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Dig nando-se o Go.verap Imperial conceder-me exoneração do cargo de Pre
sidente d’esia província, corre-hae o indeclinável dever, ao deixara admiuis" 
tração da mesma província, entregando-a a V. E x/, seu-digno l.° Vice-Presi
dente, apresentar-lhe uma exposição dos negocios públicos, sentindo que a ur
gência de minha partida, reclamada pela própria saúde, me não dê tempo a ex- 
hibír, como convinha, um trabalho circunstanciado e completo.

E’ uma falta, porém, que-a V. Ex.1 não causará embaraços na direcção a 
solução dos referidos negocios, visto que, filho d’esta província, conhecadôr de 
suas necessidades, de suas pendências políticas, de seus liomens, caracteres, e 
pretenções, facilmente serás esses negocios geridos, e mais convenientemente 
sol vidos,

TÊÍRAISQTJIMjXíDÀ.ÍDB: PUBLICA.

Entrego a V. Ex." a província tão tranquilla, como das próprias mãos de 
V, Ex-,a recobi no dia 29 de Janeiro d’este anno. Tão felis estado esseacialmen- 
te se deve á indole pacifica do povo Espirita-Santensa.

' 2
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SE^UH^NÇA INDIVIDUAL E I>HS 
FUQPRIBDADE.

Nem um attentado ma consta que ss tenha commettido na província contra 
o goso pacifico do direito de propriedade e segurança individual, .durante 03 
cinco mezes e dias da minha gestão administrativo. .. Lamento, porém, ter de 
registrar n’este documento a perpétraçao da dois horrorosos assassinatos racen- 
temente Decorridos, 0 l.° teve lngar no dia 27 de Abrii findo á margem do 
rio S. Matheus, onde foi encontrado o .cadaver de um homem com a cabeça am
putada, aberto diametralmeujü, com falta doa intestinos, sem que se pudesse des
cobrir até aquella data o author de tèo horrorôso attentádo. Recommendéi ao 
Dr. Chefe de Policia que reiterasse as ordons querja havia expedido, afim de que 
o perpetrador de t5o atroz delicto fosse tfivetivamente capturado e entregue á 
acçao da justiça..

O 2.° foi perpetrado na noite de 31 de Maio ultimo na freguesia do Rio Par
do, sendo a victima o l . “ Juiz da Paz: Marcos Francisco Soares, deixando tenros 
filhos em orphandado o uma viuva em desespero. Ao Dr. Chefe da Policia re- 
commendei o emprego das mais onergicas providencias, no sentido da serem cap
turados e sevéramente puuidoa. os authores de tâo gravíssimo attentado, havendo 
áquelle digno magistrado dado as providencias que urgentemeaíe reclamava 
tifo. lamentável occurrencia,:

Ínfeliz.menteínâo foi ainda possível- descobrir-se os delinquentes.

ADMINTSTKAÇÃO I>A. JUSTIÇA.

Continúa este importante ranjo do publico serviço a ser. administrado na 
província do mesmo modo porque descreví era mau nitimo relatorio apresentado 
á Asserabléa Provincial.

Reportando-me,'pois, a esse documento, apenas acrescentarei poucas al.. 
teraçOes, e oecurroneias que d’ahi para cá se tem dada.

Acha-se em exercício na comarca de Silo Pedro do Caehoeíro desde 25 do 
Àbríl d'este armo o Juiz de Direito para ella nomeado Bacharel Didimo Agapi- 
to da Veiga Junior. .

nor Avisò de 22 do Março antecedente, foi approvado 0 acto pelo qual (le.a- 
j g n ã vi 11a d’aquelle nome. para sédo da referida comarca.

i;.:./bem desde 5 do referido Abril, acha-se |em es o rei cio o Juiz Munici
pal e C.̂ phaos do termo de Sao Matheus, e Barra do mesmo nome, Bacha
rel >.-̂ d Roberto da Cunha Salles-, nomeado por Decreto de 18 de Janeiro an- 
tscc-uente.

Apresentou-se recentemanto idesta, capital o Bacharol Fernando Affonso de 
Mello, para assumir o exercício de Juiz. de Direito da comarca de Santa Qruz, 
para a qual, a sou pedido, foi removido por Decreto de 20.de .Junho ultimo, e 
já seguiu a sen destino.

Arquivo Preblico do Estado do EspHtoSanto- XDOD- BiblloteeaDigitai - 1999



RelatBio- Dr. -Alt. Joaq. deM. Nog. Gama- Cel. Manotl F. dePaiva- 1877

Em data.de 3 de .Março nomeei para o cargo.de Promotor Publico da co
marca da Ilapeinirim o Bacharel Justiniano-Martins do Azaaibüja Meirellss, 
que assim m’o requerei], fundado no Art. 22 da Loi n.e 23L do S de Dezembro 
de 1841, ficando por'isto dispensado d’aqueUa .cargo, o cidadão doso Corrêa PB 
mentel dos Reis, que, por falta de bacharéis o exercia.

Removí para 0 cargo'de Promotor Publico da comarca de São Mathous, 'o 
cidadão. Atttérç Josó .Vieira.de Faria, que servia igmal cargo , na- comarca de 
fíao Pedro do Cachoeiro, ficando conseguiu temente exonerado o cidadãe Clc- 
mentino Peixoto da Silva, que o exercia.

Em virtude àe proposta dp Juiz de Direito da comarca de 3ão Pedro do 
Cachoeira, acima referido, ncmèei- o cidadão Antonio Pereira Soareis, para o 

] «gar de Adjuncto iío respectivo Promotor

Designei, sob proposta do Dr. Juiz de Direito interino da mencionada co
marca, o Tabellião Francisco Fernandes da Silva Lima, para servir de Offficial 
do Registro Geral das Hyppotliecas da mesma comarca.

Por" acto de 5 de Junho, considerei de nenhum effeito .a  nomeação que 
provisoriamente i conferi ao cidadão Manoel Freire So Couto Barata pari ms 
oflicics deTabelUão do Publico Judicial e Notas e Escrivão de Orphãos, do 
■Jury-c mais annexos do termo de Nova Almeida, creados pela Lei Província j
n. ° 21 de 29 do Novembro de 1876, em razão de verificar ter aquelle cidadão 
instruída sua petição com certidão de exame desúfficiencia, presidido por Juiz 
Supplente contra o disposto no" Art, 9.* do Decreto n." 1,293 de 16 de Dezembro 
de 1853.

Concedi finalmente por aeto de 19 de Junho proximo passado ao cidadão 
Alexandra Ribeiro Pinto Cardoso, a ^desistência que mc requereu dos cfficíós 
da Contadôr, Partidêr e Dastribuidôr do termo da Serra, mandando verificar as 
precisas diligencias afim de ter lugar o provimento dos ditos offieios, guarda
dos os preceitos legaes.

Não concluirei este capitulo sem scientificar a V. Ex.a, que o Dr. Juiz de 
Direito da comarca de S. Mathous Bacharel Antonio Lopes Ferreira da Silva, 
pslos factos criminosos que tam praticado no exercido de suas funcçOes foi 
aubmettido a processo de responsabilidade em virtudo.de Ordem Imperial,

Ao mesmo Juiz de Direito remettl por officio de C do corrsota as peças ins-- 
tructiyas do referido processo, afim de responder bro as accusaçOss que iBelIas 
lhé são feitas no praso- improrogaíol do 15 J> prescindindo da verificação 
ordenada no § d." dó Art. .17 da Lei de 3 de Daz.emLr'..; de 1841, como rne faculta
o. Arfc. 2.° parte final-do Regulamento n.° 328- do 8 ia Outubro de 1843.

A Ordem Imperial q-ue authorisoa o referido processo e os documentos que 
o motivarão achará V. Ex.“ sobte a meza do seu gabinête, bem como o conheci
mento passado pela Administração do Correio, onda fiz registrar o officio diri
gido ao mencionado Juiz de Direita, marcando-lhe para sua resposta o praso 
do quinze .dias prenotadm
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P O L I O I A ,

'Coiitimía no exercício do írnportante cargo de Chefe de'Polícia da provín
cia, o Bacharel Manoel Antunes Pimeutel, em quem encontrei um auxiliar 
sincero, leal e dedicado. - . - .

À divisão dos termos e distríetos da proviucia, á. aem alteração, a mesma 
.especificada no meu ultimo* relatorio á Asiembléa Provincial. '

Durante minha administração e em vista da proposta da referido. Chefe de 
Policia verificarão-se 17 uomeaçOas e 10 demissões de Delegados e Subdelega? 
dus, sendo 4 d’estas a pedido, e 9 Aaquellas para preeacimento de vagas exis
tentes. '

■ P X J B L j l O A .

