Snts. Membro3 da Asiembléa Legislativa Provincial ;

Nomeado Presidente desta provincia, por Carta Imperial de
20 de Fevereiro deste anno, assumi a respectiva administração em
19 tle Março proximo findo, recel1endo-a das mãos elo Exm. Sr. 1. º
Vice~Presidente, Commendador João Dantas Martins dos Heis.
E hoje, sinto viva satisfação em vir assistir a installação de
vossos trabalhos legislativos, prestando-vos info rmações acerca do
estado geral da provincia, que dignamente representaes.
Taes informações, perfeitamente comprehendeis , hão de re·
sentir-se de grande de:ficiencia, porquanto no curto período ele poucos
dias não me era dado proceder a estudos completos sobre a melin·
drosa situação da provincia, e de suas mais palpitantes necessidades.
Animado, porem, das melhores intenções de corresponder a
alta confiança que em minha individualidade se dignou depositar o
Governo Imperial, cheio de desejos de bem servir ü causa da pro·
vincia de Sergipe, asseg-uro-vos, não me pouparei a estudo e trabalho, em ordem a satisrazer os deveres que me impuz ao acceitar
tã.o ardua e importante missão.
E é para mim motivo de justo desvanecimento inaug urar
minha administração quasi que ao mesmo tempo em yue tambem
começais os vossos trabalhos, porque da uniformidade de icléas, da
unidade de vistas dos poderes legislativo e executivo resultará,
estou certo, medidas provpitosas que tendam a ergu er a província
do estado de abatimento em que se acha.
E convenço-me de que vós, inspirados nos m ais legítimos e
naturaes sentimentos de pati'iotismo, ·tendo em vista as circums·
tancias precarias a que chegou vossa · provincia, não duvidareis ,,
como vos cumpre, collaborar com a administração em um plano
que tenha ·por principal e exclusivo objecti vo a felicid ade de8ta terra,
o levantamento de seu m eio fi ,1 anceiro, desde h a muito comprometticlo, afim de que possa corajosamente entrae na estrada do pro·
gresso! a que lhe acenam os e!ementos de riqueza que contêm em
seu se10.
Desde já hypotheco-vos inteira e plena coadjuvação naquelle
intuito, e declaro-vos, sem reservas, que estou disposto a íirmé).r
!

-2minha administração nos mais severos prillc1p10s de economia, a
cortar despezas inuteis e addiaveis, a zelar com o maior escrupulo
o clispendio elos dinheiros publicos, meio que, na actualidade, se
me afigura d.e ªf to proveito para dar combate á crise por que atravessa a provmcrn
·
Contai, pois, com a minha franca e decidida cooperaç \o em
tudo que consultar aqqelle fim, e por vossa parte, na orbita elas
legitimas e importantes attribuições quo vos traçou a lei, procurai
estabelecer medidas adaptadas á g ravidade ela situação.
Da harmonia elos dous poderes que representamo5 , ambos
impulsionados pelo exacto cumprimento do dever, deve provir com
certeza grande vantagem para esta provincia.
·
São estes os meus votos, e o que se deve esperar de voss~
illustra9ão e _pn,triotismo ,
·
·

S ua, Mage5tade o Imperador, o Senhor D. Pedro II, em vir-.
iude do incommod o phi~ico, que irtfelizn:iente lhe ~obreveio, e de
accordo com o consentunento outorgacTo pela Lei n. 3.318 ele 28
de Junho de 1887. seguio á 30 do mesmo m ez para a Europa, onde
.
.
ai nda permanece. ,
D esde aqnell a data ass umiu a regencia elo lmp erio Sua Al..;'
'
tuza Imperial a Senhora Princeza D. Izabel,
Sua Magestade o Irnporaclor ainda não se acha, de todo r estabelecido, mas tem experin:ienfaclo sensiveis m elhoras, segundo
communicações vindas de Cannos, onde presentenwnte estacione\
por indicação de facultativo s.
Todos os brasileiros, habituados a ver em nosso Monarchai
uma solidé], garantia ela prosperidade c1o Paiz 1 que patrioticamente
estremece, fazem ardentes v·o tos para que err~ breve o mesmo J\u..,
gusto Senhor recuiJere ·a saúde e po ssa dirigir no ssos desti11os com,
a sabedoriéi, e justiça que sempre manifestou.

Não tem sido inteiramente satisfactorio o estado sanitario
Ç!a provincia.
·
'
.
Durante o anno findo c1es(3nvolvernm,-se febre:; com caracteri ·
o~idemico nas vill ~ts de ftiachuelo, ltabaianinha, Campos e Simão

D HtS .

'
A acl~ninistraçã•.J, como lhe oumpria, provideqciou ele moclo
a que fo'3s em prestados soccorros á classe indigente, commissio-.
nando medicas e mandando fornecer m edicamentos.
Para a mariifestaçao de taes rnolestias; se por um lad o são .
causas de terminantes as alterações atmosphericas, as müs condições
lq :::aes, po r outro influe directamente o descnido ligado ás pres!;ripçõ~s hygie1~icas iJela:s Uamélrqs Muniçipaes, a qnerp, a Hçi do ·

1. • de Outubro de 18'28 commettcm a attribuição de velar pela sal ubridade dos respectivos municipios.
.
Este ultimo fado, além de censuravcl por constituir unn
t ransgressão da lei, acarreta para o estado avultada despeza com
soccorros publicas.
E foi por esta consideração que o Governo Imperial, em Aviso de 5 de Dezembro do anno proximo findo chamou a attenção das
presiclencias para a con veniencia ele harmonisar-se, quanto possível, o J)receito constitucional que garante soccorros em caso f1e
calami . ade publica, com o dever que incumb e ás províncias e ás
municipalidades de occorrer, dentro elos p1'oprios rGcurso s, a dispendios com. o ni.clhorameuto elas condições sanitai'ias ela$ respectivali> circumscripções.
Neste sentido forq,rn e~peclidas ·circulares ás Camaras Municipaes desta provincia, em 10 de Janeiro deste anno; e é de esperar
que taes Qorporc~çõ~s, attendendo ás considerações e~postas,. mostrem-se solicibs em attender á justa reclanução do Governo.
Na füirra dos Coqueiros, povoado que fica em. frente desta
Capital, em füJ.S de Dezembro e pl'incipio de Janeiro cleseávolveu-se
com. bastante intensidade a epidemia da vario la.
Por ordem da Presidencia ~stabe l 0cen-se a1li um la;,areto,
em lngnr distante da povoaçüo, onde foram recolhidos e convenicnt.ernerJ te meclicado·s os indige11 tes accommettidos do mal.
Não só as febres a crue acima a11uclo, como a vario1a, acham-so
presentemente extinctas naquellas localidades, terminando-se a~
respect.i vas córrnn.issões medicas.
Poucos dias depois de haver assumido a, administração chegou ao meu conhecimento pela imprensa e por informações outras
de que nesta capital se haviam niari-ifcstq,do diversos cJ,sos ele va~
rio la.
Immediatamente, e para ficar m 31hor habilitado ú provicl e n~
c iar ú respeito, convidei para um:i conferencia todos os faculta ti vos
resiclentes nesta cq,pita1, a cru.em apreseIJ.tei, parq, serem re spo ndi~
dos, os tres seg uintes quisitos.
·
1.º Os casos de varíola que se i.êm manifestado nesta ca~
vital apresentam o caracter opiclemico?
~.· Pela negativa que causas os motivavam, e os meios de
evibr que o n1al se clesenvolv,.a.?
3, º Pela a:ffirmativa quaes as medidas que deven1 ser adoptcidas?
·
'Üs mesmos facultativos responderam pela affirmativa ao primeirn quisito, flcanclo prejudicq,c1o o segnnclo Quanto ao terceiro
foram ele opinião que se abrisse o lazarêto pa11a rec ebe r os inclige n . .
te$ atacados, p1·o:;edendo-se á vaccina ;,ão e rev(1cc in'.1ç1o da, popalaç1o, e r1esinfec ção elas casas onde houvesseni. val'iolosos .
Pq.ra melhor regularidade do serviço ele vaccinação dividi a
cidade em quatro districtos, convidando para. OI).Carrcgarcm-sc do
serviç-.o em cada um d'e1les aos Drs. Alvaro Te11es ele Mcne~es 1 Da-n iel Campos, Olyntho Dantas e LaclisLio Barretto, crue ele b ôa vem.,
fade acqui esceram ao mesmo conviteº
Depois disto acloptei logo todas as provid encias vara ser
p1;ntar10 o lazareto do Pontal, 111andando cffoctúq,r a contprq, ele
p,lguns objcctos de cpie çarec;iq,~

!
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..,
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Autorisado pelo Exm. Sr Conselheiro Ministro do Imperio,
abri um credito de 1:800$000 para occorrer ás despczas a fazer, e
J10meei o Dr. Ladisláo Antonio Pereira Barretto para servir de
medico cl'o lazareto.
No dia 26 do mez proximo findo estava o lazareto montado,
e no dia seguinte foram para elle transferidos os indigentes accomh'.eitlclos de variola, que estão alli recebéndo a medicação conveniente.
Para evitar que o mal se _propague a outros pontos, trato de
providenciar afim ele proceder-se á vaccinação e re-vaccinaçiio em
todas as locali-dades da provincia, meio muito recommendado pela
sc:encia para impedir o desenvôlvimento da epide"miaa que me refiro.
SAUDE

DO PORTO

Em Abril do anno. findo entrou no porto desta Capital o luggar sueco Robert, trazendo trez tripolantes atacados de febre amarella, dos cruaes falleccu logo um.
_
Os dous restantes, assim como outros tripolantes do mesin,o
navio, tambem atacados, foram recolhidos ao lazareto do Pontal,
l'ecehcndo alli conveniente medicação.
Felizmente o mal localisou-se no pessoal do indicado navio,
não propagando-se á terra, graças ás medidas preventi\ras que foram
logo adoptadas.
Daquella epocha para c<í. o estado sanitario do porto tem
continuado a ser bom.
·
Actualmente desempenha as funcções de Inspector de Saúde
do Porto" o Dr. Antonio Rodrigues de Souza Brandão, nomeado
por Decreto de 1/i. de Julho do anno passado.
TRANQUIL.LYDADE PUBLICA

-5SEGuRANÇA INDIVIDUAL E DE PROPRIEDADE _
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Não me ó ela.do .exprimiv elo mesmo modo com relação á eIJigraphe acima, embora não seja desanimador o estado da segürança
individnal e de propriedade. .
.
I-la factos clelictuosos á consignar, mas estes, comparativamente á população, não praticam-se eni numero a produzir sérias
appreh ensões.
Nem é possível mesmo conceber. uma sociedade isenta de
crim es. I-la as paixões e intere:::;ses oppostos que se chocam, ha
espíri tos que se descarream, por índole, do melhor caminho, e que,
avesados ii, pratica. de acto~ núos, não julgam. encontrar paradeiro
aos seus perversos instinctos.
As sociedades me.lhormenfo constituidas, onde a civilisação
tem invadido :t jorros todos os centros, estão quasi sempre a consignar a pratica ele crimes que abalam profundamente o espírito
publico.
. . . .
As medidas .pr1wenti:vas e de punição ele que pode lançar mão
o poder muita vez estacam e neutralisam-se ante a ignorancia de
uns e a perversidade . de outros.
Assim, pois,. os factos criminosós que passo a consignar não
podem servir de base para a priori suppor-se que não é agradayel nesta provincia o estado de segurança individual.
Durante o anno findo foram praticados 29 crimes, sendo :
12
Hornicidios . . . . .
Offensas physicas graves.
6
Tentativa de homicídio
L.1:
Defloramento.
1
Rapto
1
Furlo
1
Roubo . . .
2
Fuga de presos
2

29
No mesmo perioclo effectuaram-se as seguintes capturas:
Itabaiana 18, sendo :
Po1' homicídio .
8
Furto .
8
Roubo .
1
Deserção .
1
Aracajú 3, sendo :
Por homicídio
1
Ferimentos .
1
Furto . . . . .
1
S imão Di as: por crime de furto
3
·Larangei ras 3, sendo :
Por homicídio .
1
Furto . .
1
Desereão . . . .
1
Santo Amaro :3, sondo:
Po r i1c:; o de armas defesas
2
F 111 ~
1

-- 6 Propriá 3, sendo :
Por homicidio
Deserção . . . .
S. Ohristovão 2, sendo:
Por homicídio
Ferimentos . . . .
N. S. das Dores 4, sendo:
Por ferimentos .
Deserção . . .
Villa-Nova 2, s'e ndo:
flor homiciclio ·.
Damno . . . . .
Porto da Folha 2, sendo : ·
Por homicídio
Perimentos . . . . . . .
Riachuelo·: por crirrie de homicídio .
Divina Pastora: por deserção .
Maroim: por ferimentos . . .
Rosario: por crirrie de furto. . .
Japaratnba: por crime de homiciclio
E,stan.cia: por crinv:; de roubo
Tot~

2
1

1.

t
2

2
1
1

i
1

1
1

1

:1
1

'l
~

.

Ds dados estatísticos acima enumerados demonstram qno,
como disse, não é clesanimaclor o estado de segurança indi yidual e
d~ propriedade.
·
·
.....
~pl\UNIST RAçXq

DA

JUSTIÇ f\.

A administração da j'ustiça nesta provincia; acha-se á cargo
do tribunal da relação do districto, com sua sécle na cidade do 8 1
S::tlvador, da provincia da Bahia, de '14 .iuizes de direito, 20 .iuizo.s
municipaes formados, Jl.1: prómotores p'ublicos, 3 supp1entes de juiz
municipal em cada termo, 28 tribunaes. do jury, o dos juizes- de paz
ern 34 districtos.
.
A provincia ~,cha-sc diviclicl.a em t4 con:i.arcas gera@s. Conten+
trez termos a comarca elo Buquirn, dous, as d!? Ara:cajú, Riachu-:
elo, Japaratul;ia, Mar9i,m,
Çl:11:ist9v~t0. Lag;:do, E stancia, RioRcal, Capella, Proprrn e Garam. s ~w ele um so termo as comarcas
de Larangeiras e Itabaiana,
.
·
Téem juiz i+1trnicipa,t forr4ados os tennos ele Aracajú, Soe-,
corro, Larangeiras, Divina ,Pqstora, .T aparat11ba, Rozario, Maroim..,
S. Óhristovão, Itabaiana, Simão-Dias, Lagarto, Bnquim, Estançia, ~· Luzia, Itabaianinha, Ca:mp_os, Capella, Propri<i, Villa-:
Nova e Porto da 'folha.

