ás 

povoaçiíes da Virgínia e Cupivut·y, a ontt·oneur-sc na estrmla do Pict't. 
N. 2287-autorisando a auxiliar: 
t.• Com a quantia de 5:000~ os er~hcertos da estmda que tla estaç<lo du Providencia 

se dil'ige á cidade da Leopoldina. 
2. • com t~:OOO:tP os emprezarios da estt'ada do rodagem quo de Baependy se dirige 

a Cachambú. 
N. 222~-autorisando a concessão de credito para construir-sf~, um r·amal de. es _ 

trada de ferro a partir da estaç<lo da Serral'ia ató ú povoação do Espil·ito Santo do Mar de 
·Hespanha. 

N. 22'~7-autorisamlo os estudos pnra uma estrada de tim·o desta capitaL ao 
Hio Doce. 

N. 2280-autorisando a . eonceder privilegio por 50 unnos para constmcção UH 
un~a estrada do ferro de bitola estreita, de Sant'Anna do Pirapetingu ú estação da Voltil. 
Grande. 
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N. 23:JO-autorisando a eonccssuo de privilegio para constt·neção de uma estrada 
de ferro, do S. Joüo d'EI-Rey ató á ponte do ~Iiranda. 

N. 23'tA-autorisando a concessão de privilegio pam constl'llcçüo de uma estrada 
de ferro, dü Santa llal'bara ás proximidades do anaial de Snnta Cruz do Hio Pm·do. 

Ns. 2227, 2239, 2301,2310, 23V, 2317, 2324., 2336 e 23152-crcando cadeiras de in-
st1·ucçúo prinwria em var·ias localidades da provi ncia. 

N. 2228-creamlo institutos de menor·es artífices na capital, Pouso Alegm c 
~Iontcs Claros. 

N. 22/d-creando na cidmlo do Mar de Ilespanha uma cadeira avulsa de ft·ancez 
e portuguez. 

N. 2251-restaurnnclo a cadeira de latim e f'mncoz rla cidade de Pilanguy. 
N. 2282-creando cadeim do latim e fl'ancez na cidade de Queluz. 
N. 2362-dando nova Ot'ganisação ú força policial, distribuindo-a pela provincia 

em 5 circumscripções. , 
N. 2273-dando nova divisão judiciarin ú província; creando novas comarcas e 

a ltemndo as existentes. 
N. 227!~-autorisando a dcspeza annual da quantia de 12:000~000 com a explor·a-

ç<io e navegnção do llio Doce o Jequitinhonha. 
N. 2320-autorisando a construcção de um cemiterio publico na capital. 
N. 233'~-isentando de direitos provinciaes ns machinas e mátel'iaes introduzidos 

na província por quaesqüer emprezas ou companhias indi.Istt·iaes. 
N. 2342-creando nu cidade da Diamantina um externato de ingtrucr~üo secundada. 
N. 2:350-creando no ex te mato do Sabm·ú uma cadeira de rhetorica'. 

Municipalidades. 

Soln·c t•cprcscntação dn camat'a municipal da Itabira, approvci provisoriamente 
algumas emendas feitas no codigo de suas posturas; assim como .o projecto de postUl'as 
apresentado peln camam rnunicipnl dó Rio Preto, pam a r.xocuç5o da lei de 26 de Julho 
de 1862, que estabeleceo no Impm·io o uso do systema rnetrico. · 

Declarei ú camat·a munieipal dn Oliveira, em resposta á representação que dirigia-
mo, pedindo providencias no sentido de ser posto em seu antigo estado um caminho pu-
blico obstruido pot· Vicente Rodrigues l{oclta, que, não sendo o caso do art. 73 da lei do V 
de outubro de 1828, nüo podia a pr·csidcnda intet·vit· em semelhante questüo, maxime, es-
tando clla aHecta ao podct· judiciario, segundo declarou-mo na citada representação, caben-
do ú camara os roem·sps do art. H da citada lei \3 das respectivas posturas, por infmcção de 
suas disposições. 

A camara municipal de Caldas dospendeu a quantia de i:590:t; com divm·sos sm·-
viços que não estavüo contemplados no respectivo Ol'çamento, c solicitou o pagamento 
rle:>sas despozas. 

Hemetti ú assemhléa provincial a requisição da camara, para ser conveniente-
monto resolvida. 

Limites de Bispado. 

A reclamar~uo feita pelo Exm. Bispo da Diocese do Hio do Janeiro, l'elativa ao 
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desmernht·amcmto decrotarlo pela lei n. 2180 de 23 rlo Novembro de 1873, da fazenda de 
:\Ianoel Fol'tunato Ribeiro, do Curato da Pieclado, daquella diocese, para sol' cncorporada 
á nova Villn de Catuguazes, tendo sido pelo meu antecessor levada ao conhecimento da 
assembléa legislativa pt·ovincial, foi attendida com a promulgação da lei n. 2237 de 15 
de Junho ultimo, que declarou não produzit· senão efleitos civis o referido desmembramento. 

Eleicões . . 
Teve lugm· no dia t,o de ou·tubro a eleiçüo para eleitores, vereadores o juizes de paz. 
O pleito correo livremente nas duas parochias da capital, mantendo-se o gover-

no na altitude que lhe competia perante a lei. 
Os dous partidos, no pleno gozo de sua soberania, dispuUmlo o triumpho corn 

affan; o tal foi a abstenção do governo, que vio-so ostensivamente collocados .á frente dos 
opposicionistas grande numero de funccionarios publicos. 

Afóra as altercações do momento, que soem apparecer nesses comícios, não se 
cleo incidente algum que puzesse em perigo a segurança publica. 

Nem em todas as parochias da província contempladas no actual recenseamento se 
poude proceder a esses actos eloitoraes, por falta de qualificações, já por não se acharem 
ultimadas em tempo, jú pm· ter o tribunal da relação do districto annullado muitas ~lollas. 

Neste numc~o figurão as qualificações das parochias da Conceiçüo de Mato Dentro, 
Itambé, Tapera, Sant'Anna de llambuhy, S.l\Iiguel do Piracicava, S. Josô da Lagoa, Pura-
hyba de Mato Dentro, Lamiru, Capolla Nova das Dores, Brumado, Itavorava, Piedade dos 
Geraes, Canna Verde, Porto de Santo Antonio, Mercês do Pomba, Casca ou Bicudos, Santa 
Helena, Pedra Bonita, Joquit·y,S, Sebastião dos Afllictos, S. Sebastiüo de Coimbt·a,S. Thorné 
das Lettras, S. João Baptista do Boin Succosso, Ouro Branco, Antonio Pereit·a, S. José do 
Paraopeba, Dom Succosso c Almas 'Je Guaicuhy, Lapa, Santo Antonio do Hio-acima, Laran-
jal, l\Iadre de Deos, S. José d'El-Hey, tage, Carandahy, Prados, Madre de Deos, Carrancas, 
Monto Verde,..Jacutinga, Pouso Alegre, Ouro Fino,Bordu da Mata, Sant'Anna do Sapucahy, 
Capivara, Santa Luzia do Carangolla, S. Sebastião da Mata, S. Ft·ancisco do Gloria, N. 
S. do Gl01·ia, Barroso e Santo Antonio do Muriahé, ao todo !~7 fl'cguezias, não se fallando ern 
outras que constituem os termos da Ponte Nova, 1\Iariannu, Bomfim o S. João d'El-Hoy, por 
terem sido annullndos pelo mesmo tribunal os trabalhos das respectivas juntas municipaos. 

