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"LEGISLACAO BRAZILEIRA~
~ j

Foi ao Conselho da Fazenda, a consultar, o
requerimento de ,D. Francisca Maria Ribeiro de
-Campos Lumachi, em que pede, a verificação da
sobrevivencia' do oflicio de Escri vão da Mesa
Grande da Alfandega de I)ernambuco, de que
tem merclt, seu filho prirnogenito Jacome Gerar
do 1\1aria Lumachi Je 1\lcl1o. A este requerimen.
to, e a outro de l\'12noel do Nascimento Cast1'O
e Silva, sê ajulltúrão as consultas e mais papeis
respectivos que existião no Archivo da Secreta
ria do mesmo Conselho que dizião respeito ó.
dita mercê; assim como o decreto pelo qual
S. 1\1. I. se clignára conceder o dilo lugar ao rc
ferido 1\lanoel do Nascimento Castro e Silva.

Ouvido o Procurador da Fazenda, respondeu
que, havendo a mercê da sobrevil'encia do oflicio
indicado sido concedida ao dito Lumachi em
1821, seria uecessario que a lei nova de 18:17
tivesse effdfo retroacti 1'0 p:lra 5er esbulhado da
ua pro'prjedaJe adquirida desde aquelle tempo,

não porlendo a falta de idade fazer outro mal que
não .sej.a o de sér obrig'ado a nomear serventuario
na conformidacle da lei dita.

Parecéu a0 Conselho que, havendo S. 1\1. I.
ie!to, meroê ao dito Lumachi da sobrevh'encia
do :mencibnpdo officio, pela resolução de 7 de
l\laio de 1,821,' tomada em consulta de 21 de
Abril do I'efel'ido auno, com as condições do
dec)'eto de 22 rde Setembro de 18l8; e havendo
El mesmo A. Ii. determinado em alvarú de 27 de
Junho de J B2lt que o Conselho da Fazenda, logo
que lhe constasse o obito do pai do supplicante,
lhe passasse oarta de propriedade do mencionado
offiei~; e mostrando o supradito supplicante por
certidão ter faUecido.o dito seu pai em 15 de
Setembro de 1827, e tendo sati feito a todas as
diligencias do estylo, estava nos termos de mere
cei' a graça de se lhe passar a eompetente carta
de propriedade "italicia, ficando de nenhum ef
feito o decreto de Iode Novemhro de 1827,
pelo qual concedêra o referido lugar ao dito Nas
cimento, ,. isto ter este calado a -verdade. Rio, 17
de Dezem"bro de 11b8.

, Re&oluç(io. - Como parece. Paço da Boa Vista,
2 de Janeiro de 1829' - C0,91 a rubrica de S.·
lU. o I. -MiglJ'el Crl.moo dI) Pio- e Almeida.-

TOMO v~~.

DECRETO DE 2 DE JANEIl\O.

Imp. avulso.

Hei por bem qlle o Supremo Tribunal de Jus
tiça, creado pela carta de lei de 18 de Setembro
do anno proxi.mo passado J 'C installe no dia 9
do corrente mez; que as conferencias ordinarias
do mesmo Tribunal sejão ás Terças e Sextas fe~

ras; que comecem ás 9 hora da manhãa e du,
rem ao, meno quatro horas, devendo taes con
ferencias ter lugar nos dias antecedentes qU'lndo
aquellcs sejão impedidos. Lucio Soares Teixeira
de Gouvêa, ele. Palaéio do Rio de Janeiro, em
2 de Janeiro de 1829, 8° da lndependencia e do
lmperio.-Com a rubrica de S. ~I. L-Lucio
Soare Teixeira dc Gouvêa. -Acha-se no Diario
Fluminense de 5 de J (ll1eil'O de I 829.

pORTAm!. DE 2 DE JANEll\O.

App. ao Dialogp CODst.

Foi presente a S. l\I. o r. o olicio da Camara •
da Villa de S. Salvador dos Campos, de 2U do
passado, em que representa !Iue, tendo recebido
a lei que regula a fórma das eieições do mem
bros das Camaras l\iunicipaes, precisa de escla
recimentos sobre os quatro artigos seguintes:
1°, quem ha de servil' a vara de Juiz de Fóra da
dita Villa na vacancia do l\lini tro; 2°, se a
eleição dos ali;Uotaceis sc faz ainda pela fórma
antiga; 3°, se OOlÚínuão as festas do est.ylo; 4°,
a quem passão os proce. sos escriptos pelo actual
Escrivão; e manda o mesmo A. S., pela Secre.·
taria dé Estado dos egociC1s do Impcri(l, respon
der á refel'ida Camara.: ~uanto a:~rr,.gue.1:lã.de
receber, pela Rl:!partiçao da Jusllça; a pedida
declaração; quanto aos 2° e 5°, que não tendo
a lei do 1° de Outubro proximo passado altera~

.do a legislação relativa aos Almotaceis é seu
regimento, uem abolido as festas, deve conti·
DUal' a eleição delles, e igualmente as festas, na
fórma até agora praticada; e pelo que re peita
ao 4°, Ilue passão para os Secreta rios das novas
Camaras os processos relativos aos negooios que
são éoofiados pela lei. ás ditas Camaras, e que
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PORT ARlA. DE 5 DF; JANEIRO.

auaesquer outros que versem sobre objectos que
f.~ão fóra da sua admini tração devem ser con
servado no CarLorio Ido aem.aI Esorivão, até gue
a AS5emhléa Legislativa dê, acerca deites, as
providencia que julgar convenientes, Palocio do
Rio de Janeiro, em 2 de Janeiro de 1829' -José
ClemenLe Pereira. -

sembargo do Paço sobr·e a referida representação,
como lhe foi oruenado, e taCIj.~em ·bre a exi
gencia dQ registo dos bilhetes de f rlção, que
igualmenl"e fôl'a objecto de outra queixa, houve
por bem resolver S, M" conformancio·se com o
parecer do Tribunal: I·, que continue o E crivão
da Camara a dar duas licenças, huma para sec
cos e outra pal'a molbauos, a os que promiscua
mente commerciarem nos dous genero , e a da
las, na fOrma ordinaria , ús casas dos correeiros

App. ao Dialogo Consto qne encapão sol, sem levar, em qualquer uos

li ' d J' Gasos, nada mais do que taxa o regimento; 2°,
Sendo presente a S, i\I. o L o o ICIO o U1Z b h d " 't d r

P '1 t d C d V'II d I I que se a sten a e eXigIr tanto o regls o as ale-

F
reslc,en c 1 °O,:an:ara

C
a t' II a e., klguda 1~-, - rições, porque nenhuma lei para isso o autorisa,

'ranCl co cc I\'elra ou ln 10, na uata e,]1 6'+1..48 t"t I d r d
do mez assado cm ne ex õe as du vid como os 'I;f.J o rs. a. 'I ~ o e oro gran e,

p , q p . - ,,!S que porque este Imposto, prIvatIvo das casas ele man-
e lhe o.ITerecem pil'ra se proce!ler as elelçees das t' t . . :b't . . '! ã ode

Câmaras i\1 unieipaes Juizes ele Paz e sen S _ Imel1 os '. 50 pai aI, I rana 1I1,novaç !! se p
I t . t ' 'd;i d d d~P e tender as dos referidos COlTllfl}rpS, nao compe·

p .en 'es, no o queo, TC'Sl n' o no termo a \ta tindo por isso' ao Senado 'quando se J'ulgue com
VIlIa grange I)U01er de pessoas pertencentes ú d"t •. 1 .' d h I'"
F 'd "1 -. "d' Irei o a eo .. ra- o, mal' o, que a\'O' o 1'0\'

reguezla o 11 araplcu, aquem o RIO Guandú, ' "'" - I" ...

I I'd" j' d melaS orulI1al'lOS, para que pOSsaO, as que s..
que, por sua oca J aue, ai parte o termo des· 'I 1 clbe d s
ta .côrte ignora se os votantes eompr I, d 'd presumII'em esal Q.s-, u~aq c:em .sua I esq.' o

I • ' , e len I os recursos que pel'mlltem' aS1l'llls. O 'que a~Slm se
no diLo termo devem H' "otar nesta ou naqueUa L' . 1St' 1 E t d d N ias
Freguc1.ia; x:nAn da' o' mesmo Senhor, pela Se- ~a\lClpa" pe a eere ana ;lf Ir;' o /8 egoc u
cr'etaria dê Estado -dos' Negocios do Ímpedo, êle- ,Ot ll~pel'l~, ao mesn;o pml,..l' eu.:!,. aR' 'pa

d
lla ,T,a

I r 'd J 'P 'd ',' 10 e Igencla e exeCUOclO. ,I auH) uO la e lIa-
c arar ao I'Clen o UIZ ..l'eSI ente, para sua Intel· , 5 d J .' .1 8 ' J 'Cl ,
li " - 'd' 1- nelro, em e anoll'o ue I 29· ....... ose erne 1,

gencla c exeeucao, que os CI ar aos de que tra. t P' A I D' - 'I'''''' .J. .6
m,·· 'd ' e erel1'a, - Ctla-se no tanO!E! 1t11tI1Ulll..se ,. ,

ta o sev o !CIO, apezar e serem moradores no l d J . d 8 " ~
élistritto da pbredita 'Villa e se achar a 'Paroehia ~ e 9 e anelro e I 29· ") I Jfl uI :'
do lugar de Mal'ap(cú no districto do termo de, ta I 'f I Jj I'
Côrte, ão obr.igados a ir entreg~r as suas ~edulas

F . AVISO DE 5 DE JA.N.Bl~O. ~.I.
na m~ ma l reguezla ,. com deolaração, porém , I. I'

I d f 1 t 'J .• 1 I
~e evero vqtar p<\ra VerearIores. em sete pessoa-ll Dl'p- avu 50.

qqe ejüo domiciliatlas n o termo da Villa de Send.o eDn~eniente que a estnada que va~dC5~a
ltaguahy; deITen'elo a Mesa' da Assembléa Paro-
chiaI separar ~s'..cedulas de todos os yotantes que Côrte para a Provineia de 1\'liua6, cise chama da

- Policia~ ,I se eneaminhe·.pela fazenda qc Bh·
pertencem, por sua e illencia, a cada hUDl dos iem, afim de eviLar'qlle se divijar'pellas' Serras de
dous di tl"i(}tQs . e.reQl6tlcl' fecJl!1~aS a essa Ca- Santa Anna c Botaes, por'l()ode:.:a'le;v'ava ,pl'i
mara as que lhe forem respectivas, e as outras Oleiro pktrJ@: ha'pol'liJ:ern'S, l\1~ 'b.:I. quero ~lojor
á IIlustrissima Camílr.a de til Côrte, Palaeio do' de BngeT,heiros , João ReinarH>o' de ';Wern,a e roL-
Rio ue Jal1e~ro, em 5 cI.e Janeiro de 182g.-José sLein, passe immediatam'cllte a 6bsénar todo o
Clement,e Pereirl\. caminho que, rleixall.uu n,l\cferiillt estl'arda..eln Po-

J 'I' ': , Hcia no Lugar que chamãQ-Oa'llr8má90c..;"."log~

,,' adiante dãponte do Bregiô.,"segl1ê.'PulàllfJ'egu ~

AoVISQ .D.:E,5 DE IJA1'i"EIllO. aia dc Santu Antanho de Jacolinga;, nlocllam.-

I , J ul bomba c iUadU1'eira it FL32e1'lBa .c.!ln Btilé(i\u,.m'p' aso.
d'esta pêlo si.tio do Macaco, do GuardQ.}-nItill' 1Jose
da Ro a, até ú Fazenua das JBhlo>u htg<lf'l(l-a
ponLe de Simão AntMio; 'ondolenw,â' este éami.
nho 1100'\'0 na 50hredita cstrada,daP'(i)1ieio; de~ cade
guiar-se, pal'a maior fueU'dade e aeertD-dC"scúil
exames. pela pioaeLa .qu.e da F1a~Eodar{]C1~efi', -á
ponte de .sil1lão An to n.i o, aofio ;j/;Irl outrl!) -:télhpe
o Tenente-Ceronel Filippu FelTei.l-o (i;'ultlt1tOi Or·
deoa igualmente S, nl .que, lfoogo 'C/ue ti'VCtl np;'Q'a
do 11 malhoI' direcção dn.noiVa.estra8a ".he~e""aw

lI.e a ipLanw, dal'luo-I'he po. p.a~r.il'os ,Ilp j(1)1mel'ljas

nos 'lugares mais diffieu~tosos·,.oe60 (lnde o teirc
-no.O permi1tir, .c tériclo em.:IDsÍla ugirJ d, mbl'
J1QS,.e aproveitar q.unnt0 parlei' ~Camin'110 ll'ctU'llil
O que assim se ~he parLicil'úrilpeln.Se Iletarla de
EStl1110 ,dos Negocio do Ipp:e.r~ ,.papa- qàJe o
ro::ecuta, ificando na. iiHelligencia! [°1, qu d~,'
'remetler,' além ida p'}arn~a.p.p1arl. _. sWa<Í1 nÜJfj

li O

l'emIó tiS negociantes de molhados desta eôr
Jte dirigido á aug!J ta -pres'en'ça ,lIe S. iU. o I,
J1Umà I prescillla.ã:o,lem ·qlllJ se'9"ueixão dd os
Ob'l'ig;l' Ó Escrjvilo do IIlm, B'enaclo dn Camàra

e ttl C'idade, Francí coo Pel'eira denIíltto.s,'ã
.... 1i'rlrr d'bao:l1licelíça ,'Imu a 'Para' seecos ''C O'Útl'<t
~ l'a ríl Ihados ,"nãb o1b~Lãnte n posse imOlemo
"I~l que allegaviiQ ae s'Crvir huma .ó para os
i!'o'l1s, geõel'os, àcc,res~ntanad'que igual '9busl'l
'ô dito ~ cri 'ão pllatíeáY~ eltil:luatlto' cxtorq'l'Iifa

o. r ue tio'hão a\'ma'íens de oórrêeirós, que en'
cnpão sal pam a· PI~o"vlI1ela de M-inlls, a -quautiá
~ 6:t/J4'80 rs, 11 ''titUlo de foro grande, qUàúdo

buJ'j áse' phgíira '!fiais" de 400 r , ,- nem 'tál'im-
r oJ '-po to 0'00' à'Va uas P?sturns da Gamal'3, nemros

me mQ, 'reolleirõs rdQJ~ijr o tÍo}fão em tempo 'àl~

güm arreodJaff ;- i(loU'S':Ilfanâe ar Mesa élQ De'.
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A.VISO 'DE 7 UE JAN&LRO.

, • I

J)ECUETO DE 7 DE JANEUio.
J !I'- I J

Col!o Bra~: •

Constando na mil~la ilDpe~ial presença que
alguns cidauãos bl'ilzileil', estabelecidos em
l\lontevidéo tem contiouac1Q a exeroer empregJs
que occupavão ne ta praça {lO tempo ua ueclara
ção da Independencia da Cio platina, e aceitado
outros ue novo POI' n-omeaçã.o do seu fi vcrno
pro visori~, na "per, ua ão de qpe palm j 50. os
autodsa o .art.l t)0. da convenção prlllin}inar de
phz:' hei POt'.b-e.m cl.()çt.a~lar que a u.e'1hum ciç\adãõ
hrazileiro hc licit'Ú oontinu<ll' :a,qxerGer emprego
do go"erno de Mopteviçl~o, ou; acei,LQr outros,
sem incorrol' no pen.limcnlo do. di)'eito ,de cida
dãobrazileiro. José Clemente 'e~eira,elc. Palacip
dollio de Janeiro, tlm, d~ Ja.u,ei'9 ~{.l1829l 8°
-da Indepeodeocia e do ImpçriG, - (iom a l'tfbtiça
de S. ~l. I. - J.osá Clemente P'Cl'eÍl,a,

total Ida obra, e da que será neces.sal'fp faz~r an
nualmente, depois de concll,1j la, para a .~u.a co.,..
servação, e rerneLLer tu~o _u lJle.sma Sccret'1rja"
onde lho serão pagos quaesqner gastos ,que fizer,
segundo as oontas qne t1~lIcs. dqr., vinuo CQpl

patentemente ~egali5ada. Pal~'Cio do ).lio cle Ja
neir,o, cm 5 de Janeiro'de 1829, -Jos'é Clem~n

te Pereira. - Acha-se no Dim'io Flum;nense n, 6.
de 9 de Janeiro de 1829'

lmp. 3VO soo

Tendo S, M. 5'1., e1 ua imperlal resolu·
ção de 5 de Dez~JllPXo pas-ad.o sobre consulta da
Junta do Commercio, Kgricullur'a ~ Fabricas e
Navegação, de 2 de ovombno aJlLccedente, j ul
.gado mu'to conveniente a ob,'a projectllc1a loca
nfil entre a ponte do rio l\1i:riti C a oa P:11'Un:I, e
d.eterminando ~ue sé siga a e té re pe.ito (} mc
,tI~o,UQ p~oposto por V," S'1 clD.sêus oJnj:JI,? c!e 14
,de Agosto e 29 de OUlubro dito, PIlI' nao lía'Ve
rem dados SQbre qU!! rccaiào .~ orçamento;; de
semelhantes obra~, ou seja êna feit'a pbt émprfÍ
he dedo 'cs, ou P0l' cl,lntH

I
qa.~ 'i~nd& Publlca,

,:,~ fórm-a elos ~~ 5"0, {~O c5° dà I t de'29 B'c Agos-
~ I (jij I II
t.o do (lono pas ado;. poJe dó ep 15 de'stapl'ovl-
dencia oalculai:-se com prouahiVdatle a ug pcua
approximada , 'e propor-se entlio a ·etnRi'e5ll na
forma da cilada lei: lia I!0r beni o me fi"" Se
nhor que 's,e' p~'oceda á abertilfa do dito canal no
espaço de 200 até 500 braça' , pór mejo.d.e ad.mi
nistcacão, J.1etalhado ° trabalho pelo OffiClaB6
EllO'enheiros empregados1oe té scrvi, ô~ assignfI-

• • 1." 1 1 1'hda as fe,l'Ífl,s por elle:, : ~agas pc. o uU ~-

soureiros d,a SU~SCl'1pç~~S .qtré~·çcrdi1s, ~n\omo
Tavare~ Guerr;! e, ntoOlo da 11 va CaldOIra, os
quaes pelas folha~ ~e mo~raráô quillls Jas ,o~~
mas de pendidas, e d?duztndo.se ~as quantlds.ja
recebidas ~ im port~nCl;J deste ensa20' ,Como pq,
rém. os 'pJnc)aes que V..[S., p,ropoc, 'Para a p,er.
feição ç adjanf'lmcnto d~ il:J~s tl'a.baUios_, d~b<ll~o
da sua direcção e JIlle sao o 11-13) 0'1' JQao BlIstell"'. ~'j1·-

·c'

56 humü e!X}foslçijo cil'humstanciada de todos os
~ro.balhos que 1fore,p1 necessados para se fazer e
conclüir na rÓl'ma indicada, mas tambem os 0['
'Çam.entus, tanto da de pe7Ja total da obra, como

a, ))lcccJsa·,p.ara ü sua cOMervação; 2°, qQe todos
tl5. ga tas que.fizer. em.pif:àdas ou qualquer outro
1õen'j!;OI pal'a 110m desempenho da comm\ssão
lhe ser;ãD pagos p.elíl mesmalSecretada 'de Estado,
~êgunllo as contas que deUes dér., vindo compe-
entoll.Ümfe..lcg;.alisadas; Palacio do Rio de Janei

:ro 1em 5- tIe Janeiro de 1829, -José Ctemeqte
Pereira, - Aclta-se no Diari'J Fluminense n. 6, de
~ cle.,;1-a'léil1olde'1JJ82g,

J "dll II " . I

~ •. ,:>b " )
_ 1 u}iJi< AVISQ DE ,5])E JANEIRO.

IOIp, avoIso.

M'an~~ S. 1\1. ;0 I., pela $ecretaria de Estado
"i),as Negooio~,çlo lmperio, que o .Ca.pitão do Cor
po çe Engen1"lC.i!'os Frederico Carneiro CIe'Cam
pp 'J/pP, sa9. Or 3 epminar, a estra~a que ~ai da
'Vill~ tlÍ1tqa JlJaif·Gra,)de para a ue S. Salvaâor
_~ps Camp,os PI W,opqndo os n?elhoramen.tôs de
qlle fôr ~useel?ti"dJ evante a sua respectiva
'p\aptjl, tt\n~o em vi-sta conservar a direcção cW
.ca,minl1o actual tildas as veze que não fôr mais
C, n"~nie.gte !jUu.da-la para a encurtar., ou dar
,C0!JtwlX\a p.as~q~lem aos can'Ós; e 'proclJrando
.1J,\l't? .sç ..~v.i ilJ:.b,Cf 0, mai;; quc fór possivel a ~lal'Ícúl
.Ç,ahq ,Frh~I'ç ~Jacrhr' e muitp particularmente

He SIga rcum ~iante da Villa Réal da J?raia Gran
"de pelo CQgcHhA. do Barreto e iliatto da Pacien
,()~a até piel)geu\lo de r oama ~ passandó pelo que
foi do. S~rgen~o-~lór José Fernandes ficando ()
_me~m,o C.api~ã;(},na intelligenGia: 1°, que deve

,e,Q,let,ter, ~~m a planta c plano da estr,ada"
~ão Ó,J.J,umi\IF:\:oosicãn C'l'cuUl'tanciada de todos

t J -PJ: 1'~' 110 T. . ..
_os, tral,Jallw,s qPC1 HlF (Il necessarios pa:'a se' faze\'
efcqn~rui I a ló -ma ,indica~la) mas t~mbem os
0;;ç:ar,ncfit05: t4nlo d ,c~peza lotal di! qbra, coo
mo :dA rpr~Yi<Sp. Hill' a ua conscrvação; 2" qne
t dos o gastos qlJ.,e fizer em picadas ou qualquer
etptrp serviço pa.ra bom desempenllo da commis-

·siio lJ}.e~ s~l;ã\\ .,pago~ pela mesma Seüretaria de
•stil\~O)l ngql;l~o \is cOCl,tas que ~le.lle der, vinHo
OlRe\l:lteI'\~c-mente legalisada~. Palac10 do Rio de
• • I c1 r-' I 'I J ',1

_ qI'\e\o, l,epl, 5 ~ Ja,o.eiro, ue 1829. -.- Jose Cle-
mente"P<;reira. ---:- Acha.-se no Dial-io Fluminense
n. 6;ld~,'9 d~ apcil'o de 1829'

I •
AVISQ DE 5)}E :fANEÍ1l0.

I IlJ)p. 3vulso.
, \, .

()fJ MaI'lda'.$.· ~l.' o !I. ;.,pela Secretaria de ;Estada
.dÓs Negocios' dO'Impedo j que· o Capitão de E,l
. gonbeiros Maximiliano I Barão de SchucebUl'g
levante' a plall1ta e plano das pontes e aterr.ados
que fÔl1'necessariu faz~r: no rio do .Bregio paxa
aeilitai 'a sua passagem, e do alagadiço que

-lhe e tá oooLigud,' dlesde o engenho do me mo
'110 me , quf! hc do Dr. '!\lanoel Bernardes, até ao
bigal' enxuto da estrada da parte d'além do mes-

o 110 \' fioan.d@· oa' mtdtigeq.cia que devie pro
~eder'logo aa co'I'ÍIpe e~te orçamenlo da aespeza
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~ o Capitão Frederico Carneiro ue Campo~ , se
..ohão occupados nás commissões de duas diffe
reotes estradas: ordena S. [\'1. o I. que, no caso
,de serem e.tas com missões incllmpati veis com a
óbra do dito canal, V. S. propon ha outros om
ciaes para esta ohl'a ou para substituil' aquellos
na commissão das estradas, segundo fôl: mais
<conveniente ao melhor serriço, attento o tra
balho para que forem mai iíloneQs. O que par
ticipo a V. S. para sua intelligencia e execução.
Df'oS guarde a V. S. Paço, em ? de Janeiro de
1811g.-José Clemente Pereil'a.-Sr. Francisco
Cordeil'o da Sil "a Torres. -/1elia-se no Dim'io Flu
7~inense n. ?, de 10 eLe Janrriro de I li 2g.

'. .

DECRETO DE 8 DE JANEIRO.

IlDp. avulso.

Tendo ° Ministl'o do SupI'emo Tribunal de
Justiça {José Albano Fragoso, prestaJa juramen
10 nas minhas imperiaes mãos pelo cargo ,de Pre
sidente dó mesmo Tribunal, na,confl'lI'midade do
-art. 5' da carta' de lei de 18 rle Setembro de .8118:
hei por bem da-lo P01' impossado na referida
Presidencia, afim de receber dos mais i\linistros
o juramento marcado no cita:l.o artigo, e exercer
em tudo o mais as funcções inherentes ao sobre

"dito cargo. O mesmo José Albano Fragoso o te
nha assim entendilto e o execute. Palacio do Rio
de Janeiro, em 8 de Janeiro de 18~9, So da In
dependencia e do Imperio. -Com a rubrica de
S. M. I. -Lucio Soares TeixeÜ'a de Gouvê.a.
Acha-se no Diario Fluminense 11. 9, de 15 de Janei
ro de 182Y.

nEsOLuçAÕ DÉ 1.2 DE JU\EI\lO.

l\lunuscripto aulhentico.

F~ltando O Porteiro deste Tribunal, Manoel
Joaquim Soare5, ~ vir cumpl'Ír com as obrigaçõe's
.deste omcio e do outro annexo de Thesoureiro
das suas despezas, onerado do encargo de manter
hum moço d.e limpeza pelo seu ordenado, como
,por huma resolu9~0 de consulta de 2l ae Abril
de 1 S09 se, ilcha determina~o) deixando POI' mili
tos dias em perfeilo abandono o serviço, com
quehra m'esmo das regras até de hum civil com
portamento, 'seg-undo o qual cumpria que se es
cusasse éom o Tribunal em qualquer falta do seu
.comp.arecimento pessoal, se lhe expedio a noti-

. ficação conteuda na portaria junta n. I, e então
enviou c11e ao Conselho huma certidão de Pro
{essor, t;ímbem junta, pretextaodo com ella a sua
fillta, em razão do solfi'imento de huma hepatite
chronica; e como se não julgasse que i~so era im
pedimcnto legitimo, determinou o Con elho n6va
mepte, pela portaria junta n. 2, que compareces
se a e -ercer o seu oillcio, sob pena tle se proceder
n c ,rormiclallc da lei. Reiterou o mesmo Por
teiro a sua escusa. e o Conselho for de accordo
declarar ao Omcial-Maior da Casa do Assenta
mento, Antoni,o Bernardino dos Santos-Pereira;
chamado pela lei para.suhstituir o lugar, as 2 ter
ças partes"do ordenado do soprcdito Porteiro,

conforme o seu l:lespacho de 21, de Novembro <lo
COl'fente anno , que com esta.,tambeql sóbe fi im"
pel'Íal presença de V. M. I. Ficou toda.vi sus
penso o expediente 'do mesmo despacho até~s_e

ha I'er resolução de V. lU.' I" p-or pedil' consulta a
tal I'espllito o Conselheil'o,João José d.a v"eigª, o
qual, supposto concordára' na 'Providencia de se
suhstiLuir o mesmo lugar, div'crgio cO,[lluudo só!.
bre a nomeação da pessoa para 6 sub tituil", rd'
zendo não se dever aCCllmular a substituição 'na
pos e do dito Oillcial-l\laiol' que actualmente se
acha servindo. . I" '.

O Con~elho tomou por fundamento dll'sua.de
liberação a tal re peito que~ tendo por fim a ci
tada lei novissima de 1 I ~e Outubro de 1827
obrigar aos empregados publicó"s lle justiça e fa
zenda a servirem pOl' si os seus oficios, como por
outras muitas leis an teriores sc acha I'a recom
mendado, com comminações penaes sempr illu
di das, facilitando ora a pt'ompta sub tituiçãp dos
mesmos oficios, com reserva ele terç,a parte aü seu
rendimento li fa vor do's Serventuar'i'os yitalicios,
quando estes se impossibilHão dc conH'ridàr la
exercê-los por doença, proran.lo a itnpossil:iili
dade, se:. bom servi~o, e a fafta de outro ml'!io
de subsistencia perante o Govern'ol, 'como mui
expres amente ° declara o § 5° da mesma lei',
seria contraria á providente UeteTminação ae'sta~

se nesle caso désse hum Serventuar,io 3,0 Porteíro
do Consellv,l, que o mesmo 1'riBum\l F t;econ'he
çêra não ter ,Joehça que o iihpossi~lfitasse de
cODlparece.· nos dias das suas S'('ss'ões, qúe não
tem '1 ,ell favol' hom serviço que allegar por ser
moderno no oficio e omisso TIO cumprimento
dos seu' deveres, e hão hafendo prQ'ra de que
sej~ o seu ordenado o unico meio de sua snbsis
teneia, para se lhe conceder, 'a reserva da terça
parte do ordenado, senuo, como he, c,erto que,
ain'Qa na h)'pothe~e de se. daréni todo~ esses re
q'uisitos legaes, devêra eHe tel\ recorrido a V'.
1\1. r. immediatament(\ para lhe' deferir a essa
substituição, não competin.do ao Conselho fazer
'lSO desse direito exorbitante de 6uas attribúições,
que no caso se limitão meramente a fazer subs
tituir o luga:' por outro empregado a quem ·a léi
chame, como he o Official-l\1aior, scg1;Jndo 'huma
resolução d' 26 de Fevereiro dl'l Isd,' lorbaéla
cm consulta deste ConsclhQ, dedla\oaodo!lhe to
davia o ,\ireito ú percepção das (It.\.~s erças partes
do ordenado do Offieial impedido, ~egundo a er
tada lei de J 1 de Outubro de I S2?, em lugar da
quinta parle que aliús sómeutc lhe era perrnitti
do antes receber em taes Sll bstiLuições pelo alva
rú de 29 de Dezembro de 1751>, cap. 46, § 6, e
'sso p'assados quarenta dias dll impedimento do
substituido por desconto tio ol'dennrlo deste. Más
não he só e,ta razão que milita' nO caso a fa,vQr
da delibera9ão do Con elho; este entt:nde que se
deve esperai' mai' nlgum tco.'lp.o, e q~le, nü" com
parecendo o dito l'orteiro, .cUDlpre cOllsult;Jr-seo

. negocio a V. lU. 1. para o Jestituir, independen
te de mais enliumjl diligencia, auUiencia ou
processo; o lugar em qtrem condig'-
namente. ois que :,~o he eO,nfor,me com
o direito II do na <!rd. dl\ li\'. I·, tit. 99,
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cuja letra he: « Porqttanto, por confiarmos de
algumas pessoas qQe DOS servirão bem e fielmen
te, e como cumpre a nosso serviço e bem ela jus~

liça, descargo da nossa consciencia c proveito da
nos a F:.zcnda, os encarregamos de alguns offi
cio. de justiça ou tia nO,ssa Fazenda, e assim POI'
lI~es fazermos ~neÍ'cê (a qnal porém .Ihes não fa
riamos, 1'0 'to que boa \;ontade lhes tenhamos,
se não fosse a I~on(jança que pelles tllmos), e. de
pois de os assim termos enearregados nos taes
officios, vem ás "eze a no, sa noticia que os não
sen'em como sã/) obrigados, e c.onforme a con
fiança que .LeUes tinhamos quando dos taes offi
cios os proveIr!0s. E poslO que nã~ cousa,; que
assim dos sobréditos sabemos, e que a noSsa no
ticia' vem ilS vezes, não ha pl'O\'as,lão cLaras, po
rém ha quaulo basta para scrmo~ cerlos que so
mos' deUe,; mal servidos. e eHes cITarem nos O·
-bredilos offic.:ios de maneio'a qtÍe serú mais 'servi
ço ele Deos e uo so serelll-Ihes tii':ldos que
deixa·los estar m~lIes. Pelo que, c, por outros res
peitos que nos movem de ITInito se'rviço de Oeo,s,
e nosso bem, lle justiça c gO\'C1\no de nossos l1ei
nos e Senhurius',' delcl'minalll09 que q'uaesquer
officios que dermos, assim ILe justiça como de
nossa fazenda, ou de qualquér outra sorte e qua
lida,de que seja, quallllo quer que flUS soubermos
c no. cerlificarmos em nQssa 'eonsciencia quc
alguns dos ditos Officiaes nos servem nelles mal,
e fazem o que não dovem, ou damni6cão e r(\u
bã') nossa fazenda, Ih'os t ossamos tirar e Ilar a
quem nossa mercê fUI', sem por i so lhe sermos
em obrigação alguma, assim no fUro da cons
ciencia como no fôro judiciario, 1'"ara por isso
haverem de demandai' no so Procurador, nem
requerer a nus satisfJção, por.quc de todos os ex
cluimos. »

Ol'rlennçiio que se acha em 'Vi~or com as limi
taçõo ~~signadas na Constilui~ão do lmp.erio a
respeit,y dos ~lagistrados, e que muito cumpre ú
boa economia do serviço nacional ser IitteraL
mente obscrvllda, afim de cortar :I relaxação c in:
'dillerença com que muitos empregados nos om·
cios de justiça e fa'LCnd:l se conduzcm no, exerci j

cio delles.
Pal'cee 1105 Conselheiros LuizJoaquim Ouques

trada e 30ãn José da Veiga" que, ou se clJnsi
clere no Porteiro Ileste Tribunal culpa, (lU impq
dimento de fliIolestia deelarada nas atte lações
por ellc j II uras, nunca poderia cabor a pro video·
cia aada peTn Gon clho; porljl1antn, suppondo·se
crime, de\,()l"sc-hiüo Uland<ll' rcalisllr os compe
tentes processo,:., e lia cO:1sideraçiio de impedi
mento, cumpria verificar-se quanto est,\ ordenaelo
na lei de II de Outubro de 182 / que no- §§;30
e 5° expressaml:nte legislou que, impeLlindo-õe
o sel'\'entuario ,'itaLicio pOl' eloeuç,l , e não ten~o

nomcado pes:oa Í'!ol1e:l para scrvia' o omoio , no
roeem as autori(lades perante qucm elle ha de
servir.

omellr'se porém o Offic.:ial-J\laior do assen
tamento para em tal caso sllbsli~uir ó Porteiro,
não 1.1 e, congrucnle com a legislação, porcJ!,anto
prolubllldo a carla rtlgia de 6 de Agosto de 1681,
decrelos de 18 cJ.c Julh!> desse annu, Ile 50 de Se-

tembro de 1682, 50 110 ~larço de 1686, 29 de
Fe \'ereiro de 1688. 12 de No \'embro de 1701, c 04
tros, que se tenhão dos omcio de propriedade ou
serventia, viria aquella providencia,. cOGt~'a o rlis
po.sto ne.sas leis, a reunil' nu pe;soa do OUicial
Maior clous omeios que Ile~ são tenues nem com
paü\'eis, quandll o Official-Maior, para servil' de
Porteiro, larga a Secretaria. contra o dever do
seu o/l).eiç.. boa UI'dem do serviço e interesse das
partes. Não autorisa semelhalHp. proYidenci:l a
resoLnção Ile 26 de Fevereiro de 1812 I porquan
to teve em vi~la pro\'ideociqr hum. falta inopi
nada. conlingeQte e momentanea, e não o caso
em que, bem co[,no no pre.ente, se rcalisa hum
impedimento longo e duradouro, c que pai' i so
entenrLeu o Conselho carc.;er de providenci", a
qual deve cGllformar-.e oom a" ji. citada' lei', e
coro a de 20 de L'utubro, que não as derogou.
Se, a,pezar ,do impc\lil11onto porém não scr mo
roentanco, proccde a mencionada resolução para
ser.vil: o Omcial-Maior. Liesneeessaria he a sua
nomeação, porquantp, estando clle a ,errir por
:virlude dessa re~olução, não carece de sei' no
meado para c.:ontinuar na ~el'\'enlia, e não sendo
até prutica\'el a decLar3cão de vencer' JU,I' terças
partes do ordenado dq Porteiro, pois que seme
lhante n:Jlcimento, sobre não estar declarado
naquella resolução, inl'ringiria realmente as leis
que prohibem receber-se dous onlcllUdos, con
cLuindo-se de todo o exposto que, a julgal'·se
criminosa a falta do PorteÍl'o, se deve mandar
suspende-lo e proce'sa-Io; e reputando-se ve
ridica a moLeslia, .ómente ha Lugar nomear
se pessoa que sirva na fórma dos jil citac1Q'- §§ da
referida lei de 20 de Outubro, e não perpetuar
o OfficiaL-~laior na sel'venlia desle officio, por
não ser o caso inopinado, nem o impedimento
passageiro, c muito menos ainda dar-lhe as uuas
terças partes do urde nado, contra lei' expre sas, .
e sem a sim o ol'denal' a referida lei de 20 de Ou
tubro, que oão cogitou de ,wmelhallles serven
tias por Officiae·s companheiros seuão no ca o de
faltarem os nomeados para servir pelos Serven
tuarios vitalicios, sendo só a respeito dosses ,00- •

I'neados para o. impedimento destes que a mesma
lei dú as duas terças partc:s do ordenado, não
de ,'endo por isso a sua disposição estender·se a
caso t1iff'~renle, O1uito mais quallllo esta extensão
envolve infracção de leis que não l'orão deroga
das. V. !\l, ,I.. pOI'é01, dignaudo,se tomar o exp~s

to na sua imperial con ideração, re:ol \'e~il'l mais
justo. Rio de Jan'Jiro, en;l. I :lde Dezel11lJrQ de
1828, 7° ela Independcncia e 110 lmperio,-Luiz,
Joaquim Ouquestl'ada FurtoJo de l\J,endonça.
-José Caetano de Anrlrade Pinto. - FI'onciseo
Bapti la 110,drigtles.-João Sobino de Mello Bu
lhóes Lac.:crc!a Ca 'tello Branco. -Ago 'tin ho Pe
tra Bitancourt. -l\1anoeL Jo 'é dc Souza França.

Resolução. -Como parece. P;lÇO, 12 tle Janei
ro eLc .J 829' - Com a ruhrica de S. 1\1. I. -l\li
g-ue\ CaLmon du Pin e A.lmeida. - Erctralticla no
Tlzesollro Nacion'l.l do original enviado ao Conselho
aos 15 ~e FeDereiro.

•



lO A'NNO.D.E '
bel'anem sobre o s,eu mai' !ldll.quado,tl'al/lmeóto,
deiKem l por eacripto ao Gil'lV'gião 4a· CamOI!D ua
sobl'edita ViJLa a norma ~el'aJ das applicações
mais'cooycl1ientes, ao vy'po da onfermi~_adQ, sal-

J ' I

les doownentos. Viu S. A, a judittibsaref1cxão que/V. Ex.
faz sQb're a orjgem principal destas calamidades, que po,r
diversas ve~s tCJ11 infelizmente, exp,erip'flntado ~ssa cida
de, sendo eu até ~estemunha Cle humat dellas, posto que
em ponU> moito menor, qllando govel'Dei essa Capitania,
qual be a má COllstruCÇii:O dos seos ed:ifleios, não só pelo
local que seeséolheu, mas tambe11'\ por.se1jCu:lcoostruido ,
pela maior parte, as casas se1)l se9'Ol'ança alpu'ma, con
correndo lambem fara a Jua rüi h a, inéon ideração dé ~e
ábriretn cisternaS' ,'tie 'silleiráht1rem slllJalcos, ~ de sc fa
zerem· plantações 'CI oubras obras destaunatureza, 00000
Y. Ex. poodera, Ao meslno Senbpç furão t~mbe", I're
sentes as prom~eas e effic~zes providencias que V" Ex'.
deu, bem 'proprias e bem dê éspel'ar tio zelo c hati 'ida'.
dé ClnU, que- . EiI. sé emprega 'no seU real sorviço, já
ptJocurando snlvaI' as viuas de aIgu,mas pessoas éJilté fic(u;ãlJ
~bflixo da l'I~inas, já expe4indy af, ordens J;I1ais terro'
n:,n~es !?a.ra iI?e os lno1'a?~res ~a praia sc m?dassem paI'a
CIma, Já mandando apeat' toliás a propl'ledad\Í~ que,
pelas vistoriaS er e,'ames a que proceéIôrii!l os peritos,
'lmeaQav~o imminente ,~uinn;, ja. lWalmen te fa~enJiu ner
o;~mmodal' tod~ aquell,es habitantes qUe, 0\' .)p"'iio p,e,·
dic!o. suas p,~sas, ~u ~s não pod:ão habitar pelas rqinas que
solJ'rôrãd: Pas'S~ndo V! Ex. a pt'oferh' o seI" parecer sobrb
li qu~se deveria pl'htiear' para seguran'çn l das' vidas c fà
zendas dos hab,tantes ,dessa oid,ade ,te pa,'a se evitar par;t
o J",tu.'o scmelhantcr calamj~adç, por .nã9 julgar sum
cientes as providencias que se derão, e que depellclião
meramdntc de V:Ex, , lembra que, sebdb impossil',n se,
glfrar a montatlha , Cmuito prejudicial trãnsferil' o CQrpo
do commereio, que.babita na ,údade,baixa, para a cidade
~lta, 'pelos motil'Rs <{u.e expôz, não h,avia outro l'ecUrso
seqão mudar a ciaãde para a praça e plauicies que se se
guem do Noviciado láté ~tapagipe, ôud-c não ha montanh"
superior, Jevantantlo-se ali, buma no\'a cidade, sem 06

errOs e defeitos diL ántiga j lembrando igualmente qUJl, a
desl?!lza d~ fazeu,da s-crá ,modica se, S. A. R. appro\'al' que
a: casa da residencia desse gOI'ernl? seja coustruida no
NovICiado, aprrrveitando'-.seo que ror possivel. destinan
do·se ali salas para as sessões da Camara, Relação o Jun,
ta da Eazenda., restn)ldosómente bum objecto dei grande
desHeza qAanto ft c.qnstl'!lpçãq de armazens para huma
Altandeg;a o' 'ra que ~' Ex. l:~puta ,ndispeusavel, ~or
qu'~ a a~tual cotrê i,guàl mico c'dní', tod~ a prMa, c se
vai entulhando eom a6 I uinas. Este plauo e' pi'ojecto I1e
de muita importpnci'l, GOmo Y. Ex. reco\lheoe. e a.u,Les
de S. A.]l. o resplve!', julgou muito conv,el/ien-tc ao ~eu
serviço mauela," pal'a essa CiCIa e, no berga.ntlm falc;lO~
como jâ rinnuITciei a 'V. Ex. em aviso d'e 126 do me'z pas;:. ..
do. a Jusé da Costa Silva, Al'chitecto Geral dc toUas a'S
obras rpacs, Por,.scr muito. capnz pelos muitos cO\lheei·
!)leutos qoe tem de Ua,lll'QfissãO de formal' o p,\ano que
se êleverà seguir a este rc,sj2eito, aI! qual encarregará y.
Ex., 'de examinolr'a\; iui' as da ni6n'tan'Il:l, é todas 'ils Inms
qne experiJílenuarã~ O ctlilitios 'dessa ,.cid~de causadas
pel'!,s chu\'a5r, finl'endo lb,c5, as obse~v",çiies qQC ehl'ender
neceSSflri;l,S" Bara, á. vista de' tudo J,loliel, elle rOnmal' b
seu pla'no, que b.qmmunical1à a V. Ex. , e ha, de subir á
r~al IJrese'nça de S, A; R~ , p-ár'ol l'csolve,' u qu~ lor do 'sen
" aI agrado; e posto que lel'a em 'sua companlíia, para O
"Jndal', n Joiio,da Silva Mooiz; Ju-cwteeto das obras dI!
l?-n~ll', C\llntu~? V. Ex:. lhe d,ará o aux,iüo di) que êlie
cllreç~r ou sêp de' Engen~eiros, ou de MeSt.,cs de "bras,
Mi lie qualqnêr oiltra neccssaria pa 'a esta imp0l'l'ant-e
dllig'enéla, devendo preveni!' a V. Ex. qué os ordenados
qua elles vl!ncelIl 'Se llt.:1o,da,áõ aqui contínuar peJo Erario
Regio a suas ~müi~s emquaQto estiverem nessa Cidade,
c que' receberàõ de ajuda de eusto o primeiro 1.00 mocdas
e o segundo 60, fazendo·se necessario que V. Ex. mand'e
apromptac. bumas ca as para ambos habitacolll-. e hum
criado <{ue leviiQ oOlDSigo emquall t.o ab; se dctlJor3,'em, pa
gas à custa da Real Eazenda. Nãose podendo qqpi calcular
o teqlpo que será preciso demora,rem-se nC5sa 'Cidadeõs
dous Architeetos, !le' A. 11., rerviào que, no caso qot
e...demo,'a:nãó ex:oeda.de ao a tio dias"c'llesoJIaj.ão de voltar

a há'ma ca'1ami
I"' o ;

r II.

(') Em .apoca·lria;s rembtal' se proveu
dadc publica narBahhr com olsegtlintre,

Avis; ~lej6 de Agpsto' de 1813.
-'~ . I

, ' ~t;JP' aTG1\o. ' ''"
LevPi ~ a Igpsta rtesença doP{incipe,Regeute,Noss9 Se·

1\1'0' o oficio de y~ ~t n.'4. ~lll d~ta ue ;lO de J uuhó
'passado, com os doculDenf.óS quelo aeompanhã'o, e bem

~ poderá V. ,Ex, presumir quanto lfi.caria. cousthnado e ma·
g"lado O seu 1 eaL c beqelioo coraçiio O'U I'indo Icr'!)s g~ancles

e~traç0.s que experimentou essa cidade, -com p, rda de
algnmas \'ida , causada p'elas copiosi.ssilÍl.as chuI'as .que
cahirão pÓl' espaço de 45 dias su cessivos, e que aind
n:io tinllão cessado, do ,que resultou que no dia iii '<lo
filIeI'. ' J mllZ d~abasse huma mura)ha d9 cu,me da mon·
t, rol>, que su!>l.ental'a· bumascasas de T.homaz Alvares Bra,
ga, ila" n'a O"ln dó Paschoal, q'!c arra'zoullS çasas a'b
_ 'guel J os\: Bernardino, morrendo nessa occasião -aJ péS
60115 que constão do ma'ppa que V. Ex. enviou,; desaban b
tambem no dia 2 de Junho huma grande pal'te di! monta
nba do Forte de Santo tlntonio além do Carmo~ ficando
tambem arrtúnadas muitas casas, tanto na cidade a!ta,
como na cida<le baixa, segunç,p se veri~ca dc hum daquel.

~' AVIo D.Ii 15 'DE JANEIROi
I

App. ao Dialogo Consto

Illm. e Extrl. 'SI'. -Sendo pl'eset'lt(} á S. 1\1.
o r. o offició de V. Ex. I•. 80; de 26 de De~enr

lil'o db aOI)O pa sado, acompanhant\? O.utl'O do
ÓU"iclol' ilitel'ino da Comal'ca (]o Rio das 'Mor
tes; sobre duvidas enunciaila cm tres qucsitós
que embal'açã'o a execução da lei do· I' de Ou
tubro de 1 S2'8, é pertencendo are. olução dos
doo •primeiro' quesitos Ú ,Repal'tiçã'o elos. :iego
cios da Ju liça, pela qual serãu eor'1'lm'unicadas a
Y. Ex. as competc"ntes ordens: o rnesmó Senhol'
~l~ por bem, quanto ao 5', que trata'da eleiçõe
aa Camartl JJ)1óniéipaes (~ :Juizes"de'Pa'A", mail
dar declabl' a V: Ei" em ob r.1 nlt1'cia da dil'a·1 i?
que, qu~nt1o em'hum termo houverem Fl'egue.J
zi':i ou Ca'pellas Fil~aes qt1'e·til'e~em ao' meSri1Ó
réti1iJo' habitantes nb 'eH tl'ic~éi d'bull'a ViUa;' de::"
'vêm 0- "6t:lnt'es f,l'lel: recahir os voto~ em dHlá!.
dã6s que sejão morheTores no di tl'icto(da'Cal'l1a.
ra cm qlie esti\'él'cm d'omi 'iliallos,l devaMlo a
'l\1e~a da Asse'nibléas Pal'óebiaes',d'a m'eS-Uias
F.'eguezias sepafal' ii cedulas: qne pertencerem á
éada hum do' iIi I'el' bs 'disel'iblOS, pal'tl1'eméttel'
fecllada, j ú Camaras rdspeéti vas aquellás quo' tli'
reitamenle lhes cÓmpelll'em. E quhntó nos Jui"
zes de Paz, cumpre tI ~am a-ra que se achar, nà
pós. e cio' nomear o Presiden te fIas A5semb1M'
Paroéhiaes dll Fl'egu'ezias na eleição pl'eStlnle e
h ànsactas passal' .. lhes o seu compotl'nte titulo

dal'-lhcs o juramento. Deos guard(, a V. Ex
P'alàcio do Rio de Ja'n'éit'o, em 15 dá Jl\flciro,d-e
1829' - lo _é Cqemeqte Pereira: - S\·. ~oão José
Lopes Mentle llíbeiro. ' J

. ". J I." 1. I • r LI.

• _ ' • rI • ri 1<"

,IlOUTAUp. D~,1? PE JAilErno. " l '1', I
• I ~R' ~vl1!.d. , J lJ

I,S, 1\1. (1 I. ha' por bem quCl o ~IedicO' da sua
ImjJerial Càmàf'a, Manoel'da SilvoÍl'a 'fiodri1l'u ,
diriginrlo-se ii Villa de 1\la,cüM juntamento coni

• o Dr. Fra'neisco iJ sé de Sú " pl'occdão ali ús. ób
serl':J9ões nece al"ia (VU>I'& q'llalifielal'ech, a nal'l'l
~é'Za Hã epi1lemia l'einaof1lte"(t) ;, o ,crepeis de deli..- , ,

J J-'
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vas quacsquar occlll'retfcia ; .d,aOllo <lepois coota
do resuLt~do desta ,diligencia I ela Sccrclál'ia de
iS tado do egoGios do -IIUPCI'iQ, co U' L!ovlal'8
!Ião indispcn 'aveL de sór ou 000 cQDtagjosp' n
meocioll da opidemia. O 'c.ruels~ lhe parl o:iFà I

p.éln .m~~ma SeCJ'fHal'ia j par;a que a sit.ll ,n execu
te, ficondo I na I i-ntelli~oncia de' que s.é manda
apromptul' pela Reparligão da ri\larinha hiJill es
caleI' para 'o sqU.t1'80Sporte. Patacio do Rio de
J&I'lci.ro~ em 17de Janeico dc rt8zg. ........,José Cle
mente Pereira.
I Nesta mesma dàta foi .noineado Il'Cil'urgiã{)
A-ntoni0 J óaquitTI! ~~a ,Costa e Samp'áio, 'e ·0' Bôti
oal'io João Auton,io Duarte' na dcJ 19 [do) mOS'Qlo
mez. -ACha·seno DJi((rio Ftltmi,WIlM, n. 2~, I1.s 51
ae JcmeiJ'o ds 1829.

'PORT ARIA DE 17 Dn

Imp. o\'ulso.,
S, &11. o I., senélo-lhc presentq o.omeio do Juiz

Je Fóra da Vi Ila de Santo Antonio de Sú, de 14
do COI'I'ente, em que expõe á necç siri ade de al
{;"umos proOlptas providencias que atalhem o pro·
gresso da epidemia .que aLi se tem manifestado,
ha por bem que, sem lIemoI:a, pa sem ú di~a

Viila 0- DI'. '~lanoel da Silveira rllodrigtles com
outro Professor. tIe reconhecida apHc)ão, para
qualil:icarem amb<r5,:pol' observ,ações U nüturel'lU
da eo lel'midade, cleV6nLlo, depois de delibora
11em sobre a seu ndllquailo tralam~nto, deixar
por escripto ao respócli vo Cirurgião da Caolara
a norma geral das al)plieaçõcs que mai convie
rem no curativo, paca <> qual se remellem lam
bem todos os medioamenlas pediJos na rolação
.que acompanhou o citado omaio. E .JJssim o
manda, pela-Seeretaria de Eslal10 dos NegoCies
do Impel'io, . parlicipür ao mesmo Juiz lIe ·Fó,·a,
para stJa inteUigencia e execução. Patàcio do [tiu
de Janeiro, em 17 ue Janeiro rle !82.9· ---, José
Clemente Peroira.-AGha,se no Diario Fluminense
71.24, ds 51 de Ja.neiJ'o de 1.829'

, I I •
.pl\~a es~a Cidade no Ulesmo bel'gan1im Falecio, que voi
lambem com o dest:no de cal'l'e~arahiJÍlodel.ros;C quan,
do cxceda, sel'i/> 'ansportodos, depoiglde flnaa a dilil\eu
cia, cm. olltro.qnnlquer embarcltÇão, sendQ sustentados
na viagem â costa da ReoJ Fo end , 5cgqndp ~e ajustar
com o CQQlmopdo,ntc;. De\'o tambem dizeI: a V. Ex. que
he da inlenção de S. A. n. qlle aq'u~llas prDviJencios <r1e
parecerem indispensa\'eis, e que Uão pel'úlitlil'cm demo
ra, V.li~. asJaça eXécutlll, sendo o l-efcl'ido-,hcilit cio
iguoLmente incumbidp de 01'9'11'. a.,d sae,!" <!,.as Qbrils que
se, I\OQ\'01'OI1;l de fazer DO NQ\,'cioao â eJlS~a da Reol Fa
zenda, c dc I'orm:u: o planei' h'e o nêÓe§sldadein tár, l:!i$
que será múito seosi)'li} ao mesmb el1hór que os l:1aUitan
tes 'Se \'cjão omigados a; desom paror de tod,o~Qw~mPOI'tc
~a cidaqe pelas ra,zijes qne ~o 'p3teqtes. &. Ii.. . Ilese
ja '{uc cb.eg;'l.ll coD? brll"ic,la~e mbarcação desso Cidade~
e fico ,,"-mésmo tellipo mu\tti cuModost? por t~Óilál"(fllé
eontirruem.as.chuVllS, -e se pl'ecipi-te Ifllma po'rle Il:\a C iaa·
de :lha soblJe a Cidade baillla. peus gw.1al'c;1 a V. ~x. p •
lacio PQ ~i9 Ile, J~n!±Íl' ,AOS 6 dqip.Jíosto(ll<;f8i!3":') COl),o
de ç ,Age ',01'. - &ç. çond,~~o'l\rcos; - Acha-se"la;;. 3~8
c 315 do mm •. 1. 0

. alls ltté/n. Qis/. lc o /t. dd Provinéia lia
"Bttllta, )101' aB%li,:J J 1 Li'.. o 'i

DECl\ETO DE 1.7 D)' JAiNElRO.

Co\LBr'lz.

':H~i DQr 6e~ or:tellar (lue O 11lm. Senado d",
I I 14, ~ -~ , I C'ç,a~)ar flesturCld<\de, e a maiS Camaras (as 1-

'" I ".J,' 1 d _.
d<\( ~s e)vi las.l\laritim s ~ na parle que lbe (UI'
applicavel, se góvernem l1a Jllspecçãi> da Squuc
PubJica àos J)ortos pelo regulamel1to q\le com
este baixa ~ assign'ado p.or IO'é Clemetite Pereira,
dp meu ConseLho, &Jinistro e Secretario de Esta
do uos. Negocios Jo Imppio .qpe ~~sim o tenh~
epJ:etJ Iidq, c expeça o ucspapho, neces ario . Pa
lacio tlo.Rio 'ue Janejt'o~ cm 17 de Janeiro de
Ilh!~h..~o, <I" Indcpe'ndeopia.e dê> lmperio.-ColD
\l r1l.1)f.Ii:a de S. ~I. r. - J q. é Çlemen e I Pereira.

:Jfu!CULlMIlNTO da Inspecção de oSrtllde'Pllbliqa clp
POl'tO do Rio els Jllnei,'o.

Dos çmpregados nesta InspecçãQ. ,

ilrt. 1.· A Inspecção da Sande Publiea do por
tOI desbaJ1Côute" bnoacreglaua ao' IIlm. Senado da
Camarll dosta Ci.dade: p~lo art. J o da lei de 30
de Agosto de 1828, I seril de empenhada por
huma com_mi são compo ta do Provedor da San
de, de hO'1\ Prolessor de Saude, llllm Interprete
que serlirú ao me mo tempo de Secl etacio ,
hum Guarda-Bandeira, .e os Guardas que foreIíl
oecel'.sarios.

Art. 2. o O Pro ve.úor .da Saude serú nomeado
p:clo .Illm. Senauo (J'entlle o seus Vereadoros, na
confOI'mida{:e da cartil regia de 50 de ..Agosto de
1'792.. Be o Chefe ,le ta oommis'são, ao qual
todo, os membro- de que elIa se compõe ficiío
subordinados: 'a dle compete xpedir todas as
onleus, provultmcia e communicaçõe que.a
coonomia a,imini tcativa úa mesma commi' ão
exigir.

Art. 5. 0 .0 l?roIessor ele, Saude he o Uirect.Pr
das vi itas que se fizerem a bordo das I\mbarca~

çõe que e liverem no caso de ..sereol visitadas_
Sel'ú Medico ou Cirurgião approvado em medi
oina, nomeado I elo IUm. Senadl\, e vel.cecú a •
grntirlcação de ':tb I' • por cada visita que fizer,
A elle compete decidir se as embar.c3çõe lão
em e ·tarlo de serem decliuladas de 'empe(~irlas ou
cm quorEnlella. .

Art. q." ao In:tcrpveteânouml>e, além,dils ohri·
gações privali vas de lQ amoio, lanar os termos
das \~s:itas que se fizerem ao navios, e esoreve~

os interrogatorios e (juaesquer oulras difi~e[1cias

a que por o cu ião das mcslU,! vi 'itas fôr ncccs
sario procedev. •

A1Jt. 5. 0 O tnLerprete das vjsi~qs da pq 'C;ia seç' •
vriró!ll mesmo lempo dó I()~erpretc ç,as v'i i~psAà
sande, procedtl-Odo- P Pl'jO}oÍ)'P, esta, p. lo~o,

aeto UCQ6S"kvO, úquçlla -' empre' qugo QS navios
fuvcrll julgado 11e impedirlo~; ç.no ca O de
'Illuxé:nleoa, no aclo em que, finda e 'ta, se de
pl'abica ao DesOlos nntips.
• Al't. 6. o Olm.esmo Interprete t~r;í PIlI- G Le íle7
GD()S.cimo d ·,~rabalho humíl gl'aqfi~açãq de 24:t/>
r • mOIl.!; eli,. , I ,

. rt, 9,' o, (G\1avda-~<\n4.<1ira hc o)Jrigauo ;,I

fí\.z(jr~ a i O ,fi ~. "ed,o~' da .Sa,ude. tr.: Jodos os
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9a"ios que entrarem, e aos 0fficiaes da Inspec
~ào da Saude tia hora em que por onlem do Pro
fessor de Saude se devem reunir para irem fa
zer as visitas. Re tambem das suas obrigações
fornecer aos na vios impedidos os soccorros de
agua e viveres que solicitarem. Perceberá pior
este trabalho huma gratificação de 1 :tiJ?80 rs.
diarios. I ,

A~t. 8.· Ra vl~rá eifectivameute seis guardas
promptos, ,-encendo cada llUln a gratificaçao
diaria de 640 rs. nos dias em que estiverem de ser
viço, e floo rs. nos outros.

Art. 9.· O escaleI' tias "isitas da policia pode.
rá servia' ao mesmo tempo para as visitas da san
de, continuando a ser pago, como até o presen
te, por aquella .Repartição, ~ ajustando-se com
o proprietario dclle a compelentegratificação que
fôr devi~a por este accrescimo de trabalho.

Dos Dnvios que devem ser visitados, e da fórma
de fazer as l'isilas.,.

Art. 10.· Emquanto cpnstar da duração da pes
te no ~ieditefl'aneo, e se não ol'llenar o contra
rio., se procederá a ,·isitas. de saude em toda e
qualquer embarcaç,io mercantil ou ue guerra',
nacional ou estrangeira, que entrar no porto des
ta ~apital, para se conhecer se "em infectadas
de molestias contagiosas.

Art. I'•• • São exceptuadas destas visitas aa
embarcações nacionaes de menor porte, entreti
das no commereio interno e da costa, assim su
macas como berganlins.

Art. 12,0 Todos os navios que entrarem nos
termos de serem visitados serão obrigados pela
FOI'taleza do Registo a fundéar no ancol'adouro
da Jurujuba, entl'e Santa Cruz e a Boa Viagem.

Art. 15.· A's embarcações que vierem em di
reitura ou por escala dos portos do nIeditena
neo ou do Levante, incluso Gibraltar, se orde
naril hnma quarentena de seis dias: ignal qua
rentena soffrerilõ os navios vindo.. d'outros por
tos qne tiverem tino communicação no mar com
as sobredita~ embarcações, e qualquer navio de
corso.

Art. 1{~, o As quarentenas que se mandão imo
pôr ils embarcações pelo simples facto ele com
nlllnicação com outras de su~peita, não terão
efl'e'ito quando se provar que esta consistio só
mente em se falIarem de pal'te a parte, sem-que
h'ouvllsse ingressó de pessoas, nem introducção
ue faxinelas ou mantimentos.

Art. 15.· Quando se ofTerecer suspeita sobre
" alguma embarcação que esteja fóra dos casoS so

~ ~reditos, passará esta por huma quarentena de
tres dias, para dentro deste tempo se poderem
fazer as a"eriguaçães necessarias.

Art. 16. o As embarcações que entrarem cal'·
reg'1.Jas de escra vatura passarílõ como aS outras
por 1uma so visita, e serão sem demora decla
radas desimpedidas " afim de poderem desembar
car no Lazareto todos os negros da sua carga,
sempre que pela mesma visita se não conhecer
que os mesmos negros em todo ou em rarte vem
nfectadas com doenças contagiosas, pOl'que nes
te caso devem passar p:lr quaJ.1'Jntena , e desem·

barcar a escravatura em lugar distante, fora
da Cidade. Deve. cessaI' igul'lmen'te a pratica de
se declarar parte dos escravos nas cireumstancias
de poder desembarcar, deixando ficar outra parte
a bordo, dependente de novas visitas; porquan
to, se ha côntagio, a ninguem se deve permittir
o desembarque; e se ha molestias que não são
contagiosas, o Lazal'eto he lugar competente
para receber 0$ negros que as padeoem.

Art. 17. 0 As'êmbareações que estiverem na's
circum~tancias de passarem por quarentena re
cebel'líõ. Guardas da Saurle a hordo, qul"'não
serão nunca menos de dous, em razão da grande
vigilancia que deve haver, para que, quando hum
dormir, esteja o outro iÍlcrta e de vigia.

Art. 18. o Os Guardas que entrarem cm tal
serviço levarúõ comsigo a roupa que lhes fôr
neeessaria para todo o tl~mpo que se hou \'erem
de consel"'ar a bordo. Terãu c\Jidado de que
não saia rIa embarcação pessoa alguma, nem
fazendas, roupas, ,-estid,?s, animaes, papeis ou
ontra qualql~er ~ousa, nem deixarúõ entrar pes
soas ou COlisas que tenl1ão de,tornar a sabir; e
no caso de entl'arem, lhes obstaráõ a sahida até
que o navio seja desimpedido. A nomeação d9S
Guardas p:lra este serviço seI:i1 (eHa pelo Com
mandante do destacamento, que para este fim
estará na Fortaleza de Vi!legagnon.

Art. 19.· Logo que alguma embarcação ficar
impedida pelos 01Iiciaes de Sande, o Professor
de Saude lhe ordenariÍ que le, ante no mastro de
prôa humà bandeira amarellá, que servirá de
signal para que o nado de guena destinado a
manter a policia de saude deste porto e a Forta
leza que serve de registo tellhão perfeito conhe
cim,ento do estado do ria vio, e embaracem que
outras embarcações communiquem com elle.

Art. 20. 0 Immediatamente que o navio fôr
declarado desimpedido, e tiver line pratica, o
Professor de Sande lhe malldaril arriar a bandeira
amarella da prôa, e qne ice a sua bandeira' na
pôpa.

Art. 2.1. 0 Quando qualquer embarcação tiver
logo livre pratica, o Profp.ssor de Saude lhe or
denará que ice a sua bandeira no mastro de prôa,
como sigo aI de que não está impedida.

Art. 22. 0 O Professor de Saude tomará todas
as medidas que julgar neeessarias nos casos ex
traordinarios c imprevistos, comRl~nicanclologo
tudo por escripto ao Provedor dar Saude, que
proporá o negocio em Camara, e esta decidirá
o que julgar conveniente, ou representará pela
Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio.

Art. 25. o Todas as visitas principiaráõ por se
faz.erem aos Officiaes dos navios as perguntas se
gjlintes: - O nome do navio e do Commandan
te, Capitão ou Mestre, e a nação a que perten..
cc; de que portó vem; se fez alguma escala; se
commonicou com alguns navios, fazendo ou re
cebendo visitas; se bl\ldeou da sua embarçação,
ou recolheu de outras, fazendas, papeis, pessoas,
animaes ou outra qualquer cousa; é'om qU'antas
pessoas'partio, quantas traz de tripulação e quan
tas como pa~~age~l'os;. se r(he morreu alguem e
de que molestia. Estes lnterrcgatorios só se re-
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duzirlJõ a escrípto qUa'hdo deltcs resultar funda
mento sufficiente pJra /lJ l)aTio ser'declarado im-
pedido. J

Att. 24.· A' visla do resultado dos interroga
torios, e dos mais exames que se julgarem neces
sarios, o na"io será declarallo imOlediatamente
desimpedido, ou em quarentena, e de tudo se lã
vraráõ os competente~ termos em substancia pe·
las formulas seguintes:

Termo de visil~ feita d bordo do na;io.... Capitão
F.... de nação.... I

Aos.... dias do mel. de .... do anno de.... tan
tos da Inclependencia c do Tmperio, no porto
desta Côrte c muito leal e heroica Ciclacle de S.
SeTJa.tião do Rio de Jan'eiro, pelo i\'ledico ou Ci
rurgião 1<'.... foi ,isitado o ln vi o.. .. Capitão
F .... de nação.... "inllo do porto ue.... , e p'Or
se achar a Hui gente, carga e mantimentos cm es
tado de saulle, foi o mesmo navio declarado de-

lsimpedido. E para constar, se manllOli lanar este
• termo, em que assignou o sob,'edito Professor de
Sal.lde, e o Comma'ndante, Me3tre ou Capitão do
11a do, comigo Interprete c Secretario, que o
eSCl'e vi e assignei.

Al't. 25.· Quando o navio dever ficai' em qua
rentena, se expressará o motivo de ta providcn
cia, dizendo-se :-.... e p01' se ach;lI', It vista uos
interrogatorios e mais exam,es a que se pl'ocetleu,
que o sobredito navio estú infectado de molestias
contagiosas (ou que podem ser contagiosas,quan
do não fô., decidido qne o São), foJi o me mo na
"io declarallo incommunicavel c cm quarentena
por.... dias, .

Art. 26.· Se não houver molestias a bordo, e
-Iodavia sé julgar prudente pôr o navio cm qua
. rentena, nos tcrmos dos arts. 15 e 15, a sim se

fará a declaração, dizendo·se: - .... e suppo to
se achasse a sua gl~nte, carga c mantimentos cm
boa uisposição, ~e julgou nece s:Jrio que o sobre
dito navio fique em qU:Jrentena por.... uias, em
consequencia de resultar dos int"Cl'rogatorios que
teve eommunicação no mar com na, ios 'de su~
peita.... etc.

Art. 27'· Estes processos serão remellitlo im
mediatamente pelo Seúl'elario ao Pro"edor ela
Saude, que os fadl gual'dar no archivo do Illm,
Senado, e don.es se darão ús partes intere, sUllas
as copias a"thentiC:JS que se pedirem, pas atlas
pelo Escrivão do mesmo JIlm, Senado.

Art. 28, o As g.·atificações qur. ficão arbitradas
nos art . 5·,6·, 7 0 e 9", c mais algumas de pe
zas extraordinarias que seja neces ado fazer por
occasião desta Inspecção de Saude, serão pagas
mensalmente pela Intenclencia Geral d:J Policia
em folha sepal'ada,

Art. '9'· li quantia de 8:tj)200 que :Jté aqui se
tem pel'cebido dos navios vi itados continuará a
Ser recebi1:J :J cargo do Provedor-.l\IÓ.· que ar
recadar;, todas em hum cofre, e entral~á no fim
de c,ada mez com o. seu producto no Thesouro
PublIeD, aonde ficará em der->sito até que a As-

r ~.
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sembléa Geral .resolva súbl'e este objecto como
julgar mais con,'eniente. ~

Pâlacio .-lo Rio de Janeiro, em I' ue Janerl'o
'de r829.-José Clemenle Pereira.

PORTARIA DI; 19 DE JANEIRO.

Imp. avuldO.

S. M. I. ha por bem autorisar o Dr. Manoel
da Silveira Rodrigues para dar todas as provi
dencias economicas o administrati ....as que julgar

-convenientes ao bom resu!tad'o da commi são de
que vai encarrrgado fi Villa de iUacacli, pouen
do, se o entender necessario, mandar assi:tir
com alimentos ÚS pe soas pobres ú custa da Fa
zenda Nacion:Jl, e reunÍl' em hum hospital todos
os doentes, se assim fôr mais conveniente, did-

o gindo as suus requisições 0.0 Juiz de Fóra tia dit:J
Villa, e as quo não couberem na sua alçada f, Se
cretaria dc Estado dos Negocios do Imperia, fi
canelo na certeza de que na (lata desta se ordena
ao me mo Juiz lle Fóra que lhe preste tOllos os

'auxilios de que pre'cisur, applicando até da ren
das da Camara a parte que fôr possivel para suc
correr as famili:Js lr.isel'aYCis que precisarem. O
que assim se lhe participa, pela referitla Secreta
ria de E tado, para sua intelligencia, Pa~acio do
Rio dr. Janeiro, em Ig de Janeiro de 1829'
José Clementc Pereira -Acha-se no Dial'io Flu
minense 11, 2~, de 51 de J l!1Uiro de 1829'

AVISO DE H) llE JA~Erno.

App.•0 Dialogo Coo.t.

IlIm. e ExOl, SI'. - Foi presente a S. ~l. L o
olicio de V, Ex" de 12 de Dezembro proximo
passado, com dous que lhe tlirigira aCamara
des a Capital, em 25 e 29 de No"embro, COOl
muoicando·lhe no primeiro que o Collegio Elei
toral da Villa de S. ~Iathcu6 só en"iÍlra ;Í Cama
ra da Villa a acta da eleição do Deputado des a
Provincia para a segunda legislatura, faltando a
lIas eleições do Conselho Geral, Conselho do Go
yerno, Juizes de Facto; e no segundo que a mes
ma Carnara de S. Matbeus lhc remellêra depois
as listas npl'esentac1as pelos Eleitores para as re
feridas eleições, sem.a reSpc(;livas apurações. E'
comt' V. Ex, peue providencias para remediar
aquellas falta , declarando que ,:m Conse1ho
Illultúra a ~Icsa do mencionado Colltg,io em
500:tj) I's., assim como as Camllras lle Guanlpa
rim e Beneyenle, por não tcrem mandado It dct
Capita I as actas das SU:l eleiçõe : ba ~r bem S. ~

M. 1. que eu re ponda a V, Ex, que deve expeÓir
as convenientes ol'uens para qne se remettão ii Ca
mara tIa Capilal as actaS que faltarem, proce
dendo-se ús eleições onde não e ti rerem r~itas,

c que em Conselho sejão alliviados das multas o
membros das Camaras lJue forão ~ultados, por
quc o decreto de 29 de Julho de 1828 sómente
as estabelece para as faltas que se commetterem
nas elci~ões dos Deputados, ficando V. ~x: igua.l-

, mente na ~!Jtel1jgencia de mandar resltlluT o dl-

•
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nhetro, DO' caso d'e so tei' recehidri. De,os koarJe
aeV. Ex. Palacio do lIio d'e Janeiro, Mn 19 ale
Jancil:o (Te 1829.-José Clemente Pel'eirã.-Sr.
Ignacio Acciúh dc Va concc11ós.

J !.

PORTARIA pE.19 DE JA1'\EIRO.

AR,., 'l.'i' .~I<IIo C()D~t.1

- "t i, Rrescn~e '3,$.' ~1.. 1.' ~id1ciQ' tI~ Ca'~1-aI'a da
V:III{l ~I ya de, S. 10sé, dI) 17 <te Óez';Q:lbro lIro
XlffiO pas''1t1o cm gUI;l .eJi[põc cs embaraçós qJle
tem encontl'atl'o na execução da lei de I de OlJ
tubpo tle le Ilnno :' e hou,~ ROI' bem o mesmo Se
nhOI' ác~I~"'ar flue, SUPRasto não lhe 'Jompelisse
a:..expetlJ9~o iJa ordens pUl'a se proceder ás.elei
çoes, por ISSO que as qual-l'o Freguelias (fue com
poem o seu lermo e Ião silas nos de outras Villa"
devo comtudo pl'ocçder ú apuraçâo (raS cçdula~
q,ue para Vereadfll'es apresonlúl'ão os mOi'ado
res do SP,U disll'Íoto nas l\Içsos Uarocl1iaes d'as Frc
guelias rle S. Gonç<llo, S. João de ftaboraliy e
~o sa Senhora do Desteno de Tamby, e que as
dItas !\:Iosas sã? -obrigadas. a remelten-lbe; e que
quanl? al3s JUIZC? de 1'<17, compote ús Camaras
das VII~as em cUJos lermos se achão as Igrejas
ParoC~lIaes passal··lbes os competentes titulos.
O q.ue assim se parlicipa, pela Secretaria de Es
tado tios Negocio do Impedo, Ú I'eferida Cama
ra, para s:Ja inlelligencia e execução. Palacio do
Rio de Janeiro, em '9 de Janeiro de 18'29,
José Clemenle Pereira ..

POllTAllI ,\ DE 19 DE JANEIRO.

CoIl. PlaDeher.

S. ~I. I. uesejando, com a solicitude eom que
'vela sobr~ o bem geral de todos os seus fieis Ilb.
ditos, faci itar aos moradores da Provincias

• commotlos meio? de recursos Ú sua imperial pes
soa, para que, llldepend.<Jnle de extraordinarias
despezas ,com qne :,ão gravados com procllrado
re' na Corte, pos ao ,er deferidos com brevida
de, mediante só ·as indispensa,veis infonnacões das
autnl'idarl'es competentes: ha por bem 'ordenill'
que 05 re~uel·irn.cnt?selas pessoas que prelelll(e
ni'm OffiClOS de Justiça "enhão in truidos da com
pelenlç, habilitação, e tl'agão certidão do Juiz
p,erante quem h?uve,'em de servir, passada na

, forma .da Ord:, III'. l°, til. 97, § 2°, a qnal deve,.
rú s~bJrr~el? lnlermedio de V. Ex., e com infar
maçao su~, a augusla pl'esença rlo mesmo Senhor
afiI? de poder; com con hecimento J'e causa, de~
fel'lr ao~ referIdos r~q~lerimenlos,e as partes oJ)
terem logo a eXp'6e!lçao cios seus respeclivos li
(uIll-S. O CJ,ue.commlltníoo a V. Ex. para que, fa
zendo-o. yublJca.r pelo mr'io q,ue lhe parecer mais
Coo I'eDlonte Rara Gonhecimento dos hnõitantes
dess!,! Provincin, haja de expedI.' aos Jui~es re5
J.l~Cl~\'OS as ~~,de.n~ n_eces~al'ías rara a-HeI, e res
o I?la execvuç.ao desta ]rnpep;ri (feterminação. DlJos
gu<mle a .' Ex. r-alaClo do RIO áe Janeiro emn ,

) 9 de-Ja'lléi%' dá j 8'19\ .......rvl!feO't\lll'é de- Altia'nt-ã"áJ,
-~5r, ViScoude d~ elãtíJ m'l'it ,

Na me ma conformidade se expedirão' ~ rs~s

a ~odes'os Prcsidentos das Pr.avioc,ias-d'O Imgerio.
t.l

I t

nÍ'CRBl'O' nll' 2030 pn J'A..Nmnb' I J

, J lG:i
ColI. nr~! I .I

Sendo indispen a"el sllpprir as. fallas que exis
tern: l~'(jre nàs in l~ Ilcçõe~I.t! "E'Iá'tio ,1'0 r.i~'O'3, de
5 de Agosto de 1789, post"as em vigor no The-

.SC>U1'O Publico pelo aviso.de 27 pe Junho d.e 1808,
e nas posteriores instrucç;ões tie 18 de Abril de
'7lfo e cle 25 de Julho de I,Bo!l, q,uo- mal po
<lião OCCOI'I er ÚS necessida<les ou da~ as nro'~-:

denci'ls que actua'lmente exige a fórma do Go
'Vemo l\lonarchico (i:onsti~ucional Represenlati
vo;. e CUOlpriB,dl) em taes c~rGumstancias aplanar
aS difficuldades que po~siio. ser encontradas na
execução um'l.arls. 8° alé 15° inelusÍl'o da carta
de fei de 8 cle 011t~lbro de 1828: 11ei por bem que
nas di l'et'sas R :JJarliçõe.s cllO Thesoui'o Nacional,
e em lodas as Juntas cle Fa:aen.da d'o Imperio,
sejão pro,visoriamenle guardad'as e observadas as
inslrucções que com Poste b<lixâo, assignadas por
l\liguel Calmou d'u Pin e Atb1eitlfa, do meu Con
se1'ho. Millistro e Secretario de Estaclo d 5 e~o

cios da Fazemla, e Pl'csidunte do Thesomo a
cional'. O' me mó Ministrá é Secret'ario de Est'ado
assim o t'enJiu entl!ndi lo, e fáçtl executar com as
odcn 11ecessal'Í'as, rctlaéio do Rio de Yaneitd,
em 25' d<J ,j'aneiro clé J8'2~h 8d da lhd'epelldcncia
e cio tmpel'ib. - Com a rubrica' de S. ~I. r. 
Miguel Calmon du Pin e Almeida.

!NSTRUCÇÕE pal'll as di'uer~a3 Repartições elo The
soU/'o Nacional e Juntas d!! zi'ázemla Publica,
dadas pdo imperial d:creto da datlL ele h'lje.

C!PITULO rnulEI no, - 1'al'a a 'tltesow'aria·ltlór db Tltesdll
1'0 Nacional•

Art. 1.° Nesla Reparlirão, alem dos 'lrabalhos
que por lei o 101 trucções ,c acbão a seu cargo,
fal'-se-ha a e,cripluraç;ão do empreslimo tio 1822,
que alé Loje com pelia ii Hepal'lição d<ls Colonias,
e a do cnl!alogo numérico daS' "p_elices tia divida
fl,nduda pela lei ue'lS de NOVoembrb de 18'27, qúe
tinHa IUfl'al' na segunda ReparliçálO. E' iguultiHH1-
~e f'ol'hlal"se-ha el'lIa ~ •

I. O b{danço gel'al do auno firit!c(c o ol'çumen-
, to geral pal'a o allno I'I1IU\'o'. I

II. A conta da divida publica fUndada, ~l1lCI'O·a
e extel'l1-a.

III. A conta do Mini 'Ierio elos Je,gocios Es
trangeiros.

Art. 2 ••1 O bal{}oço c orç,amenlo de que tl'ata
o n. I ÚO arligo pl'ecedellle slH'ão organisados
pelo Escrivão da lUesa do Thrsouro e seu Aju
dante, fi "i l.ia doS: 6alanç:os e otçamehtos parti
cul'al'es dos div(J.rsos l\linjslerios? e das.Juntas e
mais Rellarticões de Fuzend'a.~ Para que deve
I'áô ser tae, 6a~aiJç.os e Ol.'çámentos remeldd og.' á
ltresa cio T11eso~ro Ilelas S'ecretarias cle Esl adq
respectivas, e peras COll'~adol'i'~ Geraes das lres-,
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Repanl'çi)os do meslD() 'fbo;; ()n110 , olé .o dia 20 de.
F~er.ejro impr.etel'i, Imehtc.
• "trt. ~ t l\. .aoota olldenada pela n. 2 será feila

cm livco separado, c de maneira que se posso
mostrall t.'Xa'ctamenlle DO fim d.e. eaBa a )no qual
a somma do' di:vida. existente., qual·a despeza dos
seu ;jur.os, c qual.a parte cle,oaplital -qne foi amor
tisada. ,E nq (i)ffic.ial enolln:egado da esoriptul'a.
Çã9 deste !iHO entll o1{ar-se-hão; lO, toda as oou·
tas -pr.esladas pela l.e~açã'o de Londres relaüvas
ao pagamenl,jJ d oSlj UI os e amorl'isilção do~ em
prestimos,bI1a,aneiIH) e porlu.g'lle7" t1ppais doe exa·
minadas pela C'orlbadO'ria incumhidil da I'e"~são

das contas publicas; 2·, as oonla que. farem pu
blicadas e commllnicadas ao 'Thesouro pela Oai
xa da Ap101'~isaQão; 6", as OOlltU relalivas aI@
cmpl'os imo antigo, ao cmpreslimo nD()jQlla~l, ªo
emnr.estimo snisso, -o' fJ djl'ida aobigâ l1edllzida 11

cedulas.
Art. 4." A conl3 intliCilrla cm o n. ;} serú es

cpiptul ada em li 1'1'0 .sepm ado, lançllndé-'Se na
p"ióleira folha o crediw que fÔI dauo ao refllri~

do l\'linislerio pela le·í 'que fiXoar a dp p.eza publi
ca do anno, o as.sentantlo-se nas seguintes todas
as quanlias que fOlIem despendidas por contá do
mesmo iV~inisterio. de sOl1te que se pussa cXitra,.
hil' no fim de cada trimestre hum e«aelle balao,.,
ço do seu eredito c debilo. E ao (»ffic:ial que rôr
enclll'regacl9 de ta oseripluração enll'egar-se -háo
todas as·oontas per.tenoenlcs á de :peza diploma
tlcll e {lo41Sular, dopois de cxaminqda., , 'CQmo
dilQ, 'fica ln'o al'li:goG prccade.rllc, IUlven{!o) aJlé.1J.l~

(li sp., apI'oOSen~aF:se' ao mesn10L amoial loda·.a
quialquei orderil de pagamonlo pOl' !:O'nta' dO·l'e
fer.ido i\lini lel'io, pal'a que (an.les dQ!;C léOlisar
o pl!gamen to 01 dClíb lo~ 10111e o ncbosf!\à)'io as e[Í
t{). o -o'SC)·\lv.a o Sll-UJ ,Vi,!/), - qu.e. <is i~I13'l'li JfIo

vel s:o dd dita. ol'dem~ i I • ~ n
'AI'!, 5\0; @g Iil'~'os de qu-e fJlaláo os tlous 'aI'L.1:

gos ppe0eil~nlts'\sorão nher.tos; I'ubl'ioado~ o ou?
ccrfados peJo ~ont(\doT@eral da· primeira Repar~

lli9ão~ e os (i)ffioinf',s que .os e: criptll·rill>em terãb
qU:1l1el'n(l)s.cín que lomem as! lemlH3nçl1S ~ façã'o
os ::fssen los nece sal'i os.

CAPITUI.O II. -Para a Contadoria Geral da primeira
Itepmtição.

Art. 6. 0 A escriptlll'ação pertencente ao Arse
nal ~lo_ Exerci~o~as ará da ~gunda })ara e ta Re
parllçao, e fiCara tambem a ,eu cargo a esc..rp
tuçação rclalrva av Hospital Militai', que tinha
\u;;ar na Conladol'Ía das Colonias, e a organisa
ção da fol?o cios empregados 110 mesmo Arsenal,
Cjue se fílzla na terceira Hepal'lição, e além desles
e cios demais trabalhos qu~. lhe competião, for
D1t1r-Se-lla ueHa ;
• l. A conla cio ~iinistedo da Fazenda.

lL A conta do ·i\1inislerio da Guerra:
- Art. '). o A conla de que lrata o n. 1 c}o arligo
precedente será formada em liuo separado, no
q?al se lançará, como dito fica no art. 4°, o cre
<lIl0 ~onced'lc1o ao Mini lerio em questão, e as
quantias que pO'f SUa conla forem despendidas,
entl'egando-se ao Offid'lal que f.Pr incumbido des
ta escriplltração al' conta~ de lespez.a do mesmo

l\Iioisterio, depoi~ de craminadas; .e al'rC5(Jnta~

do-se..lhe toda e qlilôlqllet .0Mtem -tfu ~il'S'amell\.~

ql:ltl deva perteno.ell il slJa 'oonla, pa~a-que proce<
da nos lrellrJIO do citado art. 4.'

Arl. 8. 0 Sera igualmente feita em lino s6pa~

rado, e pela fórma prescripta no art, 4", aoonta
ordonadu pelo n. 2 <lo art. 60

; de-vcndo ser en
tregues, palIa esse fim. a.o Official que fôr della
encal'l'egado, lorlas as eonbas e.=min adas pcr~

tenoentcs ás Esla'ções Milil3res, isto he, '1 TJle
sourarra GoraI das Tropa', ao CQlUmissal'Íado do
B"erci~o, a Jlunla dos Al'sellaos P. Fllibvica$, ao
Ha~pit:ll e, ú Acauemia i\lililJar. E ao- me IJ)O ar,
fieial será apre entada, para O.JlDl indicado no
referido art. 4', qualqne~ ordem 'de pag~mentQ

por oonta do IIOSpc.ctivo ~lini Lerio. _ ~

- A.rt. 9. ° Os li I'fOS l1esLina.lo paro as conla-s
dos ~1j.ni leri@s, que ficão a cargo Ue ta primoi
I'a ReparligãCil, ·senão aberto~, I'ubrioatl.os e en
c!llrallos pelo Conbador Get'a ria egunda, pro
"'Cnc1o-se os Omeines -que os escriptU!I'arom do
q-uadol'Ll.Os de ql4re lnab. o al'L 5."

CA.PJ10J.O 111, - Para li Oontauoria Geral da segnl\da
Repartição.

Art. ) o.· Nesta RepaJ1liçãO'., demais dos en~

cal-gas <'(ue orolem, WDl!l'Iar e",]lo;
l. A .centa d(j) i\linisbe~'io da' J usliou.
II. A conla do l\1ioi ·terio da i'ln~inha,
Art. I I." Ao Qffieial enlJm'regadQ da oonta OU

J<!lsti9a, .que tambem sei';\, feita seg>unrlo o m~tho

do prescl'iptó, del'e'l'il el~iLr~r-se qll\JôlquQr ,coo.:
ta examina€la, e ,apuescLlla1r.,se qua-lque1' 01 dom
de pagamento ral.a!4va ao dito i\Hnislienio,"pll'r~

fim qu.u. ~em indr .a(lo.. O m~ o- Car- $l-h.:} a
l1espeito lIa canta do Marinhá o dn OUioi:\\ <I~~ a
111\'1'\1' a seu 'oal gll, 'el')do;."o••Li" os dll..Slias, eQnl,l\~

ábelto , rubl'Íéados e' nees'r'lcllis... poL() C nl:\c\or'
~el'al da teroeira llepal'ti9ão-••6 Jllayendu os·qua
daroo lembrados BO ort. 5. o

CAPITOLO 'v. -Para a'Gootado,ria Geral da terceira
." .). ''f-epartição. I

I

Art 12. o Pa .sará da CQnta\loria Ge)'al Ç\<IS Co
lonias para e, la Reparlição a escriptul'ação re
lativa ús Colonias OLl Colono-." e além dis"o, e
da incumboncias que dante tinha, f~l'mal'- e-hp.
neHa a coota do MinHerio dos Negocio' do rm
perio.

Art. 13. 0 E~ta c-onta sel'iÍ fOl'mapa como il do'
oulms iUinioterios, e pralicar- o-ha com () Offi
oial delLa eBcarregado llldo (luanlO se· acha d's
posto a 1'0 peilo dos outros J sentlo o li\'l'o da •
mesma (tOnta abono, rubrioa to e encel'r do pelo
Contaclol' Ge('a1 da CI)r;J.tÇldoriíl da Coloni:\s, f!
muoind"-sA o Offioi:11 qne a ewripturar do neces
sado q'llauorno para as ~nlos e ~emb,.aoça;; ..

ç APlTULO v: - Para a Con tadbria Geral das Co\oni .

AI'l. 14.· E la Repartição fica provi o.damen
teeocal'l'egada do examtl e revi ii.o das qo,nlas pq
bHca que forem pue tados aOIThesO,UfO Nac10naJ~

sendo pW isso exoneradil de q.U,alql er Qull'O lço
ha\ho.

A~l. 15." O elam.c 6 reyj(lão das O'Oot", ver-

2·"
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s~á: 1°, sçbre 'a sua legalidade, isto he, se a ar
rGéadação e distribuição das rendas e dinheil'os
publicos forão conformes ás leis e ordens exis
tente,; e 2°. 50bre a sua exactidão arithmetica,
isto he, se ns s.ommas ou calculos se achão cer
tos ê dcl'idnmente feitos.

Ârt. 16. ~ Os bnlanços expliea.dos, IJUlancetés,
e qiJa(;squer contas remellidas ao Th.esouro Pu-.
hliGO pelas Junlas e mais Repartições de Fazen
diJ, e pelos Bccebedorc5 e Distrihuidores <las ren
das e dinheiros puhli.cos. qualquer que scja a
dcnominarão dos meSJlIOS l{ecebcdores ou Dis
tribuidorc~ serão diribidas a esta Contadol'ia Ge
rai pelo 'rhc:loureiro·nlór no dia seg'ljinte áquel-}
le em que ~s l:ecebcr, escre ,'endo na margcrh d..
primeira pagina das mesmas contas o seguinte:
-A' rc\'isüo, Hiv.... (1Iia, mel. c anno,)-e u.'
1l1<1I'-sc-ll'3. E logo que as' referidas contas che
garem ii Contadoria, o Contador Geral csercverÍl
na mesma margcm: -Rccehida, Rio.... (dia,
mcz c anno,)-c as ionar,se-ha. Estas t1u;J.s no·
tas pus tas ú mal'l,em serão lançadas em quaeler"
n05, que havcrá, hum na Thcsoúraria-Mór, e ou
tl'O na Contadoria Gcral, declarando-sc resumi
damente o obje<!to lIa conta e a Repar[ição ou
empregado que a ti\'er daelo, e deixnndu-se cm
branco nn pngina do qUildemo o cspaço sufficien
te para o lan~amento das notas subsl.quentes.

Art. I'). ° O CoI1tador Geral il'ú distribuiod{l as
contas que fô., assim recehendo pelos Escriplu
l'ari0s c Arnanuenses haL)(~io de sua Contadoria,
iodi,~"ndo·lhe, ao mesmo tempu as. leis'e ordens
qUê dc\ão ;;cr.con511Itadas para sc podei' julgar;
da legalidade aa receita e d.e:;peza quc fizer o ob
jecto' elli8 mesmas CO:l~n~. 'E :pál'll que fiqJe habi
litado a haver e podcl' dai ao sCU!; Omciaes os
preói os c.clarecinienLlils, o Contador Geral.po
derú exigir das Reparlições do 'fhe ouro capias
das ol'den~ cxpedi~Tas ás Junt<Js e empr 'gadós de
Fazcndn, re1a[Í\'as ils contas SUbtllellidaõ a ex'!
me, ou (por onusa de ,uaiol' brcvi<iade) poderõ'1
consullar os respectivos líYl'OS ele regi to. E

" quando o Contador Gcral não possa obter das
Repa'rtiçõc:l do Thesolll'o os rsclareciment05 ne
(:eSS;lrios, ou encontre grave difficnldadc para
começar ou proseguir no cxnme e revisão de al
guma conta, consultarú ao Presidente, por inter-,
medio do Thesoul'eiro-,\lór, sobre o meio que
lhe occorrer para ha\'Cr laes esclarecimentos ou
rcmo\'er a diliculóaclc occorren[e,

Art. r IS, ° Tendo o Oflicial concluído o exnrne
legal e nrithme[ico da 'contll que lhe tivel' sido

r distribuitla, de\'erú apre5enta·la ao Contador Ge·
r rnl, qll~ ajudallo pelo seu Official·Maiol', pro

cederú li revisão do exame fdto, e corrigi-Io·ha
se o achar menos exacto. Acabada a rc\'i:ão, será
a conla remettida á L\1esa do Thesouro,com a de
vid~ infol'lllação do Contador Geral, que a de
verá pl'incipiar pela formula seguinte: - A' Mesa
do Thesouro. Balanço (ou conta) da Junta
de.... (ou Repartição de ou do empregado
F••. ) examinada pelo.... (Escripturario ou Ama
nuense F .... ) e revista POI' mim e .pelo~Official

1\1:Iior F •••• -E logo fal'''' assentar o dia em que.
fizer a remessa no espaç.o em hranco dó quader-

no de que trata o al·t. 16, junto á n'ota do rece
bimento da mesma conta. Itual assento far-se
ha no quadcrno da Thesouraria-l\lór, logo que
chegue á referida lUesa a conta êXaminada.

Art. 19.° O Coótador Geral dirá na sua infor
mação üillll n possivel l)I'e~idade e c\al!eza: 1°, se
os ar[igos da rcceita ou as sommas arl'ccadaltas o
forão segullrlo as leis e ordens que I'cgulão a co
brança e administração, das rendas; 2°, Se os ar
tigos tia ç1espeza o 1 as somlllas dislribuldas o fô
rão segundo ns leis e ordens que regnlão a np
plicação e emprego Ilos dinheiros publicos; e 5.0,
se o methodo egllido na escl'ipturaçd:o c arranjo
da.s contas'he @ I'ecommendatlo polas leis e esty
los lidcaes, e se ha ou. não elTO nas sOlllmas e
calculos. E JlOlarll ao mesmo tempo qualqucr ne·
gligencia ou al~uso que encentrar, exigindo so
bretudo a im,media[a repal'ação de tOt(a a despe~

za que achar eVÍllentemcnte illegaI.
Art. 20. 0 O Thesoul'ciro-l\lól', as iOl que a

conta examinada fôr entregue á !\les", cuidará
cm remelle-Ia ii Contadol'Ía Geral, a cujo cargo
csti ver a esoripturação da mesma con[a, eSCl'e.,.
,'cndo ú margem da primcira pagina da informa
ção o 5eguinte: - A' Contadoria Geral da ....
(primeil'a, segunda ou tel'ccira) Repartiyão.
Rio .. , . (dia, mel. e anno, )-e urmar-se·ha. Esta
nota serú lançada no espaço em bl'nnco ilJ;lmedia
to ao respecLi\'o assento do quadcrno da The ou
raria l\lór, COmO, dilO uca. O ,Contador Geral
compet(lnt-e' pa~sará recibo na 'rnCSQla lillargem,
scgunllo ú llue s,c aGba disl~ostQ no nl't. 1'6, Ie'

tratarú de rever a OOI)!a reccbid-a, e de interpôr.
o seu parecer, quc sendo rClllcltido Ú l\lesa! do
Th.e OUVO, pÍ'oseguir~serha J1hi nos tel'mosl d@
estylo. E,quanJo a .conta examináda optenha por
fim a apptova~o dv. Presidente" serú e(ltl'egue
ao Olicial ou OLliciaes (se cdn[il'er ,dé5pcza~

pel'tetlcen~es a mais dc, hum ,l\lin:i6tcriO) que se
acharelll encarregados da e cripturaçuo t!fJS li
HOS dc conta estabelecidos nos arts. 5° , 4·, ,0,
8·, 11° e 15°. A.s quitações que devão ser dadas
aos responóp.\'eis pelas contas cxaminatlas serJo
expedidas pela Contadoria Geral a que pertencei'
a escriptura~ão das mesmas conta:.

CAPITULO VI. - Para a Thesouraria Gera[ dos Ordenados,
Pensões e Juros, e Pagadoria Geral do Thesouro.

Art. 21.· Nestas duas Repartições oãu se rea
lisJ~ú pagamento algum sem C/lle a ordem do
Presidente do Thesouro que autore ar o mesmo
pagamentu ten ha sido previamente apl'e5entada}
c contenha no seu verso o-Visto -do .Omeial
encal'regHlo da conta a que deva pertencer o pa
gamento em questão, na cI,nformit1ade dos arts,
5°,4°, ,0, 8~, I,·e 15°, ouseja a referi,la or
dem de pagamento expedida il vi ·ta de folhns
procos"adas dentro ou fóra do Thesoul'o • 011 em
virtude dc rlecre[os, ou em consequencia de a \'i
~os dos di\'ersos l\linisteriôs, uu.finalmcnte por
pedidos das nepal·tições publicas qne as del'ão
fazer.

CAPITULO vlI.-Para as Junlas de Fazenda das
Pl'oTinct)ls.

Art. ~u:' O baÍanço, expliQado aonual, e o
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hall!n,oelo mensal que ~~da huma destas fi:eparli
ções remeHer ao T.~esl?uro Pub)ico, serúõ or gani
sados da maneira,seguinle:

§ I: ,A p;trte relativa á I'eoeita publica serq
uividi(la em receita ordioaria e receita cxtl'aor
dinar'ia. A priQ'leira, compl'ehcndl::ni todos os
rel1 diOlentos publicos provenientes: 1°, de cada
hUllla das contribuiçõc.s e rendas qlle forem ar
l:eoadadas na l'roviocia por admilü',tração ou por
contracto; c 2°" da cobrança das dividas activa~

d'l Fa/leocla, E a scgund,l comprehçnderú todas
as cn,tl'adas .ulyelltioias provenientes dc, emp\'es
tilJlos aut<)risados POI' lei, de depositos, rcstitu(
çõ,es, donatiyos, eto. ~,toda \1 receita, assim'or
dÍ11aI'i;\, como cjXt}'aQrdin:;tria, serú finalmente
demonstrada em tabellas (huma para e:ada ramo·
das CQntribuiçÓfj·S e rendas, publica.:;, e para as
entradas ;tflre.nticias que pt'derem ;el' c;tlculaLlas)'J
Das qu.lcs ~e deGlare: 1", a lei em qu,e, se fuuda
a cOlltribui~ão ou renda, empreslimo 011 depqsi
to, etc: ; 2~, o seu produvto annoa\ ;, e 5", a deij,
pe'l.a da sua al'I'eeada\.\ãô, se fór administrada,

§ II, A partc relalh'a ii dcsgez;t publica será
dilidida pelos ~linislerios do Imperio, da Jusli
ça, da Marinha, da Guerra e da Fa;;enda; e a
despeza de cada hum Minbterio serú subdiriJida
em ordinaria e extraol'Llinaria, devcndo aquella
c0111prchendcr 10.los o~ art:" rle (Jcspeza uxa que
se achar marcada por lei, ()u ol'l\on~ ,1I'1leriores
ao 10 rle Janeiro de 11~2S; Q, esta to.los os artigos
de despl'lza inCCrlá e c\'cnluú\ que poi' ordens
postlCTiorcs'sc fizell.' ~ telda a .clespe7,a, as il11 01'
dinal,ia eómo e«t} alorcl i'lllal'i a ,"SCIÍI' un,t1blcntc ex·
plicada'por tahcllla!; ~lIl1nÚI para cada :Hillisterio"
nas quaes se l1ee\ai'é: 10, a lei ou orrlem <Jue' aU1

torisou a ml15111a, d'Cspeza; c 2°, () um o que Côra
destinaria, ali a 'razão da' sua 'applica\)ão, ) ,

lfrt.' 2:>." O balançõ erplicado começarú a sei
orgauisaJo n(l: dia, 110 cm;erramenLo das conlas
do ,anno unanceiro estabelecido plllalci de 8 de
Outubro de 1828, isto 11e, no dia 50 ,do mez de
Junho;' e o orça01en,to da receita e dC5:ljela sertl
ao mesmo tempo <,:omeça<lo, seguiLlllo-sc na süa
orgallisação o rnethoLlo pl'escripto para o balanço
explicado, e sendo como este demon 'Ira,lo pe
las tabellas indi'Jildas no arügo pl'eCcL\ellte, E
assim o bala,nco como o orcamento refcridos se
rão remcllido~ ao Thesour~ YubliGO péla Junta
rcspectil'a no dia 15 de Agosto seguinte imprele
l'ivclmcnte r fazendo-se menção de ral remessa
no tel'mo ~ sessão da mesma Junta, para que
con:jle a todo o tempo,

Art. zLj." .E pal'a que se cvite qualquer equi
voco, nem se possa a!legal' diffir:ulJ;lde na clas.
sificaç50 <Ias Jcspeias pelos Ji versos H ini:'terios,
seguir-se-hão a este respeito, em tOllas as Juntas
de Fazenda, as seguintes disposiçõr;s:

§ 1.. Ao Ministerio do Imperio pertencem as
despezas seguintes:

I. Com a A d{1t.'nistraçii.o Politica c Cirilo - A Sa
bel': com 05 ordenados c ajuda de cuslo do Pre
sidente da.PI'o"ineia c Officiaes de sua Secretaria';
com as dial'Ías dos memlwos do Cllnselho do Go
'Ver,no, e com o exp,cdie'nte do C,onselho Geral,
assim corno co;:n, a~ .,~r.~WI;8.ações ou ~rdenados

uos Adminislradorfls e empregados das fanricas
civis a eargo do E~tado, qua,ndo aS haja ~ e 'os
aposentados cm tae~ el~lpreg'o~, •

II. Com a.I Ilstrw;('ão Publica.· - 1510 lle: com
05 ordenados ,e gratificações ,concediJ<ls aos ~les

tres Llas,escolas primarias, aos Professores dqs
. r,adeil'as publicas, aos l.entes (; empregados dos
Cursps JUl'iJicAJs, Acadernia~, Collegios e Serni·
narios, aos Dir.:ctores ,e empl'e:pdos dos Gabine
tes scientiuco~, llillliolhecas publicas e Jal'l\ins
llotan icos, inclusi ve as despezas do exped iente
e costeio, de taes eslabelecil~lent05; e finalmente.
com 05 ordenados ~dos Jubilados c <lposen!a'.!os
nas cl~sses ,dos empregadas aqui mencionados.

III, Com a Sallrle Publica. - A saber: com os
ol'del1'a~los e g'l'aliucaçõcs. dos OlJiviaes (inclusive
os aposentados) cncal'regados da poliüia sanill!ria
c jnstitlAição v'acciniea, c dos Hospitaes- eivis
protegidos pelo E:tallo; e ,bell1 a sim quaesqucl',
dcspezas que se fizerem a beneficio Q,a mesma
saude publica,

IV. Com as obras publicai cit'is, -ISto he: com
9S ordenados ou gl'atific<lC;õcs dos ArchiteclOS,
Apontadores e !\leslres ('ej<lLl elfcetivos ou apo
sentados) encarregados de taes obras, 011 com o
reparo 011 cOLlslrucç<.(O dos ediCicios publicos não
peltencentes rI l'r.il'aliva administração dp outro
1Ilinisterio; e· com a consenação c melhol'amen
lo das e~tradas, ponte , calçadas, fontes e Pus..
saq-ens quc, não podendo aj,l~ a 1',17.<;1'- e por con
ta das Call1al'aS ,Municipacs, e tcjão a eürgo Ira
Fa~enda .Pub,lica. , '.

V Com a oolJll.i'\ap~o.'-lsto he: C01ll as grali
fiqaçõqs conci: lidas aos Directores das Colouias
e aos ColONOS dllranlc o p,l'Íllleiro anno do ~eu

est<Íbele ,i (llCl1tcil , e aos elleaITcg"do~ da cale
chese. ~los Iudios, c ,Directores !los Altlêas, qüe
forem socçorrido,s l~elo E:'tudQ, a sírn eomo gual- ,
guer outra despJ;za l'eil<~ a henelicio do mesmos
Colopos c da cililisação <,los lndig-enas.

§ 2.· Ao lIliniôtcrio d<l Justiça pertencêlll a
Jespezas seguinles : ,

1. Com a Atlmini.'tI'a('ltfJ Ecclc,iastica, -A a
bel': com as cOllgl'uas dos Reverenflo' Hi 'pos a
mcm\Jos dos Cabidos, e dos L'al'oGho~ e Co.adju
tore~ rias Igrejas Matrizes; e eom os SOCCOI'l'OS
dados pelo E tado ús Fuhrir.as dns mesmas Igre
jas, e CC1111 os reppl'os ou construcções e para
mentos qne llles sejão precisos,

II, Com a Admillislrar:ã9 da Jllsliça,-hto .lIe: •
com os onlenados dos Oesembargallores' das Ue
láçõcs e Tribnnaes e scus emprp-gados, °a sim cf
feclivos como apo enta:los; e dos Oul'iJol'es e
Juizes de Fóra; e com as e molas aos presos cr-

, - I o I ""IS, e rep;.ro ou conslruc~ao (aS cal, êas l~u-

blicas.
§ 5." Ao Mini-tro da Marinha pertencem aS

despezas segnilltes :
I. Com o pessoal dI Al'mad(I, - Ao sabcr, com

os soldos c coruedol'Ías dos Officiues, soldados c
marin heiros a bor,lo rios navios de guerra em ser
"iço na Pl'o\'incia ou de pa "agem, e dos Inten
dentes e Officines empregados no Anicnal ,da RIa
rinha ;·com 05 ordenados dos OiJiciaes de Fazen
da da Inlcndencia da ~Iarinha, c os.,'cncirnentos

• •
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dos Patrõçs-l\lóre~c 'Pilotos, ou' Pralicos-Mól'es
(odde os hou"er); c bem assim com os soltlos
dos Offi~iaes e empregados lIa Ãrm'<ld'a, cffecti
'Vos QU alJosenraJos, qn9 re idil'ern na Pro\:incia
C por eJra -Ycncel'er'ü ; 'com as pensõeS dó Mqnte
Pio'da l\lnl'in1ta; com as gralilicaçõçs 'ou ol·d.c~a'

do~ aos eon el'yad'ores das mattas c Administl'a
d~l'es d03 córles de 'madeiras de conslruccáo, e
com o; jÕI"I~acq dos marinhêil'os e Il'ol?alh~dol'es'
do mesmo Arsenal e'cól'le ' til: mat1eiros,

n. Com o material da Al'1nad'a,":"-Isto he: ClllU

a compl'a dê madeiras ~ fel'l'ogen. e de todos os
geJl~"'os necessarios para n éon-tl'l1cção, fabrico,
npparcl"ho e ormnmenlo dos nol'ips e das mljni
çõcs de boca pdl'?- o 1ell regu lar fOl'necimei~to;

com o nfretamenlo de transportes cm caso ae ne
cessidade, e com a ácquisição on compra de rp-'
'\"ios j;'I con lruidos Q appilrelhado., 'c' tombem
com a comprá ~os mall~riac . preeis05 para os edi
freios e bbras (l'robalhôs al'chiLeelonieos) dos '\r
senaes da l\larinlla.

lU. <-'um a illstnlcpão 71aval.-& s'nber: corÍl os
ordenados 011 gralifiearõr!s dos ~lestre'S d'os ê'sco
las de pilotagem e constl'ucção naval, onde as
houvcl'.

§ {I. ° AQ l\linistro da Guerra pertencem as
de pezas seguinteq :

I. Com o pessoal do ExerCÍ'to. - A saber: com
sõllo , gl'atilie~ções, ajndas de custo e etapes do
Commandantç Mililar e dos Officiae., il1fpriores
c sohl6dos do corpos ac!uartelados na Providda'
cpm os soldos dos rcformar,los ,e pensionarios I')li
!itare -rr idçnles l, eqp;e cl'e"ão ser 'pa~d 11'a mes;
lUa' P~ó"incia, e dos Officill'es Gmpl:eghdbs n::i Srl-

'crelaria ~ri\lta\',llrla l'he ouraria das 'TI'lipa,s,·. e a
hour'er;,oo ~o'mm'an(1o (la "Fort'õlleY.as,ril,o AI"~
'\ étr'c01 de guel'ltl,é'l!o Hospi):al Militar:'" I"

n. C0171 o 77lltirrial do E!terciro_~I lo he. cdrh
a-comprá ele 1~;lnirõeS e prtllillnenl~ tle guerhJ'
com o l'eISaro C cón~( yéçõb- dó!; guartcis ri das
casa do trem c oilléinas militnl'es; com a cem;
sernlçCo Ou cOllstrucção de fprtalezas e outras
obra; fIe furtificação, c com o fornecimenlo' do,
que fôr mistel' p Ira os doente militares.

III. Com a instrucção militar. -A saber: eom
os ordenados ou gratificações do.; Mestres das es
eolas regimcntaes onlle as houver.

§ 5. 0 Ao l\linisll'o 'da Fazenda I)erteucem as
r de~peza seguintçs:

J~ Com a divida I}ulilica, -I 'to be: com o pa
samento,llos jllr05 e nmortisnção de qualljuel' erh
pr/' tillJO legalmrn1e conlrahido na Provine!;!, e
ÓOOl o pagamento da l1il'ida Qucluanle reconhe-

reida pelorart. 1° da lei de 15 de NO\'embro de.
18-2) Jcpoi de liquidada, legalisarla ou inserip
Ia no grnndc Iil'l'fl, conforme LI disposição dos
art~. 6, I 1,38 c 59 da mesma lei,

II, Com a admini~tl'açãf) c l!1'recatlapâ.o elas rendaI
plLbli6t$, - A' s;,lber: eqm os ordenados, ajudas
'. e PU.to e gl'atificações de Offieiáe$ e e01I'rega
doS' de lodas a 1~sta9õe Fi cnes, como aS Jl1lHa
illl' 'azép da, 41 l'antlcgas ~ [\lcsas de. Coo u!a'do, p
ÕC outras ,1l'l'Gcaçlnçõt! , Casas de !\loeda" AdnÍ'i
nistl'açõ s do Cllrreio marítimo e lerrestre, e ue
pasõagcn e "egistos, Omcinas T;rpogrnphicas a

C'argo do Estado; Inlendel{lCia dos diamDD~es e
casas de fundição d'o ouro, 'A.c~iuístração elo ml}
nopolio n'ólcional do plto-brazil; c Oalxas' fiiiaes
de amor'isaçii~, assim 'como dos aposentados Ila~

mêSD1as Estllçoes.
'ln. Oom o ea;pedieílte das Repartirões e OIflci

nas dp. Fazencll! . ...!- Isto he: c~m a 'oompra de li
"I'os'e ma~s obLectos pl'ceiso~ para o escri'pluraçãG
c tli~spacho dos negocios ,fiscaes; com a' comp'ta
dos 'artigos neees'sari'os pal'a o la"or- das moed'as,
ê o'rn o r~pnrl> ou con, tl'ueção clas casas de ar
l'e.cad'lção e das machinas pl'updas elas officinas
uscaes. .

IV: Com o subsidio dos Senadures olDcputa"i..
c1o's da 4sseml:iléa Ilegisldtivo '3 cargo da lespeo
til'a Pro"incía.

Art. 2~.· Os Escrh'aes Deputado da Junt'a
de Fazerida procuraràõ estabelecei', desdl~ logo,
e fa'Ler csel'ipllll'ar os \ivros de conta de cada
hum: l\lillistro, pondo erp 'pl'otiea nas suas res
pedti vas C'o~l'ndol'i.as o q~le a este l"e5'peilO QGa
dctel'minado para a Tlfesolll'aria-l\lór ti Contado~
rj~s ~eraes do 'Ehel'OIlI'ç, guardados os terrpos
devidos.

P"ço, em 25 de Janeil'o de 1829, -l\liguel
Calmon tlu Pin c Almeil~<l.

POR!l' ABU DE 24. DE JA -ElI\O.,

lmp. avulso.
• I"

S. lU. O 1., Jl quem fi21 pJ'escl1Le com o ,e/fi!Ji
fle V. S. de 15 do ~olTenLe o p1a:nfl ique N, S'. p.rií
p'Õé sobre as embarcl\ções d9 .fGe'~o.le 'SflI' iço ~(1 "

ti'mllwl' cmp regadas hGsta balrial e,\ios Gonl;uell
tes, e0P'l0 moelida-'1'lecessal'ia'p'.ll a oviLa os. nou:
bos que lllümelnente se bCilll ftFito·ern alguos,põr,l1i{
11'0 mar, aonde as quudrill!'[l5 tem sido oonullzi
da' eó1 faluas: 11Ouv,e por bem appro:vllr,;o Jl'W&

mo: plano que li este acomponha, a s.igna.do",p:@.ll
~oão eal'Oejro de Ca:qJpo' 1 Offici(ll ~l<liOl' dnsta
Secretaria de Esiado dos Negados da JUóliço
afim {le tCl' jil c.x.eotlção, para o que se lein igual
mente expedido as nec-cssarias participações á
Repartição da l\larinha para a l1umenação tlas
faluas, e mais dGclaraçõcs exigidas. Deos guur:

• de a V, S,' Paço, eru 24 de Janeiro de J 829' 
I.lIcio Soares 'J.1eH:eira de Gou r8a. - SI'. Luiz
Paulo de Araujo Bastos.

. I r. I

llfe,dLCl(ls PI'opostas sobre qs emúal'catõr,5 de frele e
servira pa"ticalm' empreglld([s nesta, bldlÍa e riQs
confluentes, e fi q1t{) se "cfere o aviso da data de.'ta,

1.° Todo os Juizes de P<lz,apresenlaraõ l1uma
lista das embarcaçõr;:s pel'teneentes a pessCXls do
üistricto de sua jurisdir.ç:io, designando o nome
do dono, tripulação, nome do Arrae , sel'l'içl\
em que se emprega, e se !le de frele ou pa~ti

cular.2:' 'Todos serâo obrigados, 110 prazo de hllll~
mçz destas publif:adas, a recenerem do Juiz de
Paz hum bilhete com as tleclaraeões a ima refe
rlda~, e cpm elle aprese~!arem-s'eno AI' enal'tla
Marinha para ali serem nu':'nerados, fazendo-se
hum lançamento com as lJobreélltas (leélarações
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e signl\es db <i).ITaes, ~ol1tle extrahil'-se-ha huma
J'esalva que lhe .ser~ etllrcguc. O harco Lerá erq
letras «randes o 'I1ome do di tdcIO" o numere,
c 50 nê. de Frete Otl parlicular.

3,' Que nas Rep(Jr~içõe8 p,G onde (se p(l1g~o

eontvibuiçõ'ds e lídooçás-se Hão e~peçãu S(~U~ li
~t1lo,s sem qUJl sejão Fbunid1ls de ~aes l'os'alV"as
da Jn6pecçáo d<t AI'5e110 !Ia ~1«l'Ínha.
. 4.' QuC' hodas as emfJllI'ca;ções ~Iti.e, focem,enr
llontradas sem est:a nUIIlC'l'acão se oo'nsider~ql !,Ug·

peitals e em csladb de averiguação. I

5.' Que lIhveilllo' mudanÇa de seni~o~ t1ist,t'ic.,.
to', pa:trikr c nl:l1ueuo de LrÍ'pl!laçã00, devei ú oÍLn
mediat(lmc1loté sen seienle {I Intendencia Gel'alrd~

Policia, pana na res-pecl<Í\'a licença se f,azarem as
notações preoisas, e engiràm-se us contpelentes
a'honaçõe5 ii eónàucta do Arrae ~ Todo aquella
que se c!I'conlrar sem estes quesitos se ~ornará

SllspeitQ.
6.' Todos os botes e mais,elnbarcações empre

gadas n'o sen iço dri quitandar pelo mal' serãó
obrigadas ils mesma's legifimaçõcs a ~ue são obri
gac1ó-5-Os mascales e l}uit:a'lldej'r05 que sabem pai'a
os disLr:ic~os.

Seoretnria de Est:rdo dos egoeios 11'3 .lu liça,
cm 2-'1 Ih Janeiro de 1828.-João (;arneiro de
Campos. - A c/UL·se no Diario Flumíne71se n. 25,
ele :3 de AbriL de' 18!lg.

RESOLUÇÃO DF. 26 DE JANEIfiO.

lI1nllusc'ripto nuthcntico.

Senhol'. - Por parlaria Ilá Secrelaria de E ta
UO uos Negocios do 1111f1'Jl'Ío, de 8 de Návembro
do correnle annll, mant!Oll V. aI. I. remclter a
esle Conselho, para consllltar, o requerimento
UI) Jo é Paulo Dia, Jorge, do theol' sl~gllinte:'
Diz José Paulo Dias Jurge, (>lU' mcrcê de' V. ~l. l.
Professor Puhlico de Cil'amlllatica Lalina da Fre
g.uezia ele S, Gonçalo do Riu Preto, no Seno
lia Frio, como mOotl'a o llúcul1l'~l1tú n. I que,
om \'irt,ulle de ta hlll1l'ori5 ima pro"vhio dcixou
o supplicante o emlll'ego d;) Ofllçia! ua Co llado"
ria dos diamanles, Cl'n cujo sCl'viço eslal'a lla
"ião jil 15 annos e 8.mezcs, como rno.:'tra o docu
mento n, 2, "indo cxercilar nesta Freguezia o
sen novo erl1ll1'cgo, o quê 1e01 fcíto j;1 por (~ an·
nos e 7 mel,es; tendo lambçm servitio ao publico
cm CI'car e L~l!d)elccer a õ'dministr3çãú Geral 110

Corre;o do -.1rraial dú Tej,uoo por e,paço de 6
allnos, como mostra o Iloculhénto 11.5; som
mal1l10 a lo~al'ilhdc tio tempo l'jue 'Ó s'úpplrcante
tem SClil'id ii na~ão, sem nota ou el'ro de oli
ció, 26 anno:;; l'jue rendo si lo sempre o sUl.\
I1licantd h'Mi\\ Iremem d'e cómpleiçã'o dehil por
nascil1l<>'OU ,'d valet\ dil\\lI'io depois qUI:: veio para
d Rio p\ elo, c CSl:'1 t\l11iHegado na funcçao de
iUe tre; ou pelá' Vila rnait'l sad'entarih, ou' pela
mudança de olima, ou fináLmente p'OI que Ih'c vai
CI'O cen11 a i'da'd't!, e&LiI ~)l1liI1U3 mnle S11ffrtlndo
dol\:lris~i~ eólICas n'e Iip11 li ti as,' \l3nçandu acôas
algu 'la!l' V'e~ ellSa) g'uenta(\a , e:om'padecilal'en
to I uel' tl'e estomag'4J e' \'cnlr'<!'; oomo' prO'l ~o as
alfC1ltJil~Õ$ 115.,4 é 5, .Neslé taméOf:i\'c'lJ e&rado,

com huma fu,milia in-teiramenlc pesalta, como
se vê do docu;mento 1'). 6 1 aecrescendo a e ":os
damnos quq o Conselho .ela I'l'ol')ncia julgou de
"er epl:tinguir-bc a Cadeirll ,do supplieante, frus
trando assim a g:t'aça que V. iII. I. lhe fez sem
]imt~aç:ão de tt:!1)PO nem. ,c}.c cireuol ta,ncias, .~
:vindo desta sor,le o sUllpLicante a perder rÍQu
emprcg9s, sem crime ou desmGrecimenlo algum
da' S.llil pal'te;. por iss9, prosl1'ado 0: supplicanto
ante o soli.i>, augo lo ue V.,M. I., pede q V. 1\1.1.
se digne., ei,X\' allengão, aos 28 31l110S de b,om sel'
'Viço dÇl :iupplieanlc, '<\ ao lUais ex.p,cnuido, fazei'
a IJra&~ d,e o jubila~ com o seu prd~ltadQ para se
sustqntar c à' pi' familia, OU a graça de huma
pen ão em l'cmlHTCI'ação uos servi00s, do suppli
cante. - E. R. õI. -ColDá Proourador, Francis
co Gonçalve;; dos Santos. .

Deu -se vi ta ao Desembarga,lrJr Procurador da
Fazenda, que re ponden pela fórma eguinte:
Como pedir o supplicanlc lllcreô de fel' jubilado
al'lcgando Q elécrciêio na Cadeira ha via mcnClS de
cinco annos? Re na 'Verdal1e extraordinaria pl'e
tem;;ã\J. Rio, :5 de No.Ycl11l)1·o de 1828. - Barão
de ltapoãu. ,

E st;ndo ouvido o Conselheiro Fiscal das Mer
cês, rC'pondeu :-Confcrmo -me. Rio, 19 ue 0

vernhro de 1828.-Sollza.
O qlle tuclo l'islO, pareoe ao Conselho que o

tempo plll' que tem o su~plic:\Ille uxeroillo o ~la

giSlerio não h'e sufficiente para se lhe conferir a
apo entação que requel' no mesó10 m 'gi terio,
não uevendo ajudar-'e para esse c:ITeilo (lo ervi~

ço feito em outl'as l'I:parliçõe , nem lhe pOllendo
senil' tambem de razão a gratuita allegação que
faz de que o Conselho do GOl'erno_ da Provincia
lem incluiclo a sua cadeira no numero elas que
se devem exlinguir; pOl'que nessa hypothe a pro
vada s,e lhe terll em lempo a allenl:ão li conli
nuação do seu o~'den'ldo, quanllo seja o suppli
canle insuffieiente para ser novamente empreg;ido,
pelo que \'em a ser prematuro o requeriml~nto a
este re peito. Rio,? de J aneil' ele 1829, 8° da
Illllependcnoia e do Impedo, - Francisco Lope
de Souz:> Faria Lemo ·.-João da t:l\icha Pinto.-"
Manoel Jo é de Souza França.

ResoluçLÍo. ~Como parece, PaçJ, 26 de Janeiro
ele 1829' -Coril a impérial l'llbri'ca,-José Cle
mênte Pêl'cil'a.

i\laDuscl'ipto aUlhcDlico.

dO Conselho lIa Fazenda e I'Clllelteu, par:i
con nltal' a re'presenlação de Anlo'ni (le Sooza~

Ncno, FeiUl' da ~le'a (lo Con ulndo de la CÔI:~e,

na qúal expõe que teoc\ó proposto :lo actual
AUl1linislrallor dó Consulálto, a quem he subo\'"
dinado, certo. flrtigl1s acerca dos quaes lhe pare
ci 1 nece'sario haver eS'clarecil1lento emqbanto
ao pagamenlO do dizimo de divél'oos 1\'I'nel'os qo
se de pachão por exporlaç..1:o, com o sejão anil,
gomma e fapi'ó'ca, cuja déuUCÇliO pára o dizimo
se lem feilo a 5 pOJo éento, não vindo menciona
d'3 nO ~ crebo dn 16 d/e Abl'il de 1821 ; as im
tombem a rel' eito dos gencros alg4)dão em I'a-

•
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m)l ou caroço. e fumo, e outras exposições so
bPé dilTerenlcs generos, o que tuuo se acha ex
pendido na proposta ou reprr.sentação que sube
com esta. na qllal tambem aponta a neees~idade

de se sanccionarem competentemente certas pra
ticas emanad,,~ ue Eil11plices deliberações de au·
tOI'illatles sl.lbalternns: e como 'do !Iecla'racão 00
âit'o Administr:Hlol' IhJ Cl1nsu!:ldn pal'eéeu. no
TeJlresen'taotd n50 lhç resal,val' ii sua re~ponsabi

lidade, pohsso Ib subir ':I S. ~r. J. ésta' m'e!lma
repres,>ntação; C tendo o Conselho ou vitro as
diVl'l'sas J:espo~tas darIas I ela Rúpartiç;io do The·
~ouro e pelo Procul'ador da Fazenda. foi de pa
recei' que sendo muito 'hem fundallas, e dignas
por i o (le altcnç.io, a ponrl~r:lções feitas ao
Administradol' do Consulado pelo rlito Feitor,
e merecendo pOI' isso e pelo sr~u zelo louveI' pelo
mo,lu e nl1l1eil'a por que o fez, pelu contrario
não tem a me,sml natureza o procedimento da
que~le ~dmini~tl'allor na I'e~po ta que deli pOl'
desp.lCho úCluella representarão, pois que lhe
não competia senão ohs I'\'al' ti ]Jralicl\l e estylo
até a lei ob er\'ada naCluella Me a, naquelles
ohjeetos que são 110 mera ol'dem) e cuja altera
ção ('oi emenuada pela pOHcriol' portaria de 22

de Dezembro de 1826, cumprir exactamente
com as instrucções qlle tem, pelo quc pel'tence
aos despachos e rlireito e:õtabeleeioos POI' elles,
qual1llo li sua intelligencia he clara e oh\'ia, e le
Tal' Ú pr!! ença llo POller Legislativo totlos e
ql1<1csquer motivos, argumentos e razões qne as
Cherem lh1\'i,lo, as, maiornwnte ~el1rlo para isso
inslado por vil'tlllle tllIqnella represcntaeão uo
Feitol', Hio, I{~ (111 Janeiro tle 1829'

Resoluçiio. -Como parece, quanto ú exigen
cia tia - guias; qnanto ao mais, e Ião dadas as
prol'idenr;ia, Paço, em 2G (le Janeiro rle 1820.
- Com a rubl'ica de S. M, r. - Miguel Calmon
du pjn e Almeida. -E,'&tra!litl.a rio original em;iado
aos 28 li srgttn la Repnrtição.

pOIlTAn[,~ DE 26 DE JAl'iJliRO,

Original.

5, ~I. O I. 11é1 POI' bem qne se reformc a es
criplUl'lI junta remeltida pelo Barão cle ftapoãa,
COI ameio de 2~ do corrênte, por não eslar con
formc ao que sc lhe ordenou na carla impcl'ial de
6 de Dczembl'o cio annl) passa tio; pois tendo Gui
Ih,Pt'me Young comprado pai';} a nação {) não para
i, como declarou em seu requerimento, a cha
'ora qu'e he objcctl) Ja escriplura, não pÓlle ser
esta de compra e ,'enda, m as de renuncia e ces
silo ,Je llireito nos termos tia citada carta, E as
sjm o manlla, pela Secl'etal'ia de E-tado dos Ne
{:ocios df,\ Impcrio, participaI' ao mesmo Bo~ão,

Proeurallor da Corôo, Soberania e Fa7.enda Na
cional, para ua intclligcncia e execução. Palaeio
do V,ig de Janeil'o, em 26 de Janeiro de ".829,
José Clemente Pcreira,

DECRETO DE 27 DE JANliIRO.

lwp. avulso.

Tenuo-me representado o Marquez dé l\laceyú
que, cm \'iftude de contracto c~lebrado com seu

irmão o Conde de Linhafes, se acha na p05SC
ao daminio util das fazen,las ,ílenominállas de S,
João do Crasto II S, José da BalTa, com outras
datas de terras sobre a~ margens do Rio Piranga
na Provincia de l\lina's Gel'aes, e que, por serem
atlrifera~, pretende cmprehenller nallas a extrac
ção de 0111'0, formanllo h'uma ,companhia de 50
cios nacionaes c estrangeiros, por niio tel' pllO
p'rios os funllos necllssario.s, pedindo-me" pal'a a
poder e.• tabelccer, a alltorisaf·ão neee,,; aria; e
tendo subitlo li,minha imperial presenÇl3 outro,
requerimentos semelhantes tle cidadãos, braúlei
I'os: hei por bem ,!eclarar que 05 snl1l.litos tleste
Imperio não precisá') de autol'Ísação para pOlie
rem emprehender a minel'ação nas tenas de sua
proprie(latle POI' meio cle eompan hia de súcios
nacionaes e estrangeiros, qne podem liHemente
formar, ficando ellcs e seus socios sujeitos ús leis
do Imperio, c obriga(los a pagar 5ómcnte os imo
postos nc tas declarados, ou que para o futuro
se determinarem. Jnsé Clemente Pel'eira, etc.
Palacio (lo Rio ue Janeiro, em 27 de Janeiro de
1829,7° da 111llepenclencia e do Impel'Ío.-Com
a l'Ilbl'Íca de S, M, I,-José Clemente Pereira.
.Acha-se 710 Dia/"ia Fluminense n, 4!t, de :l5 tie Fe
t'creiro de 1829.

PORTARIA DE '28 DE JANF.JRO.

App, ao Dialogo CODst.

Sendo presente a S, ~I. 1. o offieio lIa Cama
ra da Villa de fI1aricÍl, na data tle 21 do conen
te, na qual particillll a dllviua em filIe se acha,
cle r1al' posse ao Juiz ,le Paz pertencente li FI'e
gllezia r1e S:tquarema, vi tI) terem eHe e o seu
Supplenle sido eleitos em huma ~Ó apuração:
manda o mesmo Senhor, pela Secretaria de Es
tado dos egocios do Imperio, declarai' ú dila
Camara'que dc"e dar pos_cno Juiz de par., por
que a circumstancia de não se trr feito a apura
ção por "ia cle duae listas não he falta essencial,
por a,Jmiuir a lei duas, intellillencia~, e por isso
hum talllefeito na apul'ação não pode tornar nul
la a eleição. Palacio do llio de Janciro, cm .28
de Janeiro de 182g.-José Clemente Pel'eira.

PORTAR!A DE 28 DE JANEIRO,

App. 80 Di.Jogo Con+

Manda S, ~I. o 1., pela Secrelal":a de Estarlo
dos Negocios do Imperio, remeller ao Juiz de
Fóra da' Villa de Angra dos Reis da Ilha Grande
o omeio incluso da Camar,a da Villa de Itagua
hy, na data de 18 do corrente, com os papeis
que o acompanhão; e ha por bem que procetlen
do a summario sobre o conteúdo na representa
ção junta, pela qnal se mostra que o Presidente
da Assembléa Paroehial da Freguezia de Manga
ratiba e algun~ outros cidadão requerêrão quc
se tomasse conJlecimcnto do suborno que se ob
servou ter havido naquella occasiãQ, e que a
mesma lHesa se oppôz a esta pretenção, declare
a eleição unHa, lanto de J lj,i~ tle Paz e Suppleute
como de Velleadorcs; or~enando, em consequ~n·
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eia disso, que se proeeda a outra 'de novo, n:1
fórma da lei e sua~ instl:ucções. Palacio do Rio
de Janeiro, em ~8 de Janeit'o -de 1829, -JOsé
Clemente !'ereira.

PORTARIA DE 29 DE JANEU\O.

ColI• .Plapcbcr.

, Manda S. lU. l., pela ,Secretaria lle Estado dos
Negocios do Imperio; ~emetlc;r ti Junta do Com
mercio, Agricultura, Fabricas e..N3\'egaçã~, a re
presentação da Sociedade Auxiliadorá da Indus
tria Nacional, em quê propõe o meio que julga
conveniente para haver as niachinas

J

e modelos
que por falta db funuos nãg póue' c~mprar: e ha
por bem que a Junta, providenciando como en
fendei' mais util em l:!eJieficio da indust,ria, ;pre
fira a 'compra de m~chinas qlle C,ontribuirem a
melhõJ'ar o systema de agricult'ura, ii as confie.á
Sociedade para que as e,xponlia ao público. P.a~
lacio do Rio de Janeiro, em 29 de Janeiro' de
de 18~9.-José Clemente Pereira. \! •

portT ÁniA DE 29 DE JA:NEIRO.

App: áJ Dblogo Consto

, ~éndo pre~ente a S. '~I'. o· I. o o'Ífieio Ile í 5 uo
corrente, da Camara ela' Vilfa de l\1'acallé, a orrf·
~ànha'ndo o requerimeôto do Vign'rio FI'. Luiz
Edllal-ílt) de Serqueira, e dos ciaaç};los JosrCn'\,,
neü'o dn Silvn e Aótonio José de 8';UZ3, os qllà~s~
como membros .da Mesa da~elerc~o do Juiz lc'Paz
e SU'pplen·te ua: Fregllezia de Nossa Senhorn- cIo
Desterro de Quisamap, fnzem ver a nullidaáe de
s~melhante eleição, por i '50 que com manifc ta
infraeção da lei de 15 de Outubro ele 1827, e,
:lpezar dns reclal1lnções' do!>' Supplentes, e no
meou Juiz de Pnz parn jl Cnpella de Carapebus,
que não está nas cil'eumstancias da lei por não
sei- Capena filial curaila: manda o mesmo Se-'
nhor, pela Secretaria 'de Estado dos Negocios 'do
Imperfo, participar ú sobredita Camara para sua
intelligeneia que, vel'ific'ando-se não ser curada
aquella capella, fica de direito tiuHa a eleição,
pOl'que a citada lei i:l'e .5 de Outubro só manda
eleger Juizes 'de Pai;pnra as Capellas filines cu
I'nd'as, não se devendo pOl·taÇlto neste caso dar
posse ao Juiz Ile Paz que, -para a de Carapebus,
elogéu indcvidamehte a mencionada Freguezia
uo Des~erJ'~. Palacio do Rio de Janci"ro, em 29
de .Jane)ro de 182f\, -.1oS'ê- Clemente Pereira.

[' ';J1

PORTARIA DE 29 DE JANEIRO. /(

App. no Dialogo Const,

~lnl1da S. M. O 1.., pela Secretaria de Estado
dos egocios do Imperio, participar [\ Camara
da Villa Real da Praia Grande que lhe foi pre:
sen~c o seu offioio de 24 do oOl'r~nte, no quál
expoe a dt'l vida em que se nch11 sobre aqueJle que
na' apuração dos eleitos para Juiz de Paz e Sup
plcnle da Freguezi& .de S. Sebastião de Itnipú
dere ser prefed.lo pari Sup~Jente, vi t.o appare-

TOl\lO v II. -

'cerem dou3com igual numero' de "ot09 :'e ha por
bem qi1e a Camár., se regule neste caso pelo t'IlllJ
decidir a sorte. Pnlacio do Rio de Jnneiro, em
~9 de Janeiro de 18~9.-JoséClemente Pereira.

AVISO DE 29 D;E JANEIRO.

App. ao Di.logo Consto

Levei ú presença iÍe S. ~l. I. o seu officio de 1

do corrente, com o qual remeUeu o cap. 5° oe
parte do 4° do Compendio de Direito Natural; e
ordena o-mesmo Senhor que eu participe n Vm.,
pelo que respeita no methodo que segui o na ana
lyse da constituição, que acertadamente proce
deu em não consenti!' questões sobre ~ bondade
relativa dçl1a em sua appl1l:-a.Ção, entenc.1endo a
lei pelo senti'c1o. lilteral, ,que lIe sempre o prefe
rivel, e qu~,JCJllanto Ú queslão de preçcdencia com
o Dr, Baltha~al' da Silva Lisb.oa; como ambos fo
rão nome~dos em 12 ue Outuhro de 1827, e são
por i~so, igll~és em nntiguiuad~.n2.s te~m(1s. do
§ 2,oilo cap. 18 dos estatlllqs, d~ve reg\llar-;~e a
dita precedencia pelo grúo de Bacllarel n3 blta
da de Doutor, por argumento de analogia tirado
ela carta l'~gia de 24 de Jnneiro de 1791 , que as
sim o declarou a respeito Ilos T"cntes de Theolo
gia e l\Iedicion tln Unirel'siLlade de Coimbra.
Deos gUarde a Vm. ralaciO' do Rio de Janeiro,
eÍJ;l.19Jd~·J(lneirodI(. l.8,2g.-Jo:sé Clcu}ente Pc
reira.-5r.·J osé ~lar.ia AveUar Brotéro.
• !.... •

-, :----
~onT'ARu DE' 29' DE JAl.'\flRO....

llDp, nvul.o.

Havendo "ITIOSlr3do a ex~eriencia que a forma/
lidade do lacramento e seIlo das escotilhas dos
navios mercante" em lugar de ser pI'oyeito a fi
fiscalisação dos direitos nacionaes, tem-se torl\a
do sobre inntil, nociva ao cOl1lmel'cio, c gra\'o a
II Fazenda, eneontrnnt!o aquelIe hum obstaculo
de mais no seu expediente, e despendcndo esta·
mais (Ie 900 ' rs. por mez, lllanHa S. lU. o I.
que, emquanto pelo no"o I'ol'al não forem dadas
a e5te respeito outras e mai clT'rcazes prol'iden..
cias, se ObSel'\'c na Alfandega desta Côrte o se-
g.ointc: .. ,

1.0 Fica de nenbum eITeito a portada da Se
cretaria de' Estado dos Negocios da Fnzenda,
de 10 dé Dezembro de 182'1, oa parle em .que •
uctermina que sejão lacradas e selladai ns c co·
tilhas dos na ...io' que entrarem com mercadorias
neste porto; cc sando, em consequencia, toda,<;
as gratificações, emolumentos e de pe;ns que se.
fazião ou tinhão lugar por cáusa ue ta ópéraç-o.

2. ° Cada hum navio de commereio receberú ,
.cemo cl'nntes, dOliS gllardns, que permnnecerúb
a seu bordo constnnlemente, ou' ainda me mo
nos Domingos e dia santos sendo hun1' pa;o
pela..Fazenda e oull'o pela prnça', egundo ale',
c' 3.· '05 Guarda' poróm que rdrem empl'egaelos
n bOl'do dos Dn\'ios serãó ele hoje em (liante
cuidadosamente nomearlos pelo Juiz da Alfnn
deg.a, ·qu.e escolhen; como convém, homens
probos. e acti vos, prcs'ando cac1~ hum aeHes. .

:3



fiança' idanca ,. a. aimazime-nlo do mesmo Juiz ,.
pqr.a eg;ul'~nyada ~LlWll.da .(Iu~ndo "slf.jales~da.

E, ne le ~-erm'O~ YllrrCCrú cada hum•.dos referHlo&
Guardá;;, além d' gratificafii(} que ora, percebeQ'J,
mais outra' de 360 r . dial'los.

(I," O Juiz da Alf;Qde9'a pr~cUl"ar::í vigiar es
crupulosamel'l'te 6 compor atÍlento d'os Guardas,
dimillinno ou chl I~CtIjotlo .aquelle.s. que lhe forcm
susreil0;S-i e l:azend~ p 'oces&ar, s,e~un~o ~ l.eí,. os
~ é forem CO,ll\'cnclçl<1,s ;le a6b~0 ou ,h'~ud'é , ~<\~
~'e,ndo, n,~ te ba~o. d,o's fiaÚof~s .res~ect)\ o a I~'
llemnlsaçã.o corre pondente. 19ua!nlente port\' d
Juiz o máior ciülllldo b'hl'qlie o G'uarda:j\1'ór cum
pta exac~at1\en!ê as obrigações do ,e~ cargo, não
sómente ronqárido sobl'e o n'lar, mas tambem
guàrnecend'o os na dós no momel~to em ttue che
garem; e de quatq'úer' omissão qlle n~lIe . h'a}:I,
depoís dç,Q' havei' adserridcl, (lara ,Parte ao, Go
Yer-r1O p'ara occorrer 'de prolÍlpto com reI1ledió
. Iv- " , " , ' • d ~J' liClllcaz. O que se cumprll'll. RIO e anelrO, em
29 (fe Janeir l:lc 18'29' --:"tHig,uel CalffiWô (U Rin
c Aln1é;idá. -.-!Ac/ta-se no Dial'to' F'(uk'iíle11SÓt, ~5,
de 5 'de E'dbi:l~tl'q d'e' I é~h. <" t . '11' l.l .

t (' fJ i"í (. ,,',)' ',..' '1 j

":: ~ f '. '(, II; . 1
PROYIS,iO DE 31 Ím JANEmo.

,1 l '. U

1m!? .:l.vI1150. f J

\\ligueI Calmon du Pio e b.lmeid:l, etc. 'Faço
sabeI' ;1 ;Junta da Fazenda dà rrovineiá~ de Pet'"
nambuc@ -que, sendo pl!dente á S/ lU:-'o-lõ'; em
consulta do Conselh~~t.laFa.7.enda a que mandou
proceder" Oofficip d(\ mt.',5ma J nnta ln. ~o, datado
cm Noyembro elo anno proxiplo passarlo, cm que,
além de outros objebtos,' '!lá conta das despezas
que os ex-arrematant-cs do contI1acto nuIlo' dos
meios direitos da Alfandega dessa Pr,ovincia,
Gena io Pires Fcrrcira e C., pretendem lhe se
jão ahonadas; e eOllformando~se inteiramente
com o parecer do Conselho a lal respeito: hou
"C p,or hem, pOJ' sua immediata e imperial reso
lução de 23 <10 COrrente l11ez, determinar que no
seu imperial nome se estranhasse a essa Junta
a frouxidão c- iUogalidade com que ~e houve
aCQrca deste assllmpto, não só pOl' submelte~lo
de elHolta com o da appl'ovação do contracto
ultimo feito com Antonio Marques da Costa Soa
res c socio ,/lendo objecto di vcrsO e de muk dI
"fel' o crpedientc, como pela maoeira com que

• o (pz, "iuuo, como ,'eio, o seu offi-oio desacom
.panhado d,as informaçÕll$ a que se dC"ia ter pro
cedido, Cc sem hum só omcio do Procurador da
fazen~la nos rçquerimenlos dos l'efcrÍllos eXi
conlraetadores; ordenandQ outl·o.sim quc a Junta
inlm<;dialamente faca debitar aos 'lnesmos- ex
conll1actaiores Gen:asio Pires Fel'reira e C. pe
las qua,ntias liquidas ror elles recebidas á boca
do cofre da Alfandega., em dinheiro oU: em .bi
lhete:·, durante.o tempo da correnteza, da con
J-Iacto ,extiucto, e .por virtude deUe, 'preeederido
para isso a Gompetcnle informação do Juiz da
Alfandega; e p'elas quantias a im debitadas. se
proceda a scqueslr.o DOS bens dos d.i.t.os ex·bon.
tractadorcs, DOS termos-cla lei de ~de DczempTo
de J'761,. en«onl~ando- ç-Jhes na,ex.ecuç.ão aquel-

Ia.s quantiMi. sóme~~-e ~ pOli inf-qrmaçãll ~
Juiz da Alfan.dega, ê COO1raucJiencia do ProCJi.ra .
dor da Fazenda, se ,reputarem <l~ utilidade·co
nhecida para a administração .do CQnll'acto com
que elles corrêrão., wwlui.das em todo o caso:
I·, a da prop,i.na de I :600:J1? rs ,qu .5e diz paga
ao Escrivào Deputado da Juntã tngéro José Sal
danha, por ser nãO' só 'Peb lei ue 25 de Outubro
de J827 "m~s tambem Bela segup( c ndiç,ão/do

, II ! . ('. lU d. f IJ' t

mesmo .extincto QO tracto, elel;Q o pa.S-j m9,nt
d'e guatqner Lproeill3; pe1~ sua, ~rrt!m ta~ão~, e

> f ~l' I fí '.1 f2", as os sa anos. ql;\e os·. re.e1'1uos. e;.-con-
froctadàÍ'es abonarão a s'j niesmos, por não serem
~ I • ~.. t" ,f --"'j

abpna veis qe ,S~il naturcza. Q que a Jqnta assim
cQmpriril, dando de tlldo conta,âo.res ~q~seu d~St

p'ac'ho deliniti vo, a{im' de receb~r ,peTo Th~sol,lrq

a 'a'pprovaç~o das mesm~s, desp.ez~ co,mo pareclf
mai~ jusl;o. João l,\odri~~esda S~l va a fez no mo
de Janeiro, em 3'J de Jan.eiro de ,8'2.9.. -JQão
Cariais c"or.rêá Lemos :I fez escrever: -l\liguq}
'C'almón' dú Pio é'A}fuêida: - A cfta-;e, 11~ Di~.ri.q
Fllt~tillense n~'5f1.~. ~te 12 ~e.F7T)el Íl:q r/-f! 1829' (

J

J;' OV.I§4-0 ·111E 3'j Dj:: *~EI g'T

lmp. li 'Il~o'. qA

~jg.l.\~l G~won 'dN Pin e AIJ;llp'ig~ "fltO. F.aço
1abe~. ú JllIJt~ da F.al'4elld,ar claJ;'1=o,'inaía. dei l?~ç

o3qJb ~p q e,.-seodo I1rc:sçp.te a. ~1 ~I, Q J. c~

.co. -u1.tâ 4,0 J~91;~c;lhf! 9a. Va.zenJ·:k'... a d!lfeity,l;l~
J!" ,ica il1tro <Luzi.jla Das Aif'1ncJ.es:a~ p~ Im,perw
acel'ou da expE:d-j.ç~o (\' g.ll.~S 'pa~'a q g-eper.os e
f~ze.n.d.~s qu,e" del?oisde d~ Bac,!.lapps" são reljl1etr
qdos,~ ,purp ,pa a o,Uitl;a? ~rQ,'i,Qeia~; e, P;U,Ql
pl'ioEl.o, removpl; o gl'~YC dam,J;lo quc, da mcpm~
'pratica res\llta ~l ho~ fisca,lisação e p.rrecadaç~o

dos direitos nacionaes ,. emquanto u~o forem
adoptad'lS, cm o novo for .. l ~ mais amplils e se
guras {Tlediuas sobrc lão importaJ;lte opi~clo:

110U,"0 o meSJ;l1O A. S. por bem, por. sua imme
diata eÜnperialresoluçã.o de 25 do correjJtc U111Z

de Janeiro, que essa Junta fa~a obsenar e gUar
dar inteiramente nos despachos c g~i, s que 5~

fi,zerem,ou expedil'cUl peb Alfandega dessa Pro
l'i\1cia. as delcr.m.ipaçõe$ s.eguintes.: ~. J (Iue 'l
pessoa que quizer despachaL' quaesqu~r menca
dorias pel .. 4-lfa\ld,eg;J devei'" "pl'escll~ar h.uma
nota, escrip.ta J,10 dto de' llUma. foUna de,papel, na
qual deplare com ex.actidão o nUlUl'l'-O (/ps volu
mes quc quizcl~de paoh:)r" suas maréas., a quan
tidade e qualidad.es das peç.as e objectos que e.aua
hum contém, indicando o numero das Yaras ou
COTados de cada peça, se fór de medida linear,
ou o nUlUero dos quintaes, an'obas e 'libras, se
forem de haver peso, ou o numero d..s capadas
e quartilhos, Ee forem generos liquidos; e bem
assim o nomc da embare,ação que live\' impor
tado táes mereadarias, o,dia de sua cntrada no
p.orto, <drome do despachaJ1lte, e o dia em que
fizer a nota para despacho; 2", quc nesra m'esmá
o.ota, 'e ao pé della para maioI' brevidade, lao
cem os 'Offioiaes compatent~ os despachos ~'Os

dilleitOS, que se de'vão pag&'r, duclarando o 'dia
em que taes despacnos fizerem t ludo conforme

.'" r r,. I
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l\10DET.O.

~ota. -TI5'0 de Jauêirb, 7 de Junho dc 1828..~ . I••
• • \ I, ,..

lDespach; (Fu~o' as1fazendas segÔ1!H'é'S vindas 'ao l\Ia1abàr no navio (tal), Jp1tJ'a,tlp \loste 1)Orto no
-!lia do melo dc ,:I, ,

r , • •

o modelo junto, que comprehende assim a nota feitas, por duas vias, devendo sel' a primeira en
de que trata o arU"'o p,recedente, cOlDo ~ ~esPJl I, .tl'C'gllC {I Rurte que a requereu, e a sC3,qO{\'1 Jill'"
cho em qucstão; ~, que este bilhete, que con- me'ttida pelo Correio, dentro cio omcio ao JJ'iz
tém a nota e despacho como dito fica, seja regis- (,ou Pl'qredoÁi da A.,lfanllega ~u~ , expe.dio, ao
tado em livro prQprio por hum ou dous Officiaes ·iui~. pu Pl'ovec 01' iÍaquella 'a ctl e s' lÍ tioal' li

m~l:lhgentes e p\'ohbs~ ú csêolha do JUIZ ou Pro-" fazl'\l}da guiach, E cm nenhum ca'so (ial'~~~-llll.
~ edo,\-20nsel'l'aYiÓ:9'-'se no regislp a mcsnia fÓI'm~ buma t~l:c,~ira'via de guia p'a'ra" o\Iicsmo gener"\>
~c 1nethodo guaràudo no rcferido hilhetê, e dei! ou mcr'cadoria que tiver obtido n'primeirn ;; la
:íando-~e á mad'crn. Clo mcsmo li 1'1'0 o ncces'sario . aual' l'ôl:' a catisa ou pretexto que p6ssn ser n1 e
,r v t 1 [~ " ") I • f)
esp-o,ço para nellr sc lançai' qu-alquer assento ul-' gá lo i 't . ~1!1e nenhum Juiz ou Provedor faça

v-rlrio'r,;: t~o, que ns guins que forem dadas para a . cumpti~:. \!, 'dê r~ e valor a guia alguma quc lhe
Jexh 'rtação de cie}cadorias jú despachntlãs, e que (! s.e~a ',apfc,seqtacta (depois ue passado o tempo que
°4cyão 'Ser expor~a.das para outras 'Provincias,' 'j,0.1ká'r '1':':\1.0 a11 o ppra que e. tn pl'ovisão esteja pu-
a ..L , I~. '1 'I . ,- I I "] I' 1>\. I. AI f 1 .eV'Crao contcr neC'Cssanamente as (CC araçoes ) Icacla e c vlgor na u ánl ega que a IHer

que licao exigidas para a nota e despqqbo das'f q~~ fliJo) , se ella não conti I'Cl' as Jeclarações,
niesmasmen;adorias .• de sortc que s1 'aec1af'c

u
e nao fôr feita com as forOlalitlaLles exigiuas pelos

~jlre~mente nas uitas guias o numero elos 1'0- artigos antecedente-; S', q'lC, unalmentc, pelo
~.mesJ snas marcilS, quantidaJe e qualidade do que respeita 115 guia: para as chamadas miudezas

seu cooteúdo, nome do navio qoe os importou, que se rClneltâo de humas parn outras Proyin-
cli~da sU-,!'cntrac1a na Alfandega, e nome tle quem cias, além do juramento que por lei deve prest:.u'
ps de3pach,ou; c além disso, o preço sobre o qual a parte que as requerei', de\'cTit a mesma parte
farão p'a"Qs os uireitos das fazendas contidas em apresentai' certificado juraqo (lo mercador em
taes volumes, nomc elc quem reqnel' a guia para cujo armazem ou loja tivcr comprado taes min-
aS.Fcejl[p0r~arr, lugil.r' ou Alfancl~a')para'ondc as dezas, e aS igna'r termo d-c ,[·,c.spanderJP9t' qllnl-
quer mandar, e nome elo navio que as deva quel' fl'anue quc possa ser desco1Jerta sobl'e o
tl'ansportal'; 50, que uas guias expedillas, nos mesmo objecto. O CJue a referida Junta farú ob-
termos do artigo precedente, tomar-se-la nota senar c' cumpril', empreganélo touo o esmero c
no livro do registo, e na margem LIa pagina vigilancia para evitar qualquer abuso ou de leixo
'oDide e,achar r-egistaelo '0 .hilhete dUlnot<a e;àes- que possa fl'Uvm', la palte dos om ia,es ua Alfau-
-p-a,(t·hq dl\lS>me's'mà idel\}tiea~ mletlí};1(10l:i-aS, rl'ara dega respectiva, c ficando l'csponsavc! pela me-
'lJUc ,cb:nste a 'Ot1'o Orte'lll\l>p\> gunes d'll cntálmles- nol' falta. João llo'clfi'g'\'fe da Sil va a fez no Rio
,pa'lihadas tiv;et1ão guia pbra erem. femettiu'a:' a §e Jaqe:rp ljl11! ~~ r!,e ~ neiro 41 f18.2~ ;-;-João
'Oll.lltc:aoPr'OyiIilCia eu A1'fàndega, E Ll€Bhuma guia ,Ç:a~Jo ,Coçr,&a .Len:9s ,'3 Je~ ,e:j"crcvcI·.,-;,Miguel
-5enÚ assi.g~àa l~eL.l, Juiz, eu Prtll'erloL' scm (que .calmon u.~ P.i'~.~ Ali riua. lJ. ' I r, ~
-te1l'ha nO,S6lL'<versCl hum assento dõ Olicial en- N. B. Na m sQjla oonJo ',mii.lade e data.se ex-
carregildo de e cI:iptucal'>o dito '1lV.110 uo rcgisto, p~dirão {;s mais:'Proy'ncLas do "tmperio,o,I{{1e 1~a
declarando ler notarIo !t margem ca pagin" nu- A.lfande!!as,-A'c!ut-se no Diario Flumillclt$e n. 3,),
'-l.. ' 1 d ., d .. ,~ • , •"U1ero...'. o meÍlc)ona o lino a gu'ia eln ques- de 12,de Pevereiro, de 1829'
tãtl'; 6"" flue s'emp 'e se ekpe iritõ a's guias, assil!1

"( ...

•

»j

II

II

I.

I.

(A5'signadó ó aespacba'llte.)
• . '5....

Chilas e 'coromandeis or.dinarios

Cadiás inglezes
Pauos ele gentil)
Longuens .azues
Cufres . •
:Cobertas de, 'Pa1y •
Cacfi{ls ordlna.rios de.

I •

"

19,100l' . I 1

'J~, 100 r ,50'0 Peças de.louartes ordinarids de 20 cO'Va'dds.
,10,1'00 ,
1.4,080} 6 N1 'o al!'uenas16,080 IV •

7,IOO~ ~QO
17,1005

r,IOO
44,400
45,500
46,240
4~,300

(i\Iarca) F'al'do ll: 2, I 00

•

'-.ot ~ _

•
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n§spacho. .
de (FlIão)

910
i, I,

560.ti>00o
256~000
33o:t/Jooo
112:tbOOO
24o·tbooo
200jOOO
114 000
192 000
112:t/JOOO

;.

2,00.0
1,600
1,680
J,220

600
400
600
640

J,120

Rio, ') de Junho. de 1828.

l\1alabar (nalio tal)
I So, peças de zual'tes OI'dinarios de 20 b.
160 naguenas • 20 »
200 coromandeis de. 21 ))
100 cadiús ~e, . 14 ')
qoo panos de gentio
500 longuens de . 5
240 caf.'es. -..
300 cobertas de paly.
100 p, .cadiús ordinllrios., .

Despacho
D Fal'dos n.
J3, 14, 16, I i,
4~, 45, 46, 45,
!~Iarca) Fardo n. 2,

(Assignado) Fuã'O, Feitor.) I :952:tiJooo
15

9760000
1952

292,800 (0.0

Deve pagar 292:tiJ800 rs. (Fuão, Escril'ão da l\Iesa Grande.)-João Carlos Corrêa Lemos.

CONDIÇÕES com que 8. "1. o l, Ita pOI· bem appro
vaI' a alTematação dos meios direitos da A Ifande
ga de Pernambuco (cita 'pela Junta da Fa:enda
d!J.quclla Provincia a .tintonio ilfarques da Costa

, 80ares e socios, 7la confc,I'midade da lei de 25 de
Outubro de 1827, e immediata e imperial l'e50

luçüo de 23 de Janeiro de 1829, tomada em con
sulta do Conselho da Fazenda.

lmp. avulso.

PROVISÃO DE 31. DE JA.NEInO.

l\liguel Calmon uu Pin c Almeida, etc. Faço
aber á Junta ua Fazenda da Provincia de Per

nambuco que, sendo presentes a S. M. o I. , em
consulta (lo Conselho da (azeDua ii que mandou
proceder, os seus officios n, 50 e 32, datados em
"N ovemhro uo anno findo, dando conta dc haver
arrematado o contracto da metade dos direitos I,' Que a elles contractadores se arren.1ata me-
da Alfandega gTande da Cidade dn Recife, pelo tade do l'cndimento dop tlireitos qctuaes chamados

.triennio tle I do corrente mez tle Janeiro a 31 rIe de entrada, baldeação, reexportação e Consula
Dezembl'o de 1851, a dntonio Marques da Cos- do, que se al'l'ecadarem na A!fandega (le Pernam
ta Soares e soeios, pela quantia de 855: I 10:t/J455 buco desde I de J aneit'o de 1829 até o ultim o
p., conforme a l(li de 25 de Ontu bro de 182'), de Dezembl'o de 183. , pel'l quantia certa de
por ter ficado nuHa cm virtude da pro"isão do 855: II 0:tb433 I'S, , que vem a sei' iS. :052.Jj)496
'fhesouro Nacional, de 6 de Agosto do dito. anno, rs, , em que se computou a metade do rendimen-

, to (lesses mesmos direitos nos tres annos antece-
a antenor arrematação que se fizera a Gervasio odentes de 1826, 182') e 1828, aU2'mentados de
Pires Fe....eira e C ; e confo ..mando-se o meôl11,O v

A. S. inteiramente cnl1l o pare<:er do referido 10 POl' cento mais, ua fÓ ..ma da lei de 25 de Ou-
Conselho: houve po .. bem, por sua immediata e tubt'o de I S2i, e i{~:05i:tb95') rs, pe lanço offe-
imperial resolução de 23 do prl'lsente rnez, ap- recido pelos mesmos conlractadarc,.~ sobre essa
provar a-referida arrematilção feita ao menciona- somma, ficando excluidos deste cont..acto os dl
do Antonio lUarques da Costa Soa..es e seus so- rei tos impostos sobr~ ps escl'a,'os impo .. tados,
eios, huma vez que elles se suhmetlão ús condi- seja qual fôr a sua denominação.

,.. ções que .com esta se lhes remettcJ:ll', assigoad-as' • 2, ~ Que elles conltaetadol'es ..eceuel'úõ Ú boca
pé10 Contadôr Ge..al João Carlos Corr8a Lemos, do cofre da Alfandega,. no fim de cada mez, a
'as quaes, não alterando'a snb taneia das q'le fo-' metadll,do ..er;dimento dos mencionados di ..eitr,s,
rão ahi estipuladas, são ma.is cJa ..as que_e~tas. e ue!leontando·se Logo a quota parte do pag-amento
menos sujeitas a duvirla"s e.interpret~ções abus'i- tio preço do contracto pertenccnte ú f'awlltla Pu
va , rJe\'enJo ser taes condjções, .quanrlo açeita blica ne.se me'mo mez, ri I'epondo clles conlrac
relos arrematantes, escrupulosamçntQ ou ervadas tadores o qne faltar pa ..a satisfaze .. e"sa pal·te tIo
c guardadas pela mesma.Juota, qu.e asiql O.CU~l-. p'l'eç~ eÍll Jinliei ..o de contado ou em 1<:t ..a pa
prirú, Alexandre José Ferreira J?raga a ft;z 1}0 .ga~e!s. no fim do subsequente mez" as (juae.s
Rio de Janeiro, em 51 de Janeiro ,te 1,829, _ Uma a natureZa de bilhetes da Alfandega.
João Cal'1os Corrêa Lemos a fez es,c·I'e\'el', - ~li- 5,' Que elles. cont..actadu'í'es e seus socios não
guel Calmoo du Pi.n e A.ll;11eida, sel'iio ohl'igados a pàgar pl:opina 'llgum1 além do
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preço pl'incipal deste contracto, nem mesmo a da
obra pia. I • .

4.' Que eUes contractadorcs c seus socios pre
sentes c futuros, os que th'crem ou houverem de
te~ Co-m elles interesses na arrematação tIo con
tracto,' lh:arúó obrigados j,~ wLidu11l Ú Fazenda
Publica pelo preço do mesmo COl'1tracto, na fór
ma da lei.

5.' Que a elles contraQtadores perteneerú, em
commum com O~ Olficiaes da Alfandega, o direi.
l'eito de comprarel1l a dinheiro de contado as
mercarlol'ias estrangeiras que, em razão de se não
achal'el1'l marcadas nas pautas da Alfandega, são
deôpachadas pelas faeturas na fúrma dos trata
dos.com as respeeti "as n;,açóes, quando taes fac
turas sejão rl<putadas frandulentas, sendo ,porém
Tendidas as ditas mercadorias em leilão it poeta
da' Alfandega, e pagos os direitos ~Obl'C o preço
da venda. '

6,' Que e1les contractallores, seus socios e in
teressados renuncião todos os casos fortuito;:, or
dinal'ios e ex~raordioal'ios, solitos,ou insolitos,
cogitados ou não cogitad'os, de maneira que em,
todos e cada hum delles ficarúõ sempre obriga
dos sem delles se poderem I'aler, nem os poderem
allegar em tempo ;llgum, e para algum elfcito,
qualquer elle seja, J'cson'anrlo ·se-Ihes o direito
de requererem ao GOI'orno ou ao COl'f'o Legis
lativo qualquer indell1nis'ação que seja aconselha
da pela justiça ou equidade, sem suspensão do,
procedimento onlinario, na conformidade da lei
de 22 de ~ezembro de,l i61, tit. 2·, § 35,

,.' Que clles contractadores igualmente re
l1un0Íão qualquer pl'h'ilegio de mro,por mais es-

, pecioso que elle ~r.ja, c ainda fllndaLlo em tr~ata-,

dQs, obrigapdo-se a resppnder pela via exeCllli
v.a, na fórma declarada nas leis.de (azenf!a cm
vigor neste Imporio, perante todo e qualquel' Jui
zo ~m qne a fazenda os demaL)dal'~

8.· Que elles contractadores apl'esentarúõ to
dos 05 mezes, na Junta da fazenda desta Proviu
eiª, doelim;n.to autheutico que mostre 'estar vel'i ....
ficado o pagamento, a que forem obrIgados,. no
mez antece~e[1te,JJella ~e remoção dI.! contrac
to, e de se proceder contra eUes ditos contl:açta
-dares, nos ICl'l110s da lei, para complctal:eol POl;
seus 'bçns toda a fal,ta que hcul'er ilara o 'plen~

pag'amento do preç,l;I por que temJ'eulilt'Hlo este
cootl'ucto.

9," Que citeS eontractatlorcs gozari\õ de todos
os privilegi~ G isensões concedidas pelas ol'de
Ilaçõe~ uo Imperio e regimento da fazenda aos
l'ellLleiros uas rcÍlclas publicas que não e-til'erem
dero{l'auas il1l1 parte' on em to(lo, e se não oppo
zel'em Ú Con tituição do Imporio,

I,Q,' Que serú pellll'littido n clles contl'actctuo
res t<:reru hum asseqlo em uaLla hurna das i\lesas
e Estações 1'01' oOlle corre o dcspacho das I1lCr
cad,orias,da'~lfandega, a par dOli Offiches dnmcs-
ma' Alfandega cocarreg'ados de fazcr o e,"pcdieH
te dos dilo.>' despao:hos 1 aGm -dc'ahi, com COI11
modidade ,. fisealisarem a exacção Cl1m qne elles
deren~ ser Jeitc.s,n~o se podendo expedil" 05 bilhe
tes re peetivos cm ca.la IUHna das sobredita ~i\le

sas 01] Estações l'elcfs OJr)ciaes du al'l'emata9âo,

sem que os mesmos contractadores por si ou seus
agentes lhe ponhão o seu- "isto - depois de co 
cluiuo, ca4a hum dos despachos, os quaes tod:.
via se não podel'úq demol'al' de modo algum ás
partr)s quando os mesmos coutractadores ou seu!!
agente,s oão fOl'em a elles presentes, corno se lhes
perrnitte' ser.

I'" Q\le elles contraetadorcs poclerÍl9 reque
rer ao Juiz da Alfandega a effeetivitlade das ron
das, de mal' pelos Officiaes a ellas destinauos, e
lhes serú permittido metterem nos escalercs da!!
mesmas rondas os seus agente~ e I'eitores,para se
evitarem com maior fiSC.1lisação os extravios que
ri malversação dos guardas ou o seu dp.scl1ido oc
casionarem.

!lio de Janeiro, em 51 de Janeiro de 1829,

João Carlos Corrêa Lemos. -Achn-se no Dinrio
FLuminensl) n. 32, de lide Fevereinj de 1829.

RnSOT.uçA.Õ DJ, 5 DE FEVEREIRO.

IIhnuscripto ,"lhcnlico.

Por ilUmediata rc'solução ue S. M. I" de 22

de Fel'ereiro uo anno pl'oximo passado, tomada
cm consulta do Conselho LIa Fazenda, que subio
com esta de 6 do dito me7, e an no, mandou o
mesmo A. S. qne o COllsélho intel'poze.se o seu
parecer sobre o requerimento do Senador Cone
go Antonio Vieira da Soletladc, em que pede os
vellcimentos pOl' inteiro como Vigario da Fre'
guezia da Madre do Deos da Cidade de POI'to
A.legre, e Vigario Gel'al da PI'o\'incia respectiva,
c teorlo o Conselho recebido as respostas do
Escri vão e Procurador da Fazenda, aos quaes
mandou OUI'i1', depois de se ajuntarem os pa
peis sobre este aS5umpto que cxistião na Se
cretaria, foi de parecer que, sendo as circums
tanl,;ias em que se acha o Senailor Conego
Soledacle idellticamente as mesmas cm quc
se achal'a o Arcc,diagu Monteiro de llnrttOs, e
ideiHicas as suns pretcnçõc., não podia ser outro
o parecer do Conselho respeito a Soled~de qU,e
o qne expemleu na consulta, ii que SObl'e 05 re
querimentos dos dous pretendentes levou ii p:'e
sença lle S, i\I. I.,par I-he ter sido assim ordena
do réspeito, ao Arcediago ~lonteil'(J de llarros,
tendo no principio da exposição do seu i1arecer
e tabclecido as regras gerae3 de direito e justiça

,que molil'ilráo a sua pe,'suasão, e qlle abrang-ião
todos os casos identicos e identieas cirGul11st<v1
cias, como qra a do Concgo Solctlade. Que ha
'l'iQ hUDl unico eu li ou cil'cul1lstancin que uas I'e
grns c odens' geraes se podia estabelecer huma.
excepção cm l'a1'ol' de Soledade, C\ual a ;lelle pa
gar aqllel!~ congl'ua quc tem cou.O Vlgal'io da
Fre~lIe'l,iac!a Mal,lre ue Deos, e () ol'llenntlo de
roo' 1'5, colno Vigal'io Gera! its l'cssons qlJe 110

m'cau e es.-:oll\cil para nqllcl1cs serviço que, pela
sua nutllrc7,n, 1Iló g-ião a isrencia de fúcto, ma .. que
esta llltiGa cil'ClImstancia se verifica não cxistço
te ;'1 I'i:;ta da :;l1a .1Ipplica, aonde confessa que aos
seus Serl'el1tual'ib n~da paga lle congrlla e or
denado, poL, 1'e achão sel'l'illdo só pelos emolu
melJtos",'oH!ltando tio exposto pareeer, que o
requel'ilnentQ de Soletlacle he inclcl'l,6ri\'cl, bem

•
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Imp. avulso.

pORTAn~A. DE 12 DE FEVER.URO.

• I----_..

I •.

Foi pl'esente a S. ,1\1. I. o o.fficio de 50 de Ja
neit'o findo, em 'que a Camara da Vma de ne
zende, depois de pedil' providenoias sobre alguns
aFtigos de administração de justiça, de que reee
berll rcsposta pela competente Repartição, com
munica' que nomeára provisoriamente 'para Se
cretario o Escriyão (Iue servia na Cama]!a passa
da, e que se faz indispensavel o estabeleeime.nto
de hum correio entre a dila Villa e esta Cidade:
e manda o mesmo Senhor, pela Secretaria de
Estado dos Negacios dolImperio, patticipar,.1be
que a n'omeação prt"iVisoria do S,çcretario foi acio-

to ie no tlia L tlCjj~hl'.ihlCf cOl'l',ente auno;' pOl' 3'S

sim o pedir o bem do Imperio. José GlíJmente
Ptlreil'a, etc. Ealaeio llo Rfade Janeirq" cm 9
de li'o\'cl'eit\)1 de. 18,2g , 8° da lodçpendenoja el lia
Imp'edo. ,- Com a rubrica .de IS ~lr I. -'-.J os-é
(j;[omente IPellei'ra.-~,Ü!la-.5c nol.l>ial'io E/u11lilllYT/.
se~n. 55, ,de n 'de..Fexcreio·o de 1829.

AVISO 1m 12 'DE FEVÊltÉlRO.

Dl;CnEl'O. D \ ºDE FEvEnqnO.

"; , r. <J611. Brnz. .
• 1 ~) ".. tJ 'J ; I

, sal;tdo 1ft minha irpp.crial clcQlerv;ia ,com 0,5

s.q}fl.qçlo Rue itt "0 'I elnfO; ~es.~IJ ~tPoet9 (~esyrtúrã.o

do x.ercj~o':rhçjlP?r CJll e pqr tjr..:lgq, tendo 2u-.
'il1Q ,Q ru.eu CO,nselho de ESlaJQ, e.l'lloar-lhe.').a

cuLpa üa,primcfr,a c segunda deserção eO'\ q c e
aphp.l'el~) incur .o , cpm a coudição dI; se-apre
sentarem delltl'o do lermo dé tres mezes cqota
qps da publiçação deste 1 )las differcnte.s 'Provin
ci,as d.Q Impcrio, em qU'lesque.r do corpos ua.!)1c .
J;J'l pl:ma, e lil)ha" nop ,U,Y\les ot:deno sej'lo re
gc.bidns e se lltCS ,as~ppl.lf.,iPraça, l1i,l0 obstante
ba verem dese.rtado, e sem pmb,argo de quaesquCt:
disposiçõe..; e ordens cm contrarjo. O Conselho
SUllrcmo .3lilitar o tenhq ;,tssirn énlendido) e man
de p'lssar d,~Bpac!ws eircubrcs na eonformiJade
qetwa refl'lt;icll1. Paço, efll9 de F:eYl;reil'o ae 1829.
&0 Aa ~ndependeneia e uo Imperi{). - Com ,fi ruo
~1.·Ct cJe S._~!. I.-Joaquim, ue pli,yeil'q :A~nll'CS:

I' f J ' .' ' ~ I

. OJ'i~io31. , . ,. ;: L

, Pal'ticijJO a y. Ex. , para sua inlelligencia; que
S. H ..f., conforniat1d'o-se com -a re po ta e pa·
réeer d'c 'V. Ex. stibre a repl'ésenlação do Cem
sellieiro João Jo'sé da Veil;'a, en'carregado 'da
commissão dos séq'Uesl~os das pl'oprieda les 'dog
s1111ditos lportogue'zes, hOl\I"e por bem ordeoal'
que, cessando a referida commissâo, passassem
toilos os papeis que lhe são reláti "OS para o 'Jui
zo dos Feitos da CO!'ôa, e Fazenda, para pOI' ali
5'e defel'ir d'ora em diante aoS levantamento
pnrciae's que se forem J'eqüetendo dos me. 'mos
se'e!ueSlI'Os. Deos guar<!e a V. Ex. Paço, em'12
ue Fel"erei'ro de 1'8!i~. - Lucio S'oares ':Peheira
ele Gomêa.-Sr. Bal'ão de Itapóãa. '

AVISO DE 7 DE FÉVEREIRO.

I mp. 3\'uI50. '

-Illm. e Ex. 51', - S. ~l. o X. ha p'or Bem que
1. Ex. oão remeLta, para subil' á sua augusta
pr~sençã, rcquerimento algum com documentos
quc nãó' eslcjão scHados n" fórma da lei, O que
participo a Y. Ex. para que assim o execute.

"Deos guarde a V. Ex. Palucio do-Rio de Janei-
r 1'.Q, em 7~de Fevereil'o de 18~9.-Jos{:Clemente

Pereira. -Sr. Barão de Bagé. -Acha-se no Diq
rio Ftwnincnse 11. 52, de 11 ele Fej:ereÍ7'o de 1829'

a mcsma conformidade e data se expedirão
ayis~s a lotlos os Presidentes das Provincias do
Imperio.

I'

DECRETO DE 9 DE FEVEREmO.

lal'p, avulso.. r
Hei por bem ordenar que a Assembtea Geral

Legislati va<se renoa extraordillarjamente c se ÍDs-

c6'fuo o foi [o Arcé~iage '1UMleiro de Batll'os. Enr
:;1dc JllncirtJ íle 1829' -
~ Re~ollt?,ão.-Cot1iO parece. Pa'~o,em 5hlc Pe.::
",ereUo d'C 1829. - Gomla rubrim\'!de S. lU. 'I:. --J

Miguel Cnlmol tio Pin e Alii1eida. - E4;t1'altida
lia dl'igilla[ e1\vidlfo (trl' C07lSlJ'llto ao'S 28'de '.ht1teÍl1o.·

RE$Ol,UÇÁO DE 5 DE FEVEREIRO.: •

l\Ianu5cripto aulhcnticQ.

A~ Consr.lltp da Fazenda dirigio o O,tn.r.ta1
l\laior llu CaSa do Assenta.mento ,_ Anrqnio Bç '.
oal\\1 in o 'uos Sanlos l~et'eira, hl1n1a pre?Cf),taçãp,
1)'1 -qual e~põe qu tÇ.DLto ~lçsnII(.P)arado <') té.'f ;i
lJUnal desde uns tle Agosto tlo anno Pl·B.iimo pa
ado o Porleiro ~elle. ~1aao ) Joaqpin,1 So~re., a

tituló ·ue moJcslia ~ e qqe sen-tlo o S~!p,l:)\i.can~ .
cllamíldo r<t\a lei paru o silbs~ilujr UlC ç.nmpda '
como' qualquer outro SerYcnluario, a'ccusar o
falso motíl'o de au encia ao mesmo Porteiro,
para se reptl'lal' vago o lugar e requeror o sup
plioante a sua oITectj "idade, pois' o dilo Portei·
1'0 desamparou o elito tugal', ausentantlo-sc para
a Cju.atle da J3abia. .

O que selltlo vi to, parece ao Conselho que p
lug,'If ae Porteiro dcslc Tríbunal.se acha 1',\[\"0,

pelp total a,banil.ono quç;.delle f«z o S.crventu:ll'io
l:.cspecliyo i\1:.lnoel Joaquim Soares, auscnlaqC!o-.
se para a J3ahij), como accllsa o sobredllO O~cial-'

, Maior qU\l P sugstituc, e. que eS,te he d,i qnp,/le,
ol~\er.,de S, M. f sç" pronc1o na. mesmo.lodiclO ~

• . l' 1'1,'" ,1(.,COQJulH,lamel1:!p com. o annexo ~ e I"esourclru.
das êlesp"ezas mil1das <Io Tribunal, l?1'ovenllo-,s!1 o
oillcio cle Official-i\lijior da Casa do Assentamen
to que cllecxcrQe" conforme. a ki e e tylo, cm
pl'oposta competente do E cI'irão da Fazenda"
expcdillllo·se as ordens compctrntps pelo The
souro para se suspender o pagarpento do arrle
nailo °nue leva cm folba preferido Manoel r~oa'j

quim Soares. Em 50 de Jal}eiro de 182!).,
Resolução.-Como pa~'ecc_ Paço, cm 5 lle 'Fc·

Tereiro de I S29,-Com a rubrica de S. ~l. I. 
illiguel Calmon du Pin e Almeicla, - Extrahi.da

. elo original enviado ao Conse~fLO aos 12 de Fevereiro.



58, porqUl} o,Escrivi\o, m,vtirtude do sel~ titulo,
oão [)ó;de ,ser pd vado <10 dito luglll' C[Q crrp de
Q/Jicio j , nq con,Colll~l~lae\c {Lo art, 79' da,Jci de 1
de Olttupro te 1<8.2S, e que" qua to l!,0' correio,
dev, ar Carnal':!, e perav pelo l'espe.ctil q regula;
me,nto geral que~"ai publieal'-se, O(lr\e ac4al'á a~

Pl'O'I'idh/lcias qqe solicita., Palacio do. Rio lle Ja;
neil'.Q, en}!'1 ~ de ~eYAi'ei~(1 de l829,,--José Cle
mente Iléreira. - A'O!la-$~ I~ njCll"ia F;tllJll,lil,lellS!i
f. ;)~, de 1 7' ~e.. FeJJere~"o de ~ 829-

, I' Ú _
I'ORT I~m DE 1.P DE FE,VE~IRO.

App. B.QDlalOgJl...Const.

Foi presllnt<:. a"S, !\I. I 91(\.(JU:ilO da <i:.\lmal'a da
Cid,lde de Cabo-Frio, de 51 de Janeiro proximo
passado, em que expõe a (UvC!'ltC'bcia que houve
!'l,n.tre ali, l\1,c!\as ~lci~orqes .d,í1~, Fr~gue.Z'~as" 40 ,seu
dist lcto ní\ apIlPç<'\p. qQs v'Qto~, parl\ Juiz~ d.tl
,Pa~,c ~upP'll'll'l.te , P9r entenciel'em <IS de $: Sc
h<lstiã~ ç S,eo-hora, cl.l Lapa que a diL(\ apl,l,rar,ãose
dev,ia1fa,zer oçn l}uma s9 ljp.ta~, q aS qaISe~lhQI;a d\l
AS~\jp:.lHgãQ €h S, Ped~o,rda 4ll!êa ,ew !ís4as, seUl!
).'aclali: ermandll o m~ t;Ilo, SAllhor" ppl,a $eCre,t~

ria çlc,E t:!po dps '~()gocios do,_[rn~er,io" , 'eSlWI •
~er-lhe qu~,:!8.l\~{WI& c!;lS,dijas ultima EI'egue~!qs

enfClJdprilQ' c B'J.H\I·elárã,o me.lho~l ª lei, c l in~ll)Uc;
_ções, mas qpq, apezar ç1e ser ,110 ta velmcn,te ir!, ,
ljul<lI' o pro(},edimer~o da.s outras" nqo li tiio por
isso I1Ullilli qs, eleiçõe re Plcctivas~ p:,<H'\Iue 'l ~ci
de,l, d~,o.utubl'o de 1.8,28 admitte a Íl.ltelligm eja
que estas lhe (~uiznrão da,r e ~eguirão nas I~u-as

ap\lra9õc~, ~alac~<) ~o Rio de J'éln,ei,t;Ç>" elJ.l 13 d~

Fcvereiro de 11829 - Jo~ ,GleC\lçn~e PcreÍl':a.

i '

I'ORT ARU DE '13 DE FEVEREIRO.

App, 00 Dialogo Coost.

Sendo presente a S. 1\1. o I. o omelo da Ca
mal'a 1unicipal ela Villa rle Paraty, na data de
31 qe Janeiro pa _ado, em que, participanda ter
sidq illstallada no dia 28 do mesmo mez, ofl't:rece
algllmas duvidas, reduiÍllas a cinoo que 'ito , so
bre a inteJligcncia da lei el<1 Iode 011tllbl'ro ele
)828: manda o'inesmo ~\, S., pela Sdil'étaria t1'c

..Estado dos Negocias do Imperia, declal'lJ~l" á I'e:
ferilla Camara, quanto aos tl'es pl'Ímeiros sobre
as dUllidas dlC sOI:em ou não exercidas· pelo EscI'i
vão cio Jlliz cI'lJ ~az da Freguezia d,a dita Villa as
funceõcs de erabcllião em todo o di tricto da
mes~a 'FreO'u.czia, sobre os meios de que del'e
asar rI Camarn para COIJ.l os empregados que nãe
quiuH'em aceitar '0- empmg@ pal'a que foremno
meados, e sobl'e as l'uncções da ~Icaide ela ViL
la e seus IIleirinh@s, que pela Reparlição cloo;
Negocias da Ju liça Ihe será comm uuieada a com
petente deoisfLO, Quanto porém ao 40 quesito,
s()bre a sub t(tuição uo Secretario no impeui.men
to deste empregauo, fica esta decisão l'oscrvada
pal'a o PodeI' Legislativo', a quem compele por
el' caso on '550 na lei; mas se al:ontecel' impe

dimonto (lo actua,l Secretario l\ntes ele havor re
solução da Assemblélt .Geral, poderá a Camal'a
.nomear a quem j,J1gar Gon \'elfieme. E polo (lue

•

per,tet;lce <la 5· quesito" a C~mal'a" em"c_aso:; i(\cn
tico~, uevr. pro.ccdel' na eon(ol'miuade_ das de "
sões do. GoVe;fIl0 ÚS represeot'lç,ÕeS de outra,s
C,\mal:as~ ainda que dÍl'ectamentc lhe não !iejãp
traÍlsmiUidas aq\lellas, decisões, 4uma "cz qu.e
con, te \l ).1a il1~egra Jo,s jornaes c periodicos da
Côrte. Pa.!pcJo cio l,{io de 1aneiro, em 13 de F 
_,-cI'eiro d~ ~82g .. - José Cleme!ltt: PCl'eir<:l,

!

I FORT AnIA DE 16 D'E FEVEREIRO.
I I _ •

?\lanuscripto authcntico.

~ DevendQ-se na inscripção d<:l divida publica
aecumulal' ao oapital os juros vencidos c não pa
gos até o ultimo de Dezembl'o l1e, 1826, em ób
se'rvancia da oarta de lei dei 1,5' de NO'vembro dc
J 8'27, 'o conforme o despacho desta' data: ó Con
tadol'- 'doo en1prestimo an~is'o assim o obsel've, e
immediáttlmente faça a conta ao'S docl}mentos
,oonstantes da .i'nelusa llclayiio, para ter lugar a
'S{l,b reél ita , in5'cl'ipçã:o,' Rio, 16 de feveleiro de
"1829' -'Jl\ifg;uel Ca!mol~ ~n Pin e Almeida.

, . ,.r' . _' ' ,

~ESpJ.p,ç,Â!q DE· 20, DE E~VJí:RJ;;rno.

'J .', Manuscripto autuontico. '

I Aõ Consel\w da Fazenrlil' se mand'ou coósulhfr
o requerimento êle D. Emiliana Alexandl'ina Ca
l1hl de ~ibJlo "iuva rle iTosé Raymundo Cabral
-di: Mello que fOI OIntial-lHaior da Casa do As-
-~e~~6íento dq me-mo Conselho, em qne pede,
eU! att'ençã? li deploral'cl situação da supplicao
te _e de seis filhos menores, a graç dc Se lhe
çonce~cl' 'metade do 'ol'deoqdo que vencia seU
m.arido, ou huma pen ão que mi' do imperial
agrado, para manter e cuidar na edncação dos
dito filhos, e reforça esta sua supplica com di
versos ex:emplos ele graças semelhantes feitas ás
viuyas de bencmeritos ervidores do Estado, en
tre clija agl'aciadas memorisa a supplicante a
"iuva ele Venancio, que foi Cont,!dor ela Conta
doria Geral da~ Colonias, a qual foi liberali ada
com 600;m r , paI' anno, metade elo ordenado
que ,'encLa seu f,!lleclelo rÍlarido. E tendo o Con
sellio ouvido diyersos pareceres dados pcl.: Re
partição do Th,c ouro, Procurador da Fazenda e
l~is1::al das l11.ercçs, foi de 'parecer q'ue, emquànto
naü constar authenticamente que a npplicante
he destituida. absolutamente dos mefos de patri
"monio ou economia propría com qU,e suppra "os
primeiras necessidades da vida, não ha raZão fun
dada para a mel'cê que requer, não enuo bas-

'tante o exemplo que alkga, o qual e tú longe de·
eon Lltulr direito. Em 6 ele Jançiro ele '829.'

Resolução, - Como parece. Paço, em ~o etc
Fe"ereiro de 1829.-Com a rubrica de S. M. I.
=-~liguel Calmon du Pin e Almeida.-Ea:trahi
da do original mvi(ldo á primeira Repa,·tirão ao~ 28.

rI RESOLUÇ - O DE 20 DJl FEVEl\EIRO._

lIlanuscripto Gullicutico.

Ordeo"Ou-se ao Conselho da Fazenda que con
IHllt~ss..e sobre o modo l1lílis seguro t\e se proce-

•



ANNO DE 1829.
der ao regular assentamento ~e todos o's 'pro'pl"ios
I!'lacionaes, indicando as medidas qu c dtlvão scr
tomadas pará esse fim; c sendo ou I'ido o Procu
rador da FazcOl!:t, foi o Conselho de pal'ecel' qne
cstan.lo determinado no regimento dcs ontigos
"edores da Fazen,la, de I' ue Outubro de .516,
no ca'p. 18, a maneil'a por que cumpl'e ,sei' tom
baua n propl'iedalle nacionnl, tanto> no' livro ge
ral da Fnzenda, como nos parciacs dc cada huma
das Comarcas, distinguindo-se abi a proprieda
de tle raiz uaquella quc consiste em rendas, con
"inha, - de co"nfol'lliid'áJe com' a citaria lei, proce
der-se no assentamento lIas l"ro,prios pai' aquelle
Conselho no lil'ro de tombo geral, no qual, com
distincção de Prol'incia!', se faça menção de todo
o patrimonio nacional, eonsistel)te tanto em ben
de raiz como em rendas publicas, (Ie qualqneF na·
tureza que sejão, e que em ca.ja huma rIas Pi'ovin
cias se proteda a igual assentamento, entendendo
nesse expedientc ;IS Jllntas lle F;tz,enda. E qiole,
cumpl'indo prevenir enlparte as,(1iffiQddade-s qu.e
possão I'otanlal' esta Bquidação, e s\!I;11prir mesmo
por outros meios cÇluivalen!.!:s as faltas de titu
los c asscntamen tos, entendc o mesmo Conselho
que cOl1'vem incctar e!'te tl'abalho: "I", man,lan
do·sn examinar logo e colligir entre os papeis e
livros existentes )10 Thesoul'o das extinctas Pro
ndol'ias 'e ')uuta a" "Fazenda 'do Rio de .ineiro
toJos aquellcs 'que re!Wcilar~m a aCÇJ1)isição, in'
corporação ou :]sscntanl~nlo de a1glima proprie
dade da Fazenda Nacional; 2", que a mesma di
ligcncia se manele fazer nus carIÓ-"ios (1'0 Jui{ü
a' F" I C ,'" ,.... li, ' )os ,'el,tos c a orôa e Fazcl1lla ;,3.,l"' ~uc sc~ ordp-
ne ús Juntas êJc Fazenda a mesma al'erigllaç~o e
eff~cti I'a organisaç:io dc hum li \'1'0 de prop'rios
existontes ,na Pro vinoia, tanto de raiz como ren
da, segnndo a'Jetra do citado regimento de F~
zcnda ~ e quc remeU.ia êlelle compétente trasla
do, assim como do litnlos justificatil'os da en
corporação da propricebclc na Ji':1Zenda Naciona!;

'ordenando-5e-lhes outrosim que fação relação de
todos os tributos assentados que se pagão oa 1'1'0

,'incia, declarando desde. quando se cobrão, e
porque lei ou mOlivo se cobrão; acompanhan,c)-il
asna inforl)1ação lIa copia dç todas as actas êm
que se fnllclarem algumas contribuições I"olun
tarias actuaes que 'os povos em rli[erentes tem
pos tenMi> Offt,:l'ccillo, e do tiflÍlo da sua aceita
ção, e o ]IOUI'CI'; 4", guc de lodos os predios
oncorpol'ados na Fazeuda Nacional sc levantem
plantan sobre competentes petipés, l)floced~l1(lo
se ii medição e demarcação precisa uaquellp.s que

• não tiverem deslindados os sens limites, marCan
do-se n;lS carla-s respcclil'as o qUQ hc de dominio

"Certo da F:17.cnda, Qo que padece du vida uu h'e
litigioso, as ignando-se na mesmas cartas as
parles confrontantes com as quaes os mesmos
predios se dividem, e que (lessas cilrl·<\s llajão
ooOs exemplares, hUlU que fique archivado na
Pro,incia a que pertencer o predio, !'erl'inclo de
base e in trucções ao seu assentamento, e outro
que seja remctlido fi Côrte pela Secretaria de Es
lado dos r egocios da Fazenda, para sll remetler
ao Consclho. Ellten,lc o Conselho finalmcnte
quc; par~ se obtcr o melhor I~esul!adb de tas di-

ligeneias e em menos ~mpo, se em'ie' li cada
huma das Juntas de Faz,en,.das hum modelo ou
exemplar dos dous linos de tombo ou inventa
rio dos bens proprios de raiz c rendas ,da Fazen
da Nàcional que forem assentados cm cada huma
rIas respecth'as Pr9vincias, segundo as' normas
que com esta snbirão, que he a mesma adoptada
pelo Conselho para'o assentamento que pela' lei
lhe incumbe. Em 50 de Janeiro de 18!lg.· ,

Resolufão. - Como pal·ece. Paço, cm !lO de
Fevereiro de 18!l9.-Com a rubrica de S. M. 1.
-~Iiguel Calmon d,u Pin e. Almeida,,-Ex/rahi
da do origilla[ el\viado 'ao Conselho aos 50 de Julll',.

RESOl.UÇÃO DE 20 DE FEVEREIRO.
II. '

~J30uSCripto aulhc,otico.•

Rem,elten-seao Conselho da F:iz,e-nda, pal'a'cbn.
sulral;, 'o requel'imento de' João Fl'ancisco Duar
te, Escl'ivão ua Mesa ua Balança na All'andega
gránde, d~ Pel'namhnco, eru que ped'e se lhe oran·
de pa!'sar o titulo de sCrI'énlià vifaliéià, dom' o
mesmo ordenado e emolumento~' que ','encc; e
'~endo ou vido -o P'I'ocurallor da 'Fazenda,' foi' o
'Col:isclho de pareder qne, li vist'a",la pl'ovisão dó
'Th1i bul'O çle, -25 de'SeteOlbl'o de 18~(j, pela Tl,ual
'se ordenou á Juuta da Fazenda lIc Pel'l1arnbuco
'que empregasse 'ao suppliéante' no lugal' de Es
cril'iii> clã Mesa da Balança da I'especli"a .A'1fande
ga,' e qúe' neHe o conservasse emqnanto' bem
'sert'i 'se, se reduz ora a supplich mel'amonte Ú

lliu'llança de titulo, ~úh, tituinclo-se·l'he o legal cIo
'a1l'arit competente expedido, em 'fórma O1'dinái'iaj

por este Conselho, ao men1lS legal por que Ó Slll>
,Plicantc sc acha s6-l'vir.Hlo, pois que aJiús a mer
cê da serventia l'italicia do om.oio parece estar
feita segundo a pronunciaçiio da refel'iela provi
são, não se fazendo algnma alteração; nem quan
to il orllenados, nem quanto a emolumento, por
ser isso attl'iblJição do Corpo Legis~ativo. Rio,
4 llc Fcvereü'o de I 8~9'
• Resoluçiio, -Como parece. Paço, !lO de Feve·
Feiro <1e 1829. -Com a rubric,il" de S, M, 1,
Miguel Calmol) du Pin e Almcida. - Ex/mhida
do ol'iginal, ellviadt; ((O ConselllO aos Iode Marco
de 1829, ' ,

RESOLUÇÃO DE 23 DE FEVllnEIRO.
•

l\fnnuscriplo aUlhcnlic;(.

Remctteu-se ao Gon ellto da FazeJid~, para
cõnsultar, o ameio da Junta cIa Fazenda da Pro·
vincia cId Espil'ito Santo, em que a me~ma Junta
dá conta do que oecol'l'e acerCa da responsabili
dacle tIos arrematantes do contracto do dizimo
cIo pcscado, e 5 rs, em libl'a dé carne verde, do
districto dos Campos dos Goitaoazes, lle cujo
alc,mcc se acha a }t'azencla Nacional por embols'ar,
e em iiquidação contenciosa com os ditos arre
matante ; e sendo ouvido o pj'(lcul'acIor ela Co
I'ôa e Fazenda, foi o Coo elho ,de'parocPI' que

-se deve expedir provisão rle lapso de t'empo pela
Repartição competente erR! fórrna ordiliaria, para

-por parté da ,Falenda 6e intetpôl' paro o Coo-



• o 18:19.

, ,Hei por bem, lendo OUlido o meu Conselho
de Estado, fazer extensivo aos 'Officlae51 inferio
l'ê's -e soldado!, -do Corpo da Artilharia da àlari
nha, quc ai' i"data do ,pre,sente decretb houye
rem rlesertadOl, o pel'dão da culpa de primeira e
segunda dl)serçáo, qom qu~, por deoreto de 9
00 corr..eote.," me aprúu ve agraciar aos' 501l1ados
tio iCx.ercito incursos em llemelhanle culpa. O
€ó'nselho S'llpr.emo l\Iilitar o tenha assim enten
dido, e expeça e~ eon eqoenoia os despachos oe-·
oossarios. Palacio QO Rio de JaneÍl'o, em 25 de
Fevereiro de~IS29' 8° na lndependencia e do Im
perio.-Gom a rubrica de S, M. I. -l\liguel dr
Souu;Mello e AJ vim,

, DBCBBll'D D.t 23, D'B PJ:URJ!IRO.

.' Co11.lIraiõ -

lnip. avulso.

Convinde I'emovc~ as diffictIldãdes que são ain
da expeGlÍmentada~ em damno do commercio no
despacho diario da AIfan!Wga desta Côrte, de
pois do methodg estabelecido pelas portarias de

4

'-11 I'ROVISÃO .DoE 26 DE FEv.EREltlO.

'"
AVI' O 'IÍE '26 ''1m FEVlllEfllO.

I'Jv u
• , App. 'aq DidfJgo Ci:O.DJit.- )JI

'. f' J J. '.', J

_ !il~PO p~es~nte ao ' 1\1. I. O omoio c1e 27 de
,.!aneiro pr€lxill1P pas5~~o,~ ert;J qy . S'. partici
pa,,; .0,- ter r~ olvhlo não, exi"Íl' aos e tudantes
à,ttestaçõ-es dos Profeq-ores publicl>s dos cstlldus
que (fellu,enl:írão e d'e qUj:l prete~iiêm'exarninar
se:. como se d~ternuna nô cap. 2', § 1° do esta·
tutos, v\stQ nâo serem pflr todos apresentadas as
~'til,S attcstaçQ~s, e parecer a V. S. o dito para
srap.bo (los cstatl;ltas 'l;up.erQpo ~ senão difficil de
pr,atlcar-se; 2°, se.r mUlto necessaria a nomea
ção de. mais Lentes pilr~ regerem as outras
cad,eira do Cll~SC) juridicl;l;J e '3°; serem igual
mente ,n.eccs~acias algl,1mas instr:ucções, proyi~o
rjils c,le p ici 'p'ul'a os c;tuilantc's que õepes ita
rem,de c.orrecç~o: o mesmo Senhor, tomaRdl}
em consi 1er,ação o ponderado nos referidos tres
ªrlj.go ., m~da declal;" l' a V. S.: quanto =-lP 1°,
que Dão ibll,JIe licito· i -pen ar nos estatutos, e
por isso não'pótlc. 'çm d!~vc admittir a exames (JS

e'studante~ gue não ~pi'e:entarem as certiclõe~ de
rrequenci~ que OSlffie;'"1l}O- exigem; quanto ao ~o~ "

que. jil tel? si.do nomct\ 5 mais alguns Lentes"
e. se ir~o n9menncío á proporção que se offerece
tim canrJidato,s q,Qc c'stejão nos terinos de se·
rem .n~meallqs; e. ql,l~nto ao 5°, deve V. S. quan
to a'1tes convocar hurna congregação, na qual
proponhão 0r telHes as medidas oecessariils
de p\llicia pal'a QJl.om regímen ,das aula.s ,.na (ór
ma do c,ap.•4, § .0 dos mencionados estatutos.
O que p.artioipo a V. S. para sua intelligeocia e ,
execDção. .Deos guarde a V. S. Palacio do Rio
de Jan,ei o, cm 25 de Fevereiro de 182g. -. J'o~
Clemente Perp.ira.-Sr. José Acouche de Toledo
RencloD.

TOMO YIl. •

telho dp.lla .ClUDp'cteBte ~pellação-da ~en tança do
Jui1. de Fóra de Caqle..os , ref.euendo-se a mes
ma pro,i~ão ii JUDtá'lfàrãténda do Espirito Sao
tll r\lPJ'rs~ijtaJ1t~) ra p~ ~io, della, I,e llm
Q$Ole_ do' Ifjsç;.l @rv..eallo nos aulos ,'011 d!l qual
q 'dr, outror;que,se baja ,de nomear pelo JQiz da
~equ~ tro, s~ía~J!rem as diligenoias re§p~ctivas

ÍI intJlr,p.o,si{l.ll..Q e seguimeJ)t~ulo l'ecurjlO. I\~(),' 020

d 1:.ll~~tJliJ'j)j'~Jl ~8~9~ j, ' .. I , '
lteNJfp,gãl{.-"':"_ G.oB,9ultb (}0IJf0rm~ a, rei.') ~açQ ,

ell).'!A3,lle F.everejro '~ê l'8!)fj. 2.. Com a J:\Àb\1Íe.a,Ue
S lIl\l.il'l l\liguel Calmon du Pio e Almeida. 
EaiJrafiieiá do original enviado /lO Comellio ao, 28
tJ..é R,vl!reiro.~ , • "
-o'

B~SOIJUÇ'ÃO ~ 20'DE PiÍVBBBIBO,
II} . 1 .. (J lo

~aJlUIll:~jpJo_a~t~enJico.·

o' O' Cons~!ho a. Fa~en(Ja" fai snb'jl' á a6kustã
p,re élfça aÇ, S.rAI. J. -a fu!b 'da!J'~espezas feitas·
coin "as ajudas iIfl 'éusto para moi sÍins /à\)s 'eIÍi
preg;~'dos' dp ?ni'e. ~,q:' TribUnal, importhlldo11 nil
quantia de 5,:565;tjj rs J, afim 'dê que 5. M! I. se
digné mandal""de' etar '(J eo'inpetente paltlfirrénto.
Ri~:)9 Ue PérJrei~li'de 1&~9. ,,"',!)