E’ satisfsctorio o estado sanitario da província, cnjo ramo de sorvieo adis
se s,ob as vistas e direcção do digno Inspeetor de Saúde Publica e Commissarío 
vaccinador, Dr, Manoel Goulart de Souza, .

 ̂ Na capital manifestou-se alguns casos da escarlatina, e de febras de fundo 
palustre, que ngo forão em geral fataes.

Felizmente não tomou caracter epidemico.
- Chegando ao meu conhecimento por participação ofUcisl que a varíola 

çstara grassando1 com intensidade na vilk de Benevente e, que j i  havia feito 
algumas victimas, nomeei por acío de 15 de Junho ultimo uma commissão 
composta do Presidente da Gamara, do Juiz Municipal em exercício e do De
legado -de Policia do termo, para e a carregar-se do humanitário encargo de 
Eoocorrer aa pessoas indigentes atacadas de_tão terrível flagello, e propor quaes- 
quer medidas, e providencias que julgasse necessário.. Para occorrer a essa 
despeza, e em vista de representação do luspector da Thasriuraria de'Fasenda, 
por acto de 22 do referido mez abri sob minha responsabilidade um credito de 
quinhentos mil réis, que ainda pende de approvação do Governo Imperial, 
a quem dei conta.

. Por esta occasião não posso deixar de consignar o acto caritativo e gene
roso que acaba de praticar o prestimoso cidadão Albino Ferreira Guimarães, 
residente nkqúelle município, offerecendò a esta Presidência uma chacara cie 
sua propriedade, afim de serem nelía recolhidas todas as pessôas desvalidas que 
forem accomettidas dVquelle flagello.

Não recusei siiailbante offertá, mas antendi coàvenientemente responder 
ao offertante no sentido que V, Ex.* vorá do ofllcio que pela' Secretaria, lhe foi 
dirigido, sob n.6 641, de 7 do corrente mez.

, Cemitebiqs, —‘ Chegando ao meu conhecimento que algumas Irmandades 
oü Confrarias religiosas d’esta cidade estavâo construindo ceiniterios ou ,ex 
tendeiido as áreas dos existentes, sem attanderem. se os lugares e posições es-
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-colhidas podiSo ser ou n&o inconvenientes S saúde publica, já pelo que toca 4 
direcção dos ve ritos e já pelo contacto õu aproximação dos mesmos cemiteriós 
com a população, a. 12 de Março declarei' ao.Inspector do Saúde qua mister 
iazia-se que averiguasse esto facto, e ma informasse sobre elle, o que fosse 
Conveniente, proeurando outro sím, informar-se se para taes construcçSes pro
cedeu as convenientes authorisaçSés quer pelo civii, quer pelo religioso.

As minuciosas informaçOes que a esse respeito mo for5o prestadas pelo 
Inspeciona de Saúde, resolví a 28 de Março enviar por copia a Camara Muni
cipal d’esta Capital afim de tomar em consideração e -proceder de accOrdo com 
alei"que lhe serve de regimento.

INSTRUOÇXO P U B W C i.

I nspector Geral. — Exerce este cargo o Dr, Ernesto Mendo de Andrade 
e Oliveira.

Secretário. — Dp conformidade com o disposto no Art. 3.° d» Lei Provinr 
ciftl n.’ 14 de 27 de Abril ultimo, passou a.ser vir de Secretario da Repartí r.5ü 
de IostrucçSo Publica o Eícripturario ds Assembléa Legislativa Provincial, 
Manoel Felizardo da Fraga Loureiro, que assumiu 0 esereicio no dia 15 d? 
Maio, ficando addído á Secretaria do Governo o Secretario effectivo Francisco 
de Paula Neves Xavier, que apresentou-se no dia 28 de Maio citado.

Offerta be em preoio. - -  "0 Tenente Coronel Severino Pedroso Ao 
Amaral Brandao, residente uo município da villa da Barra de S. Matheus, 
ôffsreceu por ofdcia do 1 /  de Maio, lima casa de sua propriedade para fune- 
cionar as aulas de primeiras letras da indicada villa : cgradeci e aceitei com 
summo agrado a sua generosa oflería, da qual dei conhecimento ao Governo 
Imperial.

ATH ENEU J1OVLSCIAIj,

Directos. — Exerce este cargo por nomeaç&o 4 e3ta F residência q pr. 
Jo5o Francisco Poggi de Figuerêdo,

Matricula gratuita. — Attendendo bao ;que me requereu o empregado 
publico Autouio Ignacio Rodrigues, e à informação prestada pela Inspecione 
Geral da InstrncçSo Publica, por despacho da 6 de Março, resolvi, de conformi
dade com o Art. 201 do Regulamento de 20 de Fevereiro Ae 1873, e Art. 8." do 
de 19 de Junlio do dito anno, mandar que fosse admittido gratuiíamente à ma
tricula no Atheneu Provincial o filho do mesmo Rodrigues, Ernesto Rodrigues 
da Costa Yidigal, para concluir os seus preparatórios.

' Tàmbem por despacho de 14 do indicado Mareo, deferi o requerimento de 
Miguel Teixeira da Silva Sarmento, pedindo para ser mntriculado grataitamente 
no Atheneu para o ensino secundário, seu tutellado e afilhado Jo5o Teixeira da 
Silva Sarmento.

3
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SoppbeíísSo. BE cadeiras. — Por acto do 30 de Abril, e em tysta dos officioà. 
da Inspectoria Geral de 27 do dito mez, com relaçao ás cadeiras de Philosophia 
e Rhotoriea do Atheneu, resolví, attonta a nem uma utilidade da continuação 
de íaes cadeiras, .suspender o exercício das mesmas, ntó ulteriôr deliberação.

Restabelecimento. — Por acto de. 9 de Mato,; e attendeodo ás razOea apre
sentadas pela Inspectoria Geral em offieio de 8 do mez citado, acompanhado do. 
que a ella endereçou, o Directordo Atheueu tratando do restabelecimento da ca
deira de Philosophia do dito Atheneu ; visto haver dssapparccído os motivos 
que derSo líigar a sna suspensão, por acto de 30 de Abril findo, resolví resta- 
belecel-â, reassumindo o respectivo lente Dr. José'Joaquim Pessanha Póvoa o .ex- 
ercieio a 28 de Maio,

Tabella. — ̂ Por acto de 17 da Maio rasolvi approvar a tabellaque com esta 
baixa do horário das aulas do Colíegíodo Athenau Provincial, qtie me foi apre
sentada pelo.iQSpector Geral em ofRcío de 15do dito mez, de conformidade com 
e disposto.no Art, 21 da Lei n.° 14 de 27 de Abril ultimo.

' MATÉRIAS. HORAS DE IÍNSINO, SARAS.

Primeiras letras Das 8 horas as i i . B.
Philosophia V 8 V 9,

9.
C.

1 Goographia » 8 .»1 ' A.
Historia » 9 1D 10. C.

| Francez. >7 9 y> y> 10. A.
líh e to rica » 10 11. C.
Inglez 10 )> M. A.
Purtuguez 11 y> 12. B.

J Geometria &11 y> rs. A.
1 Álgebra e Arithmeti.es 
[Latim

» 12 » >) i. A.
» 12 y> ' ^y> 3. . B.

1 Musica - y> 4 » 7> 5, A. .

R emoçíío. —, Por acto da 19 de Maio e á vista de proposta resolvi removêr 
o lenta interino da cadeira ae Trignometria Dr,- Eduardo Gomes Ferreira Vel- 
loso, para intêrinamente reger a de Geograpliia e Historia do Collágio. Nossa 
Senhora da Penha, assiTh como o lente interino da cadeira de Língua e Littera- 
tura Nacional Dr, Florencio Francisco Gonçalves, para reger também interina- 
mento a de Francez do dito..Collegio, e o Lento sffac-tivo da cadeira de Geo- 
graphia Manoel das Neves Xavier Junior, para a de Língua e Litteratura, sen
do nomeado para Lente interino da de Trignometria o Dr. JoSo de Carvalho 
Borges Junior. '

D eleoados L i tt erário a. — Era vista de proposta da Inspectoria Geral da 
Instrucçao Fublica, em offieio de 18 de Maio, rèsolvt por conveniência do ensino 
primário exonerar o Dr. Raulino Francisco de Oliveira e Matheus Gomes da 
Cunlia, dos cargos de Delegados Liíterarios da cidade de S, Matheus e. da vil- 
la da Barra do mesmo noma, e nomear para substituir áo primeiro o Reveren
do Vigário José Pereira Duarte Carneiro, e ao segundo o eidadao Antonio José 
Nunes,.
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Também pòr aoto da 23 cie Maio, e em vista da proposta da Inspeciona 
Geral reselvi nomear o cídadao Antonio Pereira da Silva, para o cargo de Dele
gado Litterario da freguesia de Itaiínas, visto nao ter o fiidadíto Climerio Ma
noel Ribeiro Guimarães aeceitado a nomeação.