?·

JUlZES DE DIREITO

As ·111

comarca~

FJ i~'eito 1 todo~

da provincia acham-~e provülas d0 juízes de
em effoctivo ex,erçicio, com exçepção (1p e n~ dQ (} G

7~

..Taparatnba, bacharel Joaquim Pereira da Silv~t Mon1.cs, rJli e osüí
110 goso de trez mezes de licença, para t raitar de sua saucle.
De accordo com a lei, i1or acto de 23 do novembro do anno
findo, foram nome~clos os substitutos dos mesmos juízes, no corrente anno, pela forma seguinte:
COMARCA DO ARACAJU

r

1. O juiz rn.un icipal e do orph ãos do termo do Al'acajú.
2.º O juiz mu nicipal e de orphãos do termo elo Soccono .
.S. º Os supplentes do primeiro termo.
4. º Os supplcnies elo segundo termo,
0

CoMAU.CA

DE

S. C1rnrsrovio

1.º O juiz immicipal e de orphãos do termo ele S. Christovào.
'f2. º Os supplentes elo mesmo termo .
.3'.o Qs S\ipplentes elo teemo de ltaporanga.
COMARCA. DA ESTA:t\ C I A

1. o O ,juiz rnunicípal e do orphãos do termo da Eshmcia.
2.º O juiz rnunici1)al e d~ orphãos do termo çle Santa Lu'.4ia,
3.º Os supplente:i> do primeiro ternrn.
·
li. º Os supplm:i.tes do segundo tei:mo .
Co'.\rAnCA no Rro REAL
'(

•

i..
2.º
:3.º
4.º

O juiz mnnrcipal e de orphãos do t&rmo ele lt,aba:ianirih a .
O juiz nrnnicipal e de or_phãos do termo d~ Camp.o s.
Os supplent.Bs de pl'imeiro ternw.
·
Os supple1~tes elo segundo tern~ó .
Cü1>IAilCA DO LAGARTO

1.. O :juiz municipal e de orphàQ$ do tenpo do Lag arto .
2. o ju'iz mmricipal ,e d.e OlJlhãos elo terrno .de 'pi mão pi_as.
p." Os suppleütes do primeiro termo.
4.º Os supplontes do .~e.gundo ternJ.Q,.
COllIAilCA DO BOQU!'.11:

1. o O juiz municipal e de orphãos do termo do Bucgri111_.
2. o Os supplontcs deste mesmo ~rrno. ' · ·
·'
·
S.º O::< supplei1tes elo tevmo d.o 1\rauá.
4.º Os supvlent.es elo termo do Eiacl~ão ,.
COl\IA.RCA

DB

ITA:BAE>1A

1. o O juiz municipal g el e orphãqs elo ternw elo Ifab _1,;ana"

-2. o Os supplentes deste termo,.

COMAHCA DE

·

·

LAl,l.AN(!ElUA,'S

i. o O juiz municipal e de orphãos elo termo elo Larnngei:r\ ts,

~ o
.: :

Os supple1}tes deste t ern10 .

·

-··

-
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COMARCA LO RIA CHGELO

1-.º O juiz municipal e de orphãos do termo do Divina Pastora.
2.º Os s upplontes do termo de Riachuclo.
3. º Os supplcntes do termo ele Divina Pastora.
COMARCA DO MA ROrnI

1.º O j,uiz municipal e de orphãos elo termo de 1Vfaroüi1.
~.º Os supplentes deste te:rrno.
3.º Os su ppl entes do termo de Santo Amaro.
COJIIARCA

1. º
2. ·
3. º
4. º

DE JAPARATUTIA

O juiz municipal e de orphãos do termo ele J apara tuba.
O juiz municipal e de orphãos do termo do Roza1~io.
Os su1iplentes elo primeiro term@.
Os supplentcs do segundo termo.
Co~íAil.CA Dll PRo:r>mÁ

1.
2. º
-3. º
4.º
0

O juiz municipal e de or-phãos cló termo de Propriá.
O jufa municipal e de orphãos do termo de ViHa-N ova.
Os supr1lontes do primeiro termo.
Os supplentes elo segundo termo.
COMARCA DA CAPELLA

1. º O juiz imrnicipaI e ·de orphã.os do termo da Gapelia ..

2. º Os suppl entes do mesni0 t erh1o.
3.º Os sup.p lentes do ter:mo ele N. S. das Dores ..
Co:rirAncA no, GAn.Anu'

J.º O juiz municipal e de orphãos do termo: do Porto ela Folha.
2.º .Os supplentes do mesmo termo.
·
3.º Os s:uppJ'cntos. do. termo elo Currar cTe Pedras ..
JUIZES MUNICIPAES

E,stã.o proYido,s todos os cargos de juiz·cs municipaes formados, achancTo-se fóra de exercício e no go.zo de 3 mez:es ele licen ça,
])ara tratar de sua saude, o juiz ~nicipal e d'orphãos do termo cte
Divina Pastora, bacharel Antonio Elias d'Aguiar.
Tendo vagado o logar de juiz municirwl e d'or phãos· do termo do Porto da Folha, em consequencia de· ter s ido delle removiffo para o · éle Pane.lla.s. na provincia de Pernambuco, o bacharel
~f osé Paulino Cavalca:nti d'Allmq~rnrque, foi J?ara O· mesmo cargo,
por Decreto ele 26 ele Novembro fmdo, nmneaclo o bacharel Francisco de Souz[t, que já prestou juramento e assumiu o, exercício.
Achando-se vago identico cargo no termo do J;_,agarto, foi
nomeado para cxercel-o, por Decreto de 8. de Fevereiro findo, o
bacharol Philomeno ele Vasconce.Uos· Hora, que j,ã. prestou j,ura.tnonto.

•

9 '
Por acto de 20 de Fevereiro findo, em virtude de ter-se provado achar-se G municipio do Aquidaban em condições legaes, foi
alli creaclo fôro civil.
Poracto ele 21 ele Novembro elo anno ·finclo, foram nomeados
s11pp1cntes do juiz municipal para os diversos termos ela provincia, ·
afim de servirem no quatrienio, que começou a 21 ele Março deste
anno.
·
O mesmo acto tem soffriclo · algumas alteraç-ões1 em consequenci.a de não terem sido solicitados em tempo, os fatulos de [\1guns nomeados, e terem outros pedido dispensa.
PROMOTORES PUBLICOS

·

Estão preenchidos todos os cargos de promotores publicos
dàs comarcas da ·província.
Todos elles acham-se em exercicio, com excepção dos das
comarcas de S. Christovão, Buquim, Itabaiana, Ultimamente nomeados pelo meu digno aIJtecessor.
OFFICIOS DE JUSTIÇA

Como s·a beis, a l~i n. 3.322 ele 14 de Julho do anno findo,
passou para as presidcncias de provincia, a competencia de nomear
vitaliciamente os serventnarios para officios de justiça .
. Em virtude das disposições da mesma lei, foram nomeados
para Jogares que vagaram:
.
Dativo Procopio de Jesus, para os oflicios de L · tabellião do
publico, judicial e notas, e escrivão da provedoria, de capellas e residuos elo termo ele S. Luzia; Glycerio Esteves Lima, para os de
2.º tabellião elo publico, judicial e notas e escrivão ele orphãos e au~
zentes do termo ele Itabaianinha; Antonio Francisco dos Santos,
para o de 1.º tabellião elo publico, judicial e notas e escrivão da provedoria, capellas e residuos do termo de Campos; José Raymundo
de Araujo, para os de 2.º tabellião do publico, judicial e notas e escrivão de orphãos e ausentes do termo acima citado; e Antonio Pereira de S. Anna, para os de 2.º tabellião do publico, judicial e notas e escrivão de orphãos e auzentes do termo de Rosario.
Todos os nomeados acham-se em exercício.
ADMlNISTRAÇ.c°iO

POLICIAL

Acha-se á testa da administração policial ela provincia, desde
o dia 9 ele Março findo, o Dr. Lycurgo de Albuquerque Nascimento, nomeado Chefe de policia por Decreto de 2t.i de Novembro
do anno passado, em substituição ao Dr. José Ignacio Fernandes
de Barros, crue foi exonerado a seu pedido por Decreto da mesma
data.
A Secretaria da policia funcciona á praça de Pa1acio, em
predio particular, pelo qual paga o Estado o aluguel annual de 800$.

- rn O mesmo predio offerece os necessarios commodos para _re ..
sidencia do Chefe de policia, que occt1pa o pavim:mto superior,
funccionando a repartição no pavimento terreo,
Por acto de 22 de Junho elo anno passado, em virtude de proposta apresentada pelo Dr. Chefe de policia, foi crearlo um 3. º dis~
tricto policial na freguezia de N. S. de Guadelupe da Estancia, comprehenclendo as ruas do Visconde elo Rio-Branco, Aquidabam, Por~
tinhos, General Pedra até a e!.'iquina da de Serafim, ~fonta Ornz elos
Captivos, Bahia e JaqueiPa, Paraguay .e Cachoeira até o ribeiro
Itaguahy e seus vertentes, limites da freguezia clacruella cidade com
a v11la de Santa Luzia..
Foram nomeadas as respectivas auto11idades policiaes, assini.
como teem sido preenchidas as vagas que se tem daclo no quadro clq
pessoal da polici&..
·
·
A provincia está presentemente dividida cm 27 termos de d'e,.,
legacia e 59 clistrictos de subdelegaci~.
PRISÕES PUBLICAS

Existem na província 7 cadeias, proprios provinciaes, situa ..
das na capital, S. Christovam, Lagarto, Santo Amaro, Oapella,
Villa-NoYa e Propriá.
'
Nas demais localidades servem de prisões publicas pequenas
ca5as alugadas, e que absolüta1nentc não offerecem os necessarios
eommoclos e segurança.
Excepção feita da cadeia da capital, que é um edificio de bôq.
construcção, e que dispõe das accommodações exigidas em estabelecimentos d0 tal natureza, as demais necessitam de grand es e dis-.
pendiosos reparos, equivalentes quasi que a uma reconstrucç,ão;
alem de que nestes edificios não foram observadas as regras de
hygíene, tão recommendadas em tq,es casas.
Na casa de prisão desta capital ainda não foi possi vel esfabe.., _
lecer definitiYamente o systema penitenciario, de que trata o Regt1 ...
fament.o de 5 de Outubro de 1872.
·
·
Diversas tentativas teein ~ido feitas, mas todas ella~ teen:i
naufragado na pratica,·
· · · E' verdade que o§ 6,º do art, 10 da Resolução provincial n·
1.317 de 26 de Abril de t88G cmisigna & verba de dous contos de
réis para serem montadas naquelle estabelecimento as officinas de
sapateiro, marcineiro e alfaiate; mas as circumstancias financeieas
da província não co11se11tirai11 leyar-se a e:fleito tão util melhora-.
prnnto.
'
Julgo que semelhante verba deye continuar a figurar no- oe"
çamento Cil~e hou Yercles de confecç,10nar, porquan.to a despeza de
que se trata, além de trazer vantagens reaes aos sentenciados, n,àq
é improductiva p.ara a provincia.
Nas officinas ele alfai~te e sapateiro pode ser promptificaclo
todo o fardamento necess~i1 io ao corpo de policia, o que far<'t muito
diminuir o dispendio que com este serviço faz a província.
Alem disto o criminoso, encontrando meios de des;e:µvolver
f\Ua actividáde, não vendo somente diante de si o isolamento de
}IP~ carcere e o remorso do delicto commcttido, rrtais f'cilmente si;
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-Hrehabili tará ao infüno benefico do ü·abalho, supremà lei da foliei~
dado huma1ia,
C.ORPO DE POLICIA.

Y,

·l f\

Nã.o tendo esta illustre Assemblóa ·em sua ultima reunião,
yoütdo a lei de fixaç-ào do força ·para o corl'ente exerc icio, resolveu a
Pres idencia, por actn de 10 de ·.Junho do anno passado, mandar vigorn,r n,aqndle exe rcício a Hesolução n. t.318 de 26 ele Abril de
t886.
Esta resoluçãto prescreve que a força policial da p1•ovincia con·
13fará de um corpo com 380J)raça~. inclusive officiaes.
Actu.almente o esta o effectivo é de_37J praças, que assim
iiiscriminam-so:
·
Ma.+or 'cornni.andan.te. • , .
1
Alferes Quartel-mestre .
1
Sargento ajudante. .
.
1
P ito c1uartel-m.estJ1e .
1
Mestre ele musica , .
l
C ontra mestre de elita
t
Mus icos . .
. •·
. ,
H
Capitães . ~
4
'f'enentes ~
-4
Alferes . .
:>
1. º' sargentos
.·
4
2!~ ditos .
8
F.urrieis .
4
C abos . .
24
Soldados . . . •
_. .
294
Cornetas .
4
371
Esta força acha-se clistribaidêt eiu ,32 dcstacawentos poli··
~íae s, existentes nos po~tos seg1ül:i."tes:

S- Chri $tovão , / . , .
Estan.cia , ·
.
•
Maroim . . .
Propria . '.
Larangeiras .
Lagarto . . ,
V illa-Nova
Capella
I tabaiaua. .
Itabaianinha.
S imão Dias . . . . .
Nossa Senhora das Dores
Hosario . .
.Japaratuba . . ,
Porto da Folha. . .
C urral de Pedras .
f}i<).chij,<1 . ·. · : · . •
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Riachuelo .
Buquim .
Itaporanga . .
Espirito Santo.
Villa Christina.
Campos . .
AquiclalJan . .
Divina Pastora.
Siriry . .
Pacatuba.
Santo Amaro
Succorro.
Arauá. .
S. Paulo.
J{ajas •

12 -
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5
4

,.

.

. ..

4.
7
4
4
4

4
3
3
4
2
4
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Excluída a officialidáde, pesseal da musica, e praças empregadas no quartel, repartiçües publicas e em diligencias, permanece na capital um pequeno numero, não sutficiente para fazer face
ás exigencias do serviço,. com guardas, rondas, etc.
Se nã.o fossé o estad:o pouco prospero das finan ças pr~vin
ciaes, eu vos proporia o augmento . do mesmo corpo, necess1clade
reconh ecida por meus illustres antece~sores.
Nã.o tem si do possível fornecer todo o. fardamento ao corpo,
á vista da falta de numerario nos cofres do thesouro, de sorte que
a Presidencia tem mandado pagar em dinheiro á diversas praças a
imporbncia do fardamento a que teem direito.
Este systema não me parece conveniente, porquanto não se

N)(Te notar no dito corpo completçi. e inteira uniformidade no farda,.
rnento.
O edificio em que funcciona o quartel de policia, é proprio
provincicil, e acha-se em bom estado de conservação.
·
As praças, quando enfermas, são tratadas no Hospital de caridade desta ca11ital, pé1ra quem reverte a importancia do soldo por
inteiro das rnesmas praças> quando solteiras, ·ou duas terças partes
quando casadas.
Por acto de 17 de Novembro ultimo, foi concedida ao cidadão José Maria Alves da S ilveira, a exoneracão que. pediu do posto de alferes da 4. a companhia.
Deixou do ser preenchido este logar, â vista do que prescreve o art. 3. º ela Resolu ção n. 1.3'18.
Por actos de 16 de .Março flndo, resolveu a Presidencia conceder reforma com o soldo correspondente ao tempo de serviço
que contavam ao 2.º sargento, Antonio A lves d'Oliveira e ao cabo
Dionizio José de 8. Anna, os qnaes, em insp.eccão de saude, foram julgados incapazes de continuar á servir. ~
·
Commô,ncla o dito corp"o· o rnajor Ernesto d'Arujo Góes.