Na forma das instt·ucções quo baixarüo com o decreto n. 60!)7 t!e 12 de Janeiro do 
corrente· anno, logo quo esta presidcncia teve conhecimento dos respectivos a~conlãos, 
cxpcdio as nocessariasprovidencias para a vorifica11ã.o do rwv~s trab~lhos, assun ~omo 
marcou dia para reunirem-se as juntas pr!rochiaos d'aqucllas ft·oguczws que, pot· lhvor-
sos motivos, não puderão constituir-se na cpoca designada pelo govemo. 

como não fossem suflicicntcs, pelo crescido nl.unet·o do cidadãos !{Ualificados vo-
tantes em diverSOS municípios, OS !~05 liVl'OS de talôos impresSOS, COntendo títulos do qua-
lifieação, mandados promptifiear pelo meu antecosssor e distribuídos pelas juntas rnuni-
eipaes,. e tendo eu recebido algumas reclamações, resolvi fazer acquisiçtí.o de mais 
com livros, que fol'ão rernettidos a diversas camaras municipaos. 

Importando elles na quantia de t•eis 500:t!OOO, solieitei do ministerio do impel'io 
providencias pn,ra que a thesouraria de fazenda fosse habilitada com o noeossario credito 
para cobrir éssn despoza, sondo-me communicado, por avi' o de 11 de O'utubi·o, que ficava 
eoneei.lido, por conta do credito cxtmordinario de que trata o dnereto n. nar,.n de 4. 
d'a!!Uelle mo:~.. 
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No município da capital deixnr;io de tornar parto na eleição rio vereadores gnimle 
uumcro de f't·eguezins, e como os votos eom que a e! las cabct·ia cotwmTer influif.iüo necos-
sariarrwnte no resultado da mesma eleição, I'esolvi, na confonnidade dos§§ 3.• e!~ • <lo at'L 
f!l.2 das citadas instl'Ucções do 12 de Janeiro, dctrmninar. ú eamara municipal que expeLI isse 
as convenientes ordens para proceder-se á nova eleição geral 110 município, guardados os 
pmzos estabelecidos na lei. ' 

No dia 1.• do corrente reunirão-se os collegios eleitoraes, creados por esta.presiden- · 
cia em portaria do 1.• de Agosto, na forma do art. 2 o§ 2.• do decreto n. 2675 de 20 de Ou-
tubro ele 1875, e procedoo-so à eleição dos deputados gm·aes, que tf'm de servir na 16 • ln-
gislatw·a. 

Não é ainda conhecido o resultado final de todos os collegios. 

Catechese. 

Heprcsentan<lo o lwigadeiro director geml elos índios que, l\iJ aldeamento do Itam-
lmelll'y, h a via falta de vi veres, ordenei ú thesomat'ia provincial em 7 do Julho que pnzesso 
ú disposição do dii'Octor do referido aldeamento, ft•ei Semphim de Gorisia, pot' meio de sn-
quo contra o Banco do Brazil, a r1uantia de 3:000~000 por conta do que houvesse do receber 

.. no corrente exercicio. 
Para set·vir no aldeamento do Puaia ou Itio Doce, fot·üo dosignlldos os missionarios 

capuchinhos, frei João de Gango o frei Carlos de Bonhone, com o vencimento de 100:tfo000 
cada um, segundo communicou o ministorio da agricultlll'a em aviso de 5 de Julho. 

Por neto de G do Julho nomeei o cidadão 'forquato Donato de Souza 13ieallto, para 
professor de instl'Ucção primana da cadeit·a do aldeamento do Itambacury. 

•) 

Elemento servil. · · 

A 21 do Julho suspendi a execução da portaria de 12 de Fevoreii·o deste armo, pela 
qual se mandou observar o r{uadt·o da distribuição do fundo de omancipa({ão, pelos seguin~ 
ws motivos: 

1.• Porque, declarando a thesouraia provincial ser do t~G:OOO:jp a quota proveniente 
do imposto sobre venda d.e escmvos do que trata o§ 13 do art. 1• da lei n.2021. do 1.• do 
Dezembro do 1&73, informou depois existir em coft·c a quantia de 4-9:000~, sujeita á doducçiio 
da porcentngcm dos c:mctores e á da quota que se 1ivesse de t•estituit' por indevida cobrança. 

2.• Porque, tendo sido a referida quota dividida por todos os municípios c freguo-
zins da província, era isto contrario ao c~isposto no art. 18 da sobre dita lei n. 202'~, que 
manda applical~a ás caixas rnunicipaes de emancipação do lugat· onde residi!· o vendedor 
de escravos. . . _ 

Para sanar estas iiTegulat·idades, exigi as pl'ecisas informaç<ies daquella repat·ttçao, 
quo ainda não as prestou. 

Não obstante, determinei á thesouraria de fazenda que cffectuasse o pagamento da 
importancia dos escravos que fossem libertados em virtude da por:taria do 12 de Fevcreit·o, 
e ordenei á thesouraria provincial quo fizesse entrada para o eoft·e geral da quota conos-
pomlenlo ao numero do escravos do município onde se offoctuasse a lib~l'taçüo. . 

·Por aviso do ministel'io dos negocios ela agricultura, comrnorcw c obras pubheas, 
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de 27 do mez proximo passado, foi elevada a quota geral destinada a fundo de ernancipação 
a 728:628:tP736. 

Pela secretal'ia da prosidencia estão sendo colligidos os necessarios dados para 
eflectuar-se a nova divisão, somente por municípios, nos termos do decreto n. 6341 de 20 
ue Setembro ultimo. 

A 18 de Agosto recornmendei ás juntas clnssificadoras,de conformidade com o aviso 
uo ministerio da agricultura de 18 de Julho, que, no caso de não se tet'ern reunido na 1.• 
dominga daquelle mez, designassem novo dia de reunião, precedido o devido annuncio, e 
participassem quaes os membros que, sem motivo justificado, tivessem deixado de compa-
recer ou nüo comparecessem á nova reunião, a fim de serem-lhes impostos as mullus de que 
tt·atão os m·ts. 96 e 98 do regulamento n. 5135 de 13 de Novembro de 1872. 

Pelo decreto n. 63/d de 20 de Setembro ultimo, forão alterudas algumas disposições 
do regulamento appl'ovado pelo decl'eto l'eferido n. 5135. 

Par« execução desse decreto fol'ão oxpedid~s cii·culares ús juntas classificadoras. 
De25 de Abril até esta data, dei provirnenlo nos recursos interpostos pura allivio 

das multas impostos pelos co\lectorcs dos diversos municípios, aos seguintes cidadãos: 
Jlor falta de participações, João Antonio :rassat·a de Padua e Candido Ilodrigues 

Habello · 
Pol' falta de matricula, Manoel de Oliveira e Silva, Jacintho Pereira Martins, An-

tonio Ferreira de Aguiar, Antonio Coelho Pinto, José Martins de Moraes, Valel'io Fmneisco 
Jtibeiro, major Manoel M~rtins da Costa, D. Gertrudes Ces~l'ina de Paiva Bueno, Ft·anciseo 
Henrique Pel'eira, Domingos Amaro Vieira, nazilio Hodrlgues do Vasconcellos, Cornelio 
Arnm·icano de Faria, Dr. Manoel José du Costa Pires, Joaquim i\lacharlo Itodrigucs, Ca-
pitão José Joaquim de Lemos, Antonio Jonquim de Carvalho. 