R.~so'luçiio~~ Pà%u~'se: Paçd', ~m 20 oe Fevi!!.
feito' 'rle 1&190 =./c m a 'rnbr.ica ~é S.' ~t. of.!
l\l-iguel Calmoh (lú 'Pin e Almeida~"-'ExtralildÍl

d~:original c~~iàdo d pl'im~ira lbpartleão. áó.s 2&:
.H l • ~ J;C~' ~r~,,: 1

J~ I - I ;- ( u o I ,,:;.. J

Bf:SOJíUqÃO DE 23r,J)B ·pB.f.El\Junoo'l mo
-{ : "(. rn

• M'anÚllCl'.ipto authentiqo. '. • '.
r. .. I ~ J .! 'l' 4

• Ao, Conselho dá Fazoodd. se reme~teu', palla
cOrlO"ult.llr, a dfficio da Junta dá Faztlnda tia P)'o
yJn~j'a de S. Paulo, eth qu.erJando conta' do in
t-ciro cumprimento"da provisão qu.e lhe-fôra ex
pediJa pelo Theso'l1ro Publico~ no. dalia de 4 de
Setembro de 1828, p.e<!e em favor do Contador
<'. primeiro E~cripturarioda Contadoria respecti
va, a iscnçao"'da -reposição orl1eliada, não s6 da
~aioria dos vencimento,s Que lhes havia confe
~I~O, como de, oU.lras }es'pe~as indevidamente
flSitas;; e sendo OUVIdo o Procurador da Fazenda,
és.J'ê 'l'espotideu !Iue'se deVia' mandar observar o
lte've~à1inado na 'pl'?vi~ão.ae27 de Marçó de 1802,
rel,allVo aó. pa~am~olo das quintas pã'rt"es aos
Sen entllarIo~ ~t'IOOl'; afim de que a Junta da
Faz~nda não.saia".10 linha, de cODducta que cum
pre) e {[Ue'f no caso de impossibilieJade dos em
pregados pára a répósição, so elfectuc est.a pelos
membros da Junta, que determinârão. a despeza
do paga'monto., consultando-se assim. . (

O C~nsp.lho conformou-se com e.sta resposta,
l"~conheC'e'lfd{) ao mesmo, tempo, â vista das ra
~oes expendidas pela Junta da Fazéoda na sua
~rlfor"?ação, que a .mesma Junta' se faz dignll dn
ltnperlal clemendia de S. M. Rio, 20 fde Fave-
reÍl'o diu 829' '} ".

R.e~oluçãO. - Como parece ao Consélho. Paço,
em ~a de ~evel'eiro de 1829. -Com a rubrica
deS. M. I.-:Miguel Calmoo du Pin e Almeida.-
Ea;trallida do oTi.gi'nal~ <:



:5 de Janei d ,~de Pel:e eito 1fu, anuo proxil'l1o
l'assado , _e aper~eiçp~~r, .19omo b.e mi~t,er, a es:
cripturaçao do hvro mestre, cUJa utIhdade ~al

Se[lCID d~moDStllada pela .expefiellOtlU OJl.~eD S.
1\'11 l11,que o Déatlrnnarga!lQJI jJpiz·iu"t&rino qa JIl~

ma, ~l fàIHlnga.1dça: e~cutar,J) 6éguiJlte" ~, lo.§o,
-que 0 )ijlrete de 'despaqhol fâr lIlp6m.do pag~s

o ilineil'O" é depois de cooferilio e,aNerbadod~~

JjO:S FMstd.&s a:nrqa~ ~pet.a5ite5, p~d.eJJ.se-ha

<1 a'hid a0S genel1os: e m oadorias despªq1ulír
Oas, em depeo4eneia do; previo' J:aD(ll\lIle.JtlíP dD
mesrrro!bUhete; ou d6lf'.erlhê dilll: saki,<la óp 1iX.r9
mestlFé,.fiparidlo as6im_a.[~ellad0,.Je e'csro,parte. sti~
Jbeilte o ar,l:.l 5r .d.ll;Jr.efCiJlida portada de ,5 ,® J:jl
nau' ,i ~o!;i'QlillOTtfiil o I âalA1fa.(J,dega'l é tO; O,íll.ci:li
.que SC1'l'l:U'·~l.c, Poj;teir'o ni! Esti~a, ,al)te5 ne..di&!l\Í '

• buia'em os bilhetes de despacho .pe1o~ Confe.r.e~eJl

respectivos, aS5enlaráõ em hum quaderno o nu
mero de cada bilhete e a inicial da Mesa que o
th'cr cxpe%4,9.!.l ~ o'loo,~e <!o ,çp ~erente a quem
fÔI' entregue para fazer õdespacho. E cada hum
Conl'el'ente restlirui"á DÓ lim'da :;'emana, impre
teJ'i~ellllente'rl~?UOS os bi~~e~.és r,;c~?idl)s (qu.an
d,g .9,5 se-us ue5pa?ho"s ,esteJ~~ cd fTmd s) a'õ;~ ~~
ferül S PorLp.fl·oS', os>~aes, rdkr~dis ae verliica
rem ft I staiodos slepqua'derb, sares 'tüiiio (eI li
reine. t~-l'os-n~ dlrofficiorya' se.gund'â,fêfr:a' s ~
guil:He 'jI'O'Juiz di! 'Alllindega ~ que ps tará cntr~
gat aDGoJarda-li~iiSs;1;01,' o Guifda-li,vro8 ira:
lançando n"o h~ro plestre, pela fõtm:i que ~e -a~

detér~~pà'~~, lldos bs bit de,;! -'q ,e ~e·~9réIJ!.
e~t~egues" SÚhl?;!tendo' r~o J.,u'12! 'luae oq111~ri ~
'vid:l il'regula'rH1a~~ 'ou erros ue. nelle 3pO.S~
55'1 ncorltrar, p~(li ~ulhiejpo'TeparadoS';cs'e l:a~'ão
aa<e'c)aJ'a~(res' ~ecesa'flas, "(~e 'moUo quê ~~ue
peH ita 1e claráUã' 'êsc.rip'ttll'ação' do Q:JllsDÍo \ivfb.;
l!~, 'os n'1à~i'fest~\ dd~~navios:,seião lailçaq~s -'no
lIvro m,e L1';. , de, 01.'; &e cptlfend0 ~com as descar
gas dos' m~~m~sn9Q{.!jOS na ~lfahde'ga e EStiY,à,1
dehhfdó ê 'i:Htboi:iteren cia ~et j fe'jtJ ~el\l G'uar'da
lhr.os i é'Ó~J;tl'd, t'e~ á vi ta d'ás"teJáço_es das_des~
c~rga' que "lli~ 1'[0 remettidas l ho fim de calla
.soman':)' pe10s 'Escrivâes l'espeétiVos, e âbs má' i
;festos' 'g'irlà~s?'Ei,aestá maneira se 'entenderá'
9,nb 'di~pob"& artY';o da G:itadjl p'ort'ar'ià',de:3 éfe
Janeird; 5°, n'a eS'Ó 1ptQl'ação1d'ó livrÇ'IMestre"fe
dlJ~ir- e;11a. a l1lfm:l sô casa ou co1umna as tr~
q'Ué e' destínao áo' h5'sent'amen'tó das lVlesasl'füà
Ahel'turh n'àlap.ça e EsLt ii, uS:lndo-~e d ibiBia
éIé: ~etH hn~,~ dt1~lla.~, a?te'l~' a1>l~~me~o ' <Jas"'foIHas
~(e, r~'nece s~~q;n~hc~r.' q'o "por1exe~~o\,
~. 4. 2 1 , &. p. 2'2,.~.,lfJ.. ~:3,,,e ao'i4ep~o ONllJip

. a~frr' é41 ,? IPiJ.{lo1f tIa' eO~IP:nrna d~, !í,\la1:l~_ fls ~b_7
s.~lV,a~JS'~ b'üI1la''Ôtf''a ca',S,á.l~aJ::a cr~lirev),a,~? ~ei
g Jto Qldi'e'lb'!Jmento d'a: gYlaS"q, e sef "du'tel:n pS
metêa 01- as daÍ'end'ús quando séjãô-hpbrtilda!
para outras Provingias conforme a prov'Tsão de
4 deste mez, ficando assim modificado o referido
art. '2° da 'mesma. portaria de :3 de Janeiro. Pa
lacio do Rio de Janei o em 26 de Fevereiro de
182~.::-l\lig~el. Cal~~n du 'Pin e Almeida.
A'cha-se llCJ.,DLdruJ FtLLrn'Unense n. 4g,.:delõ d.c. !lfàl'-
co deh829' I~"" .I.!.. " ~'
• .fI' I t ,,'~ I' .r ,;. 1 '1)1.' ar b

r. ob' ·IotL,;, j



RIlCilLÁlllENTO da A dmi1'listrllrãb Geral ios Conetos.
I. • I

TITULO PRDOllll.O. -,I)os Empregado~ parll. a
• - ..AdrvhÜ$[rJ\ção ,dos C9rreios. . .>
I r ......

CUI'J'ULO 1'RhllIRO. -'Do Dll'eotor êl!rál abs Correi S'I)
'1':" , . J .1'.1 I I , . ;,

:A;rt'l 1· ..• Para.o govellOo. ~n~yo ~ a}lmir$-.
trall,va do Correlo~CU'aldél;ta, ~otte" e daS5\HIS'r.

goWJletentes;5e1a.çÇiescom qs (1prK&9s ~ ~f9
vincias, haver:'! hum Direclar Geral do Corrt~,

c.~m II gratificação a tllfaJ. !toe, e j,ulg.ar cp. ve
"lCin~e" para L04e~qi~íJ,ffip d~ d,flsp,e7f\S llu'Y'lhl1
dp se~, obrigu~o a Wfer{; ~q ®, R'l!1·,\IL!1P.~I~~pq1i
sar), promover, e dir~g!r J al1J;qi.QIl'trllçao,gPl"'l~,d,e

!,O,Q.os os.Compos., e p,r.opô.r 'ao Gov~r?o, pe~li
Se~~~rla ,detEsta \p.os egocfos do 'Imp'~J;io,
\O,d,o,s OS meios que ~ p, ,atica mostça con"cllÍcnle
Bar,a !Jlelhorar a mesma ~mipi~ll'ação. 't&'~os os
A~ministradores ,e Agentes' dos, Correios, l~ ~cão
.spho~dinados. ' ,

C.tl.TIlLO II. - Doi.ÁclmiDiStradlír c in.~is 'EmiJl'!J!índos do
Correio G~da cc:irte do Rio 'de Jáheil'b,

J rc ' °l 0.

Art.r~." No Correio {Geç':l1d.9 Rio de Jan~iro
hajerá hum Admioi~~l;'ador, h,Q~:llAjudanle,h),lm

. Contado~, hum Thesoureiro,. tres O.mçiae~ pope
listas, tres Pratiç~nte-" hnrp ];lo teiro e qualro
CorreiQs, , " ( - ')' J' , ,. I J

_ Art.) 5." OIM.min~stlfldarvf1nce '(10 Ardeqapo
~nq\l I de ,1 :2-p097!"r~, llfer~epce ao s~u, ,oLUe,io
responsabilidade a fisealisação da recei~q e.des
~e:ta , e o- gover,oo economic~ da d~inistl;ação

do Cor,reio ..G~I';ll' deata CÔl;te e P.roxinoia ; fazer
comqqe todos ps empregados CU1]1pl·ãtl cxacta
pl.eole os Jleus -deveres; vigiaI: lJ,ue O giro dos
COllreios se pratique, corg a maip.F'l:p;gplal·~dílde

pos5i~ell~1 II que ,a ,.cntceg'l filas carta,s s~jaJpi!a

COJ;Il .toda a brl:J,'idaqe. e ,~:x:aetidãtil n.cces a~ia,
procedendo immediata.men~4,.us'pen~ãod'e;quaJ.
quer empI·cgad.o nos Correios da sua admiuist,ra
ção que fôr convencido de ter o.tre.pdido por aig,ll
ma forma a in'violâbUida~e do segl'lfdoflpli cat a ,
gar.aotida- no ant. 1'9. S 27 cta Çons~il~~p" far
zendo, no cas~ Ide existir criminal,idade~j~ 'par
ticipações necessar,ias aos I)pnistros Criminaes
compêtentes, p~rr3- prope,q.eren:í, ~a co,nrórJ~lÍt!-ade

~as fieis' do l[Q.pc.rio, dando I,ao n~esU1O C.\llpO
conta !le tudo aO Direc~or Ge-I;al qos GOl'l.:eios.

Art. 4. 0 O Ajudanle dq AI;1:t;llipiptrador vence
rá o ordenad-o aHou:;II qe Soo:t/) .tS. Com etc ao
seu emprego ajud~~ o adpünistrador em todos o
ramQs da Sua obrigação.,.$! sen:il' nos seus impe-
dimentos. I ~ • •

Act. 5." O Contador tel'á a ~cu cat'po l.odá a
e cripturaç-ão da.reGe~t ,e ~e.spez~_dp Correip «e
ral, e da eotré\d.a e sa.l.\ida dilS clllflas qU(J ficat'em
no meslp.o a cargo do Adll),ÍfMSlrappr, a d fre
tes dasencoIllO'l,lmdas ed,a~.pa sagana. Venl1erá"
o orde~ado 'allnual.d~ ·SIl0.t1'> 1'5. , ~ I •

Art. '6. o O TIll;SGureil1 vel1~á de Qraena.do
''}20:tf> rs. ,o seu ~eio he ,arreq;ldar {l florto da.
{lartas, fisealisandp a ,maneÍl'a pQr. que esl~ e /
{l~be das pal'teJ:l Pi,ll'a"cpjo),im ~odlY.j ?s pçaliyan-;
tes e mais officiaes_ etppJ:ega~os I'\~ ~enti9;O ,de eo
tregar cartas, deu); o. ,ou JoJ'!\ ~o Correto, flcfto
debaixo da sua immediata ,'9;ip,ecção, e.serâo li 
pedidos logo que o m,es)ll.o T1~espAreit·o declarar ,..
que não confia neHes. I Arr~cad.l\'rá i~ua(mellte as

Passa"oens e fretes u,e eçlOocim nd ',ÇJQe se fo rem
- 'f d •. I

p.agar, 00 Cqp:ejo , lOS 'pl'cJP.i4>lI ,o ~~uI'O ~,e a~

g.ratificaçõey,que pagal'eJjl?-,os qqc q\l~~~rem l'e~~e-
ber cartas nas suas casas. .Ent~al·á~, J:0s R ,~

de ~de, no 'Cofre 1 á hqra \fie ~e recnar o pr·

4.~

"an. f,aljW' ,do jf) de ~an.eirA, em 7!7ide F~
J:eiro ~ S~9', - Lu io .&oélr.es. Tei~6il;a 4e G
l'j;éI.~SP De5epMlarga ar Oo;vidorÇ.ecal do.rCJ;i
me ila, RcJ.py~ q,e ·'p;e,rR~mbIlCo.'-..4 /14':Ji m
1).iPfip·Fl"1!J.il~~$~~,~, de 5.~ Mavr:.o de.Sfl.9'
ui, ,',~., I l,i~...o--. Ir' J

• .~ .~O~rA.RrIA~~ 28\ JE ~~vij~mo: .
L '.' (

CeCI lPIe"Clber. _

Ficou. S• .M. O l . .spi i;1te; p~io.' ameio ae v: S.
de 7 do corrente nlf;z,' de ter,'V'- S. J'e,c~hlJo ~
av~o ~e ~ dÇJaneir'Oi,para se verÁficaJ"a en! ega.
~:3"YJlhaça~;.rd~ Ih;J;~~~ai40 CQDNcptO :~e·S..,fr,a,o:
~~CR;.C ~IJDa,Qdo-~e ,p "fD~~.D;lO -.SeDbor a~~a
i of~rta: ,dos, 7,QQ vol\u:qes qee I V. ~ f~z para, ~
rep1 a~dicionaap. á rttre.r,ida !i-:,al'Ía lR-e ord,ena
ql1e lhe lo.l\ e, I)o~eu 'riive~iãl p,um14'~ Je'rP.UPli.
!?6 testP91o~1W ,do zeLo que o anjma P !? l\rogr~
8~VJ) .a.ygmcmto rJ,a .i,n~tituição c.olllqlel~ida á,liUé\
4ire~çã~. ,l?~os"i~arêle ~ V. S. P~l,a§io I do ~io
~ Jf1.I;le~oJ' em,r28 ~~evereir.o Ji '1~119' -;-Joséct men~e er.eiJa~ -, r. José Âtouche:de TQ1':'d~
Rend:r;.' 1" 'l, ";, li. ,,~ "t'

'DEQ1l'DO ,PE.4 PElIUq.o.
.. " ,.. #L·'·
" . 'Al'p, .~ maloso.CoDh. (

• _ "t ., ";..... • # J

. Tentlo_ li tei 'de- 1'5 de 9utubro de'J.S2? desig
nailiJ a~'à'Ütonid.al1es a 'quem -compete.e'X:el'.e'el' a di·
recção das Escolas de primeiras 'letras. pelo sys
teJl\a de ens,ino mut,uo, o()I:Qmettwa antes á Junta
Directoria do mesDW'. ~Jr,por bem declarar que
tem cessa40 ,as funcções d~ dita Junra, por não
ser nedess'aria uua conflbUàyão;-á TlSta da sobre
dit~'lei, iouvaDdo '&os meríi,*~s'que 'a ~ompo
zerião fpelo~'zelo e pil.triótlslDó-'que mostrámo no
deeem~eo~o -de suas '()b..igB~es\lt iJosé-Ctemeot&
P!l'reif~, etc. 'P31aci'O' ,(fu 1Ri~ 'de Jarleiró ; em 4
de Mal'ço de 1~29, S" d'á ndependencia e'lIo
Impeti '. ~Col:n a rubrica ·de·iS. M. I, -80Sé
qemet1re Pe~eJra!
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jeío, com o din.'iclro quetifl!l' rllcebid6 duriltítél
o dia. II " I J 1'1 Ir
- Árt. , •• No dià 3 de c da' m~z, ou no imm~':>
diato sendo este ~ia sáíJl'O, 'cntr':Wá of'Thesoureird
no 'fhesouJ'o Publico comtQdo .o J'end'i'mento fi
quido do mez antecedClitc ,-acompiJrth~dd 'de IíuP.
ma certidão lIo Con~adtlr, ,p1f+.' c te õl~si~rtád~

com o Admioistra'dor e o í'mJsmo TlIcsóurelror~C:
Arf. 8,' A mesm'a eÓ 1'o1\la farãó rlàs Jtint:b d

Fazenda os A.dminis~brlof15~ab.·CorI~Úl r~'lIas0á.
pitacs das Pro ineias. Ó' :rgcl1tél' iI,,!' m~,is €J,hl,
Teios remeltcrúó aos Admiui trarlÓrJs rc~pec~'
VQS .. todos os trimestres! o producto dus port<;s
das car~s quo ti \:ereq, a~r~caáa4Ó. --:-, ,J ." Lo

Art. 9.' O prilpeiro O.Q1cial papelista lerá a
seI) cargo' toda li' e briptublçlJO relat'i va *0:- 'xpe
diéute dos Correió mil itiâfos' ad Torte', e;,.en
cerú o orde!llldo de 6oo':tt> 1'\1, a'nilUae~: 'rJt

A'rt. I b. o O ~egurltÍo Officilllpàpél1sta ·sê'i.f
encarregado da escripturaçiio, de todo .'0 'ex~6

diente do COl'l'eio márititno 'd6!Shl('~ de~od'õ9 os
de temi,' e bavetá ()' rríe:~m( óideÍJa~~ JhnlHll de
ôoo:tf> rs. . ,.: r "'1,'

Art. 11 • .1 'O terceiro Offiéial1 'p'eli.S~à itCf"á' Ó''f

denado igual ~os dous lll'ifueirl> ,r e f1~il á>s'éb
cargo todo o expedie~te das emItas strangeif&S e
o cios segul'ós, I e' a esciq)tul'adão dos eH ,:~bs' clã
et:Jtra<\li e:-sàhirla da's cal't3~:' lESte OfficilílJ tlt9v,
saber' nó mêiiQS a !ingua irlglez3 e a'fi aode~: "

. Art. 12.· Os Pràtiê~iIle :"~l1CêrHd he'fflà g~'à
til:icaçiío de 50:jj) ri;. por me,z. Serão emp'r giltlos.
no ,seniço de entregar 9íalH nó pó'í;d dei troJ~o

Correio pesar e marcar, as qoe:'(j prccisá~em,

1l em todo e qualquer outro qu~ fÔl' nece:ssario.
Servindo bem, e tC\1'lo a ç pilCillndc éJ cesS:~:ria',

terão 'direito de prefereiícla "aos' lugares deJ0!fi,'
ci3es papelistas que "3garehJ: ' I .

AI·l. 15,· O Porlefro be ob'l'igarlóJ1á'')abrir ê
fechar 35 portas d3 casa do COl'réio' Geral 'ás
110ras ql1e o Adn;Jinis[rador OJ'~enar extl'Ílordina:!
J'Íameote, além' do tempo 1 o ll'iíla,!,lo· \narcndo
neste regulamento; a cuidar na lil1lpez3 e acei1'i
da mesma casa" e a fornece-Ia da luz e agua Iie
cessari~. Fará todas ti t3S despezas iI ~ua cl1sta
e par3 ellas e seu ordenado \'ellcerá annualméntê
60Çl:jj) rs. '

Art. 14.· Perteoce tam,bem ao Porteir,), guar
da~de todos os moyeis rhl casa do Corrc.iQ'G'eral,

·debaixo da sua res-p'oti a'bilitl3de; e pa'ru' qUê esta
se Ibp, possa fazer efl'eciha, se procederá aboual·
mente, no principio <lo TI'1cz de Julho, a hum'
inycntário exacto' de todos os mo\'eis que e.tive
rem cp'nfiados á sua guardá. Fará finalmente to~

• das as despezas,'ttiiudas ,dft expetliente-'da ca a ú-6'
Correio Geral, 'debaixo da fHcali~açlÍo e ordeng
do ~dministrador; e alr contas' de tnes despeZ'á
lhe serão pagas mrnsalmcllte, sendo 'aBonadaS'
pl:lo rnesmo Ailmmistrauor. , .

Art. 15.· Os primeiros r10us Correios tence-'
l'áõ 800 rs. dihriJJ's ~ a 'Sua ohrighção !'1~l'n: ehfteghl'
l.odos os ameias de s.éi\"içoJpublico {IS llútori"'dà
des a quem elles folem' (li igiJo ;Iea aeflcs qli
a adrninistr~çáQ rdo C'prh'ioGcÍlaI1l/iv'er '1:le lê p~
dir Àentro de ta C&rte. I co " (

Ar't. 16: o' Os 'ouil'oS d(lu'S rOorreio-~ I'cL1céf'

Art. :\l'j. N~s Ciuadea· ... V.i~Jas aop-de actual·
mente Ilaó 1Ia Correios, I se p.stauelecerllõ.

Art. 125~' r Os prpj~él O- cle!+le tlo:vos- elitabelc·
cimentos de'\"-em calCt1':Jr~1 sofitleJh.~ nutllas pre,
cisões "e communiC:ll'áo das povoaçQe~. em lIt e .. :0... ~. r 'r,)) r I -.. : 'I~ ().J ·~ltl

çã~ .ú sua pOp'ulação e mla~:õês, 1';stes proJectoi

prin'tipiartlõ com peqycnos ,Cl)!oros., Os queifo'
relÍl'gcpae de àlgttma PTl:lvÍflCib 0'U debum:rs pira
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C UITVLO I'RUrSlfiO. - Das horas de serviço.

TITULO 11. -Da econl'mia c direccão dos
trabalhos. •

.
CUlrVLO II. - Do modo de abril' as malas e distribuh'

as cartas.

quellas Cidades ou Villas que não exigirem pala
sua imp,orl;lllcia caS;lS pri vali vas p"ra este SCI'IK

ço H' ,estabelecel'ú na casa dos Administrat!ores
ou Agentes I'cspecti vos.

Art. 58.· Logo qne cbegar alguma mala cm
sacco de cartas á casa tia AdmillistrólÇãu:, exa
minará o à.dministradol' se os cadeados e scUos
"em em bom ~stauo, flU 'o dão intlicios de te
rem sido abe.rtos. No segunu() caso, se farÍl im
mediatameute aviso deste acontecimento ao Juiz
Criminal do lugar, e na sua fa!ta ao Juiz <lu Paz
da Fregue7JÍa , os quaes irão, sem perda ele teo
po, fazer os exames e corpos de deliCIO que
convier; e procellendo se na preseuça do mcs/DO
Juiz l\seu E 'ori \'ão á abertul'a ela' malas ou sae
eos, se formará auto do eslado em que se acha
rem os seus f~hos e as cartas; c o Administrador

outi'ns íier~;pr6mo ilospeló Presidentes, ou-
y' {);&nselho d Go\'e"no;,' com approvação
J '},y [0,1; Os que poréln fo-rem particulares
d~humdroulmailJViIlas ficão encarregados lu; Ca- I

m..r:l~ Alon1aipacs ~ que darão prinllipio a estas
tf!nttltil'a~,}Jes~clecendo'tres (jOI'reios mensaeg,
de humas"panll rl'utr~s .. cujas déspezas farÍl cada
líum" d.ent..r.o'do'S respectivoscdit-trictos, Ú cu ta
(las s11a.ifcndas dor<lnte o primeil'o DUDO, dao-
tlOl(l(JgO pal'te.'doin~)\·() ~slíahelecim6nto aos i\d- Art. 52,'· As casas de AdlLlinislrapii.o d03 Cor~ ,
num 'adore91das,,prdvinoias respoctivas, que fa· rei~s eslarão abr~ -- (Ie manhãa desde as oilo ho·
l'ã&rm; Olnpetentesconimu ieações áo~'l'rcsiden- .I'as até. ao meio 'dia, (} de ,tllr~e desde as lres ao
tllIHl'19.o..l)iterrtor; Gui'al, e no fim' do mesmo ,Ímno' sol posto, no verão, e no in \'eI'OO desde as duas
faQo nO\'asparticipaç6es, ncomljDnhadas de huma até ao sol posto.
contá -da"!: ceita e~de"Peza qüe ti vuc h1lVido, para . Art. 35. o 'os Domingos e dias S:lntos estarão
so tomarem pllC parte da Allminislração Geral, aherla~ ue Ulllnhãa alé o n1eio dia sómcnte.
,eí86Sim:conii6l# .()tJ'~e mond.. r conlinuar () en- A.rt. 54. 0 'as vespel'as uus 'ahid,as dos paque-
saio.por·mai! OíJtCO'lmÍJo', 'no fim do qual ficarilõ tes e tarão a' casas respeelivas abertas de noite
taes ~oereilJ :in'JefecliveJment~ a cargo da mes- para receber cartas at~ nQve 1oras; passaua esta
mã' dministracão.· I l .. I ' hora, ,se (ll'ocedeçá ímmpdiat'lmente a fechar as

Art '~6.° pã'fà '<fue.estes pequenos CLlrreio 'se malas, ficando fora uell~' toJas as cartas quc
ta hem 'rroveito's().,~; aCamaras-os e.;tabeleceráõ chegarem depois ,) sal'l' e os 4,dministl'adores
swprctÓom-írocção ús Capitaes ~dasProvincias, n:ceberem ordem d.' alguma d4s Secl'~tari,\s de
1'3"", o ':de moda.:que entrem nos Correios Ge- Estado na Côrte, 011 dos Presidentes nas PI'O\'in
raes no ponto que mi' mais con.venientc, para da- cias, pala demorarem a expedição das mll,las até
qui ~dbl'~'lfcartâs.a direcÇão !lue ellas exigirem. chegal:em: algumas clII'las do slll'\:iço publico que
-1&}1; !29 It Eme,ullDto a réCcita.do mesmos COI'·' devão ir no' p.aquel~.·

l'ei4s fôr de pequumr.uon5i!leração ,.enc(ll'l'egaráõ Art. 55,· Fóra das horas, obredilas abl'Í-r-se
aá",eamal:as fi sU:l'admini tr.ação a pessoas de sua hão as casas dos Correios eXlraordinariamente
CÓl 6a~a que-dtü4a, e'-q,ueirão ~r:arregar sem OJ'-.' todas n V(l~':S que os Admini ·tradorc~ ~) ordena
d.emltlu PaFb rc:st:l j\'dmilU'stl'ações formarúõ as. rem, 'para sp receber Qi1 expedil' alguma mala,
m '5 'ál<f ClllrlÍarüs.ln trUOfõus. apropriadas 6510-" 0\,1 por O\.lt~o hlgul1,l Ol,uli 1"0 do s~rviço publico.
oa1'ida< ti ',t.qu68eJ'iin b fe/ldDS cm tudo nos prin~ Art. 36.· 'forlos os emp,'egados são obrigados
...ipios·. do prcientc·,regulamebta, que envial'úõ a acharem-se na ca'a da Adnlinistraeão :'Is horas
aos A~lrninislradores respectivol', e estes ao Di- ordinarias sobreclitas, e a concol'I'el";) ella extra
rf!c~ot.Ge 'UI, tfUe dará· ás 'meSm.as á sua nppro- ordinariamente toda a vezes qUi) pelo At!minis
V1Jçaej CQm bS' coform~s :que julgar conveuicntes. ,tI'ador for'Jm chamado;.
-J\\d 1-28<°, A '-Jil;ta~cia", n6s referidos Correios Art. 57.· O~ Administradores II\an,laraõ fazer

p'll'ra;aJ deter:minaÇfi' .dô pMtc 'qm de.\'!m pagai' bum ponto exacto, de mLlnhã e de tarde, da hora
a'S:J.cnctas·..ger.ão regnlàfl115 de quinze-cm quinze a que caJa hnm dos empregados entra c sahe;
)esiw9.'~ nal'ífócrna estabelecida no art. 65, com e sommando-se 110 fim do mcz as horas que Iive
Q.eawração'po't-\Un qu6; se houvBr meno de quin- rem faltadf', em causa illlcnui\'el, aqudles em
ze~legiJunq prilrleirá,distancia, sempre se cal" pregados que forem habitua,) s a faltar, ou entrar
I'egal'á ó ppllte 't{Ull eol'respondel' a huma distan- lal'de, ou saltit' cedo, se lhes Jescomar:'l nos eu
eia; e se houver mái , ainda que 'não chegue a ordenados "0 que corresponde,!', Se rcincidirem
trilf.tlfl' eriipri! slJ oorl~del'arl1õ- duas uistancias, e no mez immp.diato, se lhe fie contarú Oduplo, e
<lS!liJn',pl'ugrell~iv-llI1U1Jile., se esta pena não fuI' sullicienle para os corrigir,

',Al!t 'Qg.··"EI1l'tlÓtlos os lugares áDnd.e convier, serão despedidos immedialumente do emprego
fóra. das C~?ftaes das Pronncias, haveril Agentes que servirem.
dos ConllV,>S,. subordinados aos A.dministradores,
qlU1fál'ÜO êmtudo as suas vezes, debab:o da sua
•JireoçãG ll· orlfel'l ;" e se, o expeíijente do Correio
Qjr.Q1)uito, f~~ão jodafl!es" cujas-obrigações são
p~eitalfi'ente as mesmas dos Ajutlanles ilos A.d-
min1'Sh'á,dol'~ ,-,I, I

~']'t." 5r!.! Estes"lugares de Agentes nos Ar:"
1'-3jáé~ e Povo/!!(Ões',péque.nos, aon,le a Adminis
til~9ã<\;do CorVê-il') - nãà: exigir o seniço elIecli vo
de h}.lm.empregado, serão confiados a Iruma pes
soa quei mereÇa' a confiança publica, nomeada
pelas'ú~aras sem ordenado, e1çrá I~ por ccn·
ro dO''l'llOdimcnto qn~ 'arrecndar, a beneficio das
despe~ qué tivor.qqe fazer com o expediento do
m~mo Córteró." ,<,

r~ 61'.· ~ A~minilltração dos COfl'eios na-



reoeberâ esta's 00 estado em que cstivel'cm, poOr
hlVlDa relação ou factura, de que alisignarà .reci
bo, e lhe serão lançadas ~m car~a como outras
fJuaesquer.

Arl. 59. 0 Não existindo indicios de que as ma
Ias ou saccos tenbão sido abertos, o Adminis
trador fará proceder á sua aberlura por algum
dos Praticantes, e na falta destes pelo p()l'teiro,
0\1 alguJIl dos Officiaes mais modernos, na pre.
sença do Tbesoureiro, por fórma que haja sempre
tres pe soas preselltes no acto de '!le abl'Írem as
malas ou 8aOO08, oOl1laodo com o Administrador.

Art. 40. 0 Abertas as malas, o Administradol',
com assisteocia do Official papelista respecti\'o
e do Thesourciro, conferirá as cartas que se acha
rem com as facturas que as devem acompanhar,
separando logo todas as que forem do serviço
publico, as que vierem seguras ou francas, e
finalmente .odas aqueHas cujos portes, supposto
venbão carregados nas facturas, se não hão de
receber nessa Administração por deverem seI.'
reinettidas aos Correios d,o seu destinô.

Art. 41. 0 Destas ultimas cartas, que devcm'sa·-'
hir para outros Correios, se fara buma factura
como a de n. 5, e a sua imp(\fta.ncia será' lançada
pelo Contador por baixo das facnlras geraes, pa
ra servir de descarga ao Administrador, e '.será
por ambos tisigbada.

Art. 42. Se dentro das malas ou saocos vie
rem algumas cartas avulsas, seln declara9ão de
porte, as mandará o Administrador immediata
menle pesar e declarar o porte; e de todas ellas
se fará huma factura, em que assignará o Omeial
papeljsta respectivo com o Administrador, ~e

ajuntará ás outras facturas, para por ellas se
fazer carga ao mesmo Adminislrado}. Se aconte
cer quc enh'e as cartas avulsas v-cnbão algumas
de officio ou seguras-' outr;)s com porte pago.,
ou que devão ser I'emettidas para outrO Correio, '
de tudo se farão as verbas necessarias 'na conti
nuacão da f;)ctura sobredita.

Út. 45.· Be absolut;)mente prohibid'O 'riscall
0~1 emendar as facturas: quando se achar alguma
falta de exactidão, unicamente he permillido lan
çar por baixo deHas as notas convenientes, na
fôrma do art. 41. , . t

Art. 44. o Concluido o trabalho sobrctlito, o
Contadol' no Correio da Côrte, c os Ajudantes

,nos das Provincias, fal'ão carg;) ao Admloi tl'ador
das dhrlaS que este tiver repebido emmassadas ou
avulsa~ que deverem ficar nos' mesmos Correios,
e nelles houverem de pagal' o competente porte:
esta carga será assignada pelos.mesmos com. o
t.dmini tra~ol'.

A'rt. 45.~ Feita e assignada' a carga das .cartas
por que o Administrador déve responder, ae
lançará no livro competente 11 entrada das oartas
do serviço publico, seguras, francas e de tl'ansi
to que se tiverem recebido, declarando-se a
qtr~m pertencem e os Correios donde vierão.

Art. 46. o As cartas quc forem remettidas dé
huns para outros Correios irão sempre acompa
nhadas de buma guia como a do modelo n J, e
das facturas que forem oecessariaB', oomo a do
modelo n. 2. ' -I

ITn:m:r.llillla••
Art.,4, ,or. Qs :A.1bb.ini&lNllones ~IJI9., ·CQJ.!llei06·

Gei:aes fecqaráõ'eJD JMqueDós~icQo~Q&oartas qne
forem dirigidas· aos diversos eotrei' parciaes'
qtLC tiyerem communieação .com aqu611es" '0:Ii'
quaes os conductores·l.evarúõ fóra 4a mala prio...
cipal, para ospode.rem ir entregando J' lI·aua
pas agem, a.os Corre.os a que .pelltenccrem; e
recebel'áõ os que ahi se lhes entpegarem pau:
outros. Todos ~stes. saccos paooiaes emo feoha
dos juntamente éom. lIImala p,rÍnéipaL«!m ,lllim·
só sacco geral, do qual terá bttClla cha•.e .li<hnl
nistrádor do Correio donde sahir., e ,outll8 .cada
hum dos. Administradores ou Agentes dee lugares
pOI' oude os Gonducto,lles tiverem de passar. lOS
saccús sobl'editos terão O letreÍJlo doo C.ori'eio a,
que. pettencerem.
-Ãrt. 48.' As cal'tas que deverem·ficar no Cor

reia serão ordenadas alpÀabeticamentc, e nume
raelas da mesma fórmalque;'actualmentese pra..
tica; todas as, qlle forem do meNha nome- sérão
emmaasarlas debaixo. de.hum.jlÓ numer.ol; e feito
este tblBalho, maodal:~ o :!dminis'rador'preceder
á formação'uas1istas oom toda' a ,dUigenoia ,.Qm
de que s'ejão expostas a.o p~blico oom.a inaieJ:
brevidade p'oss1:vel. ' , ~

.Art. '49. 0 .Para. que todos estes ·tJ8·balhes !se
féiçãó com maior expedição e. mais perfeita regu
laridade, embuma sala da oasa da A.dministração
Geral. desla Côrte h~età tres g~ftdes meSJlS,
guarneoidas. oom guardas, á maneira de tabolei
ros, divididas em tanto's'l'epartimento8 quaot.os
se julgarem convenient.es pal18 melhor, se.para.
ção das cartas, afim de poderem seI' acbadas com
facilidade fIuando forem .pr.ocur;ulas para sere~

distribuidas. •
Art. 50. o Na primeira mesa s~o. depositadJIs

as cartas do COl'r.eio madlimo do Norte, .oa 86

guódaas do C.orreio maritimo do Sul e as doCor
reio de tea;a, na terceira .finalmen!;e as cartas de
offioio, seguras e estrangeiras. Eõtltlt mesas te
rão tantas gavetas quantos fOlIem ,os· Coneios
para onde no COI't:eioGerJiI-se,r.eQebem eartaSJ1
com os seus competentes letreil1oll', p'ara dllntl',o
dellas se irem. lançando as cartas: b. proporção
que se fOllem recehendo e pesando. ,,.'

Art. -5),· Nas casas âa Administ{lll~,dos (lU.

tros COl'l'eios háverá igualml!nte;,.as· mesfs que
forem necessarias,. com os ,con~eni.'enteB 'r!!parJi-
mentos e gavetas. . ',. " , , "

Art. 52. 0 .0. AdministradOMení mulr-o parlicu
lar cuidado'cDi qu~ a entrega das calitas se fa~

com perfeita regularidade, d.espachattdo-se oS
pessoas que pi'imeiro chegat:cm, sem preferepoia;
evilará queJse trávem razões entr,e os emprega
dos e as pessoas que procurarem éartas; e se
algum empregado fôr hahitu.ado a motivar taes
altercações, por se não conduzir C&An a gravidade,
necessaria, e sendo advertilto se não cOfl'i§ir, ..o
Administrador o fará saber ao DÍi'eotor" .para
este 'Pr~n'idenciar como enlender, procedendo á·
immedilita. despedida 'desse empllegado., pe' :ali8lm
se julgar conveniente. Se porém a boa, or(en
fôr perturbada por alguma pe:soa das que oon
correrem a pedir carlll.s, o Adminiàtrador, infQl':
mando-se do c~o, e achanLÍl> .que'-da parte' dos
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;empregadqs senão d mo,lÍYlQ ot.dCt}ãrú a· essa
pessoa qoeioesse d~~turbar'a tbo . orJ4,alt1t; e se
não f~r obe'<itlOitlo, J'eqt!&rerú: á.glwnJa da.cas/J do
Correio qU'e obrigluefa mesma pessGa ou p,essoQ&
lIJ8llbir pára fóra.da me8~a casa,.e ella sel'h obri
.gada Íl cumprira 'SlJa uquisição, empregando-se
a forca. rem caso neaessal'.Ío. ,
'. :Ai/i -5$... o Als oasas de commeroilJ, e qualquer

~fQtFa' pessoa. estabele'oida :Udoti'o desta> €idad-e
oquê quizcl'elIll r~ceber em slla5'.casa~ as c.a tas que
lhe virrem dil'igidas ,. poderóõ cao,venciollor-se a
é:Ste~69peito com' o Administi'adur do Çorreio ,
1Jue <fstllbeleceJ1á para Itodos hum -preço annual
enti'eU 110 e ~o:tb r9., quedevaI"ú s.eI:.pago em toi
mestres ou sern.estrcs adiantados ao l'h.clioureiI'o.

Ârln 5ijl,o 4s Cllll'tas de~officio\dil".igida'S aos Mi
Di'stÍ'o'&'de EstadO, ~erão/entr.eg;ue8' nas Secretadas
'respectivus, se chegarem a tempu emrÇ/u;e e~tejão
-abe'l'tÍl8j'. roda ~te casa J5.exão iH{rue~tatllcnte
dma.égqies nas casas dos Ministros de Estad,o a
'quem peoteocerem. O mesmo ~e, pl!atioori\ com
'os Pl'csidenteS1é Chefes de quaesquerJiepartiÇ.ões
puMiéas que !üerem Secretal'Ías, a-ssim na Côrte
'Gómo· nas ProV!incil\.s.

''Arl• .5p.o Asoartas qú.e~ depois da irein pela
tercejr~'vez ús. listas respectivas não fOl'em pro
cullãdas.,... serão lançadas em huma.. lista que
terá o nome-Lista de cartas atraz'a(la,~-, es:
cl'ey.endo-se nas mesmas oartas a"data em que
são lançadlls, çomo, por exemplo, I de Janeiro
de;"1 ~o. Estas listas serão registádas em hum
livro destinado privativamente :palla este fim, e
publioadas petas diallÍo • _ ]

A,~ 56 o No 'Iode todos os mezes se faró hu.wa
lista gerál das cartas at~azadas do me'L anbeceden
te, que 05erà publicada pelos diarios, havendo-os,
é estará exposta ao nublieo por espa9<:l çle 12
mezes1sUll'ceS'sivos" e findo est~, serão ...queimada~
3S}IUb «:xistil'em pohlicamente á:porla do Gor-
llero'. " I , ;

IArt. .5;7. o Quand.o os nomes d.as pessoas a
qU~1D são dirig'~das as. c~rtàs attazadas, pJoderem
ser éoahecidos por serem moradores dentro desta
Cl&rte, sefão ,tafis cal'tas entregpes· por.lll~ma fac
tura aus Corceios das. postas,' para ,as il'em en
trdglir: estes,fioãôlr~spónsav;eisao Admi~straclor

pelasnnesmas cartas. O,Q pelo seu porle, ,ajustaa
dti-iS'e~hes; contas' nos prazos que (1) mesmp Acl
miaistrador ~~i:guar, eomtaoto ,que nqnca ex
ceda a tiu'm mez; e por e..ste ..trahalho rec.ebe~4õ,

além do seu estipendio. di.ario, ~o por cento da
'somma ·totalndos p..ortes :que arreca.darem. Se
cOnstàr I qu:eJ as pessoas li qu.em ~q clã,rigidos os
so!Yresorip,l'.os das cartas t~m m.udado de dO.Q;liei·
lio,~sé lhes en,vi<itáõ pelos Corl'~ios. re,spect'vos.

rAm.i58. o ,O A.dm'inistrador fiea áutpr~sadQ I'a
ra ... êlIttég: as cant~ pe,rt6ncçnt~s ijQS estrangei
ro 'das di~ersas.Nações r~l'identes uellt;l capital
ao afllente que o~ Co..osulcs, lIespeçt,ivo§. nom~are.o;\,
sendb pOli esles aÍwoadp e cQmpetentemen!'jl
afiançado p.oI' pessoa idoo~a, estabelecida C.op
hens de ra~ nesta C§vte:, tant.<> relativamçnte á
'&1a o.onduQta e. gal'qnti.a de que'O'u.ardar~õ .~ il}-
iolahi~4ade,do segf~~lo. d,asJctll'ta~, e <me a enr'

tvegaráo fi!!l e pt'0l!lP!~çnte, como ~o pílga..

meMo da import\lucia dos portes das mesmas
cartas. Fica ~ten.dido que se d'ev~ guardar ';\()
Gorreio. as ear~as; daqu,eIles estrangeiros que,
apezar da creílgão, de taes ag~ell, preferirem a~~
,toes reoebe~la6imm~diatamente d:a Administração
do mesmo Correio, f:fzendo para este fim a. de··
clàração • n,ecessaria na mesma Apministração.
Fica ao arbit~io do -Administrador, e. debaixo da
II 1,1a responsal>ilidade, estaIJelecer a f~~ma por que
os sobreditos Agentes devem fazer effectivo o
pa:gprnento do ponte das cart.a que receberem.
• Art. 5g. o llilão paderá alguclll ser coinpeIlido

a,tirar do Correio, nem a receber em sua casa,
cartas qli.e lh!t sãO dirigidas; ma se quizer,tirar
.illgumas, deixando outra~, será .obrigado a recú
bo-Ids todas, e se as ná" quizer receber todas, não
se ,lhe darão aqueIlas.

. I " i .
C APJ1'ULO JJJ. - Do modo de regUlar os portes das 'cartas.

, Art. 6,0: o E';' toqas as cas~s da Adfllinistração
"dos Correios havlerá, ,em lugar seguro, huma cai
~ com sua feDd~, na qual se'possão lançar cartá!
a toda a bora do d;a ou da noite., TerlÍ esta caixa
duas chaves, huma quç esturá na mão do Admi
nistrador, e olitra na do Thesoureiro. Nos lugares
onde não houvel' Thesoureiro, estará a segunda
chave o,a'mão do Officia\ immediato ao Admiriis
tI:ador; e onde houver sómente hum.Ãgente, ter.á
a caixa humo unic~ chave, que cstar~ ua mão
deste.

Art. 61. o 'rodas as ca,l'tas serão pesad,as á pro
por~ãÇl que se .for.em recebendo, lançando-se nos
sobrescriptos o porte que conespq.oder ao seu
,peso; c se este fór pago nó mesmo Correio, lhe
será PQsta a seguinte marca (franca). Para este
fim haverá balanças competentes no lugar que
Jô!' mais p'l"Qprio para este ser\'i~o, que será feito
com a maIor regularidade e exactidão possível.

Art. 62, o Para 1 egulação dos portes das cartas
dos CorlJeioll maritimos serão consideradas duas
udjstancias: huma entre o porto do Rio de Janei
~o e tõdos os m,ais portos do Imperio, e de huns~
para os outl'os entre si; e outra do lugar do pri
.meiro Correio de terra donde partirem as cartas
até o Cor~'eio do porto do seu embarque. Os por
tes d~ Rrimeira di.stat;lcja fioão regu,lados pela
tab.en~,n. 4.

.j\rt. 63.: A segundar distanciá será regulada
pelo nymero de leguas que. ° Cor.reio tiver 'tIe
anrlar por terra, palcul~ndo-se á razão ~ 10 rs.
por cada .quinze leguas, com declaração porém
que nunca a maior distancia poderá exceder á" •
taxa de I 00 r~. de porte por carta d~ oitavas,
afim de que, r~\l,nid,Qs, aos 20 rs. do Correi,o ma
rítimo, seja I 'AO iS. õ,maiqr porte que possa pa
gar huma carta de. 2 oitavas, ainda que venha
dos lugar~s mais I:emotos do Imperio.

Art. 64. o Emquaptp tedas a§ distancias se não
podem fixar cpm exac~i,dão, continuaráõ as car
~a.s que vierem pelo.s Correios marítimos a pa
gaI' os portes actualrnentê-estabe1acidos, menos
as cada. do Pará e. ~lat:l).nhãq, que Deão desde
já p,ag'lndo 20 rs. par 2 ,oit., cQI09 a,s que vem de
todos os outros. ortos do Xmperio ~ al'é.Ol do por-
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'tc'que deTe1'em pagar dos Correiqs de terra don
dtA sahire,m até o do porto do IICU ~mbarque.

Art. 65. • Para reg61ação 'Jos' pOl'tes das cal'las
,dos Correios' de tel'r:.' -erão oonsideradas doze
distancias de quinzé leguas cada l1Uma , e tollas
as cartas at~ 2 óit. pagaráõ 10 J's, por cada huma
distaDcla. Fioa entendido quI!, ainda ql1e a pl"i
meira di.tanci:l teriba nionê". de quin7.e leguas,
sempre ]1uma '~arta' atéi'!a oito pagarú 10 rs. , e
logo qne exceder d:Js qtli07.e Icgua~, ainda que
Dão chegue ~u tl'int3, pagarl. 20 rs, , e assim pro
gressivamenté. 'a\l~entando-se10 rs. no porle
de cada CD ta lIc 2 oito cle qnin7.e cm quinze 'Ie
guas; ~Otn declaraçã6 p(lJ'ém que nunca u maiOl'
distancia poderll ser considerada para ci,ma de
cenlo e oil'enta legnas, afim ele que nenhuma
carta até :& oit., embora ,'enha do/; lugares mais
)~nginqu()s do Jmpel'iç, possa "ir a pagaI' mais
de 'í'20 ''s. de porte. ',I

Art. 66,· Fica entendido que as carla~ até t~

oito devem pagar 20 rs. até a primeira distancia,
e augmentar progressivamente ~o rs, em lorlas as
distancias, até a u'lima, que nuncu podel'á ser
coh5idel'ada mniol' de cenlo é oitent.. leguas,
,para qUe o porle maxirnco das cartas de 4 oil'.
nunca ,-enl1a a ser maior, em torlo o imperio.
de .2'10 rs. ,
, Arf. 67-· O porte das cartas de maior peso sel'ti
regulado progressivamente de 2 cm 2 oit., na
proporção que fica estabelecida' parn as de :& e
40it.

Art. 68.' Os portes acl:Jalmente estabdeci.dos
conti!1uaráô a cobrar-5C emquanlo se não, po
dem publicar tabellas exactas, calcnladas sobre as
Terdarleiras distancias. Excepluão-se as cartas
de~ta Côrte para o Tejllco, e vice-1'ersa, que
ficão pagando de,de FI sómcnle I 10 rs. por 2 oit.,
lIS de Tamanduú 60 nj, ,n de Pilangui 70 rs.,
e lIS de Piracatú, Goyaz c tI alto-Grosso 1201'S.,

na fórma da tabella n, o.
Art. 69" As cartas que vierem ']e IlIglatel'l'(\

POS paquetes ingle7.es pagar{lõ o portc que se acha
regula',lo na tabella n. 6. As que porém -çierem

-da mesma nação em na vios mercantes I ,on mes
mo de gnerrn, pagarllõ 120 rs, alé 4 uif. de peso,
ainda qué pesem menos de huma. e de 4 oil-.
p.or diante se augmentar{, sempl'e 55, '~. dê 2 em
2 oito ao porte que corresponrler ao seu peso:
• Art. 76,' As cartas que vierem de qualquer

ouh'o "porto estrangeiro, em nal'ios estl'angeil'os
ou nacionacs, pagarúõ todas" nlesmo porte que
pagão as qlJe vem em navios inglezcs.

Art. ?l.' Gazetas, periodicos e jornaes im
.presso'!! dentro do Imperio, que forem dirigidos ás
bibliolhetas publicas, não pagarúõ porte algum
nos Correios, na conformidade do decreto de 15
de Novembro de 1827.

~rt. 72.• Ús me, mos' i~prcssos remetlidos a
n pllrliculares pagarúõ iJmente meio porte, se fo

rem sem capa, presos com tira, de papel, de ma
neira que se possa conhecer que dentro não vão
carias; com declaração porém q c, uinda que não
chéguem ao peso de quatro oitav<Js, stmpre pa
garáõ o 1l')esmo que buma carta de t1uas oitavas,
e nunca menos, "

Art. ,3.· Os rereridos(impréssosql1e "~em'

de Ueinos Estrangeiro!' paprilõ unicamente' o
porte que por elles se pagar aos'paquefes',ou 'na~

"ios que os eondutirem, DO easó dO' art.. " •• ,
no caso do art. 72, pagaráõ meio porte; dó qlle
fica estabelecido nos arts. 6g e 'o', além do. q\lll
devem pagar nos Coueios deste Imperio.., _

Arl. 74." O mesmo m-eio porle pagaràõ o~ ~11'

tos e processos judiciarios que as patt~s 'ii J!1l~

de remetler por "ia de recurso para as Re\açiC/S
ou Tribunaes, ou de hUDS parti ,oüli;os Juizos;'b
para SI) poder conhecer a sua natureza', 4?S E~cri

vães r.>spectivos.declararáü no sobcescripto o ;\i
tulo dos autos, os nomes d'o~ litigantes, e os J(Jl-

7.0S donde e para onde se remeltem. 1.ê "

Art. 75,' Sómente as carIas e pap~jl qQ.ll, li
'Yerem por objeelo' o serviço pllbLico serão, "eu
tÕlt de pagar porte, e para este fim,. nOlt lOllre
scriptos de to~as as,cartas ou popeis de !le\Jlel~
natureza se designará o clmprego da autorid~

ou empregado publico a quem vão dirigitlus l e
o nome ou emprego de quem os llirige, eserne"l~
do-se no alto do meimo ~ob 'cscripto-Sl:it iço
Publico. -Fica entendido que devém seI' C(ln·

sic1el'adas do sel'viço pub" 'J as- cartas que,ps/au
toridades e Funccionarios publicos dirigirem a
pesso,!s parliculares, e v[oe: 'OI'S:l, -todas as Ive~,es

-qne no'5 sohrescriptO's se t:~ Jfc o nome ou ~Jll

prego de quem as dirige ou a' quem se dirigem,
e nellas se escreva a 1J0la~S ""iço Publico. '"

Art. 76." N()~ snbrescripto - Jos officio~que os
Presidentes- das Pl'oviooias dil'iorirem ás S~Cl1eta

rills de Estado, acompanhuot.lo' l'equerilIÍentOll de,
partes, informados na confar idade da pOl't:lria
de 2'7 de Abril de 1827, sc,c5crevl}l'á....,.!n.leresse
P .. rticular, -"- e não serão'expedidos n'os Correjos
respectivos ~em que' as partes interessàdas ou
seus pl'ocmadores tenbão pago o porte compe
tente, Se algum omcio de~~a' Qalm:eza.ichegar ao
Correio Geral, o Administrador lhe lanç<Utii Q

porte" ,c carregará em llontà ao Administrador
do Correio donde sahio,'-:que sená pbrigatlo a P""
ga-lo. ' '. .

AI't. " .• Exceptuão-se os offici l>s que MOli!.
-paoharem requerimentos de p3rte!t que contive
rem queixas de empregados' publicos, e aqUJ lI,es
que remetterem requerimentos que lhes f"'erem
sillo envjados pelas referidas Secretarias para.in
formar; e para este fim n05'sobrflsçripto~ de taes
omcios se escreverá-Serviço Pnb~co. •

Art. 78.• Para fa~i1itar o peso das carIas e'se
conheccr O porte que lhc correspunde, se obser·
vará a regra sêguinte: Posta a carta na balança,
ainda que pese meno~ de :& oitavas, 'lhe lierá
sempl'c posta a taxa com'o se realmente as 'ti Y.essé;
e passando deste pe-so, ainda que Dão Chegue a
ter quatro oitava~, sempre lhe será pO!t~a a taxa
correspondente a quatrO' OitavllS, como lIe roal
mente as pesasse, e a~im progressivamente se
observarft esta mesma ordem e regra em todas as
cartas de maior peso. "

Art. 79,' Quando succeder que por engano se
marque com II nota de-Franca-alguma carta
que realmente nãf.l tenb!1 pago o porte, se riscará
esta nota c escreverá '$ 5eguinte -Riscada poc
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lJ/l III", equiv(Wo, -:. e lssignará o Administrador
COIB,O l\I6U appeIlidQ. . ... '. .

-Al't. ~o.· Nenhumaçarla !el'á admittida a se·
guço sem' quo primeirQ seja franqueada, excepto
senào do lierviço puhlico.•.
" Arl,' SI.'; Nos lugares onde b~uver Correios
regularment~estabelecidos, fica sendo- prohibiua
tQda- e 'qualquel' remes a de çartas sem ser pelas
mallas dos mesmos Correios) ils pe~soas que fo
JleJJl encontradas com cartas se imporá huma
multa de 10 a 50:tf>. rs., applicada metade para
ó.Ageote ou ·p.essoa que des a .denuncia, e outra
metade entrará n6 cofrc do Correio respectivo.
E~ta multa será imposta a requerimento dc qual
quer Agente ou empregado do COrJ'eio do lugar
respectivo, que poderltõ intentar a ncção perante
0$ ,Juizes de Fóra ou Ordinar.ios do districto, ou
o~ Juizes de p-a.z da freguezia respectiva. ,Estes
procede ãó em toes casos brerve e summariamen
te pelo simples facto da achada de huma ou mais
cartas, não darão vista alguma aos contra ven to
res sem que ,previamente tenhão depositado o
l)ll\J;imo da multa; e não querendo pagar, pro
cederáõ os mesmos Juizes ú penhora etrectiva em
bens sufficientes, e á effectiva arrematação dos
mesmos, dando Íls partes os recursos que inten·
tarem, com suspensão, depois de seguro o Juizo,
e /lunca antes.

Art. 82.' Exceptuão-se as ~artas que lI]gum es
cravo condu~ir, sendo de seu senhor, ou o cria
do ou caixeiro de seu aino, e as que levarem os
boiadeiros e tropeiros, arr-eadores ou arraes de
barcos pertencentes as pessoas a quem forem di
rigidos os objectos da Sua conduc~o.

. Art. 85.' As pessoas que, fóra destes casos
exceptuados, qnizerem ser portadores de cartas
particulares. só o poderáõ fazer pagando o com
petente porte no Correio donde sahirem, e não
o havendo abi, no pl"imeiro por onde passarem;
e'para constar que pagárão o porte, no mesmo
Correio se escreverá no sobrescripto de cada
buma destas cartas (franca). .

CAl'ITUf.O IV. -Dos Seguros.

Art. 84·' Nas Administrações dos Correios se
a~miuiráõ seguros d~ cartas e massos de papeis
somente, lançando-se nl'>s ~obrescriptos - 8e"\1
ra. - Do seguro de cada oarta ou masso se ~o-

,brarflõ 800 r~., que. serão logo pagos, além do
porte correslondente ao seu. peso. De cada se
fP;1I'O 'se darao dous conhecimentos assi"nados
pelo, Administrador, pelo theor do n. ') ~ hum
que, com o titulo de cautela, será entregue ao
Segurador, e outro que se ajuntará ao masso ou
carta segura; este será lançado no livro de regis
to competente, e se fará nota 110 seU numero na
guia que deve acompanhar a relação de todas as
cartas e massos seguros, modelo n. 8.

Art. 85.' A entrega das cartas ou massos se"u
ros-só lerq lugar á vista dos conhecimentgs,
J!assando o.s que receberem o competente recibo
nos mesmos; e serão reenviados aos Correios
aonde se verificou o seguro.
. Ao't. 86.· No caso· não es~rado de se extra

Viar alguma cart.. segu..,a, o I\.dmjoistrador que
TOMO vu

tiver ;rssignado o cOflhecimeoto do seguro será
obrigado a pagar a!> Segurador a indemniflaç~

de 50:tl> rs. , além das acções criminaes que po
derem ter lugar quando se possa provar dolo.
Exccptuão-se os casos em que a malla que condu
zir a carta por alguma fórma se perder, nos quaes
o Segurado\' nenhum direito póde ter contra
aquelle. O Admini ·trador que fôr obl"igádo li

pagar a indcmnisação rererida leril acção para
haver csta do AJministrauor do Correio a quem
a carta ia dil'igida, ou do conductor da malla em
que a remetteu, se poder provar quc fez a com
pcte!lte remessa, e que o extravio aconteceu por
culpa destes.

TITULO III, - na conduc9ão das malas dos
Correios de tel·ra ..

CAPITULO PBUI"'no.-Dos Correiàs condl1ctores de mallas.

. Art. 87,' As manas ger1Jes em que as maIlas 011

saccos pal'ciaes devem ser conduzidos serão de
couro, bem QOl1dioionadas, c irão scmpre fe
chadas COm cadead.os seguI'os; irão, além disto,
lacradas com o sello das Armas Impel'Íacs.

Art. 88.' Par:\ II conrIucção das mallas por
·terra havcri. os COrJ'eios .Ir. pé que forem neCC5
sarios, nomeados e a~alariados p.elos Adl1\inis
tradores, e por elles pagos mensalmente, se nã()
convier antes fa~er as conJucções por arl'cma
tacão.

·A..rt. 89. 0 Todos os conductores de mallas irio
sempre acompanhados de competentes guias,
assignadas pelos Administradores e sellal1as com
o sello das Armas Imperiaes , e levaráõ no cha
péo, ou pendente do pescoço, huma chapa de
figura oval, branca ou amarp.Ua, com a legen
da - Correi.> de.... - Poderáõ usar Das villgens
de armas defensivas e offensivas, e serão isentos
de todos os cargos publicos.

Art. 90•• Afim de que o giro dos Correios não
seja interrompido, nenhuma autoridade emba
racará ou retardarú a marcha dos conductore.J
de' maltas ou saccos de cartas, nem ~uas cavalga
duras lhes poderáõ ser embargada. ou retidas por
qualqucl' pretexto, ainda que attendivel seja. Os
mesmos conductores não poderrlõ ser presos du
rante a sua marcha, excepto se fôr cm flagrante
delicto, e neste caso a autoridade mai; proxima
do lugar tomarú as eunvenientes medidas para
que as malas ou saecos sigão indefectivamente
sem demora para os seus destinos, participamIo
o procedimento que se tiver tido com () eonduc
tor ao Agente ou Administrador do Correio mais
proximo.

Art. 91.' As autoridades dos lugaresilor onde
passal'em os COloreio conductores de mallas sãb
obrigada- a prestar-lhes o auxilio necessario que
requererem para o bom desempenho do servi90
pulrlico ; e se fôr indi pensave] fazer alguma des
peza para que as malLas se não retardem, serÍl
esta promptamente mandada pagar pe~o Admi
nistrador respectivo.

Art. 92. o Nas canôas c barcas de passagem se
facilitar' esta imll':ediatamente II todo e qualquer
Correio, pagando elle o que fôr devido, sendo
de pa,rtjculares :.Q mesmo se praticarfi Qas pontes

5,



CAPrr LO PRl3lIDRO. - Disposições geraes.,
Art. 99'· No principio e no meiado ae todts

0& mezes se expedir~õ paque~es do .porto desta'
capital para os portos do Norte <f para os do Sul.

d~ lJarreir::ls aoode'se'e~igit algum. direito de p1l9~
sUgem a beneficio de als"oma companhia ou so
ciedade.

Art. 9'5.· 1Ie prohibido aos Correios aoeit::lr
éartas nas hTgare!'o ao-nde receber~m as mallas, e
só as po(lerúi> recebc't DO !la,minho, cl:nYlt::lnto
que as entreguem no primeiro Correio ill'lmedia
tamente que chegarem: os qne forem convenci
clõs de infringir esta dllteftninação 'serão'multados
na fórma do art. 8 I pella primeira ,-ez; e se reinci
direm, no dntilo da primeira multa e de pedidos.

Art. 94.· Ue igualmente prohibido aos mes
mos 'Correibs a'ceitar dinheiro ou encómmendas
para conduzirem aos lugares do seu destino:
os que contravierem esla di p,o ição serão adver
tidos pela primeira vez, e despedidos pela se
gunda se reinddirem.

C.lPITDLO n.-Das horas de partida e chegada dosCorreios.

Art. 95.0 Os conductores de mallas ~àhÜ"ilõ das
casas dos Correios a que perteltcerem impreteri
"elmente às horas que esti'Jerem marcadas, c an
dan'tõ de modo que cheguem aos lugares do seu
destino no dia e hora que estiver uetel·minada.
Quando se demorarem por mais de quatro horas
além do tempo que estiver marcado, e não mos
trarem que o tizerão por causa altendivel que
niio podérão vencer, como por motivo de gran
des chuvas, enchentes ele rios, ou molestia, se
lbes descontará no seu salario o que correspon
deI' ~s horas ti sua demol'a, e se reincidirem
serão de pedidos.

Art. 96.• A cooducção das manas será feita
sem intoj'rupção 'du troca no meio do caminho,
á excepção dos lugares aonile se julgar conve.!.
niente, devendo o Correio que sahir de qualquer
das Administrações conduzir as ma~las até as eo··
trcgar no Allministrador ou' Administradores e
Agentes dos COl'l'eios a que "\Ião dirigidas. Nos
Correios pal'ciae aonde tiver qu.e tocar só se
poderá demorar o tempú indispensa \ el para cn
tregar e recebeI' os sace'O-S res-pectivllS", devendo

,estes achar-se prornpto-s {l sl:1a chegada; e para se
poder c6nhecer que não houve demora, os Admi
nistradores on Agentes lançartlõ oa guias a bora
da çnllgada c partida dos conductores de mallas.

Art. 97.· A chegada dó' Concio deve seI' na
ante-vespera do dia as ignalado par:.! a partida,
afim de haver tempo de se poder responder ás
cartas que se receberem ,excepto nos Correios
desta Côrte para as Provineians de Minas Geraes
e S. Paulo, e vice-versa, quc será a chegada dos

-Correios dous dias antes, por serem de maior ex
p'el1iente~na fórma que vai regulada napauta n. 9.

o Arl. 98.• o ca o de por al'gl'lln inconvenien
te se não verifi~ar a chegada de algum Correio
no dia competente, farão os AdminÍ tradores sa
hir optro no dia assi~nalado para a partida, que
deve empre ser impr~terivel.

TITULO IV. -Do Córreios. maritimo .

AL't, 107. Os COIílttla.ndantes dos paq'll lés es
tarão' promptos de lodo () neccssarJo dous dias
antes dª, sua partida. . "

Art. 108. Na 'vesp'era, desta, los-q depois elas
nove lióras da noite, mandardo, pór hum Offi
eiaI, buscar ~s mallas ao Ctjrreio; este Officíal
passará recibo de todas as que lhe forem entre
g-ues, mal'cliará com eUas em direi'tUl'n para 'bOl··
do do paquete, que se fará de vela na manhãa do
dia seguinte. '

Art. 109. As 1'rfallas i"rão acompanbadas de
huma parte assignada pelo' Admioi tradoi dp Co~

reio, em que se declare onvme da embarcação e
do .Commandante, o numero de malli\~ que lefa
é os seus destinos, com o dia dà partida. Na vol·
ta dos paquetes, serão obl'iW130s os Comrhandàn
tes a apre~l:ntal' noS'Correios res,"pectivos '05;bom-
pelentes recibos da entrega. I

. ·ioo. s pfr ek~ s hirúõ para B1rbia,
Jaguará e Pernambuco, donlki voltnráô; tocando
no regressu tls mesmos pontos. t) segundo irão
para Santa 611tliarina FOI' Santos·, e dali regres
saráõ, fazendo a mesma escala !'la "folta.

A\Õ\. rOI. Buns e antros devem sllbi os
ultimos portos do seb destino, a saber': os
primeiros de Peril'ambuoo e os segundos de S.8U"
ta CaUiarina, no I eá 15 de todososmeze&11sal~

vas ns p!lquenas alterações que poderem o"ccorNll'
segundo a eireum taneias. '. .

Art. ;102. Todas aS 'vezeSi-que O .paquetes~ei

xarcm de sahir nos referidos d'tas'; será o da sUa
sahida annunciada nos diarios, 'e por avisos allí
xaJos na$ portas das c sas da Administração·dos
Correios. 'I.

. Art. 105. De Pernambuco saWrA no principio
de to'l109 0:9 mezes hum paqúete para ,y Pal'lI~ don
de regre sará patá' Ó porto da sua ~ahida, t04l:30
do na sah!da e na volta os- pl?r~ do Ceará, '}'u-
tOJa e M81'anbão. . I

. AI't. 104. A demora' dos pllquete'll 1101 porto!f
intermedios será unicamente a necessnria "panl
entregar e receber as maUa , oomtanto lUla nuJ!(·
ca exceda de 48 horas. Nos ultimas portos' do
seu deslin'O a demora dos mesmos paquetes será
regulada por rórmu que a sahida se erifique sem
pre no principio e no meio de todos 05 mece ,á
excepçã-o OOS tres de P-ernamboco para o Pará,
que devem sahir 'no principl.o dos m~zes.

AI·t. 105. Os Presidentes, quando o 'bem do
serviço publico o exigir, poderáõ nhreviar lt sa
bida dos paqnetes, e só poderáõ retardar a SUB

sahida por fempo -de quatrd dias-, h:a·vendff cauSá
urgente, dando conta ao Ministro 110 llfIJerio
das causas que a i so os o-briglit'ãó. '.

Art. 106. Os Command'a!'l~~s dos paqllete!r .ãQ
responsa"eis pelo aceio e lioa cohservação des'!'
tes, e devem tralar os passageiros com tôda a
urbanidade e oivilidade, s.ém que jamais Ihes1reja
permitÚdo insulta-los por alguma fllrma. {} que
faltarem a e~tes dc"erl!& serão immediatamcntc

I demittidos do cOJ?mando e pUÇlidos correccional
mente com prisão de bum a seis meze~~ scgun~o

a gra"idade da casú o pedir.

• CU'ITULO U. - Das mal1as.
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• ,1 ~ Os (;onun..ndautes, ]e.yaráõ as maI-

las no.. sitio mais.. bem !l1esgua.rdad~ da Camara,
sClDfr~ estes para serem lançadas ao Qlar cm
tempo de guerra. , '

;Arf. III. Seguitáõ' o rumo mais conhecido,
fa~llndo sempre a maior farpa de ela que per
mittir a emborcação, e nunca mqdaJ:úô de rumo
senão obrigados de tcmpora.l ou. inimigo;

Art. 112. I~mediatamentc'que entrarem nos
portos do seu dqstino farão entregar nos Correios
as mallas 'respectivas ~ as encommendas. na Al
fonãegn, e recebendo as mll1las que hou'Yer na
noite da vespera \a sua~partida, seguiráô para o
seu destino.

Art. J l3. Todos os Commanfumles, Capitães
ou Mestres de navios, osSim nacionaes como e .
trangeiros, qll8 vierem de' portos estrangeiros,
são obrigados a entregar ao Agente do Correio,
que assim lhes requerer, todas as cartas que trou
xerem, e -receherá9, querendo, 50 rs. por cada
carta qlle eotregarem, da mesma fórma que já
recebem alguns l\lestres de navios inglezes.

Ar,l. 1 Jti. Fica sentlp prohibido a todos os na
'Vios de guerra e mercantes, nacionaes ou estran
geiros, receber nos portos- di> Imperio cartas par
ticulares fechadas, á excepção unicamenle das
que forem ,relativas li negociação e mais objectos
dó oavio respectivo; .e todos os Commandantes.:
Opiciaés, 1\1e ires, passageiros, 00 qualquer pes~

s'oa da sua tripulação que fôr encontrada com el
las, será mUltada em la a '!io:t/J rs., pela- fórma
determinada no art. 81. As pessoas que quiterem
ser portadoras de carfa! a hOTdo das embarca
ções devem pagar previamente o competente
'porle, nos termos do art. 85.

Art. J 15. Fica sujeito á mesma multa esta
heleciçla no- artigo precedente todo e qualquer
individuo resi\lente nas' Cidades e Vil!àS. nota veis
que não entregar ~o COt:t~jo res'pectivo a~ cartas
que receher por scus oavlOs, Agentes ou (:orres
pondentes de outro algum porto ou lugar do Im
perio, e ainda do estrangeiro., não tendo estas
entra,do no Correio. Entregando-as no mesmo
Correio, recebel'i', o portador buma gratificacão
de 20 pOl' cento ,do que valer o seu purte.

Art. 116. Para que se facilite ao publico mais
o. meio ~ .conu;nun~ca!tão que ofl'erl(cem 05 na
TIOS l,aclonaeSr.de guerra e mercantes, POF todos
elles se rem!tteyáô maUas par", 05 to~reios dos
portos UO 5 U destino, se as houver. As Cartas
que forem e vierem em taes I1avios ficão 'ujei
ta~ aos mesmQs portes das que forem e viert:m
nos paquetes. .
_ Art. J 17. Para bfim sohredito, todo o Capi

tao ou Mestre d~ qualquer navio mercante, dez
dias antes da sua partida, fará, declaraçáo na Ad
ministração do Correio re~pectÍ\'o do porlo do
seu destino, e dous 9ias <'Inte~ fará 3l'iso de que
está promplo para sahir, e na vespera, depois d'C
nove boras da noite, ü:á o mesmo Capilãp ou
Mestre, el'n pessoa, receber as maUas, se as hou
'Ver, que lhe serão entregues, passando aqu.elle
quc as receber dQu reei os, hum dqs quaes fi
car," no Cllrr:l)i~ e oulro ~erf1 enviado pela xnes-

ma emharcação com sobrp.scriplo aD Correio a
quem vão dil'igidas as maUas. .

Art. J 18. lmmediatamcnte qúe o navio ti,er
chegado ao porto do seu destino, o Capitão ou
l\lestre mandprá entregai' as malla" no Correio,
e cobrar;, recibtl da entrega para sua desr:d.I'ga,

Art. 119. Todo o C;,IpiLão ou .Ie~lre de na vio
mercante que deixar de cumpri)' com o que fica
disposto nos artigos pl'cceilentes sorá mulla~o

~e 100 " 200:t/:J rs. para a Ailininistração do Cor
reio. Esta m:ulLa ~erá cobra lIa pela mesma fôrma
que fica estabelecida para as multas dos que con
duzem cartas fóra das mallas dos Correios.

Art. 120. Os Cnmmandantes dos na vios de,
guerra são igualmente obrigados a dar parte do
dia da sua sahida e do porto do eu destino dous
dias antes, e a mandar na noite da vespel'a rece
bel' as maIlas que hO:1Ver, excepto quando o bem
do serviço exigir que elles não mani fe -tem o seu
destino ou o dia da sua partiua.

Art. 121. Nos ca 05 sobreditos, o Administrac
dor 'do Correio calcularú se serll mais convenien
.te guardar as cartas que houver no Correio para
05 portos do destino dos refcrillos navios, afim
de serem remeltiila5 pelo primeiro paquete, o
que acontecerá muitas vezes. por de\'erem estes
fa~er 'Viagens mais curtas; e quantlo assim o en
tender, enviar!l pelos mesmos na\'ios sómente as
segundas vias das cartas de omcio que ti verem
entrado no Correio.

CAJ'I'rllLO 111. - Dos passageiros.

Art. J 22. Os paqucCes admilliráõ passageiros
àí:é o numero que pela Repartição da ~lal'inha

será designado para cada hUIlI, segundo a sua ca
pacidade ~ pagando pelas suas passagen a quan
tias que annualmentc serão arbitrad1J pela mes
ma Repartição; a li: o lim do corrente anno serão
as que ,'ii:o taxquas na tabella 11. I O~'

Ar,t. I ~3, O~ pa s,ageiros que 'pretenderem ob
ter pa :>i,lgem nos paqneles delerilõ dirigir-se aós
Commandantes ue:.tes, habilitados com pa a
parte do l\lini terio da Marinha, ou dc algum dO$
().utros l\linistcl'ios llilquellc.:i ca os em que elles
05 costumão dar, na conformillli\e do decreto de
2 de Dezembro de 1820. ,

Art, 124, O Comàlanclante lhes designará o
numero do camarote quc deve occupar, 'passan
do-lhe hum conhecimento por elle as ignado, pelo
tbeor da nOrma n. 1 I. •

Act. 125. Com esle conhecimento ir..á o pas
sageiro pagar a passagem competente na Admi
mislração (lo Correio, aonrle e porá nota do Te
ceBimento sohl'o o mesmo conhecimcnto, c só
á- vi ta desla poderá o passageiro ser admiLtil10
offeclivamente a bordo para seguir viagem.

Art. 126. Para obl'iar que algum pa sageiro
desi la da 'Viagem depois de tirar o conhecimen
lo, e pOI; fal a de noticia lique impedido o ama
rote que sc lhe tiver designado, ha'Vendo (Iuem o
solicite, todo o passageiro que não moslrar ao
Commandante do paquete quc pagou sua passa
gem na Administração do Correio dentro (lo
prazo CIe 48 horas, perderá por esle simples
facto o direito que tinha adquirido para ir no

5··
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q~e di}, e findar nÓ' ftiowí6k Junh'c1 do correlite
aorta, vai re~ltla'do pela t~ella n. 4. .,',. .

Art. 156. Hum' dia antes do '11)e esti,ôr (1e5""
linado para a sabida do paquete I' o'Escrivãol fe
chal'á o'lin'o da cargà~ e depois'deIle' feoha'do
não Teceberá mais encõmmendas, p~na:'de perdi.~
mento do seu lugar. Extrahirú do mesmo Ii'fro
huma 1·é1nQãu da carga que recebeu, e a' remet
lerá ao Administradol' do Correio para os el;fejt9s
con renicntos

Art. 15;. Logo 'lue os paquetes derem, fUlldo.
nos porto do ~eu destino, 'o Escrivãu, d~nlro'

das primeira!' 48 horas, remeltcrá para a Alfan
dega l'espectiva as encôrnmeoda~ que ahi }l6r-:
ten-cerem, acompanhadas de huma .relação exac·
ta, extl'ahida do l,ivl'o da.carga ,,1,01'.1, verificação
da entrega; e em'(mtl':i igual certidão se lhe pas~,

sal... na· AUandcga recibo do que houT'er entl:eglf
do, o qual será Qbrigádo a apresentar na Admi
nis,tração do Correio do porto aonde li \'er recebido
as mesma. encommendas, ua cerleza de que fiCíl
responsavel pe.las faltas ê pelos extravi~s de direi
tos que por sua, culpa o,u omissão acont~cerem.

Art. 158. Os Commandantes dos paquetes fi
carúõ llbrig'ltlo· a pagar aos carregadores as
a varias que proceúercOl de defeitp do navio, 0\1.

de mito acoodic.ioH3,meolo das encomt;n,epdas, o,
de ~oubo de,toJo Otl partç dellas,. oú exlr~vio

qualquer acont(~c;hlo nO mar, á excC}Wâo do <Jue
fôr feito por f<:)\'ça supCl;ior. ,Pal'a esla iudemni
sação percel!c\'úõ 25 POI' 'c~nto da importan~ja

tOlal dos fretes 11e todas as encoU).meudas que
receberem a bOI·do. Fóra do~ 'casos sonreditos os'
Commandantc. dos paquetes nllnCa resporidérá'õ
por avarias, nem a Fazenda'Pl,lblic:\. ,

'TITULO Y. - Da contabiliuade e escriptnração:

Art. 159, Haverú oito livros na Adrrlinistração
do Correio Geral de ila CÔl'lll, a sabei' :

I." Para a receita e uespeza.
2." Atixilial', '
5.· Para a entrada d-as cartas.
4." Para a sabida das mesmas.
5. o Para o registo Jo~ seguros.
6. o Para o registo das OI'dens.
7, o Par~ o registo das listas das cal·tas rctar-

iladas.
8. o Para nelle se lançarem os recibos dos Offi\,

ciaes dos p~quetes, Capitães e l\le~lres de navios,
e Conductores que receberem ma:llas

Art. 14°. O livro da receita e despeza sérlÍ
nUIDl'rado com numeros dobrados, e aberto, ru
hricado e cncerrall0 por hum Contador Geral
do ThesoUl'o Publico,; e só poderá escre\'er 'riO
mesmo o ContalIor ·da Admini§tração Geral do
Correio, ou quem servir nos seus impedimento~/
Nelle se lançarú em rece-ita ao Administrador na
pagina e~querda.: lO,? o pOI'te de todas as cal'tas
que "iel'cm de fora, e de que clle tomar entrega,
para serem distribuidas nesta Ci,dade; 12 0

, opor
te (tue 00 mesmo COrl'eio se pagai' das .:artlls
íl'anqueadas; 50, o premio dos':segutos ~ passa
gens e fretes dos paquetes.
• AI't. I{p. As car~aad<l receita dos portes das,

carl'as que vierem de fôrq, palia G03l'em c" ~e ,&is~

camarote que lhe tiyer sido deslgnatlo," salvo'
.vo ajustc com o mesmo Commandaore. '

Art.' 127. Sobre comedorias se en~endcrúõ os
passageiro:! com os CommanJnotes dos paquetes,
os quacs, pal'a prncedereOl com rcgularidade,
cstabclecerúõ bum preço fixo 00 principio de to
dos os seis me7.CS, cm buma tabclla que crú
approvaJa pelo l\linisterio da l\larinba ; regulan
do desue jú, e no entl'etunto, II tab,'lIa n. 12.

Art. 128. Toda a bagagem que qualquer pas
,sagciro quizcr lenlr nos paquetes, ;Ilém dc doze
arrobas de peso ou de oit{) pés cubicos ue volu
me, não incluind.. o que poJtr ~ccommod,\l'

dentl'o do SI~U camarote. será consillerada como
cncoOlmellda e pagar;l'o freIe corl'espondente.
Exceptuiio-se quaesquer g'erlcl'os de mantimentos
que os passagciros quizcrcm lcvar para scu con·
sumo durante a "íagem, que não pagarúõ frete.

Art. 129, Os Commanuanlcs e mais Officiaes
dos paque,les poderúõ levar POI' sua couta 3 carga
de encomrncntlas que accommor\al'em dentl'o dos
sens carnal'otes : se levarem algumas encommel'l'·
das fóra deste lugal', sel'ão obrigados ao pagamen
to do frete correspondenle.

Art. 150. O Escrivão do paquete terú bum
1i\'l'I) em que lançará o nome de todos os pasSa
geiros qne receber, declarando a sua qualidade
e o porto do sen destino. .

"
CAPITULO IV. - Das encommendas.

Alt. 13.; Os paqllete~ poderáõ, em tempo de
paz, reccbtr encommenlTa5 tle quaesquet' gertérOs
<l fa,zenJas qne não excedão no total a pcso de
meia car~a correspondente ú sna lotação. Ex
ce):'tuão-se porém \,01\ ora e armamento, e toda
a qualidade de liquido!' suscepliveiõ de inOaU1
mação, sal\'o se taes eITeitos fOl'em carrcgados
POI' ordem e conta do Govel'l1o.

Art. ,52. O Escril'ão do paquete, ou o om·
cial que a hordo do mesmo RUaS vezes fizer, teril,
para o fim obretlito, hum li vro ela carga, no
quallaoçal'ú seguidamente, pur ol'dem n11111 erica,

t todas as encommcndas ql\e se receberem, escre
yendo-se nestas o numero que cOl'l'espondcr no
líno segundo a ordem por que forem enll'cgues;
e no acto do reeehimenlo passará tres conheci
mentos do Olesmo thco\', segunJo o e lylo me!'-
cOlntil, pelo modelo n. 13. t

Art. 1:35. Nenhum volume poderá tel' mais (~e

dóus quintHes de peso, e se 10'1' de liquidos, uãG
se admi'ltiráõ senão até barri de quatro em pipa.

Art. 154. Todas as eucommendas elevem ser
'll1al~caJas c designadas com as clarezas necessa
rias usaàas em commereio, pf'sadas e cl.t!spacba
cfas na AlfanJega, aonJe e daril aos t1espacban
les hum bilhete pelo qual con te tanto do des
pacho como do peso: com este bilhete e irá ao
CO\'ljllio pagar o frete, e só ú vista deste paga
mento poderilõ as cncomn)p.nda ser recebidas a
hordo dos paquetes.

Art. 135, O preço dos frctcS' serú regulado, no
principio de todos os trime ires, pela Atlminis
tração dos Correios, com attenção a06 preços
corrente das praças res-pecli I'as. que n nnca po
deráõ ser eXcedidos. Pará o pl'imeiro trimestrc,
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tribuirem no Corl'eio G ral serão lançadas pelas
facturas que acompanharem as mesmas cllrtasJ
ou se formarem das aa,lU as, depois de liquidadas,
eom o abatiment , dI; (,r~m suscepti reis, e
resultar das verb s. deverem lançar,
na conformitlad O

Art. 14~· A,~ahl~~~~~~qucados e do p~
fretes dos paquete
as semana~ em rer . as do que nas mes
mas tiver produzido calla hum dos expressados
ramos, com referencia áf.agin~ d~ livro auxiliar
aonde· devem sei' êarrcgatlo lhar,átnente, i! pro-
porção que se forem fllc~eDllo. .

Art, 14'5. O Thesoureil'o he obrigado a assig
Dar, indi idualmehíc cádá'hnma·.tl~cargas que
se-lhe fiterem, juntamente·oórh.iI ~ontador.

Art. 144. Nflo p'8'giDlt direita lIa "léSmO livro se
Iançarúõ em d~eza ao Administl'adpl': 1°, as
quantias com quê entrai' todos o~ mifzl},s lio:i'he
s'du!o Nacionlíl. Esta desca('ga:sert; leita 'll "ista
do conhecimetlto que no ThesoUl'o Publico se del'
ao T;besoul'eiro, na fórma que .aptual,mente se
pratica; 2~, o· valOl' do! pOl'tes dás cáiltas atraz:a
das,~e no principio de todos os mézes se devem
qnei~I', no ermos ~6' al'1. 56 ~ 5°, !ós promios
que,"Pelo art. 13, se· mandão pagar aos Com
n'taaãantes o \Il\lestres ~b na"ios ,'indos de ·portos
estrangeil'os qãe entregal'pm cartas, e aos Cor
relõ!'1làs po1'ta~elo m, 5:; {~O, finalmente, as
quãntias que meu5nlmcnte tlespl'ndcr com o pa
gamento dos ortlO"If!ldll,s.... a~l\tiof !mAis C!~~pe_ros
da administração do Correio.

• Art. l~S.-~ii~ro ÍJÓ. iliar e~tará igualmente
a cargo do Contador, e servirá para se lançar
nelle, por ordem scguUla ~riamente ,todas ns
quantias qne produzi!' a repartição dos seguras
dos PQrtes das cartas que se franquearem, e das
passagens .e' ~ I!têll àos 'P~quetcs. • .
• A1'1. 146. No li vr'o da eutrada das carras se
lança"~lõ' por'enel'ada as factuT:ls de todos os mas
sas e cartas qlle cntl'arem no Correio vindas dos
óutros Correios de fóra, declarando· e os nomes
destes, e os paquetes; na vios e Conductores que
as tiverem tr.azido; e bem assim as Ilue forem
lançadas ,na caixa, ddle', com declaração das que
são pâra -se distribuirem no mesmo Correio, das
que veto com porte pago, seguras ou do serviço,
e das qU8 dc>v6,p1 sahir para outros, Correios, c
os nomes ddtes. As sobreditas facturas serão
numéradas, e!nmassadâs'e guardadas..

Art. 147. No livro da sahida das cartas c lan
çará o destino qu.c estas eifeetivameule tiverem,
decla:randn.se as. Secretarias ou autoridades a
quem se entl'egúrão, "cndo do serviço publico, e
sendo 'Seguras ou com porte pago, bastará que
s~_expresse que lorão ehtregues a quem perteu
Clao, tl o mesmo. e observ(lrá a re. peito da que
6carem para se di tribuircm nó Correio Geral.
Relutil'am"cnte porém ãs que forem de linada
3.outr~ Correios, se furão os assentos coni espe
'Cl6caçao dl1s nomes destes c'copia das fanturas
que acompanharem ns ..emessas.

Art. 148. No Hno do re"'isto dos se....u..os se
d' ti tievem regI lar os~onhecimenfosde todos os que

se fizerem. Serll numerado e rubl'icado pelo Di
rector Gcml, e todos os mais que se seguem. ....

Art. 149, O li vro do regislo das ord~ns servirá
i para nelle se lançarem'seguidamente todas as
,que forem dirigidu li Administração Geral dos

Correios.
Art, 150, No livro das ea tas retardada:! se

'Iauçaráõ as li tas mandndas fa~er no' principio de
todos os mezes, c· nelle se irão notando as cartas
que se queimarem, escrc'I'cndo-se ÍI margem, em
frente de cada huma das cartas queimadas, a no
ta - Queimada, - ~

Arl. 151, Logo que na Administraçãll do Cor
reio se .receherem os recibos da entrega das mal
las ou saccos dos Correios rc peeti\'os que os
conductores e 05 COlnmandantés. -dos paquetes
ou outro qualquer navio ão obrigados a entregar,
ou os ansQs' ~mpe'tentes cJe laes recebimentos,
que todos os Correios devem ra7.Cr huns a ou
tros, e pori! a seguinte nota O:l li \'l'0 competen
te, i! margem dQs expTcs:iados rccibos-Entregou
recibo-ou---:-Recebcu-se avi o de ficar entregue.

Arl. .152, A.lém desrcs livros, terá o Adminis
trador os mais que julgar necessal'Íos, para nel·

'les ficarem I'C i tndas as cm'tas rle serviço que rli
dgir, relativ .' ao seu omcio, e outra qualquer
escriptUl'ação que o expediente <lo scniço p~der
cxigiL',

Ar1. 153: r li Administrações llos Correios
das Capilaes das PI'o\'incias haverá os mesmos

'Iivro sobreditos; 'que sel'ão rubricado, o da re
ceita c despeza pelo !'e peclivo Escrivão da Jun
ta da Fazenda, e os demais pcIo OIliéial qlle a
mesma Junta para isso nomear. Nos outro Cor
reios haçerú hum livro de receita e dc peza, que
lhes serão enviados pelos Admini tradol'es dos
Correios das Capitaes, rubricados por ellcs, e po
de!"áõ fazer toda a mais esctipturação cm cader-

. nos ql.õe igualmenre receberúõ dos mesmos Ad-
ministradores. '

Art. 154, Haver'" no Correio Geral hum co
fre com duas chave', <ta quacs huma estariÍ em
podeL' do Admini traelo!" ou do seu Ajudante,
outra na do ThesoUl'eiro, Dentro do mesmo co
rre será recolhido todos O' dias o pl'oducto rIos
dhersos ramos do Correio, formando·se hum
systema de escriptlll'nçrLO simples e clara, segun
do os principias que ficão estabeleciQos,

~rt. 155, os mezes de Oulubro, J:lneÍl'o,
AJjril e Julho serão enviados pelos Administra.
dores ao Director Geral mappas demQns~ativos

do producto total dos coneio no qu';\rtel prece
dente em re amo, e 110 principio de Julho lhe

, remetteráõ o~ me 'mns por triplicauo o mappa
gel'al de toda a ('cceita e dc:peza de todo o anno
antecedt:l1te, contado do I de Julho ao ultimo de
Juuho, declarando- e nelle individualmenté 08

• moti \'0 da meSma receita e despeza, c de tes cn
,riaráll mesmo Oirector hum, sem docunlCn,os,

. ao I\linistl'o do Imperio, e outro 110 da FazenJa,
acompanhado do livros e documenlo competen
tes que por e te l\lilli.terio forem mandados apre
entar no Thesouro,

Paço, 5de Março de ~829' - José Clemente
Pereira,
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S. PaulQ.

Rio Grande".

Rio de J~neito, .... de.'... de 18
"

" N;o

A assim pr.ogllessi amente 'at~ o maior peip
que se offereoer;' accresoentando' sempre 20
de duas em dua50itavas'

BUIna carta que pesar áté:
1

2oit r:,.,

.Li D I ' ••'

6, II '.

8. "
lO ?l

13 /l' ,•• ~.

14 J) ''I ' ...

_,16: I) ;, •• ' '.

-IS» "

l I / .

Factura das ,cartaBdviodas cle.~.. pelo..... que
são ahatif;las Dq factura geral D.... por sahir~m

para ~sCórrei(>sabaixo d~clar.ado-?'l

.cOIlllEIOS; éartas. Portes.
Para S. CatlJar. 19 4q

\ .' ~ til,)
~ 169

15 ,40
.8 llaO

24 40'
6 120.

19 40'
5 1.:l0

N.· 4.
, '!l.-

TARIFA dos portes .das aar~as {lo Porto 4.0 ,lti~ d.
J ancira.. paro. todos os do bnperio.. e 'Vi.o:c-ven,i4~ 8

(ios mesmos pprtas hL4'T1$ .para,o~ ou.,tros en~rf! si.

Porie.
I

N.·

RIO DE JANEIRq.

Ritnle Janeiro, .... de.... de 18

o Administrador do Correio Geral do Rio de
Janeiro reroeHe ao Sr. Administrador elo Correio
de.... pelo.... huma ma1lá fechada e lacrada com
o seIlo da& A'rmas Impcriaes, .Contendo os massos
de cartas ~eguintes :

Massos. Impol'tallcias.

N.· i.

lUO D:B JANEIRO.

N,· ,

eónfa 6 impol'tancia d.a's C.:lrtas i:JUê coil~ém este
masso rcmet~ido ao Con'cio de....

,Cartas. Ppl',tes. Importancías.
G 100 la rs. I

.
f 11000

150 20 3 000

140 40 5. '600

.0 120 .60 7:t/J 2OO
~ ""I" '10 120 I5~!b00.e:: 100 160 ·16 000<G

'r-:l 40 400 .'I"'X 20 " 880 . 'J'. 600~
10 J :t/J44o 14 400 .

r

4 1 :t/J800 ? '200

,-- --'-- ----



560

600'

480

.,~.
,840

. 960

1.J»080
- -
1 'ftt;?-oo

1)/t/32O

~ :t/J44o

.1 :[j)560

440

550

1 :;P'520'

1 :t/JJ5,p.
. i~54o

I :t/)65'o

60 rs.

120-
180 I :l10

I: .
240 280 .,320-

500 350

60

420

{~Bo

540

600

660>

~ 20

_780

840'

90º

ç

200

250,

300

550

400

450

500

550

600

650

"00

750

~4o -

~
;: 50- rs.

'1:

... 20:2.

_ ~§Õ'

"
9°0

4,40

(~80

520
~, I:: .

280 ' - ~60

500 ""It; 600

.. .- . - . ,., .. '. . ",
Qugmêl\taudo.se sempre de li em2 oitavas, o porle que' correspbn<ler a 2ôiíàvas, atê'a20'óitayás de peso.

"

.",----- T2"

14

16

18

O

22.
24

)16

28
-



iVo~u dlU pessoas.
a 'lucm.se remettent.

l Pelas_ 10 b9fllS dof dia. ,

Jaúeiro, a 2, 12 e 22._

Fevereiro, a 1, 11 e 21.
~larço, a 5, 15 e-25..
Abril, a 2, 12 e 22.

Do Rio de Janeiro e da Yilla de 8.= Salvador dol
Campos de Goytacazes:

!\JurA. DAS, I'.A.IlTID.A.S DOS;; COIl~IOS.

Do Rio de Janein1; Ow·o Preto e S. ioÓ;.o d'El-Rei,

Janeiro, a 1, I I, 21 e 51,'}
l~cvereiro, a 10 e ~o:-- I .Pelas· 10 horas do
1\larço, a 2, 12 C 22. diâ. _
ÁbJ'i1, a I, 11 e ~ I. ....-. ,

Nos mezes seguinles, em todQ'S os dla-s I • I i e
21. -:;,

Do Rio de J QneiJ'o II da Cidtlde de S. Paulo.

Janeiro, a 5, 15 e 25. '} r,~
Fevereiro, a 2, 12 e 22. • Pel~<l o bords llJ
Março, a 4, 14 e 24- ' dia'.
Abril, a 5, 15 e 25. .

Nos mezes seguinteS, cm todos is dias 5, 15 e
25. ~

.-lHO DE J.AiNEIR<l._

N.8.

N.· 9.

~- 1'. o •

1> A.dmin:ish·ador ao orre~' Geral d~ mo
de Janeiro remene a o-Sr. i\.clmimstrador do <::.ãr
reio de.... pelo.... as cartas c"DlaBos s~gur~5
constantes da rela ão ue abaixo segl'le, e a
entrega a quem com~le cobi-ãrÍ\, recibos que
en,iar,j a esta A~min~tração o .D1a~ brev ~
lhj} ~ôr possive}. . . :- j

RIO de Janeiro, ...• de.... de;:I~'g.

I O Ad~uistrador•.

REL.lçlO.

Nll~erod;sma~os. -_Nomes ~t!"em... rem", ~.

f.

CONHEClMENTOS DOS Sfl'GUROS.

Pat'a ~ Administração do Correio de.". remet
~o ao Sr.... bum...• pel...• e seguI' no falor de
50:t/> rs., chegando o dit a sa:lvamento. que lhe
dirige; ... de que se lhe le\'ou de premio do sc

,guro 800 I's., e e lhe deu esta cautela para por
.cll<í -procurar a seu tempo o recilH) da entrega, o
qual tendo ,'ndo, se lhe dará, apresentando es!e
a esta administração.

Rio de Janeiro, .... oe... , de 18

N.· 'I'

E assim progressivamente, augmentaodo·se 330 rs. de
doas em duas oitavas, até o iofloi to. .. ~

·Sr. Administl'ador: do Correio de...• sirva-se
:J{m. entregar ao..•. 'llUm...... rcmeuid pelo....
seguro no valor de 5o:jj) rs., chegando o dit a
salva_mento, que lhe remeUe o...• de que se lhe
le,'ou ele premio de seguro 800 rs. , e da entrada
cobrará Vm. recibo, que remetterá a esta Adtni-

.nistração. ..

. )

Rio'\:Ielaueiro, .•.. de .... de 18

. ;;

T RIFA.dos~~,.tl1rdas ·caJ·ta; de Íi&.glaierra, conro~ml
li convenção dus pllquete~

Peso até Reis. ~~50a~ Reis. : Pe~ até Réis.

2 oito :tj330 _.~,2 oit: 8~580 i 02 oito i6~830

4 \1;660 54 - 8~9fO i04 i7~i60

f ~990 56 9\1;240 i06 i7~490

8 i~1l20 58 9;0;"5'10 ~08.- f'1~820

tO i~650 60 9;tp900 BO 18\1; 150
d . f~980 62 10~230- B:.l i8~480

U - 2~&.l0 64 - 10~560_ H4 18~8iO

t6 2.1;\640 66 10~890 H6 19:jt> i40
t8 2:jt>970 68 U$220 UIl 19~470

"2() 3.'tp 300 70 H~550 120 19~800

22 .- ~:tj630 e-7~. Lu..~-SSl) .. ~2- - 20~3~

=24 3.1;\960 74 • 12~210 124 20:t,6460
~6 .. 4:t,6~90 76 .. 12~5110_ :12Jj 20~790

2$ 4:t,6620 'JS 1?~870-" 128 ' 21.$.t20
:lO 4:t,6950 80 1.3.'/;200 130 211fi1450
32 5:t,6280 .82 13.\'P530 1.32 21.:t,6780
34 5:t,6610 84 1.3~860 :134 22:;;HO
Jl6 .. 5~!l40 .86 14:tP 190. 1.36.

~ :~~{li0
38 6\1;270 I 88 14~520 1.38 22\1;770
4Ó 6\1;600 90 1.4ij;;850 1.40 23~:100

42 6:t/l930 i 92 15:t/l 180 142 23$430
44 7:H>2601 94 .. 1.5:t;\51.0 144 ,231/;\ 760

:46 7~590 I 96 1.5~840 1.46 24~ 090
'48 7~92o' 98 i6~170 1.48 24:H>420

SÓ 8:t,6250j1.00 i6:t,65~0 1.50 24:t,6750--

&.·6.

Nos mezes segdntes, el1'l todos os diaII .2 J' 'nJ e
f

.22.



AJllfO DE 1829.

14:tiJooo
18:t/Joof!
24:t/Jooo .
5o:t/)00o
56:tiJooo
9;:/>000

18:t/)000

Carregou F. a borrlo do Pll
quete de meu commando o se
guinte : - tantas caixas,-tan
tas saccas,-;-tantas pipas, elc. ~
com a marca por fóra,- o que
tudo me obrigo a levar debai
xo de coberta enxuta e bem
acondicionado, levando - me
Deos a sah'amento ao porto
de.... e entregar a F.• respon
sabilisando-me pelas a"ari8$
na fórma do art. 158 do regu
lamento dos correios: Pagan
do o dito carregador de frete á
Administração do Correio (I

que consta no verso desta. E
- para assim cumprir e guard:tr

obrigo minha pessoa C bens.
Deste se passárão tres do me 
mo theor. dos quaes só hum'
terá -vigor. Rio de Ja!'leiro...

Assignado.
Escrivão.

Tantos caixões a tanto de freie cada hum.
Tantas saccas a tanto.
Tantas pipas a tanto

Da Bahia para

Lançado no tiVl'O
das cargas a
frete a (T.
Assignado.

Commandante.

CommanJant"..

NOME DO P!QUI!TE.

B. tantas caixas.
1\1. tantas saacas.
C. fantas pipas,

etc.

fIl.- 12.

TUZLU dai comtdorias qu~ deve pagar cada passfl.'
seiro a bordo dos paquetes imperiaes ao Comman
dante do respecti'Co paquete.

Do Rio de Janeiro para Sanlos. • • •
S. Catharina.
Babia .•••
AlagÕas •••
Pernambuco.
Alagôas ..•
Pernambuco.

N. B. As comedorias sãG as mesmas
na volta.

De Pernambuco para

N.- 15.

o Ceará. .. 18:t/)ooo
Piauhy. .. 24:t/)000
Maranhão. 30:t/)ooo
Parú. • •• 36:t/)ooo-

N. B. Ascomedorias na volta destes quatro por
tos para Pernambuco serão o dobro da~ da ida.

. Os criados ou esc,:avos pagarúõ hum terço das.
cômedorias indicadas; as cl'ianças de dous até
sete annos pagaráõ hum quarto, os menores de
dou~ annos nada pagaráõ. Os passageiros da prõa
pa:raráõ ao Mestre metade da& comedorias acima
m:rcadas para os de ré; os seus criados ou es
cravos hum terço do que pagão seus amos ou se
nhores, c as crianças de dous a set nnos hum.
quarto.

J)« Ilha Grfnde, Paraiy.

Chega nos dias I, 1~ e 2.1.
P~rte 40s dias 3. 13 e 230.

De Santo Antonio de Sá e Nova Friburgo.
Chega todas' as quutas feiras e parte todas as

sextas feiras.

N.· 10.

TABELU das qu.antias que por 3ua passagem de1Je pa
gar na Ãdministra;ãd do Correio Maritimo cada
passageilo a bordo dos paquetes imperiaes.

Do Rio de Janeiro para Santos. . • . I2:tiJOOO
S. Catharina. J5;Jj)ooo
Bahia . . •• 24:t/)ooo
Alagôas . •• 50;Jj)000
Pernambuco. 54;Jj)ooo

Da Bahia. • • • • para Alagõas . .. Jo:t/Jooo
Pernambuco. 16~000

De Pernambuco para o Ceará • • •. 16:t/Jooo
Piauhy. . •• 24:t/Jooo
Maranhão.. 50:tiJooo
Pará. • . •• 54:t/Jooo

Os criad<fs ou escra-vOS pagarliõ hum terço dos
preços acima; as crianças menores de sete annos
ate dous , hum quarto; as menores de dous an
nos não pagarllõ nada. Os preços na volta são os
tnesmos que na ida. Os passageiros da prôa
pagaráõ metade dos preços acima determinados
para os passageiros de re, e os seus criados ou
escravos dous ,te1'çl)S do que pagarem eus amos
ou senhores. '

NOMB DO P.LQUBTB.

Ajustou-;-F.-passagem para si e para tantas
pessoas, etc.-deste para o porto de.... tooando
lhe o camarote n.... , do qual, segundo a tabel
Ia, pagará na Administraçiio do Correio l\larilimo
a quantia de .• .•• . • . . • . • • .. :t/J

Fica obrigalllo a mostrar que pagou effectiva
mente o preço da sua passagem na Administra
ção do Correio deste porto, no prefixo termo de
48 horas, p,ena de perder o direito de ir no ca
lDarote designado.

Bordo do paqnete.... de.... de 1829'
~~bricQ do Commandante.-Assignado, o Es

OfliWao.
Registado no 'litro de passageiros a tI....
Bscrivão _. iI·'

Reóibó ,da Administração dI) Gorreio.
• Asssignatura.

Apresentou -se tendo -pago, e tomoll posser
Bordo do PatIuete.... 41e.... de 1829'

Escrivão.' ,

'10110 TU.



Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

idem.

1\

~SOO a. 2:tt> idem

~ 800 p'. palo de bitola. Idem.
l:tt> 200 a lalb~. , Idem.

, ;j'P200 o alqueire Idem.
2:tP000 o milheiro. Idem.
5 000 a duzia. Idem.
6 :til 400 a duzia Idem.

POl\TAl\iA DR 6' DE MA.RÇO.

lmp. avulso.

Manda S. l\Í. o I., pela.Secretaria de Estado
dos Negocios do Imperio, participar ii Camará
Municipal da Villa de S. ,João do Principe que o
sen omcio de 2 1 do mez passado, em que repr.e
senta ter-se o Capitão .losé Joaquim Pereira nega
do a tomar posse de Vereador, como lhe compete
no impedimento do Capitão .tosá de Souza Breves
filho, pedindo instrllcç-ões do» meios que deve
empregar para o obrigar,. pea. t:e-servado para ser
presef}te á Assembléb G 'fâl, por tratar de objec
to que exige resolução legi laliva. Palacio do
Rio de Janeiro, eQl 6 de !)larço de 1829' -José
Clemente Pereira. -Acha-se no Diario Fluminen
se n. 55, de Iode Março de 182g.

,

PORTA.JIIA. DE 4.4 DE MARÇO.

·App. ao Di410go Consto ~ . "

Illm. e Exm. Sr. - Tendo-se 'suscitado dUl'i
das em. algumas Prov.inciaa por ocoasião das-ao
tuaes Gamaras MuniC;ipaes, sobl!c o 'provimento
dos lugares de Juizes de Orphãos e Ordinal'jos~

bem como da autoridade que 'deva subs~itnir os
Juizes de Fóra e' Ouvidores quando possã'o estar
impedidos, e querendo S. M. I. que em todo
lmperio se' obse~ly:e- com uniformidade a decisão
que se tem dado, até. que a Assembléa Geral !le
gislativa haja dtt reguh1f,eSte ohjecto,..manda de·
clarar a V. Ex , para o fazer constar ê observar
Dessa Pfl)lIin~a, que os Juizes OrdiDarios. e,de
Orphãos deveráõ cootiuue:r a sen eleito! cem
até agora I porqu~ não hav~ndo ainda: lei 'Jue

Pernamfju~(). Bahia. :S. Caitzarin«.

a i 1/$200 ! ~ 080 {~O8'O

• 2~400 2;jt)i60 2~1.60

• de 3~000 a6"ft 2 "4O'tta-3:t)4'Q0 2~400 a 5~40p

2~000 1.~800 1.~800

.... 900 ~80o, ~800

. 8~0'\)0 , ,]~2.o0 7""200,
• 2 ~OOO 1. .... 800 t .... 800
.1. If,p. cento doval. I per cento. I por cento
• ~ 200 ;:f1)f.60 ~ 160

2;jt)000 ~~aOO 1.~800

. .

N.O 14.
, ' , f 9

'.l'abella. dos fretes dos paquetes mi} tri~"'estredo 1o de Março a 50 til! Junho. de l~.
Do Rio de Janai,'o para

Saccas de feijão, arroz, fl}rinha, ele., de 3 alqueires.
Caixas de cera de 3 a 4 arrobas. .
Caixões, segbndo o tamanho. •
Jacazes de toucinho, cal'l)es, etc. .
Ferro.., aço. chumbo, ~tc. - o quintal.
Pipas. . • • • •
Barris de quaJ.ro em pipa. . :
Dinheiro, cobre.. praIa, ouro, joias, etc,.
Conros •
Fardos de 2 rolos de algodão. _ .
Caixões de sabão e de outros objectos o- conforme o seu

tamanho. • ...••.
Os frete;; de Pernambuco para o Maranhão e Pará

são os mesmos que daqui para Pernambuco, e para o
Ceará e Tutoya menos 80 por cento

• Os retornos são os mesmos fretes, accrescenlando
01 artigos segnil'lles:
Amarras de piassaba.
Louca •
Sal'. . .
Cocos • .
Taboado .. .
Pranchões de 16 palmos.

Imp. avulso.

PORT ARIA. DE 6 DE MA.RÇO.

!\landa S. lH. o I. , pela Secretaria de Estado
do Negocios do Imperio, participar ú Camara
l\Iunicipal da Villa de S. Sâlvador dos Campos
lJ.ue lhe foi presente o seu omeio ue 29 de Fe,.ve
reiro proximo passado, em que dá conta das
dlJ"idas que se suscitúrão por terem sido eleitos
para Vereadores Jo é Vieira de l\1attos e Antonio
José de Sequeiri\ e Silva, quando na apuração
das eleições para Juizes de Pnz o primeiro tinha
já sabido eleito Supplente da Freguezia da dita
YilIa, e o s.eglHldo Juiz de Paz da Freguezia de
Santo Anlonio Elos Guarullios; e que, não tendo
a lei declarado qual das duas eleições pref6re so
bre a outra: ha por bem o mesmo Senhor resol·
ver que se deve deixal' aos eleitos o arbitrio na
escolha, deven:lo por isso aCamara: deferil' a
Antonio Jo é de Sequeira e Silva, na fórma por
eUe requer~da, ficando sem effeito aposse de Ve
reador "que, contra sua vontade, foi obrigado a
tomar, em cUIDl?rimento das ordens da Camara,

,que não attendeu á sua escusa, e dando·se:\he a de
Juiz de Paz, 'para qoe se, acha habilitado; qu.e não
asta porêm no mesmo ~caso José Vieira de.l''lat
tos, pois que o lugar de Supplente, para qUe foi
Domeado, não pedendo verificar-se senão por
impedimento do Juiz de Paz, que póde não acon
tecer, não o di.spensa de se!; Vereador, por ser este
bum emprego que se verifica immediatamente)m
quem està desempedido. Palaeio do RiO' de Já-

, Deiro, em 6 de ~Iarço de 1829.-José Clemenl'J
Perejra.~Acha-'fJ.no Diario Flumillense n. 55, de
Iode Marfo de J 829. r



1829. 47

II

ellftíqgui;;se estes ll!ga~e~, Q pe,m .lhe,& ~ira$se a
a1;UPna e electÍTd's, ~enf;tum\l tpmbem ha.que,

cstabelecepdo nova fórmil de eleicão deUes, 6
ztl$sêqessara~disposições.daPr4-, liv. I", tit. 6".
e,alv.a ii de 1.2 de Nove,mbro. de,I,6.l1, as quaeS'
pe}'! <:~,~~a de leI ,ao lO ~e Ou,tl1b,ro de r~28, só
fll.rão lI~terildas quanto somente aos OffiClaes das
Camaras, isto he, Vereadores e :procuradores
dQs Conselhos. Que nos ;rm,pedlmentos dos Jui
z~.s dç J!'óra d~verá passar a vara' ao -pcimeiro
Vereaçlor da Camara respecti"va, na-conJol'mic1,a
de da lei e:rlstentp, aqQ(l1 ; ,:Ião estaridõ revoga'
da" não he incom.pati vel codl as l\i,sP9 ições da
sobredila lei do lO I~e Outubro de 182.8. E por
que os primeiros Vereapor.es ·das Camp.ras actuaes
são os J?r,~identes deltas, são esles. os que devem
suh~itq1r os, Juizes de FÓra, aindfl que não se·
jão o!l mais velli,os em'idade, visto que a Cons
titui~o, e a mesma lei do I" de Outubro tem
cOII;l.Stituido na maioria dos votos a regra das
precedencias; e finalmentcl~ que o Vere'ldor Pl'e
sf~ente da Camara ~l!Ie occupar a 'Vara de Juiz
de Fóra não deixa por isso vfiga a Presidencia da
Camara, por não serem a~ obrígações de ambos
os lugares incompativeis ele se servirem simu1ta
neamente., e que l\contecend~ faltarem ou ~ereJ1l

impedidt>s· ao mesmo tempo o Juiz de Fóra e
Ouvidor residentes na cabeça da Comarca, ser
vü:4 de Ouvidor o Presidente -da Cam ara e de
íõ'z de JJ'qra o immediato em votos. ' Deos guar
de ii V. E;x. Palacio do Rio de.Janeiro, em II de
M.ar~o de' 18~9.-Luei{) SQafes Teixeil'a ae Gou-
vêa. -St. Visconrie de Camamú, .

Nesta mesma -cQBformidade aos Presidentes
das demais Provinci~s.

P'
POBTABU »:8 ta, D:B MARÇ'O_

Imp. avuIBo.

Sen(10 presente a S. )1. o I. o officio de 2 des
te mez no quaJ o rreside,Ote da Cam.ara Cons
titucional da VilIa de Macahé. Joaquim Alvares
de Brito, partícipa as duvidas em que se acha,
não só. de exercer o referido lugar de Presiden
te, porque, tendo a maioria de votos, he o me
nor em idade, mas taU1be~ de exel1cer o de Juiz
pela lei, ~liOmo exige p Ou~idQr ·daComarca.. por
estar.servindo ifil,Jgalmente Manoel Gomes -Bra
ga: manda o m smo A. fi., pela Secretaria de
Estado dos NQgocios do lmperio, responder-lhe
que" por ser maior 00 velos, lhe compete ser
~resldente da Camara, apezar de ser o menor em
Idade, nos termos da Constituição, art. 168; e
que, qua~to ao exercicw de Juiz pela lei, lhe será
c~mmnDlc~da a cQmpetente decisão pela Repar
ç.aQ ,da JustIÇa, á qual compete o conhecimento
dllste objecto. Palacio do Rio de Janeiro em 15
de,i~1arçõ de 18:19' - Jose elemento !Pe:eira. _
.U' J,c!la-Ie 1lQ Diario Flumituns, n. 60 .. de 16 de
lrl.ar,o de 18!19' ' . ,

\

DBcllE70 DE !() DE MABÇO.

. éoB. IIIDcher.

Dei por b o11denar t a aooformidade do
_&.16 da COf!su~~o,.flue ace~e proyiJO-

riamente n segui,nte resolução do Conselho (\e
raI da Provincia'de 1\IióaS'Geraes :

Art. unico. As conhecenças que pertenoem
aos Parochos.naq.uP.1la Provincia õão fixadas d'ora
em diante em 80 rs. pOl' cad.a pessoa de confissão
indislinctamente. Lucio Soares Tei~ei.a de Go:.!
vêa, etc. Palacio do Rio de Janeil'o, em 20 de
1\larço de 1829, 8" da lndependencia e tIo 1m.
perio. - Com a rubrica de S. 1\1. l.-Lueio Soa
res Teixeira de Gouvêa.

DECRETO DE 20 DE 1I1A.nço.

0011. PlaDcber.

Hei por bem ordenar, na- conformidadé do
art. 86 da Constituição, que se execute prol'iso
riamente a seguillte resolução do Conselho Ge
ral da Provincia da Bahia :

Art. L" Nenhum escravo cujo senhor fôr
moraàor da Cidade, ViIIa~ ou Povoações, e viva

- em companhia clestes, e bem assim nenhum es
cravo qne residir em fazenda 011 predio roslÍl:o
~e qualquer denominação que eja poderá sahir,
aquelle da Cidade, VilIas ou Povoações, e este
da fazenda ou predio rustico em que haJ>itar,
sem comsigo levar huma cedula datada e assig
nada por seu senhor, Administrador, Feitor ou
quem suas vezes fizer, em a qual se indiquem r1
nome e naturalidade Cio escravo, seus mais sa
lientes signaes, o lugar para onde se encaminha,
e o tempo pe10 q!1al deva valer a referida cedula.

Art. 2. o O escravo que se achar fóra dos lu
gares designados no precedente artigo sem a
sobredito cedula será immeaiatamenle preso e
remettido a seu respectivo senhor, para o casti
gar, guardada a móderação devida; no caso
porém que o escravo não declare li quem justa
mente pertence, ou seu senhor não seja conhe
cido pelo ap.prehensor, a'pprehensores, ou outras
pessoas que possão informar a esse respeito,
será sem demora remettido ao Juiz territorial
do fugar em que se verÚlcal' a apprehen~o, pelo
Juiz de Paz do re pectivo districlo , o qual, pO'f'
edital (que tambem deverá mandar imprimir nas
folhas, ha vendo para isso commodidade) affixa
do no lu "'ar mais publico, e nos immediatos do
em que ;e effectuou a apprehensão, fará da mes
ma constar, designando todos os signaes do es
cravo apprehendido~ porque possa vir a ser cOo
nhecid.o, e assilU tambem da sua relilessa.

Art. 5." Nenhum preto ou pretos forros, _fri
canos, poJerá sahir da Cidade, Villas, p~v??ç~es, _
ou fazendas e predios em que fór domlC~harlO ,
a titulo de ne"ocio, on outro qualquer motivo, o

sem passaJ>ort~, que poderá obter do Juiz Crimi
nal ou de Paz do lugar, a arbitrio das partes, os
quaes sómente lh'o conéederáõ preoedeodo ex:a
me da rc"'ularidad~ de soa cooducta por m~o
de tre~ testeJllunhas que a abonem (caso não seja
conhecida e abonada pelo mesmo Juiz), e em
t.aes passaportes não sómente se jodica~lJ o.n~me
do indivi4,uo que o requereu, seus D1à1! dlstlnc
tos signaes~ e o lugar para onde se e1fc~irJlra:
(como he coslum~, mas tambem se aelfplIl'i
o tem'p'o por quê ~,ã'Q durar 08 ditos p. or-

6"
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tiS, porquanto ha lodo a prcsumpçãQ e suspeita
de que laes pretos são os incitadores e,provo
cadores dos tumultos e commoçõe5 a que se tem
abalançadu os que existem na escravidão.

Art. 4.· Os pretos ou preta forros, Africanos,
que transgrp.direm o determinado no precedenle
artigo, serão immedialamentc presos e remeUidos
ás ~utoridades terriloriacs, para lhes impôr pela
primeira vez a pena de oilu dias de prisã~, os quaes
se mulliplicarúõ pelas reincidencias.

Art. 5. 0 A execução da presente proposla fica
encarregada aos Juizes de Paz por si e pelos seus
Cabos ou Officiaes, e bem assim a todos os Offi
cia~s de patenle, quer de l\1ilicias, quer de O,'de
Danças, que, cumulativamente com os predilos
Juizes, ficão autorisados para inspeccionar e
fi~caLisar os mencionados passapqrtes e cedulas,
procedendo na fórma rceommendadada DOS an
teeedeo,tcs artigos; c para acautelar c acudir a
qualquer tumulto que possa suscitar-se, dcverúõ
aquarlelar.se as tropas de primeira linha, assim
de Caçadol'es como de CavaHaria c Infantaria,
Das immcdiações da Cidade, deslacando paca
aquelles pontos que o Presidente da Provineia
julgar necessarios.

Ar!. 6.· Quando porém não houvcr tropa de
primeira linha em numero sumciecte, serão os
deslacamentos de fóra da Cidade preenchidos pe
las tropas mílicianas dentro de seus respectivos
'districtos. Lucio Soares Teixeil'a de Gouvêa, elc.
Palacio do Rio de Janeiro, em 20 de Março de
1829,8. dq Independeneia e do lmperio,-Com
a rubrica de S. M. I. - Lucio Soares TeIXeira d~ ,
'Gon êa,.

AVISO DE 20 JIE AURÇO.

O~jgiQal.

Tendo S, 1\1. I. incumbido a V. S, de exainr
nar os li vros de registo das leis; decretos, con
sul~as e m&is l1iplomas das Secretarias c Tdbu
naes ~esta Côrte, para se extrahirem deHes as
copias que forem precisas; ha o mesmo Scnhor
por bem que V. S. declare por esta Secretaria de
Estado o (Iue ti,'el' encootr<\do relati\"amentc ao
ordenado do Cirurgião-Mól' do Imperio, envian
do copia dos docl\mentos que senirem de illus
tração a esse objecto. Deos f;uarde a V. S. Paço,
';m 20 de Março de 1829' -José Clement,e Pe-

, e
.rell'a.

PORTARIA DE 21 DE MARÇO;

Cou. Braz. '

D. Pedro I, por graça de Deos, ele. Faço' sa
1lcr a vós Conde do Rio Pardó, GOl'ernador das
Ar(Ila~ da c.ôrte e Provincia do Rio de Janeiro,
que, sendo-me presente ã consulta do Conselho
Supremo ~IiIitar, a que mandei proceder em con
sequeneia do vosso officio de 5 de Janeiro deste
anno, em que me pedieis resolução sobre os ven
cimenlos dos soldados sentenciados, 'a respeito
dos quaes não .!ta regulal'idade detel'minada ; hH
por bem, confol'mando-me ilY.ciramebte ccrm,Ao
parecer do mesmo Conselho, determinar ~ por

minha immediata e imperial,resolução de 19 de
Fcvel'eiro do presente anno, que com o.s ditos
sentenciados se observe o seguinte:' I"', que os
réos militares sentenciados a trabalhos de' fortifi
cação por tempo menor de scis annos sejão for.
necidos, pelos corpos a que pertencerem, com
os ,'encimentos que lhes concede a carta regia de
19 de J~evereiro' de 1807 e aviso de 25 do mesmO
mez e anno, visto terem de voltar a servir- nos
mesmos corpos depois de cumprirem suas sen
ten~as; 2°, que os réos militares sentenciados
a trabalhos de fortificação por tempo maior de
seis annos sejão excluidos do serviç\! do~ Corpos
a que pertencerem desde o dia da publicação de
suas sentenças, e immediatamente remettidos,
com guia, aos Governadotes d~s fortalezas em
que tivj':rem de cumprir· os ditos tl'abalhos ,cuj,?!
Governadores lhes abonaráõ para a Thesouraria
Geral das Tropas, por via dos Almoxarifes das
fortalezas, e igualmente para o Commissariado,
os alimentos caritativo,s que são de pratica, belp
como o vestu;lrio preciso, o qual de nenhum
modo deve ler a apparencia militar que, além da
indecorosa com ferros, já lhes não pertence; :;.,
que da mesma fórma sejão exeluido's do serviço
elos corpos os réos militares sentenciados ii pena
de terceira deserção, seguniio a disposição do de·
creta de 13 de Outubro de 1827,. que snnccio
nou a r~solução da Assembléa Gel'al Legislativa,
mas que a estes réos abonem os Goyernadores das
fortalezas, pela fÓTma que fica indicad~ os ven:
cimentos que lhes concede a cartn regia dc 19
de Fevereiro de 1807, cuja disposição não Mro
gou nesla parte o mencionado decre~a : 4·, final
mente, que aos réos militares que. forem exclú-i
dos do serviço dos corpo"s em consequencia de
sentença que os condllmne)l lrabalhos publi
cos sejão abonados os alimentos caritativos e
preciso ve~tuario pelas lteparlições a ~ue forem
entregues, COn formo o' uso em pratica com os
mais.Jlresos nellas empregados. Cumpri-o assim.
S. ~1. I. o mandou pelos Conselh.eiros de C,uer
ra abaix,o assignados, ambos d@ seu Conselho.
João Jacques da Silva Li boa 'a fez no Rio de Ja
neiro, aos 21 de ~Iarço de 1829. Noimpedimen
to dó Conselheiro Se'cre'tario de Guerra,! ~nto
Dia Raphael da Cunha Cabral, Offibial-l\taior, a
fiz escrever e snbscre"i. - Alexandre ELoy Por-
telli;-Francisco l\'laria Telle~. r f '"

, r .

~

PROVISÃO DE 21 DE lIfARCb.
I : r. .. l

poli. Braz.

- D. Pedro I. , peb gl'aça dé Deos, elc.' Faço sa
ber a vós Pl'liside te,<f Prd*inpia do CCilFú qu~

sendo-me presente )lIl,ma...consultn <10 Cons IhÓ
Süpn'mo lUilitarl a que" mandei np.r09cder? 'sobrll
o reqn rimenro de Jdão da Guérra, 'P;1~iOS, S,ar,
gento-l\Iór do Batalhão n. 74- de C3'Çatforés da se·
gunda linha do Exerc~_, em que Jicde o llaga
mento da forragem do dito posto que a Junta da
Faze~da P.ublica",da attnFr-o\'incia l~e nega, não
ebst'ante a estar pagan~o ao :Ajudante 'do. Ipe Dl~

Batalhão Jgnacio Joaquim Í'iu'edes, e cóMótmllól'
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do-me inteiramente com o p3recer do Conselho,
no -llúal 'clara c espéoificadlmente mostra á face
da Legislação existente, tanto' a falta de direito,
dó Sargento-l\lór João da'Guerra Passos no pa
gamento que 'requCl', como a do Ajudante Igna
cio Joaquim Guedes ft percepção da forragem e
etape que tem recebido por mani(esta culpa da
Junta da Fazenda, que cllm abuso e contra II in
telligencia da lei accedeu a tal pagamento em 'Pre-'
juizo da Fazenda Nacional, a quem a Junta he
responsavel por seus actos iIIegaes: hei por bem',
pÓr minhá immediata e imperillll'eso'lução de 19
de Dezembro do ouno prolimo findo, iudeferin
do a pretcnçâo do sobl'edito Sargento-~Iór, de
terminar-vos que logo mandefs suspender ao Aju
dante Ignacio Joaquim Gue4es o pagamento de
forragem eetape'que inl!evidam~nteestú perceben
do, c façai~ indemni ar a Fazenoa Nacional de to
dos estes vencimentos, pagãs a-6 dito Ajudante, pe·
los membros da Junta da Faze,lldu que em 16
de ,,lulho d.e 18~5 determinárão tal pagamento.
ooino responsaveis pela falta de intelligenéia no
cumprimento de seus deveres e. má applioação
dos fundos nàéionaes lIue lhes forão confiãdos ,
remettendo ao Thes<iul'o' Publioo documento au
thentico dtt o haverdes a~siD1 cumprido; e para
dehuma Vl!z PÔI' tCI mo' aos abusos 'que sobre os
véncimentos' que competem aos Sar-gcntos-IUó
res e Ajud~nte5 dos Gorpos da segunda linha pos
são existir, rabto 'nessa Provillóia cómo em todas
as outras do Impedo, em prejuízo dá Fa~enda Na:
cional: hei iguiíllnentc por hem1 firmando regra,
~eterminar o s~giJihre, que m'lOdo seja obsen-a
do em fodas' as ~l'ovincias' do I'mperio, com ex-'
cepçãe unicaIÍlertte do casos' párticl,llare deter
minados pol- expressas ordens minhas: 1°, que
ads Sal'gentos ~lóres e Ajudantes dos CO\'p09 de
Milicias promovidos na C'õnfGrfhidade dus ins
tr'Uc~õe5 'que bahárão 'Mm o' decretO' de' 4 de De
~\1'lbro de 18'2'2, bem como ao'S Ajud'ántes pro
movidos pára os ditos corpos seguudo o decreto
de 5 'de l\1arç:o lle 182'5, corop.etem os ine'smos
vencimentos que-percebem nest s postos os Offi
oiatls de 'igual graduação àos corpos d~ primeira
linha, regulal'ldo-lhe~o soldo pela tabella Ue 28
de I\larço de 1825, e os mais vencimentos pela
tabella/de 2i!j db Abríl de 18~51) 2°, que aos Sar
gentos-Móres e tfjudnntes dos Corpos de 1\1ili.o
oias jú exis~e-t'I\es oestes pGstós 'quando baixou.. o
decreto e t bella de ? de lUarço de', 821 tão só
ll!.ente lhes compete o soldo arbitrado nesta ta
beBa') por assim b hà~'er detetminàdo na minha
iml'erial'resolução de 5'1 de Janeiro de 1822,em
€W.~. íl';1''fj7\-ex,tel'lsiva ,! pOI"nilo estal'ein ooml~re
héndhios na, di rosição do' dito decreto, nem tia
ao decreto de 8 dc Maio seguinte, rnds õão tem
diréito a nen-hI'lITI,6tUlrovellctmento; 5", fitlalIDeo
te7 que aos Sãrgcntd.s-Mórl!s Ajudantes aos Cor
p,OS.dé MiIloibs quc ten~u'io sitio ou forem de fu..l
hlro ·plfomovrrlos ra estcíl po los de outraS élaS
ses ,'fél'lr.l1n' de ignàtlas nos decretos de 8 de
{áíO"de 18n',-4 de OOembro de 18!1!ie I) ae

Março ·de- '1823, lIBicámente- oompel6 I) sol
do da tàflf:11lotecedetl e á hbeiJa·de ,. de Março
de 1821; na,> hltven:d~po ltha determinação mi"

nba em contrario. S. ~I. I. o mandou petos Con
selheiros de Guerra.abai·xo assignados, ambos da.
!leu Conselho. João Jacques da Silva Lisbo.a a
fez no Rio de Janeiro, aos 21 de I\larço de 1829.
No impedimento do Conselheiro Secretario de
Gu~rra, Antonio Raphael da Cunba Cabral, Offi
cial-I\laior, a fiz escrever e subscrevi. - Alexan
dre Eloy Partelli.-Fraocisco ~laria Telles.

RESoLuçÃO _DE 24 DE MARÇO.

Manuscriplo al\lhentico.

Senhor. - Tendo requcrido 3 v. 1\1. 1. por
este Tribunal o Coronel Manoel Leitão Bandeira,
D. Gertrudes Ignacia Velovi Saião e s.eus filhos,
viuva do Capitão de Fl'agata Garção ; e o Bl'Íga
deiro Anastacio' Corrêa Vasques, o assentimento
das tenças puras e correspoot!entes aos postos das
uas patentes, que y. 1\1. I. foi servido conceder

lhe pura e simplesmer.te, na conformidade do
assento que tem constantemente servido como
lei. regulamentar, assim recon hecida por V. 1\1. I.
e seus augustos predecesso,re , II vi ta dos com
petentes àlvarús ·que apresentúl'ão, firmados por
V. 1\1. L, e referendados pe~os seus competentes
Ministro'8 ; deferio o Tribu'nal, mandàndo fazer o
competente e pedido assentamcnto; c sendo de
voto contrario o Conselheiro I\Ianoel José de
Sou7ia França, e pedindo consulta, se suspendeu
aquelle deferimento e se lhe concedeu, ordenan
do-se que, com o vuto c parecer daquelle , su

,hi 'se á presença de V. 1\1. 1. 'para determinar o
justo.

Parece ao Cónselho que, no deférimento que
fez, se conformou oom as leis, com o projecto
da Constituição {lue jutou, com o seu constante
procedimento em igualdade de circumstancias, e
com as determidaçõcs de V. 'M. I. nos decretos
das concessões. As que os supplicantes obti verão
forãopuras e simplice" corre pondente. ao'S seus
postos militares, na conformidade do llssento ti
do e' reconhecido coo tantemente como lei re
gulamentar pelo competentes Tribunaes, pelos
muito dignos Procuradores da Fnenda, e por
V. IH. 1. e seus augl1stos predecessores; logo, he
claro que nestas circumstancills toda a iogerencia
deste negocio he só pl'opria e privativa da auto
ridalle de V. 1\1. I., a sim declarada no projecto
da Gonstituição , . e con~eguintemente indepen
dente Cla approvaçiio da Assembléa Le~ lativa,
que só 'he compelentll no outro caso estabeleci
do na mesma C()nstituiçãó : marcados os limites"
he necllssario que se não e~ce-dão; aliás,tudo ser .
desordem o conru ão. V. 1. I., ' o seu Ministe
rio está tão pCJlSuadido desta verdade que, além
de ter sido n pratica oonsl:aote de proce~er este
Tribunal a semMhantcs assentaníl!ntos por esta
màocíra, 111 imamente- résolveildo a oonst1Jta do
Coronel João da Cruz dos Reis lhes concedeu
pura e simplesmen te a remuoilí'aÇão' de 120:tf> rs.
q"ue.pelo s~u posto de Ife'nente--eórboel.etrecljfo
lhe co~petia, i to em dat de I ·de Outubro
de 18~8)re em data de 8 de,daneirD··.d~pr6sente

anno se' dígn61lj por poriaria 'npedicla pelll Se·



G i.lt G Imper-i,Qo,f' partj;ciIWr.(:;ii~~ Come~
í:nOéllVa 'rese,r,vpda, par-a se,.. We.&eQte p .Asse,..

'l>léa ~glÍsl~tiYa, ª lJ.o~s\l)ta dp mesmo J;rj~un"l
s.ohre o Ctquerimentod 'o;~q.Ç1im Frapcisco LQ_
bão, pOJ1 l depend,er da )Wprovação d mes~

AsseilJbl~a Gel'al a veLúç.caç~o d<l teQ,ÇA de ~oo:t/)
rs, que lhe fôra cOQcedjda, ell,1 resolução de 50
de De~eJ1lbro" em sua fiLb,a O. l-~o,li)(lJ' Joaquim
Lobão, Da exprc!'são deIara esta portaria se
evidencia que da a1'lJ1'O"'~0 da A.ssembléa Ge
ral não dep~ll1J Go~essão de seJP.C1hantes re
munerações taxadas peb lei r.egulamentar e con
suetudinaria, Úlás'sim :J outra qu'alidade, qual a
de ~e,Jifictição em hum outre qjlle. não seja o re
mnneradct. Estas, além de ÜIutros :mui obvias
pondera9ões, são os motivos por que o Conselho
deferia apretençã<1 dos supplicaAte , Ql'ln,dando,
effecti amente fazei' o assentamento pedido..

Carene ao Conselheir.() E crivão da FílZeQd~,

M'anoel José.de' Souza F~ança, .que não póde ter'
lugar e t<lllalibel'açã.o .do C9nselqo.. ao menoS'
emquanto por V.d"!' 1. ,não fôr declar~d.~ Q sen.,. ..
tido 'da sua im'Perial r,esolu&ã.o,de 21 de N:ÔVe(l1~.1

bro do anno pro!timo passado, que he do thcor
seguinte: - ão', se expeça abal:á, nem se ,abril!!
3S811ntamento de remuneração' alg,uma pecuQ1a-'
ria não fixadá por lei, sem que preceda a neG~$';'

saria approvaç::ioJda .A,ssemhJéa Geral Legislativa.
_As razões·em que se rund~ o mesmo Con e
lheiro E cFÍVQO da F(l.zenda são as que VQU expôr.

BaixDndo a este Tribunal a dita imperi131 f'e~o

lução de 21 de Novembro do anno proximo pas
s<ldo, se -entendeu pelo's membros do me mo
Tribunal que cntão fazião despacho ser eUa
eompreh'ensiva das tença~ que se tem conferido
6 houverem de Gonferir-aos Officiaes do Ex:ercit(),
cujas mercês-- se tem regula"do por huma tarifa
que o Conselho UD Ultramar -em Lisboa redu~ira

3 assento, afim de fixaI' a deJibera9ão das su.as
consultas, qu.aod.ó occorvesse dB'spacharem-se os
serviços feitos nas c0oquistas; e portanto, no
primeiro - requerimeotoque ~ apresentou D9
GfJOscllio, ,pediodo Ilssentimeot0 de taes teoças.!
~ue,foi o do Brigadeiro José Mar~<l Pinl,e Peixo-"
to, se pôri o seguinte despachiO: --Apresente ap
pronção do Corpo Legi 'lativo" GJOmo SJ'l achj1
determinado na 'resolução de, .:11 de Noye;Iubro
de 1828

Occorreu pnrém depois'que, soore\'illd@ iguaes
pretenções dos {lutros pensionari0s:militarcs de
que se trata. a tempo que fazião o de$pªého do
Tribunal alguns dos seu&. membros que n,ão ti.
,.bio intervindo naqucnê~Se 'VencesSe por maiori~

.lo tIe ...otos rpanda\:-se abrir o-pedido asseptameoto,
t'OOda'da esta deliberailão 1'Ia b~theli~ de se.;o.Jilo
a&Seoto do C'()nie!ho do UItrama!' reputain, cemo
lei, o que cOMeqllentemente .e~eluia- 'I!SPllCi4
ela comprehensão da cilada rell$lU,Slão.

Aori:lito Conselheiro EsorivãO' cJll Faz(loda pa
PeCIll que se não plJde elevar á categoOl'ia de lei o
a!IBelllo' de 08 ae M<lio de .791t,. que tomára o
C1onsoTho do Ultramu de Lüboa.,. e a que €I C9Doo
seIJrf> se refe~,. .•em de~al' e o:lfeo61l dil plesma

• A h·storia ·d. noSSa 1e«i4Iaçâ'o lIf)tlga,: que'* a ••ma do Beillb • Yonu(id•. iates d~ Q.Q~

I~4l:!pe,ad.enl1ia ,.PAA~ica~, 'f>ost,o 'Q!fJl;eça .g~~Ye!
~pm~lia& I,lOS, ,:lipJ.o as' puja. ,cgll~p~o , fQr~iJ.
b,oje o nosso Codigo, d~soend.q, :4a.,cal ta, dI! lei
~s~a~a .e p\l~lioiitda J;J~ ChanlleUat'a ,até aO ui
50 paf!li~ ,do l\l/Ílis'!,l'o o Secretario,d~ E~ll"\Q,

que, em OOII}e do Sob~rano~ .rnu~ps ve~IlS c1eclj{
ra 'a, alllpliava, e talvez r1erogaya as mesmas,
leis e~ yjgG,l', de$conhece todav,ia ª maneira ele
lesislar por meio de a sento de Tribunaes roer.·
IDflnte consulares i;le negoc:;'os confiaAlos ao sell
exame, CGOlO era o dito Conselho do Ultramm>·
a r.espeitó dos despachos das tenças. A. Ca&a ·.:la
Sl,Ipplicat:ão mesrpo, a cujo Regedor bc por di,.
rciDo permittido tOmar assentos em, )lesa Grande
com os seus d.esembargado.res ~ não póde oomta
do sem abu o cpostitujr e estabeIeper nos dHos
assento,lI ~U.1U dü:eiLo novo, pois que sua aut~

ridad.B 1J9. ca ip "e lhnita a9 simples elltendiment~

C decIar.ação ,das leis ~ist.entes, conciliando ~s,

duvidas que na p,ratica e execução dellas se sus,
cHão. 'das 135 'Vezes qlJe sahe da esphera 4e§.
ta a,t,tri~uiçân já o assent9 não póde, com d4;eÁ~o

s~r oPDig~t9ri.o e ch~m.ar,-se lei sem a'Sanc~o d9
So!tel'aQo.• ao qual 5e llecorx,i,a aJgumas vezes
pariJ esse ,e./,fuito. :Exemplo J temos, além de (,}U'"

tros que sel'ia ex-tensp Teferir" no assento de 9 de
A.bril de 177''). ~ que declarol,l, os· descendentes"
ascende~e transversaeso que se ~eYemalimen

tos, o qual, l'ar.ater vigor de l.ei" foi sancoiona
do pelo alvará tle 29 de Agost~de ,,6; e lemas
mais o assento da JUllla do CommellCip de 12 do
r o,vembro de 1789. que deu ás letr,as da terra as
mesmas forças ,dílS letras p.e, ca]llbio, o que foi
appro·vado epromulg<ldo' cQmo le~ JU) alvará di
1.6 d~ ,lan.eir.o de ,I 793" para ser~ir de regra, Por.
tanto, toda quanta importancia 119. callo se póde.
daI,' ao. dito ª ~eoto dI> Conselho ao U1lramar, de
2.8 de l\ol51io cJ~,1 992, pareçe que se limita a ser..
vir-se o Conselho deite como emenda 'Para r,e
guIar as, sulàs cOllsuItas em malel'ia, de, J s6J;viçps
militares, se pe qu~ O mesmo asseot-o, polie -hojp
hUl!lr~se co~o Iloa .o.ôrQl8.a tal:respeito, 'se.Qd~

como era respectivo de .serviços feitos no U1tra
maT pel~ Offi.ciaes do EXe1'cito de Portugal, cuja
cllnsiderjl,çáo' a,cabo)J pela nova ordem de cQusas"
s~ndo.o)'a os ditos serviços feito'5 no co.nhecimen..
to. do lmperio, e algu'Ds deites talrvez sem. bum~
s.ó campanha, o que na ppinião do-.mesmo Con
stlheiro Escrivão <lA Filze,n,da. os ~~clu_e de toos
remunerações, segundo o decretl;)'deri5 de Agp,s
to de J70Q4 .cuja let!'a he:-...Como o regimel!lo
do Despacho das Mercês q~e mandei faze.r não
declíll'a a quaUdade. de SE!rviç.os q~.e se' de,vem
dlW<l'etar, de que res\Jlta, despacharcJI}-se, <l1gun.s
que ~o ~rão digno.ll..destes llecreto!l : .sou servido
deçlar<lr q1J8 só se admiUão os requerimentos de
serviços feit.os na ~uerra,embaixadas, eoviaturalli,
secretarias de letras., e ,no,,- Tribun<le5 e seniç~
d9 Paço, e não se adD)itt-ão os das serventijlf
ou pl'opdedades de officios de ea"ta, nem 44
Offioi<le5 de Orden~ç.as"sllhoos que ~o Ileer~

J}B gn.erl'a e nos eJl_r4li,cjoll ,militares no telnJO
della. Alc~Q.tara, .•~ 4e.Agosto do '706. '•.

f.~u Rue entllodll 4 fO~to C.ODseJlMliro B...
C~Jãa d !Fa~Dd_ 4" epfQPre -6,9br,tiWt.., QQ



em lligar de 'J'oaifá1ítt JMB Ó'r\es Pereit'a e Fi
cisco José do Conlo~ 'ereadore- da Cama a at
tual: manda o mesmo A. S. pela Secretaria de'
Estadlo lfus egoCios dó Fmpei1.t>, declarar â re
ferida Camara de .Macahé que a escusa de Vere~1..

dores dada por. ella a es.tes em pr~uizo daqoelles
nãQ he le3a1, tpor/rué' a reéleiç&:o efii que falia ,o
art. 18 da lei de 1 de Outubro d~ 1828 se deve
entender relativamente aos Vel'eadores <las novas
C~maras Municipaes, é não a reSl\eÍtO' dos que
sên'irão Das tranSáctás;' e que sendo oestes tê~
mo J:)elIrrundaclal~queira dos sul>plicantes, deve
a dila Camara e cU a-los, e chama'r 6 Illéti~Rj.l

nii(]ó~ 10a'quim J'ósé Nunes PereÍ'ra' e Francisco
J aSe dó' Colito à posse dos respectivos cargos para
q'ue forao eleitos. 'Pal~cio do Rió Ile Janeito; .em
31 de Março clç 1829. .-:.Josê Clemerlte Pereira.
- .tf'élla.-se no Diario Flumi1'lctise n. ~75, de 4 de
ÁbrifdC182'g. '" .' •, I _
-:J

FALU -de S. M. o I: pronunciada ná abertrLra dá .Is,.
- 8e~bléa Gera.l Legislativa, na sdsiio imperial ti

extl'aordifU1:tía de 2 de Abril, de- l<8i~.

AU'gu5tos ê IDi~nissiml)S: Senhores Representantes

da Nação Brazire'ira.

l:Conl-oquei exh;acrlluinariamente esta Assem-
bléà p.or dous motivos: ".'

O primeiro, a inesperada noticla.de que ~a.;

vão a <ihegar tropa e traogeiras' de emi/!t'ados
,portogu.ezes, que vinhão buscar asylo neste lm-
perio. ,

·0 segundo, os negocios da FalJcnda em geral,
e- có ln especialidlide q arranjo do Banco do Bra
zi\, que 'até agora não tem obtido desta A-ssem
blea med;das efficazes e saJutare .

O primeiro ces Oll, o egundo existe, e muito
lame'o~o tel' a nece'ssidadé de o recommendar pela
qUálta ye71 a e ta Assembléa. ,

Clar.o he a todas as luzes o estado mlserave\ a
que se acha_l'eduzido o Thesotlro Publico, e mui
to sinto pl'ogooslieat' que se ne5ta se são _estraor
dir:laria e lho decursb da ordinaria a Assembléa, a
despeito de minhas tão reiteradas recommenda
çõés. não arranja huro negocio de tanta: monta..
desa tro o deve ser o futuro que nos aguar a.

O meu l\linislro e Secretario de E lado dos Na
gonios clã Fazenda vos fará ver detalhadamente a
neoes idade <l u'l'genqia do huma pl'ompta medi....
da legislativa, ql!le' 'destruindo de, hum "golpe a,.
causa principal' da calamidade e~llteote, me'lho
re as desgraçadas circumstancias do Imperio, e
que, fornepeodo ao ~o'Verno os~meios preois~s e
indispensaveis p:lra' e exeoutar com provelco,
oa~ empelore a aetCial crise. .

Ene 'vos,apresentarÁ huma prospos.ta sobre este
~)!léto, ,que eu espero seja tomalla. na derida:
considellaçãO'. .' 1

.. ~'lIDaglrlitúde de hum negooio,em que a' açãb
t,e~ ~~stJl 5.UJs !~6~5 e .eip~ âDÇa j~& fal arer

POIITARIA! DE 31. J1E MAJIlÇO.

lmp. am~ ,

Sendo presénte ÍL S. M. I. o requerimento de
Ant?nio M-adciscoJ.de ~iglDeirÍldo eaneiso ,
J011e. CoeUi no quàl fazemn'er 8 in ubsisteIl'Cia'
das tazÕC8;pGlrqllC a.Cllinam da. Vjija de ~,"João
de Maoahé () :eo,nm. rá P'\f-él, ~ffi~r p~s~, ,do~
cargos'de ellOldor~~1l,~V~~ ~ra . ~9·C1.f-a1~.

ielililn\en1o di t:res tençls ~~lita es, :tJ iin 'como
I1d de Ó'tifra:s' qUaesquer qucuirO sâo éxpres~
mente t-3'xliàas em Yei, bavendo-se a hD(íeflàl
resolucão de V. l'rl. I. de 21 de Novembro cfo anl1ó
pro"t'hÍlo pa~sado j como comprehlm'siri .de1las,
3'egundo "foi 'p'riineiramedt'e' 'det'erminado' pelo
Conselho."lfio de JaIieiro; em 6 ~e M'arÇ!o de
1829, 8° da fridependencia e do t'O'l'p.e'rio'.'-Jl,)sé
Fortunato ae Brito ABreu' S,é;>uza e M~nezcs-.---:

João Sabino de lUénb Bulhoes Lacerda Casletlo
Branco: -1\bnoel José de SouZa Fr3:nça. _

R8SC1lupiio. - Como plU'ece ao Conse~h-eirtJF:s
crivão da Flizenda. P'aço,' ~4 de ~farç:o de i 829.
Com a rubric'à de S>1\1. 1;':"-lUigue1 CállY!on d'tJ
Pin e Almeida. ..!...,;. ,/ehd-sr o original no CartorDd
actual crI} The$OuJ'o Naciori'al.

r l\laouscripto authentico.

,- Hei por bem que se'execute prov,isllriamente
na provisão de Minas Geraes a pcoposta que o
CQnse~hél Geral da mesma Provincia 'fez subir á
minha 3ugustai'pretiElnça ~ conoebida üus .artigos
seguintes: rOJf seràb fia'rlbs os dire~& que:se ar
reeadão ~o negÍstos aos que p~tarem fiança!
idoneas ao sel! pagamento perante a Junta da
FazenHa; 2·,la fiança será da importancia de
10;00o;rp r5., e nunca os direitos fiados deveráõ
dedlarar oI\egisto 0\1 registos a querse pretenpem
o6nslituir deveu.ol'es, para se fawrc1m as necllssa-(
nias communioações,' afim da Sel' obsel'vado o
art.I~·; 4·, as letras passadas aos egi los hão de
ser impreterivelmente pagas em quinze dias de
p.ois q,ue forem recebidas nas.·respectivas Estações
05 direitos do ql:lartel a que pertencerem as divi,
das; 5·~ qa direitos frados po'detá0- ser: pagos Da
Tlíesouraria Gcna! ou em qualquer das:lnlenden:
cias das Comarca que escolherem os de'Vedol,'es.j
mas devem fazer constar este pagame.nto na Thll
souraria Geral no prazo marcado no 31,'t.1 4·;.
6·,'os que huma vez faltarem ao pagamento das
suas letras não serão mais admittidos a despa
cho com fiança; 'i~', a -lei de 23 de Outubno de
) 827, sobre o meio por cento ao mez pela demo~

ora ell) pagamen.t'o -dos,bilhetes das Alfandegas, he
extensiva i,s'letras: dos registos. Miguel C.al,mol1
du Pin e Almeida, etQ. Palácio do Rio de Jane' 1
ro, em 26 de ~l rço de 1829, 8· da independen
cia c do lmp io.-Com a rubrica de S. M. 1,
MiS'uelCalmon du Pin e AJ.Uleida.-Aeha-s~á p...
15011. do Li'!>,. 2° de decl:etoS"da primeira Jieparti{i;;'o
fio Thesourp N(l,lJional, de 1820 a 1831,



I.
8ccrescçnta a seguinte c\ausula:-E esl.lfjão'i1pto,
J!3fa qualquer trabalho, e os menQres ~ decrep!
tos sem valor receberúõ sólóente Ip~lo .sustento c
puratho. , .

(;) Conselho he <le parecer que O additamento
prop"osto ás tres condições he admissiv-cl. Não
l11e pareoe porém conveniente a alteração da se
gunda condição, a' qual, ~egllndo 'o lanço oifere
cido, e seguindo-~e a letra origípal e espirito del
I , assenta o Conselho que devç ~er redig~da deste
modo: - Que elle arrematante pagará á Fazendll
Publica, como preço deste arrendame,nto, a quan·
tia de I: 182.)1;860 1'5., que são 4 por cento em que
se acha avaliada a mesm~' Armação (salvo qual
quer erro de calculo), n~o se incluindo a aval~

ção de escravos da sua~~'lbol'ação, por fazer o seu
jnrnal o objecto da condjção á parte.

Tambem não lhe parece admissÍl'el a alteração
da terceira. das condições originaes, senão na
parle em que o arrematante se obriga a susten
tar e curar os escravos menores de 14 annos, e
os decrepitos sem ~Qlor no in·ve~tario, porque os
escravos de' 14 annos para cima são aptos p;}ra
aquclle trabalho na proporção de snas for~as, e
pOl·isso. não convém deixar indefinida esta apti...
dão, quando se trata de hum cO'llracto em globo
como este, onde vão attendidas as compensa9ões
no preço delIe

Enlende demais que se deve entender o anno
do arrendamento po)' anno de pesca e nllo civil,
e pór ,isso conTém atermar no contracto o ulti
mo de Dezembro deste anno por ultimo dia da
corí'enteza dI) contracto, abrindo-se logo praça
de no'Vo·arrendamcnlo ,para ° anno subsequen~e,

no caso de continmiTem -a8 cousas elo mesmo
modo, e que ás con'dições se deve acerescentar a
seguinte: - Que, no Caso de ler a Junta da Fa
zenda de Santa Catbaririn celebr'ad~ algum con
tracto de arrendamento debta Armação, Ue cou
formidade com a provisão do Conselhc da Fa
zenda, que paua esse eifeito .se lhe diJ'\igio em 14
de Janeiro deste anno, Iicará prevalecendo o con·
tracto que fôr primeiro em data, se acaso se não
achar já de posse da Armação o outro contracta
dor, porque nesse caso preferirá o seu contracto
posterior ao do arrematante. .

O Consêlho entendeu dever admittir este lici
tante, POI' ser o unico 'que se apresentou, e estar
proxima a monção da pesca. Em 25 de l\larço
de 1829. n ,

Resolução. - Como parece. Pa{'.ll, 5 de Abril
de.J829.-Com a rubric~ de S. lU. I. -l\ligucl
Calmon du Pin e Almeida. -Ea;t1"ahida do Ol'igi
nal enviado 110 Conselho aos' 25 de A bl'íl. I ,

Manuscr;pto authentico.

Senhor. -Par pocfaria da Secretllrin etc Esta
do dos l Ne~ocios da .Justiça, de !16 de Janeiro do
corrente anno, mandou V. &1. I. remetlel' a este<
~9~1':;;n6, l'arà se ~onsnlt8r, o Tequerimento de
Q, ~laria HenriqueUi ac !\teUo., et;" que pede a
me;cê'háo só dó 6rc1eriall{)'por .1Otelro que peroe-

r

que o resultado sefá ~o lisonjeiro como t9dos os
hQl}s Brazileiros deverp esperar.
• Está aberta a sessão.

IMP1l:BÁDoa Con titució!?Jal e Defensor Perpetllo
do Brazil. )---'.:_--

RE~OLUÇÃO Di 3 DE ABt\ILo

llanoscripto anthentico..
•O Conselho da Fazenda' rlá conta de que, ha

.vendo mandp,!lo amiar. editaes, na conformidade
da resolução de 50 de Dezep-t1;lro de 1828, toma
da em consulta de 17 do mesmo mez e anno, para
se abI:ir de novo a praça e effectuar nenà a alie
nação das arD,lações da pesca das balêas, nos ter
mos do deCTeto de 15 de No'Venibro ae 18~7, nos
guaes se Gonvida"Vãn igualmente os empresarios
que 'll1iz~sem toma-las de arrendamento para a
pesca neste anno, na falta de efi'ectiva venda e ar
rematação destes preili{)s até o ultimo de Feve
reiro de .829, nenhum licit;wte comparecêra a
lançar na propriedade dos referidos predios, e
qUe por iss!l, passado. o dito prazo, se a'lmi~tira

o lanço de Antonio Mendes de Carvalho, unico
concorrente sobre o arrendamento da armação
de Garop3ba com o seu supplemeoto de Imbitu
ba, para fazer alli a pesca no corren~e anno. pITe
rece O dito Carva.lho o seguinte: t~ por cento
computatlos sobre o valor iótégral dos respectt
-vos prediol> e seus utensillos, com reserva dos
escravos, de cuje trabalho e applicação Cez lan
ço á parte na razão de 4:jj) rs. por mez, aceitan
do sobre huma e úutra e~pecie as nove condições
approvadas na resolução r1e consulta acima men
cionada. Accrescenta porém a~ seguintes con
dições:

10.· Que elle arrendat()rio poderá separar quin
zo lanchas da pesca de arpoar balêas da Armação
da Piedade 'pelo mesmo arrendamento especifi
cado na segunda condição, "isto que seus terre
nos e er1ificios S'll achão reservados pela portaria
de 14 de Dezembro de 1827, e não existem lan
chas naquclla Armação de Garopaba para fazer a

r pesca; m s sim na sobredita da Piedade, onde
sempre foi e he o deposito geral deIlas.

I I." Qne da mesma maneira poderá €lHe ar
rematante separar os e~cravos que precisar da ar
rematação da Piedade pelo aluguel mElncionado
na tereeira condição

12.' Que no caso de se :;tquartelarem ou pou
sâl'em na dita Armação quaesquer Corpos de Tro
pas dúrante o tempo deste arrendamento, seri.
elIe anematante indemnisado Feia Fazeurla Pu-

r blica de todos os prejuízos, perdas e damnos que
,por css€ motifo tiver, bem como dos generos,
luzes 'e transportes que lhes fornecer.

Além deste additamento, o arrematanteallerou
a redacção da segunda condição das approvadas
po.., S. rtl. {I. do modo seguinJe:-Qué el1e ar
rematante pagará á Fazenda Publica 4 por cento
do capital em que se achaI' avaliada a mesma ar
mação e supplemento, menos dos edillcios III ge
neros que se acharem em total ruina e incQpaze)l
de applicação, e os escravos de ~iUa láboraçãos

cujo jornal Ya.~ ilpai!o eSlipUladp. A 3" cot\~âó



MI.1I0:DE 1829~

.
.. I -t J ,.)• " f

nos examese dos' ~e6tudos pr,eparatorios, âllegão
toda,ia motivos Helos quaos sa julgão em e ..,
cumstancias 'de: fa~erém segunda vez os mesmos
examcs; e refellindo V, ti; O que ~.obr,e isto ncan
tecftu pom' O estudaute, ManoeLFroncisco Lopes~

que, .J:cprovado nQ [trim-eir,o ell:amti) de·franeez,
não foi admit!i lo ,a seg~n.d,o pe'!o Lcnte José Ma
ria A,'ellar llrote}'o, em op.poliição ao despacho dé
V. ~.; que se qücixa deste.procetlimento: orde
na o fl\ésmo A. S. sc- respond<t, ti Y. S. que os e'stu·,
dantes que fprem r pro\Vildos não pudem enlTar em
s.egundos CXllmes ~,ém qne tenha mediado tempo
sJlfficie.nte,p{l~a,nova applicayão, e juntarem para
aquelle fim ali opmpetentes altesta9óes (Io~ rCilpec-;
tivas Professores, exigidas no cap,. 2·, § ,.o rl0 Es
talut,os. Deos guarJ!« a,". S. Palacio do Rio de
Janeiro, .em '7 de ;A1;Jril ue,1 8~9.-.José Clenum
t,e Peleira.-SI\ José Ar,o)Jche de T,ole'do RenJoR.

, .

Dl!CIIEfi'() 'DE 27 DE ABRIL.
'1) ~ C'I

• C0.11. Brn.· .

- - Uei po~ bem' marrdar Gcssar os elTcit05 do de
afeto de ~"âe:'Fe'~drfMo rlb corrente anno, ~ue'

s,!sp'endeu prG"isoriamente na 'provincia de Per
nambuco a~ 'forin'3lidades constitneionaés qlle gi..
raotem'lI liberd'ade inaiviélual. Lucio Soares Tei
i~ira de Go.uvêa,'etc. Palacio do Rio,de Janeiro,
ém 2'7 de Abril' de 'l.fh8, 8° da InJepenrlencia f e
dO' lmperio. -Com a rubrica. de S. lU. l.-Lu
cio Soare~ Teixeira de Gouvêa. .
-;,,":)1.. ,.....lol,l--....T _

PORT ABU DE .23 DE ABRIL,

ColI. Plá'nebêr.
J'

~ ,Le ei li presença de S. ~1. I. o offieio de V. S."
de,.29 de ~larço de$te anilO, eçn que communica.
tnr aq,mittid.o á matricula do segundo ano,O, depois
ele abertas a,s, aulas , o c.studante :\1anoel Eufl'asio
de Af.evedo M.;'lfques, por se ter mostrado impns
siqil)tado por molestias de oompareoer no tem
po competente; e o mesmo Senhor, h~vc(}do por
bem approvar o (Iue V. S,. praticou J manda do
clar5r-lhe, para sua inteUi,gencia e governo, que
poderá sempre, em,casos semelhantes, admittir
I;Dfl:tricnlas até ao fim de Março, pOl' ser este o
s.eptido do ar·1. l°,-cap. 9" dos estatutQs, entendi ..
d;@ pelo que se pratica na Universidade de Coim
hra, na ~ooformidade dos que a regem. Doos,
gualQl.r a V. S, Palado do Rio de Janeiro, em
~5 de Abril de J829' -José Clemente Pe eira.-
Sr. José Arouchc de Toledo Rendon.

AVISO DE' 7 DJl ABRIL. ,'"

App. ao Dialogo Coost:

. Sendo pre!e'~le a S. :M. I: o' offi~io 'd~ V. .Ex:,
lfe 'I ~e Mtrço proxhno. ptssaào a respeito
d'e 'alguns estuda~tes que) tendo sido reprovados

J • ,

bia seu rallcçi"o mallicf'O o· D.êsembargador Hen
rique de lUello CO,t1~O "de Vilhena., como que a
dita mercê seja estensin li sua Itfha.

Bsla. snppJica "inha acotnpanh'adri dblhum of
60i dalPresidenle' d~ Província, do·Maranhão, do~
theol1 eguin~6 .-.lllm~.o,E'xm. Sr:lIll'enho a,hori'~

r.a deJiirig·ir·nlV. EJ'.I, pata subil' .á'aogustn jH'C.
sença de S. lU. I. ,- o requerimeó~()\!iilclllso de D.1
!\Iiri'a Henrjqueta ae Mcl1<>, sobl1e o que só.se me
otrerecQ·dizer. sC~I1Ddo'as informnçiiies:fquelpúde
QPIMegair,úque na real,idade he huma senhora Ide'
exémRlar conJucllá'i "e, que 'por iSSQI seJfa-7J na ver-o

'dado dig.na de ·toda. a êstimaç:ío: Deos -gUàTJe ~

V.J ~x. s. l,uiz do M.âJ;ánhão, ~;, de ~la.rço de
1.8Q8.-)lIrh..e'Exm.·Sr~·',MdgllelJCállTlondli Pin '
e A:bqeida , J I\~il)istro e Se.cr,etal1io de E ·tado dos,
Nllgocios'da Fazenda• .,..- M:anoel da Gosta Pinto:)

Dando se' peto.' Cjjnsel~o' vista 11;0 Descmbal1-J
gader PI,I(lctlflldor ,da Fazenda, respllndou : -,Na
gl,'aça, qUfl"ISe fez iI si1pplicante pelo dp.cre.to de.f2
dlll\l.ar,ço de 1818 C*~,.já,se aUelldê~ão-ás..sn'as,

ciremlilStanciaa" €l, estivél'ão eql consideraçãO' os
s,,~~i~o!l de' seú faUécldo marido. No 'que de oovo;
alIegaift.ÓJh.e,podllrá ser pnoficn3 ii innata pieda~

de ilo.V. lU •.1. Rio, 16 de Fevereiro de 1829:-'-'
l\'laia. fi ;.', "

Ou,yid.o depoi3 o fiscal dfas Meroês, dissé:-
Fi9~ jllJ.titia. Rio, 27 delFevc.r.ei~o de ·18.29.1~
5.@~a. J' L, . -~ J , '. ',,' I -.,[J

,O que tuJo visto, ,parece ao .Go.nselho que{",á
tisJ~do <Jeqreto de }12 de Mallço ele 1~18, juntO)
por'!<opia a,U'ther(tica, pelo quàJ,;ó'btev.e a suppli!
~i\nte, elll ç.onsid~rllçãp aos' se,rviços.de seu fina-

, ~o marid'o, a pens,ã'o annual de 200.'/t> rs., com:
sobljcviv.encia p,ara su.a~ LHha,) não ha mais que de:
ferjr. Jljo~rle ~Meiro;' 8 de,~Iarço de 1829, 80 ld .
lndepe.n9cncip e do'ImpJll'io. - José Fortunato
de' Br,ito Abreu ~ouza.Jl Mllllezes, - João- Sabino.
d,c Ne1l0 .Bulhõc;s de Laeerda Gaslello~Branoo.-'
J'@âo Prestes p!ô,l\le!!o. .
, JR6s01~flip. - Como pal'eJe ao Cobselho: Pâco
da Bqa. ~ista~,6 de libsH de' 18.'lg. -.Com a im-:
perial ru\Jri,ca.-l1J.lcjo .Soares '(ei~eirá rIe Gou
"ta. "":"'Ac(I!He .0, olij'gjna~ no Cartol'io actual do
Tlruvuro LVaciongl. _

•3.DE MAIO.

Coll. Plaoeber.

FALLA. de S. -M. o 1., pronunciada na abertura da
- Assembléa Legislativa na 88ssão imperial de 5 de

Maio de 182g.

Augustos e Dignissimos Senhores Represent'antes
• ' da Nação Brazilllira.

Está fechada a sessão extraordin~ria. l\fu'ito me
lisongei& de poder annunçiar. a e~t~ ~ssembléa
que çontinuão firmes e inaltera"eis as relações de
amizarle e boa intelligeneia entre mim e 05 ~i1fe-

7

I (~) Decreto do 12 ~~ Mar;'o de 1818.
-ltIanllseripto aUlhentleo.

)

At~odendo a haver·me répresentado D. Ma'ria Henri
q,lleta d,e r.1~llo que peito falleeimenlo de sim marido l1eo>
~iCJoe de .M,eIlo Couto de VilheDa, Desembargador daI Re
Iaçilo. da llahia, fic:lra s«;m meios para st'!a subsisteneia e
d,e seIs filhos menores eom que.Jle:lr!! oDerada, e cm eon
81deração aos serviços do dito seu mari'do: hei por~em fa
zer lhe Bl,:re~de hLUna pensão anDllal de .200 "A rs., pagõs
aos .?9arte.s pela J ullta da Real·Fazenda .da Gal;'itania da
B~liia, e?m sobreviveneia para. sua filha. Thômu .A.DtO!
DlO de- VIUanova Portúgai, etc.' Palaeio da Real Fl.zêoda'
de Santa,Cru", em i2 de Março de 48i8.-Com a ~ubricll.
ele EI..Rel Nosso ,Senhor. 'lO'
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Pur pórtaria de ,1$ de arÇo'do' cOl'lleOte-aooo
se. manaoo oonsultar '() :rel!Joerimento I'ae ~ José
Thomaz, :Nai:mc.o~del1lMaujo l 'aeampánbado do
omeio da')fnnta da'Fazen4a.deJPa á u!elseu es-
pecti o pI1eSiaeolle. li 1 r (. ·,1, ,
, Moandolll'" COBselho' nrÓrmal"ilO Pl10éura
da,F'lze~a'o ditte f1'~ueriDÍento c.om.os meneio"
ndde·l.ofii..eios le paDeceres '4,a,MesB >40 ~01H'O
NacilUlal:,- 'io qllaL di8S~ ·0 seguinte ..... 'S P'P.08'b01
que ~ -apezar,odas iatfo::mações não Iterem l~mJ.»l~

taínenre "ati fejl:o .ao.lélligidb oh ..mOlO de, 9 dií
J.an iro de 18.28 .Irc· sta '''comtúdo delIas e dos
docllmentos inntos quantol b'allta,para tlultler
deferik defiaitivamenbé ao 'SuppUcabte. 11.0
quanto, máBifest'a-se.que elle Secretarie ido Go
V'6t"IHJ : do Pará ;em"rirtude (Ia 'merOê feita'pelo
aharÁ de lI,de tAgqsto de li 81) 5, e achandu-se elD
actual execcioio desse empl\ego tm! I ~ ae. Ma1'9o de
Ji822 ;.q,1lando u9queUa illl'ó"jncia,~instBnOU"G

Governe pl1O'Visomo, ,:D~ c' n.foknjd~de da oatttQ.
Ge'lei rio' 1 de'Ootubno de 1821) fojl então pti
vadp,"éIo mesmmltlmpregó SCoA\ .'bastante. e leg~

fundamento, e privado tambem de todoa' 01
v-euciméntos que -tin:lía!, ,bem como dos émólu
meu.oo8' lda 8eclletaria que lhe pert\mcião, ápezar
das suas justas representações, do que tudo- até
a'gOTapnão tem Jsido. pa'go, hll"Vendb ficádo em
cnns,liquencia sem perceber .cousa' alguma' até 18
Ele laneino de d825 .#Jmlque foi:pF'ovidó no.ofilcio
de Jum da Alfandega. l:Nesta supp06'ição; estoú
IlOlJmesmo p'al'eC'CÍ' jár~nuuci'aub'(Ílo offid'/j 'de $
debMarço' do corroote, otebdenll:01 que será ju to
exp'etlirem..se as noHIens á' J,nnt.á 'da Fazeriaà
emqUlroto' ao 'Ohlenado c mais' enciin.en'tos;·e ao
Presidente umquant'e a\)s 'emé1'ilwéntos, para se'
lhe cntrcgaréin, nor.cas'O de se terbtnllmanlIad
ficar cm deposito, como· alIe ou o 'SUpphcárite,
e não corltradisserã<> las informa~; que' a este
respeito fotão o,mssas sendo esta ôlau§ula ex
pressa na oraem' pois qde\tiUllbem entendo qUe,
no c~o contrario de se~náo ·ter determinado o
deposito dos emolumentos até a sU'Péi"ior deCisão,
não deveráõ ser obrigados .a repo-Ios Os que os
tive~em recebido em boa-fé. I I .r

Par~ce ao Consel4.o' rque o.l,eg:uerimento do
supf\licante não póde e lattendi<;t,)' enão na per
C:ep'ç,~o do o~d~o'ad'o ·simpl~.s dl Seo.retal:io;' q'be,
deigo'u de vencer des.de 12 ,de MaJ1ço de 1822 a~é
8 d{Janeiro ~e 1825, a 'razão de 48o,J']) rs: ,"Visto
como a intellige.ncia clada~ ao decreto das Côrtes
de Por~ugal'pela:" autoriàad.es 'ao 'ParU, respeito
á installaçãu de Govérnos p-roYí ôrlos, foi exces
siva.... pois nã.o era ,tel'IDinante a-IFespeit.or ela'ex
tiooção idas oflioios dos arltigo '<Se'Cre~ários'," Pelo
~ú'~,,~,e,i~' ?!~~~e_p~deo;~iIppiieáú~e ::~ ,~e ,e~~d.q
G.wr\ ~,con.t,I!lI~~çao dsnse,u o.rdena~q, a q~a) eqUI
dad.e. t()dayia ,selDão .pede estendf{r Ih outnos ven
Gim~tO.6 , plSr' s'CJ1em' os e!Dàlumentp~ pro laborf
qber. Ilé"óãb tev~~ assiin' como a propina~ sendo
~ s íA~'gà~ 'a Peic.epçãi> d~ ~j"üàa. de cu~~ô, 'p'oi~
qJlll;pela carta !le lehIe 20,dB. Outubrd De 18.2S, ~tle
roborou O decreto das Cêrtes e 1'2 de Mil"r~'o de

I

reÍl1le9 !Sobsaotl ~propêo e Esto:d'()s do Conti
IWIDte Ameriéaoo. Tenho ratí'Üeado l1um tratallo
de Icnmmereio e negação com lEI ReiltMrDina
marca, búnr'drtigo addit~o aoltrÍltá:do oeleondo
em 18a6,e(jmiBI Gei de ran~, ,huma oon\'eo"
9io ~p'eHa eGln 10 mes100'Sobera o, 'e 1ipatmeo.
te" rIíuma' convenl;Jãq •p!'eli'Cíl,io1lr Ide' paz com'o'
a Vce'rR'O das P4"o'VipcUís ;Uli4Üa8)d'0, nio da Prata.
Pefortrn:eu Mlnistro{lll(tie~artódé Estad'f da Re·
pa'litiçãO"compotéóte 'l"O!lI~;'etão' apreSentados to
dOlt ocs es ac~. Cump 'iõdo-me velar,: 'nQs inte
l'e!ises de nnnha muito ~maaa 'e'querida filha a
Bain:ha reinoBte de Por!ugal, I'c801\1i que ena
pa'9 ~_'e li 'Bul'opa, .onde .chegou, aeirando' um'l'-
paita 'a sua cortla.' '. • i r .

Posto que eu esteja deoidido "a n'ãn transiglir
com e.sra. ";J u1Jlaçã~? estou i~ualmente firme,
no .prmclplo dcnao Elompl'omerter por l Causn.
della a tranquillidade~.esse deste Imperio.
A ordem e q ooe,go ~1It~ri(}l' dil§.jpp~as Provin
oias, que se aohão em perfeita tranquilliclade, foi
alterado sómente na de P erràmbuco, onde hum
palltido d'es!'l\"ganisador~9 WJ" l~ 4.esp·eito de 
da as considerações, levantar a. v()?llda I:eD IH~o".
cogtra a qual o Governo foi,pbr~g1lPo, a tomar
medidj\S extraor.t:linaria~, por I erl.cW'.dI\eur,ID<;lis
religios.o deveç ~çar em casos taes a',e~il.da ~i
jusLiÇ;I ~omo ,seqlpre (~ei qolp h~ual eneegi,a.
llonlfa qualquel', partidp q!1c se ~rglar Ja ~fTe '1j

der a fór~a do GOl:ern~ l\Iqp~rchiPl? c.on~tit~h
cional Represp,ntativo., lL "fi 1 1 i .( to: I"

O abuso da liberd.ad.e_da, impeusa, que infeliz
mente se teIrl I?ropa~ad! ~qI1j, ,ot?'i' 01 escandalo
por todo o 1mperio" rec a~ a mais seria atten
~üo da AssemJ;lléa; J:ie urgebte"'reprimir hum II)al
que não p6de Ueixar em Ure e dê tra'z'Cf apbz de
si,l!es!:!ltados fataes, Os nego'c~ó da 'Fazen.dal'qúé
TOS tenhó recbmmendado, IIevem continuar at

merecer-vos 'particular cuidado é télo na pr êó'l
te sessão.' ElIes['constituem 'a p.arte' nlais 'tI'. !1?.
cendente é'gIó'riO 3 d~ tarefa 'qne 'vos tem:J' illo
comm'.éttiBa ~ e e~J>éro ,que dell'es vos occupéis'

rcótn fervo\' igual á ,s'óliéitude que eu tenho pelá
pro~periêlaaedo 'Br~zí1. II ","

Recommendo-vos 'de nov6 a Adíninistraç~o de"
Justiça, . O sí tema constituci'onal exige lmpêdó!l
samente a càtHplera' Miani açíio rdo P;od'er Ju\i!',::
oiario·. Coóriddo"!"au'XUiar 'o desenv01viineo'fo rd'~1
n(i sa agricultura ,I fie" absdléita~el:Üe necessarió{
faóilital' a e tradal ' t"promo er a" ac<wisiçã'ol de'
Co~onoSprestadioslqu'~'l\ugm'éntem b ~ucffiero de
hraços, de que tanto éare'cemos. Ruma' lei de ná-~

'turalisacão accommo a a a nossas oircumstan
cia , e 'húm bom regulamenfo para a distribui-
ç~o das terras incultat,. c't1ja data se acha para
lysad,a, aeJ;iãQ,meios oon,duç~ntea R:lta aquelle~n;l.

Tae! são Q Qhr,ectos ,qu,e me parecêrão mais n.e
cessl\.fios recommendar aO patriot.ismp e sabedo
ria da Assemb)éa Ge 'aI. Conto com a sua firmer 1 ,- ~,. " .. ("
oooperaçao na em,l?cH~?!l que.,mc tenho proposto,
de firmar a ~irih~ "Corôa e Jº esplendor de. ~eu
imperiatlbl'Ooo na p'rçs erida'dé do Br!l21il~ 1 ,r ,

tJ tá àbêrtá a sessãol ordinaria. '( (1- ,

'tMPmuDOll. Constitucion~l e Def~nsõrrpérpe~ud
do raziL I. . r • " ,



r-8!11 i 1e61'lÍÓ' cessand'~ rodas :i~ ~ud~s'cTedhisto àentes das Pro,illelll!l"ae'rem cort!idll àr 'o~ G'ó
não le.bel cidas pot'lJei;' 5'enrlo estas 'dériíllis mandantes das A.rmá eonioJ llUmá' 'autbridád
!'eIDpl'&lcon edida~~ quando pelsSoacs, pOr'-algOd! importantc e respeit-aief,. a qO!llh ~ãó bbi'igntlos
3CU1'escim :tle scniçb,. qUe cêS'sillraJ"com o exer- à tratar com Cantlicirl::umllpecçfio e 'd Itcad~:t

cibio do'~mp:Jg{) ~ê'See'retariQ"!I~ip '. de Abri quanteJ he o respeito e óbedi~iJbia 'que 'os mes-
de-,.8~91 o T' I .li"1 I! , • Dio CoinmanJantes :>~a:s armas devem tribt1~

Resota ão-J - P'ágtreL' c', ord~Dãdo 'cthrw pa- tar áOIl PresiC1elltes~ óbserlvàndo entte si re....
Jlece,' IHatnbetn 8' ajnda 'tle-cus'l'o' çonéeBidii p'el~ ê1prbcamelJte (I ,qu!)'dispÕé a J1ró\'i~ão ;.de 17 d~
carta 1'egla de 1f de' bezembj-O' ac ,181,8,/'P-aço ,. Nórembro de ,8:15' em fudo ll'iantb nella se '(:on'·
em,-6-de Máio d'e 182g\ "-'G.om'á i:Ubrica de S. têm, qli iguahhente compéte 'lIO's Cortifuan
D. L ...-.lMfog:uel ea}mon.,~tJ1 Pio 'e Almejda~- tla'Dtes dlls ~rmas'~ ro;" 6 regular, dirigir e io -
EJ»lrahid411oóriginal. I I li 11 inspl''ccio'riàr a economia, disciplina e/instrud~()

I 1 I • l" .h- j, f) de tnda li tropir da }irimeira e 'segunda 'inba;
I ; ,,-(. :ao, nomear 'os COllhnalJdantes das1fortalezas, dis

trictos e outrós pontos mititares, dom apJ,>rova-
CoJl. Bra~ :' I '!'. ção do.Fresiderltes; 5°, r~melte( aos Pre idoD

te , com informação sua, todos os Teqoerimeut05
D. Pedro I..., peI9Jgr3~a-de-De()s, etc. Faço sa- ei'ep!,esentações de militares, bem como pro

her a tGd.09 08 que está pl'avrsâo virem, -e a cuja postás, offic hfs; e tuuo quanto houver de sllbir
CWlouÇito, por "sua tnatct'ia' 'órem ~brigàdoÍ! , aJtninlia irrlp rla~'presençll, dão só porque este
que, tendolloftegado II !Jninlitt.ir:operial presença h' o espirito da 'pro-1'is~o de 17 ilé,Ndvembro de
hum affieio 'do. PresiClente d,a' Proviociá ilo ParlÍ',1 ~-s:l5" mas"porque os Presidente dMl!m estar ao
em que Ipe. pede'es(}là~ecirnent()stendentes á,li- ' facto de lMoS ós negocios officiaas &,1 sua res
nha de limt&e ,enlre/8 Slla 'lIutorHlade '6 a di> Com-, pectiva Provincia ;'4°, CUIdar no aprovislo'tlamen
mandante das Armas ~ S'obre diJferentes objéctos to da trtlpa: em todos 0It objeetos que ,lhe são r~
de.que trata ~"tDesmo officl&'r e-cónhecerído eni' lativos, e no de guerra emqualque'r parte que
conlleqllenoia-tltl8Cê~e ootros'mliÍs-que tne-l'e~sido se 'faça l;Iecessario, requisitando aos Ptcsidentes
presBnte.!! d!l igual oálurero f qu las prtJv!dencia~ o que se precisar, afim ae aarem as providencias,
dadas na provisão do ConselhO' Supré60 Militar,. pela' Estação competent~, para o necessario for
de 17 de Novembro de 1825, exp,edlda em cum: necimento; marcha estaqtili, polldo os Presiden-
priinento da f1l~nha itnpelrlal resl}lução, de 6 deI tes ao alcance de todos O~ objectO'~ 'de que de- ,.
Outubro ~o.dilo nnilfGl;' softre .. illtelli.gencia qiIél penúo,em grande parle a ségurançu das Provin-
de:ye clar-s~' aD att\ ,1 2 8 da 'car15a de ~ei dé il-'de cili~rlirrrli! 'o accordo com ~ue 05 CommandantelJ
Ou'dhl'o de !r'S~~ qnãb sã l)-lI!;'aDtes para fher das itrmas'de concerto, e com l'e'speitb ás ór:den9
conter D()cirGul'l)I ldell'llas respectilf3s aHribfiiCOes db~ Jllre!iilêntes .. devem tomarl O' parte que lhes
assim o91:Pres:ird'entes''commaod8ntes'da-s'Ai'riIas~: compete nas direcções a dar e'meLlidaS a appJi-
que comI PreJt11tlJ>'1l1ánÍlflo ~o sér~iço, é da bÓB' car, em caso de aggre sãa itrirniga ou perturba
ordem puMica lutão'eln Conte~tação,mais por ção interna. S. M. I. C! !D3ndou ,pelos Conselhei·
ambição. dé p04er do qUe'pdr zelo sine~ro de bem roa de Guerra abaixo assignados, ambos do seu
sel\.vírem'; mãodei' cónsuftar o Conselhd~ Supr~': CioDselbo, João JacqiIes da Silva Lisboa a fez no
mo Militar, afim de pôr termo a tão pernicibsas' Rj;Q deJaneiro, a,os,' _~e Maio de 18~9' - No
cooreslações, cum cujo parclCer conformando- imp dimeoto \:10 Con&e heiro Secretariode <;;uer-
me i.ntllira-mente': ,heI 'Por bê?1'; p~~ 'iIttlidàde ao~ ro", 'Antonio)aphael "da Cunha ,Cah,r~ll .0J?cia!
&eI'TIIÇO r ii1teresse ao Imp'erlôl e segura'nça -n'ari- nlaior, a fi7.,escre ver e s1}bsw'e,v I. -t Jose de 011-
qniHll' dos' Prf6vi~oias, -determinar, o ,egdi,nl'e.. veiril Barbosa! - Fr~pcis~p' Naria_ elIes:, "
que mando se .0bser'Vé em todas rls''ProT'i'ncin's ", .,! I

do Imperio. Qu~ he da competênc~a dbs, PÍ'esi- I

dentes,das Pl"óv!noins', como pt,im~it-á llutoriáa- jl t \,' , PROVISÃO DE 12 Di MA.RÇO. • •

de dos rncsrba'll éoil tltl1itia vI; lei, e' como taes ., I I, ColJ. PIBD;ber.
l'eSpOllSa V,éis, "ela sun segur'ança e defesa: I", o •
pod,erem IDsp.eccionar pe oalmente a~ forla~eias 'l\figuel-éalmon du Pin e Almeida, etc. Faç.o
e fórti6caçõc"~ dâs sua,s rrdspectiv~s P!ovincias; saber ~ Junta éla Fazenda da Parahyba ao Norte
2!} o assistirem aos exel-ciciosl da! tropa quando q~é, cl1eg:aneÍo'á presença de S. ni. . o ~~ omcio
quizerem conhe,cer'lf seu esta'dÓ 'ele instrucção e n. 27, de 20, de Junho do anno proximo passado;
disoipli,na, prenniDdb pára 'este fini os COlÍlman- em 'que pede apprpnção das instr~cções offere
dantes das, -Armas, para esles os ml!ndarem fàze cidas pelo actual :Bscrivão Deputado Bernardo
na sua presl!':I'ç'a'; 5°, .ohp~ro",aré~ 'ou desappro- Lobo de Souza, quê inteJrinamen'te manrlou exe
Tarem as '~omeáções :que os 'Oo~I1I.rlaoa:mie!l das cutar, não só' na arl1ccadação, c.omo na a.dmi1lis
Â~mas fiz,el'é'rr1 'para os enipre'gos' 'de Cdmm ,ri!.. t1'aç'ãG do Hospitall\ti1itar dessa Provincia; hou
da.n~s de fo talczas~' di t'rictois' e 'liu'tros'p&lítp9J ve o mesmo A. S. por bem resolVer, em ~7 de
mlh~ares, dhc!1do, em caso de desappt9v çãd'; Fevereiro precedente" em consulta do Conselho
Ofliclllr Dos mesmos CommandantéS' das Arrolis, da F~zenQa,<~e declarasse ~ Junta ter tpmado, em
oom'~S.'Dl?ti'vosqnell!~oppoeriJa suli nomeação ~ considerações de reforma do vicioso systema de
afim ile_fazerem outra em pessoa em quem nã()' administraÇão e ál'reoadaçãO' da Fazeódli Nac;o
corwOl'rao tacs motivos. Finalmenfe', ~ Pre i - nal, éL1}Ue pro\'!sol'iamente 8e :continuem a ob-

7**
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raJ.Babia,de TO~OS_08 Sa,otos ;8oode t61'á, uni-,
camen!e ;1 demora,nec~~saria par~'o s1escrnbí\rqüe,
~e .carga para " AlJanl1~ga. eri.lreg~ c1'l~JlJlBllI5' no.
c,Or r.ei o , e,recep9'ío. das que,pevll cQn,d,u!tir parir.
J:araguá e Pero mbJlco.~ entendf'\lldo,-se pal'a eSte
fim com o Administl'ador do Correio, Il prece
d~ndQ beneplacitq do, r.res!ciente ç1u', Ril'ovincia ,
se.m comtu~o x.orbita-r 1 do pra7.0 ,marc<tdo DO

S,I 04.do regula~ellto, s@.lvo o ca&o do ,S 105.
;..2. Da B~.hia, dirigir1Ls'A~,dell'ot",pa a a. eosea.

da de Jacaguã, pondc'~e haverá do l.I}csmo-modD
que na Bahia, segoi.ndo dep,ois' para Pernàmbu
co. ultimo ponto de sua escala para o Norte.

5,· Ctegando a P"ernambuco elltre os dias I

e 2 do mez, sahh'á impreteri.v.elmenre no dia 15
do mesmo, com as co,!wetcotes malas, fazendo
a digressão. retr'ogratla' na fórma UO § 100; se
chegar li Pernambupo eptre os dia I I é 26, 5a.
hirá no J. do mel. eguinte; e finalmente, no
C;Jso de ch.egar de 2l? a~é .o fim do mel. largartt,
(lO <Jia' 15 'do seguin~.e i. ~cando a~sÍln proxilUlV;.,
menhe pr,eenchidal1 dispQ!l,ição do §',\oi., ,

4.· Cqncorrendo dons paq'letej; no (,plJdp de
Pernambuco, largaril n9 prazo 'de qualJro: dias o
que pl'imeiro tJl uvel' ch,egado. precedend,o os
ao}~unciQs cOplRJlteq!;es. tantp a xcspeito das 'Pa.
las, como de. p~..c;s'i\gltiI'OS e c;lq~a , [fic1lndoJ o OU-I
tI'O para sa,h.ir ÇJ~poi~ rno <l!~J correspondente á
dispo ição do S J O,l~ (Ir 01 • I

~ .5. o Concorrendo !W_uslpaqúeté:; I)a Bahia t sa-
hirá 199o, oa f'órma, d9 § J 04; O'rque primeiro
houver c~egado" e outro cipco dias depois.

6.· Os ·Coml1lan,Ja9~~5., logo qlJe c.hr.gar.em,
aos portos da s,ua es,ç~J~, dIrigjr,se hão ao.:Prp.
siqente da Prov iDcia" e na ausenci~fdéste ii supe
rior autodda,de lpcal,. para" Ih~ comrpunicar suas
iõstrucções; e .çow. a maxima, apte.cedencia, e
toda a publicidade lDdicaráõ o dia, tia sabida e
o. seu de&tino,; oão ,obstante os 'an\l\looio~ que
devem, fazer-se pelas .tdministra.ções dos COI'-,. ,
relos. •.

'} .• Se' n concurrencia de dpUfi paquetes tiver
lugar na enseada ~e JaTaguá, e ne.> \'erãó, 'egu
lar~5e-ha a ahida cqmo fi a (Iito no artigo ante
CedltD~e; porém no.iov.e,rno deV'eQl, eguir o seu
ul,terirpr(,destino se,J}l, retardação. ,COQlI<> ~e não
existisse o encC/ntro. I "

8.· Se os Cqmrr;Jandanles receberem neste por.
to carga para. a Bâ,hia ou Jaragúá", estaçõesl de
momcnt,!nea demora, devern.exigr. dos carrega
dores '\ pnga do respec\ivo frete na AdITJill' tnlçlío
dos Correios ~le~ta CÔ !~ e ali se passífl:á no/acto,
da recepção hUjlla cau!e!a para 1!lC Ser re~ti

tuido cm caso cle ~l,Ituro sin.istro.
,9'· ds ComLDal}dantes e 0ffic,iaes dos"paque!

tç~ pod!!rúõ, ~a forma do S 121), di;pOr de .seu
partiqular ~!ojam~nt9;'porém. qua,n~o ii, rccep
çãll de pa ageiros, só .Ihes. he p\ll'l;nittj~o admito
tjr1RÇoprios depois d,e s'r achar pl'ccÇlQhidó para.
o ~s~apo ou numero ~m"que o paquete houver
siu(').,lotado. "'.
~.: J o.,· Na, v~svera ria sahid!l Ge~te porlo, darão
cOf!,ta o~ çomn,.laeuaotçs ar Dire.ctor Ge' I, ta,nlQ.
do n"umÇfo . r}.e p...~ças q'ue ti verem' ó! IQol'llo j e
seus respectivos vencill'ient'ls, como <te: paUlI'

"~Tar, emquanto n~o merec~r,em definitiva lIP-,
provação, ,ou, pesapprovação" (informando n~
e~tretanto pbre os, seg.,u.~~Je~ pontos: 1°, quç
rendimento ,tiv~rão"cada~uma das rendas, admi ~
nistradas pelo novo methado no anno inteiro
~ue corre, conta1o des~c que se pozerão eêri
J>r~tica as, referidas ,instrucções -; 2"; qual o ,en-
dimento que ti\'e ..ão aS9r\esmas rendas no proxi
mo agterior ii d~t'! da ex~cução das mesm~s ins
trucções; 3"1 lIal seja a origem. ou titulo dos)
chamados Escl'Ívães das ent.radas e sahiclas dos
Trapiche de que trata.o art. 4" lIas jnstrucçõll.~,
n. I, qual seja.oscu numel' ; sçus ;vencimentos
e. ,su~s at~ri?uiç~es; 4", qual c jqlpnta seja. ,3

despeza fe 'La, com a au~injsLração e alT éadaç:ão.
<las ditas rend,as pelo novo meLhoLdo lIlalldado ob·
servar ~ e qual e q,uaota a despez.a da! mes!1?'as
no anno '.Hltecedente ;,5·, a importançia da dt;s
'peza feita tom,a d,ieta dos '1nferm.o5 ,. e mais ar./
tigos de dç~pezaJlia'ia do ~05pit~~po corr~nte,

annlo, d'\ reforma do SGU co,steio, e Q /lurrwSq.
de enfermos entrados e ~ahidos dq Ole~ Hos
pital 00 dilo tempo> com o calc,uto a,pproxima:
do do nomerq pestes que, ,o.cc'ueúrã~ 'diania,mente
a enfermaria dp predi~o.Ho, pital !}q mesm? anno
corrent.e da reforrpa; 60

, (as ''lesmas infor~a,ções

pelp que respeita ao ~nn~o. groxim~o, ~nt~P9~~nte

á época da reforma; ,. t ;fhalrnente, C?PÜ~ d.a ei,
ou ordem Eor que foi crijl,da a Junta, e de outra
~u.acsquer ordens re,sgflcLivas, :1' sua, jurisdi,cção
DO meneio d~ ren~~s publi,cas da Pruvjncia. O
que se participa ia Junta para, q1le assimro Jlxecuj;
te, Aotonio José Fel'Djlndes ,a ~ez 'ng Jtiq de
Janeiro, cm 12 ~e Maio d~ 18~9' -~oão,Car~q,S'

Corrêa Lemos "a fez. escl'ever'7'l\iiguEtl'Calmpn
.de Pin e Almci!lll' '.

DECRETO DE 14 DE'fllArO. '
, I

Calí. Dr... - I 'II I ",o(

l'end'o approvall1> 'as irts,irucçõespropoStas pelo
:Qirector Geral dos Correios, Diogo Jorge de
:Brito ,.para os Commaô<hlnttis dos Paquetes es
tabelecidos par.a ii n;ciproca corrêspon'deocia rias
Pro\'incias t1Êste Imperio: 'h'ei por bem que se
observem as ditas insll:ucçÕe.s, que com este bai
xão, assignadas por J asé Cle~lqnte Pereira, do
lDeu ClJnse1ho, l\lini's 1'0 e Secretario de Estado
dô~ Negocios dl) IUlpel'io, ~ que sejão consideta
das corço parte do regnlame,nto da ;Ad~~oi?~ra

cão Geral dos Correios. O mesmo l\hmstro e
• Seci'ctario de Estado o tentia assrm leÍJtenaido~(e

expeça CJs despáchos neécssario~. Palácio do Rio
de Janeiro, cm 14;de Mai.o de J 29, 8~ da Iude'!
pendencia e cio fmperio. ~Com a rubrica de S.
lU. 1. -Jo~é Clement Pereira: C"-, , .
bs';aucçÕE& gel'QtS para os Commandilntes dos Pa
-, quetts iutabelecidos Pal'o; a ,iecLp'roca conres'ponacn-

da das Provincias deste l'l1lpe/:io. •

Instrucções geraes para oJ Commãndantd das Paquet~
que sahitem da Rio de Janeiro para Pernal'lbuco.
ti' r ~"' .. ,,01

_ S 1:." 'O p.aquete sa1Ji~'ú deste p,orto 'llp dia qu,~

Ilie fô~ indicado. pelo Dire~ tor rG:era 1,_ em di ejtl1~

..
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geir,o~, u,c1asse~ c qunntida,le de carga.; OÓm.
a-;mportlhlcia do comp'etenle frete.', I' ~ 'No regre~so dos paquetes a este porto são
igualmente obrigados n déCI,al'ór- ao Directo,r Ge
ral: li 0, ó'nUI1l;ero .delClias .ie viagem de huns
llara outros pontos, e o tempo dé~ démhra' em
cada hum; !lo, o. n ufnero de passàgeiros, e a

,carga que conduzem ou ti'v'erem conduzi'lo de
huns para óutros portos da sua esc'ala; 5"~ o sup·
pJ>i ento e'ii'gido fór:i <leste porto. é'sua itnpor'
laticia ;.40

, o estado de divida de soldos e'l'l1 Hue
se achai II íripulaçã,o;'5°, os diá.s de-mant.imento
o-u eq\livalenl'c de: rações que ainda tiv"'êr a'bo'r
d-ooulse Ihç dever;.6·, o maximo anclamenw'do
paquete com n~nt'() regular, tllnto'Ú' bolil'la, como
larg~ 'e'il pólÍn ; ," ~ ~e o paquête precisa ~e ai..
gum fabrico ou p'intura; So; se 'necessita desefp-

,bárcar, o'u conf,ém mudar a:l.gum individuo d.a
guarnição:, I • o, Li'~ •

_,11.", Apezar. de que os pnquet.es vão provi.lios
de'viveres e muniçõ'es navaes p:lI'a (10 dias, teW
ocdens 'ós Intendênte'S 'd..'l')Marinha para lhes as
sist.ir uom o indispe~"sa vel para pl1Ogredil'em .em·
auas o.otÍlmissõell, ,e no éaso d-o,imprevista urgeti
oia,accjdentlll a elles se deveth dirigil' os Co'n~1
manaatltles., _. .," , "
• Ht 0 •• Cómo seja 'possi~elj,'ainda que inve"

r-lisimil, que Sll L'ecnnheça algum paquete cm
estadó lle 'não podê oontinuar "iagem do p-aóto
da escala a que chégou, OUP01' totalment~ iné3'
paz" ou por carecei' de lçmgo( e dispenuioso fáLn
brico, reverterá Desse ,caso o respeéti 1'0 CO'11).:!

maullante'com Iodá a guarnição .para e:i~e porto
no pr..imeiro paquet que ali passlIr"com esse des
tino J ficando. o arvuinado en'trague ao Intenden
te. rd'l i: Ma ri.nha , (ou "'competente "autoridade do
lugar 'em-que fôe abandonatlo r ,. "

14·," Aind~ que o -e'Xpediénte dos Eorreios lie
mar é,terra este:ja sujeit!> 'fi Sç.creta,ria de Estado
doa Negllcios do Imperio, e os paquetes ás 01',.

deos ~oDiL'éctor' Geeal, comtl,ld'o, como'os Ctlm·
mãndantes,são Officiaes da Armada, pede a dis
cipliua.e oiviliUade milit~r que na ante·,'es-per.a
da'sUJl sahí~a se aprese,ntem,..no Quartel Genel'aL
para reoeber as ordem d'O Jl\linistro Ida l\la'iiriha
como lnspllctor Geral deli... ; e qU'olfldo chegarem,.
devem dirigir ao mesrqo Qua!tel G,eneral a par.".
te do estado -:Ia guarnição. do navio~. cama he
pt:a.tj,ca no s~v"íçu. , - - ,

15.· Finalmente, brevidade de viagens, cui
dadl? np aceio e coqser.vaç;'\o do nayio,'execução
fiel do regulamento, na partil que lhes diz respei
to, ec:onomia. oa.despeza. do .costeio; d agazalho
e civilidade. com os passageiros, são os elemen
tos que sorl'iJ'áÕ. para.clmceituat" o merito dos
Commnnc.lantcs·, ,e pelos quaes,se r.egularil o Di
rector .Geral para. soli,citar competentemente a
tua remoção. ou. conservação nos reSpl;lctivos
comll1i1ndos. _ . . . _, .. " ,, ,

Instrucções-ajll'a os ~aciu~te; 'qu~ sa4'e~ de Perf\~mbuco
_ •. pal'~ ~ ~or.te. J -

§ I." O paquete S!1hirá de.Pernambuco no .0
do m':'r,co~ previ!? bencpla'!:ito do Presidente
da PrOT-lDCla e combina'Ção com o Administrador

do Correio, e levará as ma'las que houver pa..
o Cear'á, Piaóhy, l\'laranhão e Pilrá'. O primeit·o
ponto da direêta ,"errata he o Cear!l, onde não
t~rá mais que a dl!ílÍora neéessa'ria( parll o"rlésefir..
biír/lue de carga para ii Alfa nrlí!gn, entrega das
J'nala~ no Correio, e recejJção <Ias que iléve oob"
duzir aos pontos' acima menciélnados, enlenc!,có!
do·se com o Atlminbtrador' dó Correio, sem
comtUdo exorbitar naquéllá estaçãn do prazo
marcadp no § 104 do regulamento, saJvo o caso
do § 105.

!l •• Do Ce:írli di"riginí sua ~ert'oti1 ao Rio e
Villa da Tutoia, para igualmente entregar e r'e-

o ceber as competentes' malas tárnto da Provincia
do Piauhy como de quarsq!JCI' Jugares qúe ali
concorrerem, ' , " r I ;. r')

3." Da Tutoia seguirá para o 1\1aranhão' com
o mesmo fim de entregar e ?éde'ber' a córh!s'pon
ueÍlcia; e t'1ntn em húm com'l em outro lUgAr'
se Obslll'nrá, quanto á demora; 'o dispostolnos
citadds,§§ 104 e í05.' •

.4.' Do L\1arànhãll rará sua derrota 'em difeitu
rã ao PaTá, ~\lltimo porto dá escala pu a Oeste.
?5:""C11egando ao Pará desde I até la do !Dez,
sahi'rá imI'ret~rivelmente no dia 15 do !Desmo,
corn as competentes malas, passageiros e álguma
car'ga que se êifIerH:er, fazendo a dlgréssüo I,letro
grada na fórma do S' I 03; se ,o paqucte chegar
de'lO até !lO, largará no rlia ~5 ;-e finalmcnte, se
aportar do dia ~o até o fim do mez, largará nO dia
5 do mez seguinte. ;.