·r-

GUARDA

13 NACIO:NAL

Esta forca civica, segundo a organisaç-ão dada pelo Decreto
de 1B de ~etem(JrO de 1879, divide-se em nove commandos superiores, comp rehendcndo ~l batalhões, 7 secções de batalhão e um ·esquacl'rào de cavallaria.
'
Todos o::; corpos acham-se definitivamente organisados, nofando-se, porem, tLUC em alguns delles existem officiaes que não se
. acham zi.inda reconhecidos.
Em vista da recomn10ndaç·ão do Ministerio da Justiça, em
Avisos de 30 de Dezembro de 1886 e 16 de Novembr6 de 1887, em
30 deste ultimo mez marcou a presidencia o praso de 3 mezes, afim
de que todos os officiaes ela g·uarda nacional se apresentassem fardados e promptos para serviço, deycnelo tal apresentação ter lugar
do seguinte modo: os coroneis cornmandantes superiores e seu estado-maior deviam comparecer rJerante a presidencia; os tenentescoroneis e majores commanclantes de corpos e secç-ões, perante os
commandos sn]'eriores, e os ofhciaes subalternos perante os seus
respectivos commandantes.
Em 29 Je Fevereiro uliirno terminou-se o praso de que acima trato, e apenas apresentaram-se perante a )Jresidencia, segundo
consta da secretaria .do governo, os officiaes seguintes:
Coroneis cornmandantes superiores:-José ele Faro Rollem]Jerg-, José Zacharias ele Carvalho, Domingos Dias Coelho e Mello
e Vicente Luiz de Oliveira Ribeiro.
Majores ajudantes de ordrns:-José de Barros e Sá, Felisbello Firmo de Oliveira Freire e Luiz Carlos da Silva Lisboa.
Capitão quartel mesire:-Felisberto ela Rocha Prafa.
Por Decretos de 5 de Novembro de 1887, '14 de Jan eiro,. 8 e
29 de Fevereiro deste anno foram reformados os coroneis commandantes superiores das comarcas de Lara.ngeiras, Lagarto, Gararú,
Propriá e Capital, José Matheus Lei-te Sampaio, Antonio Manuel
da Fraga, Antonio Alves ele Gouveia Lima., João Baptista Gomes
e Domingos Dias Coelho e MeHõ.
Parn preench~r taes vagas foram nOJ?rnados por Decreto da
mesma data, corone1s commandantes super10res das seguintes comarcas: de Larangeiras, o capitão Vicente Luiz de Oliveira .Ribeiro; ela do Lagarto, o major João Dantas dos Reis; da do Gararú,
o capitão Luiz da Silva Tavares; da de Propriü, o capitão Leoncio
Guedes Barretto, e da da capital, o cidadão Luiz Francisco Cardoso de Menezes.
Jêi prestaram juramento e tomaram posse dos cargos os coroneis Vicen te Luiz de Oliveira Ribeiro e João Dantas dos Rei'3.
Forntii tambem reformados nos mesmos postos o tenente- '
coronel e 1.ramanclante do bat... hão n. 21 ela parochia do Porto da,
Folha, T e ·tnli ano Gonçal ves Lima, e o ma jor da 7. • seccão do bntalhão da ~1 Mo chia da Cal?ella, Antonio José da Cunha, ê no posto
de tenente coronel o ma.JO l' commandante do L · esquadrão de cavallaria c,ln. co marca da E stancia José Cardoso da C mz Lima.
Obteve exoneraç:"io , cí. pedido, do posto de major comman~
dante da 4." secção do ba,talhão da parochia de l\faroim o Dr. José
1
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de A"5uiar Botto de Barros, e passou para o sc1·viço da rese rva, o
tenente coronel commandante rlo batalhão n. 14 ela parochia de
Larang·eiras, Antonio Luiz ela França.
l:;ioram nómeados: capitão quartel mostro elo commanclo superior das coma rcas ela capital e 8. Christovão o cir1a'.lão J ucund o
do Rozario Montalvão ; major commandante da 7." sec ç;Lo do batalhão da parochia ela Capella o capitão M:muel do Oliveira MatJ.os;
lna.jor corn,m,andante da 4 . ~ secção do batalhão da parochia de Maroim o capitão Mig uel Pereira do s Anjos, e tenente coronel commandante elo batalhão n. '14 da parochia ele Larangeiras o cidc.i.dão
Francisco José de Vasconcello s.
E' o que i,lltimamente h~ occorrido no serviço a-a g uarde\
nacional,
FORÇA PUBLIOA

SECRETARIA MILITAR
O.ontin~rn a desempenhar as furt cções de ajudante de or~ens
da Pres1dencia. e encarregado elo detalhe o alferes d;,1 companhia de
infanteria desta província, Manuel da Fraga Barretto.

COMPANHIA. DE INFANTERIA

O estado effocti vo desta companhi~ compõe-se de ·1 capitão~
cornman,dan,te, 1 tenente; 2 alferes, 1 t. · sargen to, 2 2.' ditos, l furriel, 6 cabos, 5 anspeçadas, 40 praças e 2 cornetas, ao todo 62. ·
·
Existem mais 4 praças aggregadas e '18 adclidas, perfazendo
p total de 84 praças.
.
·
Esta força é reconhecidamente insufficiente para atteride11
a to d~s as 11ecessidades elo serviço, o qu e em muitas occasiõ~s,
causa serios embaraços a administração.
Comma11da a mesma companhia o capitão Victorino elos
Santos Silva.
Prestam serviços medicos, não só na respectiva enfermaria ,
como nas inspecções, tre~ ciru rgiões do corpo de saudo, accumn-:
]ando ·um delles as fun cções ele delegado do cirurgião-:mór da
exercito.
'

DEPOSITO DQ!3 ~RTIGQS BEI~LICOS

E' encarregado deste deposito~ que fnncciona em um propria
nacional, sito á estrada que concltfi desta capital ao 11ovoac1 0 de
Santo Anto nio, o capitão honorario do exercito Frai~cisco J osó Tra-,
pssos.
.
.
. ·
. No meSfD:O d.e posito mpstem tres praças ela companhia, e11car.~
·regadas flo se1·v1 ço mterno.
·
··
·
O material de guerra recolhidq áqu elle estabelecimento, alem
pe antigo, acha::se quasi todo imprestavel.
' ·
·
· ' ··
~
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AL lSTAMENTO MILITAR

•

A' despeito das mais -energicas e imrnodiatas providencias
aclopfadas pela administração; ainda nft,o foi possivel dar-se inteiro
.e exacto cum])l'imento ne~sta peovincia á Loi n. '2.5::16 ele 26 ele 80
tembro de 187~ e Regulamento approvado pélo Decreto n. 5.831 do
27 de Fevereiro de t87i1, estabelecendo no paiz o alistamento de
cidadãos aptos para o serviço do exercito e da armada.
Rara é a junta =ruo reune-se no dia prescripto em lei para cla1·
começo ao:!! respectivos tra halhos, e acrnellas que cumprem esse dever
veem-se forçadas a wspender a reuni[t0, em consequencia· de falta
de base para confecção do alistamento.
. .
Os inspectores de ::ruaeteirão, obrigadog a fornecer as listas
parciaes de crue trata o art. 14 do citq.do Regulamento, descuram-se
inteil'amente desse devor, i 1 azão principal da falta de execução (/ít
lei de q~rn me occupo.
·
.
·
Em geral as autoridades policiaes, e mesmo os j uizes de paz,
presidentes claj unta, prestam-se á.quelle serviço com muito pouca
vontade e interesse.
A imposição das multas estabt)lecidas em lei nem sempre pro,d uz o resultado desejàdo, porcruanto muitas vezes vai recahir nos
iinspectores clG quarteirão, em ge11al homens pauperrimos, que por
tal motivo deixam de pagar a multa imposta, ncmtrnlisanclo-se cle st'~
arte o effeito da penalidade ele que se trata.
_
Durante o anIJ.O findo, segundo os dados existentes na se~
ceetaria do governo, apenas foram revistos, pelas respectivas jLintas, os alistamentos das pauocl).ia~ de S.Cbristovão, S. Lnzia, Campo elo Brittq, lV!aroim e Santo AmaJJo Em todos as dema is n ão
se procedeu ao alistamento militar.
·
No dia t.· ele Agosto deste anno cleveni reunir-se as jnntas
parochiaes, e prepa!í'O-me pc:tra, em tempo opportuno, expedir a.s
mais túf:11ina1~tes onlens, afü'l} de realisar-se c011Yeniepternente o
dito serv1ço 1
1

,OBRAS MILITARES

.
Nesta provinda as obras pertencentes ao ~ifinistedo da Gu e r~
!la acham-se a cargo do engenhefro militar Dr. Jqsé de Siqucit'tt
Menezes.
O quartel da compa11hia de infanteria achava-se em 0sta(lo rfo
inim inente ruina, de sorte que, mediante autori~:mção do Ministerio
da Guerra, proceden-;-se nelle aos urgentes concerto s de éíLl e necessi tava, tendo-se despendido a quantia ele 773$83 l, concertos qu e fo..,
rani executados sob a immediata inspecção e fiscG1Jisa ção cl'aqnelle
engen11riro.
.
I-la pro.iecto para constmcção ele um novo quaetol por isso
que acJLrnlle não offerece garantias de segurança, á visia da pouca
base com que foi primitivamente construido.
·
Por este motivo cli versas fendas teern apparecido na~ p1rcdes
p,:'): ternas e internas. O prqjecto a qu 0 alluclo pende de 'parecer do
' ·
· - · ,
- ·
·
J} rchivo Militar da Côrte.

/J

/

O edificio onde funcciona o deposito de artigos hellicos tambr,m · precisa de reparo<s, para os quaes o referido eng-enhei.ro miliiar jú confeccionou o respectivo orçamento. Não foram amda autorisados pe]o ministerio competente.
CAPITANIA DO PORTO

O Jogar de capitão do porto desta província, está sendo interinamente exercido pe]o secretario ela capitania, em conseguencia
de tC'r sido nomC'ado lnspector interino do Arsenal de marmha de
Pernamb uco, o capitão-tenente Augusto Cezar da Silva, que o occupava
Tal snbsfüuição faz-se deste modo, porque nesta província
não existe ofücial da armada effectivo ou reformado que podesse
exercer interinamente dito logar, qne até hoje não foi definitivamente preenchido.
O pessoal da capitania compõe-se a]ém do capitão do porto.
11e um secretario, um escrivão da praticagem das barras, um ofür.ía1 de deligencias e um patrão mór.
Além destes, ha mais: um primeiro pratico das barras, a cujo
cargo se acha o serviço da praticagem da barra do Rio Real; seis
at.alaiac1ores-pharoleiros , contractados, os quaes servem dous na
harra c1o Cotinguiba, dous na do Hio Real e dous na do rio São
Francisco.
·
A marinha~rem da capitania compõe-se do um patrão de esca.ler e 8 niarinheiros.
Proximamente terá de começar a construcção da atalaiapharól da barra do Coting;uiba, segundo participou o exm, snr. conselheiro Ministro da Marmha. em Avizo ele 25 ele Ja11eiro ultimo.
Para semelhante fim já foi contractaclo um engenheiro mechanico, e o material deve aqui chegar brevemente, no transporte
de gue rra Nfadeira.
·
Durante o anno findo a barra do Coting-1úba, a mais importante da prnvincía, foi frerruentada por 240 embarcações, sendo ·191
uacionaes. o 49 estrangeiras.
No decurso do mesmo a11110 sahimm da elita barra 236 embarcações.
O rnrviço de praticagem nesta barra está á cargo da Associaç~ão Ser.gipcnse que dispõe do seguinte material: dous vapores
do reboque, e um cutter que serve de catraia, o qual está em pessimas condições de conservação.
.
Na ba1'ra do. Rio Real a segunda da província, em importanc1a. entraram no dito anno 167 embarcações e sahiram 148.
A barra do Vasa-barris, é apenas frequentada mensalmente
.
11or ·:_im vapor da companhia bahianna, e por uma ou outra embarcaçàu.
INSTRÜCÇÃO PUBLICA

..

A instrucção publica desta província a.inda não attingio, infe·

J1unento, ao gráo de desenvolvimento que seria l)ara desejar, como

-

•17

reconhece o Sr. Dr. Dieector Geral do ens1110 em seu reiatorio ,
<rue enco nt rareis entre os a.nnexos.
.
E é para deplorar. semelhante acontec1mento, desde que se
.nonsid fü·ar que a provincia despeµde com aquelle importante serviço quasi que a terça parto do sua r eceita.
_
Se outros foss em os resultados obtidos não resta lluvicla que
a despeza em questão seria muito bem 'tpplicada, por quanto cl erranrnt· à insteu cç~w por todas as camadas sociaes alé~ ele um cl ev~r imposto ao Estado, é um ben eficio de incalculaveis consequencias.
Sem educaç,ão intcll ectual não ha i10~0 que pos?a. progredir;
sem ella não se póde comprehender venladeira perfectib1l1dade, desde que na sociedade hodierna são condcmnaclos ú immobilidacle
.:aquelles que conservam-se impassi veis ás projecções da luz.
Sendo a :instrucç·.ão popular o in strumento n1ais certo, mais
cfficaz, cujo soccorr ó possa ser invo cad o para melhorar todas
as classes; sendo o meio mais seguro. para extinguir a mendicidade nas futura.s geraç\ões, segundo a 01Jiniào de um notavel publicista, confi rmada pelos factos de todos os dias, chega-se á conclu são de <ruo é indi spensavol .cuiclar com interesse de semelhaniu
assumpto, que se ii::npõe ?is p1ais .serias e profundas meditações.
Entretant0, sinto .declarar~vos, pelo ligeiro estudo que hei
feito sobre os negocios desta provincia, ccmveuci-mo ele que o ramo
ele serviç"o de que mo occupo não tem correspondido absolutamente
aos sacrificios feitos, nem satisfaz aos desejos t1a publica· opinião.
Escholas sem mestres que se compenetrem de seu elevado sacerdocio, alumnos sem estimulas incutidos por aquelles que teem
sob sua direcçàO" o ·encaminhamento das infaütis intelligencias; escholas dessiminaclas em profusão, mas sem se attencl ér ás condiç:ões
locaes e frequ encia, acarretando enorme despe~a para os cofre;3:, tal
o aspecto que apresenta a instrucç,ào publica na provincia.
E' preciso. que lanceis vossas vistas para este importante ponto, e podeis confar .c om a minha .cl edicaddi cqacljuvação.
O melhoramento e regulaeisação elo scrviç.o ele que me occupo imvorta não só o levantamento do ensino, corno ainda oconomi n,
para o erario provincial.
.
.
O Sr. Dr: Director geral elo ensino, em seu relatorio propõe :
Divisão da Peovincia em ·quatro comarcas litterarias, cabendo a fiscali sação das osc·holas ·cle· cada ·urna dessas fracç;ões a um sub-director ele en sino devidam ente remunerado;
S uppressão, desâe já, de toc1as as cad eiras que não tiverem
frequencia legal,"só se podendo croar novas em lugares erp. c!Ue hou Yer um certo nuincro el e fogos, sob prospotas elas Gamaras Municipaes , e depend endo de recensea mento ·por ellas organisado;
Igualar-se o ord enado de. todos os professores, e que as res. pectivas grntificaç., õcs sejam proporei onaes ao excessó ele alumnos
sobro os 20 de frequencia determinacl o para creação e manutenção
da csch ola;
. Extinguir-se a verba para pagamento de aluguel de casa onde
foncc10ne 11. oschola, corrernlo semelha.n te clespeza por conta da:i
Camar<ts Municipaes;
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Desptmsa de concurso para que as normalist~s ·possam sei·
nome:Ldas para cadeiras que vagarem.
Indica ainda o mesmo Dr. Director:
Novos e mais fortes incentivos para o zelo e activiclade dos
instituidores; ·
·
· . A maior severidade na punição dos abusos ;
, A maior energia na fiscalisação;
A mais conveniente dis~ribuição topographica das escholas ;
A melhor escolha ele estimulos para os alumnos ;
·
A creação de bibliothecas e caixas escholares.
Sobre tae5 propostas resolvereis o que julgardes melhor, QOnvindo, attento o estado das finanças provinciaes, não augmentar a
verba consignada para o serviço da instrucção, mas diminuil-a muito, o que, me parec.e, pocler-se-ha consegúir, sem prejuiso par& o
mesmo serviço .
·
Ha na província '180 escholas de instrucção J?rimaria, que·
de~criminam-se deste modo ;.
' DE

1. ª CLASSE

2

Pira o sexo masculino . .
Para o. sexo feminino. .
Mixta ·.
DE

2. •

3.