,, Estradas. 

Ainda não estão correluidos todos os concertos da cstradu elo Picú. 
A despeza feita com esta importante via .de eomrnunieaçüo, até Hl de Julho, 

montou em !~9:237:tP370. 
Existe uma pt•oposta llo ongonhoit·o do !,.,• districto encarregado de orçar n ad-

ministrar estes concertos para a conthuac,;üo e conclusão das obras. 
Pendo de decisão. 
Mamlüi proeedot· á abertum da cstrmlade Jaguary ao Morro do Solludo, eneanegan-

do deste trabalho o major Hygino Carl8s de Cut·valho; pela quantia do róis 30:000~, pa-
o·avcis depois de concluidn, exurninada e aceita a obra. 
b Contratei os concertos da !h• secção da estt·atla do Uom Fim com o cidadüo Antonio 
José do Britto Coelho, a l!Uern rnamlei entregar, a 16 do Agosto, a 1. • prestação, na impor-
tanGia do 660:t;. 

Estão terminados os concot·tos da !h• secçüo da estrad<l dn côt·to, eontmtados 
eom José Joaquim Soares, pela quantia do 1:t.30:t;. 

Mandei examinai-os pelo engenheiro do 1.• districtó. 
Para os concertos da estmda desta capital a Cnttas Altas, estabeleci r,. seeções, 

mandando exc~cutal-os pol' administração. 
O cidadüo Bento Augusto de Lima foi incum!Jido da t.• sec~~{ão eomprohendida 

entre a ponte da narra e o pontilhão da Venda do Campo. 
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O teriente coronel Severino Barbosa de 0\iveim, da 2.•.secção, entre aquelle ponli-
liJiío e a povoação de Sánta Hita . 

. O capitão Joaquim Bonifacio Ferreira da silva, da 3. 4 se.9çiio, entre esta povoação 
e a Rocmha da Negra. 

O cidadão José Dutm de Hezcnde, da !L• secção, entre a Itocinha da Negr·a e a 
fregumda de Cattas Altas. · 

Forão or~,;ados na quantia de 17:083~. 
Estão concluídos os concm·tos da estrada do Itajuhá ao Monte. da Serr·a, dos quaP!i 

foi encarregada a eamara municipal d'aquelle município. 
Mandei fazer o pagarn.:mto das ultimas fedas, com declucçii'.l do 20 •jp, que ser·ão 

entregues, depois de exarni11ada a estrada. 
Foi encarregado do exame o engonhoim do !h• districl.o. 

Pontes. 

Está em conslmcr;iio a da Rarru, nesta caQilal, contratada com José Joaquim Gon-
çalves Simões, pela quantia de réis21:600~. 

A 2'~ de Maio approvei o contrato para a constmcção ela ponte sobre o Rio Piraci-
cava, em S. José da Lagoa, com Joaquim Eloy da Costa, pela quantia de réis 22:593~. 

Foi paga a V prestação, na irnportancia de 7:531~. 
Em vista elo disposto no art. 5.• da lei n. 2181 de 25 de Novembro de 1875, mandei 

entregar á camara municipal da Formiga a quantia de 1:600~, para ser c~lnpregada nos con-
certos da ponte sobre o Hio Formiga. . · 

Ao engenheiro do 3.• dis~ricto encarreguei dos concertos da ponte do Porto sobre o 
Hio das Mortes, orçados em 600~. ' 

Estão concluídos os concertos da ponto do Elvas, dos quaes foi incumbido, por con-
tmto, o cidadão Francisco Ignacio da Silva Franco. ,) 

Pende de decisão o pagamento da quantia de 1:300~ por que foi contratada a obra. 
Por despacho de 14 de Junho, .mandei pôr em execução os contratos celebrados com 

Alexandre Firmino dos Reis c Antonio José Tavares, para a construcção das pontes sobre os 
rios santo Antonio, llongue, Gama e Doa Vista. · 

Incumbi, por administração, o cidadão Antonio Cetano Alves Horta dos concertos 
da ponte do Maynarte, pela qua:ntia orçada de 792~000. 

Estão concluídos, c depende o pagamento do exame que cornmetti ao engenheiro 
do t.o districto. 

Por acto de 27 de Junho, approvei o contrato celebrado com Antonio de Castro Mo-
reira, para a construcçãu da ponte do Ibituruna so?re o Rio das Mortes. 

Orçada a obra em 11:235~000, a 11 de Junr1o mandei que se fizesse effectivo o paga-
mento da 1.• prestação, calculada em 5:637~500. . 

Aceitei a proposta feita pelo mesmo po m.os .concertos da ponte do Saco,. sobre o Hw 
Grande, pela quantia de reis 6:87!~~744. 

A 11 de Junho, mandei pagar a José Joaquim Gonçalves Simões a irrwortancia do 
S2G~666, ultima prestação dos conce1'tos feitos na ponte de Antonio Dias nesta capital 

E a 17 do mesmo mez, a quantia de 1:250~ a Antonio Ribeiro do Andrade, cor-
resrondente á t.• prestação dos concertos da ponte sobre o Hio Paraopcba, em S. Gon-
ealo da Ponte. 
• Mandei examinar a obra, que se acha concluída, encarregando do exame o en-
genheit·o do 1. • districto. 

ordenei a entrega da quantia de 877~ á camara ·municipul do Araxá, para os 

( 
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concertos das pon!es de S. Pedro o dos Araujos, sobre o rio Quebra Anzol; assim como 
a de 2:000~ consi;;nudu nu lei n. 2181 de 25 de Novembro de '1875, pura a obra dn ponte 
t>ohre o rio Tamumluá nu estrada do Putrocinio •. 

Igualmente mandei entregar a quantia do 1:60C · votada pela mesma lei para us 
pontes sobre os ribeirões Capivara e Ga11Ieiros, no Arax . 

Ao col'Dnel José Vieira de Rezende e Silva, encun -._··/Hlo da construcçiio da ponte 
sobre o rio Pardo, na estrada do .l\'Ieia Pataca á Leopoldina, foi entregue a 22 de SctcmlP'O 
ll quantia de 1:'191$400, resto da de S:'19l~400, que se lhe devia. 

Encarreguei o cidadão Agostinho· José du Costa Junqueiru (lu construcçüo da 
ponte sobre o rio das Antas, nos poços de Caldas, orçada em 2:179:t;300. 

A 27 de Julho, opprovei o contrato celebrado com Joaquim José de Sousa Jeromins 
para a construcção da ponte do Váo,sobre o rio Jequitinhonha, cuja obra foi orçal\a em 
12:608:ftJ!}10. ' 

A 10 do Agosto mandei pôr om hasta publica a construcção da ponto do Codt·o. 
A obra foi orc;ada, segundo os dados fornecidos pela curnut·a municipal de Selo 

Lagous, em 6:800:jj!; mas, sendo a quotn votada nu lei n. 2181 somente do t~:OOO:jj,, declarei 
que o excedente correria pelo cofre da municipalidaclo. 