ô.· ConcoFren~ 1 dóus paquetes no pOI·tO do
Párú, sahirá o primeiro que houver cheg.ldo no
prazo prescripto. no art. antecedente, e o outro
10 dias depois.· . '

7, ° Sé a concUl'rencia de dous paquetes se \"e
rilicar 00 l\1aranhãu 'ou 110 Cea~á, largará logo,
ná fórma do § 10(f, o que pl'irtleil'o houvel'che
gado, e o outro 5'dias depois.

S.o. Se a conourrencia tiver lugár na emboca
dura do Rio da Totoill, devém proseguir para
o seu destino, na fórma (\.o citado § 104, com'o
se não houvesse encol'ltro.

9," Os Commandantes, logo qu~ chegarem aos
portos' da sua e cala dirigir-5e-hão ao Presiden..
te dl1 Provincia, e na au~en?ia(·(~este á superiqr
autoridade local, para l!te communicar suas id9
trucções; e com a maxima antececleo'eia, e todá'
a publicidade, indicarão o dia da sahi<la e o seu
deslino, não obstantes os annancios quc"devem
fazer-se pelas Administrayões"tllJs Correios.

1 Ó. ° Se os Commanclantes rélÍeberem nesre.
porto carga para o Ceará, Tutoia ou l\f;\1nnhão,
estações de momentanea demora, devem -cxigil'
cl-os carregadores a pa-ga do re.spectlvo fret"é na·
Admini5tração do Correio dê Pernambuco, e ali
se passará, no aoto da recepção, buma càute1a ,
para Ihes ser restituiào em caso de fútu ro sini~tro.

• I. ° Os Commandantes e Officiaés do~ paque
tes poderáõ, na fórma do § 129, dispôr de 'seu
particlllái alojamento; porém, qU'lpfo á recepção
de passa~eiros, só lhes he permittido admiltir
propri~s depois de se achar preenchido, para o
Bslado-, o numero em que o paquele hóDver -sIdo
lotado. •
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§'l.rá logo. par4 algúm dest>e8 port ,-e '" ••~

lará depois pe.li! qae fica lOO.icadd DO'§ ao~t:..
~te1 devepdo -prefçl'ir .sempr.e,para fábneo o
pOl1o· do J:lhrá, por. erân ali a D1üb d'oblla e u
mat13ria8 pllimas mais bílratas' qu. em to-do. o-
rell~o do Btazil. . 1 .Il

l~.· Convindo, rffuilo quo as guarnições dOI'
paquetes s6lão, quant.o fôr possivel~Je8umidll9.
os Commandantcs r~ularúõ ao seu arbitrio
numerQ de praças de fDlIl'iõhagem; limitando-s
ao pL!rameote nessa rio pári' náve.gar ,. e sem j~

m&.1S exced~ O qcre y i atbjtrado Da 10taçàb- in
c1usa; ,e por. ellta ocoa~ão muito se lhes recolIll
mcoda.a diligencia.de atlrí\blr gente para a pro"
fissãp oa;val, na olasse de noviços ou mos:os ~
miJ,rinheil:os, prefe 'o~o sempre os filhqsdo pnj~.

• 118. ~ Quando. os Commandanres cheganm ..
Pçrnamhucfl devet,n, participar ao Direotor Genl,
pelos paql~etes do Sul, as circumstancias dI' &ua'
vi8~ns ao Pará, dqcl~ralld.o !,elhe iacil ou' di:ffi.
eH a esodla pelo. porLo ,da Totoia ,1l0U se,cOIivirlÍ
p.r.eferir alguma ,outral ,emboOlldlJlla do Rio Pá","
Qahibl\" I'e communicpddo.,lhe se O.S navios quI!'
c.l1m, a ndào t~m iasi qUlllidades oecessaria'slpa:rá
o. p.oill dese-.mpeoho, .dilqueUa navego!(ãb', pois
sendo essencial que todos sejão de muitou bom'
and~I1lento á bólina, será -Iogo subst.ifuidb por
QutrQ. o qU6 Dão tiver 6SSia indispeosl\Yel qutili"
d~d,e ,IguallWlote lhe 6n~iaráõ os diãrios dOJsoa
D:)v,e.gação, para deUes extll8hir 6 compilar' ai
ob..serv.açfi.es ,meteorologictis, de que -ba pequena'
CQpia:., 1

( '9" Ainda .que õ Intendente dll Marinha, logo
que, ~e recorral a eUe, h. de immediatamepte1

prover sóbre oBdme'os precisCJI. para .o regular
estabeleoimento .desta divisão -<le pluiuetés; to
dnia os Commandaótes se .correspondellâõ com
o DirectfJr Geral em tofuJEj us aS:SUJIlptos de ser
Viço téudént.cs 'a apel'fe~t>al1'em:~sm0 estabelil"o
cimento;', r ~ , !

20.' Fioalment!e" brevidade de viagens, cur.
dailo no aceio é conservação do D~vie, execução
fiel do regnla.~ento oa Tarte que lhes aiz respel"
to " ee:o'odmia na despezà' do costeio, e agaza!ho
e civiJli,lad'6 coll1 os' passag.ei'rGS, são"os -elem-en"
tO'S que s nirúõrpara -ebnceitoÍl '0 mptlifol dos·
Gommalo,tlonbeS, tll p'C1'O!3 rqt1l1es '5e ,re~~l)'rú o Di..
redtor Geral palla Jsolicitár competentemeote a
sua remoção ou conservação' 'PQ!f re~eeti'u.
oommaouos, j ~ n •

CMllrlnio dal~t~o de bain palrue\'e de Pe'rnambu 6 •
j, , para.o fará. I I

, Commanilante. .. '. ~ ••'. II
fl • -(j)fficial immedJlito.. •••• IIi

'ú I Escri:vãCil. . '.,1. '. • •• • ,'. • ... I
• • ,l\l'eslre ....,' • _~ ',. ó l.

.Guardião ou maninheillG aTVOI'aí:hl. 1

CBl)pioteiro ••.' , • • • • I •• I

Cozinheiro . • . • . • I I

Criados. . . . . . . . :)
,jFriJne~l'\S-s lMiI'rio'héV'o'S. .1. [. '6

Segundos ditos -. . . • 4
·1 Grumetes (' .'. , ., li ./ '. ••• : li

).10 ~ {

. u. o Na vespera d~ ~ahida de'peroamb,uco da
~!1 ((pota os ~ommaDdaI1t~l1J Adm,ioistr~ção ~o
çorre,i>o (p'ara -~~ trao~mltt~ regularmentt; ao
D~fector Gl1çal) 1 tanto do oUIlI. ro de pr?ças q~e'
tixerel]1 ,li bord(\,~e seuo! re~pec~lvos 'Veo(:lm~nto~,

COp),O de passag.lJi qs') Is~aJs dassc~, e IJuaotldade
d~ cargo.. , com aimpPr.\~nciado çompetente f ete.

15.: No regresso dos 'paql\et.es, ao porto. de
Pernambuco são Jgua.mente obrIgados (para o
referido .fim) a declarar á Admini~tração do Cor
l'ei~: .0, o numero de dias de viagem de buos
p<lr.a ~)Utros port~,tanto na ~dí1 como oa volta,
e o tll~.9 de demora em cada hu~; 2", o. nu
DJ"O de passageirps '~i a carga que condUZirem
(lU tiv,rem conduzido,de huns p~~a outros P?n·
tos da sua escala; 5", o supprlmentu recebIdo
~m outros po,nto~}e sua i9,1portancia; 4·, o ~sta
do de.qivi4a"de sqld,os.ep1.que se ae,bar a. trlpu
h,l§Jãol; 5" ~ os !\il\'s de maotl~ell\OS ou equlvaletQ
te ~e llações qlJe.• ainda tiver na hordp o,u s.e he
dever; 6~, o maximo aq~~erl~o d? paguete
com vento regular, taptq Ú,bolina", como larg? .e
li pop~; '1", se o paquele pj'ecisa d~ alg,U1p fahfl
co ou pintura; 8", se necessit.a de,~ep1barcar, ou
cOllvém mudar algum .i'ldi':Ípuo 40 guoro,içüol ;>
~esla conla darão h um.a ~opia J~H) Iqlebet~nltL~a
Marinha, e com, elle se entlln,deráfl qu'anto a"
supprimeBt08 equa.e!lquer ,assu,~nptos de dis'cI'
RliDa.~ como competente autQrlrlade ,a queqI
devem reQonhecer e obeg,ecer.

14." 'Apezar 'tle que os paquetes vão ~rovidos
de viv.eres e munições nar'Vaes para.~o dias, tem
ordens os Int~ndentcs. da l\11\rinha para lhes as;
sistir com. o in~i&peDsavet par,! prog,r~.a~rem, em
suas commissões; e DO caso de imp.rt:vIsto ut:gen
cia accidental, a.ellcs se <levem d.iri;;iJ; uS .C~m.

xpaDdantes. , , '
, 15." Como sejl\ possivel, aind.a 'que lD~er~>sl

mil, reconhecer-se em ;1'l~alqDel' dos P,O!1tos.to~a...
de Per:oam~uf:!o que M pa,quete Dão pode ~egtpr

Tii\gem, ou. por tolalmento incapaz, ou por ca
recer de longo e dispeQdiúso fabrico, se esta
hypothese se realisar D9 Maranhão ou ,Pará, pe_
dirá o Cp!Dmand .. nte ao GO\'erno alguma em
barcaçiiq do Estrado_prqp:ria, ~ilf'a contiouai" O?
de,s-empenho da !!lua comlpis§ão ~ e Se ta Dão hou
't:j!r, despe-dir~,a mariohag'eIQ, fazen,d,o que se lhe
pague o. que, e llre dev~r. e regressará ,a Per
naJ!lbuco tnm.os rl\ 'pccfãl"os (;"\:II\~iaes DI) pIM.nei
ro paqu,!lte ql1e paSl'ar• .;Isto porém see,nl,cndel'Íi
para P c,aso de ruina totll'1 e con'demoadão do
na"!',?, poi~"lI iulglLr-~e, par vesloria, qoe -ainda
·p,óde· cÇl~ algum fabrico pre tal' l'Oogo serviço).

- eptão, e a despeza nã'O orçar em mais de 'dousJ
terços d~ 'Valor do, oavio, assistirá ô ComlllaD-,
dante .com o maror de~velo, ao SelllCOncertó"
despe4indo toda Otl part.lI d.~J mJlr4nhagem, '()0q10'

lhe rarecer, conveniente, 'l\ttcola a maieT -ou1
JD!lnor clAmora 'dA mesmo c(1llcerto, e a fnoilida·
d,c ou diffioulda4e de ter -gente qU1\odo esli:ver
promptQ o oav4o., " I

.6. o. Se porém o mão estado (lU inoaI>3cidade
do paqu.etl;, 8'l; descoPl;ir ..;O.o OeruJá 00. <);nto!a I

como 8 viagem e qnalqu61' ~l!qJ.le les pOll,t01t
para o Maranhão ou Pará he iosignificante.~lia, ,



Odlr8181' praças :que eiôedüt1ftl' ál ésta lóta~ér
devem' tteilembilroa:r ;re ~81 pIquetes. I não 'and8~
iltlàladOl8 em '!tuerca: 'O(llU~" -" t ",I, '
~_., 1(- ..,\'". f fll~~ ':.1' f

1\lS~uc;ãe$lrgemálll pua Qs'ç.o~all-<W!;telÕitao.P.aClIl'e~..qr~ fi ~~Ao~fl~ J aR~'pa,í\ ~JfiIM patMt'i~

-1S 1. ' O''Paqüétc1 .a~'ifã deste'p' ~{olnô aialq~e
lhe fór 'indibadq pelo tJir efó'~'Gtef;d,'em direi{u
rti aó ile'Safito~, oiWle1rêr: ú'rtilf mente 'a 'deôÍóta
nece'ssaria par ó' a~e'lnll,!lr~e \le 'harga' phr'a 'a
KifllnlJega, entreg;í dis 'mjlU~s n,cl Corrl!(o/e ,~~
ceyÇão ílas' gl,Íedeve recéber' pll)'á S'ailhl.Catjl 
tiõ:a: e Porta ~Içgrlé~ entepllêh/r?-,.selp' 1'1\ '~5!~,~
6Qh1 o l\lImimsttéjdor 'do úorrelo ~ bómib" COa}
maQdantp ~r,r praçà VÚ 'di~tricto., seth cdrdtódo
ei'Mb'itaT'do pÍ'aib maic ao no S~ I ó4 'dõ~r~gúlá';
mento, salvo o caso cl2..§ 19~. .. I. "- J.

2. o De Santos airigirá sua derrota para San
ta Catharinat úffimb pontO dá 's a 'e' cala para o
,sul. , .

5. o Chegando a Santa Catharina entre os dias I

-c • !do iIÍez, sahira ifupr'etérivelm e t"e 'n'o l:J.ial 15
do' ír1~smO'i cbm ás comiietentes malas;'lfÁ'ien'tlo a
dig1'eslião1t'êtrtjgi'ada nà f~hla1 Uo § b'óf.se'ctié
g'an ;{ISanfa rC'arbJai'ina enlre'os'(liàs' t I' e ~, sa~

sahirll no ~1.a, '1"eIO méz seguitltê; e ~nàJmimte,.nçi
-cas,ol 'de chegar ~e ?6 at'é' b 'fim do mé'Z , 1âtga1'á
no:'dia 15 'do ,seguinte, !ficando assiili pro:xilha::'
men1re preenchiaa ~ disptislção d'o § '101'. '} 1

'4. ot {!ttnM~1'e~1dtY dous paquetes no pártol',de
Sadta'Catlh'ilTlnal, largarli; ndllrazo de quatro dill~, _
o' que prir:he'iI'O 'houv~r 'él1egado, preê~dendoo
annu,ocios' 'Competentes, :tínJ~o a res~.eito d.as mal- .
1a's como d\} pássa~irQ.g'-e carga, ficalndo Ó 00'(1'0
p~rll' ahir í1'~f-l1is üb tlfal~órrespondente tá dispo-
s'i'çãól ab §' 10 : r I. I :) U 1 I'

- t1 5: 01 COÍ'lcor1'e'ndó ao.os' paquetes' no por~o< ae
Sáritos'/trallirâ 'lo'go,,'nlf'fã~ma CIo '§ 104,1 o que
pnmeiJíofllJlouver chégado; 'e o OUt1'O' quát110 d~as
i:lP'Ols!:1J "( UI f ' I

t96.·,,0!j1Corrllbanéi n{e~tlogo-que c'hegat-e~'aqs
p'-i:J'ffils da' ua é'sflíildf d'i\l'igir'Se-,h~ó à'o Presiden
te tlá'P:rov~ncia,,' é'naaS scncià deste li superior
aulorldadell'oclIW'para.lbe com'IDunicaT suas ihs
trutj~'ões, c com a maxim'á 'antecedehcia e'roaa 'a·
p'ú'bll'ícidade indicaráõ' o dia da'saM a e:o seu
dest1no, não 'abstanté' os ari'nun'6ios que devem
feier-'~é poelas Adthí.~tbiçÕes' dos CorreIos. -. • f

, ' .• S'e',Os Ç'inlm'andal1t,es ré!l'eberem neste pore
to' carga par,. S'autos, 'estação de momentanea
~eqiora" d~veUl; exigir',írdol~.ár:êga~o.resa ,pa9a

,do re'sp'eetIvo 'ti-ete na li llll\:nsttaçao db'sICor
l'éi'(5s'l degta I(!;'ôrtê, I e al1'sé ~às'safá~, 'no aCl1@ dã
reiepcçãÔ, B.1.Hno. ca'ute}?} para'lhés ser reStitâ.mo
'ntl' caso de futl:1r-u sinistro: ,. .' 1 '/

8. o Os Comman a'Íites'e Offiei~es' (tos 'paqué~
tes podel'áõ, na fÓ-F-ma-Go § 129, dispôr de seu
p:rtieular .p'19jilm~p~~! p,oJ~m, ÇluaAlo á 1'eeep
ç.a,o de passageir~s ~o lhes he permittido admit
tu .pr~pl'io,s d~'poi ~lle- se a~1iar preenchido, para
o. Est'átlo, 'Qtnttmê'l' em' gne' o paquére 'hou.ver
SIdo tÔfaíl-ó1: I I. I f ,. f r. ,

.9)0 ~a vespevaJ:dà ~a-'hidalaeste porio( \la1'iib
,.onta; oSIC:ommllndabtes a01 flit'ector Geral tánto

õ número. d <p"taPas- 'qiJ· ·li vllrem a bor()~ e seu

respecti vos VJenciml!n\&, (como de passageiros II

Iluas classes e quantida e Ide carga, com a impor:
tancia do competente~Trete: .
, ió.~·NI(J regI' SSl) dGS~paq~t.es a e&til .;por

to são ig:nalmeote obJ:ig.ad~ o' declar.ar a:G Di
l'eCwtl Ger-al'.' I·, lo nuQlet'o .de ,1dias de .ag&Bl
de huns pa(la :Outllds ;pontos,. e 10 .tempo 4é dOIDo

,ra em cada hu'm; 2'1,10 umero lde"passageif08/,e
a-cargal quecoodlizem ,ou1tive1'ém.condu.zidoJde
n~ns para' omrosipo'nths ija sua esqala, :7"; o SÚP

optílmijnto exigido I fatia deste' pomo -sua jmpol'
laÜ1}ia; 4·, 'O 'estado deld~'Vitla de snido' em .q.ue'.e
~har 'á tripulação'; 5", iôs djas de man.timento ou
eqU'i\,j)lente1lle Iraç5es ,que ~ind8>ltiver a bllr.do OU

'Se Ib\l de-ver; ,6-, o Imammo_ ari.dameoLo do pa
!fIu6t~ com vént() tregulJIr, 'iaolo! á bolina, como
1argo ~'á p6pa; 7"', se o 'Jlaquet-e precisa :d.e a •
guói\ fdb'rico o!U'~pintl)f.a; 8", 'se, neeessita de.sem
b~rcar (Ju' C01l vém1:mudal' algw:i"a: 'ndivid;uo .da
gaal'nição. llllll,,·l, r "~ I. 011' "I

'II I'· Ap~1'.de:queos paquetcst:vão pro'idós de
:vi'Verés e niuniçMS nalV.,es pata 'qo dias, tem .or
dens os 1l1tcndentes da lMarinha para lhes, as.sís
til" com I() :indispensBv-el, palla progredirem em
'Sllas ctiinmissões';e no ~a<io de impr.evísta'11rgeD
eia acdídé'ntal', 'lI'elles Se dllv6lll âirigir"os í:o
-mandantes: ' "', ,,' . .).

12.· é:{)mo seja' possivel, <iioda que in.veroait
-mil, qu'e stl I'econ'beça 'algum paquete' em e,s1iado
de não pod.el' cGnti"o.lJ:ar"viagem do 'porto da es
cala a que chegou, ou por totalmeqte inca:paJ,
ou por carecer de longo e dispendioso fabl'ico,
reverterá nesse1cas'0 o í'e~pe'cfi",o Commandante
oom toda a guarniçã i p,~r"l este, porto no pri
meiro pa.quete que ali pàssar com esse destino,
fic3ndo o arruinado entvegue ,ap, In,telldente da
l\iarin11a, ou competente autol1\da-de do, lpg'l-l' 'em
que fô1",abapdhnado. ,
~' 13. 0 ,Ainda que '0_ expediente"dos corl!eio,s 4e
mar e Irerra esteja sujeito á Seeteta,riéj' Qtf E,stadp
-dósiNegocios do Im~erio~ e os paquetes ás ,or
"C1:etI'Sf do' Directoi: Geral, comtudo como os Com
mandantes sãp Officíaes da, Armada" pede li dis
ci'pliua e c'ivilidadedmilital' qu:e na antc~~spe1'a

dã suá' '~ahida se a.presentém no Q...uaFtel Gellerill
p\lra' receber :as.orüens do Bilifi'is~Ílo pa ,l)Ia,r\'Wt<l
como In~pect(}rGel'al delIa ; e qllan,du chega'[~m"

devem dirigir ao mesmo Quartel Geral a parte
do estado da, gualUliçãQ d@ oavio:; cQmo he prA-
'tica n'o serviç.o., .. I

- t 14..· Finalmente, Nevidade .de v;iag~m:, ,cui
ãa-do D9 aceio e cQnservação, ~Q.naviD" ~xecu- "
if~o fiel ,do, Teg'ulálllento na parte qne lh!l~ çliz
'1'esPllito; -ee(i)uomia IDa desp~a do co&tei.q, e,qg'Fl-.
zalho e civilidade (; IÍl os 'passag1ehlps~ são os' ele
menlros que serviráõ pacal condJlHuar o 'merito
dos C~mmalldantes, e pfllos q'Jalls s,e r,egulal,'q o
,-D'i'rector Gerallpa,ra sQlici~ar competent;emcn"e a
sua r.emrição ou conservação nos respeGti,voslco~-
mandos. I • ~

Palaeio tIo Rip rde J lloeiro, em 14 de Ma{Q de
18z9.-José C.leme,ute Pel1e,Í11a. ~, .

o ,1, ,
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lhe competem emqu3Rt.q.jJstiver $ubstituiodl> a,de
primeira linha n9 serviço que a esla cortcRppn_
de, pagos nos seus tempos respcctivo.s; re'c.om.
mendando-vos porém que neste serviço empre.
gueis tão sémente as-praças pua. elle indispensa.
Teis, preferindo' ô~'soltéiros &os''casndos,-'p0Í'que
assim se combioa a economia dl\ Fazenda eum
o bem dos povo:!) J~m prejut~o do serviço. Cum.
prio-o e .ralei-o..ass~1D execut~r. S. J\1.. ~. o mano
dou, pelos Con~e heiros de Guerra abaixl? assig.
nados, ~rpboll c1q seu Conselho.. Joüo Jacques da
Silva .Li~boa a fez do Rio de Janciro, nos 25 de
~aio tÍ~ 1829.. No ~mp~dimento do COl1seUi'ctto
Secrela~io de Guerra, Antonio Raphael da Cu.
nha Cabral, Omcial-l\1aior~ a fiz escrevcr e subo
scre,'i. -José de Oliveira Barbosa. -Fral)ciscll
l\laria Telles: ~ ... )

., li)

PROVISÃO DE 27 DE MAIO.

Call, Braz.

D. Pedró I, etc. 1\aç.o sapel' a v6s PresÍ1Je~te
da Provineia do Parà que, tendo chegado: mi·
nha impel'Íal presença a' vossa representação da·

-tijda de la de J.aneiro do conente aono, e~ que
me pedi» declaraçiia acerca de poder ou I?ão o
GOl;ernador das Armas dessa Provincia mandar
assentar praça a qualquer indLviduo voluntario,
sem que nisso intervenha o Presidente, mandei
consultar a este respeito o Conselho Sopvemo
Militar, e conforma ndo-m.e inteiramente co·m o
parccer do mesmo Conselho: hei por bem de~

0larar-v03 que o alvará de ~o de Oulubro de
)8~5 ineumbe aos Presidentes o recrutamento
tias tropas sem intervenção das. auto-ridadcs mi·
~ares, assim como o decreto. de 14,d.e Julho de
18:18 incumbe ás autorida'des militare~ o assqn·
tarem praça aos voJuntarios, e o passar-lItes suaI
cautelas com as c.ond-ições expressas no"S ~o 'do
dito decreto; sem outra intl'nençiiO d,! parte
dos Presidentes do quu a d confirmarem táel
cautelas logo que lhes forem apresentadas pelol
referidos -Yoluntario~, para seu titulo; e que por·
tanto he do vosso dever, as~im como tambeLO
do Governador das Armas, o cumprir o (Iuea
cada hum legitimamente compete, com nqucIle
accordo e boa iotelligencia que- requl'rem o bem
do serviço e a utilidade publictl. Cumpri-o aS'
sim, S l\1. o I. o mandou pelos- ÇODsclheiros de
Gu~rra abaixo assignados. ambos,do seu COJHe'
lho. João Jacques da Silva Lisboa a fez no Rio
de Janeiro, aos 27 de l\'laio ,de 1829' - No imo
pedimento do Conselheiro Secretario de Guerra,
A~tonio Rafael da Cunha Cabral, Official-iUaior,
a fiz escrever e subscrevi.-José de Olileira Bar
bosa. - Francisco [\"Iaria Telles.

.-ESOI.1fÇAÕ DE 27 DR MAIO.

Manu8cripto autheo,tico.

Dá conta:o Conselho da Fazenda
r

de que, ha
vendo expedido ordem á Junta da Fazenda di
Provjncia de Santa Cath~rina, para que désse
esclarecimentos 6\obre a declaração que adita
J\lota pedira acercll do.- pagamento que deTeria

ColI. Brn.

PROVISÃO DE 23 DE MAIO.

.
D. Pedro I., por graça de Deos, etc, faço

saber a vós Presidt'nte da Provincia do PiaulJY
que, sendo-me presente o "osso officio datado de
)4 de Janeiro rio presente nnno, bem como o do
Commanrlante das Armas <,essa Província, com
data de 15 do mesmo mez, ambos relativos- ii du-

iela proposta pt:lo Vedor das Tropas, ao paga-
r mento da forç-a da 'segunda'linha que llessa Pro

vincia se acha eft'eçtivamente fuzendo o serviço
diario dn praça de Oeiras, em Jogai' da primeira
linha destacada fóra da Provincia: hei por,bem,
conformando-me com o parecer do Conselho Su
premo Militar, a quem mandei clJnsu\tar a c~te

respeito, declarar·vos que a rluvida do Vedar
das Tropas he infundalla e insubsistente, porque
o serviço que fazem os milicianos na praça de
Oeiras estú compreh!lndido na letra da provisão
de 2' ~e Agosto de 18!18, visto que dos sobre-

r ditos omcios manifestamente se conhece que .!J
força empregada na nferida praça não se póde
con~iderar senão em s(~rviço tão extraordinario
que he fóra da regra geral, por ser serviço de
lutJSt ituição á primeira .linha, no qual os mili,
cianos, ainda no caso de poderem sahir e reco
lher se ás suas casas em hum dia, tem direito a
lerem pagos por ser 11um seniço elfectivo e in
dispensavel; e portanto ficando sem effeito a du
.ida do Vedor das Tropas, hei igual{iJente por
hem determinar. TOS que façais continuar á furça
1111 milicias dessa Provincia os vencimentos que

PJ\()VISÃO DE '22 DE MAIQ.

ColI. Bráz.

D. Pedro r. pela rgl'aça de Deos" etc:, Faço
saber a to,dos os que a presllote virem e a sua
uecúç:io pertencer que, Jendo' Fubido â minha
imperial pljesença dous, o~cio.5, hum da Júnta
da Fazenda da .pro\'meia do CearlÍ, e o outro do
Commahdanttl das Armas da ProviOl}ia tlns Ala
~ôas, ambos pedindo declarações sobre as aju,:,
das de custo de lransporJe que' comp~te,m a

• Commandanles dns Armas~ quer á entrada qu§r
li sahida de seus respectivos exercicios, mandei
consuh!\r, a e'ste respeito, o CQosclho Supremo
Militar, e conformando· me c,om o parecer do
mesmo Conselho: hc,i por bem declijrar que a
gralilicàçiiO de~igoada nos Commandpntçs ,dás
Armas das Provincias, lanto da primeira. ,<amo
da segunda ordem" pelo de~creto e tabella de, I'
de Fevereiro de 1825, he destinada para todas
as despezas annexaS:llOS seus cmyregados, e por
isso não tem direito a nutro algum vencimento.
Cumpri·o assim. S. !\l. o I. o mandou pelos
Consellleiros de Guerra abaixo assignad08, am;
bos. do seu Conselho. João Jacques da Silva Lis
boa II fez Ino Rio de Janeiro; aos 22 de l\'Iaio de
1828.-No impedimento do Cóuselbeil'J Secre::
tario de Guerra, Antonio Raphael da Cunha Ca·
bral, Official-Maior a fiz escrever e subscrevi.
José de Oliveira Barbo~a, - Francisco Maria
Telles.
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uigir·d,~ didn'la das ba~lU no .rrcudatarlo An
tonio AI ndc~ de Carvalho ~ ella satisfizera, iu
formanllo ela mandra que abaixo se vê, sobre os'
seguintes quesitos que ~e lhe hayião proposto em
provis;io ele I I de Novembrn de ) 828: )., se a
pesca das balêas e outro qualquer peixe de que se
faÇ./1 azeitl) he ou não i~ento do dizimo; 2·, por
que ordem, rleclarando qual tem sido a pl'alica
ohser,ada; 5·, Se (IS antigos contractudores pü~

gárão dizimo estipulado para este fim em condi
ção. Que, nüo obstante a falta de documentos
pela pel'da do AI'chivo da extincla Proveduria
da ]<'azeoda na inva ;io de I 77'i, desde a primei
..a arrematação fdla em Lisboa a Ignacio P~llt-O

Quiutcllu e seus socios, que teye prinoipio em
J ,65, e em todas as maios que se fizerão daquel
le contracto, até passai' a sua administração iI
Fazenda N~ciol1al cm 1801, nunCa os arrematan·
tes forão i ..;eotos de pagar dizimo, nüo só da~

halêas que pescavão, cumo de suas produc~ões

agral'ias, e por que o mesmos contl'Uctadores
logo no principio enll':l1'iio cm contestações com
o contractador dos dizimas, então o Capihlo-1\1ól'
Fraocis':o Ferl'eira da Cunha IIdoptou o Adminis
trador daqllelJe contraclo das halêas no Riu de
Janeiro ~ Francisco José da Fonscca, o syslema
de al'rematllr os dizimos em massa, para depoib,
o suhdividir na Provincia de Santa Catharina. em
ramos, impondo logo por primeira condiç;io aos
rami 'tas, não preten,lerem dizimo aloum das ar
mações situadas em seus districtos, e pOI' isso
nunca mais os contrnctnuOI'es lIas La IG;lS deixa
rão de arrematar Os mzimf)~ até l'í7' Que tc,lJ
do II dila Ilha sido invudida nn rtlt',~rido anilO
pelos Hcspanhúes, clles por sua conla fiLeril(l a
dita pesJa, mas sendo ella restituida em 1~"'8,
., I;
JU os contl'actarlores Porluguezes a lizeriio Ilt:olu
anno, c porque nliQ tiv':õsell1 ainda clJntracla\lo
o. dizimos, como alé então f.')zião e depoi~ /ize
rão, ordenút'a a Junta da Fazenda do llio de Ja
neiro ao Governador dI! referida Ilha, Fr(lnci~co

Antonio da 'Veiga Cabral da eamara, 11 :lrreca
dação dos dizimos por admiuislJ':lciio, indicalJdo
o meiu porque se devia cobrar o ;Iizimo da' bn
lêa.~, o que se verificou pelo arbitrario' de 8:t/:J
rs, cada huma 1'111 tcmpn I:m flUI: a Illeili,rn do
a~cile se yendia a.I:lO,rs., é ainda 'lue apparc
Cera o le\'OlO ele t.)1 arbitramenlu nv an.:hivo da
?Xlincta ~rfJved~l'in, ti dila Junta o alle ta pela
m.f~rpaçoe ~ue houve de pessoa, qnl) e tavão
enlao ao rncl"ti dçste negocio IJl"o\'ando assim
que a.. b;J1~ns ~cmpre pug:iriio rlizimo.

O Procurador da Fazenda Nacional respondeu
ao Conselhu, q\le ii "ista da informação) ua Jun
ta, era evidente seI' a pesca dn, balêils, como
sempre foi, sujeita ao pagamenlo da dizima, de
vendu assim declarar-sê ri Junta para o xigir e
fazer cobrar db ai'rendntario Antonio lendes de

arvalho. E cbino seja conyenfênte que e1lll se
{lobre pel~ f6rma qelerminada na provi ão dc 5
rll! Fe\'crClro de J '99, pal'eCe-llle que scrá JUSlO
dar li me:rrl"J providencia, mandando ptoceder a
novo llI~lltraOlento, com Jtlenção ao valor nctuíJl
das. balcas provenien~! do maior preço do IIzeite.

'parece ao Coos'enlo q!Je ii d7ta pesca he ínius
T J:Ilo ,'11.

ta a dilima, c que supposto ser tal imposto (le
natureza eeelcsiauica em sua origem, o qual nãQ
he devido nem cobraVfI em regrl fóra do costu:
mH com que se pagou sempre, c se virifique pela
inr0rmação da .Junta, que o mesmo dizimo era
arbitrado em 8:ti> rs. por balêa; corno a mesma
pesca se considera arligo de industria estancll~o

no Ura:LiI em beneficio das renila~ cio E~tado. e
a mcsma Fazen,la Publica era a linir..a que exer
cia a mllsma pesca sem pagar dizimo ,-interrom.
pr.ndo-se assim o co.lu me: flntende o Comelho
que se poder!! cobrar dI) a....eO(lalariu Antonio
rtlendes de Canalho o dito dizimo das balêas que
pe~enssc no anno proximo pa.sado, pdo costu
me de 8:tj) rs., com que mra anligamenh~ regu
larlo; e pelo que re'peita ao futuro, se haja d~

c/lbr8l" ii r.azão de 16:tj) rs, ptlr bnlêa, fazendo-se
disto expres~a mel1\·ãll na' condições rios con
tractos de Mrendamentn da' armações qlle 'e
llnuvcrem lh~ 1'.11.er conl'orme a I'eeolu~ãl) impe
rial, ficando aSFim reduzido ú .Ielinida a"cnça O

rerel'ido di7.i;no, Em 18 de ~Iaio de .829,
ResoluçríO, - COIll'O pal'eclJ quanto ao paga

mento do dizimo de,irlo. c quanto ao que de 1'u-·
tu 1'0 de\'er-~e: pa~ar.~e.hasegnndo:l nova aVIlIl
ça que a Junta da F<lzenl!a rc,pcctÍ\'u, tendo em
consideração o p"cço actual do a'zeite, dC"cril liI
zer com os arrematantes das :lrmaçõc , sendo a
mesma a vença previa mente ubmellida ú app"o
"ação do The ouro. Paço, em ~, de !Uaio de 1829.
-Com a ruhrica dc S. [\l, I."-:!Uiguel Calmol1 du
Pin e AI~ei,la. - Aclt(l-t~ o ol'igillll[ no Cm'101'iCl
actlll[l do ThIIlOUl'O Nacional.

RESOLUÇÃ.O DE 5 DI! JUi'ino.

i\Iau\lscl"ijlIO' n\llhcnlico.

Senl10r.-l?or portaria d" Srerctaria de E.ta-·
do Jos Neoocios do Impedo, de J3 de. }t'cHlrci
1'0 i:lo cOl'fentc 'IIUlO, malHlul1 V. M. I. remetler
a este Con elho pár,l COU~'.lItOI' r.om effcilo, o
rcqueriment. rle SI'bastião icolilll Gachet, do
theor seg-nintc :-Sel1hor. Diz Sebastião Nico
lúo Gachd. que telido I'cclamado ao The:,oll"()
Nólcional com :'len rrqllerill ento ele 29 ele Outu
brc pro~inll) pa. sado, ocguntlo a copia leg:d ara,
neXoa ao ducumen o 11. I, II i·c.lo do ol'ucn'lllp de
1,000 1"'l1ncos men aes qtle S. [\1.' ID1pl~rialis i
ma, de glol'io a memoria, lhe f'z mercê para />
indemnisar lIas suas de pezas duranle a SUl com
mi,siio relalivn ú execllc.io> do tr:ltado> ria Colo
nia de Sui o. de J.l de ~laio de I 18, uocnmcn
to n. 2: e igualmente a nlc'mn qnantia de {~ o.
r". fIe ajuda rle cu-to q!le ha de haver para eu.
regre o ao Bl'azil, !lue O m("l11o A. S, lhe man
dou pag-ar para sua ida?' Europa, constante da
copia da portaria (te 8 (Ie Maio do sobrcrlilO lln
no~ .Ioclllncnto n. 5 (*); o como o sllpplici!lltt:

(.) Avisá de 8 delJlaio de 1.816.

EI-Rei Nosso Senhor he senido qtle pelo Real Erario se
entregue:f fr. Gachet, encarregado da conducção de
huma Colonia de uissos, 480~ 1"5., de.que o mesmo Se·
nhor lhe fez mcrcê Dara Il seu transporte, e bem assim

8
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•custo daquella quantia par'~ a ,'iagem do
Europa Se possa deduzir dircito á ontra par:! a sua volta
ao BrazU, sem bà,'Ver 60S documentos qne o snpplicante
ofI'ercce, nem ,em qualquer ontr.a parte de que tenba
noticia, a mais pequena palavra que l>ossa induzir a jul.
gar-se ter al"nm fundamento semelhante 11retenção, a
qnal, por coosequéncia, me parecc intt:iramente inatteu·
divel. Em summa, 'Exm. Sr., sou de opinião qne sc não
póde ncm deve decidir sohre reclamações de Sebastião
Nicoluo Gachet, de qualquer natllrez:! que ellas sejão,
sem ,~e decidir a conta que dei em 21 de Agosto de 1,820,
SOb1'C n ,condncta do supplicaute neste uegoeio, para a
Secretal'Ía de Estudo competente, e a devassa :\ quc jn
dicialmente se :procedeu sobrc o mesmo objeoto, o que
tudo junto pom,olltros papeis foi relUçLLí<).o ii huma l:pm·
missão de Desc,p bargadores do Paço, creada por decreto
de 2 de.'ovemb~o d~ rererid~ anno, e julgo achar-sc ain·
da pendente, pbls ate agora não me tem constado resul
tado algum que honvesse snbre esta materia. S. M. 1.
mandárá o que julgar mais justo. Dcos gU'3rde a V. E,t.:
Rio, 3 de Janeiro dc 1829. -lllm. e Exm. Sr. José Clc
meotl! Pereira. - Ped,'(I Machado de Miranda IIlalhdros

(A.) Eu abaixo assignado t Sebastião Nicol:io Gachet, en.
canegado pelo men G(lvel'Oo I O Gantão de Friburgo, de
solicitar de S. III. F. bnm:! colonisa,ção de Snissos no Bm·
zil, e dc tratar de scu estabelecimento, obrigo~me par~

com o Exm. Sr. Thomnz A.ntonio de ViUanova Portu"'ál,
Secretario de Estado, lI1ioistro do interior, Commeudador
das O,'d61s de Cbristo, e da 'rorre e Espada, etc. , etç.,
a manter, e ü'ansporlar até n babia do Rio da Janeiro 100
Iâmilias de Colonos Suissos, bomens, mJllheres e crianças
de ambos 05 sexos, com todos os sens moveis c instrumen·
tos rurnes, pelo preço de tOO pcsos hespanhóes p-or cada
pesso:t, c-'\:cepttiando as crian~as que não tirel'em ainda
chegado aos 3 a,nnos de idade, as quaes pa~saraõ g..atuita~
mentc. Vinte e quatro horas dcpois da chegada das em
barcações dar-sc-ba por concluida a passagtlm, e o Go
verno d vc d:!"i em diant~ sustentar os Cdlonos.

05 armadorcs dos na\,jos quc fizerem estes trausportei
nada terão que reclamar do Governo em Caso de anrias
naufrngio ou perda, menos se acontecer depois dc já cs
tarem:no porto; porém, se alguus dos passageiros desgraça
damente morrerem na \'iagem, o frete scra Fago por io
teiro á vista da relação do embarque. Serão feitos os pa
gamentos segundo o lDodo por que se discutir e cstabele
cer na conlhenci a que para este fim tei'a luga,' na prcseo·
ça do Exm. SI'. 1\1inistro e Secretario dc Estado e da Mesa
do Real Erario. Feito em 3 copias no Rio de Janeiro, aos
5 de Maio de 1,8t9 - Sebastião Nicolito Gachet.

(A) E,r;lrllclo d" Cal'la dc 7 de Novembro de t8t9, do Mar
qucz de Marialva ao ilJinislro Thomaz Anlonio.

Passando "gora, a noticiar o qne nestes ultimas tempos,
ha occol'l'ido na HoIlauda relativameute á Colonin Suissa,
e aos ~esacertos elo empresario deIla, e julgando eu 5l:r do
men l'Ig0l'OSO de\'er o dar a V. Ex. bum a fiel e cabal io
formação a estes rcspeitos, para que V. lho ,esteja preve.
nido contra as imposturas deste empresario , que he- ho
mem mais cuidadoso do seu propri" interesse, do qne'dos
negocias que Ibe farão confuldos, V. Ex. ('ará huma justa
i,déa das privações, incommodiç1ades e prejluws qúe soC
Irêrão os Colonos, pelos desacertos e,má fé do seu con
ductor, e que muito receio que continuem durante a
"iagem, pois, apezar dãs mais iustantes recommend~ções
que ,fiz para que os navios de transportc não fossem entu
lhados de Colonos, a avidez do cmpresario mallogrou toda
a mi,nha solicitude pelo com modo a!ojameoto dos Colo.
nos :! horda dos ditos navios, o que tal vez occasionará
hnma gran~emortandadedurante a viagem.'

Exlraclo da carla dc José l/f!.lacio da Cunha Ca.ndido a
Gachel, dirilfidll aos 11! de Setem~ro de 18t9.

Quiconque méconnait ses engagemens est indione d'a t·
tention. Les obligations aoxqueltes vous manquez n'éml
nent d'aueone loi; vous en etc(; vaus meme Ic créatenr.
J'anrais du, des avaflt ruer qui~ter ce pays iei, et roler
aux pieds de S. Ex. I" Mar~uis de Marialva lu) rcndre

temeQte :\ V. M. I. sejá servido mandar verifi_
car a I'cclamação do 8upplicante pela soJ)redita

obteve por ue~pachn üe requerer á Secretaria de
t tàdo do lrupel'io, vem a tal fim rogall ingtnn-,

TIlm. c Exm. Sr.-Ko rc~u~rtmento 'ncluso, que S.
1\1. 1. hou\'c por bcm mandar remcUer·me, com aviso de
Y. Ex. dc 1,8 do passado, para que eu informc com o mcu
parecer, pretcude SebastiãO Nicohl.ol Gnchet, que por
huma obrigpção elc 5 de 1\1.i(1 de 1.818 tomoll sobre si a
empresa di' OIganisação da Colonia dos Suisso. na Europa
e do scn tranhportc até o porto do }lio de Janeiro, que
S. L 1. lhe mnnde pagar n que se lhe està restau(io do
ordenado dc 1.,'000 francus anboaes que S. n. Eidclissirua
o ~eohor D. J~o VI (de gloriosa memqria) Ibc man
dou dnl' dm'ante n sUO' cOll1missãó, e ignalmcnte buma
ajudn de custo de 480:t/t 1'5. para o scn I'egresso ao Braúl,
porque lhe roi concedida huma igual para n sua viagem á
Em'opa. Seria para admil'ar que Sebastião Nitoláo Gachet,
haveudo corre.pondido com a mais neg"a in~ratidão á illi
mitada munificencia que com elle usou aquelle Soberano,
tendo violado na cm presa que tomou sobre si não só
a referid:! obrigação de 5 de !\Iaio de ,] 81.8, IDas tambem
os principaes artigos das condições do mesmo mez e '1U
no, sacl'ificadn inuull)cra\'eisvidas ao seu sordido inleresse,
feito a desgra~ de todos osColonos, e can ado 6.nalmente ao
Brazil () plejuizo de ,quasi se perder dt!" todo lão dispen·
dioso cstabelecimcnto, "pparecesse cóm reclamações,
ainda quc fossem bem funuadas; excede porém toda Jl
crebibiliJade que elle se apresente com reclamações taes
e quaes as de qne traia O seu r,equCl'imento, reclamações
em que não se póde descobrir nem a mais pequena som·
bra de justiça. ,ebastião Nicoláo Gnehet nunca te\'e or
dcnado, nem se lhe in.enmbio commissão alguma por ondc
o podessc ter. A organisaçiio ,da Colonia dos Suissos na Eu·
ropa, c o seu tl'Rnsporte á esta capital, foi Imma empresa
que elle tomou á sua conta, como se v" da precitada obri·
uação de 6 dc 1\1aio de 1818, de quc jnnto copia sob titu·
lo' A, já que elle "I'tei,'amentc deixOU dc I/'ellnir este àocu
mento aos mais qne oll'erece. Os 1,000 'raocos mênsaes
que S. 111. F. lhe mandon dar foi hUlOa graça espontanec
do sUa I'l:al munificencia, concedidaj não dUl'ante essa
chamada éommissão, mas em quanto ellc pozessc em via
a Colonia, como he e presso no co()llmento n. 6 a lI: 2 v.,
..endo es5C documento a certidão do omcio que pelo Era
rio 1'e expedia ao l\larquez de !\Iarialva, entãn Embaixador
em l'a,'Ís, para lhe lHestar aquella quantia; c sendo indu
bitavel que o snpplicante não podia deixar de reccber
senão porquc nqnclle Embaixador jnJgon que tinha CaRl
efI'eilo expirado o tempo do vencimento, na forma da
citada ordem, evidente se toroa que o suppücanté ne
nl\Um direito tem ao que reclama, npm ha cousa em que
tal dir~tq e possa fundar. Sc outra I'oi a razã'o, cumpre
que o supplicaotc ~ prove. E quando mesmo esse venci·
menta absolutamente graciuso lhe hOtl\' ss'e ~~do eonl'eri
do durante a 'SUll cbamada commissão, estav:! O Go\'el'no
1'(11' venllfra obdgado a snstentar-Ihe, havcndo o suppli
,:aotc commettido os mais horrorosos attentados cOJ,llÍ'a :I

boa fé dos contractos qne fez com O mesmo Governo]
I'!ão quero ser eu quem descreça aqni :! maneira por que
o supl'licante se portou naqnelle negocio; reporto-me aos
omcios do Marquez de Mariaha c de J o.é Ignaeio da Cu
nha t:andiúó, mandado por aqltelle l\farquez á lIollanda,
para examinar o estado da Colonia, C para isso olfereço
á consideração de V. Ex. os extrl\c~os que vão juntos sob
letra B, aos qoaes podia jnntar ~itos outros se não visse
qoe aquelles são mais que sufficientes, c os de maior peso
pela qualidad.e das pessoas que 05 escrevêrão. ,;ranto, ou
ainda mais, celebre he a prcteução dOI. 480:t/t rs. de,ajuda
4e cnsto para o regresso do supplicante a este Imperio. '
Não sei como da concessão graciosa dc huma ajuda de'

Sobre esta commiss[iO c seu desempenho oc
corrêriio os netos seguintes, que integrão a~ pe
ças relativas.

m;tis 200:::il rs. para sua mulher, po,' conta de 800:::il rs.
que dcve vencer por annoduránte a sua ausencia. Deos
guardc a V. 'Ex: Paço, em -8 de ~fiJio dc t818. Thomaz
Antoliill de Villanova PortuJ>al.-Sr. Barão dP. S. LOI\ren
ço. - ;1cha-sc ri. pf1{J. 47 do Li/,). 2° :dc Beg. da. ln pCC/:tio dc
Colem. Es(rang.· ,
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Rcpa~tição. p~ra depoi ser pago do que se lhe
de,·c ~om toda a justiça, port:lOtl,l-Pede ii V.
1\1, L haver pOI' bcm deferir ao supplicoote a

oornpte du resullat de sa générosité et de sa bienveillance,
enve..! en lui relraçant votre noire iogratitnde , et lui de
peindre l'iueoocevable désorganisation que avez mise
daos toute l'operation pOlir le transport dt'S Colons Suis
seS,au Eresi!; mais le! maux qu~ les Colons éprouvêreut ,
et dpnt vous Nes Ie seul artisao, pêsentsur mon co:ur.
Quant à vous, J\Ipnsieur, je n'ai qu'uo mot à vons dire, et
c'est que je ne vous avaneerai plus 110 /lorin, que vous
ne vons sOJez aequilté dll vos devoirs.

Decreto ele G de .Vaio ele 18:18.

ManuseriRto autbentieo..
Tendo detCl·minado promoveI· e dilalar a eiVIlisação do

-vasto Reioo do Erazil, a qual não póde rapidamente pro
gredir sem o auxilio e aeereseeotameulo de hahitantes
alfeitcs aos diversos generos de trabalhos com qne a agri
cwtura e a iodnstria c\lstumão remuoerar os Estados que
aS agazalhão; e sendo-me solicitadn pêlo Cantão de Fri
burgo, cm benefieio dOI seus ubditos, a ('acul dadeode es·
-tabelecerelll em alguma parte do mesmó Reino huma
.colonia oode, vivendo reunidos, desfructem, debaixo da
minba real protecção, muitos dos com modos qoe netual
mente se lhes diffieullão no seu paiz natal: houve por bem
de incombir ao Ministro e Secretario de Estado dos e
'gocios do Ueino os.regulam CD tos e aj ostes a que se de
vess" pl'oceder para ol:gaois=!r e dirigir o sobredito esta
belecimento. Como porC::m d'csde logo hão de ter lugar
avultadns despezas, assim com o t,oaosporte dos referidos
Su;ssos, eomd com a ct>mpra do terreno e construcção
dos edifieios em que se ha de ássentar a Colcnia; e alguns
·dos meus Iieis vassallos, continuaodo a dar provas do amor
e lealdade com que me servem, tem leito subiloá minha
real presença olfertas de quaotias qne estão promptos a
emprestar gratuitamente, afim de ter priocipiu Ião vao
taj oso projecto: sou servido que no Real El"ario se rece
bão as addiçõcs Cl'nstaotes da relação que baixa eoIU este,
3ssigoada por Thomaz Antooio de Villano\'a Purtugal, dlJ"
meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocios do Reino, encaloregado'da Presidenoia do mesm.o
~rario. As rcspecti\'as entradas serão di\·ididos em apo
Iices de 400:;\\ 1"5., cujo titulo de receita irá rubricado pelo
dito Presidenh" a~éJU das assigoatura~ do Tbesoureiro-Mór
e Esori\'ão loespectivo, como se pratica aterca dos coohe
ciméntos em fórma. geclarando-se nas mesmas que hão
de ser amorli'sadas dentro de oito anoos, rccebeodo 00

Real Erario os respectivos oaccionistas, ou as pessoas II
quem as tiverem endossado, a eorrespoodente oitava par
TC~ que lhes selOú paga no fim de cada anno, contado da
data da apolioc, seIO mais despacho ou legalidade do que
a apresentação do titulo origioa!. Para faoilitaloeste expe
diente, haveI ii na p"imeira CodtadOl;ia Geral hUlll livro, em
que se abra conta corrente á cada hum dus ditos aceioois
tas, d~slinando-se para. o pagamento destas J;lrestações,
e od.~ to40 o mais que disser respeito á mencIOnada Co
loma, os fnndos pro'·enientes dll no"a imposição de
4~500 rs. que enlloaloem uo Banco, e do qual devernõ
passar para o lile!mo E,'ario em proporçiio da ilnportao
cia das despeza ql,le se J'ol"Cm fazendo. Tbomaz Antonio
de Villanova ortugal, etc. Palacio do Rio de Janeiro
em 6 rie maio de1.8t8.-Com a ruBr~e~ de So M. L-Acha:
se á pago [I do Liv. :10 ele Reg. ellrInsp. ellJ Coi. Estrang.

Carta de Gabinote, elc 2 de1llaio ele 1818.

1I1anuscripto aulhenlico.

. Maç:oil1cos Senhores. - Tendo-me sido presente, pelo
cldadao Sebastião Nicoláo Gachet de Gruyhe, a oarta de
crenç~ com que Vossas l\1agoiliceneias o acreditárão na
Commissão a que vc!io a esta Corte, eu a levei selJl demora
á real presença de S. M. F. El-Rei meu aun-usto amo,
e.com pa.rtioular satisfação minha teoho a hou~a de parlr
clpar a 'assas IIIagoilieencias q1;1e S. M., fazendo todo o
apreço. ~ r omlUendação com que Vossas J\lagoilieen.
Clas dlstmgl1em este seo mui digno eoocidadãl) e agenle,
o aeolbeu com especial benignidade annuindo Ülvoh
velmeote ás justas prop!sições qulô rdrão por elIe apre
sentadas a este Governo para o estaoel.ecimento de fami-

.graça q'Le eIle hnmilcl,flmcl\lp. implora. -E fi. l\L
-St:bastião NicoHo Gnchd. -

Maodol] p Con~elho dar visla oeste negocio no

lios snissas 11,0 Reino do Bça1';!. O mesmo cid~dão Rebas·
tião Nieóláo G.achet de Gl"O)·"re, que volta nesta Ilceasião,
exporá circumstanciadamente a Vossas :\lagnificellcias o
siogular favolo om que S. Uo houve por bem conceder a
permissiio real para cst~o.cstabelecimenlo, seia mandan
do dar a cOOl'eoientc porção de te ... eno em qne se possão
formar e culli"alo, seja prol'ideneiando os meios parll
facilitar o tl°ansporte desse pai1., na conformid,ule da
convenção que assin-o:imos. e que ]'or dle será igual
mente apresentada a Vossas l\lagnificeneias.

Aviso ele ~ ele Fcverúl·o de -!820.
1I1aouseriplo authentico.

l):l-Rei Nosso Senhor manda remetter a Vm. as 34 con
tas e requerimcntos ioclusos, constantes das relações
n. ta 2, de '":Irios Colouos Suissos que reclamão contra
Sebastião l'icoláo Gaebet, pela execução do-contraetoode
:> de Maio de 1818, pedimlo iudeumisações: E he serVIdo
que V lU o, el)01O Juí1. Conservador dos ml'smos ~olouous.
ptoeedendo :\ justificação legol destas reclamaçoes, Jul.
gne se estão o\I'niiu nos termos de se proceder a embargo
nos fundos ou bens perlcl\centes ao mencionado Gaehet,
para depois ser este onvido, e jlllgar ·se II fiual. como rô·
de direito. O que parlieipo o Ym. para que assim se exer
cute. Deos guarde a Vmo Palaoio do. Rio ?" Janeiro,.1
de Fevereiro de 1820. Thomaz AntoOlO de' I1Iano"a 1'01'
tugal.-Sr. Jniz de Fóra da "iIla de Santo Anlouiu deSá.
_ Acha-sc li palJ.. 42 di) Liv. 2° tle Reg. da lmp. do C%n
Esl,ran".

Senhor. - Em execnção ao Regio 3\'iso de Y. J. do l°
do mez de Fel'Cl:eiro preterita, pas ei ii No'·a. Friburgo a
inquiri:r restem unhas sobrcras reclamações qu: contra Se
bastiiio Nicoláo Gaehét I1zeriio os Colonos Swssos, sendo
o estado das mesml1s confirmadas pelOs. depoimentos jun
tos, o seguinte:

Art. 1. ° Que de"endo elles Colonos ser mantidos e
transportados desue a uiss" atê ao Rio de Janeiro â cus
ta de Y. 1\1, seguudd os arts. :1° e 2° das condições de t1
de 1\Iaio de :1818, e obrigação de Gachet de 5 do mesmo
lllel e anno, 1.°, como emp,oeheodedor, pelo contrarin
este e seas agentes, com interpretações dolosas e lu
crati\"as os obrjn-arão a consignar e adiantar pam paga
mento. d~s barcos" em que vierlio (bem como .fardos) pelo
Rbeno, e dOs t1ireiths até llollanda, certa somma, a sa
ber: os do Cantão i1e Friburgo, Vaud, Basle. Xeurch.tel
e Genebra 39 franoos de França, e 05 do CantiiCl de Ber
na, eteo, tres luizes de onro; vendo-se assim obri,,:"ddos
(Dão ~erendo ineo....er na commioação de serem l'ISCa
dos) a pedir e a veoder por moilieas quantias os seus pe·
quenos bens, vendo-se de,morados. e~ lIollanua 5 e ~ se·
mauas morrendo huns á fome c mlsena, oulros dorlllllldo
ao rig~r do tempo, consumindo ~m.sllstentooasreliqui?s
da sua J'ortüua, e nltimamente ,'.ellmas da lIupudenela
de Gaehet, que, pertioaz na sua demora, parecia q~lel'elo
aterrar os pantanos hollandezes com cadaveres SU1SSOS.

A.rt. 200 Que devendo Gachet formar a ColoDia de 1'a
lnilias suis~as Gatholicas Romanas, conforme o art. 2" das
condições, pelo conlrario trou.'<e muit~s individuos p~o,
teslantes, outros sem famBoa, buns tirados d gales,
c muitos de diU'creotes nações,

Art. 3.· Que bavendo aquel1e Gaohet feito o regula
mento maritimo para a viagem dos Colonos datado de 20
de Agosto de 1819, e approvádo pel{) Marqu de ~Ja
ria1l'a, em enjos aTligos, de 22 alé 40,. se; p~l)~ettía
snstento neeessario e a ordem da sua dlstrlbUlÇ30, e,te
em nada se ohse. vou, porquanlo nada mais t~a1.iãO os
navios do que alguma carDe salgada e al~uos mao~ legu
mes, solfloeudo ubretodo os doentes e..crlanças, pOIS.que,
não só não havião refrescos e remedlOs, como porque
nem f31°inba e dava, e essa pouca que havia era para o
Agente, vendo a mãis morr r ~os braços os ~hiubos á
miogua, as mulheres seus ma...d~s, e estes aquellas;
causando hum tão barbara procedimento tal qesespera·
ção que, urda a natnreza e em brnteeida pela f~rça d~
barbaridade hnma mãi já não derramava huma so lagn·
ma ao "er la~çàr ao mar bnma metade 011 hum f't1pto de-

S'·
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Procurador da FRzlnd~, que respondeu: --'-Estou
. m tudo confarme com o parecer do Impector
da Colonia, hem per-~atlido de que o supplic~n

te n;1o tem direito al~um ao pólgamento que rc
clama, puis que dos do~umcl1t1)s juntos por elle
em cO/lluillllçfon com os quc pl'odurio o In~,pec

lor, sc não póde deduzir (JlJrigaçãu alguma em
que ainrln se ache constituido o GO"el·llo. Uio,
2.5 Ue Fefcl'ciro di: lS.2g.-llaia.

O que tudo ~cndo "i to, parece ao Con,c1ho
que n rcquerimento do slIpplicante he inrlcfel'i
"cl, tanta na primeira 1'3 rtc ~1JI quc I'cclama o
resto do ord.enatlo de 1,00'> fl'aooos mcnsacs,

si, cs'L:mcandn.se assim os ultimos l'eCUI'SOS do coração
humano. Barbam Gachet.

A.J t. 4. ° Quc devcndo a Co!ollia, na fôrma do al'1. 7°
das condi<:õcs, trazer hum lIIedico, Cirurgião habil c Bo·
ticario, veiu, sim, nu navio D(lpll1!/; hum que uada fazia,
não sc oecll1)ando nom ao menos com tomar o pulso aos
doentes, c quando, depois da sua mortc qlle foi prOxima,
o Cal'alleiro de POI'cclct, ICI'ado da bnmanidad.:, a <1I';z
socconor, vio·sc rl"Ostrado pela falla absoluta de reme·
dios, que foi geral "m todos os navios.

Art. 5.° Quc Gaehet de tal SOI'tC carregou os nal'ios de
~ente, que csta I'iuba amontoada, SPIlI a precisa com·
moclidade, s(.!frendo Ill,alo, que, de mãos dadas COLO os
supra-indicados, dcrão causa a infinitas murtcs e cnrer
midades que ainda hoje durão; fazeudo oulrosim em·
barcar homens quc mais parecião murtos do que vivos,
o q\Jc concorren para diminuir o numero dos Colonos
e angmentar o dos fallecillos, c' nnicamente o seu sur
dido pret, o que tndo reclamão, tanto na parte relativa
aos sens fundos e apellclidos, cnmo a pena corporal, não
só pelas mortes, de que foi afiado iustrn"!ento, como
pelo allentado de 'infl'Íugir 'tão sallradas condições.

Art. 6.° Reclamão ouLro<im dividas contrahid,s por
Gachct, j:l em dinheiro emprestado, e ja par em pregos
que occllp~rão.

Eis, Real Senhor, huma syuopsis dos :lI'tigos que recla
mão os Suissos, e que se acbão ,'e"ilicadus e eumprova·
dos pel"s depou)'lentos constantes dos autus, c que me
pareelJrão cOliter forças assaz' para se 'Procedcr o embar
go de todos os bens do emprehendedor Caeltet, ao que
unicamente mc limitei na minha sentença, em obedien
cia ao citado a"iso de V. M., sem aLteoção a parte crimi
nal que encerràb lIS mesmos depoimenLus ,.bem que sejão
de LaI naturcza que não del'ão passai' em silencio, e menos
impllne hum coração tãD ferinu e detesta,'"l V. 1. mano
dará o que fuI' servi<\o. - José Éernanlino, Baptista Perei
ra. - Acha-se á fi. 92 v. a 95 fIo Liv. 2° tk ller;. da [nsp. de
Colon. Estmnr;. •

Aviso de 27 de ,YovelllLl'o de 1820.

r.ranuscl'Íplo auLhenLieo.

Havendo TIl.Ilei Nosso Senhor nomeado hnroa cOIDJUis·
são, por decreto de 2 do corrente mn, em que igualnlen
te designa os Desembargadores' do Paço que, com V. S. ,
a devem formar, para que, examiuando os .eqn rimen;
tos cootas e mais documcntos reblil'os an coutl':\cto
por' que se obrigou o empresario Sebtlstião Nie91ao Ga
chet ~ fazer o transporte da Colonia dos Sui!sos que S. 1\1.
mandon'",ir para este aeino, haja de tomai' assento sobre

roas quesitos especificados no mesmo decl'elo, com os- pn·
peis que são relativos a este n"goeio, para que fazendo
V. S. as couvelúentes participações, sç Jlrflceda a dar a
devida execução ao que S. III. determina a este rcspeito.
Deos auarde a V. S. Paço, 27 cle l'o,'elllbrfl dll 1820, 
Tbll'm"az Antonio de iJlallova Portugal. - Sr. Luiz José
de Carvalho e 1\1el1o. - Acha-,m ti pag. 64 1:. tio Lili. 2\dc
Reg. da Insp. de Cololl. Estr(I/l:;.

Decreto rle 2 de NovclII/,,'o tle '1820.

:'Innuseripto authonlico. r

Tendo subido il minha "eal pres nç,LOS reque.-imentns
de Sebastião NicoI!1O Gaehet, OO1presario do transporto

por i 50 que estes ~Ó lhe ti'arão concedidos, e sem
ser ii titulo de ordenado, emqoanto punha em
"ia a Colonia dos Suis50s, c náo mostra faltar
se-lhe em Paris ii semelhante pngamento ordena
do c tlio 110 lUarquez de lUm'ialva, com6 na ~e

gunda par-te em que pretende a,quantia de q,80:tiJ
1'5. pelo seu I'.egresso ao Brllzil, sem fundamento
algum altendivel, não Jhe podendo dar direito i,
perccpç,10 de;la quantia o h'avcr-se-Ihe conferi.
do outra igual para se tl'ansportóll' ii Europa.
com o que se conforlna com n I'rocur:Jdor da Fa
zenda. Ilio, em 5 de Junho de 1829,8" da Inde
pcndencia c,do ImpL'rio -Lconardo Piuheiro de
Vólscot1cel1o~. -Josô Fortunato de Bl'ito Abreu
Suuza c nlenezes. - Jo~é Caetano de Andrade
Pinto.

Resolução. - Como parcce. Paço, I de Junho
ue 1~129.-Com'a rubrica de S. 1\1. I.--:-José Cle.

da Colonia Stússa da Nova Friburgo, as refiexões de !\lou·
senhor !Ilirand,,', Inspector da mCl>ma Colonia, as recla
maeões de 1\11'. de Porcdet e dos mais Coluoos, soble
os iastos que fiterão na mesma viagem, e de MI'. BremoD,
interessado com o mesmo cmpresat'io por huma parte de
lucros e despezas; e ultimamente o parecer da 1I1esa do
Real Erario, pedindo, para u ajustamento da conta, a
addição de alguos pontos que admittem duvida sobre O
cumprimento do contracto, como são: se deve regular
para o pagamento dos 80~ rs. por pessoa maior da idád~

de 3 annos as listas oll1eiacs dos Cantoes da Suissa, ou
a li ta do e!nbarqne na Hollanda, em que forUo i.ntrusas
mnitas c diversas pessoas que não estavão nas clI"cums
tancias do contracto, nem tPerteneião aos Cantões; 2°,
se a respeito dessas pessoas intrusas se deve arbitrar '11
gúma somma pelo tl';,osporte ate esta Cidade, segundo 1II

regras de justiça, "sc eSsa dCI'e tambem comprebender
aquelles que falieclJrãl> na viagem, ou sóm~nLe aquelles
que aqui chegill'ãu; 3", se aquelle preço ajustado del'e
compt'uhender as despezas dos mesmos Colonos desde a
Snissa até que cmbarcarão, e sercm indemnisados os
Colonos pelo que houver de cobrar O re1'erido Gaehet da
Fazenda pelo dito contrácto; e finalmente, se deve at·
teoder-se á reclamaç"u de 1\1. Bremon e dos Colonos, para
serem pa<Tos do que lhes competir direetameute pela 1"a·'
zcnda Be~l, deduúndo-se do que se dever a Sebasliiio
Nicoláo Gachet. E querendo que se termine este nego·
cio 1;em pleitos judiciaes, c calDo 101' justo, hei por bem
nomeai' hnma commissão, á qual sendo commonicados
todos os papeis, c on\'indo os ioteressados pu,' si on sem
procuradores, ou ainda pelas .nas representações s6mentc
estando auseutes, haja de tomar assentos sobre 05 men·
Clonados quesitos, que fará subir :l, minba real preEonça
pal'a en determinar o que 1''''1' sel'vido, e Ol'denar ao Ileal
Erado Oajustamento .da conta. ·Hei por bem oomear para
.:sta CClmmissão aos Desembargadores do Paço Lniz Jose
de Carvalbo c Mello, Paulo Pemalldes" ianna, Antonio-Ro·
drianes Veiloso de OJjveira, cJosé de €li8eira Pinto Bote·
IhoOilfosqueira, bomo Brocurador da Corüa e Fazenda. Tbo'
maz :\.ntonio de Villanova Portugal, etc. falacio do Rio de
Janeiru, em 2 de NOI'embro de i?20. - COlD a rubrica
de S. 'lIL - Aclw-,~e ti IJa:;. 62 c 63 do Liv. 2° ((e Reg. d.
[Mp. ele Colono EstJ'ang.

Aviso de 16 do ,-1bJ'i/ do ,1821.

Manuscripto lIul!,cnlic(,.

El·Rei'l osso Senhor, aLtendendo aQ que; lhe l'epr'lsenloU
"euastião Kicoláo Cache;t, he -sen,riJo que ". llIm. lhe
mande levantar o sequ.!stro que Ihc "a .ido posto sob~c

Os objectes do uso da sna familia, na casa do sua morno..
na KO"a Friburg-o. () qne d~ ul'tl,~m do mesmo Strnhor
pa"ticipo a V. 111m. para sua tlevida inlclt:geneia. Dcos
guarde n V. Illm. l)a~'u, em 16 de A.lJI'il dlJ 1821. - SiI"
I"eslre Pinheiro Fenleila,.,. Í'. l\!oilsenllOr .liranua,
Aeha-';c ri fl"g. 57 do,-}ilJ. 2° d(/[J'c,p. da Jmp. de Colo/l. EI'
'''(l1fg.
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mente Pereira. - Acha-se o ol"iginal 110 Carforio
actual do Thc,souro Naciollal.

I'ROV.JSÃO DE 5 DE JUKnO.

l.Ianuscripto authentico.

nliguel Ca.lmon du Pin e Almeida,. etc. Faço
sabcr á Junta da l"azenda lia Provincia de S.
Paulo: que S. 1\'1. I., por ~Ua immediata resolu·
Ção de 27 de Abril de do corrcnte anno, tomada
em consulta do Conselho da Fazenda de 6 do
cOl'I'enté, accrca das representaçõé's da mesma
Junta tendeutes ti pretendida arrematação tios c.li
zimo~ de~sa Provincia : hoo ve por hem determi
naI' o seguinte: 1°, que exccute e faça executar
)Ilui religiosa~ente o S 3" do .decreto ne .16 de
Abril de 182.1, que manda cobrar nos portos do
cmb,!rque o dizimo dõàssucar, algodão eUl rama,
ca fé, art'OZ, trigo e fUUlj, e que por is o não seja
contradado ou arremataclo neSsa Provincia o di·
zimo 'dos referidos gcneros, pondo se desle modo
hum termo ao fl'audnlento e intolera vel uso das
guias passadas por contractadures; 2.°, que para
assegurar a essa Junta a arrecadação desse ramo
das suas rendas, o~ Pro,'cdores ou âdminislra
dorcs dns registos, entre essa Provincià e a do
Rio de JlIneiro, tOI,!lern cnidadosamente nola CO
nUUlero de ~rrobas dos rcferid'os genCl'os que
pasSRrem COID direcção a esta Capital, e remet
tlio r\ous exemplares da mesma nola, hum a essa
Junta e oulro (que seria trazido pelo mesmo tro
peiro rm cor)rluctor dos genel'os) ao Administra·
dOI' da, diversas l'cndaS t1csta Côrte, que arre
ca~aril CI1I separado o respectivo di7.Ímo, cuja
importancia .será remetLidll ou posta ii ordem da
Junla, como melhor convier. A nota dos regis.
tos scril cunforme :10 mol1elo D. 1,5°, que sen
do 05 ref<;l'idos gencl'os transportados por LUar
qessa para esta Provincia, havllndo ja pago o Iii·
zimo nos porlos do seu prilU~il'o em15al'que l de
verão ser acompanhados il~ hum cCI'tific.ug.l) m
que sc declare conforme o modelo n. 2., ,\ sua
qualidade, o seu peU) c a quantia paga pcl.o ~~u

dizimo, sendo este certificado passado, peló iU
ministrador que es,sa Junta QOlflear, para cada
hum dos portos dessa Provincia, e que. ruI' cn
carresado Jaqudla cÇ\b~ança, ficando a mesma
Junta na intelligencia de qlle dc\'er:i mantlar no
fim de cada liritncstre a rclucão nominal dos Ad·
m'inistradorCê quc, par'a esse fim, nomear para
que sejão os SCllS oomcs conhecido:, na âdmi·
nistraçüo das Diversas Rendas desta Côrte, e bem
assim àe que e ta A.dministração lhe remelterá
por cnpia aUlhenLica, no fiin de eada quartel, os
certificauos qne fOl'cm passados pel()~ ditos Árt
minislplulores c nella apresentados; q., que o
ci\zimo de minoças, gados, elc., seja igualmen
te al'l'ecadado. scgundo o, espirilo do citado de
e~eto de IG de Abril, para que se crite o noto
no vexame que orc!inariarnellte resulta da acção
dos Contr..cladorl:s .J2 para es,se iim del'erÍl a
Juuta enClIrrc"ar a 'sua colJl'anca a hum nútnCrl)
i;~fli.::ientc de pes50as.de cunhe~itlocredito e pro·
bldade que nomearú como Aetmj\1istl'adore~ nds, , , t

",

principaes po-nlos da ProTincia, arbitrando -lhes
huma commissão subre o rendimento que arre
cal.!a'rem proporcIOnada ao ll'ubaJho que devã~
ler, e 'ÚI; despezas que devão fazer com a mesma
cobranç,a, e exigindo dtllle.s ns lialiças que lJle
parucerem idooeas, pelas quaes se obriguem li

entrar mcnsalmtlnte nos cofl'e~ da Junta com as
quantias qne-tiverem reoebido, e dando-lhes ins:
lrueçóes accommodadas ÚS circumstaDcia~locae5,

pelas qunes p055ão haver-se na sua Administra
ção com a regularidade e fi 'culisação neoessarias;
5°, na rr-dacção destas instrucçdes a J ul'lta terá
em vista a couveoiencia de e~tabelecer taes Ad
minish'adores nas cahccas rle Commarca (lU ainda
de Termos populosos é nolaveis, e de dar a cada
Administrador hum Esériv:ío de sua reoeita ti

despe2a, a quem, além disso, fique incumbida
'a expedição das guias que dcycm IIcolllpanh~r

as reme-sas rnensaes pllt'n os c"f.'es ~Ia Fazeuda,
tendo parte na distribuição da commi~são que
arbitrada mI' ao rcspectivo Administrado,'. Igul
menle attendel'ú á imporlancia dc deixllr aos Ad·
ministrador~\sque nomear, li escolha dos A.gcn
tes ou prepostos que fOretll, á ousta dcHes e

.debaixo de sua respoilRabilidade,.empregaclo na
.arrecadação de cada Frcguezia 011 Capella Cura
da, d,evcodo esta 81'j'ecadnçãu ,CI' feita ú vbta
dos manifestos ou deolarações .que os lanadores
ou diarlos fizerem pOi' escripto aos ditos Agen·
te~, da quantidade d, s Sllas colheit~s ou (;I'iações.
O que a filesma Junta assim terá entendido e
cumprirá. maI'o Velho da Silva Bibncolll't a
fez., Rio de Janeiro, em 5 de Junho de 1829,
.loão Jose Rodl'igucS Vareiro a fez escrever. 
!\liguei Calmoll du Pin e A.lrneida.

N. B. O mc~lJJo' IltHa a Provincia de !llinas
Geracs, mcnos o art. 3°.

N.o 1.

Passa ppr e~le registo de ... F,. conduzindo
(tantas) cargas de (café. afisucar, tabaco, nrroz
ou fumo,,) pe~aodo (tanLa,) arrobas, e deelal'ou
ser producção do termo de perlenCellle ii Pro-
vincia de .... Registo de (dia, llle~ e aono.). ~

(Assignu:lo) F" Pl'oyedol' ou Admiuislrador.

N. 2.·

, .E~lbarcou F. na s'umaca (nulancl~a, etc.) com
destino ao Rio de Janeiro (tlintas saccas ou cai
xas, volumes, elc, , de.... ) pe7.lIu.ló (lnnta ) ar
robas, e pagou o respccti o dizimo, r[ue imprir
tou elú Rs, (tantos porc:xtcnso), Em fI do ql:e
lhe pas,ei o presclHe celtificauo. SanlOS (ou
C}ualqucT,olltl'o porIa), (din, mez c anno.)

(Assigna~(l) F" AdllJinis~radí)l'.

AVISO DE 11. DI; JUNtHJ.

lIlanusCl'ipto lIuU,cnlico.

S, i\I. r. manda rr:meLter a Vm. o meio ine]u~o

rI,o _I de Abri[ pr~xill1O pass:,do, que pela Repar
llçao do Negoclos da Manoha (LilÍgio o Presi
dente do Piauhy, acoqlpanhando o trlislado da
culpa qOe resultou ao Tenente da t:"'uoda li
rlha Joã-o da Silva lUiran.~a, pela m~·t:lJIuade
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IlIm. e E.:u.n. Sr.-Sendo preseole a S. lU.
o I.· o requerimento do Pad.'e Jo"é Lujz ela Cu
nha llastos, cm qne expôz. a rlm'ida que livera o
Governo da Pl'ovincia (lu Pernambuco para lhe
não mandoU' pa sal' carta de cl)oces. ão de s '·501a·
ria (*) em terras da Ribeira d,U,I:1, pela oi'Posi-

15 DE JUNHO.M'ISO

AVISO DE 15 DE JUi'\flO.

!lfanuscripto authentieo.

IlIm, e Revm. SI'. -Havendo chegado ao co
nhecimento ele S. M. o I. a feliz notida de ter sido
elevado ao Sedio Poolifiüo o Santo Padre PioVIII.
de tlTdem dOllllosmo A. S, o communico a V. Ex:
afim de mandar Jazer nesta Diocese as demonstra
ções que lorem do eSlilo por tâo fausto e glorio
so aconteeiml:nlo. Deos gual'ue a V. Ex, Paço,
em 15 lle Ju.nho de I 82g.-=-Lucio Soares Teixei
ra de Gául'êa. - ,sr. Bispo Capellão-Mól'. 
Acha-se ti fi. 4 'do Liv, 10 da Côrte 1111 Secreta~'i4

da Justiça

çao que lhe fi'Zera Lourenço Fel'l'~ira ue lljtan
court, e depois seus herdeiros, a qual foi a OiJal
decidida a fayor do suppli:ante no Juiz.o dos
Feitos e Execuçõc' da Fazenda, como consla da
sentenca inclusa; e attendendu o mesmu A. S.
ii justiça da snppJivil e á rcspo~ta do Procul'ador
da COl'ôa, Soberilnia e Fazenda Nacional: ha
por bem que . Ex. c:xlieçil as onlens necessarias
pam se lhe paSSill' caTta de conce são .le sesma
ri, das menoionada terras, que hn de ser coo
firmada na confurmidadt; da lCi. O que pal'tieipo
n V. Ex. para sua intclligencia e execução. Dco
guarde aV. Ex. Pala io uo mo de Jancil'o, em
12 de J 11 oho dé I 82!j. - Josú Clemente Pereira,
'- Sr,' Thomaz Xa'Yiel' Garcia de Almeida.
Acha-se ti fi. 211 do Lh. iI" de Reg. de Aúsos ác
Pernambuco, 1l0,.Arcldvo da,S;C'l'elal'itL clo Impel'io,

judicialmente convencidos, devendo por isso ser ouvidos
eom os emhargos que tivel'em, o que dev proceder DO

preseote caso. O que participo a V. S. pnra qne assiDl
.se !l"ecute. Deo~ guarde a V.,li. Palacio do Rio de 1~·
neHO, em 23 de DC7,embro de 1820. - Thomaz AntoDID
de Villanova Ilortugal.

IIlanuecripto anthenllco.

8. 1\1. O I. ha p/)r bem conceder liceoça para
que se possa estabelecer nesta Côrte hum Thea
tl"inho~com a denomíoacão' - Sociedade do 1'll"ea
trio ho da I;lla dos Arco's -, 5Iue deverá rc~êr-sc
pelos estatutos juntos que VIU. farú registar ncs·
sa Iotenrlen't:ia Geral da Policja, afim de nao
serem alterados ~Cln nova approvação do Gtívér-

'no. Deos guarde a Vm. Paço, cm 15 de.Jlwho
cle 1829' - Lucio Soares Teixeira de GOU'·ê3.

SI'. Desembargador. Aju,dante do Intenuente Geral
da Folieia, .,....Lic!lrl-Se ri fi, 4 v, do Liv. Ioda Côr
te , Til! S ccretaTia da J ustir:a.

RllG~AlII(;lI"'lO pam a Sociedade c!IJ ~Tlieatl'illho da
l'U(l,. do Liroos. • , ~

Esta So(;Ícuaue compõe-se cfe cincoenta socios,
Seu llnil:o objecto hc a rJ!creação de eus mem
bros f,0l' meio de repl'e cotações de cena pc·
rante'o convidados, 'lue sejão pessoas de probi
dade. Serão obsel'va:los o artigos ,cguiotes:

1,· 00 tre em tI' . fi eze' el'ão nomeados bum
pl'irneiro c segundo Director, hum Thesoureifo,
lTull1 pJ'ÍIDeiro c segulltlo Escriptural'Ío, hulIl,

ManuscriplO nUlhcntico,

AY1S0 DE 12 DE JUKHO.••

dQS recrutils dborJo da umaca PomDihht4, afim
~ue proceda como mI' de direito Íl tespcito <1ú
que ora e aclla cm exercício no Theso\ll'o Na
cional como Omcial dê Fazenda. Deos guarde a
VIU. Paço, 11 de Juoho c'Ie 182g,-Lucio Soa
'res Teixeira tlc GOl1 c.a. -Sr. Desembarga·dor;
Correl:'edor do Crime da Côrte c Cá a. - 'Aclta
se a {l. 5. v, (lo Lil,. I" ele Reg. da Secrelaria da
.Justífa 71a GÔ7'té.'

C·) Aviso .da 18 c/a Janairo eta :1.818.

l\1anllscril'to Rntbelltico.

111m. e Rvm. Sr. -'Bl-Rei 'osso Senbor. tomando em
consideração o que pelo requerimento inclnso reprcsentá.
rão"Faustino Pinliciro de A,'aujo e outros, moradorcs no
distl'ioto da ViUa de Rczende, no sitio dcnominado Ri·
beirão da Pedra c 'funo, meuciooados na l'elação junhl,
sobre a pretenção qne tem o Capitão Mauoel .Fen'eira
Leite de os desapossar das terras que elles tem cultivado
ha 14 anno);, valendo-se de sesmarias posteriormente con
signadas il posse dos supplieantes e dos trabalhos com
que elles tem onltivaffo àqueDas terms: ha seJlllido 'que a
l\Iesa do Desembargo do Paço passe logo ordens Deces·
53_rias para que sejão os snpplicantes conservados nas suas

J!0sses. bastaudo para titulo as reaes ordens para que
as posses pl'evaleçno ás sesmarias I?osteriormente coqce
didas; e havendo-se por Dullas as concedid.as ao soppli
cada naquellas terras, pela mOlÍifesta fraude com que as
obteve cm diversos Domes de sens filhos familiarea, em
cujas concessões reeommenda 11 JUesmo Senhor qne a
Mesa empregue a maio,' vigilancia para oecorrer á malicia
com que huma e a mesma pessoa, caIU diversos nomes
simulados, p retende varias sesmarias, para as ter, coutra
I] fim da lei, incultas e despol'oadas. O qne V.ll1m. flUJá
presente na mesma l\Iesa para qQe assim se eKecute. Deos
guarde a Y. 111m. P"ço, e1Jl 18 de Janeiro de 18i9.
'.rhomaz Antonio de Villanov'a Portugal. - Sr, Pedro Ma
chado de 1\ iI'anda l'tIalheiros.

Aviso dc 23 da Dczcmbro da 1.820.

l\Ianuseri,pto alltb.~ntico.

EI-Rei Nossó Senhor manda remetter a Y. S. os /:eq'ue
J"Ímenlos inclusos de Juno Silverio de Souza, Capitão das
Ordenaneas do Termo da YiIJa de Guaranhüs, e d 'Ca

-prtão Do'IDingos Lourenço Tones e antros lanadores des
sa Capj,j:a)lia, C01)1 os docomentos que ps ~eompanhão ,
relatil'us ás queixas que formão de serem çles"possadlls
das terras de que estavão de posse por sesmarias poste
riormente concedidas a outros, e de não seI' m {lllvidos'
nas reclajDações qne Iherão, E be o mesmu Senhor ser
<lido-que V. S. l'emelta I1S sobreditos reqllerimelltos e do
cumentos ás justiças ordinarias. para decidi,' COUlO ruI'
de direito, mandapdo ao mesmo tempo copscfI"ar os
sopplicantes nas posses. ~os tenenos uc que tratão, em
quanto não forem decldldus os embarn-os que elles de
verãO competentemente olferecer:\s merlições; e ficando
y, S. na inteIJigencia ue 'lu na conformidade do decreto
de 3 de J aueiro de 178'1, e da ordem que 1"oi expedida ao
Vice-Rei do Rio de Janeiro, Luiz de· Vaseoooell\1s e .s011
sa , de 14 de Abril de i789 , e da fIue foi e"l'edida ao Go
vernador de S. Paulo, AMonio 1\1 noJol de Me II o, de 4 e
No,'embro de 1.789, não se devem fa1.6r despeíar llS mo
radol'és de qualqoer terreno por cansa de sesmarias ~os'

tcriormente concedidas; e sendo anteriores, devem ser
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Do Thesoul'eiro,

llrocurador e hum seu A1udante. A llOVa llQmea
ção poder6 recabir ~bre os mesmos indiv~du6s

mas não sorão obl'igados ;1 cootinuur succcssiva,
menle caso rccusecn.

2. o Sorú igualmente Ilomeado hum Ensaia<,1.or,
que senirá effoetivamcnte omquanlo a Socieda··
de o julgar capaz de pleenc!'lel' este carg/).

5. ° Haverá todos os meze duas represenla.
çót:s, não se inte~'pondo obdtaculo alguw. .

Do P;'ocurador c seu Ajudante.

,.' Campete.a estes indistinctamente: .0, a
arrecadação de todas a oOl}tTibuiçóes menciona
da~, e a entrega destas no Thesoureiro ; 2", par·

.tieipar a este as f81tás commettidas ne til parte,
para que ene proced na conformidade do § 2°,
art. 6°; 3", todas as compras necessarias para
o Theatrinho ; 4°, a entre....a.dos bilhetes dos

,sacio, dous dias antes ~ita.

. Dos Escriptu)"arios.

8. ° Pertencem a este~ todos os trahalhos que
seus tituJo's indieão; he -exclu.9iva daUes a tu-
briea dos bilhetes. .

9.° He'da attribujçio do Ensaiador.: l°, adis
tl'ibuição das partes de qUlllquer peça adaptan·
do-as 80S caracteres .do~ diversos SOCi08 repre
sentantes; 2°, a direcçáo da sceutl, ensinando
aos actores com todo o zelo e moderação, sem
que nunca.lenha rer.urso ii luai- leva desatteo
ção para com elles; 5°, n escolha das p'!ças que
devem it· a scena, com approvação dos socios
represeQtanles.

Dos sacias em geral.

la. o li. qualidade requi itada p:tra co~vihdo
!le o car~cteristico essencial que se exige pam
socill'

1 J,' As pessoa que quizerem se,r aumitU~as
ii socie.dade po.jem di'·igir. e ú gualquer SOClO,
o qual o proporá ao DirectOI', c ,este, co.~ os
mais empregados do alto 1°, se Jnformal'ao da
sua cnpacidade, participn nelo á sociedade o re
sultado das sua' il1<lagaçõ ,para que csta de
cida sobre a admis!ão do noyo socio.

12.' O "oeio, no acto da ua enlrada, eotre
gal'ú ao Thesoureiro a quantia que e~tfl lhe ~e
terminar, se"'undo as suas po .. e~ , CUJa quantIa,
porém, nuncoa serú men s de 50:t/:J n., as ig-nan·
do na mesma oceaüáo o prt:sentc rebuJalllenlo~ .

. 1'5. ° Os .ocios d~rão de meQ alirlade 2:t/J rs. ~

contribuindo Ú, Igumas ubscripçOes-voluntarias
que pos.ão occorrcr. . .

14. ° Os ocios devem re peltar a SOCiedade.
15.' r enhuUl ocio he di 'pensarlo de qual

qUP.1" serviço que Ibe (lassa caber em tarefa, ex
cepto nos casos elD quc se verifique impedimen
t) legitimo.

.• 6.° ,Nenhum he dispensado de entrár em
secna, Esh'o occorrendo as ciccumstílOcias do
art. 15, mas vão gerão O'Qrigados á representa
çáo <leclamatol'ia a'quclles que lião tenhão capa
cldade pum Lso.

J 7, ° Os socios empl'egad.os na re.prcsentação
ão dispensados de qual'luer trabalho que sçja

incompativel com este exercicio.
. 'IS. ° 0- socios reprcs~Ulantes serão exactos

em compal'~cercm ao ensaios, os quaes d~~ve~

pOt.J;lecar ús sete hora da tarue e no "erao as
sele e" meia: os que f ItarcIU por il)commodo d~·
vem partioipar ao c1i\'eotor. .

19.." Os soei Os são I'C poosavci' .pclo,proc~.
dimento dos cus yonvidado , na IntelhgenCla •
de que este devem portar- c com tnda decen
cia que !le prr'pria de hULna ca a de conYi~t.:,

endo-lhe prohibido pôr o cbapéo em occa Jao
alguma. ,
- 20. ° O socio, na di~tl'ibliição d s seU3 bilhe
tes in creverú no ver-o deIle o nomc do oon-, , .
vidado, c assignarÍl o eu: sem estes requtsltos o
biJ1ete hfl nullQ.

~U. ° Selão nomp.ados pelo Director, dous Jia-s
antes da IIP.cita, dous socios paça servirem as se
nhoras, dous para al'rlllnadores ?a fl.atéa, huPl
par~ illumin~dor, c 2 para porteiro.

DIlVEIlE: DOS E~[PREGA.DOS.

Do primeiro Director.

'Pertence ;1 e te fazer guardar a inteil'a obser~j

vancia deste regulamento, 'tlirigindo todos os
trabalhos que fazem o oLj'Ccto desta SÇ)ciedadC',
e para assim cumrrü' tleve releril'-sc aos §§ se
~uinte , oomlJf.linuo"Ule: 1°, ordena~ pai' es
cripto an Thesoureiro rt e,l1trega das neoessari<js
quantias que de\" 'lU ser ap.plioada§ ás d\} pr-zas
ordinarias e cxtl'aol'dinal'ias; 2°, marcar Q dia da
recita. consultando o Eosaiilllor, e d~terl1'l-ioar

todas'a di~rosiçõcs pl'Mi.sas para S,OU ~ff ilo;
'3"', determinai' o dia em que deverá começar os
ensaios pura á uova l'epI'eselllação; 4 'sistir
aos ensaios, tÇJmar conl1ecimc,olo lIas fa as nel
les COll1uteHida~, e providenciar sobre c-s~ pon
to conforme a lacnldade que lhe oonfere o pre
sente regulamento, o que se verú pelo. oQr'po
do mesmo; 5', proJlibic o iogres~o de pes das
estranhas nos ensaios; fazei' finalmente eJIcoli
va n responsabiLi~ade dos dlversos eJDpr~l!ados,

fH;ando clle respoosavcl pelas suas omis ÓCi.

Do segnndo Director.

5,' Na -eIfectiviefade do primeiro Direqto,r
compete ao segundo coad1uva·lo CID cus troi
bnlhos, debaixo das suas determlnações, No im
pcdimento d'aqueHe, d.e".6. subtitui-lo, e ne_te
caso, tem as mesmas attribuições ere onsabili·
rlades.

6.' Pertence ao Thtjsol}reiro: ~0, o deposito
·de totIas as quanlias r~sultantes das mcnsalida
'des do socil)s, enlrada , e' ootras contribuições
que possão occ(lrret'; ~o '. exigir por ,escripto 40
ouios ql\e deverem maki de clqus melcs o cum

primento de seus clev,eres a este ~'espeito; 5°,
par-ticip~H ao Di\' ctpr, a qmissiio ~os que nclla
cóotioual'em Ilt~ 8 rlias depoi des~a adv~rt~ocia:
4°, entregar, s q\\antias ordenadas pelo Direc
tor, para serem "pplipadas .15 ,cte~pezas ncce a
rias; 5', apresentar ao novo Director buma oon
ta el'.;ar;ta da receita e de peza, a qual 'cril
remeUida no fim de cada tdmestre ú todos os
socio~.
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22. o Os primeiros servirão 3S senhoras com

t'bda 3 decencia e dignidade.
25. o Os porteiros receberi,ü os bilhetes, farão

buroa marca naqnelles cujos posmidores lhes se
jãO suspeitos, e ou \' irilÕ ao Director sobre aquel
les que succeda apr,sent3l'eln-Se de mÍlo com
portamento.

24. o Os arrumadores de platéa farão nella
guardar a boa ordem, vigiar.i1õ sobre o compor
lamEnto dos convidados, e odvirtiráõ oquelles
que procederem mal, e até BIes inlimarúõ li sua
relirada, caso continuem.

25. o O iIIuminador faril todo o serviço que o
seu Ululo designa. ,

26. n Bu 'n dos porteiro~, no dia postçrior ao
dã recita, entregarú ao primeiro Director os bi
lht;tes recebidos, para os examinar e tomai' co
nhecimento do:! abusos que se tenhiio commpt
tido.2'. o ToJos os mezes se nomearú hum aponta
dor t: hlJm contra -regra d'entre 05 sacias que 1'0'

~em julgados habeis para i soo

DAS PEN.A.S.

Do ni,!cctor.

L· Se n Director, .lurante o exercicio de sen
emprego, infringir seus deveres, poderá ser ac
cusado por qualquer socio perante O'S mais em
p.regados do art. I·, e esle , recon hecend'o a jus.
tiça da accusação, pela primeira vcz lhe e,tra
nbal'áõ seu procedimento, e 1)0 caso de continuar,
o demittir'âõ do emprego, n segundo Director
passando a fazer as SlJ:JS vezcs.

2. o Os mais empregados iocur50s na mesma
falta serão advertidos pelo actual Director, maS
se cada hum delIes continuai' n ser 'omi '50, de
maneira que I'esulte turtura á sociedade, cntão o
mcsmo Director o demillirÍl, fazendo logo scien
te ú sociedadc as ra7,ões por que assim procedeu
c a urgcncia de no\'a nome:Jçáo,

5. o O sacio ensaiorlor que na occasião de tn
saiar tratar com gro. seria algum uos actorcs, 1'/11-

_ ' tanuo ilquella allenção qlle:se ,leve ter cLlm pes
soa Ião di~nas como sã.. considcrados os nossos
sacios, serÍl pela primeira \'ez rcprehcndido em
huma carti! tlirigida pelo Director, pelu segunda
vez ameação de expulsão, pela terceira despe
dido,

4. 0 O sacio (IUC I)bstinadam~nte se rccusar a
qnalfluel' seniço q\fe lhe seja' uestinatlo ,cm "eri
fiuaçãú de impedimento justo, confornlc o art. 15,
perJerú 05 bilhetes para a recita que tiver lugar
d,epois desta falta, e se continuai' nesta falta Sertl
uemiltitlo.

< 5. o 05 socios empregados na sceoa que sem
mostrarem moti\'os justos faltarem duas "Vezes ao
ensaio perderitõ hum hiUH:te~ de maneira quc
ten,~o dozc faltas com a clausula :Jpootadu perdc
lodos. Se continuar ne ta omissão apez<lr da
pena lorJjcada, será diruittido.

6. o O socio que convidar pc ','Oas qne se co'O
duzão mal serú ad"crtido pelo Director, afim de
fner melhor U_G dos seus bilhetes, serrdo prohi
bi'da a entrada a taes pessoas. r

7. o O soci6 que convia ar pessoas conhecidas

'Por indignas e (te pessim~ morigeraçiio, será pela
primeira VflZ reprehendido, peta segunda perde
rá os bilhetes, pela terceira será demiuido.

8. o O sociu que dever mais de dous meres seri.
advertido peto Thcsoureiro na conformidarle do
S !l. do lIrt. 1)0; se eompletar tre~ mezes, o Direc
tor mandarú inscrevei' o nome do omi~so em hum
papel que tenha por titulo: -Lista dos omis
sos. - Se esta medida não bastar, oito dia~ de-
pois será rlemillido; todavia esla medirIa poderú
ser 1D0dilicada ii vista de algumas razões que o
socio exponha, é que pro\cm sei' a falta invollln·
taria.

9.· O socio que desacreditar 011 orrender a so
ciedade será despedido.

Artigos addicionaes.

l. o Quando qualquer soeio esti ver nas cir~

cumstancias de ser dê pedido', I) Directol~ pUI,ti
ciparÍl ii sociedade per eseripto, pal'a esta decidir
a "Votos.

2. 0 Os bilhetes que resultarem das multas se·
rão di>tribuiclos por sorte aos demais socios.

5.· O sacio que fôr despedido ou despedir-se
não tem juz a exigir as contribniçõe~ que ther
feito.

4.· Tanto para a nomeação dos emprega/los do
art. lO (que ter:' lugar oito dias antes de lindar o
trimestre) como em qualqner outra occasião que
haja necessidade de \'otação, 05 socios reeneHe
r.'tõ os seus "otos cm carta fechada ao Dircetor,
que com outros empregados procedcrtl a, apura·
ção.

5.· No numerO dos sacias marcados no capi
tulo unira são incluidos dez isentos de mensali
c1adb.

6, o Este regulamento s"eril apresenlatlo ,ú auto·
ridadc competente.

(Seguem·se as a si-g-naturas dos sacias. )-E:t
tl'll!tidos do Reg. -fia Secl'etcil'ic, da Inlendencia da
Policia da Côrte.

AVISO DJ, 15 Dll ,TU~110.

]Ianuscriplo aulbcnlico.

111m. e Exm, Si'.-S. M. r. manrla l'el11n!tnr a
V. Ex. U copia ioclusa do omcio do Juiz de Fúra
da "ilJa da l'r::lia Grande, cm data de 28 de Fe
vereiro \.I1Limo, em qun rnpresentà o emilaraço
que 'enconll'3 na remcssa dos desertores, rê,cru
tas, e na satisfaçfio das mais de pdsas fornecidas
aos milita~c' em piUgencia, "isto não poderem
ser ellas feitas pela Camara l\'lunicipal dr. dita
VilIa, por lhe ser "edadu na confol'midade tia lei
dé l' de Outubro do anno passado, <10m, dc que
V. Ex., pela Hepartição a seu cargo,J expeça aI
cOlH'enientes ordct)s sobre a maneira de '·erificar
semelhantes remessas e as mais despc7.:Js'l:OIll (lI

militares em diligencia quando o exig'j'r o belll
do !ieryjço publico. Deus guarde :J V. Ex. l'aço,
em 1,5 de Junho lle 182g,-Lucio Soarcs Teixei·
ra de Gouvêa.-Sr. Joaquim de O.livoir:1 Ab-ares.
- Aclla-se li {l. 5 do Liv, la 'da Côrte na Secreta-
riã da J uitiFa, "
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AVISO DE 16. UE JUNHO.

IIlanuscripto autbentico.

Hlm: II Exm. S,'. -S. (~1. I. ha por hem
que V.~ Ex. expeça as con venieotes ordens ao
Commandante ~lilita.· das Villas da Ilha Grande
c Paraty, afim rIe prestar ao Juiz de Fóra da di
tas Villas, qnando lhe requisitar, os necessarioli
meios de verrncar qualquer entrega de bffi~ios

em occasião em que, tlHlllo parrido o COJ'I'Ó10 para
esta Côl·te, o mova negocio urgentissimo. Deop
guarde a V. Ex. Paço, em 16 de Junho de 1829'
-lIuoio Soares Teixeira de Gouvi}a.-S... 41a
quim de Oliveira Alváres. - Acha-se li fl. 5 do
hif;. Ioda Côrte na See,.'etm'ia da J usti(!a.

Rl!SOLlJÇÃO DE 17 DE JU 'no.

III:muscrjp~o autheDtico ... ,

D,\ conta o Conselho de que, bavendo, em con
sequencia l1a impCl'ial' r~sohl~ão de 27 tle Marçb
de 1829;' ordena tio a cbbtinuação da praça da
casa da rua da lU! ericordia que servira de ar
ma'zum e tanque rIo azeite de peixe, e do árren
damento por hom lriennio do tcrreno junto (I

casa dos Se adores, e ten do apparecfJo novos ar:'
l'ematantcs, se rccebêrão pOl' ultimo os seguin
tes lau?os, sobre a avaliação da referida ca -a da
rua da. Misericor~'ia, .1 :450':fp rs. 2:l,66./j) r .
oiferec]dos por Joao Telxeira 'Bastos como Procu
radol' de .J óàquim Antonio Alves, send o a difi'e
l'ença .deste lanço ma\or que o antecedente de
I: 166~ rs., e pe~o, arrendamento do referido
te."re~lO I :005:jj), offerecidos por 'lo é Antonio
RlbClro Souto, resultan'do o augmento a re pei
to do lanço antecedente da quantia de 700 :jj)'I·s.,'
endo de e~p~rar maior vantagem nas praças,

quando os liCItantes tiverem certeza de effecti ...a
arretnat,aç.ão., Expõe mai$ o Conselho de que, ten
do ac1mltt,ldo a anç:lr todos os licitantes, pagan- •
do á vi ta os preços por que arrematassem,. seg'un
do os seus requerimentos, tambem admittira a
Jo é. ~ntonio Ribeiro Souto, que requereu ser
a~rrllltldo C?ffi fia",dores que apresentou, e isto na
forma da leI de 1~ de Novembro de 18S7 sendo
o ultImo lanço sobre o referido terreoo do dito
Souto,. como a.cima ée -vê, e que o mesmo Sou
to ped]ra depOIS .declaração, sobre poder elle ou
qualquer ou.tro~uefizel' a arrematação fazer tapa
gens l e nbm' n-ovn porta de entradá. Em o ]. de
JpnlJO de 1829'

~e~olução.-Ar~'emate-sepelq maior lanço que
os hCltante possao ofi'erecer ainda. Paço, ]7 de
Junho rle 1829. - Com a rubrica de S. ~1. I.
-Miguel Calmon du Pin e Almeida. - Aoha-se
1/0 Cartorio actual do Tltesouro lYacio7111I,

n
.AVISO DE 17 DE JUNUO.

_lIlauus~rjpto antheDtico.
E .. d

' ,'Ig'tll o a Camílra do Deputado ioforma-
!leres. soBre hum acto ô poliár judiciario que
consIderando lIullo o processo do Conseibo d~'

~ j

TOMO VIl.

Jurados sobre abuso de liberdade de imprensa
entre O Commi sario Geral do Exercito Albino
Gomes G~erra oe Aguinr, e ll:J\thasal' Pinto dos
Reis, reJormára a Secretaria do mesOl o Conse
lho: ha S. lU. I. por bem que V. S. dê toJos os
e ;:Iarecimel)los aoerca elo indicndo objecto, re
mettendo com ellc3, a c ta Secretal'ia de E 'tado,
copia aUlhentica do' accordãos profr:rielos ii seme·
Illante respeito. Deos guarde a V. S. Paço, em
1'l de Junho de 1829, ~Lucio Soares Teixeira
de Gou\'i;a. - Sr. Bernardo ,lo'é LIa Gama. 
A cha-~e á fl. 6 do Liv. IOda Côrte /li! Scrrctro'ia

• dfl. J Itstipa.

Ansa DE 27 DE JU~JIo.

Mnnuscripto Qnlhcnlico:

111m, e Ex,.Sr.-P3I,ticipo a V. Ex. que nesla
d.ata se expede orrlem ao ,Juiz de Priz de Manga
raliba para qlle, ab lendo-se de dar ,Iespacho á-"
embarcaçõe;; que entrão e sahem daqlle\le porto
se circumscrevu no,s Iimit s Jn lei. Oco' guarlie
a V, Ex.' Poço, em 27 de Juoho de t K2C).-Lu
c,io Soare Teixeira de Gou \ êa. - Sr. Miguel de
SQuza [Helio e Alvim. -Acha-sctlfllo d1 Liv.
lO da Côrte lia Secretaria da Ju.liça.

TRATADO DE 30 DE JUNUO.

Imp. unlRo.

TITULO \".

TRATADO de casamento de S. iiI. o I. D. Pedro 1.
com S. M, C! J. D. A 111clia.

Em Nome da Santissima c Indivisil'el TrinJade.

. Seja notorio a quantos C-te pre ente contracto
de ca amento virem que, 'la \'cndo S. ~I. () T. elo
Brazil pedido em casamento a S, A. R a Sel'c
nissima Sra. Duqueza de Leuchten1Jerg sua mui
to amada filha S. A. a Serenissima Sra. Pl'inceza
Amclia !ugl>sta Eugen ia, Princcza de Lcuchtcn
herg e d'Eichsladt, c tendo ido encarregados de
estipular e concluir as convellçôes malrimonioe ,
a saber: por parte de S. ~I. o 1. do Bl'azil, o
IlIm. e ExUl. SI'. FelisbertO Cal,!l:ira Dl'anl, lar
quez de llarbacena, Senador elo IDlperio, Gftlllil.
Homem da Camara de 5, M. 1.. Marecllal dn~

seu Exercitos e Grão Cruz ,la Ordem Imncrial
do Cruzeiro Jo Sal e da Corôa d,~ Feno de' Aus:
tria; e por parte de S, A. It a Sel'enjs~jrna SI"a.
Duqueza de I,euchtcnbcl'g, o SI', Nicol,io Luiz
Planat dc la Faye, Tencnte-Coronel no E.·crcilO
de S. ~I. El-Rei de Ba\iera, G"nlilllon;cm da
Côrte de S. dita A. n., ameial da Real Ordem
da Legião de Honra, Cavalleil'o lIa Ordcm do
iHerito Ci,il da Corôa de Baviera e da Real Or
delll da E patla- de Suecia; o abaixo aS igl) ...
achando-se munido dos podere 1'01'11 sLc olrciLO
n~cessal'jo., con\'ierão no' Ségllit1ll's :lI'tígos:

Arl. 1.. a ca-amonto el'i1 celc.lJl':!do ('llJ lu
nich entl'e I'i. A, a SCl:enj-·ilf\a .s!':!. I I'inl;~za

Amelia Au{;u~ta Eugénia, l'Ínceza J", Leuchtcll
bcrg c d'Eicp tad) e o Repl'e'enlanle de S, d.

9



ltllNO DE
Thesouro Nac~tJal a mesma Senltora a somma
de 100;OOO:tj) r5. ass~nada pr?viso,riamente pela
sobredita lei. devendo S. M. a l. igualmente
gozar, d~aotc tódo o tempo do seu ta men.to,
da dotação' deliniliva que lhe hOI1"er de ser VQ I

talla. .1 ,'. :

!rt. S.· lindo a' dissolv.er-se' eate casamento,
peli> faUeoinrento de S. M. o i. antes da morte'
de S; 1\1. á I., receberá á' ~esma Senhora, em
ve21 da dotação mencionada no preoedente arti.
go, as arrhas que a A sembléa Geral do Brazil
lhe arbitrar,

• 9. 0 No caso de have ln filhos deste ma·
trimonío, e de S. 1\1. a 1. e eus filhos &obrevi...
verem a S. 1\l. o 1., metade de todos ,os b
moveis e de raiz pertencentes ao Imperador de
pois da partilha dos bens dê que elle gozou du
rante o seu c.oos()rcio com S. M, a I. D. Leopol
dina, de gloriosa memoria, e de todos os bens
por el1e posterior ente adquiridos, á excepção
dos ,q.oe sã ·nsepara~r.is da Co,rqa,. s.egundo o
art" 1.5 (.***) da Coqstituição do Brazil, ser~f1d

judicada, em plena propriedaqe. ú augusta viu
v-a~ debaIXO de condição que ella não poderá dis...
pôr d<;psa metade nem aliena-Ia, mas tão sómen
te gozar, dl,Jrante Ilua vida" dos rendimcnto.s
annua,cs dos ditos bens, assim como dos juros do
capital ac~umulado do seu do~e. Acontecendo
que a mesma Senhora saia do Brazil para ir es
tabelet<er a·sua resideocia, fór~ do JfQperio, aso·
b.ç!'\d.ita parte .dos mencion~os .he~s de s. l\l. o ~.
será {levolvida em plena propriedade e sem res
u;icção .a S. 1. a I., Gaso S. 1'4. o I. tenha tido
de:ste casa~en~o 4lhos que hajão JaVecido an~e

da' morte de !reU au~u to Hai.
Art. 10.· Acontcoeu,do que S. M. a I. não te

nha, desccnc14ncia e que sobrev~'a a S~Jl augusto
esp,oso, tera a mesma Scnhor.a unicamente dirfi
to ú' terça parte dos bens pertl1nceotes áS. M.
o I., na rórma que se acha expllcada no artigo
antecedente, podendo, em tal caso, a mesma Se
nhora d' pôr jjvre~nte assim .dos ditos bens
como; da totalidade do capital acculOulado_, dQ seu
dote"e isto quer ella fique re5id'~dQ no Brazil
quer "á e labelecer a sua residencia em. qualqueJ;
paiz elitrangciro.

Art. 1 J,' Se, o ·falleciq"leijto "de S. so.b.redit~

M.I-. preceder o de S. M. o I •• e Se S l\~ ,a I
deixar desGf:o'lente, será a sua hel'anç~ rllPPJ;tida
em partes iguíl.es~ entt:e lieu augu t~,esposÇ) ~.se~s

filhos, n3,GoufoiJmidade das leis bratilei 'í\P. Ac.on~
teccuuo p01:ém que aql.\clla Senhora falleça teq
do tido filhos que IJ;lorressem anté _délla" será
então a herança (lividida m (luas partes iguaes,
humà das quaesp61'tencerá a S. M. o I."e a ou
tra ao herdeiro que S. 1\1. a I. tiver instituido em
seu lestamento.

noaes. Ficão neila comprehendidas todas'~s despezas da
sua casa e serviço. • .

('U) Art. H5 da Constituição do Brazil : • Os palacios e
terrenos nacionaes, possuidos actualmente }T.:lo Sr. D. Pe
dro 1., ficaráõ sempre pertencendo a seus successores-, e
a nação çoidará nas aoqoisições"e conl1trucções que jolgar
convenientes para ardecencia e recreio do Imperador e
sua familia••

r

(0) Art. 1. os da Constituição do Brazil: • A dotação
assil$'nada ao presente Imperador e á soa aognsta esposa
deverá ser allgmonlada, vislo qoe as ciroumstanc:ias ac
tuaes não p rmittem qoe se fixe desde já huma somma
adequada ao decoro de suas augustas pessoas e dignidade
da ação.•

CH) Ad. 2 da lei de H de Agosto de !l827: • A dota
ção de S. l\f, a 1. será pOr esta primeira assig8ação até ii
definitiva, na conformidade do mesmo artigo da Consti
tuição (art. !lOS lIcima t'ranscripto), de !l00,000~ rs, an-

o I. ;do 'Brazil, debai~o de condição 'que as nu
.gus'tos contrahentes ratificaráõ e complctará'õ pes~

soalmrmte n'o Drazil, des-:le o rnomentrl (lá che-:
gada da Augusta E po~a ao Rio dQ Jaóe~ro Q seu,
sobrellito C,OO oreio, segundo a' fórma pr~S'cripta
pelos agrqtlos tanoo,es'l.Ia Ig'rejd Cat~lOlic~ Apos
tolica e HOp;1aoa. . , •
, Art. 2.· 'Dçsde a çelehraçáo deste casa'ênénto

S. .A. ,3 Sereni "ima Pl'inceiá tomará Ç) titulo' de
ImperatTiz" do BI'azil, c partirú para o porto de
O tende onde se emb~'rcará acompanhada do seu
devido sl:quito a b01'do da esquadr~ destinada a.
conduzi·la ao' Brazil, dç,'.eouo todos os ga ·tos
de ta conducção correrem por conta de S. 1\'1. o
I. do Brazil.' ,

Art. 5. o S. A.n. aSra. Duqueza de Leuchten
bergobriga-seadaremdoteásuafilha S. .A. a Se·
nhora Princeza Amelia Augusta Engenia', -á con
ta oa quota palie que lhe tocar da herança de seu'
fallecido pai S. A. o Serenissimo Sr. Duque de I

Leuchtenberg, a sornma de 200,000 flói'ins do
Impel'io, e hem a sim a/proveI' a obredita Prili~

creza do enoho"al, alfaias e pedTa preciosas, e
outros emelhante objectos necé arios para o
seu at1oruo e uso, denrndo o mOntante deste"
dote ser enlregue ao COl'nmissario \de IS. 1.\'1. I.
antes da ceremonia do c,asªmenlo, e da seguinte
maneira, a saber: metade em dinheiro de con
tado, e a oatra metade cm hum mandado sobre
hum banqueiro dc ?ads, para ser pago no prazo
de hum anno. .

Art. 4. 0 Asobredila somma de 200,000 florins
sef<i po. la a juro no, fuodos da divida publica
do Brazil, ou, de outra qualqucr maneira que se
julgar igual boa 'e solida, coiu a condição que os
juros respectivos serão annualmente accumulados
ao capital, caso S. lU. a I. não resolya empreg'l-
los de ou~ra maneir:!. -

Art. 5.' Constando as pl'opriedad'es particula
res de S. lU. a I. de bens mo'vei e de raiz que
hão de locar-lhe da herança de S. I\. R. seu fal
lecido pai, conveio-ge cm.que a Ii\'1'C disposição,
gozo c admi'oi tração de tas propriedades parti
culares fica expres 'amente reservada á S. ~1. a I.,
com :I clausula de que, tendo filho', não p'oderá
alienar os sobreditos bens.

Art. 6.' S. l\1. a 1, terá direito de fazer às no
mea~ões de todos os criadó , damas e mais pes
o~ de sua ca a e erviço de côrte, e quarto,

llel'endo (OHer por conta da mesma Senhora ns
opdeoooo das sobreditas peSsoas.

Art. 7.' Enlquaoto a A'sembléa Geral do Êra
zil uão fixar de6nith'amente huroa dotação a S.
M. a 1.., em execução 00 art. 108 da Constitui

.ção do Imperio (*), do art. 2 (**) da lei de II

de Agoslo de 1827, receberá annualmente do-
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Malluscripto autl1entica.

A'I't.' 12. '" O; dous casos de morte sem des
cendencia e ab i~tutato, sera devol'vida a heran
ça de S. 1\1. a I., segundo as leis do natalicio,
aos seus herdeiros ascendentes ou collateraes que
lhe sobreviverem, deiluzindQ-se da 80bredita he
rança huma terça parte, que ficará, pertencendo a
S. lU. o I.

Art. 15. 0 Continuanào S. lU. a I. ainda de
pois de ,viura a residir no Brafll, ter:í elIa ~ opção
deI 'habitar o Palio Imperial ou huma outra casa
convenientemente mdhiliada, e fornecida do baÍ'·
xella ~ I'óupa e cavallariças necossarias, li cusla
llo successor de seu auguslo csposo.

Art. 14. 0 Toda as >vantagens concedidas a S.
1\1. 'a I. nes precedentes artigos ser-lhe·lhão se
guradas de de .9 momento da celebl'açã? do seu'
casamento n'l Europa, como devendo ter eifeito
a.i.nda mesmo no caso (que Deos queira affastar)
de acontecer que S. l\l. o I. falleça antes da con
summacão do matrimonio.

Art..~5. o Opresente COl)tractÇ.l 4e c'ls'amen(o I
ser;l ratificado por S. lU. o I. do Brazil, e o exem
plar desta ratificação serlÍ remetlido a S. A. R. a
Sorenis ima Sra. Duqueza de Leuchten.Qerg no
espaço de seis mezes, a contar do dia da alisigna·
tU~jl deste oQntracto. r

Em fé do que, os abaixo as ignados sohscre
v~rão o presente CQnlracto sellado com o seUo üe
suas arQlas.

Feito em Canterhury', 00150 de l\laio de 1829.
-(L. S.) M~I'quez de Ba,rbàcena.-(I'... 8,) Pla
~~t de Iii Faye. - R.atificado em Munich u 50 de
J,u7IlIo.

l A.VISO DE 30 DE JUNHO.

!IIaouscripto antheotico.

Tendo-se ordenado nesta data cio JUÍ2; de Cabo
rio que passasse á Villa de ~lacDhé afim de sus
eóder immediatamente o Escrhão da Caooara
segundo TabeUião da mesma V'na, PQr se ve

ificar, pelo omeio de Vm. datarIo de 13 do cor·,
ente, servindo de informação á representação
~quelle iUinistl'b, a incompetenc'ia. C0m que o
\liz, pela ordena.ção daquella Villa, procedêra ú
om.cação ddle. e reconhecendo.se ig'ualmenle,
ão só pela sua informação comu até pelo omcio
aquelIe dito Juiz, a tenacidade com que elle re
usàra dar ou~pw~~ nto a orelen expedidas pelp
uü de Fora 50 JlEl este objecto: m~nda S. lU.

I. í'emettel' a Voo. assim a rel)j'e elJtaçüo do
uiz ae Fbra, como o' o'ffi.cio do indicado Juiz
ela orileni;I,ÇiiO, com todos o documentos que os
companhítrão, afim de Vm. proceder contra este
0010 mI' de direito. Deos gUBl'de a Voo.. Paço;
~ :;'0 de Junho, de 182~. - Lucio Soares Tei
~Ira de Gouvê~ - Sr. Ouvidor da Com~rca do
I.Q de Jalleiro. -Acha·se á {l. 11 do Liv. 10 da
orte na Secretal'ia da J astiça.

I

thso DE i DE JULHÓ.

nuscripto é\utheotico.

81'.-Passo as mãOs de V. Ex. a
de hum offieio que o Juiz de Paz,

da Freguezia de Nossa Senhora da Guia de Pa
copaiba dil'igio pela RepartiçãO no Imperio, e
tendo-se· lhe re pondido quanto ú nomeação de
Officiaes de quarteirões que de"e fazer de pe 
soa, que sejão desem pellída do er j~o tnilitar,
n~ conformidade pa resolnção cotQmunicacJa por
V. Ex.: ordena S. 1\1. J., sol)l'C a seQ"unda requi
sição, que V. Ex. haja de expedir ag ordens que'
lhe )?arecerem con"eniente ao· COI'oneis ltc llli
licias daquellc districto, afim de prestarem ao
mesmo Juiz os auxilios que lhe requerê!' para
perseguir e di persar os pretos aquilombados que
el!e refere existirem em grande nnmero. Deo
guarele a V. Ex. Paço, cm 1 de Julho de 1829.
~Lucio Soares Teixeira ue GOll\'êa. -Sr. Joa
quim de Oliveira ~hares.-.Jclta-.~cá fi: r I v. do
Liv. 10 ela Côrte na Secretaria da Justiça,

pnoVIsIo DE 4 DE JULnO.

,
Sendo presellt~ a S. lU. I. que promo,rendo

se execução viva lio bell, sêquestrado il Con
de 5a de A.menal e filho. para pagamento da dhi
d~ quc o maddo e pai o fallt:cído Conde do mes
mo titulo contrahio com a Fllzeoda Nacional, se
seguirá a ruina completa de 5a familia, send'o
IIle outr(>, im pre ente que 0$ bens equestrados,
vendidos em ha ta, não chcgão para o dito pa
gamento, e tpJe a me ma Fazenda pódc ser em
bolçada sem quebra recebendo por consignação
aguella dividil: houve por bem determinar, an
nuindo ao requerimento da refenda Condessa, a
este respeito, que passando ella letras a favOI' do
Tbesnuro, nus termos da lei de 13 de f ovcmbro
de 1827, do valor 4e 1:ooo:t/J rs. cada huma, e
a prazo de doze mezeS oo.t c ellas, V. S., enten
dendo-se com o Juiz da Coroa e Fazenda, faça
sobrost;n no proseguim oro do dito eque tI'O ,
ficando . todavia os bqns, q1le ora se aclliio sujei
los ao mesmo sequestro, 11ypothecados ao inte
gral pagamento das referida lelras. O que lhe
participo para ua iOlelligencia e cllmprimento.
Deos guarec a V. S. Paço, em 4 de Julho de
1 829.--':l\ligueL Caln10n ou 1'il1 e Almcida.-Sr.
Jo é Paulo Figueiroa Nabuoo de AI'aujo.

A.ViSO »1; 8 DE roLHO.

IIlanuscriplo aulhentico. ,

EXln. e Rl'm. Sr. -Exigindo a Gamal'a 30s
Deputados as bullas cOllocditlás pelo Santo ·Pa
dre Leão II C') o!}re a cooflrmação (} iraslação
da CatJledraI desta ·Cidade da :Igreja de o s Se
nhoril do RO.àrio para a de Nossa Senhora do

(') ln Nomine DOpllDC. ApUlD. Cp,m:lis upiqJJC P'l
teal quod anno à Jlativltale Domini nostci Jesu Cln'i~ti

lIIDCCCX,XVI, dic vero XlX meosis J anii Pooti!icalus
a.u~m Smi. Domini nostri Leonis P. P. XU, aono ejos
te.rtip. Ego Officia!is deputallls infra.criptus ,\·idi et l~i

qll,asdam)itteras aposlolicas sl'b PluJP ho debite expedilos
tE:lloris sequen lis vidclice. Leo Episcop\IS SCI'VUS Se •
VOTum Dei ad pllrpclljalu rei )l;lemori"m. StJl.dium p~

temi aLfectus quod R.om~ni Pontilices in sa1utem et
oommodum Dnminici Gre.gis ac etiilm in Ecclesiarom
spleodorem debent a!iSid.ue in.vigilare humiJitali nost~re

suadet ut si qual\do ob redilicii /llllUram arctlllDque CU'-

8"
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e Carmo, e raliucaçiio da crcação uesla mesma
Igreja em C:Jpella Impcrial, cncorp0l'ando-a na

eumseriplionem Temphun aliquod prmeipuum Chrisli
fidelium numel'o et Saeral"Um FuneLionl1lu deeori mini
me respondeal novam euremlls in hune finem nptiorem
Eeclesinm designore. TIae nos menle preees exeipimus à
dileeto Filio FrnneiseoCorrlln Vldigal Charissimi in Cbris·
to Filio noslri Pelri Brazilii Imperatoris aplld nos e t apos
tolicaul Sedem Plcnipolential'io Ministro ipsius Impera
toris nomine nuhis exhibilas, qui bus l'onlilieia Aueluritas
poslulabatur ad nannUa .aneienda qlltc ad rei sac,;c ntiJi
talem atque ad splendidiorem Divini Cultus proeuratio·,
nem pro novo qui id Urbem Flumiis Januarii ob 1m·
perialis atú:' domieilium aeeessit honore "isa fuerant
oppo"tuniora quo:qlle pridem aposLolieus nunlius bomem:
Laurentius Caleppi â.ehiepiscopns nisibenus pustea Setm
Romanre Ecclcsia: Caldinalis tem pore intu'C1usi adilus ad
Sel:c IDem: Pium Septimllm P,'edeeessc.reJ,D nOSlrUJll
lleeuliariblls deerelis AposlOlic:c Sedis approbalioni sub
jiei('ndis cnnslituerat. Quuniam vel'o ioler e:clera juxta
vota !lIagcst:rtis SUa> actum fuit de Calhew'ali Feclesia
Saneli .'cbastiani Fluminis Januarii ex veleM minus insig
ui a', loei ip6ius natlll'a millus idonea Eec1esia sub titulo
beala: Virginis :\ Rosario transfercnda ad ampliorem orna·
líorem qne Eeclesiam anet:e lIIari:x: à Monte Carmelo at
qnl> hane de Episeopali Throno illustraoda proviso jam
indemnilati Fratl'llm Ordinis Carmclitarnm qllibus pl':e
dieta !hnel:c Mari:e á l\Ionle Cal'luelo Eeelesia eum ad

-nexo Cenobio anlea speetabat quique jam aJibi oppo"tune
assemnlur colloeali ideirco Pontiliei:e aueLodtatís pr:csi
dium ae'robur exoratum esl ut mllmorata decreta plenaln
"im nanciseantur ot que pCJ'petuulll io modllln de lllins
'Ecclesiro st3tu salubriter comutatur. Re itaquc universa
lfC<'urate perl'ensa ae laudati Imperatoris preeibus henig
ue annucntes exeerta seientia ae matura delibel'atione
nostris de que apostolie:e polestalis plenitudine previa S1;l
pradielol'll111 deeretorulU appl'obatione ae quornlncumque
defectnom io illa forlasse irreptorum sanatione item que
previa s,uppressione, exlineLione, et anllullatione tituli
jurium priyillgiol'om er denominationis Catbedralitatis à
memorata Eeclesia Beat:e lI1ari:e Yil'~iuis a Rozario pre
fatam alleram Ecelesiam Sancta> i\I:IrI:C a Monle Cal'lnel0
in Ca1hedralem Eeelesiam Sane ti Sebastjaoi Flumiois
Januarii eum e~istentibus Capitulo et Clero eum Sede et
Calhedm veteri pro Episeopi habiLationi Palatio ret~!lto

com omnibus houoribus, reddilibus, jnl'ibns, privilegiis et
prerogativis tam Episcopo quam Capitulo respecíive eliam
prout aliis iIlprum parlium Episeopis et Capitnlis legiti
me eompetuot pel'peluo desigllamns, crigimus (lt eonsti
tuimns; sah"s tamen iis imIDotaLionibus quas ex aposto
liea auetorilatis l'!enilodine Nobis et Romanis ,Pontifiei
bus Suecessoriblls nostris decernere in posterum expe·
diens Vislllll rlle~·it. Curam P0l'l'O animarmu qure in veteri
Cathedrali J~eclcsia Sancta? Marire a Ruzario extaliat qUllm·
que per presentes tl'ansferimus in alteram Eeolesia~ a
SSmo. Saeramenlo nuneupatam ad Capitnlllm Calhddra
le habilualiter spuLabit iLa Lamen ut Viearius ejusdem
Cnralus ller Coneul'sulU eligendns sem per eenseatur in

c Canonieorum Ordinem eooptatns ae lali Canonieali gora
du insignitus PresbyteJ' iIlo que in pJ'esentiarum ipsius
cuem regi mini prreest. ln Cathedrali autem Eeclesia Pa
roehialia munia peJ'agentlll' pro iis dumtaxat Pel'sonis ac
Familiis in Imperialis domns forJnulatu existentibus et is
qui ex antedü:ti Imperatoris nominatipne ad olllcinm hn·
jusml)di ab ordinari4ll adeiseilllr Canoniei titulo honore,
pr:eeminenlüs ae privilegüs semper gaudebit. Onera qni
dem missarulll ac Legata pia tam eidem Eeelesia> Sane·
t:c Mari:\: a Uozario qUàlll alieui ex ipsius allaribus jam
nntea imposita ibidem cliam in posternm erunt adimplen.
.sIa relietis propterea, J'avore ejusdelll Eeclesi:e, fundis qlli
bus talia Legata innituntur. C:etera vero Legata pia Ca
pitulnm specialilll respicientia in ejusdeu Capituli com
modUJll ad Do,'am Cathedralem 'Eeclesiam Sanel:e Mari,
a Monte Carmelo perpetuo lrans/'erimns ac ibidem iisdem
diligenter vomulus satisfieri. Volumus pari ler ut Divini
CulLus pi'ocuratio in Ecelesia Sanet:c ]\['\fire a Roz3I

'
io

meliori quo po sit modo perse\'eret ne omnino vehiste
lllius l'edis memoria amiltatuJ'. Quod si forte eontigerlt
Don posse amplius in ipsa Ecelesia Sauel.' ]\faria: a Ro
sario divinas res proeuràri tOne supradieta ctiam onera et

<

Cathedral e annexando ao ,Bispado desta Diooe·
se a dignidade de Capellão-1Uór, e conferindo

Legata in novam Eeclesiam Catbedralem erunt transCe
renda. Venerabili propterea Fratri Josepho a Silva mo·
derno Sancti Sebastiani Fluminis Januarii Epíseopo quem
inLarum Litterarum nostrarum Exequutorem eligimus ae
depntamus neeessarias, et opportllnas tribuimQs facult,.
tes ad prremissa omnia el singula a Nobis flisposita expe.
diente methodo etiam in iis qnre supra memora tos Frl
tres Ordinis Carmelilal'llm respieiunt eonstabilienda ac
super eisdem quacnmque ex oausa Ilbore ac licite dei
niendi et pronuntiandi; injllneta tamen eidem Joseph
Episeopo obligatione transmiltendi ad hane Aposlolie~

Sedem e,<emplllffi authentiea forma exaratum deeretom
omuinm in p,':x:sentium Littcrarum exequutione eonlicie
dOl'um ut in arehivo hujus Congregationis rehus Coos'
Lorialibus prreposiLe possit de more asse1'\'ari. Prresen
pOl'l'O Iitteras et in eis eonleuta qurecumque etiam ex
quod quilibet interesse babents vel habere prretenden
vocati vel anditi non 1'uerint D2110 lIllCIuam tempore
subrepLiunis vel obreptionis aut nullitatis vitii seu inteD
tio)}is nostn.c defeelu notari, impngnar;, vel in contro.
siam voeari sed perpeluo validas et efficaees existere,
fore sllosque plllnarios et integros ell'eetus sortil'i et ob'
nere ae ab omnibus nd cruos speetate inviolabililer O

servari dehere dcC'eruimns. Non obstante de jure qoresi
non toUendo aliisque nostris et Caneellarire A.postoli
regulis diet:eque Calhedmlis Eeclesi:e eliam jnramen
eonlirmatione apostoliea ,'el quavis lirmitate aUa robora
sfatntis et eonsuel'udinibns ea:terisque lieet expressa
individua mentione dignis eoutrarüs'lue quibuscumq
Nulli ol'gu omuino hominum lieeat pàginam hane N
trarllm approhalionis, Sanationis Supp.réssionis, ex li
tionis, nnnllllationis Translationis De'signalionis, Eree '
nis Cooslitutionis Depntationis l';aeultatis Deereti D
gatiouis .ae Voluntatis jufringéré eique aUSU eontl.ai
Siqllis 'autem h.oe attentar.: pl'rcsumpserit indignation
Omnipotentis Dei ae BeatOl'um 11etri ct Pauli Aposto
rum ejus se novel,t ineul'sUI'um. Dat,hn Rom:r. ap
Sanelum Petl'l1m anno Incarnationü Duminie:c milles .
oetingentesimo vigesimo sexto ldibus Iunii Ponlifica
Nostri anilo Tertio.-Loeo *" Plumhi.-Super quib
qoidem litleris Ego Nutarius puhlieus pr:esens Transu
tUIU confeei eL signavi pra:selltibus DD. Germano et
masco Testa Teslibus. Coucord. eum Originali F. I
Ollis. Depus. B. Cal'dialis Paeea Pro, Dat. Ita est. Jos
Bal'taglia .otllS Apells. - E nada mais so continha
dita BlIlJa, que fiz fielmente lrasladal' e snbserevi.-O
nego Januario da Cunha Barboza.

ln Nomine Domíni. Amen. Cunelis ubique pateat q
anno a nativitate Domini nostri Jesu Clu'isti lIIDCCCXX
<lie vero Xl mensis J unii Pontilicatus autem S5
Domi\1.i nostri Leon1s P. P. Xli anno ejus tel'lio. Ego
lieialis Deplltatu5 infraseriptus \'idi et legi qnasdam Li
ras âpostolieas sub Plllmbo debite expedi las lenoris
quentis videlieet-Leo Episeopus SenIls Sel'vol'uw

.ad perpetuam rei meworiàm. -Eeelesias qure di"ini
tus splendol'c pree:eteris eolebranlllr augere pri"il
ex apostoliere auclol'itatis benigniL:j.te doeet quam 101

me ut inde eliam aeriOl'es Religionilf PopulOJum sti
com parentur. Posteaquam in B,'asili:on Braganti:c Fa
lia se coutulit pl'obe cognovi t Calhedralem EcelC5'
Saneti Sehastiani ])'1uminis J auuarii sub titulo Saa
l\faria> a Rosario male materialam nec satis PI'O Sacro
procnralionem idoneam neqne ex loei naLura comlO
tali PopoU esse aeeoUlodat.,m; ideoqnc nou nnllaprop
fuel'l1nt qure tam ad Sedis Episeopalis deeus augend
quam ad Regiro inslal1l'anda: Capei :c- splendorem 101.

conducere videbanlur quooque Lo; mem: LOIlJ'enlills,
leppi Arehiepiscupus Tisibenus tune Apostolieus nUII
ae deinde Sanct:e Human:e Ecclesire Oardinalis ea I,
probavit ut uhi pl'imum aditllS ad Ap'\lstolicam Sed/
paloisscd Ponlilieia auetol'ilas ali ea sauc.ienda exquir
tur. CUlllqne CharissillluS in Christ:p Filius nosLer Pel
llrasili:c Impemlor per dileetum Filiun...-?1l'3neiseuID"
rêa Vidij;al suum apud nos ot ApoStolieam Sedem M
trllm Plenipotenliariulll ol,ltenta nupcr "Per- similcs
l'lumbo Iíltoras <!(ILas ldibus J unii proxime superiori'
probatione pro:eedentium actorum nc ~Iactione

lhedl'alital'is au EeclesiaJií Sanet ,ari ante Car
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honras, prlvilegios e vestes insignes nos Mirns
lros da Capelln Impcrial-, qu~ pelo aviso de '2.6
de Setembro de 1826 forão cRviad.as a V. Ex.
para lhes dar a devida execução: ha S.. M. o I.
P0l' bem que V. Ex. faça extrabir das mesmas
bulias copias ntithénticas e as remetta a esta Se
úl'etada para por dla ser tl'ansmeUidas ÍI rcfed
da Camara. Deos guarde a V. Ex. Ilaço, em 8
de Julho ele 1829, -Lucio Soares Tcixcil'a tle
Gourêa.- Sr. Bispo Capellão.Mol'.-.JIelta"sc li (l."
,6 v. do Liv. Ioda Côl'tc lIa SCCl'cttLria da Jusli!]a.

III!SOLUÇÃO DE II DE JULHO.

lIIanus!lript.o authenlico.

Scnbol'.-P4t portada da Secretaria de Estn
d9 dos Ncgocil)5· do Impel'Ío, tJe ~de Julho do

lo nuncupatam enbeis precibus postulaverit ut Reg~al~l

CapeUam in ipsa Cathedr:ali. coustilueremns, ilIamque
eidem Calhedrali Capilnlo uniremus. Nos ideirco animo
quo SUlllUS erga landalum Imperalorem amaulissimo lHO'
he aanorcenlcs in animarum ulüitatem et in Dirini cultus
incr~mentum rem rore cessuram excerta scientia ac ma·
to,'a deliberatione nostcis deque' arostolica: potestalis ple
nitudine iÍn CathedraLi Ecclesia Saoet", Maria: li :\[onte.
Cal'melo Ci\'italis Sancti Sebastiani' Fluminis Januarii
CapeUam erigimus ImperiaLcm eamque diclo Call1ed,'ali
CapituLo unimus ct ndnectimu~atque Offieium SaeeJlani
majOl'is ipsius Imperialis CapeU:c V-cneJ:abili Fl'atri'Jose·
ph~ a Silva-moderno Episeopo Sancli Sebasti:mi iilillsque
in hujusmodi Episcopatu pro tempoi'« sllccessoribus per
p-etuo adtribnimus prout arL; J:ecord: Cle1nel'1te Papa

n'decimo Predecessore nos tI'O Litteris am'eo sigillo U11lOi
lis sub Datam Septimo Idus _-ovembris anni millesimi
septiugeutesimi deeimi scxti de P~tru'rch"a Lis.boJlensi
Saeellano majore Regire Olisiponensis aula: CapelJa: sem
!?er hahendo p.ra:scriptum fuiL Eidcm vel'o Sacellano ma
jori ell'jus prreeipue purtes erunl Sael'is Impe"ialis Brasi
liensis anloc rebus prreesse jura privilegia nec ,noo juris
dictionem super laudati Imperatoris ae tlll;ius J! amili.-c
Imperialis ubicumque domicilium habentibus seu habi·
turis Familiaribus impartilllur, iisdcClquê luado ot fotma
'Iuibos aceUano majoti Regum FidelissimoJ:UUl ah .aote·
dicto Predecessorc nostno Cleloente tulXl supl'3memoratis
de sç.ptimo ldus ovemb,,;,s tum prioribus de vigesima
quarta die A~gusli anui millcsimi sepligentesimi uoui
Lilteris concessa reperiuutur. 'fali p'..ofecto Imperialis
CalpeU.-c cum Cathcdrali Capitulo unione peracta Capi'
luluro ipsum oclo constabit Dignitalihus ac vigio li duo
bus Canonicis ab Jmpel'3tore Bra~li:D perpettlo nominan
dis, et a pro tempore existente Episcopo Sancli Sebastiani
Fluminis Januani SaeelJauo majori Caoonice instituenws
ad instnr Calhew'alis Capituli e:t Regia: Capell:c Olisipo·
ueosis. Memoralis Dignitatibu. Insignia Prclatitia ad
instar Pra:sulum Roman:c CUI'i:c et quando Sacris ritn
solemni opl'"I'allltu,· usum Po • calibro indulgelOos prout
in Regia Patriarchalit "Lisbonensi CapeUa d:rlum est Ordi·
ui Canonicorum Prrosulum nuncupalorum servata lamen
di~posilioueConstitulionis Sal1 : amen: PÜ VII, Pl'edeces
soris nostri super Ponli6calium usn nuper edite in iis om
nibus in quihas aliler cautum non sit expeculiaribus ver
bis prlvilegii adtribuli Ganooicis Prccsulibus Palriareha
lis Regi:c Capell:u Olrsiponensis qoorum pp\'ile~ia ad su
prllerectas Dignitates Cathedralis Capellre I mperialis
Brasiliensis specialiler de13ta fuerunt. Erodem insupel:
Diguitates in missis priva tis usu quoque Palmlltori:u at
Canonis gaudehunt. Canonici antem reliqui CalhedraJis
Cllpelltu Imperialis Brasiliansis I'asciam at Caligas viola
cei coloris ex privilegio gesl ahunt atqne in solemni Sacro
ra~ien~o Palmatoriam adhibehunt. Facultatem pr:cterea
sopraLa.wato Bl'Usilire II'npC"atori ejusqú Ul)CtJsliOHbus
elargimnr ailaugendi prout ejus pietali satius \'isUID rue
rit Dignitalum Cllooniçol'lltn alioruwqoe Call1\,<).ralis Im
periali~CapeI/oe BeclJ6.ciariol'ulU bum.iis p)lIne jwibus ae
pl'i~'ile~iis qure pro Clllhedraliu Capitulol'llln incL'emeo
to 10 Universa Brasilia per Benedielum DecimulJl qu·a)]t

aooo proximo passado. maodou V. l\l.l. remet
teI' n tl te Conselho, para se consultar, o rcqu 
rimeoto de F"ancisco Thomé Barbalho Beserra,
do lheor scguinte: ........Seohor. Diz Franci co l'ho
mé, Barbalho Beserra, Sargento-l\lór reformado
do Regimento do Infanteria de linha ela Ilha de,
Santa Catbarina, .;omo mostra pelo documento
n. 1, que tendo seni1to com honra e probidad~

po~, rtlllis de (~o annos, c lião hD cndo sido re
mUDel'ado o. seus sen iços legalmente CQffiO tia
certidão jUllta . e Tel'ificá, por isso rcspeitosa
mente pede a V. ~l. T. SI! dignl! conceder a up
plieanlú, cm plena remuoeraçãu uas sol)J'cditos
serviços, a pensão que pOI' lei sll acha marcada
ao po to do supplicante.-E. R. l\l.-Como pro
curadol', Franci 'CD de Paula da Sil va.

E depois de saLisfeita pelo snpplicanll:, com

tl1m Predecessol'em nostrum Constitutione qu:c incipit
C~ndoL' lucis-ruerant Fidelissimo Regi adlributa. 1\e
Ve1'O ex àbseutia pro tem pore existentis Episcopi aneti
Sehastiani Fluminis Januarji qui ad necessaria commisso

ibi Gregi auxilia pr:uhenda -Dia:eesi idel1tidem adigilur
cireuire desit qui Ponlificali dignitate pr:uf'ulgens Sacra
pro Impel'iali Aula proc11l'et laudato Imperatori polesta
lem I:'lcimus adciseendi Ecelesiasticnm Yil't1m doetrina
p~ohil~le .e gra\'itatll commendllbilem Yice-Capcllanum
majorem nuncupaudnm qui ad ipsins lmperatol'Ís pl'ecis
in Episcopornm ordinem adsil1;nalo Sibi litulo Episeopa
lis Eeclesi:u in pnrtibus In6delium a nobis et Romanis
Ponti6cibus Successoribns nostris in consu ta rOL'ma eoop'
tabitur. Et quoniam iu aLiis nostris Liltel'is Cathedralis
Ecclesi:u trauslationem spllt'lnlibus jam eautuln est Eu.
rochialia mn,nia in ipsa Cathedl'ali exercenda esse a Pl'es
b)'lerO ab Imperatore dominato pro llniversis Pel'sonis
ipsius Impel'3torls euncta:que Famili~c Imperialis famul
latu uddielis deceroimus ut P"esbyter hujusmodi locam
inter Canonieos obtineal iisdelDquc ae ipsi C:mouWi ho
noribus ac privilegiis débeat gaudere nos cnim in specta

. tissimo ]aud:iti Impe1'310ris pro Dil'ini cultus splendore
ac pro ReJigioois utilitate studio conOsi minime dubita
mus ut no\'i hujusee lmpcrialis CapeU~cCleri aliorumque
fors;tn in ipsulD ac;ljiqieodorulD et splendidiotis Saerornm
proenrationis tuilioni con""rUO patl'imonio ads;gnalo si
fode nondum salis eidem consultulD ruerit eomlllate ab
ejos liberalllate prospicialor. Pr:csenles aulem Litteras et
io eis contenta qureeomque nulJo amquam tempOl'e de
snbreptionis velobreptionis aut nullitatis vitio seu inten
tionis noslroo derectu notari impugnari vel iu contl'over
siam \'oeari posse sed eas perpetuo) validas el efficaces
existere et fore s\losque plenarios et integros ell"cctus sot
tiri et obliuere ac ab omnibuo ad 'luos speelat inviolabi
litel' observari debere volulUus a tque uecernimus. )lon
obstan nost"is et Caneellarioo apliei. regulis de graliis
non conaedendis ad instar pr:udiclarumque Boclesiarum
etiam jur.\mento con6rmatione aplica, vel quavis 6,,
milale aLiaL'Obora lis slatut. et eonsuetidinibus pril'ilegiis
qnoque et Lris. aplicis. e:uterisque licet speciali expres
sa et individua mentioDe dignis in conlriulll, faclenl;'
bus Don ohslan: quibus~umque. l\ulJi ergo mnino ho
mini licet pagiuam hane urarum Ereetionis nionis
adncxionis atlribuitionis Imparlitionis Indulti Iacultati
Dcerei. Derognis. ae voluntaris infringere aique aosll t',,
mera"in conlraire. Siquis aulem hoc aUent "e pr:csllmp
serit indiguationem Omnipotclltis Dei ae B. Brum. I'etri
et Pauli Aplol'um. ejos se ooverit ineursurum. Datum
Rom:c apud ctum Petrom anno IaCllJ'Dationis Domioi.
coo lOillessimo octingentessimo 1'jgessimo Sexto quarlo
deeimo Klendas Jlllii Ponlificatos Nri. anno 'l' rtio.
LocolF Plumbi. - Super qbus. quidem "Lris Ego notariull
puheus. praJseos 'l'ransumpttlm confeei ct signavi p~i

bus :qD. GCI:mano et Damaso 'fesla 'fesliOus. Cooeol'd.
cu. Originali F. Isola oros. Depus. n. Cardialis Parca.
Pro-Dato lta est. Joseph Battaglia Nlus, Apcus.-E Dada
mais ~ continha na dita Bulia, que fiz trasladar como
Reeretario do JIIm. e TIvm. Cabido.-O Conego JllDuario
da Cunha Bal'boza.



-Beio(upão.-COOlP parece ao COl1$elho. Pl\PO,
1 l.·de Julho de 18~9' -;- José Clemente Pereira•.
Aeha-SB o origüial, no Cartari.o actual dfJ Tllesollro
Naciollil.l•.

!JV'

. ',r 'AVISO DE 1.7 DE .JULn:{)••

Mannscripto anlhc'l'ltico.
I

'Havendo o Inspector do Arsenal d.eiUarinha·
pôrticipado por aqueHa Repartição, n(l omcio in~'

ciu ,o, o acontecimento ql.lc teve lugar oa noite:
de ,1:4 do COITente a !lordo da galera Conde do
Rio Pardo, de que resultárão os ferilEcntos feit!>s·
por' João JO:lquim Ferro no preto de nome 8e1'
ra~flmbos da ldpulação da mesma galera, 01'

dwa S. 1\1. I. que Vm. j mandando re01OV~ .0:
a'ggressol' deste delicto, Jos(. Joaquim <fel'ro, qu.e
se acha, preso a bordo da náo Presiganga, para
a Ca~ê,a 4est,a, Cidade~ proceda'contra eUIl na 'coo
fOI101idade da lei" fica).)do Vm,. na intclügencia
d~'q'ue se' tem' expedido as competentes' ordl!os
para, se o' nilln'cíonado preso entreg-ue á Sl1a 01'

deai. De\'l~ gual',de a Vill. Paço,', en) I? de Ju
lho de 181.19· - Lucio Soares Teixeira de GQu
v~a. - s.r. Juiz do Crime des Rairos de Santa
Rita e Candélária . .!- .J.cha-se d (l. 25 do Li/). I,)

da Ctfl'te n(l Secr~tal'i(lda j liça.
. I .

• l\fatiuscript~ authcntico.
.'"1 • i

S.-U. o r. manc1(1 l:emetter a v.. S. 'por copia o
omcio inclu..~ da' Camarn dos Depulado , pa&a
que, na conformidade delle, V. S. faça pl'oceder
comu for de ju tiça, cQ!!..lra ~s que io frinltirão as
leis no pl'oce so crirpe de AnLonio Cal'los Ribeiro
de Audrada Macha'do e Silva, e lUartim Francisco
Ribeiro de Andl'arla. D'e", guarde a V. S. Paço,
cm 13 de Julho de 182g.-Lncio 80ítreslfeilCeira
de Gouvêa. - Sr.' Bernardo ·José da Gama.
Acha-se d {l. 20 do Liv. Ioda Cô,'te na Secretaria
da (ustira.· ,'", !

RESOLUÇÃO UE 18 DU JULJIO. '

Manuscl'iplO' dulhcnnco.
I 'I 'tO

13liixahdo a eS,te 'Cons.elho, pela Seoretaria doe
ESfáqo dos' NegOCias .nd.~:I.arinh,9' ti portal'ia dó
lheor seguip,te:-M.ô 'S.l\J. ~',rpela Secl'l;
Laria de E tado lios Negocjos da'lllarinha, que ao
Conselho da 'fazénda reverta a con ufia a que o
mesmo Tribnnn\ proeedêra ~m, dal'~ de 2~ ~o
mez pas ado, jiolpnl O l'equ,eflf)'leut9, q aptorno
JQaquim d-o Oarmo, fornecedor de caro e "erde
plua as EstáÇõe'S da Marinhn, afim de ql1e, tendo
presentes os iIbcumentos' inclusos que bcc'orrê
r-o de i do pri~eiro requcri01entl? daquelle
contraotatlor, e constão tanto de hum outra re
querimento /lo' filltlor e da reSposta a d.le da~a

p,c!Ú) Ule JP.O con(ract;ülor" codio d~ i'nfot~af,ãd
pl1otlu:lida, pelo Intendente rotc,.ino,.de~~·pfu!~

torne a cunS-ultaT sQb1'e a dispensa d.u lõroerii~
mento que táz o'oJ:jjecto ~e taes papei. J?1l.0,
29 de ~Iaio d,y 182g."l\Iignel' de Souza Me~IÓ e
Alvim. '

A VlSO DE 13 DE ,JULHO.

os documentos qQe com esta soben\, "arias r.e.
qvi6ições, dG Desembargador Procurador da Fa
zenda Nacion-al, mandou o Oonselho dar ~i ta ao'
dito Procurador da Fazenda, que respondeu pelà
maneira seguinte: - A' ista da oet,tid<Í() junta,
que julgou o supplicante .sufficienlemente remu.
nerado com a porção neUa decretada, fiat- jui3ti4 ,

tia. Rio, 4 de Julho de 18'2S.-Gama. J .1/

0uvido sobwetudo o ConsclhoiraFiscal das l
Mercês, di'sl;~: - A' vista da mesma eel'tidão jun
ta, fiat justilia. Rio f lIde Julho, Ge 1828, 
Soula.

O que todo sendo 'ViSlO, parece ao Conselho o
mesrrro que ao Procuradol' da COl'ôa, Soberania
e Fazenda acional e ao Conselheiro Fiscal, não.
pertencendo ao supplicantc remuneração alguma
por seus serviços, vislo que já o forão por de
creto de 29 de Dezembro de 1819. V. M. I. po
rém m'andará o que mais jusLo lhe parecer. . .

PaçecP,ll porém ao Conselheiro João Jo .6 ela'
Veiga que a graça do meio soldo, por morte 99
supplioante, á sua mu)hel', não o inhabiLila pára
requel'er e havel: dluante a sua vida a tença cot
respondente á sua graduação, I·, porquanlo;
ainda tendo dle e sa lença e não havendo aquel
la graça, tocaria !J mulher muito mais presente
mente receber o meio soldo da paLente, em que
seu marido falleccr, iL faae da lei de 16 de No
"embro de l827, 'Visto e tal' já reformado i 2',
porque, altento o alvará de 16 de Dezembro de
1790, estas tenças são recompensas honorifiCas
devidas ao estado em que se acbão os Q.fficiaes
!liliLares, e, comQ taes, Dão excluem haIVertlm
as mulheres' e lHhos os competentes meios sol
dos,' se outra fos e a intelligeu'cia viria aquélla
anticipada graça, feita á mulher, a deteriorar a
condição do supplicante e augmentar a misel'ia.
de sua família, pl'ivando-a, na vida do suppli
cante, (le te sub idio consistente na tel1ç~ pedi
da. E como o decreto qlJe concedeu o,meio oJ
do por obilo do supplica-nle se pnupôz beneficiar
a sua familia, claro he que~ levar a sua disposi
/tão a priva-lo da tença, he praticar o maior
desvio do sen bemfazejo e pirito;, que esta~ ra
zões o persuadião de que pedia Com razão o sup·
plicanfe.; e ser di~no, pelos longos annos de ser"'
viço e roolest1a.~~ de merecer da benéÍiêencia' él'c
V. lU. I. a tcnça correspondente aos Sarg!lo~QS:

lHóres, visto . tal' resol\ ido que cUa Se .Ieve
proporcionar às graduaçõe e ,oi\o ii efl'eclivida
de, daod~.se-lhe a tença de 80 rs. sóm(!nte por
sua "ida, e que por essa fórma lh;arião ati I'ei
tQs os seu direitos c os que tocào á sua familia,
tcodO-se.l1J.e mandado juntai' o original de ua
fé de ameio, da qpal só junto publica fórJi1'a, e
com a qual se julgou ati fazer por se, co~side
raT indeferhel a upplica que a elle Coo elheinj,
parecia attendivcl pelas rôzõi!s expo ta , huma
vez .qifeªpre ~lJtassp o ,original oa (é qe o leio
q"e se lhé devia 1:e1' ciKigido. 'V .. ~I. I. ,. poréJ;n,
se dig'nilrá Ot't1eoar o mai justo. Rio, 50 ~Ju

1bo de 1828, ,. da Indepentleocia e d Impçrid'.
- Leonardo Pinb, :1'0 d 'V,a 'conç,ell~s: rJ'oãb
Prestes de j)léllo~.,.... Agostinho Pelra de Bit<lll
coart.-João José da Veiga.
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, • • f •• , Manuscripto. authentico•

Telado o 1\-1inistro e Secretario de Estado dos
t'ie~o:bios d~Ma~nha exigido que as patrijlhas da
poltcla que rondap oas mas e tra vessas visinMs ao
Aislmal da Marinha sejão augmentadá~em força,
afim de evitar-se à renovação das desordens qqe
tiverão al\ lugar nas noites de 19 e 20 do cdrren
te ~ez, e'ntt:c os moradores daquelle sjtio e al
g!llÍs ,~mpl'egad~s 00 mesmo Arsenal. Ordeqa
S. 1\1. b I, ,que Vm. dê sobre este objecto as or
dens que for~m convenientes. Deos guarde a
Vl!1. Paço, em 25 de Julho de 18~9' - Lucio
SO~I'es Teixeira 'eTe Gou,êa. - Sr. ,DeseQlbarga
gador encarregado do expediente da Intcndcnoia
Geral da Policja.-Aclta-se d {l.26 v. dó Liv. 10
àà CôrtJ da Secr.etaria da JU3tiça. '

AVISO DE 23 DE JA.NEIRO.

A. DE 26. DE .JULHO.

_ln.nnscripto autheAtico.

- .~rallda S. 1\1. I., pela 'Secretari<l- de Estado dOll
Negocios. da Justiça, remetter ao Sqpremo TJ;i
bunal de Ju, tiça a copia inclusa do omcio do Se
cretario da Camara dos Deputado" para qu.,e" na
oonformi,dade deUa e da informnc.ão do GU<lrda
l\'!ÓI' da Casa da Supplicação, o· mesmo TI'ibu
nal proceda contrq os Ministros que infringirão
as leis nó proce o ccime de Antonio Carlos Ri
beiro de Andrada Maohado e Silva e JU81'tiQ}
Francisco Ribeiro de Andrada, como fôl',fIe .
ceito em tal caso. Palaoio do Rio qe Jançiro, cm
24 Julho de J lt29. - Lucio Soare Teixeira de
Gouvêa. - Acha-se li {l. 2 do p"ocesso assim ordB- •
nado. ' • "

Il!m, e Exm. Sr. - Pt. Camara do Deputados
tendo examinado a informação que acompanhou
o o1flCio de 12 de Agosto ullimo, expedida pela
Repartição ora a cargo· de V. Ex., e foi (htda
pelo Chaocellel' da Casa da Supplicação sobre o
requerimento em que Antonio CarLo Ribeiro de
Amh'ada l\lachado e Silva e 1\lartim Francisco
Ribeiro de Andrada se queixa vão nã9 só do ap
pensamento ao processo crime em que são re
correntes ela!! fallas pronunciarIas pelos me mo

pei~~ á pr~'ellção de Antonio .J gaquill) do C,ar
mo, cOijtra4tador das carn.ell vllrde eDJI forne 0-

mentQ do Arsenal .da Marinha. ,
Pa/lecendo (10 Conselho Gooformé\r- e inteira

mente' oom o parecer dadQ na mesma consulta,
p.w: l~o que os oovos t1.ocumentos, qu~ com a
mesma se lhe l'emetLião, em nada podem,alterF
os se 'mentos, e p.arec~ dado. v. 1\1. I., porém
dete.JrmioOará o juSlo. Rio, I de Julho de J 82g,
8"ida Independencia e QQ ;I:mperio. - l'al)cisco
Bapti ta Rodrigues. - José FOrLuné\to 4e B,rito
Al:!l'et1 Souza l\lenezes.-JQão da RochaPioto.
José'Çaetíloo de Andrade Pinto.

Reso{uçã<1.-çorn.o parece ao Conselho. Paço,
18 !la Julho de 18'2g,-Com a imperial rubrica.
-l\l~guel de Souza Metlo e Alvim. -Acll4.sc o
ol'iginal no Cartorio, actual áo .Tlusour(J N~ional.

Man'dc>ucilme, mlfTCollselho ouvir o 'PrOClU'a
dor da Fuzé\Wa Naciollal, que respondeu nos se
guintes le\-m'os;- Domingues não póde ser exo~,

neradiJ da fiaoça que assignou : só rlepois de ex
cutidu CarmO' he que sobre elle se póde ir, e pnis
qbe ó' 'COIHl'acto foi elJcerrado' Ó com pum fia
d'ó'f, áS im tle'Ve fioa Quanto ii éocampação,.
estou"pelo que disse na consulta ;unta, até mlls
m porque tenho'muitos bxemp os'oa l'esoluçãt'l
de' 6 tleA'bl'itl de ·18'2"" om consulta de s6.de:
_ ovembro de I 8~. FalM.o quatorze inezés, D
Cal'mo já hypotheca se!'.ls be'Ds universalmente,
o que mesmo diz fauli por demasia de -caução
em repul!!a ii ag'gres ão que Domingues lhe
Ei como parece dever' cOllsultar-se. Rio, 2 de
Junho de 1829'- abuco. I

O gue tudo'vi5\o, em exeon.ção ,na portaria de
29 de l\Iaio' p'ássárlo, torna 'este Oonselho a fazer
s~bir á presença de V. 1\1. I. a cO,nsulta que já ti
nha, feito subir em data de 29 de Abril (*),Ires,",

•
(') Senhor. -'- Por portada da Secrethl,ia de Estado dós

Negocios da Marinba, de 31.'d,e Março do Corrente anno ,
mandou V. A'f,,1. remetter a este Conselho, para consul
tar, o' req.ierimento de Antonio J oaquitn do CarmQ, foI'
nec~dor de carnes verdes paTa as estações da l\farinba,
em que pede sé lhe pague a 7o.rs. , ou ser dispe,Jl'Sad'o ,do
dito fbrnecimenlo, ,vislo o grande pr.ej~o. que tem, Da
continllação delle pelo preço po~que se obrigára.

A esta supplica vinhão unidas duas informações ao An
ditor da Marinha e Intendente interiDQ da mesma", as
quaes, juntas aos mais papeis" sobem com esta nó ol'igi~

naI. E 'Illandando o-Çonstlho dar vista de tudo ao Prol'
cnrador da Fazenda Nac~oJlal, respondeu ,este o que cons
ta do omcio de 6,de abtil do corrente a01\O que igo'allnen
te sobe corn os mais papeis (a). O que' 'Vist'o, parcBe ao
Cou"elbó, conformando-sf! com a re!ip,osta do Dl$embar·
g,adlU' Procntador da Fa,ze"da" que o. r.equeriml\DljO cl,~ spp-,
p'i,cante Ire indet:eriv~l á(v\sta diJ,lei,de 221de,De!,~~lho de
1.761, rllstando-lbé unicamente cm, ~~ làvor a,di1posi, ao
do § 35'dll mesma lei. Rin, 29 ae abril de 1.829, 8° da I-ode
pendencia e do lmperio,~Leonardl).Pinbeiro deiVoascoD
cellos,-José FQrtnnato I!e Brito J\breu ~onz~ /ll\'I\lnezçs.
- João Prestes de !\leilo. - J oSlÍ Caet,lDo de Andrade I

Pinlo. " ,

(o) Os cap. 154 e 158 do regimcnto da 1.'1 'da O"tubl'o do
1.516, o o § 34 do. cro·t" de lqi do 22 do De=olltbrp <1e, 1,761.,
,'esis/em d prelenção do ,~I/,)pfifan/e, que cl~mf,'ia fQffe pl'~lIi

dente, e q"c rellliltio todos os CiUlOS {qrtlútos, sb/itos'ou não?
cogi/udos ou não. He pois visto qdá o n;csmo l stlpplidan'M
dalI ia contor tlim O procIlI'io do pr~ do gado; e lrttât'o mai
quando ao lempo em que Il'Onsigio j~ efll nolo ,ia e f/.e ta(lo'll
cou"peitilt a grande mortandade 'P'A o ci"Tapalo d,esde a,,!n~
telll dado ao mesmo gado, e a que. tem nascido laritbém das
g)'(llldé,V .>eccas. Na verdade acontocl.: 'lue O preço da carne
não he mGnor 'lu o"rimciro que cllo off'encce o "forneeimen
to; com ludo , 116 devido o' l'Cligio50 ctllHfJrimell/o dlU leis,
comq não podo en/ror em duvid", e ainda menos del/ois da
IIIU' <xplicita Desol, da 4 de Selembro de 18112, .Ii ha,çãojti
lem esla garlUltia, 6 não hlJ'livre ao supp/icanll} abandonar,
porque a pllllolla da {ortulla oa a loleria lhe vai em bmnco,
c danrlo c~facó por circu7llslaneias 'luo lião são sobreliolurac,s;
Os {ieldoros estão, in solidum, responsaveis ao imflemento do
COII/racto, Não pode oslo caso a,ssomefhar-se lia <fue {ai provi
ae pelei imperial rosolução de iS de Oalubro de 1.822, e pela
por/ul'ia do 5 ele jJf",'ço de 1823, pois que nesse os aventuaes o
criMs II(lSCêl'cio do gpverllo e dos empregados pubiicos inuigi
lantos o omissos, 'lue, longe (le auroilim'em os con/ractadores,
COI/COrl,eNIO para a ruina atô da fabrica das c""las ,de jogar ,
e (Olcúriio a medida lomada pela provisão do 21 de Jall6íro
de HL4. • '
, J I ~ menos deima do leI' assemefhavel o caso provido pela
/lll/,crlo,/ resolução de H, e portm'ia de 1.8 de Ou/ ubro sobre-o
COII/ruclo da pesca das boi s. Concluo pois 'lU6 se deve con
sultar negativamente. Rio, 6 de AbllillOde 1.829.- abnco.
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na A ~mbJéà Constituinte, mas aióda de serem
iÍccusadosJ por abusos de liberdade de imprensa
perante a Relação, e entendendo a mesma Ca
mnra que as leis tem sido infringidas contra -os
supplicantc , tanto por serem levados a Juizo irl
competente, úorno pOl' se fundamental' <a accu-'

ção em discu!" os proferidos em Assernbléas Le
gislativas por sua natureza jtre~pon a oe) , não
podendo cooseguintemente progredir o come'Ça!.
d~ processo, se c~nsiste só nos factos denuntlia
dós; resolveu, C nformando-se com o paI·ecer"da
Commissão de Con:;tiluiÇão, que por iotcrmedlo
de V. Ex, se reeommendasse ao Governo de S.
ti. 1. a obsel'\'ancia das leis, e qne ,"isto se oão
'Poder proceder contl',\ o Mini l'To da Justiç':l, o
1\fal'tluez de Naza"rcth, po,r ter fall~citlo, hajn.de
mandllr fazer elfectiva a responsabilidade de M
dos os executol:es da porlaria daquelle l\linistro,
commúnicando ÍI esta Gamara a providencias
que se derem a semelhante I'espeito. O que sou
autorisado a participar a V. Ex. para que suba ao
conhecimento do mesmo A. S. Deos guard/l a
V. Ex. Paço da Camara dos Deputai'los, em tde
Julho de 182g.-José Antonio da Silva àlain:
$1'. Lucio Soares Teixeira de Gonvàa.-Acha-se
~l fl. 2 V. do prrcesso mandado {onnar pela podaria
de 24 de J alho acima.

Illm. '~ Exm. Sr. Regedol'. - {'or decreto de
24 do Novembl;o de 1823 se mandou proceder {t
devassa, sem Iimita!.1ão de tempo e nuinero ceI':"
to de testemunhas, sobre os I'aclõs lendentes a
realisar-se a sedição e anarchia· que se achava
preparada nesta Cidade, não só fóra cqmo den-

- tI'O da Assembléa, para cuja devas a, sendó no
meado como J~li7. o lllm. Desembargador João
Gomes de Campos, que, représentando o impe
dimento que tinha para esta diligencia por en
fermidade, foi nome-a'do em SflU lugar o IIlm. De
sembargador José Teixeira da [Ualta BacelIar,
por portaria elo IlIm. e Exm. Sr. Conde de Pal
ma, Regedor, de 5 de Dezembl'o de 1825? e para
Escrivão o Ouvidor da Comarca Nicoláo de Si
queira QUeiroz, pOÍ' outra portaria de 2Si ue 0-

• yembl'O do ditoanno, e formanuo-se COI'P@ de
delieto indirecto, e feitas as participações nece 
sarias para comparecerem as testemunhas, se
procedeu na dita uevassa, principiando a inqui
rição el'\1 16 ele Dezembro do dito anno de 1825, e
concluida esta, e f~7. conclusa em 25 de 1\131'90
de J824 ao dito IlIm. Juiz José Teixeira da Mat
ta BaoeHar, o qual pronuuciou !t pri ão e livra
mento a Martim Francisco Ribeiro de Andrada,

• Antonio Carlos de Andrada àlachado: José Es
tevão Grandona, Antonio de l\Ieneze~ Va8con
<cellos DUI'mond, Joaquim Fideli • dançarino que
foi do thealro desta Cidade, e hum Tenenle de
l\lilieias, Gabticl de tal França, com e sa pro
nuncia se remelleu o proco so nl) eslano em que
se IchHa, com diverso a ppen o ao Trihunal da
Supplicação, onde ~e deu por suspeito o IIlm.
De embargador CorregC{lor do Crirl'le da Corte
c Casa, Antonio Garcez Pinto de Madureira,
que jurou a uspeiçr.o, c nomeando- e o JUro.
De embargador Antonio l'IIonteu'o da Rócha, por
commi são de II de Fe\'ereil'o de 1826, se deu

tombem de suspeito, e s~ nomeou o lllm. Desem
bargador dos Aggravos, Eusebio deQueiro,p Cou
tinho, para servi!' de Corregedl)I' d,o ~fime, e
por aeordão de 9 de Agosto de 1S27 se fizcrão
os autQs summar-ios aos reCOl'rente~ pronuncia
dos, e que fos5em citado pOl' edi\l~os de sei"
mezes para dizerem, de facto c dil'eito, em cinco
di'a~, presidindo nesta decisão o .Ex.m. D,e,em
bargador João, de Medeiros GOfiV;S, e forão Jw
zas o.s 111m. Desembarg,adores Queiroz, Freitas
Dr. Araujo Tavares , Pinto, ,'encido, Silva, Bar
boza, vencido; e pas.sando-se () edital determi
nado, e tendo detle noticia os recorreotr,s Exms.
l\la"ttim F'l'anci 'co (Ribeiro de Andrada, Antonio
Carlos Ribeiro de Andrnda ~lacha~o, e crevêrão
11Um3 carta ao 111m, Intendente Geral da Policia
parucipnmlo-Ih.e- que esta vilo proxifl\Qs a [lilrtir
de Bordeo& pílra esta Capital onde prelendião 1:,
zer a sua deJes.a, e cheg-ando com effeito, forão
J'ccolhidos ii p.I'isão da Ilha das Cobras çm 4 lle
Julho de 1828, e nomeando-se, para servir de
€olTegedor dó Crime da Côrte e Ca.sa, o IlIm.
De embill'gador Maboel Pinto Ribeiro Pel'eit'iI de
$ampai'o em In,gal' do IIlm. Eu ebio de Queil'oz
Coutjnho. e tamb,em para Adjuntos o~ UIIl)S. De
sémbargadores José Bernaudo de Figueircdo e
André Gbnçalves de 'Souza, em lugar do 111m.
ªIauoel Pinto Ribeiro Pel'eira cl.e Sampaio, que
pa~sjl\1 a ser llelator, e Antonio José Alves ~lar

ques da Co til. e Silva, impedido, se proferio bum
acordão 'ed! '5 de Agosto de 1828, no qolllll foi
I;,lOme'a'do 'Cura(lor o iidvogado Saturnino de
Souza e OH veira, não se derel'indo á preteoção
dos ditos dons recorrentes, os Exms. Andradas,
gue pretentlião se de appensassem certas cartas,
e~,buj9 aeol'dão pl'esidio, como Rela,tor, o IlIm,
e Exm. SI'. José Albilno FI'agoso. erorão Juizes
os 111m, .Desembargadores Pinto Ribeiro, venci·
do em parte', Df. Araujo Taval'e , Dr. Figueil'e
do', Bar'bosa, vencido em parte, Freitas, e Sou
za, vencido em parle, depois do que, se juntou
certidão ~o edital por onde forão citudós os men
cionados réos pronunciados para dizerem eOl

cinco dias, ao que se scguirão as razões em der\),
sa aos sobreditos dons réos, os Exms. Andradas,
e juntando-se hum depoimento e ju"Uficação, se
fizerão os autos, conclusos ao 11Im. De embarga
dr, -sel\vindo de Corregedor do Crime Manoel
Pinto nibciro, proferindo-se ultimamente acor
dão em 6 d'e Setemhro de 1828', ,em que fOl'ão
absolvidos todos o réo', presidindo a esta final
c1ecis::io o Illm. Desembargador .Joa'1\lim Tgnacio
Sil\'eira da Molta, Relator, o 111m. nlanoelfinto
Ribeiro Pereira de Sampaio, e Adjunto os Illm..
Desembargodo,'es l\Iallonl José Araujo Tavares,
Francisco Xa der Fol"tado de l\Iendollça, Luiz
Antonio Barbnza de Oliveit'a, A.ndré GOl1çalve.
de Souza, vencido, e Francisoo José de Frcil(ls.
O deduzido con ta dos auto~ crimes pI'oce sadas
contra os mencionados, e se tchão no cartorio
do Escri~ão da COl'reicão do Crirne da Curle c
Casa, Jos6 Joaquim de-Gouvêa. H'e Q,que lt'nbo
á informar a V. Ex., que mnndol'ú o ,que. róI' sel'-
hlo. Rio, 22 de Julho derI82g.-José dos Sao·

tos Hodl'igues Ar<!'ujo.
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PORTARIA DE 24 DI! JUI.no.

l\lanuscripto authentico.

~liguel Calmon uu Pin e Almeida, etc. Façfl
saber saber li Junta da Fazenda da Provincia do
l\'Iaraohão, 'lue subindo ii imperial presença de
S. M. I. o omcio ua mesma Junta, n. 16, data
do em 2 de Abril ultimo, em que pede resolu
ção solJre dilferentes supplicas que se lhe tem
feito lle pagamentos de soldoll, ordenados e pen·
sões vencidas olé o anno ue 1826: hOll ve o mes
mo A. S. por L-em mandar declarar ú Junta que
a lei I\n clara, erquIJ, sem inscripção no livro
auxiliai' Jo grande livro, para o formato do qual
se Ihl: I'emelte o mOllelo incluso, não se póde
paglll' uivida alguma :mteriol' a 1827. O que a
Junta :J.ssim terá ententirlo c ClIieclltarú, Albino
Nunes de Aguial' n ft:<z. Rio de Janeiro, em 2{~

Julho de 1829' - Jnão Carlos Carrila Lemos a
fez escI'e,'er.-l\ligud Calmon du Pin e Almcieb.

Ao VISO m:: 27 DE JULUO.

Manuscl'ipto aulhentillo.

l\Im, e Exm. Sr.-Pelo omcio da copia inclu
sa do Chanceller que sene de Regedor, e mais
documentos que ô acompanhão, reconhecerá
V. Ex, que a queixa feita pelo Francez l\1r. Cons
tarit, estabefecido em ~S. Domingo's, na Praia
Grande, contra o Juiz ,de Paz, e que fez o ob
jecto do aviso d'irig-ido jJor V. Ex., em data~de 15
do Co\'rente, não tem fundamento algum, pnr-'
qpe, longe de lhe ter feito oquelle .Juiz a violen
oia (*) de que se qneixav<J, prova,se qne em tnuo
procedêl'o com regularidade, e que o mesmo
"franoez 110 que procul'tÍl'a sllull'ahil'-se aos meios
judiciaes, deixando de obedeceI' iaqudla autol'Í
uadl) cm actos prop.·ios di! sua cQmpetencin, 1'0

gaildo á V. Ex. a testilllição dos documentos re
feridos, porque de "el'i1õ sei' entregues úpartr.·
respectiva. Deos gaal'de a V, Ex. Paço, em 27
de Julho de 1829' - Lucio Soa res Teixeil'a de

'('} De reclamações taes de est,'angciros "ide, e mui im
portante, atteudida a dc 1J:ue t,'ata o scguinte:

I.liuiso dc H de 1l!ar!,o de ~826,

lmp. avulso. J

Não podendo V, M, desconhecer que lIfr. Cond,l' Ra
guet se acha em.,alltllal exercicio de Encal'fcgado de NeO'o
cios dos Estados Unidos, da America nesta CÔl'te, n~m
de"endo ignoJ'a1 que., por esta qualidade, elle goza, em
sua pessoa, bens e df"micilio, daquelles privilegios, isen
~ões e immunidades qne Jhe são aUribllidos pelos princi
pios do dil'eito das gentes, natural e cQnvencional entl'e
~s nações civllisndas; he portanto manifcsto qne V. 111,
cousentindo em que a casa de MI', J;laguet fosse invadida
pOI' dous Oll1ciaes de Justiça pal'a lhe intimar hum man
ila,do de despejo, commetteu hum excesso de j,uisdicção
qu'e o deve necessal'ia mente fa.el' responsavel em suas
,c?nsr:'1nencias. Nem para esle abusivo procedimento po
dta ". M ser antorisado pelo accordão proferido na Mesa
dos Aggravos da Supplicação, qne dando provimento a
num ~ccurso, mandou pl'Oseguir na causa do pretendido
despeJO, salv.ílo" as immllnidades estabelecidas pelo direito
das gentes; pol'tanto, não tendo Vm. gnal'dado-, 'como
cnDJpria, essas recommen~avcis cautelas, falton a hum
l1el'er de seu pl'Oprit) oll1cl't>, além de deixar de sülicitar
para sell governo as compelentes in_ rucçoes por esta Se·

TOMO" 11

Gnllvêa.-Sr. l\Iarquez do Aracaty.-Acha-se á
{l. 24 do liv. Ioda Côrte 1la Secretaria ela J llstiça

DEcnETO DE 27 DE JULHO.

Col!o 13r~z.

H(:i por bem orllenar qur. os Conselheirus de
Estado usem, como dislinctivo do seu emprego,
do limbre das arm~~ UI minha imperial casa, co
roauo 00111 a corôa impcl'ial nas manga lIas far
das tio seu uniforme, cm tudo o mais igual 80

1'105 meus Camaristn5. José Clemente Pereira, etc.
Paiacio dI) Rio J~ Janeiro, cm 27 de Julho de
1829,8. Ja IndepenJencia e do Irnpp.rio.-Com
a mbl'ica de S, l\1. I, -José Clemenle Pereira.

por.TA nIA IlE 28 DE JliT,llO.

IlIIp, avulso.

Tendo representado o Secretario da Camal'a,
i\luuicipal da "iIln de Angra dos Reis da Ilha
Gr<)nde, l\laooel Joaquim PereÍL'u Juniol', a. IlU

cesshlade de pro "idencius para. que os Pi caes
das respectivas Fl'cgoezia. uaquelle "teem,) não
exijão (lue elle os acompanhe em ,Uas diligen
cias, firmados no arl, 85. da lei ele I ue Ou
tubro do anno proximo passado, porque, além
de ser e5se trabalho incompnli \'(~l com o cllerci
".io que tem de Secrelario, preci'a de hum:l gl'a
tificação corresponuente e de al'ranjos pr(Jpril)~

para frequentes viagens que cllas demandão, i!lém
de poder OCCOI'l'er a circumstancia de er ao mes
mo tempQ chamado paI' differenlcs "Fisca CS, a
que não be possivel satisfazer: ma nua S. 1\1. I. ,
pela Se.crelaria ele E- ado dos rJegociu;; 110 Im
perio, declarar ú l'eferiJa C'llna.r:J. para sua inlel
ligen.:ia, e para o fazer constar ao snpplicante.
que os SeCl'etarios das Camaras ~lallicjpaes lIorO

estão obrigadM, pela lei, a acompanhar os P"
caes nas Jiligencias do seu offiJilJ, O},lS unica·

Cl'etaria de Estado, pOI' onde exclusil'amente deve coner
a commnnicação immediata dos lIeg.)cios r'llativos ~os

Ministros l'evestidos de rnblico caraclcr diplomatico das
naçõcs amigas ou alliadas, como a dtl Estados Unidos
da Amel'ica, que se acba ligada neste Impel'Ío pelos vin
culos da mais pcrfeita hal'monia. E semelhante proce"
dimento se torna tantn mais rcprebensive1, quanto haven
do j:'I VIU. representado pOI' esta Repal'lição as circum.s<
tancias qne occol'rião neste nssllmpto para .ahir do emba
raço em que se achava, procedeu ad "Itcrior'a selh espe·
rar a supel'ior decisão, que por seu mesmo faclo julgam
necessaria. Nestas ci,'cumslancias he de absoluta neces
sidade qne V. 111. não execute a sentença, mandado, ou
qualquer ontro acto judicial contra M. Roguct. ·sem qUll
seja assim deliberado por esta Secretaria de Eslado dos
Nel;ocios EsIl'angeiros, por onde devc Vm. dar conta cir
clllllstauciada do começo, prOl'(resso e fim deste pleito,
quc se lIlove conlra o sobredito Encal'l'eg~do de Negocios.
O qne pal'ticipo a Vm. para sua illteIiigeucia e re~lla

mento, parecendo por ora baslante adopta,' aquella me·
dida, até qne sendo ludo pl'esenle a S. M. 1. , l'esolva o
mesmo A. S. dellnitil':tlllcnte a esle respl,ito como for
mais conforme aos princrpios de JUSliça Iluivel'sal que se
devem observar, Deos gna,rde a Vm, Paço, em H de
Março de 10'!26, - Visconde de Inhambupe. - Sr. [I.nri
que Velloso de Oliveira, - Ac/lll',~e no Dia/'io Flufllil/ctllc
n, 50, de 14 de 1I-fal'fÁJ de 1826,

10



AflNê D
mCQte 3à ~xp'cdiente das ordens necessai'ia ~Il'ra

(9 de empenho dos seus deveres, na conformIda
de do art, 85 da menoi-onafla lei. PaJacio do Rio
de Janeil'o, em 28 i1c Julho dc 1829,-José Cle
mente Pereira. - Acha·se no Diario FILLminense
n. 29, de 4 de Agosto de 1829.

Bnsor.uçIo DE 29 DE JULnO.

MaoUlIlll'ipto aulheotico.

Por portnri<l da Secretaria de Estado dos Ne
gocios da Fazenda, de 28 de Abril do corrente
anno, e por rJiversas outras de differentes datas
.expcdtdas pela Secretaria de Estado dos Nego
cios da IUarinha, baixúrão a este Conselho, para
consultar, os requerimento' de José Antonio Al
ves da Silva e de Jo,é llemardo tia Gama, em
que pedem: o t·, dispeusa de lapso de tcmpo e de
habilitações para poder p.ocartar-se no omeio de
Guarda-l\Iór do lastro do porto do Recife de Per
nambuco, que Se acha vago pOl' fallccimento de
seu sogro o Coronel .José de 1\lattos Girão, e de
que ttltn a mercê da supel'vivencia por decreto de
7 de Março de 1820, e ai val'ft em virtude deste, de
V, 1\1. I. , sem e tal' registado no/registo geral das
Mercês, c pa,safio pela Chancellaria; o 2°, G'ama,
que fÔra nomeailo Ajudante do dito Guarda-Mór
do lastro por pl'ovisão do Thesouro Publico, de
50 de Janeiro deste anno, e depois por aquelle
fallecimento entrÍlra de ordem da respectiva
Junta da Fazenda no exel'cicio em que se acha
do sobredito omcio, pede er con6rmado na sel'
veotia vitalicia do mesmo em vil'tude da lei de
II de Outubro de 1827, e commisso de lapso
em que se acha,por lei a referida supervivencia.
Juntos todos os snpracítados requerimentos ins
truidos. dos respectivos documentos, conjuncta
mente com os mais requerimentos reprodllzidos
peJos supplicantes perante o Conselho sobre o
controvertido direito ao mCnCiO]lado omeio em
questão, deu-,e ViSt.l ao Pl'ocurador ela fazenda, o
qUr).I~ clepois de varias requisições que conslão dos
requerimentos e mais papeis que 'obem com esta
:'t imperial presença de V. rtl, I., re'pondeu, em
omcio de 2 de Junho do corrente anno, que
igualmente sobe no original uom o pre~ente pro
cesso. O omeio he o seguinte: - Em vista do
S 16 do art. 15, tit. 4°, cap, 1° da Con tituição
:1'0 Imperio, combinado com a provi ão de 50 de
Janeiro do corl'ente anno, do decreto de 7 de
Março de 1820, combinado com a petição que

• a elle deu lugar, do alvará de 29 de Novembro
de 1821<, das regra, pre criptas no decreto de 5
'lle Junho de 1810, na resolução de 28 de Agos
to em consulta de 17 fio mesmo cIe 1812, na de
24 de 1\1aio de 1815, e do que se deduz da con
sulta sohre que ~e proferia a já inutiü,ada e ca
ducante resoluçiio de 21 de Janeiro ,(e 1825, e
do que modernamente apparece prat"cado pelo
Governo aor, 2 de Agosto dE;. 18.27, Iode Dl::zem
bro de ,828 e 16 do mez passado; se con 'uItará,
e com a justiça costumada, comparandQ- e a hy-
pothese da carta de lei de 25 de Novcmbto de
1770 com a destes papeis, as clausulas adjectas

18·2
que tinha o offit:io de Bt'oga, t) que, sem analo
gia, se processou pos papeis juntos relativos ao
actual rtlarquez de Caravellas, o omcio Fiscal de
15 de 1\1a.o de 182'8, ·nos papeis juntos de Albi
no dos Santo Pereira, o decreto ae 18 de Ou
tllbro d·e 1826 nos papeis igualmente Juntos, as"
sim com/) ode.2o de Maio de 1828, que tenho pre
sente a I'espeito de D. Amandia Fl'ancisca de
Aguiar, viuva do Conselheil'o Theodoro Ferrei
ra de Aguinr. E pois que ha duas consultas, huma
pela Secretaria da Fl1zenda, outra pela da 1\lari
nha, par Cil deverem o~ papeis ser presentes a
esta, para a qual ha mui I'epetidos mandatos, ~

por eU.. podel'il ~er encaminhaua a outra á Esta
ção dos Negocios da Fazenda para resolver essa.
ou ambas coooo S. lU. I. entender melhor. Rio.,
2 de Junho de 182g.-Nabuco (*).

O que tur!o !'Cndo visto ~ pare~e ao Conselho
que a pl'etellção dos supplicantes José Antonid
Al"es da Silva e Jo é Bernardo da Gama, a res
peilo do omeio de Guarda-~lór do lastro do por
to do Reci fI:: de Pel'nambuco, inLentando aquel.
le obter dispensa do lJlpso de tempo e de habi
litações para podeI' encartar-se no referido om
cio de que. tem mercê da. upervivencia; e este
ser confirmado no me mo omcio, porque o está
servindo, por provisão rio Thesouro Publico~ na
qualidade de Ajudante do Guarda-1\lór, e qUI

passou a servi-lo pór fallecimento do proprie~-

C') .Este ollicio tinha sido precedido ,de onlro lançado
sobre virulento requerimento de Gama, assign ado, na qua·
lidade de procurador, por Isidoro José da Silva Torres, e
dirigido pelo irmão do 5upplicante, e he do theor seguin
te: - Se laucei a resposta n.o papeI não docomcl\tado, he
porque apparecia com a data mais recente, havendo, en·
tre estes, quatro, e agora cinco despachos, continnando
se·me vista. Ninguem mais avesso a espaçamentos do que
cu sou; a experiencia disso he já diuturna para poder
agora ser contestada pelo procurlNior deste su ppücante j

cujo dedo c desenvolvimento de caracter desconfiado e
previnido, reconheço quando se dirige a mim, como não
devêra fazer.... Eu sirvo á jllstiça, á razão e á lei, e não
á partes ou a seus procuradores de qualquer cal:egoria que
sejão. Precindirei condescendendo com os docomentos
que já havia visto, porque elamino os papeis como me
cumpre, e sou obrigado, da juncção dos outros papeis re·
lativos no ollicio dado ao Marquez de Caravellas, os quaes
não olI'erecem, pela exposição feita e processo qne, em
summa. desses. ditos documentos se vc, analogia alguma.
Ra legislação mais moderna que essa que dill'usamente
aqui se acarreta sobre lapso de tempo; e o que preciso e
de que me não despenso, até porque o Tribnnal já o man
dou, he de que o Escrivão da Fazenqa informe sobre o
processo de requer:lllentos.tendentes ao"mesmo lapso de
tempo depois do aviso de 6 de Outubro !lr:-1823, e de que
me não rccordo de ter visto alguns m~smo na qualidade
de Fiscal A pralica dos negocios qne tem o mesmo Es·
crivão, e o arranjo e distribuição no archivo, ra~em desap'
parecer ti idéa de morosa que se attrib ue gratuitamente i
tal operaçãQ e diligeucia, ao mesmo passo que cumpre
ficar ap facto das deliberações legaes havidas na materi.
sobre casos idenlicos, e nioguem ainda se lembrou de
conrutar huma e. igencia fiscal destinada a elucidar-se e
a responder com mais fundado conhecimento de causa.
J;tio, 19 de1\'laio de 1829. - Nabuco.

Foi ainda seguido de outIo requerimento obstativo d.
informação, á que o Tribunal mandon proceder peIo seU
Escrivão, por despach\l de 22 de 1\1aio, e ahi lançou o Pro
curador da ;Fa~enda o omcio seguinte: -"Convém por
termo a esta 1ida com a Justiça sempre necessaria , pua o
qne já olliciei , e n.ada mais pr~iso 01\ devo dizer, CUm"
prindo que se me nãf'\ vibre maior quantidade do vírus do
supplicall!e. Rio, 2 de Julho, de i829.-Nabuco.
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rio, por portalja da Jun"ta da FazeDda em eum
llrimeDto da.quelIa provisiio, visto que lhe p'rl}
mettia entl'ar na primeira "aga, ou deste mesmo
omeio, ou de algum outro de igual lotação, que,
Dão oSelldo tal pretenção baseada cm fundamen
tos legaes nem a de hum nem a rio ontro sllppli.
cante, se deverá considerar o omcio vago e de
pendente da mercê do imperiül al'bilrio de V. M.,
porque, além de não ter havido dispensa na lei
de 25 de Novembro de 1770 que prohibe as su
pervivencias nos officios, não foi o alvará de mer
cê registddo nos livros do registo g ,ral das mer
cês e passado pela Chancc1l'ari,l, conforme era
preciso para ter validade, e não se apresentando
dis[lensa de laps,) de t~ml'0' dispensa que só por
jllst1lS e pondero,os motivos se- oosturoa conce
der; não póde o primeiro supplioante cncal'tar·
sr. pal'a podcr ter clirdto ao officio em que 'tão,
que, n-o tendo o The.ouro Publico autol'Ídarle
para creal' omcios c l)romeUer a espectati I'a de
qualquer officio vago da Repartição, o qlle 50 Ire
proprio do podei' Icgislati\"o, (Ião sómente se de·
via e deve consiàerar arbitraria n J'cferida 111'0

visão do Thesouro Publico na cre:lCão do officio
de Ajudante do empreg!) de Guard~-l\IúJ' do las
tro, mas muito principalmente inefficaz, incom
petente e inexequivel. para que 11 Junta da Fa
zenda mandasse, por sua pnrlaria, tomar conta
daquelle omcio, por fallecilllent(J do proprieta~

r i9, a,o referido supplicaote José Bernal'do da
Garna, que eta seu Ajullante, por err.~ito da re
ferida provisão, sem declara.' que o sel'vir.ia in
terinamente até que V. 1\1. I. dt:terminasse o que
ho.uvesse por bem; nestas circum tancia , não
sendo o tilulo por que Gama erve tambem le
g!l, e~tenlJe o Conselho que o omcio em ques
tao esta vaQ'o, mas que devendo necessariamente
restringir-~eaO ponto de votar quaT tIos dous pre
tendentes teril melhor uil'eito quando S, l\1. I. se
queira dignai' de fazer mereê a bum delles, nesse
caso julga o me 'mo Conselho que o actual ser
Tcntuario que está rle 1'0. e ju to. ou injusta cm
razãn do .eu titulo incomp.elente, mas que serve
em boa fé c com idollcidade, poder;l ser por' V.
l\1. I. mais bem tlonsi:l.erado, \ isto que o seu
contcnuOl' não apr~~ellla hUIJI titulo perfeitamen
te legal, c pelas razões iiI ponderada': »cndo tam
bem de 110~:'I' que aos negliO'eotc, cm eug ne-, _ o
goCIO na costtijIla favol'ecer o dircito mas sim
aos que não dormem e ão \'igilantl' ; niio senrlo
por exemplos, llIas por lei, que se del'c jolgar,
como he lambem axioma de direito, Be o que
parece, e V, i\I. I, manLlará o que hDuver por
bem.

Os Ooo.'elheil'OS João da Rocha Pinto e José
C,acl3no de Andl'ade Pinto expoelll que José Anto·
nlO Ah'es ria Silva e Jo é Bernardo d'a Gama pre
tclnrlem ambos o omcio de Guarda ·l\lór do la. h'o
de l'ernambuco, vago por fallecimento de seu
proprietario o corllnel J'l5é de Matlo Girão, •uno
da-o e o primeiro pretendente na me/'cê da expec
tatn'a ou superdfencia que lhe fôl'a conferida
por d,ccre~o de 'J de l\lal'ÇO de 1820, de que tem
alvara asslgnado por v: M. I.; e funda-se o se.
gundo na pro i&ào do 'r,he.ouro Publico de 50

de Janeiro do COrl'ente anno , que lhe concedêl'a
o lugar de Ajudante do mesmo omcio, em cuja
serventia cOlls~guio en trar, e se acha, tIep ois d-o
fallecimento do proprietario, por despacho ou
decisão da Junta da Fa~eoda tIe PernambucQ.
Posta de parte a avaliação do mtlrccimcnto pes-
oal, e I'el~tivo dI: cada hum do' pretendenle ,

excluhla outrosim a questão de itlelllidade e aua
logia de e.xemplos com que cada hum por sua
parte argllmenta em seu favor, e finalmente olllit
tida a discu ,ão de direito con entul1inario, por
ser tudo materia alheia .Ia simplicidade da ma
teria de que se traIa, parece que o objecto da
con 'ulta deve prccisamellte ['estriogir-sl: e fixar
se qual dos dous prelcndente~ tem melhor direi
10 á confirmação da graça por V, M" ou qual
dos dous tem por ~i melhor razão de equi lade
para se regular por ella a prefereneia, Se se quer
que haja lapso de tempo a respeito do primeiro
pretendente, pOl' se não ter habilitado 11.) pl'azo
legal, e que pOl' e5SC lapso tenh~ caducado a
mercê, I1I~sta hypothese vem ambos os preten
dente, a achar- se na mesma .i1uação ah' ,luta,
porque o segun,lo Gama não tem expectativa fun
dada c explicita para o oficio cm queslão, nem
ellas se concedem por provisõe, mas im por
det:retos, como he sabido e trivial; quanto mais
que póde !li putar- e se a mencionada pro\'isão
de 51 de Janeil'O póde ter algum eIrcito valido,
já pai' sei' expedida por repartição incompetente,
já por importar huma verda-deira creação de offi
cio qual o dp. Ajudante do Guarda-Mór, jú final
mente por ser oblida com occultação ua verdade,
emquanto se callál'a que 1Iquelle nfficio linha cl 

pectativa, o que tudo parece torna-la oh e sub
replicia.

, A situação, porém, relativa de ambo os pre
tendentes não he de cerfo a mesma; porquanto,
a fàvor do primeil'o Silva está a expeetatÍl'a con
cedida, quel' se diga caducada, quer não; esta a
razão da concessão que imp,)rla huma clausula
adjecta, qual he ri de 'ervjl' o rendimento do
omcio de apauagio ii filha do proprietario para
quem com ella hou ver tle casai', endo para este
fim pedid.• , c para e te fim conferiua a expecta
tiva <.lO primeiro prt:!enllente, <-: esla finalmente a
prioridatle da posse, pois que elle pl'ova que jil no.
impedimento de seu sogl'fJ cnira o omeio. Ora,
se a intenção do Senhor Rei D. João VI fô1'3,
danrlo a expeClali\'a. segurai' a futura sub isten:
cia ela filha "o proprict3l'io, corrcedcndo-a ~ pe 
soa que com ella ca 011, e const1l que e' a filha
he ainda vira, não oh"lante allegal' o cont1'3rio o
segundo pretenllente Gama, flnc 6 por Mte alle
legado falso e mcntirfl~o estú incur'O na penas
da lei, e por isso me mo inhabilitado para fJbter
a graça, parece que tnda a razão, senão ele direi
to, pelo meno' de equidade, milila a favol' po
primeiro pretendente Silva, mórmente lião po
dentlo cr U'l mente e intenção de V, l\1. I. inva
lidar huml graça concedida por seu augu to pai,
com fins tão piedosos e tão .congenitos com a sua
munifice~ia e gramleza. Parece, portal)to, aos
mesmos Conselheiros João da Rocha Pinto e José
Caetano de Andrade Pinto, que o dito José An-

10 *.
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tonio Alves da Sill'a estil em cil'cumstancias mui·
ti to mais rde,'antes e atlemliveis do que Jo, é Bel'

Dardo da Garoa para S~I' prol'ido no officio em
questão e de qne já tem a mercê da expcctativa,
cOllcedendo-se-lhe para esse cil'dto dispensa de
lap o d,~ tempo, a se julgar necb sal'ia.

Parece:.), purém. ao Conse1heit'o José Fortu·
nato de Brito Abreu Souza e ~lenezes: 1°, flue o
reqneriment\) de José Antonio Alves da Silva,
cm 6luC pl'etellcie qne . ~l. I, lhe filça a graça
de concedcr-lhe di 'pensa de lapso de tempo para
pOllel' passaI' e f3ZH trnnsi'o pela Chancellal'ia e
t:egisto dns Mcrcês o "lvarÍl dc expectativa do
omcio de Gllarda-~lór d,) lastro do porto (h: I'cr
namhucu, de que I) Senhol' O. João VI lhe fez
mercê, e qlle .: achi! junto a este proceloSO, !le
absolut;ll11cnte indt:fcrh'c1, n,io só em razão da
sua 1I1lllitlatle e ill1proccdencia POI' sei' contl'al'ia
:i I. ia c dircitu ('slahdecirlo (lei- de 23 de No
"Clllbr(l .In 1=-70, tle 20 de N(JI'erllbro de 165~, e
do 1° de Ag-osto d.: 1777), mas pela incoOlpe
tellcia. r:orll qlle requcr, c"mo assai: sc acha dc
mOllótrdd" na' rciteradas ilOpu[;"lJaçües que a esta
prolençãll faz n\Js cu ,lhersos requerimentos,
tambem juntos, " actunl sel'l'entuurio tlafJuellc
oITicio .J osé Bel'nanIo da Gama, por is~o quc jú
mais pólle entrar em duvida que dispensas (lU

abrogaçõcs-de lei só póde concede-las (I poder
IcgUalivo; 2', que, supno tu este actual cnen
tuario llaquelle offieio s~ nill) possa cunsiderar
t:om hum titulo mais legal quanto ú sciflncia, POI'
isso que só pó.le reputar-se como outl'<l expec
tativa improcedente pela prohibiçllo e nullidade,
ainda que por dÍl'ersu moei!) e diversa maneira
pronunciada da sua conces>ão, comtudo foi
por ella provirlo na scrventia como Ajudan
te do \'elho e jú cansadtl proprietario, determi
nando- e na mesma pl'o"isã.) que cntraria, pela
falta de te, na sel'l'entia absoluta, e tlevenJo con
siderar-se PO,I' e"tc:;, aliús l1)gae- e poogero os
moth'o' a sel'lentia l'iLalicia daquclle omcio vago
de direito, ainela qne'não úe facto pelo exercicio
e posse dclla dada pela Junta cfa Faz.enda daquel
la Prodncia a Gama em cxccuç~o daquellc seu
titulo, c niio constar que tenha mal sc1'\' hlo ; a
Con ,tiluiçã) .Ie-, tc imperio, c a lei nOI'issima do
anno PJ'( tCI'itO, favorece e qnasi alJiança o melhor
direito de Gama, para havcr de SCI' deferido com
a conce s:io que pretende, dependente semp:-e
·da gtaça que V. M, se dignar conceller-Ihc. Pa
'rCCI"< "mais a elle Conselheiro, que sendo esta
qucstão meramente de direito, todos os factos
por hum c oatro dos pl'ctenJentes expendidos
nada p'odem influir cu para sobl'e ellcs consul
tar.se, Ou p.ara decidil'-~e; exemplos nada pro~

,'ãú, e a lembrança da doação onel'osa POI' que se
uppõe concedida a gTaça da expcctativa de José

AQtollio da Silva he capciosa, e só propria I al',1
discussões polemicas, achando-se demais TCrifi
cndo pelos documentos juntos ter aquelle Alves
servido e achal'·se actualmente senindo o omcio
de E, eri\'ão daquella Repal'tição. Rio, 15 de .Ju
lho de 1829, 8" da Intlependcncia e df' 1mpel'io.
DI'. Lui7. Thomaz Navarro de Campos. -João
Pre tes de ~IeIlo.-Fl'allbi~coB:Jptisla Rodrigues.

-José Fortunato de Brito Abl'eu Souza e ~lenC!'

zes. - João da Rocha Pinto.
RcsoltlCilo. -Estú hem, Palacio do Rio de Ja·

ueiro, 2'9 de'Julho de 182g.-Com a impedal
rubrica. - ~liguel de SOUZil l\IeHo e Alvim.
Adla-s8 o origiflal 110 Cariorio actuaf do TltcSOIl/'D
Nacional.

DIlcnETO DE 29 DE JULUO.
\

IOlp. avulso.

Hei por hem sancciollal' e mandai' que se exe·
(mte a resolução seguinte da Assembléa Gel'al Le
gislativa:

Art. I. ° A VilIa de Ouc\uz e seu termo, nl
Provincia ,le Minas Gel'aes, fica desmembrada
tia Gomarca .10 Rio d:Js l\lortes e incorporada IÍ
Comarca do OUI'O Pl'eto.

Art. 2. ° Ficão derogadas todas as tli~posições

cm contl'ario.
Jo é Clemente Pereira, etc, Palacio do Rio

UC .IaneÍl'o, em 29 de Julho de 182.9. 9° da ln'
depenJencia e do Impedo. - Com a rubrica de
5, M_ I.-José Clemente Pereira.

DJoCllETO DE 30 DE JULIIO.

l\Iaonscl,jpto :lnlheolico.

L\Ltcl1llendo ao que me repl'esentou Luiz Ma·
noel Alvores de Azevedo, Administradol' das Di·
'vel'sas Renrla ND,eionaes 31'1'cca.ladas na Mesa do
Con~ulado: hei pOI' bem elev:Jr o ordenado de
I :ooo:t/:J que actllillmente nincc, ii quantia d~

1 :200:t/), pOI' seI' este o com que foi crendo o lu·
gar pllr decl'f:lo tle 5 de fevereiro de 1825. Mi·
guel Calmoll dtl Pin e Imei\la, etc. l)alacio tIo
Riu de JI,lneil'o, cm 50 de Julho de 1829,8° da
IndepenJemia e do Irnperio. - Com a rubl'ica
de S, M. L-Miguel Calmol1 du Pin e Almeida,
-Acita-se á fl. 131 V. do Liv, 2° de Dccretos da I'
Repartiriio, de 1820 a 1831,

POnTA.na DE 1,1 DE AGOSTO.