1

41 •

• \

10
10
..----- .
3

Cl;.A. S&il

Para o sexo masculino .
Para o sexo feminino. .
·Mixtas.
DE

6

1

CLASÍiE

·Para o sexo masculino .
Para o sexo feminino .
Mixta.s.
<pE

28

2~

.,

2

CLASSE

Para o sexo masculif\o.
Para o sexo feminino .
..
Mixtas.
·R esumindo :
Cadeiras paria o sexo nrnscTJlino .
Cadeiras para o sexo feminino
Mixtas .

·- .

16
15'
6~

54

56
70

T otal.
:,
180
As cadeiras de que se t rata são regidas por profe::;sores, Cl}-$ •
jo ~ provimento.s s~q :
157'
·
V1tahc10s.
.•
~ ffoctivos

,.

23

....
#11

•

19
Existem avulsos 12 professores, sendo: de 2. • classe '1, de 3.·
de 4.ª 8.
Por falta de frequencia escholar, e em attenção ao estado das
finanças, foram suppressas as cadeiras da villa do Porto da Folha
e elos povoados ela Lagôa-Verrhelha e Mucambo, sendo transferidas ás sédes de muitas outras, de accordo com a autorisação 'conforida á Presidencia pelo § 10 do art. 27 da Resolução n. 1317 do 26 d-e
Abril de 1886.
·
·
Foram jubilados os seguintes professores, com ordenado a
que tinham direito, á vista da lei regulador::t da especie :
De Larangeiras, D. Hermelina Escocia do Sacramento Leite, por acto de 29 de Agosto do anno findo; da capital D. Alc-:na
Esmeralda de Barros por acto de 18 de Janeiro do corrente anno.;
do povoado Samba, Hygino Vieira da Silva, por acto de t5 de Mar'ço deste anno; da Estancia, Antonio Teixeira Fontes, por acto da
mesma data; da Capital,D. Malthilde Adelaide Guimarães e Olivefra,
por acto de t7 de Março ultimo e de Pacatuba, D. Amelia Sophü~
de Sá Travassos, por a,ctó da mesma data.
·
Opportunarnente ser-vos-hão presentes os actos a que mo .re.firo.
.
Durante o ann.o findo matricularam-se nas diversas eschola.s
3/±27 alumnos do ambos os sexos, o frequentaram 2. 285.
·
Relativamente a população ela proviiicia é mui diminuta a ma,
tricula e frequencia escholar.
A eschola normal do 1· grào, destinada a preparar prof.esso~
1•as, vai funccionando coin a necessaria regularidade, segundo infor,
ma o Dr. Director ~eraI; qtie propõe diversas altera.ções no pro ...
gramma ele ensino aa referida eschola.
·
.
·
O movimento da eschola, no am}.O fiJ1,clo, foi o seguinte ;
Matricularam-se 51, s-endo !
10
No 1. · an.no,
.
2·.
))
24
17
$.·
/)
~e

0

v'

!'° '

•

51
Passaram para e 2. · a:q.no
Idem para o 3. · anno.
ft.eceberan). gráo

10

?.4

17
51

A instrucção secundaria é dada na Eschola.,.normal do 2. · gráo,
onde funccionam as cadeiras seguintes :
Latim-Francez-I nglez - I taliano-Portuguez- Geograph ia
,,.--PhilÜsopli.ia-Ji,hetorica-I-pstoria-:Arithmetica e algebra-Geomctria.
A matricula neste estabelecimento foi de 87 alumnos e a fre'l'
qucncià de 43
· _.
·
',
J.!j' inteirame11te desaniinador este result~c1o

•

- .20 lJ rge adoptar uma medida que tenha por fim erguer acru ell_a.
ulil instituiç:ào do estado de abatimento em qne se acha.
·
·
Ha mais de tres annos viYcm completamente descrias as a11Jas lla 1 eferü.la Eschola; entretanto que a província dcspernle com
· s~a sustentação avnltn.da sornma. ·
· · O Dr. Director elo ensino propõe, como mediclq. infallivol
para o levantamento ela dii.a eschola, a incompatibilidade dos lenies
ao en:::ino particular, dando-se-lhes, porem, um augmento nós
respectivos vencimi:mtos
Com o criterio que vo5 clintingue resolvereis á respeito a qne
r n Lencl ercles acertado, parecendo-me inacceiiavel, nas actuaes circ um::;tancias, a ultima parte da proposta.
·
Em Novembro do anno findo procedeu-se perante a Delegacia CSi1~cial do Inspector geral da instrucÇã,o rublica da Côrte, nesta provmcJ;),, .a os exarnes geraes de preparatorios.
.
_
O serviço correu rugularmentti, obtendo-se o segurnte rcsLü...:

fado:

In scrovcrarn-se 127 examinandos sendo em:
Portuguez .
Latim. . .
Francez .
lnglez. . .
Arithmetica.
Algebra , .
Geometria .
Historia . .
G eographia.
Hhetorica .
Philosophia

.
.
.
Dcgfos foram appro.vados.:
Com clístineção · .
Plenamente.
Approvaclos.
Heprovaclos. . . . . . .
fohabilitac!os para prova 01'al
Não resIJoncleram á chamada..

26

13
21
'13
9~

~;:)

4
t:\

,_.

8
3
3
5

127
5

34

51
8

20
9

127

Coni.i núa a de sempenhar as_fon cç:üos de Director g-erar do
t)r. Dr. Peli no Francisco ele Carvalho Nobre.

em:ino_o

CULTO PUBLICO

Es ta provineia, rrue faz parte ecclesiasticame nte do a.rceb isPª'.l o da Ihl~ia, divid e-se em 31freguoúas. ú cargo ele 19 pnrachas.
eo !lado:s o LJ onc;ommcndados .

•

-
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Desempenha as funcções de vigar10 geral o · Rvm . conego
João Baptista de Carvalho Daltro, Parocho da freguezia do Lagarto.
Acha-se no gozo de ·licença, por tempo indeterminado, concedida pelo Mini stcrio do Imperio os parochos collaclos das freguezias de Divina PastQra e Santo Amaro e por tres armos, para tratar de sua saúde, o parocho de villa-Nova, Luiz Justino ela Costa.
Em geral carecem ele reparos, utencilios, paramentos e alfaias as differentes igrejas matrií'.es da província. .
A matriz desta capiial, templo que custou á província perto
de 200:000$000 de réis precisa de alguns reparos necessarios á sua
coríservação, e ainda de ser dotada de altar-mór decente.
O que alli serve não está comr>ativel com a magestade do
,
culto, nem satisfaz ás exigencias do ediíl cio.
.
Attendendo a solicitação feita pela commissão incumbida da·
chrecção das obras da igreja matriz de Pacatuba, em data de 15 de
~ ovembro findo, determii1ou a P r esiclencia que fosse posta á dispos1ção c!::i. rnesma commissão a quantia de 1:552$000, que se achava
recolhida aos cofres da Thesonraria de fazenda,- saldo do producto
de urna loteria extrahida na Corte, ha annos,em beneficio não só das
obras da referida matriz, como das do orto da Folha e Villa-N ova.
Consta, que as obras ela mesma matriz vão adiantadas.
INSTITUIÇÕES

DE

OH:ARIDADE

HOSPITA L DE CHARIDADE DA CAPITAL

Este utilíssimo estabelecimento, fundado nesta capital em
J anciro de 1862, vai prestando bons serviços á classe indigente,.
que alli encontra alliviQ aos seus soffrimentos.
A commissão administrativa elo mesmo hospital foi renovada
por acto ele 19 de Janeiro deste anno, e está assim composta:
Director-Dr. Olyntho Rodrigues Dantas.
Secretario-B ertholclo Augusto ela Cruz.
Thesoureiro - Major José Cle Barros Pimentél Filho.
Mordomos:-Capitão Pedro Celestino de Rezende N o~;ueira,
Pharmaceutico Francisco Nathaniel ele Azevedo Ribeiro, Capitão
Jo sé Gonçalves Pereira e Pharmaceutico Joaquim do Prado de
.
Araujo Leite.
Segun.9.o o recenseamento procedido em 31 de Dezembro
finç1o, no livro caixa c:Io HosrJital, verificou-se te~ sid o a receita no
ultJmo semestre de 16:097$181 e a clespeza de 5:812$940, resultando
um saldo de 10:224$241, que passou para o semestre corrente.
O sald o representa-se:
Em apolices ela divida publica
6:fi00$000
Em apolices provinciaes . .
'3:700$000
Em dinheiro. . . . .
24$241

10:224$241
A receifa do dito Hospital provém da ·subvenção de 2:000$000
annuaes concedida pela província; do.-endimento da casa de rrier-

/

•

/

22 cado desta capital e alug:ueis elos respectivos bo_tequins; elo rendi~
mento do cemiterio publico; dos .iu.ros das a polices . g:eraes e pro~
vínciaes e do tratamento das praças do. corpo d~ policia.
Desempenba a:s.Jurréções de medico ~o chto estabelecimento
·
o Dr. Antonio Roj..rig;ues ele Souza Brandao.
·
Durante wanno findo entraram para as enfermarias do I-los·
pital 369 doentes. Destes sahiram curados 315, folleceram 34 e pas~
saram parra o corrente anno 20.
ASYLO DE N. S. DA

PUREZA. ~

Dirige actualmente este humanitario estabelecimento o Sr.
Dr. Pelino Francisco de Carvalho Nobre,
Por acto de 29 de Feverniro proxirno findo foi concedida a,o
cidadão Pedro José Pereira Espinheira a exonera,çào qtre solicitou
do cargo ele Vice-director, que ainda não foi pre~nchiclo.
Acham-se recolhidas ao Asylo 23 Ol'IJhãs, tendo-se casado
chias, · e sabido uma para empregar-se no magisterio particular.
Das existei+tes receben+ iristmcção: ·
·
Na Eschola-n011rnal .
2
Na Eschola do Asylo . . . . .
13
Diplomadas pela Eschola-normal.
4
Prornptas de instru,cção , . . .
4
Desde a fundação do Asylo teem entrado para elle 74 orphãs.
Q estado sanitario elo estabelecimento é satisfactorio, embora.
.não sejam boas as condições hygienioas da casa onde funcciona.
Desempenha gratuitamente as funcções de medico o Dr. AJ.
varo Telles de MenezeR.
Durante o a11110 findo o patrimonio do Azylo foi augmenta1:i. ...
do com a quantia de réis 816$000, producto de urn espectaculo dad o
ein seu favor, ele sorte qtie o dito patrimonio eleva-se hoje a réis

10:616$000.

iw do

A receita e de~peza do ailluclido estabeleciniento effectuararn ...
seguinte; ·
·
Saldo á favor da Vice-directo.,
ria em 31 de Dezembro de 1886
28$740

~odo

DESPEp.I\.

Pe Janeiro a Junho de 1887 1:906$127
:pe Jti14o a1 Fevereiro ele 1888 · 3.03D$Cl30

llECEIT.I\.

De Janeiro a Junho ele 1887
De Julho a Fev0reiro. de 1888

1:794$586

3:287$997.

5;082$583
Comparada a receita com a despeza resulta um saldo ú. favor•
çlo Azylq ele réis 107$785 qu•passou para o cor.rente amw,

•

:;
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- No computo das despezas acham-se incluidos os dotes e enxovaes das duas asyladas que casaram e ele uma outra que foi contra,ctada para servir em urna casa particular.
A receita elo Asylo procede: ela subvenção annual de 11:000$000
c cmcediela pela província, elos j LHOS de a polices, e elo aforamento de
970 nalmos de terrenos ele marinha doados pelo Exm. Sr. S enador
Barão ele Maroim.
A instituição d.e que me occupo, pelo hurnanitario serviço que
presta, amparando ela Ihi seria a pobre OI'}3hã sem abrigo e sem pã.o,
dando-lhe instrucção e tornando-a, portanto, util á si e <.\,sociedade,
merece todos os cuidados e attenções elos poclel'es publicas.
!IOSPITAES DE C::EIARIDADE DA ESTANCIA, LARA.NGEIRi\.S E ROSARIO

Estes estabelecimentos de charidade são tambem subvencio. nados annualmente pela província, o primeiro e o segundo com a
quantia de '1:600$000 e o terceiro com. a ele J :!100$000.
Deixo de prestar mais· detidas informações acerca ele taes ca. sas. por falta de escl<J,recÜI).entos prestq,dos pelas respectivas direcções ,

O Monte-pio elos empregados provinciaes, fundado nesfa
província em 188'1, continua a maPehar de um modo regular .e progressivo.
Durante o ultimo e+ercicio o seu movimento financcúro foi '
B seguin.tt: :
268:743$124
Receita . ,
,•
,
'146: 901$0íl0 Despeza.
·f

Saldo,

O $aldo é assim descrir;ninaclo.:
Apolices gerae~ .
Ditas provinciaes.
DiI).heüo '

8'.í:000$0'.)0
36:70DSOOJ
142$[24
'

.