A 30 de Setembro, autorisoi a cammá municipal de Santa Luzia a contra:tar a 
construcção da ponte sobre o rio das Velhas, no Jcquitbú, cujas obt;as forão orçadas na 
quantia do 30:880:JP075. · 

caes dos. João d':Ell-Roy 

o caos desta cidade ficou m·ruinado em dou~ lugares, em rar.ilo de uma grando 
enchento quo alli houve. 

Orçados os reparos pelo engenheiro do districto em 2:2G!~:f)OG1, manclei exeeutal-
os; eorn o que já se tem despendido a. quantia do i:OOO:t;. 

canalisação da agua potavel tle ~avras, 

Para esta obra. mandei entregar á respectiva camara municipal a quantia de 
2:500:JP, consignada na lei n. 2181 de 25 de Novembro de 1871J. 

Pontilhões. 

Forão executados pelo tenente coronel Candido Saraiva Nogueira os concertos dos 
pontilhcies do Cosm·io e do Felippo, nu estrada da côrte, orçados nu quantia de 1 :~70~000, 

A 23 de Agosto, ordenei o pagamento da quanlia do 9G7:tP850, !'Oslo da do 2:200~ em 
qtio foi orçada a reconstrucção do pontilhão do Pé do Mono, na mesma estrada, assim 
eomo n do 381>~000 de obrás accrescidas. 

· Foi encarregado de reconstruir os pontilhões dus Taipas e da Hocinha,na estra-
da da co!'te; o tenente coronel Candido Saraiva Nogueiea, segundo o plano c orçamento 
do engenheiro do Lo districto, nu irnpot·tancia do 2:120~. 

Matrizes e Capellas. 

Como auxilio a matrir.es c capcllas, forão entregues as seguintns quantias: 
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"!atriz do S . .João d'El-Rey . . 

<< · de Santa Quiteria • , . • .. 
« ue Antonio Dias da capital . 
<< da Chapada de Minas Novas 

... 
<c da Piedade ele Minns Novas • • • . 
<< da Conceição do Tm·vo . , . • • • 
<< dn Itabira do Campo. • • • • • • 

Cnpolla do Cruzeiro da Formjga , • • . • 
« das Mercês de S. João d'EI-Rey • 
<< do cemiterio do Araxú , • , , , • 
<< do Itosario do Alto da Cruz da capital. 
« de S. José idem . • • • , , , , 

'i!:OOO:r,\ 
1:000~ 
2:600:tjl 
600~ 

900:tl> 
2:000~ 

600:/P 
200l'!l 

1 :000~ 
t~OO:tP 

300:/P 

oOO~ 
« de Jesus Maria e Josó do Aranhn . BOO:tJ. 
<< de Bento Rodrigues . 300:/P 
<< dos Perdões da capital . . . • • . r~oo~ 
<< das Almas idem • • • , 500:tJ. 
<< do nosnrio idem • • • . õOO:tf! 
<c de Sant'Anna, em Mnriannn • • • , 500~ 

ift.:SOO~ 

Obras da Capital. 
,, 

Mandei applicnr ao rnolhorament 1 
. . o r as calçadas das ruas da capit.nl a quantiu 

exJ~;tnnte da quota votmln no ar~. ~··Si 12 n. 5 <lu lei n. 2112 de 8 de Janeiro de 1875. 
Por despacho tle 29 de Mnw autor1's01' t · · · . . : o a o1·ro onh·e o quartel do corpo pohmal 

e a uscola de Mmas, CU.Ja obra esta ~m andamento. 
A despeza .{{~ita com estas e outras obras ue me · t · 't 1 . , , . d· . . . d , d . . . . nos 1mpor anCia na cap1 a , exceplua us a:; o pac,.o u camma muniCipal, montm·ão em 11 .907:tP780 d t t 

deem·r·ido de l\laio a Outubro ultirnos. . · • uran e 0 empo 

Paço da camara ~untclpal -<.la capital. 

A inda niio estfio concluidas as ohras d(lste edificio. 
De Abril u Setembro dospondeo-se u ?uantiu de 3:707:ti>980. 

Terras Publicas. 

Por neto de 23 de 1\Iaio ibi approvudu a medição e logitimaçfw das posses de terras 
denominadas Natividade e Bana do Manhuas~ú pertencentes aos herdeiros dos finados 
eomrnendadores Cassimiro Cm·Ios da Cunha Andrade e Francisco de Poula Andrade. 

Por portat'ia do governo imperial de 12 de Junho, foi o ngl'imensor Augusto tle 
Paula Mascarenhas dispensado do lugar de ajudante da commissão ineurnhhla da medi-

. ção do terras e exploraçüo no alto lHo Doce. 

/ 
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'Estrada de 'Fe1·ro. 

Da Leopoldlna. 

Acha-se prompta a estac;ão do Campo Limpo, inaugurada a 19 de Agosto. 
Pelo CI'edilo do artigo 4.• § 11 da lei n. 2024 do 1.• de Dczemln·o ;Je 1873 

mandei tornar efleetivo o pagurnento da quantia de 90:000~000 relativa á subvençüo de 1~ 
kilometros de estmda concluídos . 

. Por despacho de 1!~ do cÓrrenle, ordenei o pagamento do mais 20 kilometros jú 
concluídos, na importuncia de 180:000:t!OOO reis, contruhindo para isso com a caixa ocono-
mica da capital o emprestirno das quantias refoddas. 

Estúo terminados c franqueados ao transito 89 kilornetros desta estrada até 0 
lugur denominudo Dagres. 

Por contracto de 11~ de Agosto ultimo forão 'modificados o art. :i.• do contmto de :t 
de Maio de 1875 e a condição 7.• do de 21 de Agosto de 1872. . 

o art. 1.• ficou assim substituido.-A cornpunhia da estruda de ferro da Leopoldi-
na, no pl'Olongamento. dil linha até Santa IÜta do Meia Pataca, observará oseguinte traçado: 

. Do ponto onde estão concluídos os trahulhos de construcção irá até ao Boqueirão 
dos llagres, e d'ahi, bifurcando-se·, se estenderá, por um lado, até á cidade da I.eopoldina 
e por outro até á vil).a Cataguazés, 'a'rúigó aá'aial Je Santa lUta da Meia Pataca. ' 

A clausula 7.• foi assim alterada.-:Acompanhia receberá 11 subvenção pelos ki-
. lómetros 'de estrada cujas obras estiverem concluídas semestralmente, nos termos do Si 2.• 
da lei 11. 1826 de io de Outubro de ,1871. 

Por contrato colebrudo com a mesina companhia da estrada de ferro da Leopol-
dina, em Agosto ultimo, concedi privilegio exclusi~o por 50. annós, pai'a construcção, 
custeio e gozo de urna estrada de ferro de bitola estrmta, a partir da cidade da Ponte Nova 
e a terminar no ponto navogavel do )lio _J~quitin!lO!lha~ no município do Arussuahy, 
mediante a garantia de juros até 7o/0 sobre o capital necessario, não ·excedendo a vinte 
rnú contos do reis. ' 

Do Rio verde • 

. ',• 

Pot· acto de 3 do Outubro ultimo, tendo em vista o que requoreo o brigadeiro Dr. 
José Vieira Couto de Magalhães, representante da ompreza da estrada do Jorro do ll.io 
Verde, a informa(;ão du thesouraria provincial de 25 de Agosto p. passado, e o disposto no 
art. 1. • da lei n 2263 do 30 do Junho do corrente anno, resolvi designar pm:a tenninu11 
da relerida estrada a povoação dos Tms Corações, o aceitei as condições 3 • o 4. • do decreto 
n. 6091 do 8 de Janeiro findo, no que é relativo á garantia de juros de l~o/0 , afiançada pelo 
estado. 