IOlp. avulso,

IIlm, e Exm, Sr.-S. M. I. ha por bem arde·
nar que V. Ex, remett'l ii Secretaria de Estado
dos Negoeios da Guerra, eom ~ maior brevida·
de pos ivel, cppias authenticas dfs fés de omeio
de todos cs Oficiaes dos Corpos da p.-imeir8 e
eguoda linha da Côrte e Proviocia do Rio de

Janeiro, cxtrahidas dos competentes Ii\'l'os mes·
tres. assignadas pelos respecti vos Commandan·
tes dos Corp05, que ficDrilõ I'esponsa,'eis pela ua
exactidão, e hem assim dc todos o. Officiaes Ge·
ne!''1es dos dI) Estado-l\Iaior do Exercito, e de
quaesqner outros avulsos empregados ou por eOl'
pregar', com excepçãI'J súment~ dos reformados,
de"endo as mesmas fés de omeio rir acompanha·
das das obsenações que fOl'em nect:ssal"ias para
esclarecimento de qualquer duvi~a que se possa
olrel'ecel' sobre a~llltiguiúádede alD'um ou III ...ulU
Officiaes. Deos gUllrJe,a V. Ex. P~!i01 em I~ de
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Ago to de t82g,-José Clemente Pereira.~SI·.

Conue do Rio Pardo.- ...lclta-se no Diario Fblmi
nellse n. 57, de 18 de Agosto de 1829'

:Nesta rnesma conformiuarle se expedirão eir
eulares a todos os Commanualltes das Armas das
Prol incias.

PORT AnU DE 1.1 DE AGOSTO.

Imp. avulso.

1111'11. e Exm. SI·.-Ortlenando S. i\l. J., ues
ta l1ata, ao Thewureiro Geral .Ias Tropas e Com
missario Geral do Exercito, que liquidem as eon
las de soldos c -gratificaçõ 's, forragens c etapes
ifutJ se estiverem devendo a Officiaes e soldados
do Exercito do Sul que se acharem na Côrte, li
"ista das guias originncs que apre!;nntarcm, fa
zendo clles subir todos os mc?cs !tuma conta ge
ral das quantias liquidadas, acompanhadas da
conta parcial de cad II pra~;a, que virú io lrn ida
com ° documenlos sobre qUl::e houver formado
a conla; tenho de o comnlllnicar asdlll a V. Ex.
para seu conhecimcnto. c afim de fazei' con~tar
aos indh'idoos, a quem se dcvcm ~oldo!;, grati
IIcações, etapes e forragcn , qne uevem uÍl igir
se directamente ÚS I'eferidas Repal'tições, na cer
teza de que seu requerim~ntos não erão toma
,105- em COllsiclcração emquanto não subirem li
lluidadas suas contas pelas 011: 'mas Repartições.
Deo; guarde a V. Ex, Paço, cm I I ue Agosto de
J 82g.-José Clemente Pereira -Sr, Conde ,lo
J}io Parcln,-Aclla-se no Diario Fluminense n. 37,
de 13 de Agosto ele 182!). .

1'0RTAlllA DE 1 L DE .\ GOSTO.

Imp. avulso.

Tendo l'epl'esentado José da Silva Guimarães,
1J11C os senhares e possuillol'es de tenas sitas nas
margens desta bahia não I.:on. enteIO que clle co
lha nos mangue as foi nas de que preci a pura o
seu cortume do porto dc Meycr, e achanuo- e
,leterminado, pelo alvarú cle 9 de Julho de 1760,
que cão só os proprietarins lle tae. estabelecimen
to', mas até os seu' rdtol'es ou cornmissario ,
possão descascar taes arvores sem distincção de
lugal', nem eontradicção de pes 'oa alguma: mano
tia S, M. I., pela Seeretaria de Estallu dos Ne
gociqs do Imt>erio, que a Camara da ViUa Real
da Praia Gral'lde faça obscrvar, em t'avol' do sup
plicante, o citado alvarú experlindo as ordens nc.
ce 'arias, Palacio du Rio ,Ie Janeiro, em 11 ue
Agosto Je 1829' - José Clemente Pereira,
,1clta-se no Diario Fluminense II. 40, de 18 de Agos
to de 1829.

Na mesma conf,'rrnidatIe c llata para as Cama
ras das Villas de Santo Antonio ue Sit, Villa Nova
de S. José e lUagé.

AVISO DE 25 DE ACOSTO.

l\laouscripto authen tico.

Illm. e Exm. Sr.-:'S.l\J. vI. hapol'bem or
denar que V.' Ex. dec'ar~ o est~do em que se acha

O in\'entario dos papeis pCl'tencentes ao extineto
Tribunal da l\lesa do Desembargo do Paço.
quando poderúõ ser en \'iados ati Supremo Tribu
lIal de .Justiça, em conformidad.e ela lei, bem
como int'orllltl com urgencia .e oa casa que ser
,'io ue Secretaria tIo mesmo Tribunal ha\'erá
commodiuaue para interinamente se fazel'cm nel
la as conrel'encias da Relação, emquanto se PI'O
cura outra ca'a mais arlcquaJa e lll'opria para
e~se lim. ou se acahe O concerto ua da rua elo La
vradio. 'Oco, guarde a V. Kx. Paço, 25 de Agos
tn de 182.g.-Ludo So,lfes Teixeira de G 0\1 yPd.

- SI'. JO'é Caetano ae And.'alle Pinto. - ,lclla
se fi p.. 57 r. dr) Liv. 17 da Carte 7

'
.(( Secre/uria cid

Ju~tit:a.

Anso DE 25 DE AGOSTO.

Maouscl'ipto alllhenlico.

S. RI. I. \ta POl" bem. ol'denar qne Vm. , com
a maiol' urgeneia, faça proc(~dcr a bURl escru
puloso exame na Casa da Supplicllção, afim lle
reconhecer-se por elle se a sala da ~es õe deste
Tl'ÍbunaI ameaça rnina, e nesse caso ~e he su 
cepti vel de prompto repal'o, ou se sel'iI inuispen:
sa"cl a mudança uo mesmo Tl'ibunal para outro
e:lilieio, emquanto se pr.•cel!c iJ. obra que fôr in.
dispensavel: o que Vm. int'ormarú com a brevi
rlalle possivel. Oeos gUllnle a Vm. Paço, em 25
de Agosto ue 182.g. - Lucio Soares Teixeira de
Gouvêa.-S. Pedro Alexandre CaVl'oé. -Ácha
se lÍ p.. 57 v, d') Liv. 10 da Cal'te 7Ia Secretaria da
Juslit:a.

AVISO DE 25 DE AGOSTO.

Maouscripto antl.tenlico.

IlIm. e Exm. Sr.-Tendo repl'esentado o Ou
"idor interino da Comal'ca do ::iaholr:'t contra o
abuso que se tem introduzido eutr'e os miliL:lfcs c
soldados da Impel'Íal GlloIl'ua de Aonra rt:shlen
tes naquella Comarca, de n;io quel'erem obede
ceI' aos mandados das autoridade civis, \tuma
vez que estes não ejüo acômpaohados .te licen
ças de se!! respectivos chefes: manda S. i\I. J.
remelter a V. Ex" por copia, o omcio daquelle
l\linistro, afiÚ1 de V. Ex. fazeI' expedir circulares
aos Commandantes lIas Armas, declaranuo-Ihc.,
que lião gozando os militares de privileg:io ~l

gum nas cauws ch'eis, tornão ·se desneef6s arias
laes licenças, q.Jc só ervirúõ de elópecer o an
damento dos meio judiciaes, quando aliús mui
to convém habilitar os 31agistralln' para excrce- •
rem sem oh. tacuIo algum a sua jurist1icç50. 01'0':;

gual'de a V. Ex. Paço, cm 'l5 de Agosto de 1 29.
-Lucio Soares Teixeira de GOll,'êa. - Sr. Jo!;é
Clcmentp. Pereira. - A cha-Je (Í p., 57 do Liv. 10
da Côrte na Secretal·i{/. da Juslira.

DECRETO DE 29 DE AGOSTO.

Imp. nuldo.

Hei P~I' bem sanecionar e mandar que se exe·
cute a seguinte resolução ua Assembléa Geral.
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Fica approvada a pensão de 4:ooo:t1> annnaes

CODccuidli pelo Go\'erno a José Bonifacio de'An
drada e Silva.

Miguel Çalmon du Pin e Almeida, etc. Pala
cio do Rio de Ja neil'o, em 29 de Agosto de 1829,
8' da Independencia e do Impel'Ío.-Com o ru
brica de S. lU. I. -Miguel CalD}on du Pin e AI-
me~a. \

DECRETO DE 31 DE AGOSTO.

Cõll. Braz.
.."-

Hgi por bem sanccionar e mandar que se exe-
cute a resolução Sl'guinte da Assemhléa Geral:

Art. 1. 0 O sorteio dos Juizes para a pronun
cia, determinado no art. 20 da lei de 18 de Se
tembro de 1828, erá feito publicamente, e tcr;1
lugar depois que o indiciado tiver sido ouvido,
ou se tiver findo o termo que lhe fôl' assignado ,
expedindo o Juiz do Fcitu a ol'dem necessaria
para esta audiencia.

Art. 2. 0 Sc antes da pronuncia algum dos Jui
zes sorteados vicI' a ser impcdido, a sua substi
tuição será fcita immeL1iatamentc pelo sorteio fi
cando sómente inhiIJidos de votar a linal os que
effectivamente tiverem dado voto a re~peito de
pl'onunciar ou não o indiciado.

Art. 5. 0 Ao Juiz do Feito compete admittir
fiança aos criminosos nos casos em que eHa tem
JugaJ'.

Art. 4. o A substituição do Juiz do Feito im
pedido no Tribunal Supremo de Justiça, ou seja
em feito civel ou çriminal, se farit sempre por
distribuição, a qual não altcrará a ordem da de
no"os feitos.

Art. 5. 0 Ccsqando o impedimento do Juiz sub
tituido, cessaráõ lJmbem as J'uncções do substitu
to, que passarú logo /) feito áquelle a quem subs
tituio.

Art. 6. o O tcrmo ue quinze dias para arrasoar
por escl'Ípl~, depois de interposto o.rccu.rso da
reviSla na forma do art. I q da sobredlta leI de 18
de Setembro de 182S, hc concedido por inteiro
e improroga\ elmente a cada huma das partes,
ou c1la scjão sillgu\al'es, ou col1.:cti vas,

Art. '}, o O Ministro, a qucm tiver sido di~tri··

buido o feito, antes de o pa sal' ao' seu immedia
to, na fôrma do arl. 12 di mesma lei, exporú em
mesa a especie de qUIl sc trata c u p Jntos de di
reito (-:TI que as parte;; se fundão.

Lucio S'131'es Teixeira de GouvOa, etc. Pala
cio do I io de Jan"iro, 00:.- 51 de AgoS,lo de 1829,
80 ti I IUllependencia e lo ImpedI). - Com li ru
~'ica de S. i\I. I. - Luciu Soares Teixeira de
Gouvêa

lJECnETO DE 31 DE AGOSTO.

ColI. Brnz.

IIf'i por bem sanccionar c monllar que c exe
cute ii reslIluçrlO seguinte da AsscrnIJléa Geral:

Art. I, o Todas a:i orden nece5sari~ para a
expedição e de'empenho das nltrfbuições .do Su
premo Tl'Íbunal de Justiça e do seu Presidente,

serão pas adas por meio de portarias, em Domer
e com assignatura do LDesmo Presidente.

Art. 2. o Ao cumprimento destas ordens são
obrigados todos os ~Iagisll'ados, Jui2es e mais
Gfficill{JS de Justiça, a quem fOl'cm dirigidas,
qualquer CJue seja a sua gl'aduação.

Art. 5.· Se as ordens tiverem por fim citar 00
notificar alguem dentro da ,cidade, serão execu
tadas pelos Continuos do mesmo Tribunal, quao
do as citacões ou notificacões forem officialmente
commuo{cadas pelo Se~retario; e quando ella
hOll verem de sei' feitas verbalmente, as exeeuta
I'á o Porteiro.

Art. 4. o Os CuntitlUI)S do Tribunal facão eo
carregados, além das oIJl'igações que lhes impôl
o art. 44 da lei de IS de Setembro de J8:18, de
todo o expediente das remessas e entregas sem
que por isso percebão emolumento algum.

Lucio Soares Teixeira do Gou vêa, etc. Rio de
Janeiro, em 51 dc Agosto de 1829, 8 0 da Iode
pendenci,1 e do Imperio. -Com a rubrica de S.
lU, l.-I.. ucio Soares Teixeira de Gou\'êa.

7 DE SEl'ImUnO.

Coll. Br3Z.

FULA. com que S. lJf. o f. encerrou a A ssembléa
Geral no dia 1) de Setembro de 1829'

Augustos e Dignissimos Senhores Repl'esco-
tantes da Nac<io BrazileÍl'a. '

Está fechdua a sessão. - IlIlPEnA.DOI\ Constitu
cional e Defl'nsol' Perpetuo du Brazil.

PORT ARrA DE lJ. DE SETEMBRO.

ColJ. Plancher.

Tendo José Joaquim Vaz Guimarães, Mem·
bro do Conselho do Governo da Provincia de
Malto-Grosso, supplicado a S. 1\1. I, a decisão
de algumas duyida que propozera ao mesmo
Conselho, e que nem por esle forão decididas,
nem levada ti augU5ta presença pal'a seu futuro
governo, endo destas a primeira sobre o nume
ro das essões do Jito Conselho; a sl'1)nnda, se
ao Presidenle c(,!:npClC sómente fazer propostas
c n50 aos Conselheiros; a tel'ceira, quaes cjliO ai
continencias que compelem ao Conselho, com
parado o seu tratamento com o (los antigo Go
"crnadores e Capilães-Gener.H!. ; e ~ quarta, qual
he o goyerno indicado no § 6 0 uo\!rl. 2{~ da lei
de 20 tle Outubro de 1825: man~la o mcwlO Se,
!lhe'I', pela Secretaria de E,tado uns Negocios do
Imperio, declarul' ao Vice-l'rc;sidente dnquel1a
Pro\'incia, para na iotelligcncia e exet:ução, o
para o fazer con.tar ao 5upplieante, que as e~'

ões Ol'dinaria' do Conselho devcm ter lugar
todo' os dia, no espaço de dous mezes que a
lei e tabelecc de sua duração; que a tOUtlS o
Conselheiros he pel'mittido fazer as inJicações c
pr. postas que mnito bem lhes parecer sobre os
ohjeclos que são Ja altrihuição dos CQ"[Jsclho~ do
Go\'erno ; que o tratamento de continencias, de·
clarado no art. 21, da sobré'dita lei, compete só·
mente ao C"nselho qualldo se achar reunido elD
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todo e qualquer lugar. visto que uenhumas hon
ras tem a mesma lei determinado pal'a cada hom
dos seus membr05, individudlmente; e que o
governo a que se refere o § 6" do art. 24 da men
cionada lei he o de S. !\l. o I., por via do mi
nistro c SecI'etano de EstRdo da Repartição da
Fazenda, por sei' a quem compete conhecer dos
abusos na arrecadação das -rendas. Finalmente,
o mesmo Senhor ha por bem mandar advertir
ao Conselho de que obrou mal em se ter ne,gado
a fazer subir ii sua augusta presença as propr,stas
e requerimentos do Conselheiro supplicaute, e
que deve ficar na inteUif.:encia de prestar-se li.

isso logo que concorrão quaesquer outro~ casos
.semelhantes a este. Palacio do Rio de Janeiro,
·em 4 de Setembro de 1829' - José Clemente
Pereira.

A.VISO DE 5 DE SETEM'BRO:

Imp. avulso.

IIIm. C Ex:m. Sr.-Levoi ao conhecimenlo de
S. 1\1. o I. o omcio de 14 de Agosto proximo
passado, em que V. Ex. eocpõe que o Coo elho
do Governo assentitra em arrendar, á custa da
Fazenda, RS oasas que fossem precisaJl para as es
colas de primeiras letras, pela falta de el1ificios
publicos proprios ao referido fim: e houve o mes
mo A. S. por- bem resolver que, nos termos do
art. 5" da lei de 15 de Outubro de 1827, sómen
te se devem applicar para a ditas estolas o edi
fícios proprios da Nação, não podendo por isso
tt!r lugar o proposto arrendamento de casas par
ticulares. O que participo a V. Ex, para sua in
telligencia e exec~ão. Deos' guarde a V. Ex.
Paço, em 5 de Setembrn de 1829. - Jo é Cle
mente Pereira. - SI'. José Egydio Gordilho de
Barbuna.-4clia-se no Dial'io FLunúnense n. 60, de
lide Setembro de 1829.

A.VISO DE 5 DE SETEUBRO.

Imp. avulso.

IIlm. e Exm. Sr.-S. AI. o I. não ha por bem
confirmBl' a nomeação de Joa-:' ,ffi Francisco de
Paula para Professor Publico da nova cadeil'a de
primeiras letras, creada na capital dessa Provin
cia, por ser excessivo o ordenado de 50o:tj) rs.
annnaes, que lrte roi arbitrado pelo antecessor
de V. Ex. O ue, de ordem do mesmo Senhor,
participo a V. Ex. para. ua intelligencia, e em
resposta ao seu omcio de 50 de Junho ulLimo,
sobre aquelle objecto. Deos guarde a V. Ex.
Palacio do Rio de Janeiro, em 5 de Setembro de
1829, -José Clemente Pereira. - Sl'. lUaooel
Joaquilll Pereira da Silva. - Acha-se no Dia/'io
Fluminense n. 60 et. lide Setembro de 1829'

DECRETO DE 5 DE SETEMBRO.

CoIl. Braz.

Hei por bem sanccionar e mandar que se exe
cute a seguinte resol:lção da Assembléa Geral
Legislativa: "

Filippe Neri Lopes, natural da Provincia de
l\linas Geraes, Sargento-Mór Graduado addid
ao Estado -Maior do Excroito, e tá no gozo dos
direitos de cidadão brazileit'o, e como tal com
direito ao posto militar que tinha no tempo em
que roi jurada a Con tituição do Imperio. Jo é
Clemente Pereira, etc. Paço, em .5 de Setembro
de 1829, 8° da Independencia c do Imperio. 
Com a rubrica de S. lU. o J. - Jo é Clemente
Pereira.

DECRETO DE 5 DE SETEilIDRO.

Coll. Braz.

Hei por bem sanccionar e mandar ,que se exe
cute a resolução seguinte da Assembléa Geral
Legislativa:

José Rodrigues i\lonteiro, Presbytero secular,
natural da cidade do Rio de Janeiro, estü no gozo
dos direitos de cidadão brazileiro. - José Cle
mente Pereira, etc. Palacio do Rio de Janeiro,
em 5 de Setembro de 1829, 8" da Independenoia
e do Imperio. -Com a rubrica de S, 1\1. o I. 
José Clemente Pereira.

AVISO DE 9 DE SETEMBRO.

Manuscripto authenti<:o.

S. M. o I. deferindo ao que lhe representou
Henry Hayeu, arrematante dos serviços do preto
Mina Elias, emancipado por sentença da Com
missão 1\lixta sobre o trafico da escra"atura, de
51 de Julho de 1821: ha por bem dar.ao mesmo
preto por extincto o prazo de 14 anoos a que era
obri C7ildo a servir, na conformidalle do alvará de
26 de Janeiro de 1818, afim de gozar de de já
do pleno direito de sua liberdade, em aUenção li.

achar-se comprehendido, pela regularidade da
sua conducta e leaes serviços prestados ao sup
plicante, na dispo'ição do § 5" do referido alva
rá; e ordena que Vm" nesta conformidade, lhe
mande passar o seu competente titulo. Deus
guarde a Vm. Paço, em 9 de Setembro de 18~9'

Lucio Soares Teixeira de Gouvêa.-Sr. Ouvidor
da Comarca do Rio de JatlCiro.-Acha-sê á {l. 46
doLo 10 da Côrle, na Secretaria da Justir:a.

AVISO DE 9 DE SETEJlIDRO~

lIIanuscripto lIuthenlico.

S. 1\1. (, I. ha por bem conceder a ca a hum
dos Correios empregados no expedi~nte de ta
Sem'etaria de E tado a quantia de '52:tj) r", para
compra de selin. e afl'eios, para o que V. S. fará
incluir na folha da despeza da mesma Secl'eta
ria de Estado a somma de 128' 1'5. Deo' g r
de a V. S. Pa?o, em 9 de Setembro de 1829'
Lucio Soares Teixeira de Goufêa. - S... João
Carneiro de Campo. -Acha-se ti {l, 45 do Lil).
Ioda Côrte,. na Secretaria da J ltstir:a.
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POnTARIA DE 9 DE SETEMBno•
. ,.

lmp. avnlso.

Fui presente 8 S. lU. o I. fi o1Ileio ua Cama
ra l\lunicipal da Cil1, de ,<la Viclol'ia, na data de
8 de Julhr) 110 corrente anno, em que pede a re
solução Je algumas :lu \'ida' sobre a inlelligeneia
da lei do I" de Outubro de 1828, desejando saber
na primeira se, ape7.ar do disposto no DI't. 50 da
r.ilada lei, deve ter lino dos termos de juramen~

to ... Constituiçóio; e este de,'e ser prest,lt1o em
scs~ão OI'Jinària, ou só com assistencia do seu
Presi,lenle e Secretario; e se ,deve ter oulros
livro.s para 9 registo do d.iplomas dos emprega
do civis c militares, assim como do signaes
publico d.os T~beIliães, t: das marcas dr.s criado
res de gados: na segunda se, npezar 110 expresso
no art. G5, deve a CamBra daI' execuç;ío ao que
lhe foi cxiRidu pelo COl'I'egedor da Comarc'l, so
bre a publicação (l regblo das leis relDettirlas
pela Chancellaria-l\lór do Impcrio: na terceira
se a !lubordinação della a o Presid.ente da PI'o"in
cia, como o determina o art. ,8, autorisa este a
impôl'-lhe de,'el'('s que julga improprio pela fal
ta de meios e intelligencia do" lTIf'mhrus que a
compoem, ou se devem jnlgar-se inherente~ 110

emprego do Presidente e seu Con:;c1ho: e na
quarla como deve a mencionada Camara enten
der o arligo tla sobredita lei; c o mesmo Se
nhor, tomnndo em consideração o oLjecto tlns
referida - duvitlas, manda, peld S~'crctaria de
Estatlo dos ~egoeios do Imperio, (leclarar-lhe
(ll11} o art. 5b, a que primeiro se refere, não pro
Jübe que lIS Cnmara lenhão todos os mais liYl'oS
que julgal'em neces,arios, além dilql1eHes dous
quc eHa mencjona; e que devendo ser por taes
considerado os qlle propõe no seu omcio, CUlD

pre que O juramento ú COl1slitnição do Imperio
seja pre lado oos dia~ de scssüo da mesma Ca
mura; que derc cumprir o que lhc foi exigido
pelo Corregeuor da Comarci! em Sl'U officio;
porque compctinuo pelas leis exislentl:s, e pela
natlll'eza da sua in,tituição, úS Cnmarns 'a publi
c: -o e regi to da" leis, não póde julgar-se por
este expediente olTendidn o art. 65 da referida
lei, nem por principio algum considera'!;1 como
ingereocia no desempenho dDS allribpiçõe~ da
Camal'a a expressada re uisiç50 do sDbrel\ito
Corregedor; que a:; Cmnaras (' tão obrigadas a
l:umprir e,crllpulosamente lodos a ('rJel1' que
lhe: ~xpcdirem uS Pre.'idenles dos Pro"illcias,
lias quae SóÍO subordinadas. sobre objeclos que,
como o de que. e trntn ne ·te al'ligo, :;ãJ pro·
prios doas aflribuições da me mas Caplnrlls ; _c

"que, finalmllnte, o art. 90 da citarla lei tleve ser
enlendieln litternlmente, regulando a Camara as
suas altrilJlliçõe. pelo que lhe estú nclla marca
Ilq, para as não exceder, e para não poder er
re.'pon<ave! por nutras obl'igações além daquel
las; ainda que tanto humas como outras se achem
e,tabelecid<ls cm qualquer oNlra lei que deve c:m
siderar-.e como náo existente. PlIlncio do Rio
lle Janeiro, em D de Setemhro de 18:J,Çl. -José
Clemenle Percira.-4cha-se 110 Dim"io F/umiIlCll'
U 11. 63, de J 5 dc Srte11lú,'0 de 1829'

DECRETO DE 9 DE SETEAlJlno.

eoll. Braz.

Hei por bem OJ'denal' que o expediente da Se
cretaria tlc Estado llos JXeoocios dn Gucrra seja
dividido cm lJ'cs repartições, pal'a maior regu
Iaridad~ de seus Irabalho~.

AI't. I.· li primeira Repnrtição ser;' ençarre
gada do expediente de lodos os negocios que não
pcrlencerem a alguma das outras duas Reparli.
ções

Art. 2," A' segundn fica pertencendo o expe
diente de todos os negoci:>s que fOl'cm relllti VO,

á organisação, di:icipliua e fornecimento do exer·
cito.

Art. 5." A' terceira compelirú ludo quanto
'rôr relati "0 ii contauilidade da receita e de,<peza
do l\linislerio da GIl'e.'I'a.

Ar!. 4." A primeira Repartição seri\ dirigida
pelo Official·!\laiol' tla Secretaria de Estado do.
Negocios da Guerrn, e teril para o expelliente li.

OlTiciaes da mesma Secrelaria que não forem
applicatlos para os trabalhos da seg·unda.

Art. 5." A direcção ela segunda será conüdda
::t hum Official Militar, com a denominaçãu de
Chefe da mesma, com os vencimentos CtlrfeS
pondentes :1 sua graduação, considerado como
Official do Estado-Maior da primeira cla se; e
terá para os trabalhos os 01Ilciaes da Secretaria
que forem necessarios, e aquelles do l~sfado

l\1aior do Exercito que eu houver por uem de
terminar quando assim o julgar necessario.
- Art. 6." A rlirecciio da terceira seI';' encarre
gada a hum Contador, que .. erá por esta vez no
meado li'enlre a classe dos OlIiciaes do Cummis·
sariado, 0\1 da The OUral'ill Geral d.ls Tropas.
com o vencimentos que compelirem ii sua gr3
du()ção, e tcrú p::tra uexpediente o nUmero de oro
ficiaes que Se julgarem necessarios, tir;lLlos d.a clas·
se das referidas Repartições, com os vencimen
tos correspondente - ús suas graduações, com
regresso para as mCSlll::tS Repartições, aonde serão
considerados como eJrecli vos pal'a os seus ue·
cessas.

Art. j .• A de,pez~ do expediente lle carl" 1111
ma elas He'p::trtições seri! feita pela Secretal'ia.

Art. 8.· Os emolumentos continuar;'lÕ a ser
percebido .. e divididos pelos Officiaes r!() Secre
taria, sem qeJe nelle., po. ão ser contemplildo O.

empreg::tdos da segunda e teredra l1epartil'ão
qlle não forem Offieiaes elTecli voscda'mesma Se·
cretaria. José Clemenle Pereira, etc. Paço, ef11
9 de Setembro (11) 1829, 8" ua Independencia f

do Imperio. -Com a ruhrica de S. M. L-Jo.i
Clemente Perei.ra.

.
DECRETO DE 10 DE sBTnMBnO.

l\'Innuscripto authcnlico.

Havendo subido ú minha augu la pre3cnça os
treze con renios celebrados em dilTel'e:ltes época'
entl'e 00 Commissariós BTazileiros e Anwricano!
di "idamente nomeados, e'autorisado pal'a Iiqui·
darem as in demóisacõcs das perdas, uanmos e- ,
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p\"ejuizos que soffrêrão os donos c carregadores
das embarcações ameri011nas S«ra/r, .(J.eorg~, RiO,
Ruth, Htl'O, Pantller, Nile, Amite!, Huftar, PIo
neel', Spermo, TeU, Tal~, Hamok e Budget, que
forão apresadas e detidas- pela esquadra que blo
quea va o Rio da Prata, e por .outras aptoridades
brazjleiras que com este baixão, as quaes forão
approvadas pelo meu ministro e Secretario de
Estado dos Negocios Estrangeiros, e pelo re,spec
ti vo Encarregado dos Negocios dos .Estados Uni
dos da America nesta Côrte, em data -de ,15 de
Junl_lo ull mo; e mostrando.,se com ~stes coo
Tenivs que ficárão liquidadas as sommas recla
madas em 515:621~?7~ rs., incluidasas COIl1-~

missões dos Agentps Americanos, e calculado o
peso forte a razã) de I :jj)500 1'5. cadil bum, s~~

gundo se estabeleceu por outro cçmvenio que
tambem com este baixa: Hei por bem que lUi
guel Calmon du Pil) e Almeida, do meu Conse
lho, l\linist.,ro e Selm~tarjo de Estada dos Nego
cios da Fazenda, Pr.esidente do Thesouro Nacio
nal, ordene ao Thesol1l'eiro-lHór delle que,
revendo os calculo. das referidas Hquidaçã-es,
enlregue Ct I.egação dos Estados Unidos Desta
Côrte as cedulas correspondentes aos p3gamen
tos que devem ser feitos em tres prazos, a saber:
o 1· em 28 de Fevereiro.de 1850, o ~o em 28 de
Agosto do mesmo onno, e o 5°'em 28 de 'Feve
l'eiro de 1851, satisfazendo-se igualmente a im
portancia dos juros que se achão estipulados DOS
meocionados convenios. Palacio do Rio de Ja
neiro, em Iode Setembro de 1829, 8° da Inde
pendencia e do Imperio. - Com 11 rubrica de S.
l\I. I,-l\1arquez de AFocaty.-Ac'/(I.$~ tl {l, 152 v,
e 155 do Liv, 2° de Decretos da I" Repartição de
1820 a 1851.

PROVISÃO DJ> :1.5 DE SETJ>MBJ\O.

Imp. al'ulso.

l\1iguel Calmon du Pin e Almeida, etc. Faço
5.abe1' á JUllta da lrazenda da Provinci~ do Espi
l'lto Santo que, sendo con tante n S, 1\1. o Iro
peradoL' que algumas das Juntas da Fazenda do
Impcrin tem ilIegalmente pL'océdido a ujustar c
c?ncluir onerosos contractos de compra de pre
dlOs e de fOl'neeimentó de materias pa a as offi
cina Fiscaes, e até mesmo determinado cons
trucções e reP-l~s de obras, sem que tenhão pJ:e
viameote sol i 'tado, como lhes cumpria, a Im
perial Approvação, nem obserndo as tlisposi'
ções da lei de 20 de outubro de ~8~S' I'esultan
d? de ~ão escandaloso arbitL'io à di sipação ou
di Iracçao de fundos, <pl"C alhís sã: neces'sarios
para as urgentc~ e indi pensavei de peza~ do E 
tadQ: E, _rIe ejanelo o mesmo A. S. ~revenit' a,
contlnnaçao do rcfCl'ido arbitrio e compellir calla'

, huma das juntas ao desempenho da melhor de
s~as ?b.rigações, qu-ãl he a da economia na dis,
tl'lbUIÇao dos dinheiro publicos: Da por bem
de~larar ~ sa Junta, para sua inteUigencia e de
to_dos os Int essados, que O Th~50uro Puhlico
nao approvara ue. pez... alguma feita -' nem con
tracto algum concluido, seja q8al rÓL'a cau a 011

prelexto qUE: se po sa allegal', sem quc a mesma
TOMO VII.

deslleza ou contracfo tenha Sido concluido erI\
conformidade com as-leis de Fazenda I)U previa
mente 3'pprovado p~lo rribnnal 11'0 Thesouro; e,
outroslm, que cada hum dos pleOlbrosdessa Jun
ta fiol!l'á responsavel f:t Fazenda for todas as so~
mas despendidas, e ainda prejuizos cau~dos

além- das demais penás, que, segundo as leis,
possão caber-lhes. (') que se cumprirá. Albino
Nune_s'de Agu·iar a fez no Rio de JaneirlQ, em 15
de setembro de 'l1h9' João Carlos Corrêa Le
mos a fez escrc",'er. - l\1iguel Calmon du Pin é
A.lmeida. .

-N. B. Nesta mesma data e semelliailtes, se
expedirão rara todas ás provincias do Imperio.
Acha-se 110 Dia,.io Flumi.nense n. 82, de 7 de ou
tubro.

Dl'CRETO DE 17 DE SETE~mRO.

Imp. avulso.

Tendo subido á l\íinha Imperial Presença o
reqperimento do Negociante' da Praça pa Báhia
Domingo.s Antonio José Rebello, que por si, c em
nome de seus Socios, pede se lhe conce,da por
sesmaria as 5 Ilhotas de Santa Barbara aOs Abro
lhos e a Corôa Vermelha, pertencentes á COqJar
ca de Porto Seguro, para nellas estabelecer huina
Fabrica de Pescaria de garoupas e outros peixes,
de que -muito abundão aq~elles mares, facultan
do-se-lhes demais a isçnção do pagamento do di
zimo do pescado por espaço de 20 anno , e bem
assim de outro qualqlfer onus ou impo to; e
considerando quão util he a verificação de hupl
tal ~st,abelecimento, pelas vantagens que dene
devem necessal'iamente re~ulLar, taes como a po
voação de lugares até aqui inhabitados pllla sua
posição e asperaza, o tl'3fioo em hUID ramo de
iodustria que oJferece para o futuro hum meio
de subsistencia ao ~vo, especialmente ús clas
ses mais necessitada, pela barateza por que obte
rão o genero de que podem usar, pre cindindo
do bacalháo que o estrangeiros importão para
o Brazjl com excessivo lucro seu, e 0001 detri
mento do cqmmercio Nacional; o emprego de
braços, qae, se~ldo uteis, ap e tabeleoimento em
queslão, ,e babililão cOmO cm huma escola para
o se~\'iço da l\1ariuha ~lercantc e de Guerra, que
tanlo co-uvém promover a bem da prosperidade
deste Impcrio ; o impulso e estimulo de qLl~ deve
servir pilra que outro emprehendedores pro
ponhão a lan9al' mão dos meio que o Brazil
offerece pal'a deUes tirarem utilidades, -que, sem
duvida, farúõ real a ua pro peridade; e., final
mente, a prestação de soocorros que de certo en
contra.rúõ os na, egantcs naquella altura, já para
rCC0!,1Jlecel1em por meio de hum pharol que se haja
de erigir, como oonvém, Das referida Ilhas, o
perigo de que deveIJ} Cugit'; jú parI.: se aprov'H
tarem, tio auxHio, ppr meio do qual poCleráõ sal
var ap mer)OS as vidas, 'quando, por infelicidarle,
ali naufragarem: Hei por bem, por tão ponde
ro as raz-es e de cooforn1illade com o parecer
do Pre-illente da Provincia da BaLia, e leodQ
igualmente ouvido o l\leu Conselho de Estado,
permittir que o Supplicante e seus socios possão
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DECRETO DE 22 DE SETEMBRO.

Col!o Braz. ."

Hei por bem sanccion~~, e múndal' que 50

execute a rcsoluç~ o seguinte (1' Asserohléa Geral
Legislativa:

DECRETO DE ~1 DE 5El'mlllRo.

ColI. Braz.

Hei por bem'sanccionar, e man(ipr que se exe
cute a resoluçãO seguinte da Assembléa Geral:

Está sem vigor em toda as suas disposições o
Alvará de :l7 de Julho de 1,65.

Lucia Soares Teixeira de Gouvêo, etc. Pala
cio do Rio de Janeiro, em 2 J de Setembro cid
1829, 8. o da ludependencia e do Impedo.
Com a rubrica de S. !\I. L-Lucia Soares Tei
xeira de Gouvêa.

DECRETO DE 20 DE 5ETEMlmO.

Col!o Braz.

,Hei ,por bem sauccionar, e m3ndar que se
execute a resolução seguinte d' As:embléa Geral:

Art. ).0 Os" Jui~es de Paz não podem "ceumu
lar o exercicio das funecões de Juizes Ordinarios,
de Fóra, ou de Orphãos, nem de Provedores.

Art. :lo o Os ~e actualmente accumularem o
exercicio ,de taes fuucções terão a escolha de
Cargo que preferirem conser.val·.

ATt. 3.,0 Os Juizes de Paz serão iJlquiridol'e~

e contadores no seu Juizo.
Art. 4- 0 Os termos de conciliação, quan,lo cs·

ta se verificar. terão força de sentença.
Art. 5. o A execucão dos sobreditos termos se

rá feita pelos Juize; de Paz, qnanuQ a quantia
não exceder ú ua sua alçndu, e pelas Justiças
Ordinadas, no caso de excedê--Ia.

Art. 6.· No Juizo de Paz nãd h~vel'á paga-
mento de Sel/o. '

Lucio Soares TeL'{eira de GOllvêa, etc. Pala
cio do Rio de .Janeiro, em 20 de selemuro de
1829, 8. 0 da Indepcndencia·e do ImpeJ'io.
Com a rubrica de S. lU. I.-Lucio Soares Tei·
xeira de Gouvêa.

• DECRETO 'DEliS DE' ilETE~IR'RO·.

ColI. Braz.

. Hei por bem sauccionar e mandar que se eJe·
cqt'e' a ~resolução seguinte da A sembléa Geral:

Artigo Unino. Os Parochos do Jmperiq não
pod'ebí'trccuml,Jlhr as fuocções de Ju~z de Paz.

Lucio Soares 'Te.ixeira de Gouvê-a, etc. Pala
cio Ido Rio de Janeiro, em 18 de setembro de
1<829, 8. 0 da independp.ocia e do Ímperio.
Com a rubrica de S. M. I. - Lucio Soares Tei
xeira de Gouvêa..

Deos Guarde a V. Ex. ~aço, em i8 de Set~ra·

bro de 1829. - José Clemente Pereira. - Sr.
Conde do 'Rio Pa-:do. - Aalta-M no Diario Flu
minem, n. "1, de 24 r/-e ~ete1nbl·o.

estabelecer nas mencionadas Ilhas de Santa Bar
bara e na Corôa Vermelha aos Abrolhos, a Fabri
ca de Pe5ca~ia de garoupas e outros pe.ixes, a que
se propõe; alio se cntend~Ddo. com,todo, que
por tol permissão fique veilau"I semelhante/pes
caria naJluelles ,mares fi oulros .que estejão no
U5'0 de fa~ê-la, ou queirão nella empregar7se : e,
porquanto huma tal empl'eza demanda sacri,fi
cios /:l' despezas avultadissimas para se leY(l1' a
e~clto ; Hei, oull'Osim, por .bem, para facHita-Ia
quanto ser po ~o; c?nc~d,eraos.supplicaotcs isen
ção tanto do pog-amento ue quaesquel' (l,il'eitos
p,elos 4eJjpQch,o.s lq entl'~da e sahida de Iodas as
cmliarc,açQes que pGl'te.uçe~'em e se ~mpl'egal'em

naquelle tl'a6co, çomo -.do djúIDQ do pescado,
tudo por espiJço lle 20 annos, contados do dia eQl
que legalmente mostrarem na Minha Secretaria
•le ESlailo tIos Negocios dn lUarinha achar-se le
l"antada a Fabrica e igualmente pl'omptos todos
utensilios c mais aprestos necessarios para o tra
fico intentarlp ; fic\lndo, porém, esta ultima con
cessã;o s,ujeita 'ti anprovação da Assemplé,a Geral
L • I . r' ~ d 'C ,. - I'JI Iegls atJva, na lor,ma a onstltUl.çao o" mpe-,
r~o; e devendo o Supplicante ç seus Socios, pa~a
daquelle dia em diante entrarem ne gozo ilena
presta.' fiimça iJonea á inrlemnisação de taes di
rcito e dizimos, no caso de lhes ser uçuegada a
mencionada approvação pela rcIerida Asscmbléo.
Miguel de Souza l\lcllo e AI vim', do lHeú Con
selho, iHinistl'o e Secretario de Est~do dos Ne
!;lobio ua Marinha, o tenha assim entendido e
faÇll exellutar com os despachos e commil nica
cões necessaria aos Tribunaes, Estacões e Ân
i'óddadcs competente. Palacio do Rió de Janei
ro, em 17 de se lembro de ] 829, 8. 0 da In'depen
Ilencia e do imperio.-Com a Rubrica de S. !\l.
Í:,-Aclta-se 110 I1ppendix do Pur!l'e Amaro, p'.ll'le
1 j:n, pago 266 a 258,; eno Diario Flul1~inense n. 74.

HISO DE 18 DE SETEMBRO.

Imp. avulso.

l!\m. e Exm. SI'. - S. lU. O I., fia llOI' bem
Ordenar que V. Ex. faça const3r aos Corpos da
Guarnição da Côrte qpe todos os individuos que
tiveI'cm preteações a pogílIDento de soldos atr3
zado devem_3presentar suas Guias na ThesoOl'a
ria Ger31 das Tropas e no Commis;ariado os que
p'retenderem jJ3g3mento de etapes ou f01'l'agens
tarobl!hl atrazadas, afim de que, sendo suas con
tas 31i examinac!as e liquidada ,subão por via

• da mesmas repartições a esta Secretaria de Es
tado pal'a se mandarem pagar, del'endo praLicar

''0 me mo quaesquer Offici3es ou' Sohladoi; que
therC(ll obtido bavC3 e pretenderem seu 3justa
mellto de contas; e ficando todos na intelligen
cia" de que na mesma Secretaria de Estado se
não tomará conhecimento de taes pretenções ,
buma vez que não subão pelas sobreditas Repar
tiç~cs: ficando assim exten Í\'a para todos os i'u
dividuo do Exercito desta Guarnição o que se
determinou a favor das praças dos Ctrpos que
-enirão no Exercito do Sul por Aviso de J I de
agosto proximo passado.

r'



~uantó se não reaÍisa II arrematação da me
tade dos direitos das Alfandegas ,.decretada pela
Lei de 25 de Oulubro de 182', pôr~se-ha desde
já cm execução, por partp. da Fazenda Publica,
á base 4,' do artigo 5.· da mesma ~ei , que mano
da vender ~m leilão iI porta d' Alfandega as mel'
I~Rdorias estrangeiras 'que, em razão de. se não
comprehenderem nas, pautas das mesmas Alfan
degas, são despachadab pelas facturas, dildu7iin
do-se os direitos sóbre o preço da venüa.

Miguel Calmon du Fin e' Almeida, etg.-'Pa
lamo do Rio de JaDeiro , cm 22 de -Setembro/de
1829, 8.· da Independencia e do Imperii;.-Oom
a rubrica de S. M. J. -Miguel Calmoll du Pin e
Almeida.

CARTl D~ LBI DE 22 DE SETEMBlÍO.

CoU. Braz.

-D. Pedro, etc.: Fazemos saber a todos os no~
sos subditus que li Assembléà Geral decretou, e
Nós queremos 8 Lei seguinte: r' . .

Art. 1.· O réu prouunciado que se escond~r

ou ausent-ar-se deverá ser chamado a Juizo pelo
modo que determina ti Lei.

Art. 2.· Nos crimes cujas penas forem morte
mltural, trnbalbo~ publiJO , pri,;ã!l, e .legredo ,
ileixando o réo de apparecer no prazo que lhe fôr
Ilssignado, não serú processado e sentenciado pe
lo crime de que fôr pronunciado., Póde., comtu:
do, ter Iqg'lIr a acção civil pro~etliente do cri~

me, procedendo-se nesta aécão como naS outras
civeis. • . ,

Art. 5.· No oaso do artigo antecedente, oJuiz,
sem proceder a aotos ultel'iores, fal'ú pôr em boa
guarda I) processo principiado com todos os pa
peis e documentos da pronuncia, para ter lugar
o proseguimento da causa, quando o réo s~ apre
sentar em Juizo, ou se verifioar a pl'isão que de
ve diligenciar-se.

Art. 4.· A' excepção dos crimes de que trata
O artigo 2.·, proceder-~c'h.. em lodos os outros
nos termos ulteriores até sentenca definitiva á-re-

, velia do réo, ou com o, seu PI'o~urlldor, salvo se
apresentar; e provar, por parente ou amigo, es
cusa legitima para não, compareceI'. A todo o
tempo, porém, que o réo comparecer, será ad
mittido a embargar o sentença que o condemnou.

Art. 5.· Se li escusa fôr julgada procedente,
se lhe a~signará no"o termo sufficiente improro
gnel, para que possa compareceI', findo o qual
se prosegnirú. ,

ârt. 6.· Em nenhum caso a cOl;ltumacia de
hum ou mais réos suspender,'\ ou \'etarcfará o
prooesso dos co-r€.os presentes, ncm aos contu
mazes apl'oveitarú li pl'csçripção.

Art. 7.· Ficão revogadas as disposições da o,r
denação, e quacsquer outras ll:is ou resoluções
em contrario.

Mandamos, porlanto, elc. O Secretario cl'Es
tado ,dos ~egocios da Justiça a faça imprimir,
publIear e correr. Dada no Palacio do Rio de
Janeiro, aos 22 dias do mec, de Setembro' de
,829, 8.· da Independ'lncia e do Imperio.-lv:-

l'ERADOR com guarda.-Lucio Soares Teixeit'a de
Gouvêa.-~o71Los regi~tos competentes. •

, ,

PORTARIA' DE 22 DE SET,E.mno.

Imp. 81'ul.o.

Sendo presenle a S, 1\1. o tmperador o omcio
dc 12 do mez passado, em que Vm. parti ipa te
rem os peri'odicos' desta cidade espalltado a noti
cia de haverem os estudantes tio curso juridioo ,
no dia 51 dc julho, as istillo em corpo a hum
julgamento do Ju...y, reputando aquelle facto
por assuada, e refestindo-o .le circumstancias
criminosas; c as providencias que Vm. empregou
para onstar a quaesquer outras semelhantes. reu
niões. dos ditos esludantes , posto que mui dene
gridas por aquelles redactore : ~)onderando que
huma tal conducta uão póde deixar de ser consl
derada como reprellcssivel , porque. apezar de
ser por sua. nature'za lici~o o facto de as-~j 'rem
ao Jury , tornarse; eO.ffitucIo t faccio~o pe eir
cumstancia de terem assistid~ a elle em corpo, e
a horas em que o seu "dever os ~hamava a com
parecer.nas suas aulas respecli vas, ás quaes lhes
não cumpre faltar sem ju~tificada causa: e jul
gando , além disto. bem rúndados os l'cparos a
que bum tal procedimento deu IlIl;ar, por ser
de estranhar a presença de tão crescido numero
de individuos de humll classe tão notavel, lJual a
de homens que se declicão ao eSludo das ~cieD

cias ; resultanrlo de semelhante motivo as incre
pações a que tcm Sjlrvido de objecto: Da por
bem que Vm. tome as medidas necessarias para
que taes aetos se não repitão. 1

Deos-guarde a Voo. ~alacio do Rio de Janeiro,
em 2~ de Setembro de 1829, -'José Clemente
Pereira. -Sr. J~ourenco José Ribeiro.-Aclta-se
no Diario Fluminense n. ,5, de 22 de Setembro de
18

I
PORTARIA, DE 22 DE SETlmnnO.

, lmp. unlao.

IUm. e Ex, Sr. - Foi presente a S. 1\1. o Im
perador o olIlIJio de V, Ex. de 29 de Julho dest;
anilO, cm que refere tel'em app:II'ecido alguns
Indios Bugres , mostrando desejos de aldêar-sc ,
para os quaes o Major Commandanle de Lages
pedira auxiUo de sustento ú Camara daquella
villa; c ficando inleil'ado do seu cOlltell~o, ha
pOl' bem aulorisar a V. E . para dar todas as
providencias que julgar cony-enientes para aUra
hir os duos Indios c regular a estabiliollade do
seu '3ldeamento, pro vencIo-~e modicamente de
vestllario e sustento, cOlquanto a lerra por eIle
cultivada não produ7,Í\' o necessario: e ordena
que I na conf\lrmidade da p1'Oposta da me ma
eamara, sej,a o padre ~18l'celJino José d,)s Sanlos
encarregado da oatechese, ~ODl a gl'3tificação
que V. Ex. lhe arbitrar, e se estabeleça o desta
camento que se pede no lugar para isso indicado;
ficando • Ex. na inlel1igencia que devciodcm
nisar a Camara pelas rendas publioas de qualquer'
despeza que ti "cr feilo, por não ser a isso obriga-
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.. o DE 1'819.

CAnTA. DE LEI Di 23 DE

CoIf. IRraz.

s.e, serão remeLtidos pelo Presi4,ellte do Sup e.mo
Tribunal de Justiça a lrquellas rdí\ções que O
mesmo tribun~l designar na fórmn da lei.

Art. 5.· Todas as revistas interpo&laS dentro
do·lermo, legal ~ mas que não podêrão seguir o
seu curso pela extincção da stlbredita .Mesa, te.
Tão o proc~sso" ulterior marcado na. lej de 18, de
Seteqlbço l1e 1818., '

Arl. 4. o A<q'cvistas que Elas sentenças .proferi.
das em qualquer elas relaçõe elo I~pcrio fcrão
inter.postas e apl'e~entadas dent\'o do termo le·
gal" n~o h'aver;tdo porém as partes exhaurid o
meio dO,aggravo ordiQario, serão sem e.mhargo
disLo concedidas ou denegadas segundo fôr de
justiça.

Art. 5, o Aquellas rev-j1!tas que já tiverem sido
denegadas, pelo motivo de não se ha\'er exhauri
do o meio do ággravo ordinario , podernõ ser
novamente interpostas em qualquer juizo que as
partes escolherem, e apresentadas dentro elo ter·
mo legal, fazendo-se-lhe~eoxtensíva a disposição
do artigo antecedente.

Art. 6.· Desde o dia da e:x:tincção do desem
b;,JJ'go do paço até o' da instaUação do ;5upl'emo
Tjribunal de ja tiça, não corre o tempo n'aquel
las revistas que forão interpostas conforme a lei
de 18 de. Setembro de J 828.

Arl. 7, o Ficão revogada!> todas as leis, alvará
~ecretos e mais disposições em contrado.
) Lucio Soares Teixeira de Gou'-êa, ele. P.a

Ja,cio do Rio de Janeiro, cm ~ de Setembro de
1829. o~tav,o da lnclependeocia e do Imper}o.
,...-Com a \,ubrica de S. l\~. 1:. -Lucio Soares
Teixeira dE; Gouvêa.

• I

1). Pedro etc. : Fazemo~ saber a todoS:: os nos.·
sos subdiLos qlte a Assembléa Geral de.cI·elou, ~
Nós queremos a lei seguinte.

Art. J. o Q banco do Brazil, crea,do -pela lei de
12 ue O utubro de 1808 , contin úa alé o dia 11 de
Dezembro do corrente ann,o , em que termina o
prazo que lhe ilonGcdéra a dita lei'J começaC\do
porém desde já a s,ua Hqui açãp. 1 '

Art. 2. o A. As,semb~éa Geral do ,banco/com ~.

sisteo.cia de hUD1 Procu 'ador dã F,azenda nomti3
do. pelo Governo) e que terá os vot'/)s da lei, no
meará hUII!a commissãQ de seus acCionistas paNl
proqeder ti prompta liquidação, verificação e QOIl_

clusão de todas as suas transacçÕes acti~as e
siras 'a,té a linal divisãp de seus interesse, 9a do
outl'osim as neces&ari,as providencias pa .lI
prompla }iquiçl,ação das caixas fiUaes da Bahia e
S. Paulo. •

Art. 5.· O ç overno n'omeará huma outra com
m' são, de 5~er::t:iliros, elhes marcará as g~:atiú.
cações que devem vencer, Jando p~r~c a CorpO
Legislativo. ,

Art. 4. o I;jel'á objecto commum dcsLa~c.omQlis
sões o inventado geral de todos os haveres do
banco, ,\rrecadação de todoS os t,orculos, chapas
e ut,ensis da fí\brioa

r
das n9~as da eslampa actual,

da, e dar conta de tudo pOl' cita Secretaria de
rEstado.

Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janei
ro, em 22 de setembro de J 829' -José Clemen
te Pereira.~ Sr. Franoisco dé Albut(herque e
1\lello. - Acha-se no J)ial'io Fluminense n. 75, de
Set~mb1"o de 1829.

I
~E<;JIETO DE 23 DE SET.lfMBRO.

" CoIl. Braz.
J 1Il( I

Bei por bem sancçi9.:nar e mandar que se e;e-
cu~e a resolução seliuinte da Assembléa geral.

,A.rt. 1. ••As revi tas pendentes na extincta 1\1e
sa do De embargo do'paço , que fopo interpos
tas e apresenta.das dentro do term~o,l~gaJ.. serão
concedidas ou denegadas pelo Supremo Tribuna,l
de Justiça, qualquer que seja o estado das mes
mas, comtanto que não estejão concedidas ou de-, _ _ 1 J

negadas defiOlti vamente. .
Art. 2. o Ós autos .das rmstas definitivamente

coocedjdas P01' aquella ex.tincta l\1es~, mas ainda
dependentes do AI várá. qu~ costu,mava< eXlledil'~

I • . , 1
(+) Parlaria de '14 fie Aqril çe '18 3.

Imp. aYclso~

Ten~o rllpresentado o Governo prodsorio da Pro.vi!jcia
de GO\'az sobie a necessidad", de dons Missionarios 'Para
naquelia Provincia cuida em da ohilisação dos lndios das
margens dos rios Aragnya e-Tocatins; e tomando S. 1\1. I.
em cons\l1eTaçã.o os vao,tajosos resultados d~sta aC,ertada
J.I1cdida, que não SÓ a razão indica como p"oveitosa, mas
que a experiencia recommenda: manda, pela ecretària
de :Estado dos Negocios dI> Imperio, que o Rev.Bispo Ca
pelliio-Mór eS<lolha, com. o escroRo!OSO cuidadp que me
rece tão il1)portanté maleril}, dous Missionarios que, por
soa~ ~uzes, zelo e pmdel1cia, desempenhem com espirito
-verdadeil'a'rnen(ll aposlolico as fu~cç5es de ~eu cargo, e
fação ao Estado O relevante sel'VJço de augmentar-lh:e a
população, trólzendo aO mesmo tempo ao gremio da Igre
j a os que infelizmente se acbão rÓI'a delIa por ignorancia
e barbaridade. Palacio do Rio,de Janeiro, em.1J.4 de Abra
de i8!!a.-José Bonifacio de Andrada e Silva. L Aclla-se
710 Dim'io do GOllerno n. 116> ik ao tk. Abril de d8:l3> sobro
artigos de olficio.

!mp. 'ayulso. ;. ' •r

TIlm. e Ex. SI'. - Le,·ei. á pr'esença de S. 1\1.
e Imperador o omcio de V. Ex. de .3•.1 de Dezem
bro do anno pássauo , em que participa as medi
das que tem tomallo para o aldeamento e cat~

cheso dos Indios (*) que ultünamcnte chegárão
dos confins da }>rovincia : e approvando o mes
mo Senhor as J;lrovidencias dada& por 'V Ex.:
Ra por bem que, no seu Auwasto nome, lhe lou
ve o e10 que o distingue, rec.()1mmeudando-lhe
ao co inruação ,de todos os meias com que poder
promover a cHilisação·dos I'ndies ti inspirar-lhes
com especialidade amor ao tl:abalho. .

Deos guarde-a,V. Eli. Palamo do.Rio de Janei
ro, cm.~2 de Setembro de 1829. -José Clemen
te Pereira. - Sr. Miguel Lino de lHor.aes. 
Acha-seno Di4rio Flam.i"lensen. 75, de 22 de Se
t.mbM de J 8sg.

I
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A:llNO DE 18!a9. 8
a liquidayão da, divid,a do Governo, a -verificação
"Ia caixa Jos depositos publicos e particulares,
as transªcções das caixas nliaes de S. Paulo c
Bahia relaciO.I!adas oom o Goterno, e a verifica
!tão ,das notap em circulação, as quaell deverúõ
ser substituidas por ogtras rio novo e melhor pa~
drão.

Art. 5.· Para a assignatura destas notas, a As...
semhléa do hanco nomeará 20 dos seus, accio...
nistas, c o'Geverno 10 cidadãos "dos quaes as
sigl1arÍlõ caiJJl huIP'" das notas, 2 por parte do
banoo, e I por parte do GQverno. A' propo'rção
que se fOl:em ~signando, as cpmmissões farão a
referida, uqstituiç~o , precedendo QS necessarios
annJ)llojos 6 çO{lvites ao publioo. Conoluido& es
tes objeotas" ~sarú a:oammi são do GDver.no,
e oontiDtI~fá, a do banco "nos assumptos de sua
particular complHencia.

Art. 6.~" ~mis.são das notas novas que não
fôr un.icamente feita e applicada para eSte fim ,
será c~n&ic1era p. c,rime do moeda falsa, e seus
autorp.s e oomplioes punidos com o ri'gol' das
penas, em direito ,estabelecidas oontra tal deJio
to. Nas mesmas incorram os que emillirem nõ
tas do vetho padtão, que excejão os termos
marcadoll no artigo u da lei de J 5 de Novemhro
de 1827, e no decreto de 4 de J ulho.de I S!l8 ,
que muito deve ser attendido na operação da
substituiciio.

Art. 7~· As duvidas que se suscitarem entre
as commissões do 'Governo e do banco nos ob
jeotos de oommum'llUribui'Oão, se forem de na
tureza adminiill'ativa, serã~ decididas pelo Go~
verrio; se lIe oàfureztl contenoiosa', de6nitiva-
mente por arbitrÓs. I, ,

Art. 8.· A.. nação rtOlrnca ~5 actllae notas do
banco Jdo 'Brnzi! , el:tíquao'to hao forem sub titui·
das, rlepois:à's iJ(j ó"9'Y'0 padrão, para que pdS'
são ciroular e''SeneqehHlas oomo moeda nali es
tações pubHbás"que'óra as recebem, 3,tê seu OOlD-
pleto -resgá'te. .

Art. g,' D6s'l'ond'o "0 entariados do banco,
s'epa'rar- . -ba o que c stitue Càixn de Depositas
Publicos e PdttiêuWres , nas e'spe ies constantes
de seus respe.htivôs têriiróli, para sel' elltregue ao
:I;J~J'0s~tlrrr(l ifúe b~ldt!CI;no'bom ar, na fórma das
leiS e~pstehteS.J ' ( ,

'ârt lÓ.· tiquid'ada a cnvida do Governo, se
esta sobrepujar a .missifo aotua~do banco, já ve
rificada pela oãeração do artigo 58 , o Governo
pagará esre exceJiso ao banco em apoli s de
renda ct1nsolidá'da ~ se~undo a lei de 15 de No·
'Vembtllr de S27, e pelo seu valor nomimil. Se
ao contrario a emissão oirculante fór maior do
que a dhida do Governo, a commissão do ban~

co extrahird immediatamente da circulação o
excesso deprehendido.

Art. 11.· A nação se ôbrign a'ó pagamentô
das,notas qll~ fi ão na ciréulação, bypothecaódo
lhe todos os seus bareres c rendas, até súa iln!1l
amorti~açãõ. r \'

Art. 2.· 'Eneípagamento' será feito, r'ésgatan
do e quelmlindo 8'nnualmente a qllantia de 5 por
100 do total das 'notas om cirCu.\ação no acto de
Sua liquidação. O resgatt> será exeoutado pela

Caixa d'Amol'ti$ação, e as n.otas resgaladas . erão
carimbadas e guardadas para serem verificadas·
pela commi 'são io tituida pelo arli{fo ~O, e de~

pois queimadas. O OOl'pO legislativo, segundo as
circulDstanoiBs, ,poderb allerar o quantitativo
deste resgate.

Art. 15.· A AFsemblúa Geral Legislati va de
cretará impreterivelmente, á vista dos oF9amen·
tos, os fundos permanentes com que se ha do
fazer o resgate do a.rtigo antecedente ~ o:; quaes
serão cobrad,os pelo Thesouro Publico, e logo
transmittidos á Caixa d'Amortisaçao.

Art. 14.' E~tes fundos e os do al'tigo 18 não
poderáõ ser distrahidos , nem por causa ou p.re
texto algum applicados a outro fim, ainela que
de despeza publica, sob a pena imposta aos que
dissipão os bens publicas. ,

Ar,. 15. Ficão desde jil consignadas para 'este
fim todas as propriedades nacionaes, que não
forem pJ'ccisas a O serv iço da nação, devenoo. ser
aforadas 0.0 vendidas oomo melhor convier.

Art. 16.· O l\iillistro da Fa~enda na proxiroa
sessão dará conta á Assembléa Geral do estado
destes bens, e ella decretará, li vista deste qua
dro , a porção que se deverá vender ou aforar.

Art. J 7'· O Governo fioa autodsado para
vender a meral dentro ou fÓl'a d9 Imperio , a
somma , em apolices, que necessaria fôr 'pam
completar o emprestimo de 6.000:000.J't>000 em
nolas do hanco deoretado pela lei de 15 de No
vembro de 18'!7, 'entendida pela I esolução de 15 o
de Ago to de 1828.

Art, 18.· O prollucto ,deste emprcstimo serÍl
entregue á Caixa d'.Amorti ação pal'u sef todo
applicado, desde logo, ao IJesgate dos bilhetes
do. banco, havendo eSi::ripturação separada oa
dita caixa. O Commissario ou Commi saFios
perceberáõ huroa gratificação proposta pelo Go
vemo e approvada pela AS5en1bléa Geral Legis
lativa.

Art. 19.° O Governo pagará ao 'banco o juro
de 6 por cento da divida que no acto da liquida
ção se verifioar exceder a emis ão circulante, a
que fica resp,onsavel oonforme o arlig 5. 0

, con
tado da data em que expirar o dito banoo , ale o
dia em 'que elle saldar-se conforme o artigo la.

Ar.t. 20.°, As-oommi sões dQ Governo chanco,
submetteráõ ao Gorpo Legi lativo , logo que se
~che reunido em sessão orainaria ou extraordi
naria , o estado de seus respectivo.; trabalhos. A
Camara dos Deputados instit,uirá. no principio
de cada ses ão huma commi são de exame til'a
da do seu seio, para vedficar estes 'relatorios, e
rodas as operações determinadas nesta ei, A •
commiss-o do Governo dar-lhe-ha todos os me.
zos oonta,s de eus trabalhõ , e este as favá publi
Car pela imprensa.

Art. 21.· Emquanto não' estivei' liquidada a
divida do Govorno ao banco, e exi'tir o rê pon
sabilidade do mesmo banco ás notas em cirtlula
ção , que súmente oessa pela exeoução' oompleta.
do artigo 5.· , não se ,poderá fazer dividendo de
quaesquer de seus fundos apurado.. Cessándo
porém a dita responsabilidade, deverá terlugar o
dividendo.
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CARTA. DE LEI DI; 2l1. DE S~TE~JDRO.. . .

. '.
D. Pedro, etc.: Fazemos saber á todos os no,·

sos 'subditos que a Assemblea c'eral decretou, e
Nós queremos a lei seguinte: '

Art. 1.° Os Sargentos Móres e Ajudantes qu
~ervil'ão como taes n(lS Corpos de 2. D Lin.ha d
Exercito, 1endo sahido da 1.' Linha II ntes dI
publicação do Decreto e Instrucções de !. d
Dezembro de 1822, e ainda agora exercitão os
tes mesmos Postos naquella Linha', perceberã
o soldo e mais vencimentos que competem aOl
que tem sido despachados para os referidos Cor
pos depois da data daqueUe Decreto.

Art. 2. ° Os Ajudantes promovidos 'aOI Cor
pos (:e 2. D Linha antes do Decret'ó' de 4 de De
zembro de 1822 vencerúõ O soldo de l\lajor,
quando na mesma Lin6a forem promovidos
Tenentes Coroneis, e Coroneis. D,

Art. S. ° Os-Tenentes Coroneis: e Coroneis
actual exercicio nestes Postos na 2.' Linha"
que nella (lccupúrào os Postofl de Ajudantes o
de Majores, lia rendo.passado da 1.· Linha, g
zarúõ, d'ora em diante, do soldo de 45.'t/) rs,
qU:J.ndo seja menor o que actualmente percebeQl.

Art. 4.· ficão revogadas todas os Lei e Jllau
Uesolucões em contrario. .

Mandamos, portanLo, etc. Dada no Pala'
do Rio de Janeiro, aos 24 de Setembro de 18:19'
8.° da Independellcia e do Imperio.-IMPERADOI
com rubrica e guarda.-( L. S. )-Jt.sé ClemeD

le Pcreira.-Com os re.gisllJs ,comnetentes.

CoIl. llraz.
o

cante e dos informantes dó arsenal; accrescendG
a falta de rec1ama2ão: por 4 a Il'1lÓS •seguidos,
por isso que as madeiras se· dizem enlradas em
1825. Ainda quando li,guidas esthessem todA a
dU\'idas, a importancia e preços respeotivos, se~

gundo as dimensões, o pagamento so ·se pode
l'Ía fazeI' nos termos do art. 1.·, § ),0, tit, i),
cap. unico da carta· de lei; de 15 de Novembro
de 18,27, I 11 Ú o, •

Como., porém, não s~ dá'este apurb, só pelo
meios ol'dioarios póde o Supplicante .con venoer
que he credor li esta reparlição. Assim' se lllí di
consultar. Rio, 21 de Agosto de 1829,- -abucQ.

O .qué tudo visto 'pareoe 'àril conselho 'que!
se~undo.o I'~querimento e dociumen.los ilo·Sup.
phoante, nada se lhe ,póde deferir pelo moia de
que usa, n)as sim p'elos meios o....dillari·o • !Hll,
11 de Setembro de 1829.-8." aa Inde~end6ocil
e do Imperio. -Jo é Fortunato de Brito Ab ett
Souza Menezes, -João Prestes de l\lllllo.-Dr.
Luir. Tbomaz Navarro de 'Campos. --' l\IaMel
José de Souza França. .J .

Resolu(.'ão.-Como pat'ece ao conselho. Paço,
25 de Setembro deI 829. - Com a Imper~al

1'IIbJ'ioa.-1\liguel de Soula l\1el\o e Alvim......
Aclta-se o Original no CQ1·torio",actuaL do The.so/J'
rOc Nacional. • I..' 'I •

RESOLUÇÃO DE 23 DÊ sETElmnO.

" Art. !12.~ ! commissão 110 l.Janco fica respOD
savei por qualquer desvio ou emprego qne du
rante o tempo da sua administração fizel' em be
neficio seu, ou de qualquer das sommas que li
quidar e ti\'er a seu cargo. A infracção deste ar
tigo fica sujeita Íls penas do furto.

Arl. 25. Annualmente, durante a liquidação
do ban.co, se reurJiI..í a Assembléa Geral delle,
para examinaJ' e fiscalisar 3· conduota d'os seus
commissionados , podendo subsLitui..los em todo
ou em parte, conforme merecerem. Será tam·
hem convocada extraordinariamente, quando a
commissão julgar necessario, para o que fica
nesta parte prol'ogilda a di~posição relalifa á lei
de sua cl'eação;

,)I't. 24.° Ficão revogadas todas as leis, alfa·
rú , ol'dcns, c mais J'esolucões em contrario.

lIlandamos, porta.nto , elc, Dada no palacio do
Rio de Janeiro, a05 23 .Iias do mez de Selembro
do anno de 1829,8.' da Indep~ndencia e do Im~
perio•. - I~[PEUDOR Com rubrica e gual'da. 
(L. S. )~l\ligucl Calmon' du Pin e Almeida.
Com 0$ l'egis'los competentes.

ltnulIscriplo aulhenlico.

Por p~rtal'ia da Secretari&de Estado dos Ne
gocios da 1\lbl'inha, de 18 de agosto do corrente
anno, mandou V. lU. I. remetter a este conse
lho, para se consultar, o requerimento de Ma
noeI Antonio da Costa do theor seguinle : - Sc
nhor! Diz Manocl i\nLonio da Costa, morador
em Piratiniuga, que, tendo mandado para o a[1
senaI da l\larinha desta Côrte 2 relacões de ma
deiras encommendatlas, farão as mesmas recebi
das no arsenal c as rcceitas entregues ao Inspec
tor, enlão o Exm. Almirante Francisco Aótonio
ila Silva Pacheco, para serem I'UbrÍl:adas como
consta dos documentos juntos. Acontecendo,
porém, com a morte daquellc inspector, desen
caminharem-se as receitas e estar o Supplicante
até hoje por pagai' da sua importancia, que o
construclor perfeitamente sabe, razão porque pe
de á V. 1\1. I. se Digne manrlar se pague a im
portancia das referidas madeiras. - E. R. 1\1.
Rio, 19 de dezembro de 1828. -1\1. A. da
Costa.

Acompanha"ão e~te rcquerimento eivel'sos
docúmenLos e informações produzidas na dita
repartição da l\1ari'lha, que sohem com esla.
E, mandando o conselho uar "ista de~te nego:'

.. cio ao·procurador da Fazenda Naeional respon."
deu este nos seguintes termos: - Vejo este ne
gocio muita contradicção, e ao mesmo passo re
conheço o desal'l'anj9, dando credito ao cons
tl'Uctor, ao menos do assentamento das eotra
das. Não menos Lenho por invel'osimil a fuI
ta do lançamento nos li vros do SuppUcan
te, pois os de"e ter, e o diario para delle ex
trabir essas relações de quanlidade e qualida
de de que o lenta não ter algum mlJOumento,
e que não acho possh'eI se verifique, fáltando
toda a base nas declarações mesmo do Suppli-
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~O: .c!I\T11m 'LEI!))}; 2lJ. )DÉ SJ>TBIDIno•.
II . 1 •

... ColI. Brl\l1.

D. Pearo, eto.~ Fazemo's 's~er a t.odós os nos·
SOS !~bd~tos que a ASsembléâ. Geral decretou, c
Nós queremqs' a lei s'egulnte : .

Ar . I,,· F;oa suBsistindo a 'Junta de Justiça
1\liIitar da Pro\'incia do Pãrá, a qual será presi
did:.: pelo Presidente 'dil' Provinoia, regul8ndo
se, DO que lhe fôr apl'licave , pela lei de 13 de
Outubro de 1827" " ,

Art. 2.· Ficão derogadas todas as leis e or-
dens em contrnriO'. .

'11andlimo , pOJ:tanto, eto. 'Dada no Pal11eio
do 'Rid·tle Janeiro ,roos 24 de Setembro de 1829,
8," da Independencia .e'do 'lmpe.riQ. -L'IIPERA.DOI\

c'tlm gu:trda.-Luclo 6ãares Tei~eira de GOIl vêa.
-6Dl1dls re{{istos clJmpetentes.

r fI ... I I' r' r
I, " •r!' •

,~ECl\ETp DE 2~ DF: sFFtil1~RO.,

. , Cóll. Braz.' "

~i ,pO~· b~ru S3,~ocio~aJ; c. mándar {(Ue se
ei'tecl,lte"a relloluçiio seguÍ1;ltc da Assemble, Ge-
r.al':Legislatin: ,-

Art. 1.· He nuna, po'r illegal e i~competente, ,\l dllPisão d9 Coll~gio,Eleitoral da Cidade da
Bahia, 'consta~te da Acta Geral de I, de De
zembro de 1828, pela qual foi excluido do mes
mo Collegio o Cjdaãão aula José de I\lello de
Aze vedo e Brito., que a elle pertencia na quali
dade de Eleitor da fregu.ezia de l\Iathuim.

Art. 2.· O sobredit6 Cidauão está no gozo de
todos 05 seu' direitos polhicos, e he J'estituido ,
pelo tempo da pl'oxtma Legi latura , ao exerci
«io do Cargo de Eleitor da refeJ;ida Freguezia de
i\1atnuim. ~ê que fdi inc1e\'ic1amente espoliado.

. José Clemente Pereira, étc. Palacio do Rio
de. Janeiro, em 24 de Setembro de 1829, 8.· tia
Independencia e do Imperio.-Com a rubrica
de S. l\l. L-José Glemenle Pereira.

Cl.RT,A DE LEI DE 2li. DE sETEMBnO.

CoIl. Brnz;

D. I?edro, etc.: ,Fazemos s.aber a todos os nos
sos subc)itos qu~ a Assembléa Geral decretou, e
Nós queremos"a lei seguinte:

Art. 1.· Os Empregados Publicos serão ad
11liltidos a jurar 11a Chanccllada, e tomar posse,
por Procurado'; e igualmente serão admittidos
a pl'oyar sua idade por documentos, ou por Oll

tras quaesquer provas legaes, !la falta de Certi·,
dão de Baptismo, todos aquelles que por lei são
obrigados a apreseJ;ltar esta.

Art. 2.· Ficão revogadas' todas as leis, alva
rás, decretos e mais resoluções em contrario.

Mandamos, pertunto, ,etc. Dada. no Palacio
do IUo de Janeiro, aos 24 dias do mez de Se
te~bro de r829, 8.· da Independencia e do 1m
perlO, -IMPERADOR com rubrica e guarda.- (L.
S. )-José Clemente ~ereira.•Com os registos
competentes.

! V(SO DE 2li. DE SETEMBRO.

r.1anoscripto authentico.

Illm. e Exm. Sr. -Tendo subido ii Angusla
Presença de . lU. o Imperador () omclo que V.
Ex. me dirigia cm 28 de Agosto do presente nn
no, em que expunha as duvidas que lhe linhão
occorrido sobre o que se havia determinado na
Portaria de 20 do mesmo mez: Manda o Mesmo
Augusto Senhor declarar a V. Ex. que tnes du
vidas são infundadas, á vista do art. 16 da -lei de
18 de Setembro tle 1828, que he claro, e não
precisa de interpretação; e que nem tambem com
a disposição da citada Portaria fQra V. Ex. dis
pensado das obrigações que lhe são imp.ostas pe
lo art. 1.. n, 9 do cap, 4.· tia citada ll~i de 18 de
Setembro, por ser muito dlfferente o caso do
art. 16, em que nenhuma execução ha, mas só
mente fi I'<:messa do feito para a Relação designa
da, a qual devendo, na rórma da lei, ser feita
êx-officio, he evidente que he hum negocio de
llUro expeuiente da Secretari!l, cumo já decla
rou, tornando-se digno de reparo que1 entenden
do V. Ex. qU,e na generalidade do cI,tarlo § 4.·
lhe era imposta a obrigação d'esta execução, to
lIavia se reCtlsas~e a elJa,. obrigando as partes,
com prej uilO das mesmas, a solicitar decisão
superior.

Deos guarde a V. Ex. Paço, em 2~ de Setem
brl) de IS29,-Lucio Soal'cs Tcixr:ira dcGouvêa,
-Sr. José Albano Fragoso.

DECRETO DE 25 DE SETE)LBRO.

Coll. BC2Z.

Hei por bem sanccionor e mandar que se exe
oute a re olüção seguinte da assembléa geral 10
gislativa :

He autorisado o Hospital da Caridade 113 Ci
dade de Porto Alegre, Capital da Provincia de
S, Pedro do Sul, para adquirir pOl' qualquer ti
tulo legal e possuir bens de raiz'alé n ,'alar fie
6'ó:000:t/J réis, sem embargo das lt:is em con
trario.

José Clemente Pereil'a, eto. Palacio do Rio
de Janeiro, em 25 de Setembro de 1829. 8,· da
Indep'endencia e do Impel'io. -Com a l'ubl"iCll
de S. IH. L - José Clemente Pereira.

CUTA. DE LEI DE 25 DE SE'I'EM6RO.

Coll. Uraz.

D. Peelro, elc, Fazemos saber a tor~os os n05- '
sos Subdito que a As embléa Gerol Decretou e
Nós queremos a lei. eguinte :

Ar. 1.. O Sub idio dos Deputados da prOlíi
ma seguinle Lcgi lalura 11e laxado na mes/na
quantia que foi arbitrada para a actual; e parrf)
pela maneira até agora praticada. o

An. 2.· No tempo das Sessões Legi laliva
ficào cessaado somenle os vencimento~, c orde
nados de Empregos e Omcios que se não podem
exercer conjUg~lamenledurante as mesmas 5e3-
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sões ;salvo se o Deputado ou Senador não qui-
'zer receber o subsidio. . \'.

Art. 5.· O~ Deputados 'que residIrem ou ti
verem Emprego nas provincias perceberáõ huma
ind emni~ação para a de peza dll viagllln que fi ..
!Lel'em pl1ra "l'h' tomar as ento na camara; e de
outra, para voltal'em Ú sua ca~a no fim da Le
gL~latura, que lhes ~er!l arbitraria pelo' Presi
dentes em Conselho, com attenção ús dis
taneias.

Art. 4.· O que fica disposto na presente lei
a respeito dos Deputados comprehende igual
mente '.aos Supplentes que forem chamados no
impeclimentÇl temporario daquellcs.

Art. 5.· Ficão revoglldas todas as leis, Alva
rás, Decretos e mais di posiçõ s em contrario.

Mandamos, portanto, etc. Dada no Palacio
do Rio de Janeiro, ao 25 dias do Il\ez de Se
tembro de 1829, 8.· dd Indtlpendencia e do 1m·
perio. - IMPEl\!.Dol\. com rubrica e guarda. 
(L. S.) José Clemente Pereira. - Com os regiJ
tos competentes.

PROVISÃO DE 25 DE SETmmBO.

Imp. avulso.

l\figuel Calmon da Pin e Almeida, etc. Faço
saber !l Junta da Fazenda da Provincia rio Espi
rita ,Santo: que S. M. o Imperador, Tendo em
consideração a necessidade e conveniencia de
ncce!eral' o expediente dessa Junta de Fazenda,
a quem cumpre dar provI eocias immediatas e
promptas pal'a a melhor arrecadação !tas Rendas
Publicas e para a ecouomica distribuição della ,
fi cali ando diariamente, se possivel fôr, a en
trada e sahida dos dinhe-:ros publicos: Ha por
bem Ordenar: 1.·, que hajã , pelo menos, eID
cada semana, burna Sessão extl'aordioaria pam
o fim privativo de examinar o estado da admi
nistracão da Fazenda, e óocorrCl' aos meios que
forem- necessarios para adiantar a cobrança de
dividas activas e tomar conta aos Exactores e
Distribuidores das rendas: na certeZ<l de que
fará com i to, nas acluues circumstancias, hum
relevante serviço á Cau a Publica; 2.·, que nns
Sessões ordinal'ias, marcndas por lei, sejã(l tq
tados com p(eferencia o negocios ue adminis
tracão, e intere 'se publico; resel'Vando-se para
a ~Itima hora o despacho de certidões e outros
ne"'o 'ias particulares, cujo expedieote convém
siJ~pJifjcar; e 3.·, que, ha,endo nffiuencia de
trab<llhos, e mórmente na emonn em que hou
ver dI! expedir-sp. para ° Thesouro (I Balancete

• mensal, haja outrll Ses ão extraordillaria além
da q"e fica recomwendada. E, porqullnto cm
al~umas Junto tem deixado de ha-vér Sessões,
ati; me~mo orc1inal'ias, S. M. o Imperador, de
•ejando dar as providencias neee sarias, ha,
outrosim, por bem quc o respectivo Esorivão
Deputado de 5a Junta, empre que deixar de ha
ver Sessão Ordinaria dê disso p:lrte ao Thesouro,
Publico, declarando os nomes dos Deputados
por cuja cau~a deixou de havê-la, e o motivo
por que faltárão ii mesma Sessão. O que se cum-

prirá debaixo ,Ia immediata. re~ponsabilidade~os
l\Iembros dessa Junta. Albmo Nunes de AgUIar
a fez em o Rio de Janeiro, aos 25 de :;etembro
de 1829' ~Joãl? Carlos Cprrê~ Lemos a ~ez es·
crever. -Miguel, çaJmon dI,! PI':' e Alll:l~lda.

N. B. Semelbanws, e, na mesmil data, se ex·
pedirão a todas as Junt~s dll.Fazen~a ,das Pr~
vinci:).! do IIIlpel'io, -4cha-se no Dlal'LO Fl1l.1Iq.
nense n. 82? de 7 ai O«tubro de 1829-

PORT ABU, DE 25 DE SETEMBRO.

Coll. Planoher,.

IIIm. e Exm. Sr.. -CDnstando aS. l\i, o lm·
perad(lr -que .em. algum.as Provinc1a& do llPpeJ'io,
se tem praticado o nbuM deserero approva~os,

para ProfessOlles de Primeiras Letras, OppOSlto
res que se não mosll'ão instruidos cm todas ai
matel'ias do Artigo 6 • da.le! de 1.5 de Outubro
de 1827: Ha por b em que V. Ex. faça evitar
semelhante abuso, recommendllndo mui poai
tivamente que, nos exaWl!5 dos ditos op'posito~es,

não sejão approvados aquelles que n~o satisfi
zerem aos qui itos do mencionado A-rtlg0. Dcos
Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em
25 de Setembro de 1829. - José Clemente Pll'
feira. -Sr. Barão,de J3agé. _'. _

Na mesma conformidad-e e data se expedlrao
a todas as Pro"l'incias do Imperio.

I'ROVIllÃO DE 25 DB SETEMBRO..

Coll. PlUIcher.

rrIiguel Calmon du Pln e A.lmeida, etc. Faço
sa bel' á Junta da Fa2enda da Provincia da Ba
hin: Que, tendo cb~gado ao' Tliesouro Publico
mais de hum socoo de Omeios' de aJgumas Jun·
tas de Fazenda, incluindo informações'e papei!
de interesse particular, que -aIiÚ5 devem ser en·
tregues á's partes para que os remetião pelo
Correio, que não deve continuar a ser privado
dos seus rendimentos por semelhante meio: BI
S. lU. o Imperador Servitio que baja nessa Jun
ta o maior cuidàdo em extremar a parte da sua
correspondencia Omcial com o Thesolll'o, ,que
versa sobre negociog Publicps , e que {leYe" ser
en'Viada nos saceos do estylo, d'aqt'tella qll'e; v'er·
sando sobre negocios p\lrticularr ~,-d-ei"é''Ser en
viada, á cu ta dos intere5sádos~ na mnlla do
Correi!): l\-IIlndando ~eclarar ao resp1ectivo Es
crivão Deputado que o 'l'h,esouro l'arlt tirar I

conta do porte de quoesquer papeis paT.1lculares
que possão vir incluídos no~ rcfurià'ós soecoS;
para que o Correiq' seja iode~uisad(1 li' êu'sta do
mesmo Escriv,10. O que li Jttnta mui ,J'cl\gibsll
mentc cumprirlt. AntoD10 Joi>é FellI)andc are.
no Ri~ de laneiro, e_fi ~5 dé Setcmbl-o•.de-" 18'29•
- Joao Cnrlo~ CorrÔ3 Lémos a -fez escrever.-
l\ligucl CalmoQ du Pin e Ahnei'da. III

N. B. Semelhánt'es, e, na mesma 4at , se ex·
pedirãu para todas as, mais Juntasc!'a Fazcn\la
das rrovincias do Imperio.
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A.NO DI: 182:9.
CARTA DE LEI DE 26 DE SETEMBRO.

CuU. Brn.

D. Pedro, etc,: Fatemos sabei' a todos os nos
sos subdito& quP. a Assembléa Geral decretou, e
Nós queremos a lei seguinte:

Art. I.' OS Vice-Prcsidentes quc servirem as
Presidtmcias das Pro vincias, ou em vacancia,'
ou por impedimento daquellfl! Presidentes que,
n~sse tempo, não cobrão ordenados, conformc
a lei, vencerúõ por inteiro 05 que se achão esta
helecidos para os mesmo! Presidentes.

Não poderilõ porém accumular outros venci
mentos , ficando-lhes a opção:

Art. 2.· Quando os Presidentes, posto que
impediJo!!, vencerem os ordenados marcado
pela lei, terão os Vice-Presidentes, além dos
subsidios de ~Iembros dos Conselhos, conforme
a provincia, n que pertencerem, mais a 5.' parte
dos ordenados dos Presidentcs, deduúda dos
que estes Vl!ncere'n.

Art. 5.' A eleição dos Conselheiros 110 Govet
no das provineias será rcnovada de 4 em 4 an
nos, na mll.ma occasião em que se fil.CI'em as
eleições dos Deputados á Assembléa Gel'ai Le
gislativl1.

Art. (I'· Ficão revogadas todas as leis, ai va
rás. decl'etos e mais disposições elO contrario.

Mandamos, portanto, etc. Diula no Palacio
do Rio de JJneiro, nos 26 dias.-lo melo de Setem
bro de 1829, 8.' da Indeplmdencia e do Impe
rio.-hIPEIU.DOa com rubrica e gunrda.-(L. S.)
-José Clcmenle Pereira.-Com os ,'cgistos com
petentes.

CARTA DE LEI DE 26 DE SETEMnnO.

ColI. Bru.

O. Pedro, etc.: Fa,zemos saber a todos 05 nos
sos subditos que a Assemblé:t Geral decl'etou, e
Nós queremos a lei seguinte:

Art. 1. o Os arl'ematantes ne quaesquer rendas
publicas são isentos de propinas, e quaesquer'
outras clespezas da onematação.

Art. 2.· }t'icão revogadas tonas '05 leis, alva
rilS, decretos, resoluções e ordens em contrario.

Mandamos, portanto, etc. Dada no Palacio
do Rio de Janeiro, aos 26 dias do mez de Setem
bro do anno d"e lS29' 8.' da Indepeudendia e do
Imperio. - IMI'El\ADOIl com rubrica e guarda.
(1. S.) - Miguel Calmon Ju Pin e Almeida. 
CaIu os registos compctentes,

PORTARIA DR 28 DE FEVEllEiRO.

MaDuscripto aUlheutico.

111m. e Exm. Sr. - Constando a S. aI. o Im
pera~l~r q,ue no mel. de Abril do anno passado
~arllrao ~ Amsterdam, no Drigue Bollandel. Ac
tn'o, mais de 140 individuos, entre homens,
mu~heres t!'crianças , com destino pal'a este Im
p?r~o, c q~e depois de huma pcssima viagem che
garao, no me~ de Agô'sto, ú I1ija de S, Gonçalo
122 pessoas somente, pql' tcr faHeeioo o resto na

TOMO VII

viagem; ficando parte d'esta gente' na mesma
Ilha, e parte dirigindo·se ii Pernambuco, onde'
se achão soffrendo a maior miseria: O mesmo
Senhor ha por bem que V. Ex. estabeleça como
·Colonos estes individuos, no lugar que julgar
mais conveniente! ehamando-o~para esse fim,
dando-lhes pequenas datas de terras, lJuc possão
cultivar, mandando-lhes levantar casas onde pos
sã/) recolher-se, c assistindo-lhes, por cspaço de
1 anno, com o subsidio diario de 160 r~ .. pal'a
as pessoas graneles, c 120 pal'a as de minorida
de. O que participo a V. Ex:. para sua inteliigen
cia e execução. Ocos guarde a V. Ex. Palacio do
Rio de Janeiro, em 28 de Setembl'o de 18~9' 
José Clemente PereÍl'a. - Sr. Tllomat Xavier
Garcia d'Almddll.

DEcnETO DR 28 DE SETEMBRO.

lwp. llvulso.

Tendo cessado os moti.vos pelos quaes fui ser
vido estabelecer, no Decreto de I {~ de Julhu de
1828, que só fossem obrigados a servil', paI'
tempo dc 4 annos~ aquelles que lie alistassem
"oluntariamente' nos Corpos da I' Linha do exer
cito: Hei por bem quc fique sem effcito o referi
do Decreto; de\'endo, da data deste cm dianle,
I'egular-se o lempQ de scniço dos que \'olunta
riamcnte se alistarem, pelo Oecrelo de 13 de
Maio de 1808. que deteml inou o prazo de 8 an
nos; findo o quall'e lhes darú baixa, sem ,lepen
dencia de no\'as ol'dens, pela simples apresenta
ção da cautela, a signada pelo Command'1Qte do
Corpo respectivo, que, no acto de asseotarem
praça, se fornecerá a todos os voluntarios, co
mo hum titulo de scgurança, na fórma que no
mesmo Decreto se contém. Paço, em 28 dc Se
tembro de 1829, 8.· da Independcncia c do 101
perio.

Com a rubrica de S. ~I. I. - José Clemente
Pereira.

PROViSÃO DE 1 D DE OUTlllRO.

llllp. a\·uIso.

Sendo presente a S. ~I. o I. o Officio ue 10 ue
Setembro passado, em que V. S. participa que o
Professor de lingua l~rancel.a, Augusto Canrlido
da Silveira Pinto, matriculando na sua allla os
cstud'lIltes que apparecem no principio du -!lnno,
du\'ida admittir aos que depois a ella concorrem,
debaixo do pretexto de não ~er ourigado a dar •
diJferentes lições: o mesmo A, S,' confor.mando-
se com as suas judicio as reflexões a este respei
to, c estl'anhando o procedilnenlo UO referido
Professor ~ Ordena que V. S. o ad \'irta llue deve
cumprir melhor os deveres a que pelo sell Cpl
prego, estú ligado. Ueos Guarde a V. S. Palacio
do Rio de Janeiro, clI1 o lO ue Outubro de 1829_
José Clemente Percira. - Sr, José Arouche de
Toledo Rendon. - Acha-se no Dim'ia Fluminense
n. 82 de ~() de Olf,/ubl'o de 1829,

12
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DECRETO DE i DE OUTUBRO.

Manuscrip_to autbentico.

Sendo-me preseóte o requerimento dos Ad
ministradores da Praca do Commercio da Cida
de ila Bahia, peljindó a confirmação da conces
são, que. para o estabelecimento dacasa daquella
Praça, fizera EI-Rei D. João VI, 1\lou Augusto
Pai, que Santa Gloria Haja, do terren'O em qUE:

e&tÍl collocodo o I\orte de S. Fernando; e o
mais adjacente, que, por ser propriamente ~Jari

nha. he pertencente á Corôa, e do qual a referi
da casa foi empossada pelo Govemo da Provin
eia; c, tendo ouvido o Presidente da mesma
Pro~incia ao Juiz dos factos da Corôa e 'Fazen
da de cujas in formações se conhece claramente
a justiça dos Supplicnntes em sua pretenção a
prol ile hum estabelecimcnto l>ublico de tanta
utilidadc ,ll!) Commercio, e cujo Edificio, não
tendo hum possuidor direoto, deve consiLlerar-se
como Naciooal, e credor á minha Imperial Pro
tecçüo e sollicitude: fiei poc,bemconfirmar não
só a concessão primitiva do mencionado terreno,
que teve lugol' em 10 de 1\'laio de 1811, mas
tambem ns posteriores verificadas pelo Governo
local da Pwvincia, em virtude das ordens Sobe
ranas, pelas quaes se annexárão ú mesma pro
mordial coucessão os terrenos de marinhas das
immediações da mencionada casa da Praça do
Commercio da Bahia, de que tem estado de pos
se por seus legitimos Administradores. lUiguel
de Souza 1\1ello e Alvim) etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em ], o de Outubro de 1829, 8. 0 da In
depcndencia o do Imperio. - Com a rubrica de
S. lU. o I. -l\iigud de Souza. Mello e Alvim.
Commullicado em aviso de 8 de Outubro dito ao
Yiscollde de Camamá. - Por certidüo au1ltentica á
fi. 5o a 51 dos autos n. 2540 que. forão a/Tectos ao
Supremo T1'ibunal de Justiça entre partes D. jJla
7'ia Joaquina Pe7'eira de And1"ade, e out/·os fil/tos, e
José de Barros Reis e Fmncisco l1fanoel Goncalves
da Cunita. - .

PORT ARlA DE 1 DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

IUm. e Exm. Sr. -Foi prescnte aS. 1\1. o
Impel'ador o Officio de V. Ex" na data de 26 de
Julho do conente nnno, em que participa que,
por lhe representarem 05 presos pobres, existen
tes na cad'\a, a desgl'açada situação em que se
vião, em meios de alimentar-se e de tratarem
de seus livramentos, sa bira V. Ex. ua Sexta feira
da Paisão ÍI pedir esmolas pelas ruas a beneficio

• delles , c úzera que e'm cada mez se praticasse o
me mo neto por qualquer outro Cidadão; que
nomehra temporariamente hum lUordomo dePre
sos e Expostos, autorisando-o não so para re
ce'ber os legados pios não cumpl"idos , como to
das a e.molas que se-ofi'erecerem para,hum Es
tabelecimento de Caridade que se propõe edifi
cal'; procurando para tudo i to a cooperação-do
Comolbo do Governo, o qual, appr<hvando in
teiramente as medi las tomadas, pretende que se
realise o mencionado "'Estabelecimento de Cari-

dado pelo modo que' consta. da copia da Acta
que acompanhou o referido Officio : cLouvando
o Mesmo Senhor o zelo com que V. Ex. procu·
ra melhorar a sorte dos misetavei presos, e es·
tabelecer casas de caridadc em séu beneficio,
Julga ,ómente digna da Sua Imperial Approva·
çao a medida tomada por V. Ex. de no..mear
hwn l\Iordomo los Presos, encarregado da arre
ca,dação e distribuição das esmolas; mas lIe in·
'dispensavel que a este respeito baja huma regu
lar elicripturnção, estando tudo debaixo da ins·
pecçiio de V. Ex., que vigiará mui escrupulosa·
mente que taes esmolas sejão espontaneas, cITei·
tos:d3 caridade, philanlhropia e hencúcencia dos
CidadãOS, e nunca pI;ovenicntes da mais leve es·
l'ecie de extorsão. Niio se Dignou, porém, S. M.
o Imperador, li vista das leis existentes, t\ppro·
var a medida de encarregar· e ao mesmo ~lol'·

dnAlo, ou a qualquer outro da nomeação do V.
Ex:. ou do Conselho, a cobrança dos legados pio
não cumpridos para se appUcarem ao tl'atamento
dl)s expostos e mais estabelecimentos de carida·
de; ,poI1lJue, se houvesse na ProvinciaHospitaes
de Caridade, competiria aos Administl'al1orel
dellcs essa arreca(Jação peJa applic~ção feita na
lei de 6 de Novembro de 1827, Artigo 2. 0

; po
rém, como os não ha, sendo a applicação feita
cm tal caso, na conformidade do Artigo 3.'
da mesma lei para a creação dos expostos, que
pela outra lei do LO de Outubro de 1828, Arti'
go 69, está incumbida ás Camaras lUunicipaes,
he innegavel que a c;lita cobrança he privativa
dos Procuradores e Fiscaesdasmesmas Coroaras.
Que a arrecadação, guarda e administração do
que por qualquer titulo se deve applicar para O

Hospital uão poderáõ ter lugar se não DOS cofres
e debaixo da inspecçdo das reteridas Camaras I

visto competir-lhes o cuidado de tal estabeleci
mento, por disposição daquelle Artigo 69, da
citada lei. Que, emfim, he totalmente e~rada e
inadmissivel a medida tomada em Conselho, que
parece dirigir-se a fazer despender no Estabele
cimento do Hospital as quantias que.se acbão m
guarda OH admini 'tração elo Juizo dos OrphãOS
sem se lhes conhecerem os d090S com os seUl
respecti vos juros, porque, para se ba"\lcreQ'). essas
quantias por vaçantcs e sen:) prqprietarios, não
b.asta que destes não haja noticia, e quaodo ellas
com efi'eito se julgassem vagas aelos meios ejul.
gamentos legaes pa .sarião -a enc"orporar-se 00

Patrimpnio Nacional, e não podeCião ser distro'
hir!as deIle sem huma disp'osi»ão legislativa.
Deos Guarde o V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro,
'em o 1. 0 de Outubró de 1829. - José Clemente
Pereira. - Sr. João José Guimarães e Silva.
A cha-se no Dial'io Flaminense ii: 18, de 6 de Ou
tubro.

A.VISO DE 2 DE OUTUBRO.

Manuscripto atlthentico.

mm. Exm. Sr. - Não existindo n!:sta Secre
taria de Estado a informação que deu O Chancel
ler da casa da &.upplicação sobre os lUinistroS

que infringirão aS leis n,o processD crime ue Ao-



AlIr.a DB> SU.
tonio Carlos Ribeiro de Antlrada Macbado e Sil
va e l\Iartim Francisco Ribeiro de Andrada por
ter sido rcrnettidá á Camara dos Deputados, não
póde nesta parte ser satisfeita a exigencia que
V. Ex. deLla CaD pelo seu omeio de 4 do mez an
tecedente em consequencia do despacho prepa
l'3tol'io do l\linistro do Supremo Tribunal de Jus
tiça a quem forão di tril;lUidos os papeis que
acompanhárão a Portaria desta Sem'etaria de
Estado de 24 de Julho passado, podendo apenas
enviar a V. Ex. as copias inclusas o Decreto
de 2{l de NO\'embro de 1825, (*) que Ol'denou a

(") Porlaria de "-3 de Dezembro de 1828.

!\lanllscl'ipto aotueotico.

S. !\l. o J., sendo·lhe presente com o omcio do Desem·
haroador Corregedor do Civel interino, de 1.2 do corrente,
hn~ punhal que foi achado em bum dos qnartos da Casa
da Assembléa Geral na occasião em que se fazia inveu·
tari o dos papeis e moveis que nella ficilrão: manda, pela
Secretaria de Estado dos Negocias da Justiça, restituir ao
mesmo ministro 'o referido púnhal, e o auto da sua achada,
que aCllmpaohou o seu omcio, al1m de fazer ajuntar tudo
á devassa a que eslá procedendo; c, porque seria coove·
niente, para melhor esclarecimento delia , reconhecer·se
o dono do mesmo punhal, l'ecommenda se fação, para esse
ell'eito, todas as diligencias c indagações. Palacio do Rio
de Janell'O, em 13 de Dezembro de t8;!3.-Clemente
Ferreira Franç~-Em appenso no processo formado 1'01'

virtudo do decreto 'do 24 de. ovembro de 1823.

Portaria de 29 de Dc::emln'o ele 1823.

lIlanusoripto antbentico.

lIIanda S, I. J., pela Secretaria de E~tado dos Nego
cios da Justiça, declarar ao Desembargador José Teixei
ra da ·Malla BacelIar, em resposta ao seu omci.o de 16 des
te mez, que, sen~o necessa"io chamar algumas pessoas
(seja qual 101' a sua graduação c emprego) a jurar na cJ.e
vassa de que fUra encarregado por decreto de 24 de N0
vembro ultimo, o relerido 1\Iinistro o poderá fazer, diri
gindo aos Cbefes das Repartições Civil on lIlilita\' que
pertenção, a necessaria participação, em consequencia da
qual todos se prest81':!õ a hum acto legal, e que tanto se
compadece com os prineipios da sãa justiça. Pnlacio do
Rio de Janeiro, cm 29 de Dezembro de 1823. -Clemente
Ferreira Fraoça. - .licita-se a fl. 24 do pl'ocesso de dovassa
respectiva.

Portaria do 29 de De:::embl'o,

Manuscripto anth'eutico.

Manda S. 1\1. I., pela Secreta"ia de Estado dos Nego
cias da- J usliça, remclter os inclusos a,ltographos do pe
}'iodico iotitulado Tamoyo, aO Desembargador José Tei
xeira da Malta BacelIar, Jniz encarregàdo da devassa
determinada no decreto de 24 de Novembl'o ultimo, al1m
de que o dito 1\Ij,ni Iro fa a não só reconhece.' por dOlls
TabeIliães a letra do seu aulor, e a de hum bilbete que
tem a assigua tura l\Ienezes, e que declara a sua j'csponsa
biUdade 110 rel'erido periodico, podendo veril1car-se c qual
dos !\lenezes pel-tence, se ao da €banceIlaria-l\Iór, se ao
da AU'andega, pela ocn{'rontação fIo diLO bilhete com a
letra de hum c oulro naquella Repartição, mas tambem
averiguar e i.udagar a de todos os que escrevêrão e colla
110rárão no re{'erido periodico (a) : manda outrosim o 101)S

mo. A, S, remet~er dous papeis que comprovão a respon
sab,lidade de Grandoua, redactor da Scntinella á beira
~ar da jJ aia Grande, hnm delles já reconheçido, para se
al,unrarem ii devassa, e recommendar ao sobredito Ii
nlslro qUI, todos estes papeis (priueipalmente os que con-

d (a) Ue bem notavc/, quc, enlm csses papeis, appareça /lIIm
oeur:'cnto teia digno, e quc I/m(a honra fa:; ao ilJinistro que

? aSS'éP10U , c ql/c 1'01/00 dep~is passou por Itum processo Ião
'~"/'eg/l/flr como moastrl/o,ço, ql/a/ O que iste por dependen·
~la no S"premo 'fribl/na[ ele Juilifll.

devassa em que forão proounciados os sobreditos
Andradas, da Portaria de 9 de Outubro de 18~4,

pela qual se mandArão unir di 'ersas cartas li
mesma devassa; podendo V.Ex. j quanto ao pro
cesso crime, de que se faz menção no despacho
do referido Ministr!>, solicita-lo pelos meios.le
gaes do JIIÜ,O da correição do crime da Côrte
e casa aonde deverá existir. Deos Guarde a V.
Ex. Papo, em 2 Outubro de 1829' -Luci~ Soa
res Teixeira de Gouvêa. - Sr. José Albano Fra
goso. - Acha-se a [l. 60 do Liv. 10 da Côrte. na
SeGl'etaria da Juatiça.

tiverem principios subversivos da boa ordem, de que al
guns vão notad com homa estrelJa) sejão apresentados
:is testemunhas para que se descubra o sinistro fim da
quelles periodicos até apparecer com toda a clareza. Pa
laeio do fl.io de Janeiro, em 29 de Dezembro de "-823.
.Clemente Feueira França. -Por oppenso no procu&o re&
pectivo ellJislellte no Supremq Tribunq[ ele Jusliça.

Portaria de 8 de Abril do 1.823.

Manuseripto autbenlico.

l\Ianda S. 1\1. 1., pela Secretal'Ía de Est~do dos Nego
cio~ do Imperio, pa"tieipar á Junta Provi.soria do Gover
no Civil da Proviucia do Pará, que lbe foi presente o seu
omcio de ii de Junbo do anno passado, cm que expende
as razões que julga sumcientes pua não cumprir o decre
to de 16 de Fevereiro dó mesmo anno, que creon o Con
sélho de Procuradores Geraes das Provincias do Brazil, e
em que protesta constante obe.diencia às COrles do Go
verno de Portugal; e ficando o JOesmo À. S. inteirado do
seu contendo, não pOde deixaI' de deplorar que, fascina
da aJunta pelas theorias do partido domiuante do Con
gresso de Lisboa~ considera prol1euo e justo o que olfen
de os direitos reconbecidos dos povos, e só pó<!e produzir
goerras intestinas e os males horrorosos que as aeom~
nhão: S. M. r. está. hem persuadido que a referida Junta
fita sempre seus pensamentos no maior bem da Provin
cia, e por isso las lima que, com as' melhores intenções, a
faça coner a passos largos para o abysmo que lhe tem ca
vado os inimigos declarados de ft'licicade do Brazil. Que
consideração mere«em as considerações arbitrarias que
se derão ao contexto do citado decreto á par das saudaveis
cousequeneias que resllltão da sua observancia? Qne
outro meio se acharia tão adequado para conbecer os ma
l< das dilferentes Provincias e applicar.]bes os l"elOedios
mais convenientes segnndo as CireulOstaneias particulares
de cada huma? Encarregado S. M. do governo geral des
te vasto paiz, como salisl'aria ii obrigação, agrada de acu
dir, até nos pontos mais distantes, ás necessidades dos po
vos, se estes as não represenlassem pelos orgãos legitimas
por oItes mesmos elegidos para tão importantes fins? Se
o Congresso de Lisboa, no delirio que lhe custou ades
memhl!ação il'remediavcl da mais valiosa porção da 100
narchia pOl'tugue~;l" pão quiz reconhecer estas verdades, c
declarar irrila e nuIla a creação da{luelle Conselho, não
foi paI" considera·lo opposlo ao bem geral do Brazil, mas
pOl' ver que tendia a consolida.' a permanentll residencia
de S. 1\1. neste I m'perio tãocoulraria aos fins sinistros das
caviJlosas pretenções do mesmo Congresso, como henefica
a estes povos c gloriosa ao Principe ma~nanimo que hoje
felizmente os gO\'erna, Não pude igualmente I ' S. U.
sem a mais puugunte lOa"'oa a protestação que a J unIa fez
d", não se desligar jámais da obediencia que juràra ás
Gôrtes e Governo de Portugal, por ser esta a vontade dos
habitautes da Prm'incia, e assim o exigirem os seus in.
teresses (; situação topog,'aphica. All:m de ser prinei/pio
de eterna verdade que cessa a obrigação de obedien~ia

peIos abusos do obedecido, de\'endo por isso ha mnito
a Pro~incia do Para reputar·se de obrigada. de sujeição
ao rel'erido Go"el'no, em cujas determinações se rnani
feita sempre a execravel teução de reduzir a clcra,·os os
briosos filhos deste paiz; declara francamente S. I. que
uão pódc pacitar·se que os habitantes do l'ar3, em
quem cousidera a mesma Dllbreza de sentimentos que
tem mostrado os das outras Provigcias, eslejÍio .íncf:ra.

12 **



AflITO DB 18S19.
AVISO DE 2 DE OUTUnnO.

Manuseripto aUlhentieo.

S. !'tI. o I. , querendo remover a duvida que
se tem suscitado em algumas camaras deste Im
perio, sobre o mo'Jo de proccder-s6 á eleição
uos Juizes ordinarios, depois d;1 publieação da
lei de J8 de Oulubro do annõ passado: Ha por
bem OI'dcnlll', para ficar servindo de Ilcgra para
o futuro, que as eleições dos referidos JuÍ'Ze~

sejão feitas da mageira até ogora praticada por
não haver disposição Legislativa que, restabele
cendo no\'a forma para ella, tenha feito cessar
a re tabelecida lia Ord. yo Liv.•• , tit. '7 e lei
de I ~ de ~ ovembro rle .61 I. O qne participo a
V',Mcê. niio,só para ~ua intelligencia Gomo para
o I<ll,er conHar a todas a camaras da sua comar
ca para a lle~ida execução. Deos Guarde a Vm.
Paço, em 2 de O utubro de 18~l). - Lucio Soa
Tes TeL"eira de Gouvua. - SI'. Ouvidor da Co
marca do Rio de Janeiro. - Àcha-se a fl, 76, v.
'77. rio Liv. 10 da Côrte 7Ia Secretaria ria Justiça,

AVISO DE 3 DE OUTUnnO.

IIlanuseripto anlhentieo.

lIlm. e Elem, SI'. - S. M. o Imperador, no
dia ifnmecliato ao da chegada da Serenissi
ma Senhora Princeza Amelia de Leuchtem
berg e Eichstocdt, vai a bordo da Fragata,

mente resolvidos a separar,se da familla, a que pertencem,
e a deixar qnem lhes respeita e gnarda seus direitos para
segnir aquel1es que lhos atropellão; e por isso entende
que a Junta, illudida por appareOl'ias, dá como existen
te o quc, para honra da Provincia, nunca teve nem terá
;realidadc. !\:Ias, quando houl'essc quem assim pensasse,
a ,Tunta não iguol':l 'file era seu rigoroso del'er mostrar aos
:lllucinados que, seudo incontestal'cl que qualquer nação
tem dircilo de adoptar a fórma de gOl'el'llo que mais !be
convêm, expressada a sua vontade pela pluralidade de
votos) e tendo ([lIaS1 lodo o Erazi! declarado altamente
sua Indepéndcncia, e acclamado cspontaneamente S. M.
por sen Imperador Constitncional, não podia o Pará sepa·
rar,se impuncmcnte do todo, a qne pertence, sem S. M.
cons.mti." depois de ter jl1l'ado a defesa c conservação dos
direitos de sens fieis subditos, e da inlcg"idade do terri
torio do imperio, Persuade-se porém S. 1\1. quc, sem re
peli" os lDuitos e im'encil'cis argu1l1entos, de que abundão
snas proclamações e manif,·stos, he sobeja a indicação
destas vCldades para que a Junta reniela sobre as des
graças, de que a Prol'incia do Para serà infeliz vietima, se
a me~ma J unta continuar na obscrvancia dos principios,
qne, .em boa le, mas cegamente, abl'açon, e para que se·
riamente pondere quc sel'a responsal'el ao EraziJ e ao
mundo pelas eonsequeneias do seu procedimento; e espe
ra o mesmo A. S., pela confiança que tem nas luzes e
patriolirmo dos membrns da Junta, que, cm brevc, se

• abraçará descoberlamenle a causa sagrada do Brazil na
Prol'ineia do Pará, por muitos titulos digna de gozar, eom
as outras, dos a!Los bens qne lhe afianção a sua Indcpen
dencia e liberdade, e defendidas e conservadas pelo ex
celso !\Ional'cha que se honra e gloria de ser cuelc desta
geterosa nação, e qne nenhum sacrilieio rcputa eustoso
para a elevar á prosperidade e grandeza, a que a ehamão,
com inve/'a dos seus inimigos, a vaslidão de lerrenos e
II incalcu avel riqueza de suas prodneções. Palacio do Rio
de Janeiro, em 8 de Abril de 1.823. -José Bonifácio de
Andtada e Silva.-Acha-se fi fi. 64 e 65 do appenso que con
tém os papei, que arompan"órtio a porlaria de l1!J de De:em
Úro de 1823, e.iuntos ao processo orgallisado por virtude do
decreto ([e 24 de Novembro dilo.

qUe a conduz, e, voltando para terra com aLUes.
ma Senhora, Dirige-se á Imperial CapeUa para
a solemnidade das Bençãos Nupeia,es. E he Ser.
vido que V. Ex., achanc1u·se na Ribeira pelas 11
horas da manhãa do indica.do dia, o acompanhe
do dito lugar- até ii Capelb , onde assi~tirÍl tam.
hem ao I'l~ferido acto das bençãos; ficando V.
Ex. na intelligencia que, no acompanhamento
d

. I

e\'e Ir na sua carruagem uo lugal' proprio da
Côrle, que he logo depois dos que tem o Titulo
do Conselbo. O que participo li V. Ex. para que
assim se execute; prevenindo· o que he dia de
Grande Gala. Deos Guarde :t V. Ex. Paço, em
3 de Outubro de I 82g.-.José Clemente Pereira,
- Sr. Darão de Itapoãa.

REGULAlIlEN'rO pal'a o lI'a1l.3ito das ca'"I"uagens dOl
pess9as que defJenl acompanliar a S. M. a lmp'
1'atriz na sua so[emnc entrada nesta Côrtt.

A fim de se evitarem embaraços produzido
pelo encontr,o das carruagens, deverilõ as da!
pessoas, que podem entrar no Acompanhamento
dirigir-se até as 11 horas da manhãa para li porti
do Arsenal (onde lhes não he permillida a entra·
da), fazendo caminho pela Rua Direüa: para a
qual seguirÍlõ das Ruas de S. José, Ouvidor, Ro'
sario, Traz do Hospicio e Alfandeg<l.

Logo que se tiverem apeado as pessoas "espec'
ti\'as, voltaráõ as carruagens pela mesma nua
Direita e subir:lõ pela do Sabão até a dos Ouri·
ves, donde seguirúõ as das pessoas, que formão a
Côrte, pelas das Violas, e as das que tem o Titu·
lo do Conselho pela de S. Pedro; descendo pc,
las mesmas até a sua desembocadura na RUI
Direita, c tomando nellas lu;:tar encostad<ls sobre
o lado esquerdo, sucC1essi vamente bumas apu!
das outras pela ordem por que fot'em chegando,
sem pl·ecedenciu.

Daqui saliirúõ , quando para isso forem :n'isa,
das, para ~ porta do Arsenal a receberem as pc,·
soas, a quem perlencerem; vindo primeiro as da
Rua de S. Pedro. c depois as da Rna das Vio
las; e seguiráõ depois alé a Capella Imperial na
fórma qne lhes erá indicada.

Na re,tirada subit'ilõ todas as Carnwgens
pelas finas da Cadêa, Cano, Ou vidor : Alfan'
dega e Sabão.

Todas as canuagens c seges particulares que,
no mesmo dia, tjverem de ir á Rúa•.Direita, ó po·
deráõ descer pela de S. José, OU""idor, Traz do
Hospicio e Alfdodega; e devel'áõ subir pelas di
Cadêa, Cano, Ouvidor, Alfandega e Sahão; c
mesmo pelas de S. Pedro e Violas, depois que
tÍl'er pa sado o acompanhamento.

Os bo!ceiros cumpririlõ sem ii mais pequell~

opposição as ordens relalh'ns ús nuas pOl' onde
dCl"em caminhar, e lugares qne Je-vem tomai', e
que lhes forem dadas 'pela Intendencia Geral
da Policia: pena de se ~ .. ocede..e contra elles,

FOBMULAlIlO do acompanhamento de S, 111. a llllpc-
mtl'iz l1a sua cl1trltda nesta Cúrtr.

A marcha do acompanhGmento ~c execulará na
fórma seguinte: r r



.4 11'0 !S 1.82'9".
1.· Hum piquete de 2.0 soldados commanda-

dos por bum Alferes. .
2. A Musica das lmperiaes Cavallari!(as.
5. Os Correios do Gabinete.
lj. O Rei d'Armas,' Arauto e l)p.ssavaute.
5. Seis Porteiros da l\lassa. '
6. Seis ditos da Cana.
,. O Corregedor do Crime da Côrte e ClIsa.
N. E. Este e todos acima vão a cavallo.
8. Hum piquete de 50 Soldados commandados

por hum Tenente.
~. Irão depois, sem precedencia , os pessoas

que tem Titulo do Conselho.,. assim como as que
fazem Côrte (não tendo a exercer em}Sregos na
Casa Imperial), devendo' ir em carruagens de
vidros, e, não ,'indo assim, não se.rão admillidos
no acompanhamento.

10. O coche, que conduz o Porteiro da Impe
rial Camara, o Bispo Confessor, o Esmoler Mór
c o Porteiro da Camara que acompanhou a S.
i\l. a Impel'àtriz e S. M. FidelissiOla. Adiante
deste coche irão dous Reposteiros de cava110
montados, que terão obrigação de vigiar que se
conserve a boa ordem do acompanhamento, e,
pal'a esse jim, poder{,õ sahir do seu lugar qU3Dllo
1"ôr necessario. .

11. Hum piquete da Imperial Guarda de Hon
ra commandado por hum Alferes.

12.. Os moços da Estribeira que vão a cafallo.
13. (\ coche que conduz o Mordomo Mór,

Estribeiro 'Mór c Veador de S. 1\1. II Imperatriz,
c o Veador de oSS. AI.. II.

14. O coche qne eonduz o Mordomo 1\101' ,
Camareiro 1\1ór e Camarista de semana de S. 1\1.
o Imperador e o Mestre llc Cerimonias da
Côrte.

15. O eoéhe que conduz o Estribeiro 1\101' de
S, l\l. o Imperador, e que será ncompanhado de
hum moco da Estribeira a cavallo.

16. O· coche de respcito de SS. AA. n. , que
será acompanhado de dous moços da Estribeira
a cavallo, huni de cada lado.

17' O coche que conrluz SS. AA. II. com suas
damas, e a l\larqueza Camareira 1\lór, e que será
acompanhado de dous moços da Estribeira a ca
-vallo, hum de cada lado.

18. O coehe de respeito de S5. i\1l\I. II., que
será acompanhado de dous moços da Estribeira
a cavallo, hum de cada lado. Os mocos da Es
tribeira acimá' mencionados não dcv~m jámnis
ahir do~ seug lugares.

19, O co~he em que vão S5. I\HI. II., S. M.
F. c S. A. ll. o Duque de Leuchtemberg. O Ca
lli\ão da Gual'da Imperial dos Archeiros occupárá
o seu lugar do lado direito do coche ao pé da
roda; o Estribeiro 1\1enor tomará o mesmo lu
gar do lado esquerdo, e o Tenente da Guarrla
adiante do coche. Pelo lado de fóra do Capitão
da Guarda c Estl'ibeiro Menor, se formaráõ em
ala- os moços da Imperial Camal'a; por fól'3 des
te os Soldados da Gual'da Imperial dos Archei
1'os; e po' fÓl'a destes os moços da E$tribeira ,
toJos de chapéo na mão; ao pé de cada besta
do ooche irá hum mo~o da Cavallariça tambem
com o chapéo na mão••

20. 05 Ajudantes lle C!,mpo de S. M. o 1m·
perador entre a, :rpdas do cpche.

:u. A Imperial Gu~rda de Bo~ra.

~j. O coche que ,Clim~u~ a!lD;lmaS de S. lU.
a Imperatriz e S. ~. ,." .

24. Hum Esquadrão, de Cavallaria fechando
o acompanhamento.

O acompanhamento se dirigÍl'{1 pela rua Di
reita á porta da Capella Imperial, c logo que suc
cessi vamente se forem. ape,!ndo as pC~50aS do
acompanhameutf). deverão as respectivas carrua
gens 'seguir: pelo largo do Paço e Rua da Praia
lle D'J1\1-anoel, c voltar pela lluada I\lisericl)~di~,

para llcqeberem as pessoas, a quem pe1'tencerem
a .sahida d.9 PaçA. I

li Imperial Guarda de Honra, e a mai- Cavai·
laria, logo que S8. i\HI. II. se apearem, mar
charilõ para os seus qu,!rtei•.

PROVISÃO DE 3 DE OUTGllIlO.

Imp. avul~o.

.Miguel Calmon du Pin e A.lmcida, etc., faço
saber ú Junta da Fazenda da Pro"incia ue S. Pc
dro do Rio Grande do Sul, que S. 1\1. o Impera
dor, eonvencido da utIlidade que resultará ii Fa
zenda Publica e ao Commercio dessa Profincia
do estabelecimento de huma Allminlstraçáo Fil;
cal na poroação do Nor,te (.lo nio Gn,lOdc de S.
Pedl'C;>, conformal,l,do-se a semclhaJ;lte respeito
com o parecer do Presidente respecti vo , com as
informações dessa Junta, com o voto do Conse
lho do Governo, com a opinião do Ccn elho Ce
ral da mesma Pro\'incia, e finalmente com o que
foi consultado pelo Conselho da Fazenda: Ra
POI' bem ordenar provisoriamente o ~eguinte :
J. o Que se estabeleça na referi:.la povoação do
Norte huma Administração dependente da Alfan
dega da viUa do Rio Grande do Sul, composta
de hum Administl'ador que }lcrceberá 2 POI' cen
to de com missão obre o rendimento liquido da
me r(la Administração, e el'\'irú tambem de
The5011reil'0 ; de Illlm feitor que serriní ,le Es
crivão da Receita, e de hum guarda que senirá
de Conferente e Porteiro, sendo estes dous ulti
mo;; tirados d'entl'e os Feitorcs e Guardas ue
QlHJ1quer lIas AJfandega de Porto Alegre ou da
Villa do Sul, a arbitrio do Presidentc, c "encen
do ambos os mesmos ordenado1 qnc ol'a perce
be-m. O Guarda l\lól' da refel'ida Alfandega do
Sul fará .tambem o serviço que fôr exigido por
esta Administl'açãp" 2. o Que ne ta Administra
ção sejão de pachados e arrecadados os ompe
tentes direitos de todos os generos e mercado
rias que entrarem no Rio Grande, com destino
údita Povoação do Norte, aS. FraociõCo de Pa.u
la, Sel'rito c na adjacellcias, ficando toda,ia
sal \'0 ao donos ou consignatario' das me mas
mercadorias o direito de de pacha-Ias, qucl'cn
do, na Alfandcf}3 do Sul, huma "ez que ol>le
nhão da Adn;lillistração a guia neccs, ada para
conduzi·~s á margelU oprosta. Os lIIe t,.es uas
embal'cações que entl'arem, del'cráõ , p".1rtanto ,
exhibir immediatamente ao Admioi.lrador os



PROVISÃO DE3 DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

~liguel Caimon du Pin e A~meida, etc. , faço
saber li Junta da Fllzeoda. da Provincia de Santa
Catharina, que S. 1\1. o Imperador tendo reco
nhecido pela consulta do Conselho da Fazenda,
a que mandou proceder sobre o seu omcio ele 14
de Novembro do. anno proximo pns ado, que
acompanhou a representação de Estevão Bro
carelo de 1\lattos, na qualidade ele Procurador da
Fazenll~ rle 'sa Provincia , que havia grande des
leixo na arrecadação das rendas nacionaes, cujo

'cxtraTio era notorio, e talvez proveniente da
f~lta de t111ma administração I'egular e ,'igorosa,
e de. ejando o mesmo Augusto Senhor I'emediar
de prompto o máo estado em que se aclla nes a
Provincia a fis\Jalisação e cobrança da diversas
collp'ctas, ou das coutribuiçõe em geral, em~
quanto não forem dadas pelo Corpo Legislativo
outras e mai efficazes medidas, houve por be~
determinar, por !lua immediata resolução de 15
ce Abril do corrente, além da providencia que
já foi participada em Provisão de 27 do mesmo
ruez , acerca do The oureiro Geral e Deputado
dessa junta seja encarregado provisoriamente da

AVISP DE 6 DB OUJ:UllI)O.

l\Januscripto Bulhentico.'j

UI
administração dias neoàas dá< l\ro~incia, na con.
formidade das instrucções inolusas, assignada
pelo Contador Geral respectl"o, as qU;les a mes
ma Junta fará logo e logo executar em· t.oda a
sua extensão, e pelo llilodo'neJlas declaradó, cem
o zelo e actividade. que deve ter, e debaiXO de
stricta respoosabilidade. O quese cumprirá. Joa·
quim de Almeida Sampaio a fez. Rio de Janeiro,
em 5. do Oll~ubro de 1829. ~oão José Rodrigues
1I'e1l'elorO a fai7 esc1'6vel'.-MlgueL Calinon du l?1o
e Almeida.-Aclla se no Dim'irJ Fluminense n. 85,
de Iode Outulh'o de 1829'

E.xm. e R.ev. Sr.-Tendo communicado o Pre
sidente da, Provincia dp Rio Grande do Norte. ,
em consequencia das ordens q\le se lhe havião
expedido, que o Vigario da Cidade do N'atal Fc-,
H.ciano José d'0rnellas., duvidára receber em
matrimonio a filha de 1\lanoel Joaquim Ribeiro,
eom o Cadete Joaquim Ferreira Nobre, peJa,desi
guald~de que existe entre ambos, e em canse·
quencia de hum de~pachn que havia obtido,de V.
~.• o .pai do l'eferid.o Cadete, o Sargento l\lbr
Vicente Ferreira Nobre, não póde deixar de ser
mui estranho a S. i\l. o Imperadqr, que, não sen
do as questões sobre q~alidades de familias, e
conveoiencias dos casamentos sujeitas li jurisdic
ção de V. Ex., por sel'em meramente civis, e na
da involverem que. tenha relação com a fõrmula
e solemnidade marcadas pelo Cpncilio dt: Tren
to, V. Ex. se ingerisse em hum objecto que he
da privatil'a jUl'isdicção temporaria, epelos meio
mal'cados nos Alvarás de 29 de Novembro de
1775, e 6 de Outubro de l78tJ, esperando o mes
mo Augusto Senhor, que Y.,Ex. se cohibirú pa
ra o futOl'OI de fazer semelhantes prohibições,
afim de se não renovarem na sua Augusta Presen
ça queixas a tal respeito. DeQs Gunrd.e a V. Ex.
Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de Outubro de
182g.-José Bernardino Baptista Pereira.-Sr.
Bispo eleito de Pernambuco.

AVISO DE 8 DE oUTunno.
l\Ianuscripto authcntico.

Illm. e EXUl. Sr. - S. lU. o In~pgrador ha por
bem que, no dia em que entrar ó\ fragata que
conduz S. 1\1. a Imperatriz, e 1105 :5 seguintes,
se festeje a feliz chegada da l\olesma Senhora,
com luminarias em toda a côrte, e se suspenda o
flespacho dos Triqunaes: o que V. Ex:, fará pre
sente na Casa da Supplicação. Deos guarde a
V. Ex:. Paço, em 8 de outubro de 1829' - José.
Clemente Pereira. - Sr. Visconde de Alcantara.
- Aclta-se no Livro l'e~peclivo da Casa da 8«ppli-
caF-ão afl. 150. .

RESOLUÇÃO DE 14 DE OUTunRÇl.

Manuscripto authcntico.

Senhor. - Por 'portaria rda Secretaria d'Esta
do dos Negocios da Fa~enda de 11 de Agosto

••09
seUS' livros de carga ou manifes~os, para 'que á
Vista delles pDS ãu ser extremadas- as mercado
rias que se destiuão aos lugares mencionados,
C' se prosiga depois 80s de fuais termos. 5. o Que
na lUesma Administração' sejão igualmente d'6s
pachados, e nrrecotlados os compet~ntes dtreitos
de todos 05 gcneros que forem exportados dos
lugares mencionados no arti~ precedente, e
qu'e foram baldeados na Povoação·dl) Norte, c
b'crn assim sejão nellll apresentados todos os des
pachos de ~ahid:r, feitos na Altàndega do Sul,
antes que O'S generos de.pachados tenhiio -sido ,r
como he costume, bahleados naS' embarcações
que tiverem de exporta-los, e se acharem;' como
sempre ncontece, no surgidouro da mesma Po
l"oação, para que o ad\ninistrador possa fiscali
sar a dita sahida, e evitar qualquer extta'Vio' ou
fraude. 4. o Que esta Administl'ação, emfim', seja
regulada, na parte que res(!eita á importação e
exportação, pelo Foral tia Alfandega e pelas leis
existentes, e, na parte relativa aO seu regimen in
terior, palas instrucções que lhe forem dadas, e
pela ordens do Juiz da Alfandegn do Sul, a quem
.fica ubordinadn, devendo essa Junta, em pre
sença das circumstnncias Jocaes, que procural'á
examinar e eonhecdr, organisnr as refel'id'a. ins
trucções, e empregar ne te negocio, que S. 1\1'.
I. tem-lhe por muito recommendado, todo e
cuidado e desvelo que o seu zelo lhe suggerir,
certa drl que faril hum bom serviço se tirar da
presente medida, cujo mp.ri'to depende da sua
prudente execução, a utilidade que ella promette.
O que a mesma Junta cumpri'rit. José Nunes Fer
reira a fez. Rio de Janeiro. CIll 5 de Outubro de
1828.-João José Rodrigues Vareiro a fez escre
ver.-1\liguel Calmon ::lu Pin c ALmeida.-~cha
se 110 TJiario Fluminense 11. 85, de J O de Outubro
d~ 1829,



do COl'rente anno mandou V. lU. I. nemetlier a
este Conselho, para consultar, o requerimento
de .José Cerqueira Leite. em qlIe {lede .ser isento
de pagar o imposto de passagem nos Registos da

.Parahyba e Pallahybuna. (*) Vinha instl'Uida estll
supplioa de diversos info:rmes e pareceres Jados
pela.Reparl:ti~odo Thesouro Puhlico, que sobem
com os respectivos papeis.

E, mandando o Conselho ouvir o Procurador
da Fazenda Nacio:lal, respondeu este com o seu
oillcio de 21 d'Agosto do corrente anno, que
igualmente sobe inserto nos so.breditos papeis:
Estou persuadido de que, na actual ordem de
cousas, o aviso do I.' de Dezembro de 1815 se
não deve executai'; pois que, como que vai d'en
contro ao art. 179 n. ,5 do tit. 8 da Constitui
9ão, e por isso que taes isenções affectão as ren
das publicas, mui essencialmente quando não siio
geraes, e sim acompanhadas de clausulas c mo
dificaç,ões ,. na verdade mui faceis de inverter c
de illudir.

Além disto, os serviços que o supplicante tem
prestado prudente he considerar; mas não por
este modo. A ponte cus~ou muitos contos ae
réis; ha hastantes despezas para mante " o regis
to, e 11e preciso que elIe Ilvantage por algum
modo, aliús, muito mingoaria os orçamentos, e
alterando o calculo para os fundos l e contingente
destinado ás despezas publicas. Occone-me ter
ouvido que a ponte se llzêra no lugar mais es
treito do Rio., e que no anno passado perigllra,
e talvez se inutilisasse, se a agua avançasse mais
5 palmos; convjndo' por isso fazer-lhe desde já
2 lances, que ao todo tenhão de 80 a 100 palmos
e que não passaráõ de 10 a 12:tiJOOO rs., se
gundo o ouvi a ~um habil e zeloso engenheiro,
qual o Tenente Coronel !'rIanoel Joaquim Pardal.
Ora, mais esta despeza por buma iDcuria ,jil da
posição. já da pouca altura que se lhe deu, de
manda subs,idios. e essed actualmente só da mes
ma paisagem devem pt'ovir, .porque não estã,o
.orçados. Be por isso quç entenuo que taes isen
ções actualmente só por acto legislativo se podem
fazer, e que cumpl'e desde já prevenir o resultll-

(") Av.iso de 18 de Julho de 181.B.

Manuscripto authentiqo.
I

lllm, e Exm. Sr. - Tendo subido á rcal presença de
S. M, o reque~\nto incluso dos moradores do terreno
das Villas de S..Toão Mal'cos e Rczende, em que pedem
ser isentos do imposto de 640 rs. que pagão no registo de
Taguahy de cada vez que por ene transitão, e assim mais
de 720 qne pagão petos direitos do despacho, aUegando
ser esta pratica estabelecida !la annos ,quaudo antecedeu
temente 56 llrão obrigados a apresentar bilhete do Com
IIlandante do distl'icto em que moravão, tanta na vinda
como no regresso de ta Côrte, o que ainda presentemen
te se observa com os moradores de Taguahy, Parahibu
n~, Sacra Família e CantagaJ1o: he o mesmo 'A. S. ser
'Vi.do, cm attcnção fi. sua supplica e á resposta que so
bre eUa deu o Desembargador ~rocnrador da Real Corôa
e Fazenda, mandar remetter ao Conselho o rel'erido re
querimento para neJ1e ser deferido como fôr de justiça.
O 9:ue V. E fará presente no mesmo Conselbo para que
assim se execute. Deos guarde a V. Ex. Paço, em 18 de
Julho de 1818.-ThomazJ\ntonio de Villanova Portugal.
-Sr. Conde de Paraty.-Ac1la-se a.f1. 177 do Liv. do de
Rog. do Consel/lo da Feu&MlÚ1.,

do fatal que sentirá a ação, vendo a ponte t~o

importante. ~ qu'e tanl0 dispendio fez., e tll11L'!l
tempo I ccupou , Levaela pelas agollli, qualldo po
.dia atalhar-se, e o que não ~enos pungentemen
te soifrerá o Commereio interno. Assim, requeiro
se eoosulte, pat'a que S. M. o Imperador se digne
applicar hum dos effeitos das suas constantes so
lioitudes a este iRtel'eSsalltc objecto. Rio, 2'1

.d'Agosto de 1829, - Nabuco.
O que tudo visto, parece ao Conselho que o

supplicante sbmente póde ser deferido quando
passe o Rio em canôa ou outra qualquel1 embar
cação sua; porque não pôrle ser obrigarIa a pas
sar por huma pnnte ou bal'ca publica sómeote,
afim de se lhe exigir o respectivo diréíto de pas
sagem; que, utilisando -se porém o me mo sup
pli.cnnte da ponte ou barca dc passagem publica,
dev"C conLribu~r como qualAucr out,o passageiro.
Rio de Jaoeiro, 9 de Oulubro de 1829, anno
8.· da Iodepeudencia c do Impcrio. - José For
tunato de Bl'ito Abre~l, Sou~a Menezes. - José
Caetano" d' Andrade Pinto. - Manoel José de
Souza Fran!?a. Foi voto do Conselheiro Luiz
Thomaz Nav81'l'o de Campos.

Resolução. - Caml) parece. PilÇO, em lLÍ de
Outubro de 1829' Com II. I;mp~ial rubrica
Miguel Calm~n D.up.io c Mmei.da.

RESOLuÇA,Õ DE 14 DE OUTUBRO.

Manuscripto aUlhenticu.

I,>ede o Visconde de S. Leopoldo faculdade pa
Ta renunciar os ófficios de Juiz el'Altandega de
Porto Alegre e Rio Grande (de que he serveu
tuario vif:llicio). na conformidade da Carta de
Lei de 23 de 'ovembro de 1770 § 28. O Pro
curador da Fazenda disse que, não sendo nova a
pl'etenção, poi que 'depois da Carta de Lei No
vissima de 11 de Outubro de 1~27 se bavião fei
to taes conces ões, fillt j ustitia.' O Conselho jul
ga gue o supplicante e tÍl nas oiréumstancias de
obter favoravel deferimento, á vi la de iguaes
concessões, sem comtudo entendel'-se que são
officios I'enunciaveis, como inculca, em contra
dicyão coro o seo AI vará de serventia vitalicia.
Em 9 de Outubro de 1829'

Resolução. - Como parece. Paço, cm 14 de
Olltubro de 1829' - Com a rubricá de S. M. I.
-l\'liguel Calmon du Pin e Alm-eida. ~ Aclt«-se
no Cartol'io actual do Thesow"o N(lciónal.

DECRETO DE 17 DE OUTUBRO.

OoU. Braz.

Quel'endo perpetuar a memoria do meu faus
tissimo consorcio com a Princeza Amalia de
Leuchtemberg e Ei cbstoedt, por huma institui
ção util, que, as igualando esta época feliz, a
conserve com gloria na lembrança da posterida
de: E tendo sido em todos o tempos as distinc
ções honorificas sabiamente consideradas, não ó
co~o di&Oas recompensas de acções ilLustres,
mas como e.lllcazes estimulos para emprehendê
las, e merecer por ellas o reconhecimento po-
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Maquscl'iplO authentico.

A.\"Jso DF. i8 DE OUTUBRO.

AVI'O DF. 23 DE OUTlJ.lffiO.

l't(auusc1'Íplo aUlhenlic;.

IIlm. e Exm. Sr. - S. l\f. o Imperador ha
dDr audiencia DOS Tribunaes , 00 Paço da Cid.
de-, á I hora da tarde do dia 18 do corrente, p
lo fausto moli,·o da feliz chegada de S. lU.
Imperatriz: o que Y. Ex. fará presente ú Casa
Supplicação. Deos guarde a V. Ex. Paço, e
18 de Outubro de 1829. - José Clemente Pc .
I'a. - Sr. Visconde (le Alcantara. - Acha·se III
~itro ,'e,(pectivo da Casa da Supplico(üo , n. 15.

111m. c Exm. Sr. - Em resposta ao DvjSO
V. Ex. tIe 18 de Janeiro dQ corrente anDo, aco
panlJando a copia do omcio 110 Consul Brasileirt
llD Ciuadc do 1'0rto (*), cumpl'c-mc communica

bella'do ".0 (lo'Dezembro de 1824: Hei por'bem
ordenar que a parada geral dos sobreditos 2 ha.
talhões fique sendo, d'ora em diante, na ProvilÍ.
viocia de l\linas Geraes, nos pontos que mau
convier ao serviço. O Conselho Supremo l\lili.
tal' o tenha assim entendido, e o faça executar
com os despachos neeessarios, Paço, em 18 de
Outubro de 1829, 8, o da Independencia e do
Ilnperio. - Com a Rubrica de S. l\l. I. - José
Clemente Pereira.

blico: Bci por bem crear huma Ordem, militar
~e civil, com a deneminação de ~Odem da Ro
za--. Nêlla serão admittidos os beoemcritos,
tanto naeionaes como estrangeiros, que se dis
tin"'uirem por sua fillelidade iI minha Augusta
Pe~soa, e serviços feitos lIO Imperio; sendo re
"'ulada a sua organisação pela maneil'a seguinte:
t> Art. 1.° O Imperador do &asil he, e será sem·
pre, o Gran-l\lestre da Ordem; e o Principe Im
perial, Hel'deiro Presllmptivo da Corôo, Grans
Cruz, e Grande Dignitllrio l\Iór. Os outros Prin-
cipes da Familia lmperial serão todos Grans- D)lCRETO DE i8 DE OUTtIRRO.

Cruzes.
Art. 2.° Pcl1\S classes em que hê di vidida., te- - CoU. Bltz.

rá a ordem: Querendo dar ao exercito huma prova da mi.
I.· 16 Grans-Cl'Uzes; 8 Elfecti\'os e 8 HODora- nha imperial Clemencia, na occasião do meu

rios. Nos lugares dos Etrectivos que 'Vagarem -rausLissimo consorcio com a Princeza Amalia de
por morle, entrarilo por antiguidade os Hooora- Leuchtenberg e Eischtoed: Hei por bem, tendo
rios. Ningnem Sllrú nomeado Gran-Cruz, sem ouvido o Conselho de Estado, conceder perdão
ter já por algum titulo o tralamento de Ex. a todos os militares que, por dp.sgraça , tiverem

2. ° 16 Granue~ Dignilarios, com o tratamen- desertado das suas bandeiras, se, dentro do pra.
to de Ex. a zo l,Ie 2 mezes , contados do dia em que este rót

5. ° 52 Dignilarios. Só o poderá ser quem til'er publicado, nas respectivas Provincias , se Dpre-
já por algum titulo o tratamento,de S. a sentarel;n nos seus Corpos, ou aos CommDndan

4·· Os Commendadores, Officiaes e CavalLei- te~ lias Armas; e pennittir que assentem pra~
I'OS que en fOI' servido nomeai'; gozandCl os I.·' em 01111'0 qualquer. Corpo, quando assim ore.
do tratamento de SenhOI ia ; os ~. o. tIas honras c queirão, ou esliver fórD da 1'1'0 vincia aquelle, I

continencias que couipetem aos Coroneis ; e os a que pertencerem. O Conselho Supremo l\liIi,
5.·' as dos Capitães. tal' o tenhD assim entendido, e o faça executar

Art. 5.° As insignias qlle tocão ás dilferentes com os despachos Ilccessal'ios. Palacio do ,Rio
classes são as dos desenhos DIl nexos; e a fita cór de JDneiro, em 18 -de Outubro de 1829, 8.•
tIe rosa e branca. Independencia e do Imperio. - Com a rubricl

Art. 4·· Os GrDns-Cruzes Effecthos us..ráõ de de S. 1\1. I. _ José Clemente Pereira.
bandas da referida CÔI' , P01' eima da casaca ou
'farda, com hum coUar .furmado de rosas d'ouro
e esmrJlte, nos dias de CÔI·te e Grande Gala.
Nos mais dias tral'ãõ so as bandas por cima ~a
l'estia, como os GI'ans-Cruzcs das outras ordens.
Os Honorarios usaráõ do mesmo, sem collar.

AI t. 5,· Os Grandes Dignitarios e 0:\ Dignita
rios trarão a medalhD pendente DO pescoço, e
chapa na casaca; com a dilferença de não ter co
rôa a medalha e chapa dos 2.·'

Art. 6.° Os CommenJaJores e Officiaes usa
ritõ da medalha e llhapa na eaSDca; com a mesma
difrerença de não ter corôa a medalha e eh,apa
dos 2.°'

Art. , .• Os Caval1cil'os trarão a meualha co
mo usão os das Ollt.·as ordens.

Art. 8.· O despacho e expediente da Ordem
fioa p'ertencendo ii Secretaria d'Estado dos Nego
cios do Imperio.

José Clemente Pereira, r.lc. Palacio do Rio
de .Tan~iro , em 17 de Outubro de 1829 " 8. o da
Independencia e do Imperio. - Com a rubrica
de S. M. L -José Clemente Pel·eira.

DECRETO DE i8 DE OUTUBRO.

Coll. Brn.

'Scndo necessario designar o lugor da parada
"'cral dos batalhões de cacadores n. OI ro 'e II de
~.alinha do exer~ito, PO'I' não podeI' mais verifi
car-se no que foi estabelecido por Decreto e Ta-

C') lllm, e E:tm. Sr. - Pela copia do oficio de 2sdr
Agosto ultimo, ao Presidenle da Provincia da Babia, I

documento nelle refCl'ido que acompanhou II do i" ck
Setembro, dirigido a V. Ex., veria V. Ex. exposlo btt
dos meios, çom que as partes procutão ilIodir nesle C
sulado seus devidos e legaes emolumentos. <Agora poc,"
tratarei do outro que costumão praticar COIU as babih
ções, cuja execução deve ter "ligar no Imperio.

Para se evadirem,:,quelles emolumentos requerem el"
a Juizes Portuguezes, (Iroe~erell1 cm taes justilica~õel,1



ANHO DE 1829. 1 I
õl V. E~, que, na dat.l de hoje, ficão cxpe,!il1as as
ordens necessaria~, afim de se não cumprirem as
rl'ccalol'ia~ que po são "ii' tias .Justiças de 1'01'
tugal. Deos gual'lle ii V. Fx. Paço, cm 32 de
Outuhro de 1:-129' - .José n.;rn lrl\iu I napli '
ta Pel eira - Sr, ~larqucz d, Aracaly.

A.VISO DE 251m OUTUllno.

IIlanuscriplO alllh"ntico.

.!lllgan,lo de muita I'alltagcm ii Fazcn,l" rubli
ca o projecto de fawr OII'1"e"(Hlal' ":11\ hum Tr'api
'he, POI' <:allta .Ia 1dministl'ação das Diver..as
Rcnrfas, a\suns ,leiS pl'oduetos de nos a cu\lura.
. indu,tria • pal'a que St~ el'ile por meio .le huma
.;calisacã" regul,r II notodo extravio dos direi
o, naeionacs; e sa!lrm,ln que o Tt'apiche d t Or
dem se acha arrendado a Vm., 0\1 a huma
companhia. de que !te socio : desejo saber, 'le
I)rdem d,~ S. ~l. o Imperador, se a illtlica,la com·

anhin qUeI' ublocal' Ú Fazen((3 (I mesmo Trapi
he, 01\ ceder-lhe todo o direito 'lue ora tem ao
eu nso; c bem assim as con,lições e tel'mos com
uc se prupol'ú a I'nl:l' a rcfcl'ida sublocação. ou

:essão, Deos gU:lI'Ile a Vm, Palio. 25 .Ie Outu
lrO de 1829. - l\ligud Calmon dll Pin c Almei
a, - SI'. Antooio José de Brito.

os do Juiz de Paz da Freguezia dc·_·o~sa Senhora
110 Amp~lro, tIa ViIla de ~larid. de 21 e 2; de
Agosto de,tc anno, em respo,ta :'Is representa
ções quc contra clle lherão F"tmcisco Melltle de
Can'alho e Luiz J(J é d'Ah'llI'cnga, r.o~to que
"icssc no conhecimento 110 quanto erão mal flln
,latias taes .'cpresentaçõcs, comlullo, ol'dena S.
1\1. alhirla no mesmo Jl'iz lle Paz f(lIe não de\'c
j;'lmais usar das exagcfadns exprcssões de} que 'o
S~rI io no referidos omeios, sobre fi seu blll1>l
serviço tJ opiniiio ue sel'em as mcdidas que to
mou saltitares para conter us n,{.o a pratical'cm
,'iolencias e al'bitrnl'iedades porque (\s Emprc
gados publicos , procurautlo f1esclllpenhar exac
tamente as suas ohrigações, Ilevem espernl" que
os 10:Jvol'es lhes scjão uados relos Sllperiore' e
pelo Publico, que lião Ibc' faltarilõ iI justiça Ile
que se fizerão dignos, c quc, mcsmo pal'a repri
mil' e conteI' os miws , só serão licitas c snlul;treS
n5 medidaõ 'lue I indicadas pelas lei' , forcm re
gularment.e poslns em practica. Ocos gual'(lc a
Vm. I'aço, em 28 de Outubro de 182n.
Lucio Soares Teixeira de Gou "l'n, - Sr. Ouvi
dor ela Comarca do Rio de Janeiro. - Aclta-se Il

[l. 86, v. 8~ do Liv. 10 dI/. Corte, lla SeC,.ctUl ia
da J ustiçl!.

1001" unIdO.

Miguel Calmon du Pin c Almeida, elc.: Fn
ço saber iI Junta da Fazenda da PI'ol'incia tlc S.
Pedl'o do ruo Grand0 do Sul que S. M. o IllIpC
rador; por immp,diatn rcsolução de 10 do COI'ren
te mez, tomada em consulta de ~. do Conselho
da Fazenda. a 'luc mandou proecder acenla do
omcio tia tlila Junta, de 10 de Março do :Innll
pa!'sado, no qunl expõe como meio mais conve
niente COlltl'(\ctar-se o imposto de.6 rs. nas
tabernas e lojas de behidas da dita Prol'incia , do
que eslar (\ sua al"recadação a cnrgo das Carnal'n!'
Municipaes, l'Í~to o atrnzo que ha na respectil'a
collecta: Houre por bem Ilelt'rminar que, não
sendo esta I'cnda da natnrcza daquella: que, pela
difficuldadc de seu manein, exigem ser nrrcma
tadas; c no CaSO dc niio SCI' Jetcrminadn na Car
la Regia de 18 de ~Iaio de 180 I , que éstühele
ceu o dito imposto, a inlel'\'ençiio das Camal'as
na sua cobrança, ali:is menos bem acouselhada
pelos interesses da melhor arl'ecadação : ponha
sc em Admini 'tração a mnsma ren(la, no ninando
a Junta exac.:lol'es, qne ~ejão nlHluallos C(lm fian
ças, os quaes. eOIll esc!'· iics I'roprios tle 'ua I'C
ce:ita, procellão a hum exacto lancamen .le
totlos os hOlcCJuin e tnbcl'l1a do Di t;'icto (ln wa
arrccadaç:'io, e fnção cntrar IIn TIIl'~ollral'ia Ge
rai o que :llTec:lllolrcm 111) filll tle ca(la mel., ~e

estiverem IIU \n"ar da I'esidctleia tln .Junta. ou a.
quartt'is, c~talltlo mais IrJllgll; e oll!Jo,im qUI! a
c~te c, actores se anncxe a eo!JI'aliCrt de outl'a,
rentlas -(ie I'ccehetlorin tlial'ia, com~ a tio ~cllo
110 papel, impo~to ii fa \'01' 110 Banco. ~i~a ,le
bens de I'ai~ c meia, i 'a dos (l'cta 1'05 ladillo',
c 5 ré is Ile subsidio imposto na earne I'crdc:le
vacca~ consumo; al'bilranu,,- c-lhe" huma COI1l-
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I'Ronsio DE 26 DE o TURno.

01' aelos testemnn1aavcis ou documentos, fazem suas pro
as qnc são pelos mesmos ,Tui1,es julgadas habililadas,
rol'erindo sentença, as qnaes ap,'esenlão no Consulado,
ara obtl1l'cm a certioJr.o de ser verdadeiro o signal do
uiz ou 'fabe1lião que as reconhece, cI'itando assim de o
azerem Ilellc.

Pareceu ,me sempre absurdo este modo de proceder em
aes actos; porém. como julgnei os Juizes no Brazil não
stariãn 1'0" huma tal sentença que ataca tanto a sua ln
el'enc!eneia como a do sen Corpo J udieial, e a acção
a eompetencia de Juiz, ficaria sem eUeito, não só tal
enlen,:a, IDas os documentns comprobali,'os cm que el
as SI! rundão, "istn a l:,lta da qualificação consular neste
'aso em cada hnm delles, que exige o § 1i, das instrlJc-
ões, como disse no documento qoe acompanhou aqoel

le omcio, existem como lei do Tmperio.
Nãoteudo porém ncnhulll daquclles documentos volta

do a huscar aqlJella qoalilieaçiio, infiro que 05 Juizes no
llrazil são igualmente ilIudiclos, on dando execução
áqucllas sentenças, ou como I'alidos ãquelles documentos

ara fundarem no"as senteueas, cujo abuso c usurpação
C jurisdicção e da"qualificaçãú dos lloeuU1en~os, nos ter
os rcrcl'idos, parcce não dever existir em conh'adiccão

• lei " gra"e damno daquellcs emolumentos 1'01' aqueÍlas
ostrucções cstabelecidus.

Devo bmbem dizer que nc.te Consnlado se telU ignal.
lcnh, apresentado i, qU3Iifica~'ão, algnlllns precatori"s

lassadas por dill'm'cntes J uizcs nestes Heinos pam tcr p.~e·
nr,ão, o que tambem mil parece incompetente, e sobl'C

I que ha dias soube, pelo Desemb"'gador Alexandre Tho·
maz de Mames Sarmeoto. desta Relação, \lcUa sc havcr
nepado dar execnção ô' liumn passada 00 Imperio, como
palz p.stranbo. o quc tudo commllnico a Y. Ex, t>a"a
que! Icv3n,lo ao cunhecimento de S. M, 1. I se sin'a di..
zer·me o 'IUe o mesmo A. S. fuI' sel'I'ide) resoh'cr para

e~1 governo llffi laes assumptos. ])eos goarde a V. Ex.
lutos annos. Porto, 24 de 'ovcmbr de 1827.-Illm. e
x~S'" ~IarqueL de Qucluz, ~!ini tI'O e Secretario de
,I dos Negocias E trangciros,-De V. 'Ex. mnito rcs·

eltoso attenlo e ve cradnr.-A.ntonio ~a Uva Caldeira.

TOMO TII_

:\vrso DI' 26 DE Ol!TUnnO.

lIlanuscriplO aul!:.,nticu.

S, M. o Impel'<\llol'. a qllCRl fiz [H'eseote o ofü
io de VUl, de 10 do eOI'l"cnle, rl'lC acompanhou
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DECRETO DR 31 DE OUTUBRO.

ColI. Ploncb,er.

Bei por bem Domear pal'a membros da Com
missão d'assignatura das uolas, {Iue, cm coorOl
midacle do Art. 5. 0 da Cal'ta de Lei de 25 de S
tembró passndo , devem substituir as actuaes
Banco dp Brazil, as pessoas eon tantes da rela.'
com que este baixa, assignada por I\liguel C
mon du Pin e Almeida, do men Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negooios
Fazenda, e Presidente do The"ouro Naciooal
que a sim o terú enteudido , e faça executarco
os despachos neces arios. Palacio do Rio de J
neil'o, em 51 de Outubl'O de 1829, 8.· da Iod
pendencia e do Imperio. -Com a rubriéa de S
I\I. o Imperador.-Migucl Calmon du Pin eA
meida. ~,
REL_\ÇAÕ da, pelSsoas nomeadas partl a commissáo

alSsignnlttra das notaIS que devem ISubstit uir
aei unelS do Banco, conforme o artigo quinto
Carta de Lci ele vinte e trC$ de Setembro d
anno.

José de Reze'nJe Costa do Conselho de S. J
o Imperar.lor.-Joaltuirn José Pereira de Faro,
José Franoisco de 1\1esquita.-Joaquim Anto.
Ferreira,-Pedro José Bcrnardes.-José L
i\loura.-Joaquim Teixeira de Macedo.-S
Franoisco Beroardes.-Manoel José' da Siln.
José Ferreira dos Santos.

Palacio do Rio de Jarreiro, em 5& de Ootall"
de 1829.-Migltsl Ca!mon du Pin B JltmsÍlÚ.

de 182g.-lUiguel Calmon du Pin e Almeida.
SI'. Desembargador Juiz da Alfandega interino
desta Côrte. -Aclta-lSt no Dim'io Fluminense, n,
104 , dc 2 Novembro de 1829,

D~CRETO DE 31 DE.OUTUBRO.

ColI. Plancber.

Hei pOI' hem nomeaI' na conformidade do art
5,· da Carta de Lei de 25 de .:ietenJbro deste
aono, a José Antonio Lisboa do meu Conselho,
a Igoacio P.atton Deputado da Junta da Cam
d'Amortisaç:lo, e a Manoel Joaquim de Olivein
Leão Contador Geral da Primeira Repartição do
Thesoul'o Nacional, para membros da Commis
são do Governo, que se deve empl'egar nos ob·
jeetos uesignados no Art. 4.· da dita Carta de Ic'
I'egulandu-se a este respeito pelas instrucções
com este baixão assignada, por Miguel Calmo
du Pin e Almeida, do meu CQnselho , Ministro
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda
e Pl'esidenlt: do Thcsouro Nacional, que manda
rl\ abonar a cada hum dos ditos membros duzeo
lo' mil réis por rnez de gl'ntificação, emquant
durarem os trabalhos da referida Commissão.
mesmo 1\1inis1l'0 e Secretario de Estado o ten
assim entendido, e o faça executar cOJU o desp
ehos necessarios. Palaeio do Rio de Jaueiro, c
51 tle Outubro de 182g, 8.· da Inrlependencia
do Imperio.-Com a rubrica de S. lU. o Imp
radol'.-i\iiguel Calmon du Pin e Almeida.

CIRCULAR DE ;;0 DE OUTUBRO.

IlDp. anIso.

S. _I. O Imperaclor, tomando em considera
cúo o ~eu offieio de 11 do'corrente mez , sobre a
~ecessidar.le de tornar se Yigol'osa a ~nudavel pro
videncia r.Iada em l'rod 'ão de 30 Je Olnrco do
1812, e desejando /lccorrer a quaesqucr irrégula.
ridades, que possão ha ver nos despachos de gene
neros de estiva, sem comtudo }'etardar ou em
baraçar as opel'ações do commel'cio, ha por bem
ord-.:nar: 1.. Que V. m. passe a nomear hum om
cial da alfilOl1ega , iutelligenle e probo. e da sua
confiança, para que assista ii descarga dos gene
1'OS da estiva, nos lrapiches em que devão ser
recolhidus, e nas praias em que deverilõ ser de
sembarcadas, e ahi verjaque se taes genero~

conferem com as amostras pelas qnae5 forão des
paehad'Os, e com os de. pachos pelos quaes paga
rão direitos, com ordem d~l aprehender todos
aquelles que não conft'rÍl'em. 2.· Que para ha
bilitaI' o referido Offieial a poder preencher a la
boriosn Commissão, de que he encarregado, V.
m. porá ás ordens dellc seis Guardas de recon
hecida probidade e zelo, que serão occupados
diariamente, inelnsive os dias sautos de guarda,
na verificação acima indicada, de"endo o mesmo
offieial vencer, além do ordenado do eu empre
go, a gralifieação mens,1! de 50''t/Jooo réb que
lhe será augmentada iI medida que fUI' scllllo mais
patente a grande utilillade que se espera de 'la
medida; e ah nando-se aos Guardas (que serão
afiançados) além do jOl'Oal de I:t/:JOOO a gratifi
cação dial'Ía de 200 I'éis , que igualmentl: lhes
será augml'nlaua como ito fiea ; e 5.· que, para
o /intde se poder executar como convém, V. m,
faça intimai' a todos os donos, ou ndmillistl'atlo
res, ou caixeiros dos trapiches desta Cidade, que
não dem sahhla a genel'os alguns ela estiva, sem
que sejão primeiramente examinados pelo refe.
tido olieial, e sem que se lhes apresentc o com
petente despaeho com o -visto - e rubrica do
mesmo OOicial. debaixo da pena imposta a aqnel
le que f"xtravião o direitos nacionae. O que
parlh:ipo a Vm. para sua inlelligen9.ia e devida.
execnção.

Deos guarde a Vm. Paço, em 50 de Outubro

mlssao ,'azoavel, que eub,'a as despezas do eos
r teio das I'endas cobl'at1as, e ehegue para satisfazer

o trabalho do exaetor e escrivão da sua I'ecebedo-
ia, ao quaes c devem dar io~trueçõe5, que re

gulem o methodo da cobrança II escriptul'ação
I'espectiva, de maneira que, em lino; PI'op"i09,
e nunca em hum só, se assente cad, huma das
rend"s com uistincção tle époeas, tle pes oas c
quantia' ue qne procedem as addiçõ s nrreca
dada. O que tudo se par~icipa II dito Junta para
sua intelligcneia e execução. .Justino ./o·é de
Araujo a fez. !li de Janeiro, em 26 tle Oulu
bro ue 11829' - João Jo é Uodrigllc:; Yarcil'o a
fez e C1'ever. - Migud Calrnon LIli Pin e Al
meida. - Aelta-sc no Diario Flumincnsc, n. 104,
d~ 26 de Outubro de 1829.
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DECBETO DE 31 DE OUTUBRO.

ColI. Plaocber.

CoostandO-I1,le ,por omcio do Presidente do
{;eal':J, que algnns indh'idoos e quecillos do cu
solemne jurameoto ao Go,"eroo ConstiLu'cional,
qne felizmenLe rege este Imperio, e que eu mui
to desejo manter, attentavão contra a sua exis
tencia, afim de proclamarem ali o GOI'erno ab 0

luto, e exigindo a segurança do Estado, que em
Laes cil'cum tancias , attenta a distancia em que
seacha a referida província, se atloptem promp
ta e energica medidas, náo ó para extirpar e
punir oa sua origem tão horroroso crime, como
para fazer cessar o progresso de ,eus terri veis ef
feitos: hei por bem, tendo ouvido o meu Con
selho de E tado. e na conformidade do artigo
cent'Ü ,etenta e nove, paragrapho trinta e cinco
da Coo tituição , ordenar que, no caso de se ter
desgraçadamente realisado Ião detestavcl projee
to, ~e suspendão provisoriamenLe na sobredita
Provincia, por tempo de seis mezes , (se antes se
não tiver con eguielo o rc tabc1ecimento da or
dem, e a perfeita tranqnillidade della) os para
graphós quarto, sexto, septimo, oitavo, nono e
decimo do citado artigo, pal'a que, sem as forma
lidades nelles marcadas, se possa proceder contra
quaesquer pessoas complicadas neste delicto , fi
caodo todos os mais em seu inteiro vigor. Lucio
Soares Teixeira de Gouvêa, do meu Conselho,
Mioi tI'O e Secretario de E tado dos Negocios da
Justiça o tenha a im entendido, e faça execu
tar. Palacio do Rio de Janeiro, em 51 de Outu
bro de 1829, 8.· da Independenma e do Imperio.
-Cnm a rubrica de S. M. o Imperador.-Lu
'Cio Soares Teixeira de Gou vêa.

RESOLUÇÃO DE 31 DE OUTUBRO.

Manuscripto authentico.
Senhor. - Por pOl'tal'iJ da Secrctaria d'Esta

do dos Negocio do Imperio de 51 de Março do
(orrente anno, manllou V. ~I. I. remetter a este
Cooselho o requerimento de Antonio l\laehado
de Carvalho, do th,wr seguinte: «Senhor: diz
Antonic 1\1achado de Carvalho que, tendo em
tempos de sua prosperidade, levado do desejo
de ser uLil a seus semelhantes, prestando, quqp
to em si esteve, não or<!iouios servi00s aos po
povos da pl'ovÍ'rJcJa da Rio tia Prata, e muito
principalmenLe 305 de Honlevidéo c Buenos-Ay
re , quae., além de outro , () ii' t<lUlar a si a subs
cripção a favor da p"3ça ue Uoolevidéo, qUólndo
C!JJ apertado itio; soccorrcr COul supprimcntos
aos espedieutes de amb.os os mundos, afim de
qUe seu na"io podes em eguir viagem; e final·
lIlente o de levar a seu cU.lo ao Hio da Prala a
vaceioa , em tempos que o estragos da pe te as
olavão afJuelles povo, como tudo consta do
documento e alt 'lado' junto ; aCQntece que,
eodó aJversa a orte, el'l1 tempos que aquella

provincia se-acbava unida a e te 1mperio, e del
la f~l,ia parte, requere 'Se> o Supplicante para i,

I tn~o já paralytico, e :9 filhas bllma pepsão pe
CUOlaria, em I'emunerar.ão,dos sel1iços pre tados

a aqueII a. pl'oviocia; s requerimento, que re
mcttido fôra á Camara, c acolhido voltou, foi
mandado consultar ao Conselho de Fazenda. que

sultou apre tação do Supplicante não ter lu
gar. em consequencia da re posta do Procurador
da Cnrôa e Fólzeolla ólcionóll, em que affirmava
jn tel" sido o Supplicante remunerado com a peO
são de 650;U; réis , em sua vida, e de todas suas
5 filhas. O Supplicante, Senhol', não se póde
pOUp3t· a levar 1'1: peito amente ao conhecitnento
de V. M. I. que e ta pen ão, filha da muni~cen

cia de V. M. L, em con.;equencia ,lo en'iço
prestado pelo Supplieante ii sua Nação júmai
p,odião ~l' confundido com aquelles l]ue mos
tra feito a huma PrlHincia e trangeira , c que
depl}is fez parte deste Imperio. O Supplicante'
julga qrLe a 1." graça não o inhabilita para poder
gozólr da 2.', huma vez que o el'l'iço que 'ael'i
fica para a suaacquisição ão diver'os, e r.m tem
pos di versos pre lados. N'esta5 circurnstancias ,
pois, vem o Supplicante novameute 11 AlJo'u 'La
Pl'esénça de V. M, I., de cujo hemfazejo coração
c$pera que, atLendcodo ao estado de saude do
SupplicanLe, c ii sua numerosa familia, lloouirá
a sua supplica, fazendo-~he a gt'aça de, em at
tellçáo a seus relevantes serviços preHados d pro
vi,ncia do Rio da Prata, conceder-lhe huma pen
sâo pecuniada, dUl'an te a sua vjda e ela Uas 5
filhól. Pede a V. 1\1. J. e digne deferir ao Sup
plicante como requerido tem. E. H. nI. - A.
Uachado de Carvalho.

Depois de sllti fazer o SupplicanLe a dhersa'
requi ições do ProcUl'ador da Fazenda acional.
re pondeu este ultimamente, sendo ouvido, (J

seguinte: - Deve mantel' na Imperial Resolu
ÇãO de 7 de ovembro de 1828. Na vel'dade,
seria extraordin<lrio que o In:perio , prinCipal
mente depois da Convocaçãp Preliminar de '; de
Agosto de 1828, gravas e os seus cofres com
renda prestadas delle a quem. ervio e utili
sou cm paiz estrangeiro, e que, demais, em
tempo em que eIle fazia parte do Imperio. tora
já considerado, e em taoLa forma qual a qne se
depura dos dos argumentos pl'oduzid()s na Con
sulta de 4 de SeLembro do aono pus ado, e do
documentos que bra, pela 5." vez, apre eutp.
In.deferivol he pois o pedido. Rio, 21 de ~{;ns

to de 1829. - . J abuco.
Depois O COl'regedor Fi. cal das l\lel'cê disse:

- Conformo-me com II re posta do D. Procur..
dor da Fazenda. R~o, 5 de Setembro de 1829'
- Souza.

O que tndo visLp, parece ao Con elho que os
erviço que aUega o Supplieante , e que \'. J.

I. manda consulLar, não perlencem ii la c d'a
quelles que cumpre remunerar, accrescenllo l>C

rem prcstad'ls a huma nação estrangeira. Hio 5
de Outubr'O cle 1829, 8.' da Independencia e do
Imperio. - João Pre tes .le 01ello, - Jo t: Cae!
tano de Andrade Pinto. - ~1auocl 10 é de Souza
França.

Resoluçiio.-Como parece. Paço, 5t de Ou.
tubro de J 829' - Com óI rubrica imperial - Jo
sé Clementê Pereira. - 4.clm.-se o originccl no Cnr··
torio actual do Thesol,lro acional.

13··
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RESOLUÇÃO DE 3 DE OUTUURO.

Manllscriplo aUlhcntico.

Deu parte o Escri\'ão.do Conselho da Faze a
em officiode 16 de Marçodc IS~9, dc ha\'er of
ferecido melhor lanço cm praça tIo mesmo Con·
selha, Thomaz Rafael Jus ~antos Pires, pd.> tra
balbo e tlcspeza do Sello da A.lfanllcga da CÔI'te,
sendo.a differença a favor da Fazenda Nacional,
a de 5:562WJ 151 réis. O ProcuradO!' da Fazenrla
respondeu que (:ra convcniellte ultimar a arre
matoçáo pelo lauço offerecido POI' Thomaz, visto
preencher-se assim com "anta~eOl o displlsto no
Art. 2.· da lei de 6 llc No I'embro de 1828. Que
porém condnha declaraI· qne o SeBo d'.l\·c ser
8empre fdlo pn\' imprcssão, e que ,ic\"e ficar por
conta dos afl"eu)atantes a maio\' dcspeza pI'O "c
nicntc da re,'og-ação da l'e50luyão dp 9 de 1\1 a1'\:0
de 1814 • c ad-o de 7 cIe Janr:iro de 18('9, que
dispcnsava de serl'm desmanchados os fal'dos fies-
inados it costa <I' Africa.

O Escril'ilo da mesa do Thesouro foi de pal'c
ceI', que devia o negocio tornar ao Conselho em
final deci ão. paI' cumprir, "entiJar- se o que
sobre elle pondera o dito' Procurador da Fa
zcnda.

O Conselheil'o Thcsourciro Mór se conformou
com o I'cfcrido pareccr. Remettido o negucio 00

Comc1ho da Fazenda, foi nO\"Bmcnte ouviJo o
Procurador da mesma, o qual respoudcu : Que
sustenta"o o neees,:id:lde das dedaraçõcs, c que
nola\"o mais, que, scndo geralmenle sabido,
o licitantc cstanJ "t1stl'icto ao conh'aclo das Ca
palacias, c a prc idir aO'serviço d'clJas, não 5,1
hia~" torna,ão inconcilio\"cl, ou mcsmo suspci
toso estccncargo, ascondições7."9'" 15.., 16.',
17,', 2~, ',23.', 2!1", 27.' c 29.' qne :IcOmpanlla
rão n prO"i~ão de ~6 de Agoslfl de 1820, C reso
lução dc 22 do mcsmo lllez c anilo. c que farão
rcno"ul!as e snstentadas pela rcsolnl,:50 de IG ,
cm consulta de I;;) de DezeOlbru de 1824, de 6
de Abril cm a de 21 de Março dc 1825 , C que
oinda proccfJem na arrcmatação, que mro anllllfl
ciada na consulta do .. o tle Outuhro re ohitla
em 7 de uezernbro de 1827. Entretanto, dirigirão
Thomaz SOal'CS de Andrade, l\Janocl Gnl11cs de
Oliveira Couto, c Antonio José de Brito. hum rc
qucrimcnto 00 Conselho, pedindo que s~ lJou, C.

se como ratifie~tlo POI' ellcs o bnço ollcrccido
peio I'allecldo Thollla7, Rafael, com declul'açtio
de principiar () ~()lJlraclo no 1. 0 dc JancilO de
1830.

O Proeurad(r'lla Fazen(b respondf'u que c;;da
\ez ulais e Cnn, I'ncia da di con"cnienria da od
mi são dos slIpplieantcs pora o <lrremataç,lo em
qnestão, por j:'i estar'em engajados rml huma eOl
pl't:za que tl'lll dallllella tanta dependencin, Quc
estanilo a fine1:lr-.e o pr:tzo do comml'l'cio da es
'Cravatura, o Incro ,pro,'ellicnte ii Fozenda do
Dloior lanço, lião esta\"o cm proporção com o
tle5pcza que se dEixada de I'ozer se continuasse o
dito Cflmmel cio. Entendia, pois, que devia con
sult<lr-,c o negocio ~obrc no"o calculo rio Juiz
d'Allàndegaemqne fo se allendida esta circums
lanci:l, a econo/JIia de quc lIe snscrptin! a C~sa

do Sello , e a diminuição (lo prcço do chul1Jbo e
fio , no caso de subir o combio. j'areceu 00 con,
selho que, havendo procedi.loem forma. e preen,
chido ponctnal e exactamcnte as fc.rmúlicIadcs Ic·
gaes e do estylo • em "ista da Id c ordem dI! S,
1\1. o Imperador. nada mais dell/) se podia eri·
gil' a não scr a nltill1nção clcpendr:nte d~, re,;olu·
ção do nlcsmo Augusl~ Senhol·. Entendia que ..
dU\'iclos tio Procurador da Fozen.la crào fllnda
.Ias. huma~ soure supposiçõcs (1IIe não são do
cunhecimcnto do mesmo conselho, outras sohre
factos que se pO'lcm tleduzir de expres,ãl' da
me,mas cOIHIi~'ões appl'ovad~ls por S. 1\1. L, com
que fUra posto cm prara o referido conlr;lcto;
e que, pOI'lanto, nenhum pesomereecnl, são (Iel'

nCt:essarias c não augmcntiio ou fegllrãn os inle·
resses da Fozcnda. Que, 'c Thom~ll: Hal'aclltr,o
que p,.,r .eleição uo nl'l'élllaL<lnte das t'<Jpata7,io I

Tllomaz Soares, de quc hc ~oci", auministroo
mesmo contracto, nãl'; he do conhecim 'nlu do
consclho, c oinda que o'lsim t'flsse , n:lo obsto'l
a s.:r arrematonte tias d, spelas do Sellu. paI is!"
que em qualqucl' destes contractos se não exi~el

oolministracão nominal de Thomaz Halilcl 11I1>

a sua l'e;;p~lHabilÍtladeao cumprimenlo lIas obri·
gações do contl'acto , sende a dcsignarão do ad,
ministradorcs de li\"l"ll ....Litrio dos contl'actal!o'
I'es. Que esta "a expressamente declarado na I,

condição. que o sellll seria sempre p ,r Í1l1prc;
são. e que finalmente foi por I)l'r!cm que se r,'
tab.eleccu a Ulaneira por que 01':1 e: 'cllfto na AI·
faDllcgô a~ fazemlas pnra a cu, ta de Le.-;le: e que
os molilos que a dia derão lugar m1J8i'leOl,
Que felizolcntc estara u findar-se o commcrcio
da escl'a'l'allll'a, ma , ainua quando a ~jll1 uno fOi

se, admillido a reclarllação do I'rncurudor tla Fa
7.cnda, seria necelisario estabelercl' nO";1 eondieáo,
e correrem novos lanços, l:xtinc;la a ohrig'~çã~
dos q'lO os llel'ão , vi,to que cresci .. muite) a eler
peza. Declôl'a ii final o Conwlho, quc, se the;,
sido Ilul'ido a tempo sobre a neccssidade ou uli
lidade de ~cmelhanlc contl'actu, lahez pndes.
lerl"ito \'era S. l\1. u Jmpera(lor e 1I'l I'f\der I.c
gi ·I .. th'o, que cm tnda a ,lia extensão (1 tal eOl~

tracto !Ic Oll llócle vil' a '('1' muitu prejudiCial 3~

interesseS úo Fazenda, ôint.1a f]lIanl!o I'o,sc: IlllJiI~

mais nfJla,el a diu,inuiç;ão do prc~ço. ~la3IHl\'cn'

do hoje !lUl1Io lei, tudo qnanto sc poderia Ler dilp
o tal respeito , he an prcsclltc(\intcmpC'li\o. Em
7 rle Outuhro dc 1829, •

Rcsolltcão.-- IlcdUl'c o ConscIr,o as razões em
que se fu'nda para julgar que este: contruc:to he 00

pó(le "ir ã ser muilo prejudicial aos inll'rc8;!:
da Fazenda. l'aco ,em 31 de Olllubro de ,8~!J

-Com a rubriéa de S. l\1. o Jmperallor.-ftli·
guel t:almon du Pill c Almcida'-J1r!tu-sclIo Car'
terio actual do Thesoll7'o Nacional.

AVISO DE 5 DE NOnMnnO.

Manuscl"Ípto 311lhcnlico. "

Illm. e Exm. SI'. - S. III. (I Imperador man°
da remeUcr a"V. Ex. "as inclusa copia 110;
avisos dirigidos it Soc~edadll Arreowtantc do Tra'



AllllO DE 18~9. lOS
piche da ordem, sobre a sublocação do ditl) 'fra
piche, e as respostas originaes que a esta proposta
deu" socio Antonio José de Brito, a6m de que
V. Ex. faça reduzir;'1 escl'iptura o mencionado
contracto; avi.auJo para isso ao referido Brito.
Deo, ~l\arde a V. Ex. Paço, cm 5 de Novembro
de 1829. - Miguel Calmon du Pin e Almeida.
Sr. Barão rle Itapuam.

IIIm. e Exm. Sr. - Tendo apresentado á Com
panhia Arrematante do Trapiche da Ordem o
officio de V. Ex. de 25 do corrente, em que de
seja saber as condições e termos com qUI: se pro
por'á fatel' a snhlilc:Jção ou cessão dos direitos
que ora tem sobre o mesmo Trapiche, a mesma
<.:ompllnhia me tem autorisado, como seu socio,
a responder a V. Ex. que nenhuma du,'itlil tem
em eJfectuar semelhante traspasse, senti,) (lo in
teresse da Faunda Nacional.

A mesma Companhi~ tem pOl' isso pensado re
ceber li: 000.)1;000 de réis annlJacs ,pdo tempo
quc falta a conclnir sua art'emataçiío, ou a razão
de 5:50o~o(lo réis , se por ventura o Thesouro
Publico quizel' pagar -immcdiatamente todos os
'J annos ,que tem aioda ue correr.

Perante o pagamento das som mas indicadas,
que representão menos que o minimum dos inte
res>cs que a Compauhia podia retirai', el\a sc
li ongea de que neugum saGri(jcio lhe será custo
so cm proveito dos interes:;es da Fazenda Nacio
lIal , mórlOentç tendo V. Ex. ii sua testa, cuJ.a
ponctualidade nos cOlltl'actps publicos tanto tem
penhorado o Commercio desta Capital. Deos
guard.: a V. ~x. Rio de Janeiro, 50 de Outubro
de 1829' -- JIIm. e Exm. 5,'. Bli~uel Calmon <lu
Pin e Almeida. - ânlonio José de Brito.

IlIm. e Exm, SI'. - Posto que a somma de
18:00o~ooo rs. em ,2 pagamentos de 50 c 60
dia, que V. Ex oifel'ece em seu omeio de hoje,
cuj;) recepção tenho a honra de accusal', ,eja
muito di<propOl'cionada aos interesses que a
Companhia Arrematante do Trapiche da Ordem
(leve, com razão, e.p()ral' do seu arrendamento;
ella, de commum accordo, recebe esta ofTel ta , e
I)sl:\ prompla por isso a trasp~ssar ao Thesouro
o direito e acção qUI), cm drtude do seu contrac
to, tcm ao uso do referido Trapiche, ficando 11

Fazenda 1'lIblica inteinlll1ente respunsa vcl ÍI Or
dem Tcrceja'a Pliopl'Íetaria.

Àssim. a Companhia se li,ongea de da,' a V.
Ex, huma prova não equi\'oca rle seus sentimen
tos pelos intel'esses nacionacs, esquecendo,se do
seus proprios pelo bem publico. A Companhia
espera que Y. Ex, recoohecerú neste acto o quan
to ella ~alJe apreciai' a admini tração de V. Ex.,
vendo igualmente nélle bum senlimento de grati
dão pelo muito que V. Ex, tem feito a prol do
Commercio. Deos guarde a V. Ex. Rio de Janei
r0, ;) de NOI'embro de 1829' - IIlm. e Exm,
SI', Migucl Calmon du Pin e Almeida. - Anto
nio José de Brito.

. 'feudo recebido a sua Carta de 30 de Outubro
proximo passado, em que me declara o desejo
lJlle lem a Companhia ~e que"Vm. he sacio, de

ser util á Fazenda P.ublica, não hesitando suhlo
car ou tra"pa~sar it mesma Fazenda o T,'apich
ti .. Ordem, mediante a sr.l1Ima ali 1111 II tle 4:00ow
no decurso rios '7 aunos que ainda lem du seu
contrado, ou /I cntrega de huma "ODlOla na
razão de 3:500.)1;1)1)0 réis por aono tI Iranle o
indicado periodo, se a Fazenda quize/' pílgat'
immediatamente, Cumpre.me aS"I'gurar a Vm.
para qUI:: o r,lÇa pre~"nte õ'a Companhia, qne o
l:bcsouro Publico pl'crere ao pagamento anflual
da quantia de 4: 11(1 o:.[j)ooo a entrega de lJurna.
5011110'1 alé 18:ool/.)1;'Juo de réi-, em .lua' Iclra5
soure o Thcsi,ureiro Mór, paga\'cL; a 30 e {;o
dias; traspa:sandll a mesma Companhia ao The
souro todo e qualquer irdto e acção que, por
'Virtude do seu cnnll'acto, possa ter ao uso tio
relcri,Jo Trapichc, pelo \(lIa[ liGará a Fa:l.I:nda
Publica inteiramente re pOIl'iaYpJ á Ordem 1"'0
prictaria. Ocos gllardl' a VOI. 1'.IÇO, '5 dt~ 0

,'cmbl'o d.: J 829, - 3Iir-;ud Calmou .Iu Piu e .\1
mcitla. - SI', A:llonio .I1l~é ele Brito,

.AJ..VAR-\.' DE 5 DE NOVEJ\funo.

Ool!. BCBI.

Eu o Imperador Constitucional e Dere'lIsol'
Perpcluo do Imperio do B.'azil: F,.ço ~aher aos
que e'te Alvará I'irem lIue, tOOlanuo elll eOllsi.
deração a clel'alla qualidallc do Princ'ipe de Eich:
toedt e Duque de Luchtembcrg. e '1lJcrendo
dal'-lh.~ huma prova da di-tincta all'ciçã\, qne me
'j:nerece: Bei por uem IJlle, na minha Côrtl', e cm
todas as parte' tl'eslc Impel'io, se Ih,: dê o tr:lta
menta de alteza Beal, tanto dI: l" la \'I'a como
por escriplO. E este se curuprirõ'a COl1l0 nellc 't:
contém, sem duvida on elllhlrgo alglll11 , pai',
assim lIe minha 'l'ontallt~. publicando-se na Chan.
cellaria Mór uo Imperio, e registando-se cm to
das as Reparliçõe on de por co,tul1le se ue 1'1) I'e
gistar. Dado na Cidade c Côrle: dr. Hin de .I<1nl·iro,.
aos 5 dc Novembro dI: 18 '9.8.• da Indepl'ndcn
cia e do Imperio, - IMPERADOR com gUill'tla
José Clemelllc Percit'a,

CARTA nn'ERIAL DE 5 DJ.! ,'OVJ.!WllIO.

Cul!, Rraz.

Principe ue Eichstoedt e Duque .1,) Lcnr.htem
berg, Amigo: Eu D. Pedro, IllIpel'<ltlol' Cou<li.
tucional c Defensol' Perpetuo do llllperil) do
Brazil, '"05 enl'io muito ,amlar, como alJllCllc que
muito Arno e Prezo. Tendlt-nllJ sitio extrema
mente, grata a vllssa ,inda a este lmperi na oc
casião afortunada do lHeu Fau to Consorcio
com a Princeza Amelia de Leuchlemhcrg 'os a
lrmãa, c hoje Minha iUuilO Arn:Jua e Pre,-ada
l\lulhcl' : e desejand(,l, e~ uUenção fI!; alta' lJua
Iiclades que WJS di ,tinguem, Mo-Ira 1', por ll'um
testemunho que dure na lllenlOria dos ll(lmens,
o puro uffecto que vos Con:agm e a ju 'ta esti
mação que faço ue TOS 'os sublimes mcritos c vir
tudes: Hei por hem c Me Praz COllfcrÍl'-' os o
Titulo d~e Duque de Sauta Cruz. com o Trata
mento de Alleza Rcu!. os o Senhor lOS baj ...
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em Sua Santa Guarda. Escripta no Palacil} da
~oa Vista, em 5 de Novembro de ..1 829, 8.' da
Indepcndencia e do Imperio. - IMPERADOR com
guarda. ·-José Clemente Percira.-Para o Prín
cipe de Eichstoedt.

AVISO DE 6 DE NOVEMBRO.

1oIanuscripto autbentico.

Illm. e Exm. Sr. - Havendo S. M. o I., por
Decreto de 4 do corrente, conceclido ao (;oo5'e
Iheiro José Paulo Figueirôa Nabuco e Al'aujo a
demi são que lhe pedira do lugar de Deputado
Fiscal da Junta da Faz nda dos Arsenaes do
Exercito, Fabricas c Fundições: Ha o M, S. por
hem Ordenar q~e,.emqnanto se não Digna Man
dar f,lzer nO\'a Nomeação, V. Ex. passe a servir
o referido lngar de Deputarlo Fiscal, e nos seus
impedimentos o Ajudante do Procurador da Co
rôa, Soberania e Fazenda Nacional. Deos Guarde
a V. Ex. Paço, em (j de Novembro de 1829' 
José Clemente Pereira.-Sr. Barão de Itapuam.

PROVrS.4.0 DE 6 DE NOVEMBRO.

Imp. avulso.

l\Iiguel Calmon du PiD e Almeida, etc. Faço
saber á Junta da Fazenda da Provincia de S. Pe
dro do Rio Grande do Sul, que S. 1\1. o I. Ha
por bem Ordenar que a dita Junta L'em~ttahuma
relação de todas as propriedades Nacionaes exis
tentes nessa Pro\'incia, indicando o actual esta
do deIles; o uso a que se achão applicadas ; as
suas confrontações ou descripções, e o seu valor
actual no conceito de pessoas intelligentes, e de
clarando ao me mo tempo' se alguma he necessa
ria para o seniço publico: cumprindo que a re
ferida relação chegue ao Thesouro até 20 de
Abril do anno futuro, afim de que o l\1jnisterio
da Fazenda possa executar o Art. Ioda carta de
lei de 25 de Setembro do corrente anno. O que
a mesma Junta a sim terá entendido e eumprirá
em duvida alguma. José Nunes Ferreira a fez.

Rio de Janeiro, em 6 do Novembro de 1829' _.
João José Rodrigues Vareiro a fez escrever. 
Miguel Calmon ou Pin e Almeida. - Acha-se no
Diario Fluminense. n. 112 de II de Novembro.

AVISO DE 9 DE NOVEMBRO.

Imp. avulso.

IlIm, rf Éxrn. Sr. - S. ~1. O Imperador, em
solução ào que V. Ex. expõe no seu omeio de 29
de Outubro findo, com a representação do Coro
nel Manoel Antonio Leitão Bandeira, Presidente
do Con elho de Guerra do ajor Luiz Jaime de
~lagalhãés Coutinho, manda declarar a V. Ex.,
que a disposição do artigo 5.· do decreto de 12
de Abril de t 824, 'lu admitle â parle'S reprovar
ou contrâditar 'I'erb1l1mente as lêstemÓ'Dllas de
s·eu ..drer 'ario. he applicavel ao C(ln$.Clhos de
Guerra pela generalidade da sua expressão.

Deos Guarde a ,Ex. Paço, em 9'de Novem-

bro de 1829,,-José Clemente Pereira.-Sr. Con
de do Rio PardO.-Aolla·se no Diarío Fluminen"
n. I 15 de 14 de Novembro d,e í 829,

PORT ARIA DE 10 DE NOVEMB~O.

Imp. aYulso.

Inteirado S. 1\1. o Imperador da maneira pru
dente e circum~pecta com que se hou \'era com o
Commandante interino das Armas da Provincia
do Cearú, João de Araujo Chaves, o Presidente
da mesma Provincia, por oceasião das ordens em
conselho que dirigira aquelle COOlmandante
para a mudança da prisão de Meeuripe, a que
eUe se negáL'a; c julgando mui digna lIe censura
a reprehenshel fórma por que o referido Com
mandante das Armas se 0ppôz ao cumprimento
de taes ordcQs, chegando ao excesso de faltar ao
respeito de\'ido ao Presidente como primeira au
tol'idade da Província: manda o mesmo Senhor,
pela Secretaria d'Estado dos Negocios da Guel'l'a,
estranhar o proccdimento e insubordinada cou
ducta do mencionado Commandante das Armas
interjno, e advertir·lhe que lhe incumbe inteira
sujeição ao Presidente da Provincia, em todos os
objectos da administração ,que nada tem com a
diSCiplina e economia particular da Tropa. Pala.
cio do Rio de Janeiro, em 10 de Novembro de
1829' - José Clemente Pereira. - Acha-se no

, Diario Fluminense n. 115 , de 14 de Novembro de
1829'

AVISO DE 10 DE NOVEMBRO.

Manuscripto aotbentico.

Tendo S. M. o Imperador, no faustissimo dia
18 do mez antecedente, nomeado para Bi po de
Pernambuco a Monsenhor D. João da Purifica
ção Marques Perdigão, em consequencia da re
nuncia inclusa, que fizera o Bispo eleito do mes
mo Bispado D. Thomaz de Noronha, e para Bis
po de Cuyabá ao Conego Placido l\lendes Car
neiro; màs, não havendo presentemcnte nesta
Côrte Nuncio Apostolico para proceder á come
petente habilitação dos mesmos Bispos eleitos,
afim de se lhes passar as respecti vas ca~'tas de
apresentação, cumpre que V. Ex. expeça as oro
dens que forem necessarias ao nosso Agente na
Côrte de Roma, para solicitar âe ·81.\a Santida
6e qu e l1aja de autorisar para O rl!'ferido !im O

Bispo Cllpellão mór, como o foi já para o Arce-,
bispo da Bahia, e Bispos de S. Paulo e Maranhã(l,
Deos Gua,rde a V. Ex. Paço, cm Iode Novem
bro de 1829--Lueio Soares Teixeira de Gouvêa.
- Sr. l\lal'que7. de Aracaty. - A elia-se á fi 'J'J 1/./
do Liv. Ioda Côrte, na Secretaria da Jttst,,:{/,.

POJ;IT A.RIA DE H. D,E NOVEAmRO.

Imp. avulso.

Sendo presente a S. 1\1. o lmperadur ojo~cio

da 'marli l\Iunicipal dà ViKa de S. SahalMl' dosl
Campós dos Go~lacà1és, ,Da Ílata de !lO dlJ;6UII1~
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IIro proximo passado, em que pede esclarecimen
tos sobre a duvida em que se acha, se lhe pel"
tence ou não a nomeação do Thesoureiro das
rendas naciOl1aes , ii vista rIo Art, 90, do Tit. 5. o

da lei do 1.' de Outubro de 11I'l8 , pela razão lle
lhe ser dirigida pela J anta da Fazenda da Ciriade
da Victoria essa nomeação, em coosequencia da
demissão concedida a 1\lanoeI da Silva Leite:
Manda o mesmo Senhor, pela Secr.etaria d'Esta
do d'6s Negocios do Imporio, declarar á rl::ferida
Camara que lne não compete fazer tal nomea·
ção, nem ella póde ser valiosa, poç incompetente
e illegal , e por isso na por hem que revogue im
lI\'ediatamente 3. nomeação que tem feito. Palacio
do Rio de J aueiro, em II de Novllmbro de I 2!J.
- José Clemente Pereira. - Acha-se no Dim'io
Fluminense 71. 1 1'7 , de 17 de Novembro de 182g.

A.VISO DE 12. DE NOVEUBRO.

Imp. avulso. .

rui e E:rcm. Sr.-Foi presente a S. M. o Im
peradol' o omcio de V. Ex., na data de 18 de Se
tembro do corrente anno , em que participa te
rem as Camaras dessa Provincia recusado conti·
nuar a fazer, como até agora, pelos bens dI' Con o '

selho, o fOl'Decimento de quartel, luz, agua e ta
rimba para a tropa da gual'Dição das cadêas, e
do serviço das rondas, citando em seu favor o
Art. 74 do Tit. 4.' da carta de lei do I.' de Ou
tubl'O de 1828, e o mesmo Senhor ha. por bem
deelaral' a V. Ex., em resposta ao refel"Ítlo om
eio, que a dita lei desonera as Camaras das des
pezas mencionadas, as quaes devem ser feitas pe
la Fazenda Publica.

Oeos Guarde a V. Ex. Pa1acio rIo Rio de Janei
1'0, em 12 de Novembl'O de I 82g.-José Clemen
to Pereira.-Sr. ManoeI Joaquim !'ereira da Sil
Ya".-Aclra-se no Dia1'io Fluminense n. ! 17 , de 17
de Novemlll'o de 182g.

PORT ARlA. DE 12 DE NOVEMERO.

Iwp. 8Yul~o.

Expeça Vm. as mais terminantes or1lells pal'a
que todas as embal'caçoes costeiras que trouxe
rem a seu borllo aguardente da terra e assucal'
e(l'l saccos passem a fundear, antes da visita, ue
fronte do Trapi~he da Ol'dem , afim de que des
carreguem e 'ecolhão no mesmo trapiche os re
feridos generos , sob pena de apprehensão, por
extravio, quando o não fação. O que Vm. exe
cutará.

Deos Guarde a Vnl. Jlaço, em 12 dc No vembl'o
de IS2g.-Miguel Calmou du Pin e Almeida.
Sr. Desembargador Juiz interino da Alfandega.
Acha-se no Dial'io Fluminense n. 115, de 14 de
Novembl" de 1829.

PO.l\.TARIA DE 12 DE NOVEMBRO.

I ...oldo.

o Administrador c1e Diverlas Rendas Nacio
naes faça intimar por hym Agente da mes1l!a Ad·

ministração, digno de conlh nça , :I ta dos os do
nos ou administradores do, Trapiches de ta Ci·.
dade e suas visinhanyas, que não recolhão ou re
cebão nos mesmos 'FI'apiches, depois de Iht?s ser
feita a intimação, a aguardente da terra envasi
lhada, que vier para o mel'ead.o desta Capital, e
o assncar ensaccado que entrar de balTa fóra, visto
que ambos estes generos passão a sei' I\I'J'ecada
dos e recolhidos DO Tr'apiche da Ol'dem, ora ad
ministrado pela Fazenda Publica, conforme o
edital desta data, sob pena tle serem julgados
como extraviallores dos Direitos Nacionaés agueI
les dODOS ou administradorc~que, em contra ven
pão da p'resente ordem, receberem ou recolhe
rem nos sens Trapiches os inuieados generoso O
que cumpra. Rio de Jalleirf). 12 de Novembro
de I82g.-1\'1iguel Calmoll du Pin e Almeida.
A c/la-se no Diario Fluminense n. 115, de J4 de
Nooembl'o de Ilhg.

PORT A.Ra DE 12 DE "NOVmmRO.
Illlp, avulso.

Nomeio a José Ferreira da Co ta B"aga, Fei
tor do pateo d'AlfanrltJgn, para servir interina
mente de Admini.trador do Trapiche da Ordem,
arrendado por conta da Fazenda Publica, cum
prindo-lhe uessa qualidade executar o seguinte:
1.', não receber de hoje em diante, no mesmo
Trapiche, genel'o ou mercadoria alguma por
conta de particulares; 2.·, avisar aoS donos ou
consignatal'ios dos generos , ou aos que actual
mente no mesmo Trapiche , ii hora que os reti
rem para outros, dentro de dous dias depois de
feito o aviso, afim de que as coxias s{!jão eVll

cuadas sem perda de tempo; 5.', fazer e remet
ter ao Thesouro huma relação dos geoeros e ob
jeCltos pertencentes Í1s pr'esas que se acharem no
mesmo Tr[lpie~le, para que sejão tomadas li res
peito tleUes lIS convenientes medidas; 4.', fisca
lisal' e arrecadar as sornmas que os effeitos de
conta particular, \ora existentes no Trapiche, de
vão pagar na occasião da sabiua, tenuo pal'a
e~se eITeito hum esc\:ivüo que 1111: faça as cnm
peteutes carga. no li\'l'o, que para eS'se fim se
lhe remett~, rubricado competentemente; e 5.',
re~cebel' de hoje em diante totla a aguardente da
terra que se destinar 'lO mercado desta cidade,
e todo o assnear em saeco~ que fôr importado,
conforme o Edital da data de hllje incluso pOI'
copia; tendo dous fieis que fação a escriptura
ç:io da elltl'ada c sahiJa de tes dous generos, nos
livros que tambem se UI" remeltem rubricado
para esse etreito: bem entendido que I! sahida
não te)'Íl lugar senão I! vista do de pacho e or
dem tla Administração das Diversas Rendas, pelo
qual conste que o genero tem jíl pagos cOlDpe
tentes sub,idios e direitos, ou de exportação ou
de consumo, ficando o sobredito administrador
interino na iotelligencia de que nomeio provi
sLriamente para lhe servir de escrh'ão o Fiel da
Alfandega Antonio José de Araujo. pal'a Fiel de
aguard'eQle o Guarda de numero d' Alfandega
Caetano Romão Alves, e para Fiel tio aS8u08r,
o Guarda dito Antonio Franoi co da Silva Gan-
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Ilres : e outrosim , rlc rlne nesta data fica expelli

-dll a necessarh ordem aI) Juil. ,j'Alfandega, para
qne faça (unnear, antes da \'bita, defronte tio re
fel'ido Trapiche, toda e qualquel' embarcação
costeira que tl'Ollxer a spu bordo O~ referidos
generos, r1e\'en.11\ o m~~mo Administradol' \'i·
giar que não ejão desembarcados para outro lu
gar, e podendo, qll"ndo sr'j I necessario, pedir
Guardas ao dilo ,Tui:r.. p"ra fner etrectiv:1 are
commeo<1ada vigi" 011 lis(;ali~lIç.io, O que Fe cum
prir!l. lHo, em 12 de Nonmbt·o de 1829,-~li

~uel Calmon du Pin c Alnwi ..la. - Jlc!ta-,'c no
Dinrio FllLtllillense II, 121 , de 21 de lYo1)cmb,'o
d. IS2!).

UEClIll'rO DI> 1l~ DE NovmrunO.

CoI!. Brn.

Tendo eessado as circumstancias extraol'rlioa
rillS lIa 1::"('I'I'a • que rUl.ião in,lispensa\'el qne a
Ad11lini~1I'Jcão ,lo nHllli·:iamento de \'i\'eres do
~xcrciLo r,):se dil'igillo pc!n Commissariado; hei
por nem manJar extinguir este, 'e qne o mes
mo mUllicialllento se faça por arrematação, ou
no caso unico de se não poder esta \'eriliear
"Jll llinhdro, r,'gulando-se este novo methodo
de fornccimento pelas instrucções que com c te
baixáo assignadas pOI' José Clemente PereÍl'a,
do ""'" Conselho , ~liuistro e Seaetario de Es
tado dos Negocio~ elo Impcrio, cncal'fega'!'o
interil):l1nente .10 doI guerra, que assim o tcnha
entendillo, e faça executar com os despachos
neccssarios, Paç,o, em 14 Ile o\'cmbro de J 829,
S.o da lnliepentlencia c do Irnperio.-Com a ru
brica d\~ S. M. l.-José Clemcnte Pcreira.

hSTR UCÇÔllS para (/. al'}'ematarão da (o"ILecimento de
vivel'es sJ.o Exercito, a que se l'e(~re o decrcto data
elo de hoje.

Al't, t.. Haverá hum empregado encarregallo
do fornccimr.nlo da tropa cm todos os lugal'es
ondc hou \'CI' de ser Illnniciada, r.om hum 011 mais
cscripturarios , o qllal receberá do Govcr no as
convenielltes inSlJ'ucçõcs c ordens rc!ath'as aos
vcncimp!ltos da mesma tropa,

A:'t ';I •• Estc teril a seu (largo o recebimento .los
vales passallos pela" pessoas para isso autorisa,
das, e cm troca d<:llcs, pagará contra-vales, á
lista do'> quaes os arrematantes eotl'egarúõ, a
quem Ih'os apresentar, as rações nelles indica
das.

Art. 5,· Deverú no um de calla mel. fazer res
'gatal' todos os contra-vales que os alTemataotc
ti\'cl'cn~ satisl'llito. por hum só recibo ger<ll ; (los
quaes oS que pertl'neerem aos corpos serão anto
I'i. ados com a assignallll'a r1o~ chefes respectivos,
e os l1as.pe:;soas I;}nc forem I'ol'llccidas individual·
mente. COI1\ a as.ignotnl'a do Quartel Me.tre Ge
ne'ral na Côrte, e com a dos LI1mmanllanles das
Árma: nas Pl'ovincias. Estes recibos conterilÕ
cspeeifi,cadamente, além do numero das 'rações
fornrcida~ , a qualidade das mesmas rações: c

seu valor cm dinheiro, calculado P#lo prcço
da arrematação.

Art. 4,· Apresentará na terceira Repartição lIa

Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra n
Côrte, e nas Juntas da Fazenda nas Pro\'incias,
até o día 15 ,lo mel. snbsequente, a conta ,lo 1'01'.

necimento do mez antecedente, documentad
com os recibos de que trata o artigo antecedente,
e os vales pal,tieulal'es de que 1alla o Art. 2."

Art. 5.· Ser!1 obrigado a apresentar ao Tlul~

souro Pnblico na Côrte. e ás Juntas da Fazenda
nas Províncias, uté o dia 24 de cada mez, 001'·

çamento da despeza do seguinte.
Art. 6.· Recebe"'" das Repartições da Fazendà

competentes I) dinheiro necessaJ'io para o paga·
ment'o dos empregados do fOl'lleci01enlo , c on
tras quaesqucr despems que compelentemente
hou \'er de l'a7.er.

Art. , .• Será o Fi'cal do cumprimento da
condições do contracto da arrematação.

Art. 8.· Qualqucr empregado publico que, por
si 011 interposta pessoa, lür interessado na arre·
matação, sel'á .lcmítti,Jo do seu emprego.