121:842$1~4

O Monte-Pio j~ paga duas pensões a familias da socios qne
t.'emirmn-se.
As pensionistas são d. Maria Engrncia Ramos Barrotto,viu va,
do lente ela Eschola-normal; Antonio Dirúz Barretto, qne pen:ebc
1: OOOilOOO annualrnente, e d. Franc9lina de A ranjo Costa, vin va elo
ern preg<iJ,do aposentado José An.tomo Ramos, que percebe f)G'1S5 16,
t ambem annualmente.
·
O Regulamento do Monte-Pio ainda não foi reformado, de
.accorclo com. a autorisação concedida pelo § 3. º do a1't. 27 da Re.··
$Dlu9ão n, 1.317 de 26 de Abril ele '1886 1
· · ·
I

24
Enketanto estou informado de que ha necessicbde de a1terar-se 3:1gumas disposições do dito Regulamento, de sorte q ue seria
conye111ente permanecer aquella autorisação.
CA:i\'IARAS

l\'IUNICI.PAES
(

. Existem na província 32 carnaras, que acham-se legalmente
constituiclas.
Os meus antecessores são quasi todos de opinião que estas
corporações não satisfazem os deveees impostos por lei, descurando completamente os interesses dos respectivos muni cípios.
E' para. c1eplorar semelh ante facto, certamente prejudicial' ao
])(m1 e:star elas localidad es; entretanto muito pod eis conseguir em
ordem a chamar taes corporações ao caminho ela lei e elo devér.
Os vereadores da camara municipal desta capital, que se
nchaYam suspeúsos e processados, em virtude de ordem eh Pres i- ·
dencia, não foram pronunciados pelo Dr. Juiz el e . Direito destacomarca, despacho que pende ainda de conflrrn<:v;,ão do Tribunal d a
Helaç·.ão do cli stricto, para quem recorreu ex-officio aquelle juiz.
.
Por actos elo 2 e 'lO de Agosto de 1887, e de 8 ele Janeiro
findo, uzanclo da attribuição conferida pelo art. 2 ºelo Dec. ele 25 ele
O ntn bro ele 1831, resolveu a Presiclencia approvar pro visoriamente
dive1·sos artigos de posturas das camaras municipaes de Larangoirí'ts, N . 8. das Dores e Japara tuba . .
Opportunamente sor-vos-hão presentes não só os actos acima
citaclos, que dependem de vossa definitiva approvação, como ainda
os ]Jalanços ela receita e despeza ele diversas camaras, projectos de
orçamento para o exercicio futuro e codigos de postui'as.
Por acto de 25 de Janeiro ul timo foi considerada nulla a eleição ele Presidente e Vice-Presidente da carnara municipal ele N. S.
das Dores, roalisacl<t a 1. · c1 'aquelle mez c('.mtm a expressa determiIWÇ',iiO dos ;;i,rtigos 190 e HH elo Decreto n. 8213 de 13 de Agosto de
1881, senclo designado o dia 8 de Fevereiro findo para proceder-se·
norn eleição, o qu e effectivamente realisou-se .
Por actos de '22 de Alwil, 19 ele Outubro, 19 de Novembro de
1H87, 'IO ele Janeiro e 17cle Março findos foram designados dias afim
do effectuar-se eleição para preenchimento de vagas de vorea.cloros.
elas carnaras de S. Luzia, Riachüelo, Villa-Nová, Japaratuba e
Espírito Santo.
·
·
Com ex:;epção ela eleição da camara do .Espirita Santo, que
esüí, marcacla para o dia 29 do corrente, todas as mais já se reali:saram nas epochas designadas.
.
De accordo com o disposto no artigo 8. · n. ~ ela Lei n. 3348
de 20 de Outubro de 1887 e aviso circular ele 12 de Dezembro do
mesmo mrno,, clesde o 1. · de Janeiro ul timo entraram as camaras.
mnnicipí'tcs no goso do direito de afomr os terrenos ele marinha e
accrosciclos, e os que p.ertenceram üs extinctas colonias ~e inc1ios ,,
11ào remidos nos termos do art. 1. · § 1. · da Lei n. 2JJ72 de 20 de
Ontubro ele '1875, bem como no de arrecadar para sua receita os
fóros provenientes desses aforamentos, correndo por conta elas
rno::;mas corporações 0u elos interessados,, segundo traüir-se de ter~
1

.

y

- :..... 25 · renos para logradouro publico. r~u para <;tfo~amento a pa~ticulares,
as respectiva~ despezas de mechçao, avahaçao e demarcaçao.
As' mesmas camaras jrl foram enviadas relações dos afora~
mentos concedidos até o fim claquelle anno.
ELEIÇ.i-\:.0
)

No dia 20 de Dezembr0 do anno proximo findo , realisou-se
nesta provine;ia a eleição para deputados provinciaes, correndo o
respectivo processo com a respectiva regularidade, e não sendo de
forma alguma altérada a ordem p11blica.
A mesma eleição realisou-se ele accorclo com as prescripções
da nova lei n. 3.340 de 14 ele Outubro de '1887.
Para vreenchimento de vagas de vereadores houve tambem
eleição nas parochias a que me refiro no artigo anterior.
ALISTAMENTO

EfuEITORAL

No anno proximo findo, procedeu-se á revisão do alistamen·
to eleitoral, em todas as comarcas de que se compõe esta província.
Das communicações existentes na secretaria da presidencia,
consta_ que foram alistados :
.
Nas comarcas de :
·
Aracajú . .
26 eleitores
S. Christovão-.
4
»
Estancia .
30
»
Rio Real .
6
»
Itabaiana .
13
>>
Larangeiras
14
"
Riachuelo
327
»
Maroim
.
11
>>
Capella
8
»
Propriá
32
>>
Os juízes ele Direito das comarcas do Buquim, Lagarto. Japaratuba e Gararú, até hoje não cumpriram o disposto no art. 48
do Regulamento que baixou com o Decreto n. 8.213 de 13 de
Agosto de 1881.
NATURALISAÇÕES

Durante o anno findo e começo do corrente, cumpridas as
prescripções da Lei n. 1. 9SO de 12 de Julho ele 1871, e de accordo
com a autorisação constante do art. 14 do Decreto n . 3.140 ele 30
de O_utubro ele 1882, concedeu a Presidencia cartas ele naturalisação
aos subclitos portuguezes José Maria de Souza Guimarães, Manoel

-- 2ô de Barros, Miguel da Motta Maia, Manoel Joaquim da Síl va e Ma·
noel Luiz ele Souza Ferreira
Os quatro primeiros prestamm juramento de fidelidade á
Constituição e leis do Paiz, perante a Presiclencia, e o ultimo peran·
te o t: juiz de paz da parochia da Estancia, como permitte a lei
AGRICULTURA

A lavoura provincial, desde alO'uns annos, luta com serias
diffümlclades, que teem obstado o seu desejavel desenvolvimento.
São causas determinantes deste estado, que tão directamente affeeta vida economica da província, o depreciamento elo prin,..
cipal producto de exportação-o assucar-e a falta de capital para
custeio elos estabelecimenfos . agrícolas, e iutroclucção nelle~ de
machinas e instrumentos modernos, que diminuem o trabalho, aperfeiçoanclp ao mesmo tempo o producto.
Por tal motivo os agricultores acham-se inteiramente .s:lcsanimados, ante a perspectiva de um futuro que augura-se meio.
O desanimo neste caso, porém, é a morte, convindo que se
desenvolva a iniciativa individual, o espírito de associação, para
dar combate áquellas causas, de e:ffeitos muito prejudiciaes.
Acredito que o depreciamento do prodncto nos mercados
consumidor:es encontra explicação no facto de não poder o gonero
competir com outros similares.
·
D'ahi a baixa ·do preço e retardamento nas vendas, causando
grandes prejuízos.
Até bem pouco tempo o systerna rotineiro manifestava-se
em todos os centros ele producção da província e ainda hoje, é sensível dizer, destacam-se alguns espiritos que obedecem ás imposisões elo mesmo systema.
, , ,
.
A transformação da lavoura foi se operando l~ntamente, o
felizmente, na actualidade, são raros .os agricultores que se nào já
achem convencidos de que muito lh es con ven,L acceitar os melhoramentos hodic:;rnos introduzidos na industria de que trato.
A cultura ela canna do assucar absorve quasi que exclusivamente a industria agricola na provincia, descurando-se outras
1;nuitas que poderiam ser iniciadas com real J?roveito.
Desde que o assucar não encontra sah1da, nem preço ~mima ..
dor, está a lavoura collocada em penivois condiçõ es, não podendo
:recorrer a outras fontes.
·
O alargamento da industria, estabelecendo-se a ClÜtura de
outros procluctos a crirn se presta o solo, em ge.ral de muita femc idade; o dese1wolvimento do espírito de associaçi.o, que, bem encaminhado, consegue brilhantes e proveitozos resultados á vida das
sociedades; a creaçào ele um banco ele credito rural, onde o agricultpr encontre o capitq,l d\:) que necessitar, mediGJ,nte condições pouca
onerpsas, abstrahmdo-o da uzura, que lhe tem causado o estado ele
<iitrophiamento que se nota, são idéas 1i estudar, e que devem ser
11ppverticlas ~m rea)ida.cle em favor da layol1ra provi~1ci~L

a

(

·-27 A instituição de H1n pequeno banco consfüue uma nccesi:;i~
dade vital para a lavoura, por quanto o capital é o agente mais poderoso p~ra o deser). v<Jlvimento de toda,s a,s industrias; sem ellc nãó
ha progredimento possiveL
Attendida essa necessidade, degele logo mudará de aspecto a
lavoura, desenvolvendo-se todas as forças acti vas, muitas dellas
até hoje desaproreitadas.
'Parece-me que mesmo na provincia poclel.'--se~hia organisar
uma a!Q>sociaçào entre os lavrél.dores mais abastado$ _oara levar a
effeito tão util quanto necessario melhoramento.
Os capitues que ~~tão immobilisaclos encontrariam exccll.e nto applicação, ~ não só a grande · como a· pecJuen..a lavoura teriam
estimulas para clesenvol ver-se, como · tanto con vem il provincia llc
Sergipe, que é eminentemente ag;ricola.
Na província existem perto . de 900 engenhos d@ fabricay assncar, sendo 218 monktdos (t vapor, contei:i.do alguns turLrnas,
c larificadores e oútros apeefeiçoamentos.
·
A cultura do algodão tem decrescido consideravelmente,
facto que se nota depois ela guerra dos Estados- Unidos cfa Amerj 0a
cpocha em que a mesma cultura e e:<-.:portação elevou-se 0- ~1 m al to
gráu.
.
O valor official da I..irod t1cção agricola desta prnviQ.ci a~ du~
rante os exercícios de 1882-J883 á 1885-:1881, foi a seguinte:
'1882-t88:3
. 4:828:298$952

1883 -1884
1884-1885

18H5-l886
1886-lsg7

7.482: '10!t$821
5.082:737$tLJ:4
2,Gt5:035$754
4.218:749$334

Total
24.226:926.$005
Os -pro luctos foram estes ~-assucar, algodão, milho, fumo,
cõcos, ticum, sal e mamona, sendo producto pi'edowü~aY,lte .o a~~
~ ucar.
.
Na villa de Riachu.clo, &.cha-se em constrncção um cngeu ho
central, com capital garantido pelo Estado, e pertencei1te á Companhia. de engenhos cenfrae's ela Parahyba do Norte Se egip e . .
.
O mesmo engenho fica situado á margem diveita elo rio
Jacarecica, a 1 kilometeo acima do engenho S . A rma; e ultirnan~:::n te
c hegou a esta capital o material para a dita constmcção, ó qi:tal é
transp ortado elo porto do Sapé pa1·a acILrnllc ponto por mn t?·annva. u,
q ue já funccicma.
·
. .
·
·
O embarqnc e desembarque do assucar deve sep foi to no re·
ferido porto elo Sapé, que dista 9 kilometros dQ local da fabt·i c~
A força compressora nominal da fabrica, é ele 20'.J ton.el1o,t1as
e m 24 horas.
·
A comrania jil contractou o fornecimento de 4'l,200:0G'.) ki~
l<?gtammas de cannas, ao preço de 7 rs. por kilo, com H p rnpr i efa~
nos de enQ.'enhos.
·
A zona agricola do Riachuelo mlilitos resultados ben eflco :-:
t.ed de auferir com a ina.nguração ele tã,o importante melhor-arr:i en.,.
to , que muito convel'ia. fosse tamb::Jm estabelecido cm. outrq,~

e
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ELElVIENTO SERVIL

De accorclo com o disposto na Lei n. 3.270 ele 28.cle Setembro de 1885 e i'espectivo Regulamento, procedeu-se nesta provincia á nova matricula dos escravos, que encerrou-se á 30 de Março.
do anno passado.
Da apuração feita na Secretaria do Govcrnd verificou-se o
seguinte resultado :
Foram matriculados 16:888 escravos, sendo:

.

Masculinos . .
Femininog . . .

8.153

8.735

; .

8.171
4.201
2.930
1.086
500

Menores de 30 annos .
De 30 a 40 »
Du 40 a 50 »
De 50 a 55 »
De 55 a 60 >>

14.547
1.878
1163

Solteiros.
Casados .
Viuvas. .

1.271
Urbanos .
15.617
Ruraes
A população escrava re-matriculada pertence aos seguintes
municipjos :
183
Aracajú. .
318
Soccorro .
836
Larangeiras
R iachuelo. . .
980
1335
Divina Pastora . .
799
Maroim. . .
238
Santo Amaro .
Rosario. . ·; ~
989
Japara tuba . .
950
Capella. . . .
1564
N. S. das Dores
290
615 .
Propriá. ·. . .
Villa-Novit . . ·. . . . . .
511
Porto da Folha e Curral de Pedras
351
Estancia
1240
Boquim
448
Campos
205
Riachão .
397
Lagarto . •. . . ·. .,
M3
Simão Dias . ·.
308
ltabaianinha . . .
1298
·.
Itabaiana . .
1213

. .

•
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Haporanga .
S. Christovão

<

...

538

7'19

16 888
Durante o praso ela matricula foram tambem arrolados 204
escravos libertos pela idade, sendo :
131
Masculinos.
73
Femininos .

105
32

De 60 annos
De G'l
>l

14
;25

De 62 i>
De 63 · »
De 6Li a 65
Solteiros
Casados.
Viuvas .

28

...

130
55

t9

Fornm libertos por extincção ele serviços 5, e ficam obrigados á prestação de serviços 19U.
A' partir do encerramento da matricula até 31 de Dezembro
do anno passado, o movimento da população escrava foi este:
Attingiram á idade de 60 annos.
Alforriados por acto particular:
A titulo gratuito.
»
)>
oneroso . • . . . . .
Por conta do fundo de emancipação
Fallecidos . . . . . • . . .

130
. • •
..
.
.

145
!">2

55
133

515
Vê-se, pois, que até esta ultima data a populacão escrava da
província era ele 16.373, menos 515 elo que a matriculada.
As quotas do fundo de emancipação distribuídas a esta provinci:t, inclusive a ultima, tiveram compl eta applicação em toclo.s
os municipios, lib ertando-se por conta clellas 756 escravos, mediante a desp eza de 365:841$473, inclusive os peculios com que contribuirmn os escravos.
·
E' este um assumpto que hoje prenccupa e se impõe a todas
as attenções.
O elemento servil tende a extinguir-se no Paiz, e ha necessidade quanto antes de adaptar-se medidas qu e animem a substituição do braço escravo .
Presentemente é a mais gravo questão a resolver; dosprezal-a é ter como corta a ruina da lavoura.
A idéa da abolição é actuaJmente afagada por quasi todos os
espíritos, e não sendo possível cantor tão humanitaria aspiração, é
JWeciso preparar o toneno onde cedo on ta.rele ella se ha de manifestar em toda sua realidade.
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Comprehend~se com quantas difficuldades terá de Jutar a
lavoura, entre n.ós já tão abatida, se porventura crusarmos os bra ..
ços ::mte o movimento qne se opera. Urge encarar a questão seria ..
m ente, por cruanto ella liga-se ao bem e$tar da fortqna pnblica e
particular, e convenço-me ele que alguma cousa resolveeeis a respeito, de modo a estabelecer-se i 1egularmente o trabalho livre.

,,
INDUSTRIA ·FABRIL

FA.BRJOA DE FJAÇÃO E TECIDOS «SERGIPE INDUSTRIAL»

Esta fabrica, situada nesta Cq,pi~al, e inauguPq,da em ·20 de
Abril do 1881±, é de propriedade de uma associação cm commanclita,
que gira sob a firma Cruz e Companhia,.
·
E' prospera a situação ela mesma fabrica, onde encontram tra ..
balho e meios de subsistencia !1one~ta mais ele 170 -operarios.
Os peoductos da fabrica, que consistem em fazendas de nJgo ..
dão lisas e trançadas e novellos de fios, téem excellente sahicla não
só nesta provincia como em outras.
·
Com a constnicção da lita fabrica dispeI).deu-se o capital c1e
300:0008000, divididos em acções de 200$000. ·
Melhoramentos de tal ordem, trazem real proveito ú localidade onde se iniciam pelo que n1erecem ser auxiliados pelos publir
cos poderes.
FUNDI.ÇÃO A V APOR

Nesta Capital existe tambmn uma fundiçlío ;i, vapor, que prese concerto ele machinas e ins ...
trumentos destínaclos. á cultnra e ao fabrico dos pro dnetos.
Nos cinco primeiros annos a mesma fnnd ição foi snbvencio ...
riada pela prQVÍI).cia, e hoje manten1-se sei11 aquelle .auxilioi

ta bons serviços á bvoura no preparo

F A~RI04S

DE

SABÃQ

Na província existem c1 uas fabnicas ele sabã0, uma situacL~
nesta Capital e outra na cidade da Es'tancia.
· ·
1\n+bas sào regt}larniente nwqtachv::; a va,pQr, e enco1}tram bó'1t
sahicla os res1Jecti vos procluctos. ·
·
·
·
FABRICA

DE OJ.iEOS

Em Villa-N ova, ú margem do rio S. Francisco, existe uma

fabrica elo oleos, estabele'cicla ele accorco com o contracto celebradq
perante a Presidencia, em 9 de Agosto de 1883.