' ~ . ' ' ' ( ' ' . ' De Sant Anna do Plr~petinga. 

Por acto de f4 de 
1
Julho ultimo, concedi ao major Àntonio Alvos Pereir·a ·da Silva 

privilegio por 50 UllnOS para COllSll'UCÇÜO, USÓ C gozo de uma estrada de forro, de bitola 
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estre\\a, ~n\to n frQgm.w,\a do Stm\' h.tmi\ t\o P\\'n:pet\nga lj a ~s\n\{ü.o da V o\ta Gramle, ou ou-
tro ponto mais conveniente \la es\rm\n \\o rerl'o dn. teo-po\tl\nut nü.o e'Xcm\emlo seu c.np\tn\ n 
seiscentos contos de r(~ i:;, mediante subvençüo t\e nove contos t\e réis por k\\ometro t\e es .. 
trmla conc\uido. · 

Por contrato de 25 do cori'onle mez, revalidei o de 10 de Janeiro de 18'13,do que é 
cessiorlilrio do bnrão de Tromernbé e João Cal'lleiro da Silva nmga 0 Dr. João Caetano dos 
santos, pura facturu do urna estt·;Hla de fet·t·o, do bitola igual á da linha l\loayana na pt·o-
vincia de S. Paulo, a qual, partindo da povoação dos Poços de Caldas vá ter~inar 'na divisa 
desta co~ aquella província? ~end_o o rnax~mo capital de setecentos contos de réis, a ga-
rantia de JUros de 7 •/. e o pn vilegw por trmta annos. 

Por outm de 1~ do Julho ultimo, concedi aos cidadãos Francisco FerTeira do As-
sis Fonseca e Pedt·o Betun Paes teme privilegio exclusivo por· 50 annos, para construcf'ãO, 
uso e gozo de um ramal de ostmda de feiTO de bitola estreita entt·e a estaeão da Serrari; na 
estrada deD. Podl'O II, .e'\ povoação do Espírito Santo, no município do JliTar t!e HespanÍra, 
seguindo Q vallo do Hw _I•ot·moso, lendo de fll'olongar-so até S . .Toúo Nepornuceno, Jogo que 
a produeçúo desta locah(~ade com_penso as dospezas do pmlongamonto,e construindo-se 
outro ramal do ponto mms convomcnte <~artuollo, antes de chcgat· á povoa~;üo do Espil·ilo 
Santo, ú eidado do Mm· <_lo Jlesp~nlw, rnec:wnto a gm·antia dejm·os de 7 "/• sobt·e os capitaes 
elledívamente despondHlos nu const1·uq;ao da estrada, até 0 maximo capital de 11.05 mil 
contos de réis. 

Navegação dos rios Doce e Jequitinhonha. 

De todos os systemus de viaçc1o publica o que mais vantagens economicus otre-
recc é, sem contradita, a navegação fluvial. 

Nesta província não estão ainda aproveitados ílern explomdos grandes rios, que, 
. pcrados iriêlo dar vida á agdcultllt'a e ao cõmmercio de povoações t·it)eirinhas, que 

Tl<lV·o ' · 'I I t'lt d ' d . -·azelll abatidas e condemnadas uo am~{Ul amenlo, pe a a <~ o vws e commur~IC~çao . 
.I compeuetnwdo-me da necessidade de serem uprovelladas duas das mais unpor-
. tPS <ll'tel'ias da provinciu-o do Doce e o Jequitinhonha-por ucto de 27 de Julho encar-

t'n -,I· elos estudos, exploração e trabalhos d'essa navegação o cidadüo José Mul'ia de re0 'lte 
l\h~lo Freitas, usando da autot·isação concedida pelo art. f. o da lei n. 227/~ de 8 d'a-
quellc mez. · . 

Limitei pot· cmquanlo cs.se estudo ao no Doce, o a começar do lugm· onde conflue 
0 Stwssuhy Grande; devendo, ú [JJ'oput·ção queforom pl'ogrcdindo os ti·abalhos, ser a ex-
tensüo longitudinal dividida em secções, halisa:das por par'les. 

A 5 de Agosto dei as instnwções neccssal'ias pat·a essa commissão, e mandei 
fiJrnecm· ao explorador os instrumentos e olJjectos pt·ecisos para a execução dos tt•aba-
11 , (JUC dcvião comc(;ar dentro de dous mezcs, a contai' do dia 27 de Julho. -. 
w~, I . A esta hora dcvm·áõ estat· inciados; po1· isso que o encarregado ( a commissão 

pat·tío da e01·to no dia 7 do Setembro, indo pela pi'Dvincia do Espirilo Santo; 

Gtiarda Nacional. 

Em aviso desde Áhril deste armo, determinou o ministerio dos negocios da Jus-
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tiça que fossem apresentadas as propostas para a roorganisaçi'lo da guarda nacional, se-
gundo a lei n. 2395 do 10 de Setembt·o do 1875 e o dect'. ~tv n. 5573 de 21 de Março de 1874. 

Não podendo organisar este trabalho se ·n os n ~ossarios dados, exigi-os dos com-
mandantes superiores em 16 do l\laio pt'oxirno findo. \ao presente nüo me chegarão 
ainda ás mãos. 

A 28 do Agosto designei o tenente col'onel commandanto do 15. 0 batalhão, Roberto 
Evangelista de Queiroz, pal'U exercer interimunonte o lugm· do com mandante supol'ior da 
guarda nacional do município de Pitanguy, em lugar do tenente col'oÜel Fl'ancisco Cot'-
rêa dó Lacerda, a quem dispensei, a pedido, de semelhante cornmissiio. 

Tendo-so-me representado quo alguns dos ofliciaos nomeados em 1872 para o 
batalhilo n. 70 du guurda nacional do município de Juiz de Fóru até ao pl'Osonte não ha-
vião tomado posse, porque negava-se a doferil-a o respectivo cornmandante, a 7 de Julho 
pmxirno findo, expe.di ordem para· ser cumprida esta formalidade, eonlbt·me é do lei, 
t'eiLenmdo-u uinda em 23 do Agosto seguinte. 

Aguunlava cornmunicaçõos a respeito, pam onlilo tomar outms fH'ovideneias que 
se lilçüo necessarius. 

Companhia de cavallaria de linha. 

Estú completo o sou estado. 
Pela. promo'(~ào do tenente Josó Floroncio de Tolcdo nibus a enpilüo do 1.o r·cgi-

rncnto, pussou a sorvir.corno oflcctivo do quadro o tenente adclido l\lnnoel Ami)J'osio de 
Calllal'gi)S. 

A' rertuisiçiio minha, acha-se a cornpnnhiD, paga do todo o f'al'<iamenlo que lhe 
ora devido de tros annos, o ul'mada do cluvinns Spenccr. 