Ainda por acto de 24, e à vista também da proposta da Inspectoria Geral 
rssolyi exonerar o cidadão João Alves da Motta do cargo de Delegado Litterario 
da parachia de Santa Cruz, e nomeei para subsiituil-o o respectivo Vigário 
Miguel Pereira'de Brito.

For acto de 28 <Je Maio,-e em Vistai da proposta dá Inspectoria Geral, re
solví exonerar o cidadão Antonio Pereira Soares do cargo de Delegado Littera- 
rario da parocliia do Cacboeico de Itapemirim, e nomeei para substituii-o, o 
Dp. Misael Ferreira Penna. ,

Ainda por acto dMquella data resolví conceder a exoneração que pediu o 
cidadão Herculano Ferreira de Aguiar do cargo de Delegado |Litterario da pa- 
rocliia de Cariacica, e nomeei para substituíl-o, na fórrna da proposta da Ins
peciona Geral, o Capitão Manoel Pinto Ribeiro dos Passos, ;

Attendendo que o Dr, Miguel íosé Tavares não acceitara até o presente a 
nomeação de Delegado LGlarario da parochia de Benevente, por achar-se au
sente, com liconÇa, conforme informara a Inspectoria Geral, por acto de 3 de 
Julho corrente, tesolvi, nos termos da proposta da mesma Inspectoria nomear 0 
Dr,'Joaquim Guedes Aléoforado para interina monte provér aquelle luírar.

C üluL E G IO  IVOSSA SÜEffVEEOJElA. DA
p e n h a .

Directorà, — Acíualmente exerce o cargo de Directora &’este 'collegio D. 
Philomena Gomes da Silva Manso-,

Tahella. — Por acto do 17 de Maio, resolví approvar a- tabella que com 
esta' baixa do horário das.aulas do Collegio Nossa Senhora da Penha, que me 
foi apresentado pela Inspectoria Geral, em offieio de 15 do .mesmo mez, de Con
formidade com o disposto no Art. 21 da Lai n.° 14 de 27 de Abril ultimo.

MATÉRIAS. Horas.

Primeiras letras Das 9 horas ás 12

Geographia c Historia 10 » 3) 11

Francez & l i » » 13
Portuguez 12 & 1 .1

Prendasi 12 D y> 2

Musica ' í> 3 y> 6 "
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Remoção. — O Profeâsôr effactivo da cadeira da Geographia e Historia 
Manoel das Neves Xavier Junior, foi removido para a de Liiteratura e Lin> 
gua Naciooai do Athairtu Provincial; por acto de 19 de Maio, sendo na mes
ma data removido o Professòr interino do Trigaometria Dr. Eduardo Gomas 
Ferreira Valioso, para interina mente reger aqueila cadeira,

Meio Tensíonistas. — .Attandenclo ao: requerimento da Manoel Ribeíro: 
Pinto Espiudula, Porteiro do Thesouro Provincial, em que pedia que fossa ad-? 
mittido no Collegio Nossa Senhora da Penha, na qualidade da meio pensionista 
a sua ■ filha menor de nome Leopoldina, e á vista das inforraaçQes prestadas 
pala Inspectaria Geral e o Thesouro Provincial, a do parecer do respectivo 
Procuradõr-Fiscíil, por despacho de 5 de Junho deferi-lhe a preterição.

Também por despacho de 13 de Jouho, deferi o requerimento do Tenente 
do exercito Francisco Rodrigues Poreira das Neves, pedindo qua fossem no dito 
collegio odmittidas como meia pensionistas as menores suas filhas da nomes 
Luizae Emilia, assim como por despacho de 15 do indicado Junho, deferi a pre- 
tenção de D. Felizarda Vasques de Santa Izahel Pepes, para qna fosse admit- 
tida como meio pensionista do dito collegio, a sua filha menor de nome Emi
lia. ■ .

BSOOLA N O R M A L

ExtincçI g. — Tendo o Art. 23 da Lei Provincial n." 14 de 27 de Abril ul
timo, revogado o Regulamento de 20 de Fevereiro de 1873, axceptuando apenas 
as Arta. 29, 128, 130, 131, 149, 150, 152, 153, 155, 155, 201, 223 o 224, que 
mandou vigorar, considerando qua entre as diversas disposições revogadas d’»- 
quelle Regulamento acha-se comprehandido o quecreou a Escóla Normal, ( Art, 
157,) que por conseguinte foi dissolvida, aííendendo que mi referidn Esc-óla- 
existiao diversas alúmnas com grande aproveitamento, e que já haviílo sido de
vidamente matriculadas, e attendendo, outro sim, a qua por facto alheio de suas 
vontades não pedião.as mesmas alumnas insere verem-se no Collegio Nossa Se
nhora da Penha, por haver es pirado o praso da respectiva inatricnla, por acto de 
7 de Junho resolví por hem da mstrucção publica, que fossem as aluimias de que 
se trata inseriptas no sobredito Collegio, aíim de proseguirem em ssus estudos 
durante o corrente anuo lectivo.

Embora nesta Resolução não tivesse sujeitado á nova matricula as alumnas 
da extincta Eseóla Normal, transferidas para o Collegio acima, todavia, por por
taria de 12 de Junho, dociaroi â ínspeetom Geral, que não estarão as alumnas 
isentas de pagar a importância das referidas matriculas, não1 integralmente, 
como estão sujeitas as que se naatrieulão no principio do anuo lectivo, mas 
moporcíonalmente na rasSo do tempo que lhes resta para o completo do dito 
anuo, a conlar da data da sua transferencia.
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... PROFESSORES EPFEOTIVOS,

Aposentadorias., — Attendendo. ao requerimento documentado da Ernesto 
Pereira Gustavo, Professor effectivo da cadeira de primairas letras do lugar 
denominado ~Duas Boccas, da freguesia de Cariacica, á informaçao prestada pela 
Inspectoria Geral,, parecer do Conselho Central, è a que também prestou o 
Thesouro Provincial; por acto da 23 de Abrilresolvi aposeutal-o no dito lugar 
de Professôr çom o ordenado por inteira de seiscentos mil réis ( 600$000,) por 
contar 25 annos de serviço effectivo, além de outros em diversas funcçGes- pu# 
blicas, segundo a liquidação procedida pela Contadoria do Thesouro. Este mea 
acto ficou dependente da approvação da Assembléa Legislativa Provincial na 
fôrma do Art, 11 da Lei n.® 3 de 22 de Junho de 1857, f

RbmocCes. — Por acto de 30 de Abril, e em vista da proposta da Inspecto- 
ria Geral, resolví remover o Professôr da cadeira de primeiras lettras de 1.* en- 
trancia do lagar denominado ifio Grande, do município de Guaraparim, DaL 
macio Ernesto de Aranzedo para a de igual cathegoria napovoaçso de Al dê a 
Velha do dito município. ,

Também por acto de 9 de Maio resolvi remover, a seu, pedido, o Professôr 
de primeiras lettras de Jabaquara, do município de Benevente, Miguel José dos 
Santos para u cadeira do Ubú, do mesmo município,

.Ainda por acto de 44 de Maio citado, resolri remover, era vista da propos
ta da Inspectoria Geral, o Professôr da cadeira de primeiras letras de Caioala, 
da freguezia do Queimado, Domingos Antunes de Siqueira para a de’ Manga# 
rahy. '" . ’

ExoneracI o. — A D. Maria Pinto da Conceição, Professôra effectiva da 
cadeira de primeiras letras do sexo feminino da freguezia de Cariacica resol
vi conceder, por acto de5 de Maio, a exoneração quesollicitou do mesmo cargu, 

Nomeaçüo. — A1 vistà da approvsçáo plena'que obteve no concurso, a que 
se suhmetteu o cidadão Domingos Teixeira Maia, e da proposta da Inspectoria 
Geral, por acto de 12 de Maio, resolvi nomeal-o para o cargo de Professôr effe- 
ctivo da cadeira de 3.* entrancía da villa do Cachoeira de Itapemirim.

Também „por acto de 15 de Maio, já citado, resolvi nomear o Professôr in
terino da cadeira de primeiras letras dá villa de Itapemirim Quinliiiano Fern 
nandes de Azevedo, em vista da approvaçíto plena que obteve no concurso a 
que so suhmetteu, eda proposta da Inspectoria Geral.

INTBKINOS.