A

rnesnia fciibrioa 0 montada
.

p,rospericl~cle :

::i.

vapor, e marcha erp, via de

-
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CORREIO

O serviço postal nesta provincia está

<Í cal'~·o

de uma arlmi-

ní~traçii,o geral nesta C:111ital, e de 3 l ag0ncias cle'3 . ª cbssJ estabe-

lecidas n as segLlÍntcs lo calidades: Estancia, L:igarto, L :1l'an '2,·eiras,
Maroim, Proprici, S. Christovão, S inüo Dias, Siriry, SoccOt'ro,
Ch ri stina, Villa-Nova, Arnuá, Acruiclabam , Buquim, Campos. Cap3lla, Curral elo Pecleas, Divina P<tstoea, Espirita Santo, Ilha do
Ouro, Itabaiana, Itabaianinha, Itaporanga, Japaratuba, N. S . das
Dores, Pac~1tuba, H,iachão, fi, iachu.elo, Rosaeio, Santa Luzia e San- ·
to Amaro.
O pessoal da repartição elo Correio na Capital compõe-se de
~1m Aclministraclor, mn corit<1dor, dous prntic ~tntes e dons carteiros.
Uontinúa <1 desemp311hae as fotic ções ele A-clm inistra,clor o Te~
,:ionte :f elippe .José cio Bom~m..
J..,.O'T'ERIAS

E:11 3 de Març,r) do ann0 passaclo a Prnside113ia contrâctou
çon). o Dr. Ameeico PemaYJ.cles ela G~rnha a ex.teacção de vinte lote.-:.
rias em beneficio d<t instrucção publica, estab elecinnntos pios o
çgrejas da província.
·
.
.
Entretauto iüo levou-se a cffeito tal ern.prehend1mento, quo
viría teazer vartbfí'<'l ns ú província e aos estabelecim.entos beneficiados, por.isso qae o referido contractante .deixou de cleJ,r ctw1primento eis clau sulas elo rcspeativo contracto, dentro do pt'aso estabelecido na condição 2o." ·
O acto ela Presiclencia de cnt<lo dep :mJia clGJ vo ssa appro va·
ção, vísto como não existia lei ex.pressa q ue autoeisasse tacs lotof'ias.
O assm1wto de qnc m e occup0 acha-se hoje regtilacl-o pelo
Governo Imperial, qne estab3leceu regTas r~o intuito de salv<tg'Ll 'l l'dar os interesses elo Eshclo, elas instituiçõ as b enefiaiajas e do publico e1;n g;eral.
.
.
.
Sob~e a n:p,te rta resol ~ereis o que entenderdes conve111cntc;
tendo ern vista as peças officiaes que opportunCLLT).ente ser,,-yos-hao
··
·
presentes 1
lI..,iLUMI.NAO.:i:.O
'
'
.
~'

~

PU..BLIO.t-\..

O serviço de illumi1nção pnblica desta C2wit<tl é feito ele ac~
60rdo com as J!rescrip ções elo confractq celebrnrlo en). Ma,io do
a nno passado, disp 20.clendo com elle a pro víncia a quantig, el e rs.
2:980$000 annualmente.
E1istem cem combustores de ferro fundido, pertencentes <~
província, se ndo a luz produzida p 2lo kerosen&.
·.·
· ··
A mesma illuminaç<i.o niío satisfaz ab solutamente, senc}o paF<:ls
nobr que muito s ponto s cb Capital permanecem c1n compleb esca,
~~icl ão, attento o nu mero de lampeões qL10 occupam :tJll/. nequeno pc ..
rin1-.etro da mesma Capi tal ~
·
·
· ·
·

-
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Se não fosse o estado das finanças eu aconselhada a sul1sttuiÇ'ào do actual systema de illuminaç,ão pelo do gaz corrente que
cornquanto mais caro, mais u ti lidade traria.
·
O serviço ele que trato, feito por aquclle primeiro systerna,
não produz nenhuma vantagem.
OBRAS

PUBLICAS

Durante o anno findo rnuii.o i1ouca cousa fez -se com relação
ao assnmpto, attento o estado preca.rio cios cofres.
Nem mesmo foi i1ossivol proceder aos urgentes e dispendiosos concertos de que careciam os proprios provinci aes exü;tontcs
nesta Capifal.
Por tal motivo a Presidencia, en:i vista do disposto no artigo
27 da Resolu ção provincial n. 1.517 de 26 de Abril ele '1886, resolveu
antorisar a inspectoria do thesonro a mandar pôr em hasta publica
ditos proprios.
Foram dous apenas arrematados, um sit u ado á praça do Rio
Real-pela quantia ele 1:006$000 e outro á r ua, de Santo Amaro peb
de 800S00(}. As propostas apresentadas para arrematação dos demais não offereciam yantagens á Fazenda, ele sorte que mandou-se
abrir nova concnrrencia.
Estú em andamento a reconstrucção das pontes sobre os rios
P ianh ytinga e Piauhv, correndo a desreza por conta do imposto
e'.:'pecía.l creado pela Heso lução n. 1.305 de Gele Abril de 1886.
Foram conclnidas as obras de que necessitavam os tanques de
agna i1otavel existentes na villa elo Riach~LO, para o que a rirovincia
concorreu com a quantia ele 4.00$000.
. A commissão incumbida de dirigir taes obras jü prestou confas ao thesouro ela applicaçfi,o dada ú citada quantia.
Em vista de reclamação de diversos proprietarios e em con~
sequencia de achar-se completamente obstrui elo o rio J aparatuba,
obstando o transporte dos productos da lavoura> resolveu n. Presiclencia conceder um anxilio de 300$000 para proceder-se ú desobstrucç·.üo do dito i·io, correndo o restante ela clespeza por conta elo s
allndiclos proprietarfos, que par<J, semelhante fün quotisaram-se·.
Pal'ét dirigir tal serviço foi nomeada uma commissão com:posb dos Srs. Dr. Leandro Ribeiro ele ~ iqu eira Maciel e elos cidadãos Francisco Correia Dantas Cardoso e Helvecio ele lYfattos
Tellcs.
~AVEGAÇ.t'i:.O

Freqnentam os portos desta província, em virturle de contract0s celub~'ados com o Governo Imperial, os vapores elas compapanhras I3ahiana e Pernambucana.
A primeira companhia manda mensalmente tres vapores, que
tocam nos portos da Estancia, S. Christovam , Aracajú e Villn,-

:J.. .
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Nova, e a segtlnda dous tmnbem'mensalmente, tocando neste porto
e daqui seguindo até a Bahia,
Os vapores da companhia Bahiana tambem seguem at~ o porto do Recife, tocando em Penedo e Maceió.
Ultimamente esta ultima companhia não tem podido cumprir as condições do contracto acima indicado, · em con::;equencia de
estarem todos os seus vapores nos estaleiros de Ita.ragipe, para
serem rigorosamente vistoriados.
Tal providencia foi adaptada depois do lamentavel sinis·k o
que se deu com o vapor Dous. de Julho.
A interrupção das viagens tem causado grande prejuiso él.O
commercio e aos particulares.
A navegação interna da província faz-se entre esta capital e
as cidades de Larangeiras e-Maroim, e está á cargo da «Companhia
9e nave~aç~o fluvial em Sergipe», Lrue é subvencionada pelos cofres provmciaes- com a quantia de 10:000$000 annuaes.
De ;i.ccordo com as prescripções do contracto de 10 de Janeiro de '1882, as viagens de que se trata faz em-se diariamente para
aquelles pontos. ·
A companhia dispõe de dous pequenos vapores, convindo,
para maior regularidade elo serviço e evitar as interrupções que se _
notam, que fizesse acquisição de mai ~ um outro vapor. ·
FAZENDA

PUBLICA

THESOURARIA DE FAZENDA

Desempenha as funcções de Inspector desta repartição o sr.
João Baptista da Silva Gouveia.
Executam-se com acerto e regularidacle os trabalhos que por
al.li correm.
A receita e despeza geral dà pi·ovincia no exercicio proximamente findo foi a seguinte:
, 1

DESPEZA.

HECEITA

1

1

:Importa cão
71 :ti98Sl6:! Imperio
1D
.. mo
:: j
espac h,o .mar1t1
4:540$000 J ustica
:. 1Exportação
157:767$087 Mariiiha
141 :276$532 Guerra
-1 jlnter1or
8:262$49@ Agricultura
• Ex.traordinaria
33:639$922 Fazenda
f l Renda com applicação especio 1
148:958$814 Depositas
Depositas
21:208$825 Operações de credito
Operações de cre dito
Renda não class ifi.cada
72:908$191 Receita a annullar
1
Despeza a ann ul lar
ô :'266$236
6oô:5~(ifl~<i5

Movimento de ft rndos

642:234$780 Movimento de fundos

1

51:4:32$486
187:660$780
29: l 90$771
l 14:%3823f
l 09:987 8037
312:757$90E76:6098368
23:913 $38(
126:906$93<]
l.03:3:411 $905
209:5528862
l .242:9048767

~ LJ08:7Ci 1$045 Saldo q' passa p, ª Março l .308:761 $D4r

65:796$27~

!

•
-ALFANDEGA

Esta repartição continua a ser dirigida pelo respectivo Ins ..pector, Sr. Paulilio Fernandes de Barros.
Pelo Ministerio da Fazenda ainda não foram confirmadas ás
nomeaçõe.s rrovisorias de um 2. • escripturario e dous officiaes de
descarga, feitas pela Presidencia, depois elo concurso aberto para
semelhante .fim.
- ·
-~
Achando-se no gozo ele licer1ça o thesoureiro desta reparti·
ção, Augusto Lobão, foi clesignadÇ> para s~1bstitL~il-o o 2.º escri.P,turario da mesma Alfandega, Antomo Baptista B1ttencourt J umor.
Além das alterações de que acima trato, nenhuma outra
deu-se no pessoal ela Alfandega.
CAIXA. ECONOMICA

r

fl

Desde 27 ele Julho do anno findo funccio1:i.a, annexa á The·
tmuraria de Fazenda, a Caixa Econorriica creada nesta provincia.
O seu respectivo pessoa.l compõe-se ele dous officiaes, sob a
suprema direcção do Inspector ela Thesouraria.
·
A' contar ela installação da Caixa até o dia 31 de Dezembro
ultimo foi depositada a quantia de _19:79:5$0)0, repeesentanclo 124
depositantes.
Da quantia acima foi retirada a de 825$00J.
Os juros ven.cidos dos capitaes da Cain recolhidos <:i The~
ti!Ollraria importaram no fim daquel!e anno em 319.$707, sendo;
Juros ele 5 °lo capitalisaclos ern
favor dos depositantes . . . .
Juros de 1/2 °lo applicaveis ás
dospezas ela Uaixa. . . . • .

293$0JJ

26$707
De aiccorclo com o disposto no art. 1. º § 2. º elo Regulamento
de 2 de Abril e no Aviso circular elo Miqisterio da Fazenda, de 4
do mesmo mez, estão creadas a,a>encias da Caixa Economica na
Meza de Rendas ela Estancia, e Oollectorias de L:trangeircis, ~fa . .
roin~ e Japarq,tubci.,
.
·
·
.·
'.J:':ijESOURQ PROVnfOIAI,

~

RECEBEDQRL\.

O thesouro provincial está presentemente sob a direcção do
resP,ectivo lq.spector, Sr. Capitão A,ntonio Coelho BJ.rretto.
·
O seu pessoal está completo e em exercício.
. E;stou i!l~orniaclo de qi.ie correm regiularfrleflte os ser:_yiços
da chta r~,parbçao.
l\ J1ecebed01~ia Proviqcial, que funcciona no mesmo predio ,
do Thesouro,__,c~01itim~a a se11 dirigida pE)lo Tene4te Lüiz ivfa.rcqliuo
Machado de bou'Ja.
, .Nenhuma alter4ção deu-se no seu pessoal, que compõe-se de;i
nm A,dininistrnc1or 1 um 1,º escriptur&rio, dois 2°'. ditos, um cor+~
tin1i.o e S ~qardqs,
·

Á

-

35 -

FINANÇAS

Eis o ponto principal para o qual, presentemente, dirigem-se
todas as vistas, para onde, de preferenc1a, devem convergir todas
as attenções e serios cuidados dos poderes · publicos prnvinciaes.
O estado financeiro de Sergipe é m::io; a recoita arrecadada
fica sempre muito aquem da despeza realisalla, ele sorte qne no fim
elos exercícios ultimos, se teem manifestado avnltados deficits.
São conhecidas as causas ele tão desagraclavel sitnação, e que
resumem-se na baixa do principal _producto de exportaç.ão-o assucar-, e ainda mt pequena quantidade ele algumas safras.
Se se considerar, por outro lado, na crescida divida interna e
externa que pesa sobre a província, no facto dd não encontrar-se
facilmente.novas fontes ele receita para substituir ou auxiliar a· que
tão consideravelmente decresce, ch ega.-se a conclusão do que torna~
se imprescindível ter a maior .prcvidonci<1 e cuidado na, organisaçào
dos orçamentos, decretando despezas que forem strictamcntc inclispensaveis. ·
tlinto diser, porem, que assim se não tem praticado, o que
explica o avultado deficit de 200:841$522, com que encerrou-se o
·
·
exercício ultimo de '1886- 1887.
Este facto, el e tão más consequencias, desde alg uns annos se
reproduz, e aconselha a deci'etação de medid as immecliatas que tenham por principal objectivo (}rganisar q,s finanças ela provinciq,,
tão seriamente compromettidas. .
~
A permancncia de tal estado é um constante estorvo c.i qual-.
quer emprehendimento progre,ssivo, constituindo-se a final um mal
clifficil ele ser combatido,.11or haver corisoliclatlo raízes,
O bem estar e a felicic10-de de vossa província está a exigir
providencias promptas e adaptadas ú situaçio.
Qualquer hesitação neste mister occasionará serios prejuiz.os
ao futuro desta província,
.
Estou certo que cuidareis de tão importante questão com vivointeresse, por quanto é ellq; acttialmente a mais momentosa das que
se possam agitar,
·
Al,g;uiis impostos que fignram dy, lei de orçamento em \rigor>
não prodnsiram a renda esperada, e sed conv<miente revel-os,
dando nova, forma ú cohrai1-çn,.
·
A este numero riertencern os impostos sobre cq,sCJ,s commer.,.
C{iaes e sobl'o generos de commercio.
Creio que 111.olhorniente organisado o systema ele arrecada ..
~fü) dos ditos ini.postos ter-se~ha uméLrenda mais abuq.dari.to,
Ao lado elos meios a acloptar no intuito de fasei' augmentar a
receita, convem, ú vista das cirnnrristancias anorni:.ies por que atra-.
vessamos, c!imin~rnr a d~spe_za quanto possiyel 1 fél:seq.do desa1~pare-.
c,er gastos mute1s e aclchaveis. .
·
No orçamet~fo d~ve figur<:~r m-i:i saldo real, e !1àSJ n ~I~1inal 1
como tem acontecido, a fim de faser face a qualquer chmmmçao da
receita, e ainda _q,tteiJ.qer 4 satisfação dos grandes conwrorriissog
~!rist~nt~s.
·
·
·

•
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Estou disposto a secundar-vos em tudo Q que se refira á regularisaç -o das finanças, por isso que acho-me convencido de que
nenhum melhor serviço se poderá prestar a esta provincia do que
cuidar-se de tal assumpto.
Passo a expor-yos lJOr cifras o estado das mesmas finanças.
BALANÇO DEFJNiTIVO DO EXERCrcro DE

A resolução provincial n. 1317 de
recoita e clespeza para este exercício do
Heceita .Despem.