Art. !),. A arrematação, para sei' mais I'egular,
sel'ú feita sobre rações de Etape c FOI'ragens com·
pletas , as quaes são compostas cIos generos II

qnantidades que na tabella junta se dcclarão.
Ar!. 10.· No caso cIe e não poder \'erificar a

arrematação das rações e Etape por inteiro, sem·
pre 'C 3rrematar:íõ as de farinha; e os outros ge·
nel'OS de que as mesmas se compoclll, serão pago
em dinheiro; avaliando-se o seu preço pOI' com·
mum acco\'(lo entre a5 Juntas da Fazenda e o:
Commaódantes das Armas. Esta IIvaliacão será
rena \'ada todos os seis mezes ,. para que ~ão seja
prejudicial á Fa:r.entla Publica ncm ao Exercito.

CONDIÇÕES -eSSEl\'CUES DA. Ap.nEMA.TA,(;aó.

Condição]." A arrematação dUI'ará por tempo
de tres anoos.

2,' Se o~ arrematanles receberem alguns ge
neros dos que existil'em no Commissariado, serãll
por el1es pagos pelos preços correntes por que
os mesmos se poderião compl'ar ao tempo da en·
lt·ega.

5," Rer:eberúõ os utensilios que existirem no
Commissariado por Inventado c pelo seu justo
valol'; e no fim do tempo da arrematação, serão
obrigados a restitui-los no lIlesmo estado eOl
que os I'ccebercll'), ou ri ma paga pela avaliação,

4". Os Armazens ola l'íaç:io occupados aotual·
mente pelo Commi' aria do serão entregues aoS
arrematantes, ficando estes oq;igl.t,los a fazer Íl
sua cUóta toaos os reparos que fdrem necessa
rios para a sua con ervação cm hum esta rio.
Todo os mais Armazens de ql1e os al'l'ematantc
se houverem de servil' crão ituados em luga
l'es commodos para a Tropa que hau ,"CI' de ~cr

fornecida,
5'. A Al'I'ematarão ha ele ter principio n1 Côr·

te nh I.· de Janeiro de 1830, e acabai' no dia
31 de Dezembro de 1832; nllS PI'O\'illeias come'
(:' ':1 hlllll mCl, depois IJlle o Dccrcto dellado de
hojc mI' rccebido. E nenhuma ClJusa ill1pl'(;vi.
ta ou insolita de:oncrará s Arrcmfrtar:ld do
cumprimento ,lo eu Co raclo, excepto o C?~

de bloqueio, hos}iliJades 'ou Dludança da tropa
ara oulro lugar. r
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fornecerem -em. oada mez; até o ultimo dia
do mez snhs.equente~ á viS&a d()-rec.ibo geral que.
he obrigado a passa,r-Ihe pregado encarre-
gado do fOl'Oecimento.

16', Se nouvér"Il1"'U1ha duvida 'ná1nterpreta
ção Je alguma dacdnlJiçõe doco'ntracto de ar
r!lma,taç.áo, sr.r.! ,~ecidid.a por afbill,'QS npme.ados
c.Cl,Q'Jpétentemente' na fórlua, oas leis exisl~,ntes.

DECa!T,o DEJtlJ" DE 'OVEMBRO,

Call. Brn•
, I 1

I a.vendo eu mandado cxting,uil' O Con li 'a
riado do Exercito, POI' decreto- da data de. huje, é
nflo 5cudo doe justiça que os empregado d() me,
IDQ liquem privado uo meio ue uI> iSlenrJia a
que adquirirão d,ireito por .cus .crl'iço~; hei por
bom or~cDar que aQ, sobrerl" ,empregallós. I

quanto não poderem obl'C" olltro a1lp lU· cmpl c
go,-p31't3.que po ~iiCl lIor;ap.tidã • se cOllfihllcm a
paga eus.s<Üdo ,alll nenhum .0ull'oJ\'enéimeJtJ
to, Jl 'ó'Clemcnte Pellcira eL" O' Umhú ;t~~jm

entendido, e faça cxcculal~Oom o rl ~pncbo:l ne
Ge~s8Jlios. PJilço,., cm 1 de 0\- A1bJ'O de '18:1g,

14

6'oI.Os"!!A.:tcemalantes erão o~rigadoa li entre-,
garrpromnta '0 ,cxacta~enle,.as. ações 'quc ~O.nS·

tarém dbll aootrb lIa!f(s,,- ~na eapecip nas mpl'tDos
declal1a4o , a que Jh'os a,pl1eaeotllr.
J"~. Todos.o l:fon~Fos serão: . pr.c deboaq~a..

lidade e, qú~nd.oi/) nQo. (ol'~m 'lhe não serão
reeobiJo.s,; :e olles illll.lll,~e~ p.aloa que Ihcs sejão
ao.eitos~ ,pi'wed!!ndo repJlcsent,çõoltlo .commnu
dante de ql1alqJL~er COI'PO; pr.oGeder,se:-ha a exame,
ncllesl por -!a Ginllrg-iões,D9mlllltlo. "mm pOl' e te,
e put/'lO pflr pârbe d Arl1ematante~ , na prc cnça
deSlesle ~10 C()l)lmãn.t1ante llo:Corpo, olilde pe
~oa.s por cILes nutirislllWs :-1\ deeisãdjl co.do uni
forme, será tlll:,wio!!nte; oq" c;aso,ido Cil:urgião,

moadb ppr l ,da ·J;r.Qpa Llect,rar <f8,C os 'se
1IIlIl:8ssáQ demá~unlidll,cte>.osj~l·r.ematall cs. e.rão
o 'ados a ,fornliPl»' Ou~JlÓS. .. 'j 'lI,1

• O, fO,l!JJ-ecil{H;nU:l~á·[eitll I'~ra 2 rlias ;Jll~'

nos Jlas forragcn ,de'lla:pim, :lqun será aia):;'u.
• ,\,s ra9Ões 5cr;l0 /iecehtJl ~s.Ar)1la~QIl

ti ri'.emlltau· o{llle.M~..p~lfsoM"qlle.ps. 1I0u
"lle1'l1lJ (l~3'ece~arl . ~ deverÍlõ,apr SBl,ltlii com sa!<,;,
cos,sellll efosrnailSlulcl)lSilios lleo6Ss;lt>iOj. A~ fIJI'11

rallle.rts .1c..oapim· hiio.fle !ser posta pelos .AlirllJ-.
matantes- 'l1erltr'Qn d~ "QuljIrLeis" DI' foCÍ-rn a que,
autUillmen.le, e p),!a~ica pel~ ~pmmissaJ:ia~l,o...

c,Ll}~!. J o ClJS~ dQ !1 ..!cmat;a:nte~Jaltarilln·com.o
rOl'D~c~m~nto .neOOS6;lr~o., 5111''''0 g.enel'os com,
prbdos.fLSt1a.cusM "I~ í\. '$I)"a impor.ta:ncia 11\&5 ~r.rú

deséooladaltdo. llull hÕ(lve~eij'l )U~,",I' cebel' nasl
complltentes ReparliçõlJliI,llct Iill"e:oJl. '1; iI \'i La da
conta quciapre ll'1tar o Encarregado dq.Jfarneci
menlo, ntio ti($Qd.ó;:"lqu~"e!j,4jr6Il(). IIlgum para
et/girem dillí:I'e'\IJ~ flQ I'r~l) ; .~t!j ii!}' ql-Iae quel' I

que IPOS$iiO ter si.d1Y. a.q1J ~1. IlPr I(Ue O" gdnelio
se COOlpTúcão ;,l;,a.~ 'J!P,'4m,;n.l~da H, rqm a':,'eçe
he1!JdaJFàzetldll,~)lbliea,s~ã.A ~ompemdp... a pa·
ga'~por: se~ beQ ~ pur.' e~ fia~(lres judicial-
meiJ,e. . ''t,,~ H-,V ',J ~, •• J~

ln'. 06 .TrllIlSPQI1eS;pOI',JPlI.r pu p. lerna cm·
pre~auos pelos AI'remaLaules. se.rão fe~p,eitados

Ildi\>res de em.ba gQS,;, (l, sellfõjl.neae ,,,l'iÓI, se
dara gual'do milillíl'j (:\ara' prQtegCQI9 'ArQ11\7,enS c
consol'\'ar a boa O.td..em na 'el'tll:ega. "tS ,rações.

12', Quando ffie necessal'Ío' \(<<l,fnócel' l'açüe
para TI'opa que tenha de embarcar, sl'r50 estas
promptilicadas pclos Arre'nta antes pelo mesmo
preço das ql1elforJ'lccenelftJprrol lJ írl',Q;P, roe terra,
As despezas de COlllllIÇ.ções é embarqucs serão
feitas pelo EIlC:\I'~gátl'd( !ta fornecimento ii custa
da FazendaPubJica•. 1 ", h ,.I'.~ II. 'J .

J5',' A à(remalaci\o de ~al'Qe frmcõ;\, I)a Côrtc
.QleráWl'incjpio, n~ l.'-rde; J",lh9 de 1.~jO, c "u
r.ará até 51..de Detf:mhro .~P 1852 Da Côrte, pOfJ

sCh!chrlr 'Q scu fo"neéjlX\en,to ap1emata W' até 50
de Julth() do sohl'lld:itQ;~l1nfl .", ,',
'~4' ,. f1S pI1Pv'n,::i~t ~ !l"dc o .rpnHlC~me{ltl). Stl

acliar jJ I'!J,r.l3"tr~t!Jç;-\'. se 1111.ar~i\l'i~O O' .C.oo
k'act~~ ü::it~s 'Aiol.lr,' ~cp,,,~e pr.o!<.lJ{\~ril a nO.ra
~~ematll,l} -Qllpelo mpo I{'yQ;!:or,~-~ pondca', por
I,O»Úlil que ~6.arrelll1'lt;lçi1e lpºssã~Gf\I(nc.ipiaA' u4lh
~olmeó;m'!oIJIIOIOlrnp.e.l'io Di) ~ iJlll:ipiQ ,\\0. ar,m.Qj

1l183;>(. r,' i 1..1' .h.r:.. ~ ln" Iii

. 1.Ji·. ll~refJla~a.\lAA-,:, ~Q.p.agpsjopcr~clivcd-,
°lent llpJlJ;tanWll td,~~l'f\ç'õe e forr,age sJIW~

YOlolO TU. •

r
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pHo3Dte, foil ~,~O ·sidém4o. ubtlitd'.Be:iii•
1eiJ'{)1pell0 o"er (u:PolWtugue~~~oe lpCJr'~Jtlstli

oulos qu~ não~'Ód{J','encer" :5(1~tlltforçadu .,lia.;
morar- e nos~.oom~n't@s PÓhlf/lluoies:. »e\-~i6fde
va .~ 1'0 posms fi&:eaàs 'e dC!lPl101J<f.S1, I'esp:ónd~u

o :ProoüI18~oriJda/lcol'õa interioo ~ Jlbuf:o) qtie
000' podia co iYic I~ ~gaÓ'let'lto pedffio, -p-61!qu
estando o: I~PFlic~Qlll' ujéitn bdi-5'pQsi~ã9 do I~
~e~0..weq'!Jlde.Nolvllmbro'de··1I2, .ni\'~) ll'apl'llsen
COIÍ!' aI indi P'Uígd\1tUIfCaraclerisbi~' d~ 3Cijdadâe'
Bratil-eil'9, ii pt 0l1Dtloi~to da q~lil. stú' sujeilOl
relul ti libe 'D.!,tão tla Camara' dO'Sr\$rll DeplUbdoi,
jáimen ion'Uda~ID poi& de t1clib~r3tl~"0 negocio'
pel' i1ita Câmara', p'll!a'dC}!8tlDarlo ,'O depoi ;de
(,bter a ancç-' Ib.l p~l1iM,' e e"'Ppdélliu t
lugal"a ind nisaçãolse 0110' s et'mo em
fôr concebido o julgachl'Juo egutldoJ'OIl}lo .
pO"sa ;óu devo &~p'lica ,. ()..Ih~.'a .retroacÇão p
dal'O Escritãó';da.DniSjl dO''1'heS'ouro. foido

b parecei' po l\ilill d «ÚIOuméRtu ',qtlé p
que o S1IlJpli()agl\>.~be Ci'dacl'ãarRt 'e.iJlOl 0, 011:
s61hci'ro1' 'l1hóstmrajro'Mór ' foi-d 1fl-l.iI'ecCllhqu 11
negbeit ,{\lj ia ·conemtar-se,. JR1Ímuuido ao'(t;
llt!llro respontrott () dito 'Proõul'ador da' FarenrlB,
qll~ suslenta a o gou pátecer',retro. 'Parece'A
CODselJ)'0'qllé d supplicanlê' ,elllfâ., ooslbet'mbllJda
ser. ·deí· irl'D·CflD.10 'pr tende-; p'drque, eúdboa
balmento sQ~feílopeloo'doU'Umentos rqo-é:3jull.'
lotr.Í1 '1"8quf iÇii~!tJlfttJitsiQdadtehté'escrupulos8 do
p'al'eeOI" do esrho ~ lüd no po uIlá J'bsotvix
c.Iil em '17 Itle (j~umBru de !!7i ; :agorli<D'laiO~

te- quoleslA l'eiotegllátlo n seu JpOSl'O'; :Da'dJi mail
lw rJ~ hli '-et' a de e;ar:' quei a'ã I s-ej'a1oarlllJlellHodo
c'om,o·orar eteid'injusWpãl ç Í[ldigoirdadé. IO uppl;'
ó'<1ote Ihc'i legitiQ'lO étc-dOlrI(J'0 'FJ!gSOUÚO ,;:'.da xp.1an~

ti'á i 'ClljO :p:lgfltne 'ijf6lltÚ1ú~ satisfaçã@' pede~.
osl!U cr 'l'ttt'}ie 'gllrli'fllliôe p'éhi!dln tituiÇi(Jl' r;ri
)'estl'icç;ãb de qualidá.do. .IDe \"'6 "pbis l '1ffil'rell-SS:
Em:3 de Junho de 182l).-Resolução.-Est'
fel'ille pela Imperial R<lsQ,hl~ão le> I?,l.dé Dc'zem·
mo da,i(8'27.-,-Paço da Boa Vis~, iS1de O elD1
bro.dd .1 850...... (!)t/Jll"a rubtical9'e-S. iU.I.'!'-I-Mt·
tónio Fr'ánbisl'ló,,'do Ptrul1l1 1J01ÚMdu €n!31 aod
d'AJhlHltJtrtl0rn; ~1j#cfla'$e'tUJJ(.J àl1torco lIctnalnb
Tftesowró 'NUl:lónal'. i-tl'.' ....:, , . ,"
,.,. , ,•.·'o,'l"rd· \., .... ",lfl'd :1Jlp 1'," .

h( ":J!IJ. j, I,', , 01"'1 P,r1 t ,I. I I

, LDI>'Cl1\É1rO 1D}:(d..9 'PiE' 'oV]nIDR~, "L ,',
,'ll JC1' ~ 1) ,li .f.\.ir~vb I

1·I'.Li I' C,o]l "~j"{ I" ui, ;.lI f.:
Sendo indispensavel regula~'d)~veoiel1ben'ieo;

te U ln llne'Ção' dÚlrilocidode 'nas Escolas' de "
meli'a l.;e11 as, tarlt (1 losystema d . l:.;:nemler
é'lili\o pelo' àtlligo: Hci' pót '!>éhl 'cr41àr buDll
Ol:JrlJmi 'ã'o cm:lllJ-OsPa't! Ptlo'l'esllores A'rlnJlliI
Maria_Baker, FeJizal'duJÔátJUió'1flIaSiiva ~lU"'~
}1'taI'HJi,1!o' Joaquim Nro'guê'ira ':Nré\i~6 ,J ão ~.si
P~I'ejl'a Sarmento' (1" Mb-)'ceUi'tlO' Piólrol Ribeilt
DUarle; 'a qliúl 'l'eh\'-pOT r. o 'ul:ljtliitõ é'Jiiti'seus'Jn1I
li lh" O'vgl.lDi's·al bUril Prtljt!o\.(j'&t!IR@ltúla,ItI~
pitto ii 'I'efcr!~a~ Esoólas;- eór4el\li\';oornp~ódilJ8l
pét~s lfJuács m"lb:odiearnetite e e i~e'm'as tJlWl'
leria deularadas 00 Art. 6. o na lei de 15 Õ6~ O~
rubrO' de 182?'.-!;JÕ~'Gl~oll'~é'!Pel ,. ~c,
Pa1'3t,1o=119'Ino de .tane}r.d, @1']9'dp bro

.1.', o

""""'" . - ~• • • c..;. ...

RESOLUÇ O D;E 181) (OY .:f,lllnO;, ::.

MapusCclpto ~~t~~c(). . _• :'
, I ' . - - .II José de Si! Carnc~ro. Pere{ra' de Ca,~lro Soulo

lllaior, Tenenle ICol'tln'el dó ESLado~lUaior , pl'e
(!Ode sec l'e~nLeg':aJ.õ..Qa.p0St'e-~Hlma-lenç8 de--
(jo:tj),réis annuàes, -<]ue,:pelo cofre da Ohr ta,

COI remU11e'raçá01 de sel'\'lços, llíe (õhíconne.tliàa
~ .Ie.,rel o .de-~~J.anlHHl-e 1-8~, e-"euj-lr-pa
ltamc o lh oi u pcn,p em ,irlude da Portaria
dc S. 5, 'ar. o d llh5, trUe o mandou cxcluir da
nespectiva. folh<l,.{l-(W6f>tBl' wra do Impet'io. Pede
~.a ,bem fl:agallJilénto do que da dila tença se lhe
del'c. tA I'es/illuç o de consulta dc 17 de Dezem
l)l'a L8~,.~ ~ ~ua4-i:UPttffi'mL+te:

Jcccbeuc.:o que d sta;;t~ça se lhe deYiaalé o anno
de 182], cm qt!e • I e ao scrviço Brazileiro na

I'ovinól'a de Pe nal~~co, delerminou que, pa
~'a cobr~j' dilhi I) di.an:tc, cumpria que O uppli
c,antt.:..VIlll.a« ~m ~t~ção, e po . meio c..julgado
t mpele til. leI' continuado sempre a pcrmane
çer Ci~íll)~l)l Dr zil m'Q , c qt1C os motil'os que
o..b.. f'j ii.o eJ'.ec.alhc.sse..~~~4ry

e.xi5Liã~ cap de pr9duzir o en'eilo quc allcga-
I,·a., O a~ iC:íntc ajLJ1ltou, em divcrsas épocas,
L 0 0 decIe pj'ltiLd.c Ouluhr.o ~ 28 que.moodou
admiui-Io I) rvi,ç, do IUlp(:~ilr no ,p~'o l~f1S'lo.
I{. . - I I( CC !fi I] ,~,. ' I••
_'o , 000'. u a. (O onse 10 "upr~~Q. li ii r ,R."
o declanl rellltegrado e. n.:io admlltido ao dito
serviço e po lo. 5. C 'do parecer da Commi 
são de Glj I\I'A, ',a ~a~a)''l 80s(80'. ~Jtados IIp
P"".l\ ado cm ses•.:io de ,18, de Setembro de 1828,

I d·, I •. 1 Gno quól se IZHI: J .... , que ao o\'crno compele
~ J'eill\ tarii<J dQ sll1JpJicante no pOSto que der
çitop.. dequ flli. 'pJ f1IDDJ~ntc lIt"3f{l sailel, e~l
qu~' J~ rf'ClI'1lh 'c!,le, R8 Bahla ~ c (Jc que,nào foi
p. ~liltj<!:o(eDl ]'orll.l{\131 ;·e EPgllDdf\' flull al1n' SITIá

~onl;n1jssii() .nM p fi ia ,'j,'ljel'pur, ~I iw' sohrt õs àt
rl:i os d Ci,d~td~{) a.~ltih·oO" qu O llilll~FIÍ'I::rrm\

·l:c!alpu •. Ú que tu'do(,), eol'll to !ela aola ~laltI1:lell dilJ,
oOlo;,la b,c, 1.1 q\lO ti pll . ,I'Ol'ál() ir Comm'_ súe

d~ Gon tiluição'péIl)él 'dó .. pallecerl bl'e ti lf9á.1i;,;
tlade de C'dadãQ Jl]aúlejl'o: e 4." fiMlmen-le ,
h ma j!1 lipoaçãll; jo-lgaiJapro-vada P,(,l'.'.. àÓltlh.a
do Con.selho da Faze:wa de' quc o enno tJp~

... 1

da Indlepeorlêtroia e <W TmperilJi.-(i}omu.llli
..bllie'a.de S.ll\lj; J -José Clemento ereiro.

lo; >J( .' j;rj •• .!

, rl1

A.! ISO .-': 1;itJ. JW ~';OV.r;:~fl\l\9·
, I rl.\l~q8CciptG :!Jl(heotico. l' ':.' , •

llth. ~ 'ÉxQ.1..Sr' l €J.'ê'MÓre'preseÍltaU'ó 5.6 Se~
c et~h a'ó Supre o"'!hllul:Hll lftl''{tus&ç::hl 'et
oes idaue de nomear-se pessoa que sina lle Por
teiro da 5!ec'fOranla dl@fu"tstihl TfflhuhJál; Mi S. 1\1.
o ImperadO!' ..p.Dl· bl>oo o.r.d.CAilL..Qw.:..Q.,..i.?o.tl.ciJ:.o.

e1la ina tamb m::-<\ , orteiro da.·reforida.S~

etaria; O que, ollíllfu.~nic~ a V. Ex. para.- liÇa
lelligencia e C;Jecu:ç - Q -: De.os GIJ1Irde a V•. Ex.
aço, em I tI 11 "bieJiJ1JrC;: de 1829' ...,... T,u~o
oares Teixeira de GÕu\'êa.- Sr 'Jo é 'Albano

'rago o.:-Llclu se q iJ',79 c t'. (Tá Jiv~ 10 ria
ôrte, nÍ'l Secl'ctm'ia c{a 'J(!stiflr,
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,-OJ -f,' _ Jmp,.eV~5~~ li(. '\'! ,,,
. O, dhiinistÚ'd l' dáS Di\'el~ns Rdrt/Ids'Nà~
-naésu'que 11al 'ilHelHgêncin n& tl\'e S, fi) ,} tetn
res' I \ /lo, átic~<cl' d!J' sUá':Represétll'ação da :d"ta
de' r,' do' c'O'i-~,p.ntl1';tJol'seguitite:~ IV' ,l('f<~'

A mini' t1'~çã~ (h:l' 'I1llàpiéhc-8à ,OtltleID th ' mJt
terlfrGlll:là âio n t~l1jção tios Igen tl}s I:Lá'C no aM'é'
:,?l!.~ Ole ritl1~rn~'r~d(Jlhid~' ao m.e:ml.ó, 11/"\1~iI:JIHt;
1I11!lim -com' ,n fim J'e- cada lllJtn lN! ~ 11 can li.
-ou relação gar'al'do diloS -gênei'o <me ali cnN' 
J'~f{e sahi~em" ~utJo cll&foNiíé ris al't , li5 o la

expedienle d, CPD1lJ,l,c,' .P jlj; v\'i,o.r tl~e.\llij: ,dev~ 'das ln lI'uc.Çõé "qu àdón'ipà~)IH"rão o Decr~Fo de
er animado e prolegido: Ordena S. M. o I. que· -4 dc'Fte~e'1'ehloldehI823,; 112,o"qU<l {iéli lIbgbV

Vm. expeça <1' conV'L>rlÍlmte ordens para que se titfi:J6nt~ prohiJ)idil" ii d{!,~toje em diante "coltib
execute o se<ruintfi:: },", quc s J'<1 if)1Jllediatamen- atlU'siva a'I~'8l1Cá 1l~ sé"'u' ~. aehãl'ern''Sobte fi-"

" , , • ,I' '. I , D,
te "1sltada; omo 11e mlstcr, toda e qualquer pal'a 'deseú'l arcfireú 'na" ri':Has 'qUlIcsq\.\cI- ã,-
Embarcação c,ç ,ti ~ ~,log qj1e q~,rundo no lugar lháS'ld~" agtllil'dent up1tel'ra, 'que oe ajll'cEenlllID
que fdr do co~tumc ; 2,', que os Officiaes de l'i- ~êssa dmini trQ - la bO'rtlo de bnrllOs <1u savei
. 'ta re!I\çUãQ j,g:lro~~iat~U1llnteiao.Admímsttmdor -vIL ICU'j' 5 oo'ndu6tóre dcvlm\õ :.Más etd intlm'a...
40 r~o~~ r~ Ol'-I~m e .rttlnçãô 01ll rnaniJ'e tOdo? pára que sigáb"imnieiHl1tamente a dCSéui're
da'~?1~;F(l Q.le"d~.ten a e.ãss,llGaJ::cJl1Uacoos;que ?gu..Ilrt () 'ndicado ~rop'iMV,'" bem a in'l~lequc
P\l5~ílO '1Ph81''''S~ ,q ~Q1't1o de ,cada ~llTançfio -nesMrcl-at:l e expedi\t3: 6'l\.'í'iSO' é à "Pôr 'na, 111
t\o~. '1<1 AeplllrarQ.es. prcai n 'pll1l!, ·le~i.fiGaiHieI a 'elu' 'pbl' eo~, "o,t\!spéito (\a'de b,.~a las c 
.su~nd~Ql..í,d,~e;)·, ~c, no caso M.,e 'tinem b1Jro'a~ões (1O'téi II eoda' s<.lfida d<l: a'g tlente do
lAjlS ~én 1'<>;6 a ,b\lrd I f) plC5mosufi)flidiaes·p.ei- referid !J'rápiféhc: papa qútPlrs<e . nte lia \~a'lte
~ernl Itm cªda~r§a.Ção hllllUiGl!liwda, que serÍl 'quo" À~ tooa,', O que ol{lbesOlO '!ltln~jnistl" 11dl'
lf1tegl1ahne~\!; ppgll'pcla <AlfllhrJIlGa, de maneira ,cun pn.ríh 1Ríl> ôe J neiro;' éd1 i 9 tle ove
q~ll 9,CO:mmr~~9i,<1~IQ"lt.q~.ag~rooã.o 0[11 -CQJ{Jl .(le ~I~~ -;'"'M_!g~H Cah~i(H't~U JPit~ e Alm~idIá,~
esta,lDedlU<I .QJl1,lS PU,.cllll~l)"a\g DI ;-4.1', LqllC•., ·Aolt(t-.~e 'tQ' DW7'C{) F{lL~lflm e11., '1211 du 2 rie No-
(eifo.is~o, ,OS rel'.6rj~ 9ffi~Üle5.iiiL:imémao IlCtSr 'l1émbI'Ô1dBI162g-!' " I ,r , ' ',' J

oPj\ctiViQS, l\(1'ls~r"1s ~I ErQbanca.p.ões que pa ' c.llh II - " • , ) I ' '.

JrJf.«IIWJ~r"defl'p~rf<€II) ~ p:iaÀ '(la-,Ordem p r.a AVISO Df:, ,2.01DE"N(}vÉIÀ\nRo~

rd'esoaCr/lg"ll'eJ.ll ar .qualquer ,dDs dEluS JgoqfflJOS uI
a~Q1a design«d08, sal/{o 00 .casM"louille ncba.. I lIf:lDuscript_oia~lien~ipo. ,

JleÓ\,\\5 ','S'jlbils ce 'lglJllfd 'li\'beleoo ,51100:06 Ue'aS!; ',' ,EJligindo li boa 65lJ8li~nçãTo dó=sdit'eitos na i~-
,"ca,rarr\lmJlrlq dc JiOJ'le uemifu Rossüo-/F'Ef',tri,.:- lia 5 -e a, segtll'onça dlr "Ptldp-t'iedltlJ~ pllr~ie~1Ial',
1a/tu sc.y'l q~e l desqarrâguet'h olfJtrlnaJoutlJa pan- ~oeliadalú gllal'lJa da Atlmini r&ção Pubtlcu ,.mp.-
~ dg, W'll'=!rrll'g-aqJento j PfIl1lJUC:; i e taLcoso 'IHd. ' pl'm'nptas e e'fficazes ,J <lue db 'lein {ti: n to-
po~r~ 9 Sfrl!llr~gal' e'tn l1.ll1te anele. lhes fôl: nÚaçãQ 11J1 a lerxo ~ ~bus(J pl'atipd ô'n Alfaí1-
lna.i ~omlJ}.At;Ip, ~. d,ep.oi':l s~gu iram, para o dito dego 'd'esta -dur~e : •S, M, o il'mpeto'(l.or h:l I por
fillli~hell\pe~,~pí\r~1l1J roél1 'iaohdos.gcnerofi, 'bem, ,emqüantoJ 'pOr1hum r'lOVtl R g'alaólenlo ge-

ou de'l~n te,r.em q seu líor.dlli (n que será _vel,ili- rál não lUl'em dàtl~s Ol'lll'âs. pl'o,-~d('nêl,&' , q\lC'
cado pela \'i<\~t<\) mK is de\ltó~e -pip.a' -011 ~:i. ilhas Vm, I' étlUte, e faç-â f'xecu~o.r o egUil t-c: II,' O
de aguardenle, e de 30 sae os de assucal' • por- Guatdtt Mór l'llra éoda Jià" it 8 horas da ma"-
que tambem, em t:lt'í:r.'~w, iíodcrúõ remelte-los .l,hãa; ne iniVcl'oO', l? ás 7f'no vêr'ao, á -cHaDlad~
de bordo ~,\l'(\ _o refCl'illO <Tl',~ ich!l na uns lan - dos' guai,.la d' Alfándl'ga, do' qualquer Ilatur~w.

eha, endo ar'(ln~anhado; pelo respectivo (j.uar- q\Jt' eH!' sejão, ':i vi la d'a cOn)lJHente'rel~çli'O.
da, que não ex' gil'ú ~moll,l \lnlo algum a titulo O gUArda que não cOlbp'a(eoer it hora 'indwolkJ.
de condueção ; cumprindo, finalmenle, que Vm, pel'tlerir o' eDeimenlo do d,a; e qUlIndo lillte ~\!-
I'eç(lmmc.nd~ a_ca:d~,llUmllos,Guardas -que forem la 2,' vez, sem :/pl'esenlàl' certidtio de mol~ll~"
empleglluos note, eulÍç.o, que não cuosintão'o pa ada poi hum JfacuHatil'o, séril d'Ctl~ttidO'.
de flmbal1ql,le' do' ~Igtim' dos~ fl.eros emqueslãp '2.' O Gual'da Mótdapt'csentál'a todo \) dia ás
, l' 'qu~ ~!'ja pal'a. o TI ap.icllfi que sc temdesti- 9 heras da ID:lOhãll', '<10 Juiz hlldta lista do G~lll'-
Illl,dth para,'recebe..Jo.s, tJ r1düs Jou modos aqui da pI'e 'entes; e Ó' mesmo Jon com' o AdmlOis.
lle~~iHir~o.s~ O qUI) ral'liejq> I' '~m, pOI'n sua io- tlladdr dctlltti'lioar,'tõ o sen'ico de oada hum, IJe
telll.«e»c).a é e~-ecução,:Dco.s Gual:Je a Vm. Paço, 'IDodo que nllnca"fique perrri;neotc na mesnla 00-

AIQ, J~ de O~6ftlbt, de 1829'---' Miguel Galmoq cupação, e beja sempre rC\'czado com oull'O. 5.'
\lu Pj~ ~ A.ld1cjd~. - 81'. DO'S:eiuba~gador Juiz Os G~arcJás que não forem empregado , no oc-
~~ Altllàd<lg3 int tino <IesLo GÔrte .. - Y1J8ha-se casião do detll he - do serviço, ficarú& no lugar
110 ,Vim'io F/y,m;uellse n. 1,2l' 'de- 21 de Nov-embro em que o Quard<1' Mór co tUlna -reugi·lo , promp-
rk 1&29" :r'" . I-',~ , tos pàl'l1 qualquer oecurr~nci:'l a qu fdS a ér

,r n I, ohamado; e- todo aquelle GUlIrda que recu at'(n
ter qualquer scrvi~o ipara que seja'nomeado ou

14*·
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o lmp. avubo.

mais 1 );rora, de sorte que nunca tique na ~Ia ~a
-abertut"ll:l déspacho--algum ,jf~iricjpiWO'. 12.· ,O
Administraf1ul' assislirÍl, d'ura em diante, ~lHno

he de 8eu rigoroso aev-ef;-/1 conferencia c sahida
da Porta. ;"collQclUlde.-se para es e fim em lugar:
f1'onde pl)s~a presenciar e dirigir lbdos os alll'OJ
necessarios á igilanóia- que. éumpre haver nes~

parte, a mais essencial doI Administração da AI:
fandegal' '0 q!Je part'i O- Ít Viíl'!..p'ál·!l su:J intelli·
,gehcia e por{ctu9l e'xdcü~ão.· Paço.• :.~ii'd~ r -tfictli·
hro de;18~9" -Sr. 'Des~b1fI:ga(ibrJuiz ilJl'crlOo
da Alfandeg:!' d staGôrtc• ...!... ~l\~''ucl. C'nlnibn du
Pin e AlbieiJli. Ach'rt-se 'no DiárIO FllLmin~n$i,

n. 124~' /le 20 dei NiJvénlíJl'o'. dt' 1829' I, i1 "
. . Ir: . • i 11

1>ncnETO DE 25 DE NpVEMBRO •

ii

, Sendo I'ec'onhecitla a necessidade de org-unis3r'
se a Estatistioa deste 1!l1perio pelas "ál1t'aguP!
que UI) seu exacto conheciménlo devem reslll!al

para os trabalhos Ja Assembléa Geral Lcgialati I
e ,pal'a ôs actos do Pbuer EXCL'11tivo, hei p"{1r belll
creal' nesta CÔl'tc huma commi5sãd deJ!Jslâti-stiDf
Geogra,fien c natlll'ol, politíca c civil; c llo111eal
para clLa as p:assoas con tnnles' tia i'elagiio jol1lllt
ql!e com este 1)aixu u'ssigÍladn plu' Jo é Clemeote
Pel'óiua etc., que. n3sim o tenha' enlendido; é fa91
executaf com 05 'despachos nOCes ailos, Pn13~
do Rio ue Janeiro, em 25 de No\'emLro de' J'8291
8.' da Inllependéncia e do Imperio,-Com a ru'
brica de S. M, I. -José Clemenle Pereira.

.. I\l~Doscriplo álltllcnlico.
) (1)" ~ I

Senilo cbn,'enlente obsého'r- é II pl'bitICÍl afl·
torisada pelo foral, de serém etripregadb'S a a
bi~rio da Administração os l1ivcrso~ Offic'illés d.
Alfandega, e oec:ol'rer-sc af)' mesmo tempo Íls nft·

leessil1aáes d'áquel!es ,'nujos' 'orden1l1l'os m'~l po,
dem bastai á sua subõistencia, Ol'l~ena S. !\I. o
ImperadOl' 'quC' v.m. , quando e como iul.g.ar Oll

ccssario , passo: ai TC'.vez'al' e em'pregal; éill 1'U~ar

uitrercnte d'aqup.lle que ac(UlIlmeóte- ~ :Cl'écr,
qualquer OmciaI d'essa Alfandega,· éja qual mr
,a, sua classe ou ~xer~ioio: c que ~ulro'sim Inande
abo11/11' , p:ela folha do 'exfledien te re5~ecti vó t ai
gratificações. mensaes c 50:tiJ l~éi5 aos' feit'Óftl
ti'Alfandega c. u'Esti"va ; de 8~.tp·aos conferente;
das1po'l'tasl de buma e burra estação; li'dê' 50
aos seu~ Ajudantes "devendo finalmente empré
gal' a maio!" eCO-llomia na d'espeza rfeita doM Ol

guardas ç'cujo n'umero seril redu~itló ao qu'e rar
absolutamente prcciso, O 'qu'c participo II fII,
para sua intelLigcnoia e execu'ção. DeM Guardl
a Vm. Paço', em!l5 <lo Novumbro de 18'19'
Miguel ,Calmon du Pill e Àlmei~a""-"Scnhol

Desembargador Juiz interino li'Alfanâcga'J(lll
Côrte. Aclta-se d f. 103 do livro 15' drÜ (Jrdelll
lmpsl'iaes dil';gi'las li A lfalldeglt'rla Côrte,

• chamado, set.á ,i\llrnediatamente demillido. q.'
Os Guardas filhos 11~ folha, e os que tem hoje
serviro determinallb, 'fi(j~ 'dsujeitos ;\s_ disposi-

....pões preéjldentlls, pois que a rodos' os respejto1S

cess(jrú absolutamentjl o 'ervico Cl:rto uos'G-uar
d/ls. o5. ~ (j"J uiz c ~,,~dU)iQi~tl:auGl' cmpregaráõ o
maior cuidado em que o serviço das Rondas seja
dtl hojo clJ! diante m~is' rcgut~r c successi VO, exa· .
.m·l1.a(}~o e ,PuDinl}~.,colll suspensão rru .demissão
,qualquer fálla q9c uiss)il' hOlJ"er" soj'a da plJrte
dos GuarclJs 09 do Gual',lé\ Mór. 6.·/ Os Fieis
dos Armaze8S nã9 recolherú9 'I'olunie algum abel"
to, OJI coo;>, illlliçius"ld~ o haver siuo; sem que
tenhão primePt'o ~lad9 parto aQ J,uiz, para manl,lar
pJ;oçedcr.ao seu e~ame,'ou ii \'erificllçii9t1o seU
cOl!le~do ,;'so neccssario fpr. 17,· O Fiel cm cujo
arm,lzem se acha.: 'í,oh1m.e apr,rtq. ou' que o te
nlia 1>iJo, sem lia ,er i'aJ,.ticip'tdo ao Juiz ~p aplo
dO,seu recebimento, 501';\ punido ,como se .rôra,o
arrglIlbauor dQ volume; o qu~ndo neste haja falr
ta· de qlgum çtos objectos qQe conlinha ,~er;l PI\Q
cessado .'01110 exlrllviador da F-azenda Publica.
8.· Cadp. FiçJ apreseQta,rú ao Juiz, dent~o dt; 5
dias; depois qU,e Lhe fÓI' Intimada a prese.nle 91:
d~l1l, pena;tlll sllp~nsiio por 2 mezes , huma :li5
ta de tod.Q o voJumes ex}stcute no respectivo
Arma7;em', ias ..en~rad'ls datarem t),c 2 annos ; e
continuará dellOis a apresentar ig~aes lis,as, i!
medhla que ~e fôr venccnJo. opl'alo leg\lJ dos 2

aqnQS, a respr-ilo del.todo. os O\lU·Os. vQlum~.
Aquellç,ql'le 19;emora;IHI ap.rc,sentação d.cot;ts li:;lils
por 2 dias, depois lle vencido o rpf~rido prazG Jo
gal, cri! su penso por 1 mcz, e quan.lo não o
faça em 5 dias H,Lei', serú infilHivelmentc demilli
do. \;l'. O Juiz, logo que recebe,: as listas de que
trata o § antet-ente, ma nuará conferi-Ias por
llUm OlJieial de uw· j:~coltla. e cQnfiauça, ú viSla
dos p,oJnPftl~Ç\le Livl';oS dos Armaz~os; e s~ n~o

confel'ir,cn] 11m nuine.ro, (IJ'J,!arca, ~ oaLureziI, de
:Ilgum 0\1 al~ons ,"oIumes, o respe,ç~j\:o Fiel, sel'á
su, penso pl>1' 5 Jl.1eZeS, e as listas corrigidas, Fei
to, a Gpnf~rçQda. ou cOI'l'ecQãQ,.n Juiz rCf)1cllerú
a1> mçsmi\s l.isla ao Adminislrado17, pal'a que J'u'ç" reBQIIJOI; 'o,cllmpelepte Aqna2iem os geuer!1s
nella_ dl.;cl,\rl!qo , ,e proceder ao ,seu.<;qn UI;Il.Q,

na f' rmi].· da Le). 10· O Juiz fal'ú executar es
çru~qlosamenlc a oI;dem que estabcll!ceu o pon
lo par<\ o,s O.m.ciacs ela- Alfandcga em geral. O
.0Plcial, d~..quaICJuCl' cla.sse ql1e .eja, que não ,se
ilprc.llntal' ú~ 9 horas da manhãa, sem motho de
0)1)1 slia" parLiyijJnd(l, peLa 1." vez, c (lltestada pe
Ja 2. ~ PQr 1 facllltali vo, pe};~\erú O- "encimeIlIQ
d,o <lil!... tJ OS seus efiJ01uillentt1s. ,~~rão reparlidos
COI,ll q!JeUl o. ub:-tit'tJir,. conforme (I lei qne re
gq!a 115 >{:ri,cn!i<lS rios OffiCIOS de Fazenda. H;uro
eXlrllç;to dl:de Ipnn to ~crú n~mcLtido , no fjm de
cfud~ mcz, ÍI i\lcsil llo Thesou}"o. nndc ·s el'V i1:;\ de
J'egu)a 01'. pari\ ~ll'aliar-se o grilo de aCLividade ~

"elo dec~d:J,O.fficjal. II." *Eezar do se achar de·
ternlinal!l) qye a hpra da entrad4 dos OmOl'!es
para a .Alf'}odega cja II 9 !,loras a ma,lItlãa,.c a
.5qhida. ú!> ~ Id~Il.J,ljdc: 'CO,Olt4d@ (pois ~u9 a imo o
cxige.'-I r.Xp~V~~Il!-C,~\Q ..ÇomJ;l.1e}'GiQ c a IV ~lisa

Çâo,d8' DÍI{,c(i\o LTacionaes), o I4iz, a roqueJ:i
meDlÇl djlAqmjlJis.lradqr, pl~p.orú a-- ahiLla pOl'
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SenJo neces .'riol'rterermirl: i' a' b1asse ao~ It\n~
~reg3'd'ó aS! Cam,aras Múnicipaes que d'bem
8é~ai pensado "do 'sen'iço mllitllr, quando á '110'
meaçã,V recahi{'leriepessóa5 ali~tad3s DOS corpos
da ség'onda lin1iáU1:i'exctcito, bei porlJerri 'tÍecl'a
m: 4u~ ficão c'lisp~hs d'os' ao ser viço militar os
Veí'ead'orc;, 6'P'rflclí ·ador, 'o S dr)etario e o I?or
lejro, e hum WiscAl e~ cada ü'egnezia. Jo~é Cle
mehle Pereira elc., o tenha' as;im entendido, e
expeça os despachos necessarifls. Paço, em 25 de
NOTeml,' ô de 18219, 8." d:iIIn(Jepehdencill 'e do
Imperio.-Co~alubriéade S. 1\1. o Impel'ádor.
-Jos 'elemente Pereira.

I . G,' ,f' I

,( (d'l .1 LI' L

--., .••• ;VISO D$125. DE ~OVEMBRO. .,

1m!'. avulso.

111m. e Ex, Sl'.-L~vci ii presencll ..te S. tU. l-
o oillci{j!(Je V~:EXi, de ii de A'brÍl de'~te anno ,
com a represemMÇ<~q Ao 1 G.opselho do Governo
dessa Provincia, em que" e~pondo as dn vidas Ilue
se susóitlJrão'sobrll a'consel'vação dos ordéna'Jos
do professores ae Gr~ntrlalica I.alina das Fre
guczias' da'Conceição e hio Preto, cujas'cad'eiras
.e·.abnJir~o , ped~ a solução delIas par1i firni r a'
C3ln~spaito nlntp.llig-encia 'dJ! lei ~e 15' de Dulu~<;
bro (le 18~9, e por ordem do me"mo _Al}$u"{o
Senborjr~ pondo a V. Ex. : que, sendo ind\lbj6
lelmflntil legaes e vitalicios' o provimeílto" d:\
qu~t~~'sr"'do~sprores90réS 1 .por sel'c~ pus atlO
por :S. ';1\1., e scm tempo deterllltnaao, r50
podia o P\'e ident"c' em Con elho e bolha· 10
d:,: "encimento ~o seu; ordenados, em '1tJa
~Ile~ta injustl!:a e violencJ.a; ,,0, pOl'que !Ia
lnudmissh~1 a intcrpretação que o Conselho
pretende da'r'ao Art. 9.· da citada léi, ehtenden
do que.bs· perderáõ por não comparecerem nó
e1ame gm-al para erem providos em outro Ju
gal'c , pois,o artigo-<!iz .omente que não sejão' os
pl'?ressOJ"es ac.tuàes pro'Vit!Qs ~em exame na 'ca
deIras. que e croarem, e désta determinação Dá •
e deduz fJue de\'ão ~o1Trer a pena de uspen ão

de ul'Jenac!os os que oáe OOllcorrercOl aos ditos
e:ta~es; 2.·, porq,llc igllaIOlcn~e~nãn tem appli
caçao algu"ma a ?rdena,ção do

1
1hr • ". lit. 98, COlO

que o Consclho JlIlgasu tcnt.ir a sua uelibcração,
pOI' ~r ab p\u~~llente.eslranha(\'{l presenlo ci o,
E cop"o 'ÍI 'sta YO CXPQ:to Nda destroe crqu't
Se oru..tW (J1,l pelo. avitlP de 'II a. de .Dezcmbl'(j de ()

I fh8;ISobl'll este objebto, hn .por bem 'S. 1\1. que
el'le 6que"'em sen ihteirOJ igÓt', ·decllft'lllldo se ao·
nir.smb tempo,. pelo qlle respeita áo de 2:> do' di
to mel e anno , qlie,'llão passándo de 'insinuação
dI) l\emedio tempí1:ral'Ío, emquDIlto se não prol
y,ião le~31me,ntC"as calleirall'dp- S. Joao d'EI-Rei,
he e' id'p. H\!1 qUlr (cessou o s u' 'erredo' Il~sdé qu'e
se pro'Ve.rãl) na rórn1a da lei.

'DeoS' G'uarde' a V. Ex. Palacio tia Rió de .J'à
neiro, em 25 d'e Novembro de 18!Jg:-Jo. ~ Cle.
menle l'ereira.-Sr. Jóão JrJsé 1 LOlle's' Mendes
R·beiro.-Ac7Ia-se 110 Diarió F(u;n;tien~e n. 128, de
50 âelV(lf)w"bro tlc 18219. .

AVISO DE 26 DE OVEtIMIR.O.

Illm. e fum. Sr.-Foi pre ente a 8. 1\1. I. o
omcio de V. Ex. na data de 16 do mez pa~~allo,

em que pDrli ,ipa o embara/o da CamarD Muni
oi'pul da Villa de Santa 1\laria dtl Baedendj, sobre
dever ou não julgar compatíveis t) Irr'garés de
Vereador e Juiz de Paz, á Ti~ta da re olucáo do
Conselho do Go\'el'Oo, que o~ considerá tu'es pn':'
ra serem servidos ao me mo tempo, edtrS ordens
emeontrário manifestadas nas POl'ta'tills de 15
de'Fnereiro, 6 e 24 de nIar~o deste IlIlho, expe
didas a di'fferente Camaras sobl'c igual O'bjecto :
e o mesmlt SenhM, julgando incompath'cis os
referidos lugares de Vereador e Juiz de Poz, pnr
não poderem ser servido'S conrtlllctamenlc, h'a
POI' beM declarai' a' V. Ex., pnra o fa'zer cvns
tante fi dita Camara aonde 'mais convill!', e,
tendo.iI lei de 15 'de Ootubru de 1827 estabeleci
dOl que se admitta e 'cúsa sómeMe 1I0S emp"eg'lf"c
dos que Il perli~e01 "não '05 reliutando íllh;lbi~lli
dos p:lI'1l ex,ercerem os suas funcções ; só devem
ser'aliviados aquclles que solicilarf'm dispen a
de'hum tios 'drous cargos, llelxando c-lhes o ar
biério"lla e. colha; quantlo porém qúizeren'i acei
tai '8 nômeaçá1j de ambos, n{to podei-úõ 'servir O'
de dlliz tle Pa~, cmql'l'anio ~e acharem lIO cxerci
cio effcclivf) de V'el'catlores, durante as ses oes
da Camara ~lllnicipaes, dc!vendo enlão seI' sllb 
titll;.io pélo. seO '~tlpplentes; e Me n6sln sentido
que a 'Porta';"s oitlld.ls ã.:\'em el' entendidas,
PQrqueyol"'1eio ~ellas se dccidirúõ casns, que
se aclla,\ ão na llYPQthe e O"'urada.

Deos G;íard,~ a "\I. Ex. Palacio do Rio de Ja
neh'o, eUl 26 de Novembro tle 182g,-Jo'e Cle
mentu P8~eira.-Sr. 'João l'o~é llpC:i Mendes
Ribeiro.-AcllIf>-se. no Diario F{llminenJe 11. 128,
de 51) ele NOMm!Jro de 1829'

I, ,

b ' .
AVISO DE 26 DF. NOVE6rlHO., . ,

J;lbR,. 89ulso.

'111m. e EXlD. Sr.-Sendo pre~erile a S. M~ I.
o Offi(;TIl d'e V. Hít:'de õ iJc Oulubro ultimo em
que,iparticipalí HHI tlliliberoçãó lom'ada em Con-'
sel!h de e Ifl'eâr h. IViII d' A.~l1an'/lrn mai hlll11a
cadeira d~ pri meiras letra ,com o ~r~cíih'ao an
nual ue 200~ I'éis;pl.lr'a ifn o ler 'pediu :r1(;;1
mal'a Municill'âlé'd'll ditlf'ri1Ia, pergunl'á V! -ex. 5e



bastu tá crtmmumoar -6menl~f~ e taeSe.oXQtaJ:.ia~de

.l} 4do aa ~~ões ~e.taesl oadie' 88 61Se1lS (,rde.
nado ~_()U,rse he.tilmhem oelld~ ~dQI}6\1hlns di
rect~lme.Qtfl atHlflohecip1ent9~.cle;pa,liI.. ~lUma.das

C,aln<lI'a , (ta tA snrpbléa liegisl~li~.a ,.jl}landa '91
{Jl iJI)C] 'Seo'har e!ipolUltm.a.N. EX>ljqll:61; gOlsen
tid litUUlal,l\a le' lue 5 de Ouw!br 9-e 18.2'"
deve V. Ex. ~lirigir'ae)á J:6fcr~da h.5sernbléa fi·
c.a;l;ld. I\Qrém. Oil. Itnfellige'ncw. jl<.le'que satisfará
~u'pl~erde"e. .faze/ldo à r' pootiva communica-
çij ,3 Jq\lalqper daij· lia 'U,dus €am"lI3: «:J '

1l?~5 .<?-l,l,ilr<)ê Q ,V ~l' PaJacio d.o•.RiQ,de la..
oell'o , em 26 de NovemlHp' dCI J 829 -José Ch,.
mente Pereira.-SI'. GJl,briM Getulio Monteiro
de l\Iendonça.-Aefta-se no Dim'io Fluminense. n.
1 2 , de 50 dei Noíem8ro deY"s 2:9. .

P:EG.\\E'l1()'D.B,2;i DoE j'O~EMBR(\. I IJ
~ , I j «. Coll. Bra'z.· .

Ir t' ,. , ,

;E>e.seja.l'\~jj estéb.clocer todos os meios que p..o •
~~o ,c,'. ntribuir pat'il. qUtI nas promoções do e~el'.!.

cito'J UilS nqmeações par,a, c001missÔC5 e empregos
do m~Jl1 I, fê, na distFipuipão do' premio, devi
dqsa, a,qltclles 9ue. mais Ee distioguem por sua
boa çoodu.cro e serviços" se não .falte nunca lÍ
justiça.e. \gllaldade qUll sempl'e tem sido minha
cons,ta e 'VOil&a~le guardar c.om meuS'''~aes tib·
dito~ e em pa.rticulBll".ooma (üa~sl! mililnr., que
em tonos os tempos se, te.m fejto credora de mi-

'nha rn.ais alta I coo ideJ:a~ão , pela natureza ,do
glorio o li~l'Niçoll que se.dedicJl, hei por bem: or.
de~' que, na Secretaria de E lado dos egocios
d~Guerr(l,secreel1um,lirro.JDestrepara nelJe se

~Ilrcm os nomes 'e sel'viQOs ele todos os Ofll·
ci!o\e i\l~ p.dooeira linha do .e.xe.rci~, e1outllo se
melhaptel pa&a .05 oa Iseg·umla linba,. que será or.fl
gaoisa~(\ [Ia .QUnfprmi,dade ~ dnst~u(lçÕ que
com. CS~ lbaixão II signag~s!'IH"r'Jo é, Ol~ellt~
Pereira 'Qu,meu Con e1bo, ~linist1,o eIS~erelarj()'

de .& tado do - egociQs dQ,.lm[1erio, jJllerina~

menl~ en\)arllcgaü~,dosda ~oerra, que assim o
tenha c.nlend.ià.o e fa,c3·executar. - .

Paço, em::l? de r'Q\111mBt'o tle.18'2g".8. o da !ln-',
'dep nqenciél e do) I.mpel'ip,-C.om a Ml rioa dei'
S. 1\1..0 lJ;Dperé!dor. -Jesé Cl~mente ,P·erllira.

I
· .,~ f • I • ,.11 d ..\, '. , , d

'5TRUCÇOES para OI:{ftl.?l~a,f.ao . o (fVl'O mestre o
Jfa;ercitojP a. que sq Vefel:é, ~ decreto da anta de'
l' ,. . I, o •
tOJe. I' , 1('1,' (

Art. I, o O ii' 1'0 mestre. do !&:cl'oiló t1i'ú dl<vi
didn em 5 pa.rtes qri.e conterl.õ : a 1.' ()<;-0ffi'ciaes
do ESla<\<> Maior rl0 Ex rcHo, e e' mppehcnderú
os Omciaes Genel'tle os a wlsos, e desempl'ega
dos: 2.' os Olpciue~ dn Çorpo de Engenheiros:
3.' o da arma d 'órtill)ariá: 4:' os da arma de
Cavallaria: 5." O' da 'arma de Infanteria. Será
acomy.Inhado ,,\Iém di ~so ,;..de hua). indice geral

~ qpe conterá por nlem alpha.l;ietiea onorue d~ to
dp5.0 O.ffiqiae. elo E~\lrpHn .cP~ roferenci a ~ I

folpa dQ ;.linp C9mpettmt~iol\<lfl liv~rem o· se,u "-
ali I'\nta.ql~lltp" , _ } I " . ~ <'

Ar,t. 2,.0 'r elle e matriGIJ1pr*ij>1t~dos.95 Offi~,

ciae ~ Exepc~to com. as dal!l5 ~l1s'seus ps enta-

meolos,d'C

~ .1- - ,. '}.r"
, CAR.T A. IMPl'RIAL Dllf DE }~l' ~nlg@Q;-'. Ih

'Manús(}ripto 31J.t111!n!t(}ô.' :,..·."1 ~ L

. i I , : f i ,,0 .

H~nt'~do Marqllqz de.l}arbaflena:, Anl tgo, I,. e
o Jmp,erador. COQstituoiollal e :IDefe!l~9.r P'ro'p~tud
40 jnp~zil vos envio muito saudap G()xn.Q. aquel_
qU-r ~~i,tQ amq. Havendo-vos ~n.llfl'regllaOQ;lt

s,ó 46' acompanhar á Europa a .minha rnuit;Q.~ml\-'l
da ~,prezada .Filha,.Rainha de P:OJ:lu,g~1 e !Igllc
'~es,l D.IUaria II, qJl~ hqje, p01110r4e.m m.i.'oW
e zl\19 vos '0', se. acha nelj~:nnujlo.b iGA crldalt
C}.clade,de Rio ue Janeiro; ·mas t "1beQ"hd!Je·t:rl1tll
do meu, oas;imeo,lo, j~ (cJ~i7Jmt\9te éffçc.lllad,é·,; 1l,

teodo ~ /IÇlU\to a meu cnlltento', ~,;Qo,nl o Vii 50

co tumallo desipteresse d~emRf:VlbllitW eommi·
sões tão delicada : Hei por he~n 10\J~',all-,"Q'S'por

este singulares 5el'l'iços, .e para 'qúo' Lpuos o
111 us st,lhpito&. cOJ;lheção ti apreço~~ façoJ da:
vo sa pessoa, VOS mando e ta. ~osso 8enhol' 'l'OS

t~ol,t<l. em sua "aq~a (jnarda. E&clJipta 1DQ Pala
cio d, Rio de Jan~iro, em ~1'4j"l DezQmbro d
1829, 8. o da IndepenJencia c do Imperio. ,-,
Il\IPEll,lDoR. - José <:;tcmentc PCl)ei1'a. -f3ra O
Marquez de Barbacena. .

'OFFI'CIO DE 1. D~ DEZBMBRO.'. (
Ori~iD.I.

r ' .,' ,

nlro. e Exm. Sr. - Sendo pres~n'te.l':.lMé 3' da
Ordem Terceira de S. Francisco tlíripefiitelléia'o
officio que E. dirigiO'; eth data de ,'5'de No-
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do, iUlc1ndou'S lU. II cun~ ~~.. a este'c~n t!lho,pa,
ra: coftsultarlo t'eq.oeri~l)llJftl1,\lQ.Djlrió' da' Saude, •
do ..lheLb· 'seguinte: -;:;: ee lOr! Diz o, Barão da
Saude .que, sentc!o'h .Supp)jçnnte no~aJo pOli
V. M. I., pOJ' seu Imperial Decreto de·5 -de Ju.,.
nho de ,182.5, pua .oempJ~go de..P.-(ocW'ador
MÓI' dá Salld~, tCdocume,ot\)/IJ··"V "Cuju mpn~go
tem o ól'~nad:ol ao· 1:J).oo~,on Dual, pagQS .pdo
TheslJuro lPUhHCO'Ifa.e po.rqlJe, 1'11in~jpi!ln4s~ o
Supplica Dte '3 cobrilr O'drLo ordena4;o ~ QQle.Dl#' t1~
di ')9,id~ ,No.vembJQ tle: 1826.(eJç-c' men~() n. 5)
s, lhe. liCDU .lc cntl9.~lo dltp OJ elllld desde, o
dia 5 dt; Junho de 1~~ Jllta ~i'qlleUe. ltnpt-.n.al
DL!c:ceto de SUa uorn,eação, ate,oldi.il ºt.l.c úxem
bro, de 1826 .. por prinQipilll' a ~, pago do seu
OI:d~Da.dO do dia 7 clp dito me,. em diante.., im
portanrlo [Iqnellfl. ~e!:»po que o Su lioante ven
ceu de orqeJladp a ,qunlJ~ia de ;J·572.J'bu6 ; c
como, em "i~lude .das o~dehS existentes, não
pódt o Suppltcalite er pago ,da dit~ quantia sem
que V ';1\1., I, lJ1e f:açala g,rupademansl11; e;<yedjr
POl'taria ao Thll$OUrO NaoiQQaLa .~JD, -4' lltoriSar
esla/ d~!peza nal/fÓrm3 dali .l'dcns €Ixi~e tes para
ser lat'lç;ada no rgr,aDde liv,o d.a.di~i~a, -ae,i.onal
oa conformicl e .da, oa 'la ~e lei de 15. d~ 0
"embro rle Il~2J ~,para de.pois Str pago t:m apo
!ice,s ç1a divida fundada: rcel~l't:e, Jl'Qt isso, ª y.
1\L. I."/Ba{~ que, e c;ligne mandarpe(ltr ordem
ao Thespuro NaQi nal afim do SuppJicanlQ po.ger
hll~er aquello ol1denado que se lh,e l\5~á d,çveudo,
tepdQ p $uppJ.ioante li tado ,sCI;nprj} ,~ a.ctual
e~erciciQ IdQ se!l.e prego do dilo" <!i9, 5 <lo JI,1QPo
em diant~ ,. ~omo pi'jlva pelp docpn,e'Qt )lo 2'

e,p.Rll ~conseqt;lel1Cia, te,; :dil'eitQ :1 aqqell orcle
nado .gue'se lhe d~ve;,pol'ta/lto"pede'! V, ' I.
s jo, (sl\vv'dQ ~andar\que Stl, e.lCp~~, ordem aQ
ThesQur, Nlloional afi~~de ~uto'i ar~ ta despe~

nil J'Q}iIlla ,requerida.;I::. R., ~1. -;- CQrqp proCol,lra~

llol', Eulioo JQ,ljé d" Sjlva. "/1 ,_. •

. eOIl),. e$te r~ ~rim~QtQ ó,lcpJABllQhav.a Out10
(),qe . o,be por -Ct9fÍll cOQ os .dQç.um~}ltos respeç-

VQ • ' I J , I I,. J

Dqfldo- ~ E\e tu4Q "5 ta ao IH'p'CllI' t1qr tda, a
zepda ~aG1oualr l'p. p, I) eu e;te ,\lltiq.lanwnLtl o

g,uint~ : -:- p.e nOIYps, r),i/;e't\l aYQ~a' 1\0 i eQ
to~, ps ,offil;IPl' rJ.a 'ieP'll'llgito :çl~ ~la,l'\[)ha ç. o 4p
'1')1e.~G,W'9;Na,cifJllíll, Sl;º lo isto t~o" '91elllnl~nI nte
aflc.l r dq, qll6J '1~é IS ojJjc~~e~ lIa Se.cfcf.aria pest6'
))'ibl.ll}p qp'e faz llor iJl'le,9o cli~o Thcso\lr J d!~

c hh'-q ,Op..pre ~1l§~0 W: :l;;Qnçã~ que, cl~ .: M !lP
GOYeJiPo. Satis,fll;Lr,adq os po': .. porqull IIi, 11, fc,.
li~Qeote,.~~~e u.Sobl;r,allO ,q~el!Je fez a G
cedentf;o por i p " tdk 1,4f1 Il\p ''() de temp9 li
gue poder:' ser deferidu, Eor meio derin cripção,
no grande livro, As im 'póde eOIl u~tar- li. Rio,
:17 de Agosto ne.1850. ti ab l.\Ç<) , .

(\ ql.\e, tullu vi lo . .p51l'ecç ao [ç;~lJ& ho que,
~eJ:l \9. 1)"Suppliç ~te l)H ep~o f1 01'dr-Qíl-9,o c9r-
resl!on~ente ao ~mpl'cgQ gU(l scrvj.o d~ J?rpçui)
dOlj"'O QJ; da Sll~~c h d sd, o d~\I 7 de J;l0\'<l1ll":
bro I dq ~8,26, e qã,o, de.iW: ,quando princip~Qn o
C;J(erc.e,lp, qne. t>j,..no di".~ de.J~uho de 1825,
como cpnsta do dplh'n .2-" /endo o llrdclJado o
m~ mo que fô~a e,slabêJ,e,Çld,o no Decrt:lO de 2Q
de Janeiro de 1810" ~epois da sua crCjlf40 seod~

"
. PROv'I~ÃQ Dn' 3, 'DE Dtzn~iB1\p'.

l. tJ '". '.. . . "-. , ianuscriplo .autheotico.

!1!Ui~tl~1 Cálfn1b'fl -t1h Ili~ e Almeidu" eto~ ~ 'Fa90
sáber li J U1!ltà da l(i1a7J/:'nila ua PI'~vin().ia·de"ller.
fia'!JM)\.i\Yo q~e, éhegandoá ImpeJlial ,1'I'QSeflç.:í'de
S. M', 4Impe'rad'or'lf) -útofficitbl ri. ~, dá 29 de

àio lll'~ee(lellie" cm qne ptoJe deehJii\) uns du·
'l'IBlislIlllé llie'pr&pôz a erca ,i:Ia IIquidação' Ja· di-

iílâ" Hnbliba' ea35fva,~ '6" t ,o. E&C'Piptlllf3Tio da
C.(1n~6dlJrl~ cHl Sá'JJudla, eO<lárregado da'ilHa li..
qudaeãó:' Ol1\"e 'O' n~e too ugu to Senhor' por
bêlfu dllc/dil" 'ruela lei àe '15 'd.e ov'embl'o de
18:i, /di(1 êXli~ptuoU ~ da 'llquidação -é i oclpção
110 O~allde Li~ro e seI S Xu?Ciliál'cs q1laftti-a lal'gn
~à\})po 'rfi'etidl' que seja. e' que', sem a teJfCl'id
lUscripção, não púde se!" p'ag3 dhida algulllo
contl'uhiJa até o fim..de. 1-8.26, ii excep~ão das pro·.
renienles de Depositos e SequeSl.ros de Proprie
dades Port gtIezas, qu a mesma 'lei não com-
_~rehendeu; e,dviando-se...~he.,po~. isso U llH'delo
Iflclu~ dI) Livro Auxiliar, para que sem demora
e' .pl"o·êéa.~ ae,ssa PI'O inc1<l oa IÍlenéianada ins
erip~li'o. O qué il sim terá entendido, e cumpri...
Í'~ fat~ ler;'etreit-o a arno'rfiS"a9.ã6 da sobré~ita
al'Vld~. Joãfi RoUrigues da Silva á fez. Ril) de
.Janeiro', ~rh 5 de De ém~rô' {l'e 1'829, -'Jdão
Ctll1 5CÓlttl!~ Leino a' J'ez"'~scl'ever. - l\1iguel
t:~lmi)(ílf},llxPin 'e Almeid'a. I I
... ", llU 1 Ji'l.:J ,I • t ("I .

1,. I II 'lI~S&i. ~ Ó DE9 DE' Ez~~tnno.
• I 1'1'). fi;' .

u~ I. Jaooscripto aut~enliéo.) . ' . . r

l~tiq da ,Se..cretaria de Estad,o dos 'JS#:
«lo ,11i1i'e.rio" de 17 de J ul&b do eqrrente ao-

umb o.pt~ evito ~ &0 . yndj.c,o da mesma Ordem,
.p.ar.a, o. f~~el\dl,QQ;staI:.em l\l.esa: Esta me ordena,
~o Secr~do,p.a.vticipe a iv. Ex. que, em uem
seqJl1lnci~ ~a'q,uella( partioipação, se apresento
~fY"&' hum-a COQlmis5ão, q.ue ,"oc~lm~Dte ex
pQ~la Y:••~ ,Q 6.Clltimerltos di! que a 1\Iesa sé
allhav;an po~suida. ~ e.onoocflaJ1Uo cm ap pr~vàr a
dtlA_ tencia- ,que' 0.51 arl'eodatllllios haviáo feito pOi'
~Dipt,ura a faYlQ1' da Fazenda Nacional. Em oh
~vanG'a pQis~rlo.que Y. Ex. concordou 0001,OS
IJllllllbr.o d~aquel1ll Commissão, 'no que ro;speítll
ás- c01?di-9Õl.s que II 1\Iesa tom a ropôr para r .
fiçár ills(jgural'10'tr.1spaIl5c clandestino qut! 05 Ar
rendólta\'io r~eriio. ,tenho '31 honra ili: transmit·,
~ II .\ 'K'l aquellas condições as igDadas por

'(11, em nome da· lesa, paJ;a o oerti6car.d~

~aoto (oL ~rata e la oocasiáo para os Ikpresen
laJ)tt .da .Ordem. poderem 'mostrar a V. E:;c os
bons desejos que tem pelo bem publico .. Deos
gl(lrl'lle a V. '. G:onsisturio em 1\Iesa, 1 (le De
ze:mbro lIe 18'29.jr-r-Jllm~ e Exm. Sr. !\ligueI Cal
mQU du.,Pio-e Almeida.'-JU,anoel Lope~Percira
&aliia, Secrétarjo. '. ,',

Remettido ao Procurador, da' Corôa, para que
proceda a celebrar o contrato de arrendamento
com a Ordem, podeôdõ ainda estipular o qne
julgai' mais OQllveni~(lte Ú Fazenda, e mesmo al
teraI' as condiçQes propostas. Rio, 5 de Dezem
bro de 1829, ~C'alui'on.
- " ,',
-11
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" .
'l\lauu..'lCrip.hl ó1uIIJtOlicó. ; r','

•. JII., '(I Exm: ,~I'" -: 'EJIl s,oluç:ão. ao o/H,Jq;dI
Junla da Fazcnda da Provil~çi~ .do ~~al'~,llh~p,
datãdo de 6 d' AJ\'o 10,..1,) corrcnl~ aQn.p, q\Je 0j31J:

t~ccs~or de V. Ex. I'CJllel cu ii c !ll &eçl'etóv'iq ~
Ellla,rlo COlO ,o a viso lJ.~, 26 do (I1e~ ~rleccdt:!lll1t

(1)~c n obra da ,c~4êtt d'lll~lar§o d~.g,uelló~tç~Ja
de , cumpre-me comr!1u~~CartaV}h !w{a.~,u'
inlclligencia, que a.Camara i\Junicipul, loman'
do conht!9,~nCllt2s a ~esma op~ ,Pê!'.1l a mandar
fazeI', pelos seus rendimentos' ~'; mpl'lo contO
art~o 57 da C'atfa' (t~ I.ei ele 1·'\.\:....Ohtubro do :lO'

niVpá' àdO, nãu 'P'5JtHil1dOo eons gllmtÂ ~r

jrj Iu.glar 11 Provi~ã\)' de, 5 de FIl.v~\1:i i}'(lo'18~,),

no easb negado de set! o ',offieio cm <jaMlão ~ér
teneente, iI Camal'IlM'llnícipaJ; nem mllo'os prMeli
de"a 'azão ~e dll'eíto <'apodta"a,;I:'~l'~é:"dll It
doslolIlcios mesmo de prb'viJIlclíto' filiÍb"ieflftl/l
wdo pago pelM Cqmaras, o dito n'ov(j tli-iltÍ:lto'(\f
Ch:\ncena..ia confOrme he el[pl'ess1l'no'me-r{cionà
<lll Regimento no §:que começa "iE porque II
gumas, vezes faça mer(lá aos ol'ficiae das:Cá
r9s; etc., ,não pudondo have~ ptlsse, I()U iII .~ "
dure de ,emprego que .valida seja, e llecu~'El' tlX!6fl<

cicio se <leva mantimento da F~eflfh ru·bliea.
hlltDa VllZ que niio eGnste do presitlé'alé paga.
mento tWJ jto direito, como ·dlltl'3I'a m[ ill::p.osili.
vamllilte o mesmo bobredit@ Reg>imooto "Ria ;'ti
de. OutllbllO ue ,8ão, 9\ orla Iodepr.ndenciá O dt
Impedo. - Leonarfto Pioheif'o dp. Vasc()ncdl
- Dr. L 1z Thomaz Navarro.de; Campõs -' J.o~
Eortnnato tle Brito Abreu S'00111 len6Zcg.-J~

Pile les de, 'CUo. • r
- Re$oltlÇão• ...:: Oomolp .cCláo Gonselbeil'o ·EI·
cri vão da. Fa-zellda/ .Paço, g- de Dézembl'o 40
1830. !.-Com a Im.pelial l'ubrilJa. - José-'Aoto
nio da Si! va ~hia. - Origillul.nolflllriol'io aitlúil
do Thcso!u'o Nacional. ' '.,

AVISO DE' 15

~n r
J A. VISO DE 11 'DB 'Ii}lZEMBRO.'· (,I 'I,;! J

~ I' ., I I G ~ I
l~ I ~ ("!

Levando ú Augll ta. Presença de S. :\1. o 1m·
peradol' o officiode Vro" com,d,B}a ~e 6 de Ju
nho passaJo, acompanhado de ,Qutr'o do Joil
Ordinario da VilIa Nova de S,"Jôse, em que re·
I;Jrllspnt.a)~,·tarlierviQllp ~qut}Jle(cl}rgl,o, e p !J~ Juis
d,!l Paz dª iFl'eguezia !le Ha,bQJ;tl\hy., e' .peçje proti,
deociaS,.pura 'que se nQmr.c, outr Jui~IOr4il\4.riQ

em se u. Jugar , .lI fi.q1 doA não accu,mu lar QS ,2 refI!':
I'idos empregos.: Ha o mesmo A S. ppr~.

mandar declarar a V;-q. que, nãq senLlo aq/.lllU.
Juiz Qbr,igado!l' seniv,llQ.l!lÇl); .os Cí\l'go ~,fWl!,a

seu ~il'bitl'io escolhtr o qu~, melhJ;lr lhe. o()nv.ie~,

O qu~ particip~ {J Vm., pal:a sua il\teltig~n:cia , f
para fa~cr-lhcCQnsl;u·. :DeQs gu.-ruc" Ym:. P,a.eol
em II .e Dez.embro ele ,,8~9"- Vi~eotl!lf'l .d' ,
caotara;.....,.Sr. Ouvidor da Comal'ç:\ ·9.01Rj~d'
J!ln<:,iro.;- Aclla-$6 ti {l•.86'l),dl1 ,Lhra da çôrf4J
l.Ia SçCl:.etal'ia da Ju~'liro.t

, . ~ I 1*

nomeaao 'para s.,rvi-Io o PliYliico-'Mór 1\langel
• V.iilil'á lia Silva., dirigido este Dcct"lltO' ao ·Presj;,o

dente do,Erariü p'a'tll ser pago, Q' lsurv.cntul3.rió 'aQS
qual'~eis p'el:l l cofripclente' folha qu'e nãe pócle ha·~

ler razão de'lluvida para não ser-d lmo,ma <:01'

te pago'o SUlfplicantt1 do que aind,1 -; 'lhe. dc\.c..
visto constai' ter ~el'l'ido e eslar por ~ml:folsar ria
q~laotia ,qll,Cpe(le pelo respeolivb u'áb.àlha, fu
digàS 'e I'esponsa bilicladf); niioi efltendc (f (] ori
sélhô r que' hãj'a, bo pres~lOte de 'vlMlti1~r-sC>lop/"a

questãe, lJor{{oe l1evendo I"cgul91"para 'à intem
gcncia da indotel d~ le' emprcKó o priruOI'diaes
Decretos da' crç~!lão 'O nomeação ÔO St1'l'entual'Ío,
não sónlcnlt: qUQnlo ao qÜ<lnti1:'Jl'ivo do ordenado,
tt1as quanto a~-exrellien!c'eforma d(J'págameO'to~'

mal .póde' cot1Sidel'al'~~e hum omcio s'\liei~o AO

encarle <lel1 o isentou o DCGt'I:nd' da nomeação
e êstübdrc iménto do, 01 denado na'forma em que
ruo concebido; e sim este..perceueu' o I,' ser ;van'·
hllll'io no htJ~oul'(l l'nltliGo too I ';Q5 'seus :y.el~1

éirnenl'/J!! até que deixou de .scr~i~, ·e assini e da
mesma mll'!'léi;!o o lllj[)liounlé\'oslh«] 'perul!bido,
~ na repárli~ão' élH'llpelenle iHJII'111 1 so, cvid.encí<~

no dooumento n. :;pOI' ~e ter dado a li n file ma
Tnlellig~ciaao ,lccrelo da mercê do Snpplio8ule :
orá, send'o certo que ,este eníprego c :'lIaS pl1in
cipaes atll'ibuições era nO 'O;Ulró '(elnpn pl'ivat'lvo
do senado de LislJoa, e setvljd:o pÓ\·JllUtn.d,e'seús
n1embre., tllhe1.o Il1uis'ffioderrio, cóll'~t,rao: con~

selhó qttê 'não era offieio' dÁ'ord~m d<lS-ltl'e enCllrltf
oque suocedeta com ti fdlleeiUo bón 'elllciro João
Anastacio Fel'l'eira ll>aposo, 'JIuc. sem ellli,. ó ~el'·

vira vi Alíciamenle; e. he uClinft!rir , que í1com
esta ·natt:iti!zit 'fdsSé lIqui.cr\!lído' -.e .fiNtlllúcJlle
acb do-se' já ,extincto este lugál' f !flãO soffr~ á

-(t e jUlltiça que li Fazenda Publi'Cu :lldllóu
~té com II ~acttll'a alheia: O Supplica nfe tr'allo',
Jhou, e'lel1l a presumpçii~ ôe,hoa fé fú!,!dada no
exemplo de seu antecessor ;, hê por isso digno do
pàg mento tlô'l1re~pol1llénte ao llIempo-de sCI'viço,
porquc dc'ixoÍJ lIe ~el' pago o l(ne c6ns'~à destES

apeis he o ordenado lega~ estabch'cido por qném
tinha o poder 'Legi lativo. Jt.légQ' depoi3 da ua
creação, II propdu do lugàl' nréaHo~ nem o con
trari\') de exelusão d'outl'O qualquel' -servenlua't'íó
do trlesmo otde!13do he éôlripathcl com a ihd<:~

1\lcth'el Ju tiça do SouerBllo , que hc igua~'p'ál'a

todos, tendo lambem hum oull'o agraciatl
igual merecit'nenIQ, Ie 'a'ptidàÇJ , 'e' 0'r1!l0 ti!!' sidb
o SlippUcanlê pago' de cerlo ·tehl1)~,"não lhe tira
ol direitó de lepal'tir.o qué é lhe 'dêve, nem/'i,
F oda n obrigaçã dé"a pagar'; p.lll'l~ce,'~ortlln
tO:, 'd gnh 'lle, defel'itnent'ó a prcteoç.io do 'Su'ppli
c'ànte á forlna' que'rélJncl', V. ~l. f. márldllrú'
o que fôf' i listO." . - •

l'aree_~ ao :etfíl el11eil"0 'E~érkão dí:! Pazcnt1a
1\laooel oolli'ilé Souza 'FJ'a'oça o lo ~l1ldlqlle ao
Proél'tradéi' íla Fa7.códatia 1.' ra til fÓ'dell <offic'i'o;
pó\' ser' I'SSOI cõ'n!\)'tme ,Crlth"ií léxpl'c. sa 'tli Itfn'siÇã'õ

r d D~cret6' dê 19 de ltilli de'l~f8'l'o ;rn'~ó 'pó'den
dS' té'r qugar :J' 2,ajpa'rle ' 1.J0('r'nCSlm) fJfJlljftllpêld
que diz o RcgHne~lÓ' dos rlôVO_ direito!> de- 'li di!
A.h;lrde 1661 bo § quê p\-inbipia '(CE t»Il'Q a'pes
sl)a' ne servtr silhl p~g:JÍ" o I ~ u ctin!it pér'uetit
o I o'fficio etc! \) I sbn'd6,í>cÓ'âl'a h.} ['tI ~ tll1e,.'tllna~
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da Supplicação e a tol}Qs os Julgadores do dis
tricto della, para que assim se observe. Deos •
Guarde a V. S. Paço, em 16 de Dezembro de
1829, - Visconde de Alc3ntara. - Sr. Bernar
do José da Gama.

N. B. Nesta conformidade se expeuil'úõ ordens
'!OS Chance1Leres das Relações da Bahla, Pernam-
buco e ~laran11ão. .

Sendo presente a S. M. o It;n.pnrarlor o o.Q1cio
da Cama.ra M,u·oicipal da VilIa d.o Rio GrjlodG de
S. Pedro .do Sul, na data dQ 1,.0 de Agosto do
corrente anilo, cm que participa tel' aCamara
transacta exdlliJo QO cargo de Veread,or ao Ci
dadão !\ligueI da Cunha Pere~ra, por ser sogro
do) Presideo~, e admitliuo a Valerio Satirio da
C.unha, irmão uo mesm,o Pereira, de cnjo passo
resulta a incerteza de tcr sido litteralmente cum
prida a Lei do I. o qe Outubro de 1828, no art.
25: LUanda o mesmo Slfnhor, pela Secretaria
d'Estad9 dos Ne,gocil)s do Imperio, declarar Ú re
feriJa Camara 1\1 uoicipal qu<: deve subsistir, até
final Jecisão da Assembléa Geral L')gislati"a, a
r/tsolução da Camara transacta; porque, ainda que
esta resolução nãl) se ache comprchendida na le
tra da Lei, eslá com etl'ei'to 110 seu e"pirito
quando exclue a cencl:Jrreneia de pai c filho, por
se reputarem taes cm omnidade os parentescos
de sogro e genro, e muito mais tentlu a Lei ex
pressamente excluido os cunhados que, sendo
tambem amns, estão em parentesco mais remo
to que o !ogro e genro, e que, a respeito da ad
missã-o de Valerio Satiro da Cunha, nenhuma
du"ida se lhe póde oppôr, visto não se ac.har ex
cluido o tio, parentesco que por amnidade lhe
corresponde. Palacio do Rio de Janeiro, em 16
de Dezembro de 1829' -l\larquez de Caravcllas.
- A efta-se no Dill.l'io Flami,lcnse n. 152, dc 51 de
Setembro de 1829'

fJue encarregou á sobredita :lunta a factura deHa,
.pois que, 110 caso.de se mostrar que a eamara
pelos seus rendimentos como a Junta pondera,
não a poderá fa~er concluir. aproveitando a que
esteja feita pela Fazenda Publica, e a cantaria
por ella mandada "ir, fi Assemhléa Legislativa
compete applical' (JS meios 'pará esse fim necessa
rios, depois d~ precederem as informações que,
nesta da.ta, se exigem da Camara respectivà.
Deos. gual'de a V. Ex. Paço, em 15 dc Dezem
bro de 1829' - Visconde de Alcantara. - Sr.
Márquez. de Barbacena. - Acha-se á fT.. 87 do
Liv" 1o ria Côrte na SeCl'etaJ'ia do. Justiça., \

PORTA.RLA, DE 16 DB DB'ZEMBRO.

ColI. Plancber.

A' vista da in(orm<\ção'que V. S. dera em offi
cio de J 2 do correnre, aoellca da ,representação
do Commimda.nte Geral do Corpo de Artilhel1ia
da Marinha, relativamente ao Soldado do mesmo
Corpo Dianisio ,José, Ordena S. 1\:1. o ImperJd9r
que V. S. fdça constar ao Gomma.ndante do
transporte-Trinta 'de Agosto-, e em gél'al aos
de todas as embarcações do Estado, ~ue em vir
lude da Portal'Ía expedida a essa Inspecção, em
data de 6 de Qutubro de 1.825, não de vem eges
receber a seu bordo indidduo algum, para coo
dU7.Ír debaixo qcJlrisão para qualquer Porto, sem
que o acompanhe Guia .ou communicacão Offi.
cial, donde crJuste a Slla culpa; pois 'que, do
contrado, s~ seguÍl'úõ abus'Os taes como os que
d~rão lugal' I~ expe~iç,ãl) dd citada Portal'ia, e o
que acaba de. acol.J~'ecer c.qm o referido SoJdadu,
cqJo CI'1m.e"se ig.nol'a, tendo, entretanto soffrido
!1U~a longa prisão ~ fefrps, em mcnoscabo da
JU .lIça c ofrensa da humanidade. O que participo
a 'V, S. para sua intêlJigencia e cxecuçãÇl. Deos
Gua~dc II V. S. façq, ~m: 16.ác,Dezembl·0 de
1829, - Mal'quez de Paranaguá. - Sr. Tristão
Pio das Santos.

"

AVISO DE 1,6 DE ~IEZJmn.no.

Imp. a"ulsll.
, J

CmCUL!n DE 16 DE DEZE~mRO.

eoll'. Plancber.

Teudo-se introd.uzido no fôro as opiniões de
alguns Jlraxistas, que, á pr.etexto da clausula ge
raI de equidade li melhor descobl,'imento da ver
dade, permittem nãõ só pro rogações das dilações,
c (los tel'mos fixar/os na lei, mas os concedem
nos oasos que a m,esma lei os não oúlol'ga; che
gando ao excesso de julgarem que, sem lança
mento particular para cada te1'mo, não deve a
parte ser excluida de dizer; e convindo remover
abusos tão: prejudiciaes á boa administração da
Justi'pa, que não sotrre ter· indeciso o dil'eito das
partes por mais tempo que o nccessario'e legal:
Ra S. ~l. o I. POl' bem Ol1d.enal· (emquanto pelo
p.o~er .Legislativo se não dão mais amplas pro
VIdenCias) 9ue nãb se, e'spadem as dilações, nem
Se concedão termos, OlJ se facultem prorogações
delIes, nem se àdmitta necessidade de lançamen.
tos 'senão nos precisos casos expl)Cssamente deSig
nados na lei. O que V. IS. farit constar na Ca~a

TOMO VlI.

AViSO DE HJ DE DEZEMBRO.

Manuscripto autltentico.

Exm. e n.evm. Sr. - S. 1\1. o Imperador, a
quem fiz presente p officio de V. Ex. dtJ 22 de Se
tembro ultimo, servindo de informação ao da
Camara Municipal da Cida.de de' Cabo Frio, re·
lati \'amente a propostas que á mesma Camara fi
zêra hum dos seus l\lembl'O , Ignacio Cardoso
da Si! va , sobre a negligencia e deteixo com que
ali se conduzem alguns Parochos, e acerca da
falta de socco.rros que ali expel'imeotão os povos
na administração do Sacramento do Baptismo:
manda respondeI' a V. Ex., para sua intelligencia
c execução, que deve pôr touo o cuidado para
que os Parochos não faltem Íls suas obl'igaçõp.s,
propondp ao, Governe, ou ú Assembléa Geral, as
medidas que julgar mais adaptadas a facilitar aoS
povos a :luministração dos Sacramentos. Deos
gual'de a V. Ex. Paço. cru 1D de Dezembro de
1829' - Visconde d'Arcantar3. - Sr. Bispo Ca-

'15
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lmp. vulso.

'8endo'indispen5~veII'emo"er Oll âbu os e iii,
minuir quanto '(1osshel fôr as desp.C2~s , ~ue em
tempo de paz se fazem pela Tepartlçao do Com
missaria do , mandnda estab'elecer por decrpto de
22 de FeveTelrô de 1820, e 'não podendo ter
execução o deere~o de l{~ l:\o ''Noverrlbro ~o car,
rente anilO, que manda eiting1.H1' qu'ella, rep~r

tição -creaindd 'hom system' fiovo, qoe, a,lêm da
m 1s dispendioso, 3IJ1'eseti,ta' inconv~nient'es gra·
ves e dignos de pTÇlmp" o remedio, hei por bem
ordenar que nci?e- dé nenbQtÚ1effeito o mencio\ll'
do decreto de'],,4 de NuverrJ~ro ; aS'Sim copto al

in troc,Ç6es qUe Qom eHe báixifrãtl na mesma da·
la; rle,'endo em col1seqnencra a Rep~rtJçãi) de
Commissariado ser reduzida, em tempo ae p'o~

unicamente (L fisealisacão c contabilidade do for·
necimento uos j~cre-s do exercito, o qual seri

, posto em arremata,Ç~o(,na c9Jvormidadc das iD!'
_ trucçõcs com que estp. baixão, assignadas pelo

Gondr.-'d.o llio Patdl(!) , I rdo meu l000nsellio, l\iinis'
tl'o·e Sool'etolJ'io d.'E 1iaqo'.d.ooJ~eg'Ocíos do Gúer
ra que ssim o tenha en~oUido-, e '>faça exc:óulal
GOro os espnchos neccssàrios; P~çó ,ern;~'de

Dezembro de 18!19, 8,' da lndeI1endencia c1do
hDJ1cpio..--..com a L'uhrica!dJe 8', III: I.-Conde
do .Rio Parda. I

DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO;,

. ', ......
, I M;!IlUSOf!pto .aqLh,egticQ•

l' 11m. ~f E1n;n" L: -'Í~~ao S.' ~~: ):. t:" qlvidp,
q~e o a,nda,r c:\e j çjma. de h,um ~~iJ.icio, mu:
Ilha d. ~ CQb.rqs, pervia cl\ rm'f'tO?l de, p.Qlv.
sejll posto Ú ll1 illh~ disposi~~º ,P!~I'a.ls~ ol1cett,a;
d9, e ,a.pplicado,p~rJl.pa êa 1<'~iL sirva-se V. 'Ex.
e~pedjr ,'as 01' ç.Q~ qp..e, fore~ ,~eees::wr~1I-P. para
m.e erc~~ eoviajlas"ls chave~ ,d..o re(evi~o ~L1ifi.
ci.o. J'aço , em 2l!} (!e Dezemb '() d~ 1 ,29.-Vi>
conde d'iHcanta,ra.~Sr. nlaJ'quezde Paranaguál
-Aclta·se á {l. 90 do Liv, Ioda Côrte na Sem
taria ela J Llstira,

N. B. Na mesma conf()rmidllde c data ao
Conde do Rio Pardo, sobre,Q andar terreo do
sobredito cdificio, qúe fôra armazern de polvo
L'1l, sCJfdo a este: repartido Qom data de II ·de la
nell'O, acompanhando copia dQ omeio do Go
vecnadol' interino dh ~oJ1taleta d'a lllha dás Co-
bra , ' r

INSTl\UoçÕES pana ',-egular o rilado pOI' que IIC rJlU
{aZl!r.(J fonnecF.mento' dos viveres do En;éê'to, !tfC.
do posto em arrefnatarão,;)na oon(Xmmidade d(JlJI.
oreto d8&ta data, , " '

I • , J ',rSfloç:A.Õ I.·' l
• • t. I."

,Art. 1.' A, T~pa,J;~1&ão do ÇQll?mi savi.ado,1íca;
l:á Teduziq;a, e.D;l.~tempo Ae paz11 unicamente a
contabilidaettt e .fi, calisClção do ~?rnecUnen~l),d;I
tropa, o qu.al s~á feito' por ar~E;r9ataçã(\ p~la
~neira adian~ef'de,c1,ar~a, sep,de pela çl.it~ ,Rc·

D

:Q~ 4iíhete, d~tqs, ~pte1ji;as ão.de 20:jj)000 rs"
cada )~UI1J ;-ha P91'ém, melp'~,.bilh~tes de 10.'t/:J09Q

r , ecpm ~e$ se cobra motade uo .premw que
sa1)ir 110 nUmero que eUe ~~Cíll';' e,l1tregl\ljldo,-se
os 'pI'51mios s,em desconto dqs P Jlqr t;entq pOr
se~ dedu'Z~1' Les,te do tqtl\1 de, ,capa hum~ ~l\S lo-
terias, • ' ;'f~' \ "

Palacio dq,Rio ele Janeiro, em,22·d,e ..Qeze.n;lQ,r.
de L829' - iUarquez de Cqrav~las:'-AclJa-seno
Dial'io Fluptin.eme n, 152, de 5.1 de !J.8zemb"Q d~

- • (I t
1 29. .'/.,

~:=~l"""T.'b JJ

/.-----
16G6 t;'em\6 t . .' "LiquJa'o .1: .88':0'60$'
r:"'i\~1. '"'-B' : 'B', d 'b • _"J ., .1~.. ' bl
;"t;'~ raocos ,," e euClO • . ,12.00_'- ,," ) ,., ,. o __.__

5000 Bilhete a 20 ií;obo 1'5, • , • ':' bd:?OO~

pel~o' iUGl', +A'OltlL-S8.á-{l SS,V" diJJ Li "'IP., dá
Câ~(e, na Seoretaria rdtt Jus.~ka. ,", "," I'

• ;rl

I, ;Jf'22'. "
DECRETO DE DE DEZE,iWlIlO.. .~~

i' . J lmJ?"~'1!1J.so.,

. ''Sendo inc6tripdtii~cdln bs sl!U:tiê líiros He1hü-'"
maniuade e com o brio c honra' haci'onal 'q\ e
se deixem perecer á Jllii:igoa-os Emigrados Por
tuguéles que, r'6l}ohleót!0 li: e, té Império, pro
curárão nelie hUDl il" ylo; e reconhecenuo-se a
mais urgente necessidade de se lhes prestar hum
p~o~pto SOCCOfl'O~'sem projuizo das R~o<1as T 

ciooaas, fqh~ Dão devem distrahirLse de, ele tlOG
legal ~_ que se achão applicndas: Hei pOL' bem ;.
etnqt1an'to a Asscrnblea GeraL Le'gislati a não
ptovideocih â elite re~peito, conoedeL' á cxtl'ildÇão
de '4 loterias, 'd-o ~tli)itaL de loo:rioo./t>aoo dé rs,
oada huma, plll'u deUe se ddlúzil'6L11: U' IJor'l O~
a beneficio dos referidos emigrados, preferitnd'o-'
se a extrac9ão destas a'quaeqú"cl' (jJ.lwas jr! con·'
cérlidas, e ob'C\"vandó-se em'toulaS'() Plt1l1ú que
com este baixa assignat1(f pelo l\Ia'rqU't~;L de Cai'a-

eveUa , do mell Conse~he'de Estado, ~linistTe é
SeCl'ctario ue E tado dos 'Negocios d-e Imperio~

que assim o tenha entenuido, e faga execuUir
com os despiloho~ necessM'ibs. Palacio' do Rio de
Janeil"o, em 22 de Dezembro de -1829, 8.' da fo
depeouencia e do Impel'io.1.- Com a Tubl'Íóa!l.e
S. ~I. o Imperador -l\hL'quéz fIe Cal'Q'fellas.. -
Pla:no dé 4 loterias concedidas por Decreto da (fata.

cfeste " a, be~eficio dos Er/ligl'ados Poriuguezes.
1 Premio de I. I ••••• " • _, I 1J-o:odo~;

,I .Dito '!le.. ". 'I •• ',' 'I o: 00 0:tJ:>
DillO cM" • • '. • , 1. • • L~:oo0.tP
Dito de '•..•• ,.. 2:000i!P.

2 Ditos de '. I:000:tiJ 2:000?t?
5 Ditro ele 400:tJ:> 'J.:oooW;J
9 Dito de '. 500:tfJ 2:700:t/)
J Dilo de 'UJo;;tJ 2:'J.OOW

55 Ditos de 100:tfJ .' 5:50o\:ti>
100 Ditos de ~~ 5:200:t/)

1500 Ditos de z4!tf> , 36:000:t/:J
I Primeira bra!lCa . 500:t/:J
1 Ultima bL aoO'a .',. . '. " '" I. 500./t>



.4 (J DB)1'1It:9.
partiçiI<y;(JQ Commi'sl1arlad'(H}!120.e) gOV6 nu o'tde
nará oqu.el'con""ier lJelllti\r~ ((da oUjecto. ' I,

. '!rl'.'2>. ' eMb~lláaom tudo q' dinheiro ueo
sario pal'a' !l pag-amento do -êtnpreglld\)s '1\'3. R
partição,.pllraoajil ~es dq C00"l8, J"t>rrageos. a: tli
I~iro .e ,MSp.cZIlS' miurlas Ir.g;(l1menté autorií-
sadas I o
,&r~ 5,· Até o ciia I I diJ cadq me~ apl1e,saota

rá ao :Ehes,OuTo ,Publico na Côrte, oe á J1Jota
lu a uasl'P, o.virulia~, o 'orçameoto d 'd~pt!za

gcr.al rIo ,cz.segilillte. ';. , - ,I'

~rt. 4.· Th,esollra;,-ja gerfll, qas t\'o na
Cqrt~ ... e, das l'es~ectiv,as ~agadlir~Pt$ na ~rÇl-..v\l1
cla~ ~q ~eme~ter<l ao ,cP,:J.'p~eqafl9 «1Ç1 ,ç.(llh\Uis~.ar
ri~ap, ate ocha 5 çl~ cac\a mezj,h)lmextracto da:
rolaç.~c ue lf1V t:·u do me7.) aú~ecedep.tel afi ~lc
nest" est<lçâo se, poder lcpal' a'r 9r 9u,lnero rla.
raçõl1~ íorp,~~i~as ',i' 1,; .•

4-r~.k· fJcq ~(el~oqados ,tQHO~ ,9S. al'~igo 90
regu~amG til qP. R!l;l • pl'j5:r1 qp,.5l c~t~y50 ~ITl
pratica_, c0n.?eJ.'r~en\e~1 a aj,u,?1es ,~,çflnwra5 e \lis-,
lrih~içoe~dos generos , o qUli pa.s5~a 5.el' Wi va-
tÍ\'O dos' !ir~'e1na' antos I doi fdroe an~n'to' lJ

)\.rl, 6.· t:OiItirluãb,lpdfê'm: nd eu iH l!.i 'o -Vi·
gdl' o's . :ú·tigos ao IDe O1b J'e",iJlill:neh~o, tfui!' Se
referem ao' 'system';)' 'dei fr:icalls':içfió e do'ncà)j1l1~
dade. 'J

,,-rt. í.·' O e~'Pregado5 do eMnniissar'iado,
{[ue, segundo a prcséllte i-blIudçãô~ não' é rÓI·ln\·
tem neces arios nlista Rep'd~flçáol~ pôd rilõ el'
et.trrP ~ga o' éifi !IId'unrn outrà, silgundo as~a aJ?'
idão., .

rt. 8, o Aq"~llcs porém qlre'fh:arem ,em e~cr
ci,cio por desnec~ssarios conlinua 'Úõ Q peI'Ceb:"
o~ s~u;; respectivos órden,ados, érnqoanto na.o
fOl'cm convenieotemente empre"'a.dtis.
: A.t'l. 9. o Ficar<ló 111 to'd9 o, ,eti ":lgor os arti
go tio regut~lOcnto ,de Corp\nls, arianos, l'elati
'l'fI ús promoções e demiss8e"S 1I0s cmpregado'
dC5ta ,'cpartiçã ,.emfJoanto hum y lelDa geral
lIão fôr esta bclccilao a ta I respeito.

• I .. ECÇ..:tÕ 2. II

!rl{}({o de Se- fazer- II arreniata::iio , e cOllClirãcs 1lte se
ldévém observaI'. . Ilf I

'Arl. I.· A arrematacâo 'serú, re.itll sôblic rações
de. fa l'inha , elape , for~ag~us', c lu~có p,ara fl\lH'
leiS, e dnral'ú pOIO ten1po de hut'n ;lUDO, finuando
.D primeiro em 51 de Dezembro de 18áQ.

AI'L 2,· O~g'encros e as quan~idade6 oe quc
'e compõe cada huma dcstas raçõe serão, na
confol'mi lade da lei de 24 de Setembro de 1828,
?lJOlO (',on ta da tahella traoscripta no fim op. tas
1ll5trllcçõe. ; e, pelo qne respeita a rorragen - e
Juzes para qual'tei' e fOl'taleZillt, que ali n~o vem
ue, ignaua-, cootinuaráõ II fornecer-se as fi. 1)1\15

quantirlade' , que e tão em pratica na repartição
do Commi ariado, e que v<io declaradas em se-
guimento da obradita tabella. ,

Art. 5." O fornecimento erú, arl'ematad9 jJlO-
to ou separadament , excepto o 'geoeros dp que
~ compõe as etapes, qne fal'ão o!?jecto de h Ima

'0 arJlematação, e deste~ o arIJgo carne v6rdÓ ,
lJue tamiJem poder) 5er arrematado soJlrc si; cm

todo o,ca o o 'ful'neeifrlf$to ~eslfeo ~jgn: l'ra'Ceí'
te ,triio;teJil pl'lNCiVid tl6rt~~ do t .~,·lJ~ Julho oe
1~50 em'idrante, piO\" sihióhdt 'àl'remlitadol1té fitn
de Jnllll\GI;do mesnll§ 1Í111'10 :.I!' ( '. '. • '

Apt. 4.· A nrrell1áta\!âd i podel'ú ér gerál "01'1
pa.rcial~ 'P'Gll' lnlm'detel.tmjn9d~n'Om 'ró dd ra~es,
q \eJ nUlluá S~t'á m mil' qUe o DcCiis.ss'tÍlf pam b
forglJ de hUlIl hatal,huQ no sllU estad'O, completo',
com tanto que o al'rematantes se obiligu'cm ús
alteraçõçs p.an jIDais e ,lInra nl!\.nos qp~ PQssiio
qcc9rrer' e ()s,i,nt~re ses da Fé\~l:In~« Qfl\QiQjlOO8
491,1l P Irem Jp' sel'viço,_ decidirúG () GOTilrno a
adopt:ll',as Cl) diçp~~ fua,i vantajosa , q~e ijl~

f~rem pl'OpO 'ta pe~o rorn~~QQres, •
Art. 5. ·Hev~I~4o popé~ quc\Il'fõc, proponha a

fazev ~,q!l.qIQ· rOrJ1Ae.i.m~il:o ~eJ ra~º6~, assiln de
PilE! ,farinqq f\ alape, CQ1:~ , forra.gfjn· ~ luzq pa~

r~ quartcis" debaix çl~ PIJW!il me,sma.. tlrrcm3ta~
'f}lt ~ 1(\ i\ <qFefct'tl via " Âfl,\lfierl1c,e1; "ant~~CAS

pai' II Fa~ll~~, q~lc"nã, fõfljiiQ; i(nr~l'iol'es {IS dQ.~

C,fJfIC rrentes, q"uo (J p.r.'lPÇl;zorelJl a fOl'lleQ1l'r, 6&
parte. ' , •

Al't. 6,· Os llrligO$ ?Jlt c~dente' 1'c1{1tivq ás
,tlP'QPa.s e I11l'no 4e e I'azçr, O fc!l'fIeC~m.~llto. e
.rão app1icad ,s.u Curte c ;lqlleJlas Pro.ri'!.cias
.oode o dito rOl'O,ç,yi~llnto 'I( fap pela I}cpar~ição
do Co~i~.sarjaJo. ~a demais Provincias porém
ficarltõ 'S.ub i<:.u[)do cU'h ,tqflo o cp ,'igar o con·
tl'aet ~ aju te , op mt,lHrl. a...r ataltões exi;ten
tft" até que htll a.n tl.i~l~ g(:pl , ejfl adopl.ada~ ~

Art. 'J. o Os arremalantes recebcrúõ os generos
e o~ uten ilios que exi tirem nos armazens do
Commi al'iadl:l, os pr{meiro'po'l'com~ra c pelos
pre~:os coi'rente no r:tJttbai\:o 'ao 'têmpo da entrc
"'a, c os ultimos por invenlarro,'l'arl1' serem rl!s
tituicios no fiín da su~ arrenmta~ , ·DO me mo
estado cm que o ti verem rece/Jido. .;

Art. 8.·, ,uàndo a,arremataçãd seo.fâça cm ge·
Ial, serão o arrematantes obrigqdoll a fornecer
tüda a tropa que en. til' nesta Côrte;e Provincia,
embora o seu, numor.o haja de au oome.lllal' pOI'

oorpo que ,'onhão del róra , ou ·tlimirí~il' P ,'on·
troa que <Faqui desÚ1.q!J:cm. Entre os dous extl'e
mO'5scl'i.coo'idera<lu'o'l11enor numo1'O o,de duas
mil rações Llial'ias de tapes, C< C) maximo de oil:b
miL, Em ,nrphos os casds pl1CCedel'áõ ':l oon,ve
nien~es participações, pal1a que os (lIrCITIatantes
PQS ão regular.as suas compra', segundo a (or~la

ti que.lenhã,nde fOl'lleeCl· .
, Al't. g, 'o a ál'rcma~ão e realisar em par~

te, fillarúõ ujeiLos ÔS M'remntante á propor
ção de uous a oito marcatlo no al,tigo an~eoe'

dente.
Art. lo.r O artigQ l'e1aliYo.s á arreJ1lalação

fciLa na Côrte, lcrão 111"'01' no que fõr applicavel
Ú-, al'l'j:l)lalações feil!\S. na Províncias: dc 'igo1\da
no art. 6. o

Al't. II.· () fornecimento "cril distl'ibuitlo e
1'1 em II dia no armazéns dos arrematanles,
por cOI'IlO 0\1 companhias, eguodo actualmente
se pr,aÜca [10 Commj~5al'iado • oom excepçJio de
pãQ que s/fltit de dou em dous dia e a cante
ve~dc Cl CJpiOl diariamente: a hora ~erú marc1da
pela Reparti~ão co etente.

Art. 12. o li praças de prct , qne' por qualquer
15··



120 ANNO DE 1829.
illcidllnte se achareQ) separadas de seus corpos.

• serão mandadas competentemente addir ao depo
sito . ou, corpos que existirem no lugár o,nde 'te
nhão de ser fornecidas, ,afim de que tal forneci
mento se não faça individualmente. '

Art. 13. 0 Os Earrem~taQtes sllrãp' ohrigados a
dai' c?nducção até ás portas dns r.l}spec~ivos quar
teis, ,3(}S genlH'Qs , came ver.de, seoca, toucinho,
millw e capim. '"

Art. 14 o Os individuos destinados p'ara rece
ber o fornecimento, deverúõ apresentar-se com
os utensilios necé~sal'ios, e munidos de hum con
tra-vale passado na Repartição do Co'mmissa
riado, em que se declare o numero c especies de
rações .que tenhiio de 'receher, advertindo que as
TOÇÕC de ctape seJ'ão fornecidas me~salmente,

segundo as oircuttl tan~ias, na propol'ção da me·
tade ou lIe hum terçó, entre os géneros, carne ,
verde e secca, e arroz e feijão. Nas Provincias
serão e tes generosiregul'Adas segunoo a abnn
dancia do paÍ1:, e o·lll'lmer'o da tropa a que se fOI'·
necer.

Art.• 5. O arrJmatantcs estabeler,erúõ õ' seus
armazen's nos rugares maiscomrnoc1os ú tropa, (;
terão em ~etras rnaiusculas sobre 'as portas-For
necimento do Exercito-. Os corpos serão for
necidos em ~ias 't!esellcontl'ados, e que para esse
fim se lhes marcar convenientemente; e , para a
consenação da 'boa drdern, se prestará auxilio
militar, se fôr necessario, l1urante a entrega lIas
rações.

_ Art 16,· Os traospol't,es.p,or mar 0'11 por lerra,
empregados Plllos arlJematantes, serão protegidos
peltas autoridades:

Art. 111' 0 No fil)1 de cada mez dp.verúõ os cor
pos achar-se completamente fornecidos dos seus
vencimentos, de maneil'a que até o dia 5do mez
subsequente possáo os al'l'ematantes apresentar
na Repartição do Commi.sariado os contra-vales

0!llmados e relacionados POI' corpos, pelos quaes
rcccbel'úõ da mesma repartição hum conhecimen
to em fól'ma, para',com elle ba verem o seu paga
mento no Thcsouro Publico ou' nas Juntas da
Fazenda.

Al't. IS." O pagamento das forl'agens e mais
vencimento a dinheiro pertencent'ci <lOS Officiacs
do Estarlo MaiOJ' do Exercito e aos dos corpos,
serú realisado na llepartiçãll do Commissariado
no dia que men 'aJmente se publicar, ú vi5ta das
ordens que úqueIla estação se expediI'cm a tal
respeito.

Art. 19. Todo os geoeros sCl'ão de boa qua
lidade,~e distribuÍ!lo~ pOl' pe'os e medida'i all'eri
dos pelo Atfel'iclor do juiw, fioando expressamen~

te prohibido o u 'o das Balanças Romanas, e das
medidas que não forem chapeadas.

fArto 20.' Os gcneros que se acharom inoapa
zes pela sua cOJ'l'upção ou ml' qualIdade, serão
rejeitados, e os arrematantes fOl'lleceráõ outros,
00 emtanto poderúõ solicitar o recebimento
dei c , representando ao enoa1'l'egado do Commi~

saciado. o CflIol fal'á decidir a que tão'definitiva
mente paI' arbitras nomeados POI' huma e outra
parte.

Art. 21. o Os arrematantes não poderilõ forne
cer racões a dinheiro á tropa·nl'm comprar-lh'lU,
pena de lh'as eporem novamente em especie,
provada que seja esta abusiva transacção.

Ít\rt. 22. 0 Nos ajustes p-Orém de COntlts, qlJC no
fim de cada mez.se fizerem na Repal'ti~ão doCOIn·
missariado, com os corpos, o valor de raçõlli
Ite etapes , que para liquidação d'3s mesmas cbu,
tas convenha sçl'em pâgas á diu'heiro , serti mar·
cado pelo preço que se pagati aos arrematante
qualquer dos genel'os de que ellas se oompõe.

A:rt. ,23. o O!i arrematantes serão obrigado a
ter semp're em reserva os generos hecessario.
para o fornecimento, pelo I'nenos de hum mel
d!1 força qüll existÍl', aum de acudir a qualquer
falta imprevista, e occorl'el' ás nece,shlades de
hum embarque repentino de tropa, quando a,
circumstancias assim o exijão , e não poderúõ

, I I
haver os selH pagamentos s.em apre, cntarem
hum certificado do Commis.ariado, que attestl
a existenciá dos gencl'O~ cm reserva.

- Art. 24. Havendo embarque de tropas, o~ ar·
rematantes deverúõ promptificar os genel'os ne'
cessarias para o seu fornecimento, com a difi'e
r,enila que os comprehendidos na condições do
seu contracto serão pago pelo preço da arrema·
tação, e os extraordinarios, como came salgada.
azeite doce, aguardente, bolacha, etc., pelaI
preços que apresentarem, que nunca excederâõ

.aos correntes no mercado, e o mesmo terú lugar
a re 'peito do vinho ou aguardente que as Iro
.pas devem vencer quanllo se acharem em exer·
cioio.

Art. 25. o A despeza feita na conducçãQ do
fornecimento para bonlo das embarcuções de
tl'an~porte será igua!mente paga aos arl'ematan
tes pela Fazenl1a l' ubllca, ;', vista ua sua conll
legalisllda no Commissariaclo.

Art. 26. o O encarregado do Commi 'sariada
apresentar;1 aos arrematante numa relação ciO'
gcneros de que ,e deve compôr o fOl'necimf'lIto,
segundo as ordens qne recel)er uo Goverllo , nll

dos Presidentes nas Provinuia , e com o reoiho
da entrega uos generos a bordo dr,s navios Ile
tran. porte, acompanhados das contas e mais cio'
cnmentos de dcspezas pagas, hevel'!Iõ os alTerna
tantes daquelle encarregllll0 o conhecimento em
fórma de toda a despçza I para v.,om alie requere'
rem o seu embolso, ,

Art. 27. 0 Os arrematantes Grão pagos inde
fectivelmente da iniportancia do fornecimento
de carla mez até o dia .5 lln mel, sub eqllente,
mediantn o çonhecimento em forma, e o certifi·
cado de que tratão os artigns Jí c 23. .

Art. 28. o A. arremafacãfl serú feita nesta Côr
te peranle a J111lt:J do A'I' ena I do Exercito, C na~

'Provincias perante as respectivas Junta~ da Fa'
zenda.

I Art. 29. 0 He prohibil1o exp.'e !'nrnente a qual.
quer empregado,publico o ~el' interes~a~lo 11:IS ar·
rematações do fornecimentO, na conlul'Ulldadc
do citado regulamento e dM, lei~ existantc', .

Art. 50. 0 Occl'Jrrendo alg'uma C\U \ ida Oll 10'

terpretação de qualqucl' das coh.li~õcs do COR-
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tracto da al'rematação, será decidido por arbitros
competentemente nomeados.

Tabclla da carta de lei de 24 de Setembro de 1828,
a que se refere o artigo 2. o secçlÍo 2.'

Farinh-a 1740!le alqueire.
Carne fresca 1 libra.
Arro~ 4 onças.
Toucinho 2 onças.
Sal 1 onç~.

.1enlJa 24 onçás.
A ração Lle carne fresca 'Lle 1 libra sel'ú Q,bbti

tuida por meia ele 'Carne .secoa , e as 4 onçasde
arrr..z por 1J160 de alquciJ'e de feij~o.

A raç~o de vinho_ou aguardente,. será forneci
da sómente quando os corpos se achão em exer
cicios.

Forragem e luzes 1Ia conformidade do supracitado
artigo. •

PUI'a cada ração de forragem.

l\lilho 178 de alqueire, medida do Rio de J a
neiro.

Capim 2 e 172 molhos, medida do caixão.

Para cada luz em hum mez.
Azeite 1 e 172 medida.
Fio de algodão 2 onças.
N. B. A ração de vinho ou aguardente de que

trata a tabella acima, continuará a ser como até
aqui, a saber:
A de vinho de••.• 1/81 D did d n' d J -
A de aguardente de 1/24 { e me a o 10 e aneno.

Paço, em 29 de Dezembro de 1829.-Conde
do Rio Pardo.
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RESOLUçIo DE 2 DE JA.~IBO.

Maou oripto aulbcutico .

. Por Portaria. da Secretaria (l'Estado dos Nego
cIas do ImperlO , de 6 de Novembro do correl')
te anno, mandou V. !'tI. I. r«metter a este Con
~Iho., para co~sllllar, o requerimento de João
F~rrel:a dos R~ls Portugn.l~ do theor seguinte:.
DIZ J oao Ferrel~a dos ReiS POItugal, Capitão de
Fragata da i\lannha Nacional e Imperial, refor
mado, que, havendo cne obtido de V. M. I. a
graça de poder renuneiar todos os seus servicos
em pesso!, euja <fualidad'C não repugnasse á ;'e
muncraçao dos mesmo , como se "ê do docu
m~nto n. 1, em mostrando o supplicante que D.
ElIsa, filha do Coronel João Alves da Silva Por
to, em qu,:m quer renunciar os seus serviços e
remuncraçoes, he, llela sua qualidade di"-

d . A'"na a mesma renunCla, como se "e do documen-
to n: =; po~ todo estes motivos, e porque da
certlllao n. D con ta que o supplieante em tem
po algum recebêra remuneração alguma dos mes
mos serviços, aliás considerHeis, como se de
prehende dos outros doeumentos que decorrem
de n.. 4 a n. 10, havendo jurado a Constituicão
do Imperio, como se "ê do documento n. '1 I.

POI'! so, respeitosamente implora a V. lU. I. que
e dIgne d.e cOlJfirn:ar aljuella renuncia na pessoa

rla S(.bredlta D. Eh a, para que eIla possa haver
d~ Estado toda aquella. remuneração que pelas
leIS competem ao supp!Icante, como e da mes
ma maneira que se taes serviços houvessem sido
pe soalmente POI' eI1a prestados. Pede a V. M. I
que, em consideração ao expendido, assim o ha
ja de benignamente deferir. E. lt. M. Hoje, 5
de Novembl'o de 1829. - João Ferreira dos Reis
Pcrtugal, Capitão àe Fragata reformado. Man
dou o Conselho dar ,·ista ao Procurador da Fa
zenda, que respondeu:

Parece·me que este requerimento não póde ter
andamento, attento o decreto de 15 d' ~~ "osto
de 1:;06, segundo o qual as rcrnuoerncõcs" dos
serviços n~o podem ter lugar em pe ~as estra
nhas, pOIS tal he a que ° supplicanle nomea
declarando os pai', sem juntar algum parentes:
co {Jrovrado no grilo expresso 00 me. mo decreto.
Ri~, 12 de o"embro de 1829, - Barão de Ita
poaa.

b que Yi to, parece ao Con elho, conformando
. e com a re po ta do De embargador Procurador
da Faze~da, que he indeferi\'el o requerimento
do upp!Ioante, por lhe ohstar a lei. Rio, 20 de
To,·embro de 1829, 8. o da Independc:ncia e do

lmperio. - Francisco Lopes de Souza Faria Le
mos. - Francisco Baptista Rodrigues. - José

.
AVISO DE 4. DE JA.~Émo.

1I1anuscripto autheutico.

IIlm. e ~xm. Sr. - Havendo S. M. O Impera.
dor l'esolVldo que a pri.ão do Forte de ManO'ara·
tiba fosse declarada prisão Civil, afim de s~rem
nella recolhidos o presos remettidos pelo Juiz de
Paz daquella Freguezia, ou qualquer outra au·
toridade ci vil! sil'va-se V. Ex. de fazer expedir,
para a execuçao desla Imperial determinação, as
ordens quc forem convenientes. Deos guarde a
V. Ex. Paço, em 4 de Janeiro de 1850. - Vi 
conde d'Alcantara. - Sr. Conde do Rio P<1rdo.
- Aelta-se li. {l. 91 , v. do Liv. la dlt COrte, 114

Secretaria da Justiça.

AVISO DE 4. DE J ANIlInO.

1I1anllscriplo allthentico.

S. 1\1. o 1mperador manda remettcr a V. S. os
papeis inclusos, relativos á obra da ea a da rua
do Lavradio destinarIa para as essões do Tribu·
nal Suprcmo de Justiça e Relaç - o, e, encarregan'
do a V: S. da in.pecção della, e,;pcra que V. S.~

conferlOdo com o Presidente daquelle Tribunal
sobre ?~om~odo, e melhor arranjo de ambas as
repartlçoes, faça apro"eitar do edificio existente
'O (jue fôr possivel , afim de se conelu ir a obl'A no
~ais breve tempo, e ficar eIla meno. dispendiosa
a Fazenda Pubhca, para o que, d'ora em oianLc,
todas as folbas, tiJoto das ferias como das COO!'

pras d~ matcriaes, e quaesquer"l'lutras despeza"
de verao ser por V. S. appl'ovada~ e el1"indas aO
d~poi a e5~a Secretaria d'Estado, para se expe
direm entao as ordens conveniente para o seU
pa?ame~to. Deo~ guarde a V. S. - Paço, em 4
de JaoeIro de 18;'>0. - Visconde d' Alcantal'3. 
Sr. Ber?ardo José oa Gama. - Aelta-se li {l. 91

V. 110 {-LI;. Ioda Côrte, na Secretaria da J usti(tl.
~o mesma data, ao Presidente do Supremo

Trlbuoal da Justiça e ao Architecto Pedr'o Ale
xandre Cavroé.

AVISO DE 4. DE JA~ElRO•.

1Ilanuscripto authcotico.

Illm. e Exm. ~r. - Em resposta ao officio de
V. Ex. de 5 de Dezembro do aono proximo pa,'
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~do,sobro a.duvida em que se acha se o en'cer,
raJllent.o ~a Assembléa Geral da Provh1cia deve
ser feito pelo Presidente do m.esmq Conselho., ou
se pelo da Provincia, como se pratica na abertu
ra, tenho a participai' a V. Ex, que o Presidente.
da Provincia não deve ir fechar o Conselho, vis
to que nem a Constituição nem o respectivo Re
gimento tal cousa determinão, Deos guarde a V,
Ex,! Palacio do Rio de Janeiro, 4 de Janeiro de
r850,-'lUarquez de <::aravellas. - Sr. Prosiden
t'e1da Provinda do E pir i-l:o Santo,

lI'lanu_scrillto :ruthentico.

lUm. e E"m. SI', - S. ~I. o IQlperador ha por
bem .que, ,nos, portQs das Provincias mcnos fl'c
qUlmtadas.por·vasos de guerra, vecebão os Com
maodnnles-dos paqu,eles, po),' mandado dos res
peClivos, PI'esidentes, e conduzjio ao.s' seus desti
nos os réo que 6~ remettereIljl ús Llelações , e os
omaines'o soldados ~tie,li'er<tmde ...ec.olhe).'-se aos
seus corpoB; s.endo plIgo pela FazeIlcla Publ,ica p
transporte de quatqtle~ dellos, O <tue pa1;ticipo
a V. Ex. para sua iotelligllneia na parte que Lhe
toca, Ocos guarde a V. El(. Palacio !lo Rio de
Janeiro, ,de Janeiro de 1850. - ~Iacquez de
CarnvelIas. - SI'. Pl'esidente da Provincia de .

CIRCUhA.R DE 7- DE JA.NEIRO.
I'

rio, o -Beaul'epaire-indo em commissão ú pro
vincia do Espirito Santo,.e o -Bom Fim- em
huma das viagens que '6~gui.1\ para o Parú, mas
até se achãq ambos ainda h()je f;:~prep;ldos , o ln

como paquet~, e o 2° na eonducção de madeira
das Alagôas para essa proviocia;.he mister que
se não prescinda da inilicada,Yisroria, quc dlW.erá
ser feita com o maior csc,'upulo' c circumspeeção
par'aque não sueceda ficar o.E·ta,do l'tiv'l\lo de
embarcações que, poden do prestát ainâa servi
ço, são tóda,'ta vendit1a ,como arruinadas por
infimo preyo aos particulares, que de11a tirão,
sem maior dispenç\io, gra:ldes va[ltagen5~ empre
gando-as no gyro do sen commcrcio; 'Ordenan
do outrosim S. !\l. L ~ue o patacho - l\Iercnrio
- quando pela vistoria' e julgue poder ServiT co
mo transpo'rte, seja enviaL!tl para este porto car
regado de cal, de que niuito e necê sita paTa as
obras a cargo do AI' enai da '~Iarillha devendo
continuar (Iepois em semelhant'e comm'lssão ou
n'outra qualrluer como fór mais cOIHeniente'. 1n- '
teirado pois destas ImpCl iaes Disppsiçpes, V. El{.
expedirá as ordens neccssarHls pal'a que ellas tc
nhão a devida execUção, como exige o l1ém do
serviço nacional e imperial.

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro, em '1 de Jaueiro de I ~50. :- l\lal'quez de
Paranaguá,-Sr, Vi conae de Camamú.-Áeha
se 110 Dim'io Fluminense n. 22 de 29 de J anei,'O de
1850.

~VlSO DE 7 DE JAN,lUnO.

IQlp avnlso,.

IlIm, e Ex. SI·.-Sendo presente a S. M. o lm
p~rilodor o offic,io de v, Ex. sob n. 84, datado, d.o
22 do .qle~ proximo finâo, fi ~u.e V, Ex. partICI
pa 11a1'6r ordeJla~lo , em eonsequencia do avisQ
<Lua pOI: esti\ nepartIçâp' lhe 'fora elpceliclo COI:\.l
dat~ ~e 16 de oV,f1mhrS tiltiqlO, que a barca
que cruza jUlltO a e_ss~ C05(n par,a erital' contra
bandos, continue neste set'\'iço ? sentIo 'tripulad
coU? as 1,5 praças determinádas no ei tadü nviso;
e, que tanto o pàtacho41el'cü'l'io-c.offio a es
cuna - Amlorinha -, que s'e..j:ulgút -o inoapazes
de serviço algum, seg.ulU1o..infomlúl'a o Inten
dente d'1 ~:larinh~ dessa poro viopia, fossem ven
di'los em asta publica, resolveu o mesmo Au
gusto Senhol' que, n &aSO de não se haver aio
da realijiado a venda d,e~tas duns embarca~ões,

haj~ V.' Ex. "manflai obl'es,Lar ne1la, ate qu.e
por'h I a rigorosa vistbria se reconheça acho
r~m-se ellas com' emito nD estado de mina e
inutili,dado que ind\ca ,aquelÍe Inteudente , POI'

quanto ~endo por yezes ag,ontecü1o que algumas
embarca~ões de guerra, dep9is de condemoadas
nas provincias 1 navr-gando para esta Côrte, e
f~zendo-5e-lhcs í\qui, pelluenoi ,e pouco dispen
dIOSOS fjlbrícos , com elIes tem prestadQ e conti
nuão a prestar serviço, como, por' exemplo, 05
brigue -'Beaurepaire. e BO)Il tim - !.luc, tendo
sido con~emnados em Pernambuco, sendo ati
~lendent'e o Omcia1II.ue ora o he \1ess~ (lrovin
ela, servirão depois não só como Na'Vios de Guer
ra, entrando mesmo cm çom~a.~e como he J!Oto-

A.VJSO D..l' 7 DE JA -Juno.

Imp. avulso.

Determinando a lei de 15 de 'ovemlil'o de
IS2? , no tit. lo·, que as dividns da aç o 1 de
ql,lalquer natureza que forem, contrahhla até o
fim de 1826, sejão inscripta Df1 livro da J)h'ida
Publica, p;lI'a poder eutão verificar-se o eu pa
gamento na rórma indicada J:lch mes,i113 lei ; ~ ,
constando que algumas dividas de l'aCllámimt05
c9ntra11idas allteriormente ú data da citada lei,
e até parte dellas a'ntes ~o anno de 1815, tem. itlo
pagas por consignações n'lcnsaes , em vil'tude d.
ordens desta Sacrctal'Ía J'e F;.st do, Cl1D1,l.ire-mc
declilrar a V, S" para soa iote[\igc\lci;l e cxécu
ráO, que taes ordens niio poucn Ol Oca nCI'ogoal'
as di posições daqueIla lei, c que, cm côn I'ormi
dade destas unicamente, Se t1evem' pagai' as di ~ i
das contrahitlas em 182'1 por diante, pratic,lnl1o
se a rc, peito da anleriores o que deteI'mina a
mesma lei; convindo. .portanto que V. Ex. re
melta quanto antes a esta Secretaria de. Estado
huma relação dos individuos a quem se tem pa
go depois da publicaçüo da obremcncionada lei,
dividas de fardamellt03 anteriores jlO anno de
1827, declarando-se ::l quanto montão laes diti
das, quanto se tem pagp á conta del1as. e ~uan o,
e as datas dos avisos desta 5~eretaria de Estado
que ol'denúrão este pagamento.

Deos Guarde a V. S. Paço, em '1 de Janeiro de
1850. -~Iarquez de Paranl1gu . - Sr. Luizda
Cunha l\1 oreira. - Á elia-se no Di(lTio Flltminm8e
n. 22, de 29 de Janeiro de 183'0.



ANNO DE 1830.

!.VISO DE 7 DE J A:'<ElRO.,
lmp. avulso.

Transmitlo a V. S. a inclusa represenlação
que me dirigira o Inspecto\: da Colonisação Es
tl'angeira em data de 5 do corrénte, par.1 que, á
vista dI! seu conleudo , haja V, S. de inf(\rmor
me, precedendo os necessarios exames, se forão
com etreito restituidos o vasilhame e mais objec
tos fornecidos por emprestimo ao bergantim Con
ceição Impe"adol' que transportou Colonos para
Porto Alegre, ou se houve falta ou deterioração
cm todos, ou em e.arte delles, de que resulte pl'e
juizo á Fazenda. p,lra qu dando-se de luuo co
nhecimento ao referido Inspector, possa elle de
liberar sobre o pagamento do fl'ete darluelle ber
gantim, requerido por Thomé Ribeiro de lj'aria,
deventio V. S. com a SU;! informação re tilúil' a
esta Secretaria de Estarlo a mencionada' repre
sentação.

Deos Guarde a V. S, Paço, em 7 de Janeit'o de
1850. -l\larquez de ParanaS'uá, - SI'. Luiz da
Cunha \\loreira. - Aclta-sc no Diario FLuminellse
11. 22, de 29 de Janeiro de 1850.

A.VISO DF. 'J DE JANEIRO.

I mp. avalio.

Pelo Officio que V. S: me dil'Íg-io com data de
4 do corrente, acompanhando outro dQ Com
mandante da Não -Pedro 1.- , em qll<: se dá
parte da fuga de douS' dos escra vos prisioneiros
deportados na mesma Nilo, fiquei scicnte de hum
lal successo; não podendo porem avaliar por se
melhaRte participação, se o mesmo teve ol'Ígem
na falta de vigilancia das sentineilus a bordo
daquel1a NilO, ou na de providencias daparle do
respebtivo Commaudante, cumpre que V. S. ,
procedendo, á mais escrupulosa a veriguação a
este respeito, me informe do resultado; deven
do no caso de achar que houve omissão da parte
do Commandante ,não só adverti-lo, mas, até
suspendê-lo do commando • pois que, nilo sendo
admissivel a menor relaxa"Çilo no serviço, deverá
o mesmo commando ser conliado ao Oflicial que
mais vigilante e cuidadoso róI' dos seus deveres.

Deos guarde a V. S. Paço, em 'J dc Janeiro de
1830. - iUarquez de Paranaguú, - Sr, Tristão
Pio dos Santos. - Á clta-sc no Diario FLl1.minensc
n. 22, dc ~9 dc Janeil'ode 1850.

AVISO 'DE 7 DE JANEIRO.

lmp. nullo.

Informe V. S. quantos escravos serventes que
não pertencem Í1 Nação ha presentemente empre
gados Dessa Repartição, declarando o nome dos
respectivos senhores, o jornal que vencem taes
escravos, e se estes são apontados s.ómentc nos

- dias de trabalho ou tambem nos dias santos, e
quando o sejão nestes dias, o motivo'd seme
lhante procedimento.

Deos Guarde a V. S. Paço, em 7 de Janeiro

de 1850.-nIarqueí de Paranaguá.-Sr. Luiz da
Cunha ~Ioreira,-Ácha,seno Diario Fluminens(.
n. 22 de 29 de J anei,'o de. I 850.

AVISO DE 7 DE JANEIRO.

lmp, avulso.

Constando que ao preso setltenciado Gªspar
Roth, e aos outros treze presos constanj:es da re
lação junta, se abonão, aqueUe o jornal de 640
réis,. e a estes a gratilica~o de 8 o réis diarios,
pOl' ,·irtude de Portadas dessa Intendencia data
das de 15 de Julho e 15 de Outubro ultimos,
que posto se relirão a avi os desta Secretal'Ía de
Estado, toda via não mencionão as datas de taes
avisos, ao mesmo tempo que na mesma secreta
ria se não encontl'a registro de algum, mandando
abonaI' aos mencionados presos o jornal c'grati
ficação de que se trata; cu mpre que V. S. infor·
me o que OCCorrer " tal respeito, devendo, no
caso de cxi tirem os avisos a que se referem as
citadas Portarias, remette-Io1i a esta Secretarial
para, li "i ta del1es,.se desfazer qualquel' engano
ou omissão que lenha havido no seu registro, e
resoh'er-se depoi o que convier,

Oeos Guarde a V. S. Paço, em 'J de Janeiro de
1830, - ~larquez de Paranagu;l. - Sr, Lniz da
Cunha nlorcira,-Acha-se no Dial'io FLuminense,
de 22 dc Janciro dc 1850.

RELA.Çio dos preços scntenciados, a quem se abona a
gratificação de 80 ,-éis âial'ios, cm virtudc de Por·
taria úa I ntendcnéia da Jlfarinlta, datcula de 13 dI
Outubro ultimo.

Joaquim ~Ianoel Devél'as , Francisco Ribeiro
Dias, Felieio José ~Ionteil'o,Reginaldo Francisco,
José Joaquim da Fonseca, Luiz Antonio dos Reis,
Benedicto do Carmo, Antonio da Si! va, José Dar·
bosa, JUarianno José da Cunha, José l\Iaria, Ca
etano Antonio, João José Lopes.

Secretaria de Estado, 5 de Janeiro de 1850.
Joaquim Francisco LeaL-Aclta-se no Dim'io Flu.·
minense n. 22, de 29 de Janeiro de 1830.

AVISO DE 7 DE JANEIRO.

lwp. avulso.

Tendo levado á prescnça de S. ,\\l. o ImpOla·
dor I) officio de V. S. datado de 25 do mel-pro·
ximo findo, que acompanhava não só o requerj·
mcnto de José Garrido, Ex-Commissario da fra
gata-Imperatriz- , pedindo se lhe abonem elD
sua cOnta os sofás, colchões e "travesseiros que
lhe faltárão petas razões eonstautes do attestado
annexo ao mesmo requerimento, pas~ad() pelo
Chefe de Divisão gl'aduado João Carlos Pedro
Prytz, Commandanle que foi daquella fragata;
ma, tambem a informação que li esle respeito
dera o Contador da ~laril1ha, resolveu õ meslDO
Augusto Senhor que V. S. haja de' fazer executar
o que alIei dispõe ~m semelhantes el'ros, se,m elll'
bargo do que inf#)rina o referido Contador; por
quanto, ainda que daqueJle altestado c:onsta que



ANNO DE 1.830.
Q9 ~ofas de que se trata forão mandados para
terra sem conhecimcnto do supplicante , toda\"ia
nelle' se não declara que tivessem o mesmo des
tino os outrosobjoctos, certificando aliás o Com
mandante que só soúbera tia falta tle~te9, quando
delle lhe dera parte o mesmo supplicante, logo
depois do desembarque de ~. M. Fi,delissima e
pessoas da sua cpmitiva; podendo, demais, o sup
plioante reclamar os ditos soms do iudivi,Juo por
quem do llbtestado consta terem sido mandados
para terra, que de certo nfio recusará entrega-los
li ser verdade o allegado; e bem assim os outros
objectos no caso de terem seguido a mesma di
recção, como bem poceria ter acontecido, vista
a confusão que sempre ha nas occasiões de de
sembarque. O que parlicipo a V. S, para ua in
tclligencia e execução.

Deos Guarde a V. S. Paço, cm 7 de Joneiro
,Ie I85u.-MlIl'quez de Paranoguú.-Sr. Luiz do
Cunha ~loreira.-Aclza-se no Diario Fútmineme
n, 22, (te 29 de Janeiro de 1850.

ArISO DE 7 DE .TAi'i:EIIlO.

lmp. avulso.

à' vista da participação que Vm, acaba de di
rigir-me relativamente aos soldados desse corpo,
Dcsiderio Cardoso e LuÍ1: da FI'ança, pertencen
tes ao ~estaca~nento da Ibgata -P~lraguassu-,

que, sendo encontrados pela Policia em de or
dem, com marinheiros, na Praia cio Pcixe, achan·
rlo·se o primeiro éom huma faca dc ponta no
botim, forão presos e rem{;ttidos a esse corpo,
onde se acMo , ha S. M. o Imperador por bem
que Vm. faça proceder contra os ditos soldados,
como for de justiça, para o que I'everte a parte
da Policia, qnc acompanhou o citado omcio, no
ffiMndo desde já ontl'os que os substituão no
mencionado destacamento, e prevenindo taoto
ao Com mandante deste corno aos dos batalhões
sob o seu commando, de que dcveráõ empregar
a maior circumspecção na concessão de licenças
aos soldados qUl: prétenderem sahir de bordo,
ou rio quartel para vag3rem pelas I'uas da cida
de, pois que do contrari·) se reproduziráõ cada
,'ez mais as desordens POI' elles praticadas, e
IJ~IC .de. ordinario tem origem na relaxação da
lhselphna , a despeito das repetidas ordens e re- ,
commendações ~ra a sua mais rlgorosa manu
tenção. O que participo a Vm. para sua intclli
gencia e execucão,

Deos Guard~ a Vm. Paço, cm 8 de JaneÍl'o de
1850, - l\larquez de Paranaguú. - Sr. ManQel
Joaquim do Valle,-Acha-se 110 Diario Fll!millen
se 11. 22, de 29 de Janeiro de 1850.

Idem ao Inspector do Arsenal da Marinha.

AVISO DE 8 DR JA õ1lIRO.

lIfanuscripto alllhenlico.

S. 1\1. o Imperador ha por bem que cm todas
a: eon.~erencias ordinarias da Casa da Supplica
r~ se Julgue algum feito crime, e que além disso
laJao conferencias extraordill!ll"Ías na mesma

TOMO VJJo

casa para exclusivo julgamento de semelhantes
processos, afim de diminuir () grande numero de
presos que se achão accumulados na!' cadêas •
desta Côrte: outrosim ordena o mesmo Augusto
Senhor, que os presos que forem conrlllmnados
a degredo sejão logo remellidos dara seus res
peJt~vos ~estin.()s. O que participo a V. S. para
sua lIltelltgenCla e execuç:io , esperando do seu
reconhecido zelo o desempenho de ta Imperial
Ordem.

Deos Guarde a V. S, Paço, em 8 de Janeit'o
de 1850.-Visconde d'àlcantara.-Sr. Bel'llardo .
José da Gama.

Communicnu-se a 14ao Marqnezde Paranaguú.
A c1llt~se a p., !)2, do Liv. 10 ela CÔl'le na Secre

taria da J ustipa.

PORTARI.\. DE g DE JANEIRO.

ColI. PlaDcher.

Foi presente a S. i\L o Imperador o officin da
Camara Municipal da cidalle da Bahia, na data
d? .11. de Dezembro pl'oxim p3ssado, em que,
dlrlgmdo ao mesmo Augusto Senhor as devidas
felitações pelo seu venturoso consorcio, partici
pa que, em applauso rle tão me01ol'a\'el aconleci-
mento, . e depois dc rendcr graças'a Ocos pela
prospcrldade e augmento ria Dinastia Imperial
do, Brazil, pl'ojectúra prr.movel', paI' Illeio de
huroa subscripção em toda li provinci:l da Ba
hia, (I estabelecimento de huma C:l,a de educa
ção de meninas de, validas, com o titulo de
Pedl'o e Amelia -, na fórma do Edita!impresso
que acompanhou o relerido Officio; pedindo pa
I'a tão digna empreza a imperial protecção, E sen
do muito agradal'el aS. l\1. J. que a menciclIlada
Camara, possuida de hum nobre enthusinsmo, e
por moti,·o daquelle fauslissimo succcsso, que
assignala huma das épocas mais gloriosas a este
Imperio, se tenha distinguido por huma acção
tão patriotica c benefica em auxilio da mocidade
de amparada do sexo feminino, que nã I menos
reclama o desvelos da t;aridosa humanidade:
J\landa, pela Secretaria de E-larlo dos Negocio'
do Imperio, participar á sobredita Camara que,
não só ha por bem 'appI'ovar sua loul'avell'eso
lução, com que pai' certo se torna digna dos
maiores clogios, mas que e dignarú proteger
hum e lahelecimento tão philanthl"Opico, que em
todos os tempos servir';1 de padrão ao Eelo, sen
sibilidade e pUI'eza de suas intenções, e ao acerto
de suas providencia. Palacio tio Rio de Janeu'o,
em 9 de Janeiro de 1850. - JllarfJuez de Cara
vellas.

nEsoLliçAÕ DE 11 DE ;rIu EIRO.

MnnuscI'iplO .onlue II lico.

D,\ conta a Junta da Fazenda de Santa Catita
rina de haver entregue a Antonio lcndes de Car
valho n armação de Garopaba e supplernento de
Imbituba, na fórma das condições do contracto;
que porém se não tinha pl"Ocedido ús assignatu
ras da lelras do total que deve pagai' o dito ar
rematante, por não saber: lO, se se deve conta'

16
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l\Ianuscripto aulbentioo.

RE!!OLUÇÃO DE 15 DE JANEIRO.

viMliciamente. G Proourador da Fazenda
pondeu que não 'sabia porque se 1{3\'Íll de rei.
tegrar Raphael, exeluido por inimigo ·da ln.
pendencia, e excluir Cunha que a ,Junta· reee.
nhece estar servindo bem, ficando este C()llLt

ordenado cQmo beneficio -simples, meram
3rbitrari<>, pois nenhuma lei tal autorisa. Pa
ao Conselho que, verjficando-se pela illfDrlD~

da Junta, fel' sido o upplioante expulso sem pró
ces o, sentença, erime ou en'o, sómcntc por
suspeitas de scr inimigo da Causa do ImperiOI
incompativeis, e convencidas pelos sous jura.
mentos de adhesão, fôra tumultuaria, al'bitraria
e mju tis ima a expulsão, devendo por is o ser
reintegrado. E quanto a Cunha, entende que o
eu hom serviço lhe não dá direito para a CI'

Iraordinada conservação do ordenado, mas ape.
nas o pôde fazei' dignu de metecer a contempla.
ção do Governo pal'o algum lugal' que po sa de·
scmpenhar. Em 2!J de Setembl'o de 182,8.

ResolLlfão. Excusoilo. Palacio da Boa Vista, IS
de Janeiro de 1850. - Com a rubI ica de S. M.
o I. -1l1al'quez de Bal'bacena. - dcha·se no Cal"
tOl"io actual do TIIOSOLlI'O Nacionat.

lIIanuscriplo autbentico.

Foi a consultar o requerimento dc l\larcol
Antonio Bricio, aposentado no luQar de escl'i·
vão da Junta da Fazenda do Cearú? em que
pede que em attenção de seus longos annOI
de serviço e a,'aoçada idade, se lhe concem
a graça da metade de seus vencimentos, pafa
sua mulher e filhas gozarem desde jú com
.0breVÍ'vcncia ue humas para outras. A.o Pro·
eprador da Fazenda se não ofIerece 'elu'\'ida,
visto el' a me ma quantia consultada só com
a difIerenea de nomes. Tambem se não olfe·
l'ece duvida ao Cooselbeil'o Fiscal.

P3rece ao conselho que, posto a prctenção
não cja dc rigorosa ju liça, he corntudo digo
na da comideração de S. l\i. o Im'perador, á
vista dos motivos allegados, p miseria em que
ficára a familia de Bricio pela sua morte, cID
S de outnhi'o de 1828.

Reso{uçi'w. -- Não tem lu "'ar .):lS actllaes ou
cum tancias. - Palaoio da Boa-Vista, IS de Ja·
neiro de 1850. - Com 3 rubrid'd ~I'c S. 1\1. o 1m'
perador. - 1\Iarquez de BarbaceF.a. - ;teM. SI

no Cartor!a I.wtLlal do Tltesoul'o Nacional.

llESOLtlÇA.Õ DE 15 DE JAlNEIRO.'

Pedem Innocencio da Rocha i\Iaciel c Ber·
nardo José Vianna, E crivães da ,lUesa Gran·
tIe da AlfantIega ~esta Côl·te, que se declare
qual delles de'Ve preferír em antiguidade. O
desembargador Juili da Alfandega r i de pare·
ceI' que a eotiguidade dis'putada he a favor
de 'Vianoa, it vista dos tit\l1os e qualidade d
serventia de amBos.

Pede Raphaúl José Vianna sei' reintegrado no
lugal' de Thdoureiro da Casa da Moeda dn cida
de da Bahia. A Junta da Fazenda respectiva, a
quem o conselho mandou ouvir, exhrio tIo Pro
vedor ua dila cusa que informasse" o que cum
prio dizendo: Quc o supplieante fÓI'a pI'ovido
no dito lugar vitaliciameute, e demittido pOl' Por
tal'ia. do Governo da Provincia de 12 de Julho de
1825, na qual, em nome de S. !\l. I" se- man
dára que 1'0 sem dernittidos de seus eargos civis
e D1i1iLires tudos os Europêos c Brazi!eiros que
notoriamente se tivessem declarado contr a cau
sa dn Brazil. A me ma Junta he de parecer que,
posto não fosse o supplicante nominalmente de
si~ado na Portaria citad3, he ilIegal a sua de
mi~são por "c uão terem obser"ado as formulas
judiciaes, e que, sendo o seu pr vimento vitalí
cio, dcye ser reintegrado, cem. ervando o actual
The ollreiro Francisco Manoel Gonçalvcs da Cu
nha o respectivo ordenado, em attenção ao bem
que tcIU ervido, e a ter sido tão bem provido

RESOLUÇÃO UE 15 DE JA.NEInO.

Manuscripto 311tbenlico.

o prato ue :; em :; mezes do 1° de Janeit'o de
r 1829, ou elo (lia eln entrega ua armação; 2°, se a

quantia de I: I 82.ti)860 1'5., declarada na condi
ção segunda, computados 4 por ceuta sobre a de
29:571.ti)50S, cm q;Je forão avaliados os edificios
e utensilios em 1826, deve ser exigida por intei
ro, ou abatida a camniUcação dos mesmos ~dili

cios e utensilios consumiuos desde a avaliação.
O Procl1rauol' ela Fazenda foi de parecer: 1°, que,
tendo sido tratado e resalvado como condicào e
regra especial, que ~e conte do 1° de Janeiro', P(Jl'
acaoal' o anno da pesca e correnteza do contracto
no fim de Dezembro, nenhuma duvida se lhe 01'
fer'Cce; '10, que "ão pMle havei' attenção á com·
putação de f~dificio~ arruinado, e utensilios ar
ruinados e iuuteis ou incondl1centes, por tel' sido
tudo resalvado nos termos da arremata cão. Ad
verte porém que a Junta devia ter mandado hu
ma relação (lestes objectos, calculada pela a va
liação de 1826; 5·, que ~e devc rccommendar ii
Junta' toda a'circumspecção-a respeito de tal al'l'e
matação, preelios, etc., pal'a não progredi!' a rl\i~

na, e toda a fisealisaçiio sobre a época du venci
mento dos ,pagamentos e segul'ança dos garantes
da letras, I},OS termos da Lei de 15 de Novem
'bro de 182j. Parece ao Conselho, quanto Ú<pI'i
meira duvida, que se de~e cOutar o prazo do pa
gamento desde o dia el!l1 que o an'eodatal'Ío to
mou posse da armação. POI' se ter, decidido em
resolução da consulta, que inclue ser o dito anno
não civil, mas de pesca; e quanto á seguuda, que
não subsistc POI' e ter feito no termo da arrema
tação preço certo della, na quantia de I: 186~6o

á que ficon obrigado o arrematante. Em 16 de
Dcz-cmbro tIe 1829'

ResolllfiÍO. Com o parcce ao Conselho. Palacin
da Boa "ista, II de Janeiro de 1850. - Com a
rubl'Íca de S. 1\1. o I. - Mm"quez de BarbclCena. 
Acha-se no Cm"torioactual do TlusOltl'O Nacional.

l
I
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A este parecer se oppõe o Contador-Geral

da segua'da repartiúão do Tbcsouro, haseado
no Decreto de 2 lJe Maio de 1822, que '10

meou Innocencio para Escrivão da "di~a i'lle
sa, e mandou que o COllsellio da Fazenda lhe
dés e logo posse e juramento, tendo Villnna
,apenas obtido a mercê de ESClivão por Alvará
dll 18 de Dezembro dc_ 1826; e tomano po '
se, ete., tlepois. o que não dá direito supc
rior ao decrdo, juramento e posse. Aióda me
DOS se pôde considerai' dircito de antiguidadc
o ter Vianna crrdenailo, quando Innocencio ain
da o não tinha, nem julgar-se o primeiro nuis
graduado quc o segundo por e~te niotivo, pois
ambo tem Diplomas Impel"iaes. Accresce a is
to ter o Conselho mandado dar e darlo posse
a Illnoeencio cm virtude do Decreto de 2 cle
Maio, não julgando depender dc Alvará a mCI'-

Icê feita.
Indo o negocio a con DItar, na conformida

rl /:los p3l'eceres do Procurador da Fazentla, e
JOD8CllJp.1ro l'hcsoureiro-i\-1ôr, tendo o escri

vão dá. l\lcsa do 'rbesouro sido de opinião que
devi'a dccidir-se peloS" meios ordinarios, h~spon

deli u mesmo Procurador da Fazeuda que In
noceDcio tinha a prioridade sobre Vianna, dPori
vaila do Decreto de 2 de l\laio, 3 lf2 Llnnos
antcril1r ao Diploma do mesmo Vianna, que
não póde gravar o direito de lonoceucio, nem
a ausencia que não he filha de acto seu, e não
senio para o p.·ejudicar na verificação do excr
cicio por obito de Claudio, nem a falta de 01'

denado, e nem tão POUllO a conceisão fllita a.
Vianna, que, portanto, ficitra sem mingoa a jus
tiça cio ans.ente e inaudito.

Parece ao Conselho que Vianna tem por di
reito a prefrrencia, porque nestas matedas he
regl'a fuodamc(ltal a apresel'Jtação titulos, e
pos e legal, o que não póde fazer fimocenl(in
pbr não se acnar encartado no officio de E
erh'ão :Scrventuario VitaHcio, requisito que se
verifica em Viannq. Que nã... sc pôde consi
derar posse o cxercicio de Innocencio em 1822,
antedormcnto a "Vianna, porque, sendo por De
creto rle 2 de l\~aio nomeado Escl'ivão, para
se,rvir nos impedimentos de Escrivães eIfectivos
sefu vcncimcllto, n50 tinha lugar certo, de que
houvesse de tomar posse, por não tel' havido
vaga pata ella se vcrilic<lr. Conclue, finalmen
te, que, sendo ianna Serventuario Vitalicio
desde 2'1 de Dczembro de 1826, e tendo 1n
nncencio succedirlo na Tacálicia ~m 1827" jul
ga que Vianna lIe mais antigo. Em 5 de junho
de 1829'

ReJOtu(ão. - .:iem dos meios ol'dinarios. 
!lalacio da Boa-Vista, 15 de Janeiro de 1830.
- Com a rubrica d'c S. M. o Impel'ador,
]larquez de Barbaccna. - No Cal'torio actual do
7'ltesollro Naciunal. .

na OL çÃO DE 1.5 DB JANEIRO.

M:lllluloripto authentico.

Foi a consultar o requerimento de Innoeen
cio da Rocha l\Iaciel, que pelle as 415 par-

tes do ordena'<!o de Escrivão ria l\Ie-a Grande
da Alfandega tlesta CÔrte desde o dia do obi-.
lo do Sel'ventllario Vitalieio, Joaquim Claudio
Pereira de Carvalho, alé 24 de li'cl'cl'eiro de
r829, e ser considerado efl'ectivo no mesmo
emprego desde o dia 24, época em que prin
cipiou a servil' como proprietario. O Juiz 1Ia
Alfandega informou qll~, não tnndo o uppli
cante cnta'ado oa eifectiddacle do dito emprc
go (na coo formidade do Decreto de 2 de 1\1aio
de 1822! pelo qual se ordenava !Jupo serYissf)
no impetlimento do FJ críviie da Me. a Gran
de da referida Alfandega), por se achar au
sente em França por ordem de S. lU. 1. e
nomeit1'a serveotuario vp.ncendo a quinta par
te do ordef)al1o até 5 de Ahril, dia m que o
supplicante começou a ~el'Vir, sendo sempre
reconhecido como pl'oprieta"io do lugar', o que
se prova pela Portaria de 22 de l\laro de 1828,
docl.1mento n, 3,

O .procurarlor dá Fazenda foi de parer.el' que
Il'Inoceneio deve "encel' o ol'denado desde o
dia em que começou a servir, e não de de
"() dial do ooito de Claudio. Ao Conselho pa
rece que a p'l'ctençáo he inl1p.ferivel em toda.
3S suas partes, porque o Decreto de 2 de Maio
de 1822 lhe da apenas mera espectAtiva da
mercê da s l'Veutia vitalicia do primeiro dos
Officip de Escrb'ão da .1e a Grande que hou
V"cs e de vagar, antoJ"Ís:1ndo-o, toda"ia, pam.
sel'\,jr no impedimento de qualquer dos e~cri

vães uctuac" da dita i\lesa, sem "encimenro aI·
gum, clausula eXlraordinaria, pela qual se "ê
que o titulo da mercê só lhe póde provir de
seu effecti vo encerte e exercicio em qualquer
dos mesmos omcio". Em f> de Outubro de I 29.

Rcsa[ut:ão. - Como parece ao CaD elho. Pa
lac!o da Boa- iSM, .5 de Janeiro de 1850'.
Com II Rubrica de S. lHo o InTperador. - Mar
quez de. Bal"bacena.-No Cm·tOl·io actual do The
souro Nacional.

RESOLUÇÁ-O DE 15 DE JA. 'EIRO.

l\1anuscripto· al1lhen lico.

Quintiliano .J ustino d'Oli veira Horta, serven·
tuarjo vitalicio do omeio de Escri vão da Camara
da Villa de CatJIé, queixa-se de haver a Junta da
Fazenda de Minas expedido ordens a6 Ouvidor
da Comarca do Sabará, pal'a que antes de tomar
posse do dito omcio afiançasse, na respectiva ln·
tcndencia, a quantia annual de 200:t/)225 I'S. do
donativo e direitos a que ho obrigado pela Carla
Regia de 50 d'Outubro de 1799, e pede isen
çio d'este OBUS: I.·, pOl· não ter o decreto de
sua nomearão a clausula de pagar os referidos
donati 'o e direitos annuaes , como costumiio os
alvar{ls de todos os outt'os encntuario~ itali
cios; devendo pOI' isso entender-se que os temoa
pagar por huma só Vp.z: 2.·, niio tratar a lei de
I J de Outubro de 27 do Officios das Camaras ,
mas sómenle dos de Justiça e Fazenda: 5.· ser
grande a familia de qne se acba onerado: 4.·, em
r-emuoeração do serviço que presta, como 'fhe
soureiro do 8ello.

16**



A H.O DE 1830.
boração dada em geral pela Assembléa Consti
tuinte. Regonhece, comtudo , que convém aUi.
Tiar os Officios do gravame. que lhes fazem as dll
plicadas prestações a fa\'or da Fazenda, co
contrarias ao espil'ito da Legislação actual, que
suppoem indi~pensavel, que o scrvenluario rec
ha 2/'5 do rendimento, mas que esta medida de·
pende do Corpo Legislativo. Em 11 de Novem,
bro de 1829'

Resolupüo, - Çomo parece ao Conselho, Pa,
lacio da Boa Vista, 15 de Janpiro de 1850.
Com a rubrica de S, lU. o Imperador - ~larquel

de Barbacena, - AC/la-se o original no Cal'tori,
actual do Tlzesoul'o Nacional.

RESOLliÇÃO DE 15 DE JANEIRO,

l\Ianuscl"ipto uutucntico,

Senhor, - Por Portaria do Sccretaria de Esl1
do dns Negocios do Imperio de 25 de Abril di
correute anno mandou V, ~l. 1. remeller l\: II
Conselho, para con 'u1lar, tl l'cquerimento de D,
Francisca IUaria RÜJeiro de Campos Lumachi dI
!Helio, do theol' seguinte:

Senhor, - Francisca 31aria Ribeiro de Campo!
Lumaehi de nldlo, viuva de Caetano Fl'ancisc~

Lumachi de Melro, residente oa cidade do Reei,
fe, ç mãi de 10 (ilho menorcs, em cujo nume
entrão 5 meninas, e como p'rovão os 5 primciro
documentos, tcm o indizivel prazer de represco·
tal' a V. M. r. que s-eu marido, emqnanto vii,
só lhe mereceu cuidado o bem se1'\'ir a V. M. I.,
sendo sUl'do a tudo que não el'a ,ser justo ~ Sei

honrado, sei' activo no desempenho do» seu' de
vere. Pdncipioll a sua c~rreira politica sentan,
do praça ue Cauelc, pela sua nobreza, documen
tos de numero 4 e 5; e pelo~ se/'Viç,Q~ de sell poi,
c mesmo em paga de hUTI,la divida ql,e a Fuen·
da Publica lhe era devedora, obteve o officio ~
Escrivão da !\lesa Gl'anue 'daquella Provincia,
scrvindo hum e 'outro 51 anno,;, c1ocumentll1
numeros 6 0':7; foi promQv'ido a Sal'gçnto M&
de Malta, pl'ofp.ssou na Ol'dçm de Santiago, I

depois tl'ausitou para a Or:Jem de Christo, docu'
mentos de,numeros 7 a 15; occupou pOI' vetes O

officio de Juiz Ol'dinario daquplla ci~a,de, c ser·
vio em us llias de mais III)ITOr gne via aqi1elú
pro\incia, documentos numeroS 14 e 15; fezO!
rele\'antes serviços que demoootrão os referid~

doetllueotos 14 e 15. A. considcr3Dão..que gozarl
o marido ,da supplicante fez que elle fosse dos es·
colhidos para Senador e Deputado, CODSl;lhei
do Provincia e Governo, documentos nume
16; huma só vez se não annunci!lrão donalirOl
grat uitos que elle os não désse, documentos de
nllmeros 17 a 20, No exereicio do o,mcio de Es
crivão da Mesa Grande da Alfandega, não.sÓ:1
conduzio com a exacção e dextreza de qUI d~'
monstrão os documentos numeros 5 e 6, 21, ue
25, porém pl'omoveu os interesses da Nação, d~
cumentos/numeros 5 c 6. Sendo impedido o JOII

d'Alfandega daquella l1rovincia, foi o marido ds
supplicantc obrigado a por ene servir o dilo adi
cio; e a Sl\a colfducttl foi Ião espanto sa, queme'

o Presirfente de l\lin1\s informou não dever Q
rsupplicantp. ser sujeito a encargos, além dos men
cionados no decreto de nomeação, lUas qUI: a
Junta ol'lleoára a prestação da fiança da 5.· par
te, por serem os serventuarios vitalíeios a ella
obrigados pela lei de 11 de Outubro de 1827' (*)

O Contador tia 2.· Repartição do Thesouro in
formou que, por graça especial, podia o suppli
cante scr allh'iado llll pagai' o donativo, mas não
da 5.· parte, _

Remettido o negocio ao Conselho, este man
dou ouvir a Junta tIe Fazenda, que informon ser
menos bem fundada a queixa, por não poder a
falta de clamula expressa eximil' o supplicante do
donativo e direitos, a qu~ he obrigauo pela Car
ta Regia tIe 50 dc Outubro de '799,

O Procurador tIll Fazenda respondeu que a Jun
ta, para justificai' a legitimidade de seu prooeder,
devia tcr citado: 1.", as ordens ue 21 de l\larço
de 1722 e 5 de Dezembro de '725, 29 de Janei
ro UI: '726, 2 ue Junho ue 1730, :&11 ue Feverei
ro de 1741 , e PI'o\'is30 do Erario de 9 de Agos
to de 1771, refel'Índo-se aos Ilecretos de 18 de
1\laio de 1722 e 18 de Fevereiro de 1741, e ri re
solução de 27 de Janciro de 172G, que sujeitilrão
os scnentuarios \·italicios dos Officios de Justiça
e Fazenda, cujo rentlimcl1tn exceder a 200:tb rs"
não só II pagar a 3.' parte dos re:ldimcntos, mas
hum donativo, prcfel'idos para o provimento os
que orrerccCl'em maiOl', POl: meio de licitação cm
acto de al'rematação, pcrante a Junta, sem ex
cepção dos Officios que .ão sujeitos ii 5,· parle,
como he expresso ao dt'creto d,e 18 de Feverei.'o
de 1741; tendo e.tes rendimenlos das 5," partes
e- lionativos ponstiluitlo consideraveI I'amo d'as
Rendas Publicas: 2,·, a ordem de 2 de Abril de
1756, pela qual 'se obrigou aos Capitaes Gene
raes que, quando pro fessem os Officios vagos,
declarassem aos pro ridos ficarem na obrigação de
poga r o donativo do tempo que servissem, pelo
que houvcs e p<lg() o seu antecessor; não po{len
do o snpplica IIte julgal'-se desonerado pela falta
da clausula no decreto de nomeação, li vista lIa
terminantt! disposição da Cal" Regia de 5n ue
Outubro de J 799: 5.", as ordens de 25 de De
zembro de 1725 e 26 de Agosto de 1738, que
impel1ir1io Ú Junta a exigir a (iaoça; tendo-se con
siderado semp"C todas estas disposições compre
hen ivns dos Officios de E crÍ\'ães das Camaras,
e não tendo sido uesnnerados destes encargos pe
la lei de J I de Outubro de .827.

A' vista disto, he de parecer qllP. ueve vigorar
O que tinha determinado a Junta. Persuade-se
poré~ que sel'ú de justiça que qua'lquer que ob·
tenha 11 serventia vitalicia de algum Offieio seja
isenlo c\e pagar mais da 5," parle da quantia de
sua lotação, I to porém depende de medida Le
gislativa, por invol vt:r ampliação da lei citada
d& 11 ue Outubro de 1827.

Parece ao Conselho ua Fazenda que a Junla
obro u em regra, por conslituir a Carta Regia de
:;" de Outubro de 1799, dir~ito positivo,pela 1'0-

(') Aqui ha engano. A lei dc ii dc Outnbro trata dos
srrventuarios nomeados pelos pr0l'rietarios. '
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reced, quanl10 IlIrgoou o oOleio por entwar o Pro
prictario .a .~crvir, ~os~Consu!e!1 ~strangeiros q~e
eótão resldlllO oaquella Provmcla, os agl'adéCl
mentos, em'seus nomes l'dcls suas Nnçõc's, cons
lantesdos documentos.de números 24 e 28• .Dos
bon e relevantes serviços que 'o dito marido da
supplicanie fez, c,do' desinteresse e genel'osidade
com qull servio, foi o.' resultado ilcabar pobre,
sorle o8ual l dos hoorados.senidores, doql1ell.cs
que marchã' sdbrc as'pegadas d~ D. João de Cas"
tro, não deixando {i supplicante e a seus filhos
com que 5uBtentar.Jse. E se a poderosa mão de
• M. Ii a nlio' occorrer', cabaráõ ás mãos da

miseria; e a famHia u.e hum homem, nobre pelo
seu nãsoiménto, (L hum Cidadão benemerilo
pelas sUnS 'Virtude~ ~ feitos, e que foil todo de Y.
M. I., equ6 totlo.se entregou ao bom serviço ue
V. . 1., se confundirá com os mendigos, com
aquelles que por 'Vicias c preguiça -se abandoná
r o a mendicidade.'V M. I, hepicdoso, tem
pelo maximo dos prazeres e f.:1icidadc a occa~ião

de compensar serv iço~, de daI" vid'a {Ui villl\"as.
aos innocentes filhos dilqu~lIes que derão {I Na
ção tudo quanto possuião ; que, em sua carreira
politica, náo therâo fl·aquezas, nãol'tlllslizárão o
caminho da honra, do justo e do honesto, e que,
durante a suàoYla'a, pertencêrão'só a V, M. T, c
ItNaçao, não fi família. .... I

Requer poi a upplicante a V. M. . sc digne,
em remunm ação do ,rele,'antes serviços de seu
marido, mandar Wít fi supplicante, para a sua
subsistllncia e, de. etts filhos:, com suJ)re i !'encro.
huns- a Ol1tros , 'Como tenção vltalio-in I a_pemão
de 5oilbooo (1 I mansaes, p'aul que' ,P,er'l1í\lillbuol!)
veja na supplicante.< e na sna famili que gcandé
he,sen;r'a V. l\1. 'i " ,,' I , I

Pede II' V. lU, 11 e digne derem!' ú supplicantc
como tem requerido. E receberá itleroê. - Ft:an
cisoa l\1ariaRibciro déCamposLumachide l\'lello,

Acompanha VlI e te I'equerimento hum @1Iicio
fio Presidente da'Pro\'incia.de Pel'Oambuco, di·
rightopelá r.eparLição dos Negocios do Imperio,
dó.dreor seguinte: ',' "
, IIlm. e Exm. Sr.'·......... A .1;op~licaDte D', Frau'

ClSca ,Maria Ribeiro de Campos J.-umachi d > ~Iel

lo, que preteüde lhe saja C!Joc.ediuq li pensãC:l'de
6oo~ooo rs. {5am a subsistenoia c1~·sua "Iii milia ,
passando II mesm(l no ulLimo, doslflhos que lhe
sobreviver, par ce.'c tal' nas,cirnumstaooiasj de.
mereOCr a ~raça que dmplura, is o, COIDO hc
cert/), achar-se ca'('I''ogac1a lle cresc"do numero de
filhos menor.es ,'coóforme exp z no s'Cu rcqunri
m_~nto "lo ha'ver o seu falleoi.dO'ID1al'hl.ó Caetano
Francisoo Lumacll'Ldc.l\lello ~I':'estado os sen iços
allcgados, e ciim tanta honra e desinteresse que
bem p? e sér 'ir' de modelo. aos Empregados Pu
b11Jos:,e não obst>ante que o mais v'elho dos filhos
da SU}llJlleante Oblf,és.'e a s pery,i:vchcia de hum
dos 2' offidios 'cHlÍl~.\'Iel\fôra .parti O o dolE 'divão
da lI:lesa ,Gra de, de?ta Alfandega, :P'1)1' m/orte de
seu pai~'quo o SI!ltVi~'a ..por i'uterino; ainda mes.
mo l!rifwadtl1estd merçê l,naO deve isso bastar(l~

lt~ te~~ç1i'o dé humti<tãí:) ilomel'õsa .fatnHia, mui
tG ~ais não hn'vêndo nel/:I' a c1~u ula de ser 000·
celf!do p&ra ulimeniio d~"fl1r.\d. c,<dOS'DUis'JiU1~;.

havendo e$te~ a espectatif8 da serventia vitalicia
por falta do priwogenito, que a obti\'era: S. lU.•
o lmperador deferirá como fôr do seu imperilll
agrado. Deos guarde a V. Ex. muitos .nno~. Ci·
dade ,do Recife de Pernambuco, 27 de I\larpo de
1829. - Illm. c Exoo. Sr. José- Clemente, Perei
ra. - Thomaz Xavier Garcia d' Almeida.
. Sobl etudo, foi ouvido pelo Conselho o PI'OCU

ra,d{)\' da Fazenda, que respondeu ultimamente:
Parepe que' e póde consultar, visto, o favor

que jil teve o filho mais velho, ó4 pensão de 4oo:tiJ
rs. l'epartidameote, sem lIlguma sUCCI's·ãIJ ou
supervivcncia, dependendo da approração da As
sembléa Gel'dl Lcgislatiya,. Rio, aos 21 de Agos
to dc 1829' --,.~abuco,

Deu-se depois vista ao ConselheiJ'O li'iscal das
I\Iercê~, que disse: fie de equidad,e ,yisto não
hu ver lei. nio, 9 de Qutubro de 1829 -Souza.

O que tuuo sendo vi.Lo, pllrece ali Coo6clho
que, uppo:;to os ser\'liços l~rati.cados pelo de
functo mal'ido e pai dus mpplicao!es não sc
achçm JD81'cados por I i pal'lI lhes sal' devida rl:
DA\loerafão, ,a'ssim como não se acha'fgúllltnen
te marcada CC:lmo devei' ua l'einUnel'aç;'io á quali
dade do omcio, c por isso a sua protenç io não
!~ja de deferimento de Juslica absoluta; comtu.
dp, o. uso c costume diutb;no reconhecidt> pa...
Y. lU•.;I'. e ptlla<Naçáo, 00 projtlcto do COá titui·
çã{); a'humanit!adl! e á equidade, e prinoipalmen.
tc Q bem cotar da Nacão. em O1:eOI' e educar
bons subúitos, e coo eg~ib mente bons en'ido
I:es para os cargos ,e empregos publicos, deooao·
ua que e contemplem, ovem c remuftcrCln
os 1;>005 serviços feit'Os 10 de' empenho exllcto
dªs fUl10ções iQl~tlrentes ,nos cargos, oficios c
dignida~cs cm que ilualquer fôr pro ido. Oca.
scnd{)ós serviços praticados pelo marido e pai
dos ilupillicantes no desempenho do ofioio d~ .E!.
criváo d:l 1Uesa Grande da Alfanl1egn dd Plll'olÍlll
buoo muito distinctos, -e dos guaes teve a Fa
zenda Publica muito bons resultado, lIocre cen
do mflis ter o dito marido c,pai dos supplicante ,
em diversa occasiõ~s, p;'estauo (!onalivo pro
porciorlados ús uas forças á prol lia Faz,entla Pu·
IJli0a c dns ul'genci~ della'; todos esles pl'occtli·
montos e fazém muito dignos de mo\'el' o cora
ção p'aternal dé V'. ·l\1. I. a' dilJ'Assembléa Gel'a!
Legisl:l\iva, atlendeodo ao misero estado di sup
plicaote e de seu la filhos, para ba'Ver de dig
nar· se conceder-lhe por. graga c mercê a retnu-
oal'ação de 400. rs. annualmenlc, repartido
pela,mãi e filhos, sem super.vivencia de hlíll tl
oubros, com 'o que' ~nrorma o Con olho com
o De6amb~rglldor Procntodllr dll 't'azcndil., V. 1\1.
l. mandará ti'justo. I

Pareceao'S Conselheiro Leonardo ~'nheiro tio
Vasconcellb~, e'Escrivão da Fazenda que. e tando
como está detetm'inil\l-o no decreto d 15' d' ~gh 
to 'de 17'0'6 qutf1: se nfio ,lllliflittão rel'Jlll'.!'imer1'tos
de remuneração de seniços de ser n~(l i'lU 1'1'0

prie'dades de officio§ de llláltas, e pertencendo a
esta classe os serviços 8Ue~adl7 peln !>ullpli<.'lJóte,
de seu m~rido, no »fficio de Esorlvão tI'Alfande
ga de !PeJ'nauibuco, "fio M' que dt!fetir a sua
stlJiplitrâ i, muit&"priliolplihnenle ~entló ÍÍlt ~ pe-
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dependem de medida legislaUva,
portão disposição de Regimento.

Pacece-Ihe, mais que, sendo. a r6preSenlll 
do Presidente da Pro'Villcia" Babador José
cie1, bUlna vel."dadejra deB!,lolJia de, delapida
de dinheiros publicos, praticada pelo.s Memb AI
da Junta, que, como eUé diz, se póde (:~n~

cel! pela e cripturaÇão dos livros da ContéjdO.
ria e mais papeis re~pectivo aos pag~en~

sem perda de tempo se c1.eve.eJlpediJ; or.-dem ai

uo.vo Presi.dente plUJa examinaJl j)S ditos,linG!
e papeis (entrando no exame e,legalicJ.ade dOI
pagamentos- feitos pela ReparliçáQ Milit1,lJ: 41
PIoviocia, desde o principio deill-8.2Q. até Junlie
de J829 iuclusive). e inforlnar ao.'.E S,OQro so.
bre o morilo. ou deme.rito. dos OlUc,i s da JUD.o

ta l! lal respeito. ED:l? dc Dezembro: de 182.l
Rcsoturão. - Como parece ao Conselho ~

13aio da '804-Vi 'a, 15 cltL Jandro dc 183'
Com a Rubrica de S. 1\1, o Il.ilpera.dor.-)~

q-üezde Baobacena. -, A.(}IUArS~ n~ Carto/'lp II"
tu:al,do rr"esouJno NaoioT/Jlll.

(

j

RESOI lIÇÃO DE !15 DB JANEA\()

\.' .1l\Ianuscripto authentl o.
, j

Por portaria da Secretaria de E t-ado 40
gocios da Fazenda, de fi de'NoóVcmbl'o 4e ~c ano
nn, D1and(Ju V. M. I. romeUer a e te' CQnselllt
o 'omcio D. 25 da Juotadda Fãt:en~ ~a rrrHia
cia de S. 1'aulo de I I' dê 'Agosto ultilDo"e a l»'
pia da Provi ão. de 5 de Junho antecedente, e.'
pedicla ,pela Repartig'do dOe T,hesouro. PrublieoJ
dita Jruuta 'afijn de que o llle!\Ul(l Conselho colh
sultasse sobre o que se apont naquelle ameie
como addioionameoto oecessarjl\) á providel)cias
e-rdena{!as na dita Pro1tisão, que determinou. a
regulaI.' arrecadação dos .di7Jimos da 'mencionada
Pttovi!Jcia. A este afficio c papeis \'<t!Sp,llcth'9 1

que vinhão já insti'ilidbll de di versos parec~re,

dados pela Repartição tio ThesQuro I1obliQO, •
que sobem seus originaes, ~e unil'ão €lutl'O$ pa·
peis de instr.ucção. 1\o,;J1egocio.~

@,que tudo s;ebc1o"i',o,íatG, pal'ecé ao c..ons, lho
q.ue, das oposições' da Junta conte.l!IdilS G~\diIO
seu 10ffiGilil,1 sÓOlenta lsàodIignas seruprê- da llP"
pl1o.vaçã,o>de v,. 1\' • l.,a térce:i:rall qlllll1la e quinta
eo que·, ()ffi ~onse1Jueo<lia,cumpl'c declal/ar-sa·\
em resp...osta rlo mesmo officio: 7°, q c, O· d.i~"
he clev·ido nos pOlltOS de émba~qu€ Ile t~d9 ~

genellOs que se e ortão da Prllviooia, ou seja
para Gommeroio exterjor ou inlerioJ de. hum part

, oull1os pOJltoll do Impedo;. 2°, 'queu'l herva d.
mate deve ser dizimad. na occa&i~o do sen eP!"
bal.que. segundo o preç'o corrente-delta o. por-'
tOá doode sahe, (,()l}mo ger-a1tnente e observa
com a-s outras .especies ahj diJ}~adas em dinhei
ro, ab.atendo.se ou clf:soo.DtAJ,o,dQ-se IlXport.~

dor 2 ou mais por cento pata a d~&peZIJ respec
tiva de capa e cOBdocção, contorme aa dhitancit
d~s logares da çnlheita,par.a, O que, fQrmJW'Í/11
J.uDta as instrucções neces ariAs, qbIDO lbe,;ÍJIIl!
cwnbe peló S 9 dp dectlllQl de 16 de Ab.tiJ di
18.a_~ S~,.queb:çlt~"Ja rdi.t;iQ~lHJIPI\~o,tWs,J

oumari'a a oargo do 1:heso.uro, com natur~~a de
~ p n5ão, 0001 sobreviYencia á. seus filhQS dlc hum

para- outros, aqníllo que a mesma supplipal1te
l'equer, •

E ,'GUppOSto que os- mesmos' <Conselheiros te
"hão em conta o bom se·nico d'O finaQ(}-mal'ido
da supplicante , iorol'mndo ~e too papeispara sel'
attenllido, entendem todavi-a que tiuffioiente at
tenção teVe tá.o Goyerno com esse boUl serviço
para dar'a hum mIJo seu " 'como lhe deu, a 5er
venüa do mesmo offi~io. Se contl'a a disposi~ão

da lei se abre o p'OJta a remunérações pecunia
rias de todos llll que servem omcios dé semelhan-_
te Ilàttrreza, bem depr~s;H faltará o dinheiro do
Thesouro para sali -fazer tges pensões.

Ao Conselhei'ro José Fortunato de Brito pare
oeu porém que, conforman'do'-se int~iramente

com o parecer do Conselho l'espeito á exposição
da supplicaote e de todos os outros motivos por
qu'e el:la'se faz digna da attenção de V.! lVI. I. e do
Podel' Legislativo I nãe enocorda oomtudo com
Il dosigoaçã.o p-o itiva ~e 40o~ rs'., que ao inés-

_mo Gbnselhol parece digua e Inarca,r-Ihe, mas
sim deixar esta designação, e fazê-Ia ioteiral.mm
te. dependente da atteução e €,onsidera~ão da pie
dade de V. lU. I. e cIG mesmo Poder Legislali o.
Rio de Janeiro, 25 da N'OV'e.mbro de 1829, 8.:'
da lndependeocia e doJmpem.--- :Leonardo Pi
oheir.o de] Vasconoellos ....". Jos~Fortunato de Bri
to Aht:eUl SOU'Z3 ~LeDe7Alí;._JfllioPreSles de Mel
lo~ - José Caetano~' nd de Pinto. - Manoel
José de Souza França - Foi voto do Conselhei
ro João Sabino de M 10 Rulbão

Resolução. - Como pa...eee aos Conselheirosl
LeonlM'do Pinheiro de Vascanoellos tt E~cri,ão da
Fazenda. Paçe, 15 de Janeiro .de 1850. - Com
a Imper.ial J'Ubrioa -Marqnez ele Caravellas. 
Aclla-se o Original no Cal't.ol'io actual' do. Thesou.
1'0 N«t:umal.

RESOlJUÇÃO DE 15 DE Jk\NEInO.

Maouscripto aUlli~J1tico.

lfo....dO a consultar as representações. do PIle
sidente e"do Escrivão da Junta de Fazenda dOl
Rio Grande do Suhode 21 de 1\18i0 ,de 1&29)

sobre contestações su.scitad'as entre estes e ou_o
tros Empregados. .tuntos dh1el'sos, papeis que
aoompan.bão ,a, c,Qosulta, respandeu, o. Procu
:cador da Fazenda ql:le, tendo os l'epcesentllyões
rec'lhid sobre toda a Jqnta" e- eudo os uocu
meotos produzidpll pelos.r6pres~ut.an~esem par
t~ truncados, e n!l@ ba ante5J parll.l.csclareei:
tQento ,till pegooio, coo-vinha·.sl\I.' @v~da o Jun
ta, mandando--s8 que envie todos ,0S <lO,l;llmeO

t08 e faç - lut.ma detalhada e.xp.oJ;iç.ã1) do ne.
gocio, e dos estylos e U8GS que na meslUéll
Juntll se tem praticado reLatiT"~cllteá olld,em
do ·senÍ90 e dOI PllQtos em qu . e oarece de
melhor.amentA.

Parece ao ConJielho nã'O h'lVllr por ~ra c()u~
sa alg~ara pl'o~iàenoiar: 1°, por se, achar no
meado sacCCSJJQr ap- Prl\SideD.te llct~aL. que tal
-vez já esteja DO ex,ercicio do ditpEmprego..
2Ã, pp,rque.,.ltll,.pj'MW;Dlfil\~!9pe.J1Ç,Ql}v)~~j af,
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tlllDe da cobranga do dirimo a t:esptlito do assu
oar, farinha, azeite e outros generos, seme:thanles
que aterra nã-o produz taes; e qlla rlle'cebem da
arte a fórma que constitue a sua esseneia no
mercado; não devendo todama 'entrar nesso clas
se o artigo oafé,'oomn indioa a Junta, por ser o
seu benefjcio posterior ú colheita de mera indus
tria agl.ieola 'é':i:lão manufactureira, como he a
dos outr.os al'tig:os 8Ilontados; que cm igualra
lil> doíbenefieio está o milho, feijão, trigo, ar...
roz, favas, etc." oujl> uso e conservação depen
dem de debulho ou descascamento, e todavia pa
gão o dizimo na razão de I por cento. A primei
ra das proposições da junta não merece absolu
tamente attenção, por ~er offeusiva da medida
de fi calisação tomada na Provi$ã.o do Thes ouro
de 5 de Junho deste anno, contra a fraude das
gaia , importando pouco que estas sejão chama
das 1'-01' administradores em lugar de oootracta
dores; e por ser contraria á disposição do § 5 do
citado 'Decreto de 16 pe Abril de 1821, no que
respeita aos artigds assucar, algodão em ralDa,
c!:fé, arroz, tr1gb'e fumo; e isso di8pensa de en
trar na rázão das útilidades que a Junta aponta,
as quaes se -po\lião aliás oontestar. A seg"nila
proposição he-igualmente iuattendi\"el; primeiro,
porque tomar por base para a .deducção do di
rimo o pl·eçó per quefvende o lavrador o genero
no logar da oolbeita, hll multiplicar os em'bara
ÇOll da. exaoçàó sem todavia conseg,uir o equiU
brio na justiça ria repialltição na taxa a respeito
ae tólios os colhetadas no mesmo identico ramo
a~ tenda; pat'a -o qll't:ba5tarli ·r.eflectÍl' que tal será
a topogJraplhia ·do hÚlrria flleguezia .que nos apre
Sente diffiéultlatles de l'ttansito ue hurrs lugal1ei 000
comparação d-tl'outros, que tornem o preço da
venda 4as 1lavoura<; de bum dos visiohos infemoI"
ao de outro na rag,ã{) de 20 e mais 'porcento, na
mesma occasião a SU;! igualdade de gen,.ero; se
gUl\d~, porque, no espirito do oitado Deoreto de
~1l21, 'q e~portad:O'l' he oonsiderado oomo hum
cobradop do <Jizimo em espeoie, qt;le. o con:dua;
por li mto rto PI1CÇO que lhe paga a fazendaalé
o porto do ,eLUbal'que e estação fiscal, onele .ne
presenta é m~ tlió oxportador então de complla
dlJII, berto da quota conduzida, per.tencente aO
d!timo, '}>'l!to'»re!,Jo do mercado ahi. E nem se
dIga qu-e isto {te-'P'Or-a, ficção, que tooa de iniqua
contra os export d'{)res", por setem elies O' que
correm o ri ~o 'ao gener() até o porto do ,em
barqne; que ne te meth de oobrança são elies
compensados com as vantagens do preço medio
c não'Íl mllxcimo, porquo oumpl;e aYaliaT o ge
n~ro par.a> a- dp.dut9ão do dizimo, não sendo seu
1'l5CO eOtnput8l'~1 n mais de 1 por cento, qnando
delle. se ~l1izesse fazel1 callgo especial á Fazeoda
Pll~hoa, Havendo muito qnen:i a tomasse talvez, a
meIO ou I quaTto por cento, c com o dizimo que
dclxão de p.aga1"•.dos generos que se vendem para
CDU umo. Seja porém ou não seja mera ficção.;
o Ctlptg he que se não pode, sem rui na da renda,
elllcnlar tantos preços gos generos quantos forem
os lugar~s das suas respectivas oolheLtos, e que,
estando o contra;rio em pratica OJlsta Provincia ,
om1lllltlo cumpre observar-se nas outra5. 'Rio; em

7 de Dezembro de J 8!)~ oHa~o da Inllependen
cia-e llo Imp~rio . .L-Joao Sobino de .IHeUp Bo-
lhôes 'de..1.atenla Castcllo Ikaoco. - Leonardo
.Pcinheir-{l'de Vasooncelios: - iUalJoel José-de :Sou·
za França. - Yoi voto o Conselheiro José 'Cae-
tano de Anorada Pinto. , .

Resolução. - Gomo parece ao Conse"lho sabre
o"ptimeiro artigo .u.a consnlta. Palooi-o da Boa
Vista, 5 de JaneÍl'o de 1850,-- Com a imp ria{
rubrica. - alarqucz de Barbacena. - Acha.se o
original. nO Cartorio actual do TlwsolLro Nacional.

RESOLUÇA.O DE 15 DÉ H?ipno.

l'tIanuscdpto atíthentico J

Foi a c.onsuItar o requerimanto da DÍleottlria
da Fabrica da' sedas- de Lisboa, em que pede o
pagamento de 5:854 '!lS7 l'S., \"3101' de huma le
tra, (inc1usiye 257.tj)525 de de pczas de protes
to, juros, commis ão de r,emessa, etc.) .acada a
seu lavor pelo Thesoureiro Mór do Th~Quro ,a
cmnal contra a casa da,s 51'S. Raioh3s, eml POl'tQ..
&al, pac~ pagamento de huma porção de canas
broca:los ,maMlldo vir para o cncanamentQ de
Maracanãa.

O Procurador da F!lzenda foi de parecer que,
tendo em consideração o d.il,'eito que compete ao
portador de huma letra contra o passador della,
?a ~a1La do aceite ou pagamento, cumpre fazer
JustIça.

Parece ao Conselho-que a Directoria tem a sua
intenção liquida de facto o de uireito para ser
paga ~a importancia da letra sac~aa pelo Thesou
reiro alór, em ,virtude da Portaria de 24 de Maio
ae ..82[1, que determina que o pagamento se fa
ça POI' meio de letras passadas pelo dito Thesou
reiro MÓI' a favor da supplipaote contra a D;1esma
casa das Rail)has ue Portqg~l'-, por conta de aio
d<)..mllj~ ílvultad -8Qmma que deve ao Thesouro
do Brazi~, fican o sal\'o o direito da FazendQ. Pu
I~lic(\ Rara baver pQf>epcontro o qne lhe reslar a
dita .casa no~ a,ígs de GOlltad com Pprtugal. Em
1,6 de DezemhrQ de 18fàf).

.R,e$olução. - Como parece qll Conselho. Pu
laGio da. Boa Vista.. di ~e JaQ.eiro de 18;10.
Com a rubrica de S. aI. o ImperacLo.rr--i\1'1rque7.
de Barpaccna. -;-Aclta-s~ o Ol'igillul no CUl'wj'io ac
tlLal do Tltesouro Nacio;l41.

nE~op-!ç - O DE 15 DE

l\IimJ5cripto nuthenticll.
I

Em conscquencia da relolu9ão ele consult.1 de
50 de Outubro ultimo, d.eolal'a-o Cooselho d Fa
zenda as razoes que poderia tnr produzido, c jul
ga 8S&a~ fortes para. suspender a decretação O

céntractb do. trabalho c ~ello da Alfandega desta
Côrte, se, ouvido o ·C~nselho aniles da referida
deureta9ão, tiNO sem ido oonsideradas com ma..
dureza; sãú as seguintes:, 1.· dmittir hum 150'
verno separado dentro de buma E tação , -c Casa
Fiscal de re.oebimento de dit'eitoB, qual a Alfan
dega ,. já sobreclll'r!"~adade mais de-500 pessoas,
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novas, licitantes, con:virú auto~isar~se o Co
selho para que possa arrendar. as armações,
pcsGa das baleias a maiores prnzQs, resal ""dos
mesmos contraotos os casos de :vendadas arm
ções, porque então 'deve cesaar-a looação o<a fó,.
ma da lei de 15 de Novembro ele 1827' Em 18
dtl Dezem!Jro de 18129.

Resolufão. - Como parec.e ao CQn elho. Pala
cil) da Boa Vista., Elm 16- deIJane~rJ) de 1,850• .,.
Com a rubrica tIe S, JU.J o Impe.rador.~ arquei
de Barbacenn. - Á cita-se- noi Ct1::lol'io. act«al di
Tltesoul'o Nacional.

I

REsOLuçlo DE 15 J)~ JA~EIRÔ.

lIIanu5criplo authenlico.

O Arrematante (J~a .13ahia) do imposto da
B'Bneo estabelecido pelo Ahará dQ 20 de OutJI·
bro de I S I ~ ,"etende a meia sisa da compra de
embarcações pal'a o serviço nacional feita p~h

J unta da F-azebda respec[ira. AlIega as. segouiolel
razões: J." que no. § 4. ~ do citádo AI vará se.
termina qu'e , por todas as embal'~ações e naliO!
de CfUalquer lote, se paguem 5 por ~ento de pre
ço da c0mpl'a om todos os lugares do Imperio
em que se effeitual' o cqntraeto :,J2," ",ser a falu
de pagamento cm fraude do contracto com
celebrado. pois que a Junta ile vêra, se podess~

ter exceptuado, no acta da al'l'cmataçã9, 'I'" SU81

c(impras, para o Supplieante podcr regular-se DO

pl'eço do mesmo I~ontracto·, ou con:vencion;ldl
com os ven:ledores uasl e(lJj>al'caqpes; sobre I

Ineia sisa, para detllrmiÍlarem ó preçQ da Qlesmlj
embarcações com allenç- .a este onus,: 5.',
violação da Coostiluiçãl) S 22 art. 1 ~9 , porqut
o Supplicante he, pela arremalªção , de dÍl'eito,
senhor e p@ssuiliol' do imposto~ pelo teO'lpo Col1'
vencionado: 4,', que não tem menps direUo qut
o barão de Itaparica • que, sendo arrematanteilt
mesmo imposto, cobrava 8:t/J,réis por" pipa di
aguardente que a jWlla compr,ava paFa- os naviOl
de guerra, acerescendo a i ·to pagar ella , não
o direito (na Alfallllega) d(. oobre que comp~

para a nilo que se acha ali construindo, masak
dos li HOS para seu uso. A Jun~a infol'[\1Ou não
ser destituida de fuudamento a pretenpão do sup:
plicante, á vista da generalidade ao s 4.' dais
citada de 20 de Oulubro de 18l2. ,

Remettido o negocia ao c1?nselho, foi de pare
cei' o Desembargado 'z d.os Feitos da CorÓl
que, não con tanuo tel'-se estipulado, na .oocaijíl
da arrematação, a condição de ser a Jnnta dispeD'
sada oie pagar os 5 POI' cento em qúeslão, e seno
do expresso no 'mesmo paragrapho que sómeD~
sel1i1 valioso o eonlraqto depois de pnga a meU
sisa, e tá o Supplican\e nas oircumstanciasi'
ser deferid.o favoravelmente, pagllndo.sc.lhe~
mesma maneira que ao arremataur", de 8:11> rei!
em pipa d'agual'dente. '

Pa,'cce ao Procurado.r tia Fazenda que, 301

de sera Fazenda NacionaljuJgadaJdefedora, c~t
~inha ter si"dd demandada e con vencida CID JuiJI
competente; nlQs que, s~· por outro modo sp pir
de decidir a queslão, entende que la Fazendael'
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RISOI.uçio DE 15 DE JANErno.

I\lonuscripto authentico. .'

Dá conta o Conselho da Fa'Lenda de q
tendo al'l'ematado a Antonio ~lenues de Gana
lho a armação de Goropab.a POI' tOllo o anno de
)829, e indo proceder a noYa arrematação, em
"irtude da Resoluçãn de Consulta de :; de Abril
dito, o refel'ido Mendes lhe dirigira huma repre
sentação, cm q~le se olfel'ecia para servil' gratui
tamente de Administrador daquella armaçil0, e
sustenlal' e curar tambem gratuitamente a escra
vatura deUa, emquanto se não verificar a arrep13
tação que pretende fazcr e fiscalisai' o a7.eite c
utensilios. que não pUde remover com a necéssa
ria brevidade.

Parece ao Conselho: I, o , que, não sentIo de
cOllveniencia , antes de despeza para a Fazenda,
o fazer 1I0VO inventario c tomar conta da arma
ção no fim do aOJlO, removendo-se o azeite fabri
cado ,parª tlahi a dous mezes o tomar a entre
gar a Mendes (que por ora he ó unico Cl)n00r
rente 'ao novo arrendamento), está o sopplican
te nas eircumstancias de ser deferido; 2. o , que,
sendo distincto o COntracto feito sobre o aluguel
do escravos, e podendo o Snpplioante applica
I s a outros serviço! que não sejão pnopl'ios d'ar.
mação, se lhe deve impôr a condição de contí
nuar a pagar o jornal dos mesmos de Janeiro em
dianle, alé á entrega ao novo Administrado!.' Pu~
blico ou nOvo Arrematante, quer o Supplicante
continue quel' não no arrendamento': 5. 0

, que
eota condição se poderá e tipular para o futuro
cm semclhantes contractos, e que, paca convidar

e ql1~, segundt1 o ~eQ 'Foral, deve sér governada
, só pelo rellpeclÍl'o Juiz, he promover II desordem
e c.onfl1~:1o. 2." Longe de ficar o governo dos
Arrematantes em mera ms}}ecção, he e.fi·cctivo,
porque dle;l, tem debaixo de :luas Ql'deus e ab
soluta dependencia , entre trabalhadores, admi
oista:auorll , fieis, olheiros e empregados, mais
(le 80 pe~oas, a quem, certos na sua obedieJlcia,
podem mandai' o qnelhes pavecer. 5." Tendo os
assalarilltlos ii sua disposição o cunho I linba e
todos mai.$ utensilios n~ees aJ'Íos ao fabrico do
seHo, podem falsifica-lo, ~.!!lIando fazendas fóra
da Alfandega, sem qne tal falsificação se conhe
ça. 4." 'ão, parece; pl'Udentemente consiuel'3do
que se proenda á arrematação de hum lI'abalho
qué principia a ser exce sivameDle menor, pela
diminuiçãO'.da importação de fazentlas prO'prias
ao cúmmel'cio ua escl'a vatura, ém consequencia
tle 5úa abolição, (diminuição q.ue- pol' muitos
motivl1s he de esperar. que continue) dando-se
POI' úa c de seu preço o rendimento e de peza
dos annos cUl que eHa foi mai<H', c julgando-~e

1Jtil ii Fazenda qualquel' favor que, em relação
a dos referi ~os allllOS, se obtenha na mesma {{es
peza. Em 1S de Dezembro de 1819'

Resolt~rtlO. - Continue a pl'aça. 1'al3cio da Boa
Vista, 15 dc, Janeiro, de'1830, -- Com a rubri
ca de S. M. o Imperaclor - nIarquez de Barba
cena. - Áclta-se n Cál'lorio actllal do Tllesow'O
Nacional.



ANNO DE 1830. 133
tá inteiramente salva da responsabilidade do pa
ganlento que deUa se exige; purque, sendo este
imposto estabelecido com a natureza de sisa, he
conferme o direito que a Fazenda Nacional de
nenhuma sorte seja obrigllda ao seu pagamento,
ou porque nenhuma sisa se deve p ""ar tio que sc
c:lólllpra para a mesma Fazenda, como hem se
deprehende dos artigos da~ sisas cap. I I § 5.

II Item. Se E1-Rey eomprar ou escambar algu-
• mas ten'as ou outros herdamcntos que scjão
" da Corôa do Reino, ou comprai' novamente,
II 011 eseambar de guisa, qne fiquem para a Co
II rôa ,lo Reino, não haja :,hi sisa de hllnla parte
" nem d'outras e du regimento dos' encabeça
a mentos dellas cap. 18. D

II E detodas as \'endas que se fizererQ, dos bens da
" Corô. ou de quae qucr outras propriedades que
.1 se comprarem llU vcnderem por min ha parte,
II não pagar:. minha Fazenda nem as partes sisa al
a gllnla II ou porque, a uevcr-se alguma Gcnsa, ue
súmentc a metade .Ja importancia do im posto rela·
tivo ús compras e "endas das embarcações em qnes··
tão, endo es{a metade a cargo dos vendedores só
mente, na conformidllde do cap. 9. § G do Re··
gimenlo do Paço da Madeira, a qUtl se refere o
elito § 4, o «nas embarcações que se comprarem
u ou vcnderem pai' Ol'lltllll dos Officiae; da mi·
II Ilha Fazenda se Ilagará sómente direito da de
• cima na dita ca-a, pela pes;;oa qne a comprar ou
" vcndc~' aos dito meus OlIiciaes. >l Conclue
l/ue,'á vista do exposto, e pai' se .'egu1:lr a matn
I'ia das sisas ainda pelos regimentos citados na·
quillo cm que não tem sirlo expt'eSsamenLe al
terados, deve indel'el'ir-se o requp.rimento do
Supplicante. declarando-se a Fazenda Nacional
dcsonerada do pagamento requerido.

O Conselho da Fazenda he de p:lI'ecer igual ao
do Procurador da Fazenda. Em 8 de Janeiro de
1850.

Resolução. - C1mo parece ao Conselho, Pala
cio da Boa Vista, em 15 de J anei,'o de 1850. 
Com a rubrica de S, lU. o IlDperador,-~larquez

,Ie Barbacena. - Acha-se no Cartorio actual do
Tllesoltro Nacional.

DECRETO DE 15 DE JANEII\O.

Coll, Plancher.

Tendo subido { minha Augusta Pre-ença hu
n~~ repre 'cntação de alguns ~lcdieos e Cirur
'poes dc-ta Côrle, qtle, para o importante fim de
~romo\'cr por todos os meio, a saude publica,
lormdrãu huma as:,ociaciio com o titulo de-So
ci.edade !le I\le!licina dó Hio de Janciro -, pe
dindo-me a graça de aUlori ação com o meu
Impcrial Beneplacito, c reconhecendo cu que
dc,ta fUlldaciio muira veota<rens del'em re'ultar
I' opc os c:forços reunidos ue seus membros para a

forll1açao de regu1:Jmentos sani~ari(ls, e tabelcci
mentos de 1I0spitaes c reformas dos cxistentes,
e t~n,hem pela propagação de conhecimentos
t1te~s levado a todas a'i partes do Imperio por
~elO das eorrospondeneia da soeiedaJ.: .obre 05

hlll'erentll ramo~ da me mi. eiencia : ·i p'lr
em approva·la, e igualmente os seus estatuto';

T01ll0 "11

que com este baixão assignarlos pelo l\larquez de
Car•• vellas, do meu Conselho de Estado, Ministro
e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio,
que a~sim o tenha entendido e expeça os despa
cho necessal'ios, Palacio do llio dtl Janeiro, em
15 de Jandro de 1850,9.° da Independeneia e
do Imperio -Com a I'IJbrica de S. 1\1. o Impera
dor.-l\larquez de Caravellas,

ESTATUTOS DA. SOCIEDA.DE DE l\IEDlCI~A. DO lllO DE

J.lNEtRO.

A Socie!lade de Medicina do Rio ue Janeiro
institue-se pat'a se oecupar de todos o objectos
que podem co_ntribuir para os progresso' do' uif
ferentes ramos da ai"le de eUt'ar; para comrnuni
cal' ás autoridades competentes pareceres sobre
a Hygiene Publica; para responder ás questüe~

do Go verno sobre turlo o que r~ 'peita á saude
publica, principalmente sobre a- epidemia, ca
sos de Medicina Lesai, doenças reputadas conta
giosas c capazes de ~erem imp.. rlatia< Je paize'
estrangciro~; sobre a propagação da Vaccina, o
exame de remedios novos e secretos, de deseu
bertas qne podem tet' resultados ,'antajosos ou
noch'os na sua npplicação Da l\ledicina, sobre
as agna mineraes, naturaes Oll fact ieias, as cpi
zoocias ctc.

O fim da Sociedade he melhol'ar o exercicio
da l\letiieina, e esclarecer as quc tões numerosas
que re;pcitão ii salubridade da grandes cidade "
e do in terior das prrl\'inl:ias do lmperio.

Por isso ella será compo~ta especialmentc de
l\leclicos que contrahião a obrigação de Go'rnmu
nicar aos seus collegas ludo o que lhe pó!lc for
necer a sua pratica, a slIa leitura e as suas medi
tações parLieulares. A SocicuaJe • c"tabeleeen!lo
assim bum meio de união entre os homens d",
arte, eontribl!lirá para exerdtal' e entreter entre
elles a emulação, o amor das scieoeias e huma
amizado!: fralernal.

Con tituida em corpo scientifico, a Sociedade
se tornara huma guarda vigilante da saude pu
blica, sem esperar a paga de hum salario para
cumprir dignamente o Seu !levcr, e oITerecera
nas occlII'rcncias difficeis hum apulo salutar ao

,Govcrno, assig-nnlando as causas que ameação a
sRude publica, traçando as regras de cqllducta
na i n\'3 "ã •.' c marcha das epiJemia , pl'opondo
leis sanita rias em harmonia com o estado actual
dos cOllheGimentos medicas, com as relações
commcreiae' dos povos e as Instituições Con'
titueionaes do Brazil.

A Socieda!le de Uedicina, guianuo,se pOl' sen
timento philanthl'Opicos, não pretende erfir-se
(Ie neahurn ramo da al'te de curar para seu pro
,'cito pecun:ario; tambem não al'l'oga a si os di
reito do cn.ino publico que pertenGem Ii.' Aca
demia , Esculas ou Universidades, nem tão pou
co pretende exercer l\Ionopolio tlc l\ledicina cn
tregue até aqui a intlividuos isolatlos ou a Jun
tas, especies de tribunaes arbitt'at'ios, cujas 80n
tenr-as tllm ido no BraziJ tão prejudiciaes aos pro
""re sos da Hedicina como aos interes~es da lIu
~aoil!ade. Pelo contrario, a Societlauese e·tabc
lece para o adiantamento das scieneias medicaS
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TITULO IV. - !\lcsa da Sociedadc e funcções dos .çeÍJ5
mcmbros.

se \10 fim de bum ~tlnp ól S9ci~d4J(le niio ti,\'e~

ccbido partioipaÇJ~o alguma , oOlJ~ará o,me
ansen e no numero \lo' cQrre po"de\l~lJs,

Art. 5. 0 Potlqr,ÍIÕ s dmittiJoso.o numero
sooios oorrc~ponllente 05 sabias naoionae' Ç;
trangeico5, o~ :tutores de obra de medioina
recidas fi Socledadc, os n;JeeJjcos eslabel~

nas diver~il~ Provinoias do Impecio. (JS1 ;AoejCl.
rios, Chimicose Natllr-a)ist;ts que. e oocupão COIli

successos de trabalhos scien j)jcos!
O~ membros ou EOCjO,c; eorrespS'ndefl.teli., pari

serom IldlOittidos, dc\'er;,õ I.rpresentar:JlUma obn
Sua ou huma memoria e1l1.manusoripto, e'uirJ«ir
huma requisição de sen punho ap PrClsidelllt
da Sociedade.