As ohras do respectivo qtiat·tol continuão em andamento. 
Dos creditos concedidos pura cllas pelo governo gerul, resta apenas n quantia 

do '~81.~G110. 
Para pagamento das ultimas despczus feitas, na irnportancia de 1:tol~G97, làz-sf~ 

mister novo ercttilo, que u thesoururia do fazenda jú solicitou do mini~terio da guerm, 

Alistamento militar. 

Para poder responder ú consultus que me farão dirigidas por diversas autol'ida-
des, a 20 do Julho sujeitei ú decisão do í'ninisterio da GuctTa: 

J.o Se, nüo obstante não Ler-se uincla procedido uo sorteio t•elutivo ao J.o alista~ 
monto pura o sel'viço militm·, devia-se ou nilo dar eumprirnento ao art. 8. 0 do regulmnento 

. de 27 de Fevereiro do unno proximo passado, quo manda fazer no 1.0 do Agosto de eada 
anno, em todas as parochias do impcl'io, o alistamento dos cidadüos para o referido sorvü:o. 

2. 0 Se, no caso atlirmutivo, continuavn a vigorat' o§ 2. 0 do art. !J.o do citado re-
gulamento, isto é, se erüo mantidas as isenções marcadas por· disposições anteriores ü 
nova lei do rccruturnento. 

Em aviso de 5 de Agosto o governo irnpm;iul rcspondeo: 
Quunto no J.o ponto a!Iit·rnativumento, bascando~se na Impol'ial HosoiU({Iio !.o-

muda. a 2G do Julho sobre consulta da secção do guerra. e mat·inlw do conselho do es-
tado e mandada. cxoeutur pela circulm· do 31 do mesmo moz. · 
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Qnnnto ao 2 o ponto, rruo ns isoliçiíns dr~ quri tt·nta o~ 2." do art. !l.• do meneio-
nado regulamento sô vigoril(J n J L" anno dn sua exeençúo, eolltiJl'lnO ô expresso no 
mesmo§. 

·Em cireulm· do 1.• do cotTc.mto moz designei o dia 1.• de Janeiro do anno vimlomo 
pnralH'ocodor-so ao dito 2.• alistamento. 

Demorei a expedição dessas ordens, pm· estar pt•oxirna a r.pocn dos trabalhos da 
qualificar;tío de votantes, o das ol{'i\{Õcs primaria o soo:;tmdaria, attendondo a inconvonioncin 
do coincidirem um e outro serviço. 

Lovd ao conhecimento do mesmo ministerio copia do ollicio datado de 25 de 
Maio ultimo, em quo o Dr. juiz do lliroito da comarca do SorTo, respondendo ú circular 
dosln prosidoncia, do 31 do Março,que exigia a remessa das relações de que trata o art. r,.a 
do regulamento de 27 de Fovcrqit·o elo 1875, pnm set·om transmittidas ao governo impe-
rial, informou qtw somente em seis parochias daquolla comarcn proc.odoo-so no alista-
monto de ci(l<n!Jos pam o set'viço do exercito o armada, sondo que nas domais freguezias, 
om numero do dez, nada se l'oz por causa dos disturbios quo tivorflo lugar, nfto havendo 
ainda probabilidade do obter-se o eumprimcnto da lei, sem o emp1·ego do grande força 
armada. 

Por essa eccasião ponderei que w1o tomava providencia alguma, em relação a 
nste n~surnpto, wio scí pela falta ab~oluta de força disponível que podesse enviar para a 
rel'm·ida comarcn, como por aguardar as ordens do governo imp8rial, em solução ao meu 
ollieio do G do Jun lto . 

. Ertt 10 do Junho, romelti ús camaras municipaes, para sua 'intelligoncia e devi-
dos nfl'oilos, o a viso do mlnistel'io elos nego cios da guerra, ele 19 elo Maio, no qual se 
detnrminou que, nüo estando ainda apurado o alistamento em todas as províncias, o Iliio 
lnndo por isso sido possível nwt·car·-so os respectivos contingentes, se deve aguardar a 
d<~eis;io do governo imperial, sobro a reunião das juntas do sorteio pa.t·a o oxereicio 
das ruucçüos quo lhos são marcadas pelo dcct'eto n. 5881 de 27 de Fevereiro do 1875. 

Participando-mo o 3.0 juiz do paz do Peçanha, que tendo-lho sido tmnsmlttida 
a prosidoncia da junta do alistamento milital' daquella parochia, designara o dia 18 de 
Abl'il ultin~o, para proeedot· aos respectivos tmbalhos, visto não terem comp<trecido os elei-
tores eonvocados, approvoi o sou acto pOL' oslar dn accordo com o disposto no art. 25 do 
decreto n. 588l do 27 do Fevereiro do anno passado, e t'ocommondci-lhc que informasse 
minueiosarnenlo úcm·ca dos motivos da falta dos eleitores convocados, uflm do que possa 
esta prosidoncia resolver sobre a. imposição de multas, na forma. do art. 122, segundo no 
easo couber. 

Até no pl'esonto não satisfez clle esta oxigencia. 
Diversos recursos fol'ão interpostos paéà esta pt'O:Sidonein das decisões das juntas . 

I'OViSOl'US. 
Concedi on neguei [H'ovimonto, segundo as allcgnçõos o provas apresentadas pe-

los roeorrontes. 

Recrutamento. 

A '10 do Agosto, em cumprimento do dotorr~inado om nviso datado do 1 "desse 
·mnz, oxpedi as neeessal'ias ordens afim do suspemlct·-so o reerutamouto, na fo1·ma da lei, 
visto ter-se de proeeder ú oleição primnrin. 

/ 
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Registro C i vil. 

Para que se possa mandar pôr em execução nesta pt·ovincia o regulamento n. 
õGOt. de 25 de Abril de 187!•, que estabeleceo o registro civil dos nascimentos, casamentos 

.e obitos, em data de 30 do Junho requisitei do ministm·io do irnporio a remessa de mais 
novecentos exemplares do mesmo regulamento, atirn do sm·cm distt·ilmiclos por todas as 
autoridades, visto sm· insutnciente o numero dos que existem na seel'ütal'ia desta prcsi-
deneia. 

Até ao presente não foi satisfeito este pedido. 

Thesouraria de Fazenda. 

necolhendo-sc o contador d'esta ropm·tição, Antonio Uormogencs Pm·cira Hosa, 
r la provineia elo Goyaz, onde se achava em com missão de inspeclot· dn respocti v a Lltesoma-
ria, assumio o exercício de seu emprego no dia 12 de SetemiH'O ultimo. 

Nomeado novamente este empregado pm·a igual eomrnissúo na provineia de 
.Sergipn, a H do eot·t·ente, u em vista de t'econunondação do ministcrio da fazenda, orde-
nei que lhe fossem abonadas as ajudas de custo de transporte até ú dlrte·, e pam prepa-
rativos de viagem, na forma da legislar;ão em vigor. 

Nada mais 'de importante occorreo nesta repm·tição, soh a dit'ecção do intclli-
gente, honesto e laborioso inspector Ft·ancisco de Paula Souza. 

Tabella de etapa, forragem e ferragem. 

Nos termos do art. t.4 das instrucções que baixarão com o decreto n. 263 de 10 
de Janeir·o de 18'~3, resolvi approvar pr·ovisoriarnonte a tabella organisLida pela thesouraria 
de fazewl11, da etapa, formgern e ftHTagem, para vigorar nesta [H'ovincia no presente se-
mestre, sendo: etapa-r.oo reis, forragem-700 reis, e ferragem-60 reis. 