1886..:.. }887

26 do abril de '1886 fixou a
seguinte modo:
. 800:000$000
. f\73:064$92':.I
126:035$077

Saldo.

Entretanto o r esültado obtido foi muito diverso, como se vê:
Hecoifa arrecadada.
533:358$69;1
Por arrecadar. .
26:891.$781
Credito cspecia1 . . .
G:873$780
Operação ele credito .
199:300$000
Saldo cm 30 de outubro
999$Gl4

767: 423$868
Despeza paga.
Por pagar . ·. .
Crecli to especial . . .
Op eração de credito .
Saldo em 31 de outubro

646:20l$87l
87:998$34f>
5:000$000
8'2: 5!J:7$81~
6:78?$39~

828:530$432
Comparando-se a receita arrecadada com a despeza offectuada, nota-se o grande clcficit de reis 200:841$523, que passou para. o
exercício vigente.
BALANÇO PROVíSORIO DO

1° SE~18STRE DO EXERCICIO DF 1886-1887

. . Neste semestre regulou tambem a lei de orçamento do cxerc1c1q anter10r, mandada pôr em vigor, em consequencia de não toe
csü-11llustre a~semblóa Yotado s_omelhante lei para o vigente exercicio.
A recoita e despeza verificou-se deste modo.
Receita arrecadada. .
80:308$705
Idem não classificada .
4:1: 9f)0$W7
Operação de credito.
9:339 $0~i3
J?espeza a a~nullar .
11~ $587
Saldo anter10r . .
6:782$392

H6:483$834

37 Despeza ordinaria
Receita aanuullar .
Operação de credito.

96:905.S ·IGO
29: 112S86'2
10: 115$053 .
136: 133$075

10:350$759
Saldo
Este resultado, porem, não é real. Comparando-se a receita
e clespeza propriamente ditas, resulta um deficit de reis 9:8'14$063,
que attiniórá a maiores proporções desde que se attender para o
ah'azo e1n que se acham os tunccionarios publicas no recebimento
de seus vencimentos.
Tudo induz a crer que o I>resente exercício encerrar-se-ha
com- um deficit superior ao passado.
A safra do assucar está quasi terminada,' e por este lado nada
ha esperar pelas causas a expostas.
PROJECTO DE ORÇAMENTO PARA

o EXERCICIO

VINDO URO

Tendo em vista a media dos trez ultimes exercícios o the.;,
zouro orgnú.~ou o projecto de orçamento .nos seguintes _\ermos:
Receita .
. 53fl:588$582
Despeza.
• . 764:938$870

. 228: 350$288
Tal deficit será muito maior se a elle se juntar o que com
certeza passará do exercicio a findar.
E' inteiramente desanimador semelhante estado pelo que
urge empregar todos os meios á fim de conjurar a crise.
Augmento da receita, diminuição da despeza, pratica da mais
severa economia, tal o caminho que se impõe ante tão criticas circumstancias.
E convenço.;me de que o seguireis sem hesitação, antepondo
a toda e qualquer consideração o cumprimento de vosso mandato, e
'a felicidade da província que representaes.
O Exm. sr. Presidente do Conselho de Ministros, em a-viso de
6 de novembro de 1886, uecommenda que as províncias procurem
adoptar a medida constante do art. 28 da lei n. 3313 ele rn ele outubro cl'aquelle anno, em virtude da qual o anno financeiro coincide
com o civil.
Esta providencia, já adaptada no orçamento geral do Imperio, tem por fim regularisar nosso defeituoso systema tribntario
geral, provincial e municipal, facilitando-se os estudos sobre a
ma teria.
.
Convem, pois, que, de accorelo com aquella indicação, confeccioneis o orçamento para o exercício de 1889, mandando vigorar
no seg,unc1o semestre deste anno o orçamento que rege o vigente
excrc1cio, com as alterações crue entenderdes convenientes estabeleGer em bem da provincia.
Defi,cit orçamentario

-
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D-IVIDA. PA.SSIV A

A divida passiva ela provincia, até 31 de ·outubro do -anno
passado, attiri:gia a reis 846:1193$307, assim descriminada:
:PrvrnA.

FUND4D4.

Ao Institututo agrícola . . 20:00'.):$000
Ao Banco Commerci2Ll da
468:000$000
Côrte . . . .
44:000$000
Apolices de 1880.
Jdern. de '1886 , , , , , , 199:300$000_
-Pivida fluctuci,nte

731 :300$000
• 1'15: lÇ}3$307

846:4U3$307
Actualmente a divida fluctuante deve s:::r superior, em conse. ..
quoncia de pagam~ntos não effectL~ados, á paetit d'aqLielléL epoch_a
i:iara cá, qom venc1me11tos de func~ 1çinJ,r10 s publico~ e OLltrns se~0 v1 -.
ços, con vn+clo accrescenta1~ crue a chv1da fundada, referente a apolices
de 188ti, eleva-se hoje a 200:00~)$000, por tererri sic1o emittidas apo . .
lices, · na importancia ele 700$00J rs.
·
·
O compromisso chprovü1cia', é; pois,' niuito elevado, citten ..
clendo-sG ao;;:; recqrsos qe que preseri.temente dispõe.

~

O valor offi,cial dG]. e.irnortação qo exercioio ele 1885.....,.1887
·
·
·
Para fóra do lrYJ.perio , . 2.858:'238$789
P.ci.ra de:q.tro do lrrwerio , 1.362: 136$195

Q seguirite:

foi

--------;:-

4.220:374$984
Sobre essa son1ma ar.eecadê.).l'a:m-se di11eitos de exporbcã,o, na
importancia de reis ~!?9:422$495.
.
- Pelo que q,cabo ele expor. comprehendeis que o estado finan:i
Gt;lrO da província J1.àÇ> é prospero, C que poetanto ha necessidade
}UJ.poriosa de cuidai1:s.e do assu.rYJ.pto con+ a maior ~olicitqde.
· '
Co11t1o que ass11I} o farGls.

Occup;:i o lugar de Secretarío elo Governo desta pl'ovincía, ·e
como tal dirige aquella import~nte repartição o sr. major Oseas
·
·
JJ1Qliveira Ca11closo
pçff açtq de f l d.e niarço fi.qdo d!Jsig4f;)i p~r~. ~eryir qy ffi{)U
.

1

.....
y
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official de gabinete o ch.efe da 1ª secção da secretaria capitão João
Diniz Villas-bôas.
.
Os variados trabalhos que correm pM esta rcrlartição são
eecutados com promptidão, e acham-se em dia.
Durante o anno findo expecliri1m-se as seguintes p eças of:6ciaes :
. 6.700
Pela 1 • Secção
. 6.061
Pela 2. ª Secção
4.800
Pela, 3." Secção ,

17.561
Neste · com1rnto não figuram muitas outras pe ças, como
ffappas, quadros, matricula, estatistica, avultado numero de co.pia·s , etc.

Hlustres Srs, Membros ·da A.ssembléa Legislativa Provincial

Taes as informações que devo presfor .. vos g,cerca do estado
e necessic12}des d[). provincia CilJe representaes.
'A deficiencia ele semelhante trabalho, organisado em poucos
dias , e sem que poclesse pela estl'eiteza elo tempo lrue conto de a,dministração, aprofundar o estudo de varias questões, será supprida
pelas vossas luzes e l)atriotism.o.
QLrnesquer outrns esclarecimentos de que carecerdes para o
pleno desempenho d_e vosso inij_)optante np,r;i.dato, ser.,.vos-hào immecliatamente fornecidos.
·
Air).cla um.a vez declaro-vos que, de accordo com a norma de
.conducta que ostou habituado a seguir nq, vida publica, acho-me
íntoiramente disposto a cooperar comvosco em. bem. ela provincia,
.e mpregando neste sentido todos os esforços de qU:e for cLJ,paz.
Estou certo de que vós, tendo em vi:::;tq, o presento, e lan çan~
.do um olhar perscrutador sobre o futuro, não clu viclarois, cheíos do
co ragem cívica e i1atrio tismo , empenhar-vos no trabalho nobilitante
de collocar vossa provü1çia q,D abrigo cht criticq. situação porcrue
atravessa.
· ·
·
São _estes os nlens votos, e os de todos os Sergipanos que
muito coI).fião na proficuidade das medidas que, na pr-esente sessão,
pão de ser apresentadas por seus ilhr3tres e digq.os legislad ores.
1

Palacio do Governo de Sergipe,

em

3 de Abril do 1888 ,

...

•

•

Cumpro com maxima satisfação o dever que a lei me impõe,
de relatar circumstanciadamente a V. E,Kc. • as occurrencias mais
importantes do anno de 1887, referentes ao serviço da policiã a meu
cargo.
,
Nomeado por decreto de 26 dei novembro do anno preterido
Chefe de Policia d'esta província, as1umi o exercício do meu cargo
no dia 9 elo corrente.
.·
·
·
O pequeno intervallo de minha administração, a falta quasi
que absoluta de documentos fieis e o pouco conhecimento que tenho
da província me inhibem de confeccionar um trabalho completo e
com a perfeição por mim almejada; com tudo, permita-me V. Exc."
que ligeiramente trate ele assumpto tão importante.
TRANQUILLIDADE PUBLICA E SEGURANÇA
DIVIDUAL E DE PROPRIE:PAE>E

IN~

Esse importantissimo ramo do publico serviço não foi altera..
do por facto algum consicleravel.
A' não ser o desacato feito a pessoa do Dr. Juiz de Direito
da comarca de Japaratuba, motivado por interesses políticos postos
em jogo.• não tenho,, feliz~ente_, facto ele maior gravidade nem im..
portancrn, para aqm cons1gnar.
Um ou outro facto prepetrado contra a liberdade e proprie ..
clade do cidadão, conforme noticiam os documentos existentes nesta
Secretaria e que cuidadosamente manuseei, me autorisam á firmar
um bom conceito ela índole pacifica e ordeira do povo Sergipano.
Os i1oucos factos, cuja resenha adiante submetto á aprecia ..
ção de V. Exc." são todos elles praticados por homens da u-ltima
classe social, baldas de educação e instrucção moral e religiosa,
alavanca poclerozissima, que tornaria esses homens, votados ao
mal, por sna deploravel cegeira, por seus instinctos perversos, ou
pelo rebaixamento elo seu caracter, mais _accessiveis aos sentimen ..
I .

••
::.:... 2 tos hones·tos e aptos a reconquistar por-um com:,r nctamento " exemplar o lugar que pePcleram na familia e na sociodacle.
Eduque-se o povo civil e religiosamente e a humanidade attingirá, serião a perfeição, por que ó incompativel com a fragilidade
bmnana, ao menos a um estado completo de melem o trancruillidade.
Pelo quadro junto sü-b n, 1 ver<i V. Ex.e." que o elencho dos
crimes commettidos durante o anno de 1887, nos diversos termos
da provincia e de que teve conhecimento esta Secreta1 ia, decresceo
çonsidcravelmente, comparado com os demais annos.
.
Que1 0_ mesmo qu.e haja uma ou outra inexaçtidão na, sua totalidade, por nao se ter scwncta de algum facto delwtuoso; com tudo
folgo de assegurar a V. Exc. ª que nem todas as pPovincias do imperio apresentaram comparativamenta uma prova tão lisongeii~à,
como a província de Sergipe,, elo gerüo clocil e ordeiro de ·sell povo.
1

1

CRIMES PRA.TlCADOS
fUQ-A DE :Pll-ESQS

No dia 19 ele fevereiro um sol~lado do corpo de policia, estàndo ele sentinella no quartel da villa do Riachuelo deixou que, arrombando-o os criminows Francisco de França e o liberto Manoel,
pronunciados . o 1. no art. 257 do cod. orim. e o 2;º no 193, se
·
evadissem.
O delegado pro.cedeo o cargo de delicto e mais cleligencias
recommendadas por lei.
·
·
Em 29 de março, evadiram..,se do quartel da villa do Riachão
os criminosos Antonio de Ignez, Antonio José da Silva e Antonio
José dos Santós. P rocedeo-se de q.ccordo com a lei,
0

"

Em 3 de fevereiro, Odorico escravo do dr. José de A,guiar
Botto de Barros, proprietario da engenho-Pombinha-do termo
de Marçiim, assassinou a $~U pa~ceiro de ~orne Gil, feitor elo dito
engenho.
Apresentando-se á prisão nesta captial, respondeo ao +espec.,
tivo processo.
Nos suburbios da villa de Itabaiana, em 23 de abril, foi assas ..
sinado AO"ostinho de tal, por pessoa desconhecida.
O del,egado ele policia fez o respectivo auto ele corpo de élelicto
e a_s demais deligencias precisas para descobrimento do asséltssino,
que infelizmente aind<i não foi descoberto. ·
'
No sitio .:_Qurral qe Bar110-do ter.mo de Propriá, no dia 27
abril, foi assassinado José Pereira de Azevedo, filho do respectivo .
delegado de policia, pori Manoel Pereira N o~a. flrocedeo-se a corpo de delicto, inquerito policial e a captura ao -cr.iminoso.
· Em 27 de ·maio, no termo do Buquim, foram assassinados
Miguel ele tal e· sua mulhei1 por pessoas desconhecidas. O deleg.i.do
procedeo a todas as deligencias precisas e poude afinal clescql:)rir qs
fl.1-J.tQP{:)s1 qne ach&m-se ,presos,
·
· ·
·