Nomeações. —..A’ vista do disposto no § Unico dò Art, 13 da Lei Provin
cial n,® 33 de 20 da Dezembro do anuo findo, e de proposta da Inspectoria Geral, 
por acto de 2 de Março, resolvi nomear o cidadão Manoel Pinto da Silva Mello, 
para reger interinamente a cadeira de primeiras letras da poYoaçfio de Lama 
jpreta-, do mnnicipio de Vianna.

4
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Também na mesma conformidade e aobre proposta da 'Inspectoria Geral, 
por acto da 8 de Março, resolví nomear o cidadfto Francisco Àntohio Ribeiro para 
reger interi-uamente a cadeira de primeiras letras do porto do Cachoeira do
Santa LeópoHina.:: :

Ainda por acto de 24 do Abril, resolvi nomear o cidadüo José'Antonio Cas
tilho' Nunes, para reger interina mento a cadeira de primeiras letras do Alegre, 
em vista dh proposta da Inspectoria Geral,;

Attcndendo ao requerimento de José Pinto Cardoso, informado pela Inspe- 
etoria Geral, por acto de 9 dó Junho, resolvi no meai-o Professor interino da ca- 
deiracde primeiras letras da- freguezia de Cariacica.

; Attendendo também ao requerimento informado pela Inspectoria Geral, de 
Antonio Euzebio Pereira de Barros, por acto de 15 da Julho, resolvi nomeal-o 
para regermlerinamente a cadeira de primeiras letras do lugar denominado 
Duas Boccasy da freguesia de Cariacica,

'■ASSÈMBL-ÊA PR O V IN C IA L.

Por acto de 2 de Maio, am vista ,do que ponderou a Assemhléa Legislativa 
dfesta provinciu, e authorisado pelo § 2.° do Art. 24 do Acto Àddietonal, foi 
prorogada por 5. dias a sessão que tinha de findar-se no dia 3 do dito mez, afim 
de se concluir a. terceira discussíto do orçamento, que deva vigorar"no corrente1 
exercício de 1877 a 1878-

A sessão encerrou-se, e aquella discussão se nüo ultimou. Em face do que, 
usando do pòder que me confera.q§ 2.° do Art'. 24 do Acio Àddieional convo» 
quei, por acto do i l  da Junho proximo passado, a .referida Assembléa para 
reunir-se extraordinariamente_no d ia 25 do mesmo mez., afim de ultimar a dis
cussão daquella lei.

Até hoje,/porém, nfo) se tendo verificado a citada reunião, resolvi por acto 
de liontem convocar da novo extraordinariamente a mencionada Assembléa 
para o dia-1."da Setembro proximo vindouro.

-a P U T U L iI O A íS .-

Edifício da InsteüjCção Publica, — CommissAo. — Por acto de 17 de Maio1, 
resolvi nomear u,ma eommissão compesta, dos Drs. José Oamillo Ferreira Re- 
bello, Eduardo Gomes Ferreira Velloso e do negociante José da Silva Cabral,- 
paia o :i:u de se encarregar da contiauacãii da obra da casa destinada á Instruo 
çao' Publica, que desde Dezembro-de 1874, se achava paralisada  ̂o exposta & 
acção de tempo, com manifesto prejuízo dcs cápitaes n’ella empregados, assim 
públicos como particulares, confiando na indicada data ao zelo o prestimo 
do Engenheiro Joao do Carvalho Borges Junior, a urgente confocçAo de um Or
çamento: da despeza indispensável para levar aquella obra até a cobertura..
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A* dita commÍ3s3o envki a .2 4  da Maio a s;-cita do copiai dos orçamentos 

apresentados pelo ■ex.-Inspector Geral das Obras Publicas, Coronel Sebastião José 
Basilío Pyrrho, para a conclusão do edifieío de que se trata, assim como a respe
ctiva planta.
■ Orçamento. — O Engenheiro Carvalha Borges, a 13 (le Junho, enviou ao. 

■Presidente da mesma Coramissao os orçamentos deseriptivo^e estiuiativos das 
obras necessárias á. conclusão das parêdes do dito edificLo, como' ma communi1 
cou aqoelle Presidente, e que, em vista d’elles, estava providenciando para que 
ellas'tivessem principio brèvémeute.

Despeza,- — Ào Thésoureirp da commissílo José da Silva Cabral mandei 
pagar a 5 da Julho a conta quo me foi apresentada pelo respectivo Presidente 
na importância de quinhentos e noventa mil.réis, proveniente de materiaes 
comprados para o começo das obras, ordenando ao Inspeetor do Thesouro Pro
vincial que este pagamento -fosse feito por conta da quantia alli existente em 
deposito com a.pp!icnç3o ás ditas obras.

Por essa occasisó authorisei o augmento da obra, a que referiu-se o Officio 
do Thesoureiro.

a p ó i s r x j E i s .

Commissío. — A Uendondo qne a obra das trez pontes para despejo d*esfa 
capital, já autherisada pelo Art. 2.1’, parte primeira da.Lei Provincial n.° 25 ds 
14 de Novembro da 1874, até o presente nFio realisada, era altamente reclama
da pela saúde publica da dita capital e commodidade de seus habitantes, por 
auto de!25 do Maio resolví nomear uma commíssáo composta de quatro cida
dãos prestimosos e amantes do bem publico, afltri de se encarregar do prerapto 
começo o andamento du dita obra, tendo em vista a planta-e' orçamento que, 
lhe fosse apresentado pelo Engenheiro Joílode Carvalha Borges Junior, men- 
bro da dita commissao, ficando esta composta do Dr. Florencio Francisco Gon
çalves, como Presidenta, e dós membros Dr, Manoel Goulart de Souza, Capitão- 
Tenoaie José Cândido Guillobel e do supradito Dr. Borges.

Em1 observância do disposto no § 4 do Art. 1,“ da hei Provincial u,° í í 
de, 25 de Abril ultimo, por acto do 4.de Junho, resolvi nomear uma commiss&o 
composta dos prestimosos cidadEos CapitFio Francisco Nunes do Amaral Pereira, 
Àlferes Jo&o da Viotoria Lima, José Joaquim de Moraes e José das Neves Fra
ga, para apresentar o orçamento das despezas que exige a ponte sobre o rio 
Unulba, da freguesia do Queimado.

Cemitério. — Por acto de 2 de Maio resolvi nomear uma commissSo com* 
posta do Dr, Gü Diniz Goulart, Presidenta da Gamara Municipal respectiva, 
para Presidente da mesma coramissao,. dos cidadãos Àntonio Francisco Moreira, 
Dr..Manoel Leito Novaes'Mello e da Vigário Manoel Leite Sampaio e Mello, 
para se encarregar da obra do augmento docemiterio da vilía do Cachcoiro de 
Jtsperairim, authorisada polo Art. l."da Lei Provincial n.g 15 de 23 de No
vembro do anuo findo. Aquelles cidadãos, acceitarnlo o encargo, como me de-
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rSo sciencia em oficio de 27 de Maio dito, pedirão a somraa votada para taea 
obraa, pcrém a 8 de Junho deelarei-lhes, que mister fazia-se' a remessa do res
pectivo orçamento para se resolver convenientemente.

ESTRADA DR P1UMA.

R escisão de contracto. — 0  Ministério dos Negocioa da Agricultura, Com- 
mercio a Obras.Publicas, declaroú-me em Aviso de 13de Abril ultimo, que 
nSo tendo Thomaz Dutton Filho, dado cumprimento ao contracto que celebrou 
cora o mesmo Ministério em 18 de Junho de 1873, para a construcçSo da estra
da de Piúma, estava ipso fado rescindido o dito contracto, o que dei logo co. 
nhecimento.ao mesmo Dutton. , ' ,

E strada de Itabapoana a’ F ructeira — R escisão de contracto. —* Em 
Avisò de 23 de Maio ultimo commiinicou-me o Ministério da Agricultura, Com- 
mercio e Obras Públicas, que tendo o Dr. Joaquim Antonio, de Oliveira Seabra 
solicitado a rescisão do contracto que celebrara para a construcção da estrada 
de Itabapoana ã Fructeira, por portaria de 13 de Maio citado, rosolvâra rescin
dir o mesmo contracto e bem assim dar por 6nda a commissao a cargo do En
genheiro Agostinho da Silva Oliveira, do que dei-lhes conhecimento e k The- 
souraria de Fasenda.

ESTRADA DE GUARAPARÍM A SANTA
ISABEL.