Submettendo este acto á appi'Ovar;ão do ministel'io da guorTa, foi-me declamdo 
pot· aviso de 17 de Julho, que devião continuar a vigot·m· no corrente semestre os valores 
mat·cmlos por aviso de 23 do Dezembro do anno passado, pam etapa das pra~;as de pret, 
forragens e fermgens da cavalhada da companhia de cavallaria. desta pt·ovincia; ficando. 
entt·etanto esta pt·esidencia autorisadu a plevar a etapa e forragem até o limite da pnr 
posta da thesourm·ia du fazenda. 

Caixa Economica e Monte de Soccorro. 

A 12 de .Julho ordenei á thesouraria provineiul, crn vista do uviso do ministerin 
da fi1zenda de 8 de Alll'il,que, por conta do emprestimo autm·isado pelo :.u·t. 3. 0 § 2. 0 n. 1 da 
lei n. 2112 mandasse entt·egar as quantias que tossem sol i citadas pelo presidente duste es-
tabelecimento, não só para as respectivas opet'Hções, como para p:1garnento dos venr:i-
mentos dos empregados. 
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Thesouraria Provincial. 

E' aniuwdut· o aspudo linaneeiro da pwviueia. 
Dos balanços ultimamente apresentados pela thesoUI'aria provincial, um rela-

tivo no exerctctO de 1875-1876, eomprehendendo o tempo deeonido do :Tulho <In l87a a 
setembro ultimo, c outro do exercido de 187H-l877, abrangendo 0 trimestt·o do Julho 
a Setembro, vê-se: 

Do primeiro que a receita. a.rrceauada no pel'iodo a que se refere, !'oi de róis 
2,257:707:ff!317, inclusive UO:OOO~ ue emprestimo contrahido com a caixa economica desta 
capital, para pagamento de subvenções á companhia. de estmda tio t'et'I'O da Leopoldina. 

Addicionando-se úquella somma o saldo recebido elo exm·cicio de 1874.-187S, 
l3G:133:t;320, eleva-se a. 2,393:813jji637. 

A despeza montou a 2,203:050jj~OO-l-, inclusive 109:l66:ffl666 pagos ú companhia 
l.eopoldina, apparecendo, portanto, um snlüo de l90:793:t!>633, que subirá. a 285:793~633, 

logo qne tbr indemnisatlo o suppl'imento dos 95:000Jt! feito ao corrente exercício. 
Compm·ada a recmta proveniente i.le impostos-2,117:707~317, com a. despeza 

1, 998:8:J3jji338-exd ui dos aq uelles -1 O!l: 166~666, r·esulta. o saldo de 118:823~979, que t'e-
pr·escnta a dill'eror11;a entre a reeeita e despeza ordinurias no propi·io exercício. 

Heleva notat· que o sJldo do excr·cicio de 1874--1875 seria surerior. em 30:833~33!~ 
aos 13G:l33l1'320, se, em vez de carregar-se todo e emprestimo tle UO:OOO~ no exercicio de 
1875-76, corno se iez ctTadamente, se tivesse upplieado aquella quota. correspondente á 
despeza da subveiH,;üo que o onerou. 

Esse etTo, porem, nüo inllue sobt·e os s<ildos do exercicio de 1875-76; não inilue 
sobre o de 190:793~7:33, porque, si uo exercício de 18'1!~175 passou um saldo menor do que 
dnvera, no de 1875-7G-appat·cee uma receita compensativa; nüo influo finalmente sobre 
o lle U8:823:tb919, porque fot·Jo excluidos os movimentos de fundo. 

Cumpre ponderar que esses saldos terão uinda de ser alterados; porquunlo só a 
~H de ~Iarço pt·oximo futuro ficará definitivamente encerrado o exercicio. 

Do segundo balanço resulta que a receita arrecadada foi do 74-ld19~64-0, e a des-
peza de 336:l~28:n;69!~, h a vendo pot·tanto um saldo de !~07 :6901)l9!~6; este saldo, porem, nüo é 
1·eal, porque na receita estão incluidas as seguintes parcellas: · 

107:782~0'~8 de letras saccadas sobre o banco do Brazil, pot' conta da arreeada-
(~tio do tl'imestre de Julho a Se~embro; 6:M•5:tP de letras a receber; 95:000~ de supprimento. 
• Assim pois, eliminadas estas, a receita :wopriamente de impostos é de n:v~:8\l2:tP592, 
o sendo a despoza. lle 33H:t •. 28:tfl6\lft., resulta o saldo tle 198:!~63~898. 

Credito supt>leinentar. 

Sobt·c proposta da thesomm·ia provincial abri diversos crcditos supplcmcntnros 
nas seguintes rubricas: 

Lei n. 2112, art. 2. 0 -Exet·cicio tio 1875 a 1876. 
Hepresentação provincial Si t.o 
Secreta da do govemo § 2. o 

lliSli'UCl;itO pnb\ica ~ :J. 0 
• • 

.. . . 
• • 68:31~4-~5()0 

5:367~!)78 

• • 1 :Sal $8!•0 • 



Prm;a publica§ 6. • . . . 
Administmçiío n ai'I'ee;ldnc~iio dn rendas § 7. • 
Obras publicas § 12. • . ·• . 
Despezas diversas§ i!J. • • • ; . 

Lei n. 2181 urt. 2. •-Exercício do 1876-1877. 
Secretaria do govenw s; 2.• . 
Instrucção publica s; 3. • . • . 
Arrecadação e administração de rendas [' 5. • 

rrhesourarla. 

:lOt:ti>OOO 
1 :489:r;t2:l 

229:PMO 
5:295~673 

5:641~247 

1,.:000~000 

77!,.~269 

Sobre pt·oposta do inspector, determinei que as substituições nesta reparti~{<io sn 
nftbctuassern do seguinte modo: 

o Ínspector pelo contado1·, e em 2.• lugar pelo chefe da sec1·eturia. 
O contudor e chefe da secretaria pelo chefe de secção mais antigo ou que fJr 

designado pela pmsidencia, sobre [H'oposta do inspector. 
Os chefes de secção pelo 1.• escriptut·m·io da respectiva secçüú ou por um dos se-

gundos que o inspector ~lesignur. 
A 8 de Agosto approvei a ulteração feita nu tahella das porcentagens que devem 

prweeber os eollcctores pl'Ovinciaes e seus escrivães. 
Por acto de, 30 de Setemb!'o 1·evoguei o § 19 do art. 6.• do mgularnento n. 52 de 

30 de Janeiro de 1866, e detennir!ei áquella repm·tição que remetta á secretaria do go-
verno, no 1.• dia util de cada mez, urn balancete demonstrativo do estado dos cofres da 
pt·ovincia. 

Por acto de 29 de Agosto nomeei o cidadüo Joüo Antonio Pimnnta para o lugat· 
de continuo. 

Recebedorlas. 

Por portaria de 21~ de Agosto creei urna recebedoria do Campo Limpo, lia estação 
da estl·ada de ierro da Leopoldina. 

Nomeei Manoel Corrôa Ho1·ta administrador da do Pimpetinga; Theophilo Cezat· 
da Gnma, da do Campo J.irnpo; JWzeo Coelho de Souza, da de Monte Santo. 