Quando a nomeação versar sohre hum sa~o

i;1 oonhecido, esta se farú por <lcolamação, a
pr.ecerlerú a prúposta uomesmo , feita por 111m
ou anuis memh.t'os titulares. Nosoutl'o caso- eUa
se fadl por via do escrutínio e passarú ti ma.ioril
de 'Votos, aehando-se indi 'poQsa \'el.mente na sql
são o~ dous terMS dos mernbros titulal1es.

Ar!'. 4. n Os nlemhroli honoral1io~,'titulare
liocios oorrespondentes , rcccbel'áõ hllm Jipll\wl
a signad_o pelo PresideMo e plllo SecretarioJ

sollado oom o sel10 da Sociedade.
Ruma earta as,ignada pelo' meslJ)Qs COIU'

municartl a calla hUID dos membrQS a sua np
mcação.

TITULO 3. - Attribntos dos membros da Sociedl\cle eso
funcçõcs. .

Art. I.· OS memb.·os titulares são os uniCOl
que tem direito de votar n~ cleiçãQ da l\lesa ih
Sociedade, ná nOlOeação dos membros honora·
rios e correspondentes, na escolha das materlill
PO$t«s em concurso, ;15 queslões que I'lspeitãoi
OOlltrabilidade e a direcção dus lrnbi1lbos : e em
fim em tudo o que inter/lssa a existeucia, de en
volvimento e uUI'ac;io da Socierladc. TamlreUl '
a clles pertf'nce o· direito de propô,·.

Ar!'. 2.· Os membros hO{lorarios e socios cor
respondentes tem sómenle voz delibel'ativa pa1'l
discutir objectos scientificos.

Art. 3. o Os membros titulares são obrigaeI'os I

assistir a oada sessão da Socipdade sob pena ele
pereIer hum tanto, cujo valor serú determinado
segundo o moli vo da filHa. Os membros hOllora'
rios e correspondentcs tem a lihel'flarle ue assisti·
rem ou não tis ~e sôcs; mas ~hrigão-se todOl
oom a Sociedade para communicar-Ihc os seUS
tr:)balhos, as UIlS pesquizas e torlus os pen qmeo
tos que poslião conh'ibuir par,l li gloria e pro"
peridade ueUa.

Al't. I. o A Sooiedade terú huma l\lesa COm"

posta de hum prc'~idellle tempol'ado eleito P~

tres mezes , e tIe hum Seoretario e hum Ar(lhl'
Yista-ThesoI1l'l:iro eleitos por hum ,mno.

Art. 2. 0 A eleição da mesa serú feita pela s
cieoade na primeira ses :) o parlicular que so"
guir ta es 'lio publioa de cada anno, elegend
depois os Presidentes para os outros. trimos!

U4
no Imporio. pal'a melhoramento tia Hy"itlllo
Publica. objeclo principal da' ~ua" s,)li,;ilUdc ,
e para o interesse da humaniJ"dc, dóI ela se }le
bre sobreloJo, a quem eUa prestal';1 I) OOCOITO
de 5005 oon 'elhos em uias delel"tllinados p~ra

consultas graluitas.

TITULO I. - COillposição da Sociedade.

Art. 1. 0 A Sociellacle (le, Medicina do Ilin de
Janeil"O serft oomposta dos ult'mbros hnnoral'ios,
titulares e de socios oorrcsponllenles.

Art. 2. o O IIumero uos membros lilulnres be
limitarlo, e não pôde exceuel' actualmente a vin
te e cinco.

A Sociedade resena a faculdade de ·Ira"passar
este limite, quando a cil'cllmstaneia~ o exigi
rem.

Arl. 3. o O num r,1 dos membros hor:orarios c
~los socios correspondentes hc ilIimitado.

TITt'W II. --- Admissão dos membros bonorarios litulares
c socio. tort'espondentes.

AI'. J. o Os memb.,os honoraril1ls erão C'colhi
dos entre os sabios naoiooaes, entle pessoas flue
tiverem feito serviço- a signalarlos ú hum:lfli ade
ou que a tÍ\'erelll sérvido oom 1.elo em e 'tabeleci
menlos pnhlieos dcslilladus <lO seu allivio; enlre
os memb.·os titnlare~ que, pela sua idade ou cn
fermidade., não poderem 'ContinuaI' ~ tomai' PU1"

te activa oll' tr~alhns da sociedaue e entre os
medicos da oapltal jil celebl'.cs.

H uma refltlisição por esoriplo, dirigida ao Prc
sirlenle, he indispensavcl a quem quizol' scr ad
mittido oomo membro honol'a,'io. Â socie.ladr;
tem o dh'cito de oonferil' esle titulo por accla
mação.

Art. 11. 0 Os membros titulares ser<Ío escolhi
do entre o 11ledicos, CiruI';;iões e Botical,jós re
idellte no Rio de Janeiro ou sua visinbanças, e

para ser atimilliúo eomo tal he preciso:
I. Apresentar hUIJI diploll1<l de <\.onto\' em me

deoina ou cirlll'gia, 011 bum titulo le<ral concedi
do por huma das ('scnlas medieas estahelecidas
no Bruzil , ou pelas autoridades medidas estabe
lechlas anft da abrJlição da Phy icatura, e as que
se estabelecerem, ou ta mbem hum titulo de Bo
tunioo, Chimico'e Natul'ali ta, apr.iado poroer
tifioatlos aUlhenticos ou obms vant:tjo!lamente
conhecidas.

II. Ser proposto ou apresentado por hum ou
mais membros litulal'c-.

III. Dirigir huma requisição [>01' l'sC\'irto ao
Presidente da Sooiedade , acompanhada llc JllIm
traballJo ptanuseripto qualqucr sobre as soiencias
medicas 011 aoc.· orias.

A nomeação de hum membro tilular se fal';1
pOl' meio ue csoro'inio e passará ii maioria abso
luta de votos, -achando-'e indispensavelmente
presentes na sessão o dous torças dos mumbros
titulares. .

Todo o membro titulai' que deixai' para sem
pre a Capital 011 POI' longo espuçu de tempo, se
rá obrigarlo a participar a Sua ausencia ti Socie
dade, afim de que ella saiba se o de\"e con iuerar
no DumCl'O dos titulares ou dos correspondentes; e
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nir ultima sessãO ordinari'll pelo qtJe estÍ\"er·em
exerc cro. I

Art. 3. 0 A Sociedade elegel'ú tambem hum Vi
ce.Pre~idente e hum Secretario adjunto, e se
IJ:lrarú ,l~ fúncçõ'é de Archivista e 'l'heslJureiro ,
Ilaando aS Óccupa~ões de cacla hum delles forem
mais n umel'ó'sas. ' -

Art. 4. 0 'A Sociédade reconhece por Presiden
te honorario perpetl1b S.' Ex. o Sr. i\linish'o do
Imperio, qué 'a' CalÍ. tittii~iIo Í1lvcstilJ da direcção
da instrucção' puHlica, Ô ,de tlldlj o que resJ?e'ita
;'lsassoci:lCõcs' ~aliias e iodustl'Íaes. .

Art, 5,: O Presid'cnte hoúorllrio será convida
do pOl' IiUfll,J ueputàção da Sociedade pam assis
tir li sessao publica dá' insta Ilação , assim. como
poderá honrar com a sua presença as' -seSsões pu
hlicas ahUl.laes e as partJeulares.

Art. 6. o 'As funccõês do PI'esidente da Socie-
aade eleito t~mpor~riamentosão:

l. 'Abrii' e fechar as sessões.
II, Fazei' exccutal' os estatutos.
III. tembral' os ol>Jeetos (leque se deve tl'atar

enunciados na ordem do dia, inJicando-o em
hilhetes de convite.

IV. Dil'igh' as (liscl1ssôes e recolher os vMos.
, V. Birigir fi pará I'a~m nome da Sociedade,

ou noroellr hum ol'al!lljI' em sêu lugar.
VI. Nomcai' as con'lmis"ões p~1'I'nanentc'S c

te'!lporarias. .
'Vil, D'esignar os relatol'cs tias obras ou me-

morias' manuscriptns. ' .
VilI. 'Asslgltar os ulp'lomaf, processos ,'erlJiles

c actas da Sociedade.
IX. Fazer o discurw d.u abertura da sessão pu

.hlica, ou nomear para isso hum dos membros.
x.. Proclamar as qUl::stões postas cm concurso

oe os p"emios danos pela Sociedade.
Art. 7. •• As funeções do Secretario são:
T, Rcrli1/ir as acta!! ç1as s":'sões.
n. Lêr as actas das sessões antecedente , as

• im corno as c~r'tas, memorias e onti'os papeis da
SlJciet1at1e. I

.!lJ. E~tl'Cfer as correspondencia,; e assignal'
·as actas, os· diplomas e ontros papeis dalSocie.
dade. '

IV. Apl'c~entar na ses.ão publica de cada an
no huma relação dos trab'alhos da Sociedade. e
dar huma IH)ticia u~1.o.g.iC<l dus membl'us falte
cidos.

An. 8.° O ArChi'vf·tll Thesoureiro de"e ,'elar
'obre a coutabí'lidade, a qual serú regulada POl'
medidas que se tomaniü em ses~õesparticulares.
No nrn dé c'lltlá 1Inno clk dáril conta do c'studo
da receitas e despez:l's, antes de ceder o lugar
;'0 Seu st~éel'!sot. S~~ll tainhem obrigado a êOf.l
'~n'ar em hnn1 esta1do os manu.criptos, melho-
fias? papuis ~livros dtl'Sociéaade. •.. )

'1'11;IJLO ".-rCquunlssõ6s da Sociedade.

, Art fl.~ A S.ociedatle fé ri, n'o seu seio qudtro
~D1mi sões permanentes, que se renovarúõ t'O
do,; ~s a'nons ~on'l a mesa. Estas commissões são:
)," 'l\?1Uá ele ,Vaccina, 2. o o)u~ra de cOllsultações
gr~tull~s, 5. o outra .rt:: d'oenç, s'h~ioantes, 4. o ou-
tra de sa ubridadc geral. '

Art. 2.' O Presidente nomeal'tI commis~ões

tempol"uias para objectos de pouca importnncia,
assim cni:J'lo para,()8 de hum interc'sse maiO!' , c
no Ca'O de sercm precisas rel'Jções snbl'c obra$
ou manuscript s, pf)tlerá confiar este cargt) a
hum Otl mais memb IS, assim como as mesmn
'obra e mah papeis necessal·io8.

AI,t. 5. 0 Serão enviadas à commissões: lo·, a'i
communieações'do gO erno e dos magistrados;
2. 0

, as proposições rdativas a, 5 t'statutIJS, regtJ
lamentos e polidu interiOJ'; 5, o, os PI'Oje'CIOS
cuja execução exigiria hUl110 despcza de Illélis de
oito mil róis. ,

Art. 4.· As com missões se compol'1lõ, segundo
a importancia do objecto, ele hllm , dous , tres,
cinco. sete, nove e onze membros, e !H:rão no
meados to!las a vezes que dons membro~ as pe
direm ao Pre idente.

.Art. 5.· As commissõe podem nomeai' hum
Presidente e hum Secretario, c não'podem se oc
cupar senão dos objectos que lhe,. são de,:ignll
das, Elias tefn a prllferencia na leitura tle mem()
rias sobre objectos que lhO' tÍl'erem sido en\'ia
dos; tambclO são preferidas slJbre tOllas as PI'O

posições inl1Íl'idu'les, quando tem de fazer apre·
sentai' alguma relação ou proposição.

l'lTIJl.O vl.-OrdeID dos trabalhos da Sociednde.

Art. I. o A instaUarão da Sociedatle se (tará pu
blicamente em huma grande sala na prese liça de
S. Ex, o l\linUro do Imperio, c ele hltro audito
ria convocado p " ealtas dI!. cun"itc.

Esta sessão puhlica se rcuovorú tOllos M anno's
na mésma éi10ca para solernoi. UI' o ,lia da I'UIl(t:J

Qão da Sociedade, e come9aril pelo discurso de
abertura do P"c. idenle, ;10 q'.I~ I Mlg'lil'·sr.· ha a
relacã() do Secl'etat'Ío 80hre os tl'ablllhos da So

'cied'ade, e t!cplli~ ueBa II Icitlll'U {ltlC dev(~m fazcl'
O' membros da' uag produeçõcs medico·liltera
rins, c a sessão taminará pela pI'oclamação das
matcl'ias I'0:t" em (:oncur50, c pela disll'jbuição

'uos prcmius c médal\l!ls de emulaçãO e e~limulo•
Art 2 o Além da., sessões pl1blicas annuae1l11a

"'eril sessões particularcs rdiilarias e extl'aodi
nal'ias convocadas pelo l.'residullte c(,m hum bi
lhete , no qual len1brarú II nrd<:Ol dó dia, e farú
saber o m( th'o das convocacõcs extraoruinaria .

Alt. 3. o Os t1'lIbalhos da Sociedade terão lugal'
na se"sões particulares, e entre e.tas cs. ões 01'

dinarias se farão das 'J até ás V horas da noite, e
serão coo,'ocadas pelo PI'esidente nos sahbados
Je quinze cm quinze ,lins.

Art. 4.· 'üo poderú haver es~ão sem que es
tejá" pre clHes metade, e mais hum dos nctll-
bros titult11'es. •

Art. 5.· As de<:isües (la Sociedade ~el'ãlJ feita
o'rdinul'iamcllle á maiol'ia de "otos do membro
presentes na ~essão, e nos ca os importantes;
especificados p~Ios c tatutns seri., além de t:l
maiol'ia, néce saria a fll'e onça dcdoUS1CI'ÇO~ do
numero total dos UJcmb,'os titulare.!>.

Al't. 6.' As votaçõe se farão sentando-se e le
vantando-se, e pouerilõ toro ai' a começâr, no ca
so de ha ~er duvida: c se 'este pé\'~istir, cll'culllrÍl
o eSCl'ntinio , o quallam em de'Verú I,',Íl'C'llar no
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DECRETO DE 18 DE "JANEIRO.

CoU. Plancher.

COD\'indo que os uniformes dos indhiduo~

gozio de graduações !lonorarias de Officiaes
Ãl'mada Nacional c Imperial scjão distincto. d
quelles de que usão os Officiaes pel'tencente5
mesma Armada, para que estt's que exercCIJI
pl'ofissão militaI' se não confundão eom os da &1
rinha :\lel'cante, a quem semelhantes graciua(
militares são concedidas: Hei por bem deterlD
nar que taes' Officiaes Honol'arios da Arma
usem, nos seus uniformes unicamente, de
tincli vos de metal branco, como era de estylo
ficando-lhe prohibido o uso de galões de auto'
sem embargo cra facuBada que para isso se t

Manu~cripto authentico.

S. 1.\'1. o Imperador ba por bem ordenar q
V. S. faça julgaI' com preferencia os proces:
crimes dos ré05 presos~ su~pendendo para iSlO

~e necessal'io fôl', os dos afiançados e seguro;
afim de al!ivi .. r as cadêas do granlle numerO
pI'esos que ali exislem. Deos guarde a . S. p
ço, eUl 16 de Janeiro de 1850. - Visconde d'AI
cantara. - SI'. Bern:lI'llo José de Gama. - Jck
se â f. 103 do livJ'o 10 0 da Côrte, na Secl'etaria
Justiça,

AVISO DE 16 DE JÁ~EIRO.

DI'. Fidelis Martins Bastos, Dr. João l\larti
Faivre, DI'. José Franciscn Sigaud, Dr. Luiz fi
cente de Simuni, Dr. Joaquim Candido SU3
de l\Ieirelles, Dr. José iUartins da Cruz JobiDJ
Antonio Americo de nedo, Antonio Marti
Pinheiro, Christovão José dos Santos, .Jacin
Uorll'igut's Pereira Ueis, João Alvares Carn~i

José Augnsto Cesal' de l\lenezes, José J oaqu'
da Siha, José Maria Cambuci do Valle, José M
riano da Silva, Octa I'iano l\Ial'ia da Rúsa.

Membros Honorarios.

j)ledicos. - Dr. Antonio Ferreira França, Dr
Antonio Gonçalves Gomide, Dr. José ,'oaqui
de Carvalho, Dr. José Lino Couli'lho, Dr. J
l\lal"ia Bomtempo , DI'. Mariano José do Am31\1
Dr. Vicente Gomes da Silva.

Cirm'gióes. -- Franci'Sco Julio Xa\'ier, Joaqui
José l\larques, Luiz de Santa Anna Gomes.

Boticarios. -José Caetano de Barros.
FOJ"11lados em Sciellcias Nalul'aes. -José Boni

cio ,le Andrada e Si! va, l\Iarquez de BaepeDllJ
l\hrquez de lUaric:'!, l\1artim Francisco Uibei
de Andrada.

Estrangeir(l,ç residentes pra do lmpcl'io. - Astl
Cooper, Cirurgiiio na Iuglaterra: Broussais, M
dieo na França; Martius, Naturalista na Alie
nh3..; St. Hilaire, NatuI'ali:ita na França; Tom
massini, Medico na lLalia.

l\Iembros Titulares Natos.

LISTA DOS I!lEIIBROs QUE COMPÕE ACTUAU1EUl

SOCIEDADE DE MEDICINA DO RIO DE
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TITtLO VII. 0'- Regnlamcntos da Sociedade, c modificação
e reforma dos estatutos.

Art. I. o Além dos presentes estatutos, a sonie
tladCcfal'ú, egundo o espirito dos mesm(.s, os re
gulamentos e. pecia's que julgar necessarios para
seu regimento.

Art. 2. o A sociedade reserva-se a faculdade dc
modificar c reformar, quando com'ier, os pre
:~enle~ estatllto~, participando neste caso ao Go
"el'no as modificllões e reformas que ella fizer.

l'alacio do nio de Janeiro, em 15 de Janeiro
de 1850. - Marquez de Caravellas. - Theodoro
José Biancardi.

Estú conforme. - Dr. Luiz Vicente de Simo
ni, Secretario da· sociedade.

casOs e5pecificados nestes Estatutos, e todas as
( vezes que quatro memhros o pedirem.

Art. 'i' o A ordem dos trabalhos da sociedade
reunida em ess:ío comprehenderá :

I. A leitura e adopção da Acta ou Processo
verbal da .e 'são precedente.

n. A Correspondencia com o Governo, e Au·
toridados constituidas.

III. Os Objectos da Administração interior da
sociedade.

IV. A Correspondencia com as sociedades es
trangeiras e so.cios correspondentes.

V. O Annuncio das observações, memorias e
obras impre:'l'as.

VI. O Annuncin das observações, memorias,
c obras manu criptlls.

VII. As Elcicões e admissões dos membros.
VIU, As Uelações das Commissões nomeadas

pelo Presidente.
IX. A leitura das observações, memorias e

obras dos membros honorarios , tilulares e 50
cios, e a discm~ão sobre as mesmas.

X. As Conrel'encias verbaes sobre Joenças rei
nantes.

Art. 8. 0 As sessões particulares duror{jõ duas
horas, e, no ca~o de necessidade, poder{jõ pro
longar·se por mais tempo.

Art. 9. o 8uma ou duas vezes por mez, a >Deie
:lade d"r:. consultações gratuitas aos pobres, du~

rante huma hora.
Art. 10,0 A sociedade poderá publicar huma

collecção dos seus trabalhos em épocas periodi
caso Proporú, de dous em <10\15 annos, humo
questão para se rcsolver, e dar!. bum premio ú
melhol' em sessão publica.

Art. I I. o A sociedade podera dar meJalhas de
e timulação 1105 autores cios melhores manu~crip

tos que lhe forem dirigidos, e áquelles que ti ve
rem feito descobertas naciouaes de alguma utili
uade ii arte de curar.

Art. 12. o As medidas administrati V<lS tl<l socie·
u3lle oe tomarúõ em sessõe~ particulare:" e'com
prehenrJeritõ as receitas e despezas, <I fixação da
quota partI) pessoal ol'dinaria e extraordinal"ia, o
vai, r dr,s premios e das medalhas, as despezas
ua Mesa, a assignatura de periodicos de nledici
na, as llespeza de Diplomas, impre!'siio, iIlumi
nnção, Porteiro, e mais despezas imprevistas.
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a alguns concedido, a qual, pel~ presl!nte De
crr.to , declaro de oenhum eil'eilo. O l\larquez de
'pal'anagu{I, 110 meu Conselho de Estado, [\Hnis
tI'O e Secl'çtuTio de E~tado c1qs Negocios da Ma
rinl1a, o tenha assim entendido, e faça executar
com os clespachos necessal'io,;. Palacio do Rio
de Janeit'o, em 18 de Janeilo de 1830 ~ 9,· da
Independencia e do Imperio. - Com a rubrica
de S. 1.\'I. o Imperador-IUarquez de Pár~naguá.

PORT AntA DF. 19 DE H I'"EIRO.

l\Ianuscriplo nulhentico.

Manda S. 1\1. o Imperador pela Secretaria
d'Estado dos Negocios lia Justiça que o Chancel
ler da Casa da Supplicação, que serve de Rege
dor, raça remover as demoras qu.e Francisco Dias
Garcia da Si! va, morador no Cab'o F_do, experi
menta em hllma causa lIe J usLificação que traz na
Conservatoria dos Indios, e que seja defe.rido
cl)m a prefel'encia e brevidade q1,1e a lei IDr.nda
allendcr aos lavradores e mOl'allores de fóra. Pa
lacio doRio de ,Janeiro, IgdeJaneiro de 1830.
-Visconde d'Alcantara. - Aclta-s~ á fl. 95 v.
do Liv. 10 ela Cô,-te na Secretm·ia da Justiça.

RESOLUÇÃO DE 19 DE JANEIRO.

Man!lscripto nuthen'tico.

Por Portária da SecI'etaria rl'Estado dos Nego
cias da Marinha de 20 de Novembro do ann,o
praximo passado mandou V. M. I. remeLttlr a es·
te Conselho, para consultar, o requerimento de
Rodrigo José Ferreh'a Lobo, do theor seguinte:

Senhor. - Rodrigo José Ferreira Loho l , Al
mirante gradnado da Armada Nacion~ e Impe
rial, que, pelos documentos ns. I • 2 e 5 inclu
sos, mosh'a o supplicante estar a dever-se·lhe a
quantia de 9179 pesos e 6 reales, que lhe ficú
rão devendo no tempo que o supplicante com
mandava a Esquadra que esteTe estllcionada no
Rio da Prata; e porque, tendo o supplicante re
querido ao Thesouro Naciona I o pa gamen to da
dita quantia, depois de ha ver vista o Procura
dor Fiscal da Corôa e Fazenda Nacional, na qua I
duvida nenhuma teve, e pareceres da l\lesa do
dito Thcsol1ro , em üujos pareceres di3serão que
o p3gamento qlfe o supplicante requer era prove
niente do seu"exer.cicio na IHarinha, porque, pe
h repartição delltl, he quc se fizel'ão as suas pro
prias despezas: par~ce que o 1'hesouro não pôde
tomar conhecimento da divida (como consta do
documenton. 4); e porque V. M. 1., em casos
taes, já se dignou mandar pagar ao Visconde da
Laguna a quantia de 7~0()0 , prooedidos da mes
ma divida, como Jfro"a pelo docum nto n. 5; e
estando o supplicante em i~uaes circumstancias
de tambem merecer de V. l\I. I. a mesma graça
de que obteve o supradito Visconde da Laguna,
que, selfdo este Genel'al em Chefe do exercito de
terra, foi pago pela Thesouraria Geral das 1'1'0
pa~, onde be a mesma Repartição competente
para aquelle pagamento; parec"e, porém, que o

supplicante , sendo General e Commandante das
tropas navaes, do qual exercicio tinha igual, en
cimento, seja o supplicante p:Jgo rI'estes venci
mentos, pela Repartição da Tbesouraria da lUa
rinba, por onde deve o supplicante ser pago, na
fôrma do parecer do Thesom'eiro IUór do dit()
1'hesouro NaQional. E por isso implora a V. M.
I. se dione mandar Axpedir ordem áquclla Re·
partição, a.fim de seI' o supplicanLe pago da so
bredita quantia, mandando V. ·lU. I. ltllma con·
signação mensal, até final pagamento da sobre
dita divida. Pelo que pede a V. 1\1. I. seja serviuo
mandal'-lhe expedir or.dem ú ReparLição da lUa
riohjl, afim de ser pago mensalmente da(Lut!lla
consignação que V. 1\1. I. fôr scrvi.lo arbitrar,
afim do supplicante ser pago; por cuja graça re
ceberá mercê. Rio, 18 de Novembro de 1829,
- Como Procurador - João COlUonús.

Dirigio depois o supplicallttl ao Consclho ore·
querimento seguinle :

Senhor. - Diz Rodri~o J o<é Ferreira Lobo.
Almirante graduado da Armada Imp~rilll, que,
tendo levado :1 Augusta Presença de V. ])'1. I.
hum requerimento cm que pedia o pagamento
de huma dh'illa de 0179 pes03 e 6 reales, e não
declarando naqnelle requerimento o valor úos
dit'os pe,sos, agora o faz, e deverá sei' o de 800
rs. caua hum; rogando a V. lU. I. o dito paga
mento, aLé mesmo em apoliccs toma.das ao pilr;
pois ceue para a Fazenua Publica o lucro que
acaso poderia ter. E, R. 1\1. - llodrigo José "Fer
reira Lobo.

Satisfez depois o snpplicante a vado' despa
chos do Conselbo , com os documentos que com
esta sobem, e respondeu ultimamente o Procu
rador da Fazenua-. sendo suvillo, pela mauoira.
seguinte:

Confirmo o que se disse no Officio Fiscal
constante da certidão n. 4, ú vista da de n. 5
juntas. c .do original que exigi no lugar da pu
blica forma, n. 5, devendo inscrevel'-se, como
se officiou ja, no granlIo livro, a importaneia ,
contados cad,! hum ::los pesos por 800 rs., com()
requer mesmo o supplicante em btlneficio tia Fa
zen')a Nacional, para ser pago. ml1 conformida
de da Carta de I..ei ue 15 de Novembro de 1827.
havenuo-se attenção ap que tambem em bendi
cio dito propõe juntamente o supplicante a res
peito. Rio, 15 de Dezembro de J 829' - B. dt:
Itapoãa.

O que tudo, sendo visto, parece ao Conselho o,
mesmo qne ao Procurador da Fazemla, enten
dendo ser vantajoso á Fazenda PubLica o modo
do pagamento que propõe o supplicante de rece
bei' a quanlidade de pesos. que se lhe liquidar na.
Pagadoria da l\1adnha , ti visla da guia que apr-e
senta, a razão de 800 rs. cada peso, in 'cre'eo
do·se-Ihe esLa quantia. e dando. se-lhe com ella
apolices da divida publica ao par. Rio, 8 de 'a
nciro de 1830, 9.· da Independencia "do Impe
rio. - Leonardo Pinheiro de Vasconcellos.
Francisco Lopes de Souza Faria Lemo~. - José
Fortunato de Brito Abreu Souza àlenezes. -l\b·
noeI José de Souza França.

Resolufão. - eomo parece ao Con!elho. Pa-
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erRe uLAR DE .oU DE a'N~nq.

, ~ I CoJl. Plqncber,

, Illm"~ ÉXpt. St.i-.tendo por vetesaconteC1~
remenel"em. e lÍe'à gumas pro viúcias para esta Côr·
té;. n .bçrdo lfos oa'Hí,s d'l Armada Nàciqnu Ie 1m;.

, , j i' d ~ ·,1) . __ J
p~rla , vaI' os ln ,lVlrUPS pI'esos, sem 'I'u:em acom·
pallhadb~, ;c?mó_ cU'?1pre, das ~o,D'lpe.~cntes gui~
ou comollll'ílCa oes, <l'( nde constcm as suas cul
pas, o'~rn aind:' á ordem de qUCJIl fOI' 6 presos:
aa s. lU. o fn:ipeJ'aqol' por bem Detel'minar que
se oão rllmetta jitmais, nem se receba a b(,rdo
dos sobreditos navios, prew algum mandado das
PI'ovincias para 3 Curte, ou pari! q;ualquel' outra
Provincia, sem que o acompanhe a competen.
tc guia ou communicação, donde conste o mo·
tivo de sua prbão e remessa, ficando a Auto
rirlade, que o contrario praticar, rcsp.orrs:rvel
po q'ualquer omi são á -emelhante respeito. O
C(Ue partíéipo 1Í V. Ex. para sua intelligencia e
'e?cecóção na parte que lhe toca. Pálacio do Rio de
JanéiJ"O', em'}l dl~ Janeiro de r830.-l\larque&
'de Paratlagu-ú. - SI'. Bariío de Bagé.
- 19uaes ~é' xpcdirão aos Presidcntes dns outra
Pro\'inciasl\laritimas. db Iml?eri6.

I ' 1 ,j

(') Ifinha_ fuilo 'seqnetl1'o emdj predics, 1n38 3

Rei~o, de 2 houve. Ewà'lrgos de 3.·, qu~fqrão recebi4~
julgaifos provadds,

n.nsÓLuç.i,O DE, 22 D,E atolEIRO.

lIrànu8cripto ootllêntico•

Queixjl.se Jo ,é Nog-uoira Soaras: 1.., de ~

ha\'cl'em jScq\lesl,rarlo 5 predi05 "us (*), sit,s na
I'.p do ,Lll'uadio c adJudicados ã Fa1.en4a NaçiO';
nal Ror flllt:1 de lanç"Hlpr, p~l:a pagamento d~
di vida fiscal de G.1 briel Fel'llandGi Castro, na im'
pOl'tancia d~ 6:9t(5.u>'145 , provo m~nlc de Bilüe
tos d'AlfaUllcga. que Castro deilláról ue. pagar'
seodo tal sequestro moti\"ado pela Jll,alicio:;a de-:
c1aração que Castro fizera no acto da ex~cução

de não ter outros bens qllc os de.Nogucit'a, p~
dllr a equestl'o' z,~,.. ter· o. Theso.uro Nacion~
mand\ldo cobrar .cumulilt.Wal'llcnle a quantia di
5;49\ .tD7 I5, ~e qae ~João 'Gomes Barro:.o (6q4o
ele Castro ao Dil'l:ito d'Alfflndega) era crlJdor. a
Castro de Bilhete tl'Alfand~ga, que, .em lugar
do r:nes~o, pagúm, pel'-eguindo alisimao SUPRli
canta com todos Q .p1~j,vilt:giOi da Fazenda, rara,

o 'Marqu~z e Bal'pacçna, te. Faço aber á
J un;ta lia Fúeà(la Ja 'P,'O,," ineia da Ba lHa: Que,
ten~o ~~b~à ~ lD;lpcri,al. Pres.-nça. de S. M. 'o
lmperallor o requerimento iiJCluso e' Jo. é e
I.fiiz plopiÓ' Per'eira Franco, que requ~remPI'O
via 891,3S, par.a que a fazenda Nacional não.~on
tinúe à' ser Ifri\~dada a últada dccima que IVl.es
devem pa~al' }leia h'e'rança que lhes compete
como herdeiros de se\! f'(lUccido Irmão e, 'fio
Domingós A tonio Pel;eira Franco: Houve o
meSmO À. S. por bem ord'enar. que a Juntá 'in
rbJ:m~ sobre cste negocio; e'sl;'~nhando Ill~í(o o
pbuco zelo com que se bC1:Upa da cobrança éI.o.s
djr~jJ.0s d~?~a lie'HlOça ,e ,muitas o.ut:as~ 9.eix~n~
de as promover ou solicitaI' pr'ovldenclas, q1lan·
do não coubesse em sua jurisdicçal\ .por terqlÇ)
ao conlulo fl'audulento dos til 'tarnenteiros. O q,ue
se communica ã junta pilra sua inteIligellcia e
comprimento. ;- Joãp R~drigucs da Silva a fe'~
no'Rio (Ie Jan'c!iro, em 19 de Janeiru de 1850.
João CarlOS' êorrtla Lemos à fez escrcver.-Mar-
quez de Barba,c~Ílá~ -:. ' .

, '

DBCRETO DE 21. 'DE a Juno.

CoIl. nJl3~.

Sendo neeesslIrío designaI' quaes os Emprego
~lilitares que, na conformitlade do Artrgl) 4,o'di
Carta "dtl lei de 1fi de Outubro ue 1827, são'in
compativeis de se exerCerem coojunctainéllte
com as funcções de Juizes de PaZ' e seu' empre
gados; ê sendo, ootrosim, cbnvcllicntc que a for
ça Armada :luxilie com prómptidao aos mesmos
Juizes de J?ll~, afim de conseguir-se o de cjado
re ultado da's atttibtti~ões que lhes con'fére '\ lei

. de sua ci'e8ç~": Hei por_bem declal'ar: I.o~ 'l1ue
o's ~lilitllres de. Tropa de 1.' linha do éxerSito ,.
com exóepç:l0 tios rcffil,ttlados dcs!lmprcga~qs,

assim como os (l;'Qmmahdnotes, ~1 ajorc:i e 'itju
dantes de 2. "linha tem' con' tàtlte impedimento
para o exercicio das funpções de Jpiz de Paz,
eu Supplente e Esclivárt ; 2.°; que'o scrvico ~li·

lita'r dos ~ai Empregados 0:1 2,' linlía,' a ex-'
cepção dos r~l")do nfl par:JgI'npl1

1
0 'rllltecedcn'te,

cessará .durante o exercicio dos ditOi Cargos
Ci is, li que 'f!>rr!iii éléitos, deven~o cOlhmu-,
,~iea.....~e Cl!mpefe~t~n:el1tc á' ut01Í\lac.lc rcspec
tivà sêmelhante clélçao ;- 5.°, que rienhullt Em;
pre,gado i\lílital' da I,.a C 2":tfu'l'l~ podel'ú seI' no
meado para Official doS' ~ultrteh:õcs, nem t8m-'
bem est erão alistad'os pára o eniço 1\1 ilital'"
4.', que os ComD'làndantc'S dOSC01'PO, uc l.~'
linha, l! bclJt II . ,h\ os da 2'''1''or.si e pelos Com.
mandantes de CO'rnpaofiia~:nos re peçthos 'Dis
trictos, prcstem os aurllibs ...e~sírad·ó· 'pe ás'
Juizes de p~ que fícâo respon llvelS pefo aJ1 o

, (Te J!l0eirode r·R~o. - Com a irripc.na'r
t J.dbT~a ~ ~àrqU'ei cIe .1rt1Óap:U{I. -'Atlíd âe o

Origl1llt[ no curlotid lletlltL~ dà TlrcsoUl'o Nacio~lil.
- I . I
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Verificando· e, pelns diligencias a que FC lDan
dou prooe1er, e mesmo pcla ('C posta do Pro
curador da Corôa, Soberania e FazelHlà Nacio
DnI, sobre o requerim-:nto e mai papeis ~01 que
Jo é Fernandes Forte reclama o direito que l~m

á capella do Sr. dos Passos desta cidade, Dão ser
daquellas capellas "inculadas como patrimonio
p,'oprio" e nem mesmo h~Ter exprcSbamente al
gum encal'go por onde conste qual fosse ua d'o.
tação, antes parecendo que a maior parle dos
movp.is, alf:tia , dinheiros existentes, etc., he de
vida á piedade dos devotos; devendo ser consi
derad.a para uso publico, destinada ao Culto Di
vino, e debaixo da inspecção do Governo, como
protector e auxiliador do mesmo Culto, que não

111m. e Exin. 51',;....., S. til. o J.ba por bem 01"
denar que V. Ex, faça conslar a todos OS officiaes
que forão dó. Secretaria do llxlincto Tribunal da
Mesa do Desembargo <io Paço, e que, na con
formidiiele da lei, continuão a perceber o seU5
rllspectlvos ordenado, que deveráõ compare
cer o mais breve po sivel perante o Ministro
e Secrelarip de Estado dos egncios da Fazenda,
(lfim de serem empregados como fôr couvenien
te ao sCJ'Viço publico. Deo guarde a V. E.x. Pa
ço, cm ~5 de Janl)iro de I R5o. - Visconde de
A!cant-.lra. - Sr. ,I é Caetano de Antlrade Pin
to. - Acha-se a /lo 96 do Liv. JO da COr·te na Se
cretaria da Justiça.

• Na m$lsma conformltlade, quanto aos da l\lesa
c~a Consci,encia ii Jo~o Peul'O Cal'V<l111t? de 1\10-

'raes, e quanto aos da Bulia a I\lonsenl!ol' Anto
nio José ela Cunha Gumliio Va~concellos.

l\1nnultcrlpto authentico.

l\lanllscripto nUlhentico, '

A VISO DE 2.5 DE J>1.1"'iE,ulO.

AVISO DE 28 DE J.iNElno.

s~ prp~JleJ,l indcvidaQl~ to pO 5i:questro de seu:,
b~lJ~, e tendo-se 110, mc~ "cavy,qco,tp annuU 
<ln judiGiillme!Itc a 1l1,esn;l;1.~entençiJ, o ach res
ljt . o ap seu direito PQdW.t1Q J'eharer a po, e
~6 ~u hçp~. , " ,

H PQj- a re peito dosinlere ses,.daFazenda
<lue elle cW\su1la e ~ntcnde qllC cumpre in>laurar
W:t!lledijltllmente a IUc'lua acção<le .cquostl'o per
dida, ordenanrlo-'C qne no ThesouTCl se obsen'e
a lei dc 22 rlc Dezl:mbro de 1761; filzeDC!o-se a
conta dn verdadeiro alcance dCls I'uspónsa"eis'
Gabriel e Bar~'oso, com a qual entre a Fazenda
em Juizo com "ua intellção liquida e fundada de
facto 6 direito. Em 16 de Dezembro de 1829,-

RC30lu(:ão. - Cvmo parece ao Con!'clbo. Pa
lacio da Boa' Vista, 22 lle .Ianeil'ó de 1830. 
COlll a rubrica ue S. ~1. o Impera,lor• ..,.,. lUal'
quez de Bal'bacena. - O ol'igi.nal 110 fal'tario
actual do Thesow'o NllcioTllli.

~,mento de' buma divirl;l não fis.c&1. P.aril pro
a lio que avança, Dpluota a existcnci..1.dá.llcci~

bos, ppr onde'IDostlTll o,Supplioante ler. pago os
Dipcitos em qUt!stãq (ry; distrato filHo. em~Jui

II, sentença obtida pelu Juizo ri! Alfandeg(:l acerca
dos mesQ1o. Direitos, e cilaçát) de BarJ'oôO para
o, Supplicante" não pa1:Jar a mportancia tios Di
reitos de fazendas. que de palYJóra , POI' não ha-,
'Ver Castro satisfeito a tempo os Bilhetes d' Al
fandega, e se ver .Barroso na neoes idarle de os
pagar como 6l!dor. lUo tra, além disto, er a di
"tid" rle Castro 6:g45w; 145, e que se fizera e
que tro pela qualltia de I I :786iffi717' Pede, fi
nalmente 7 Jev.antamento do sequestro, o qll~ o
Thesouro cobre de Bui'o o o que ain ria se lhe
derel', na conformidade da lei der 2'i de Dezem J

bro de J76~. O Barãn ae JttlpClãa.r~spo{}deuque,
não podendo suhsistir a adjudioação com valido
eifcito pela provada illegalldade do proGedimen
toh'lvi(lo conh'a Nogu~ira em JuIzo inéom~ten

:le (o ~o crime da 'ç<lnqr.lari~),~çcOl)lmiss'~1l por
Porlaria do Thesouro, assiste:no mcsmQJ~o~uei"

T3lieção tle nullidade. illt~titavel a todo,o'tempo
pernhtll autoridatlc judicial': qlle ria quantia em
qu~s!ao se deve llpater a de -ttA. ~:5914í?715,
oomo'não pertencentes á Fazenda Naoional. que
liqurou cómo Pro ul'adol'3 de' Barro~o. compe
tioflo a este n reversão co,nfra o seu fiado; Ile
vcnt1l1,por is~p.: t.t:r lugaç 11 indemlJidadç elo The
souro, sómente Da ql1.antía dtl.6;gl'~ ,43 1'5.
(importa~luia dos Bilhe~eSid'Alfandega não pagos)
peto lJeDS de Ca. trQ ou S'~o fiâ}lor ~'arl'so, cujos
bens n~Q' hastando pro!jeg'.,lil'.se-ha na exeçução
cuntra Nog'ueira l licando a adjuclic'açiio invalida
por sentença transitada cm jlllgadtl , , erú mai
fácil ao Thesouro haver n seu. ernbol. o, }XlI' SI'!

oh\\iarem as~Í1U cOlltestáções; endo conveniente
U5ap pal'a com 'ogueim lia franqueza de e lhe
confiarem os papeis com infot'magõe , vot05 da
Mesa !lo Thesouro, etc., para o comprimento
.de sua j u 'tiça. '

O Prolall'arlor da Fazenda (..."1':1'huco) respOI1 e1eu
que. tendo jd 11avido proced/meo,to c,I'Embargos
de 5, o e de nuUidade, quo forãp desprezados, c
es_tn~elo findo o proee 50~' porquo 6 Sl:1pplicante
n~o lI\tentO\1 nem seguio l'el;urSo algum, não sa
bia Como ° Conselho, e podia ing'llrir 1;L't;ste piei
t6 á vi ta do §, I !.a do Art. '79, Tit. S. o da Cons
tituição, tenÜo o!!'Embargos de coprér1no mesmo
Juizo ~os Feitos, e óão e tando prdvi'do na lei de
St:lembró de Ü~28! ~obre a anlol'1dade ele con
~c1e~ dispeusa para conheoel' de huma appella
9iio Interposta dos Julgados no Bairro da Can
?elaria para o Conselho, e que n50 seguio por
Irem os autos para o Juizo dos Feitos O CClnse
lho, oonformando-se com as respostas dos Pro
Curadores da Fazenda, bc de pa,recer que, haven
d,o o Supplicantc obtido pro,'imento no reeur'o
il appellação de nullidade da Sentençíl1. pela"'qual

li (') Dos Dir~itos, peIos ql1:les Cash'O era Illtecutadp,
lira cl.evedor Nogueira, pois que despachou fazendas em
I\~me de Castro, que se responsabiüson pelos ~elmos Di.

Os ~om? assignante d'Alfandega ... havendo primeiro
og~eJra dado bypolbeca sobre as Casu.
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he daquellas de que tem tratado as leis deste Im-
'perio e O Alvar[, de 14 de Janeiro de 1807, tor
Dando-~e portanto inadmissivel a i05tituição q1le
dalia IH'etcndêra tilzer lO supplicante reclamante,
na eonforrnitlade de termo layrado na Camara
Ecclesiaetica, súm precedcncia das solcmnidades
legacs e da demonstração da legitimidade que
possa ter a esta propriedade (*); hou1c S. lU. o

(0) Resoluçiio de !2 cú; Junho do} 1824.

lIlanuscripto authcntico.

Senhor. - Por portaria do ~inistro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça do 1.0 dc Agosto do anno
pros;imo passado, se mandou consultai' o requerimento de
Maria Rosa de Jesus, viuva testamenteira, e herdeiros de
André de Pina e Albuquerqne, dizendo:-Que, falIccendo
Anua Maria de Jesus coro solemne testamento, declarou
nelle que pussuia homa morada de casas na rua de Santo
Antonio, e que a deixava a Irmandade de N. S. da Glo
ria, com o encarno de huma eapella dc missas annual
mente pOr sua aYma cm allençãu ao deterioramento da
mesma casa, e pOl'que a Irmandade legataria não aceitou
este legado pelo molh'o de ser a casa de tal qualidade
que nem rendia para o encargo das missas, que dcvia ter
hum rendimento certo que chegasse para estas, concer
tos e utilidade da lllesma Lrmandade: ordenou o Dr. Pro
vedor que o testamenteiro procurasse pessoa qne quizesse
a dita casa com o ret'erido cncargo, e, em consequencia
disto, o padre Pedro Luiz da Silva Cori'l,a assignon termo
de administradol' desta capcl1a, sujeitando-se ao encargo
testamentaria; o qnal foi admillido pelo Desembargador
Provedor; e celebrando.se em 20 de Dezemuro de 1.762 a
l'espeeti"a escriptUl'a, entrou na administração, qne durou
até ao seu fallecimento, com o qual l) mari!!u, pai e sogro
dos supplicantes dito André de Pina e Albuquerque re
presentou que a dita casa se achava illhabitt,,'ei pelo seu
estado de ruina e em termos de scr demolida, e pedio ser
admittido ao cargo de administ,ador, sujeitando-se ao
onus da capella de missas imposto pela testadora, o que
sendo-lhe facultado, assignou termo elo ~8 de J ulhu
<le 1804, o que tudo se provava pelo documento n. 1.
Dllrante.a administt'ação do marido e pai dos slLpplicantes
este reedificou a casa, fàzendo consideravel despeza,redn
zindo-a a estado de habitação, e não 50 pagou sempre a
decima, como provava pelos ciueo conhecimentos inclu
sos, mas talO bem satisfizera ao encargo da capella de
missas,segundo mostravão as tres certidões juntas; cons
tituida a primeira supplicante por testamenteira, O que
aceitou, e succeaendo na hahitação das casas cum seus
fi!uos, pnis que tiuha nelJas todas as beml'eitorias, t'orão
todos ,'iolentamente despejados pelo Desembargador
Claudio José Pereira da Costa, qne, vindo habitar em
bumas casaS contiguas, c desejando aprupriar-se das dos
~nppljcantes, inculcou ser administradol' da capella,
quando o não cra, seguudo provava pelo documento n. 10,
e requerêra que se pozessem em praça as casas para se
rem aI rematadas, mandaudo-as avaliar sem andiencia dos
sllpplicantes, e arrematadas, finalmeute, para si proprio,
~OIDIl provava pelo documento n. ii, quando, tendo assig
nado lermo de testamenteiro dativo do instituidor, lhe era
vedado nesta qualidadc comprar bens da te5tamentaria,
quanto mais que, achando-s,e os supplicantes na posse
daqueUas caSas lotalmente constl'Uidas por seu marido e
pai, por estarem qnasi no chão DO ingresso da sua admi
nistração, era neccssario que fossem citados, ouvidos e
convencidos, ao que tudo sc falton por se,' o supplicado
pessoa poderosa, ter grande influencia na magistratura, e
os supplicantes pessoas miseraveis que forão ublÍgadas a
c~der li força; como, porém, não he possivel que se sus
tente hum procedimento tão arbitrario e us supplicantcs
Dão tero para questionar com hum Desemuargador, hu
mildemente reql1erião a Y. 111. I. fosse servido fazer.lhes
a graça de tomar cm consideração todo o referido para
licr restill'1ida aOs supplicautes a dita casa, pois que estão
pruIUptos a preencher o encargo, como selll pre o fiz.era seu
maridu e pai.

:\Iandon-se informal' Ol'especti,-o Provc:ior com o seu

I. por bem resolver que a mencionada CapoU
fique d'ora em diante debaixo da inspecção de
Vm. como Provedor das Capcllas. fazendo pôr elD
boa gnarda tudo quanlo lhe pertencer, proven.
do a rcspeito do administradot' <Ia receita .e de
peza do rendimento dos bens e esmolas, e de l1t,
do o mais que lhe fôr relativo, na conformidade
do seu regimento e das leis, reservando ao sup.

parecer, e satisfez, dizendo: - Que manda,'a V. 111. I,
qoe elle informasse com o seu parecer o l'equerimeulo
incluso de Maria Rosa de Jesus e seus filhos em que, quei.
xando-sc de tel'em sido cspoliados de humas casas que

, administrava seu marido André de Pina e Albuquerque,
pretendião ser restituidas ás mesmas, não obstante acha.
rem-se já arrematadas em hasta publica ao ConselheiJII
l)csemba"gador do Paço Claudio José Pereira da Costa.

Pcla rcsposta e documeutos juntos pelo supplicado,
conheceria V. 11[. I. que elle arrematava eID hasta pllblf
ca, prcenchidas todas as formalidades da lei, as casas eJI
questão; que ellas farão sequestradas c ,'endidas por ri/.
tude 4a disposição do a1l'arli de 1.4 dc Jaueiro de 1807,
cuja obscrvancia, suscitada pela pro"isão de 1.8 de Agosl4
de 1.813, e tendo, cm virtude do sequestro, cessado a admi,
nistraçãn do supplicado, talO bem he ociosa a nullidade
allegada, porque a lei citada 50 diz respcito a testameoo
teiros, e isto he so emqnanto dura a administração di
testamentaria. Tambem se mostra que a administraçjl
desta capella'era dativa; por conseqnencia, que por !Dom
do marido da supplicante findava, ficando livre a nomea
ção de ontro administrado,', quando ainda continuasse,
do que tudo claramente se convencc qne o requerimeulo
dos supplicantes não he fnndado cm justiça, aatcs pelo
contrario, que he cOlltl'a-direito. Emquanto lis Uemfeito
I'ias, além de se não provar a sua eKistencia, elles tinhão O
remedia da lei, qnal a retenção do predio, e se não lançA,
rão mão delle a si devem i~utar, e quando ainda se jul
guem com direito lis mesmas, esta questão so pode !II
decidida pelo poder judiciario, meio competentc plll
q'lestões desta natureza que devem ser decididas eoa
pleno conhecimento de causa e audiencia das paJ'tes in,
teressadas. A' vista do que le\'8va dito, parecia-lhc qu~

em V. M. I. indefirir a supplica, emquanto preteudel
ser restitt::idos iI administração de hum" capella que p
não existe, faria a jnstiça do costume, ficando-lhes 0011I'
tudo salvo O direito de haver pelos meios competentef ti
allegadas hemfeitorias qnando entendão que assim lha
convém.

lIIandou-se dar vista ao Promotor Fiscal que disse:
Seja qual fur a rigorosa natureza das casas em questi~
o que he desnece&&al'Ío averiguar-se para a decisão di
reqnerimento: sejão os bens de capella ou não, j:lDlU
poderia tocar iI snpplieaute como herdeira de hnm adlJlÍo
nistrador, Taes administrações forão declaradas irritas I
Dullas como tacs, que dit'eito pode ter a supplicante alll
bens que, on pcrtencião li corOa, Ou aús herdeims da tes
tadora c nunca aos administradores dativos, e muito Dlt
nos a seus herdeiros. Demais, se o supplieante se co!ll!'
dera com qualquer di reito para torn....lü ell'cctivo,develll
lançar mão dos meios ordinarios, e não lhe competia'
reCurSQ de que I1S(lO, apenas pratica,'c! coxhaustos aquelllS

Creio, pnrtanto, se deverá consultar que o requerimealt
não mcrece deferimento: 1. 0 , porque o slIpplicante .»
\'erli recorrer aos meios legitimos; 2°, porquc nrDl.
mostt'a tcr direito algum a csses uees. Rio, 3 de IIhlf
de 1.824, - -yciga.

Mandou-se dar vista ao Deputad.o P,'ocuJ'ad.1r Geraldli
Ol'dcns, que disse: - A' vista da presente int'ormaçãO di
Desembargador Provedor das oapellas, e da resposta do
Desemuargadol' Fiseal, nada tenho a di"er mais quea:
ccssario seja para O desenvoll'imlJ,nto deste negocio UI
juridicamente explanado, e com documcntos legaes pde
iIlustrissimo supplicado. Portanto, cnnvcnho coll1 ~

m..esmos ministros, c sou dos mcsmos 5cntimcntos. Jlit
de Janeiro, 8 de !\forço de 1824. - Pizarro.

Deu-se tamuem vista ao Desemba"gador Procllladl1rcIJ
Corõa, Soberania e Fazenda Nacionul, e ui,se: - CblDf
o sl1pplicado mostll'l com a publica Tôrma que junt
sua respo.ta baver arremata'do a casa ue (iue se trata
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plicllnte"Fortes o ~ireilo que tiver á propriedacle
della e de,loJos ou parte ele seus bens para os
ré'ifindicar pelo me~o~ competentes, ficando CIl

\fetantu indGfcfilla) a pretençào da Íl'mandade d(l
Amparo..Dç.os guarde,A Vrn, Paço, em 28 de la
u~i!i0 rle ),850. - Vi·c nrle de Alcantarcl. - Sr.
Juiz cio Fura, Pro\'erlqr d:ls Capellas desta cida
oe, .:- A c!la,-sc (l.fls. 96 t: e' 97 do Liv. 16 da Cô,'te
lIa. 8tCI:etal ia «cc Justiça.

PORT ARIA DE 29 DE JÀ~ErnO,

II CoI. Plaucber.

:Stahrlà S. M:'o I., pela Secretaria de E tado
dos: N'égocios da F3zenda, que o Conselho da Fa
zenda faça reformai' o inêluso Alvará de Serven
tia ,illtalicia do Officio çoncedj~o a Joaquim Al
ves de ~ev,edo, ómitlindo qclle, bem como em
toclos que,se eXllcrlirem; as palavras - sem em
hatrro (I(í"Ordenaç:i o'em contrario -, por não sero 1 _

esta cxpl'essao consentanea com o systema cons ..
titu1Jional llue fc\iz:ncnte nos I'ege, Paço, 'em 29
de J;lI1eíro de 1850. -lUarquez de Barbacena.

i
A.VISO DE '5 UE FEVEREIRO.

Manuscl'ipto autbentico.

Cbustando a 'S. i\I. o r., por ameio do Gover
nador interino da F.ortaleza da Ilha das Cobras,
que a comida que a Santa Casa da Miserieordi[l
subministra aospre' os de ju:;tiça ali existentes,
além dc mll, hc insl1fficicnte para a sustentação da
queUes ,niseraveis; instando outràsim pelas in
formações, a que se mandou proceder, ser igual
mente insufficiGnle a que rccehem os presos das

I

praçl publica 1''<:10 Juizo da Pro\'edoria das Capellas
desta cidade! tomandb da mesma casa posse em virtude
da.carta de arcematação, parece sel' quauto basta para
exclulr,o dcfel'/mçnto di! petição do supplic,ante, que, se
tem bom direito; Ou entende tcr páTa a rescisãu da dita
arreniaração; ha de demanda-lo pelos meios ordinarios
eompetl!ntes, para culn a prdcisa discussão no ,1 uizo con·
tencioso, decidir-se II final como for justo, não se violando
o exercicio ,do poder judic,lario a que incoutestavelmente
he pertencente o conhecimenEo d\\ste oegocio: parece,
pois, que se deve mandar que ó supplicante use dos meios
ordioarios em Juizo competente, consultando·se assim a
S. M. l. R,io, 16 de Março de 1.824. - Nabuco.

O que visto, pacece ii ?Ilesa confol'mar·se com aS I'es
pos~as Iiscaes para que li supplicante use dos meios ordi-
oarlOs. "
,Parece au Depu,tado J osi: Albauo Fragoso que o roque

Ilmento do supplicaute não he juridico, nem legal (l modo
a que recQrre, bem como foi illegal o procedimento que
aceusa, pois, examinados os papei., se coohece, nrlO so que
houve irregularidade, lUas que esta incumprjda a dispusi
ção da lei, puis subsiste o encargo, e disso se fez especial
Illenção, e os peritos na avaliação dcclaritrão positiva'
!Dente que o preço era dado com relaçãO ao mesmo
encargo, e nesta forma se amxarão os Editacs, e se fez a
arrematação, seguiodo.se daqui quc o snpplicado de\'e ser
conservado atç ser convencido judicialmentc pelos meios
leg~es por quem direito tiver indi\'idual Oll pelos agentes
do .mteresse publico e nacional. Rio de J aueiro, 12 de
MaiO de 1824. -_ llcro3l'do Jose da Cunha de Gusmão e
Vasconcellos, - Dr. Antonio JOse de J\liranda. - João
Ignacio da Cunha.
b Ruo/l/rão.-CoUlo pa'recc ao DesC1Dbalgadol' José AI.
b~QO Fragoso. Paçu, 1~ de J unho de ~824, - Com a ru-
nca de S. 1\1. 1. - ClclllePl'c FCI'reira fi'a1lfa.

TOMO TU

cadêas desta côrte; esperq o mesmo A. S. que
Vm., á vista elo expostn, procure por meio do
seu zeln e caridade a favor daquelle5 infelizes,
que, preenchidos os Estatutos da mesma Santa
Casa, eIles possão para o futuro ser m~lhor ;ÇIC
corridos, Deos guarde a Vm. Paço, 5 de Feve
r~iro de 1850. - Visconde de Âlcantara. - Sr.
Provedor da Santa Casa da Misel'icordi:i. -Acha
se IL {l. 99 do Liv. 10 tia CÔI'te na Secretaria da
J uótiça•.

A. VISO DE 8 )lE FEVÉREIM.

Manulcripto autl1entico.

I\lm. e Exm.Sr. - Sol~re a du\'ida q c V. Ex.
cxpõz no seu officio do 1° do CQITcute acerca da
remessa dos papeis pertencentes aos Ah'arás de
fianças, e seus embargos c me o1Terece dizcl'
ú V. Ex. que os dc\'crú remettar para "s relaçõe~

existentes, segundo a actual disposição dos seus
districtos. Dcos guarde a V. Ex. Paço, cm 8 de
Fevereiro de 1850. - Visconde cle Aleantal'a. 
Sr. Jo~é A.lhano Fragoso, - Acha-se fi {l. 100 do
Liv. Ioda Code ncc 8ecretm"ia da Justip.

DECRETO DE 9 DE FEVEREIRO.

Coi. Planchcr.

N,io tenJo aprescntado as ,'antagens que pro
metlia " no\"a organisação da Secretaria de E ta
do dos Negocios da Guerra, que, por Decreto de
9 de Setembro do anno pl'oximo passado, máD
dilra estabelecer; e apparecendo na pratica de
alguús dos .eus artigos ioconrcnicntes, !lue,
quanto antes, he preci o evitar: hei por bem or
deuar que o mencionado Decretl) fiqne de np. ..
nhum effeito em todos os seus :ll'ti~l)s. O conde
do Rio Pardo, do meu Conselho, 1\1inistro c 'e
Cl'etario de Estadl) dos egllcio da Guerra, o te
nha assim entendido e faca executar cum os dC5

pachos nccessarios. Paço', em fi de Fevereiro de
1830, nono da Independeneia e do Imperio. 
Com a rubrica de S. lU. I, - Conde do Rio
Pardo,

AVISO DE 12 DE FEHRF.IRO.

Jl.lanuscripto aulhentico.

Participo a Vm., pal'a slIa intclligencra, em
resposta ao sen omeio de hontem, que ne~ta dut3
e expedirão a convenientes Ol'den ao Chancel.

ler da Casa da Supplicação, qne serve dú Uc
gcdor, para que fizesse con tal' a todas as au
tol'idades judiciarias desta 'ôrte c }ll'o,'incià 'tlue
os Officiaes de .lu tiea- devem fazcr todas as dili
gencias ordenadas pelos J uizlls de Paz, Sem I1c
penaen~ia de Precatoda , emquauto o Poder Le
gislativo não providencial' 'obre c te objectl1.
Deos guarde á Vm. Paço, cm 12 de Ferereiro de
1850. - Vi 'conde de Alcantara. - Sr, Juiz de
Paz ~n Frcguczia dfl Sacrámento, - /J c!la-se II {l,
100 do LiT;. Ioda C~rte na 8ccretaria da Justiça.

18
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I'ROVISio DE 18 DE llEVfREIno.

I J , j ~. ~ ~

i\l8oul~criplo aullíeotico. I
? 'I'9 ,iargue,z (~e. )3al:bace-naJ .e!c. - ,fflÇ,O

bcr ii .Tunta da Fazcn,~a, da ,pro.,'i~9if, ~a,
]1ia que, )1al'enllo S. l\J. Q lm'perador app
vadq as llrovid~nciall ;que deu, a, ~uõ..ta,.,da FI
~endii <:\e Pe 'oafllbuco RaÍ'a"ap.we'h:~nqerto
a moeda de cobre que ali fôt intr(laU~ld~ se
guia d.o C..onsl}ladQ de.sta Côrtl>; Ha o M.

j \ ~ I

·S. por'lbem o.Wcna" que es a,.J.~lI~tq IO.J;lJq~

'execure, éli)'P egando 01 maioQr.~uidado' tlO

:ela "pa~h víHir qne clÍlD1Í'e~iinajheo'tet'se1a,
para a dita PrOViDC)a" b1J. qUl!1q ier lJt tp; ~I
portação' algu~~ ue, IS6lqelhanlG ,,~pCl~íl~pm
inuicadà gui~;. devondl,). ser· remettiHa p
Correios para o' Thes<tnro: :;JeioDa'1 toda ':I m
da que nesta c.pnfrrm;J.d\l"·lq 4R1~~~he.pPi9al,rô~.t
que a .Tunta fiolmente cum.primi. -.. Aqull'
àhal'es Uelgad'O" e FIança, a fez '!lO ~io de1.
npiro, ao 1S de Fe,'~eíciro de 1830. ~ J
Carlos Corrêa 'Lemos a fez er.créver.~~lardU
de Barbacena. ',.' , .,' o, ,

II

llESOLUÇXO DE 20 DE'FEVEIU."IRO.
l J', I,

l\1anilscripto,autheoblcD. , ".
Foi a consultor o. requerimcnto {lo'.Po~

dn Camal'a c S cretaria dos SenadlOres sl)br
inc(lovcnlenl05 que se~eguem ,ela ob'cup'aç'iiO d

• j 1 1 '. S' lidoterrenos e ca a con~Jgqa!? ao meslpo eoa
em con eq!Jencia lla 'arremata-ção:,fefta !pelo C
selho art Fazenda. J' •

O PI'ocurado" da Faze.nd~,io[ormoh~o' ob
p. te objectr, di se : Qne'a r'epresentaçãQ. dos 5
plicantes lhe parf'.cia a.lteBd.iyol emquapto, •
tenil h1 elles II (~ur'n 'e. paçó oe ,terren o itníiJ •
to ao edilicio para servidão, nãõ-só'da 'csd'ádh

(

~ nt~, ou 'sé tliJ'vcm .CJlt..ar ~:l'li~ui?ação
dlHd~ lnterna,' para sereq. '~og6s nal)conl'O~
D)iI.lád1e da ld de \ 5 'dé(ll'ó'vel:!ibl o 1d,é{!182'
Hd por bbm', 9,(111'[0 m oddc~à 1illt~h.raltle'
co.m·' 'o" pa'J'ccú dJ 'Conselh / 'Ü'cQ.1

r
ábr' oe

tefrpfnal';que, ,is'~o' Hilver ~i\lo ióju :tâ e ii
gal a 'su pelÍs~o ~e b'nlâ'df sotrlê~ã6; dó's P
tos Cm que jú e â'chão 'rElintegraito~, de""
ser pagos dos soldos dc': qoe 'forão priv-a
segu ndo a, Leis e 'l'nbeUns e.s:islenles neste
perio, e r1e,lneLlllpm 010110' pela .T.a.~c:lla ar'
trariamente estabelecida na provincia, e cuj
soldos lhes deverilo ser í pagos immediatam
te~, por não ljsta,:e~ no !~~~o d~ 6CJ?fP: lP/ffi.si
(leB1o.. com.o .C!Iv.)~a .:JIl\lga. CurrU~l'l-R a 'I'
~l' ,ill/ _. Q, IlJwç~jl,rl.9r, P l]landop feios,' Coo
lhei '/JS de; tGu~F:a 9P~ifCo.a· i.gn'ld.p~ : ~'J'
d,o ~.ell Con~elllO .• ..",. ~.ú~PJJ cHue. 49 ti va L
h9.a (1 fC1: 11~i1. ·c;.p,,,í~,CIUO. Rio ~ll ,:r~?eirp
a,Os 1.6 àe •Ee"ereif<;> Aq .:Jnno }o N~~fPmen
de N.,; S. )es\l,s Cbl'ist~dfl }8DD~Ii7 .l19,imp
~Iimento do Ç;orreJbeir~ Serruta'ri,o d~ (iue
- Ant~nio Ra'pba.ell clq J~~p)ij.l Cábr 1" P
cial· maior a fiz escrevei' e subscrevi . .:..- na .
uo Passeio PübliCõ" - oaquim de Oliveit'a
"al'es, a - I'

, I •

') '1

'f,1àpo criplo/:luthe.otico. ..
'11 r. "r> till;' > I,' '.l" 'I
_.lJl-\U'1I e l Ex~., Sf.. - ~Ill ~~p'o ,ta. aos l..-cs
o,ttj<;' s de" V,.,E '. d;Jtl'ÚPI;,ltlo 1° 40 cOI'l:~n~
te }:J?~~I,"6 nr·~fl"'ia., I '.!~iiJ 9, ~!D'pelad~l' ~bé.os
pap~IS _ n,cl\~s ;Q1CPCIPfl",do !"ol~r'y ,as 'eSlllui"
ia ~obl~ a rcs;,cluJicias dos h vel'l1a'(.Jó!'e's de
• ., 1 h ) li o v

Angolu e iau lY, e os seeretarios-- tio gdYer-
nos de lUoçaOlbifJ.&.Ic .I;)y-az, e snbrc nego
cios perle~ n..•.~ "tI.omiuios, ,~~ POI'lugal se
c:onsel"'~m no arclllro êIesse triliunal. - Deos
guarde a V•. rEix.·lJaço "lCm. 15 de Fe,'erei
1'0, de . ,850. - ,Visconde de AIcantara. - SI'.
iosé ir&aIÇdl'p'llago. ri. -.:.-. AcHá-Ee'á 'fT.. 102 do
r, .. "ê'l'l' ' .Liv, )o i.l~ orte l1a Secretaria da Jtistlé(l,

." . . ti I .' r ...•
..I t ... ' I'

PRPVIS':\O DE 16 DE FEVEREI~O.

ll~aooscriptp J.:Il1 theu1'00.

D.. Pc,lt·p IWl' Gr.a\1a ~e. J)jCo~, ctç, ,-Faço
saber a vQs~ Presidqotc (la ,Provinda elD iUa
ranilão fJlJe" tlln.do. consirlçraç~o ao flue me foi
pre cnte cm cOÇl:;ultjl>. do ÇO':l.~lh 9 SupTemo
Mililar, a que mandei. pJ'oceder sobre a rel1rc
sefltJçãp da, J.un.la dg,.1~a7.enlla ,llp.ssa' Provin
ci:l, relath'a' ao requeriU1ent 'lue fa-zem al
gun, 9'Iiciaes-Militanc , que pm' !llptivo tias
medi las B'el'q~s, a<l.opt[(das na ,nlc.~mil' Proyin
eia em )823) for.to su. pcn5as ll05 scps respec
.tivos exerciciç> e que, .sf!ndo rcint:egrados,pe
Ja Proyisão de 1 de F(}\'CTCil'o, Ae J 8.2Ô, exi
gem serem pagos .dos soldos gue ~euárã'o tle

,receber, e 'pe\a Tab~l),a então existente naqulll
la Provincia, pedindo a referida Junta decla
ração, se deve plrgal" 0_ mencionados oldo,
e quando :lssim, sc o devem fazer immedia-

r

. -kvisb.IDE 16 ~E ;F'tVÚElRÔ. '
. J ~ ) ~ .,I '.' (! r -" .. .:"j

\ I 'l\lanuscripto aurhentlco.

'IJl''::. . I ,) ,> I· >' '
u, ~ EXI~l. Sr. - Refjnv,io ~ II V. 'Ex, i)

consulta d.o Conselho Snp"emQ Militar sobre
o 2° teneóte tIo 5° Corpo de Artilhada lle
1" linha .Ioaquim-FI'anciscl> de Souza .'avar
1'O, que acampa lhon 'o AYiso rle 12 ele iUaio
do :lI1no passa tio , çxpedido pelo antecessor de
V. Ex., POI' 1,;10' hâvcr' de'pendcncia da pro-

_"it1cncia aponlauarpclo rcferido COI1;;elbQ, por
-qU{;l ~ám' a ,géll,lença é/lla.!)Üla do proÇeliso ).le
.quel d~ye \,lar 1>.,aip.lIa culpa, Q,q ~ vai .av~r·

lI.ado ,na rmei[lla" e , em esle pr,QcelIiwento, e
ter iilo a s.enlença ú C\1ancellarial 3 rcc.eher Ó
se110 00 exeql.lat.ur, ,não póde ter effe,ito vali
do,,' e nem \) ltIl:le ':lenha tle ,ser i.ul{)íldo il1no
cefJte póde apr/lSllnt3fltSe! lirre I por .titulo ca-

.pa.z de prouuzin -a verbil no.~ re ~eqqvos, a~5en

.to "l\Jili~aliqs, ,o, t1bl~"" a ~\í!ct:3 1\3 d!lçI3ragã,q de
-~I)jeitt;ll"ar pJ<H;csso. -,Pe.oji I Gu,v'~~c a y. ,Ex.
FàgQ, qm . 1/$ ode Fev,()rejro IJ~.I 1,830. -.j.Vis\loÇl
de. V~ ,Mcallt3ra., -:- Sr" CpI;lda. tlo. Riç; ..P3'rJo
-. <4 çli(l-~e fi, fl, 'O{) '/.lo Li!v I' t) (/4 <çôrt~ "'i~a
Stcl'etar.ia da, J.w,tira.
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a «t~ 'li! su,plil1\1,~~~' dQ~ - dirigir-~e pl)fa
por intermlldjo aeHa~ r~er.~. !lhegar' a cr\llhe
cinteo.tQ! ~do meS,n(LS Jla~9 II Ilcon:;i~p'r.açÕe· l?h
que us.4\o no.,sep r61IUcriÇl}~~q, • (l, ~ptãQ 'J~(}, {)l\a rI
pal'eQe~sem a~t .qui \'~j' 1/0 mo L\l9~qna4q! 'as (a,
ria,est.c;ch.a~Uflao eQJ~9,ç~qJentoçl.cl'S,. n1i h"YuC:
dal'Íalsp.li!t.ll.1? ,Oé\SO las,qÇ)n'~QoiCQt~s pro l~!ln~'

Quaoto ~ 'liltureza, dq"uoptract,o :gUil1mem" h,q
io~ltençJjvf:lO'l:cq,lleritljl~JI~O • porque, s g.u_n~o" r
auto d~ ar~cn~<tta9fio que ,6 fez u,9,a.rr.eJl9ame f
este não he sub,;i gnte d~ltro,d,o rc pCifli, Qi tçr
reno senão no caso de O Corpo Legislativo ou o
Go\'erno não o applie:rr-a algum u o; não uc"cn
do sobrecarregar- 'e a Fazenda Pybl.ica om a fac
tura de bum muro, talvez para se rlcitar logo
abaixo, e cuja de p'eza con unta a maior parte do
pr~o do am,'o~"me,nlp. ~m,fiD;ll q Çonselhp' 9"
teo,de, quç ~c dc\'~ i.ndeJ:~l'h· o re,queri\n~nlo do
supplioaolcs ~l)~pl\lta.p1eqlc jI!~rclqe os.~nr.pn,:c:

n.ie~ltJ:lS que ,podem rAsu,ltJIF do a I'I'pn~aqll:ulo, •
qual},do o ~cpado, q I Eeputr~(,:,I~te~~li I'ei,s ~ ~c pO,)!
dem. dc,pr,Çlm~to, r,emol',el',.,fqzqnFlo S. à\, ~, P-i
sar'o arr 'J),dao, ef)to, s,~gu,itdQ,~ c\~u u'j' ~s~irujf!.~
da çonl o, al'.rep;latante..Em. ,2~ de Jan,ei(o (lt,:
1850.: _'

Be;olj.Lf.ii.o.-ÇDfll~p'aJ;ece ~o COr;JseIJlq.
Paç.o ~q de l'e,I'~J;eir.o ,de 1 S5o. -Com..a ruJ}ri

Ga ,de ~, nl. p l~p~ra~oc, '7~~al'qup._ de B;u',ha,Çe
na:-Jp/za-se. nq, Ç;artorio (tet dlJl do Tlze~l,ro N(I,
c.ionaJ.,

'f fi., ~

. \;ISO,llE ?-7 ,D~r FJ;:VE !lUI,!).

I ,,' la u cripta authe'rilica. "
,,.. I J'" 1. 1

(L:QD1IUJ.uindo(a esta S,eoretari<!je ;Estado dos
80cii'l5. jfJ1 J ust1iÇí1;1 Rtll<\ e tiOAçao di! nlesa po De~
solnhar~ ,do ra~p., a e~pç~ição das Cartas de tQ:
dos Os MagilltJ1aet.ps" ç;l.1qlpre ,que y. S." anLe!~ de
c passar.cQl, ,a' q1~.LllI!5,Ca~t:.. , exija d'aqucll~s

qué .a!f splipika1j(lUli ali:lU d~ ccrtidõ.es deoorJ'en
tl!E- do rl,iver o ~iilheir,Qs p1Jblicos qo tus: ('e:;
qlle ti\'crem, anteçedentcmeQt~ sel'vido, que ~c

lS**

J II', , ,
.cmCULi..R 1JE 25, D~ 'JiE\lij;,BELBQ,.

.' I ., r "C'qJl. Plan'clllir.'
; t· I ' , I :. 't I J"J

mm, e E1XID, SI'.......tPara 'se Jt?del'OlJ} ~omllt

na Intelldenci~da' l\larinha de ~a;GÔr.le il5 c uLa
dos Commi "adó dU" N~"iós da Armatla.Naoin.
nal e Imperial., 'EcguJ'!do. D' lllli'mas~ IJnperÚJfI
Determinações. a laL respeito ouroprc que, pela
competente Estação ne:;!>a' Poro incia, se, enviem
1'eO'ul rOlente jÍquhHa Jntendéncia'co.pias Ruth '1\
tica do conhecimenlos cín (ór01a que o .dit.o
C.ommi'sarios ex.hibicem alli ao-Alriio~aiire,.ou

ql1CIIl sua .vezcs; fil..el',- tios 01 jectd com qUfl .('ô
rem suppriuos 'os l'especlhos avios nesse Fol'
tó.; ~ IJam este c1l'eito '. iEx. e p,c.d<irá as ondcns
que fôrem preoisa. Dcos Guarde a V. Ex.: Ba
lacio do Rio d~ .J<!.n~iro, cm 25 dc FCI'cl'ciro de
l85f1. -Mal'qucz de Pal·anagu:i.- 1'. Vj~conue

de CamamtL " !l-I :,

e la mesma con(o.rmi~age.se exyedil'ão a Io
das as Pro"incias.

r I! : t ':.. I

ICl'iór deI/e;! que deita paM. esse terreno;, enmo,
de h~m'Poç'Oimmedla o"e ~'1lIo J.eaJgOln~IU~,

tensão' deUtrrlíentl·para'lserVJid..'ío da mesma c:isa,
e, firtolmcõ' e' lpapáJ di\:is'ã-o dessa- chacara-posSUi ~

da por õ"}los!;'()a'F6~queJnlfn clé"e SCl' dh'iclida pe
las' pro'pFlaqlol'edeS" do eclificiú, que e.l1io ,~u
jcitas a damnificaIIl~ntl'1J pllb p'ast~.gt:lli de aói-.
moe~r, de que o atrema'tahte fa~ uso. Quanto po
l'ém -!Í>é receio dC'ill/modlib.c rCFU,b0,:~C meo.ris rUo!
dada a dila rcpreseotacào, po-equc. tántó púàcr

ser roubada a ca~a tendo..algum muro divisorio,
como não o tendo, c maiql' he o l'isco do inccn
dio, occasion:{d~'pelas lJa'bita'gões do represen
tantes, pl'oximas e.~au:ncdia.tas,ap e.Jilicio, do que
pelo tclheiro onde pel'ooitão os c,;cra vos do ar·
Tc~atilnte,.que he,dlst!lnte, e além das dita,; ha
bitaçõeS, cl1chcÍra e éstlib'al'ia, que e. tã~' cm se
guimenlo l:io 'edillclo. Que o dil'cito qué'o arre
lDàt~nrc affiÍ'ffiá em 'ua resposta, ter a 'cocheirà
e quado 'aoílhos, pela ratão de se1he tcr da!lo
po,sse.j1dp",; nã'o tetJ;1 furi-lIa 1nento algun'l;' por": I
(Iue, àrrefuatandt) elle'slóml:lntc o terl'cnq. da cba-'
car1\, não podia a p_osse ~I:ll' mais ampla que /a -ar )
rem~taç'ão; e-se a PQssu e Ihcs deu por c~:i,c lu
gar ,roicporque por olu unicamente era, e ainda
l1e, fi entrada para a dita-ehacara, e de\'endo-se
por ahi entrfll' par,a se lhe dar a po 'se della, não
se segu'e que nessa po, s,e se tJ.evess,c comprehen
der tambem a rIo 'uso C sel'vidão da cocheira;
senr\lJieerto qUéáJ,gum~ cótrada se lhe deda d Ir,
quandóJhã-o fosse por: êssa coohéira, ao menM por
OUI~d lugar; ttHISI dlv.fui ó "lho compctià o' di
J'eil~~é'pedir cruc se Ilhe d'é~se pntl'ada, mas nua
éá· fi de' se' ,â'p'ossal1~-da'lofJcbeil'a 6 quartl1lsl' 'Po
pgm ,'lat1ende'ódô-scc 1quer,lcl1c tem ratificado. a
Sli'à a' ta, .tan't I a cochelra,,'como os .quarto
alinéx~ , '<fúe, eslavaoattuióaao'S e que nqnbuma
5 'rl'idão e uso'pl'éstão ao edificio e casa dos Se
n~il:o~es, 'he~dtl!parecer que, no caso de se man
dar'fazer' m fro.divisôrio pela maneira llssigna
da óa yeSlo.lii ; no que ednvêm o arrematante, ce
den..dQdes'~e:terreoo,sclhe pcrmiltaem compen
saçao, ó'u OJfda cocheira o quartos,annexos por;
onde eslãb aS entra'das que ha para e so teneno,
que devc.'lic.ar fechado p'elo mlill'O, alHn de evitar-
s IGda!l communie3Ç!ão' do arrematante com õs
represbntlultes. (' ,( I lo • I'

() PrÕOllraltor.da Fazendã, cón l'drman,do-sc com
o l\1iliist~o :inforiilJnte:, acercscentou: que o mu
~ di'"isoIiO"de~e ser á ,custa da Fazenda, para
nao enabir no àrrematànte 50br.e a cessão do u o
do tene~o ; em~€\iminoição do todo de ua a~rc
rnllt~ emhaéta publica, cuja fé cumpre scm~
pré manter-se. ; i I.
, i'ar'6ce ao (!;ónsOnlO 'que o, requerimento dos
Sfpp~carite'S. hi~oáttendh'el, ou se tenbéL60l vis
t ~ ll1com[let~ncia 'das 'pesiOas que I requerem,
Oll-,lh ~'DlIJ"lle!a':d(\ l:Qntra'eto' dOlll~Ílndamento qbe
ete-Il'1'1 celol:lirado,pelo IDcmnO oonselho , na 000'

fórmt<t~e'~o"quc-pol'S.· n.. Imperial lhe foi oro
d.enad~ a~ dito respeito. Quanto á iooompet-lló
ela ,dos supplicantesÕf10 caso.he manifesta, por
que. o ,terreoóJde ,que se trata h.e' partc intêaranttda'ea .. 1 l)

, 8a que oeoupa "Senado ; e~ tem. seu pre-
Idente, ,Sua €ommissáo de Policia., autoridades
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RESOLUÇA.Õ DE 1. DE MARÇO. j J

lI1anuscripto a'uluentico. ,
A. Junta ua Fazenda da Bahin, installada depoil

da entrada na cidade do Excrcito Pacific.ulnr,
deu oonta, em .laDeiro de 24. de que, oedendo'
opinião geral d:1 provincia contra empregado
europeos ~ privúra 05 Portuguezes Francisco di
Costa Carvalho do lugal'lde Feitor tIa poria fi
Alfandega, provendo nelle· a Aotoqio Ta~'J1rel

Itapagipe. Antonio Alvares do de primeil'o Aja·
danle da Fundição da Casa. da l\loeda, Jos-é Vei
ceslúo da Silva Lisboa do de E~crivão cl'ls parlt
da mesma casa, e Torqllato José,da Sil ya do de
Guarda de Numcl'o da Alfandega. ~Iovida pffréll
ele compaix,io de suas dcsgraça(las familia ,con'
servou ao primeiro o ordeuado anImaI de 400 '
ao segundo a diar1a de 800 réis, ao terceirl)~

ordenado de 360:t1> réis, e a~ quarlo o de
255./'1>600 réis. Tendo () Provedol' ua Casa ,di
Moeda da Bahia suspendido o orde-nado 'lle eI'
cestáo. a pretexlo de não tel; lirado provi5ão viii'
Iicia, este recorreu ii Junta d....F,azenlia, '3 qual,
posto que reconhecesse a illegal!Jade do proce
Jimento da Junta de 1824 ,não e animo.u are
"ogar o que ella tinha feito, por não ler aiudl
chegado 110 seu conhecimcnto:l Re oluçM-lOIpt
rial havida sobre a conla citada. Obrigou,corm.·
do Vencesláo a lirar provisão }'italicia. De este
o objecto da sua conta de 51 de Marw de!1 •

O Coutador Geral da terceira IrcporliçáD lb
Thesouro foi de parecei' que devia approfat~

o procedimeDto da Junta,c otdeoar que Yen.ce=l.io
continue a enil' como ()S mais eml>r.egad da
Ca a da Moeda. L ,,-

- AjUDtOU os requerimentos .de 'Antonio.Ta aft5
Itapagipc • cuja prett:nção. á crventill vital~ci .:0

degoio ú confirmação da sua D~mea~"o furar;
deferida, adrcr.tindo que nadaa IjspeitQ de

vão mudar, ou se ha prt>cisã<i <te se cr~ar.cm QIl

tras; 4.·, se os lugares do termo em que c.ll:i~~1It

ou .ue novo se dcvã6 crear e .sejãp popu I l);;OSC' ,e
5.°-finalmentc, se as escola; de. m~ojna.. ;sãq á
cusla da Nação O'J de Mestra par~iCJlI.aft:iÓ. rala·
cio do Rio c!e Jaueir'o,. em O, I.· de. Õ'IaliÇo, de
1850. - Marquez de Caravella'5. ,

l\}a mesma conformidade e «:tla se expeilirãe
,Portarias ils Camara' l\luDicipaes dI,; toda .iI
Vi1Ias da Provincia.

• 1 (
.\ VISO DE, 1. DE ·~IÁ.R(~O'r'

1Ilanuscripto :ththent';co. ' ,
(

s. nI. o Imperador, elp, dc.monSlr()çiio ue seo
justo ~elllilllenlo pela morle de S. 1\1. F. a IIl\o
pcratl'iz Rainha sua Augn_ta Müi, sc· encerra por
tempo de oito dia • que prineipia,ráõ .em 2 do
corrente, e toma IlIto por seis IDcze~ ;>rtres de

'luto rigoroso e tres ele '!it.o al1í\'i~Jo ; ,o que ,H~r'
ti(;ipo a V.Ex. para suail,ltelligeDcia. DeosGuar·
de'l V. Ex.

Paç,o, em I (le março de 1850. - Miguel Cal·
mOD du PiD e Almeida~ - Barão de Ilapaãa.

IIlanuàcril;HO autnentico.

Não se tend() nC$ta Secretaria de Estado dos
Negoclos da Justiça hum perfcito conhecimento
das épobtls em que os diversos l\lag-islrados tem
entrado na posse' e e'xercicio de SCt~S respeclivos '
lugarcs pcla omissã'o de alguns, 'e falta dc cum
primcnto ú,s reiteradas ordens expediuas sobl'c
este objecto: Houve S. l\l. o 1. por bem orue
n ar que, não só 05 Desembargadores e J nizes ter
ritoriae como todos os Juizes de Paz que se
achilssem cm aClual exercicio, rcmcttessem ú so
breditll Secretaria de Estado certidões aUlhcnticas
dos dias das suas posses na Côrte, (lenlrO do
prazo de S diàS impreterivelmente, e na P.rovin
cia dentro d'aquelle que fôr designado pelos
respeclil'o Presidentes, e que, para o futuro,
a sim hOll\'e sem rle praticar denlro do referido
'prazo na Côrte, e uas Provincias'pelo primeiro
"arreio que partisse depois de ,-erificada a p03se.
O que participq ii V. S. para sua inleIligencia c
para o fazer constar a lodo desta Côrte e Pro
"iDcia, Da certeza de -que na dita .R'·pal"tição sc
tomará Dota à'aqueILes que forem omissos /)u
deixarem de cumpril' cxactamente esta Imperia
1)eterminacão, afim de se leI' em coosideracão
quando SI'." tratar dos seus ubsequentes de ra
chas. Deos Guarde a V. S. Paço, em ~, ue Ou~

tubro de 1850. - ViscoDl]e de Alcantara. - Sr.
BCl'Dardo Jo-é da Gama. -Á. (l. 104 do Lif), 10

da Côlie /lU Ster,taria ria J u3tica: •
Nesta mesma conformidade'e ua dala de 2 de

Março aos Presidentes das l'ro"incias.

PORTARIA DE 1 DE MAnço.

Coll. Plancber.

l\1:Inda S. 1. o Imperaucr pela Secrelaria de
Estado do egocios do Imperio, que aCamara
}lunicipal da Cidade de Cabo Frio remelta, com
a bre\i,lade pos ivel, ii mesma Secretaria de Es
tado huma informação exacta sobre os artigos

O'uinle. : I.· que E colã de Primeira Letras
e Grammatica Latina exHom na dita "iUa c seu
Termo respectivo; 2.·, .qual seja o DuJIll!rO do
alul1)no' de ada huma deJla ; c se li de Primei~

ra' letra. ão de EI'I~ino Iutuo; 5.· c o lugar
onlle exi. tem he commodo pará maior djfi'~;.\o

U nino da mocid{ltle do eu Termo; e, quanllo
eslt'j.:O m:\1 collocada. dealare para onde se de-

AVISO DI! 27 DE FEHlRl!II\O.

,. m/18Ítem igualménto desembaraça'dós poribeio
de'certJdões authenticas do üumprin~ento de to
dáS as ol'den • que ~he ~iverém sido expedidas
pelas autoridades respe'cli vas lia mesma maneira
que d'antes pra,tica vão ,p'erante aqueHe extlncto
T'ribunal, e a que ~ii'o obdgados por diversas 01'.

dens, que se não !lcllão ainda derogádas. Deos
Guarde ü V. $. Paç'o, em 27 de Fevereiro de
J8:50. ----.-.Vücood'e ;le IAlcantal a.u-S'r. João Cal'.
neiro de CamrJ09. - A cha-s'r. a (l. 104 do Liv. 10

da Có'rte 71d Secl'etaria da JlIstirrl.
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dcspachos se, c(JIllmunicára fál~9!'.ta d~.F·azend,a

da Bahia. 1 - ,'h .-- r '1

• O PrJ}curacIor -da Fatc.l,\da -achou ~rl1,egulal' o
aposcntarem-se Officiae~om ordenado scm pre
ceder graça soberana; o ser es!e beneficio feito a
inimigos do ~ra<W; é'dbrigar- e a lMJp1tgipe a tirar
provi!;ões annua,c;s, JI\1ll..ndo, pcla tei.ae II de outu'
bro de 27 , os officios são Titalicios , ao mcsmo
passo que se trhnqlÍ-é~ 'a setventia Titalicia a Vim-
ceslão. ~" I. '

O Eseriv50 ,da Me~~ do ~~ésifuro, uepois de
Dotar que ti (Juntabo~ont!stá<va o seu proeedimeb
to com a desaITeiçüo li empregados cu'ropeos qua'n
d~ tres de s,eus'lleputados;,qu'c a 'signJÍr'~o II conta,
em ~4 érão filhos M' Portugal, 00 que se prova ,
manifesta irteguláridade, cotlclutl' que, para a
con ervação -da"ordem (l' I!conomia da Fázcoda,
deve ser Y-cncesláo aduíitlido á continuação do
exercicio do seú emprego, despedindo o actual
servçntlla't'io', por 'fil'lta de titulo legal.) 'ntende J

tambem quc , ti reslJeito de Ititpagil'c , sc dcvem <

exp'~'d.i'r as drdehs det rÍnÍnadas por d'eS'pacho de
9db ríui-rço de 24. (*)' I

OÇonselhcirlJ Thesou\'eirú l\lór fcüle parecer
que dcvia consultai'Jse o'negdcib.

Remettido ao consé1ho, rcspondeu o Procura
dor da Fazendá ~Je)'~enc'eslál) devia 'tdrnar ao
exercicio dó sclÍ emprego, pOl' seI' incuria I o pa~

gainento de ordenai:fo ~erfJ!seryjço , e nàa!t ha ver
provado contra ó' nllnr!O' V~ncesl~o , e quc lta;
pagip/\ deve largar:l s~fV'entÍ'll qué Jentende ca
bera Li:>boa, potlendo ~erí>rô'viddem outro em
prego o referião Uapagipe. 1 ;. -, c ,',

Parece áo conselho que se devlf sobrestar DO
definitivo defeliplcnto, emql:la_nto'~Q !Junta se're
cebão informaçõe.s· S'0B1/t e Ó empl',rJgado~ m
questão exislemna Baitiá 'ComO' (;id'àdãos Brazi
leiros;ê neste'eá o, sê, 5:0' ~uin()lC&tes para servir
afim dc serem no primeh'o casõ-'itnfnediàtainente
reslitl1idos'aós s'eu empre~b, -ex'pbdindo-se pa
ra este fim orilem á;~~nta';'e no 'segundo caso se
provercrn os Illgare nos scrventuarios iDterinos,
preccdidà 'informação dé sua 'Jjoa conducfa , elé.
Rio, 5 dc feTetqiro de 'J 850.

RÚolàção·• ...... Corh o parece:
Paço, J•• de·março' dc 185f).~Com n rubrica

de S. l\1. o Imp'êrâtl.ór.;-l\Iarquez de Barbacena.
Acha-se no 'Cartorio ac~úal do ThesolJ.ro Nacional.

, '

RESOLU çÁo DE 1 DE MUÇO.

Manuscripto llutlaenlico

Manoel Josô Rebello de l\loraes, Al1ministra
dor da All.àndega Pllov,isional da "illa do .AracaLi,
provincia 110 Ceará, p'ede ser aposentll.do com o
ardenallo que actu~1Lnepte vence, em attenção
aos annos de scrvit-:0 que tem e ás molestias que
padece. Est'e 'requerimentd Teio informado pela
Junta da Fazenda I'IlSpeeliva em amcio de 28 de

('), Nãll. lem' lugar a ~~e'te ~ã.o' do supplican~c sobre a
serv.enlía vit.alicia qu'e preten"dé: cÓbtinoll nh erercicio
elb 9ue 5_ acha, elnqllllnto'não houvâ l'ésOlúção em con·
lrarJO, Slltisfazendo IlllUlI3lmlmte-a meia annata e. mais des·
pelas do cos\ume. '11'

julho de I ~.29" nQ ,qual" abo~nd() os bons servi·
pos qUll Çl W'pp1)ca,pto, pelo lqngo ~spaço de 5()
anllqs, tem prestado ,ao estadQ ainua além dos \i
nY~es,. qUI; s~ este~de~ a~ attribwÇ.ões uo scu
el?Rregu ,qJec.(lmm.en~a á 1\lagnjlnima c lmpe
ri.a~ l\1lJ,llifi};ef)ç.i~de ~. pl" ~;

O p)~pqurador ~~ corôa respondeu: - B e pc
graça, ficando dependente da approvação da ai
sembléa G.t;ral ,~egislath:a qualqu.er ijuantia com
que fôr conceuida a apo:entação por cffcilo da
dila graça. j ,

l'arece. ao conselllO quc a aposentação que
pedj'l o supplicantç; p~de ser deferi ,-el, â vista da
informação da dita J unt:), que tanto abona os ser
v!ç~s d.Q supplican.tc , 65 annos, de idade c 50 de
servi,ço aggravad,Q,S de dcrei,to.pe sallue, lermos
em qu~ a mesma probidade c sulicie,ncia com
que alltece.den~cmente senio, se podem ter toro
nado .ql;lalí,lil;glls nll~Jas na boa c exacta fiscalisa
ção dlt Fazenda 'p\lblica,'quc: exige o seu empre
go. Ao,s Coq~~Lheiros !\r,anc\s!i0 Baptista Llodri
g!Jes, José, ~ol'tuoato .Ie. Brito Abreu Souza c
l\J.enezes e João f,rest,cs de Mello, pareceu não S6r
dderivel.o, requerimento ~() s!lPplicante: I.·,
qye, não Ipv!'lndo'lej quy dc~crmillp ,\S apo enta
darias nqs omcios" júmai,; clla pódfl ser determi
nada por outra auto.ridaJuque não seja a legi-.
lativa; 2,~,'p rque, nem a idildc, nem o'bon} de
sempenho que se mostra ter c tem tido o sl\ppli·
cante das suas ohrigaçqe podem legitimar o de
ferim~nto da sua, p']'etCAÇ~o t antes lhe ob tão;
Nlrque, a idade não send,? ai,nda excesiiva, hc "
propria l1a maior prudencia e de ter adquit'ido os
necess~rios \:Qnhecimen.los e b~Ul descmpenho ;
5.·. porquc"n,em se a,l\cga, nem mesmo se pro \'a
com a nece~saria certeloa que o supplicante tenha
actuaes e continuas molc ·tjas que o impossibili
tem co\iStantemenle de scrvir; 4.· c finalmenle,
pprque, c,oncedendo. s~ a Jlposeiltação prctendida,
segue·se duplicar cm hum SP e mesmo alicio o
ord~oado de 409:t/J réis, bravado assim sem uti·
lidadtl publip,a o. Tbesou.r~ pom aquella quantia
nas pircumstancias t!'istes em que se acha Em 29
dehneiro de 1850. I

.l!-esolução. - Não tem lugat· nas aC,tuaes cir
cJlp1stanpias.

P~ço, 1.. de, março de 1850. - Com a rubrica
de S. l\1. o Impeçador.-l\Iarquez de Barbacena.
-. Acha-se no ClU'torio actual do Thesoul'o Na
cional.

~ESOLUÇÃO D~ 1 DE MABqO.

'l\lanuscriplo authentico.

Por Portaria da ~5ccretaria de Estado dos 'ego
CIOS da Fazen~a de 9 de julho !)e I S~8 mandou
V. 1\1. r. remclter a, este con elbo, para consultar
os offiCi9S da _Junta, da ~azerÍua 01;1 provjncia.da
Babia, de :; I de lUarçVJ do mesmo anno e J6 de
janeiro de Jl~24, sobreInao só ler man'dado con
tlouar o ordpn~do a-)osé Venccs!AE) da SH,vq Li 
bpa ... Escrivão CIas p/lrte' da Casa, d.a 1\loeda
d'aquelln cjdade, ~c que 9 prí v~ra ri rê~f1~clÍ\'O
Provedor, como ,o. harer cçDsenad{)- co meiO'
ordenado a ~ran6ifco d.a Costa Ca,r alho, êi,tor



, d porta aa"Alral1degau1cujó !@ljfI'C'o ,pro 'êta em'(
Aó:ton'ió ,'T,arare-s:ltapa'gt.pe',j êm 'l-Hfd6 ÓUfrõ •
eb1pregadó§ de eu ' xefci tos~ Wanrpe'lo' moli
"\'0 expostos, "o-Mf ~dfJíC'lo! emais papeis '(N~u
c-oin esta 'sobem' :. tró'ldó '0' L'ró'sini d~'outí:lá§:l
informações, requerim. to ·e!patê-ci"é 'p bflIÓ-1l
zidos'pell!' Repa ·tiçãq d8"ílles6'uró'! rub1\aa c{ue
i!!\t81m~D e obem, I, "", "I I J' u tr"ê

.Depôi r de' arfa, diligencia' ~Ord~nadas)'po(des.~
pachos do Cbdselhg ,'reSpbnden1iÍltidiamentc' d
P'ocurador da Fazenda pela, maneira egtiinte';:
-!.J H p. 'inbUl'iâl o' prgabihrít.o!· da or4l!nádd 'seb

hiÇb, deve pois, ã'falt~ 'di U ?,S'tlsp~bdÍl -5 o
'\'enci~cliJl!J.' Cbmtudo~ náda 'ha-v~lrd() cbntr'a J; • I
sé Venceslllo 'pror'ado ~ fundild'o' i ié' 'apêo~s ',lIaS'''
taes' irguiçdes' va'gas, 'faltlin,do póris op,rocéssó"e~

culpas, acHo 'que dev'e.s~ ire tituíd'o' áo e'm{lre a 6';
á serp~l\yança do qué"por bte tribúnal se-cons~r.:.~
lfll'a' ao's ~2 de'ui~io e 27'(le optUbro,d'e 182&, àó~
5 dlJS mesmos; '9 e 22' d~ Setçm~ro"ac 'I 827'ec3,
de 'Setembro ae 18~8rt'e porque 'ni.?ó ,áélrpitto penà'
sem dehcto nem cdóllemna iro saIu iaudiéneia.lt-a
pagipe deve'lilrgar , SJciJt.rri'i gu a'ÍJisboa en l'eri
do cab~I',' e logoi ~~,srehab cu'liía,ilô do lf'Qcêd1':.:
mento l~regular guc)CO'IDel~se líol1,:e,' elle póde
ser providd< cQ.rresporld,ell,femeote elÍl 'qlialquer'J
outro emprego qU!l'I;,t .fmpCI'ia-l MUlHfiéen'c\a 1he
ha ·destihado,.cónsn'ltrlhlló'a5sim.JRió;,25 de maio.!
de 1829,-Nltl:iueo.~ ,', ,! (",';' 'I ,/ " • -

Oq~e tudo; senllo tisró' 'parébe 'ao Co~selho
que, endo cxtra'OrdiBlrria Lsó. progria dé tem{os"
de comrnoç,ões polirie'asVquilesas que 're_u~tárão'do
grito da loderp~lidC'D.cia'do'B à'z~l, a medida' que to- i

mau a Junla da 'Dama' de'rÊH:íHírer do exercició d'e
seus oflieios varios empr gaUos 'puqlicos, só peio'
fáeto' de seu nasoHnenJo I 'cm' P'órtúga'l', n~o pó'd'e'
~dntilil1ar essa inedidà em l1us'OfibiCrs 'depoi~' de
Jurada a E:oITs~ituição' dólmperio, e que~'P'artan~
to,'cumpre(~abei- se s'e'f!xUcm Otl b4lo l com 'Ifrá
ziléi'l'os na D!ãhiá I1sseS"ém't> e'ga'd' S:r·em.ôv·Uo-su-e 
no caso d~'cxisLirr.mGt'se~sã'6 amd'a Joffi6iCltté~
para continua em 'a s'ervir: A'sc~as im(deveó;t'il~rr
restituidos lIos 'seus' empregos,' e de,'e ccssar'ó
exercicio daquelles que interinal1!ehte fOI"ão lp o'
vldós; no' caso' êOlltrario,cumpr'e -prov~r 'os e' 
pregos no::; mesmos erventuarios interinb's,'pPé!:J
cetle'~fd inforpilaçãÓ 'd~ suk boa:éõndúâa ot; c
conclue, li tri~unal qu:e, bmnp~e m'àiid~r. i~lf~nií.aJ
a Junta ao dito respeIto, or(J.c ando- se.;lhe res
titua immediatame!!t.~Laoe rcicio dos Eeus' om'['
cios aquelles ~mpregadosque, ser\indo legalmen
te os seus officios por virtuáe e tltu'11 ompeteo
temente passad.o, fOfiip todi\Y,iil,removidos do seu
exercicío elIl ra~~o,de seu naspimen,to em Portu
gal, huma vez que, PW' sdá c'oMiuuada ).csidF'néia
e adhesão á Constituição! do Idiperio, tênqã~alI
quirido a qllalit.\a'd~ (Tc' (;ida~ão Br~'Zlteito,. s~re!
esrondo-se alê que Tenhão' a ipfdr,ma~õe "no."e
ferimento definitivo 'do' reqilc,rime,DtQ do \sQl?nH~.
cantes. .I. ' • I' I ,_, ( , ~: '

Rio "d'C Janei'r,J;!i d'c' fe:Vl; ~iro de '850, 9,· 'd '1

IndepenMnCl~' e (o ~inp'~io ~ J',ó'ã.o, P'r~ te's ..1
M1ello. - ~í~iibel·.rose de Sanzá FPal'lca. _Iillih
MOJlt,il'lho ,tinia AlVares e S'il a. " r 1

lUioluç(to. ~ Como l'ar~ee:P ço, I,· de fu~r-

'.tO -

nl;q ,
~ ('



informações &resp,ohtas, disse .Q p~Jnbal'gll.d,0r

Jufz 'dó-s eiLos da'Fazeqda. qu~ ,JiIuªndo fosse;.n competenoia "610 _Cons.elho-, de:vetja §~r,in.dete-)

rida a pretenção por envolvec cQntraGJ;<ule afq
fáwliito" 'aliénação tredauaJ,em ,bJlo-s-vinc,uJ.adJ}S ,
e1nãf1. :apr.escdt lJr:ocuradQr dQ, iVi~cOPde. a
Itéeoça),lqu-e:.'dii ter, nem a .PrO-\'-isM (.a que se
refere, e cuja. liata Dao cita,,), pàra.serJJQnhcCllr s.e
foi expedida por Resolução de Consulta do Tri
bunal competente para ~lTSar e derogar leis:
que não pó.~v al~r..,lptl a di&los\ -o ~o § 10· do
Alv. de 27 de Novembro de '1804, por não ter
applicação ao .lkiti.il.:Jmas ~~m~n,tp a Portugal, e
ultimamente, que não comém tomar delibera
~o alguma 8.eIQ m 'uecidir o processo, pe.Qdel'lte,
que; veio na,) ÇldiDbta, ~lesti d() .,De elOb.arrgQ do
(lIço, ~abTe r.sé, con ém r.e1findidac ~stu!i t.er;a
pina aflNaçãoT

j' ) i·, ... I ....

·ilo' Pr.oeulladon;ida Fazenda' respond.eu que Se
COIlformll"'ll comi o ·ndeferiureJlt<].u ' ,., 1 '" '"

Pru'eee aor.Cqoselho que 'e'sbe llelJoei,9 J.w.<,todQ,
particular: entre 'êl.d~rccl0 ~n~rio,o lCí0JbuO$1 tia
ttfrasj'dque ;plÍdellÍ"eont&ac.tá~ segul\dp .as leis ~

t100i~!ir 'aS questões rlc i8ell'a,CQUWael0s1pCl'lI:óte, o
Poder JudiciariD;'J1I iquolb ,nompettlIdlleidi.laJ.
-II () (Í}on êllieiI:o uii MIlbti{ibollilD111 AJ os e
Sil'ra' pll11ece' 'ol~mesÍl101 que aO: ProcJl1'lldo.r da
f'llU'nda.JfRio, C1~,de Fevereiro defl8áQ. ! ,., ,

ittYlll~:-:.:coJl'O' pllr,e.oe 'Raço'l IJ.
O

' de l'rl arç..o
d& 1'350.'-+- ClJIIlllwRubcoicar-de S. lU. o Impera
lIur. ;.:.!....Jrtlarquern defJlarbà'éerla '-No car.tol'iv
Ildllal /PJ ·11IEesouro. t aGiÓ1ra '1 r
.. ' .:J '" :J)' II . " '

~----

Goverp0;1 pelas relaÇ.ões de ~nte,\'e$se geral de
9uas PQ~S .rro\'i~~as, .prI'1cipalm,en}e~,cum qne,'
lie !lcha Ilgaclq;: e, Ç)l1!11/S,~ ii A~s"'In,b.~e~ ,qçral per
ll;nçe fazer ,as ~i-, a ~1, 1.. Iil)p.eri~1 c0!Jlpeto cu
m4lati.vall)ente inj't.~ - l~_' pela Cpp, tituição do
I!TIpel~o, ç'.u!J~(,nd~ q!.le ,,0 me mo Gpl'Yl'110
prgmpXll'ln,'I- ex cuç.\P c\~IlQ~~ ,li proIllulgaç;(~ld

Otlt~as gUf::_ a?~,çir?ut"9-,st(lnp~a· t1n ~mpo e a nfla
mento das cousas do Estado pQ'1l ãõ pOI" "en~ur

fazllY /.u'«;Gessflr,ia~d}a·a .se cOllse,gulrem grandes
c\ilP>I",ef ~ ql,e qlIn 'a se Iln5:o de slll o... .fiem pelos
pr-M'~íl;n~5 de impV es hypqth~.ses thcpr.etiC!l .
que as mais das vezes enCO!1trão incoll'veni \es
pl'aticos que a sabe·loria Seve remover. Ora'.
este assumpto da na.veg.ação .commercial da Pro
vincia de Goyaz, pal"a ~ tio P~r:i, pelo Rio Ara
guaia, não .fie cóusn ndva, ante jil encetada pelo
Governo do S~,nhr,r D. João VI, Augu~to Pai
de S. lU. I., como he dé ver na Carta Regia por
~!te ~xRedida..ao p'o, ·t:rmpor,e Çapitilo Ge ~l1al,
q~e. fÇl\ da di~~,ProY.iu..c.ia de Goy;)Z; FfJ 'nandQ
De\ga.<1o F eir ~c_Casplbo" na, data de ~Jle Se
temõ,rp ~\'l, 1 ~I.J ... N.ess~ ,carta, Regia e c~tÍ\be)e
cêx~~ ~l?.sl s ~~(m~.fIs jde JlI'oJecçãp . Publica que
pf)diao).eplurqr,.p,ara tI~l' t9 pri~~i~'o e mais vebe
mente impulso áqllella importánte '!1';lvegaçao ,
qA:JeS'lsâo a,:ao e~tabelecimento Jé,hl,lma ocie
dade çqmmeJ'cial. pri vilegiada com iscnção de
<;fviç.o ~lilitar, não si> paxa os Geios com para

2jl p~ssoa 91l1p'regallas no Commercio e navega
&ão. d~ Rio, cy.ltúra tlqs su.a:r p}afgens,~ SICrl{)I;J .
_cq~ Po~tos, ~lil~ciano', e datil~ ,dé ~m ... ··aj! aps
.Accionista,s iJp4:000)tI>ooQ.; pfivil.egjo.exeçu~~w

.d~ .Fl\zendil }?,!1bl~ca As ,divida.s, çI: Sociç de,
~~,enç4o ,de·-.Dizimo,i díJ,s r~?çiiHl colheita ~

ç.qos direi!op~~~ten~rltd-a,do gene~os.navt:l;'aaos
p'~lo dito ),lio; moratq ia, laos Jd~~e~ores da Fa
7,quqa, Publi~a; Rre.ipio ,I)lilitare ,Rara.(prot~ge
.rem a. n~v~gjl~O, e.tç., eLc. Este Pr.i rilegio são
na verqacÇç p;;,.da. ~~.ior pr9teoçiio p,om qU,e o
.<;Qvernq. pog,,&ia {Iqimal' ~en~elb<lD1e e011),reza.
Qual porém ~~~ha. ido;a Çíl\lSg.~C n~o... 'OI'l'CSpO, 
der J ojp o.llmjltadql.a tãqlP,oncc.cos y,rincipio , ,
qis PI(~4.e~·.Q:aJoplqiãQ d,o CQIl, clho, lll\mpre ave
,~g4a, mP.~~A1Rr nQvq;s JFXÇlvidcnci4s ~ mc,di({a'
LcgiolatiY'ils~1!. end'.o Jt;lrJ:.l:ssaria l.sq ~eva( A fim
hpll1a smprlt~~ dlf ,~ã l;loa}s ~u"piej9s. (;opelue
poi o, Consctbp 91lF. I.e.a ~lImpto se niio dere
pllnler !'junoa ~e ViSI\l,p~loGoveroo, que,cO)lvém

,p1iimeirp que; tado mnnu,.r illfOl'tU<l1 flo. .rr.e 'i,len
te daProYlm:i<\ cOq1.urgepcia sobre a . ecuçá
que t4,lye a. djta ç.arta Re(l'ia, qlIa~S. o;; iucol\ve
niQl1~~s .que tem cw,peci,~o ou retal" ado a fl'equen
.ela 14'aq~!l!lq navega!?ão , qual1s a provi~enci"

çQm qUI< enteÇlde eUp?p~e ampliar qu alterar a dita
çl}rta llegia, p,uTindo"para \ls"e effcito) as p'e.ssoas
mais·pratica· ~ conhece ras da cQrrepte u"ql.\elle
Rio, e das if}.lmediaçQ'Cs d-as :uas rnal'gQn-, P. Q

bret~](.1p .o.e~-Ou ~idQr d~q.lJella CÓlUarpa. Jo é
•Theptonjo'Segura90, filD de que 'e pos a COl)

.enientemllntc ,pro,mp"er bllma empreza que
parece ni\o tel' hlo a.\'<lnl~ ,pel<l falta de con-tao

.cia 1;105 pri!,1.leir.os promotores' d,ella, flJ.ue C\vnpre
animar: de ~ffeçtiva re ç>lução .a qua Ill~nca falta
quando o Governo. Q.6 constanLelem prpteger,

~ "
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s'ejâo aquelles que se mostllar.em: assim i,noiolen
tes, como 'ciles " a respeitá' das suas &lbri-gações
em máterias de arrecadação de Fazenda. IBm ~9

de Janeiro de 1830. U - .'!;) ". I "

Resplu(.ão.--Pl'oceda-se na fárma d:àclel.·RliÇ/I,
J de Marçõ de ISão. - Com a RubricQ! ~~ S.,<M,
o'' Imperador.-- l\IallqueQ;1 de ll-anbaeell3.. ~ No
G/rI'tol'io actual do Thes.oul·o Nacioual.,

RESÕLUd,(:s' DE i Di M!I\C..o.
.' r . ~ 'r uli

liIanas'ei·jpt áulbeoli' •
. "~I .

Vicellt~ Jo~é de Araujo Lobo pl'etende que O
luga( /leI Fiel tln 4.· Prensa da, Igodão da l\Ie~a

da Inspecção <1a'Bahia he hum das compreheno

<lidos no § 4.' da lei de 5 de Novembro de
182.7. que extinguia a dita l\lua; c nes.ta intelU·
gencia pede o pagamento dô :que tem vencido,
desde que o seu ordenado fioi suspenso pela res·
pccti\'a JU'Dta. e que para o fuhll:a!fe lhe conti·
nue a 'p'agar ou stdbe conceda. o h~gall que exer·
oia José F[lanoi co da Silva nu D,de Secrétario
da Junta de Justiça da ProvineJa: _ .

O Cootaàol1 Ger.al da 5:~ Repa·r.ti~ão fo~ de pa,
recer .que, -cm ri'gor, rsó podennser eGO idera~Ol

pro\'imentos \-italioios, e por iSdo ClJmpl'éhendt·
do no referido paragropho, J3.quel\es que tiverem
o cOPlpetente I1.\varill; mas;roomo UI Pro,vi~ão do
Thesouro de 12 de N.dvemb.ro de 28 mánda qQe
se hajão tambem por vitalicio.s os pillvimeotol
da Junta do Commel'cio e Resolu0ões de Coo"
sulta, entende que os Avisos Imp~1'Íaes defem
merecer igual consideração.

O Procurador da Fazenda respondeu que a
decisão deste rlegoéio d'epcnde do Poder LegiS
lativo. O Escrivão du l\Iesa do Thes.ouro congor·
dou com o Contador, em que os A'Visos em ou·
{l'O tempo produzião o ~treito .le ql\alqil~er lei ou
Alvará; entende pois qlJe Q SuppUca!lte'R9desf4'
attendido, mos que '~e.vja cQnsultat'--se.

O Conselheiro Thesoureirq l\lqr' tambem co'
tende que devia consultar-se. Remettido o' nego'
cio á Junta do C,ommefcio, .rq I,l0ndeu o respec·
tivo Secretario Ique Lo.Qo nãPrR,óqe ser c.ooside·
rado vitalicio, pOI; não estar na letra da Provisão,
sendo comtudo digno) de ser admit~ido a outro
emprego. .. j

Parece ao Tribunal que he dltSfa voravel ii pre·
tenção a lei qui:. abolio as .l\lesas de Insp.ecção l

por não ter o SuppfiQ~ote sidó nODlellclc por AI.
Taril, Resolução de Con~1.1.1ta Ol,l Provisão 40 IDes·
mo Tribllnal firmada em lei, cpmo d~ dita Pt~·

visão do Thesouro, expedida 11111. conseqõlenClI
da Resolução tie Consulta cJe 4 tle Novembro de
28. Concol!da porém com o .~ecretario, quao to

a outro emprego. que póde esperar. nio, 9 de
Feycreiro de 1850. I

Resolapilo. -,.' Cnmo parece. raç;o, \.; ~~ Mar
ço de 1830. - Com a l'ubric;J <l~ S. M. o I~p~

rador. - ~Iarquez de Bal'bacellaL- No carlor"
actual do Thesouro Nacional.

JlESOLU.çIo DE i DE MARÇO. ,

IIIaDuscripto aulbcnlico.

Foi a con nltar o O.ffi6ib da Junta da Fazendn
do Pal'il, N. 2~, de 6 de Seteuibro de 182~, ~obi'e
a mis~ão da cohran'ça do Impoóto de. 8':jj) rs.
cm Pipa de aguardente, 11 este offibió acotnpanh;'l
rão não só ou'ros fIa di.ta Junta anteriore , pQmo
di fel'sas informacões c documentos :Icerca do
m'eslOo objecto..

O que, sendo visto pelo Pc.ocuradnr tla Faz,en
da, responde'J:- A Junta (leve erIl refracção
cumprir as ordens transmiUidas na Provisão de
!li de Novembro de 1827, e segundo a Jmperi'al
Resolução de 9 de Novembro, em Consúlta de 25
de Outubro de 1826; que o negdcio e~tá claris!.
simamente resolvido no mesmo 'sentido 'pela Pro
visão de 21 dé Agosto de 1821, pelos §§ 5 c 2'8,
e §§ 51 e 57 do Decreto de 4 tIe Fevereiro de
1823; dcvcndo o Fabricante pagar'e 'haver esta
importancia do Compra'dor em accrescimo ao
preço; P9i que o contrario complicaria, e daria
muito prej uizo ii Fazenda; e que o sJstema fir
mado no Dec(eto dito de 4 de Fevereiro de 1823,
e as Imperiaes Decisões po.steriores, mui van
tajQso seria, regulando nas Provincia~ em que iIa
Alfandega... concluindo que o que' a Junta re
fac, como desculpa, grava mars e mais, porque
e quiz fazer interprete a responsabilidade soli

daria, parecendo-lhe assim éor\sult8\'el.
Parece ao Conselho que o melhlll' meio de

terminar estas que5tõe be correr hum véo sobre
o passado, e pro!idenciar convenientemente para
o futuro. Bum imposto de consumo de certo
não póde exigir-se com jlisliça ao Fabricante do
gcnero sobre o qual (;lIe pesa, A. repugnaucia
pois dos Senhores de Engenho da Provincia do
Pará ~em a natureza de defe a natural, que os
tributos são devidos, segundo a lei, e se esta lião
he clara, se não deve interpretar pelo Governo
em prejuizo do mesmos. Quanto aos O'illciaes
d.a JUllta que deixdrão de arrecadar dos Povos
e~tes tributos, segundo o exige a lei, bem que o
Con elho os repllte re ponsaveis, todavia he tão
complicada a liquid<Jçã.o de sua re,pollsabilidade,
e de tantas consequencia na pratico, que melhor
partido parece o de e deixar em paz, tendo por
castigo de ua ia ufficiencia o serem de-tituido
de seus Empregos, como' semI're cumpre 1Jue o

COlDO com exemplos de casa se póde comprovar,
6 que á comt"ncia do Infante D. Be'nrique e dos
Emprehentledores que \rab:ilhárãp debaixo tIos
seu auspicios, se devem as'desco-bertas e vanta
josas navegações que, v~ncma tanta dj'fficu1da
des pilysicas e mo~aes" en~iqliécêrão -depois à
Portugal, cobrindo- d ae gloria' c dando nasci
mento ao Paiz que hoje habitamos. Rio., 10' de
FevereÍl'o de 1830. . c

Rtsolução.......JGomo parece.' Paço, \ .• tle Março
de 1830. - Com a Rulll'ic!I de .S. 1\1. CJ Impera
dor. - Marquez de 'B~rbhcéna. - I.Yb cartorio
actUfit do ThesoUl'o Nacional.
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M:mlls~ripto all(hClllico.

nEt\oLuçAÕ DE 1 DE UAnço.

impedidos os lugares durante IlS ~e5sões da Ca
mara ftlunicipal. Paço,' I de l\larço de .850.......
Com a rubrica de S. M. o mpcratlor.-Marquez
de B:u'bacena. - Acha-se 710 Cartorio actual do
Thesouro Nacional.

BE8!lLllÇio DE ! DE MARÇO.

!í30Dacripto autheotico.

A Junta da Fazenda da Pro\'incia da Bahia deu
couta de que, ten'do occorrido !lti\'idns acerca da
compalibilidade dos ,cargos de Vereadores da Ca
SIIura ~lllnicipal com o desempenho elas obriga
ções dos Officia.ell da 'Fazenda, permiltira que até
II~ II hOl'a5 do dia eslil\ 'ssem 113S soas Rel~aI'ti
clões Innl.cenoio José de Oasll'o, Official {já Se
~retaria da mesmn Jllnl;l, (! LasaI'Q .José .lambeiro, I }<'oi n consultar ao Conselho da Fawnda o offi
Escl'hão da Jntendelloill da Marinha, Os quaes, ciu do I'rt: idenLc da Pl'o\'jncia de ~linas Geracli
lião quercndo valer-se d.i escUsa que favoreeia a de 2. de Julho de 1825, sobre O' ineon vllnicntcs
C, L. do I.· dé Outubro ~e '1828 Art.' -19, t.omá- que lem re,ultado da obsenaneia do decreto de
rão rosst: e estão ·tio exeroioio <los referidos lugá- 18,le ijarço de 180 I, relutivo aos' por cento con
res.de Vereadores'. . . - \ ceMdo.; :lOS Deputàdos lia Junta Jé Anmioislra~'ão

O Offici'al Maior- da menciohada Secretaria, Gorai !!ncarl'egllda da upuração e cowança da di
que igualmente tinba accitado <l mesmo lugou, vida activa da Provincia, pl:Jinrlo a nccessal'ill
não havia tomado posse por ololesto. ~ pro\'idencia para não continuar 8emdhante pra-

O Conlador Geral lia 5. a _Repal'loição enlende liea, como prcjuJicial ii Fazenda Nacional.
'lue não pÓlle llcixar de padecei' ,) ~el'\'iç(), pOI'que O OeseOloarS'ador ,luir. dos Feitos tia FazeniliJ,
das 9 horas ás II ha lempo insufficienle para O a queCll se IIjal)uou illforma~'e sobrt: esle negll-
desempenho do trabalho da Repartição, scndo cio, disse: - Que, reconhecelldo II I'rc idente da
pbrtaulo o negocio digno de p.rompt•• providen- Provincia de Minas pertencer ao Poder Legislati-
~ja. \'11 a re"ogação tio .ICCretll de 18 de l\larço de

O Procn,radet da Fazenda respon,deu que -só o 180 I, qne crcou huma .I unta Adroinistralha en-
110uer L\'gisl<ttivo pó:le dar prm'hlencia a este res- carregnda lia cobrança da. tlj\'idas da Fazl-nd
peito; c que entretanto ~e df:\'c appro\'ar a deli- acionaln'aquella Pro' incia , as~igl1Hndo·lhe o
bcraçãu uaJunta, porqne tI'outra sorte seria obri- por cento pt'1a untiguidade deIla~, plls8a a pedil' II

gar aos empreitados a' pedir li sua escusa, para revogação do mesmO decreto jlluirectalllelllc. de-
não liC'orem p.rin.dos 1I11s, ol'denados, lal\ ez seu llominando pralicas ahushas, o que ~e acha cita·
unico meio de·~ubsislencia. do nO, cítado decreto, o que ha huma Hlrdadeira

OEscrivão da mesa do Thesouro foi de parecer conll'adicção; e continuando a cxpendel' razões
llue os Officiaes devião aproveitar-~eda espusa paro appl'o\'ar 11 llecessi<1allc da ro\'ogaç,io d(l de·
llue permitte a lei; 1° porqu!! não he menos re- cretô, conclue pedindo que se mande fazt:r hu
le!ante o scniço das llep.artiçóes ,; e 2" porque ma nova repartição dos pai' 0ento pelos cxecuto~
uao SI! poJJlffi pagar onieoados sem exercicio nos res, com exclusão dos membros da Junta, f1 que
resp~ctivos empregos.. A' vista POI'élO da rel!pos- elles só se deduz.io da.~ uiddas contrahidas de·
ta do Procuradol" da Fazenda, enlende que o lIe- pois da creaçüo ua1luelb Junta, que impol'ta o
gocio lIe\'é 8cr consultado. mesmo que a I'c\'ogação do JIIendonado decreto,

Ao ConseHieiro Thesourciro MÓI' pareceu que e nté a de outras muitas leis anteriores citarias na
be incompativel o curuulati\'o exercício de ambos mesma representação, que todas th'erão em vis
os empregos; jnlgando porém que a nl)mear.ão ta as dividas antigas, e muito principalmente o
recahira sobl'e Í'~<;te.. empreg-ados pOI' falta de ho- cilado decreto de 180 I, que os I'cgullYD ~e-gundo

f~I!!IS apl'os; he dc Vuto que se apprllve o seu cxer- a s,ua antiguidade, e pOI' lt:rem ellas chegado a
Clt:lQ, descontando-se-lhes os \'ellcimcntos uos hutrla,exccssil'8 quantia pelos ann.os de 1797. EIll
dias que forem li eamal'a em bCllelicin (Ia Fazen- cujos teemos he de parecl'l' qne não cabe na" ,H-
lia, \'isto tel'om acoitado yolnlltariamonte, triuniç.õcs do Podcr Execuliro o deferimcnto da

Remellido O neF'ocii) 30 _Constllho ,rcspondeu representação.
o Prochrallor da F3zcltIla que ustenta \'3 o se,u O Procurador da Fólz.:lldn, :I qUllm 50 deu ,'iS4
pa~ect:I', deventlo praticar-so cnU1 csteS elllfJl'cga - I a, confol'mou-, e com o ini 'tI'O infnrmante.
,los o IIle';lOl1 que com al.(ucII os que fão J nizc' de 1'3rcce ao Cnn t:lho que, ~urIHI"t(l mereça toda a

.facto, l'Jue não soifrem UC~COl1to, quanllo neste ullenção do Go\'crno a representação dQ Pre 'iden-
exercício. to da Pro, incia de ~lina ,toda via nenhum~ 1'1'0-

1'1I1'eeO' ao Cons~J1JO qne o dous lugares ou ,illeocia!la ora a tomar por jft se ter pro'lidcn-
CIlCHr%o não lião incompativeis; qtle o trabalho ciauo sufficientemente na lei dc 15 de No\'cmbro
cll'cctl\'(l na CallJam !le ju~t.b iOlpcdilHel'lto p:II'a tle 1827 soh"I: o OJ,j"C10 .Ia lIWStnU rcrrcscntn
s~lhes 050 irupulal' cm falIa nas estnçúes respec· Ç;IO, extinKllilldo-se no § 5.° dolla o~ emoluOlen-
hVas; e que, n50 POdl:lldo >CI' nOllllevt:mcnl 'aP,- t"s cOIll;cuiJos pelo <lecl'ctll ,le 18 do i\lal'çl) de
Cusnll.o. de õê não a[,..t.veflaI' '01 da c~cllsa que I fio I no' Escri\'ào ,ln Junta (Ia 'Fnzf'!nda, I'roc"l'a
pCl'mll~c a lei, por ter, o seu proccdimento n 1're- dor ': Juit d"8 feitos dclla, pela cobl'unça da:. di
5U~pçau Ile louvavclpalrioli.:·1l10 devcappronll" \'Íllu, da Pr,nincia de l\lilJus. Rio, 19 de Fe\'e
~c a .1llC'lida adopta,la pela Junta: Rio, lU ue Fo· r.lil'o ,le I '30.
Terl!II'O de .850. Re,~olllrão,-CoJllo p:lrecc. 11aço. I.· de 3Jar-

lle.s01uPlio,,-:-CllmCl páreoe, consiucl'3udo-se 90 de J 83o.-Com a rubrica de S. lU. O mpera..
TOMO TU 19
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nESOLuçAÕ DE 1 DE MAnçOilll: :1,830.

ManumipWanthenlico.

Forão a c'onsultar ào GIlmselhil dnFlazenua os
Officios ns. 10 e. ~?" l1.a ~u,nta 4a Fazenda da
Provincia das Alagoas, a 'erca da arrematação
lJue fizera -da metade'dos r .ndiRléntos da AIF:fn
dega da ditar_ Pro,'in~ia pelo' tl'renniO' -8e 18'2$
a 830,. de que p-eclu. a' oomp~tente np}1ro-'

hcaos .' ; ~11'1 ,r ti' I;. J ,·1-."

- ,0 Proouradnr. da FazenfIa respondeu .~uc dé
ria li 'Junta da F<1zenda da;.l?i'ov~ntia' dos.Ala"

gõas 'tea: l1emeuido numa elngào,' p~mtM'adl1.del
que produzira tno ' trir,nllio' antc&caénte-, - ftlIetlllde'
dos dlineitos;, Idecuj a'at'relOal.llçáll $e ,irB'tll, I rn'tls.
a sua fallJa [do ·éilrlotidão não fàrli que deixo 'dt.
aeieditar 90 nor i ql!le -à·lJirnta,otn,gloU o)n- re -pei
toe d'esse'ronuimento, 'SIH~cr(i) :advorl1Ílda pa,ra:ol6.I~'

znr em ,ca!t() . sem~1 han ~S.-) lO,'Edital por -quo 50

an'nunCÍolU, à l1hem'ata'~ii(j 'Qiio teve ia d'eel~13 ~

ção qlle' el'li .nMeshria' dns dias prlmisns' em 'ql'lc
0,1 confvaato se 'h.üilll·dc PÔI' -d llao9M, ~ (j ~th

qlIe se 11avia a"remat31', do que poderia re:l'UI~

t«r a' falia de ~oncurre~tesa licitar; ma,s, ívis .
m.tu sido·manifeStdmlÍnt'e Taotajoso o lanço d'o
arI!emalante, e não ter dr.pois appal'ccido quem
off!:reç.a Olltro ,mai-o.".,. convuá 'passllJ:-sé por. esta
.missão, eado tarribe~ a estc re pei.td IHhC"
tida ai 1uota. Emquanto.• ao mais /,i'cdhsidorlll
oumpridos. a; Lei de 25 00 Outubro· .d~ • 18'z!7
o as anteriores. relativas ti aes anel atações,
paro'pod~ eonscguir esta de qne se tralJa a im
pt;'rial approl\'açã~.

-P~ece ao .Con elho o mesmol'quh ao P-rocu.-.
rador dllliFaze,oda, acarescolltahdo que' te:ndo a
Carta de Lbi .de 24 de Setembro de 18!lB' re
(lnzil1o Gil clireitO'B de· 24 a 15 p.orJloento e.a
d~ 25 do Dilelltno mez e. =jnoo os dirdtos wJxlir<
deapão e ro~xpor'<JçãO' a 2 por .ollnto, ti, dcovcn- J

dO-<le tev ~ '" CClltO que cs a reducção''O.ãro.di...'
minllu1ú li t"tálidaue da receila elos dir.cit0S d'Ol;
ep~"ada, bald Ilção e 1'~çJCportaçüo, {}on~ém !'la!

:Jpprovn9ã'~ c4Õ'c' so lJaja. cLp. conedrl-cl' ao con.:
t a,clo, doolarar (expressamente que 0 "Ü0ntrac.
to suhsistiró pelo mesmo preço, nã0 obstante a
rcducção ele (Hreitoa çle onll'ít'c\a, fcita pul Car
ta de Llli.~e 24 dOe Setembro de 1828, o os de
l1alJeação e J'eexporLa~iio a 2 POI' cenló, na ról'
roa de Qlltra CortJl d'e Lei de 25 de Setembro
dQ me$~W .3QnQ ele 1828, eÜt.aodo-se 'assim
rc.clamaçõ'1s, dO!f oonll·"ctiluarC$ ucsLa l'e.nda, a
que dpria t<\:lvez ,occa~iã n approvaÇláo de seu
coutracto Sem essa re tdr.ção, devend()-se 1>1'0-,

ceder a 00,'0 contl'a.cto, se assim o não quizerGni'
aceitai" _ I

Ao CQQse)beiro Leonardo Piohei~o lleVlIs,
cOl1cellp parece ti me mo qu~ ao Procura
do.],' ria Fazenda, com quem se conforma. Uio,
19 de Fevereiro de 1830. .

Resolu[:lío•.- Como 'parece ao' ~Dsdho. .;...
Paço, 1° de lUa'rço de 1,850. ,.....,. COIU a ru6ricn.de

, .



REeoLuçÃO DE 1 DE MA.RÇO.

III:muscrillto 8tlthentico.

Foi ao Con dho da Fazenda para se comuL
tal' sobre a questão de deyer 011 não oe sal' a <ln
unidade concedida aos accionistas do emprcstil110
antigo nacional, pela earba regia de 6 de Olllu
bta de 1) 796.

Este negocio foi acompanhado dos requcri·
mentos de Joaquim José da Sitv.a Menezes, !\la
noel Maria Bregaro e outros, com os deferimen
tos obtidos a este respeito, e iostl'uidos oulro
sim de \'arios documentos, informa.ções e pare
ceres dados pela Repartição do rhesouro 'a
eiona!.

O ProcuradOl' da FaLen~a, a quem foi com
metlido o exame deste negocio, disse: que, em
aCCI'esceotamento ao seu ófficio de 27 de NOYem
bro do anco proximo passado, quando se tratou
desta, questão no Thesouro, que se andará m'his
acertado em esperar-se a resolu~ão da AssembLéa
GernlLegislati'fa , diriuindo-se-Ihe, logo que se
abrit' a pllOxima sessão, estes papeis, deixando por
iBSO de. meUer em discussãO' oeste processo o
que se vê esvripto no voto do Esorivão do 1Jhe
souro, em contrndicção ao seu referido o.lieio.

J9··

ameies' e- Gtial'U" lU,ÓIl 'rlq
eadaçãa do .d~dilQS tia
Eln'fi6Cll>liaação ea bOllt ;a- ,l."lltll,
cl~Gonimel'ojo, Cq~ E\êt:llU'ogão: 4t :oblleN,i '.enoiª
ás·shpplicnhl.Cs' j Oll' .que BO lb &oneJ!doa huma
pensá?' de i30~:t/J l'éis equivaleo~6'oo(~el)di~~~tP
dlYS 0'S'OffiOIQ', Ao TQJ'Ient'C.çol'(m.ej,Jo.ll.~UU~

J08é:'Lope~ "tülha ,a Jmlta lia. az~dl\Tda B'\b'
nomeaqo pora \ (j) I e:xercieio ;do~·ilil6s CIf\PL;6gie!l,

em eompensaÇ1ãu do oíIWiode 'Guarda. l\lnr 4,0
tabaaó ,·oój~ propriedade lhe. ha"ia:coooQàido g

o S I D., Jmio VI" ioom sobtev,i,,"cuoi.uí.s dit~s

duas.filhas, 'tUdo, ém rllmuOOraçâo.de 'cu .enj,.
çoS'. Tendo ~ido .extill:C~ Q l\le~a da lnspecçãQ
p'Ci lei de .5~ f 03'embro!~e 27 e:sendo flllleoi
do o pai das supplicantes, ella' ficarúõ reduzidas
á·miSêria se se lhlls não' conO€1l r o ~ue entendem
sor.1lhes d<l ido. r r , ,

O Cobta 101' da 5.' Repartição tIO"The 0\1 o lJl
tende ser dcfel'ivel a proten,ão.

Helllettido o neg~io ~o Conselho, responl1eu
o. Procurador da Fazenda que, allenla a justiya
das sllppLicante.,' se' lhes déve cOlleedilr a pensão
de Goo:t/) réi ,i5tO he, '3op , réis para cada hu
ma, paga pela Junla da Fatenda da Bahia. Pa
rece no ConselhO' que, não poHenJo eiIoolu<lll!-5e
a gra'~ da sobl"eviveneia, os supplicantee tem
direito á equi valente remuneração de' serviços
que se "eri6c~va no rendimento do dito offieio
a qual entende dever stll' a de {~oo:tb rili c1i ridi
dos entre ãn'l'baS' as suppLicantos cm igual paTte,
visto ter~c''a doduzir do rendimento O" er ioo e
pl'eealços Ido omeio cm questão. Em 5 dF~ \'e ..
I'eito de 1850. ' " I

Re~oluraQ.l- C'omo pároco,' Paço, 1 de l\Iar~

ço 'de 185'o.-Com a rublica'dc S. IH. o Intpel'a
dor-Marquez de Ba'l'bacena.-.ticha-sc no Caio,
ttJl'io aotual do Tlwsdltro N acio1Ul!.

I

,

I\ESOLÚÇAÔ DE 1 riE lIIA.BÇp~ •t
l\fanuscripto 8utbentico.

. Pedem D. Joaqu' oni acia Lopes e D. Ma"
IIQDO Igncz de Montepolicianno confirma~ão dos

Iik,çhlrb ~uê é se iLilufupto àé'Ve' esperatr fiúllla
úhWgal'1i'ca;"leI:li\sel'v'lh'tu'o-:se,ltmtretanto; áJg1cou
sas lib ,e tiidó' effi"qúe iI'CÉlll'stitlii!tclG"&S aelwg
modfaéTàs, ápéi r 7dú'anob1álilt§ como' tn,"dig
nb" d~'cor'I'eéçSo, (e'.qlléttUdo o que Or'à tobvém
f:i~ef'he~ ~oflt{{nea tlltô, "pl'o'~'(jvel'ralei[,orgl(n~
c' o;rl{é duro' qne ·fle "fegiitátfi'éntar,- exigrllll
RlIfa r'nl ~h üo tih'tlçãbào I ~IrlpeFt~; er'lde'ln
ptbP'8sho "sê .lf6'i.1à?'ll·o I11blio' de e amiúdA: I em
c aíFl\'U.rlià'l 'éláíl 'Pl'ovi rfciáS' las di vidas- da" Fil";
zen li, m~rcaiilIo'lis :.A:uttlliiaades do Poller Judi-
Cl1lriô' que d'ila suas b,iJsit~ na'O de oonhec'Cr érh
l' e 2', ~nstaf:i,~la.. IE~fu·êdii ültn'sobe-j' Impêriafl
Pre lmç';t de"S. "lU'.'T. 'ind'épertdetitc':dá infoMlu,
r-lio e' parécêr 'ad' :Jui't 'dit' 't01'Ô3; é l~da -peto
Procll.radbr· da Fareri~a ,I o, qual T 'UllltO'1 Be!;(~
caSo como' coi dutros de' iguat náttil'eza I:Írti
que: a óodsultà vet'Sa sómente 80'b1'1l 'piJ~tQs'de
direitq, tem sido sempre de .oto de se réortár
scniérPiahh! crhUlt6, qt,Ié só !!;etve lié, uenlf.ll'ur
aeUPrijhtezá 'lJ6s 'negoéi'oS;" com grln e p ejttizo
d:rI,i'dlIiinisir):if,lo PúBlica, pareeellt'lo-lbe denlai'
illtlecbrn,sn q;:nr,- t~ndo' á r.éi~reado hurr('l'í'i
bllôaL de Faiendli' ÇODsl1llivo nas lllatérias qlJe
tocão ti A.dmin'is'tração e Arteeadaçãó d Faréni.
da, é 5eód'o e~te 'ê'ornposto tambem 'de Ministros

'togadus provectosna càrréira'llal\1ngistratllta, ha
ja o' Ule~tnol'tibunàl de demorar o eu voro a
e~pera 'de ,hom pa;'~cer que solicita de lAútori·
dddll e~tra[]ha, p,aT':! con,s'últar os .negbclO em
que a lJei' lhe .presulJ}'e ~~her lia tanté, pilre
cendó·llhémais' que "u' g. ~l. I.' he qt1EJ cem
pele abonsc:I1HlI'-'Se éhl fárma . ordinatia I bOlil'
qltem Uíp '~àr'éàer e 'Mó ao Conséilló, ,cllíos
membr6s! devém munIr-se da sciei1Cia proprÍa
em pa\,ticular, 'para col1egjalmente datem os ,eua
paréceres, ,e'não s~lícita-los em Collegio, e por
de~piJcho de' outtas quaesqutlr Autoridades que
n~o ~ão do Conselho de S, 1\1. I., nem pal'eee
rem obrigailas ti' ar paréceres ,ao ,Conselho;
s~ndo certo, pomo a cx~eriei1lJ:a' tem mostrado
ao mesmo Cbu5enrcir'o E cl'iváo da Fazenda,
pôr todo o'teUl'lJO' que tem senido nesta Re
partição, que mais prejtlizos t m tl'azitló á Fa
lenda 'Phhl'ic,ãl fé 'Se' circuito do qne pl'bveil:'o~'e
ainda 'agora àcnba de cerlificar'-se mais;' pelos
m.uit~s, pareis qué o actual Juiz da Co'râa tem
mandátlu ao Conselho, retardados ha 4,' 5 e
mais al)nos pel{\s seus antc{}essores, aos qllaes
muitos <felles não farão para butra cousa se
uão 'pbra darem parecer, e que elIes dão d'erão,
o~'por sé forrar a e.sse trabalho, ou mesmo- pOl'
qualquer lJtitrd razão' de interesse proprio; o que
deve decidir o Tribunal a acabar com semelhan
te rotina. 'llid; 'i' ae Feveréiro de .850.

llesoluçao. .!- EStá bem.!""'Paco, ." de Março
de 1850, .L Com a rubrica de S. l\l. o I.-M'ár~
quez de Ba'l'bacená,-Aahal~eno Cari~liio actuaIJ
do ThC30Uf'O Nacii:Jnill. ' ' I " ' . ( ,

i'J



15~ B.1830.
Parece ao Cobselbo que o dinheiro /10 Thesou-

r lO se ·não pMe despender sem lei 'que autOJ'ise
a sua despeza :.que II lei fundamental d'acçiio dos
credores do ernpre~timo de 1796, pelos interes
scs r ..spcctil·o:" he a carta regia tlc 6 de Outubro
du J 796: que nesta carta se não manlta continua
a annuidade I!eniit;l por 15 annos; que, findos el;
tel', ~Ó hum lliplomll (\0 Impel'ante que proro.gasse
o nlfl:-mo periodo, poJeria :llItl)ri~aJ' a percep
ção da mesma annuidatle, fosFe qual faSl;e a ra
ziio que assi~tills~ aos mutnantes, pelos alTazos
dos pagamentos dos seus juros nas épocas dos
Sens vencimentos: não poclenlln servir de arsu
menta em c(lntrario o que a este respeito se tem
observado por despachos do expetlieote do The
souro.

ResIJlllçáo. l - Como parece. Paço, I de Março
de 185u.-Com a robric:l de S. lU. o Imperador.
-1\iaJ1quez de Barbaeena. -Ácha-se 110 Carlorio
actual do TilesoUl'O Nacional.

PORTARIA DJ, i DE MA.RÇO.

Imp, 8vt1lso.

l.\landa S. ~I. o Impflrallor , pela Secretaria tle
. Estado dos Ne~ocios do Imperia, 1'1111) a Cama....

.Municipal tia cidade de Cabo Frio remetia, com
a bn:vidatle possivel, ú mesma Secrr.ta ria de Es
t&do, huma ínformaçlio exaf'\a sllhrc os artigos
seguiutes: 10, qUI) escolas de primeiras letr~s e
grammatina latinn existem oa dita 'filia e sel1 ter
mo respecti\'o: 2', qual seja o numero dos alum
nos de carIn hum.l dell~s; e se as de primein,s
letra' são ue ensino mutuo: 50, 5e o lugar onde
existem he commodo para m:lÍor r.Iifl'uslo dei en
siuo da mocidlltle lo seu tl'rnlO ; e, flll~ndo e lc
jão mal collocados, declnre pnr~ onde se devem
mu.lar, ou se ha jlrc.ci ão de se cl'l:arem outros:
4", se os lugar('s do terl1lo em que I)xistem, ou
de n{JI'O se del'iio CI'ear, ~ão p"jlllln.,os: e 5',
finalmente, ~e as eseolu' de meninas ~ão ii cusla
rla Nação ou de mestras particular,s. Palacio do
nio ele .Tuneiro, mo' I de l\1arço de }850. 
l\larqlJez tle Caravellas. -Acha-se no Di01'io Flu
minense n. ,8, de B A b1'i[ de 1830.

Na me'ma conl'ormi,lude e data se expeclirii@
Portarias ás Camaras .i\lunicjpaes (,le toda' ~s 1'i1
llls da prol'incia.

JNSTRt:cçõns DE 4 llll MUÇO.

lmp. avufao.

J.0 Ém cada hum. dos trapicbe· desliI cidade
(c...~ccptlJ:JndlJ o da Ordem), tlU que se J'ecolbem
gencrus 511j 'ilflS a direitos naciooaes, h:n'eril hum
agente t'ncillTegutfo de eseripturm' eD1lil'l'O PI'O

l'r1b a Cllt, ada e sahiua desses geocros, Com a
nt.'cessaria e exncta individua!;ãO , quanto no 011

me(o .Ie \0IuIl111,. origem, qualidade e quantitl~

de nome dl)s eonsignatarios ou proplielal'ios a
quem pertenoe uispôl' delles, da embarcarões
em quu forem navegados, e o dia, mez e anno
eni que fOl'em recolhi.dos.

. 2.· Além deste livro, b3Yer~ outro a cargo ~o

mesmo agente, sómento: para a entrado' c sahiaa
das caixas, (e.ehns e barricas com aSS\lcar, lançan.
do na flotrada o nllnJ.;ro do vüÍ'ume onde se fi.
vricou e f) anno .Jc ~eu fahrico, o arrobamento
ilbpecção , llJ.arca do engenho, C(l1D ali mais de
c\:lrações determinadas no paragr~ph~ untece
deot~ , e na sahida ~ ordem e dt:spacho da ad
ministI~'lção. QI)~nto a/Is mais generos , basta
apresentar-se o uespacho, como est{. cm, pra~

5. o Este~ livros se1'1 irúõ annuahnente, (' se
ruhricados c enr:errauos pelos Contadores Gera
do The~ouro, r'a fúrnlll estabelecidll.

4. o Os Agenle~ serãu subortlioatIos ii Adminis.
tr.'ção fh~ Oiversas fiendas Nacionaes, a quem
pre~t;II'!IÕ os esclarecimentos Ilectssal'ios ~obre

interesses Ui! Fazenda Nilci()~lalou cOUlmoditl,lde
das parles, pre~tanJo fiança por todo e qU:llquer
eXlravio.

5. o O. Agenles n')t~rúõ nas C()S~S tIos despa·
chos d .. s genalls a que ~crem sabida as q'J,anli·
dildt}5 'que naqudle .lia s.: embnroarem , e assim
contillliarúõ ljté preenchul; I) dcspacllO, nolaUllo
a final o rusto qne deixo de embarcar, e fica exis
Lindo no Irapiehe, no ca:o tIe não se preench~r

a lotillid~ue do< dl?sp~cll\1s. Estes meSJllo.~ t1e~pa'

chos e1el'cm revcI ter p~ra a,ad inish'~ção.
6." Ficão os Agent<:s nutorisados para I'epl'e..

~('nlllr, pcl/l illtermet!io do Administrador de Di.
vC ..~a3 Rendns aeiollüe~, n necessiJalle ,Ie algu.
ma provillencia mais, além das determinauas, pa,
1'~ melhor Jesempeoho das obj'igaçõcs a qne fi
cão ligados, para ~cgurança (19S direitos UO gr..
ncrqs rccolhhl ..s 1105 trapiches publico', como
depositos geraes estabelecidos em ulilidade da
Fl1zenda e do commercio.

7,' Exccplu:II,do os dOlllingos e dias sanlos de
guarda, del'erilõ os Agentes em toclns os maÍj
dias comp~..ecer nos Ira piches, , e nelll's cons'·r·
var·se, n o tempo de 1 crão, desde as '7 ho,r~s da
ul3nhüa até ús 6 da tarde, e no iuverno desde a
8 di! manhãa uté Í1l;;) lIa taJ'ue, não lhes senLlo per·
millido reti ..ar·se dell!'s antes di,ls hOl'as mnrc.ad~s.

\1('m desnmpara-Ios dia inteiro por qualquer ill
cOI1\'elliente, nind~ mesmo imprevisto, sem que
prhneiro appa ..c~a CJuem "5 deva sulJslituir.

8. 0 \f.l~ .AB'qnlcs fiea-Ihe, cO/l1pelincJo (I Çum
primellto da i'(lrtnria de 28 de NOVt'Olbl O ~c

1829, na part(~ que lhe, tnca.
g." Os prOl riet~JiI's ,; aJmilli~tl·~tlol'es (los tra

piches não tle\'cm tc;r illl1ur:ocia alguma lias ai·
lribniçõos do. Agente., cOlllpetinuo·Jhcs o atr~l\'

ja cconOIlJico <los Seu trílpiohes t~mo b.cm Ih~

parcce,r. r ,

O admini~trau(1~ Je\'fl. visilril1', lH'.· ~i ou pelq
Escril'ão, CJ'lando lhe parcc,er cOI~\'eniCRt~, t(1(~fJS
os trapiche,s çm que se achüren~ dcp9;:itad()s geo{
oel'os sujeitus aOs direitos_QJ1ciooae', para eX,I

miuar se os ageutes cumpreru com 'os seus çlevc~

res.
Rio de JlIneiro ~ 4 de l\hrçô Je 1830.-}1ar·

quez de EaJ bilccna.
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A.VISO DR 6 DE MARÇO.

Desejando S. 1\{. o Imperador facilitar e pro
mover a liberdade dos escravos, sem toda\'ia
coarctar o exercido dos direitos do'! spnhOI'cl'
permiltidos por lei, Ba por bem que V. S. pro
cure, poc meios eloeeis e persuasi vos, iazcr reali
sar aos supplieanlc! João c l\Ianoel, mencionados
no requel'imeoto incluso, a liberdade prOlDelti(fa
por sua seohora, huma vez que e11e- entreguem a
somma pela mesma designaria. Deos gus·rde ti V.
S. Paço, em 8 de l\Iarço de ~8:5n.-Vi conde de
Alcantaro.-Sr. Luiz Paulo de AralljoBastns.
Acha·se a {l. 108 do Liv. Ioda Côrte na Sec'etcl1'ia
da Justiça.

IIInnuscripto 8uthcn.tico.

.pORT,~RIA DB 8 DE MARÇO.

lIIanuscripto 3$ltbentico.

AVISO DE 8 DB MARÇO.

AVISO DB 8 DE MARÇO.

AVISO DB 6 DE MARÇO.

ManDscrip~o autbeuticQ.

IlIm. e Exm. Sr. - Sendn presentes 8 S. M. o
lmperador os omcios de·V. Ex., datados de :l do
corrente, sobre o destiuo que devião ter alguns
papeis enviados da' Secretária do extincto Tribu
nal do De embargo do Paço, pertaneenle. "'S pro
visões tI/\ lapso de tempo com embargos etn par·
te del1es, e a respeito de outros rela lhos II de~

pachos de livros na Alfandega remellido~ com o~

me~mos livros cxi~ferltes naquella Secretaria,
hom'e o l\Iesmo Senhor por bem ordenar 'lue
os papeis cuja remest'a não foi ordenada pela lei,
os faça V. Ex, guardor no arC"hivo tln Supremo
Tribunal de .Justiça. Deos ~uarde a V. Ex. Paço,
em 6 de ~lamo de 1850.-Visconde,do Alcantam.
- Sr. Jos~ 'Albano Fragoso.-Acba-se a {l. 107
v. domesmo Liv, Ioda Côrte, na SeCTetm'ia da Jus·
tiça.

Munuscripto authentico.

Representanuo a Camara Municipal da ,-iIIa tie
S. Francisco Xavier d'Illlgllahy, que José Anto
oio Gon9:1Ive~,eleito em Pelouras Juiz orrlinad
parà o cOl'l'enle aano ,se I' c~sa a tomar pn e
daquella vara, a pretexto de não ha ver preHado
juramento ú Conslitllição, S. M, o Imperac1r,r,
não llnouindo úquella e. cusa , bo po~ hem que
Voo. o faça constrangeI' a servir o sobrediLo lu
gar. Deos gual'lle a Voo. Paço, em 8 de MarçJ fIe
1830.-Vi conde d'Alc3utar.:l.-":"SI'. Otllj,llIr da
Comarca do Rio d~Janciro. - Aclla-sea fi. 108
do mesmo Liu. Ioda Côrte.

ão tendo a cad1~ do Aljubc apacidade uffi
ciente pal'3 tlceommo()ar-se () oum('ro de pl'e'o
que infelizmente tem crescido, hOll\'e S. 1\1. o
Imperador por bem destinar pora prisiio civil
huma casa que servi" <learma""em de polvora e de
prisão militnr ná nba'das ·Cobra!; e sendo indi 
pensa reI Jazer;se-lh~Os conoerto e accommoda-

MnnU8cripto nnth"nlico.

filIO. Q Exm. Sr. - S. M. o Imperauor, e~
00 equeocia do que V. Ex. expôz no seu offieio

de 2 do correnle, que acompanhJu a resposta da
~ pelo Secretario do Supremo TrilJullal de .lu '
~, acerca do "ecebimento dos movei perren

te es d Secretaria dá e,'l:tiucta mesa do desem-.
Irg\lllo Paço, oRa pOl' bem ol'denar que V. Ex.
. faça receber e aocommodar na C"Sn da Secreta

lIa.do mesmo Trihunal, a cujo uso forão d.e tina-
fJ por avisa de 15,de Janeiro do al/noptwado.
Um de sei' desoccupa la a casa em que actual

me.Dte se achão, dando V. Ex. conta lt e la SeCI'e
lia de E tado logo que se tenba efi'ectuado e.ta
udan9a. Deos gparde a V. Ex:. Paço em 6 'de
r,ço de 1850. - Visconde d'Mcantnra. - Sr.

OSe Albano Fragoso. - Acha-,se a {l. 107clo Liv.
104a ,Côrte, l1a Secretaria da J U8tipa..

A.VISO DE 6 DB MARÇO.

Manuscripto aUlhentico.

IIIm. e Fx, Sr. - S. lU. n Imperador, pelo
molho ~a mui sentida morte de Sua Augusta
Mãi, a Imperatriz Rainha de Portugal, Ba pOl'
hem pel millil' audiencra aos Iribunaes 0.0 dia terça
eil'O 9 do correnle, pela huma h01'1l da tarde, 00
aço da oidade; e he senido que V. Ex. o acom·

paohe naquellc acto. Deos guarde a V. Ex. Pa
Ço,em6cle Março de l85o.-1\larquez de Cara
lellas.-SI'. Darão de Itapõa.

AVJ~O DII 5 DB Mnço.

lIanu8crillto authentico. ,
rendo !l IlIm. Senado da Camara Municipal

de la cidaí:le, em CllDrprimento da Carta dç Lei
de I UI! Outubro de 1828, nomeado os cida
dãos João Silveira do Pillar, José l\lartins da Cruz
Jobim. Antonio efonso Gomes, .João Pedro da
SUYR Ferreira, Antonio llibciro Fernandes For
hes, Cypriano José de Almeida e José Augusto
Cesar de Menezes, para forl1lnrem a commis~ão

destinada n yisitnr as prisõ s civis t: ecc1l:~i&'sticas
etodos os estnbelccimehtos publicas ()e carida
de, Da S. lU. o Imperador por bem qUe V. P.
ROIa. dê as pro,idencins ({ue forem necessarias
a6m de serem franqucaclls á mesma com missão
o car.:ercs que existirem este mosteiro. Deo:!
guarde n V. P. Rma. Paço, em 5 de ~tarço de
.S30.-Viscolil1e (J'Alcnntnra.-Sr. D. Abbade
do ftlosteiro de S. Bento. - Acha-se a {l, 105 ti.

do liv, Ioda Côrte l1a SeCl'ecaria da J ustira.
Na mesma conformicia.leedata aos Provinciaes

dos conventos de S. Francisco e de N. Sra. do
Carmo, ao Pro'Veclor da Santa' Casa, ao Chan
eellcr da casa da Supplicação, ao Dispo Capellão
Mór, sendo para este lamheOl I'clalivo a \;sita
do! cOnventos d' Ajuda, Santa Thel'esa , o Reco
lhimento d~Itaipú , e ao Inlendeote Geral da Po;
Iicia quaolo ao calabouço.
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e providencias ~e> mar~i qU4J'" culpados
prendão, paTa sel'em prom'ptamente castigadOl
com todo o rigor O'ás ~\lis'; no qne não deve ha
v"efW Dilenor o~i .sl\o. lacio o .JUHfl ~nel'l
eUi'8·4e AAm:o f).e. 850'. (ft d,e. do ,fti9 ~'

• ( UJ. I

I. ' ,'J ',: 11ltlí~ oi••)l o
ClRIJUI,AJ\ D)} 9. p~ Sql: J .' I

.:> 'J, .' '{}dIl. Pla.nrlhlll'; I .

11,' 'Il!c ., ,(';', "I, " ',. IlI1 .j' I

IIJm· ~ R.~Pl· SJ:·.1 ,lj>f;1p.r;nil\M~p, o ~
de, \p.~~.Maio de I~H que é19 .·QfflicWe;s,~e
liJlÀ~ l~q ~~lf.{citQ se dcseon~ ne}P de,c4n3eB"
d~ seps v;eI:\ciqlenr.;os meQsaes; a .f!lp.çr~,p
do m~io ~olclo ~ eD;lO;!.U1nCnLQs· q~p, pelas ~

re~p.ec,~~vilS Pil~entl1~ l!l,cs ,Qoml\~tc. PlIgM', re
te)l.~0·se para Q, T)Je~,uGg .p\lblicon~pdoll oSJ~iJ

mczes, •. a, import.~Qcia de t(l,C', :~Ç&p0'ilt9s ,
burna: c.ontll Ç~tÇUDl ~a4:t ·€\a.sI,RlPSIl :O5~
posição, e~ta q.Q.o fPI1Ln,Qya~n~ .pcWijrada 'Df
Decreto l1e J l. de. ~o.y)eml>r.Q ,<\e ~-&~~, .qu~lllr

deg~~JneJQ que !le IWlta: "9S Ç)ffic,j,allt\ dlt,lL,"[Ii.IdIl
c Or~~l!anÇ6S,l,q~t;,.lqgp qqe for.l(m4AsM{(qW~

sqtAsfqção np Thes W;Q. Ppbli~.o, (o, ~(lp:jpet,çn1#

meios ,s;plpps~,ç na~~;t'l\t.u:\ de~1jtl\4o d Gu~

o~ ç~lOluI)Jept~s, de .SUll ~~te~s, §ep:\ O'Il,ue ~
po,deráõoentç~r no, c~~rcicio dç seQ~ ppstps~.lIeJJ;

u ar dos corr,s.pon.d.en~es djstioq\\f,~m:. ~ ç.q~1

presente a S. l\I. o ImperadOJ:,qu.~, li\ãO ~q~
te aquellas providentes medidas, se não tem fi!.
calisado, como cumpre, este ramo, não ponce
important~, das Renda.s Pnblicas', cujo extratio
ou falte de arl'\lcadação muito convém evitar:
l\-I-anda, portanto, o mesmo' A. S. recommendar
muito positivamente a ;estrictll obser·vancia ao!
menoionados Decretos ;'e, pára que haja a maior
regularidade e exactidão no seu cumprimenloj
Manda, outllosim, remetler:a V~ Ex:. :. i·, huma
Tabella que /lesrgna as qoantil\s cm qure 'importãt
as Patentes dos O.ffi:ciaes de 1." linha, ségutldoOl
seus 'postos; devendo sempre dcblarl1r-"se,OI
Guia de qualquer Offioial que hajn t1esahir pa1l
fóra da Provincia, se teJIl ou não safisfeito Q pi
gamento da Palente do seu Posto actual; ~',

hum Formulario de Mappa" pelo qual se devera
regular a Pagadoria dessa 1F1'0'Vincia de........ UI

remessa que fizer todQs os. ~ m,e~e~ para o The·
souro Puhlico ua importancia dos descootos feil05
couforme aquella Tab.ella, ll"OS, Offici'3es qne, pOl
Portarias ou Avisos desta, Scc"eta'l'ia do B&lndO,
coostar haverem sido 'promovidos, e do quolj 01
mesma occasião, remetterá impreterivelmel\li
huma copia 'li mesma Seel'ctaria de !Esta'do ;
finalmente, hum excmp'lar.. de cada: hum UG~

cretos citados; afim de qlJ'e V'. Ex. ,pela pa:t!I
que lhe toda, os faça cump,'rr 'P0nctualme I

observando-se o rnetbodo lIgui 'Prescripto , plllO
que respeita ao 1\ e ficando na'inlelligeR(}ia dt
que ao Governador das Armas ou Commandanll

- da Provincia se dirigem iguaes ordens nesIJ
mesma data. Deos Guarde a V. Ex. Palacro ~.
Rio iJe Janeiro, cm 9 de 'Ma1!ço d'6 J85é.:-'
COlitle-do Rio flarllo. - Sr. Jo!éCarli>s Pe
de Almetda 't.Orre8. ."

N. B. 'ExpediCHie Ciroulàr atot1a'S it9 Pto*

D.ECRETO DE 8 DE MA,nÇO.

, ( Coll. Eraz..
'\ , .

aei PQr ,pem, tendo ou-vido o lUqQ Conselho,
deEstado, fazer exte.nsivo ao Corpo deA tilhariB,
o perdão concedido ao.s Desertores 40 Exercito, \
pelo Deéreto de 18 de Outnbro ultimo; devep
cio,. portanto, gozal':d.o referido perdão aquellell
desertOl'eji' do mencionado CQrpo que se apre
sentarem nesta Cprte 3,0 respectivo Comma,o
dante, dentro do prazo de 2 mezes, contat\m; do
dia ela publicação do presente Decreto, e nas
Proviocias aos Presidentes dellll,s, dentro do mes
mo prazo, igualmente contado dq dia da sua
publicação nas mesma 'Provinciás. O Conselho
~upremo 1\1i!it\\l', o lenha as€i~ enlenrHdo, e
faça e~ecut~r c'prn os ~es'pachos pecessarios, pa
lacio do Wo dc,J1\ncÍl'O, em 8 de Março de ,850,. r
9·· da lodepeodenciíl e do Im.pel'ill· - COIl}, q I

rubrica dp 15. l\:l. ,I. - Mar.quez de Paranaguá." , •

POnTARIA DE 8 DE MARÇO.

Coll. .Flancher.

'fendo representado D. Nicoláo Berrera, En- '
carregado de Negocios do ,Estado Oriental do
Urug~BY, quanto convém reprimir com promp
tas e efficazes medidas o procedimento dos indi
viduos que infestão a6 fronteiras dllste Imperio
e daqueUe E ·tado , .perpetrando roubos e assas
sioios; e querendo S. M. o I., pela sua parte,
cooperar para que se não repitão semelhantes
desordens", bem proprias para pertUl'bllrem a
harmon,Í4 ~ felizmente existe entre os dous
Governps: Manda, emconsequencia, S. M. 01.,
pela Secre.tarladc.EstadJ> dos Negocias da Guerra,
que o GOl;ernador das Armas da Provinoia de S~

Pedro do Sul tome .as- 1Dau ~JlÍlrgieall medidas

ções necessarias nos Ipr.e 06 qllll(p.~ l). clla hQU\-e-
• re'm de passar, tanto da casa da ci~ade, por não

caberem ali, c'omo I d:ls' ôutra I p Isões civis da
meSpla Jlh:\., as qUaJ! c ~pre SCfem,til.Jllhem Qn
certada~ e Qlll:lh!lr\l~1s,. d~~ecal}4,o, I ~ hijJ}l~d~de

qUe,1 o 'a tPl,U, .~ ~};rodI1zindoTst;~lhl)s ar.· ~ntlJ.J I
para; Rode,-elD,cooti011a a~eHi,I' de Cí!,SA qe pri~

são: Manda S N o Impqra<\Q\" peIHSecretnri/},:
de Es1,a~o·dosN~gQG\9S do Ju lft~a, que, OamaJ:4
l\lunicipnl. desm.~idad,~, fi vis'ta;f~ -plano e orga
D)enlo da (lbr., qUOj.!'EI lI-.;PQC~ iij.o o'lh:e ~nvia

com U)l eJ"la es da. mW-\ciool)'O!M CílS;t , pI{Qtedjl,.Dó}
cQnforUjlld.ífde el<l &rt. 57 .ta le.i..da Sl,U}, prgani í1.
ção" li hf~tlra I)esta obril, r,om a,.Jm~:vida{1e ,llpe
exige.~1 ,,;Jllstiça, e a· h1,WJauid,1'J,d,e; e (lutr0S:Un ,
maJ~çla Si' ~I.. d~cla,rar. ít ,'afm:icll\, Camal'a qÍle ,
aeost"mado ncha,J1 s,e o seu coCt'e em e Lado de.
não ~crrJer $upp.ri.r-a. toda a despe71al com a bJe.
vidade q\l.e n.e,Q~5jta dll\ referida ·obl'a', dê parte
para lhe serem submini~tradospor 'alguma outrll,
l'epartição as qllaotürsãJe'Cessmias, Palacio do Rio
de Janeiro, en;\ 8,ue l\1ar90 ~ 18~tl.-Visconde

d·'Alcaotara. - Acha-se a fi. 108 do Liv. 10 da
.cô1·te, na Sccretar'i!d' lla ;rusÍíf;d: J

,ct'l·l "II ;J •



da o dnl'C'rls~ncia ide/tal, dl1nO~~)So~se:riàtJ os dlr
ferente~ desp8e~0 'q'ltel (f Supp1'ié1lÓte"obtlJj'e do
Conselhb'debtrô liló tetDpÔ' Ue< e'Otloúifs'd o
meUe h>'" ene', nlib!ie mb~ra com e~lls'lhlfà
~'Vidéooia que o Supplieaüte' fô5se· oll'V-ii:J.o r e
nãcf podiaoonhecer- e da..maíol··habiUtfaçá6' II

érecihlento do p ovido l1uma vez- qhe 'Se- -lião
procedeu ao exame que a refel'Ída lei'-~-erfilína~

O que participo a '"'V, Ex. pára sua intelligencia
e execução. ,pao Gouante~, Vi. 'EK. Palaeio do
Rio de Janeiro, em 9 dc l\larco de 1850.-lUar
quez de Caravell<ls~ ~ Sr. Ignal:Io Jo é Vicente
da Fdnseoa '''''- Jclw."se·"TtO Diário Fl/.tlni.am* n.
5?-. deI 12 dIJ iJÚlr{XJ de ;rB30. (;

I 11l'Ij "lJ;l)!t
-(" I "I '. I 'H, ,'o f' ',' eb II' ,)

, "1 I. I ; ~Y:I$9 DE 1.1) .oDE 'r.u.n.ÇQ. \) lU\)

, 'Mao'nkéript ontHlmtlco'.- .j I
j tI '. 1 I t - t • . u" I ..' )

S. M. O, I., rqm,ovenqQ í!s:Jp@cu ~d,eslfllle 10
Juiz do G.rjllle, Ao§ ~airr.l'ls rle.)~a;l'lta Rita e C/l>n
delal'ia, pe~o oJIlciQ j.nc,\us.o,r.~P!ies#n~a OQçorl1~

~'eJll ,n,a l pl'a~iça J~s. pl'OC~S80S d9s preso&, : Ra.p~
hetI\ m~Q.dar dqdarn , qUI';, q\\\In~o. ~ Cjtílj:ii"9 da
parte a,cujp ~eqj1er~tQ e tj.ve&,a:lgwp. pueso ,
a oql. I~O .Iti~'l ~ tit. l.a4 pr. lJe'lçha alterada
p:eloJ§.5,dl),~lv., c1~5,.de ~qlj{io de. O$P, Q~al,
assig.napdo[ prazo ma,is bre~ qu..ç .aS,Q 'd~ns c
d"ltndo outra fórIDjf ás cilfiê~es .p.l;a aCGUSi;lçÕtS,
po~ clle se deve,m r.cgu,\;lr os;J- ize.s,com,o 'lllLima
Legislaç,ã(,l nesta m~tçma le,m~:lfu,vorllvel.aos
I!.çe~o :, que, sobve jl fl\lt~ 4~ pcssoas..que q\leil'âo
sepvir ~e O~c~~s ,de J.q!lliça, ,-pelo Dçc~e\o da
data de hoje fica providenciíuw estl;,olüeCJ~p, 091\
ferindo-se aos Officiaes que forem nomeados para
os Bairros da Candelariae-Sé a meslI!a gratifica
ção de 520 ra., diarios que peroe~ os de Santa
Rita e S, José, até que o Corpo Legislativo esta
beleca a hum e''<1 outrbs convenientes ~encjmen

to.s;· e ; fiuylme.utc, pelo 1Jll.ll' e. l!~i{a it ,demora
das ~esteQiunh~s quIlo .àe"eq1,vill.~epois.~ r.-fe.
ri,dos proce?~o , que,·V. S'l(a~\le~pedkjU~ O1dens
'lpe; fprem cQnvelljeDt~? aes JlL\~6~;, 4e,' P.i11' Ida
Freguezias ondC{).:esidircm.. acstest~n,lla9', para
que, logo que rcceber as l'c-q\li1>ições;ololluJuhes
~ri,c\liq'w. aa fQção "ir com a pena. da l~~ Q que
çgrrm~nicQ a V, S. para Slla intclJjg~ncja d exe,
c1.W,ã~" lDeo,s, :Gunr(lc a V S. r'!Ç1OJ, cJ;II 10 de
~hrço· d~ J 850. -·.ViS~O),ldc do AlcaQta •-, '~.

Del"D1j.rpo ~o;;é ~a ~nm\l •.- 4cha-u a fl., ,109 áo
[.i'P• .10 do. Côrte na Secref.il.nia da"u,uiça.J I'

DECRETO DE 10 DE MÁRC:0.
Mao!lscripto atithentico.

Atlendend ao qUI> me r presentou o Juiz do
Crime do!' Bnirros de Santa IUIia e Candelaria:
Hei por bem, em addilambnto aos Decretos de 16
de Agosto de 1825, e 27 do,Agosto ,f 857, 'coooo
der aos l\leirinhos do B.aiITos da Candelaria e
Sé ós mesmos trezentos' c nnle reis' di~rios de
~juda de custo que pelos referidos Dlltt'etos ~o

râo conferidos nos dos Bairros i de Santa lia e
S. José, -até que o Poder Leg'i81atiN lhe9 e ate
leça conveniente esÚ\belccímento.; Q rquez

pa~ll;'os
j,

• (;unstan'do IÍb AlJgn t .iPr'4~t:OÇa. de S.IU. o
IíQpera or qlMi a diílit"Jda pelo Delegado ,do
I~do" da l\epuH]j(};)'(t Pa'\13§uay.<».;O' aElicarre

pdo.de Neg'ocios'desteImpwio, que oaii~esidià

lliIGoi8 i\l:1iu>el Ci)t'rên da Camaral, a respeito
lIe alguA'5" hGbitnlot' l ida, p'ro~irlciao, de ,.l\IMO
Gro&SO' Lq&eiJ prótelJidos 'prinaipalmente pol03
Comináhdlml1~ de uipiblta e l\1irailda, tem au
rltiatlo 51 IIn ''OS .barbaros iCJ)m armas, muoi~õ~
\li~btadê8 fUlllileiro ,manoos e negros, a «piae
Mnl. rouba[do iJhmensíl' quamidade de gado: e
p~plltllâ~o Q1S J1lDior~sdeso1"densj;6 convindo
atalhbr't'{ulltlJo ante a, oonti~1~(l'9ii0. -de-acfos tão
UG:lodalos.o f'I:J.\lé1fNrloemlcumpromctoo a traw
qttilttclatlaf d l'Ili\p4l1 in ~.' Ba O mesmo A. S.lpoll
bem ,dttermitia'r IDtil :pol;ifvamente. que o iVice
P"esidlénte

O

dà~lla PrMinoia pon~la em pratiea
asl'líIois eMtgica-sfp o itlerr~ia para fazer cessaI!
cllmp:le ~(l.I~'8 lntro'eilli~s -e-olUTerias quel o
Dierador tl1~f~ttem &ido·'PTatical.los 'por. SIlbdit05
BratlldlrJjs,J ~<tJUell iro sc'lheJpart~i'Pa pa.r:l,sua
ib~llige-ncia 'c it1el' e~cu!(ã~ .. -FaYaei() dOl~io de
hnllitto, cm:g'de l\Iarço d'e 18500 -.Mar.querz. Ide
Caravelle!l ~~Aa'sé no Dilltio Fluminense-tl. 57,
tk 12 de. lItarfIJ-,de 1850.

" • _ t

- ,\

.AVISO DE 9 DE} &titu;O.
lmp. avuld~.

J' J"t

. 111m: e Exm. ......Sendo p'rtlse.ote à,S. U. o L
(). Toquetimentb' de,lirarioiS1co 'lUoreira da Silva
M~rmmaqlJ~' m' que S'âlllJullhi!a da-maneira Clan
4estiria e'illtfgnf ,e~'I'Q' qi:1el'i§J\a p1'.O~ida cm 'AnlJo,.
rito ,JoSÓ"l?cixotu :Vollatlci-e <l Gadei{la ·Publica
de Plrilbtli!lftlslú'elrlls' de' Il' Gi;(lli~oi.pelo malbodo
da LbD~stert,1 com e:xelu iio do Su.pptri:eante, qu-é
antes· regia' :i ·iju'lnlcSmo ensino pc~@ nicthddo
anti~o, e llgbr'.!· se. haiv~à' bo'liri.lil1adOlpall3 0 exer·
eicílo daqlléHa, na.taohlfurtrlid~d~ dildéí de 151 de
Outl\'btlo de 1·g,~7,1 caissitn '.como· aI inf@vnlQ~ão
dadit '~IO' Con Ih'O, de1l9é, Govcrn(l) ,i em oonse·
quenci, 'do livillo de'sta Seoretaria de, Estado de
10 dI! Juoho' d~ lannto passado, oonstante·da co
pia tIa .Acta dn Sessão ,de l' deOntubro do mes
lIlo anDo,,! q~'e.,acompanhou o 0lI!cio de V. Ex.
da meSlllá daL1l, c todos os mais pa'Pe.i a elIe ao
reZ08 :.e( Gmándo' 1)' mesmo A. S na. sua al1ia
000 id~ açlio todO OIPTOdu:r.ido por,huma',e outra
parte: Ela p(}p'bem<hltcrminal' que} fic!lUdo sus
pen 00 cfl'c!ito' do :lIe ,aI Provimentopa 'ado a
f~ ~ do '1'cfellido Vwllat1nrN', 'V. Ex. ponha nova
G1elltc a concnrse aquella Cadeira, na fórma da
precita'ua.,\lci ;' P'ONju:tnlo, se bem que o c;: 00 
selho''llffirma havcr..se prooeaido a essc concurso,
de ÕIlell'htima mánelra 'o' fn GCI't'O , não bastnndó
~a .'Pro a l1 ~lmples' (:op.i~ de hum Edital: ha
'Nnclif., 'por'o tra' pane,. a coÍ1~derar que, 00



tratura; 5' dos Negocios Eccl~sia8licos;4'
Officios de Justiça; 5' da correspo~~encill

as Autoridade:! da CÔI'te, e Camaras Legislalj
"as. Da I' será encarregado o Official José 'J}
burcio Carneiro de Campos,~ durante sua
senci.. , o Official ,João Caetano .te Almeida FI
!ta; dii 2" o Oficial Antonio Alvares de ~lira

Varejão; da 5' o Offiaial Vicente Ferreira de C
tl'O e SiLvB ; dil 4' o Official Domingos Lopes'
Silva A.raujo, e da 5' o.Ollicial J'Ião José da Mo
He da prÍ\'ati\'a competeocia de V. S. o rllmll,
segurança publica, bem como .lil'igir e fisua'
05 trabalhos de cada huma destas cJasses, na cQ*.
fOl'Olidade da t;,lbeJla que n est.1 aco~panha,tlI

signada por V. S., a quál poderá $er altel'ada
gundo a pratica exigir, ,ufim de que todo o ~.

pediente oe faça, não só com a mainor eltacç.il
e regularidad.:, mas com clareza tal, que os c_
Ces das referidas dasses poslláo prolOptnmuDk
dar a V. S. quaesquer lIIustrações que se fafi
necessaria!', assim para II expedição dns orJeol
tendentes aos objectos de cada huma das eláijG
refcl'idas, como para làailitur as hlformapÕl$
que de V. S. ha jão de eltigir, óa iotelligeocja ii
que, além dos trabalhos que lhes ficão pertea
cendo, deveráõ ser applicados em quaesquer Ol'
Iros do expediente da mesma Secretaria de Em,
do segundo a afllllcneia dell~s, no pal'ecel' ~
convcoitm te a V. S. Deos Guarde a V. S. Pa~

em,J 5 tie Março de 1830. -, Visoonde d' Aloall'
tara, - 5,'. ,João Car'rteirQ de Campos. I ,

TABELLA da divisão dos trabalho's da SecI'etaria is 1!~
tado dos Negocios,da Jus/ira, a que se referll
Ariso da data desta.

J' Clas:'e. - Da correspondencia das Pro'i!l'
cia~. - Da ,'erá hum li v1'0 que tel'á por titulo...
Correspondencia geral das PI·ovil)eias. - Nellett
lançaraõ to:IOll 05 Officios que se forem receben·
dJ das diversas Autoridadc~, declaraudo-se o dia
do seu recebimento na Secretaria de Estado, O

numero dos que o tiverem, suas datas.., 6, elJI
resumo, 05 objllctos a que se dirigirem; feito.
te lançamento, Se porá lias costas de cada huma
nota do lançado, e farão distribui-las pelos om·
ciaes para s.erero extl'actadas, e subirem ii pre'
sença do Alinistl'O, á Secretal1ia.deEstado dll~

pãrtição; na frente se farão as notas das respOS'
tas ou t1estiuo que se dtlr /;los mesmos oilloio!,
afim de saber-se, n'hum golpe'de vista, os ohje~

tos que tiverem sido resolvidos. 03 que resta'
rem por I'esol er, e os que, por sua natureza,
mandarem reSél'var ou forem remettidos ao Co
fIO Leg:iólativo. O offieial encarregado desta ela
se teril a eu cargo fazer e.tes assen Los, assi'
como participar ils Alitorillade:t respectivas OJ
officios que ti I'erem e "los dous IIltimo3 destino,
e aos PI'!: iJeotd ,Il deferimcnto dos requerimen'
tos pOI' ellc~ CI)\'iado : é informa-los na éVllf01P
widado do que di põe o A.viso de 27 de Abril.
J 825, da 8ecl'l:tada de EstaJo doS" Negucios ~
IlIIperia, exam.inando- e l'eJill IIl1mel'ação se terl.
ha"illo falta de rcc6bim'enLosdealgulll offieiO,d!
r? Se acc\.J,sdr ao Rresideote respectÍ)·o. ,Q,o~
cl.ul que hou VCj' de lançar, affixar o expeawri

UISO DE 15 DE MA.nço.

l\1a\1usctipto authent,ico.

Illm. e Exm. Sr.-Não sendo com'path'eI que
o Porteiro do Supremo Tribunal de Justiça sir
"a tambem dq Porteiro ria Secretaria do mesmo
Tribunal, segundo V. Ex. expuz no seu o(Jjcio
do J o de 'CvereÍl'o passado, infO/'mando o re
querimento Ile Luiz Santos, que pede ser excuso
deste ultimo exercicio) a que o obrig:il'll o Aviso
del4 de No, C111bl'o do anno aoteceilente: Há S.
M. o I. por bem eoneedcr-Ihe a excusa requeri
da. O qde conimunico a V. Er. para sua intelli
genuia. Deus Guarde 11 V. Ex. Paçl), em 15 de
Março de 1850. Visc"ndc d' Alcantara.-Sr. Jo
sé Albano l~ragoso.-Aclta-sclt fl. 110 do Liv. 10
da Côrtt' na Secretaria da J ústil a.

AVISO DE 15 DE MAnço.

Manmcripto authentico.

• Devendo resultar da divi~ão dos trabalhos dos
dher~os ramos de que e compõe actualmente
Nesta Sqcretal'Ía de Estado dos Negocios da Justi
ça, ~egundo V. S. pl'OpÔZ, mai regulal'ida'de e
facilidade no eu expediente, V. S. a faril divÍ
rlil' pelas seguinte; cla ses. I' das Cl)rre ponden
cia~ da, Provincias; 2' dos Negocio. da nagi -

AVISO DE 12 DE MARÇO.

Manuscriptu authenlico.

Para's~ poJeI' formar o Orçamento .das despe
zas a cargo dl:sta Secreta 'ia deE'Stado, afim üe ser
eutregue, em tempo opportuno, ao Alioistro ua
Fazenda, cumpre que V. s. raça extrahir e relnet
tel', cum toda a brevidade. fI mesma Repartição,
hUllla Relacão eX<lcta de todos os lUinistros da
Casa .•Ia Supplicdçã'J'6 Officiaes. e mais Empre
~llé' perce -o ortieoados pelo Thesouro Nacio
l1ul. declarando-se li natureza destes e a ordem
que O~ esUbeleaeu; e 'porque na mcsmtl_ Casa
tem ~xercicio alguM Desembargadores da Babia,
V. S. enviará ig-ualment'tl outra Rela~,iio de todos
elles, meneionándo-:,e tambem, <llém 116s orde
nados respeeti vos, a t'stação por on'le p~esente

mente os percebem. Na primdra Ht:I"ção deve
ráõ vir contemplados os ol'den!ldos dos Desem
bargadores allOseotadas e illl ai udas de custo
conl'él'idils"nos lIlin/'stros da~ .ti\'ersas Val'as; e
tIne são 'incluitl"s n I.flttlla dos ordenados ua so
breclita Casa". Ocos Gual'de a V. S, PaçQ, em J 2

<le l\larço de J 850.-Visconde d'Alcantara.-Sr.
Bernurdo José da Garoa. '

186
de B:Ubacen.l 6 uo meu Conselho, Ministro e Se-

r c~etarjo de Estallo dos Nl:gocios da ,Fazenda e
.Presidente do Tbesouro Nacional, o tenha a~sim

~ntcndido,-e tàça executar com os dc:,pachos ne
cessa",ios, l\llacio tio Rio de Janeiro, llfi I o d~

Ma~ço de J 850, 9° da Indepcn,lencia ç do lmp-c
rio.-Com a Hubrica de,S. iU. 0'1.- Visconde
d' AlcaQtara.
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diario,da Secretaria de Estado, antes de o fazer,
4everá entrr.gar-lbe todos os Avisos que $e ex
I'edirem aOIl Presidentes, e mais Autoridades
dos Prol'incias cm resposta aos seus officios.

'1' Clas e.-Oos Negocios da Magislratura.
Bafer:, hum Livro denominado - Matricula dos
Magilltrados-, no qual se lançaráõ t os os luga
res da I\hgistralura que exislirepl creados cm
todo o Imperio c hajão de ser creltllQs para o
futoro, os nomes de todos -os l\1agistrados. as
sim do Supremo Tribunal de Jusliça, como de
todas as Relações e lugares tricunaes, declaran
do- e a ilata da l\lercê e dia da lJosse do rece
bimentll da ccrtid,i6 desta, para conheccl'-se se
houve ou não omissão, na conformidade do Aviso
,lc 27 de Fevereiro passado. ou dispensas que se
hajãu d'l conceder de certidões da decima, suas
prorogações ou quaesqner. oulras; as in formações
ou queixas lJue contra dles possiio ha\'cr; o des
tino que se Ihcs der, e quanto possa oecorrer
duraute o cxercicio de qualquer Ministro, no lu
gar qUI! lhe tiver sillo conferido, afim de tel"~e

tudo cm consideração quando se tratar dc subse·
quen~es despachos. Ha\'erú outro IíVl"o no qual se
farão iguae~ assentos R respeito dos Jnizes de Paz.

Ao omcial encarregado desta classe perlence
fazer todos estes as~ento~. bem como examinal'
.0Slcqucl'imentos dos Ministros que, depois de
despachallos, pedil'cm a expedição de suas rcspllc
tiva5 cartas, ,afim do não serem aurnilti,Jos a Jes
pacho sem que ~ll moslrem correntes por todas
as oertidões especificadas 00 Aviso de 27 de F(~

vereiro ultimo, dirigido aO Official maior'. O" l'e
querimentos assim instl·ui.los serão immediata
mente dirigidos ao Procurador da Corôa, e,
baixando depois Íl Secretaria (lo Estado, deferi
do pelo Ministro da Repartição, o sobredito
Official pas~arú os bilhetes para o pagamento dos
110'05 dircitos com as declarações do estylo. para
serem assignados pelo C1fficial I\laior. As Cartas
e Alvarás dos sohrcdilos lugares llOderúõ sa pas
a105 por qualquer dos Officiaes, compelindo ao

que os registar fazel' as uotas necessarias.
3.' Clas~e. - Dos Negl>cios Ecelesia licos. 

Ao O,IDcial encanegado desta classe compete
examlOar se todos os requerimentos que se apre
lCDt~rem para expedição de Cartas, nãu só de
IgrcJas Parochiaes c quaesqller outros beneficios
Ecclcsiasticos, como rias erecções, conf!"maçõcs
de Capellas, Conl'r;rias eCompl'omissos, se achão
competentemente instruidos em termos rle serem
os primeiros submeltidos ao conhecimento do
Offi~ial Maior pora mandar passar os titulos ('CS
peetlYO ,e os segundos enviados ao Procurador
daCorôa, Pilra solJre eltes responder, TerÍl igual.
lIlenre Íl seu Gar;o a expedição das Carias de
apre$entar,ões d,/?" Bispos e tOlh1 a corresponden
ela para, Roma rclati I'aa este objecto, e li 'calisar
qUe.os Brel'es ou quaesquer ou(ro~ ftscl'iptos da
~ul'la ll0!Dan,\, não sejão admitlidos a despacho
cm que tenháo, pago (I sello competente, e que,

para a expedição dos loeswo tivesse pI'ecdidoa I" ,
ICcnça Imperial Passará os bilhetes pal'a o

~.agallleDto dos OO\'OS direitos dos titulos que
urem a elle obrigadus, para serem assignados

TONO VII

pelo Official ftlaior. Huerá nesta classe hum
livro com o ritulo - Registo Geral dos Benefi- '
cios Ecelesi.asticos-, no qual e lançaráü tl)dos
os Canonicatell, Igrejas Paro hiaes e Capellos
filiae , assim curados como não curados, que
existem crcados, ou que, para o futuro, se huu
"erem de crear nos di versos Bispados; os "omel!
de todos os Sacerdotes que fôrem apresentados,
tanto nos Canonicates, e quar.squl!r outros Be
neficios das Cathedraes, como nas Igrejas Paro
chiae~; declaraudo-se as datas das l\lercês, para
o qUI! os Oecrt:los. depois de registado~, irão
para esse fim ... l'espectiva classc.

As C:lI'tas, Alvarás e 1'0l·taria~ sobre os objec
tos referidos poderáõ selO passados por qualquer
(los Om"iaes: ficando a cargo daquelles que as
regislal'em pôr llS competentes notas.

4.' Classe. - OrlS Officiaes de Justiça. 
Compete ao Official encarregado desta classe
lançar em hum livro que terá por titulo - Offi
cio~ de J uSliça - , todos os OlJicio~ IIesta natu
reta que existem crcarlos, e para o futuro se
houvf!rem de creal', bem como o nomc dos indi
,'iduos a quem fôrem conf(!ridos, declarando a
flata da l\lercê, para o que os Decretos, depois
de r.cgistados, lhe serão transmiltidos. Examinar
Se os pretendentes a estes Omcios ~e ach;io com
petentemenle babilitados e os seus reql'el'imentos
iustruidc.s com os documenlos exigidos pelo
Av, dc 19 de Janeiro do corrente allno, e 'e O

officio pedirlo está ou n50 \"ago ~ afim de que
taes reqllerimeuto~ subão a despacho com estas
ilIustrações, que muito devcm facilitar o seu de
ferimento. Passará os bilhetes para os no"os ~i

reitos, logo que a parte tenha oblido de pacho,
para se lhe expedir o sen tilulo , afim de serem
assignad03 pelo Official I\laiOl'. Os Alvar . das
serventias l'italicias de taes oIDcios poder.\õ ser
passadól.' por qualquer dos Officiae~, ficondo a
cargo daquelles que os registarem pôr asuotas do
estylo.

5,' Classe. - Da cOITespOlHleucia com as Au
toridades da Côrte. - O Offici.1l nomeado para
esta clal.'se terá a seo eargo toda a correspon
tlencia com as autorÍlrades da Côrte e Camaras
Legislali vas, regulando-se, quanto ús primeiras,
pelo qne fica t1ispQSlo quanto ú correspondencia
das Pro"incias, e continuando a lançar nu tino
que cxistc já na Secretaria de E 'lado das - Exi
gencias do Corpo Legislalivo -todos os Oillcio
que se fôrem recebendo de aOlba, as Cama"a pela
maneira já praticada, afim de saber-se, das exi
gencias feitas, as qne fôrem satisfeitas e as que
dcixúrão de o ser de huma para outra ses~ão;

para o que o Ollicial encarregado de fixar o ex
pedienle diario lhe de,'erú lI'ansmiltir antes assim
os A"isos dil'igidos ús autoridarles ua CÔlte, que
fôrem em rcsposta a SC') omcios, como os qu,\
forem ás sohrcditas Camal'3s. Secretaria de E 
todo dos Negocios da Justiça, em 15 de ~Iarço

dc 1830. - João Carneiro de Campo~. -Acha.
se a {l. 112 do Liv, Ioda Corte na Secretm'ia da
Justiça.

20



AVISO DE 18'DE MARÇO.

AVISO DE 1 DE MARÇO

l\lnoll&criplo autuentico.

Accusandó a recepção doOfficio que V. S.me
dirigio com data de I I do c61'1'enle, 1>0ndera\l'
de>, em c(Jn~equencia do Aliso de 8, que os di
nheiros recebidos no ThesouI'o Publico' parê
essa Repartição são sempre em I'éis. c deste
modo lhe são debitados e se extl'ah'elD os CO°

nhecimeotos em fôrma par-a a tonta doTliesou'
reiro-mor, sendo assim tambem justas e tollt.l
das as contas ao Pagador da I\lal'Ínha, não se
eopeciUcando por esta causa nas receitas c D~

dc~pezas Jo Thesoureiro as espeeics recebidas
e despenrlidas, tenho de significar a V. S. lJlIe,
ft Yisla do outro eu Officio de I I dó mez pa"
sado, cslavil o Governo na persua.ão de que
a receita de taes dinheiros era feita, cbmo cum'
pda, com a de5ignaçãe das espécie~~ mÓ4'mcnte
"indo por esta maneira organisada á relação
se exigira c acompanhou o mesmo Omeio,
qual se dizia extrahida dos borradores do n·
crivão, ii falta do Livro competente, que já
havia remellido para O. Thesouro, e esta C •
cum tancia, uni~a á de constar, pelas info
ções existentes nesta Secretaria de E tado, 'Ide

IIfaulIscl'ij1l0 3nthentico.

Exru. e Re, m. 81'.·-S. i\I. o Imperador lia pd
bem orllenal' ttút: V. Ex. rcmella a esta Sec~.
taria de Estado, com a maior brevirladc possível,
não só humo I'etação dctadas as I-grejas Pal'ochiáe!
deste Bispado P. CapclJas miaes curadas e não cu.
radas, cómo outra de toJo os Sac~rdotcs que \'ii·
sidirem nesta Diocesc, declarando qU:Jntos de.
tcs são ncc~ssados'para o NlitliSlerio Ecclesiasti.
coo OUlrosim, ordena S.1\1. que V. Ex. próporlb~:
1.. , as parocltias que cumpI'e CI'e, r-se na só.
Diocese, designando seus <Jistrictos, e: e só nelles
ha alg'ulDa Igreja que possa servil' rle Matriz f
numero de fl'eguezes compl'<lhendtdos cm caila
huma; e, na falta de Igreja, o local propr\o patâ
as~ento da 1\1atriz ; 2.·, as que devem er suppti.
midas e a qual das outras dc\'em os seus dI tHe·

, tos ser encorporados. Na relação das PlÍtochia
jú existenles como das rluC se hon verlml de crear:
seria con veniente que se r notem aquellas' c\ljb
districtos comprehendãO' terreno pertenceiúe i
mais de huma Pl'ovincia. Ocos guarde a V. n
l)a90 , em 18 dei\larço de 1830. -Vi 'corrdcd ÁI·
cantara. - Sr, Bispo CapelJãç> 1\lól'. - Acha'3e&
{l. I 15 VS. e I 14 lio Liv• • o da Côrte na Secretui/r
da Justi?,a.

IlIm. e Exm. Sr.-S. lU. o Imperauor ordena
que assista a ccirte ús exequias que <e hão de ce
lebrar peln f:ll1'cimenlO da ua Augusta ~Jãi. O
que participo a V. Ex. para que se <lcbe na Im
perial Capella no dia 19 do corrente, pelas 4 ho
ra da tarde, e no seguinte prlas 10 da manhãa.
Deo guarde a V. Ex. Paço, em l' de l\larço de
I 850.-Marquez de L:aravellas. SI'. l\lar([uez ue...

AVISO DE 17 DE MARÇO.

l\1anuscripto authentico.

AVISO DE 1.7 DE MARÇO.

A O

IIlanuscripto aulhenlico.

Manuscripto authen tico.

A' Junta Ull Fazenila llos Arsenaes do EXl'rcilo,
fábrica c fUl1uiçõcs , fonio diri;ida. tres Porta
rias da Secrctnria da GUCI'l'a e humn pdo Thc
50uro; a I.), de 5 de Maio de 25, ordena que a'
Junta nnwUa suas eontns aoThesoul'o; a 2. a , de
15 de .J ulho id,'m, que não mande para o The-

OUI'O mas paI'.' à Sc(;retal"Íll tln guerra; a 3. a. de
30 d~.~anei~~e 25 .. qu 'a hão envie, sem <{Ue
se eXIJao p08ltlns, e qu'e reponha na compe
teutes estações :JS -((ue nesta occasião se lhe reS
tituirão; e II 4.·, de 25 de Aljo Lo de 29, que re
meUa fi l\1esa 110 The~ouro as uontas 1I0s' Jinhei- '
I'os.e gencI'Os do Thc,oureiro, Pagallol' e Almo
xal'lfc, e outros OlJiciacs le recebimento, desde
n dia em que pl'incipiilrão a 'cnir aLé o fim Je '
Julho de 29, acompanhadas Jos livros de reoeita
e despeza, doc\lm~ntos, etc., e que, dq 1.. de Jú
lho eU! diante, se I'aç,a a escripturação cm oovos
livrei!; que deverilõ durar hIno. anno finaoçeiro, e
no fim fleHe vil' para o Thesouro. A Junta diz
que procur'a satisfazer desele jil a segunda parte
da Porl.lda do Thesol1l'o, mas entende que. para
cumprimento ela p:'imeira , he illdispensavel que
se deroguem as tres Portarias da guerra, Oll
que se deve declarar qual dcHas se deveril cum
prir. Adverte na final que, no caso ele ~er prefe
rida a Portaria do Thrsouro , licarilõ seus archi
vos despidos dos papeis necessarios para no'ticiar
c fundamenLar as I'cqui ições c exigencias que a
cada passo se lhe fazem sobre negocios ordina
rios c cxtraordinarios que tem corriuo pela dita
Repal,tição, e que portanto só o mesmo Thesouro
ficará labilitado para satisfazer a estes encargos
até agora commcttidos ú Junta, ([uaO,Lo a infor
maçõe~, noticias de facto dependenles de registo
certidões, etc. Emo ... de Fc\'ereiro ue 1830. '

Resolução. - Está bem. P:lÇO 16 de Março de
1830.-Com a rubrica dc S. ~l. o Imperador.
lHnrquez de Barbacena.-Acha-se 110 Carlorio ac
tual dI) 1'hesouro Nacional.

RESOLUÇÃO DE 1G DE ~IARÇO.\

'. M. o Imperador manda remellel' a "m, o
ref[ul'rimento incluso de Ignacia crioula, e cra
vo da Senhorinha Jesuina da Sih'a, em que pede
a <ua liberdade, pelos sel'vi90s que tem soffrido



UJ~S01.UÇ'\'O (DE 23 DF. MARçe.

a cscripl UI' -O ga de pez~.se fa;ia sem actueUa
• P . 1 di.designação, c que ° ligar 01' ava a~ quantia' I'e-

ccbida cm moeda de- cobré di vel'SIl applic~ção

4actllella. p ra que erão destin~da" deu lug~r Ú
sll(spcn 50 do ~ 'crb'ão e dD Pagador, orlIcnada
no sobrcdito Aviso. \\;;ol'a, porém, se reconhece
quê ii escriptur~ção d~ Teceita CI'~ igualmente
f.d1a sem designação das e~pecies rccebidas. E
.porlluanto hum tal proce{\.in~ento, longe ue
scp'ir de deseulpa ao Escnvao, toma o ca o
mais aggravante, 1>01' ~e .. hum meio combina
áo com.o rlo de -peza feita em globo, parll fa·
cilit, r, encobrindo muitas outras mal versaçõe ,
(1a.s ~otas do "Baoco e dos eseriptos da Alran
dC"í\, além das do cobre nas diversas applica
cõ~s deste, visto que seria faci( dar-se como re
écbirla .: 1°, l1ota~ d9 grqn e valor, para que, a
pretexto de se conseguir p seu troce em notas
menores, qlle s'e nüo obtinlIão sem premi·) lle hu
ma certa jJorç~o <:01 cobre, como estava cm
uso, por callsa das. uf:;;pezas miudas cm que
aquclla' r' ata não cabião, Sel' abonaua na des
peza maior ql1ant1a da'Juella moeda; e 2°, maior
numero de bilhetes da Alfandega, para igual
mente sr. (lbonar maior despeza no desc/)nto a
que se pI' celle para compra dos geoeros e outl'OS
}ÍagalUlJntos em 9ue o interessado reGusão rece·
bcrremelhantes c-cripta,; ordena S, ~l. o L que,
em embargo (la razão allegada de ser pratica

se"uida no The:oul'o o· entregarem-se ao The
-oureiro da Marinha os dinheiros, e tomar-se
lhe uelles conta SCOIpl'P. em réis, pois que hu ma
lal pratica com o dito Thesourciro não podia (lis
pcn,ar ao Escri vão de fazer, como devia, os I~n

çamcntos da rcspeclha receita e llespeza com
aqudla_ designaçõe, Ilbsisla o disposto 110 Avi
so UI! 8 do cQrrente, que manda suspender o The
soul'Ciro e 1° .Pilgador, Gregorio ~lanocl do Cau
to, G EscrÍl'ão do mesmo, Joaquim i\nlonio
Caminho. Deo;; Gllanlp a V. ,S. Paço, em I S de
Mal'ço de lS50.-Uar.qucz de ParanaguiJ.-Sr.
Luiz da Cunha ~J9re'l'a.
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Maouscripto authentico.

AVISO DE 24 DE M n<;o.

lIfanuscripto aulhentico.

S. àI. o T., cmpre 1'1'0PCS,0 minqra.r li sor-
te do infelizes preso', me ordeoa communi
que a Vm. que (l Thesourciro da Sua. Im
perial Ca a , Placido Antonio Poreira de Abreu,
tem OÇd~01 para entregar no ~lorJono dos re
feridQS pro o a quantia lle 400:/j) para ser pOI'
e1le df:spendirla com o vcstual'io II (\ prooe so
daquelle que não ['vurem meio' para IJOJll'!ç~

rc,m ou continuarem ii uar andamento ao prPr
cessos ne seus livralUent'ls. Deos Guarde ii Vm.
Paço" em 2~ dI) lHarço de 1830.-Visconde de
Alcantara.-Sl·. PI'ol'er'or da Santa Casa da ~Ii

seri,cordia.-Acha,se a {l. 114 v. do Li~ro da. COI·te
na Secretaria dl~ Justi(:a.

AVISO ])E 26 DE MARÇtl.