Declarando o Ministério dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, em Aviso de 26 de Junho findo, que, não tendo presidido nas obras da 
estrada de:Guaraparim a Santa Izabel, a necessária regularidade, tanto;no que 
diz respeito A parte econômica," como quanto ao seu verdadeiro -traçado e direc
ção, em que deverião ter sido observados os estudos e planas do Engenheiro 
Joaquim Adolpho Pinto Pacca, e determinando que ficassem suspensos os tra
balhos da dita estrada, e dadas-providencias para que o respectivo Administra
dor, Capitão Josó Rodriguos Milagre, prestasse as devidas contas ; a 4 de Julho 
corrente coumsuniquei esta Resolução do Ministério à Thesouraria do Fasenda, 
ordenando áquelíe Administrador o cumprimento do final do Aviso,

ILLUMINAÇZO A. GAZ,

Propondo-se Manoel da Costa Madeira, por um requerimento apresenta-' 
do a èstaTresidencia a fazer a iilumiuaçSo a gaz desta capital, em data de 21 
de Junho ultimo, resolví expedir ordens ao Thesouro Provincial, para que fosse 
posta a mesma illuminação em hasta publica, marcando-se praso, rasoavel para 
apresentação das propostás quá opportumamteate serião submettidas á minha 
approvação.
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■ Tendo sido-coneedida ao Capitao-teüeote José 'Pinto da Luz, a demissão 
que pediu do lugar de Capitão do Porto d’esta província, foi nomeado para su- 
bitituil-o o Capiiao-tenentó José Cândido Guíílobel que acha-se eia exercíeio 
desde-o dia 12 -de Maio ultimo.

Sota Patrão- hóia — Havendo : fallecido Manoel José Pedro dos Santos a 
0 de Maio citado, Sota Patrão-mór da Rarra do Rio Dôee, foi para este lugar 
nomeado a 21 de Maio, jâ referido o cidadão Bazilio Emílio dos Santos Real, 
que ainda não entrou em exercício.

Pratico. —■ Tendo-me sido preaente'pelo. Capitão do Porto com ofSeio ,de 
4 de Maio as copias do3 termo3 de exame o contracto do pratico das barras de 
riúma e Benevente, Domingos Martins da Fonseca, unico que -propôz-se a exer- 
cercer o dito cargo, assim como os jornaes Espinío-5«riíe/ise, em que forão pu
blicados os annuneios que para esse fim forão feitos, de conformidade como 

■determinado òm Aviso do Ministério da Marinha, d e2 i de Março ultimo, a 8 do 
Maio submetti á sua approvação todos os papéis, sendo por Aviso de 24 daquel- 
le mez approvado o contracto, e marcado ao dito Fonseca a gratificação de vin
te mil réis, toda a vez qua tenha de dirigir nas ditas barras a entrada de qual
quer navio com colonos.

Calçamento. — Tendo o arrematante da obra do calçamento do edifício 
que, serve de alojamento dos remadores da Capitania do Porto, á rua do Conde 
d’Eu, inedado sciencia em oílieio do 22 de Março, que a mesma obra ncha-so 
.concluida, a 23 do dito mez mandei examinai*a pelo Engenheiro Joãó jaTJar- 
valho Borges Junior, qua.e.m officioded de Abril, dando conta do resultado do 
exame a que procedeu, declarou não-terem sido cumpridas as condiçções do 
contracto, pelo que tive a .6 do citado mez, de ordenar áquelle arrematante a 
sua observanoia ; requerendo eile a revogação do despacho que lhe negou por 
falta de exacção^o pagamento da importância porque Obrigou-se a realisação 
da obra, tive de ouvir a Thesouraria do Fasenda, e em vista de sua informação 
-e do parecer fiscal, exarado no verso do alludido requerimento, por,despacho de' 
â de Maio resolví que fosse submettida a questão a arbitramento administrati
vo, propondo o arrematante o seu louvado, o que dei sciencia á Thesouraría, 
.onyiandó-lhe para os fins convenientes todos os papéis.

'I R X Z A X tO U  X>A. iO A J F tK -A A

. Pintura e concerto. — A 10 de Março concedí a authorisação pedida pelo 
Capitão do Porto, etá officio de 22 de Fevereiro para mandar fazer a obra do 
pintura do. pharol, caiamentoda paréde da casa dos pharoleíros, o concerto da 
casinha', não excedendo a despeza da quantia de duzentos s sessenta■ mil- réis 
( 260^000, J marcada no alludido opcio.
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SubstitciçSo do oleo. — Tendo o Ministério dos Negocios da Marinha nie 
declarado-em Aviso de 27 do Abril ter resolvido substituir o-oleo de azeitona 
que actualaioute è empregada nos pharoes do Império, pelo de Golza de ona-, 
lidada superior,. e preferível áqmdle, e que do L“ de Julho corrente ein diante 
toria coirmço o uzo do indicado oleo da Golza no Pliarol do Santa Luzia da barra 
d’e$ta capital, a 12 da Maio expedi ao Capitao do Porto ordens para observân
cia do alludidoAviso, u em officio de 6 de Julho citado comimmicou-me ellú 
ter começado naquelladata do L° a uzar-se do oleo Golza, sendo a lua produzi
da muito mais brilhante do que a obtida pelo de azeitona, até então empregado 
o que dei s ciência á.quelle Ministério.

CO M PA N H IA  :023 AlA-
Ü I IV l í  SM X JRO SL,

O- Com mandante dresta Companhia, [ .“Tenente da %* classe d’Annudns 
Henrique de Carvalho Mello, seguiu para a Còrte no.dia 27 do Junho, ã. _ dia-, 
posição do Quartel General da Marinha, conforme o determinado çm Aviso de 
5 do dito mez, assumindo o Comutando da Companhia o Capitão do Porta Ca- 
pitao-Tenente José Candttio Guillohel até que aquelle oílicial regresse ou se 
apresente outro.

CoKCEims do quartel Dà Companhia soükedita, — Não tendo apparecidò 
proposta alguma para os concêrtos do mesmo quartel, nao obstante prorogaçSo 
do prazo, ti va,- wu-vibrA-du que ine veíYmwi Háítu Jose Capaviea, propondo-se 
a realizar por contracto taes concertos pela quantia por que forão orçados, e da 
informação prestada pela Thesourana de Faaenda-, do deferir por despacho do 
l.° de Maio a sua preterição, rccommondando á dita Th escuraria, que com eilc 
fosse lavrado e competente contracto, mediante as formalidades legaps, Sendo- 
me apresentado o contracto pela mesma Thosouvaria com officio de 17 do citado 
Maio, approvei-o. dando o contractante principio ás obras à 2&dn Maio- íá ra. 
ferido. . ' , .

Kepresentandò-me, porém, o contractante ácerca de outras obras quo não 
forao previstas, no orçamento respectivo, em data de h “ do Junho exigi infor
mações do Capitao do Porto e dp Commandante da Companhia, e sendo-me ellas 
prestadas, julguei conveniente a 7 do citado Junho envial-aa â Thesouraria de' 
Fasenda para emittlr seu parecer a respeito, a qual prestando sua informação 
exigiu o orçamento de taes obras,;o qual requisitei do CapitSo. do Porto em oíS- 
cio de 28 de Junho ultimo.

NAVEGARÃO' A V A P O E  X>0 RIO-DOOdEL

■ Co sTsa.CU’o . — A 17 de Maio celebrou asta Preside nela contracto com
Francisco da Rocha Ta ârrOf Joao Miúda Monsieur o João Pellipa da Silva
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Calmon, para'o. serviço da navegação do Rio-Dôcs, desdo o porto da Souza até 
q* berra, de conformidade com a ahthoiisução conferida pd^ Ls.i í rovincial 
n.» 8, de 9 de Outubro da 1875,

ÓOLONIAS.

Rio Novo — Director. — Exerce esta iugar o Engenheiro Joaquim Àdo'l- 
.pho Pm. to Pacca. '

'4.ü Território, — Acha-se encarregado da medição de lotes de terras no 
4,9 território da Colonia do Rio-Novo, para que foi nomeado per portaria dO'Mi
nistério da Agricultura de 16 da Fevereiro, o Engenheiro José Manoel ds Si
queira Coúto.