Dcmitli Ilaimundo de Paula Ferreira Xavier da de Monte Santo. 
Nomeei Antonio Nogueira da Silva Veiga, escrivilo da do Salto Gt·ande; Guilhemw 

Augusto Hoddgues Pacheco, da de Camp,o J.irnpo; Josó Cordovil de Siqueira e Me1Jo da 
da Ilha dos Pombos; Lucas Evangelistu Velasco, da de Moute Santo; Fmncisco Borges Viei-
ra, da do Patrocínio do MurialH~. 

Hemovi J~Ianoel Baptista de Souza do lugar de escrivão da rece!Jedoria do Oum, 
Palia para igual cargo da de Mathias Barbosa; e Luiz Christino Gomes da da Ilha· dos Porn-· 
hos pm·u a do Porto Novo do Cunha. 

Santo. 
Demitti Curlos Pereira de .Magalhães do lugar de escrivão da recehedoria de i.\lontu 

Estações d.e vigia. 

Fot·ilo ereadas as tlo-Boc!'eio-e-Vista AlegTo-ua estl'ada de lbt·t'U da LeOIJOldírw, 
I 
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~njeif.as :í rr~r~r~hrdMia da Volla ftt•ande; a da-\'ilh do ~or·r·rlJ't' . · · 1 1 ·... , _ . , ' - · . ·. o-na lli'OVInma r o S. Pau o, 
:>U)etfa a_I·eeebr~d•ma da Campanha dn ToiPdo· p ·t •h c·11 ·111 r-·1 • ·1 · 1 1,. I) 1 • , • • • • • , ·' ' ,, . 1':1• , Sll.Jül .a a r o \LO al'f o. . 

I•ot suppt'IIIJHla a· da CaiH Vill'a 11or· mio t'fJI'I'r'S[JOtltlet· . 1· t · 1 
• , Jo sou re1tt nncn o as t espczas de eustcto. · 
Continúa a dirigit· esta repat'tir~üo o D1· JfJ";' r'I·11•1·•1 •I·• (' 1 1 _, · 

• _ • • '"" " < < ' u .illllül'ü .ea uC CUJO zelo, honestidade e tllustmçao deo scrnpt·e as mais ("JIJ'tt·'" -[lt' J • '. ' 1 ' · '' ' "' ( VHS no eXCI'ClClO te SOU cargo. 

Repertorio da legislação provincial. 

A' 20 de Maio recommendei ú thesom·m'ia pt'()vineial, que celebrasse cont1·ato com 
o eidadi'io C. C. Dupin, I'etlactor do Pharol do Juiz de Fora, pa1·a impressão do reperlorio 
da legislaç:io provincial dos armos de 1835 á 1876 inclusive, ouvindo pt·imei•·amentc 0 
cidadiio Ped1·o Teixeira da Motta ácerca do trabalho quo tem de apresentar pam corri-
plcmento da obra, na' coniomlidade do despacho de 20 de ~lnn;o ultinw c portaria desta 
data, dovendo apresentar o aclo ú appt·ovar;ão. . 

Na mesma data, declat·ei ao dito Pedro Tcixeim da Motta que a uutorisação contida 
no despacho de 20 de Mm·ço ultimo ficava extensiva ao corrente amw. 

O contrato foi celebrado no dia g de Julho, sob as,seguintes condições: 
Entregar o contratante na thesoural'ia pt·ovincial mil exemplares bt·ochados den-

1.1'0 do prazo de 90 dias r:ontados do em que recebei' os ui limos autographos; 
Ministrar o papel preciso igual ú arnostt·a que apresentou e ticoti m·chivada na the-

soUI'aria; 
Sei' o formato da obra de oito paginas em quarto; 
Os typos sm·em de philosophia inglesa, corp'J dez entt·elinhado, da mesma forma 

11uc o t·oteiro dos exaetot'es, sob multa de 500:tPOOO pela infL·aeção desta clausula, ou suhsti-
tui(;ii.o á sua custa dos exemplm·es pot· outros em termos,) a juizo da presidcncia; 

Ser o preço da irnpt·cssüo na razão de /~5~000 rs. por folha do oito paginas, de-
vendo as mesmas ser completamente cheias e conter os claros que fot·em absolutameitto 
indispcnsaveis, sendo a capa considerada como folha; 

Pagar o contratante a multa de 50l$000 relativa a cada um exemplat' que impri-
mir. alem do nume1·o marcado, sofl'rendo a perda dos exemplares excedentes, e a de 
tO:jjiÓOO por dia true excede!' o prazo estipulado; 

ser adiantàda a quantia de '":OOO:jj~OOO mediante fiança; 
Podel' o contrato ser rescindido pela presidencia, indemnisando o contmtante 

das de~pezns que tiver feito e dos prejuizos que esse acto lhe possa <:ausar, nnrnoados 
para esse fim ar!Jl'itos pelas partes. 

Na hypothese de ser a obt·a inpt·cssa tbt•a dá capital, serem as ultimas provas t·o-
gularmente remettidas ao compillador Pcdi'O Teixcim da Motta pam co!'l'egil-as, podendo 
tl1zer as alterações t[UC julgar uecessal'ias. · 

· Ntí.o serem concedidas outras vantagens no contmtante, pm·dendo_assim o tlireito 
de reclamar iudemnisar,;ão ou [H'ej uízos. 

Secretaria do Governo. 

Correr.·ão •·eg·ulanneuto os trabalhos desta impot·tanto repartiç;1o, cujo habilitado 
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pessoal esf'orçou-s,~ durante a minha :Hlrninistt·açiio nn f~urnprimenlo <ln SPllS dr.vf~l'r-s, 
gt·aças á intelligeneia, zelo e activiliade iuexccdivel do seu chefe. 

Em virtude do art. 3• da lei n. 23ll~, dei nova organisaçiio nos' sons trabalhos, 
expedindo o regulamento n. 7!J, que bmvcmente será publicado. 

A' clla estava mmexa uma secção de obras publieas; mas havendo a eitada lei 
autorisa~o a restauração da dircctoria geral, confeccionei o regulamento n. 78, que tam-
bem vai ser publicado, formando dessa secção uma repm·tiç<io espeeial. 

Conclusão. 

São estas as iniorrnac;ões que posso ministrat· ú V. Exc. e do que occorreo du-
r·an!e a r;;;;.!~a udministrçiío. ~ 

E'-me grato neste momento testemunhar a minha gmtidão a todos os f'unecio-
narios pela cooper:lção e auxilio que rne prestarão. 

Faço votos para quc·csta pl'Ovinciu, faduda, pelos seus recursos de I'Ü[uezn c pros-
pnridade, a ser uma llas mais importantes tlo imperio, attir~j a á posição que lhe com-
pete; coi'Oados assim os ufanosos esforços constantemente empregados por V. Exc., urn 
dos seus mais prestimosos lilhos, incansuvel sempre ern promover os melhoramentos 
mor·;ws t1 mutel'iaes de que ella necessita. 

. Ocos Guúrde a Y. Exc.-Oum Preto, ~JO de Novembro ele 1876.-lllm. e Exm. sr. 
Senador Bar'üt.J de ~.:::amargos, M. D. t.• Vice Prcsidcnto desta Província. 
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