S. !\l. o L, recon1tecenllo pela informaç""o por
Vm. dalla em o ,eu omeio ue 20 do me7,o an
tecedente, a utilidade que ~everá resultar ;'I bem
do~ .lireitos nacionae (la consel'l'ação lIo:, e •
caIeI' que os OmCiallS da Suprrintendencia Ge·
ral dos Contrabandos tem po '10 ii sua cu·ta para
rondarem no mar o navios que sr: achão :, car
ga, fia por hem a'llol'i ai' a V. :11, palta pa~sar

a I'csalvas que lhe pa rtlcer~m lIl:1cessarias ao'
Marinheiro qu e fOl'cm empregado no er
"iço do mesmo e~caler, a!im io serem isento'
de qualquer ouU'O; competindo a Vm., debai
xo de ua immediata rc'pon<a1>iliuac\e, vigiar
que nisso nãu haja o mcnor abmo; c para que,
nem pela Iotundent'ia da i\lariuha, nem mesmo
pela Alfandrga, se pI)'sa estúl"V3l' ou embaraçar
o serviço do referido e.caler, c tem 1!-esta oata
experlido a' cou lenientes ordens úquélla d:.las
e,tações. Dcos Gual'lle a Vm, Paço, ~6 de !\lar
co de 1830.-Vi:conrle de Alcantal'a,..,--Sl'. De·
-embargador SlIperi lItcndente Gcrlll llos Con
trabandus.-Aclur-se I( [l. 11511. do Livl'O la da
Cortt na Secrelari(( da J1L.<ti{'a.

oA

I,anuscripto. aulhenlico.

o Con c1ho d.a Faz,enda, persuadido de que
a impunidade M caU:ia unioa dlls reiteradas I'al
tas e iIl5ub()rdina~;ão dos Continuo do seu ser
liço, ue de parecer qu,~ lhe deve '01' licita a
i1emis,ão delles, propondo outros para 0_ fubs
tituil', fundado na Lei do 1'hosou1'o que dú esta
faculdade no re.'pecti \'0 Presidente. Rio, I S de
Fevereiro cl~ 18tio.

ResQlu?'ii.o. - Hei POI' bcm aulorisar o Couse
lho para pOller, su pender os cus Continuos
~ando lhe rÚll'CCIJl' que o merecem, dando-me
.parte dos mOlivos para resolver a sua demi são.
Paço 25 de I\t:1I'CO de 183o.-Com a rul)rica
de.S. ~I. o r. -~ia;'ql)ez de llarbacena,-Acha-se
no Cartol'ia act /Lal rio Thesouro Nacional.

PORTAnrA DI! 2~ DE ~IAnço.

lmp. 8vul.o.

Sendn presente a S. M. o L o Ofieio da Co
mara Muoicipal lia ViIlu de nczende, datado de
25 de Janeiro deste anno, pedindo c clarcci
mentos sobre os objectos que reTere no quatro
artigos de que coo ta o menciollar1o Omeio: ~Ian

da o mesmo augu to senhor pela Secretaria de Es
tado dos Negocios do IIIJpcrio, participar á referi
da Camara, cm resolução a cada hum delle: ~o

Que os Officiaes de que trata o Artigo 55 ua
Lei do 1° de Outubro de 1828 s:io os das Ca
mara lunicipaes, os me mos de que e falia
no Titulo 5° dal'efcrÍllaLei, e nãoosdO'Di
triclos, 'como parece ha ver erradamente cnten
tlido aquelJa Camara' 2°, que já oã,o comp~ c
ús Camaras Mlloicipaes a nomeação dos The ou-

:lo**



4 ••0 DE 1830.

.
Imp. nuldO.

Tendo subido á Augusta PreSeDça de S. &1'. or.
o Officio da ClImara Municipal da Cidade de Ca
Frio, datado de .8 de Jan~íro deste anno, partiOH
pando que, havendo muitas pessoas que occu 
terrenos pertencentes i! mesma Camara, e oe
les tem jil construido edificios, sem toda ia
acharem muuidas do competente titulo de aron
mento, entra em t.!u\'ida sr: essas pessoas Je,
sujeitar-se ao tlue dispoem os Artigos 4!1 e 43 ,.
Lei do I' do; Outuhro de .8'15, pondo-se e
praça os refeJ'Ídos terrenos, ou se bll~ta que"
lhes arbill'em somente os fôros, e se lhes coiill~

rüo cs.es Tilulus; !\landa o mmllno A. S., pela
Secretal'ia de Estado 110s Negocio~ do Imperio,
participai' á I'eferida Cam3ra que, não or,denando
a citaria Lei que os uforarnentos se fação em pu·
blico, a quem mais der, como dispõe a respeito
lias vendas e llrrenrlamentos, e ~enlll) antes mUI'
to conveniente que, pal'a aquelles, t::,tabeleça
hum preço razoavel, com a devida a!tenção a
circumstancias do tempo e dos lugares, n:lO tem
lugar a duvida que oIrel'ece, cumprindo porta
to que proceda na fôrma que fica indicada. O
que se lhe partieipa para sua intclligcncia. Pala
cio cio Rio de Janeiro, em !II) de i\la.'ço de .850.
l\larquez de Caravellas. - Acha-se no Diaril
Fluminense n. i8, 8 de Abl'il de 1850.

PORT au. DE 29 DE II1BÇ

AVISO D{' 29 DE MARÇO.

Imp. aniso.

S, lU. OImperador lIa por bem que V. "
faça ol'ganisar c remeller quanto antes a esta Se·
cretaria de Estado huma conta rla qual conste:
I', " despen feita em todo o anno de 18'19, vom
os c6rtes de m'1I1eiras, suppridos por essa Inten
deneia; '1' o que produzirão o., mesmos côrlCl
em o mesmo espaçll de tempo; 5', a de~peza feita
com os transportes empregados na conducção dOI
OIudeÍl'as pal'a o Arsenal; e 4', finalmente, a diffe·
reuça que resulta da comparação rlaquellas de'
pezas com o valor das madeiras recebidas, afim
de se con hecCl' das vantagens 011 prejuizo da Fa·
zenda com tap.s estabelecimentos. O que partici
po a V. S. para sua intellige.hcia e I:xecução,

Ocos Guarde n V. S. Paço em:5 de Abril de
.850. - lUal'quez de Paranaguú.-Sr. Luizda
Cun ha Moreira. - Acha·se 710 Diario Flul1lillenll
n, 78, 8 de A bl'il de .850.

AVISO DE 31 UE M nço.

Manuscripto anthcntlco.

IlIm. e Exm. Sr,-S. iU, o J. houve por bept
traosfel'ir, pal'u o dia segunda-feira 5 de Abt.
o Beija -Mão que devia ter lugar no dia 4, f
lo Annivtlrsario Natalioio de 5. 1\1. Fidelissl a
a S1'3. D. i\laria II. O que participo a V E
para sua intelligcncia.-Deos Guarde a V.
Paço, em 5. d~ i\IlIrço de 1850. - i\larquez
Caravellas. -Sr. Barão de....
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POnTARIA DE 29 DE MAnço.

Imp. avulso.

Tendo sido presente a S. i\I. o I. o Offieio da
Camara 1\Junicipal da Cidallc de Cabo Fl'io, da
tado de 19 de Janeiro déste .mno, no qual pede
se lhe declare quem deve acompanhar os Fiscaes
DOS exames e correições a que estes tem de
pl·ocedllr. e igualmente os meios com que po
deri! obrigar o seu Procurador a cumprir os seus
del'eres. quando nelles fôl' omisso: Manda o
Ulesmo A. S., pela Seerelaria de ESlado dos Ne
gocios do Imperio, participai' ii ref..ricla Camara
que, pelo que respeita i! primeira parte, os Fis
caes não precisão tle companhia para o desempe
nho rias ohl'igaçõcs dll que os encan'ega o Arti
go 85 da Lei ~o ln de Outubro de 1828; quando
porém a oCllllrrcncia dos negocios seja tal, que
careçãn indi~pensavelmentede auxilio para o seu
expediente, deverú a relerida Camara nomeai'
aquellcs Ajudantes de Porteiro que furem ne
cessarios, para' o que se acha autorisada pelo
Artigo 82 da citaria Lei; e pelo que toca ii 2', quan
do não seja suffieientc a inspecção dos Fi-scaes
para activai' o Pl'ocuradol' no desempenho dos
seus deveres, a Camara o pode a isso cnmpellir
com penas que lhe comine nas Sllas Posturas,
e mesmo demitti-Io por suas dcliberações c ac
corclãos, quando aquelle meio se mostrar inelli
caz, e o Pl'ocurador incorrigivel; precedendo
toda\'ia a nllcessnl'ia prova e audiencia do mes
mI) Proeuradr ", e ficando Iines a ('ste os recur
sós designados no Artigo 73 da rcferilla Lei. O
q'Ie assim se lhe communica para sua intelligen
cia, e em solução ao dito Officio. Palacio 110
Rio de Janeiro em 29 de Março de 1850. - nfar
qucz de Caravellas. - Acha-se no Dia,.io Flumi
ncnse n. 78, 8 de Abril de 1830.

reiro. ou Recebedores das Ren,Jas Nllcionaes,
, 4Iue fazião as trans'.ctas; seu<\o esn huma lias at

tribuiçõcs, ou lIbrigações de que Corão priva
das ou alliviallos pela disposição do Artigo 90
da citada Lp.i, mas sim ao GOl'erno. pela Repar
tiçiio .IN egocios da Fazenda, ii qual a dita
Camara deve recorrer l)ara li declaração que re
quer snbrc as t:arnes verdes; bem corno á Re
partição dos Ncgoçios (la Justiça pelo que res
peita ás despezas de que trata o seu 5' artigo.
S, finalmente, qUI~, quando não fôr bastanle a
inspecção e yigilancia elos Fiscnes para activar
o 1)I'ocurallor da Camara , cnmo lhe;; recom
menda a citada Lei, no Artigo 85, poderúõ servir
as penas que se lhe cominarem nas Posturas; e
se o Procurador se moslral' illcorrigivel, cabe na
alçads ela Camara o dimi!ti.lo, por ~uas delibera
çõe:; e. accordãos, á lista das provas legacs, e
com' audiencia do mesmo Procurador; ficanlln
allhos a oste os recurso~ designados no Artigo
,5 da referida Lei. O que se lhe communica pa
ra sua intelligencia. Palacio 110 Rio de ,Janeiro em
29 de l\IaI'ÇO de .830. - Marquez de Caravel.
las. - A cita ,se no Dim'io Fluminense 71. i8, 8 de
Abril de .830.
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aODlcripto 81Itheotico.

.unendo S~ M., ~ ImperaJor aceitado a cessão
cvie !izera o lliSpo Cape\lão M<Ír do restante das
Olsas do Aljube para ser reunido á outra parte que
Iene já de prisão civil, allm de 5e dar mais ai·
g~JDA commodidade ao, infelizes qne sta se
achãó, ecumprin(l.", n~ !,onformidade da propo~ta

daquel1e prelado, que no me mq edificio se re
I"""e buma casa separada dos mais presos, onde
1I0s!ão estar em custodia debai~o da gUl!.rda e
responsabilidade do carcereiro, 09 ecclesiasticos
que fôrem remeUidos por ordem de seus respec
tivos juizes: Ordena o mesmo Augusto Senhor
que V. S. assim o faça saber a? referido carce
reiro, por tluém V. S. mandarú lambem re
ceber as chav6S' do restante do edificio cedido, e
que, vel"ificjlda: csta recepção, faça V. S. proceder
ao lerantamento da planta da obra que nclle con
',800 fazer-se CE\m o compctl:nte orçamento da
ílespez3, e remetta a esta Seoretaria de Estado, para
ser prelJente a S. ~1. Deo!! guarde a V. S. Paço,
em 5. de Março dc 1850. - Viqconde d'Alcanta
n.-Sr. Bel'Dardo José Ja Gama.

A.VISO DE 31 DE MARÇO.

Manuscripto aulhcntico

Elm. e Umo. Sr.-Levando ao conhecimento
de S. M. o Imperador a ces~ão que V. Ex. fez do
reslanté da casa do Aljube para ser reunida á ou
tra parte qne serve jil de prisão I e dal'-se assim
mais largura a esta para maior cllmmodirladc do;
presos, foi o l\'lesmo Senhor servido aceita-Ia, na
conformidade do proposta de V. Ex. , ordenan
do-rnc que em seu Imperial Nome 10me a V. Ex.
esta prova do seu zelo e caridade para com aqucl
les infelizes. Participo portanto a V. Ex. que
ficão expedidas as ol'dens neee!\sarias, assim ao
Chanodler, que sene de Regedor, para fazer I'e
ccher pelo Carrereiro as cha ves do restante do
edificio ce~ido~ c conservar nclle buma casa sep'l
rada dos mais presos, onde, por ordem dos J'e~
~cotivosJujzes, possãoserreeolhidos os ccclesias
tlCOS que licarúõ debaixo da guarda e responsa
bilidade do sobredito Carcereiro, como ÍJ Repar
tiçãO' da Fazenda, para entregar annualmente á
pessCJaautorisada por V, Ex. as qnantias de 400~
para a residencia do seu Viga rio Geral, de 200:t/J

para a de Capellão da cadêa, de 200:t/J para buma
casa em que trabalhe o Escrivão e se guarde o
cartorio do Juizo Ecclesinstico, até que, com a
moção dos presos para outro qualquer edifioio,
pOssa ser o actual restituido a V. Ex. Paço, em
51 de l\'larço de 1830.-Visconde d'Alcantara,
Sr. ~ispo Capp.lIão MoI'. - Acha·se a /l. 118 .".~.
do Llv. Ioda Côr<te na Secretaria da J ustira.

C"'ãlJ feita, ao.! 24 de ilfarro úe 1850, p.eto Ref].
Bilpo Capellão nfúr.

DI! boa Tontade (ledo aO Governo de S. 1\1. I.
todas ~s casas ~o Aljube e terren,? pertencentes a
eSlamltra para senirem !le cadíla publica desta

'bidadé, teófinterl~aÍnente , emquanto O mesmO'
Govemo 0:'10 tiver preparalfo tro edillcio mais
nsto e cm lugar mais adap ado'p uma boa
prido.Cedo igualmente e remetto !.t,da a r.enda que
se devia ter vencido no esp~o de "anno , em
que parte das dit33 casas do Aljube tem sido oe
cupadas pelo Governo. &las ne,l1l o zelo nem a
honra oom que eu devo adminbtrar os bens da.
propriedade .la Igreja, nem a Jnstiça do Gonr
no de S. M. pçrmitlem que en deixe de requ,crel"'
'algumas indemnisações, "i~to que, por esta minha
cessão que faço em henefioio publico, ficão J o o
do e usando os fins e os estabelecimentos po r que
os Bispos meus antecessores edificitrão as Ca8a&

do A,ljube , fins e estabelecimentos approYados e
10uHldos pelos Reis que então governavúo oBra
zil, estabelr.cimenlos indi pensa\'eis para o bom
regimen deste Bi~pado, que eu Dão posso despre
~r sem ser perjuro, indigno do meu omcio e ca
rllcter sagrado. Taes são' as iódemnisações se-
(;'lintes : .

.".. liurna pensão "nnual tIe 40o:tJ> réis de ho
je em diante para pa'gar A5 casas l1e residencia do
Vigario Geral que até agora não teye outro, e
não póde t'}l' outra remuneração da l\litra llenã~

Das cedidas casas do Aljnhe.
2". Huma pensão aDnual de 'J.oo~ réi:! de hoje

em diante para casa de resideDcia do Capellã().
que diz missa aos presos que são catholicos e lhes
presta outros soocorros espirituae~, sem despeza
alguma do estado, e que a maior Tantagem que
tinha era morar nas cedidas caSaS do Aljube.

5'. Buma pensão anoual de 200:t/J réis de ho
je em diante pal'a pagar hllma casa sufficiente ena
que trabaUle Q Escrivão e se guarde o cartorio do
Ju.il.O Ecclesiastico que agora \'ão ser expu1sos
das cedidas casas do Aljube.

4'. Que entre as mais partes do edificio .to Al..
jube se reserve huma casa limpa e separada dos
mAis presos, em que se possa ter em (\ustodia al
gum ecclesiastico que fôr mandado por seus jui
zes competentes, aos quaes responderá em tudo
e por tudo o Carcereiro Geral da cidade.

5', QU3mlo o Governo quizer largar as dita.
casas e terreno do Aljuhe, não s-:rá a Mitr,;) obri
gada a pagar os ~epàros e concerlos 'que se tive
rem feito para a conservação c mclh(\rameuto. J().
mesmo !Jredio, mas sómeote os no:vos accru
centamentos que sejão muito 'nota veis ou fação
hum rredio distincto. Rio de Janeiro, 24 de Mar
ço de 1830. - Bispo Capellão Mór. - ~11" a
{l. I 16 v. do LiD. J o da Côrte na Srcrdw da "'
tira.

AVISO DE 1 DE ABRIL.

Manuscrjplo aulbenlico.

S. 1\1. o Imperador manda rcmetlel' a Vtn. (Is

inclusos requerimentos e dÓ,cnmento aDftexo&
dos presos de Justiça existentes na prisão civil
da Ilha das Cobl'a.s, em que se queixão do rigor
com que os trata' o Governador interino 'da mq.
ma fortaleza 3laDoel Joáquim do Vnlh, e bapOl"
bem que Vm. faça allivj;Jr os incommodo 05

supplicantes quanto fôr compaUycl com a sep-
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'fendo ,a StiofeL'lde; tt ili~HlorA da 111du tri:l
Naeiónal feito 8ullir- {d\lmb-a Augu'sta Presença
o pr • elo, que ih i' Topní do de e' abeleeer
nesta Jôrlc Esoolas' Ol'malJS de rlifIereotes dis
-eipl'nas, da qunes os Agnou1tol'es e ArtiStas do
Brjlzil po ão reoeber huma re/íula'l' e mcth.odi
-ea 10 tmcção, paru Se aperfeiçoaremllQS ramos
a que se I.\pp1icão~ ~Cl\<tô 'a "dttas Estolas diri
gidas gllattÚti1meote por seus 80ei'os eil'ectiv/)s,
pedio{)tfu~Melparo ! aro n Minha Iplperial Ap
'flrov,ação.- el ' do ofid&lIto -a ,utilidade que re
sulta ao <::ommel'cio, e ii industria em geral, '(k

huma Ião neertoda rnedi~'a\; que assaz influe pllra
a ecoooiniil, melhOf'amerlto t.e facilida'de da mão
d'obra: Hei pOl' bem, Louvando ii sobredita So
cledatle por tão vant3je a o patriotic3 empreza,
Approvar o estabelecirntJ>oto das meocionadas Es
colas, que sCl'ão regidas pelos Lente5 que pur
ella lUe forão propôstos, e qtlll cooslão da re-la
~ãb flue com esle barxa assignada pelo lUarqu~

de CaraveUas, do NeuCoo~lhode E lado, l\1i
nislro e Secretario de ~tado dos Negocios do
Imperio, que assim 0 teoha enteodido e faça
executar com os despachos llecess~l'Íos, Palacio
do Rio 'de Jltneiro em 10 dc Abril de 1850, no
no da lodependencia e do Imperio. - Com a
Rubrica de S. M. I, - MlIrquez. de Caravella9 .

RELAÇAÓ tios Lelltes das Escolas NOl'maes ostabele-
cidos nesta Côrte pe(rt Soci#adc A. (l!p~lià.d,(Ira da
Indu tria. 1Yl(cionat. ta que se relere o Decreto da
data de,lta.

·0 Capit,ão Joaquim José Rodrigues Torres,
J~ente de Geometria e l\Iecnnic:a llPP,licada ús Ar
tcs" Frei Cu ttldio AI \'l?9 Serrâo, Lente de Chi
mica npplicada ús Altes, OCapllãoCandidoBap
tistà de Oliveira, 'Lente dé Physica e Astrono
mia. l\l aMei Felisardo de SOl'lza c '1\1ello , Leote
de' Arilhmélica, Algébrà e Geomelria applicadCl
!is questõe dcCommercio c AgriVJEHl ma, lo
,é 1\lartins da Cruz, . JJente de'Bolànicll app1ica-

A ricnllul'a: - Palació '00 ):tio de Janeiro
e tO de AbtH dfl ]850, - 'l\larqu"Cz de Cara-
,·eIlas.

AVISO DE 1'6 DE ABRIL,

CoU. 'Plancher.

• llIm. e Exm. SI'. - Tenão Sua Iogestade o
Imperador, por Decreto de 10 <lo ~orrflote, Ap
fl'o\'ado o I'ojecto que a Sociedade .A.uxili9do
]'a da Industria Nacional fez subir á sna Au~hlst,a

Présença, 9.b[e o cst.a~e~ecimcnto de:E colas
NértnilcS de aif'rerent~ llisciplil)as, em beoeficio
d s Agrtcultorés ê Ar'tistas deste imperio; e De-

RESOLUÇÃO
, "

lIltlluséripto autbeutjco,

, Reql.e1tÚão-sé ao Tl'ibuo.nl da Junta do O?1Jf.
mCTCió réqueri,ncotos de Nego iuntes Nacion~

q'ue pedem' pagarrlen'tó de' prejuizos s'o'ifrilful
em seu commercio Uu Costa d'Africa pela 10:
madia de lIa"ios .,seus, afim de qqC'O mdsuU
Tl'Íbunal Jlromoves e com efficacia a Hquidaç
deste negocio, pa ando-Ibes o tit'lllo a que
vessem direilo, O DelHJlndo Inspector da Con
tadoria do Tl.'ibupalrp,spoodl.:u: l\lu)to al'mado
res do Brazil que haviã'l soffrido~erdas por cap
turas feitas Je ]812 ~rri diante pelcrs lnglezel
em oavios empl'egaJtos no trafico ,!la. escra."at~
fia:erão a conta UCIJII arbitrando 1U01'O p.reS)!r
midos, e mnndâ~iio 'os uutos para Londres alilt
de ufui as reclílmarem, Nada tendo obtido, paSr
sou o negpcio a ser, ministerifll, c q Gove"!,R
~rilannieo pôz á disppsiçiio do Senh(\r D. ~
VI: 500, ooo<Líb, que deviiio ser entre)H.les,çQJ8
SetlS juros d~u aunos depoif do \1juSl.é. Tflo.l\9
.voltado de Loodre~'os autos, requerêrão ao Go
ve).'oo que mnndasse pa Sllr lçLro sobr~ Lon.
dres na importancia da 500" 000 LiIJ. pam ~

embolso, ~ "ista dI} hum 1118PI1:t fllrmado sP.lIt:.
os ditos autos.em que rcpartião eobre si a r#fi
rida quaotia~'obrigaollo'õsQ a indeml)isa illlJ
segl\l'adores do, que. tlnhão pago. aoa .(lnpil"
listas'de dinheirQ oe risr,o, marinheirQs, C4\r,FG1
gad,ores,.partic,1J,lales, e mesmo al'mado\,Qs"oU'
jos <\\.ltos I)iio linhão 3}lpa\'ecido. AJunta ço~P~

tou favol·'\\'.el,(n~n.te~t posto ter eu irl'O de Jl~rM
oer çontrarÍ\'" )lO\: ·I::iiq .l\)Ore(;er o lWIp[l1l 16~
guma, ~ Ü1Ig~~ de, nb' uta neces:siGln'de.. que ot.
da hUII\ d) 'pr,~iuJiol\do " j"" Lifi~l&se IcgalOl~

te o -seu prejujzQ,r~al.d. embool&al1o, repurlioo
por elJes o. c~o d fite, (leglJJ~.dp as,pto"DS- nesel-

id,a a Cpn ul~~ 01)),110 1l11~a ii Ju,ola foi-Jo.
'I:a vares 'Fra09a (pl'{)~Urlld.orde algll \ISrOI'madorl
da Dahia, ,posto que ,c diún, de tod~ ) ,pcd~
perd~o !II? Senhor O. JQiJQ VL de O hil 'er en~
nado, por ler dI\} excedido o pqdll'rles de
constituinles, c ser o mappa p,xagcrilc!o. Reo·
nhecenllo-!é que as' I'~cllraç es d'é Ta"ul'c
vão só poderes pl/ra reql:tcre de"cnllo sc~ a
letr~li ppssadas a. 'or.d m de, se.,.,s cqo l\t .
baix.ou a Resoluçãr! de Çoosulta d :?o2 de DeJe
1)1'0 de 18 J ~, (Klclat'i,\odo não. merecer p ~p~.



(.~) ;tluiw de. 24 de Jtintiro de 1>821.

" MlInuscciptq authcnt~co.

, P~lâs copias qne inplusns I'emetio II V" Ex., lhe srl'l\
eqnstante pãp 59 o estado da cOl1fa ,c!,as 300 mil I~~.
est~r1. e seus respectivos juros, p.reenl{lsidos os ~aques,pa.ra .
~,p,agamento dos c~pitaes c l~cros ae, 30 por cento 'lOS
IDter~ssados nab e,mbal'caçães apres(l.~ pdos cruzadores

ilallnicos, mas tam;bem a :t\cso41ção ,'Lue ~1-.lteiNos.so
nhor (oi servido tOlnar sobre Consulta' da Real Junta

do Commeccio de ,23 do co' I'eute, m;mdanqo suspen
der a missão ,iJ.e novos' saques. e, 'pO,1' " d~posição
dlj ~eu 1\IÍJ,lislro em. Londres os fundos qu restarem
cOl1\Pc~henQida a impQrtancia de. capital e, lucro dps pe
f{1I-~'lBs car~egaçpe~ e soldad, s, cujos donos, quando. ap
PiUeCeu:m, poderáõ receller as qnantias .qne lhes per
unlJerem peJa AdmuústrilÇão da Real. Fazenda naque1
la capital ou aqui, ,como cnLào .m.,lhor convier. A estes
fundos, unindo se li. impo,rlancia de hmn(l ~as letras de
6:000~ que se maodárão pela Náo I~leza, segnndo o
q,ue ~. Ex. me fez a how;a de SlfglJCal' 0il F ul'Cl>Cncia
ql1ll,hvemos hontem, a parte que deve caüer ás lropas,
em l'o,rlugal, e da sowma paga pelo Governo Inglez
p.ara o :Exert:ito Portuguez., depois' de,oded.l.r.zidas, tanto
a,.parte queperteace..ao l\Ia~echal-aenCJ;lil.junto á Real
!,eSs03, oomo a 'das TroPJls un D,iv.,ibão de Voluntarias
J\cac~ e as destaGadas oeste Remo que devem receber'
poncluaJptenlo l\ su.a qu<"a, .Geará a missão de Lo~dres

em estalio de poder pUL' agora nesta primeira m9dan
ça ,satisfa~r os pagamentos do Corpo, Diplolllatico e
m~ls despezas qoe estão a seu cargo. l;'clo que, fazen·
cíô: V..Ex,. estl!. commuuicação, tenho de l'OHal'-lhe haja
do. fazer el\pedir pcl,a Repartição do Heal J~l'ario 'IS 01'

dcns que são oecessl!ria~, de perfeito aQoOllÇ,O com as que
vou dirigir neste sentido, pela parle que me compete
por esta Secretaria de Estado. Deos Guarde a V. Ex.
Paço, eln 24 de Janeiro de 1821.-Conde de Pal/DeUa.
- 81'. Thomaz Antonio Yilla-Nova Portugal.-Aclla·so
a n, i8 do L. ii do Rçgisla t:{a C<irlt:. ntl Secretaria de
Etlado dos Negocios tb Gllel"-", e p{)/' CM/itÚio a {l. 128 IJ.

c 429 dos AlIlos enlre parle,l &I~'mlmüo J<JSI; Menous F,YJes
e a Fa=enda Nacioll{ll.

Parlaria da? da FelJercil'o de 1822.

Manu~cripto authenticQ.

,O Pri.ncipé Rege~té; deferindo a supplica dds -ego
CJa!,les .Oreressados uas h'ezentas mil libras esterlinas,
r~u'adas 'pelo Oo"erno Inglez pal'a indellln~saçihl dós
IYI~ ax,resados 'na O'OSta d'Afrj~a, landa, pela Se
~Rna e E~tado dos N~gocios Estrangeiros, ,I'emettel'
• eal Junla do Commeroio l deste Remo do Íha til , ó
:uerimento que dirigirão á sna Augusta Presença. alIm
I lJlie o mesmo Tribunal prosiga na éontinhaçàó dás
~lraSlfobreLondres'coo'tta os reeebédores dllqúôllà quan·

til', a favor dos' mesmos Interessados, pela inéstib' má.;ewa por que se expedil'Üo as outra~ Il!tras. Paço, em
de
Si1

Fe'ereiro de tS!!2. - José Bonifacio dI: Andrada
~ • 1 '

sa-ndd a fical' á dospasiçlio, do ·l\Iini U"ú 'eRi '4n
dres os fundos \'e tnJ1MS,;t'IC~usi"-c'20'989h, 11

s, 7. d. de 'OIfpitaee !UCI-O de 'liqu~s'Il:llrré1..

gações c soldadas, que slll'lãtl saHlireiths pela
FatJeod.t Publi.ca, quando'd idilMétifl\: ..colama
das, Por esta Con ulla ( que foi pa'Plt Li bOl1), Se
vê que fic!.rão perdido I)~ ultimo '~pUI' ,cento.
Por Portaria de 16 de Abri{ de 1821, se maod&u
fatcr téréelro eultimo dividtlm.loUos I !ll0t'ctlntfJ,
que lhes perteocião de seu ca pilaes, para sel'em
pagoR pelo .Erario; e pela de, -de Fevereiro de
1822 se mantlúrã pas~ar 1611'a sobre os pro
cmadores do ~aoco em Londl'es, POI' constar no
Rio que não ttnhão cumpl'r o "di r, ição da
1\"0 olução citada ~e 2 I d Janeiro de 1821. Sa
bendo-se porém deste cump.'iOl (} aoles de re
mcHidas, c depais de negodu da muitas deBas
facto que ns tOl'l1ava incobra veis. ém Londre ;
hun~ desnzerão o negooio, outros powm ~s J'6
mellôl'ão .. Em Resolução ue Consulta de 50 de
A-gosto de 18'22, se monduu que' a Junta passas8e
Provisãe de habililação pal'a os prejudioados
obterem a oobrança da )}es~Çl\l: ,ou repartição fis
cal a que, fosse le\'ado aquelle Câpi.tnl, altenta
a iosolvabilidade indioada, Voltltrão os' Letra
protestadas rIe Londres e LiJ;lma. Pareoe, pOl'
tapto, q~e,ps Supplioanle5 .tem f;Ó direito a re
oebet- do Thosouro os 12 por oento do terceiro e
ultimo dividendo, na otlQ-fornliilade- 'da Portaria
citada. ,

Parece ao Tt'ibunal que 'os prétrmdeotes se
não podem oonsiderar ~redQl'o do Impedo,
nem ter recurso em garantia com ~retexto do
protesto da Letra pa sada em eonseqtÍencia da
Portaria de, de Fel'ereil'o de 1822... porque não
derão o valor deBa ao Thesouro, ou ao mesmo
Tribunal; con tituindo !lUa .apenas, pOl' direito
cambial. mera pI'ocuração para lioobrança de wa
importancia, não admittindo por wo -válido e
dosse de valor recehid\): 'qne, h/ITendo os Sup
p!icaotes s'olicitaJo aúto"isa'9ão em fllvor do
pot'tad,o'r para ,'cccber a quantia sacaila, cO~ltra

a llesolu~ão de Iode De:r.embrn de IS'21 , iD, i's
tindo sei' pagos pelos I'ccebcdotes tios rundo~,

e não pelo Thesouro do Brazil, hc manift:sta a in
justi~a com que, cm coolra "enção ao 1,rop"iQ
faoto e com exbrbttanoia dos lermos tia Letra,
requerem indemnisação dos prejuizos .cau~ado!l

pela Ordem de S. M. F. que fez differenle di~po

sição destes fundo ~ quatlllQ e ta.úo tão eon
veooiJos de que, em virtude da mesma Letra.
só pelos ditos fnnd.o ou seus deli iadores podião
ser indemoisados; '(Iue ná sua repre entação
nllegão ter reclarnad9 a respectiva satisfal=ão do
Govemo de POl'tllga~. Co~c1ue, finalmente, que
esta pretenção he tão ol1io1la qual a de egocian
tes Nuoionae:; que pretcoae!lsem indemoisação
das oapturas feitas pelo Corsat'Íos na ultima
guerra com nuenos.AJr~que, quando eotra ~
cm duvida, podia sómente er decid'da pelo
Corpo Legi-lativo. Aos Deputados (João Rodri~

gues Pereira de Almeida, João Antomo Rodri-'
gues de Carvalho e José Antonio Lisboa ~r~
oeu, que o Governo podia. como fez, dispô, di
500:000 Lib. pagando .os vMores Rctlhitt08
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rado e çonlirlílado por S. M.I., em Resoluçãq
Iode Dezembro do mesmo anoo. N,uo~a adU'
aia dos credores para obterem pagamento p
ser damoosa au seu direito, e nem tão poue
petição das Letras, tanto porque era do sua
lureza a reversão, não sendo p~S'as, r,OU10 po~

que o fac o da petição não induz obriga~~Q

ceder, a cita. O pagamento poi! dos Ya'or~

preiul,zos he 56 cap"z de extinguir 8 resp.onsllqlJi

mesmo inhibido de cxpedir novos saques sobre os
respondentes do Banco do Brazil em "Londl'C8, para
rem ~l; Supplicantcs pagos do terceirll dWidcndo, a,
lhes deu o direito n Real Resolução de 24 de Julho
1.820; mas que, pela applicação dada aos fuudos restat
tes naqueHa Capital, ficou o pagamento dos Suppliéiíl
tes a cargo do Thesouro Nacioual, com todo, consta ...
referidas Ordens Regias que sobem com- csta Consultai
Real Presença de V. A. R. Além dessas m~ões teodea.
tes a mostrar quc o Tribunal uão está já autorisado I
mandar proceder a semelhantes saques, se oll'erecea
antros muitos pondcrnveis, que se oppoem It SUa CIp&

dição que passão 11 expor. Pela no~'a forma que deu o
citado Aviso de t6 de Abril a çstc pagamento, fleOl
inteiramente dependente do soberano arbitrio de S.I.
a liv.'e disposição dos reCeridos fundos, para 'serem dlit
tinados Itquelles fins que o mesmo Augusto Senhor jilo
gar mais convenientes; não consta qnc fossl! conlra
mandado o destino que lhe marcou a Real Resolo'
de 24 de J aneÍl'o; portanto, ou' elles tenhão essa
outra qualquer applicação qoe Cosse maÍ$ da Real VlIIo
tadc, não podem os Supplicantes aspirar serem' PII!'
por estas quantias, se ID huma expl'C8sa delerminaltãb ~
S. M. O que os Supplicantes Cl:poem em seus rc~
rimentos sobre a opposição dos correspondentes do B'ilI!
co em entregar ao Enviado Portogue~ as summas qt!
tem nas suas mãos, só prova a formal c reprehensiftl
desobediencia destes Negociantes ao comprimento di!
Reaes Ordens; o ~Unish'o qne deu parte deste acoo"
cimento ao Tbesouro desta Provincia, como informi I
Deputado Inspector da Contadoria, com igual razão
tera dado ao Ministerio de S. 1\1. em Lisboa, e eD
be muito provavel qne se lhe expedisse competentes ri
dens para eompellir aquelles depositarios a ell'ectiva
trega do dinheiro; tanto mais 'que.o ~linistl'O dê Estidi
que Ilssignou o mencionado Aviso de 1.6 de Abril he
actoalmente hum dos membros do dito'"lIfioisterio, e
portanto, esta no caso de informar, com todo o conhe
cimento de causa, a S. M. sobrc o modo com que- aqul
se ultimou este negocio. Segue·se, pois, do qne fica ~
posto, 'que a existencia dos referidos fundos, 'nas mit
dos correspondentes em Londl!Cs, a esta hora, be m\Ú1O
duVidosa; mas, suppondo mesmo que disto havia todt
a certeza, nunca podcriiio ter lugar os novos sa,ques que
ora pedem os Supl'licantes, sem huma manifesta coa·
travenção das Ol'dens de S. M., sem se I'altar ao rei'
peito qne ellas mel'ccem, c sem se envolver este Tribil'
nal em huma responsabilidade indissoluvel pela escasltl
de seus meios pecuniarios, e sem pértnrbar as justas Ir.
plicações a que cllas possão estar dl!lltinadas.

Além dos motivos expendidos, não póde o TribonlJ'
expedir as letras para o terceiro dividendo, por niO
saber o computo quc existe em poder dos correspol'
dentes em Londres, ainda que este existI. eln ser, nit
se devcndo estar pCJr calculo algum, pOlque, assim c0
mo põde ser de 12 por cento, põde ser de 9, 5, ! 01
nada, porque, assim como póde ter h,avido lncrlls, p~
ta.mbem ter ha\'ido perdas, c este 'l'ri\;lI1qal deve sempd
caminbar cm seguras bases; portantq, he neoessnrio~"

p.e1o TheSll!1ro Publico ,se lhe passe~ pl'iJI\eiro as CPD~
nieotes ordens para darem qonta 3., esta, J IInta, e eu
se fazei' divjsão pelos SlIpplicantcs,_cont'orJUe as suU
pectivas som IDas.. .

Igualmcnte não podem ser attçndidQs em reI).
..imentos que dirigirão a esta Junta, pedindo serem
demnisados d-a. di.tferença do caqt biQ. que bOIl,ver,
do se ultimar o ultimo- e final di)'idllndo, pO~ljlle. e
os ditos fundlls eprcmios, que a elles se-tem l\ugllRn
do com c desconto' de Letlas em Londres, de q~

Ruo/uI'cio l/e 24 de JQJlCiro de 1821.

Manuscripto authentico.

Inteirados os saqnes até á somma dc 307,612 libras
-est~rlinas, 2 soldos e 7 dinhciros, para preencher, na
~onrormidade das Minhas Reaes Ordens, o pagamento
dOlo C<lpitae. c lucl'O de ao por centil aos interessados:
Sou Servido que se suspenda a ullerior emissão de no·
,"os 5a'lues, passando a ficar ii disposição do meu Mi
,nistro Plenipotenciario em Londres os fundos que res
tarem, comprehendidas as 20,989 libras esterlinas, ii
.soldos c 7 dinheil'OS, em que importão os capitaes e lu
cros das pequenas carregações e soldadas, as q uaes mano
darei satisfazer pe1 a minha Real Fazenda a proporção
que forem devidamente reclamadas pelos respectivos pro
,prietarios. Palacio da Boa Yista, 24 de Janeiro de 18U
- Com a I'ubriea de El-RCI Nosso Senhor.

Resol/lfão de iO de Dezembro de 1821.

Manu~cripto authentico."

Como .parece aos Deputados Leonardo Pinhairo de
Y.sconcellos, José da Silva Lisboa, Marianno José Perei
ra da Fonseca, Jose Manuel Placido de !\Ioraes , por
se fondar o sel1. parecei' na Resolução dcfiniti "". de S, M.
de 24 de Janciro, e no Aviso Regio dc 16 de Abril do
.anuo c~rrente. a qne' -os ~upplicantes se resi!;(oarão, qu.e
Dão fOI revogada nem o pode ".cr ag.:lra sem buma mant
festa desobedicneia ás Ordeps- de S. \\1., lomadas e de
cretadas com conhecimento dc causa e do estado do nc
"'oria. Paço. em lÓ de' Dezembro de 1.821.-Com a
:abriaa de S. A:' R. o Prlnclpe Regente. - Francisco
J'olé Vieira.

Ratece aos Deputados Leonardo Pinheiro de Vaseon....
cellos. José da Silva Lisboa, Marianno José Pereira da
Fonseca e .tnsé 1\lanoel Placido de Moraes, que, fi. vista
do que fOl determinado por ·S. M. na sua Real Reso·
loção de '4 de .Laneiro deste. corrente anno, e não der·
~-qgado pelll p.~ erio!, Aviso dc !6 de Abril, se acha

(') Avw de !6 de Abril de i821,

Manolcripto autbentico.

, Dlm. e Eun. Sl'.-El-Rei Nosso Senhor, attenden'·
-do ao que lhe represetrtúio os interessados ua indem·
nisação' estipulada com a Côrte de Londres, pela Con
vençiio de 22 de Janeiro de t.8i5, a favor dos prejudi
cados nás presas Leitas pelas forças navaes britannicas,
.com o mptivo de illieito trallco de escravatura, Ha por'
bem que a Real Junta do Commercio, Agricultura,
Fabricas e negação deste ReinO do Brazil e Dumi
pio& Ultramarinos, m'andando proceder qUdnto antes li.
'liquidação dos restantes, depois de satisfeitos todos os
."aques passados pelo .CII Depntado Inspector da Conta·
-doria, restante que pela Rcal e Immediata Resolução
dc 24 de Janeiro proximo passado, de Consulta do IDes
IIHI Regia Tribunal, em data de 23 do mesmo Jnez e al\.
po, foi poito II. disposiçãu do Enviado de S. 1\1. na

'Côrte de Londres, conclua o primeiro dividcndo de ca·
pitaes, e o segundo de lucros a razão de 30 por cento

..a pessoas que, legalisado ulteriormente seu direito, se
acharem ainda por satisfazer, c das sobras se passe a
1':u.er bum te,tCeirb di~id~ndo, dando-se a cada hum dos
-legitimados os competentes titulos, para serem embolsa·
,dos pelo meu Real Erario. O que participo a V. E"x.-~
·Paço, em 16 de Abril -de iau. ~Silvestrc Pinheiro Fer·
reira.-Sr. ViliConde de Asseca.

Loodre" o quc sc reduzia rigorosamente a bum
contracto cambial, mais obrigativo para o mcs,..
mo Governo, que de propria autoridade o cele
brou, do que para os prej udicad'is, que farão
obrigados a convir; mas nnnca deixar a estes na
iocerteza e delongas de pagamentos. O princi
pio, de que o Governo ficava devedor, e os preju
dicados credores da quantia, de que dispõz, deu
.odgem ao Aviso de 16 de Abril de 18:u C*), robo~
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~a~e 110 'J;hesc;lUro, quer se considerem estas co
mo rigorosas Letras de valor recebido (como rc-

tem dor conta os ditos correspondentes, tudo lhes Ilca
pl\f!llncendo, nada mais devem pret,ender.

.l'arecen lI,O ,Deputado José da Silva Lishoa, confor
mando·se ao voto dos antecedentes Deputados, addll' as
.~iÍ1tes razões qoe llre persuadem não ser defel'Ível pelo
in~otado meio o requerimento dos Supplicantes, que
fjj ltlria lugar em recurro a • 1\1., attenta a delicade~

la e complicaçã\l desta dependencia, e ,í vista aa Reso
lução' de Consulta de 24 de Janeiro e do Aviso de 16
de :Allril do corrente nnno, a '.que os Supplicilhtes di
lem se ter I'esignado, o que e\'a sumcient., para ex.oluir
a s,ua nova e eltte/ll poranea reclama\;~o, pOJ:quantu: ,

Os Supplicanles pretexlão : i"", a eltistencia do fundo
de que pretendem u saqne de .Lelras, por não lel'cm os
ieUB Administradores em LoniltéS exeeutadu o Aviso Re
gia do Ministro de Estado tios egocios EstrllogeirOll, em
'1Qe se !"andou pur esse fundo a $Iispo,aição do Ministro P.Je·
nipotenciario na C«lJ'te Brilan-.ic ; 2", a absoluta justiça
a se embulsarem intl'~ralménte das perdas da~ capturas
inglelas por lal I'undo, que pur isso uão podia ser diver
1ido lpara oull'a app\icação; a,", a actual opportunidade
do ,aque, pelo cambio lavo.rav.el de que uão develu spr
privadas.

Ainda qullse cerlificasse por docuDlentos aulhenlicos,
o qne se não moslra, a falta da execuçiio do dilo Aviso,
esle Tribunal não podia I'azer ulterib,' elDissiio de Le
I 'IS , ainda cnndicionacs, cumo se lembrou nest)~ deli
beração, cstando inhibido de fâler qualquer emissão pe
los rcst"ietos termos da dita Res01ução à.e Consulta, e
sendo, aliAs. contra toda a lei e pratica do ComUlercio
,sacarem-se Letras de Cambio, maiormente de tanta im
por\ancia de mai]; de ao,ooo libras esterlinas, a qne
sammão os i2 p()r cento do principal das 300 mil li
bras concedidM para o terceiru djvidendo, sem a certela
da Prov~siio , e sobre hum fundo ilIiquido e já total
mêote d,sposto por quem tinha autoridade, como era
S. AI. no caso presente.

Nem os SlIpp/icantes se podem fazer titulo pelo ir
regular e odioso faclo de insubordinaeão dos Adminis
t!'ldores snbditos da Corua rortugnez~, ainda que re
SIdentes em Londres, contel\do enorme desaca to a Real
Ordem, e.manada da Repllrtição competente, reduúndq
B.descredlto ao Representante da Real Pessoa. Tão perni
CIOSO exemplo por nenhum principio se páde autorisar;
e be de stlluma indccencia a obstinação dos Supplican
,Ies cm pretenderem que V. A. R. sanccione tal desOI'
dem. mand,ndo expedir as Let,'as; pois que assim, de
facto, se Bnnul!al'iãn as sobreditas Reaes Determinações
de ~eu Augusto Pai, constitui ndo-se irrita e de nenhum
tll'e,to a ordem tão positiva do rel"m'ido Aviso, que, aliás,dfondou na anterior Resolução de Consultai decreta-
a depois de conlulcimenlu de callSa do eSlado do ne.

gocio e dos relatil'os direitos de tudas as partes inieres.
ladas.
~_ 'l'nnto mais que ja pela outra Resolução de C'onsulta
..., ,8 .de Iunho de 18i8, quando S. M. determinou a
emlssao das primeiras Lctras, C'rdenou que o HCU 1IIinis·
lr~ Plenipotcnciario ~em Londres interviesse nas opera
ço.es. administralivas do dito fundo, e por anto seus Ad
Ib.n.stradores não podiüo j/uuais tergiversa!' e resistir a
nOva Ordem lIe'" sobre a disposição de tal fnn(o.

S. M., henign ente altendendo á representação uI ti
~d d08 Supplicantes, quanto ao requerido lerceiro di
'~ en~o de ?1ais U por ceuto do priucipllt das indem
t'a~oes, a htolo de lucros, se reservou o pagamento nll

rano desta Capital. Re por extremo incon\'cniente, e
~ce~e â competcnc.i~ deste 'fribun~l o conlestBL' a jus
li~ esta Re,tl Declsao, quando, a1l:l5, bc da preroga..:aia Corua o Potlcr Executivo, no qual se compre

.ii D e tud~ qnl: he ligado :I cxecução de tralados, e a
~eDdenc'as de Negocios Est"angeiros, emquanto o So
conlDt'O ~~ngresso não fixar os limites desse potler em

s IlnlçUO definitiva.
gã~uanto a certa justiça que os Supplicantes se arro·
por' [''ta SC'l'l!m, Com ;nde6nido direito, indemnisados
4I!~ êtr~~ paga,:eis llIII Londres, o ~otante submettc ii

onSÃdel'BçaO de V. A. R. as sega,intcs ~bservaçóes,

TOMO VII

almenlc foi), quer cOJIlo procnrações, porque
todo o evenLo sinistro l'eca.he sobm quem as

que considera ~Hdirem a exorbitilDcia p.rcteddida, visto
qne eUes não podem requerer mais do que e acha de·
clal ado na C I'cnção t(e Yienna de 21 de Janeiro dc
1815.
-.Felo arligo iO,o fundo ajustado para as inuemnisações
/leou. inteiramente a disposição de S. 111. com a clausll~

la ppressa deba,ixo dos llegulamenh>S, C pelo modo que
ordenasse a satisl'ação das reclamações feitas. He, por.
tanto, inauferivel a S. ~[. o direito de fazer esses Re
guJamentos, C Sem pre os eX~'I"ceu coufurmc as occur
rencias.

Pelo artigo 2°, e cm rigor lilteral, os interessados nas
fec ama,:ões ficaraõ COlll direito plU'O e simplesmenle ao
pagamclltlJ total das 3<10. libras ajustadas eulre os
PJeuip.üteJlciarios da Negociação. Em cODsequencia, 05
fundos accrescidus pelas nleis operações do lllinistrf'
lnglcz c Ptlrtllgoez ficar:\õ tambem li'disposição de
S. 1\l., e não sendo fructos IInturaes e necessarios
daqueIJe Capital, poslO que derivativos deUe, s6 por
principio equilativo podem ser objecto de dividendo as
partes, a titulo de lucros cessantes, ou damDu5 emer·
gentes; mas, ainda assim, pnr ncnho::ma urgenle ratão
juridica devi'lo ser nniean ente pagos em Londl'cs, e por
via 'de Letras, Accresce que a qnestãu en..oll·e mais o
Direilo Politico que o Civil, visto que nem as partes,
excepto poucas, obtiverã6 l;. suas Senteuças no Juizo
Contencioso do Almirantado; antcs neste Tribnnal da
J unta do Commercio, pelas suas mutilas desavenças,
recriminações e demoras, derão SUSpcil a de iusincerida.
de, exag-eração de perdas nas respec.tivas jn5tilieações, e
não põde cnlrar em duvida que a Fazenda Nacicnal
so!l'rêra tambem gravissima lesão pelas capturas ingle
zas, e que a Coroa, para obte.· as indemuisações, se
submettera, pelas circumstancias politicas no Congres
so de Vienna, ao sacl'ilicio da rcnuncia au lraficu da
Escravatura ao Norte do Equador. Consta, além disto,
que, !;leio grande desfalque do redito das Alfandegas.
em consequencía das captnras no juizo do Ministerio c
da Mesa du Erario, pal'eeeu ser devida alguma indem
uisação aI) Thesouro, ao O1en05·pelo dito fundo accesso
rio, l{ue ver lsimilmente mQtivou a Rcsolução de Con
sulta de 24 de Jol"o de i820, que não se eoufirmon in
teiramente com o parecer do Tribunal, lU concedendo
ás partes ao por cento dos lucros do principal, o que era,
pouco mais 011 menos, equÍl'lllente aos jnros da Lei, que
unicamente se iulgão, ainda cm causas forenses, de Ií-
qnidação dificil. I

Não pôde, portanto, a Fazenda Nacional incorrerem
alguma responsabilidade jdridica, peIo modo que S. M.
tem reito da disfoSiçãO do fundo das indcl1lnisaç(je~, ,e
muito menos 1)C a casual eni!o prol'ada circnlDstaneia
de ser ora Ocambio l'avol'3.,.cl para o saque de Letras,
recusaudo os Supplicantes o seu pagamento pelu Era
l'io desta Capital, ainda que tenha ~lavido alteração de
sens reditos pela retirada da Côrte para Lisboa, pois nc
nhum direito ped'eito lhes assiste para os saques, e cm
diversas conjunt'lUl'as Os não eugir'ião. Nem he crlvc~

qne nenhum Negociante em seus sentidos haja de ne
gociar ai Lell'a5 cm questão a camhio favor vel aos por
tadores, sendo notorio eslar O fundo em 1,0ndres recla
mado pelo Ministro ou ehefe da Legação Portugueza.
Quanto roais que, pela ordem para o pagamento no Era.
rio, os Supplicantea tem nova gal'anlia que lhes da se
gUI'ança contra qualq\ler falta ou f~lIencia dos Adminis
tmdores de Lond. es.

Parece, pOl'lanl\l, qne V. A. R., indeferindo 'lO re.
querimento dos Supplicanles, se dignara de mandar que
fiquem cm sua observancia as detl"rUlinaçôes de S. M•
Da rel'erida ResoluçãO de Consnita de 24 de Janeiro "C
tio A\'Í50 de iG de Abril do corrente anno, e 'IDe tam.
bem, em execução ell'ectiva da Hesolução de Consulta de
24 de J ulbo de ~820, se expeção as ol'deus necessarias
para qne os Ad.m;nistladores do fundo das indemnisa
ções em Londres remetlão logo pnra o Thesouro desta
Capital O I'estante liquido de sua administração respec
tiva, COIU a conta c documentos que a legalisem, aGaa
de, quanto antes, se pagar nos SnpplicantC5, conti e
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P'OR,T .iRiA DE 22 DÊ AURÍL,

'1\bnuseripto °authenÍicÕ'.

Tendo levado á A.ugu ta 'Pr'c!;'~~a't1ç.~, .
'rilperadQr o offi,cio.~a CamHa .l\~Wlicipi/, d
cidade datado de 6 do mez aDteoede~te,no~
a?erca do l'eqllcrimento dé JOsé M'ig~t aiB't·

H' lj/(l.

os seus titulos, o tCl'cei'l'O oIldenado diviaeudo;I.;con{:i~

Rando'se aSllim o decoro Gm'el'no de S. .M. cam Q

iDteress 4e tt>das as partlls; interessaaas. V., A. R. man'
d'a á o que fór servida. . ! . ,

I

Rtsl1/nrão ri" 24 iiI' Jullto de 1820. '. I ."

Mnnosccipto autbeotieo.

, ·P-rocedn-se. Íl segnnda dis~ibui~ão 'a, r~zão de 30 por
cento, reservando·so II final dislribuil;ão pa~~ qga\ldo vil',
rom Rs cuntus que' se devem pedk aos cJ~1'J'espDlldenles

do Banco elD Londres, I1.laçio él'a Boa·Visto, 24 de J ulbo
de 1820.-Com a rolwica d'.El-Rei Nosso euhor.

#Ian(toll sacai', por ser este J o éffeito da bommjs- Tel
são: o Governo po'is, longe de ahanilo-nar eus
credol'es, manJando-os solicitar em Paiz estra
nho aquillo de (lue fOrão defl'aud~dos pllIo'tmes .
mó Go','erno, tlevé d:eclar"r q.,~ 0" funcl'o5 do.:.
vertidos fazem parte d~ 'divida Naci ál, SCIÍl t~J;
comtutlo attenyâo a eambins, reeambio ~ c ou
tros prejuiztls, que 'se devem 'SU'pPÔI' oomo ca\llú\
mi(Jàdc geral pela extra"ordiQarias circum'st:ln"-'
cins cm que a Nação e tCQi achado., é qU31ll10,sc
julgue que o Govuno de Portugal he respuusa-

" Consulta de 21 de ACOIto de 1824.

1\1anusoripto llJl,tucQtioo.

. Sendp .pxe.sentes Dc~le triPu ,õs anlOs dG apÓsiona.:
»J~n~l\ dO; Bçrgalltim Disfarço, de qUl(, era projl1'ietario
José Tavares I"~aJital paro. sCl'e~atlenilidas as prc.tcuçqes
do' mesmo I?ropriclado, relativas aos escravús, e ~ de p.
~1;lr.ia Vielor~a Pereira, "~uva do Capll)io do mesmo Ber
gantiru, José Pereira da Costa" para h:\Yer a sua sordada
do di,'idendo das 300 mil liLras , enlrou em duviBa 'o
mesmo Tribunal, c julgou ser do sen dCHr levar ao <;0-
n1;lecimento de V. 1\1. 1. ,
. COQsiderando ~e n ul~im.;l lmpel'ial Dlitermiria'ção

lJe 7 (1,: Fe,verciro do anno de 182~, consta~lc.,daTOj-
.•lill'ia qa &ecretaria de J::~lado d(Js Negoc'os E~trange\~ps,

.,qqe ~eolDppu.ba f;sta por \lo!?i", IIl,\ud,\\'a V. l)' ''j.,)e se

. .0n.tipuasseJ,ll .3 passi\r lIS r.,~lras,~s~~u~do ,o ~~steltl aI ar-
tIgo C I·c.pacl,,'as Ul'dens ~ue vao ~ndlCadas n~ é,onsul
ta que sobe uo original sotre os Agentes ,d LOl)dres,' e,

,.em .ua r·lta sobre a~uelles que houvessem recebido u
;4inhclIiO, disposiçãO qpe,'R ce s~rdig:na de altelaç\io,
pela nOluriedade da ali\'J?,Q<;\\1l da<J1!ellas som mas pal'a o
Xbeso.uro de Lisboa, êf~pojs ((,queIJa époe:l, c qne, ten
da variq~o, as, eirclI/llstaneias pela ieparaeãl1 da Inde·
.I1cn~cJ;lci,\, não era cl/her 'nle expedir "Letras slJbre·l.ll1m

.,capit,,1 inexrstenlé, .~!\jl'itas a', hLlm ~ndispen'saYer pj·õ-
testo, Cf!IO sene de Gl!;sdouro para quem as passa, ;pbís
todo o ~jdadão cdl·datp. se 'hbslém de clCRÓr asIla iil'
ma a protestos, 'Juando lem a certeza de qne seus Dlnn
datos n50 são realisados, e qne não deve recaMr SOblC o
Thesouro Nacional d~s'e Impclio hum lal prejúizo, seno
do de 'parecer o Tribnnal que ho de ..bsulula neces~i

daí:le huma nova dcteruiiuaeão, mutil'.da da nova ordem
ae COU~3S, ,: q"f', satisl'a7..{llIJoose a dbrigação d~ .fteb
a r e preferir os dirtitos .dos slJbditbs inlel ess''ldtls, 'file
se)ão inlcressadós, que scjão decillid'as as pl'et'ên~'iii!s,

"cb'li'ról'me o' seu bom direi tu, e que lhe sejrl'Úáclo, 'CU) 1"0
gar de Lelras, hum titl.lo legal de jd,'galY\Clito que pare
'ée ser Provisão do babilila'ião, c.' Ino sc pra ica no Con.

'lklhb da 'F37.en'da, para obtereili a courança d'aqnclla
'pessoa ou ,rcparti'ção Jiscal ':I 9ue 'russe leTado aquclle
•càpifal, pclosmeios p'roprios qo lhe plls.ão compe"r,
e Itàhi:lo assiln o conrprometliwellto do Oo"el'n'O de 1'_

.1;, ql1e mandará o que fUI' urais vantajoso. 'R,'o, 21 de
A!g6sto de ·~824.-LéônardoPinheiro le"" ascóncello9._

- ;Jils'é da Siln Lisboa.-José A.lbnnl' Fragoso.~J'6sé O:\e-
'fano GotneS. ~

1le!olurno.-ClJIDbpnreee.-Paço, 30 de Agosto de 1824.
~ Com a rnbrtea 'ililperial. - Loit losé de Gàf\,.uho e

IlUo. ' .

1



6

t! '.'J

AVISO DE 24 D~ ABRIL. • r
. ! t ~ , , li 1 , J 1

(1 , " l\IJJObSCDipltí ant ~ied . , '" ill'

-~ rnI• Ó1w'p'e'~~dô:', :I it;~m foi pt~~é'fLte'ó'o'ln:
c~~;v.~ !~1·;~~~t~~0,d~jAd~ ç,Qr~ente, dapêlo 'do~~'~
t pas el'~,V,l~\;PCI~~a que r,nandltra proceder sb7
br<r_j\li', ~p}iP.·~sj qUf; Jêorriã8 d~ te~~!'n 'V;II1~(J 'o I

brigqc -«F~[ít Uni~o», .che~qdo proxi~a~ente de
C'Jp.f (fa:,~~5'we~o.H.iVres e en re elles '!ir.u~(
R~g ~s !!<!u re por bem ordenar que os ,sobre~
ditos AfrIcanos, não Ig, comó do officio'do 'Juh'do
Crime, a quem foi incumbida esta diligencia, mas;
5:5, que já se ~çhi.io ~m poder do f.roprietal'io da
quelle brigue, cm que insidiosamente Corão con
duzidos a este porVo, ejão todas COll ervados em
deRosilo ~ psteotados, t~atados 11 soccorr~dos de
to· o p necessariq"pelo dono da referida' ~mbar
c~ç;"lo, ,n~o s4 erriqti~}l~o aqui se demorarem, CO~~I
Ill\lsmo dur~nte o NlJ,l.tran1iporle para o seu pal7."
pa[a cujo, fim teru mandadó .'![lromptar }leJa l1e:
Pí!-!.l,~~9~ 9.a ..~~ilrinhrj;~~'?}b.~rcáção que li ds, ,v,á",
l'est~tulr , ~eve'H{,o entre(anto Vm. Contlotlar Dl:'{

mais e prQPulQsa indagação, afim de r1escobri~

se, aléJIl dO numero refcriilo~ existem maiS alP.'ulls
quel, d~.v~ci ~el' (J mesmo destino, f? Jisca i :Ir e
proyer cerca do tralamentó de lodos, tan o em
ter ~ ()q ~o. ge tudo o ,que fôr néces a,riopi:lra o
seQ cqmmoilo ranworte duranle a vbgem, Deos
gIL,a d~·~IV1:n. l:açol,epl2,4 4.e Abril de 18~0.
V'scon'le (Te Alca,ntara.-;;-Sr. Descmbqrgadol' Aju-'
dante l~ ~ntencl'ent~ ~çral da Poli' encarrega
dQ inl-erinamente do expediente r)a mesma Repar
tig4 .l,~ Á ~/ta-sç a fl~ I 2~ ~o Liv. ,,o da Corte n«
Secloetaria da J/tst,ifa.
, am~sLDa d~ ,áÔ i\Iargnll'z ,de aranaguá, pa

l'~ fAzei' apr,omptar huma embar~ação para le
vai' a Cqbínda ós DR Afr~ca os liV~es acima.

.. I:. , ' °1" I

,/ : : PROVISÃO DE 24 DE ABRIL., ,
, . , .

Ma~ c' tQ a!\~hJ;Dtico.

O "i\Iarquez de' 'Barbacena' elc. Faço saber á
Junta âa Fazenda dôl Província da nahia que,
millidanllb S'. M. I~lpedal con ullàr ao Conse
lho' da 'Fa~enda às officlos b l'epresenLações (Ies
sa'Juntá d Pl'i:si'derité da'PI'ov'ihcia, é do De em-'
bal gaUllr R viJ..ól·;g~rà\ ~o ci,er da Relsçãll des a
Cidade, lfende lte á e,)ntestação havida entr'e
e 5a ~ un~~., e, o 1ito .i\!ini' tro obre ~ rec~ ação
de Le'presta~rarorro, ÇO,~$ eom'p rl.-ecre e rpltI'os
por és aJunta, a quem ilega:l competente autor
dade de ordenar-lhe em materia semelúante: H<lU-

, ")

ve ô mesmo Augusto Setlhor por 'bem, cnn for-
m'ahdó-se'com o parecer do dito Cnn.dho, de~

t~rl'nihar~ em sua 'ül'1mecliata l'e~ôluÇJã€) ~le 14..~o
corrente ,me-t, ,parlicipe á ;runfà que pelo Ui
rlisle1'Í 'I da J usUça':\ faz con' tàr ao referid41 Mi.
nistro a"deSa1)pI'ô"al;áo que lhe mereceu' a indi
ca'J'a I'e'cuáçãoj p'Or' er tl1r~ati"a da posse em
que' e achão 8S' Juril~ de Fazc.nd,f de serem in
fOl'mát1as~ tal\tó' de facto ethfió de direito, POl:
qú'aesclúe~JM! rs~rAd'o.sl; entla':ssn po.sse c COB
tlih'lé derlvaiJosJd _ a'éubtlnuag1lO não lntofl'Opl
pida,,' fUIl dados' na- boa lraozão' dO bém pultlico e

, • I.J I JI' .',.;: I! :aI '.. I I

~
f!!" lI~e.~equE:ix~r;t!le não ter .havido aç~ieqcias ,
do J'H~ 4\JnQ9Ct; pqr j\te ter s~dq, "eda~a a casa",
a~~iqç!l\~,nle'par~. ~I.l~~ ,4e~ti.naila , expõe qu~ ~l
uill:IhM,s~qndQ rn~rcil\fq.!lale\ do. 1° d~ Outúb~~,.
~ I~~~,l! o~~4'a~ílo, de, dar ça~.afpa.r;1,o pm r~re~J'
~qd P,W' ac~andp,~e ,d~terrru.nado ~!? .tir,~, 90 '
que ficáo revogadas toClas as leiS que Impoem ás,
~qs,phrigt.,Çp~s. diversas das deG~ar~rlas na
qijfUa~ WQ pol\~a ilJtrPIAetter-~e em object.os que
1IIIt{o 5l;m aip'lJ.Ps, pfestando ~!,'a ou, pratw3ndo
a~p.fillgl1D;l respectJvo á<J.uella ,auloridade, com
IIJP;,J cL1r...el~cão alguma tinh!l.: ~~~nda o mes
mq,S!l\!qQr." pel~ Secretllr~a d,e E ~ado dos N'~g,9
~ 4a, ~l1slzí.ça, f dçcl~ral' ii so~red'la,C.amaral,que
DIo,~9 ,adm'sli1feis as razões em, 9.~e, se f9nd~ ~,
p0ItI1~, se.0.4Q , Casa da Camara ou Paco do Con
se\h(} lanlo sua como dos Alm'otaeés ,'" e 'dos'ou
~juizes da,s oiAê:ld.es que nella devem fa,zer as
aolli,encias na qnalidarle de Ca-a N~cional ,Ofd.,
Li,,2 lil. 2.6 S II , des,linada ao serv,iço publico
da~v,er~açõe~ e a~difmcias, lendo sÓflleut~ '! ni,es
ma C,amara mais, !lue, \Iqu,e\\~ ap'lQrida,des o(
ollJisde c1,li çl;) r t'jIa bQa guar,l1a e ,Co,o.sér ~~,Çã? della)
bePl <;o~o de todos os m~is \,Jen~, U}unicip,!es
igq~n,l.G ujeit~s ao duminio sllHr~I1'W ~a n~-.
~o , de ,que ~pc,n~ loça aos Vél'eaAorcs o uso é
ailp,linislr,w~p, não deveria pr;var; o sobredit,o
AJ~9ljtcé daposse ç.r.n.que estaf~, pO~/isso quel
seq~n laInbcl,Il~i~p(l?t9 elfD d\r1\lO comQ seded?,~ t

d~lM,J,. l,lo MllI: ()Tjt. 4:9 ~ 2 e Tit. 58 S 2& Liv.
5ii!,;.'~ p,r9.." e, po Aiv: 'dp 2~ ,Q.t; Dez~!Dbri dei
169~3 41, qp~ as,audi~ncias;~r.r,,~ãonos luga,
r~spu~lico ou em c.a~as.pubpc~s,P~raél!?s de~
Iínadas e não, n~s casas d,os Jui~es, he gue em t~

duas cidad~s, "illas e jl,llgíldo iI,~ Jmperi!>, haLhuma'estabelllcida, para es5'e fim, que' se denoíni
aC~sa da Cqmal'a OJI Paçq do C';nselh!l, seguió.;

d~',s,e'pql'~alljt(),qu~ ~ nãÇl dependendo ,pa c~nceg;"1
9Q\l pe 'Pi~~ãQ , ou <:,ollsentimeotQ ~as ,ca,ma-,
Mu[)\cipa~, o cootipuarem o A.lmo,t~ces ,e

mais Juizes a fazer as suas audi~ncias na~ casa
~ ~ Q d stinadas" a obq:dita C,amara, assim
omoflon iderQu bem que a lei dc sua iusti uição

Ihq não impunha o onlls de admitlit' o' Almota
~ aIKa\~reP1--àu(lie(lciil~ , ,pol'QR-e' de certo nem.
estes pl'ecisa,'ão que se Ihe·s cO,oo,çdesse'o qup,por
ej~ econstante pratica já Ibe's dl'u con~edido,
!SIm como não foi ueces.ario que de novo ex:
re samente sç, eO)l(\(;ld ' se ú çqrparas lUunici
ae' o u o dos paços do Conselho' , nem a lei lhe
dia incumbir ouconceuel' o que não heseu, assim
h~lp rlemr' ~ con siderar que '3 mesma lei a .oíio
isara para tomar a d~Jibera9~ !lue tomou de,

lar~os(~lrootaG' ~a casa ante ~ente d ti-
~\~UW:í\.P ,a u'encias comÇl * ~ão sua'phi-

I

,n~\,p.l:~tjcand() ,C9m i 0
1

hum acto arbitrario,
,or não ,ter ,aH,oi~ em l~l l'l,huJ'flv r aueiro expo
Ma,noss~ eç .que e-tpva'a referi !Í autorida

que devêrâ, i.mmepi~tamcnte ser s30~dí1. pdla
Rt\l ,,~ titulÇãp., ~,Iacio 0;.<10 Fdo de; !anei-

, ~2 de Abril d~ 1850. -Visconde de AI ' n-
·Wc{l.a·s.~,a jJ., 121 v. «o Liv. 3da Odl'te, n'a
~ 'a 'rI' 'iTuWii.a. r. 'l l'~; ~ I' I

IYJ 'Til. ,f. 1 'I lI, "; ,
• II 'I
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fa'zer laes' mercês, ~endo evidente qU(\, sOe nG
verno, devesse altender' unicamenle aoS casos iliq.
elidos cm lei anterior 11 expressa, seria 'desnec
s~"'ia a autorisação dada por tal arti~o, tant? Ui.
que a mercê peeuuiaria que neste caso sç derrq
ca rle'pendente da final appro\'3ção da Ass'emlllêr
Gel'al. ' . ,

Ao Conselheiro José Fortunato de lh-Ho p
ceu, rorilrn mais succintarnente, que, não s~ddo
o deferimento pl'etenuído pela Supplicanti! sem'
de graça e ptll'a me'rcê, comtudo, seria p
desejar que clla fosse attendida por piedade e
tenção aos erviços l}\'e'tados pelomal'idó da u
plicante aos lugares pub\icos que ervid, II
misera,'el estado cm qne a Snppticanté , sob
carregada de filhos, ficou no estado de suá
"ez. , . ,

Ao Conselheiro Eserhão da Fazenda p~~Cct

que., s'cndo a igualdàde na distribl,Jição da Ju·
tiç:\ , a primtlira e principal obligação de ~um

hom governo, se não pórle conceder';1 Supo
plicante aqui11'0 que ar,nllnhãa se haja tle n-egar
c ~e tem' negado a otltr3'5 em igllaés circuml'

, r - , iI ItanGIas, por n~o ser,em os, taes sel,'v Iças a e a.
tios remunera veis, seguLl o o direito existente.
Se o e,tado de pobreza do. viu \'a de quae~quet

empregados he hastante para se lhes conli..rir
l'~nsüesú eusta do E1;t:ido, estend3-~c a todas e
m'unificencia POI' buma lei que rêgule esta mall'
ria, e !le isso o que o mesm'J Conselheiro entê&
de cumpl'ia fazer-se antes do que concede, ~
esmolas de pequena quanlia dependentes fia ap'
provação tio Corpo Legislativo, que conTêm de!
embal'aç:ll',se \le ~aes qóe-stões especiaes pan
dar-se aos trabalho leg{slativos de intel'esse ge
ral da Nação. Rio, 2 I de Abril de J 850, 9° tIa Tft,
dependencia e do Imperio. -Leonardo l'iliheirt
de VasconceIlos.-Jo'é Fortunato Qe Brito Abreo
Souza l\lenezes, - Franci.co Baptista ROlIri'
~ues.-l\fanoel José de Sonza França.-LoÍJ
Moutinho Lima Âlval'e3 e Sih'a.

Resolução.-C roo parece ao Conselheiro MI,
noel José de Souza França. Paço, 28 de Abrllde
1850. Cnm a rubrica de S. 1\I, I.-l\larquexde
Car3\'ella . -Acha-se Original no carlo!io actuá
dó TItCSOltl'O Nacional.

Coll. Plaocbcr.

S. M. o Impel'ador ha pOl' bem que Y. s., lo
go que as em b rcações da Ârmada Naci onal e 1llI'
perial se rec rem das commissões para ~Dr
houverem sahido deste porto, mande immedl~
tamente ajustar as contas Jas respectivas g\lar6~
ções , pois que a falta desta providencia se deI!
altribuir fi difficuldade que se encontra em o~
marinheiros para o serviço da dita armada.
que participo a V. S. para ua intelligencia e 011
tual execucão.

Deos g~arde a V. S. Paço cm :J!) de AJj~n
1850. -l\Iarquez de ParanaguÍl. - Sr. LUI

Cunha l\Ioreira.
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RESOLUÇ-tO DE 28 DE AnntL.

recta adminislraçlio dos' negoclos da Fazenda,
porque as Ids de I~ de De7Jembro de 1790 e 28
de /unho de 1808 automão semel,hante expe.diep
le li resppito di> Presidente (lo, 'Thesou'ro Nacio
nal, em Cl\jq lugar despachã!> ns mesmas Junl,as
05 negocios da sua' factiéular aílmil1istrllção',: O
ql,le se comQluniça ú' Junta para sua "ii1tcll'igenci,a
e governo. Alex~ndreJo~é Pereira Bragá: O 'fei 110
Rio de Janeiro em 24 de Abl\if de i8;5b. João
Carlos Corrêa Lemos o 'rei e~cre\:ee'- ~áftluez
de Barbaécna. ' L. - 01

l\lanuscripto :lUthentico. j ,

POI' Portaria da ecretaria de Estado do~ Ne
gocios da Fazenda do anno proxim-ú lJaSsado,
mandou V. l\1. 1. remttler a este Conse 1,10, para'
consultar, o requ erimento' de D. MaI'ia Ridoin
da Vincl,elina da Siha, do' tlieor seguinte: ...:....
Senhor. Diz D. A. R, V. :bSil\'a;daprb 'iI'lCia de
!l'li,nas Gerae.• qtie, pelos documento iuntos, mos:
tra ter O uefunto Capitão.J'. Pedro Carlós da
Fonseca servido os officio de Escrivão do' Almo
xari fado, E crh'ão db Correio, e Admini,;!1 ador
do me mo na cida,d~ do Ouro Preto, cm cujos
empregos sel'\'io por mais de 25 annoS tíem'bomô
que r'li miliciano, cujas l'uncções tambem desem
peflhou exactamente. He hoje rallccido 8a vidil
presente o dilo Capilão,e a Slipplicantc ficou viu va
com tantos finios ainda menOl'es e sem meios al
guns de os suslent,lr, velldo-se quasi'lelluzida a
mendigar. é~les termos, recol'l'e a SupplieaD
te a V, l\1. 1. pnI'a que, exercita ndo com ellá~a
sua Imperial l\ IInificéDcia , as im corno o tem
feilo a muitas oull'as pessoas, haja pOl' esmola
mandar que se lhe <lê, pelo tribunal da Junta da
Fazenda, a metade dos ordenados que percebia o
seu fallecido marido, ou o que V. lU. l'iir senido
conceder-lhe annualmente pal'a o seu aliment::J e
da sua mi'eravel fiJmilia.-E. R. M.

ÂcompaDhúrão este requerimento di"ersas in
formações e mais documentos que com esta so
hem ú Imperial Pl'eseDça dá V. 1\'1. É.• da':ldo- e
'Vista ao Pro"cdol' da Fazenda Nacional, respon
deu o eguinte:-Parece poder con6u\t31'-se com
a pensão de 120:tiJ réis, dependendo da appro.
vaçiio da Assembléa Ge~al Legi'lativa. Rio, 14 dl')
Agoslo ele 182\),-Nabuco. , •

Ouvido, obretudo, o Conselheiro Fiscal da~

~Iercês, disse: Fiat Jllstitia. ~io , 26 de Agosl9
de 182g.-Souza. ,

O que tndo sendo vistp, parece ao Conselho o
mesmo que ao Pro\'edor da Fazp.nda ; porquanto,
supposlo que lião haja lei que -regule semelhan
te mercês pecuniaria , comtudo, estando garan-

, tido pela Constituição elo Imperio o direilO á
I'emunera?ão dos serviços publico~, o que já era
de dil'eilo natural, e mostrando-se na presente
c~pecie ql1e n supplicanle, fiuva de bum empre·
gado publico, que bem servira por mais de 21
::mnos empregos de l'esponS;lbilidade, se acha em
mi eria com o onus de numerosa familia , deve
ser favorecida pela disposição do Cap. 2 Tit. á
An. Ilda C(Jnstituiç~ ,que autorisa o governo a
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Mlllloscripto autheotico.

Acbando-se prompta e prestes a sabir lIestc
porto, no termo e'4 Ou 5 dias, a barcI·esqllDa

.A ViSO DB 6 DE AI.UO.

Maouscripto ..od1eot,ico.

- S. M. O Imperador manda remeUer a Vms. 3'

copia inclusa do decreto de q do corrente, pelo
qual, anouindo ú representàção de Vms., honve
p'O-l' belll encancga-los ela guarda e dil'ecç;io dos
depositos rle,ta côrte que d'antes estavãh a car
go do Banco do Brazit , afim de qu~ Vms. hajiW
de solicitar peta Thesouro Naciollal • a' expe
di~ão das orden para se 'Veritiuar a entrega dos
depositos existentes no Banco, e que se lhe e
signe o edi6cio onde, nu conformidade do dito de
creto, deve ser recolhido no cofre respectivo, na
intelligeneia de que por lista Secretaria de E tado
se tem, nesta data, oficiado ao Tbesouro para o
mesmo lim, Deo,; guarde a Vms. Paço, em 6 de
maio de 1830, - Visconde de Alcantara. - Srs.
Antonio José de Castro, Thomaz José de ClIstro.
c Bernardo Joaquim Pereira de Alfooseca.-.lcha
se fl fl. 124 do Liv. IOda Côrle, na Secretaria da
Jllst ira ,

"

requer algumas reformas initlílspehsávci:i. A ~r

tuação geographica do Impeiio' 800h elba como
Cllll. I'J~ocber. ' prud~ntll e necessaria a cbn$t!t ação' de forças,

. • M l' _'0 ,', 1 '. tanto de mar oomo d~ ierra.' ,I.Fallá de S. • o mperador pT;D71unci~da.lIti alJei-tu-
rl1 da A sSCI1iblêa' Geral Législafiva , ' na SeSsão O trafico de e cl'a viltul'ao ce .on. c d governo
Imperial de 5 de 1Ifaio de '1850. estál decidido a emprega r todas·as méilidas' que a

boa fé li a hUlhaoidade I'cclamão para evitar a sua
Augustos e dlgllisslm&s senhifre's r1lpresentall- continuação, debaixo de (JlJalquer f(jrma 011 pre-

tes da Nação Brasileira: texto que seja; portanto, julgo de indispl'n 'ave I
Cheio de prazer, ,'enho abrir a primeira sessão n'ecessidade indicar-vos: que hó' 6l>h\'f!niente fa

da segun a legislàtura desré Imperio , e muito cilitar a enh'ada de braços ulei!!' eis q'l1e antori- .
roi~o poderldo aonullciar â' Assembléa Geral sem a distribnição de terras incuhlÍs e que a6an
Legislativa ri IH u c6risorció com a Serlmis~ima cem a eliecu9ão dos ajustes feitos com o colonos'
Prioceza D. Amelia' Ab{rosta Eb;genia' de Leu- sef'ião de manifesta utilidad e de granJ1e vanta';'
chtenberg, actdal Imper'atriz, minha mIlito amu·', gem para a nossa indnstria êm geral.
da e pre7.ada h1t1lher~ ~' I, ° 'J A edn'oação da moei'dade, que tilm colilltaot~-

Com' a desejada vindâ-de!minha AugustaEs-' menle siuo o objecto da minha imperial soliei
posa. teve tugar o 'rtlgresso ifa jO'veo Rainha de tuue, requer toda a YOS a attenção, HO' mister'
Po'ri"gal e Algarve" tni1'lh'a ani,\lda e qu'eri~a- 1 que os' pl'incipios dá ndigião Catlvllica Apo toli
lilliá" que, não af)andCJnando a sua causa, 'ora sOé' ca Romana, qlle professamos, e <[ue o' preceíto
ac~a debaixo dç min1:Ja protecção é tu~c1a; o, da OIOI'al chl'istã sejao cuidado amente ensina
posto qüe eú,Jn3 qualidado dI! ,pai e de ruhh', de- dos e praticados nas escolas 1!..Iemenbres em todo
vil defender ~ Causa da mesma Soberàn ai todavia o 1m Ilerio. Eu deixo á consideração desta As,em
serei fiel ii mioha' palana dada h Assemblécl de bléa as recommendaçõés qUe acab() tIe fazer-lhe,
não compro1nettc,: á tranqulllidade e intel'esse"'s Confi!l na n,hetloria e, patriotislll.O que devem
do Brazil , em cO!1~equencia de negocios de POI'- pres-idir ao trabalhos da pre !lote $essão , e que
tugal. - } pod~m aurilhit· pbrc os legisladores as hençãos

Ao vosso cuidàdo li philahthropia recommehdoL' de todq o Drazil reconhecido.
osémi~dos Portu~llezesque, ten;do precedido Au~ustos e d'ignissimos scnhorei repl'esentan
e mesmo acompanhado a sua Legilima rainha~ e tes da nação, C'10tO com a vq~:t oooperação,
lchão nesta côrte carecidos de soccorros. rtJ"ostrai qu.esllis Brazileiros, que só tenJes em
~uito meIi~oDgê.a.podircommunicara·Á.sselD-·vista Il intel'esse g€;ral do B"azil, a consolidu\'ão:

h/éa Geral que cOQtinuão firm.,es as r.elaçõc'l de do syslema monarcbico-constitucionalrcpreseu
amizade e barmonia eri"~emi'ol(l mais Soberaoos t~livo, e o esplendor de meu Imperial Tbrono.
e estados de hum e ~ulro 11emispherio. . ~ "til abclta a sessüo.

Tratados de commerciô e, na ..egação com El- IMPERADOR C'ONS'IJTtlClOIUL E DEFJ:~soJ. PED.PE-
Rei dos Poizes Baixos e com os Estados Unidos TU.O DO Bl\!'llL.
hei ratificado. Copias aú~henticas destes· actos já
vos farã.o apresenl:adas peto meu Ministro da Re..
partiçüo competente, no fim da ultima sessão da
passada legislalura. I

Eu me eongratulo comvosco pelo socego que
reina em todos os provincias do Imperil>.

O meu Ministro e Sem'etario de Estado dos'Ne·
goeios da Justiça, na fôrma que a Constituição
manda, ,·os fará saber os muti vos que obl'igál'~o

o govel'OO a suspender tempG-rl)riamenttl algumas
das garantias individuaes na provincia do Cear....

Vigilante e c!,Dpenbado em mat\ter a bna or
dem, be do meu mais rigoroso.dever lembrar-vos
a necessidade de reprimir, por meios leglles , o
abuso que contlnúa a fazer-se da liberdade da
hllprensa em todo o Imperio. ~emelhante abuso
ameaça grandes mates; li Assembléa cumpro
evita-los.

Os negocios da Eazeoda e Jlllttiça, que por
mim tantas vezes tem sido recommendados , de
v~m ,merecer-vos lodl;! o zelo e cuidado que a na
ÇélO espera encontrai' d·a parte de seus repl'esen
tantes. O melhoramellto deste~ dous tão impor
!nntcs ramos da publica administração he de bum
Interesse "ital para,8 prosperidade do Imperio.

O exercito e marinha não podem deixar dI}
roer er tambem a "ossa attenção ; aquelle care
ce de huma organisação 'TigMosa e. regular, esla



4presos de que igual4WW~fiGmenção o indica.
do aviso, afim de que V. S. faça dar li referida
devassa o destino légdt. íJllOsfgnarde a V. S. Pa
~o. em 141tJe l\~io d~. 18~Q.-Yi co ~e~'4JcM
tar.a.~Sr, ner~.' 40 J' é ifà ~a~~. .

I . '! .,' ".v . \
nnCRBTO DE 14 DR .M4-W.

JJ.;Ji' l"rf"l . '!-.J~ , If'-frt ) I

Coll. Brn.; ; - 'I. I' I
r "" "' A ,'1 'p. • • I'"

Ganstan.dn na min~a. IÍnp~r~. _pj,es~~ qu
aq;; mestrel! WtS ,QlIicina do 4~~fia\ ~~ ~lí\rjnh~
dllsta CÔt;t~, se n~p' ~o~o cçlOta dp~ gp~eros; ~

lhes são ,fqN.l,p,cillos p,el~lpJas:\es.p~ra ~s 9b"'a~

que tem 4e pl'ocq~l;r,·().aodO-~flÇQ~o des.p.en~,
dos todos os que se Ú~es entr!.,g~R , e, qucrllq~9'
evi~ar , ,quantÇl,m~!p.Q$sivel, ogran~~ pr j1,lilp
qq~ á F;l\21enda~ :fJ1l~~ca J'l;SuHa de !~P ahusi1;~
prllUç;l,: hei por ~pm.qqç~~antoDÇl Ar~cnal da .Mil,"
rin.ha filesta c,ô{te como ,pos das provincia;; áeplR
Imperi~, ~nde houvllrem tll,e~, çst,apele~A\llp,oto

seJãogu~1igad,as~. obse~v~das;!I~ i,p~trucç.q~R!J~

com ,~stl! b.aix~o assigpadas pel9 ~!'lrqu.e~ 4,ç P,~
ranagull',jd(une,u Conselhp q.e. ~s~,adp', l\lini trP
e Secretario de-,Estadp,dos Ne;goçjps da ~lilrinli~

que assim o um!'a. eo;tep,d,idp ~aç~ ~ ecuta,r .Ç9lQ:
os despachos necessarios. Palacio do Rio de'~íli

nl*0",~ql-,J.4A(l ~lai\lute \ 5.0 ,;,9° 4.. Jq~l}PIIl!l·
ci,a edo J;mpfI,jp.T-;CWXl a,l'\l!>r~ça de.~ ,M!i~''''
Marquez de f,,é!!i'lpagqÁ. .

lNsTRuc9ÕEs'á'9ue ~el'eré;eodéé,rtto de Itoje; :pe.t1
quáes se ,~~'Ve l·e(f~td.r a; recei(ti',e He~pezQ. d.o~ gehf·
ros (omefidos Relas dtlLS~~s a?s)hestres das d~'Ver{d
ofllcmas ,·tanio' do "fr~nrl.l da 'Marinha des.ta cor·'
te como doi das provlncias' deste lmp'eriô 'oild~ ItOU"
vêrem 'taes estabetecimerttos. I' , '

I "

~ (a JAbrir~se'-ha em ca'da hUlna lias' class do
alníôxarifàtlo d Arsenal da Marinha humó1con
ta corrente '.aoui os meslÍres das,di,v6I1sas offiainas
dos mesmos Arsenaes, creando-<sé 'para Icste.ef;.·
feil1Q dOI1S'livros,em.cada huma das 'ditas classes,
que serão rub)lidados pelo InteQliente , e escrip
turado pelos ....ds~otiv,os esoovães,ou por quem
suas"Vlezesiiíél!. l' <l' I , ·l!~t

2,', ~n\ \hutll dos l·ditos livro5 sllllançnrllõ elll
reeeita'úqutl1le~ m.e5tr~ os genCl'éS quc roce~'"

rem p'ara ás Obl1a9' da sua comiletencia, por ~niDsl

'ou'peilidb dtl fifl'~a d~ es~YIo ,I~ ig.na111s·,Pe o~
mesmos lJ16Shus,c' l'UbTICaJ:Ios-pelb lns'pccto\l QO

de padho do,'ln~tldente;lft~arando >Q qOal1li'da
de 'e' q1J~li~de .4:10 .genelld pedldiJ 'e para/que 11m'
se -pMe·!l êtJf~l1tl'&.~(l'lançorn O'Pl1o!ducto dos g
nerO .1t'eC b \)5 -que se: 'forem antl égando .na
preditas classes, tanto em obras novas oonío~eor

con6ert(j, J1/ló -estes objeot<1S 1pesados, medi·
do col1tadosõula~a:Jiattos·i;egundo a sua nàtlurew,
p ÍI se~nh60ll'r- O ho ~e"o\l'~Dão sobras,'c roolO
as receitas 0'11 carga ldQsrmeSlriCS como á 'qntre
ga rilérãoila1ssigóadas por te~lcS e :peios escl'iT'Jes
da ,ola &es~' -", .' fi " . !r! . . ... .

5~ mbos os 'l·~rt'tWos'lli r091' ehíráã de
xHiares para a COl\taJ -'à ejta e deS,P~til do
moxari'fe. . " 10 ,/',

I I ,li'

I AVISO DE. 11 im Ml:IO~

1\111.Duscripto au!heot,icQ,

Sendo presentes aS'. 1\1. ?Imperador os omeios
de V. S. ele 22 do m. t passa()o" e o.W,!.e lhe diri- J

gio o 'Juiz ele Vaz dá :)!?Fgu.e~in de,S; :rô'sê nq ~Hil.,1
antecedente, deprec ndJo hum Oillcf:a'l para nofin
cal' as 42 teStemli'nhas'q.úe lhe forão requisita\:Ías
pelo Juiz (J'o' CriMe átls ba,irros de S: José e Sé I

para 11uma deY:tssll e s"ummario a que está proce'
dendo, !la o mesmo Augusto' Senhor por bem'
mandar responder a V. ~. qu,e 'Demos .ruizes'
criminaes defem requisitar testemnnli'as a'o& 'Jl,1~- '
zes de paz para a formação lias processos, seni10
no caso de seretl1 estas màTath:tfes em fregueZias
distantes do assento _dos dito~Juizes Críininaés;"
e por essa causa difficil aos Ofliciaes de seus iui
:105 fazer as notificaçõeS. l:omo claramente se de
d~z do a.viso de I Õ' de Março ulHmo, o que se
Dao v,entiGa no presente Qm que -as testemunhas
dC\'C1m ser .morad'OI:as nastn Côrte:; 1}em aó Jui~'
dfl· P'az pl,lmpre ,omciar a V. S. que lhe nss,igne,
O~iaI.pa~a fazO!' i:\ .diligencias de que houver
dt; epparrega-Jo, poifque tem os que a lei assig- .
DQUte todpli 0:5 mais ~ óultados ,pelo a viso de ,12 •

de 'FeYllre,iço deste anno. rieos guarde, a V. S..
Paço,.em l-I ~e Maio de 1850. - Visconde d;AI
c \l .-Sr. 'Berna..oo :José da Gam~.-.dcha
s.(J.,4, 8. \ 2Q 'V .. do /;.('0,. o da CÔl'tc citado.

I l'

"AVJS'O 'D'E !4nn MAlO.; I
. ~ ,U

'Maoo8cnlplo' authentioo. 1 J J U

S. M. imperador inlluua remeUer a V. S. a 'cie~
vass incln.sa'aqu9 pl:ocedcu o Juiz de fóra ua Cida
dc do ~IlS1CI!0, sobre ofIlotim feito por ~ 5colgnos
em tasa do l'resiucnte daque/la Provinciâ, 1\ .~'

como o copia inclusa.(lo avi<\{) de II do cOlorente
dirigido pela Sccrjltatia l\laripha,.acompanha
do de húma relação dos A,lIemães !lue forão pro
nunciados uaqnelrá 'd \'a a'e 'éfu~· ora exi tem
pra Ql; aibordo da'«P~sigau!lal) de dond··'dc\'lÍm
passlll"pora' a·cadêa ,uestÍl Cilade, assim comfOi os

A~O

oe ne piq\l~'rAul4taoo 1) lie t1l\~da, a, qpodnlil' ps.
PJ;~t(l,~ qWJ tom de r,~g"eplj!ll' para a CO&,t1l d'Af.oi",

'ca . ~ lllJ q\le trat~qo fi is,() Àll :a4 d~ Q}oz 'paS~11
sado: Ha S. Df. o Imp.eradorlpor hem Ej\leV. S.;,
lie eOl$lPda a ta,l ,respeito w,m o,Commandalile
da referida barPA, ni\1l 6Ó p~alos fueLquanto
3p.tes embarcir , como,p;aril:pl10vidtlPclar relativa.,
Jll~nte aos seus c.ommo~os,paçtie.i;}lando ao!! pro...
prIetaJ;io.s ,dos bl'1gu~S"7e'sÇl\O~"l<F~li~ União e Vil-.
la <lo Dto» qUil, o eu uatenlo na ,viagIJBí será,.
supP.l'ido p,ela. R 1;t~o da Mat'JnhélL, de qu.e st!
1he~ aRr~~ntar;\ a ·pQUl,a para ser PC)!' eiles paga.
D.eos guarl}e ;tV. S. P<I~, em 10 de maio de
18~q.~Visco~de iii l~antMa.-Sn. Desembãr '
gador A,judaq~e.da Int.enrJ,eoeia Gellal da Policia,
enc:lrrpg~lif)inter~nDqlentedo expediente da mes
ma llepart~ção....... .4C/lfkS' a /l. 120 v. do Liv.. )o
da Cpru. .',. .' . . ;,

3tJI,l,esma dat e cOmmuni/<ou ao !larquez
dil.- Par.anaguá. I .



7!
n- lei' sia.o'po.ssivet fqze.Jo aro massa da I;'as
olioa, a asohoa, Gomo flO ~(c!Ulio pas ,a.do_ Os •
moços, fioárâo . seguros e'm pAlisoas al>o~~s, ~
95 nimos entregu.es li. .illterina atJm.inistração dos
Contl'actadores até Appl úvação d.e S ~l-,,J. Fi,.
Gava.na·dUigencin dé sqgUJ'ar l;lnpos de,ou/tros ra
mos. nll 'mportancia de I ~:ooo:t/J rs. RetQetti~o
o '·oegociQ ao Comelho, mandou este ql1e ,a
Junta del'Se a ra7.âo d~ haver ar '~ma~do 05 Con
tr-actos de agl,lardeole seI\) previa particjpação
dos respectivo~ lanços e declaração da idone~da

de dos al1remat:1t1t~s e seu& Fiadores, fia cop
fortIlidade da PI'(Hi~ão do Thesouro de 4 de J;á
neiro 'de 28.. A JU(lln,. quanto ii 2".pal'te, inclue
na sua resposta a'justilicação a que, pelo Juizo
compet8llte, pl'oceélêl'ão Gervasio e Seus liado
i'es e quaoto á r" refere-se á .exposiç'·o do Es
crivão Depotauo, cuja ve"acidade reooohece. e
Q qual pede qucseja tomada ~m co.nsidernção.

O Escrivão Deputado expõe;, rO, que a con
ourrencia de im.portautos negoci'ls, uovidade de
seu exercicio no lugal' e nece sidapc de in -trnir
se na p,l'atioa e.of{lem (lesua economia ::fizerão
que nenbuma idéa li vesse ua citaua Provisão, que
foi cumprida na Sessão immediata a <;1e sua P09
se; faliecendo-Ihe alé o auxilio uos Depulados
que a signárão. o - cumpra-se r- po~'q~e :Q"a~
,nenhum delles a,Spistio á Arremqt:;\ção. pel" a)
tel'lla'ti~'a qUe a J uota. tem soLTl'idp r em seus
-l\:Lembros,; 2° quo, ainda quandos~uJ)~s$e d.a
PI~visuo, a J unlkl se 'Veria na n~ces.s.ida(lc; PIlIa
fàl~a de lançadores em.{)pporluno tempo, a prat~

car o que fez, ,para evitar o prcjuipo que -te
ria uC.I'esultar .lo total ahandono do Gontrô;lcto..
ou ue ser.commcllido a ruino ii admipj 'l'~O:
até que. chegas e a Imperial Approvação; prf',ju,i
SO 'este de .que Q Etlzcnda tllria de indc~ni al',aos
'Conll'uOladçlí'eS, pal'u oor1'er o oo.otracto porcOllta
delle jii nc_tc, intt::l'vallo " quantlo não J1cc)ama~-

em,;JQ olutílln.eo~e seps ,lan~:ps. Copclu~ llltdi 
do doliberação, ,ela ql1at.a J,uf\.tjl sé pos n glJiar
cm. 1iemeJhante' ca O • I

O Procuradol' do .F 'Lencla r~~pond.cu q~e .e
podia por esta vez ppróva' a ul'rcwut(lçã.o dos
contractos ue agu(\l'uCf)l6,a~tenla li hlollciidade

,da 6an a, c proveito d:.\.Fazcndn' reco.n'!lntl.o- e
enLI'claóto ao COI.pO Legi"lali vo p'lra a\lel'ação
dà Disp.osição em que se fundou it. rPI,'Q\'j ,-o 40
TQesQuro, As /'<JZÕe5 pro(hu.ida" pel~ I'irão

,Dcput.lldo lhe Ill\l'ec.e que podem eu' p da
responsabilic1<Jrle. Qoall\.p ao ~ traclo ~ 5 rs,
em lihrà d ·e;ar.ne 'l'uni", ,aptende que pócJl: tllo1D
bem approvllI'-se, Iliio ':!Ó pelo pl'o\'eilo ~ Q

2encla, con, id~ra:la a dilliculdaue d.c sqa, /lI'l'elUa-
l.tação eln lI)ra ''li> OO{l.10 peJa. ul'gcncia Ull~ cir
ct1nlStaoGias pOl'a sa1l'ar O pl'lljui1>o da FozQlüla ,

. .e prevenir a r..llu ~e rendimenlos para as Ull
deSpe70.1 , fazendo~se ~eQl,Ír ,is lo l1lesmo ÍI J Rota,
como moti \'0 prjnci )al.q.a,adGpção de tlt Jil6iJi a
provi oria, • . . '

Parece no CO)l 01 eiro E cd\'ão d·a Eamntht:
1.° que a Junta, .longe .de ava'iar:a l'ao1:.m da
al'remátação pela MlJ\paraçiio do pIlC"O da .~Ille
codeo'le" d,cYig ter t..matilo info\'mações cil'Cdolms
tllnci'ad.aJi <lo .con5:Umo de cada hum do ai'Jig ,

, '4." 18soriplllrarJO dias. ..o4fioiois 'eró'Dum li-
'ode ~gisto , lfu U...çal'á tôd9ll as 5IJ:ias d09
~pedidos pal!a es.mesmo's·offirlJnó15.'. 1.1

." E po"r-que la a fa0,turll' ou.eonclusão:dé
huma Jobrn Cabriollldo' ou onoertada em alguma
das ,,-mmD'é/5- lhe m 'tas ':\'l6zes mister que o lI}es'"
tre d~ hú'má pe!iá 'aO ile oubia ,ob'jet:tus que. ali 58

fe,erp fabl1ioar, 'por1mciadeltum biUU3te-, comA
e n ri o , por ~ne aS9igoado c I'ubt:icatlo peló

lU pilctorj 'servirÍl, te mesmo bilbete~ com o Te'
eibo áa me rre" que ufut' b pedido,. p:Jl'a a; desp~

.dlIqoelle que lhe 1'o~IJ~ceu , oom o qual da1!Í1 eo'"
IltMibn clnsse pa a &er lang-a'd'{) no:..Iino , eomo
dli tite!ise sido apresentadO' b 0bjeotd. " J

I 6,- No priuoipio do batIa Z,:6C c&rfl'hallll1!;o~

tâ'ilto ó. Te,*itll 'de todo'o úie:rl pmceoonte' como
Í\'(I'ilbject6 . entregue ltO musrot> mez":.develldo
cll~ldb ou sobra', .se· a'luJ r, sér testituida ás
llijlílj>etentes -classes dO·O ca.-r.egedaern non re-ee~

tá áb 'tnestr~ quraml ·;a sim seja preciso pacà a
êon'\inua,Çã'l> das ·ob'nts';e outt'osin1 gerãtl entre
gtlcS, naS" file m:l& '(l'1oasses 'I' o~ Testos illdteis que
fo~eil1' substituidos 'por no~os gen'ef'os' DO GO.o·
"C'crt -, .- r

,.' 'QU~h O aos objectos que, por .sen grande
'vell1tn~ ~tJ peso, não pouem ser lehd01ilás es:
'lleclivas elas es, como .ejão mastro!, vergas, 05

Cl:állll'és, fogões ete. ;/Je aquelles de cdns.umn de
que se não póde aprêslmlJar o prodocto nas das-

e5 , eom'ó sejão.·t4nt3'S , a!lCotl'.ão, al'eu l ver'niz,
(jlrêgós, fe'cbadur85 ' dldrabns, pioceis e olrtros -se
D)elhante fomecidos para o l'abl'Íco c obca8~dos

'lla"~OS cril à lléspeza I) mestre- inslruida por
'huttl atcuIileBt{) passado pofo Commandante do
líàt'io eoi quê 1:aeol'9"-ertel' S for~m rltC~bido~ ou se
'em~trgarem, ou pL5l juda'llt'e -dolIr/Spc-CllIWSe
o navIO 'Dã'ó tiver:'offioiâl algum a oordo"qUeJcer
tifique, quanto úquelle5, ha verem-se com eITei
to recebido, e quantõa-estes de consumo, terem
sido ernpreglléloslías obrflsOe 1at JliM 'do navio.

8,' E havendo oU~J:os .1IbjpctQs que nas o.ffici-
J .10.1.1:"

nas se consomem e de que nao podem dar coo-
'bis; , el'il' ti despeia ii te5 fuita ao me Ire, me
~ill~ré'huma dcclbroção pOl' elle.. assigoadh e !'u
"cad! plrtoo ln pector que 3'~tCSt'l(a -sua 'VCraci-

'dnJcle, , • , . ,I
10 bl'àliio lE> Rio de J.ntli,o ,'o.nl·Jt-4'de\.~raiaJae

o ~~•.I..ol.Mal'qu6z ~4!IlI'arulgU'ú~' . .' I
I

hl~

s'
. ~.', t • °d,'

ntsO.LuçAÕ DE 45 ])l>, M ,LO:. , '
I j' " , j .

l\Ianllscriplo 311lheÍltlco.
.,~ ~ I'

,~Junta da Fateolia cla,Prol"iqcta;(/a llaJ!ia
l'll1lWo 'lo.'r,hcso'IJI'olllou amcios. ,No 1° dáéoJlta
vrleiaa e nnlematádo 3 Glll1vasio de-Souza Viejra,
,"áb,o,nado 'Ilçc l\lanod João. dQS Reis , João'~e-
Telra da '~lotta, 'os Coolraotos de 8;f1)J' . 'em pi

e 80 rs. em caoàola Ide aguardente da (eera
lp triannio de 29 a 51; esle :por 56:600 oU> rs.,

errdo o ayauço a,fa.'l' o I' da Fa7Jen'da, a espeito
~o lultimb'Con aC~Q ·de,,~ : 580:t/J r,', e.aquelJe

,lpo~79H5o.tJ)rs~, endo Q'mesmo:lavanço jle
15H6 l/:tJ rs. No..~~, licJhaIVej' aTrematauõ em·)ia
mos o de 5 r . oili libllã de'cároe erde., .por .lhe
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RESOLUÇÁO DE 18 DE MAIO.

l\lanuscripto nUlhentico.
• I

Senhor. - A esto Cornmisslio dirigio Anto"
l'tlendes de Carvalho o l'equedmcntodo thlf
seguinte. - Senhor. Diz Antonio l\lendes de (;Iro
valho, por ~eu procurador baslante, que, tel!'
do-se proposto a continuar a alTem atação da I~

mação das Balêas de GaropalJa, e supplemenU
d' ILIlbituba, que se acha erJ;1 praça Deste 1ri:
bunal, para poder ser admittido precisa h
Iital'-se mostrando tel' pago na Junta ela Fa'
zenda de S. Calharina o preço d.a finda nrrt
matação, corno eifectivamenll' tem feito; JOIl)

p .....que taIvu por esquecimento, Dão tenha
dado a certidão, e da demora 'se siga prejuiJI
;í Fazenda Publica por ser o SuppliJante () DO"

lançador e o tempo da pesca ir- e approximando,
pede a V. M. II se digne admittir o SupplicaDll
á lançar, indepenuente daquella falta, CI! I
condição expressa de que, no caso de vil' aqu
certidão no tempo Ja alVemataçâo, e c .
csp~ra, aLtentos os avjsos~ q~le se eru feilt,
quand'o ella se verifiquo, se Dão faça entrega
órmação scm que o 'Supplicante a Il,Jlpr
E. R. ~I. - Córiolano José PircCs : '

rematações ,.as ioforma9ões do merecime to. de
oada hum na cohoormidado d'a primeir~ parre.A4
parecer do Conselheiro. volante; sendó Jlflve,rti
rle assim deve~ (1bn1' para o fll ro; 2,. que se
estrallhe a arre~atação do oontracto da parne,vç
!le por aunos irregulal~es co n .a' Dispo'S.ição 4.

- AI \t. do',~° de. Jl1lho ô~ Ií74; 5~ qu.e se de appro.,
vem os di~o 'con!t'aetos, exceptuados apen~

insignificantes ramos ~o da ~al'l1e'rna Ilha de: I
parica, arrematado por 520:t/) 1'5.; de IphambuBf
por 70 I~ rs. ,·e dos Ilhéos por I: o 1o:t/> r I
cOllril;lindo~sp porém a iUegalidade elo t1'ieonio .
regular; ordenando-se que t-enha principio'
o Iode Janeir.o deste ao no " e fim no dia 5
Dezemb)'o de 52, ganuo os Gontraçtadores O

tempo de.col'ddo da Paschoa até, o ullimo de De·
zembro de 291 4° que se hajãoas ou.tras re,ll~as

uos Gontractadores, para se pôrem.em regular ad
ministração, montada segundo I as InstrucçõeI
pelas quae se regém 'a! avmir\Ístrações do Rio,
sendo llie estás remeHidas p.or copia; 5· qUe!
Junta, depois ide maduro exame, dê conta do nu·
mero das Re2es que annualmente se cOllsomem
nos talhos da Cidatlc: de S, Snl vador~ subUl'IJio J

Cachoeira, l\laragogipe, Jaguaripe, .VilLa de San·
to Amaro, S. Francisco de Seq;ipe do Conue,e
assim 'uo numero de Ta"el'Das e Botequins q~

Jla em todos 06 1l1gares, cujo consumo (ormãq..
-g1'OSSO das renda~ em questão.

O Conselho sOe conforma COlP o parecer di
Procurador ua Fazenda, •.lli,O, Iode 1\1al'ço.
1850. , "

Resoluçiio. - Como parece ao Conselheiro Et
crivão da Fazenda l\laooel José ue Souza França,
Paço, em di de l\loio ue 1850..... Com a Rubri·
ca d-e'S. M. I.-iUarqucz de Ç<lI'baceIl3' -..J.cht
se no Cartol'io actual do Tltesoul'o Nacio1lal.

A"WIi'&1"O DE 1K o.
o-

no triennio da arrecadação futura: diLtieuldacks
( d'a' admioisll'ação, evantagens eomparátivas da.

arrematação. Cflrnbinado o lireço offerecido com
a lotação da renda liquida orçada p'or adm.inis
1ração; concluindo POI' estes dados· tal conta
~ue por slIa exposição sé podcsse, com conheci
mentoJUti causa, mandar nrrénrMar ou dminis
trár a remia; 2,0 que a Junta se explica comjnex
acli(Jão sobre a l'encla da oarne, ("(uanelo, no Of
ficiõ' 59, diz que nlld'Í1ra arremalaí'la em massa

-por 56 :Joo'o:tf> rs. nó lriennio anlecellente, o
(Iue oumpre entender-se c!a collecla do Recon
cavo 901\\ c~cllu 'ão da Gilhllle de S. Sa1vlldol',
á vista .10 Relatorio do Exm, ° ~lini"tro da Fa
zenda, (Iue ;Jrçoll esta relllla em 160:ooo:tf>
rs. segundo o 'calculo de 55 :553:t/YJ 15 rs. an
nuaes; 5° que, para desllpprovnção do Conlrac
to da Carne, ,;u, pelo menos, correcção dn suau·
legalidade, baslaria o ter elle sido 3rremati.ldo de
Paschoo 'a Paschoa, épocas muda veis no Calcn
..Iario, em contraven9ão do Alv. do tO de Julho
de 1774; 4° que l1l1l1ca se de"~ SUPPÔI' a falta de
concurrentes, prova ba ·ta nte ué que a renda
não merece maiol' preço que o o/ferecirlo; bas
tando citar o que acon'teceu no Rio de Janei·
1'0, onde, ten cio apparecido apenas· hum lici
tante que (lifereceu pelo contracto Ue 2'1 a 25
t6o;ooo~ I'S, , quando no 'trienni,) antecedente
-chegará a 187:000:tJ> rs., esta renda foi conuada á
'ádministração delle Conselheiro, o que tl!ve o re
'Sullado de ~'Ubir no dito triennio a 206:575~~90

rs. , 'no dé 24 a 26, o 20'J':080:tf> 170 rs. ~ e no de
27 o ~9, a 2?0:000~ rs. liquidos. re,tanuo ain
da a cobrar 15:(Ioo~ rs. Além destas vllntagens,
seguirão-Sll aquellas ue se recebei' mensalmente
o protlucto, quando p,r elle se'esperava aos COll
tractadores' por 5 mezes"e mais, c de se entrar no
conhecimento da verdadeira lo~ação da renda; 
5° que nenhuma razão se ~ú para 'rIu viuar que
de ta medida resultem iguaes vantagens;i Da
hia, Cidade igualmente. màritima P. populosa;
parecendo-lhe até incrivel que na dita Gidade
de S. Salvador se consumão nualmente ap~mas

26, 953 Rezes (calculada cada huma a' peso mi
nimo de 8 arrobas, justamente a metade do que
'5e consome nó Rio; 6· que, sendo os impostos ue
8:tf> rs.. em· pipa e 80 rs. em canada de agual'
dente dá mesma nalureza, posto qne u\3 dit:'
ferente origem, he nota\'el o prejuizo da F'3zen
da em cobrar 5:t/J6oo rs. por pipa .da de oanada ,
cmqullnto a lnltrll paga o:tíJ 1'-8" pl'ejuizo que
não importa em menos de Rs. 18:804~8oo ,

lada cada pipa a ratão de 70 canadús, como
informa a Junta; accrescendo serem e tes Con
tractos arrematados ao mesmo Con~I';ícta(IOI·. A
Junta nem sequer attendeu a que, tendo a Pro
vincia mais de 500~ 'fa'vel'na e Botequins,
l) Fazenda não chegava a cO~I'ar de cada hUlU,1
destas Ca as huma pipa l'0r anno, p'ois que,
segundo o preço da al'remataçiio, 2, 178 pipas so
mente se consomem em cada anno. Do expemli.
do conclue: l° que se deve estl'uuhnl' ii Junta o
ter procedid'o ri arrematação dest:l~ ren.1a sem
attenção á Ordem do Thesouro lIe 4'de Jant:il'O
de 28;. e não ter remettido com as cootas das al'-
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Manuou o Con~iho d.tr ,'ista ao Procurador

~a Fazenda, que rcspondeu. Parece ser sutrra
"ado pcla Consulta junta, resoh'iu:1 cm 5 de
Abril flc IS:l!J' pal'õ pl'lltieal'-se o meslIIo que nella
-\: CXpU7. nu fim, se Ilnr ventura occorrer identico
caso, Ilio 29 de Março lle 1R3o. -- Jlarão Je
Il'<lpoãa,

Ellll'ctanlo, dil'igio ao Consclho o ml:srno Sup
plicanle o requerimento do thcol' scguillt~.-Se
nhor, - Oiz Antonio ;\lcndes de CanalhCl que,
tendo al'rematado fi allllO pa~sado a arITwçio de
Garopaba c supl'lemcnlo de Imbituua, no di-tl'ic
to d.e S. Cathal'ina, uebaixo d:l~ eon lições que se
nchão neste Cnn elho; e, qucl'l~n:lo continuar no
presenle all:l() 3 lançar, encontl',1 3 3lter3.,:ão
doquellas condições IlelermiRadas por V. M. I. em
POl'tal'ia da SecI'~laria do Estado dos ogocios da
Fazenda, cm h;Jma grande parlc muito e muito
prcjullicial a qnem f('ll'o arrcmatnote, por issn que
lhe impe,lcm o porler til'ar ria al'm:lção da Pieda
Ile, dcpo~ito -dos utcnsilios c esr;r:l\"O'; das arma
ções, ns CSCI'a\'os otnciaes de offici:>, de que tanlo
pl'ecisa a labOI'3ç;ão ,Ia p,:sca das batu<ls, a l'cser,
\'a dos campos par3 p:Jsto dos cavaHos ua Iropa,
e o curte indistiocto de lenhas c pilos tão neces
sarios p31'a o co leio llella, Ao F3zenda Nacioral
tira Ile semelhantes arrematações, além tio \'3nt"·
joso intercsse dI} pl'OJucto da arrematação da ma
neil'a pOl' que he feita, até recebenllo pl'emio cle
eifeito~ impro,lueHvos', (l maior e mal - nlil. qual
he evil~r 3 gr31Hle .Iespoza ua admini:,tração illl
prouucliva, gU3rda e rep3ro dos pl'l~dios, lim
peza, ll~s~io e conservação delles e s',borê.io-sc
as al'ultadllS despeza,; do u tcnlo, \'c·tuario
e cura dos C,;Cl'3 vO-, crue, sem que lhe uêm o
menor illtcres'e, monta a fiuitos conlos de
réi , como neste Tribunal he bem sabiuo pe
las conlllS dada~ pel3 Junta drr Fazenda daquella
Provinci3, E~le grande motivo, qual o 110 ínteres
50 da FSl.eoua • acional. de\·cl·ja Obst31' 3 deler
minarem- e condiç.õcs impel1itivas de se veriGca
rem 35 arrematações da5 3rIDaçÓe" 011 de alguma
'lellas em que havcrão lançadorcs e an'ema
tal~tes, pnrque, nã" se podendo scguir dellas
l1,lllldades 31gumas li Fazenda, como pOl' experien-.
ala tanto cstú demonstrado, o tempo t~m que
ellas dura rem melhor o confirmará, O Suppli
c,alllo porém, tendo I!loçado mão deste nego
CIO, cm quc tem.lcito avultadas despez3s e ti
do grl\ndes prejuizos, 3inda pretenJo arl'Ísear-se,
ap,ozal' de todo, os embaraço~, 3 procurar a I'e:"
mI ão das pel'f13S l'Juc tem soffrido no mesmo
gencro de J1egoqiat;ão quc lhes tem occasiolla
do; e por is o, com 3S mesmas condirões que
e 3ebüI) por V. lU, J. approvallas, meno a- "e

dada, pela dil3 l'ortnria, c na fórUll1 d3' lll'llens
an~llnciadas em con, oqueucia della, o Sllppli
canl~ ~ai lanç31' cm praça, appro\,3udo·-c·lhe 35
e~nlh\loes scguiqtes, que cndo a; 3pprO\3d:l ,
O,lI ugmeotiio o mnior e ciarecimenlo p31'3 se

e Il?rcm duvida:: la que, sendo UC 3b-olula ne
~e Idade p;lr,. o k3brico do 3zeite e concerto das

nchas da pesca. exi 'tenda de hom 011 dou 01'
~Ci~~ earpintciro~, calaffltes, ferreiros e I'al
jueJadOI'cs, se lhe darú no numero <J.os eScrHo

TOMO VII,

polo menos hum de cada omcio por elle aponla
do entre o numero dos que tomar pal'a o servi- •
ço; 2a que, pelo quc pertence a proenchel'.se o
numero dos e~cr3VOS do serviço da pesca. que
elle tomar a SI~U cargo, possa til'ar de qnalq er
das nl'm3çües os que lhe contierém, não sendo
dn' offieios vedados; que a arrcmalaçãll se faril
por 6 anno • fic3ndo cm vigOl todas a mais
condiçüe: que, 113 fórm3 eXIJo t3, ~cl'\'irão na~

lIntcI:edenle. 3ITem3taçõl~s, 1', a V. ~l. I. sc di·
gne a;,<Ím II hnvc,' por hemo E n..i\I.-COlflO pro
curador, C"rÜlhllO José Pit'c~.

landon ent;;o 11 Conselho juntar os p~pei5

que hou \'eSsem li este respeito, I: conlIi~'cle' dG
antccedente cnntr,lCto, c ~ohretlldo uII\ir () Pr!)·
curador d3 F3zenda, (l q1JlIl re:,poncleu o ~eguin

le:-Parece podcr mel'occr altl:nç:io n que se pro
põe na I' da; coodi~~ü"s accreseillas, lllaS n:in a
2" nem o cxces ivo tempo que de",: duraI' a ar
remataçãll, t: entendo quc o rlcl'eriml'utn llepcode
.13 imrnedi.t1a Ilesolul}an Imperial. Rio ~9 de
Março ue 1830. Barão elc Jta'poã3,

O qne IUllo senl10 \-isto, parecc- 30 Cl)n~eJho

que, ,islo sei' o Supplicante o licitante unit:o
q\ll~ se propõI: 31'l'l:matal' o renuimenlo lIa arma
ção de Garupaba c scu lIpplemclllo .le Illlhitub3,
e con\'indo animlll' lt correnteza .Ia pp, t:a da, ha
lêa~, que he UI: monção anlllla\, pÓllc sei' arl
mitlil1ú a l.,nç:a I' no contl'aclo <lo nlt:smo arrenlla
mento, oãll fie3nllo pel'l'eito o mC,;ll\o contracto
huma vcz que (\ Supplicanle se lião Illostrc lles
Po01baraç3uo com 3 F3zclllla Publiea p,:r.llIte:1
Junta da Fazenda de S. Catharina, qnc a,,;im
mesmo Ihc p'ldcm SeL' admitlhbs a I' tI,lS con,li

.ções que pede em eu 2° llcquel'Ímcoto o 3 2',

que se acha cOOlprehendill'1 na letra da lia 1I0
contraclo 3nleccdeUle, n;~o h1J\'cndo V, ~I. I. de
termin3do nada em contr31'io: Iitllit3ndo,. c a :5
annos sómente.o espaço de 6 annos do no\"o con
tracto, que eHe peJc na 5a elas cunuições on'c-
recidas. -

O Conselho entende que eoocr,der a este licitan
tc hum escravo clll'pinleiro, oulro ferreiro, outro
cal3fate e outro I'alquejador, eslú mui longe de
prcjnJicar os illterc,ses d3 F37,coJa, mllilo pl\in
cipa\rnehte se acaSO e 3lleoJer quanto se fal, oe·
cessario_ cm qllalquer e tabcle;;imcnlO róra do
povoado hum homem pc:rilo Cll\ 11tl•.(qUCI' desse
officios para os casos UI'gOlltC- elll que a ,u.• fal,ta
pórle muitas "ezes ser de grande tran·eendcncia.
O Conselho cspet'a a Impel'Íal nesolll~~.io de
V, iU. para rcccber la'lços ali SlIpplicaotc de
que (13r~ crolllll em tempo.

Ao Conselheiro Luiz l\IOlllioho Lima .\IVill·C'
c Siha parece o me mo quc ali Con elho, C0111

a difl'erenç3 de quc não julga allJlli :;Í\'c! a la con
dição pediua pelo SUl'plícantc em seu lte1Iuer,i
mentIJ, podendo, qU3!1(!O muito, eotregar,:,c-Ihe
temporariamente hum ou outro e"cravo olHci II.
U1Üc3mente cm occa,;iãn om que n:ill ".tcião
oecurados cm obras d" F!lzend3 l'ublica, -IU"ut:
.J3neil'o, cm ~I ue Abl,j\ de 1850, !lo da Inrlepcn.
<lenda e do Impel'Ío, - José FOI'tuoato .Ie Bri
lo Abre 1 Souza .\Icnezes. -l\lanocl José de ou-
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nesta Secretaria de Estado pnrn serem ib"ualn t!
t-e l'emeUidlls a'Oll SI'US, de tinos, Dcos guardcA
V. S. Paço, 21 UII Maio de 1850. -- i\lárquez4e,
Cdl'avellas. - Sr. Jo é Paulo Figueirõa Nablldo"
Araujo.

AVISO DE 21 DE ~IA 10.

I\Iaouscripto llulb\.!ntico.

Respon.Jen do ao nJlicio de 1S de F'ev l)~ciro Ul
timo do Barão tl'ltnpnãa, ProeUl'ador da Faz.
da, em que peuia os esclal'ecif~ento- ne~C5~a~Ji

para cumprimento cio seu officlU na acçUf) loto
táda por Samuel Phillips e C. conlra a Ji'~zeJl
da . ncional, para 'pagameotn oa quantia ,dO
\06:27 2 .t1>í60 réis, cn oh'cndo ju!'ospela deD1~'
I'a dos pagamentos da consignaçoes ~~tabelecll.
elas para seu embobo, tenho de Ctlrtlljc~l- a V.
S. que, sendo os Supplicantes credores de avul·
tada SODlO1a par gencros vendidos paro os ?l'lI)il'
zp.u~ da iUarinha e G,ucrl'a, IltUICa se deSignou
termo de veri'licação de poga'tnelllo I~as 'despacho
das folhas pum 'esse 11m pl'O'cessadas, del'h'auJo
dnhi o enOrme preço p'OI' que Laes generlls &I
,'cl'lllião úqucllas estações, comparauaruente COQl
II!> vendas que se fazilio a particIIlares. Qlll!, em
resulta dos em1aracos do Thesouro do 1I11oode
1821 cm diante, foi mislCl' arbitrar COI1. ig~aç.õa

• ans credores da Fazenda para II gradu~l extinução
de suas dividas, contenlplanJo-se os S~PI)li~an~
0001 a de 5:000.t1> réis meusaes que na~ qUI~llrao

reeeber, até que, oc.cupando li presHlenclD ~o
Thesoul'o o meu antec.ésol' , o Exm. SI'. Martlll
Francisco Riueiro de Allrlrada, os entou-sc elll
pagar'-se-Ihes a dita tlhilla com pr~sta9ões m~

-saes de 10:000:tj) réis, oom 'o venOlmento de II!"
1'0 de 6 por cento ao anno, se bou'~sse fallenela
na pontualidade dm,te ajuste, que fOI conli"Olado
pelo decreto de 5 de Jl1Dho de 1825, qucp~
tambem ii disposição dos Supplicanles to~o ?pao
brasil que existia no Banco-ú conta da IndlOoda

divida, além de 25:00o@ réis que de promplO
sc lht!s abonou, equivalentes a cinco pngamentol
das consi"naçõc5 que se lhes havJão arhltradoe
não recebêrão , como dito fica. Depoi' do cilade
decreto~ forão os Supplicontes reg,ul~rmcnteIII!
gos, e em 1827 se lhes satisfez, ate dueclamt?~
pelo Thcsoul'o, somma mio p~quena que deuao
receber pelas c(Jn~igna"ões estabeleoidas ~o ~
breditos alscnaes da l\Iuriflha e Guerra. Sa" P01'
exa'.eral1os os inculcados prcjuizos dos Snpp\~
caufes porque he constante que a baixa do~()aI!,t
bil.s t;,·o principio em J 826, <I,uilndo ji~ e.sta'"
paS'os d,) maior I'arte da menclnnaua ,hnda '.'
accresccnto quc, h.l' endo os Supplicantes a~D\Ill

-elo ao ajuste do The '(IUrO, constante do clla~
docrc o, cnjas di 'posições, como !;e mO,slr~, fo\'ao
e triclUl1lenlc ohsel'l'auas, ncuhulll ,lart'lto ~
ao' juros qne ora pretcnd~m. Deo' guarde..
S. Paço, ell1 :l J de Maio de I 850.-nlal'(lu.
Barbocclla, - Sr. Procurador da Fa da J

rino.

AVISO D~ 18 DE lIIAIO.

PORT A.~IA DE 21 DE MAIO.

lmp. avulso.

Sendo pl'esente a S. 1\1. o Impl'I'adol' o offieio
de V. S, dl1 2!~ do passado, eom que l'ernellcu a
esta Secretaria de Estado (~ exemplill'e da sua
Colleeção C\lI'onologico-Systcmatiea das lei', da
Fazenda, 2 pam erem UllpO 'itUllu na Linaria
Imperial e Publica desta cÔI'te, f' os ontrOS 2 dis
tl'j)JIIil1os pl'la' 2 hibliotheG3':l tIo' cursos jlll'idi
Cr selas eidades de S. Paulo c Oliuoa, O lllCSIllU

, *uguslo Scuhol', manl1an,lo tloir i1quclla gcnerú, a
om-rla o destino iodicado, se uignou de 1011\'31'

muilo o zelo com que Y. S. se e mer'a cm em
prl'gar a,: sua: luzes e talenlo di: huma mallcil'a
util ao publico. E, qu:\nto á ontl'a tlbra que V.
S. ainda pl'Ojeeta conti<II' ati Iii elo e de que ten
'iOllll fazer igual oll'erta pard us mencion,1I105 c 
lahe lecimcnlo5, pórle V. S, entrogur o, exempl ~I'es'

l\Ianuscripto aulhcnlico.

Em con(nrmiClade da requi;;ição qne V, $. me
fez cm seu officio' de 11Ontelll, ficão daLla as pro
tideneias neces aria,; para quc Ibc sejão entre
gnes as copias das diversas ol'llens que o Con5.e
Iheiro João José oa Veiga se achava eolligindo,
e existem IJe.ta Set:retill'ia de ESlado ; podendo
porlanto V. S. entcnuer-se alaI respcito com o
Ol1icial [Uaiol' da mesma Secretaria de Estado,
Deos Guarlle a V. S. Paço, em 18 de Maio de
J85o.-Mal'quez de Paranagl.ll,-Sr. Jo~é Panlo
Figuel'ôa Nabueo. ,

Porque "cio.' ao meu cnnhecimento qne era
aceu ado de ter havido as copias deste trabalho
pOl' modo tahcz indel'ido, puslO que elle tives'e
sido pouco considerado desrle 182(; a 21 de Maiu
de 1830; e piira provar a fonte unica qne áU
tor'isa as' penas respt'ctiva no 10 HllurnlJ, que
Dão indicão dO:lde farão tir:lllus, ju"to he que
exhiba aqM o titulo por que tal tr;lbalho me foi
entreguc, sem demanda de in'fcntario etc" e que
Se não exigio que re&tituisse o que comludo fiz
ç com lanla bl'evil!ade. Vide a Carta seguinte:

IIlrn. SI'.-Tenho:l honra de cmiur a V. S. o
massos de }Jnpcisque oColl5clhciro João Jo~é da
Veiga cntregou nesta Seerctarin em 1828. Vão
inhctos; e, para l'csalva da me ma Secretaria,
hasta que V. S. me accuse a sua rceepçãó, cnl
'\'irtude do artigo de 18 do corrente, que Ih'os
manda entregar. De ta fórma sutisl'aço ae. que V.
S. acaba dc exlgil', cm ~ua CJrta de hoje, fieau
do sçmprc prcmptis imo para o seu serviço, POI'
sei' de Y. S. muito aUellto e obsequiom servo c
patricio.-Joaquim Franchco Leal.- Em 21 de
!\laio de 1850.
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,

:l.a França. ~ Liliz Moutinho Lima AI vares c
r Silva.

Besoluf'ão. - Como pal'ece, Pa'ço, 18 de Maio
de 18;>0. - Com a Impel'al Rubrica ~ ~Jarqnez

de Baruilcena. - A c/la-se o Original no clI/'torio
tUtual do TIJesouro Nachllal.
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DECLA,I1Aç.iO.De 26 DE MAIO.

CoU. 1!aucher.
<

O~ abaixo ~s ignntlo , Miguel Calmon -du Pio
e Almoida, ,do Co.nsclho ue Sua lUagestl1de o Im
jJerildol' do llrazil, Ministro c Secrclario de E 
tado do Negocios E'tr:lllgeiros, e o General D,
Thomaz Guido, Ministro e Secreta,:io de Estado
no DepartamenlQS do Gorerno e Relações Ex
teriores do Goremo de BueçlOs-A rcs, Comrnis
sarios 1I01l1C(1I10 pelo' seus rc pectivo Gover
IIOS do Brazil e das Provincias Unidas do lHo da
Prata, conformc o Art. 9." da COIHcnção Preli
minar de Paz, as ignada entre os referiJo' Go
lCrl1ns, aos 27 de Ago.Lo. d~ 182.8, ne la -Côrte do
Rio:de Jll ~iro, II JratiUc;HllJ no .!lia 50.do mesmo
mez por Sua l\la"estatle Imperial, e no dia 29 de
Setembro dr) nwsmo •. anilo pelo Gorerno da.
União do Rio da ['[':Jla.:, cdellida'l1cntc autorisa
àos pelos seu .Plenos (/fleres, Wltl [@ ão '!Cnll
do! entboa Q dOyjl!al.fÓJl ma, p,ólJ<' examinar\:lm se
a Coo, tituiçãi0 PoliLHa da Pro\<iocia ue 1\loote
Yideo, for,i1nada' .pelos Rep['e entonte$ ueUa, em
'V'irtude da mOllciol,1ada t:on \ cução., contém al
gum, arLigo 0.0 arLig9 . quo se Op,p0l,lhão ii s.egu..
rança ~os s s respccli vos Elllados: tçndo p,ro
oedido ao rlCtormina,lo exame com toda a madu
reza ti cir.curnspecção, dcclal'ão do modo o mais
explioito e sol mne, e de l:<ommum e muluo ac
oerdo, que oa Cou·titui~ão fermada para a dila
Pro\'incia de I\lontevi-deo, que tem por titulo
Conslituição d J publica Oriental OUl'uguay-
sanccionoda !lO dia Iode Setembro d 1829 pe
la As cmbléa GOI'al j.,egi lalh'u e Con-liluitlle da
me IDa Uep"blidil, firn);H!a pelo Presidente da
referida As 'emhléa, e Deputado por l\10ntevi
deo, Silvestre J31anco, e PO[' mai,. 28 DepJ.llu
dos: a aber I; por l\lonleyideo, 2 pelo Serro
Lal'gG; 4 por S, Domingos SQriano; :; pOI' S.
Jo é,' 2 pela CuLonia; 41'01: l\laldonado; 2 pOl'
l'nisandú.; 2 por Cillleloncs; I PO[' DOI'<lzno; c 1

JIOI' Sandú:.e. pf)lo~ SccI'p.lar·os i\ligueI A, Del'l'o,
Munoe! J, En'à.zfjuin; finnlm nte, t<ll qllaL foi
apresenlada aos ~OIJ. mspCfLivos Gove..r,no , im
p.rossfl e Sellada ,pelo.s iEnoUI'I',cgado de ii/ogo
CIOS da'mo-ma llcptlbt:cu na CÔlteuo Rrazil, e
na Gitlade de Bllenf)·A~'l'e , Hill) exile At;ligo ou
Arligl).! alg In~ que se opponhoio iÍ ~i:g'urança clQ
Imperia do Br.07.il c da Hep\lbLiGa (1<)s Pro\'ill
~as l!l?iilns. doRio d<i Prata; c que, por consequen

'1:1a, pó a' 5.CL' tlUmedia~31neole jlll'ada, e de\Í
dil.mentc. oxecul'ada lic!a forma adoptada c prlJs'
cr~pla na mesma C nstiluição cm toda a Hepu
hhca,OrienlaL do ruguay. Em fé do que os
Commissarios a1Jaix'o as ignauo , l1omea.dos p'e
lo .Goyernos do r.razil e Provincia.s Unida do
Rio da "rata, cnl \ irlllde dr. seu .PLenos Pode
res!., a .<ignilrão com o seus punh JS e la Decla
raçao e lhe: fizerão pôr O sello de ua arm,as.

Feila na Cidade do !lio de .T:1neiro aos vinte
e ei (lo mel. de iUaio elo anno el Na. cimenlo
de Nosso Senhor Jesus Chri to rle mil oitocen
10.5 c trinta. - (u6sigoados ) ~liguel Calmon du
PIO e Airneida. '-7 Thomaz Guid,p.

CJnCUL,\R )E 27 D,E MAIO.

ColI. Plnnohér.

Cumprinuo p.ôr termo li aàu i a pratica de
su1Jir.em ii Imperial Presença, coAtr.a as ordcn:l
e labeleciJa , requt'rimeotos de Mililm'cs pai'
po,lereOl "ir ú Cô['te sem sel'cm acompanhados
tIe infoJ'maçiill ela t'c,pecliva Autoridade l\lilitar~

Ha Sua Magestade o Imperadol' pOl' bem Deter
minar -que o Gorcmador das Arma da Provin
cia da Bahia faca constar na Ordem do Dia a lo
dos o. Corpos' da Provincia que júmai:l ~efã
attendidos requerimentos p4ra licenças quanuo
cheguem ú A.ugu la Prest.nça cm a neco .aria
iufol'fuação sua e dos re peclivo Chefes dos
recorrenles, que de outra maneira encOOlral'lJõ
retardo nas. suas supplicas: e Manda, pel Se
cretarí}l de Estado do egocios. da Gllerra. as·
sim commuuicar ali referido Governador ela
Armas, para seu conhecimento e pontnal oh. el'
vancia. PaLacio do Rio de Janeiro em 27 de Maio
de 1850, - Conde do Rio Pardo.

N, B. Expedio-se Circul"r aos Go ernadol'cs
e Commandantes das Armas de touas a PI'O
vincias.

A VISO DE 29 tlE MIO.

l\Iaouscripto aulhcotico.

Remetia a V. S. o A.ri·o incluso PO[' copiá
no l\lioistrl1 e SecretUl'io de Estado do Nel;ocioi
da Marinba, e os papeis a que se I'cfere, á vi ,ta
dos qaaes, dos factos e noções qne se obliverào
111 occa ião em que ne sa Intendtlocia se in()a
gou o estado dos .\fricanos· nlaitica e José. qne
reclamavão a sua liberrlade por proprla confi..; 'ão
de Franci coXavier de Moraes, que O' conduzio
:J este porto no nal-io uenominado Ami7.ade Feliz.
de qne era capitão. e de José Ber'Hlrdilto de ~á,

dono do dito na\'io" o que tudo foi presente a
S. LU. o L : Ordena o mesmo A. S, que V. S. ,
filzendo vil' á 'ua presença os mencionado Fr'm
ci co Xavier de l\Ioraes c.To é Bernardino rl.~ . ii;
eSlando pre<entes o referidos African 1). l\lailica
e J :é, lhes faça saber que, pelas leis do lmp rio,
não podem SCI' considerados cnhorc dos referi"
do prelos, mas mero' detenlores cjJl11 dircito
sómellte a serem indemnisados dos rlamno' C111

sados pclos Mailic;ls, e da S(1mma ';lesp~lIdida

para resgale elo oull'o; e, nesta conformilla.de,
pl'ocurc concol'.la·10 para qne estipulem a som·
ma e tempo pal'a a. indemni açõe , e, 9nando
se não aju tem, fará remcller o coubecin:.elll. dá
quesLão aos meio OI't1inario, Oco Gual'lle a
V, S, Paço) em 29 de l\laio cle 1830.- i'conrle
(Ie A1cantara. - SI'. 1nt'Hlio AllgU to i\lonteiro
de 13anos.-Acha-se (/ {l. 150 do LifJ. Ioda Côrte
na Secretaria da Justiça.

"Na mesma data se commu'nicou i lo mesmo
Marquez dc ParanaguÍl.

RESOLUÇÃO DE 10 DE JUNlIO.

Maouscriplo 30theolico.

Foi a oonsultar ao Tribunal da Janta <lo C
mercio o requerimenlo de Theodore Laver..aari,
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r

bargadol' Jniz dos Feitos. e com o do Procurad
lia Fazenda. Em Iode IUui" l'Ie 1850.

Resolução. -Como pareue. Paço, 10 tle Junh
de .850. - Com a rubrica III: S. l\1. 1. - ~lar

qnez dl: Barhacena. -No cllrlolio 'lcluul do Tlte
souro Nacional.

M3nu.cripto authcolico.

naSOLuçÃO DE 10 ln: JU~UO.

A Junta da Fazenda .Ia Pal'i1hyha deu cont
em 17 de Junho d.; 18~6, tlc que, havendo cite
gado ú mesma provincia huma impren~a, uu'
encomlllenda a mesma Junta, por ordem do Go-<
"erno I'r:Hisorio, ha\'ia ajustado com Frallci·co
Jordãu Stuart, ella a recebeu e pagou, não só
porque el'a util ri Província, como para se reim·
primirem noticias offici:les etc. E posto qUI: até
aquella \':poca não tenha pl'odu1.i..lo interesse,
e~perava qne, para o futuro, dclla "e tirariiio
grandes \'llotagcns. Concluia pedindo a appl'ol'a·
ção de,ta despela. Em pro\is,ío-.410 Thesouro de
:5 de Janeiro ile 182'J sc ,Icterminou: 1°, quco;

, memhros da .Junta quc sub~crevêrão a de!peu
elltras em immediat<Jmentc com a sua importan·
cia no cnfre ; 2°, que, depois de enlunlsado. pelo.
r.en;límt::ntos da Typo;raphia. licasse esta perten·
cendo ú ~'azentla Publica. Em 29 .Ie Ahril de
1827 ,Ien conta úJullta: 1°, Ilc ha\'el' .Indocam·
primenlo ii primeIra parte lIa cit3dn pro\'isão.
manJando ordem pilra serem exeeuta,las peln
respecti\'o juizo as viuvas dos fallcl:idns Escrivão
deputallo tui7. da Cllnlla San.r.hes , e I'l'ocurador
da cOl'ôa interino Francisco Cyrillo tlc ~lello, não
proccden,!o IIssim a respllito dos hel'deiros do
falleci{11I Presidente Alexandre l?rnnci:;co de Sei
xas !\Iachado , e do actual ThesourcÍI'o JllaquiD1
Bapli"ta A"on{lnno , porqne aos primdros :e es
lava restando de ordenados quantia snfficienle
para a illdemnisação da quota de 1 :000 réi;
qne lhes tOI::I, e por hHer o ultimo feito hUDla
representação cuja verllciJarle a Junta rCl;onhe
ce, na q!wl oiTerecia pal'a esta indemnisaçiio ai·
guns onlen<Jllos que lhe deve o cofre l: os que fôr
\'enccnJo, ou pela quinla 1':lI·tC até lotai cmbol o
lla Fazentla. obrigalHlo cntl'ctanto todos os sclJ
bens ii solução ,Ia 511a quola : 2°, que a segu~a
parte d:l citat.!a pl'o\'isão lhe pfll'er:ia inexequ
\'el, porque a Typographia nunca reOllt,u par!
metatle tias de pezas rllitas com slla laboraçaa
razão por qne a lill,ha mandado fechar, const:J"\'an
do seus pertence' cm hoa gnart.!::I.

Remctlido () negouio ao Conselho, re. poud
o De ernharg:lrlor J niz dos Feit05: 1°, que a f:
presentaçãO) da Junta de\'e ser desattendida, ,oao
só pOl' fallnr aO inteil'l1 cumpriment., do qUUSe

lhe determinou, conlo porque não são suffieien
tes, e atô iIlcgaes, as ('uzõe;; que expende, PO!·
quanto llh'idas acthas lIa Fa7,cllda Nacional naD
se compen:-ão com ::IS pns:ii,'as, e n;io basta ~e

I'allça da di vida para deix:lf de . e fiobrar: 2°, qu
indemni 'atia a Fazenda da importancia tia. Typo'"
graphi<J e das 4e!'pezas que pOl' liquida~ãõ:.d
couta se mostr,!r 'l"e c tinhão feito com ose1/

lIIaouscripto authcolicu.

A Junt I da Fazenda da Provincia da Bahia. cm
Officio de 2:5 de l\larço de 2í, deu conta de qUI:,

á requisição do Deputado do Cearia Manoel José
de Alhuquerque, lhe mandúra entregar 200:t!J rs.,
para tran portal' se á CÔI·tc, e para qllc e&la de,
peza tenha a nece sal'ia legalidade, pe,lia a Im
perial approvação. O contadol' Geral d<J 5" Repa 1'

tição do -Thesouro informou que, qllanelo este
Deputado vein tomar a~slmto na respeeli\' a ca
mara, em 1826, recebeu no Ceal'iI 50o:tf> I'S" em
-virtude elo Art. 59 tia Constituição do Imperio.
no qual se conceue ólpenas huma indemnisaçiiu
para dcspela3 ele ida e volt:l. l'areci'<J-lhe, 11(,1'
tanto, materia de Graça a apprO\':lção da despela
em quesliio. l1emr.llifin o ne,.:ocio ao Conselho,
re~pondeu (J Oesembargador Juiz do, Feitos:
I. ° , qU(~ a Jnnta não tinha ohrigação de conll'j·
huir parol esta uespeza, por não ser Albuquerliuc
Dep"tado pela B"hia ; 2.', qu~ não podia igno
rar que elle tomara aSSênto em 18'16, ,c que
portanto devia tl'l' recebiJo na ~ua Provincia a
qnanlia al'bitrJda pa~a gast:>s de i1la e HlLa, quc
a Constituição mao'h pag:ll' pnr hllma 5Ó \'l;Z;

5.°, que, ainda quando não tÍ\'es~e t(,rnauo a 
sento em 1826, não dc\'ia a Jnnta cOlllribui.' sem
se certificai' se Albuquerque tinha l'ccebid'J alguma
quantia pela sua PI'ovincia, para dclla haver o
embolso ,lo supprimento que lize~se; e 4,·, que
não he. nem pode ser, materia de Graç:l a ::Ippro
vação desta despeza, llor1llle os redit05 da Nação
não são despendidos por Graça, mas por kis.
Conclue que nem se deve abonllr o dita de, pez<J,
npm a Juntã da Babia dC\'e havei' a sua impor
tancia da uo Cearú, mas que os alemhros da
dila Junta da Fazen~a da Pro\'incia da llahia a
develp repô.', ficando-lJles salvo o direito para a
acção - in debito- contra quem compelir.•\0
Procurador da Fazenda pnreee o mesmo que ao
Desembargador Juiz dos Feitos. O Conselho da
Fazenda se conforma com :J parecer do Deselfl'

RESOJ.UÇÁO DE 10 ~Jl .rU~HO.

que retle isenção dos direitos de entra.lu .Ic iluDIa
r machina tle al\las~al' pão, sobre o qllal o J niz tia

Alfan.Jega tinha illformado; 1.°, que, pdos exa
mes ao seu alcance. conhecera scr de alguma
utilillacle ['01" pcmpal' bl'aços; 2.°, que, estiman
do-a sen proprietario no ,'aIOl' ..le 'Joo:tf> rs., vi
nha n devei' IOO:tf> rs. ele dirt:itos, Otl pouco
mais; 5.°, quc ii sua pretenção se 0llpõe o
AIHlrú de 25 tle Abril ,IC,I818, salvo se o Sup
plicant/: se acha comprehcnllidn em alguma das
excep~ões 110 § 1.° do ditn Alval',j, del'endo
ainda De te caso qnalilicllJ'-se pnrante o referido
Tribunal, para a expedição da Provisão .1., isen
ção. Parece ao Tribunal que o Supplicar.te não
póde ter nl\'ora\'el deferimento, pOl' se 1l1e oppôr
o citado Ah'arú. Em ~Il de Abril de 1850.

Resolilçii.O. -Como parece. Paço, em Iode
Junho de 1830. - Com a nnbriea de S. i\I. 1,
Marqnez Ile Barbacena. - No caI,tOl'io acIual elo
Tllesoctro Nacional.



'A :NO DE 18 177
lab'Orlltorio, deve este ser entregue a08 meOlDros '
responsaveis.

O Proeural1or da Fazl'ndc responueu: Fil/t
ju...tltia, ~ah'a qualquer contradic~ão que possa
Jérirar-~c do que cui.la haver .'Officietdo a este
respeito perante o Governo.

Parece ao Conselho atrendivel e dign{) de ap
prn\'ação o parecer lIa Junta, não só pOl'que !le
de direito estabelecido O enéonlro entre os de
redores da Fazendll Nacional e esta, salvas as
excepções tia lei, fi'IS até porque, quando fal
tasse 3lgnn\a parte da bem entendida equiJade ,
cumpria ir-se de~chntando a quota em questão
pela quinta parte dOll orden:ldos que fossem ven
cend·o o;; membros rcsponsaveis que estivc9sem
em exercicio alé completa satisfação. Parece
lhe tambem llue Se de\'c déclatar Íl Junta que,
depois!le pago ii Fa7.enh o preçô daTypograpbia,
ella fica pertencendo aos ditos membros respon
safeis. Em Iode Maio de 1850.

Re.lOluçiio.-Como parece. Paço em fO de Ju
nho de 1~50.-Com á I'ubrica de S. lU. I.-rthr
qllez de TIarbacena. - Nó caT'tol'io aotuat do Tlle
souro ·iYllcionat:,

DECRETO 1))( 12 DE tuNHO.

l\lanuscriplo aulhenlico.

Tendo determina.lo, por ariso de I I de lUarço
do anno proxiooo passado, eX!petliJo pela repar
tição dos NegClcios la GUcl'ra ao PI'ésidente da
Proyinciá 'ele Minas G'erae~, (Iue sJl lira se da
folha militai' daquella Provincia a gratificação de
I,MO réis diarios que por decreto de 5 de Agos
til ,lc 180~ foi eoncedida ao Major Pedro Pereira
Corrêa de Senna, em attençü'o a ter de coberto a
vcrdaoeira quina omcinal na mencionada Pro,'in
cia, visto eple nilO dCl'enclo e te serviço ser con
sidcrado como militar, não competia flquella fo
lha o assentamento da refcrida gratificação: Hei
por bem que se verifique o seu pag3mento pela
folha ci\'jl da dita Provincia, onde serão feitas as
neccssarias rleclar ções, devendo o referirlo Major
c?ntiouar a empl'cgar-se na extra.-::ção lIa sobre
dila quina, da mesma maneira qlH~ lhe foi de
terminado no mencion:ulo decreto. O Marrjuez
de Barbacena , rio meu Conselho de Estado, lUi·
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da
~azenda e PI'e~ideDle do Thesouro Nacirlnal" o
tenba as ID entendido, e faça cxecular com os
despaohos nece~sarios, Palacio do Rio de Janei
r?, em 12 de Junho de 1850, 9· da Independen
ela e do Imperio. - Com a rubri;}a de S. lU. o
Imperador.-l\larquez_de Caravellas.-Aclla-se a
~. 15, 'D. 110 Li'D. 2· de Dec1'etos da I' Repol·tiç/Ío
d, 1820 a 185/.

DBCRIlTO DE :14 DE JUNHO.

CoJl. Bra7.

Dei por bem Sanccionar e mandar quc se exe
cute. a Resolução seguinte da A.s embléa Geral
LCglslali va . .

~rt. I.· Fieão apprôT'adas as Cad, iras de Pri
Inelras Letras erendas pelos DecretOs de 12 de De-

zembro de 1827, e de 25 de Junho e de 22Je
Julho de 1828, o"s Villas de S. Pedro de Canta- •
gallo e de Rezende, no Arraial' de S. Rita, TCI'
mo da VilIa de Cantagallo, e Dá Freguezia de
S. João da Barra, TCI'mo de l\lacahé, na Proviu
cia do Rio de Janeiro, com os Ordenados estabe
lecidos DOS mesmos Decretos.

Art. 2.· Ficão lambem approvadas as Cadei
ra de Primeiras I.etras creanas nlls Fregllp.zias,
da Conceição dos Garulhos e de S. Amaro-, Ter
mo do Cw~de de S. Paul(), pelo Pre:;irlcnte em..
Conselho, e 3ppl'oval1os temporariarn'llltc, IlI.
fórma do Art. 5," desla Resolução, os O,',lcna
dos quc lhes forão e:;labdcci'dos.

Arl.. 5.· Fica outl'Ol'im approvaJa a Escola de
Meninas, creada na Cidade de S. Panlo, pl~lo

Presidente cm Conselho, na conformi:la~eda I.ei
de '15 de Outubro de 182;, eom o Ordtmndo
que .lhe foi eSlnbelecido.

Art. 4.· Os Ordenados estnbelecido~ e nppl'u
vados no A.rt. I.· erão pl:rcehido~pdo' Prufe 
sores (Iue forem appro\'lldus nn:\ doutrinas cujo
ensino lhes encarregn a Lei de 5 de Outuuro
de 1827'

Arl. 5.' Os Pro,fe,ssores que sómelltll ~e hahi
litúráo 011 Iwbilital'etn com a approvação na rÓI"
ma das Leis anteriores Íl ue la 1I1f OllluhrlJ l'
182j, na f31ta de ontros 'mn que co.ncol'ra a j,lo
neilfade exigida ne 'ta, serão provillo: ill.terina
mente com o Ordenarlo de I 50W> J:~,. attÍ que os
me mos Professores ou outros qnae quel' !lll lül
bilitem com os exames que exige a mcpctonuua
Lei de 15 de Ontubro llc 1827, e neste ca~o, e
rão, n8 conformhlade della, pro\'ido \'italicia
mente. '

Art. 6." Ficão revogadas as Leis e di po irõc
cm contl'ario .

O I\Iarquez de Caravellas ele. Palacio do lUa
de Janeiro em 14 de Junho de lS50, 9." .ia In
llependencia e uo.lmperio. -Com a Rubdca de
S. 1\1. I. - Marquez de Caravellas.

DECRE',fO DE 14 DE JUNHO.

ColI. Braz.

Hci por bem Sanecionar e l\1:Jnllal' que c exe
cnte a Rcsoloção seguinte da Assembléa Geral
Legis)ativa.

Art. 1.· O Gl)verno fica autorisarlo para allg
mental' e aperfeiçoar a Officina Lithographica.

Art. 2.· EOl!'e os Mapras Topogr3phico , Co
l'ogr3phicos, Geographicos e Hydrographico do
Imperio, que se achão actualmente no Arc,hi·
'\'0 do Imperial Corpo de Engenheiros, e no Jn~

Secl'etarias de Estado, c os que forem .Ic ora em
tli30te mandados levantar pelo Go\'crno cm 'Iual
quer parte do territol'io do Impcrio, escolher- !l

Jlão o melhol'es para 5erem immedialumente li
thographados e di ·tribuidos pelas PI'o\'incia.,
}Iara ali ~ercm exposto fi "enda por prl'~'OS I'a
zoa \'ci .

O l\larquez de Cararl:llas. etc. Palaeio dI) Rio
de Janeiro em 14 de Junho de 1850. 9,· .ia lnde
penrlc'lcia e do Imperia. - Ccm a Ruhril;:J de;
S. 1\1. 1.~ l\1arquez rIe Coravp.lla .



2~~·a7~W),OM.rIj. $I·.ç!1pil(\I.cQP'~spG~d!lqtl:\A..
1'0 legal. Para U1a1s roborar a sua pl'etquç~A, ii
ver~ QlW9r.ellj lll:,õ\fttlrlder~s~ á p 'efqçnçj~ .P
SQAAs'1 r~ llif,q·qpl. p\llD.ll, eJlt,q"'t ~asçllra ~U
suas lIrm;'i:l\ 'o~" '.&lJI.o . M. hllJP T~lesourll'
Mór do Erario de Li !>,:>a (l que, a,Gf[go dQl'lfl'
com{), ,prW!ogenjto, ',11$"1' a ,4~co(osa, e d~ed~

suP i 'lci~ (je U.lI (~i.lil, qlau3ula. com,que
fó.r~cpnfel'i-do Q'.Officio eDl. questão, •.

_Q PrG"uradpe d Pll~el)~a/.reEpe,nd~u" quc B~

tamío fl ,slla fa1l,lili/J. cm inCQnt~8Itavel ~feito.

in,deploísação-,- ,díre.itp de f'JiUe não p,oderja
pci,adQ, aiqda qu~nclo (pll,sQ.negadõ )_CosseB
mia, PI'9vad mll-ote criOl'Í1JQSO,í ii 'vistadp' titlll
que apl'esentO!h StJ Q.Q(liQio não tivera sido abM
lid~h Be(ilmio gqz I:ia da 5. ar parte do rendimello
to, ,<jm J'çt.Ll.dlt qO,,;Al.VfjrÍt que o mantéq1 G91J1~

serv:ell~l~J;' "vjtalÍ$.iv~ e s~" falDilia da~ terGlU'
parw$,. jloiqup.niln ~der.iªo fl\lhar,.a se~ r,espeio
to O' principios de justiça apJPHuados a QlJ.trOSjlllll

i~llti~S .eiçqp mstapci:a'1 ais hunw pl;ova ~o

dir,j~o .qu.~ ~Q.m, io~,e!DniiSagãp. iJj: at~Q . a eOlll
. , tigeocia 'dQ ~y te,ll\aqul! ap.of\ta a C, L. dll6

de Outubro de 28, e a impossibilida~ Jle se.dar
por liquido qualquer rendimcnto, pela cessação
do tI'afico da. q pl1 vatu~ e,' v,ista da época em
que se tem de prestar esta indemnisação, asseola
que deve fazer-se por con'VcnçãO ou ajuste espe
ciallJorp t!odQs QS ,interessado!, ()~ ·seu PlIOCJll1'
do~,b,as.tante? t3Qto a respéito do l\eCunial'iQ, 00,

D'W do b<fn'oriiico, dl\uclo..,se 'para este 'fim as oe
ces arias instruyções. Quando a restituj~ão dOI
rendimentos durante o tempo em que' e.Lefe
ptivn.40 do Olicia a que tem dipeitó pela iResolo:
ção,de Con. ulra de 8 de Agbsto d.e 27, entenU
quea Junta qa Fazenda -dcve qUílJ)1io antes liqu~

diir e'x;l'Ctissi[)lamen te a somma que lhes cabf,
para ser insGl'Ípj;an~ Livro Auxilinr,-r1a. Divjda
PubIica, pOl'que a Loi de J 5 de Nn veDlb~Q íle ~7

llell..l\uma di 'ti ncgãO' fa1J t}lltl'l'! as quantias liquida,
das -até fin de '18tlG~ rece\Jeodo o mll.is quer ró!
liquidada" ,até 6 dOIOuJxibróJ(}o ~8, dnlá ( ~liDC'

ção dC> Omoio, ,.oIlCDllSeU\O, se o.nfOUm'lllcO/ll!l
resp:osta d(,) Pro.cul'lldor da C'Q,1!hll'ltllOto a .t:Cl ~ ~
to da l'e tituillão,J como•. da f.Ílldemnisação.
está :porém ao seu 'alcanco a egitimida.dll nla
quantia pedid'a~' poi, l1'ã0' 6stllUIO Facto,rIo ,'erda*
deiro nndiroeatdl do om io, espeoialnIcute
temflode flua canoo ãb ,por JlIotin) 'remuo
torio. , Tão ihe,p(\J:ece 'ba.>tlÍnte 'a de ô\J~tra

dA l'Otl imenlõ Ido'Wm!pH em qne tem -sido q
minislr.ado pela:. li'Jlzeõda, ' tanto pOI'que,. seodo
em 18~ .de '14: 681 ;.tJ b15 1'5., ',cm 116 di
'12:g.59~(){) 1'05:; e em 27 4e 111 :5(h.yj>t4c
apllqscntar diJll~nuiçã(J, post€ lfUe'p CfU'enn, illlJt'
mo porque ignora se o l'e~ulLado acima tem ,O
não ido ujeito a dc.pezas, Con\'cnção apon'
lada deTe P(\j terJlugll:r C(i1l'l.1' esro colTtc01plaçõeto

O mesmo parece no Con. e~heil'o João dn~
cha Pinto, com a déc13l!aêãb porém: I.', qu •
indemni aç~o se devo l'cgnlilr pda;ba e ied'
no requc'....Liuento; e con to..;. do iloclJmlfO!tJ •
'lhe omo, para se dever entender que ãld
das 'as qualltías, neHe. j.l1dica~as":-'Ü'lIlIe lo
melhor se poderá deU:rmin~rá iMa dll'!l' ~

llESOJ.UÇÃ.O DE 1.6 DE JUNHO.

!,pROVIlS'Ã:O ~~ 1~ DE .\Ju~d.. h 1Ii'[
•• ' • , ~,~,. .., I ".. r. .. b

lIia u'CrilltO a.?thentiFo.

17'8
I "

1llan~scrJpio au hénlico. •
" " ,") I

Pedrd .BCl'autio, :Po'l' si e em nome.de 'sua lUái
D. Maria- Joaquina J;)OIrothea Betamio, e de ~~as

irmáas D. ~la'ria Regina';- D. Luiza V'etorill, D.
Rufina' Henciqlleta" -e D' Maria riI~abol Betamio,
Filha, Viuva- e FilhaS' de Sebastião Ft!aneisco
Bctamio. pede a pensão:de 1"2:000.'/fJ rs. annuae$,
por illdemni5acão do perdimento do emprego de
SeIlador da-Alfandega da Bahia (extiooto pela Ler
de,6 de Outubro de 28) pagos pela folha da Al
fandega ~a Bahia; estandb prompto a entrar em
qualquer ajuste ou convenção que. se llle pro
poier, r'JaCónfo'rmidaue do que se prati ou com
o COI'reio ]H ór ém Portugal por occasião da ex
tincção cle~te empl'ego. Requer, além disto, l·csti.,
tuição do I'etlito depositados Da Junta da-Fazenda'
da Bahia, correspondeute ao tempo em que foi
.esbulhado da posse deste em.pre/So, .até a publi
cacão da Lei úitllÍla'.éom o OeC'ri!tll dê'5 de lU aio
e Álrarú de úi de Julhti de' 1796, que ajunta,
pro.va estar compral'lOndido no AI·L. '4," da Lei de
() dc Outuhro de I 8;2~, por ter sidó. o dilo: affioio
dado com titulo ,·italicio e em remuncracão de T

reloHlOtcs sOI'"iro de seu Pai, p 'estadós pela
maior lHI1"le UÓ Brà2il; acc! esc.:endo a p.osse do
Supplican te 1c)go U.tlpoia .de :fin<ila a súa JUiooti
llade, poss (l~, qnc roi esbulhado, e a que, limo
pa e purifi'caQa, Jôra- restituido por ProYiEâo do
ThesQuro c)e 8 de Ago tO.dC.97, a'f(Unl não se ,:e
rilicon peln ~h3madlt(lo~ Titulos I egios. ào C0F-
PQ Legi lntiv(l. E porquanto -enteotltll que., -qUClO.'
lIo aLoi, no 1 rt: 4·, u a da palavra~ compcten
t~-e lahelc~:e n base pdu 'qu-aJ. o GO"eroo deYé
regBlar-se neslaS indC!mnisdções, base quo .l)ão;
póde CI' outra que a computação do" rendimento
modio do me mo omcio, porque de direito lhe
l'ertencaia todo o &Cu. rendimento; quando aho
lido não fos!\c; apre enLa 'o dOQumento n.:' 5.
pelo qual prq a que o dito termo' medio fÔlTa, nos
5 annos de 25, 26, 27, de o:895./i)7ÔJ.,' e'

o ~larqtloll de lhrboollua; etd. 'Ba~b i saber,(l ,
Junta 'dá l[<1azcn'da ira PI'oviMJ1i d:J Harahyha.Uo~

Norte que com estas se lhe' cn 'III 'Ini Jcni~ll1ptal'"

da Pauta das avaliaç9'es dos generos ''Olportatlos '
para o Impe"~oj":rfiIU'r(te !Iret'l rome'tid' ~ est1J~ão

compercnte\ 'Olp01' aUa'·se re'g!ulblL e: I'ager nd rl!. 1

cehirnel1to lo 1'~r6etiv·f,J!;fDireitos.E DeliermÍlla l

S. BI. O Impe 'illi(k~ue la mesma' Junta,illos:c&- I

sos designados no Dectleto ele !A de'~larço·d{\'nl'l

no pas atlo;nomêc huroa Commíssâo s.enielhan.. I
te á de que trata (J' 8j.l'O Ikáreto para reso~\"'~roel,
pobto COlUro ertfdlJ, ujettanclo~setodana.o' ar
bitrio €Jue se tbm"ar'á Imperial'Approvação do Mes
mo Augnsto Scnli'ol'. O que' e pal1icipaJll Junta'
para suia irttelligéncia II íí~~ução. Fralt:u;ii!co. dil' i

Co ta Barl'os e Fon eca a·fez no Rio de: Janéiro,' J

aos 1'5,de Ilunho de 850.·-J080 arlos.Corr~a

Lemos d fez "eIi,ereve;r........ ~arquez. de Barbacena••
... ...• , lU' i Id'.

i



.que deTem e.i~ti.r uo.Thtlso,UfO:.:&I' 'que n;iQ. de
Téaiàer.eoD'ulangido 8 reoeber em FunJa.6 l'u
blioos os rendim~nlos que/'se !he8 devem, rpOl'
mão estarem, comprehtm<Uu161l ria I Lei .de j'5l!Jc
Novembro, que .nã.b p6dll ai)rangCl' q!Jantias.uo-
positadas;, ,r , r ," ':l

Parece ao Conselheiro Escrivão da Fawocln
1jne o requltl'iOle'nlo hu indeferi el nn maior .par
te Jd seu pedido, podeodn apena alteod.llI:..se
-por equidade. Seõdo' duas as pa te ioteres:;adas,
3 1. a Belamio, a quem se cohcedên a·lUercê do
Omcio por Decreto do 5 tle Maio de 1796 (troan&.
-eripto no Alvará de sobre:vivdncia do S"ou irmão
josé BetnmiQ) pasSado en 1)3 do Jolho i0.1 , j e a,ll,'
a Viuva e /ilha de Betami.o, pai, <Í~ quae, pÓl'
outro AIT>aríl da mesma data, se..conccd8ra pa1'a
alimenlo,· dous l rços domeIid.imonlo do Olltcio>"
com faculdade de nomear !lervenlu3Ilio, 'durante
8 mineridaJe 40 Supplicaote, cumpre exami.uar
o direito. deste, e q1illal o tla fámiiia, tanto á m
demnisaçá&j como I:cstitúição do.'! •.rendimenlos
,p.elo 'teml)D: rtif~ri .lo.~Qü'e nenhum ãireiio aS i~tc

,ll Betátniü bem'~e conheee dos papel , e alé do
proptiÇl .ruquerimell'lO'em que confessa que era
meto servoeoluaFio,pe, factõ, ,.repdlido pela Lei,
.pois que fllullcà se encartou ha Mercê, pagando,
,como devia, 05, nov;os direitos ao Officio, como
claramonte, ~e deprchende dI) requel"imeoto de
No\'os Dinitos. ue"ll de Abril tlo 1661, que \'enl
naeoU. 11.' da lJiv. I.', 'l;it. ~,' das.Ord..-Ibi~

'l(, Toda a: ~e5 oa ~ue servir lIC1a pagol! 0, uo.vo
dir~jto pcl'den.1 o Oillcio se fôr propl'ie~arió ("'.)

-até Minha 1\1erc8, e .. euLio se[Venlua~i~... ficará
incapaz. de noder m iõ servir, o pa-g~ril o dobro
do que inlportar o IDiI'eito que deil(ou de pagl\r
ás duas lCl'Ças-pal'lcs- para a Minha Faozenda. e a
terça-parte pamôo denunoiadm', e qualquer pes
Soa poderá denuoüÍol', etc.» O facto <te 'ha e.ro
Go\'ernQ daJlahia admilliido llelamio ii ~el'f~nlia
~o Officio sem encarle s!lI:P pagamenlo do .Di
-reilos, seria boni ar~tilnonlo'par(Jo cas'tigo, e tIe
mL.sqo de tues.Empregados, 'mas nunoa par,a prb
Tal' hum dia'eito 'lue a Lei lhe "euã, Caducanllo as·
sim tambe'm a acção quelinha,â ~Iuota'da tcrp-pal'
te do ren'dimento do Officio duraute a privação
de,fllcto qf16 delltl.. sofl't'eu, péla priva9àQ de di
reIto, a que aliús estava 5ujeHo, , par. que aOÇ<io

m a FlIzenda de o reGorlvil' 'pelo eornmj so,
-quando se trata tla restlt1lição coo i"tenlJ:lem
dinheiro pro\enicnte 1I0 mesmo OIficio UUl'an·
te a sua, pOllto que tumultuada p ivaçáo, resla
examinar ~ell", de ua l\lãi c lJ'llJãas, Ten
do·se 611as 6n~l1touo n,~ peusãn at,imenlaria dc
elous teçros do rendimenlo do Officio, de <ll1e pa·
gárão ~o .. I' • tio direito novo, o sp,nllo cem Q.r
tes I)a remuneração dos sel'\'iços, com CUj,l n.llu
~za. e fel. a Merçí), parece-lhe, não de: rigoro. .l

Justiça, ma de equidalle J que e lhes defira fi

resliluição dus dou -terço. do liquiúo rendimento
do Offi~io durante li pl'h'ução 'Violenla de Beta
0110, _ate a datn de ua legal extincção, consiólindo
,I razao ,desla eqllidalle em ~er ouro flue li Ules
IDlls Se)ào pj'cjlldü:atlas por faclo tle terceiro,
q~ e "le nUo pótle impular em commisso pro
ill'li), posto que 6e póJe diz.er q'ue ,o acceslio,,"\O

sp.gue o pr. "Aipal, .e qlle, OOdl,\Cllndo a l\1erc~ do
-Om.cio, ooJu~á Q. ~u encargo. Fundado nos mcs- •
m~spdocipiQ~. ~nleD!U~ que ]h~ as 'iste razão
·para .,sereQl,iu~Qmnisaílas" ,1;cgAAdo li Lei citada
~e G .de OUluhro de ~s.,:n'la qstil J,nui longe o
seu y;Oto, do pedido <le huma pens;1o anoual de
1 ~l: 0.00 ijj:; [s. "pois, que exod~illa dos termos de
huma verdadeira, indcffif\isjlÇão. A ~t:tamio, pai,
se l~Dha concedido, em remoneraç~o~e serviços,
a ervenlia-. "italici,a de liUIH .c~prego, que em
.l,g6 aorlava,ldtado cm 45QWJrs,.• em cujo va
lor e concedeu, e pelo qUCll pagárão as SupgJi
cantes, de. meia annala reBpecti rOl aos dous-terço, ,
I 50:{/> rs.; a jnue~njsllção pois iu 't" he a l\1ercê
de hUJ)l,Offieipd p gOQ:tj) l". a J, : oúo:t/J r '. , que,
[tO valor actual da: cOU'a , equivale a 450:ti> 1'5.

oaquélle tempo. EQÇendc pQrta~lo que a quota
que pertence 45 $upplicanlell -da Mercê remune
rataria he 6oQ:tiJrs., qne 'por justiça se lhes pó
de con,cedel' corno pon ão annual com sobrevi
ve,ci~ de hUOlas! para oQtl't1S, teoc\Q assim h,lgar

Jlt compensação autpri ,a~la pela LQi c,le 6 de Outu
bro de 28•. Rio :A6 de F.çverciro de 1830.

Re$olu(!ii.a. -,Comopal'~ce ao C.ops~l,bt:iroMa
noel Jõ'sé' de Sou~a França .."P~çp e~1l 16 de Ju
)lho de 1830, - Coo) ól, rubrica de S. lU. I. 
-Mnr.qucz ..de ;narbac~na·. ~"'Aclia-M no Cartrn'io
ac'tu.al do TliesoUTQ. Nacio714l.

PORTA IA DE 26 DH JUNHO.

Uan~clÍpto au1hénlicl):

S, M. o Imperador ha por hclp que, durante
a molestia do Conselheiro Antonio Sal'aiva de
Sampaio, sirva por elle .le Fi cal da Junta de
Co'minercio, ~gr!cultura, Fabrica~ e avcgação,
'O C'o!1sélbeil'o 10 é Paul de Figueirôa Nabuco e
ârà'tJj~, cujas fuooções pôde actualmente dcsem
'pennar,'(lor nlio estar Já ~rlj:nilo o lug-arde Juiz
Ide ~l1lltdos. O que mabllo1 pela Seoretaria de E ta-

ªns _ egocios (lo l'mperio 'Particip'ar li reieri
!da .Junla para sua intclligencia c ~xecuç:io. Rio
de Janeiro. 22 ue Junho ,Ie J 83o.~iUarquez. de
Cal'a 'eÍllls, - C071l'R!unicado em !J>ol"tal'ia do Tri.

'bunal ae '28 dito dito,

AJVISO DE 22 DE JUlXlIO.

I\laólIscriplo aotbeAtico.

l\Im. e E.'l:m. SI'. - S. ~l. o I'operodol' , em
lIemonstra Çã" do seu sentimtnlo pelo falleci
menlo ue S, A, R, o Gl'âp Duquo tuiz de nauen,
lpllla lUlo pOl' 14 dia , que hão de começaI' cm
24 uo corrente, sen<1o esle in cluido no aClual POI'

S, ~l. a Imperatriz'Rainha de l'nrtugal : e Jclcr
mino que V, Ex, o acompanhe no ~ilO luto. Oco
guarde a V. Ex. Paço em 22 de Junho de 1830.
-illiguel Calmou du Pin e Almeida.-Sr. Darao.
d'IlaplJãa,

RESOLUÇÃO DJ! 25 DE .7Ul'ino.
Maouscriplo aulheotico.

Pede Antonio Ilibdl'o de Paiva, Offieial Maior
Graduado da. Slcrelnria do egi,to -Geral das
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as suas pessimas intenções, os projectas qu:e
mavão de tomai' os principaes pontos da.cid
com.l· \'ol'Ílicilrâo em pllrte, e o intentavão (l

tra V. 1\1, L, pelo qne, na mesma noite, fez
que ns tropas désta Cillade fica~sem em arlll.a
\ igilancia, offt:recendo·~epessoahnentt: e eoneo
rendo para que se reunis~em elll defesa de V,
I" enfraquecendo a força do dilO A,'i(r.z, danljo
baixá aos seus solelado,;, na coof'ol'midade 'lo da.
creto e proclamação de V. M. J., como tudn talll'o
bem cons~a pelos documentos juntos; que, "eli
do-o estado de ,'ebelliã" da Provincia Cispla&
na , e nua t~ndo hum só filho varão que o"
recesse a V. lU, I, pnra a dclb~a e integH~

do Imperio , por só tcr filhâs , offereceu O soldo
para duas praças emquanto existissc aquella guer,
ra , cuja ofIel'ta foi muito do Impel'ial agl'lIdo,
tendo-a satisfeito e cumprido, t;omo eDil tallo!
documento,;; que, ten(lo o sllpplicailte servido
a V. lU. I. de humo m'aneira lã(\ admiravel,
e sendo a intencão d'l V, lU. 1- l'Cmunerar I

distioguir os seús subdit.,is que bem serveln l
como se vê das Imperiaes pala \'I'a3 ao Decreto
do Iode De7.embro de J 822 do tbeor seguinte:
tlE por quer, r outrosim 31,1gmentar Gom a JIli.
nba ImpeL'iall\'lunificencia' os meios de remuoe
rar' os scnoiçlOs que me tem prestado e. houveretl
de prestar os subtli[Q. do Imperio., com o que"
M. 1. creou u Ordem'do Impel'Íal Cruzeiro, eOl

§ 1·5 do Mesmo V. lU. I. determina (Iue de\'erai
haver tenços e cOO1ffiendas !Ie di\'er-sas lotaçõt;
na fórma que delibernl' a A. scmbléa LegislaliYa,
e o supplicante se pl'lr, uade que sel'viços tfio re,
Inantes e extraol'dinarios quae'S os pre tado! por
eUe são dignos ela Imperial Cont .mplação e re·
muneração, e são garantidos pelo § .28 Tit, '8 dl
Constituição do Imperio, veLO 30'S pés do throDO
de V, 1\1. I. implorai' e pedil' a graça de huma
tença ou peo ão de 2: 000:tiJ 'J'éis It'epartidamenle
para sua mulhel' e 4' fil.has , e para si a commen'
da da Ordem Imperinl do Cruzeiro, pOl' sel' crea·

·da para serviços feilos a V. M. I. e ao Imperio l

--servÍl'lllo aquclla pensão ou tença de lotação I
com01entla e ficando assim l'emunel'ados se~vÍflll

tâo relevantes; pelo que pede a V. 1\1. I. qud,
sendo do Impedal Agrado, seja servido m'1odar
consultar o I'equel'irnento do mpplicante parO' er
deferido corno V, 1\1, I. julgar de justiça, E,
M, Roberto da Sil\'a rios Santos Pereira. EdJII:
do-se vi.-li\ ao Procu'l'ador da Fazenda BcionBl,
respondeu este ultima mente pela maneirA scguiJlo
te: - A prelenção parece extraOl'dJnari.. e he de
graça: o deferimento dclla com qUlllquer quan
tia depende da approvação dnAssemhléa G4f~
Legislativa, Rio 25 de Abril de 1850.-:Bnrãoll'
Itapoãa.

Ouvido cip pois o ConselheÍl'o Fiscal da! M6!'"
cês, disse: Estou conforme em ser a preteaçao
cxll'aordioalia e de mer;} graça, a im comodt
pender da appro\'ação da Assemblén qunlqut'
quantia com qae se defil'a no 6uppli ;lnte. mo,
.5 de ~laio de 1830,-80uzo,

O que turfo vi to, pnreceu ao C:onselho q
sel'\'iço ordinario do sl1pplicantt: como 5° e:·ÍlIft
turario de huma das Cootadorhs do ThesOUtoC
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l\lercês, que, attenta a impossihilioade de o The

~ oureiro do Conselho da Fazenda dar cumprimen-
·to á Portaria de 20 de J IIlho de 18~9, pela qual

) mesmo conselho mundára pagar ao supplicante
... 10:tiJ réi. de ajudas tle cuslo por mo\e tia, ven
'ida. nos anilo. de 1826 a 1829 inclusin!, por se
achaI' hoje <Iqnella Secrelaria IIIl,neXa ii do lmpe
rio, se m'lJuJ.: cumpri!' a me'sma POl'taria por on
de con\'ier. Remellidc. o negocio ao Con elho ,
'jnformanllo o The~oureiro da despeza do mesmo
que a Porlal'Ía ci~adalllluca lhe I'ôra 1apl'esontada,
para elle, na fór01a do cst,ylo, com clla requerer

'1) pagaolento, pI/is que o Supplicante o solicitára
pela Secretaria do Imperio, talvez 11m virtude
de or,tell. qne o Thesllureiro infoh'nante ignora.
O P"loCUl'llllor da Fazenda respon~eu que,' não se
'el·jlie;,nllo, Íl vista da informaçáo retro, n du ,'ida
IIpre~(:rrtallapelo Supplicante, fiat justilia.

Pilrt:t;e ao COil elho qne, sendo, como he, in
corporada no Conselho II. Secretaria do Registo
Gerul das ~lercês pelfl lei de sua Cl'ea\lão , e po
ucwlo ~('1I11ente pai' outl'll lei'sCl' sepal'ada paroa
~e unir n difi"el'ente repal'tição, o mesmo Conse'
lho pl'ocedclI em regra qunndo manllou passar a
Poria ria reférida. Em 2!1 de ~lnrço de 1850.

Reso{U!!iio.-C0100 pal'ooe ao Con<l:lho, Paço,
25 tle Junho de 1~50. -Com a rubrica de S, M,
l"-~J "r'luez de Barbacena.-Aalul-S8@ ol'iginalllo
Cw,tol'io llcllUtl do ThesolJ.!'o .NacionaL

Maouscnpto aulheotico.

St!nhor.-Por Portaria da Secretaria de Estado
uo. Negociosdo Imperio de. 18 l\e FcvercirQ do
·correnle anno, manda V. M, Imperial,l'emelter
a {'.ta Commis ão, para consultar o I ~queri(\Ien

lo de Iloherto lia Si! va dos Santos Pereira, d(l th,eor
~eguintc:-DizRoberto lia Si! va do,s S, p" Offieial
da Secrl'laria deEstado dos Negocios Estrangeir ,
Ilue tem fi huura e!e sel'vir a V. M, I, e ii Naçãoba

..mais ue 14 annos, já no Thesonro Publico no Iu,gal"
de 5° c cI'irturario, serv'udo por vezes o de .E.cri
.ão da fabrica de lapidação dos Jiamant~s, sem per
cebel' por i. o aUormento algum, já sendo chama
do pal'u II regi~to lIo expelJientc da Tbe ouraria
~lól' Ilue,el'l'e de Secl'daria de Estado dos Nego
cios d.1 Fnzl:nda, pondo-o em dia, e i to depois
de hum gTande atl'azo em queo mesmo se aQhava
depois de terem oulro sido nomeados pal'a o pôr
cm ,lia, ficando, pelo contrarin, mai atrazado, já
'cnlTo nomeado para tomar as contas do thesouro
dos dd'untose ausentes, e finalmente para os dill'e·
rente Ingares do eipediente, recebcdol"Íi1"paga
dOI:ia, etc" sem para i so ter maior ordenado" e
tujo dcsr.mpeuhando com hoora, zelo e pl'obida.
ile, merecendo lou \'ores da me~a do mesmo thesou
1'0, como rufio se \'ê dos documeotos junto; que,
alélll disto, prestou os rc!evaotissimos erviços
de evitaI' que Iladas~e esta côl'te em sangue, sen
1.10 elle o pl'imeiJ'o que participou a rebellião das
tropa~ portuguezas debaixo das ordens d' A.\'i1ez ,
communicando ào Commandanle da fOl'ca arma
da o estado de in ubordinação daquellas tropas,

fiESOLUlfA,Õ DE 25 DE JU:UO.



45IfO DE 1830. 181
mais ue hum Juiz de Paz, competirá ii presiden
cia illJueIle a cujo districto pel'leneer o lug"",· lia
reunião.

Art. 5.' Onde ain la não fl~li 'erem eleitos os
Juizes de PtlZ, nom houver outra lI11loridade ci
vil, pre idirÍlõ os Vereadort's el1'cclÍ\'os ou pc oas
da Governança uomeadas pelu I'e pectiu.q Ca
maras.

Art. 4.· Fi ~ãC'l por e~Le morlo declal'lidas a
I f slrueções de 26 de Mar~~o de 1824, e o De
nelo de 211 de Julho de 1828, f'evogatla todlls
as lIi"po'iyões em conlrario; em.por isso se ín
vali.larern as eleições quc FI estiverem reilas le
gaIrnenlc, na cllllformi<ladc das sobrcdilas ln 
lruccões e Decl'clo.

O· Ma.'quez de Caravcnas, ele. Palacifl do Uio
ue Jandro, <llU 28 ele Junho de 1830, 9° da 10
depenucocia e do IlIlperio. - Com li Rubrica de
S. )1. I. - I\larqlle~ rle Caravellas.

DECRETO DE 30 DE JU.'U{).

Coll. Ilraz.

II ci P'll' hcm Sancciona.' e 'liJndar que e exe
cule a Resolução seguillle ,la as '.c.llJbléa Geral
Legi5lati\'a :

1rt. J. ° A qu~lillades exigirias nos E1eilOI'C'
Paroc.hiaes pelu § 7 do Cap. 2.° ria- Instrtlc~:õe

de ~6 de JI'"'ro de 1824 de\'em CI' avaliadas na
conscieocia rio vntaule.

.\rt. 2,° "c enh ..m·l duvidu 011 qllcstão pflller:1
sll.-citar·.1! acerca de tile qualillauc5.

Art. ::>,. Estú ~Cm "igor, para ("Ie ctfeHo ~l)

mcnte, o § i·, Cal" 2~ d,I5 sobl'editil~ J05

truecõ" .
O· ~lnr(ltle1. d,' Cnra"ell~5, etc, Palado ,lo Rio

dc Janf'iro. ,'m 30 de Junho ele .830, g·da D

eler nucocia e (lo lmperio - Com a Rllhrid de
S.. 1. 1.- ~Jar'lt1ez de Caran~IIa__

(J ,,11. Broz.

H~i p(lr )lem "Sanccionar e Mandai' lJue se
exccul" a Slll.{uinte Resolução d.1 As.cmbléa Ge-
fal L 'gi laLiv3,,: _

AI,t. 1. 6 1 autoridade do.:; CQlIllllandanlc' Ce
.:aes e S;Jballcrno dos Di~Lrictos da. Pro\'incias
do lmper'i~ lica sendo pUI'ameLllfl militar.

Arl 2.° Os Commandanles Militare" llc Pr,,
ças, no ca o de Guel'f,' e de ler começado o in
vestimento," conlinuafÚõ a exercei' a j<lI'isdicção
ci vil que as lei, Instrucções e Ol'dens em "igor
lhe tem eoncedidõ, no C[l}e toca á defesa IleHa '.

Art. 5.· ão haver;' d'ol'a em diante Empre
gado ~lilitar, rl~ qualqu,cr ordem ou natureze qu~

seja, com o titulo de GovemoJor. Esle titulo será
sul, liluido pelo de Commanuante.

O Conde do Rio Par'ito ,etc Í'aço, em 28 de
Junho de 1830, g. lia Illllependcncia e do lmpe
do. -Com a Rubrica. de S. :\1. T. -Conlle do
Rio Pardo.

Offiuial de huma das SllcI'ctaJlias de Estado não
tá COI circumslanciã"s de hUlna remuncraoã{1

peminial'in, ou ~eia (leIa sua qualidade 011 p~lo
tempo de :erdçn; e, quanto ii denuncia feita ao
Brigutlc.ij'o Marcdho, não apparcccndo o resul
tado politico da salva'Ção do Esta(lo que deUa re-
'Jlta~se , não pátl.· pelo Conselho Sei' a"aliado o

mesmo s.:niço. Uio 2~ tle l\Iaio dc 1850 , 9· lia
lndepcllIlencia c do lmpcríu.-Leonardo. Pinhei
ro de Vasconcell,.s, Dr.J.uiz Thomaz 4 VII rI'o de
Campos, José Fortunato ,Ie Bdlo Ahreu SOUZ,1
Meneze~. :\lan"e1 José tle Souza F.",nea. - Foi
volo o Conselheiro José Caetano tI~ Anrlrade
Pinto.- ão h'l rlue delerÍl'. [laço. 25 IIe Junho
de 1830. - Cum a lubrica dc S. lU. L - ~Iar

quez dp. Caravcllas. - Original 110 caI·torio actual
tio Tltesoltl'o :Yacional.

IlEcilEll'O DE 26 DE JUNHO.

(;011. llraz.

Hei por bem sanccional' e Uandnr que so exe
Pollle a seguinte ne~ulução da Assembléa Gel'al :
Fica extinctu o Omoio de Adminislrad(H' da AI·
fandega .da VilJu IIe Santo na P"().\incia de S.
Paulo, re ogada ii, .disposição em <Iue ~c runda a
sua cre:tção. O Marqucz de Bal-hacclla, elc. ala
cio do Rio .]6 Jan-:-irll, cm 26 de .'unho do anno
dç 1850, 9" ,Ia lrulcpendencia e .lo lmperio 
Com a Ruhric .• ue S. M. L - ~Iarqucz dc Bar
beceoa.

DECRJ;TO DE 26 DE ·Ju~no.

Coll. Dral.
" I

Rcepor bem Sanccional' (} ~landar que e exe
cute a .Ite olução o cguinte da As embl~a Geral
Legi lativa :

Arl. Unico. A IispJsiç;iO dd Art. 79 da lei do
1.' de Oulubro ole 1828, que manda conservar os
E criv.âcs das Cnmal'as lIIunicipaes dlll'ao~e seus
lilulos, comprehelHle tambem os re::p!lcLiv.os Es
cri}>ltJI'arios, m'cados POI' lei para continnarem
a servil', dlll"antc seu, titulos, com os mesmos
"encimentos que li vp.rem. O i\hrquez de r.ara
vellas, elc. Palacio ri", Rio uc .Janeiro, cm 26 de
Junho de 1830. t,' da lntlependenoia e <lo Im
perio. - CilCll a RI~hricn tle S, i\I. I. - l\larquez
de Curaldlas.

DECRl;TO DE 28 DE Ju~1l0.

CoU. Brn.

-lJei pOI' bem SaocciOllar e Uan,l3I' qlle oe I!xe·
eute. a RI! olnção .cguinlc da -5emhlun Geval
Leglsl.aliva:

Art. 1." As ~ ,cmbléa Parochiae:, em touo'
o seus trabalhns, serão presidida' pelos J nize'
de Paz do Lugal'.

Art. 2.' O: Collf!gios Eleitol'aes alé a eleição
da l\.....sa, lla l'lll'ma ,lo Cap. 4,°, § 1.° da los
lrUCçoes de :A6 de Marco de I 82!.&., serão lambem
p~e i?idos pelos Juizés de r~~ d;1 C,;lbeça~ de
DI [neto'; e quantlo em alguma ue'ta" houver

TOl\lO VII
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DECRETO DE 5 D.l' JULUO.

Col!. Braz.

Hci por bem sanccionar c maurlar que se e
culc a Resolução seguinle da Assembléll ·lie~I.1

Legi>laliva.
Art. unico. Os Escril'ães das Camaras Epi

copaes do I,upcrio são da livre nomeação do
Bispo!', e nmoliveis a seu arbítrio.

O Vi.eonde de Alcantara, ctc. Palaeio do
de Janeiro, em 5 de Jnlho de 1850~ g" il~Io
pendencia e do Impel'io.-Com a rnbriéa de
i\l. 1.-Viseonde de Alcant~ra.

, OoU. Brat.

'" .Uei rnl,lb~m,sanccionar'e man'daÍ' qué se exo;
cnle a Resolução.. cguinte da Assemulén Gero

Art. 1 ° Os Offieios u Justiça que vagar
serão temporariamente providos pelos Mag.isfr
dos ou AlIlol'itlades p~rant~ quem\holl verem ~
senil" os Officiacs.

Ar!. 2.° O l\lagistl'ado nu. ulol'lilade qllepro
vel" algum Officio vago UãrÍl immediatumenle pélt·
te ao Govern~, com circúmslanciatla e documel\i
laJo infoJ"lnaçao da idoneida(le do prol'ido, para
pl"over-se a servlmtia vHnlicia, ou l.lesse mesmo
ou emqusdqucl' outro cidndão que nomeaI' o eh.
der Exeoulivo. '

'Art. 5." Ficão revogadas ttidas II!! Leis Ah
rãs, Oecretos e mais Riesolucães em conlral'ÍOl

O Villeonde de Alflantara;'etc. Balaoio do .
J0 Ja dto, em o 1° de .Julho de 1850, gO ela I
uependenc'ia e do Imperio.-Cnrà o rubrica;·
S. lU. 1.- iscondc cle :Alcanlara.

AVISO DE i DE- JULHO.

l\IIlDuscripto outhentico.

IIIm. e Exm. 8r.- S. M. o L ha pur bem qo.
sejão de Grande Gala os aias 10 e 51 do cfmeD
te, POI' ser o l° o do Augusto Nome de SI..nl:
a IlDperatl'iz, IJ Q 2° o do Faustissima A.nni
~ario do Nascimenlo da mesma Senhoí'u, baJ
"endo beijil-mão em ambos. O que participo a
V. Ex. para sna il1lel1igencio. Deos Guarde hV.
Ex~ Pfl~~, em o 1° de Julho de 18:Jo.-Marqu
de Cnrávellqs.-Sr. Barão de Itapoãa.

PORI' AnIA DE 6 DI; JUI,nO.

Mau!lserjpro nuthentico.

·S. 1'J. 0'1., á l'i~la da iaf"rIllaÇ"iiO que, e
Offio:o de ::; do cOl'fcnle, del'a o.Con elh .
l'l'ocul':'ldor iplel'jno r!a Corôa. SlIbcl'ania .
z.cnda'· aciooal sobre o rCljuerim'cn(o d I?raP"<

AfU;lIIU'lri

AVISO DE 1. DÉ ~ÚLno.

1IlanoBctipto aotÍlentico.- I

Fui 'presenle a· S. \\l. o I: O' seU' o/llcio de 117
do paSSadO<liCerOa dI) embaraço que lhij OçCO'fI'CuI
ii prompta execução do Ari o (I s3. oe IU~

mez;, e, em resposta, tenho a dizcl :I ~m. que he
sem fundamenlo a <lu vida (~rn qtle está ubre a las
sificação do crime de.qué tl"ato,o Oflici'o do Pi'C i·
denfe da eanjara da VIIla deRezellde, pllrqne cio
ramentll SC comprehcnue, no § 8" l1aOl'l1. do Lh.
5', tit. 6", que, l>e a lei ,;ão designou o crime de
Lesa ngcsladc nos cuso de devassa declarál1bs
na Ord. Liv. l°, UI. 65, emais extral'agantDn
que o~ tcm amplindo a oulros cl'ilOes;, ella o te\"(~

e~, VI ta, oompr heneleu e claramente () aonU'I
CIOU quando l)ermittio que se podem sobre elle
~D(1tiil'ir aiocla elepoi (la' morte do o~cu odo QU

Iofamado de tal maldnde, 'Jomo S~ vê no Onl. 'cio
Liv. 5°, til. 6°, S ll• .QllcJIC insubsistentc a
outra d?vitla <Iue I'epresent.a fundada em opiniões
~ePraxlstas sóbl'c a neces~idnc'le'dc Decreto par
tICnlar pal'a se poder unassar sobre o crime de
Lesa lUage tad,e; porque assim a afnplilu~le da
pala \/'D _:inquiril',Il, com que, se, ~~prime a citada
Orei., comprchelJll~ não só Õ SULhlnario. mns a
de".. 5a ; como porque,. sendo na 11li allliunciada
a devas a J>ara {j turto cxcc'deótll ti tnnrcÓ de pra
ta, (.lU de im~tes fllrimt:nto fei{o tle noite, ou só
pelo factó de arrancamento de arltta na 'Cárle

- h • I 'nao e CrI ve que a negasse cm Ião gra rc e :lho-
minarei CI'i!TIC; finalmente, porque, se s·e não pl'O
v.asse o de!lquente, tr.nto importava ter·se inqui
rIClv por l'la da deva,ssa como de summal'io; e, se
se )lrol as c e a Relação entcllIlesse que o caso
não cioa de del'a' a, ttmelo- e procedido a eHa o
cJ"Ím~ n50 ficaria im~unido, p.ol:que, pela pro~i
deneJn da Ol'd, do J.lr. 1°, til. 5°, S 12 a Relu
ção está uulol'isada a sal\llr e le dcf~itotn:j'o de
vendo fazer-lhe pe o ti flicto das alcadas nomca
das nas_ oc~a, iôes dc semelhanles c;imes, porque
ellas 1130 t nhlio por fim dai' nom fórnla de pro o

ces, o, mas liio ~ómente a nomeação dé Juizes
Cçl'to' para o ol'ganbare[Jl e juJg~l'em delinili \'a
mentc ; pOI'lanto , proceda na fórma que lhe foi
OI'd~nado C*). Deos Guarde li V. M. Paço, em o
l° de Julho de I 83o.-Vbcl;H1de d~ Alcanlara.
Sr. OUlidol' rIa Comal'€a do Bio de .Janeil·o.
Afil/l·se Il fl. 154 v. e 155 do Uv. 10 da Côrte na
Sen'etaria da Jllstira.

DECRETO DE 1 DI'; JULHO.

ColI. Braz.

Hei POI' bem Snnccionar e lUandnr qne se exe
cul') a nef)lu~'iio egllinte tia .As~embléa-Ger,,1 :

~rt. I. ~ (} 1'1';:1u:'nto.'I O{lS Junla de Justiça
do Impcl'ill l'oLlrao somenle na CaSO de cI»paLe.

~l't. 2.· As sfbreditas JUl1t l~ const:lrúõ .;cnJIll·c

") O .histJ d" 23 de .T1I1l11l' Oldenou qne, sem perd~c

tempo, p3~_"SS" ,. ViIl;l de R"2ende inquhit· solllt! " factQ.
qne n P...·S1dcnlc da Camara i\Junil'ipol da dita Yilb dava
por I"aticadll "do Capitão Eleutcriu da Silv3 Prado filho e
o Padre J(I~C JIIal'l0cs ela 1\lu1la.