5 . Território. Segundo communícuu-me o Engenheiro Deolíndo José 
Vieira Maciel, em cotnm-iss&Q no 5." território (Pasta üoionia, em ofíicio de 10 
de Março, no dia 9 do dita mez, o Capiiab Pedro do SánfAn.pa Lopes, entrou 
em exercício de.seu auxiliar no -estabelecimento de immigrantes no'.dito terri— 
toria, para que foi nomeado por portaria do Ministério da Agricultura, do 3L 
de Dezembro do mino findo. ;

O O J J O N I A  X>Ei S A N T A  Z M E O ^ O X -J D I ]N A »

Director. -— Acha-se em coramissSo n’esta Colonia o Dr, Inspector Espe
cial de Torras eColoüisaçSo d’esta província por molivode ausência do respectiva 
Dirootor, o Engenheiro Joao.de Carvalho Burges Junior, qua no exercício de 
similbante com missão vai se distinguindo por su« mteiÜgenein, actividade ecis- 

...cuaspecçao, ' ' .
Barracões. —■ Erigindo o Ministério dos Negocies da Agricultura, Com-  ̂

mercio e Obras publicas, em Aviso de 7 do Março, sob n.° 18, que so mandasse 
fazsr o orçamento das despezas que se haj&o de fazer com os barracas d es ti- 
tinados aos immigfantes que chegassem a e3ta capital, a 12 do alludido mez 
ordenei ao Engenheiro João do Carvalho Borges Junior, afim do que urgati te
mente se encarregasse da confecção do Orçamento da obra, de que se trata, e 
sobre que ponderou oTospector de saúde em ofHcio de 9 de Dezembro do anuo 
findo. ■

. Compra de Casa. — Na forra-a authorísada pelo Aviso do Ministério dos 
Negoeiosda Agricultura, Commercio e Obras Publicas, da 16 de Janeiro ultimo 
a 19 do Março, mandei pagar pela Tliesonraria de Fusenda a Francisco Leite da 
Freitas Guimarães a- quantia de um conta e quinhentos mil réis f 1;5000$G00 } 
por quanto foi eontractada pela Director ia da Colonia a compra da casa de sua 
propriedade sita no porto do Cachoairo;

Tkadàlíips. — A 2Õ de Abril ultimo transialtti ap Ministério dos Nego cios 
da Agricultura, Comraarcio e Obras Publicas uma copia dos trabalhos' feitos 
pela cauimissão de medição a cargo do Engenheiro OlirisUaco Boaventnra da
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Cunha Pinto, nas margens do rio Santa Maria e do Rio Mee, durante o trí- 
mestre proximo pasaadOj os quaes forso-me por clle apresentados com ofíleiods 
5 do citada Abril.

Guarda livros. — A 7 do Abril ultimo prestou juramento e entrou em exer
cício do cargo de Guarda-livros dMsta Cülonia, o Tenente-honorario do exercito 
Manoel dos Passos Ferreira, para o qual foi nomeado por portaria do Ministério 
da Agricultura, Commorcio e Obras Publicas de 20 de Março findo.
■ PiiaíimxcííUtícOé A 12 de do Maio ultimo approveí nâo só o acto da Bi~ 

íectoria suspendendo, do coufimnidadG ccra a attribaição que lhe é concedida 
pelo. Aviso dc 2 de Outubro de 1878, do exercício do pharmauüutico da Califór
nia da dita Colonia o Dr, Francisco Rudio, polos motivos constantes de seu oí‘- 
ficio de 7 de Maio citado, como também a deliberação que tomou do haver con- 
tractado o pharmaceutico Antonio José de Salles, visto achar-se em dúponD 
hilidade, afim de exercer alli suas funcçõjs, em. rasiio da suspensão de que se 
trata, o pela quantia de duzentos mil reis mensaas, e por haver urgência ificsss 
serviço. . ■■

Do meu acto dei conhecimento tio Ministério da Agricultura, Comtncrcio e 
Obras Publicas, que mandou subsistir o contracto com o pharmaceutico Salles. . 
Aquella Dr. Rudio foi também dispensado do serviço de encarregado de cami
nhos e collaboradÔL’ des trabalhos relativos ao livro do tombo, como daii-ms 
seiencia a Directoria cm ofilcio do 7 da Maio, pelo que recatnoaendoi á Thesou- 
ruria de Fasanda que assim fizesse cessar a gratificação que por similhantas 
serviços, se abonava áquelle Dr. Rudio,

Yalijs, — Em observância do disposto no Aviso do Ministério dos Ncgocios 
fTAgricülíura, Commercio e Obras Publicas da 30 de. Maio ultimo, sob n.0 26 
recammendei em data dc 8 de Junho á Directoria, que fizesse cessar a coiíssSo do 
vales na Colonia, por sor simillmite factü abusivo, em presença do Decrete n. 
3,894 de 17 de Novembro de 1800, e tratasse de receber os vales que estives
sem. em eirculaçho.

Esta recommendaçâo fiz extensiva á Colonia do' Rio Novo.
Medico. — Para prestar serviços médicos na Colonia foi contractado a 

S de Maio nelo Mioisterio da Agricultura, Commercra e Obras Publicas o Dr, 
Eioy Martins de Souza, que desde 21 do dito mez entrou om oxercicio do dito 
cargo.

IwjíisHAntes.- A 13 de Junho chegou ao. porto ,d’eata cidade, procedente
de Gênova o vapôr Ester, conduzindo 220 iramigrautes italianos com destino a 
esta Colonia, os quacs forão enviadas por Joaquim Caetano Pinto Junior, ua 
conformidade da seu contracto com o Gcvarno Imperial, segundo participarão- 
uie os Agentes de Colonisação d’csta capital.

E L B I Ç - Õ B S .

For A.viso do Ministério da Justiça foi oavtaáo copia do officío que lha 
dirigiu ol." Secretario da Camara dos Bra, Deputados o bem assim o psrecer do

Arquivo Preblico do Estado do EspHtoSanto- XDOD- BiblloteeaDigitai - 1999



RelatBio- Dr. -Alt. Joaq. deM. Nog. Gama- Cel. Manotl F. dePaiva- 1877

~ 17 —

ComíniasSo da Púdoras, sób ii.° A, pelo qual forão approvadas as eleiçtíes pri
marias procedidas ultimameote ha parochia de Nossa Senhora da Yictoria, de 
S. Joao de Carapiuu, de Santa Leopoídina, e a de S. JoSo de Cariacica, presidida 
péla cidadão Anteró da Silva Goutínho, sendo annulada a que foi! presidida 
pelo Major Áureo Trifino Mónjardim de Andrade 0 Àimeida.

Por Accordão dó Tribunal da Relação, de 13 do mez proximo passado, foi 
negado provimento ao recurso official interposto pelo Dr. Juiz de Direita da co» 
marca desta capital, da decisão que proferiu nos authos do recurso iuterposto 
pelo Major Aureo Trifino Mónjardim de Andrade'e Almeida, sobre a .elaiçãO .de 
Vereadôres e Juizes de Faz. procedida em Cariacica, 1

Junta. Párochial. — Não tendo sido possível reunir-se a Junta Farochial 
da freguezia de S. Miguel do Veado no dia designado pela Presidência, confor
me participou 0 2.° Juiz de Paz em officío de .6 de Maio ultimo, por portaria 
datada de S8 do mesmo mez, foi marcado O' dia 5 de Agosto proximo futuro 
para ter lugar a .reunião da referida Junta, recoinmendaado-se a fiel observân
cia das'Leis e Regulamentos urgentes,

JUISDCVA. IAE ALISTAMENTO MIJb.IQTAiEU

Multas. Etó vista da representação da Junta de Alistamento para 0 
Etercito e Armada fia parocbia de Santa Cruz, em officio de 16 de Fevereiro, 
da qual constava que 0 Iuspector do 10.D Quarteirão Miguel Pinto da BocRa 
deisára de cumprir 0 disposto no § uníco do Art, 14 do Regulamento npprovado 
pelo .Decreto n.° 5,881 do 27 de Fevereiro de 1875, por Acto ,de 6 de Março 
Tesolví, de conformidade com 0 que .dispOa 0 Art. 122 § 2.° do Regulamento 
,citado, multal-o na quantia de cincoenta mil.réis,

'Do meu Acto dei conhecimento ao Ministério da Guerra, jnereíendo sua 
appróvaç&o por Aviso de 28 de Março citado, -

. Ainda por Acto de 30 de Junh®, e em vista do officio do Dr. Juiz de Dl- 
reito Presidente da Junta Revisôra de alistamento de que se trata, represen
tando àcêrca das faltas commettidas não só pelo Inspeetor do 4,“ quarteirão do 
1.* districto da freguesia de S. Pedro da Itabapoana de nome Virgiliò Bastos, 
como pelo do 5 ,e quarteirão do 2.° districto da dita freguesia João Matheus 
Pereira, os quaes deixárão de remetter á respectiva Junta Parocbíal as hsta» 
na fôrma do § unico do Art. 14 do Decreto n." 5,881 de 27 de Fevereiro de 
1875, resolví multar os ditos Inspeetor es de Quarteirão na quantia de cinco anta 
mil róis a cada um, minimo da pena estabelecida no Art. 122 do Regulamen
to que baixou ;,com 0 citado Decreto,

Dei logo de meu Acto sciencia ao Ministério da Guerra.