•

-,.- 3 Em 26 de jnlho, no lugar denominn.do Brejo, no t êr;no ela
villa Ghristina, izidoPo de tal assassinou a Euz 3bi o Pereira dos
Bantos. O s ub delegado pPocedr;io a todas as clelígencias precisi1s.
No sitio Rio Comp rido, do termo de S. Christovão, em 21
·ele julho, D_omingos José do~ s ~m tos nr1toL~ co rn um t iro de fuzil a .
José Franc1sco, ho me m clebtl e sc~agenal'lO. P r eso em ílagante,
.xespondeo ao respectivo processo.
·
No lngar denominado- Mucambo -ela fregnesia de S. Paulo
e termo ele Itaba,ia,na, em lj, de setembro, Vicente Ferreira, de Mattos e seu it' mfi.o Am::m :; io Fra.nc isco Xwiet' ass21,ssinarnm ü. Primo
Felictano de -Souza. O s ubd elegado procecleo a coepo de delicto,
inquerito policiq,l e a prisão de um. dos réos,
_
Em 2 ele s-eternbro, no sitio-Lirnoefro--,do term.o da cidade
'do Lagarto, foi encontr<idq, q,ssq,ssinadq, a infe li1, J oanna Maria da,
Conceição,
Da commnn iGação offlcial existente nestq, Secretaria não__
consta o nome do assa,ssino. Hocommendo u-se ao ele] egado do
policia todas as clelígencias n ecessq,rias par i\, elesc obeinien.to e pt'is1o
do de1inquente.
- No povoado- Caetitu-=, do termo de Maroim, no cliCJ, 2 de outubro, appareceo assassinado o infeliz João de tal. O delegado de
policiá proc.edeD as deligencias recor.q_niendaclas por lei, não só para
descobrimento do al~to r , como tan).bem para sLi;:t punição. Não
'c o n.sta, porem, :Q.esta Secretaria se conseguio .. se ou não descobrir o
delinquente.
·
· José Ignacio de F reitas, tendo aggredido rio dia ~() de out\1bro·, na v ill é~ de Japaratuba, ao respectivo dr. Juiz de D ireito da,
comarca, J oaquirn Pereiré), da Silva Moraes, persaguido por q,lgumas praças elo destacamen to cl'aqnella vil1a e poP pessoas do povo_,
assass inou ao soldado MaJ?çal Correia Dantas, r1ue t entou prendel-o .
Pr.eso em flagante, foi procef:;saclo por meu antecesso r , ele. Jo sé
lgnacio FenJ.andes ele Barros, lJt.étndq,do pelo Presid.ente de entfto
para o theq,tro do crime,
No sitio- Macaco-, tern}o da cidade do Lagarto, no dia 27
<lo mesmo me;i;, Manoel Victalino de Garvalho e' outros assass inaram a Antonio, José Pereira Oaça,, cuja casa prats.T?-diani l'Oub~P.
O dolcg().do de policia proGedeo de accorclo coni a lei e lPn dos criminosos, Manoet V ictalino ele Garv::i.lho, aaha-se n reso.
Em f> de de.?,:en~bpo, no lugar denon).ii1.aclo- Gaclo Brnyo~do
· te rmo de i'f. f3. das Dores, th,lustian o de tal assassi nou a Mad<J, de
tal, m ulher ele Antonio J oa,q:uim de Sa1it'A nna Q del egado vroce~
·
·
·
·
·
·
dOQ ~o qeli&"encíq,s legaes1

No dia

li

da fevet'ei~'q 1 na vi,lla de N . S . das Do res, A:ito1l lO

~l".e~ tentou m'1ta1' a ~as 1}19 J,ose Alves d~sp1eanclo -ll te Ut}l tiro

_ele

fui1l. Q ddegéj,do ele pohç1a fez q rf:)spechvo corpo cte cJeltcto e 11~~
,qa'eiiito policü1.i.
.
·
· Na villa çlo Porto da Folha, em 'l4 de nHt'ÇO, A-le:rnn dre ?\fo.
pliiP')- e ül~trqs tei~t<J.ra1I1- as s(.lss ir~a r a João Per m ira e JoiLo Marwel

.
!

•

•
-4Vicente da Cruz. A antoriclade policial procedeo ele conformidade
com a lei.
Nos ta capital, no dia 20 elo m os mo mez,
subdito portug•uez
Vic ente , tf'ipolante da esc una Ma,callé, tentou contra a viela ele seu
companheiro de nome lg114cio ele tal, evadindo -se após a prepetra·
ção elo crim e. O delegado ele policia fez as peecisas deligenciçi,s.
Honorato ele tal e seu irmão João do Sertão tentaram, no dia
27 ele março, na villa elo Riachuelo, assassinar a Aureliano Pires
de Almeida. Este por sua vez tentou tarnbem assassinar a esposa,
do 2. º de seus agg1'es s 9r~ e a Felismino Teixeira Lobo, que se oppoz a semelhante cmne!'. Responderam todos aos competentes
processos.

o

OFFENSAS PHISICAS GRAVES

Em 28 do Janeiro, no sitio-Tabua- , do termo de N. S. elas
Dores, de nm confücto havido entre Celso Damasceno e Joãp Antonio, r esultou sahirem ambos feridos. Presos ambos procecleo-se
.
de acconlo com as prescripcões legaes.
Saturnino Bispo dos Santos ferio gravemente a Carolino do
Amo r Divino, no sitio__.:_Var séa-, do termo de Larangeiràs, em
10 ele fevereiro. Procedeu -se a corpo de delicto e inqueri to policial.
Na villa ele Haporanga, em dias do mesmo mez, um ~ndivi
duo cujo nome desconhece esta Secretaria, ferio a praça elo corpo
de policia Caetano ele tal. O delegado agio de conformidade com
alei.
Em 17 ele maio, no povoado Guimardias, do t ermo de ?via·
roirn, Manoel Elias elo Carmo ferio gravemente a um individuo cujo
n ome não consta ela parte official existente ilesta Secretaria. O ele•
legado cumJ?rio com o seu dever.
Em dias de agosto , no povoad o Atalaia, termo de S. Chris'."
tovão, 11m individuo cujo nome ignora-se, ferio gravemente a Anto·
nio Barbosa Ledo. o· delegad o .de policia c1'esta capital procecleo
ao corpo de delicto e competente inquerito, á requisição do of·
fendido.
·
No sitio-Macaco-, do termo do Lag arto, Manoel Victalino
de Carvalho e outros, autores do assassinato de Antonio José Pereira Onça, feriram gravemente, nesse acto, a Paulino José Ferrei·
ra, sua mulher Rosa Izidoro do Espírito Santo e a José Çiryl:o
Vieira, pai d'aqnelle. Procedeo-se de accordo com a lei.
DEFLORAMENTO

No povoado Porto das Redes, termo ele 'S. Amaro, em janeiro,
Francisco .José ele Sant'Iago e Melchiades J osé de Sant'Iago, ele·
:floraram a Honorina Amada ele J es us e Antonia Augusta da. Silva.
O delegado de policia em exercício procecleo a corpo de delicto e as
d~mais deligoncias lcgaes.
RAPTO

Em foverniro, no povoado Pedra Branca, do termo el e Laran- ·
geiras, Ernesto ele Barros Pimentel raptou a menor Marcolina ele
fal. Responcleo ao competente processo.
·

•

J

•
-5FURTO

No dia 16 de agosto, na vrna de Simão Dias, o' delegado de
policia prendco cm flagrante a Manoel Pereira, Clemente José Ber·
narcl o e Domingos J Qsé de Souza, no acto de furtarem alguns cava1'1.os. Foram processados.
·
·
ROUBO

Do çommuni caç~o archivada nesta Secretaria consta que, em
de setembro, no sitio Limeira, do termo elo Lagarto, appareceo
arromlfüda a casa elo Antonio J osó de Menezes e d'ella furtados al'guns objoctos. Desconhece-se o .autor ou autores de semelhante
crime.
.
No dia 5 de clézembro, na cidade do Lagarto, foi arrombada
a casa de Vallaclão de tal e clella furtados alguns objectos. Procedeo-so com as formalidades legaes.
~8

CAPTURA DE CRIMINOSOS

Durante o anno de 1887 foram capturados 49 criminosos, a
"
Trcz na ca11ital sendo: 1 por crime ele homicídio, 1 por feri ..
mcntos e 1 por furto.
Dois em S. Christovão: 1 por crime de morto e 1 por feri ..
mentos.
Dezoito em Itabaiana: 8 por crime ele homicidio, 8 por feri ..
montos, 1 por crime de roubo .e 1 por deserção.
·
Trez em Simãp Dias por crime de furto.
Trez em Larangeiras: 1 por crime de homicidio, 1 por furto
e 1 por cleserç.ão .
Um no Riachuelo pQr crime de. homicidio.
Um em Divina Pastora pqr crime de deserção.
Um no l\faroim por ferimentos.
· Trcz em S. Amaro: 2 por uzo de armas e 'l por furto.
Um no Rosario por crime de furto.
Um em Japaratuba por crime ele homicidio.
Quatro em N. S. elas Dores: 2 por ferimentos e 2 por de ..
·Scrç·ão.
Dois em Villa-N ova : 1 por crime de homicídio e 1 por de ..
serção.
Trez cm Propriá: 2 por homicidio e 1 por deserção.
Doi.s no Porto da Folha : 1 por .homicidio e 1 por tentativa do
mesmo crime.
Um na Estancia por crime de roubo.
Obsel'vação. No termo do Cururipe, província das Alagôas,
foram capturados 2 im1ivic1uos accnsados por crime de roubo no
·
termo de Larangeiras.
saber:

•
-·6PORÇA PUBLICA

O estado effectivo do corpo. de policia é actualmente d e 300
praças destacadas nos differentes ponto.s da provincia da manelra,
seguinte : ( Mappa sob n. º 2.)
.

S. Ohristovão .
Estanci::t. •
Maroim . .
Propriá . . . .
Larangeiras .
La?arto .. .
Villa-N ova . . .
Capella . . • .
Itabaiana. .
lta,,ba,,üi.ninha , .
Simão Dias . .
N. S. das Dores,
Rosario . . .
Japaratuba , .
Porto da Folha .
Curral ele Pedms.
Riachão - . . .
Riachuelo . • .
Bnquim : . • ,
lfapora11ga ·. . .
Espírito Santo.
Christin.a. ,
Campos . .
Aquidabam . , ,
Pacatuba. , .
Di:vi~1a Pastora,
Siriry. . , . ,
Santo Amaro . ,
Soccorro.
Arauá. ,
S. Paulo.
Rajas , . . . ,

~QLIC:J.\,
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DO PQ].=\TO

Do mappa sob n. 3 ve11ificará . V. Exc. que durante o anno
passado entra1i;,1111 neste porto 257 navios, sendo; nacionaes 190,
estrangeiros G7; sahindo no n+esnio período ~47 a saber : nacionao.3
l8G, estrangeiros til.
.Ei1traram 951 'p assageiros e sahiram 1034.
O serviço' elo porto é. feito pelo amanuensEJ externo Virginio
J?n,rroso tle ~ezencle, que çl1mpre fielmente o sel\ dever,

...,.:

•
OADElIAS

CASA DE PRISÃO DA CAPITAL

Adia-:!>c os te estabelecimento a cargo do cidadão Francisco
Tavares de Campos, gue bem cumpre os seus deveres.
O seu pessoal consta de 1 administrador, 1 carcereiro, '2
~ uardas chaveil'os, 1 escripturnrio, 1 enfermeiro, 1 medico e 'l proressor.
·
·
E' regida pelo regulamento prnvincial ele 5 de outubro de

1872.

Resente-se o -estabeleci mente do necossario asseio e de alguns reparos, assim como de livros para os detentos que aprendem,
a ler., d<;:i moveis i1ara a secretaria e ,corpo ela gual'cla.
·
Julgo de summa con veniencia e utilidade restabeler-se por
contracto a alimentação dos presos, corno ontr'ora. era feito, nilo
só para a bôa ordem e rcgimen do estabelecimento como por ser
de manifesta vantagem para o serviço publico.
.
Tendo a Assembléa Provincial votado um credito de reis
2:0J0$00'.) vara montar ofücinas iu casa de pris~to cl'estc:t capital, e
i'>endo ele grande utiliuade aproveitae as aptidões que alli se perdem,
tomo a li herdade de lembear a V. Exc. a con veniencia da fundação
de algumas officinas, fornecendo-se tndo quanto for necessario para.
o trabalho e arrecadando-se o proclucto como receita provincial depois de __clecluzir-se uma porcentn.gem. rasoavel pa,ra 0$ operarios.
CADEIA DE S. CIHiL3TOVJO

A cadeia ele ,8. Christovlo, um. uo'.i rn tis VJ,<;to.3 edificios,
nesse genero, da província, é dividida. ern elo is alllbr0ci, el e cxcellente c,0nstrucção,
n ecess itando, porem, de ni.uitos reparos .
.·

.

CADEIA- DA ESTANCJl

E' nm edilfoio de p::icI·ra e cal, coni Utll. inte'.J interior fec}rnclo
po1; um portão de ferro. •
Estí. bastante arrninado e precis'.1 de pr:r1ptos co:i.cerlos,
:Pois faz receiar que com a est<1>ção in vemosa CJLic se appl'O:\:inn, se
i nuti!ise completaH).ente.
·
.CADElA. DE PROPIUA.'

Esta cadeia, segur1.clo consta-nie, precisl d:; ~erios PeplPOs.

E' o estabelecimento que presb-s e p:i.t\ l. a r ed xüo elos criminosos do termo e ele outros visinhos.
CADEIA DE S. 4.~:IARÓ

E' a mais antiga das

~mea9éJ. rui:q.a,.

ca ~lci<J,s

eh

pt'O-rii~cia

e,

act~rnlm.e11te,

I

li

!'

•
-8CAPELLA. E LAGARTO

Toem cacloias que mais ou menos acham-se estragadas o ca-

reconclo ele concertos.
Todos os demais pontos· ela. in·ovincia possuem quarteis para.
se ns destacamentos; uns proprios provinciaes, outros prodios alu,~:ados para tal fim.
·
ILLU~UNAÇJ\:.O PUBLICA

. A ilh1mina.ção da .capital estcí. a cargo elo cidadão José de
S::mt'Anna Cardoso, que cumpre regularmente as clausulas ·de seu .
contracto.
4;.
E"to serviço é flscalisaclo r1iariamente pelos officiaes rondaut os , que for·necem partes 1i esta Secreta1'ia.
SECRETARIA DE POLICIA

••
A cha-s e esb ropétrtição a eargo do cidadão Antonio Predilian o ele Vasconcellos, que cumpro com zelo, intelligenoia o leê:t1clar1e
OS deveres ele SOU cargo, p elo CfllO Se ha tomado m ereceder de minha
confüm(~a,assim como os rlemais empregados.
Eis o que acerca do estado aCtual da reparLiçào á meu cargo
posso inform,ar a V. Exc ., a quem peço desculpa p elais faltas de que
::;o r osente este trabalho.

Deus Guarde a V. Exc.

•

I11ni. e Exm. Sr. Dr. Olympio Manoel dos Santos. Vital.
M. D. Presidente cb Província.

•

O Chefe de Policia,
LYCURGO DE ALBUQrERQUE NASCBIENTO.

•
N.º 1
Quadro de1nonstrativo dos crimes co'Ill.•
metticlos na provincia de Sergipe durante o anno de 1887.
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Secretaria de Policia de Sergipe, 23 de Março
de 1888. - O Secretario, Antonio Precliliano de
V asconcellos.
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N.º 1
Quadro cle:inonstrativo dos crimes oo·m·
mettidos na provinola de Sergipe durante o a:n:no de 1887.
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Secretaria de Policia ele Sergipe, 23 de Março
de 1888. - O Secretario, Antonio Predíliano de
V asconcellos.
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Explicação dos dHfcrentes destinos
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N.º 3
~Iovilnento

elo porto do anuo 1887'
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Secr etaria da Policia de Sergipe, 23 de do Março de 1888.
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A ntoni-0 Precl'iliano de V asconcell os.
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N.º 4
de1n.onstrativo dos orin'l.in.osos
oapturaclos na provin.ola de Sergipe
durante o an.n.o de 1887.
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Secretaria de Polic~a de Sergipe, 23 de Março
de 1888. - O Secretar10, Antonio Pred'ilúino. de
Vasconcellos.
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Secretaria de Policia de Sergipe, 23 de Março
de 1888. - O Secretario, Antonio Precliliano ele
V a.-sconcellos.
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