Trabalhos. — AcbSo-sa concluídos os trabalhos do alistamento militar 
das parochias do Rio Pardo e Itabapoana,. que havião sido perturbados e inter
rompidos desde 0 anno passado, por um grupo de amotinadores, não se tendo 
dádo desta vez a menor agitação no sccego publico, nem tão pouco. 0 mais 

leve' desacato ou ameaça às respectivas Juntas de Alistamento, devido tãosa*
' ' 6
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íisfactorio resultado á forca'do 14.* Batalhão de Infanteria, que para alli se
guiu sob o commando do Capitão José Joaquim Alves, para garantir a ordem* 
durante os mesmos trabalhos.

A mesma força acha-se n’ésta capital desde 28' do Maio, havendo-se des
pendido eom o seu transporte, aquartelamento e outras despesas indispensáveis 
na ida assim como na volta, a quantia da novecentos sessenta e dois mil e cem. 
réis ( 962$ 100, ) cujo pagamento só se poderá verificar quando o Ministério da- 
Guerra effiacti va mente o mandar, visto como, segundo informou a Theso araria 
de Fasenda, é mister para isto aupprimento- de credito para a respectiva verba,, 
do que dei conhecimento ao mesmo Ministério por oflicio de 26 de Junho.

Achão-se por concluir os trabalhos do alistamento da paroehia de S. Mi
guel do.Veado,, não obstante as ordens dos meus antecessôres, e desta Presidên
cia, á respectiva Junta j.-ainda em-data. de 2 'de Julho corrente expedi tflrmi- 
nantes ordena ao seu Presidente, e exigi os nomes dos membros qqe tem dado- 
motivos a tanta, demora na conelusão dos mesmos trabalhos, para im pôr-lhes- 
as competentes multas, na fórma da lei.

S»S!'.OXÍBVrÁ'XÚCA. X>0 G O Y E U N O , . .

O actual Secretario* chefe desta repartição, Coronel Manoel Diniz Villas- 
Bôas, por sua mielligencia, actividade, circunspecção e zelo é digno do maior 
e mais elevado elogio.

Os demais emprsgados da mesma repartição inclusive o Secretario da. 
lnstrucção Publica, que nella se acha addido Francisco de Panla Neves Xa
vier, durante o meu governo üzerão-se credores de minha estima por sua acti
vidade, inielligencia e amor ao trabalho.

. Licekças. —. Por despacho datado do 6 do- Janeiro proximo passado, e de 
conformidade com o disposto na Lei Provincial n.e" 17 de 4 da Maio ultimo,- 
mandou-se passar Portaria de licença de 6 mezes, com os respectivos venci
mentos ao Praticante da 1.,*- Sscção da Secretaria do Governo, Fernando Pinto 
Aleixo, conforme req.uerêra.

Em vista do que requereu José Ferreira Dias, Amanuense da l'.1 Seoção- 
da Secretaria do Governo, e da informação prestada pelo respectivo Secretario,, 
por despacho de 4 do corrente foi concedido um mez de licença com ordenado* 
para tratar de sua saude.

N omexçOes, — Por actos de 4 do mesmo mez, forão nomeados o":Amanu-. 
ense da l . a Secção Urbano Ribeiro Pinto de Azevedo para o lugar de 2.." Offi-* 
ciai Àrchivista, que se achava vago pela aposentadoria concedida a Domin- 
gòs Francisco: do Nascimento que o exercia ; para a vaga do Amanuense o Pra
ticante da 2.1 Socção. José Ferreira Dias, e para a vaga deste o Collaborador 
Silverio Rufino Ferreira Coitinho. .

Por Acto de 17 do referido mez, attendendo a que a tabella da 3 de. No-. 
TQjfibro.da 1875, que baixou com a Resolução Presidencial da mesma data, ro-
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guiando' os vencimentos doa empregados da Secretaria do Governo, de ac« 
côrdo com o § 5.° do A rí. 5,‘ d» Lei n.” 30 do Novembro d*aquelle anno, que 
concedeu aos mesmos empregados o augmento de 20 p:o'r 7„, é fundada na : 
rasão ,e na justiça, quando entre o pessoal respectiva compreliondeu o Secre
tario di Governo, chefe da dita repartição, mandei considerai vigorosa a dita 
Tabella na parte relativa ao mesmo Secretario, a contai do dia 29 de Ja
neiro d*esio anno. ■'

Por despacho do9do Junho ultimo, em vista do que requereu o Porteiro 
da Secretaria do Governo Joaquim José Dias Machado, e em face do parecer 
fiscal, fundado na Lei n.° 5 de 4 de Novembro de 1870, que por nenhuma ou
tra do caracter permanente foi revogada, resolyi, authorisado pelo final do 
contracto celebrado em 14 de Abril de 1875 com Sebastião da Guia Tristão,. 
que continuasse o dito Porteiro nò serviço cumulativo das funeções de zelador 
da Capella Nacional e do Relogio publico, conforme outFora-se achava em vir
tude daquelle preceito legal.

O digno chefe desta Repartição,Major Torquato Caetano SimOes c seus 
empregados, merecerãoMurasite minha administração toda consideração.

Em vista do que requereu, com attestado medico,- o l .° Escripturario 
Francisco Manoel da.Fonseca e Silva e da informação prestada pelo respectivo 
Insp.eetór, por despacho de 5 de Junho, lhe concedí licença por dois mezes, 
com ordenado, para tratar de sua saúde dentro dosta província.

G R E D I T O S , .

Em vista do gus me representou a Thèsouraria de Fasenda em officios do 
1‘.*' de Março ultimo, sob n." 7, e da demonstração annex-a, e de 6 de Abril sob- 
u-*-83, e dá iusuíEciencta do credito consignado á verba Terras Publicas é 
Colonisação, do i exercício de 187(3-1877, eAo dispôs tò no § 3.° do Art. 5." do 
Decreto a .0 2,884 do l.° de Fevereiro, e Ordem Circular de 13- de Setembro 
de 1862, por Àcto de 20 de Abril ultimo, resolvi abrir, sob minha responsa
bilidade, o credito da quantia de duzentos contos de réis { 2G0:OC0$000, } para 
occorrer ao pagamento das despesas decretadas sna indicada verba.

Dando do meu acto conhecimento ao Ministério da Agricultura, 0òm- 
ínércio e* Obras publicas, apresentando as rasues que forçarão-me-a assim pró-

' ceder, ■ foi por Aviso de 23 de Maio appravada a minha deliberação. • ’ \
. Ainda por Acto de 23 de Junho, e nos mesmos termos, resolvi abrir ou

tro credito de duzentos contos de réis { 200:000$000,) sob minha responsabi
lidade, para o fim ,de que venho de tratar. Do meu acto dai sciencia âquelle 
Ministério,, e aguardo a sua approvaçào.
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A . í U F A Í V D E C i - A ,

O chefe desta repartição, Tenente Coronel Alpheu Adelpho Monja rdim da 
Andrade e Almeida e todos seus empregados condusem-se de um' modo lou
vável, destinguiado-se por sua exacçao ezelo pelo serviço.

Os trabalhos respectivos proseguem-se regularmente.

.AJOàXITVI SÍXIA Alo l o  300 CORREIO.

Igual jjiso me merece o circunspecto Administrador desta repartição, 
CapitEo JoSo Cíirysoatomo de Carvalho, hem como todo seu pessoal.

THESSOtJXXO PROVLNCIAL,

0  chefe desta Repartição e todo o seu pessoal continuão a merecer a con
sideração e conceito de que sempre gosaráo,

Em vista da represéataçáo do Thesouro Provincial, em offieio de 5 de Abril 
ultimo, acompanhado da demonstração da Contadoria respectiva, resolvi, por 
Acto de 6 do mesmo mez, abrir o credito supplementar da quantia de oito con
tos e oito mil réis ( 8:008íJ00Q,) para occorrer ás despesas dos §§ l.% 2.°, e 4.' 
do Titulo l,* da Lei do Orçamento vigente,

Por oíHeio datado de 24 de Maio, o Inspector do Thesouro communicou 
achar-se recolhida aos cofres do mesmo Thesouro a importância de sete con
tos sessenta e oito mil duzentos setenta e seis i Hs- ( 7 :0GS$276) entregue pelo 
cidadSo José Pereira de Barcellos esua mulher,ina qualidade de um dos fia- 
dores do ex-Thesoureiro Tenente Antonío Rodrigues Pereira.

Por Acto de 30 de Jnnho se mandou vigorar no corrente exercício a Lei 
de Orçamento de 1876-1877, que se achava em vigôr, na parte relativa á 
despesa com oa pagamentos dos vencimentos dos funccionarios, fârça publica, 
illuminaçao, sustento e vestuário a presos pobres e soccorros públicos, ficando 
suspensa outra qualquer despesa publica até que a Assembléa Legislativa 
Provincial discuta a Lei do Orçamento para o exercício corrente, para cujo fim 
ícu convocada.

O O N SIB B R A Ç Õ E S D IV ER SA S. .

Os preparativos da minha viagem, e outras considerações, náo me pennit- 
tirSo dar expediente a diversos assumptos e negocias, cujos papéis deixo nq 
Gabinete de V, para sobre elies resolver,, como convier.
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Jlntra ellos achará W  Ex.* uma petíç&odo Enganhairo Bacharel José Fe- 
líciano de Noronha Feital, reclamando contra a injustiça da* rescisão do çon* 
tracto qua firmára com o ex~Presidente desta província Dr. Domingo3 Montei
ro Peixoto, em 3 de Dazemhro de 1875, para a limpa o desobstrucçao do rio 
Santa Maria, contracto que n5o obstante ser anthorisado pela Lei Provincial 
n.* 1 de 19 de Outubro de 1874, foi, vinte e oito dias depois de firmado, res
cindido pçlo entfío !.• Vice Presidente da província, Coronel' Manoel .Ribeiro 
Coitinho Mascarenhas.

A petição do reclamante, acha-se devidamente informada, e cm termos de 
ser por V. Ex.1 deferida como entender de ras3o e de direito.

Cabe aqui finaimeate informar a V, Ex,a que o Dr, Augusto Cezar Mar
ques, encarregado da confecção do Diccionario Histórico e Haôgraphico desta 
proyiucia, já o apresentou concluído, assistindo-lhe o direito ao pagamento da 
ultima subvenção, que deixei da authorisar pela difficiencia dos cofres pro- 
vinciaes.

A’ Assembléa Provincial, em sua ultima reunião,Jaffeetei eimilhante assum- 
pto afim de resolvei sobre a impressão do referido Diccionario, consignando 
para isto o necessário credito.

Aqiii termino Exm.0 Sr,, a presente exposição, cujas lacunas, desalinho 
e imperfeições me relevará; attentos os motivos que podeiosamente me pri
varão da satisfação deapresentar a V. Ex.1 um trabalho accurado e completo*

Supprão no entanto taes lacunas a inteliigencia de V. Ex.*, e o cabal co
nhecimento que tem dos negocias públicos e da provinei-t, de que é' digno filho,

Deixo.o pesado onus da Administração sem o inais leva remorso de ha
ver faltado u meus deveres, nem tSo pouco de ter poupado solicitude estudo e 
sacrificioS para fazer levantar a esta bella província, .digna de melhor sorte, do 
estado desagradavel e do abatimento em que a encontrei.

Se pouco ou nada consegui, diz-ma a consciência, que os motivos nfio nas
cerão de mim : tivorão por origem factos que n'este documento não caba ventilar.

Consta dos jornaes da Côrte aqui recem-chegados, que acha-se nomeado 
peío fâoYerno Imperial para me sncceder na Administração o Exm.0 Sr. Dr. 
Affcnso Peixoto de Abreu Lima

Sinto profundamente que meus padecimentos physicos me ntío permittSo 
esperal-o : no entanto, emquanto sua ̂ chegada e posse nfto se verifica, estou 
certo que V. Ex.1 guiará o leme da administração coma perícia, imparciali
dade e reetidão próprias de seu caractér sizudo a . sentimentos nobres, ante-- 
pondo obem da província, e de seus dignos filhos, patrícios da V. Ex ®, a 
huaesquer con3ideraçõas mal Cabidas e pouco confossaveia..

Deus Guarde a V. Ex.*

Cidade da Victoria, província do Espirito-Santo, l l  de Julho de 1877.

Illm.* e Exm.* Sr. Corouel Manoel Ferreira de Paiva, D, 1,* Vice-Pre- 
sídeute desta província.

§Ji. %4nUnÍQ fúayuim dí&Uii<mda ^ícyrnka do,
7
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1 .  f iíe - |r e .f iiâ :tvníe, im nim uto \x Hdmtnbiramc ila prauinxia 

n 3>  0  $ t ,  S t .  ãvflf crttíso j lm o t o  de JTmw,

Palácio do Governo da Província do, Espirito-Santo, em 23 de 
Julho de 1877. — Ulm.“ e Exm.* Sr. — Tendo-se retirado para a Côrts 
o Exm.* Sr. Br. Antonio Joaquim de Miranda Hogueira da Gama, í 
que obtivera, á sen pedido,, a exoneração do cargo de Presidente d’esta > 
província, assumi a administreçSo d̂a rinesma nó dia 11 do :Cor.rente, O 
curto espaço decorrido de então até hoje ms exime de apresentar a V. Ex.s um a 
ítelatorio dos actos occorridos durante os poucos dias de meu exercício. Esta 
falta porém será preenchida com as informaçSes que, a respeito, pôde prestar 
o Offiçial-Maior servindo de Secretario da Presidência Manoel Corrêa de Lírio. 
Por esta occasiáo offereço ao esclarecido juízo de V. Ex.a ó luminoso Relató
rio do meu illustrado antecessõr, pelo qual doará V. Ex.* inteirado dos actos 
de sua administração, — Desejo que V. Ex * seja muito feliz na direcção dos 
negocios públicos da província, e conto que por suas luzes e verdadeiro patrio
tismo saberá dignamente corresponderás vistas do Governo Imperial, que- tSo 
acertádamente o distinguiu com a honrosa nemeaçáo de Presidente da mesmar, '

Deus Guarde aV. Ex.*

Illm.* e Exm.* Sr. Dr. Affimso Peixoto do Abreu Lima, M. D, Presidente 
d’ésta província;

CiManoel jfielieim d,a
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Nomeado Presidenta desta província, par Oarta Imperial da 4 do regente, 
prestei juramento e tomei posse da sna- administração no dia 23.

Ha pois, cinco dias qne rne acho á frente dos negocios públicos desta 
esperançosa província, e em tão curtojapso de tempo, n&o_pude ainda estudar 
p conhecer suas necessidades, quer moraes, quer materiaes, quer econômicas, 
nbjecto da summa importância, para o qual chamo vossa illnstrada attençSo, 
esperando jqua vosso patriotismo removerá os obíces que se erguerem, procu
rando obstar sua marcha progressiva, Er de vós que deve partir a inicia
tiva civilisadóra, poia das medidas 'que adaptardes brotará o friieto abençoado 
do futuro desta província, que davs ser o caro penhor doa representantes do 
suffregio popular,
' .a
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Os .factos mais palpitantes, as occurrencias mais importantes que se deríío, 
desde a ultima reunião desta Aosembléa ató o presente, coristao do Relatorio do 
meu digno predeeessôr, o Exm.® Sr. Dr. Antonio Joaquim de Miranda 
Nogueira da Gama, que submettoà vossa reüectiva apreciação, Relatorio de 
que tive conhecimento também pelo Relatorio do meu diguo aníecessôr o Kxm.° 
Sr. Coronel Manoel Ferreira da P^iva.

Esta província, Srs. Deputados, como já vos disse, muito necessitando, tem 
tudo a esperar de vossa, solicitude e patriotismo.1; De certo, curando vós de 
seus interesses matenaes, njo esquecereis que esta província tem indeclinável 
necessidade de tornar, 4e modo util, navegáveis seus rios e crear vehiculos 
que ôos couduzao de Minas-Geraes e outros centros produetôres a abundância 
de suas suas messes e os produetos de seus campos de crsaç5o. , Esses meios de. 
facil transporte sao em todos os lugares e em todos os tempos, como sabeis, 
uma grande artéria que, espalhando-se por todo o corpo agrícola, Como que. 
retempera suas fuucções vítaes. ' - .

Cotnmunico-vos que esta Presjdencià acaba de dirigir Circulares aos Drs. 
Juizes do Orphãos desta província, afim de qúe em cada um do seo3 
termos sej ao creadas coíonias orphanalogicas, especial mente agWcolas, que 
sérád viveiros do trabulhndftros livros e cidadSos uteis à pwtria. G.

Conto cora o poderoso auxilio desses Magistrados para levar a efl îto esse 
generozo tentames, que folga sàber, foi Já objecto de vossas attençOee.

Concluindo, congratula-me com-vosco pela sessão de hoje, que tom pOr 
fira dar-me a Lei do Orçamento, sem a qual os governos livres nlo pódem 
caminhar, segundo o nosso systema Constitucional Representativo.

Compartilhando comvosço o desejo de prospero e futuro engrandecimento 
desta província, prometto-vosque serei incansável em cuidar dos seus legítimos 
interesses moraes, materiaes e economtcos, que aprouve o Governo Imperial 
confiar-me, contando eom a Vossa illustrada coadjuvaçáo,

Palacio do Governo da província do Espirito ..Santo, 28 de Julho de 1877.

0  Presidente i
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