_q,ll~:lsc 3t:í \}lNA'l~alJrlQ' na d' hê, ppd\8m
qt,le se Pl'OC~I:lS (5'rIl~aIi4aª§ ~ il!\iSllnCtÍIIS ([ue •
fOl'em ue 1.ei ou eslylo em semeIllante~ caw',
~tim ,de, vel'itirca,r~5e o mencionad,l?, pal?amcnto,

,Supplícanle pl'llVlI06e.geJo, documento n. '.14, ~ue he o for
/tlal de ,pa1'lilbas PQr IDQrte de seu pai; os documpn s
,e,le,ue n. :I, ati: n. 15 provão que, sendo c.iadQ Ilste terrep.o
por scsmaria no an!!" d,e 1662, !Ia cOlll'ormi,dllde '!la orae
Pllção do Ucino, liv{Q 4°, ,lit\llo 41l, tem sido .~Cide entã,o
p~swdo, vendi!!!> c 'cscaiba~(l seg,t1udll o iu,~ rcssé dos
diversos possuidores até á veodlldora dcllc ao $Upplicllotf.,
e não ppde ra~,el' aU"jl;1a. contra a.lcgalidadl' d~!>te litJAAo
Je.sesmaria 'I' f.l1a de conlirm~çiio I'cgia, porqu,1l a Cj1rb.
1\egia de 2;1 qc.novembl'O de 169 , dooumento n. i,6"que
manc40u e or,d"no~ essa solemnida<,lc, pllsitivamente
dec~arQlI 'LUp, fi\:a"ão sujeitas ã essa cQndiç1i,o ,aS ses
marias ªue dali em diante C,Ilnrerissem os govcruadores
dill\ c~pltanias deste t''tadQ, ficando p~ c.onl'Oguiatl\ em
1;p,40 D seu v.ig9r todll" :lS cnrtas de Betmarias Conclldidas
an~cr;9rmentlll1a /lonr. lUidade dll ~(Jb~cdltllordcnação,
hum~ ,vez que 0$ tçrrcnos l"osselu cullivados no tempo
pl'e'sCfipto_pe1a lci,cllmo foi este de que se,tr~la. ~ quando
m,cSJ;Oo faltasse aqqell::l splc/ll\lidarle, se~ia esla ~ pl'Ímcira
car);a djl.sesm<uia pa~a c.uj" cnnlirfJl1l.çiill negasse hoje \'.
A. ll:. a dispensa <,lO'lapso dc,tempo. QPOCtUDel)to 11.17

I prova á e\'idcpcill, qa" esle terreno nunca 1l11I'lcljceu il
Ileal 'Fa,>:CQiJa, e desc,"vplve os p,incipios ~cim/l e pen
didos. P~ra defeQder a cidade I'\a in"asão do Franoezes,
se.pon~trn~o no terrenll pe hl1ID paI,ticular h~m f'orlll que
,l,am.bem /ie 4enomi~u de' • l!IAulIrio; ~a~sadp 41 iJwasiio,
ab\UÍ.4onou·sc C! lllCill dll rorte, e JIIIID pal'tillula,r o pqdio
como dl\voluto, c 9 Vice-R,ei que enlão cra em ~773 II d ....
com audieocia uo Fiscal da Fa1.end~. com a clausula de
o restituir II sen douo se appal'ecesse. lIiem o Fiscr.\ con~i

derou este terrcno como tendo estado nos pl'Opl'ios da
Ollrlja, nem como lalo deu o "ice·Rei; !le logo c1nL"o que
n:io ;pertence ã Gorúa cste lerreno, luas .sipl ao p;;rticulllr
dc cuja cU::Icara raúa partc, o qual, pof cIrcHo da pl:lI!sul~
daquellc desp~cl\J o tiron, 110 que pl:dio COI;\IO dDYvlpto, e
o pn~uio. as~ill}. pomo todos 05 sens slIccessorca até o pre
sente. Ficando, pois, QewQnstral!a a Icg~lidade e dominio
do !>\lliredito tllrr,cnO que hoje pe~tcnce ao upplíC',lIlte, be
m:lnif~to tajPbepl qlle ii, ~cmoçlio da casa do~ f\lg9s e a
pcrmistãl> de.opoder o ~uPlllicante usav c ulilisa,r·s,c tfo t~~
rcnp d\l fade d" ~ :l'inn,rio pjiu póde $\lrvir de Q~jlloto
para UAlII piscO/i ãlLor~j.a;como se cnsinqpu DO S}lp·
p!\cl!nte fiO ybl:jlcijt ~i&OJj rpll6 que dcpr-ndll "';IllllU'p.
mente <Mi Rg"t•.Ar,bitri9, dllfirif Y. A. R cor agz ~
did~ ~ lium c}Qõ sew; fie· '?Iisallos, II hum cIlau .que t e
a honr~ de acompauhl'l' a V. A. n. .palia Ilste -Es ado com
lol1~ a slla fa.roiU~, C ,que prllClu'a te.t bnlll:l halJila'ção cerla
e SÇgUI", coqcorrcbdo t;aIDben~ da sun Pl'l'tll pata ~{orlll"

~eal' csl::l, q~pitaL Nestas oil'CllO)st;lDei~> o 'sllPp)ica/lte,
çhei.'J dll resp))ito c de cspC,J;ança na cqllidàdc e jlJ,Hiça
dq y~ A. l\" pcL\e a V. A•..R. \Illll, pOf e1feito delit:j so
Qcranil :,·irlllJ.!e, scj;. servido çoncedel' no supplic::~nle a

,gl''lçn .!'[tle pedio..c DO lImpule implora, ou, quaodQ-sejü
neollssaril\s maioreS illrC\nnaÇQ\l~, haja V. A.'R.. P9.I' b~J,
paI-li evil"r no Suppliçanfc qespe,>:as e dclpogqs de 1\IIII1a

,Ca\l5a OJ'din:u-ia manaat çousultal' e.le requCl'iment .a
qu,alquec qqs lribunaell, q?e l'ór d~ ~graU\l d.1l V. A, B.:
E Rcc~bCl'â Merllê. '-, LUI" AnloDlo de FarIa de Slluza
Lohato.

l\landD\Io o CQnslllho !lGr vistn ao Dcs mbargador P,O
curado~' da Corua c FazeMa, c a requerimento dcste (Iue
informasse COIll.(l seu par~c\lr o Desembargad"r ,Tui,. d ,
Fe~tos ç,a COrOa e Fau:llda, a,o que satisl'e>: e5le •íiui"rn
com o Ollicio do, IheOl" sc:guinlc: - r.nho~ O dr'8U
.ment9s ofi'erecidos pelo Sllppliclln1c para verifie,ar \I tu~lo

da sua .aequísição não podem de forma alguma sustell r
li sua pretenção; cmbora dedu>:,. ellll y, /iCO (,lircilQ ~IllO

tamente da primordialse~marjaCQJl.Çflditla ~ JerQnim~de

Souza deBlitQ, na era d.\l t662; cmb9rll faç~ v~r ..aliosa
aque))~ concessão, ainda mesmo não sendo confirmada
por bem !la Carta Hegi,a de .2,!l de No,·embro. de 1698,
escripta ,ao Goveroador e Cap'taq.General do !t, de fa
neil'D,A;rlbur dll Sá MCp'~es;emb?ra rossec~mpreben~do
Da'{uel!~ d~açãQ II local Ollde bav)a pOll&trlUPo. FraDÇfco
Dias da LIU hU!DJI tortílle>:j\ que. por .Jlcar arrlllDadll (:om

:.5"*

t\a ilY,a Li~ ~tle, pcck o N~l)lÇf\lo ~
QQiJ>., ffl:~e e .a:v..r.ili~l~o .• ' d",~s ca-sas ,H'!~

Po! uia na Ilh, das Cob.·lIs e lhe fonio toma
uas (*) para melhor cstabclecim<:nto da Cordpal'ia

. i," II .

f j f t

I [') Ed,lficada, n;lS t.aldas ~ 1i'ortalc,z~, ~ qa~endo;lb:e
III/r isso OS princip,os e:j:lIrados a" dPJ/.ta e noticiosa !lDn-
~Ita segllinle: , .

lÍcsofucão de i 9 de Julllo de !-8iS.
MaD'Usorjpto anlhentico.

cnhor::"'" Por A,·iso âaIlFcrt;t;ar.ía de Estado aos ego-
éios do Bfilr,il, l1e 5 dCl Setembro do aDDO I?~o:dmo paf
ai/:D, diri;;i~o :l este Od/llielllO, mandoll V. A. n. se lbe

consultasse. «;;1m elfeito q -reqpCl'imeoto ge Lu;>: An tonio
.d~ .F~i;l SOlM~ 1.09ato, .do thl;\ll: segllinte: - $e?hDr. l?i>:
r;1jI>;,.Anton~o dIl Faria Sou>:;l LQ\l.ato. que teudo com-
praclQ hUll\lI cb;lcar3 ,no alto do, monte du Caste\!o da
parte dÇl Ip~ri II qunl per.tcAce.e sempre perl;t)ncf}u 1I0 teç
[epp' ep>, Bue se /lCbn estabelecida a casa dos rogQS orliu
ci;W~ C.QpI.,qs,,~sto de t.'lm ~ro,rte ou qlduct:o 'que 'ali se
formop, ellmo se forroó.rã.o en;ll\lltro tempo_ nl> monte de
~' ~entQ, pq U;\ GI ria e na montanha que Ihc 6c.:i frOD
teira da parte ..dc tel'l'~ t;udo nns dias cm que foi Illis~er
proV~I' s\lbçe, a defesa I1cst~ cidade, en~cndell o Sllppli
calt,e que, "ssim COI119" pa~sa.d~:a >1pl;cncia, fprüo ,àçsat1l
par,adas as ;haterias rorm"da~ no,qnelles mOA~es' p, entrA
rijo ,tlll I O$~, <1.0 l;crlen,1l 05 SCUS, l'especJ:ivqs donos t\S~va
lambem o Supplicant:e 'IaS mC~l;)l~s circumsthQ~as a res-
peito do fo,rte. (,lçnominado de S. J.ann.ariQ, inteiramen~e
;ab~dpllado, comp.aiQda se vê"constTuido no terreno per
!e!l.c\Wte ~ bum pçc:ula~ no tempo da guerra, e que, por
W1to, hoje devia dll&fructar o Supplicante como proprie
lario delle á vista do tit~lo enle consta do documento A.
Que a' ea~a publica p~efece Á p.arlicular be princigiu de
que ninguem du,vidll, Il que Y: A. ,R. ,.sl!guado exige ii
.mesma causa publica, pól(e e ue ju.s~o f;l>:er nso dos bt;\IS
4e seus fieis vassállos; Jambem l\ldos reconhecem este
principio de <\ireitQ pub\ico,~;; tam.bem he cert9 que os
so~ranos augusto,; pl'edepessores de 1 . A. R. , e V. A. R.
meima, cpmbinando sempre a cquidade com ~ justiça,
~.m excroit'l.do de maueir~ este direito da soberania que
os Sc'us fieis va~sallns sintão o menof incommo Q possi
rçl. Ht: prova disto a permissão concedi(1a no Rein,o, nas
pra9Q, nas prai/lS da capilal. aqui mesmo, de poderClm (IS
partjculat:e5 Ildi6car em ,taes sitias. mesmu jUl\lO .{Is, mo.
ralh~ de huma furlale>:a, ficando obrigados a. d~molir :is
obras l'eittls,. quando por occasião de guprra assim o exige
a defesa do :&t~do. Por todas estas ra.(ies ..ql\Ç,Q uppli
CIDle.se pllrslladiQ );c,rião presentes it v.. A. 1\., pedio p.ur
JiIlILrc,quetimell,lQ lI~c Y. A. R. fOflse r ser"ido pcrmi,tpr
CJ\1e U Sllpplioante .pQdl\ssc, 'lpn,vflitar-se do temlno em
q~ sacha llquclle forte a.1)aodoa~dçl para acHe edific3l'
~IIS pllr\l.41'&l.Ia qa!).itaçüo e dll sl\a l'amí1i:,l,1 fic,1nl10 obri
,gado a oedli·lo logo, "'UO'1I pqfc,sl\ Q!I' pjda.c\c.assi,m Q l;jlql\e
l'1lt.e o qu olltç\lSilU 110UVe.sSll V. ~ l;t. jl,QÍ" PC1\l or,(\CIl3.C
li Ilflança .da soli,'{,dita ,e~$a, da,l~>gos, o.!}l'igandt.l-~~ 11
.s~p.JiÇllnLlll;l,pnga,ll\ pell\./H,a jlls~;I av~ção, para II'IC
U,O: poIl'C!lssc, dlltrimcnto ,a Reat F.a.~nda, parllcendo ao

upp.lilWlt qlle Cl'l\ il1diIrerente o {oacal para e~ta capa, o il
-llIaJlJislnQQiaali podia'sOl' cO'l)seqnente para o '$uppjiG;1nte,
~ ~I\ra:'\l$ mais ,\la.bitaotes daq!Jelle monte, pOl' qnalqnc,r
l/le~dQJ1te fltlll ali potll!ise aconteoer. ,Ape1.ar de todas RS
l1IZ4lh iloilllo e pelldidas, foi re~pondido o reqncrimento
do ptUÍ1:Mle caIu o Aviso C.; porém, o Suppli'lante,

llleJ:&Dollid que cstas ratijes uãq forão lembradas, e pOllfle
rildaSJla'llut;usta prescnça de V. A. R., represenlando:sc
talJll>; q'neo Snpplicante não PQdia adquirir o domi.nio
daqocllc ,ted'cno, pprque nüo Q tinhll a ,·endedora por
làl!- dI' lilulo, e por ontra parle, desejando o Supplioante

.Ibr bUlh pIei lo longo e dispendioso, /ie 3JlÍula a pôr
lIOytame 0, com O;lllaior respeito, ua a1;lgosta presença de
V s\.. R. cste reqveri,mento, .accreseeJ1tando ás ra>:ões
III?r.editas os fundamentos que servem para pr,ovar 'o do.
11I1010 do Supplicante, a plollitude do que tinha a vende
dqra daquelle terrCQ() para o poder vender,como vellclell aD
sbpplicante, l\ finalmente, que nnnca perteuceu á CorQ~
o terreno de qlle se trata. O dominio io Supplicant:,e pro
'."e.pela escriptura d~ C/)mpr~, documento A, e Q 4i\
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proprios naciooaes. O que mitoda, pela: ~
taria de Estado dos Negooios da M~rinha, ~

tinado a fins tão justos podesse mais ser considerado
proprios dos particulares para servir de objecto ao
sente contracto de compra e "enda, antes são coosi
rados, conforme o direito, tora do commcrcio' dos hom
os bens destinados ao uso publico e delbsa do fut
para não dev"rel,1l enlrar cm o~jcclos de ullntrae
qberer o Supplicanle per.uadir que 'o l:ILorlltorio dos e
gos niio de\'c "Ii existir por não ser \:o/lvenienle a
conservação pelo pel'igo dos moradores viziphos , he DI
to alem dos sens conhecimentos, huma vez que,p
autoridades cllmpcltmtes esta decbradu o, contrar
jnlgudp ser de milita necessidade uquelle 100'11 pu
fins destinados. Qnanlll basta para sc pur perpetlió
lencio a preteução do Snpplicante, a qlle~ nenhum
reito assistc pelos titulos jantos, :l vista d,,~ razÕes 1'00
radas para entrar mais em qucstiio semelhante matetlí:
por cuja causa com justiça. rectidãll e direito se indere60
o primeiro requerimento do Supplicante no. Real AlÚI
de 2 de lIraio de i8H, tran,cripto no docnmehto juolol
Hc quanto po.so infurmar c me pUI'.'ce sbhré o retJ:~e

mento noyuwentf< ulfet'"cido pejo Supplicable, em culJl\
primento da ordem de V, l\. I\., o que nH.. llbslJnte; V
Â. R. decidirn com a jnsliça cllshi'mada. Rio dcJaoe~

-23 de J anei.... d.! 4812. - O Des"mhargador Juiz doslei<
tos da CorOa e Fazenda.-Joaqnim de Amorim e Oasbt.

Sobre a qna\ informação, havcndo nltimamente.fu
mesmo Desembargador Prdcl1l'ador Regio, respondeu
maneira seguinte: - Não duvida n Ministro informa
de 'lne o terreno de que se trata, em que sc achll'
bP.1ecido o fOl'le on bateria c o la!Joratorio dns fagM
liciaes de gl1en'a, fosse comprehendido na scsmaria,
mordial concedida no anno de i662 a Jel"Onimo de SUíIf
de Brito, de quem o Supplicallte e os nutipos,"idol'e&,1If

'chacara em qne existe u mesmo terreno deriviio olii
direito: nem mesmo põde isso entrar eln du"ida à YlI!J
dos documcntos juntos c do contexlo da menciooada.
sesmu"i~, que se deve considerar legal sell\ elnhdrgó da
niio se ap,'esentar a sua cOnfil'lnaçdO, "(lorqúC 'sóulenle ..
ali no de 4698 em diante se brdená.'ão c: exigil'ào eJltl
confirmações. Persuade-se, porém, de que, apezár dü~
'DÜO póde ter Ingar a preteução do Slíl>pficante, potqurl
tendo·se abandonado a c).ltura do dito terreno pelb's aali
possnidOl'Cs da referida chacara, fieára elle de1'OluN
perdendo os mesmos an tipos,uidores <I dil'eil-o quI!'''
mencion~do terreno podião ter para ser dado a onlrO, 1Il
l'ór1llu da lei dn Reino, sem mais andiencia del1'$: mDÍ18
principalmeute depois que, por hem da causa public.,~

levantou no dito terreno hl1l11a bateria para del'..sa ti
dade, por ordem do Marql1ez do La"l'\ldio,&endu "ice4\!!
deste Estado, mudando-se ultimamenttl pará elle Uso
dito l.boralOrio por ordem do "ice-Ralseu uccessor
de Vasconceflos e Souza. Prescindindo. porém, da I .
midade da suP1'ost3 devolução, não tendo havido cita'çiq~

int"rpeflação afguma para se ha"cr por devollllo o
terreno dado de sesmul'Íb, c sc dar a outro COIDO 5l'f
a mesma lei do Reino, quando determina que'om s
Ihantes casos possão os possuidorts da sesmarias re
sua jnstiça, se tiverem legitimos embargo. a se dár
novo ás terras que se -Ibes tinba dado de sesm8ria~

to mais quando estas da questiio (isto he, o so!Jredito.
reno) não se m05trão dodM a pessoa alguma do o
instando contra a prescripção lembrada a Inà fé derl'*
do titlllo da sua conceS6iio: entendo, comtado, que,
dó·se sem uso algum e em abandono o sobrtdito Io
bateria, por isso qne, sendnle,'antado por DI'dem daqP
Vice·Rei, por occasião da guerla que naqul'lIe te~
havia, cessou esle molivo; e que, con!llu'rend.. a'ém~
na pessoa do Supplicantc as ci"cumstancias de ser çn
de S. 11. ·R., e dc ter a honra c a fidelidade de acom
nbar ao Inesmo Senhor para esta cidade: qnAndo ii
ella passon pelos mlltivos que são- not0l10s, serla in
renle pri\'a-Io dos en'citos do dominio transmitt'ido .
carta da dita sesmaria que "em entre us documcntO$
tos, deixando de se praticar com elle aquil\o.mcslUO g
sc praticou com o pl'imeiro sesl\leiro Jeronimo J
Souza, a quem Sll' cllncedeu e passon u dita seslDati'I
dando-sc a sobreditas terras que a formavão, sem elDb--

o andar dos tempo" e della ter-se tirado a artilharia, fora
ccnsiderado devoluto o teHeno para entrar na mesma
concessão, conforme a informação qne a caüJara déra
naquelJe tempo ao Governador de~ta Provincia do Rio
de Janeiro Pedro de Mello, se este primordial litulo lhe
ndo põde servir de guarda ~o seu direito, derivado proxi·
mamente dos vendedores, que o nlio pocjiüo transferir por·
que o não tinhão, puis se mostra lIa informação do Pro
vedor da Fazenda Real dada em 4773 que, 51lpposl0 se
podesse presumir que o dito terreno pertenceria ~s cha
caros qne comprou JuliD Marcelo no Outeiro da Sé Yelha
em 4697 e as possuio posteriormente Antonio Ferreira
da Cruz, pelos confrontações que se acLão na eseriptera
de venda, com tudo, se conservava sem eultnta depois da
iUUS'dO dos Ftaneezee, e sem se)'jlossuido p'or'pes~oa al
guma o local onde naqueUe tempo se fOl'tificou com
artiUlaria para defensa desta cidude, e que, por esta razão
de se achar devolnto e sem cultura o di!o têrrcmo, fi)ra
nm'amente pedido por Maooel Rodrigues de Barros para
o cll1tiv"c'; com li expressa condição de o restituir outra
vez quando lasse necessal'Ío iJ utilidade pubiica; como se
vê da sua mesmo slIpplica e r.oncl:ls5i!tl tTanscrlpt3s D(.

dllcllmcnto n.1'1, de qne assigmira termo, ob,igándll-se a
lião )'epelia' as hemfeiLo~ias que li,'esse feitll no t~rreno

cODccdido conl!iciona!mcnt.!. E.ta foi a condição expres·
S3 com que lhe f"rn facultado o liSO n'octo do terreno
conU'overtido, e do qoe scm dnvida ha\'ia de abril' mão
todas as ve1.es qne li causa publica assim o exigisse; com
efFeito,rcalison.se a condição quaudo naquelle terreno
concedido fe levantou a bateria com artilharia que ainda
neUe existe por ordem do l\Iarquez do La\'l'adio, 110 tempo
que governo l1 como Vice-Rei desta PI'O\'Íncia do Rio
de ,1 aneiro, para nnde passou, ao depois sendo ,,"ice-Rei
de Estad" Luiz de Vascoucellos e Souza, o laboratorio dos
fogos artificiacs de guerra que 3ullgamenlc existia na
praia de Sanla Lnzia, pclo defeito da grande humidade
do local. Isto po to, fica clal'amcnte demonslrndo que,
derlnzindo os ,'endadores o sen direito na concessiio feita
a l\1anoel Rodrignes de Banos do terreno -cm questão, não
se podiiio considerar senhol'es deUe para COI1l prehendet,
na venda da sua cLacara, POI' isso mesmo qne o dito Bar
ros jn o não possuia em sua vida por se ter vl'rificado R

condição ~a ca~sa pnblica por Lem da qn,,1 de\'la abrir
mão do terreno concedido, como de facto assim aconte
ceu; e a razão he clara, deduzida dos principios geraes
de direito, porqnc, sendo a concessão feita condicional
mente, todlls os ..fIt:itos da posse transferida e 1150 fructo
cedido forão inteiramente facultados emquauto não exis
tisse a necessidade do terreno para a caosa publica, que
ficou exr.ressame:1te resalvada naqnella concessão; exis
tindo el a, cadncou a concessão e os elfe'tos della, por ser
esta naturezll dos contractos e doações condicionaes. Não
era ,necessario quc hon"esse incorporaçiio do !/:1'I'eno uOS
proJ>l'ios I'eaes pa.-n se verificar o direito da Real Fazenda,
porque, scudo OI'igioari:lmentc o telTeno da CorOa depois
de concedido por scsmaria, logo que se tornuu inculto e
niio cultivado, para cujo fim Le 'ln" lüra dado, se consi
dera devoluto para ontra ve1: ser dado sem mais uut/ien
eia do primeiro a quem linha sido concedido por SeSDla
ria, lugo que sc tornoll, como se acha leg-islado no § 4" do
titulo 93 do livro 4° dus ol'dep"ções 00 fleiuo, lIJuiUl'
mentc achando·ae de"oluto e sem cultura alguma, e sem
possuidor o mencionado terrenn desde tão dilatados tem
P'l5, qn:les da.o da invasão dós Francezl's, ati: o em que
lüra /,l'dide pelo impetl'antcMauocll\odrigucs de Barl'Os,
em n73, quando era bastante para a carencia de accão 
que daquella primordial sesmaria podessc intenlll':'8e
(leIa prescl'ipção 100Igi.,.imi Icmporis que havia decorrido
contra os qlle algum direito tivessem ao terreno contra
vertido, ou ainda 'lnando não estiv,!sse por e&te regulado
pelas lds dus seslllarius. pelas qnaes hum mui curto espa
ço de tempo he snfficieote puro eadncar O direito da ceID
cess:ill, logo que se mostra inculto, e não aproTe:lado o
terrrno doad.l. Aiuda quando realmente I'stivesse no do
minio dos particnlares " terreno qoe servio de objecto ã
rcpresenl3çiio, he sem 'Ines tão 9"\: podia ser tirado p:lro
"5 Ins da cama publica sem qlle o terreno' assim des.

procedendo a compiltente escriplura de com
prll das referidas casas" e ~ua iocorporaçiio aos
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particip.lr ao mosmo Coo :e.L11ciro Procuri1dor
iateriuo da Corôo t par.a suo intelligencia' e exé
8ução, l'e~tituindo·se·4he o supracitado reque-

go dc tcr havido 'ne1l1ls bum fOl'te quç se achava arru;
Dado e cabido, e pór iéso em abandono c sem u~o ; c qne
ontrosim se pralicoó. il{Uálmllàte nas mesmas terras com
.Manoel Rodrigues ~e Blurps, a qucm se ,concedeu, pelo
mesmo -rice·Rei o I\larque7. do Lavçadio, q'uc o podesse ce~
êar e cbltivar olltr:. parçãd 'dellas cm quase tinlia levAntado
outro forte dml'ominadu de S. lanDllrio, o qual se licban
iutll.immente destruido. Porquant,', bem aabÍl~o '!W !Jl1e,
POoCll50 de chegar novamenle o mOLiI'o de scr necessario
levantar outra \'CZ 05 ditos fo~tes c baterias, cxiste sempre
livre o supremo dominió' que tcm' II u'e5mo Senhor nos
beo de seus vassallos para fif?er uso delles segundo exigi..
~causa publioa, seqI 'Comtu.4o oa prívar, f(lra pesses casos,
do dl)minio que netles tem e dos seus elft!itos. O qne pro
cede com tanta ral'.ão quc ai'; lias praças fechadas c nas
praias, que são plen9mente do supremo'dominio do dito
Senhor, costuma cl1é pcrmlttir a edincéção de casas, nles
Dlo.contignas ás mutalbâi; das respectivas fortn1el'.as, com
...cliltsula e ubrigaçãô dc 'as "demolirem li '113. custa ({uan
do{para a dhfesa ou por. :bem da 'oallsa publica, fôr d.eter
minada a sua denioliçãOlbDewe·se, portanlo, consultar a
S.' A. R. :nesfa conformidade, a faVal' da pl'étenção do
Supplicante, com estas mesmas- clausulás e condições. E
ClUlrnsim, que, viSto oflCiecer-se o s.upplicante a fner a mu
daDl;. du sobredito laboratoril)dosfogos atlificiaes·de guer
n hoa custo, pagando tambllm á sua custa aà bemCeitorias
dueullS e omaioas do mesmo labo"'torio; selidd manifes·
to nátoriamente o perigo de alguma explosão a .q,'e estli
etposta a cidade por uocasiJo e ~usa do referido lobo·
ratorio, scm embalgo do que em contrario se da, () qne
1110 pude prevaleccr contra ':l nottJrieddde, du faoto .e a
dispoSição das .leis, que pruhibum depositt.is de pohora
denlro das cidades e: villas,. se cnnsulte igualmente 11l S.
A. R. nesta conformid.de sobre cata segubda pretenção
do Dlesmo Supplit:ante, qlU!' cede em bene6elo (lommnm
dos moradore5'.desla oidade. para que haja o mesmo Se
nhor por bef9 urdenar. p.cln l'cpartição clJmpctcnte, qlle
te ,faIJa esta mudanqa iI custa do Supplicante, pnra onde
me.lhor convier, pagando tombem o Supplicante as ditas
bamreitorias da referida casa e &.Uas omcinas. .

O qoe tudo sendo visto. parece a.o Conselho, confor·
maodo·se com a rcsposta dó Dcsembargado~Procurador
da OONa e Fal'.enda qoe o S.,.pplicaule tem cireitó ao ter·
reno qoe se acba occupado pela cortioa 'nll batcrja deno
minada de S. J anuario, e pela casa dos fogos 3l'tiliciaes
'1ue para ali foi transferida, por ·sc ter anuinado a que
se tinha estabelecido ua praia de San ta Luzia . .Este ter
reoo tinha dono 'quando .pela primei,'a "el'. se le,'nntou
De\le aqoella bateria a requerimento de bum particnlar, Ú
1010 qoe cessárão os motivos I da cansa' publica 011 de
DavO se. atll"!sentário;, foi nlternativamente tomado 0\1
abandooadltc dado de sesmaria pelos Govevnadllres' desta
PrnT1noia, como se "e dns doculUentos que sobem juntos:
o Supplicante, pelos titulas legaes que apreseuta, stiecede
nos direittJs aos .Bntipossuidores deste terreno, c be claro
cfve,se estivesse lIbandonadh alJWllla bateria, ninguem lbe
~ia 'fedar 06 deitos do seu dominio. Accresce que as
ek permittem a edificação, não so nos terrenos reservados
pa. a defesa dás terras, mas mesmo jllnto ás muralhas
daS torlalezas, com a clausula de se demolire,ú as obraS
lllim levantadR5 quando e-sempre qne o exige a defesa do
~~ado. Por cslas rnões, entende o Conselho que, tratand IÓmentii .,Ia bateria; be deferivel o requerimento
oSopplicante. Quanto, porém, amudança da sobredita
-. dos fogos arti8ciaes; ainda que o Conselho reconhecedelistencia das Icis que defendem o depositá'da polvoro
enlro ~a cidade, cumo se p,Úde hoje cnnsidernc o monte

do Cutello, c pOf' ontrn porre ,'ij que, sujeitando-se a, f'al'.er
lana ousta aquolla mudanço,nenbum prejuizo vem:á- Real ,
~uend., julga, comtndo; quc este negucio excedc allsollll
_Ilaldades paro lobre eUe .dár bum part'Cer que eutenda
''!dto e seguro, muito mais cstando plenamente cóDveJi·
~ o de que só V•.A. n. póde peãO" e avallar os motivos do
lIItettsse da causa publica paro, em consequencil\, fazer
lISO d. &ua Uul SuberaDill\ ~ 1Dud"r. uspender os dei.
os dos dirl'itos de quo goza qualqnrr dOssl:uS fieis nssal-

rimento e m ,is papeis aDoexos. Paço, cm 6 de
Julho de 1850. -Marquez de Paranaguíl. •

los. Sobre tudo, porém, V. A. R. resolverá o que fül'
mais juslO. .

Parece, porém, ao CClDselbeÍl'o Luil'. Beltrão de GOllvêa
de Almeida que niiD he necessaria JUuita jorisprudencia
para se coube.cer a !'alta de direito, incapacidade e nulli
dade da carta de sosmaria que juntoll a seu requerimento
Lniz Antouio de Faria Souza r.obato pal'a tiror doa pro
prios da Real Fazenda o local em qllc cslil li lahorathrill
aos fogos artilicíaes de gue,'ra com O nOlUe dp. Forte de S.
Janual'Ío. O Snpplicante estabelece o sell direi lo lia 'lS

mario concedida em 11 de Outuhro dc 1662 :lO capitão Je
rOJlimo de Souza,. e .qlle dil'. Ihc pel'tenci: hoje pur com
pra que fez a D. AUlla !!'raueisca da Crlll'. c olltros. l~ste

mesmo titnlo he o que o exclne dessa p"etcnção c dileilo
que julga ter, lIem ser pl'eciso recorrer tis faltas essp.nciLes
quo nelle se obs'ervüo para se dovet' ncreditar. V"-s.· da
mesma que o dilo Jeronimo de SOIl?:l pediu o !oral ~m
qoe esbava e que ainda hoje est •• o forle de S. Janua.io,
d<f qual lürll capitãu Fr?uciscn Dias da [,117.. Fosse qual
fosse' o estado dc roina do dito f'lI'tl:, elle tinba entrado e
C5tava nos propl'ios d:\ Corõ,j ~ por conseqocncia, não IH'
dia sahir, dos Illesmos propl!~~& pela simples in!'ormaçiio
da Camara, 011 pelo arbltr'a",o c1osp8cho do 01l".:rna,10I'
Pedro de i\lello; e quando snhisse, era Dlllla e incompe
tente, pariue os proprius da Corôo não 51! concedem Com
tanta facilidade, nem por aquclla fórma, nem por tal'S
Juizes; li se e concederão, foi abusivalll nte C;1'0r J lIizes
itlcnm:petentea. Com muita p-ropriedade se del'c apl,licar
a este negocio a ordenação do IiVrl) 2·, titulo 35, § 22, qflc
determina formaes palavras: • E nos bens de raÍ?, qlle SI:
dessem dabi em diante, sc ao ternpn dados ja estivc'SI'1ll
incorporados no patl'imonio de EI-Rei, conVem a saber
escriptos uos li,'ros dos P"olu-ios, 011 se na carta da merc('
sc fizessc 'cxpressa mensão qlle forão incorporados CIU II

patrimonio Real, em taescasns como este, e em cada !tlim
delles !'ossem os ditos bens havidos por bens dn Corua, .: fos
sem julgados segúndo a uatnreza e oondiçiin dcllcs. As pa
lavras-em toes casos cumo' estes, e cm cada hum dellcs
abrangei» todo! os de :;emclhante natDlel'.a, e fal'.em a lei
extensiva a todos us semelhantes; e ).'1 se sabe qlle o nosso
direi til manda julgar de semelbante para .emelhant!!, em
dez ordenações divcrsas. Por dil'tlitu. aa sesm'arias incnl
tas ou paradeiros !Jue pertencem á Coroa lião podem da
.~ os Juires Sesmeiros; ssa jurisdioção he dos Almo a
riles, ou de quem boje os réprcsenta, he hum direit.i fio
antig.o quo jâ se vê ~IO Codi~ Afronsino, livro 40, titnlo
81, § 3l1, e tem sido incontraverso aI'; o prC$ente, scja
qualqne,' quc fór o tilulo, modo, fórma 011 n:mte quc li
nhão esses bcns. Porlanto. ainda que o local do fOl'le .le
S. Januario eslü'csse, nf) anno de i662, nl) e.tado de ,'uina
on de paradeiro, o que era impossivel, oomo logo mostr,,
rei, não tinha. paI' esse estado ruiuoso, sahidõ 11,,5 propdos
da CltrOa, nem pel'dido sua nature7.a, e comu 101 niio PCI'
tencia ao Govel'llador nt:m II Camara concede-lo li hUIll
particular. A culpa de hum tal estado, se a havlll, "'u do
Go,-ernadOl', era do Almo arife, era do Alcàide- ót, cril
dD Corregedor, 'lml do ProvedCl', pur nõo fnerem o qlle
seus Regimentos determinãli, e estA culpA nilo póde nehl
devo paga-Ia a Real Corôa. Já se vê que de faclo I'5t3\'a o
forte de S. Januario incorporado nos prllprios da Corua, c
que foi nnlla a catta de sesmaria de i662 sem ser nccessa
rio averiguar o titulo pur que assim o estan: sabe-til',
comtudo, scm a mcnor du\'ida, qne o pai do tnl Jeropimo
de Soul'.a não leve titnlo algcm antcrior II factllTa do forte
de S. Januario, popque o liIho, qllc o pedia, he a c(lnse
qucncia que I'oltou ao pai, e entre a vida deste " a data
da scsmaria achamos naquelle ln alo forle de S. Janll
rio commandado por Franci"co .DIas da Lul'. como e 'P"CS'
somente declara a carta, qm', por isso mesmo qne be jusla
pelo Supplicante faz a melhor pro"a para I'xcluil' n scu
SÓpposlO direito. Se fosse uecéssatil') recorrcr a àcm"ns
fiações hist.nicas esternas para pruvar que aqucIJe local,
pedido c concedido unllameute em i662, não eslaYa. nem
podia estar n sse tempo, Doestado que declara a rarta, nl.'m
inculto, nem paradeiTo, bastaria dizer-sI! que elle n~ e
tempo já tinha o nome de FtJrt'e de L • .Jauu;lrio, gua.rhe-



• I • • . fI I lJ ,1'; ( 1 I· J

tàiios,il.a C011Ôa~todos OSi:mó; tt.m,recebido;da>bllne6
real mio-de V. Ã; R. maisdo:qoc,lâ.déixáriÓ o"'pllJi .
seja na parte utü, seja'!l8' bonocifiCiL~ leNeOli>IÍ" alau,
rllzã'1 e.da joa~ça..rnai;!oiooúmstAboiã&passl1das é''P~
tes; cooli'eoerlio cQmo ,estão lllilbe'jale ealmebtll rece.
sadmi;te .e·cxaminln'e!Il·... sortéldos<-qüe ácárão;.conblttlMli
qual 1).e digqa éle~n~ja! lie misersvel dia-letic.lisi
tltr qo" o forte de S. JauuaJIio. porque :Dão serve p
temente .para·a déf~aa;1JO~ vermos os inilJligos reiUIe
não podera aintlll <servir;'e que, mo ba8lÍJ·de ,aeI'
dia neoessai-io, I tudo quanto /;e livér C0Il'~[JJido e, .
póde redlizil"osee aNo:irlar·se, se asSim {Oríllonll'eoie
o~osa p'ublies: I <por esta hoa dogica póde-se pedir o
Icza de'S."Joiio,a,da P.raia Vermelha,. a doLéme,oa
Clemen é, que fazem a linha 4a defesa da Costa-do S
Barra' désta cidade; todos este" iortes ·estão ilem ~
roio, em. eicellsDto looal para a.cultura,·e fizerão parle
sesmarias viBiohas. mas não sema butUI atn:bic;idso.o"
pedisse hplli.· dáqnellea Ingàres para' faierohuma cas.li
recllCio 00 ,de nllilidade pessoalr Tambem Jb!l~10giol."
litros'e -aoti·eoonomioa a que tíil'a á.CoDséquencia de~
não &ervindo,o forte de SJ·.J;anbllfio pmialdeposito.o fab.
ca dos fqgOll '~ciaes de ~lJOlIrra..por .estar PXO~5
Côrte, Dia poda teil outro destro dClPJublica.utili
isto em tempo q.oe' V A, R. sc·teto visto olwigadbl/
magoa; do seu//.R'ealn aora~p.e despcza da ·ma Repl II

zendo, a ,tlceupol;' cdifioios de di V'e1'fjss oOllporaQÕcll.
panti,Clllares' 'para desti'oGs de·,puM\ca :àt.ilida4e e a6l!'
soluta JOOcessidade?1 N<io servirli o forte', de S. JapuaJJI
scm ôl1bEa ·df\sp""a>. p:tra) bdOl( lugar propfio idC>ÍlO,lÍ~
oellça dos aoidado que rt:ep1 ,,6 .sell'!hoapitld IDllnodjalOf
Não poder:\. servÍl'lcoiiIOUuga... ,ropriri'pJUia.hum~
torio.? Não podená.· serViq pbl-' ser CT li!," local Dieoo
mido,·p.lina.JlOm. gabinete dC''P~ysica~qaan6aIV
tem propdstor creal, estabeltiClerl'e augmeutml 88.
scienbi8$l.deste ~Il pi QrarglJmento qml sepr~de
dll.:liceaçd, conce(üda,la' ManGlel llb\iroguês·ldéJJ.ae
inteirsplentll.di\1S\Tso 1 'em mathr.e7l.1 C 'cit:llUmStao: .
qU1lndll' p lrrão lbsse\,bum .m:tl. j:imaie 'aa~Dl'Í8OÚ

mcfios bo estado' de.gúevra, pll1'3 lle obtel'1hlllJ1i1
çiló. A'.vista dO ludb l V. AJ. R. auanJanil!Jê.qlfeJ
justu,~ Rio, em 16 -de. Dezembro'de !&lIf.!. "'" VüOOil
Cóarltl~~~OOá. Bo1triio de'iG~tivêa dá:AJmeidlal
nid ..Tose, dli Ftançar,o, BortII,....D.· Mltnolfi de. 'Foir
CasLDo.~Jua'inim iJosé illl Sduca Lobato.-DÍ11llo ii"
lédo Lua Onj,imtos.""'!'Fl'IIpIlIÍSCo Ilopes de Sellaa'dt!
oomos." '.J "o "'i'·) i • ewl ., • j I. )' ri •

1R6S8·/Ujlio.o+Não e~tilOaO' plenam\mte. fpro.vadb
dti :SnpplicJlnte' O ,~omiuio do ~e",êno -t1e.·que:
sendo. conve'niente ao .n!.>Renl sernçl!ll'que. aliséi
servé 'o lhbo'rat~o dos tbgotil..tifiaiaes de1guérra O
t1fuido 00. ID,aíto. tempo aém que possa tiesulmr Ip
algom ii'!!' busas ciroulJlvizinbas, como me d'oi,Jétl
peU.s .inl'onmações·O -que m'8ndei pllOceller, niO'
deferoir, com: deolar<lçilo tlc que o mesmb SnpP'~lllÚtlll
dIlrá. usar da IIcção que julgar·competir·lhe çootra- •
oha .fteall1F8Z'eodli na J uil.o, dos .Feittis· deUa Pldac
BiOlde,J.aneioo, ~.9' dc·Jolho de !8;:13.-Com oa Robrl~
Priocipe Regeu~Nosso Seohp".~A/l/,a.81nl·fl. 20111
-livro 2° do Regim,ntOJ de' CunsW/u.ç 'rio Clrrlori/J .actua
Thesouro' NllIJional: 1 • '.'

o Marquez deBal'hacena ctc. Faço saber á Jun
ta da Fazen,Ja da Pl'ovioJia da B,ahia !q.ue, to'"
mando S. lU. o Imperador -em con iUera~o

quanto he' onéroso ao ex:pc,efie.nte do lJ.'hes?1tro
Noq'jonal e de n'eflllu'~ pl'o'veito ,aos l'ç,OQr.l'eDte~
o p.\Occsso quecarrc· parja ~e hav.cl·, das respecti':
vas :Juntas de Faicn la ihfoi'mações sohre lÍs fre·
quentes slJpplicas das pessoas' da~ .<UVAS,~S lira
vinQias deste ~mperio que, i u\ga:l1{lp sc c.re~or,es
á Fazenl1a Nacional, ~coC'Urã'o "dil'CétalDent1l CH!1

por iulC:"lIlcclio dits mes·mas Jühl'ns.,"\'l'Imphial dê·
• " I l -1 . I ! I

,I . iII"

cido COIU aJ'tilharia; qult aqtIclleJoo;l1 era babjtado de~del'
annq de ~5Ba;em 'lJ1lIC' fdi LrlilSladada a priJ)leiro. povoaçã~
partl esta cidllde, iJstindo até cssa cpoca ,no .1'orte de S.
Joãu çom ella. a Igreja.tie S, Sebastião para o sitio elll'
'que hoje'o vêmoJl,scndtl est(l a primeira e..uQics Ma~riz e
Frtguezia até, o \innalde' 1.6'16 lJuefoierécta eel,Sé; eD!:
i 733 foi traOl;,ferida- para 8; IgJlcja dá Crnz, e desta para a
do Rosario: agOJ.1l1~'se,hu-\Ua .povoação de hum seculo con
,celllvadl,l cm bu:n lo.calriüo )n.uitlJ e,>.1:enso, de difficultoso
accesso, que ds ,primeiros.povoOadores buseárão por éaU,.
tcla p ~emQr do ,io,imi'go 'indígena e estrangeiro~,_oode

existia a p~imej,ra e unie... FreKuezill, occupado por \nJm
lado pelo .Castello, pur outr~ 'pelo Oonvenlo J esnitico"p0r.
outro pelO forte de S. J lInUollrio, existia ainda '1\0 ~no de
:1662 te:tI'eno p~a se dn'i' 'por seslnaria, he 'o '1ue II boa
critiGll niio póae aerc:difar, e :muito menos Sl\ olharmos
para a Gar~'1 Reg~ de,'j;,de.lliovembro de l7iO;,qne assi~

na no Monte de S.:.S\lb8t!ltião· o tU:muem de peLvora; já
se r~ que o ~Qtltede.S. Sebastião não he O CasteUo, 'mas
sim o fOJ;te dc,S- J :'lnuario contiguo lá Igl'eja. O metI voto
Iimitar-se,Í,;I ao que fica expostu senre o direito da C01
rôa se o Desemuargador e Ptocurador' dll- Eeal Fazeódã.
não orandaSlic fa1jCr pela sua opinião a consulta•. ruls,se
guintes palavras: • J;)cve-se,portanlo,coDsultar II S. A. fi.
nesta conformidade"ll favor<ila pretenção do Supplicanle.•
Eatas .pala:vras, qQe :~llC~erev:cm ao Conselho a regllll de
conducta, 'lue se,.ofPõl: ao qtM: V. A. R. já. decidio nó
energico e sabiq .AYISQ «lu 2,d'lll\<,[aio de 18H, ªão bastan
tes para impAssibilitare.lll' QOm toda a s;Uá resposta o
mes,mo Dcsenü)~rgaJlu,Jl Procurador da Fazenda de con~

trariar o libsgo- d,Ç! &upplicllote, ~o casll de V. !t:.. R. ma'o
dar, cOmu i4.'m'!,Ji!,~u, nQ Avil;() dc :] de tIlinio de 18U, que
estll nell'0GÍo sr. 'Àecidjpsc" pelos. meios ordinaÓos. Por
todoe este" PJOU"lIl\> direi maia, em ,beneficio da Real,Fa,
~da,que 3SrllJões allegadss peloSnpplicllo{e .para obter
a gJ;aça quc pede, 011 são ~Iheias deste ne~oio,DO; preju
dioiacs, ílO. l\eW sllrV\Ç..Il e as nrgeocias do IBstadoJ JiIe
~Iheia 10-neg11çio a C:ÍI'\l,!lIIJstllDc.\a de ter o SÚpp.llcaote a
l'ortt\U1l e,hourj\ de :,Icompanhar a V. á. R.1parn este pll~.

Aql!i não se t1;:,Itp de, de~acho dc serviços, mas sim do
direitp qUe V:. A. R" Icm no forte.'de SI. Jabuaria; alélq
disso, aoac:ç.ãp qpe, o SuppJic,au~e, ptlJticon'tem,etn simeil~

ma (l premio., ~enos que· não S6. qUeira, dali o Dome db
serviço a lldeli.da:Ill\, a ,'ass'!lIageD;l, a ,phedieooia; ti Sup,
plicaI/te Qomo. 'Vl\ssallo- era Ohrig/ldO'. II seguh- o seu·.A:Ú:
goslO Sllberan.o, c CalDO !Jl'Íado alleu,llea\JllIuo: Nãoha..
v«:ri.\l Portaguez, a oªo Sel' p Qllcret.o,·de 26 de 'Nove'mhrp
de i807•.qae·li~ix.ass,e:o<lc fazor Q mll'smo !q~e p.,rati.cou o
S~ppllcan~ct; Diaf. Ineste 1;1\50 Ílll~llrilll ftDl, í'o!'l\lgal hum
eKercitq de hertles .quel8aci-ijiaa, oom ;.uustres amados, a
sUa viQa pelos diçeitos de V•. ~. ~. ,e- da patriá, se o
Supplic;mte flclls~ em J,>ortugal, e depois' dJl veo dcsorg:\'

isado o pa~ernal c providente ,governo qne V. A Ro.
determinou por aquelle qnasi prophetieo dcel!&to, ,e atrá
vessasse as. Mstes joimigas, allPiscassl! a vida é· buscasse
seu ansente senhor,tinha mereciIBen10, mas nãtl fa2iq
serviço, porque Jicavil equivoca a causa; tetido aqti:elle
que por' esta I'ó~ma se e:vadia o iutcl'lllõse pessoal de &alI
var·se às vCKações, atrocidades e liorrores ·de·.hum góver.
no espurio,. illegitimo e barbara·; o Supplicaut6 'obliou,
porlaoto, o IIue d,evia, e. o .que tinha por ubrigação de
obriu': além disto, exollpl'Uados os pQllcosgrandes dona-



AVISO DE 12 DE AIiOSTO.

l'i'lan'oscri(Ko nUlheotlco.
" .. ' ,

Detilrminando S-. M. o I. que./) B8'lTi' para
oonducçãO d'agull para'O Ho!'pital1\lilimr da Côr
te continuem assim li ser lo-rn.ecidos pelll Poli
cio, 8-llSim' o omtnunico II' Y.' S. P tia sua in
telli"'encia c execução, OC05 Guarde II V. SI
Paçg cm 12 de Agostl) de 1850, - Vi~eol\de de
Alcantara. - SI'. Antonio Augusto lUI>nteÍl'o de
Bal'ros. - A cfta.-se (l 11.. 140 da Lif). L' da Côl'le
na Secretario. ela JLU'tjça.

. .

A.\ISO PE 20 DE AGOSTO.

P,O~T"l.9íA DE D •

--. • :, ,} ,- ',<:{jJI. Ph'IÍllÚ
ii ~ '.' 1 I, 1\ . ' II t f

, Ilhp.. ç,~T\l' &r. - J,!'oi p esente a $. J. o L
o Officio de V. ~x" de ;10,6 ,Ie Junho u1 'm~, cm
qpe,participa ter o, Juiz de Fóra.da iIIa fIe Goya..
na proccdiílo n dqva sa, (,m consequenr.itl do cr,i,
mino~ facto de ha,'er·se lJuei~n d9 a14~ a.l1'{li~

ue :?J de l\Iaio plooximo pa sado.,"3 CQ, itQ4:ão
do Imperio com ,Ulolim e insultos aos :qrazüei
ros, a inteirado o l\Ie~mo Auguslo Senhor de to
do o acontecimento, assim COIIIO da fnga dos cri
mino~os, Ha pOl' bem Ordenar a ,V. Ex. que fa
ça toda a diligencia para que elles sejão presos,
e julgados, dalldo c.onta uas- Sentenças. Deos
Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de JlIneiro em 5
d'e Agosto de 1830. - Visconqe de Alcântara. 
Sr. Joaquim JosÍi Pinlleiro d'e a CÔ!1cello!.

lIJanuscripto auliJenlico.

111m, e Exm. - Sr. S. lU. o l.;,tcndo atten!:ão 11.

tIne lhe representou n P/ldre .lU~nolll Gom:s SQU
lo, Vigario CoIlado díl Frcglle~lo ~e S. Joa~ ~ap
tista da La"'oa <le Rodl·jgo tle Frella:, e 'I mlor
macüo ql1c

tl
ubio iI Ang\l.ta Pra ença do ijispo

C~pelliio Mór sobrl! a impo sibilidado phy ica
que elle tem r.e continuar n'O iaboloio, o l\lini ~ri(,

PurochiQI~ hou'\"e paI hem, por Decreto de .6 do

AVlSO DE 17 DB AGOSTO.

ColI. l'Jancbllr.

SuaM. o 1., Queren80 cViUr os abuso
flue se; podem seguir de se admittirern eeora,.
voos ao lleI"Yi90 da lDesmas rcpaTtiçõ~s elo que
os r.c$peotivos Srs. se achão empregado, Bo
por bem quc V. S., de aecordo,eom o Intenden
te da alal'inha , expeça as ordens nece sarias afim
de que sajão despedidos tol.lO!T os tl'CTlI\'O~ cm
-loes circum.tancias. empl.egantlo V. S. Igual
mente a maiOlo vigilancia para que, debaixo de
nomes ne Srs. SllppO tos, tl quacsqucr oull'o
pretexlo~, se não illuda esta IlJlpcrjal DLposiçãD.
Deo Guarde li Vo. S. Poço em 17 de Ago to de
1850. - Ma .quez de Paranaguá. - Sr. Tristão
Pio dos Santos.

Idem ao Intendente da Marinha.

fi

ÚiÂllluncs de Me~rs. o fez. Ri~ ~fl" ~~neirç,
aoS 14 de jwno de,:&t8~Q.. JQáo Carlos.Çop-êa Le-:
mos a fez escrever..::-Marql1e.z de Barbaeena.

1rIanuscripto lIulhenlico.
.' I,' . I, i r

ll1m,e'Exm. Sr.__~. ~I. () ltnpetllder, o quem
apresentei o omeio de V. Ex. de J o do eorJ!eD~e~

JDlInda' r.uspoud.cll à N~ Ex. que: ílS pant.e cum
pre sati!Tfazer o despadm do Ministro Relator do
processo contra. o lUagis rado~ inJ~actore5 ~a l~i,
110 processo or~ Iia;Antor1l'o Garlos Ribeuo
dI! Andradlt, consLaIlte. da certidãtJ junta ao
lDcslno offioio• ..oeos,guarde Y<..Ex Pnçó ,. em
19 de Julho de 1850 - Vi 'conde d' Aleantal'a ~
~ José Albâno F...agoso. - :Aclur...seafl.156v.

Q Lif). 10 M. Oôrtl! na S~cretaria da J Luti,lZ. ' .
-I -.Ii....·; ---'-:l-~~

,',1 ~h: . r 1-
AVISO DE :z~ DB JULHO.

1\lanuscril!to aulhenlico.
• f' • fi l'

S. M. o Imperad~~1mandll remeUer a V. S. o
re~uerimento incl.oso dq pardo Eurra io DiIlS,
'es.cta ~ de Diogp ~~ ~Zf!Vd~.O' ~.out\nbp 'Mard~

nado, c'm que pr~rende a ~~~ i~ib~ dade, ~ ba p'~r
hem ~ue Y. S., dep'ois de,~xattdll(lr !fC .~ Supph
e teli~ de floa con(lucltáe t~!V acapa~llJaae»a
rh'~lJa~~ su~tbqtllr':',s.c de~algul\\omeio' ou traba
nltr 1111n'c5l'ô'e um, faga '~ espti/id~ ao Supplicado
(I iliteito ft~~'o'.Súp~lié~~te. tear de p.oo?urar a
slla inánum1~s!id 'asslm cnlhif o suu deve-r de con
correi'p.ab "a :reÚc!i1~lfc do dí~~, ascl':l'v o•. Dc?s
guarde a V; s. raço CID 2 de .Jplho de 18'50.

liJcollc!e d'alt'áhtllrá. --: 'Sr. nntonio Augusto
Monteiro dI! Barros.-Atlla-.!c' a /l. '138 t'. do Lio.
10 et4 Côrte n,a Sfçl"et~l'ia dil Justiça. " , ..

~ , j. • .'. "I

J' I

1)ltCBHTO DE 30 DE Jl'LlIO. /

Cnll. 1'Iancllcr, I h

•• )CJ
Hei por bem Sllo,ccionar ~ ~Iandar ~qlle s.e ex

.D\llê a Resolução scgoil\te ela Asseml.>léa (;(:10 a1
Legi latha. '''..1' ,

I.-Art. t.· As qua\jdafles e~igirlas nos Eleitores
Parochiaes pelg paragl'apho ~elimo do Capittllo
SJluodo d,a$ ln h'ucçõe de "inte e sçi tIo lUarço
~e mil oitocento Il viote, qua~ro derem ser àva-
Uadas 011 conseienc.ia dos VOlal)te. .

Ar!. 2.' Nenhuma uuvida ou 'Qlle t;.ío pode
r4 Uscilar-fie acere~ de Iri)e qqalidade~.. .

,!,I't, 5.' Estâ sem igór, para e~~e etreito só·
m~nte, o paragraphi1 setimo, Capitlllo segu,n,do,
da sob"cd\tas tI) -tl"ucções. _

O lal"que~ ue. Cpravclla , ~o .Meu-CoD el).lo de
~ tad", i.\linistrq ~ ~cc.'al,al"~O de Estado do' ~'e
gOClQ5 do Imperio, <> tenl~a la si':1J ontendido,o e
~\cçn 05 dcspacl}q$ f,lece Solt')O;;•.,ral-acio ~o RIr)

de Janeiro em 50 Jç .J'tIlho de 1,8:50, nono 4i'
lndependenci~ e do Impel'io. - €om ~.P~uhrica
de ,M. T. - Mal'quez de Carayella.;;.·. .
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CAnTA. DE' LE·I DE 26 DE A.GOSTO.

·C01l. Brn. .(

D. Pc·drq i 1:C\C, fazemo'~ ~,~b~r a to,lo
I'Iq?~os ~ubdhps ql!~" a A;se/1l\)~e;,l,G;e};~.\ iJ
!ou ~ !JUS qp~r~ntos a LeI: segU1n~e : ,

Ârtigo 1.· Frca{l~i~pensado'de faz .. l'lxa
p'"eparatorios d,e b.r'l~mit~g~ ~atina~ Il,hétO!!'
ca, Philo opJ11,/.JIR.pcÍ9}irl,l;,J'10I',áj, .AI; _~lDetibll
Geoplctl'ia, os E~tudaÍltesJ~o~' C,ur?ls a,e Scjet
cias Juridicas ~ 'Sociacs deI S. 'Paulo e Olio~
qilC os tem feito nas me· mas malel'ia~ na Uai
versidade de CQimbrA ou' nas E 'colas de Fraa
ça, apresentando cc!=Üd~'es,<,I!lt,h,e.qticas das fli
meiras, e Cartas de Bauhiareis cmJ.,\l~rJs da~ ~
gundas.

Art. ?-. ° Os Estudantes habifitaifos par
:lcto de qualquer dos -annõ dos Cursos Julii·
C(lS da Universidade' de Coimbra ,Jicão ad.
dos ii matricula do anno. seguinte nos edItO!
das Sciencias Jurídicas e Sociaes de S. PaulI
Olit'l'da, fazeado previamente nquclle açtb l1aia
que esta':ão habilitados na Univer~idadedeC.
bra, e cxame da liugua franneza.

·A rt! 5.· Ficão c6nsHlerndo~ domo Ba
Formado·s todos os Cid.,diios Br'azileiro
tendo Cartas de Banhareis em Direito ou e1
dicina, estão habilitados para f,lzel' acto ii
anno na nrv~rsÍllade de Coimbra cm ~un
das dilas Filculd3dc •

Arl. 4.· Fil}ã6 igualmente cãosiderados
B:,tchareis Formod! s em Philósophia ou M
matica os Cidarlãos BrazileÍl'os que, matril'llb~
ordinarios no 4° 3nnO de I'hFlosophia ou ~hlJl"

matica, estão habilitndos cQm cc\llidões ~1l1 :
tica- para fuzerem acto do me Wo onno 11:1

ycr 'iúade de Coirnbrll.
Art. 5.· A disp'lIsiçôes (13 presente Lt.i .;;m;

Ce compl'chCl1dem os Estúrlalltes Brazileil'O ~
regre .arem dn Unhcrsidade de Coimbra ata
sua publicação. . ..

Art. ,6· fi~ão r"v.ogadas todas as Lei" e~
disposi!lões cm contrario.

-Hei por
execute a'
Gel'al.

O Go"omo lica autoriJlado a C/lnLinuar p."
mais 'hlmi anDo n pagamento de todus II p~

sóes, 'fen9'ls e mais Mercês pecuninri3s que ..
percehião em "irtude da Resolução de '1.
Julho de IS28, exceptuado nquellas que já ti
sido dcs3pprovadas à as'que fbrem,nnles dali
proso. ' ., , I

O l\lnrquez de Dal'ballena, élc. Palacio.do Rii
de Janeiro, em 26 de Agosto lIc 1850, 9° dallo
dependpncia e do Imperio.-Com a rubrTcaie
S. 1\1. o I. - l\larquez ~e 13~rbaccna.

.. "

DECRETO DE 26 DE' AGOSTO...

Call. Brar.

Bei por bem. sanccionur c mandar que se
execute li nesoluçíÍo segl;linte da Assembléa
Geral.

Arl. 1°. E tá abolido o lugar de Juiz llmo
tacé' e as uas allribuições em vigor que não
forão expressamente transferidas para as Cama-
ras 1\lunicipaes, ou pal'a outras Autoridades,
pelas Lei' respecti vas de suas creaçõé ,pertencem
ao Juizes de Paz.

Art. 2. ° Das sentenças proferidas' pelos ~ui,.

zes de Paz sohr~ ,taes objectos, excedendo a al
çada estabeleohla no art. 5° § ?-o da Lei de 1,5
.le Outubro de 1827. ha"crÍl appellação para a
Uclaclio do Districto.

A;t. 5. ° Todos os proces os findos, e ora
pendente no Juizo da Almutaceria, passarÍlõ
para o Juizo de Paz da Frcguezia ou CapeUa em
tIue o réu tÍ\ CI' o seu domicilio.

Arl. 4.° Os actos praticados pelo Juizes Al
motacés, depoi das Leis que crc:lrão as Cama
ras Municlpaes e os Juiz'"s de Paz, em \'Íl'ludc
das allribnições menciona,da~ no Art. I", não
pOllerÍlõ annullar-se POI' incompeteneia de Juizo.

r Art. 5 ° Os Escriv:ie da ,\Imotaceria, provi
do vitaliciamr~nte, e qne não tiverem outro of
ficio, dcverúõ sei' indemni ado com outro de
igual lotação.

Art. ô. ° L~icão revogadas todas as Lt:is, .:\Iva
ras. Decreto' e 11\.115 Di,po içõe~ em contrario.

O Visconde de Al.::antara. etc. Palacio do Rio
,1e Janeiro, em 26 de Ago·to de 1850, 9° da

.tVISO DE 25 DE .\GOSTO.

l\faDu~cripto authcntiCtI.

S. 1\1. O ,L manda remeUer a V. S. os quatro
'incluso' 'requeriQfe,ntos de Luiz Gomes Aranjo,
õ,fim ,Ie V. S. deferir como fôr de Direito e jus
liça. cabcndo cm Sua jul'isdicÇão, ou dar-lhes di
rl'c~ão a Juiz eompetente;'ficando V. S. na intel
Iigcncia de não reenviar m.nis ao Goverllo os pa
peis que lhe fOI'cm dirigidos por pel'tencerem ao
podcr Judicial, de cujas deci ões a Lei tcm mar
cado ús partes os rccursos conveniente.• Deos
Guarde a V. ·S. Paço, em 25 dc A~o.lO de.IS50.
- Vi~oonde dc All'.antar8. - Sr. 8crQtlI"(lo Jos~

rln Gama. . ,
Á.dta- , d /l. 145 do Lív. 1°' <La CliI'te nq Secre'

!ltria da Justiça.

i
r cbrrente, acéilar·lhc a renuncia qUê fcz .Ia re

ferida Igreja, cc~sando p~lréD1 .a pensão de IOII:tj)
réis que lhe foi conferida e pcrcebe pelo COfl'6 da
Junta da Fazenda do ~r,.!nalllo Ex~rcito.. O que
communico a V. Ex. ;.'lilh de filZer expedh- \IS
ordens que forem ctlD\'ellicntes fi mesma Junt'a
para expcução de~ta ultima p"rte. Dcos Guarde d
V. Ex. Paço, i;:m 20 .Ie Agosto de IS50.-Vi con
de de A)calltara. - Sr. Conde do Riú Pardo.

/ÍcILa-s," a fi. 4~w V. do Liv. 1.° da C~l'te.
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ftlandamos, portanto, et~. Dr.da no Palacio

elo Rio de J aneil'o, aos 26 de AgosLo de 1830,
9° ela Independencia e do Imporio. --IMPERA
DOS com rubrica e guarda - L. S. - Visconde
ele Alcantara. - Com os "egistos competentes.

CARl' A DE LEI DE 27 DE AGOSTO.

ColI. Braz.

D. POlko 1. , etc. Falemos sabcl' a todos os
nos os Subtlitos que a Assembléa Geral decretou
e nós queremos a Lei seguinte:

Artigo 1.° O Gorp.roo mandarú abrir hum
canal para fa0i1iLar O comlOerci da Capital
da Provincia do ftlaran hão com o interiOl', ou
oa paragem denominada FUI'o, ondo já sc pl'in
eipion a obra, ou no lugar que mI' mais COlHe
nientt:.

Art. 2. ° Fica applicada á, despeza desta obra
huma prestação mensal de 2:000;jj; pagapela Jun
ta da Fazenrla da referida Proyincia.

Art. 5. 0 Ficão revogadas as Leis, Ah'al'ús,
Dem'etos e mais Resolucões em contrado.

Mandamos, portanto; ('.tc. Oalla ilO Palacio do
Rio de Janeiro, ao 7 de Agosto de 1830,9° da
Inueppndencia c do Impel'Ío.-{MPERADon com
Ruhrica e Guarda. - (L. S.) - Visconde de AI
eaotara. - Com os registos competentes.

CARTA DE LEI DF. 27 DE AGOSTO.

Call. Braz.

D. Pedl'o I. ,etc. Fazemos saber a todos os
nossos subditos que a Assembléa Geral decretou
c DÓS queremos a lei seguinte:

Art. I. o Ficão cxclu:;ivamenLe pertencendo aos
juizcs seculares todas- as c0nta '{\e todos os tes
tamentos e a eleci ão de todas as questões a elIes
rela~Í\'as, qtialquel' que seja a natureza dos lega
dos c dLposiçõcs ou qualidade dos testamentei
1'05.

Art. 2. 0 Os processos pendentes nos Juizos
Ecclcsiasticos, cllja alternaLiva não haverá mais
lugar, passal'úõ, no estado em que se acharem, pa
ra os juizos seculares.

Art. :5.° Ficão revogadas todas as Leis. Alva
rhs, l'rllvisões c mai~ or'dens em contra do.

Mandamos, porLanto, etc. Oaua 'Do Palado do
Rio de Janeiro, aos 27 de Agosto de 1830,9° da
Indcpendencia e do Imperio. -hIPERADOR com
Guarda.-(L. S.)-Visconde deAlcantara.-Cmt
o, Registo~ compete1ites.

DECIIETO DE 27 DE AGOSTO.

Coll. Braz.

Rei por belll sanccionar e manda~ que e execu·
te a Resoluçiio seguinLe da A~semhléa Geral.

Art: 1.° A causas Eeclesiu~licasd'ora cm dian
te !irão julgada cm segunda c ultima instaocia,.
Oa Relação competente.
buAn. 2. o A <l.1)[!eHaçõcs interpostas para o Tri-.
. oal da Leg1ciu , actualmente pr:búentes, ficão

'rOMO VII.

de ne_ohum eifeito; e a5 entcnças proferidas na
Relaça.o compe~eote terão sua inteira execução.·

O Visconde d Alcanlnra ele Palacio do Rio de
Janeiro, em 27 de Agosto de .830, 9° da Inde
pendellcia e do Imperio. - Com a l'ubriCll de $.
lU. l.-Vi;condc de Alcantara.

DECRETO DE 27 DE .\GOSTO

C'lll. Braz.

Hei pór bem anecionar e mall,lar qne e exe
cute, a Re olução eguiote ela A~~empléa Geral:

FIca appro~'ada a pensão de 4,oo:fí;000 réis an
nuaes, conferida pelo GO\'el'nO, em H.esolução de
con~ulta do Conselho da Fazenda a D. Mal'ia 00
roth?a ela SilveÍl'a Seixas , cm remurieração dos
servII';O do seu ~narido Jo é Vcnancio. de Seixas,
de quem se habilitou herdeira.

O ~larqllez de Barbiiceoa etc. Pàlacio do Rio
de Janeiro., em 27 de Agosto do 1850, 9° da ln
depen,lencla c do Império, - Com a rubrica de
S. 1\1. l. - Marquet d'e Bal'Oaccna.

CAM'.! DE LEI DE 27 DE '\'GOSTO.

CulJ. Draz.

D. Pec\i'o ete~ Fazemos saber a touos os nossos
subdilos que a Assernblé:\ Gcral,lecretou cnQ
queremos a lei seguinte:

Ar.t. I.· Ficáo abolidas as actuae' snpcl'inten
dencla e Juntas de lançamento da de::ima irn
posta pelo Alvarú de 27 de Junho de ISoR, sobre
os réndimeulos rio predios urbanos tias Cidades,
Villas e lugares notal'cis dI) Imperio.

Ar!. 2.
0 O lançameuto c a cobrança de~Le Im

posto, que continuarú como foi estabelecido nas
Ici~ ela sua creação , serão feito' por Collectorc',
cUJo numero se regulal'à pelo interesse publico c
pela extcnção dos lugares, e que serão nomeados
na Prol'incia do Rio de Jancil'O pelo Tribunal do
Thesouro, e nas outras Provincia do Imperio
pelas Juntas ou Administraçõe" de Fazcnda. E
tes Collectores serão assistidos de E<crivãc de
receita que serão nomeados cTo memo modo.

Ar!. 3. o Nas cidades onde não houvel' JlJntos
ou Administrações da Fazend., c na villas as Ca
maras l\lunicipncs proporrlõ , cm Ii,las triplice ,
pessoas idoneas para serem nomeada Col1ecto
res c EscrÍ\'ães da dccima ,e o Thesollro, J~ntas
ou Adm inistruções nomcnrúõ d' enLI'e os proposto
aqlleJles que julgarem mais aplos.

Arl. 4. ° As Carnara l\lunicip~e marcarúõ na
Cidades e Villas os limites dentro dos qnae 11,:ve
Ler lugur o lançamento, e outrosim designarúõ os
lugares notavei para es e fim attendendo ilna
populaçiio. De La deOlarcaç:io f~ designação re
metteráõ copias ao Thesouro, Juotas ou Admi
nistraçõ,:s rc;:pecli\'as.

Art. 5.° Para o Janeamanto e receita de cada
hum :mno lerão os . Ile.;ICll'es 90U5 livros, os
quae ~er;io rubricados gratuitamcnte pelo' Pre
sidentes das CalDaras lUunicipaes do Di 'tric
tos •

Art. 6. ° O lançamento comcçal'{( em ca:l .. hU·Ql

:a4
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Coll. Braz.

necessario fõr para 'Os ditos Illn~ameoto8 o
brança 2 l'epartiráõ eotre i, récebendo o Ccll
tor na razão de treseoEscrivão na razãodecfu
Quando, porém, o renllimento da deoíma n
chegar a 6:00o:jj)000 réis , fiea /.lO prudente ar •
trio elo Presidente do _Thesouro oesta Provincia,
e das Junta~ ou Administl'ações de Fazenda D

outras, liugmp.ntaf a Corhmissão.
Art. 15.· Os Colle.ctores de que trata o Art.

) 2 prest.arúõ fiança idonea ao "alor de 1 oitavo I

ontl'os mcncionauos no Art.• 3 ao de I quarlo
da sua co\lecta annu , calculando se par! e-slb
fim o rendimento da Collecta , seguodo o lança;
menLo do anno ant l'Íor.

Art .. 16,· , ta fiança será receI:,ida pelas Juir.
tas ou Adlllinist\'iJeões da Fõ1.'l!Í1da na cidadesem
que as heu ver c o'aqul lias, em que àS não bOI!

'Ver, e bem assim nas vilfas, pelas Camal'as nlnoi
cipaes.

Art. I'." O Thesouro, Juntas e Administra;
ções, logo que esla lei fril' publicada, farão re~
Iher no estada elO qÚf< e tiverem todos os lindi
de lançamento e tle receita que existirem em po
der dos extinctos Superrntenéleote~,fazendo cQllo
ferir as contas para a effécti va r.esponsabiJi!K.
dos mesmos, na conformitlacle das leis. Fiodlt
conferencia do!' li\'l'os, serão os mesmos eo
gues aos Cúllt:ctores, para continuarem nos
mos da cobrança do que se dever e fazereuV
entrauas nos cofL'es gerlles pela maneira declara
da na presente lei. O Collectol' e EscJ;i vão terão
:; por cento desta arrecadação, ficando os ~ para
indemnisaçiio do Superintendente que haufl!
feito o lauçamentQ.

Art. 18.· Ficão revogadas todas as Leis, Alta
rús, Decretos e Ordell~ elD cOlltrarío.

Mandamos, portanLo, etc. padfr no Palacio.~
llio de Janeiro, aos 27 de Agosto de .S50, g'dl
Independcncia e do ~mperio.,-:-,IMJ,'EJiA.DonCWIl

I'Upl'ioa e g·l.Ianla.-(L, S. )-[\J.arquez de RerlN'
ctma.-Com 03, Registos t;ompetellte~. •

,D. PedJ.;.o I, etç:. lIa}emo saher a to
nos;os Sl.IbdilOS que a ãs çmhléa Gerol deer
~ nóS queremos a lei seguinte: ,

Ar!, 1.. A le1 assegura ao descobridor ou
ventol' de huma indusLria util a propl'ÍedaJe ,
uso ex.clu ivo da sua descoberta ou invençâo,

Alt. 2.· O que melhol'al' llUma descaber
in venção tem no melhol'amei! to o direito de
cobridor ou inventor:

Al't. 3.· Ao introduetol' dé huma indu tria e!'
trangcil'a se tlarú hl,lql pl'emio proporcionadO I

utilidauc c difficuldade da introduccão.
Art. 4.· O direito do descobri dóI' ou inv

serú finnado por hnm3 Patente, concedida grt
tuitan nte, pagando só o seBo e o feitio; Il para

·consegui-ln :'
I. iUost,'al'ú POI' escripto' <Ioe a industriaaiI"

se refe're he da sua sua propría invenção ou de!'
cobpl'ta. c

ilnnó no 'mei de Janeiro ;e findará no mais curto
( prazo po ivel. Se oS'pl'edios estiverem alugados,

sérá ~eito d lal1cllmenlo á vi ta rIos recibos do
:tltigtlel que fI/I'g'âtcítl ôs rn:(f\lilinos, ~\1 por j~ra
rrierHo destes ljua'n'dollão apresentarem recibos.
Se esli verem occupatlos pelo's proprios donos.
far-se-ha por arbitramenlo do que pouerião ren
der andandp alugado~.

Art. 7'· CompeLe tanto aOS Collectores como
aos Collecla uOó () II~rClto de reclamar' contra o
lançaçne,nto, durante o tf:mpO dp rnesmo ;,lté o
dia em que começar a cobrança ~xc]qsh'amente.
. ,A I'~, 8.· A'f> r"clamações ~erã feita peranle o
J~iz de Paz,? e deç:t~ida~ por arbitros nomendos
pelQ GoBect,Or e C"lIeBtado; e) 111') caso de dis
cOl,darem no al'bilramento, o J ui:i de Paz 1I0mea·
r~ 11l,lnl ter'ceiro a aprazimenlo das partes. Destes
arbitramentos pod~~\õ as ,partes recprrer nesla
Provincia para n thesuuro'i nas outras para as
Juntas QU A.lroinistra9õe. 4e Fazenua.

ArL. 9.· De11tro do ediQcio do Thesoura , Jijn
ta5 e AdminisLrllções q.e Fa.zenu'l, serão designa
do lugares com cofres, onuc, 'preceuendo edi
t'les, concorrerúõ os ':lollectados LI pagai' a Col
Iecta, fazendo-,e esta cobrança no u!liLDO mel. de
cada semestre.

Art. lO." Nas ciJades em quç,não houver Jun
tas ou Admini5traçõe. de Fazenda e n;JS villas as
Camaras iUunicip:lcs desígnarúõ os Ingare e co-
fres paTa a arrecadação. .

Art. ) I.· Passado o rncz a~slinatlo para n co
brança ú boca do cofre, proceder-se-ha executi
vamente contra os CoUeétad~s 'que não tiverem
pago, devendo correi' p execução p'crante o J lIiz
de Paz do districto em que o prédio róI' situ-ado ,
se:) quantia, da me, ma não ci:ceuel' a sua alçadn,
e, no caso de excedê·la's, perante as Justiças 01'
dinariaó.

Al't. 12, o Os CollecLores da Ciclade do Rio de
J~neiro , e os i1as outras cidades em. que houvclJ
Junta' ou AdminisLrações, são oBrigados a reco
lher .aos cofres geraes da lfazenda Publica. no
principio de cada mez" rodo o dióbeiro pertencen
cente li Collecta que tÍ'Verem recebido no mez
antecedente, hal-cndo conhecimento das entra
das para sna desoneração ~ conta final que se lhes
tornarú ii vi:;ta dos livl'\ls ré pecl:hos, l'aundo-se
logo efrectiva a rc pon<abiliuade do' mesmos, e
bem as im a dos E.crirães por qualquer eogauo ,
e pelo que dcixitrão de cobrar, se não moslrarenl

- haver f/::ilO diligencía.
Art. I;).· o~ Colleelores rIas cidades em que

não houver Juntas ou Adrriini~tracóes II os das
villas íll1 obrigarlos a fazer as entrál]as nos co
fré~ gcr(J~ por quarLeis, guardando-se em tudo o
mais o que Oca disposto no artiS antecedente.
Estas enh'l1dns e as de qt"te trata o Art, 12 serão
feitas ú custa da Fazenda Publica, c pelo mod'o
que fôr determinado pelu The'olJl'o, JUlltas ou
Administracões.

Art. 14"- edo tl'abalho o lançame'n to e eo
b ança, perceberitõ os CoJJ~etdres e Escrivãe,5
por cento ele tudo quanLo entregarem dos cofres
geracs da Fazenda Publica, os quaes, depois de
de'duzidas 8S despé'l81 de Iivl'ose do mais que

, '
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.Çpll. ~1a'cher. ,

G'Otrstando à SJ &1. 0'1. 'qüc os p~0l'rietario
de 'algu~lllls sumncds, 'P8ra se,5Ôbtrâbil'enl' 'ti'?, pR.I.

gameoto ,das' tllreilbs':e li'tlp1l to,'~ hetãs me 
mas estão sujeitas na conformidade da Lei, as
tem despachado comoTã'richa's: e verificando·se,
pela informação junta pot· copia qu'e se exigir~

da Inspecção do Arspoal de l\lari~ha a existencia
de tão prejudicial aliuso, Orde~a o l\1esmo Q-

gusto Senhor que d'oraem diante se nã it-
tão 'a despachaI' .nessa Mesa lancha6 lO 96
apresente hum documento authoolico : por onde
se reconheça '3 ,sua verdadei'ra qualidade; rocom·
mendanelo Sua l\Iagestade Im,perial a mais (;} cru~

pulb611 6scalisação dessa Mesa em semelhantfllob
jeoto, a bem dOI se não defraudarem os o'lenéiro
nados direitos a imposlbs; e mandando <tutro
sim l'l\stituir o V. S. os d paohos inol1l90s ;que
ultim~men:te' se opréscnt,árão I nesta' Seor larilt
de Estado para a expediçii(l'do oompetente pnssa
porte a taes embol'caçõés, Mim dli se obS'el'v--81 a
seu Despeito o que a Lei detet'lDirtlJ. Dep .
de a V. S. Poço, cm 50 de Agoste de \18ão.~

Mar-quez de PoranagU!I' ..... Sr. Francisco ,Lopes
de Souza Faria e Lemos. •• I .

Coll. Braz.

FULA. com que S. 11/. o I. encerrou a sessão oj'c/ina
ria da Assembléa Geral Legislativa.

Augu tos e Dignissimos Senhores Representan-
tes da Nação. ,

l\luilo sinto dever significar li ÀS~rJnli1éa Ge
rai quanto me foi desagrac1avel qU,e chega se o
tempo marcado para o cncól'iàment'o lie t~ Ses
são sem 1.IlIe tivessem ídb expedidos algun ne
tos que a CÓ'nstituição dó Império exige, ,1ü,e
eu ha ia re'cdmmentIado, é que, a ação toda
esperavá do patrioti mo dos seUs RepresentanteS.

Cumprindo,me, porem, como o ptimeilo e
mais intet'essauo pela prô' périd'ude ó Brazil,
occouer com prompto e legal remeclro à s 'Iria·
lei da J5atria, é TCCÔllhêcenao ,a urgellC\a e/in
dispens bilidade de algumas mcdiúas lugi lMi~
vas que Licllrão pendente, e de outra~ qó~ as
criticas circumstancias coo que e lá o Braii1 re
clamão, tenho'resdlvido cónvocal,lcxíbofdi
nariame'lle a Assembléa Geral, '~ifii\'l' tI que
trate daquelles OLj.lClO que na FilHa 110' 'flll'') ti
eu houver por bl'm indical'-Ihe. E d' l'ecliaua a'
Sessão. - Illi'El\Á'DOll Cou lilucHmal I l:r~fcn ')1'

Perpetuo do :Bra:bÍ1.

DECRETO DE

Coll. llrnz. •

JTendo 00' ido o meu Cc,. 1 '.I de E
Hei pOI' bem convocar e.'lraordinaria ent
~ssembléa Geral ~gi -Iath'a e ordenor que
reuna para ser aberta n dia do (;f) ..rellll~ lIl.fU

24**

ti. Depositará 'no Alreht,vB lIublieo huma.exac.
ta e fiel exposição dos meios e pl'ocesso' de que
se sentO, com plano's, desen'hos ou modelos que

esclareça, e sem eIles, se não póder iHu ~tit

e actamente a' materia.. -
Art. ·5.· A .piltentes se cuncede nó segundo a

qoàlidad'e da EI~SGObel'ta llu'jnvenção par- eF~aço
de fi até 20· anhos: mafO pl'lI'ZO • poderá ser
concedido pOI' lei. .

Art. 6.' Se o Governo 6Ptnprnr o edu da
inveâção ou de, coberta' fa-Io· ha pl:\:Iti~ar; no
caso porém de ler unioameTtte conoodi pateh
te, o segredo se conservará occulto até que ex
pire o prazo da patéute. Findo este, he obrigado
o inventor ou de!JcobridoOr a pa entear o agredo.

Art. ,.' O infractor do ~ir,eito de patente per
derá os in~trumentos e productos: e pagará,
além disso, h,uma multa igual á 10' parte do va
lor dos productos fabricados e as oustas" fie 000
sempre sujeito á indemnisação de perdas e dam
nos. ~ instrumerí tos e lproductosé n muLlli Serão
applicados ao dono da (Xa1lente.

Art. 8.· O que tiver huma patente podei::i dis
PÔl' della como bem lhe pareoer; usando eUe'mes-
mo ou cedcndoolli '8 hum ou a mais. '

Act. 9.· No caii~:de Fe encontrarem s ou móis,
DOS mei(ls por qúe teohão uomeS'uido qualCJqer
fim', e coincidindo ao mesmo tempo em pedir a
patente, esta se conceBerá a todos.

Art. la· lfo'd'R a'Pàtente oes a, e he nenhuma:
I. Provándo-se que o agraciado faltou á verda

de ou foi diminuto, 'oeoultando materia es eneial
na exposição ou declaração que fez para obter ii
Palente.

II. Provando·se ao que se diz inventor ou des
?obridor que a in enção ou descoberta se acha
Impr!lssa e descripta tal qual elle a apresentou
como sna. t

TIl. Se o agraciad!> ll!ÍO poter em pratica a in
venção ou de coberta, dentro de 2 a"noos depois
de concedida a patente.

IV. Se o descobridor ou inventot' obteve pela
mesmll descoberta ou invl:nção patente em paili
estran'geiro. Neste caso, porém terú, como intl'O.
duetor; direito ao pt'emio estabelecIdo no Act. 3.·

V. Se o genero manufacturado ou fabricado
~ô,r reopnhocido nocilV;o ao publico ou contral'io
as \eis. ' ~

VI. Cc 5'11 tambe~ o dil1eito d~ patente palla
aquelles que, anfie's da co.ncessão do lia , u~avão

do me mo 'inv:ento (tU c1escoherta.' •
Art. 1l.~ o Govel'Oo'(jr:a autori ado a mondat'

pa Sal' as patente , COI\formamlo-se CQm ri dis
posição da preSé1)te lei, sepdo sempre ou vide o
P~cu"ador da COI'ôa, Fazenda c Soberania'
CIODal.

~r~ 12. 0 Ficão l'c\'og~da5 todas as leis e dis-
pOSIÇoes ('.m contrario. '
M~ndamo " port'llolo, ele. Daria no Palacio,

do RIO dI', llaneil'l) , IIOS 25 do mez de A.go-to de
1850, 9· dll Independencia e do Imperio.
I. PESADOR com Rubricn e Guarda, ........ (L. $.)
II conde de .\Icuotol1'a. - Com'os registos CQm
Prt6ntes.
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tas mais interessantlls dós ~onselbos

Provjncias.
Taes são, Augu;tos e Dignissimos Senltof

Rtlpresentahtes da Nação', os assumpto<l que I

parecêrão mais importan,tes, li que <1evel'úõ at.
trahir a vossa atlençtio e merct:er O VOSSQ zçlo
na presente Sessão extraurdinaría. A nece8sid,.
de das medidas que acabo de indicar-vos hc ma
nifesta, a sua utilidade he obvia,) e as oriticas
circumstancias as exigem immediata e impe~io,

samente,. Está aberta a Sessão.-IMPERlDon Cons·
titucional e Defensor Perpetuo do Brazil.

CARTA. DE LEI DE 1.0 DE SE'l'Elmno.

Coll. Braz.

D. Pedro, etc. Fazemos saber a todos os If~s'

sos subditos que o A-ssembléa GCI'ol decrct'Ou c
nós queremos a Lei seguinte:

Artigo I. o Fica e,xtincta a' l\lello do Despa.
cho Marítimo, creada /Testa Côrte por Almí
de 5 de Fevereiro de 18,0.

Art. 2. 0 Todos 05 emoIUIÍlent.\s, li excepção
dos da Intendencia e SeCl'lltaria dn Marinha e
todos os impo~tos e contribuições, (Iualqllcr que
seja a sua denominação e applicnçãC', serão ar~

recadados e escripturaclos nesta Côrte pela Ad,
minislração ,Ias Div,crsas llenJas, e nos oulr
portos das l>rovincias do .Imperio· pelas Esta·
ções que arrecadi!o os direitGl!; de sahida.

Art. 5." Â arrecadação e c5cl·j'pturil;ção de que
trata o Al'tigo antecedente' fici! Gl, sob a 'fisea·
lisacão do Administrador das Di "cl'sas lltmda!,
a c"argo dos Escrivães c Thesoureiros da ox,
tincta Mesa llo Despacho l\luritimo, como olé
o presente, os CJuae.s continllurilô ti perceber o
seus ordenados.

Art. 4." O passaporte, humll vez concedido
á Embarcação empregada no comml,rcio de ca
botagem, não ser!! reformado' sen:!o no caso de
mudar de dono, dc nome ou de fórrnll de arma·
ção, mas fica sujeito ao-VislO-, que seríl gra"
tuito, da Autoridade cO~lpetenle.

Art. 5." As Embarc.açêes mencionadas DO

Ai"t. antecedente ficão isentas de todo e qual.
quer emolumento, ;1 cxcepção dos que perten'
cem ús Sunlas C;)sa~ de n1isel'icol'dia, e Í1s SO'
cretarias onde receberem o pa.s:'apol'te.

Ar!. 6. o Os Empregados da l\lesa do De.s~a'

cbo nIaritiOlo, que Uã(l passão para a AdmnllS'
tr:Jção das Diversas Renria', continuarúõ a pC!·
ceber os sens or(renndl~s, quand<l não tenha
oulros omeios, nem peJ'cebão quacsquer ou\\,o
rendimentos, IlU l'mquanto não ml'em ue 110'0

empregados. Estes empregados seriio obrigarlo.
a aceitar os f~mprégos para quc l'ôrern nomea"
dos pelo Govcrno, sellllo nesla Côrte, pena ~c
perderem os ord~nados, e sendo para róra A

Côrte, súmente no caso de o rcqnerercm.
Art. 'i." Os empregados meneionallos nOS Arts.

2. o e 5." da presente I.ei I'egular.~~-hãopelas 105'

trucções que lhes dei' o Goye1'll(1.
Arl. 8, o Ficãq, revogada' toclns as Lci~, ~I

"arús, Orcl'ctos e moi.; di.po, ições em contrariO'

ARNO DE 1830.

AVISO DE 7 DE snTEMBno.

8 DE SETEMBRO.

CoB. Braz.

FALLA. com que S. 111. 0, f. abl:io.a Sessüo E.7Jtl'a07'
dinuria da A ssemb'léa Geral Lcgisfatiua.

Augustos c Oignbsimos Senhores Representan-
tes da N'acã-o. ~

" I'

Convoquei, extraorrlinariamente a AsscmbJéa
Geral para rec$1mmendar aO seu zelo e sabedo
ria aqnelJas lJ1.c\lidas que julgo' mais urgentes e
indispellsaveis n:.J. cl'ise actual, afim de I'cmover
os,grandes males que pesão sobre meus lids 5UP
Qitos, epromo"el' a felicidade geral cio Imp~ril1.

A~ meJi as que entendo de\'CI' indicar ii Assem
bléa Geral ·ão :

!\ cnndu~ão das I.eis ql1e devllm, segundo
tleterminu a CoostiLuiçdo, fixar as forças tanLo
de terra como dI: mar, urdillarias e extraordi
na rias.

A conclus.-.o da l.ci do Orçamento.
Hum pl'omplo tl nfficn rt~OJetlio pal',l Oldho

rar, 'quanto aules, a circulação do papel-moeda
e da moeda de cobre.

A orgaoisnção de hum Banco Nacional.
A discus~ão das l)roposlas que na Sessão 01',

dinaria e1este anilO fui sen'ido manchu' 3pl'escll·
la,r ii Assembléa, e dnquellas que pos~ão SCl' fei
tas pelo Govt:rno.

A di'cOSl;ão do Codigo Penal e do Processf)
Criminal.

Huma LeI que regule a justa arrccad<lção do'
Di7.imns.

Finalmente, espero ver tomadas na conside
ração CJue mel'crem o. Hepresentações e PI'OPOS-

Máo scdpto authentico.,
Dd~.Qhcgado a esle porto, no dia 6 do cor

rent • a banca nacional Elisia, vinda com
4:1 ,.liQS 'ida. bahia ,ue Lonl'en~ol Marques, com
5'9' cativos'; .e bem assim de l\loçambique, com
8.1. dias, n brigue portu.guez .d fricano OJ'iental,
com 5í6dativos pertencentes n João Ahes daSil·
va l'OI:l0, parlioipando a I"lerem morrido na "ia
gemg.J, e a 2· I I ti tios iJ:Idiclldosnegros, e achando
,~e jilllS dilas embaruações debaixo da ")'igilancia
lleGuanlos da AllilOdçga: Ordellll S. M. o I.qne
V. S. manuando formur os antos neces~arios,

os envie ao 'Supel'illtend~ntc Geral dos contra
Landos para plo.gredir 1I0S mais termos de di·
J'cito; Deos Guarde a V. S, Paçô, em , de Se
tembro de Ili511.- Visconde de Alcantara,-Sr.
Lucio Soares Teixeira de G,lluvên.-Aclta-u a
(l . ..~5 v. do Liv. I u da .côrte na SCcl'ctlll'ia da Jus
tiça

192
de Selembro, contitJlJan~'o suas Sessões até o'

< ultimo de Outubro ~eguinte, por assim o' pedil'
o bem do Estado. O Visconde, etc. l'alacio do
Rio ue Janeiro, em::> ~e Sete!l1bro de 1850. 90

da I\ldependi:ncia e do Irpperio. - Coma I'llini·
€la de S. M. I. - Viscon.,Ill ue Alcantara.
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.tlandamos, portanto,· etc. DadaQo Palacio f do
Rio de. Janeiro,.. ao, Iode Setembro de 11830.
9" da Indep.flndcncia e do lmperio.-l11Il~EaADO&

com Rubrica e GqRl'da -l'rlarque~ de Barbacena.
_ Com o, regi.stos Gompetentes.

DECRETO DE 10 D~ SETEMBlÍO.

CoU. Bru.

Hei por bem ianccionl:r e mandar q ue se exe
cute a resolução segui.n~e tia Asscmbléa Geral:

Artigo I Unieo. A moéda est'rangeira de ouro
e prata, e o ouro e~ bara:a e a prata cm pinha,
são livres ~e quaesquer direit!>s de entrada ou
consumo no§ Po,rtos c ATfandegas do Imperio.

O lUarquez de Barbacena, etc. Palacio do Ri/,>
de Japeiro, cm Iode Setembro de 1850, 9.· da .
Independencia e do Imperio. - Com a rubrica
de s, ~I. I. - IUarquez tle Barbacena.

DECRETO D~ 1,0 DE SE~EAl~RO. ,

Coll. Braz.

Bei por bem sanccionar ~ mandar que sI? exe
cute a seguint!: resolução da Assemblea Geral
Legisla ti va :

Artig~ Unico. A atlribug:iio Je conferir Cartas
de Seguro aos 1\1i1itares de I •• e 2.' Linha,> por cri
mescivis, cm ({pc .os '\utlitores. não as possão con-,
ceder, cO,mpete, ás Juntas de Justiça Militar nas
Provincia~ f.\lspecti vaso ,

O Coqde do Rio Pardo. etc. Paço, em Iode
Setembro de 1850. 9.' tia lodependencia e ~o
Imperio. -Com a rubrica tIe S. !lI. I. - Contle
do Rio Pardo.

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO.

ColI. Braz.

Bei por bem saoccionar-e manrIar que se exe
cute a resolução seguinte da Assembléa Geral
Legislativa:

Artigo I.' Fica approvàda a creação ue .luas
Cadeims de primeira.s Letl'as na Cidalle cIo Des
lefro, PrO\'incia de S. C"tharina; huma para o
emino tle meninos, com o ordenado annu,,1 do
56ot/ilooors., e a outra para o ensino tle meni
nas, com o 'ordenado annuàl de 200:t/>000 1'5.

Art. 2." Fica tambem approvalla a creaçfio de
Cad~iras rle primeit'as letrlls, para o ensino de
meDIDOS nas Viiias seguintes: h 10Ia na da Laguna,
olltra na de Lages; e a ulLima na rle S. Francis
co; cada buma denas com o orilenado annual de
~6oWf)oO r .

Art. 5." Na falta de Professores com os conhe
cimentos exigitlos no § 6.' da Lei de 15 de Outu
bro de 182', serão inteiramente providos na
rórma tias Leis antel'iores com o ordenado de
15o.J2)lIoo rs., até que os mesmos ou outros con
Corrente c habilitem com os refel'idos conhe
cimentos.
J Vi"conde de Alcantara, elc. Palacio 110 Rio de
anciro, em 10 de Setembro di! 1850. 9.· da

Jodependencia e -do Imperio. - CotO/a rubrica
de S. lI. I,~ Visconde de lcantar'a~

DEtllBTO DE 11 DE SETEMBRO.

ColI. Bru.

Hei por bem sanccionar e manrlar que se
execute II resolução seguinte da Assembléa Ge
ral Legblativa:

Artigo I." OS l\lembros <:los Conselhos Provin
ciaes são isentos do exercicio de Juizes de Facto,
durante o tempo das reuniÕes dos ditos Con
selhos.

Art. 2.' Ficiio derogadas todas as tlisposições
em contrario.

O Visconde de Akanlal'a,etr. Palacio do Rio de
Janeiro, em I I de Setembl'u de 1830, 9.· da 10
depentlrncia e do Imperio. - Com a rubrica rle
S. 1\1. I. - Visconde L1e Alcantara. .

I DECI\.ETO DE 11 DE 5liTEMnRO.

ColI. Brn.

Bei por bem sanccional' e qt'lntlar C{ue se exe
cute a re olução eguinte ,tla A~se.Qlbléa Geral:

Artigo unioo. Ficão approvadas as aposenta
dorias concedidas a José cle Souza Sanlos, .luiz
da Balapça da Casa da ~loerla lIa Ci,Jacle do \liu
dc Janeiro, por decreto tle 6 lle Fe\'cI'eiro tle
182S, cum o onlenal1Q por inteiro; a José Joa
quitu CaljlZans, Pprteiro da Secretaria de Estatlo
rlos egoeios tia guerra, por decreto tle 17 de
l\larço de 1850, com o ordenntlo annunl Je
55,o:t/>000 rs.; a Francisco de Sal1es Gomes, OfTj
cial da Scçretaria do Go\'erno do l\lnl'aahão, pOI

Aviso ile 50 de Setcmbro de 1829, com 90rn;00~

1'5., metane tio ordenado, que perce!Jia; a ]~u 
bio Nune de Pai \'3 lUaltos, Feitor da lUesa da E'·
Liva da '\lfandega da Babia, PUI' decreto de I 4c
Junho de 1850, com o ol'Jenado de 4óo~ooor .;
;I Antonio lUal'ia de l\l ourll, segunrlc E j:riplul'ario
tia ContacloJ.'ia UiI l\li\rinha da Côrtc, por Deacto
de 21:.1 de Novembro cle 1828, com o ordcnatlo de
400415000 I'S,; a João Innocencio de Azerello Cou
tinho, Escrivão da Receita e ))espeza Ja Inten
de ncia do Ouro ua VilIa flo P ~\1fipe, por Decrelo
dc 6 de Maio de 1830, com li ol',1l:nado de 81lo(fj)
1'''.; -a Joaqnim Ignacio Lopes dc Anllrade, E;
cri vão Deputado da Junta ela Fazenda (Ia Prodn
cia de S. Ilaulo, por decreto tle )9 de ovembro
de 1829, com 60o:t/>000 rs. tle ordenarlo; a 'ico
láo Viegns de Proença, Orncial l\laior da Secreta
ria da Iotendencin Geral da Policia, por decreto
de 27 tleNovcmbl'o de 1829, com 400:t/>ooors. de
ordenado; a Antonio José Rodrigues I'aiva, Pra
ticante da Junta da Fazenda da ll.'ovincia tia Pa
rahyba do NOI'le, por decreto de 6 de Fevll'eiro
de 1850, com o ordenado de I 'Jo:t/>ouo rs,; a
João da Silva lUaltos, POl'teiro da dita Junta, por
Decreto da mesma data, com o ordenarlo c.Ie
72:t/>00J rs.; a Manoel Jo é Barbosa da Lomba,
Deputado e Contador substituto da Junta dos
Arsenacs do Exercito, pela rcsolução tle Con ul-
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ta tm mesma Junta r dI) l~ de l\l rço de l~O;T

• com o ordenado de 800:t/J rs.; a Jose de nJzende
Costa, Escrivão da-·l\lesa do~hesouro, por de
creto dç 51 dc,Outubl'O de, •.8"~'!lcpm o orde
nado de 1:6oo:t/Jooo; a José Caetano de Brito,
1. o Official menor do A.ssentamento do Conselho
da.F\lzenda, Jlor. '!poslillfl d,e :; .de etwbrq e
182~, c~Ql o Qrdenadq,d '5()o:t/Jo~Qrs,.,

O Marquez de Barbacena etc. PalaGi" do In?
d.e Janfliro em 11 <te. Setcmbl o d~)185'0 9. 0 da
Ind.ependencia e 4" Jml'erio. -C9 ID Ja~~~ril;a
de ~. ~I. ~. - i\la,J:,quez de Barbacena. .

DECRETO DE 11 DE ;;ETlUmnp.

.CDU. Br~

Hei por bem saJlccion'ar e mandar que s~ exe
cute a I'esoluçiio~~eguinte da Assem~léa Ge ':lI:

Art. 1.' Nomear-se-hão Juizes de Paz em (a
das RS Capellas Filiaes C1lradas, onde por qual.
quer mOlivo não se teohão até u.gorll nomeado,
09 quaes duraráõ o mesmo' tempo que às Cama
ras actuacs.

Art. 2.' São Cape\las Filiaes Curadas todas as
Capellas deslinallas fi administração dos Sacra
mentos no PO'Vó de hum certo Districto: . .

Art. 5.· Os Drstrlctos das Capellas para que
devem n'Omeal'-se; e de todas as. Ó~fras em que,
já existem nomeados Juizes d~ Paz, êerão mar- .
cados pélas 'Camaras lU nnicipae em eujo te mo
estiverem as m'esm;1.s Cape\las ,éo'rntantó que!
ca~a huma dellas não com'preben a m.enos de ,'5
., I. II ' .," . I10goOS. . _.

Arf. 4.· ;Quan~o os limites de buma Fre~eZ'ia

ou Capella &e estlm-derem além do termo da
Municipalidade onde está situada a Freguczia
ou Capel1a, a. jurisdicção do Juiz de.Paz lirhitar
se-l'ia ao Temio Civil dessa Municipalidade, e 'l;)

resto do territorio da Freguezia ou Capella' none- '
xar·se·ha á jurisdicÇão de Paz da outra lUunici
paliílade a que pertencer. '

Art. 5 • -os Omciaes de Quarteirões, nos luga
res remotos, don'de seja dimcil recorrer 'ap Juiz'
de 'Paz, exerceráõ c1,1tnlllativamente a jurisdicção
dos Juizes de Paz, ficandó reserv'à«o a estes po
derem emenllar os seus aC:to~, para o que s dHo~
Officiaes de Quartl!irões lhes darão conta de tudo
que obrarem, e Jdelle rcceberáõ inslrucçoes para
se dirigirem. As Camaras Municipaes desigdal'úõ
estes luga1'es. •

Ar!. 6.· Fidão sem eff~itl) as eleiçõe de Juizes
de Paz que. e tive're'm feito para Capenas' FiliDes
'lue não forem Curada', I)a t'órma' do Árt. 20

ficamlo pCJr~m rC"alidadas loJas :j,5 Sentencas e.
acto de offició por elles praticadas. '-

Art. ~,. rJa eleição para Juizes de Paz, terão
"pto activo e passivo tod àqueIl-e que ~ além \
(los mais requisitos declad.1d9.s nos, Mts. 2.· 'e 3.·,
da lei de 15 de Sctembro de 1827., e no Art. 5. o

du lei do 1.. de OutuBro de 1828, tiverem domi
cilio dentlo do Districto da respectiV'a CapeUa.

Art. 8. o A eleição far-se-ha d'ora em dia nle
em cada buma das Capellas, sub ti~uindo o Ca
pellão a veze do Parocho, e obsenando- e em

, .,
1), ,p.edrp, etc. F~emos sàb~ ,Di todos os p

sos ubditos q~e a Assemhléa GCIlll~ decl'etoq e
nós queremos a lei seguinte: . .

AJ;'t,: .... o Os presos ou afiançados p,ode~ liT~
mente ser citados e d,emandados.ppr qualgul\l' t;
civel.

Art. 2.· De-lhes con'cedida a dilação de 60 diII
para preparateur'a sua li resa} além daquellaljll!
concedem as leis geraes, I

Art. 5. o Quando não comparecerem a d~rlJlo

der-se, nomear:se-Ihes-ha' hum Curador. '.
Art. 4.· O'preso ou afiançado terá a esc~lha

Fôro da prisão ou da fiança ou daquelle a que
sujeHo. . '

Att. ~•• A reconciliação sérl1 feita peraatt
Juiz de 'Pát do districlo da prisão oU daqile1ll
em que foi prestada a fiança. ,A és'colha <lo mil
será feita pelo réo no acto da c'óno.i1iaçã'o:·

Art. 6.· Fica' revogada a Ordenação; Liv. 31
,

Tit. 9'·' § r12 , .e todas as mais 'aisposiçóes elí
confrario:- . , "."

I\landamos, portanto, ~tc. Dada n'o 'Palaoió dt
Rio de Janeiro, aos II dias do mez de Setembro
de 1850 , 90 da In.depandencia: o do lmperio.
IMPERADOR com Guarda. - (L. S.) - Viscoddl
de Alcantara. - Com os registos competentes.

I,. J !
RESOIlUÇÃO DE 13 nB SETBMBDO.; •

MlInuscripto authepticD.

Foi a consultar o reque ilúento 'de Angelo Jb
de Sl,Ilrlanl\a, que pedê ser re~tituido a.o lugai'll
Esb'ivão da Junta de Fazenda de PCI'nam\)
de que fôra suspensq por Portaria da mestriá
ta de 16 de Abril de 18:t8, expedida cortlb eilf
execução fia 'p,'ovisão do Thesouro de 3 de Ago
de 18~6, respecti a á promptificação ele Ba1aí1
annuaes. J unl.o varios oflieios e iniormaçõ I

respondeu o Procurador da Fazenda que n p
terrção estava no caso de ser consultada fà"ort:
v!'hp.ente com justiça, emquan.lo o Supp.licanlt
não f~r legalmente julgado incurso na pena ~q
pel'Clin'1coto deste emprego, para cujo desempt
nbo se l'inpa mostrado idoneo , não só antes [~
n'omeado, Mfno em eu exercício. D pois da tPJ!
minante' e lndeünita disposição ao § '2.· d~!
de lide Outubro de 1827 , que manda éonreD'.
os ellJprego de Fazenda por titulos d~ sérv
vitalicia , não sç podelp considerar em vigor
da Carta de lêi de 22 4le Dezemhrd de '761, que
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deoJ,ilra os- ditilg., eó1pregos de meras ser'9'lntias
lOOviveiS ; 'nem 'ItleSlnO se edtendia adt'es da loi

de 27 tão amplo e livre o arbitrio'do 'Góveroo
II respeito dllS, ~eJDi6SÕClS,dos, Empregaifç's 4jl Fa
zeoda , .qoe, se ~ão devesse regular p~la norql3
da razão e,justiça universal' parq com aquelle's
'ó,lllel1te que çomll1!lttes~llm de,\llOnlitradQs 'enos
dt: olUcio, cpmo o (;o,veroo en~.endeu em muitos
casos. Offerecc fi~almente ii consideràção o que
se officiou em 27 de'~goslo de 1&28. a que 'Se
seguio o parecer do Cn,nselbeil;o-Thesoureiro Mór
de ficar de nenhum dfdto a 6u5pen ão.

Parece ao Gqnselho que ~ I posto ,a Provisão do
Go erno citada ordenasse á ;!unla a remessa an
oual do Balanço da Receita .e Despezá e mais in
formações respectivas ao estado·da Fazenda da
Província, com pena de suspensão ao Escrivão
Depulâao, qoando atê 'o 'fim de Janeil'ó não tj
'Tesse promptos esles trab.lllho;, '0 Supplicante
está nas circum tancias dê seI' resbtuido ao lu
gar: I.", pOl'que o procedimenlo da imita na
susp.ensão de Saldanha não,.pôde deixar J~ ler a
presumpção de mi!' vdotade e tenção, partícular
contra dle , fi vis}a das precedentes con testações
entre r,Ue e' seus eollegas a respeito da' arremata
ção dos meios dil'eito!i da Alfandega de Pernam
buco, que se fez contra o voto do Supp.licante e
inleresses,. da Fazenda, sobre a qual.seexpedio
~elo Thesouro a Provisão de 6 de Agosto de
1828, estranhando o lr1'egular procedImento da
Junta, e louvando ao Supplicante,' havcnao-sc
por nulla a dita al'rematação,; 2.", que, 'qdalquer
que foss'e "a"causa da' falta de ponfuaJidade na
apresentação dos trabalho~ indicado ; a qaal se
não pro va por não depender só d'O Bscl'Í vã,? da
luntp, mas- da coo,{leração de terceiros, bastante
lhe pal'ece o castigo da repoçii.o e privaçãtl do
lugqr por quasi 2 aonos d hum Omcial que' tem
ervido com credito de zeloso d'os seus d'ev res;

,quando t1l'l ve~ li r4ui~os O'Ulros emiguaes circums
taDeias se tMhão disfarçal.lo idenlicas ou maiores
~missões, não' con'vindo ({\1e a severidade do
Governo cáia sómenlrl sobl:o aqueJles que melhor
servem it ~\:IU8a pu'blica, comprOlllctlendo pnl'
ella seus inlel'essl!s ~31'liclilares, como parece
aconlecér com u Supplicanle', com terriydexem·
I!.!o que póde escarmental' a ol\[ros aconselhan
d,o,os a condescendebcias prejudiciaes cm milte
tia de gl'avc il\tcl'es e da'Fazenda.

Parece ao Con6elhciro José FOl'lunato de Bl.i
to que foi legal a imposição ria pena ordenada
pela Pro'Visão de 26, paI' se não podeI' duvidar,
mas antoes ser unanimemente ~otlfessnrlo, qUIl o
5u~plicante nãotumprio () que eUa delermil)ára
& nu.o haver elle representado, e nem mesmo 1\110
gnndo agora impo;síbilidade de a ella sati~l:lzel'
em tr.mpo ; se ho pI'obo , capaz c zeloso, não 4e
exacto III) cumpl'Ímento ele seus dc-yeres respeito
ao que lhe foi ordenado porjautorirlade superiql'
Com a pena estabelecida; est'a falta, ou melhor
esle crime, Cl'iSle c' triste será o andamento do
Go\,el'1l0,e jitt1l;)1:>stl podera esperar que 0$ Em
pregado' éumprãa 'seus 'CIueres exaclamente se
os delinquentes tiverem certas esperanças nas
~raç_as e perdões, 05 crimes 'Se não punirem e

Dão rôrem premiados o m.erecimento e serviçop.
Por tod'Os estes, motivos, e pIJr se achar o dito
emprego provido ~m Antonio l\larianno de Aze- ~
vedo, que o exerce ha JDai~ de hum anDO sem
ter commeHido crime pclo qual possa sei' 3U pen
so, emquanto o Supplicante fui suspeoso em pen&,
entende Ser inder~riveJ a prctencão. Em 19 de
,Fevereiro de 1850. '. .

Re-solução.~ E tá bel'n, Pllço,'da Boa Vista,
15 de Seterobl'O de 1830. - C.om li Rubrica de
S. ~1. I. - Antonio Francisco de Paula Holllanda
Cavalcaúli de Albuquer<J.ue. - No cartorio actual
do Tltesoal'o Nacional.

CA.RT Ao DE UI D~ 1.3 DE SETEMBRO.

Coll, BI'3Z.

D. Pedl'o, etc. Fazemos saber a todos O oos
sos subditos que a, Assembléa Geral decretou e
nós qnel'emos a Lei seguinle:

Art. I." O contracto por escripto pelo q,l,lal
hum Brazileiro ou .Estr:ln,geü'o, uentr) ou [qra do
Imperio, se obrigar a prestar serviços, por tempo
determinado ou por empreitado), havendo adian
tJlmento, no todQ ou em pal'le da quantia coo
tractada, sel'á mantido pela fOl'ma seguinte:

,Art. 2." O que estipulou para ~i os serviços:
1.·, po.derá transferi( a oulro esle conh'3clo, com
tanto que não peiore a condição do que se obri
gou a presta-los, nem lhe sejrt negada essa trans
ferencia no rp.eSmO contracto; 2.·, não poderá
apartar-se do contracto emquanto a outra parte,
obrigada aos serviços, cumprir a sua obrigação,
~em que lhe pague os serviços pr tados e mais
a metade do preço contractado ; 3.", erá compel
lido. pelo JuJz de Paz, depois de ouvido verbal
mcnte, ú satisfação dos jornaes, sQJdacla ou pre
ço, e a todas as outras conqições do contracto,
sendo preso se cm 2 dias depois da coodemoa
ção não fizer effectivaOlente o pagamento ou oão
prestar caução suillcienle.

Art, 5." O que se obrigou a prestar serviços só
poderú Ilegal'· se á prestaçiio delles emquanlo a
uulra parte cumprir II ua obrigação, re tituindo
os recebimentos adiantados, descontados os ~cr

viços prestado;, e pagando aLUetad/: de que mai
ganhiU'ia se cumprisse,o coatl'acto por iatdl'o.

Act. 4.· Fóra do caso do Artigo precedenle, o
Juiz tle Paz constranger.! ao prestador d<ls servi
ços a cumprir o seu dever, ca ligando- o C\lrrec
cionallllenle com pl'isão, e depois de 5 correcções
ineIDca1cs, o condeomará a trabalhar cm pl'Ísão
até indemnisal' a oulra pal'te.

Arl. 5.· O pre.tador de serviço quc, evadin
do-5\: ao cump"imenlo do conlracto , se au entar
do lugar, seril a clle rcc duzidp prl.'so por de
preeada dn Juiz de Paz, proyando-se oa prcsença
desle o contracto e II infracção. ~

Art. 6." As dep. ecadas do Juiz de Paz, tanto
ne te caso como cm qualquer outro, serão im
p\icescartas que contenhão á rogativa e os motivos
da pri6..ão, sem <lUHa r~rll\alidade mais que li as
sig,na ra do Juiz de I?ilfe se~Esc,.ivão.

Art. ,." O contra~ maotIdo pe~a presente
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Art. 1.· Todos podem' communicar os eaJ
p~llsamentos por palavras, escriptos, e publica.
105 pela imprensa selD depeodencia de cen.ullt
comtanto que hajão de responder pelos abull
que com!Jlellerem em 'cx:ercicio deste dirciló,
nos casos, e pela fórma que esta Lei prescreTl
Constituição, Art. 179, § 4. o

Art. 2" Abusfto do rlireito de commuDicarol
-seus pensamentos'o: que .p~r impresso de quI!
queI' natureza que seja emlttlrem :

1.. Atnques dir'igiclos a destruirem o • ste
ma Monarchico-Representativo abraçado P. j..
rado pela nação e sen Chefe.

Os respon~avejs incorr(lm na pena de priíil
de3 a 2 annos, e na pccllDiaria de I a 3:000

2. ° Provocações dil"igidas a excitar rebell~l

conlra a Pessoa do Imperador e seus direitolH
Thl'ono.

Os responsaveis inCOI'l'em nas penas do !oi .0'
3. ° PrD.vocações dirigidas ª se desobedeCI!

as Leis e as Autori(lades coosrituidas.
,Os responsa veis incotl'e~ na pefla de priiD

de '2 a 6 anl1OS, e na pecuoiaria de 800:tfJ000l
2:qOO:[b.

4. 0 Doutrinas dirigidas a destruir as verdadll
fuudamentaes da existeocia de Deos., e da iJDo

mortalidade da alma, e a espalhar blasphemilJ
contra. Deos.

Os responsa veis incorrem nas mesmas peDll
do §antecedente.

5. ° Calumnias, injurias e zombarias eootr31
Religião do Imperio, assim pelo que pertencelOl
seus- Dogmas como ao s.eu Culto. Evideote ~
fensa da Moral Publica.

Os respo~saveis incorrem, pelo que perlence
aos Dogmas, nas mesmas penas do § 5°, e pe
lo qne pcrteo,l}e alil Culto e á 1\Ioral, Da pena de
prisão de 6 mezes a I aI1UO, e na pecuniaria di
50:tfJ a 150:tfJ.

6,' Calumnias, injurias, e zombarias aoS dil·
ferentes Cultos estrangeiros estabelecidos nO

paiz, com pel'missão e g.!rJntia da COl?stituiçãoo
Os responsa veis incpnem na peDa de ,pl'i~

de:5 a 9 mezes, e na pecuniaria rIe 30 a 90
7, ° Imputações o1fensivas e iDjul'ias expret

sas, ou POI' nllegol'ias ao Imperador, á sua n·
gusta Esposa ou ao Principe hel'deiro.

Os respoosaveis incorrem, pelo quc perl
ce ao Impp.radol', nas mesmas penas do § !l.'
pelo que pertence á Imperatl'iz e ao Prioo

- hCl'deiro, na pena de prisão de I a 5 aooos, e"
pecuniaria de 500 a goo:tf>. As injurias fcitas'
todos ou a cada hum dos Agentes do poder elO"
cuti\'o não se entendem directa nem indirecta'
mente feitas ao Imperador. ,

8. ° Injurias á RegcDcia ou ~o Regent'l.
Os respoo oveis inoOl1rem na pena de I aS

aODOS de prisão, e na pecnniaria de 500 a 900
g. o rn j urias COO~1laJ as Pessoas ua Familia lar

perial. . . . , •
/ Os respoosav~is incorrem na pel)~ de prJiao

TITULO I. - Do& abll&Os da liberdade de exp' •
pensamen~os por impre&&os, por palav~as ,e manull:
e das suas penas.
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ColI. Braz.

Hc' pOl' bem sancciouar e manual' que se exe
cute a Resolução seguinte da Assembléa Geral:

Art. l. ° Na cedula .de votaçãó para Juiz de
P~z e Supplcnte será dislinctamcnLe deSignada
huma pessoa para Juiz ,]e Paz e outra para Sup.
plcnte. Na falta dessa ,Icsignaçiio, entende-se o
1.0 rlomc escripto para Jui.,z de Paze o 2.° para
Supplente. -

Ad. 2.° Apul'ados os votos para Juiz de Paz,
ficarú eleito o que tivt~r a maioria, c os votos que
l'eeahil'Úõ em (lutras pessoas serão considerad'os
como "ot05 para Supplentes, e se juntarúõ a es
tes, formando-se com huns P. ouLros a lista gel:al
de todos os votados, a qual serit lançada na Acta,
depois de declarada a eleição do Juiz de Paz e
incluida na participação á Camar-a : e esta Acta
ficarú servindo de regra para a escolha de Juizes
de Paz Supplentes.

Art. 5. ° Sel'lI Suppleote do Juiz de Paz o im
mediato cm votos, c assim sc proseguirá até o
ultimo "otado, extinctos os quaes, proceda-se a
nova eleicão.

O Visc~nde de Aleantllra, etc. Palaeio do Rio
de J.aneiro, em 15 de Setembro de 1850, 9° da
Independencia e do Imperio.- Com a Rubrica
de S. lU. I. - Vi conde ue Alcaotara.

DECRETO DE 13 DE SETEMnR~

, Coll. Braz.

D. Pedro, etc. Fazemos ~abel' a todos os 005

nos subl1itos que a Assembléà Geral decretou e
nós queremos a lei seguinte:

CARTA DE !lU DE 20 DE SETEMBRO.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO.

Call. Braz.

Bel por bem saDcciodar e mllndar quc se exe
cute II resolução eguinLe da Assembléa Geral:

Art. Unico. A disposição da Resolução de II

de Setembro de 1826 he extensi \'a aos receosea
m'enLos ou Cel,ticlões da al'recadações das heran
ças dos defuntos e auseoles. O Viseond~ de Al
canlal'a, etc. Palaeio rIo Rio de Jaoeh·o. em 14
dI) Setembro de 1830, 9° da Indepeodeocia e do
Imperio. - Com a Rubrica de S. lU. I. - Vis
conde de Alcantara.

lei não pndel'ú celebral'-se, debaixo de qualquer
, pl'etexto que seja, com os Africanos barbal'os, ú

excepç:io daquellcs que actualmente existem 00

Brazil.
Art. 8,° Ficáo re\Togau;ls todas as Leis e Dis

posições em contrario.
l\lilnu~mo , pOI'tanto, etc. Dada no Palacio do

Rio de Janeiro, aos 13 dia5 de Setembl'o de 1830,
9° da Inr1epeoc1cncia e do Impcrio. - IMPERADOR
eom Guarda.- (L. S.)-Visconde de AlcanLara.
- Com os l'egistos competentes.
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9 9 "~I ~~;t~~ ' .. e ona pecuoiaria de 159 a

~~~'í";J "i' , ",. I ' I
l )'0. njllrlas Ú Assl'mbttln Gtiral Le'glstativa,
a ea\IPJrPuma ,Ja~, .camar.a~, QU ;I cada hum dos
seu~n~mbr~s,peras op!ni,ó1es qp.c cmiLlirem no
exere~~ ~1,I\tJ~as.fp'Q.cçoes. . "

O."fR",po nBa YF-,l" qlla to. ú ~sembJéa Geral
ou Dloea(1a qUqIa{rl1Is' Cal"\ ",ras, ineol'l'em na 1'e-

d J, • • A." I t' ,. ~ , .\
na ,llc,YflJa? '~IlJjliJ~\ .)1 iln,lloS'J oe nalpeGllniar.i.~ ue
~9~ a 900J/iJ.~ oClJ1P ~\>l a cadillll!1Il U~ ~e,us fll~m'
br~j "pa d~ ~ a,l ~//!l,e~os llc..pl'ló:-ü, a 200 a Goo~:.

II:. }nJ\lrrí'~ 8~nt~n!IQ Im'p,Il,ta.ç~cs ue. erimlls
JlP'~\IÇ~ ~m qp~ ha I,uljar a ílcção popular 'ou
proce,i,ibcn~o omcial ~'?' just!ça~ eonll';I co'r1'o
r~ç~e~ ef q,uarT~<tUfr, ~n;!e.r~pad\ls ,que e'xerção au
lo~iJaM puP~lga. OH co[!Jra. q~aesquer pessoas.
.O r~.:pJ)ns"H:c~,,~ão admllt'ups. a p~lJ"ar taes

impntaçoes para serem relevados; aliaª, incor·
reffi, e~J~, il~jwias ,<i0ptl'a eOl'pOr<lções, !la !?!na
de 'pfJ~a )11: ~ j~ ),8 ,me~f;s, e na pecunial'ia ue
200 a ~9P';fj; ;,:-c~tra ?S .f:-rpptega.los rllb1i~,0~,
na ,pç~,a,:l,l~ 'pl'lsã9_,glfJ,.;.~ Olc.~e~. li I l,I.n?,o, c na
peçullIaJ;Ja de I qo (\d.)PP~·. CcflJtr3 quaesquer
pess~~s: na 'pris~o ~tl.. a 3 mc~es? c na pccllpi;l-
~lá.A.c,A? ? .L'/>O;t!J ...". _ o I' ,

I 1,~'j.rn!urJH§ ,~/ CO~'por~çpes ol;J. a Em~rega
dos, llubhcos" .lln~utartcIo-se-111qs. Infracções, de
LeIS no desempenho de ~c'us'Ómeios ou abusos
de autoridade, não st:odo taes inlraccocs e abu
so' da natUl'eiaU'aqu~lIes dm que t.;m lugar ae·
~~ ,pQ~Hhl.l° ,oau :procedimento am,eial de ju·.
tiça.. ,' ~ll"\0 '( , '. •
-op. r~~'()nsllveis E.iQ !lgmittiJos a provar, e
n~o'plr:~cq4o, ,inc9-rrem"R,uaoto ús ~orp.oraçóes,
na pena de prisão de 2 a 6 meles, c na pceu
niaria de 40 a~ t"20W ; e\\.lqunnto aos demais Em
p~ell'a~os P;p'qliços, na de pl"is,ão de I a :; mezes,
çnapeçul ~l'ia .de 50 a 90;jj). .
_~, lrilJri~ cO~ltenda factos ua viua pl"ivada,

ou cxpre SÓt;S a'qroontos~ 14Jrigidas a deprimir a
fama ou credito do Ciuallãa, seja ou não Em-
pregaqo guhl!po.. _
O~oresp~p, a:v;ci§ não são adf!littidos a pl'oval',

e 1~G9Jr.em I,a p~nlJ de pris,ão de I a 5 mez~s, c
Da pecuniaria de 20 a 200:t/).

J,r~g,o :; r' ~~~ fã,oCl;iminosqs, e p:?I' is~o não
d~o lugal' ..a fOl'mllcã'Ü Ac, process05 e imh sir.àQ
4e ,P~~iloS: , '-"'" ).. .. t

!.: As analyses razoa veis dÇls principios e UiOS
fe~glO~QS.; .

2.° 'A~ analises l'a2.08 veis ua ConstituiçiIo, não
se.8lacandfl as. suas bases fundumentaes c das
~i~ exiS~!1te,s, sem provoe.ar desobediencia a
eUas; as censuras dos act!)~ do Gorcrno e da
A~~jni ~Q Publiea sem se atJcar a sua au-

'lo~lllad~ legal,. e ,as allcgaçães em juizo, nã("l
eDd.Q ~trailhall, ao processo, e sendo Ccitas todas

as dItas analy~est censql'a;; e Illlt:gações, posto
~e vlig~I·c!s.a~ Qm ,su.b,slangia., em termos dceen
te Il come4icJJ9s.

Arl,igo 4. ° Tambem ap'usão (iS que publica
rem ~ravuJ'as s'ediciosas, difl"amatorias e immo
rAaes, dirigidas a algum dos fins expressadus ~os

rI.. iOe :1,••

qs res"pDns~veis incorrc'lJ\ na metade das pe
TONO "Vil

nas qllC em tae~ ças.o, se ip;1pqrJ,à,Q ao~ qUll abu-
.arem por escrip.tos ilmlJ'~ "9 .. .' o, ,

Arlig,Q 5.· 9s m'lsll\~§ Ç9!os'cm. q~e por esta
Lei S~OpUI i.l·_ei~ ~s ,ab!jfos (tóllibcr4ad~ 4a impren
sa, ão ig~alme'1tçoplJIlivcilj9~ abLJslI da:<lllllavras
e dos eSlll'iptos não impr:'f0.sPs; mas. r1Çl!,ilbusos
de palanas em que tem lugar a accu ação ~or
l/ffieio publico, he ueceSS31'ro .qull ~e prove eft·
deotemcnte ql.e as pala\'l'as forão pl'oferitlas em
altil~ voz,es, .cm publieas reuoiões, com mani
feslo hrr~'n'o 'I'e ~l'vocar'oli de m1jul'ial'.

t ., I ~(" (. ~ " •

OS I' pau a'vels mCorrem na,; mesmas pen:!!
do Art. 3nter.edente. . ~ ,

\.rt. :6:° lfódfl . o e;éripto será lido e interpre
ta'do para o julgamento, confom'le á~ leis da
f!na Jterm~neu.tiea, e' júmais será julgaHo mera
mente tlnt pl1ra::es isola1~s e de locadas.

~rtiko ,." -He responsa ~elo pelos o
qualq\lcl' inípressd ou gl a-vl1rá' : "

I." O impressor,. o qllár licaril i,ento de
res'ponsabilidach! mos,t'rantló por escripto obri
gaÇão de 'resp"ii abilidade dó hiilllr, cndo este
pe.s(!u coilb~Ci-da : réstdente nõ nbzil, qu'e es
tej'a no go~o tio lhreitóS'pollli.cd:õ, lIalvo quando
escre,-er em eau~:1 propri'a. ' o. I .'

2.° O edit.li· qLie seo riga,lI', o qual fie ii
isento d,1 responsabilida'de o mostraNdo ohriga
ção pela qualõ'à!Jtof se rcspoll abitise; tendó ~s

le as m~sm~s qnàliahíles exigillas' no cdit.ír 'pafa
escusar o- in'p e 'soro o I '

5.· O autol' 'que se ohrigou. o . ';
4.· O "entlcdol' e o que 'fizea' 'Jisu'ibuir o Im

prcs.o~ 6U gra vu'ras, qu:lhdo oão c nst, r quem
he o ilnpre550r. r "

Artigo' 8.· Nenh fi impressor po'der:I'impri
mir ou publicar qualquer 'escripto sem que ne}
le desihne cm do'ns difl"erentes lugares, c de ma
neira que não possa eortal··se,' a tlenôfuinllção
da Typog,-apltia, lugar e anno em que lle im
presso.

O rçspomavel incorre na pena de 50W' e na
pérlã 10' exemplares. 1"

Artigo' 9, ° Todo aqoel:lé impress/)r que im
primir ou l\u-briblrr qualquer csl:tipto incurso em
(Ilguus dos AI't . tfesta Lei, debai o de nome de
pessoa qhe Se nãoobtigára a respondc-r oa fôrma
ilo Arl. I" .Ie. te Titulo, p:rgaril a multa de 00:tfJ,
além da penas em que ineOl'rel' pelo -abuso do
escripto.

Artigo la. ti mesma penairicorre o impres
sor couvencido de haver falsamente designallo
a Typographia e lugar da iiriprc são do I:SCI'ipIO
na fôrma do Art. 9. .

Artigo I I. Todos 0.5 que imprimirem ou pu-
-1)licaIOem ou venderem escriptos ou gravuras j~

cOlldemn.ldaS"" p~lo abus,o.s considcl"\(.los taes por
esta I,cj, incorJ'em nas penas·impo::tas aos pri
meiros réos.

Artigo 12. ão são re·ponsaveis os que imPr: !r~m, ou de qualquer modo fizer,em circu
lar ii opinii>es e os discursos enunciados pelo.
Senadores QU Deputados no. .cxercieio de SlJa
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dllsrgnaUas 1õt1iíafltô 6fUlí ~, 'comta-iltó 'q'ne "não sejãó aI erados es-
f sencialmente na st'ibstllltei'á OuYé'ml:t. '

. Artigo 15. São1resp'ó'D'saveis pelos. aI> . os de
escriptns nãd impressd~."ó'autor', e sé pro'v'àl' que
Oireuh'u'ão com o seu consentirll~DtO:, cQmo qual
quer outro/que'os c'l1ID.munical':;

. .' .... , "=,,,r. "~o .. '

TITIILO 'JtI••- Do ,Eh:!l~ão dos Jurados e Pl-omotores ,
"" j . go,Ju1lY' ,I' '.>J ,.(f n

. '. i I n~, .f tf .J' .. ~~,

Arllgo .14. l,{w .p hl(ma qa ç'c1~PI1~ e, VH-
l<ls ha e. ~ qum "Co~selh\l. de J\-ll',a~s",ll-l\lito pe
la mâneu'a segulOte :

"*-rt. 15. A;,' Gam,\r~s ~~unicip;.l~~;' ~pq~s de
tomllr.9Jll posse, convoca,J;uo ps .Elcit01"CS, da ~lu

n~cipa.1ida~ , ,c junto- 0,1' Vereado.re~ CP 1 p.'
Eleitores ~lcg~çi1õ na§ Ca'pi\ae.~ das Prôvj9~~~s
60 homens, c nas outras Cidades 'c Villas 59,
para Jurados~ com 'lS, fll,\lsmas fo('(nalidade3 com
que se elegem os Deputados á Assemhléa Ge
tal . lati ... .N~ ,!,IlCSll;la oc~lõ1ão .c pela..lfIcs
ma fórma ~p. clegeljÍ,i.hçfl1' rrom,otOl:'par~, Çíl~fl
hum dos.dll'OS Co.qs;C)hos. l' q

:'IÁl'ti,gO( 16. SãfJ ,el~/ghvejfi pdos os que pouem
&eJ' ,El~itores'l á ,exl<epção flQSl Senadores, Depu
tados" Conse!qeirps de Esta,4u".!)l;jni.'ltl'os de Es
tado, Bispo,. Magi tl'a,d.o Juize~ Ecclesiasticos,
Vigarios, Presidentes .~ Secretarios das Prol-ill
c' " Comman<!antcs .(as Arm~\õ'e ÇOJDmandan-
les dos COl'p~S de 1', ~_!,l' Li()hl\, , '

,.05 ~.foJ;Uotop'e~, d~Ye!jU sHJ _.(ormado& c;m Di
fCltO ou dl'ogad,os de prqfissap, e oDd~ abso
lutamente os não houvereIl?, eJeg,ell·se-ha quem
parecer mais apto par'l ~,!s0-l-.Ç !wder*õ ser recon
duzidos ~o:osunt,in~Q,dlflS. ( J': I,

Art~Q< .'7' lfeita~, as l'elejçge~"extrollhü'·se'-ha
huma lIsta authentica de todos que tiverã8lv9lOS
tanto pa,l'íl 'Jurados, CQmo para Pr@motpl:es, e,
por ofd~m do Presidente da Camaryt "e,spectiva)
far-sc-hao as l/edulas que preC~~íls ...fô~em com

d
- ,

o nomes os tquç..(~evem sen'i1' pa conformi...
dade do Art. ,15, '\ quaes se rccolh~4õ em hu
ma urna, quc ficíll'á guardada com a lista total
dos 'l"ot"dos nQ Mchi."a,paCamara. ,'.

Artigo IS. o mêsmo P,rCj~de~~e. ~J~ Camara
maoda}:ú aJ?x~qlPs luguç,5, P4b!ifo~ e, <Lo costu
lqll, c ~.u.bl'ci\r p,<u: _via <lo ~9rq" ePâ~ícuqQ'os~
a I'ctaçao de ~Q~IQS QS que rivcriio .vq~os. ,
. ~rtigo f9',/?1?EI~tQql cntr,a "'úõ "logo e~ e.~JlI':

CJGlO, e el'pr,w ~ at~ ~ereOl .o,utrqs (I0m~Q.os,

c só R0d,c:r;j"õ e 'pusar-se ~eqdo maiores de,.o
aooos, ou te~ldo impedimento pby iêo. 0l,1. ~o
ral,. rcco,94c!c~do p!1lo Plcsmo Couselho de J u-
nd~ ".. , . .' ), '

TITU,LO IV .- Do olUIY QfJ ,Accusação.
". . ~ . I. ,

Artigo 29, No (1ia dcsignad'o' para fortn<lcâo
do Jury .dê abQusnção ,àbli. nfló-se lprc-s'eutes
1\.0 lugal' que fÕl"det 'rnli n-frd, ,'Jui7, Je '.eJI·citb
com o lJ!scrivão, 'HS' Ju~ra'ao ',' ô",Pí'otttutor e a
parte aecusador3, havelidb·a, rrafif- Jui~ de Di
reito ahrir ~ ur~al ~ l'el'ificar PJlblic~'méntc que
nell•• se aeuao tbon' as cclll:Jl~s, te, f6tendo'a~ re
colher outra vez,' ma-odarlí'bxtl'al'lir por tlu'rh me~
nino, q: ceda]:!., se o JUl'Y f6r Dás f;!;ipita das
Pro,"inc'ia., 16'hó outro lligtl1·e.. • - : ' '



apr!!sen~tlas,. tendo-}htJS' p,l'imeiro CleferiJo ~ ju-
r~ento.ldq .()ostum~. . . 1. .

··,Ar~j.gq•.~o.. T oto ..p autor ((orno o r,' p seu
M ogiJ;flp ,. p.odem la'f.M á te)jtémunha~ a .pCl"'"
gllntjlS que )cd,garem'lneot:9Sarias; e se te,rminol"á
eM~Acto QO~. III sust,lJntltçã.o. de Direito por hum"
e p~lI.;a p.arte.'· "

A'rtigo 51. No periodo das discussões, toma"
rãõ QS lui~es de Facto as nolas qll.e lhes par~oer,

rOlPpeodo.-<\s logo qu~ lhes lÍao forem p eci.s.a§.·
A!tigo S2.~oh31n4o"T e a causa em lestado 4e

ser decidida, o Juiz de Direito, resumindo CQ~

a meiQ" clareza pos 'vel toda a materia de accu
sapão e da dçfesa, e u'ruões expendidas pró e
c~tr~, propor' por 6ElCripto ao Jury as segllin-
~_ questões: [' t

....., Se no iJnp~es~o (ou naqu:illo. qUG' fizer o
objeçto da d~Quno.ia) houve abuso jl. •

~.' Se o aeousado he criminoso?
3.' Se es,tárop.m.....rehendido no Art. da Lei em

qtlll flli denunciidQ, Pu. elill outro, e em..o..qual
4.' Em que grito de pena tem incorrido? .
R,' Se>nQuv16 re:il)oi.deno~a·(s~ disso se ~ata'r).
6.' Se ha lugal' a indemnisação.? I I' r I

!~ugo 53." ~tjr.ando·se os Juizes de. Eantl\> á
Q\\tr-a &ala oQ.l\(eneJl6jatláõ,s~, eá po.rtaa:fecha
da&, 5.Qhl'4:1 <cadll lIurpa das qq~stões p'ropostás,
e o que fôr julgado pela rilaiOI',ia ab o.lula ,será,
esoripto., assj~nado e publicado, .como n,n iury
de allll\lsat;:ào· J)eç.jdJdfu,;l p..ripleira quftstãn oe
gativame_n~, p.ã ,se llratará mail! das .outl'as;

Artigo $4,., 8tH\;; dfteisão :fôr o.egafiva, o Juiz
dll Diroil~' por liual ~~a" nOs aut.os1 absol
l:erll Q. ~Slt~o,.'nrdeuando a.lIua soltura im
med.iatatw!nlc.(llo cas,o que.elIe· tenha sido pos
to em ,cQSwdis) , .1:' o levantamento do seques-
lr.&. ",I II 01'·' •

Arti~o 55. Se a,dellíião·fôr. affirma'tiva, a sen ~
teD~a bOJlde~~l'll!' o l:éO'lna pena oor.respundcn
t~, ordenando a suppressão: das peças. denun
olallas. . "{',

Artigo Só, Se fÔll" nffirmativa s.ó quanto ao
abuso,i ma negiltiva quanto 'a ser crilIlinoso o
acou.ado,. ·,Jui.... de Dilleito o absolverá. e o
mandará immediatalOenté soltar (se livbr si.do
pvsto em cuslod' h, mas ordenará a suppressão
das peças ii.lemlnciadas,. ,'.

.1 I.. D"" ,
TITULO V'.- JSposlções Geraes. i .,

l!iig.Q~:;l ..O iru,iz.es:de Direito:, para as cau
sa 'de que t:íl~a~ a pr sen'tt: Lei, 6~rão.o ,Juizes
tet~it<lri;.l.e cow.lwoilJ.diQlr- o Qrimina1i e. ha v,endo
~I do hu~ seI' 'jl'íli~ ~Hernativap.len!e .p,qsec-.r s, pbs.titllindo .se u.us aos olitros, OQ ça~o

Ueçe id~d~- _I' , ! . .
. AxtigQ 58, ~Il~' ub ~tUll' os JmaJos e Pr.o
~otores que m~lnl exn pu. Se ~U8eQtareP1 por
~~po :..llr Ilgpl!Q (Q -que COlll jI' necessaria an
t~lpa~o. &Ctt Vill'ticipado ao Juiz ç1tl, DjreitO),
c amq~MHJii01 ps immedjatos eJl1,-VQtos. .
" Ar..tigõ ~,' l'euoiões serão em -se óes pe-

lJOd.icl\'S ..dft d~u~ ep:l. dO\ls .mezes, na Côr'te; dO'
q"ittto ~m fPJatlj~ Iljll; Capjtaes das Provi,ucias ;
~ ~e. ~~ ~ 8ei~ OPS l).utroslugares, e nelIas S6J
~du'< t~<1o Q.lõ pro<:es 0.5 que'estiverem .com-

petentemen~pre.parados,. sém <(Ilelfiqne.arbitrio
de .ae.reserVllf6líl ,para as eguintes reltniões, ~

preferindo sémpt6 nos. jqlgamcotos' os Jirooesso
d.o!, réo.s que tjverein em 00 odia,.e entre el
les aquelle cuja. pr.onuil.cia ouclecrelo(de .acc -
sa~o· ,t<},l,' anterior. ,- ... I

Artigo 40. Os. dias. em que eUa§; de~m priw
cipJar' 6~rão com a"DCoessaqa. anticipa9áo ma,,"
ca~os( cm Edita.es:·pel!!s Juizes.de Direito com
indi,vit1ttaçã,o dos' J arat;!os que de~em compa..
recer. ;1 .

~ão . ti farú. p'orém, oonvooação se Dão hou
ver que tnatar•.

Artigo. 41. Se ebre,icr algum caso extraor
din;u;io, que ao ll'omotor parc93 que, por: se
não tra~ar immediatamente, póde.. ser compro,"
mettida a segu,raDfoB puhlica, o Juu de ~ir6Í o
fará convoQaçlio,~tl!aordina.ria.· I

-Artigó 42. Nu ICaSo que s~ não reun~..todos

os Junadt>s I~OU a se ·-0 seja ordimmia ou. ex..
tr~.ordinaria), p!,Qccde.r-se-ha,· todav'a, :ú ~ ma
ção do Jury'~~ e dons tel1§lQ.!! 'da totqlidade. 00'
Jurados se acharem. presentes .! " . : ')

Artigo 43,. O Juracos .que lÍàltaiem;/Js Aes':
sões or.dinal'ias on.e mordinarilV' j ou· qile,ten.
do compsllecido" sa. SUSCO 'I'em ante de ulti
madas todoS' .as ca.usas, serão nrultadós, segun
do 'O juizo do'~uI'Y:; e p~a ~aiória absoluta d~

\'otos, de· 20 a #fJ':jj), saha,s.e tiverem: justa oau
sa pro':,adà pe'ra te o mesmo Jú.ry.'

A este; -pertence fazcl' naqueUe mesmo acto a
imposiçãG da' pena', olançando-a por termo em
hum livro para ·ssd'ld.estiriado.

Artigo 44. Não havendo possibilidade. de se
formar Juny, o ;Juiz cre·:Diieit0 multará,_na Jór
ma do artigo ante~ dente,l'tDdo o 'que tiverem
fal~ado sem justa causo' pernn~e élle, naquelle
mesmÇ) a~o apTesemarl3. . ' ,

. Artigo 45. Entrandp-se nó orteamemo para
a forma!lão do Jury, e di JIlooida que o nome
de cada hum Juiz de Facto fôr sendo lido p~
lo Juiz de Direito, famo o.. a.ecnsado e aecu a
dor suas recus.açoeSI CID as motivarem.

O accusado poderá recusôl" -t.anfOs quantcs na
conformidade do Art J(~O ão n~ce5~arios para
fOI'mm Jurt; o accusador~ depois J.el1e, pode.
rá recusar,metade deSse numero, e se p,~eenohe.

rá o numero com Outl"0S tirad.a.s á sorte~ .. '
Artigol 46, ~'Se. os, arousodos rôr6p1 .dous ou

mài~. pofl61lÍlõ 'Qombinar àU3S I'cousàÇões, IDas
não .combinando ,:'roouspr.iu mtda: 110m parte
que lhe toa.ar propondioaalmente:.; Se algum del
les não ql1izer recusar:; I fol'Crtérn ·sooem. bene-
fuJip dos· outros.' '. • I.

. Artigo 4,- São inliibitl.os. de servir no D1 mo
Jury ascendentes e eus cles.ce.ndentes, sogl'OC
genro, Írmão&.c eunhactos, dUf'<Int-eo ounha<lio.

Destes, ,o. primeiro qpe tivec abido· á sorte
be que .dêv6 ficar, ~u s.endo impedido. ~

Artigo 48. Os Pr~ololles devem OffiCÜ1rl 'CO

mo acou-adores publioos, nos· casos do Art. 2"
S I' até J Q, inehíSlve; ,

bSJW1is .oa oS.- só a parle oifl1ndida seJ1iÍ l ad.-
millida a aliow;a.l" I

Artigo 49: ão proseguirá, porém, a acou
1a5**



aa!fãOtnol JiJry :de .jol~ação ,nOS'lçasos tIo § lO
f dOo Art . '1&'" t:ni cspressa aUlorillaçáo tia Camara

Legüla'iva conlra" a 'qqal 'VCI1 'S'itIQ 'dtrigida a
-dfTensa; ou dc,quallJtrer deHas,' quanllll'1l1 otI'cn lo

,fôr conlra lAllsenlbléa Geral.' , '. r
Arligo 50, Qualquer Cidadlit,; pOde rêpresen

tar 80":lt ro&10tol- paJ;.a cste .omeiàr m)s ca'~b8 'em
que o d(!.qlãizcr,.,parll o'Q'Uc lhc'suli'ministral'à
o impreo: c briptô ou gl':l."uraqlle dunuóC1ar;
e seo abu':lo tívurlsido por palanas; 'lh"'1i o'óm
municar'" POI' escriplo circum:jlanciadarnenle-,'e
com dceloração do tcmpo dolol}gar e' JItS tc5le
munhas prcsenciaes ao acto denunciado.

Artigo 31. Se o Prom&tel' se- rel:lI:jlll' a esta
requisição, promo,!erá a ace sação o seu ;:jubs
tituto (e assim "D\ tlial1tc~. e ' 6> ptloee(h;r~'" con
lta aquelle do mesmo inodp que.se .procede 'don
tra os que pre,'ariciio 'ém' sous oJJiçio:l. f

A~'5,. Na petição ~llariúnGia d~ qual
quer imjJlms'o ou eserípt(JJ~ se .ar~icl1l rú' o se'
q.ua 'ficará Ü1tlispcnsa'Y~lmente'a prov.ooa:ção, in
ju 'a, 01Í :qualquer ootro facto dilf-ama\orio ou,
offcnsiYo (Iue der motivo ÍI queixa. .
- Artigo 56. Ri)} tOflo' O caso em ql.le o abú:lo
tiYer,/Ódo porpilanàs" formal-;)se-lia, perante o
Juiz dê Pa7., -e lá requi~i~ão do Promotor, ain
da s.em demJhcia, õu da ,Ilarte (,ffeuditlh, hum
processo "el·bal,:. 'I'eparator.if!;l que :!erll ;entre:
gue ii 'parleltnleties:ladu paI'" Btentarsua acção.'

Artigu 5q.70' impressolles,~C';io;obrjgadqsa
mandar ~o nromot~r do Jur~ onde. esti ver a im
prensa hum exemplar. ,de lodoras !lbras que im
primirem, sob pená dÕJ'dópLO' ..do valor do im-
IJ ressol • ~ 1.6 -.

Artigo IbiJ ' Pal'lieipándb .0 Fromotor' por es-
ripto ~lOq;hriz de j)il'eitOT qne 'o imptessor' fal

tou a essa ohrigaçitn, procedert, o Juiz de Di
reito ux·omcio, mandando autoar a partici}lação;
c, sem mais fOJlmalidades que a 3udiencia do im
pressor, lhe im'porá a pena".ol1 Ih'h releval'à (la-

ma ju~to fôl'. '. , . l

Artigo 56. Nenhum privilegio i~cnta a pcssoa
alguma (excepto oquellas qUI: tem seus Juizes
privalivo:o, e:eprell~amentedesignjlJos na Consti
tuição) ile ser julgada pela JUrJ ~o SflU domi
cilio, ou do lugar li,) delioto, 8e alo Jôr lIéhada.

A1'ligo 5,. Quando no Jury de accus.ação, on
de (,m 10Jo o caso a acção ueTe :jer inlentada,
se decidir fJué "lia 1Í18terra para llccusaçlio, li a
responsabilidade recabir sobl'e pessoa que tenha
seu~ Juizes prixathoos pela -.conslituição, serão
rcmeuidlls' os !tutos ex- oilicio pelo Juiz de .t.>i-
reilo ao Tr.ihilllaI tompetellte.' .

Arligo 58. Em todOs os ('uh'os caso~ cm qbe
no Jury dc accusaçãu e declarar que ha mate·
ri;, para aecusaç.io, e thcr sido parte o l'rQffiO '
tor, lõurão remetlido~ n~ autos ex-amcio para o
Juizo competente; e quando a accusação fôr
p~rlicular, se enll'egúráõ á parle oft'endida.

Arligo fiO. Todas as questões inoil1cntcs, de
que depllnderem :J5 dt1liherações finaes em hum
ou cm oulro Jury, ~crãll clecididrls pclo~' .Juizes
ue Faclo, ou pelo Juiz de Dil'llilO, iegondl) a
malcria perlencer a Luma ou Outl'll cla~silioação,

conferindo eulre si 'no cadO ~6 duvida.

** ~

Artig60.. N:t' óncn ião;do dêbaté;,·mil
interromper a quem estiver fdIlándo, ~'btrt~
as questões} do A:rt.1I 5'2 -sejãoJ,ptol)t)sl-as'.,ôder
qualquer I1Z r <1& J.ila6t'o fá'~ !~:l' ób ~l!tÍl~~'Ib!
julgà't convenien lls;·f...lzeriríftl.....~ dfl!; o1(fIW·
guma' testcmuflltà, c pedir qu\! ó' lur;r ot "fOIit
qualquel' ponto ~arlicul~r que julga'r''ile i!\\,~
lanljia.' I' : _ (

Artigo 61. Q}laOao fôrélh dO\1~ 'otr '; lilis "01
réos; ()l Juiz de Direit ptQPOi'il aO ~l1rY"SJjb"

é'adn hum :deUe:l' cm partibulor ~s ,~ué:llôli
Art. 52. n Ir ',I,', I:

Artigo 6~. Tambem separará 35 '~Utl~1
quiíbuo os pomos da-acta ~ão -fôf!em di'feh/l

Àrllgo 65.1 Nos delietos cm lque f:lra,lei1tilr.
põe hUllla penil indelerminada, Ii~andtl ~~
te o maximo é minimo; considm-r"é:"~etres :gr'àd :
10 o da maiól" gra'vidade, 5" b 'lllllmenor, ~~'t
medin. ' ',J' '

'Artigo 64. Ao' 10grá(.lSlll~pl,lgarw-oma,'
da's penas; tiO 3·,'0 minimo J'f~ nb ," 'o med
entre este e: aqu~II11; ,,' '( "."" I : ,"', r I .~

I Arligo -65:, 't'as reincid6'OllIÍ'3 'a'tcresCC'ri
talle das pep'a"s.," ,', ' I' i "~bil f;,'

A1rtigo 66. A acção publica; pelo~7crilfe
que trata esta lei, pre~C1'eVé éM'lium âl\DO
todo do dia cm que !le'fez pulilico 'O a)juS1)
daria lunlar á deJlUncia. o, \'g.r t 'li"' \

Artig{)l) 67' A acção particulol"~és'cf ~i
tres anrtop; ainda qua~doltenJra Ji'av,iúo~rq{lallfu

acto que pareçlt interrompe:t a-pTe cri~~ão.
I'~rtigo 68. ,De núllQ-lllda' 3J ~enteQ~ lJ1iôféri,

da por oulro Trihunal (11\ J,uiz~ que DIio f6rd
tlS do Juty competenile, e'hnnc 'pMd1'lzirilJc,~
to algum, nem mesmo1par.. senlr),je fninUineftO'
1'0 Ú nOTa aoção no Jl1ir.o ;1;'1116 ç(libp~lIia."

Arligo 69, Dos Jespacho~ do Juiz de DireitJ
sobrll ~ organi ação do- pl1oce!5'lY, i quaesq*t
diligencias precisas, não hoverà!aggravo d
tição ou instrumenlo. o" , "

Artigo 70. Das sentenças proferidas por,1JieIo
do Jury não haverá outro recutso senão o ,duf'
pellação para a Relação do dis",iclO, quando nao
(j,-erem sido guardadas as formulas pr.e8eri~

nesla Lei, 'ou em qualquer outra em que esteJI
imposto pena de nullHade,' ou quando o J uiz ~8
Direilo se não conformar com a deGisão do \fuJo
zes de Faclo, ou não iml'0z.er a pet:>a decre
Da Lei.

Artigo:, I. Julgando-se n~ Rclaçãó prb''''''~J,.
te o re'cur~o, por se não terem guardado 09 ~
mulus presoriplas, forMar-50-ha novo proel!
na subsequente ses'lãó com outros JutadoS\
meltendo-se para este fim os autM ex.om8i~

Juiz de Direilo quando a accusação tiver' I

por oficio do Promotor, 6 entregando-se á p3f'

te venocdora lIuando fôr parliêulor.
No 'caso de imposição de pena que 'não U

a decr'e'tada, a Relação, reformando a'sentlllfP
imporá a q1.1C fõr correspondente ao 'êfelicto.

AI'tigo 7~' Ha'Vendó imposll'iltilidáde de'relfO'
var-5e o processo 'Perante o Júr:y do meslIlO iii
gar em que se proferio a sentença de qt1e &/1 ap:
pello~, fôrmar-~~~ha' no do lagar mais '\'i'zin~of
ou ém outro emqué ambas aS patles CODvcol/ãO.



lti'l)!1JJ?qolll -e.,.I)ugar:a.allbu!lIçãO, fi elle lCYbt
ll1f'fi j o Ji~Of! rio Bel!~ 1.1 '1

Artig8"8r Ficão abr.ogadas,táda as ~ei3t AI~

.' ;; ..
nEsotírç"o' 'DE 22 DE SEt'EÂínno.
j ; i I ,

~lann8criplo aoltsentibo•.

:rÓi a cOQ~l1'Itar o requeririlctltó:de D. Jphigcnia
Jesuina da LO'z,em que pede ~ gr4ça de nletade
úo' ord,c'lado que reuc). seu 'tallecido marido'
Jose, ~é~x Ecrnande::; éomo F;scrjptu~ari!l e Gua!'-·
da tj~rQs ,da Junb~ d~ \E:ttr~cç~o 'Oiàmanlina·
do 'l'CJlic'O .com sobrenvencl;l a suas liIhas.
Af~~fã~háfã\> e,~k~,re9,~el'íme''ltb bu~~jllrorma'
ça.o (~,a ~Ita Junia CJ 'Yla~'I.b,s' jlarecere,~.aa~o~ pela
Rl!pan~ça,?.d? 1Jiesgnro L JilJhlico; sbbrl1 o que,
seriM' ,ou v1(1'0, th'!~'onllel1 b Procurador 'da Fa
ziMlfáfê di~~'e' que li pr.cfençãó'be pa terdade de
graç;l, mas lhe J'arcce'@c c1l3, recllhi.rá hemJ, pOl'
eIféit"ó 'd~~1p'perJ8rpied c enl~p'mavi~va óne
r a~ (le tao I~~rtlero' a fal!1ih~, con. tand6 de 10 fi- .
l~os ~e au?~t~ o s:eu P~rochci, vi,vendo com hó
nêsta ei,exe~~pra~~condueta,' ~~D,c~dt:ndo-$e~lIlt:~
e?mo re..'I~e.r~ a 4'-par~t: ~o~r_~epado.iL: séu f..l,lc;
CId,? ,natldo.com sqbr~vlV n(1!a,.~ ~pas filbás, c'm
~nt.o,sol!e1r.as"rep:1I:tI4apí-en f!~,~às qve,~ntt:s àe.
a~ah~l'" ~o~v,em exiq'l1" Qu~a SU}jp:'I~~nte nJoslrc
com certltl.aQ d ,coilll>e1~nlé .~epat.tiçao qua~lo
era o fredlt~ ordenadO, patá .lor.óarldó com "IS-'

la, coocl~~. A~ que ltlod'o a' Sóp'ptic'ante satis-r
féil,O, concloió ~ue ~ê\'i'a habilital'-Sc cm 'fól'mllt
legal. - . , ,

O que tudo 'Vislo, parece-ao Çon eIT.p'que he
indeferhel a requerimento, da uppli nlct por'
não eslarem na crayeira da Lei os sllrviço~ de'
Escriplurario da A.dministração -Diamantina. Rio

ê Julho de 1850,
!le30lufllO. -Çómo parece:P,aço, 2'2 Je Selem

bl'o de J,850. - Com li Rubric de S. M. I. 
l\~arquez de Barbacena. - "c1la-se 110 CllTtorio
aétuql do TlmOll/'O N,.acional.

BESOLUÇAÕ DE :22 DE ·SElfElIffino.

Mano8cripto 8utbcnlicu•

.João AnaSlllCio da Cunha, Escrhão DeputarIo
da Junla da Fazenda lto Parú, aposel)tado com'
meio ordenado, reclama 11 me"5ma aposp.ntadol'ia,
por ler-se-Ihe dado sem a pedir c menos llavcr
as mol~stias que dl:clara o respectivo Deeret4
que o 3posentou, e pede não só "8 dl!rogação des
te, como o competente ordenado que doixou de
perceber. RemeHeu-so este negocio ao Conselho
da Fazenda para sér consultado, e foi instruido
com documentos e div~rsos pareceres dados P""
la .Repartição do .Thes'Ouro Publico, sohre etJjn.
maleria J'ellpondeu o Procurad(\r da Fazenoo:-





I, .
~aDuscriptP áUilUmricO'.

. .
. 'Thomaz SOBI',eS de Andrade"eC. p o'poeOJ.s n
BTremata-r, com 10 por cerito.;o djreit~ da D1e
-lia da estiva da ,Alfandega'destácôrle, aOIl1':a OOQ

diçães qu~ oiferece'juntn no seu rcquetrituetlt'o,
O Jaiz-i1a AlfanBega, ütfol'mai1dQ,sobre'~e e

gocio, disse q.ue, j tendo ou vhlo o'Kdmini. tl'3.dõ.,
-dn méSa' da' esti va, ,ofl'ercc~:1O cb-Ilheeitn'en~de
8, 1\1. I~ a.suá resposm, em que se-oppocm â prteI
telliJirla arJ\clDa'tnçã ,-hlnto pOI' <IS entar CQl '!:ia
ses contrarias á lt:i que autori ou 3 : J'l~matação
das Alfandegas, poi ,dete.rminando e.ta que o
calculo ,~'\Ifei,to sour! o,p 'Q,quctoêJl!ledio dos 5
anno~, offerece,o S,UOplic311te ~ jl condição 15",

b d ,II 1.11'\' Jl111 1" ,
gor ase o memlO ca cu, o, o repdimeoto dos 6
m,ez\\s de Jitne'ih Ir é Jaoho corr,e.Hlij h.noo ,

- ônro~jlóÍ' se 'Iesiv ii'Flízehifã P'QHti ai; \,or
'q'U3nt'b, p'edeliêelidb aio'dcr hQ'e {i A:J!ü dega 'Ih
nien os geoêro qúe devião 5 r \Ies'jJacli,lldos na
estiva e cUJo des-paclli) JJioJ{ta~ a 'grahdb' alo'fes,
cbil-tpcrdôs,elles a ~ta 'uliíttlll I'épartiç-o pelas
'condiçÕ'~sI1", f2, e 'Ig', dépoíSlld~'~ffet!lU i1a a lar·
-l'erilat~ção sobro li c'Oiidi'Çâl6 15", 'tre'ce sayi'arrlente
·~ca'r é'tai'ií 'comsigu á me Ina -drrêl1Í'afll 50 'hQma
'qu~lira consrdérav,el nos dlreii!os da Alfdildega e
'todo o pro'Veito ao "Arrematante ,I pc{r ~aga pelo
minimb:'e cobra pelo maxjmo, ~ue à 15' cO,ndição
be di'ametralmente opposta ao Decreto do I'· de
Ouhtbro de 18i8,' que mandou arrematar pOr an
nos. irt'egu13res o cootracto da lX)etade dos direi
to 'das A1fanllegias, na fórma da ledê 25 de Ou
lubro ae -}827; 'ronjando por base pa\-a o preço
\do'cbj]trac~:epllra sobre' elle se recebe cm os lao
Ç~5, ü.ré'ndimellto noofriponio iÍ"l'eg~latpt(Jximo,

conhlélo ao último mez' íawne,diató {iquelle em
q?,~se fizer 'a' arreanat~f,ã~. Relativ'Jmcote ás co~
Ih.çoes 1\ 2" e: 19' , •~le' verdádc qde lJ(/l' POl'fana
do Jui; d Alfandeg~de (rdb Juhho cfeI 1826, ~e

~a'nttÓú entrar n'~s a'l'rij~~!Jf1s g'HiUãe 4lU[tlerode
genéros, que. cm co ofuTida/le a D retei de
'1'2 de Abril de 1810, deviao entl'a'I'Jed,espachar
'se Oá E tiV':dtê qu.oe pcl~ raem pedor o)con
~rari.o se determinasse; e ~Ol' oull'a l'ort ri~ de
'25 'de Junho do me,mo ÍJ)1no, se deClaró ha\'çr
~, 'ni'. ,'I.' approvad,6 'a'41 elld deli'l5cr:i9ãb,"cplé c
abha é\ctualmcnte 'err1 irttlmll oJ) 'e 'YàO'ciâ. Pelo
queFe'I'~e.Dceás cOQdiç'õe '. a íf'{ o·.,},a prfriilMa
das !Pl3C5 e'dcohfd o'refi -Iào Admllll 'lrodor ~e
'lóP'g~s' e tropeç~ll o'a 'xpeClieríte B&I'lU S3 e lo
cdInmercío, e na segunrla'contl'llriedadc'u:ó e pi·
rito dos tráfado 'eki tentes ,(q}Jc elLaS s"o em

LverlIa'de cónfoÍ'mes com o deterln'iná'dó Llos arti·
goS 2° e '·lIa lei de 25 de Ou 'brd 1IC.,,·$z7,

O Procurador da Plizendtr re 'o'lIdeu tJüe e, le
negúcio importa taoto mái deci'aií:-5e, qt'l;Jnt~

he consilleraTçl' a demora. <<Jue t~m 5dftrid~ no
seu propesso, E ,s'e confoJ'm~ c'o'm o Juiz, princi
palm,eo.tc!téndo em vi ta a.'Pohtlrih c 50 'de On
tóbrd der 82\), a disposição da ~c 26 de 'e:tr:r~i·,
fO do mê ID'O aono, '3 do Decrctp. de 22 de Se
temb o do me mo anDO, quantera 1, ora appl,ioa
Tel pela approvação da medida tómactd 1I1S '7
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. n'Êso. ~çió 'DJi 2~ ~~i f.ET~1I\BÍI~;!l
,,' _hnu8cripto authen'tico. ,I

, Foi a coosultac o dAl!cio. u.· 26 da Juntf
Fazenda do ProvInciâ do Rio Granilê ilo
com data d~ 15 lia ~e.~~bro. d9-.!~~&t, ~.
ª- mesma Junta,;em ç~lprime.!!lo I ~1:o"15ao
Thesouro. de 16 ~e &e~01brqc r19-1?1~~mo
remeUe as cOD<liçó?s. pqm: <JlIe •.foj G~cL.t~
arrematação dos meios 1)U'CltOS <la Alfandega ..
mesma Provinliia, <tutlIilU! crtl'icnnio que h.

• , l

de JanhQ de. 18:l6, a qu.e p~ m66Ul~ Informan·
f te! se referem.

Parece' ao .Conselho que não convém dividir
em ramos a arrecadação dos direitos de entrada
da Alfandeg~, arrelÍla,tilOdo os que iJe ai recadão
pelo dC$pai:l.ho, IlaE~tiya, c a.dmini!Wand& os que
pertencem aos armllZcns' ;, é qlle,.quándr) cenrJe.s,
se esea di \'isão , não erão ns cont\ições o1Ieneé.lo
das pelos .Supplicantcs. que fle\'êJ;áo, I;.e~úlár o
con.lraclo. Em 9 de Julho'.de I ~5~. ..l< l ' ,,;,

Re~oluçiio..-Como, parc.ee. Paçn '2.2~de;Setem..
..brot de .1 83p . ...,... Cqm .3 ,rohl'ica ·de S. 1\1. ~ 
)brque~ ue 'narbac na. - No. partollio '; actudl dJ)
TilesolU'o INaciqnal.j J' .... '.1 I. - fi.

1'".(. ~

BE OLUÇ\\O DE 22"DE SÚTEMBBO.
• \ r P# ,.

MaÍlu.êrlpto a thentico.
I • j 11 .

Senhor. - te Ç(lDse\~o dirigl~. l~'t;an~i$Cft>

'<1e Mell [talJC requeril)Je;nto ~a .lhepf s~l;Pi,n-
te : - en IOr,: Pi~ fr~ncisoo de l\~el,Lo ~1'ancl! ?
pr~1Jrie~ari ' dtuJiciq I (LQ\~ 0tIlpios (Ie E~cri\'ãQ 4p
Provdoria de :\!l>.eptcs da, ViUa do SaLará e. ,ua

, lJ 1, .. ~ . .... •

comarca ll,a,prll\'inc;~a de l\Ji.nas C,el'aes,-:- qu,e.,
quercuç!q q S'uPpPc:anl,9' pa~ill', ~1 Chage~ larl.a
O' nÔ~Ds d\rc~~o~ ...cs~ecllfos úquelles dons;qffi
cios', eonfo~me,.a~ lotaçqcs rcmel,Jidas pe;lo, Pre
:Si<\llntc da 'nlesmq PIl-9\'inda a esle Consclho tIa
F<\zenda Cpl ~a ta. dq 50 4e Abril dl;) BOJlO .pe 1,826,

,~ul'i~a o The olll1Ciro, da me8~A, .9!laoê,cÍl~,t;ia ,
.por ~izer "<luC se ach,a .hYll}.A lotaçall mais,~ptjga
jor ol1d~ recebqrq Laes pagaplcutos (\c Lotilfõ,e~ ,
e porque naquel1a lotaçfiql :il liga se, achão lotíl;
dos estes o~Gios em I :050:tp r~is ~ na l\ltima

lotação em 5ao:jj) réis , m~t'lvlo'Les~es por q!1~°
.Suppl~an~e, apl,Jpgdo-sc,ha 5 f1n~o6 querendo
promptificar.as lipas caçlfl~' nãq pode con$egylr
pelar rafões e~P~P,:lf,Jie por isso que <t ~uppli
~anl~ refllJAr. a y'.,~t. I .. ~e digne malldar.que se
.Femetta aque,Ua n\ln\ Lot,ãção á Challcellaria pa
l'a o Supplicaote poder satisfa7'cr os ditos povos
flircitp' ; p()rtaqto" pede a v~ l\I. I. se digne, á
,'ista do exppsto;, defer ao Supplieaote na rór
ma que requer. - t. R. 1\1. -, Feverei o 26 de
183o.-Comp l'rpcurador, (.ourenço iGonçalv.es
da, Cos~a., . " .. 1.. ,. • ..

O CQnselho mandol,l infol'rnar o Escllivão da
F<lzend.1 , e estc satisfez p,elo thear seguinte: _

- Senhor: A np'va lo~ação 'dq oaicio de Escrivão da
Provedoria de .,Ause9tes, da com.II'ca .de Sabará"
.corre as diligencias oeeessarias á ~ua liquidação.
Antes de.sta ~e não pótLe rerpetter á ChancelIaria.
Rio 22 ue nlal'ço de 1'850•.-'- Q Escrivão da Fa-
zenda, nla'Qocl José de Souza Fi·auça. ,

Sogre o que..u.eferio o tri1Juoal.qu~ se aj-u~ta~s'c
a nova lptaç:lo que accllso,va o Supplieante, ao
.que, satis~azendo este com- o doeum_en~o que so
be jU01?.;I, es~a , &6 deu vhta ao Procurador da
'Fazenda, o qual çespondeu pelo t!leol: seguiote:
-Â certidão não fa,"areee o Supplieante, que tem
de cspcl'ar pelo cumprimento do despacho de 22
de l\Iarço, e pela liquidação inuicada na informa..
ção do mesmo,dia nos papei:: JUDtO . fÍ ç pois por
agol'a indef~rive\o pedido. Rio, I ~ <)~ fth\o de
J 830.-Nabqeo,
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findar no u!limo de Iunho de 183l, moStrando
haver hum excesso a favor da Fazenda compa
rado 'Cum () triennio antecedente. E entendendo
quea pI'ol-isão de 5 de Dezembro de 1827, n;Jan
Jandn CUlllprir a Lei lle 25 <.Ie Outubro do I'efe
rido anno, a autoJ'Ísa I'a a especulai' e contractar
com os re:ipectÍlTos rendeiro' as condições con
venientes, desculpa-~e não ter rcmettido as mes
ma, por lhe parecer ter-se cingido ao 'espirito da
mes,"a lei e ao interesse da Fa7.enda.

O Pl'oeurador da Fa7.enda, enelo ouvido, res
pondeu Q segninte: - A Junta deveria ter dado
parte desde logo como lhe foi advertido; nem aO
menos se sabe o nome do a I'rematante e dos seus
fiadores; ao menos eu o lião ,'ejo de todos eetes
papeis e acho ,:xtraordinaria a condição 3' .
Entendo rcprovavcl a cOllducta da Junta, e que
,leve arrematal'·se de novo com as condicões de
31 de Janeiro no essencial, H "ó com as mó di fica
ções relativas au estabelecimento da Alf.lnúega
do Natal e ás circull1staucias da Prol'Íncia appli'
caveis; praticando·se a .respeito tios incognitos
arremalantes, q:,le nem ao menos furão obrigados
aassignar, o que se usou Cilm Gervasio Pires Fer
reira e Companhia, pela Pro\'isão de 5. ,le Janei
ro do corrente anno. Por eote limitallissimo prO'
ces,o e encapotados que de cubro nesta transac
ção, não posso ficar certo e lranquillu, acrcuitau
do que r1dxo~1 ue havcr tudo o -que aponta a'
Provisão de 6 de Ag-osto .Ie 1828! He por este,
modo o que me parece dever consultar-se. Esta
va o negocio nestes termos, lJuantlú foi remetti
do ua Uépartição do Theso\ll'o o offiéio, da mes
ma Jnnta Je 17 de Dezembro do anno passado,
em que dia declal'a serem os arrematantes dos
mei05 direitos da Alfandega (hquella Pro,incia
Jo é Alcxan1re Gomes de Mello e socio , José
Alexandre Seahra de ~lello c ~lalloel Pereira Ro
sas; e ser a llcspcza :lnnual da predita Alfandega
ade í:'j14:t/J7 00 , a saber: 530:t/J com os ordena
dos, c 81 ' 700, calculando -se pelo trieunio pas
sado com o expediente, e 120:jj) c9ID o aluguel
da casa que sene de Alfandega.

Do qnr, continuando-se lista ao mesmo pro
Curadol' da fazenda, tlisse o scguinte :-Entendo
deYcr renoval'·se a con~ulta qne se exp:ldira, e pa
ra a qual, tendo Ulesmó agora preSe!lte o ameio
da Junta da Fazenola que ora se enviou, ratifico o
meu omeio de 2 de Julho 110 anno passado; pois
q~e igrloro qnem sejão os exoneradus d~ transac
çocs eom a Fazenda Publica: da qU.l1 O primei
ro arrematante parece tel' ido PI'ocul'adol' em
ce~ta época, e ha tempos Ouvidol'. Emfim, não

CI porque em tal neg'Jcio se não ha\'.a dizer tudo,
ep,orq~e. se aceitou apenas a responsabilidade
sollllarla ueste~ socios sem al"um "'arante dellas, I> I>

externo c não entl'ado na transacção, faltando a
declaração expres 'a de que as despeloas ceuem, li
'res, ii f'lzen,}a, a cargo dos lici~antes, como he
pratICa deslle 26 de ~laiC) de 1737, como se vê
do Alvará que se I'efere na pl'ovisão do 1° dc J u
nho.llo mesmo anno relativa ;\ 3rrenHtaçáo que
enlão se fi~era do llizimo da AI fanue"a desta Côr
te a Manoel n3l'bo a Tort'c~. Acho f.~is que hum
elo perfeitamente le"al deve substituir-se ao

I>

TOlllO nl.

cm questão, cumprinlio.se entretanto a resolução
de 22 de Setembrll do anno passado, e seguindo- '
se o decreto do l° de OlltUUI"O de 1828, huma
"ez que e 'tas du viuas se não relllo,"em, e eu,
talvez laborando em equivoco a n:speilo das pes
soas, me pcrsu:lelo carecem de elucirlul'·~c. Sobre
tuúo, porém, faça-se a justiça.
• Parece: an Conselho o meSlllll que ji! con '1I1tou
a S, M, r. sobre a arrematação tia meta.le dos
direitos da Alfandega do Rio Grande do NOI'te,
iHo he, que cumpreappl'oval' o eontracto' accre 
centa, purém, que cumpre allrerlir i! Junt<l fi falta
que ora cOlTlmellen em não remetlel' a integra
do termo da arrematação e cl1nlliçõt:~, flor ser
isso e 'sencial ueliberaç;io de S. M. I. , qlic uão
pódc -er tornada com conhecimento dc causa,
se oiiG na presen~)a ela iotegra dos termos de taes
contractos e condições, e além desta' sobre con
veniente inl'ormação que delem ,~m casos taes
envial':'is Juntas do rendimento anterior, sobrt:
que se ..:alculou o preço da reuda, cum o jniloo do
~eu melhoramento l'nturo, por quaes!(uercircullls
tancia que ellten.iiio rossão influi,' nelia no trien
nio da arrematação. Rio, I ~ de Julho de 1830-.
Ruolurã~.-Como parece. Paço, 22 de Sdem

hro de 1830. - Com a Hubrica .Ie S. M, I. 
,\1 aI'qllez ele Barhacena. - A cita-se no Cal'torio
((ct ual elo TltesourQ Nacional.

DECI\ETO DE 2li. DE SETE~mIlO.

Coll. Brn.

Hei por bem sancciooal' e manllar que se exe
cute a Resolução seguinte da Assembléa Geral
Legi'lati va :

Art. 1.° As posturas das Camaras lUunicipaes
terão vigor POI' roais')lUm aOIlO, se aotes disso
não fôl'em cunfirmadas 011 alterJuaS pela autori
dade competentc, podendo scr corrigidas no que
a expcriencia tivcl' ac.onselhado como \'antajoso
ao mllnicipio.

Art. 2.° Ficão revogadas as teis, AI var:'ls, De
·cretos e mui disposições cm conlrario.

O Visconde de Alcaotara, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, en'i 24 de Setembro de 1830, 9° riu ln
depenrlellcia e do Imperio. - Com li rubrica de
S. ~l. L-Visconde de Alcantara.

A I'1S0 DE 2 DE OUTUBRO.

Mnnuscripto aulhcntico.

111m, e EX01. Sr.-Resolvendo S. M, o Impe
rador que quanto autes se remetta hUI11 destaca
men to de 12 homens escolhiuos pJ1'a II villa da
Nova Friburgo, para que as autoridades retpee
ti Va , li l'J'es da oppressão dos facinorosos que in-,
feslão aquelles lugal'es , possiio exercer a justiça
com segurança tias mais pessoas, e o pOI'05 go
zar da tranquÜlidade que Ices tem sido roubada
pela impoJl1idade <.Iaquelles malv~dos, como.aca
ba de r"presentar monsenhor l\llran~a, assim o
communico a V, Ex., afim de expedu' ne ta con
formidade as convenientes orJt:ns. Deo~ guarde

26
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a V. Ex. Paço, em 2 de Outubro àe 185o.-Vis
COnlle de Alcantnra.-Sr, Conde doRio Pardo.
Aclta-se a fi. 148 do Lit,. lO d(L Côrte.

AVISO DE 6 DE OUTUBRO.

Manuscripto authentico

!te poodendo ao omcio que V. S. me dirigia
em dala de 4 do correnle, cumpre-me cerliucar~

lhe que ainda se nãu nomeou a Commi,;são ~lix

t'l que iudica o arligo 5° da convenção ;;ecreta.
conlrabida com Portugal em :!g de Agosto de
18!15.

Quanto ús reclamnçãe reciprocas sobre trJn'
porle de lropa~ e dcspezn' feita com as me mas,
tropas inc\ uo copin do § 7,° dus instrucções dallas
aos Cammi sarias Brazileiros ria Commi são ~lixtil

de que lrata o artigo 6 c 7 elo tratado da mesma
data, dcvcndo mais responder, para conheeimen·
to de V. S. , que OB respectil'o,; trabalhos ninda

I não estão concluidos pai' se não tCl'cm obtido os
documentos pal'a esse fim requeridos, Gomo tem
feito constar nesta Secretnri'a de Estado a mcs-
ma commissãlJ, Deos guarde a V. S. Paço. 6 de
Outubro oe 18:'10, - Marquez de Paranaguú,
Sr, José Paulo Figueirôa Nabuco e A.raujo.

RESOLUÇÃO DE 15 DE OUTunRO,

Manuscripto authentico.

Por Portaria da Secrctaria de Estado dos Ne
gocio do Imperio de 25 de Novembru de 1829
mandou V. M, L remelter a este Conielho, para
consultar, o requerimento de Jacintbo Pinlo Tei
xeira, do theor seguiúte:-Senhur. A V, 1\1. L re
presenta Jacintho Pinto Teixeil";l, Cavalleiro das
ordens de Chrhto e da Imperinl do Cruzeiro, que,
teodu cornecado a carreira militar desde o dia 8
de NoHmb;o de 1797 até o pro.cnte, conta per
to de 50 anno de .erviço nas diITerentes praças
até o, posto de Coronel do 9° Regimcnto de ca
valluria da 2' Linha do Exereito, em que actual
mente se acha; distinguindo-se nas diligencias
extraortlinarias de que tem sido encarregado ou
para q.ue se oft'creceu espontaneamente. A i llsti
ficação junta e documentos annexos manif,:stão
quc O Supplicante, quando Furriel (lo regimen to
de caval1aria lIa I' Unha, ora 2', do excTcito,
acompanhou o Ajudante de orden' do Governo
João José Mada de Brito na importante commis·
são de solicitar danatil'os gratuitos dos habitan
tes da Comarca rio Rio das 1\1 ortes, e foi piH'
ticularmente inc.umbido de guiar e coadjuvar o
Capitão tnór da Ordenanças da Villa ,le So Bell
to de Tamandu:i, na parte que respeita va
â4Juellc termo, avançando aos sertões do Rio de

"S. Francisco e Bumbohy, e conseguindo por iss.o
hum resultado mai 'Vantajoso sem grJ"ame dos
Povos, e fazendo ú sua ou-la a conrlucção; como
abonão a attestaçõ-es numeros I ~ 2 e 5: qUil, no
posto de Sargento i\lór, não só SP. prestou a mar
char com o seu loegimeato que interinamente
com mandava para qualquer destino do serviço

publico: mas que com effeito acompanhou para
3 Côrte, em 1812, a Companhia extrahid;1 do me·
mo regimcoto, e 3h1 pel'sistio até o regresso de
todas -as Companlúas destacadas, sendo .sempre
hum dos n fficiaes mais addidos úquelle A.Judanll
de ordens Comm.lOdante da expedição, e que II

ofi' :receu a marchal' para as fronteiras uo SpI
com pre['el'encia n todos os ont-ros omciaes que
ali esti I'Crão e tacionados, como provãb o doeu,
mento' numeroi 1,4, 5,6 0-7, que no anno de
181 7 foi incumbido da melindro a diligencia dI
di pGr e march<lr CuUl o rlp.;tacament(l destl
Pr vincia para o extremo della e das de PérDam
buco e Dahia, lug<lr do Escurn qnaodo ['oi neces
sado nb ennl' e evitar quacsquel' aggressõ'e di
parte dos habitantes uaquella Provincia d.e Per·
liam hllco então ali ucio.vlo" e que com effmto em'
pregúrão tentativa para r,evol.uci,?:lllre,m os d~,
trictos uo SerLJo, consegUIndo o ~upplicante nõll
só impôr o preciso respeito e comedimento aOl
rcvolucional'Íos, mas evitar qúaeiquel' queixal
dos POI'OS, lIpeWl' das requisições inc!i:pen ~
veis para fOl'Oecimeoto da tropa, como se o,~

denela uos attestados os. I, 8, a~ 23, que, DI
aono de 1822, gllal~do e ta Provincia ~eve a furo
luna d'e g07.ar d'a Augusta Presença de V. M,l"
su lcntou com o seu reg'fmento, de que era com
mllnunnte interino como Coronel aggregadDe
parte do de Infantaria de Caeté, o socego pub1ic~
conperando para que se unissem ao cC,nlro,dI
Poder Executivo depositado na llegencla de~,
i\l. I., e além dislo se oJfereceu á. frente (\o"di
to reo-imeotos a marchar para a Pro"incia dlt> ,
Bahia, quando opprimida pelas Tropas Lusltaua>
o que conul'mão os documentos de 0.° 24 até50r
a attestnção o, ° I; que, em 1825, sendo enca",!,
gndo rIa defesa da Looguioqua, Comarca do RI
dc S. Fraocisco, não só mantcve o .POTOS na ~e
vida bO<l orricm e segurança conll'a as aggre'
da Província de Pernambuco, mas acolhr.u l'!

emigrados das Pl'oviocias vizinhas, conduzi,o ale,.
ViIla da Barrn, e fez conduzir pal'a a ImpeTla\ Ci,
dade elo' Ouro Preto o rebe1de Filgneiras e seal
partidista, como allest:ãp os documentos nume
I'OS 51 e 45, Apezar desta diligencia, desempenhol

outra, qual a de ob~enar e informal' s~brel
estado da admini trncão da Fazenda Pubhcn 111

Comarca, cm oonfor~üdade da Pl'ovisão n.' 56;
que, findns toes diliS'eneia~, aiocla teve a ine8pêrt
da cnmmissão de ir acalmar o; aoimos dos pOIO!
de algum~s ViIla~ lIa Comarca da Jacubina',e
da Provincia da Bahia a pacificação ou recODC~
liação lk ejnda, como abonão os documentO!
n II meros 50 até 78. Nc-tas circumstaneias, o Sut
plicante, nnimado p.elos frequeotes exeOlploS~
Alta Munilicencia e Libcralidade com que '
1\1. I.' co tuma galardoai' seus fieis subditos, e!'
pecialmerrtc hqllelles que mais distinelatl pro"
dão da sua fidelidade e amor a V. i\l. I. e ai
scniço, requer a V, M. I. haja por be.m prolll;

"er n Supplicante a Omeial da Imperial Ord
do Cruzeiro, com a tença propria do po~lO ~
exerce, como CaValleiro da Ordem de Cllflsto.
E. R. M0- Jacintho Pinto Teixeira. dN

E dando-se' ultimamente por este CODS
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visla ao Procurador da Fazenda, satisfez pela
maneira seguinle:-Ha realmente serviçn~ e mui
distinctos: pelos quaes o Supplicante póde obter
da Imp !'ial l\Iunificencia ·a contemplação com
1llgum honorifico, qual a Commentla da Ordem
de Ghristo. Quanto ao mais, porque não. vejo
erviço algum de campanha e em guerra, acho
não dever caber tença alguma; pois que o Sup
plicant<: apen,.s alé o postq de Furriel he que ser
via na I' linha;, passando delIa a Ajudante de
~Iilicias, não se achando por isso n'<l hypolhese do
Alv. de 18 de Novembro de 1822; pois que co
lho' antes dos papeis que o "Snpplicante jámais
voltou it I' linha, não se dando pai' isso a seu
respeito a razão que procedeu na Con ulta de 29
de Agosto resolviua aos 15 de Setembro de 18'25,
antes sim dandú-se as da de Fevereiro, resolvida
aos 13 de Abril de 1820, e as da de 12 de Jaueiro,
resolvida ao 22 de Maio de 1828, e sendo de
mais evidente que a posiyão do Supplicante não
he a mesma que a do agraciado, pela Resolnção

t
de 9 em Consulta de 7 da Novembro de 1827, e
sobretudo pendendo o resultado da Consulta de
51 de Outubro, I'<lsolvida aos 9 de Novembro do
mesmo anno, He por is'o que lembro por devido
ii Justiça o meio cúntemplativo, não remunera
torio, pois que não acho o Supplicante apoiado
pelo Decreto de 15 de Agosto de J 706; olhaudo
ii qualidade do serviço e oommi~sões que o Sup
plicanle desempenhou e aos titulas que a ellas o
chamárão, jú 'em épocas criticas, já em outras de
gloria do Imperio. Assim pal'cce poder consul
tar-se. Rio, Iode Julho de 1830.- Nabueo,

Sendo ouvido G'Conselheiro RiscaI das Mercês,
disse:- Tem o Supplicante serviços extraordina
rios para ser considerado e attendidõ com a dis
lincção honorifica que mI' do Imperial arbitrio,
ainda que taes serviço& não sejão de guena e Yer
dadeiramente descontaveis.- Dr. Na'Varro.
• O que tudo sendo visto, parece aO Cooselho
o mesmo que ao Procurador da Fazenda e Con e
lheiro Fiscal. Rio, 17 de Setembl'o de )850, 9° da
I,ndependencia e do Imperio. - Francisco Bap
ti laftodrigues, -João Pl'estes de l\lello.

Resolução,-Jit foi attendido. Paço, 15 de
Outubro de 1830. Com a Rubrica de S. t\l, I. 
José Aotonio da Silva Maia. -Áclta-se o ol'iginal
110 cartOl-io actual do Tltesow'o Nacignal.

nESOLuçÁ.O DE 20 DE OUTunnO.

Mannscripto authentico.

Senhor.-Por portaria da Secretaria de Estado
dos Negocias da Fazenda, Je 9 de Junho uo cor
rente ao no , mandou V. iU. L remelter a e te
~onselh,o, para consultar, o omcio do Presidente
a Prol'lUcia de Sergipe J'El-Rei, em que, ex

pondo a grande expol'tação do sal que ho,
?aquelh Provincia propõe a conveniencia de hum
~mpOsto sobre este objecto, bem como outro so
pre ?t~baco de corda que se compra I.~ mesma
~OVIOCla. Com o sobredito ameio ncompaoha

;ao os pareceres dados na Repal'tição do The
oUro Publico, acerca de úujo assumpto, sendo

ouvido pelo conselho, o Procurador da Fazenda ~

Nacional respondeu, com o sen omcio de 19
de Junho do corrente annu, que obe unido
aos papeis respectivos (*). _

O que endo viSlo , parece ao Con ethb qoe ,
além de ser li Re olução a tal re peito da atfri
buição de CorpoLegislalivo, ao qual nem mesmo
póde sei' levada por iniciativa do Governo, por
ser esta privativa da Cum'lra dos Deputados,
accreece uão ser a desejar como antinomica a
sobrecarga do imposto que este PresiJente lem
bra como conveniente no sal da' marinhas de
Sel'gipe. Já ba,tante pesado he o imposto de 1:tb
em cada 10 alqueires, meJida do paiz , que lhe
impôz o Alv:ll'li de 24. de Abril de 180 I, ao qual
imposto dú o mesmo Presidenle o nome de dizi·
mo, segund.o parece, e corri muito má denomina
ção, por ser dizimo, entre nó', tributo, na razão de
1 por lona valol' dizimado; quando o tributo
de l:t/:J por 10 alqueires importa huma taxa de
pouco n'lenos de 100 pai' 100 , segundo o preço
de 120 e 160 por que elle mesmo diz StJ vende
ali o sal, o qual, demais, se acha gravado, contra
que deve ser, COOl o tributo de 2 por 100 de

.consulado, que, segundo con.la ao Con elho
(posto que não officialmente), 'e declarou não

.de,'erem pagar os generos de indn Iria nacional
da' P.rovinciu ú Provincia , por buma ordem do
Governo de que fez menção na Camara dos De
putados o alini!;tro da Fazenda de 1829' Donde,
se alguma consa houve se a alterar, no ca o de
alliviar o sal de Sergipe c o das outra. Provin
cias do Imperio de todo o tributo de sahtda, a6m
de se elevar este ramo de induslria.nacional á
soa desejavel grandeza e abundancia uos mHc.a·
dos das outras Pro vinci as que o con ornem; ex
cluindo a sua barateza a concorrencia de sal es
trangeiro que consumimos ali por preço superior
ao que induzia o contracto do estanco de~te ge
ncro, que abolia o citado Alvará de 2{~de abril de
1821; sendo certo que o excitamento de t~lindus.

tria no nosso litoral reclama todos os entllllp.ntos
po iveis da parte do Gover_no até quc ·c tor~e

prú pero e de grande exten.uo; porque he entao

(') Quanto ao sal, está prol"ido pela Impcrial,Resolução
de 26 de Novembro, cm Consnlta ~ 27 de AbrIl de <1827,
quc considerou o inverso do que pr,opOz o Presid?nl.c .es
quecido do art. 36, n. i, Cap. 2, tlt. 4 da Constttwçao.
O Presidentc deve fazcr cumprir o AJ". de 5 de Janeiro
dc 1.785 pelo Ouvidor da Comarca como Juiz !los Fcitos, e
todo o tabaco achado sem guia de que deixou dc pagar 06

direitos na 'Bahia he objecto de apprehcnsão; aliás seria
preciso razer huma especie dc Alrande.ga dc porto secco
em hum regislo , cuja despcza exccdcrla o resultado dos
400 soluvcis pelo tabaco importado; scndo certo que o
que faz artigoderenda ~ara, aProvincia da B~hja não póde
ser de~isado, c com LOdlspensav,et creaçao de 'stabe
lccimcntos, e, com cHes, dc empregos, rescrvada ao Poder
Lenislalivo sendo obviavel pela e:l:llibição de guias quacs
as indicada's na Provisão de 8 de- Março dc 1.823 ; e mnito~
mais quando lal ex.pediente já foi apontado na Prov!sãO
de ii de Fevereiro de 1.826, que está 8 /l, 1.08 v. cio 1IV1'O
de correspondencia com a J nota da Bahiii, pela 3' Repar
ticão do Tbesouro.

'Assim parcce podercoosultar-sc; ainda pendcndo demo.
didas parriaes e de momcnto , ~uando aguarda~?s hl1~
syslema geral uniforme e preVIdente de admlOlstraçao
das rendas do'Estado. Rio, 19 de Junho de 1830. - ~
buco.

:16"
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queconviril impôr-Ihehum trihuto que, por mo,lico
que seja, póde produzir huma somma muito con
sideravel em cada anno; porquanto, nenhum ge·
nero de tributo pÓlle haver mais comprehcnsi vo
de contribuintes do que o 831, e nem mais asado
para recebei' huma justa imposição. Todo o mun
dó gasta sal: todo o mIJado pagarú a taxa que
lhe hc respectiva, a qual, portanto, e tarú sem
pre e sempre na razão direeta da pO"oação ou
dos cOllsumidO! es. H um cruzado que paga cada
consnnJiuur 110 allllO darú ao Thesouro tantos
milhões ue cruzauos quantos milhões de pessoa
hou\,cl'em no lmperio? iUas que? Infelizmente, o
sal e8trangeiro importa ao consumidol' a impor
tação de hum tributo na razão de 15 POI' 100, e
o de indu8tria nacional das marinhas do Impl;r"io
deve-lhe faza pagar mais de 100 por 100, com
putados os ria taxa, que pesa sobre a industl'Ía do
fabrico, e aiuda em Sergipe ~e aggrava Ilm seu

, consumo de exportação com os 2 por 100 inde
vidos de consulado. Quanto ao rumo, procedem
as mesmas ra:Lôes acima apontadas. O imposto
de 400 em arroba tle t"bato de rumo, taxado pelo
.A Il'llrá de 28 de Mail) de 1808, Icspcila, na 1'1'0

,incia da Bahia , o tabaco sÚlllcllte qne enlra n3
casa "ulgarOlente chamada 1'1150 110 Fumo; o que
se consume no intel'Íor he isento dessa taxa. E
como a quer impôr o Presidente aos consumido:
res de Sergipe? :\lesquinha e mui mesquinha de\'e
ser a renda que pro"iesse ali ele tal arrecadação,
quando 8C podesse eifectuar cc,mo pretcnde o Pre
sidente, -por SCJ' mui diminuto o numero dos "i
cio'sfls que consomem taLoco, ella n~o ,corres
pondel'ia nem ús custas da execuç;io, nem me
receria o odioso do \"exame, Eutende pois o Con
selho que cumJ"'c respondl'r ao dito Presidente
que a sua representação lião mereCI:U a_appro
Tação de V. M, 1., pOl' lender ii imposição de
tribulos no\'os, lalHo 110 sal corno no rumo, cuja
iniciativa !le ua compelcllcia do Corpo Legisla
til'o, c antinomicá na parle em que graHI a in
dustria do paiz, que V. M. T. tem o maior c,m
pcnho~m promo"cr, allivianuo-a antes de todos
os impeços que estOf\'em a sua ;:rescente pros
peridade, de que t:mto depende a riqueza do raiz.
Rio de Janeiro, 25 tle Agosto de 11:30, 9° da In
dt'pendencia e do lmperio. - Dr. Luiz Thomaz
:Nanrro de Campos.-Jo é Caetano de' Andrad.e
Pinto. - Manoel José de Souza França,

Resolução. -Está bem. Paço, em 20 de Outu
Lro de 1850. - Com a Imperial rubl'ica.
Jo:é Antonio Lisboa.

AVISO DJõ 20 DE OUTunno.

Manuscriplo anllteDlico.

Constando n S. \\l. o L terem vindo 158 es-
•cl'a"os novos da Bahia, a bordo da Galera Na

cional .Jliaria da Gloi'ia, entrada hontem nes
te 1" rto, e ii cousignação de Manoel Domingues
Lupes '. os quaes SUPPÔl. ser exportados da Costa
d'Africa, depois do prazo fixado na Corl' enç'-io
de 25 de Novembro de 1826: ha o mesmo A. S.
p r lJcm que V. S., ii v-ista dos respecti \"Os des-

pachos, proceda á.npprehensão dos dito. escra.
vos, fazendo lavrar os termos c aulos neces~arlOJ

que remelterú ao Director SuperilltendcnteGenl
dos Contrabandos.' Deos Guade a V. S. Paço,
em 20 de Outuhro de 1850. - Visconde de AI.
cantara. - Sr. Lucio Loares Teixeira Ile Gou·
,-êa.-A fl. 151 do Liv, 10daCô,:le,naSccrelaru
da J Ltsti! a.

A. VJSO DE 21 ]JE OUTUllRO.

l\IanuscriplO authentico.

111m. e .Exm. Sr, - Em respo~ta ao Aviso dI
14 d) COI'renlt: mez, que V. Ex. me (lirigio,ll'
nho a honra de communicar a V. Ex., para IUI
intelligencia, que vai ser remetlida ao En,iam
Extraordinario c Ministro Plenipotenciario de~t

Imperio na Côrte de noma. o Monsenhor Fran·
cisco Corrêa Yidigal, tão sómente a Carta lrnpt.
ri:.1 de nomeação Jo Bispo de Pernambuco, pOl
haver S. lU. o I. aceitado;) renuncia aO que r~

nomeado para Cuyabõ', e Mala Grosso. afim dI
mesmo i\1inistro solicitai' de S, SantiJade a Bu\.
la de confirmação, requisitando-se nesta dataae
Presidente do Thesauro Nacional para fazer el'

pedir a, orJens que forem con"enientes :! EUIlt
chio Adolpho de Mello e Matlos, nos50 encam'
gado em Londres, para maOllar pôr ú dispo içil
do sobredito l.Uon~enhor a quanti:. qnc porelll
mI' requerida pura ~atisração da (!espeza da refe'
lida BulIa., e de :.mbos os processos que o me.'
mo conseguio ali fi,zer, a qual despez:! de"e !li

feita por conla da Fazenda Nacional. Dco! GUl!
de a V, Ex, Paçó, cm 21 ue Outubro de .8:50.
Viseonde de Alcantara.-Sr, Francisco CaroeiR
de Campos. - A fl. 150 11. do '1!teSI/lO Liv.•0.

A.VISO DE 2G DE OUTUBRO.

MaDoscripl1l auth,'nlico.

Constando a S. M. o I. terem vindo 286 el',
cravos no~os rle Moçambique, a bordo do llriSII!
POl'tuguez D. Estevão de Atltaide, entrado DI

dia 24 do cOl'rente: ha o mesmo A. S. por bem
(Iue V. S. prof:ella .... apprehensão dos dilose~

CI'a,'OS, e, formados os termos f: autos ncce!II'
rios, enviará tudo ao Dírector Supel'inteoden,l~
Geral dos Contrabandos, elO as quaes poderiG
allegar o '1ue Ihe~ con"icr. Deós Guarde a V.5.
Paço, em 26 ue Outubro de 1830. - Visconl!
de Alcantara. - Sr. Lucio Soal'es Tt:ixeira d<

- Gou\"ê:..-A fl . •51 domes7Jlo til;. 10.

! VISO DE 27 DE OUTUnI O. -

l\fanuscripto autlientico.

lIlm. e Exm, Sr. - lle tituin do a V. Ex. (li

papeis que me J:emetleu em A~'iso de 16 ~
Março ultimo sobre a If'presentação do corou••
Commandante do BataU.ão de Cacador'cs n. d'
da 2° linha do Exercito, acerca de s'er desonera I

o dilo Commandante ele fazer recolher os prc.Of
ci"is na prisãó mililar do Forte de l\i:.cahé, Ie-
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nho a ponderar a V. Ex. que, emqnanto se não
'dão ulteriores providen;:ias, não póde deixar de
continuar-se na pratica adoptada pela urgente lei
da necessidade de serem recolhidos os mesmos
presos nas prisões militares daquella VilIa, bem
como nos corpos de guarda do Porto das Caixas
e do Arraial de Ilaborahy, não obstante o que a
este respcito expendtJ o Commandante das Armas
interino ua Côrte e Provincia no omcio que V.
Ex. me transmiltin no Aviso de 26 de Abril pro
ximo passado. Paço, em 2' de Outubro de 1850.
- Viscoode de Alcantara. - Sr. Conde do Rio
Pardo, -Â p.. 152 V. do Liv. •o da Côrte, na Se·
CI'etaria da J wtiça.

CA.RTo\. DE LEI DE 30 DE OUTUBRO.

ColI. Brn.

D. Pedro, etc. Falemos ~ahcr a todos os nos
sos subditos que a Assembléa Geral decretou e
nbs queremos a lei ~eguinte : '

Arl. \.0 Os Escrivães dos Juizes de Paz das
Frcguclias ou Capellas, fó.'a uas Cidades ou Vil
las, scrão ao mesmo tempo TabeHiàes lle Notas
DOS seus respectivos districtos.. ecumulativamente
com os Tahclliães do Termo, scm depende
rem de distribuiç,io as Escripturas la vradas por,
aquclles,

. Art. 2.° Terãopara esse fim os livros nccc"ssa-.
rios robricados por hum uos Vereadores; os
quacs, uerois de findos, serão entregues aos Se
cretarios uas Camaras, para screm guardado~nos
Archivos.

Art. 3. ° Ficii.o re\'ogadas todas as lers -e dispo
siçõcs. cm contl'ario.

Mandamos, portanto, ete. Dada no Palacio do
Rio de Janciro, aos 50 dias do ItIcz dc Outubro
de .850, ~o da Independencia e do Imperio. 
IMPEIIADOR com Guarda. - Visconde de Alcanta.
I'a,- (L. S.) - Com ds l'egistos competentes.

CA.RTA DE LEI DE 3 DE NOVEMBRO.

C011. Braz.

D. Pedro, et;:. Fazernos saber a todos os nos
80,S subdiLos que a Assernbléa Geral decretou e
nos queremos a lei seguinte:

Art... o Fica extincta a Provedoria dos Defun
tos e Ausentes, c revogatlo o seu regimento de
lO de Dezembro de 16.3 com todas as outras leis,
provisões o ordens II clle relaU vaso

Art. 2.° A ar. ccadaç:io e administração dos bens
do: ausenles fica pertcncendo aos Juizes de Or
phaos nos lermos do seu Regimento, Ord., Lil'.
.", Til. 88, e do mesmo livro Tit. 90 : "Do Cu
rador. que he dado aos bens do all'ente, etc, ))
e do Til. 62: (( Dos Pro"cdores e Conladores das
C~maras, § 3S-versiculo - Ausentes.,» e mais
lei a este respeito.

Arf. 5. ° Nas Provellorias dos Defuntos e Au·
hentos, .annexas aos lugares de Juizc~ ue Fól'3 de'

um 50 termn de Cidade ou ViIla, os Escrivães
das mesmas Provedorias cons'crvaráõ os seus

Cartorios e coótinuarllÕ a escrever perante o
Juiz de Orphãos nos autos pendentes. c que de·
novo começarem, emquanlo durar o direito que
actualmentc tem de exercer esse Orncio.

Logo que finllar este direito passarll o Carto
rio ao "Escrivão de Orphãos.

Art. 4.° Nos inventarios cm filie hOll\'er Or
phão dcsasi ado ou prodigo, escrever:l ~cmpre o
EscrhãQ de Orphãos com preferencia ao da Pro
vedoria.

Art. 5.· Nas Provdorias anncxas a Ouvidorias
ou a Juizes de Fóra de mais de huma Cidade ou
ViIIa , os livros serão reml;Uidos ao Escrivão ,le
Orphãos da Cabeça da Comarca ou da Cidaue
ou Villa principal, e os a.utos findos c pendentes
aos Escrivães dos rc·peclivos termos a que per·
tenoerem.

Art. 6. o Os Escrivãe~ uas PrO\'el1nrias que fica
rem sem exercicio stJrão allendidós no prol'imento
de outros Omcios de Justiça que Yagarem.

Arl. ,.0 Ficão revogadas Iodas as lcis em con
trario.

Mandamos, portantn, etc. Dada no Palacio
uo Rio de Janeiro, aos 5 dias do mez de N0

vemhro de 1850, 9 0 da Independcncia e do 1m
perio. - IMPERADon com Guarda. - (L. S,)
Vhconde de Alcantara. - Com os registos com
petentes.

DECRETO DE 4 DE lSOV"EMllRO.

<':011. Braz.

Ampliando as disposições uo Decreto de 25
de Novembro de 1829, obre a classe dos cm ....
pregados das Camaras Municipaes que de\'em
ser dispensados do serviço ii.) 2" linha: hei por
bem que igualmente sejdo dispensados daquelle
serviço de~· linha os supplentes dos Fiscae e
ajudantes de Porteiro. emquanto se acbarem em
effectivo exercieio destes em pregos. O Conlte uo
Rio Pardo, etc. Pnço, (:m 4 de NOl"embro dc
1850, 9° da Indepencleocia e do Imperio,
Com a ruhrica de S. M. l. - Conde do Rio
Pardo.

PROVISÃO DE 5 DE NOVEMBno.

• lUlp, .','0180.

Antonio Francisco de Pula e Hollllnda Ca I'al
canti de Albuquerque etc. Faco saber ii Junta da
Fazenda da Provincia do l\1a.:anhão que, sendo
presente a S. lU. o Imperador as cootas COI'ren,
tes inclusas por copias, authenticadas pelo Con
tar/or Gel'al respectivo, dos divel'sos dc\'cdores ii
extincta Bulia ua Cruzada rt:!lllivos a es,a Pro
vincia, honve o mesmo Augusto Senh~r por bem
mandllr remetlcr as dilas coot(JS a es a Junta,
para quc acerca uos devedores a semelhante r~s·

peito dê immediato cumprimento ao uispedo
no artigo 4° da lei de 211 de Setembro de 1828.

O que exactamente cumprido João Rodrigues da
Silva o fez. Rio de Janeiro, em 5 de 'ol'crnbro
de .850 -João Carlos Corrêa Lemo a fez cscre
ver. - ntoniu Francisco de Paula II Bollanda
Cavalcanti de Albuquerque.
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N. B. Semelhantes e na mesma data se expe
(dirão para as outra- provincia5.-Aclta-se no Dia
rio Fluminen e n. 117, de 16 de Novemb,'o de 1830.

AVISO DE 6 DE NOVEMBRO.

Imp. -avolso.

lUm. e Exm. Sr.-Dependendo a execução da
lei de 26 de Setembro ultimo, que estabelece
novo methodo para o lançamento e cobrança da
decima dos predios urbanos da demarcação de
limites, que, conforme o artigo 40da dita lei, deve
ser feita pelas respecti vas Camaras l\Iunicipaes ,
bem como a de ignação de lugares notaveis pa
ra esse fim, tenho de rogar a V. Ex. a expedição
das convenientes ordens ás Camaras l\Iunicipaes
desta provincia, que sem perda de tempo pro
ceda na 50brerlitn demarcação e designação, ll'e
mettendo as copias ao Thesouro Nacional, como
dispôz o sobredito nrtigo.

Deos guarde a V. Ex. Paço, cm 6 de Novem,
bro de 1850. - Antonio Francisco de Paula e
HollancIa Cavalcanti de Albuquerque. -Sr. 'José
Antonio da Silva Maia.-Aclta-se no Diario Flu
minense n. 11', de 16 de Novembro tle 1850.

AViSO DE 6 DE OvmmBO.

Imp. aYolso.

Determinando a Carta de Lei de 26 de Setem
bro ultimo que se recolhessem ao Thesoul'o Na
cional, logo depois ua public.ação da dita lei, os
livros de lançamento e receita lias extinctas Su
pcrintendencias da Decima uo predios urbanos,
Vm. assim o exeoutará pela parte que lhe toca.

Oeos Guarde a Vm. Paço, cm 6 de Novembro
de J850.-Antonio Fl'llOCisco de Paula c Bollan
da Cavalcanti clc Albuquerque. - Sr. Superin
tendente da Oecima das Freguezias de Santa Rita,
Candelaria e Santa Anna.

Identicos aos mai;; Superintendentes da Deci·
ma desta Província. - Aclta-se no Diario Flumi
nense n. I J " de 16 de Novembro de 1850.

DECRETO DE 9 DE NOVEMBRO.

Iwp. avulso.

B -i por bem anccionar e man(la~ que se exe
cute !J. I'e olação _egai'ote da Ao sembléa Geral.

An... 0 Os proce-so , a sim nas -appell;Jçõe.s
que na fórma do artigo 1° da re nlução de 24 de
Setembro de 1828 devem interpÕr-se ex-omcio
das sentenças proferidas nas JU'lta da Ju tiça,
como tia rcvi-tas nas causas civeis e criminaes,
serão di ·tl·ibnido a hum dos Ministros da Rela
çãt> a (ue fOl'em dirigidos em livro propriamen
te de~linado pal'a cada hum desses fins, o qual
era gratuitamente l'Ubricado pelo Presidente.

Art. 2,° O l\Iini.tro a quem o proce SO róI' dis
tribuido, que sera o Relator c ,o Preparador do
feito, depoi d o ter examinado, pa sa-Io <I, com
buma imples declaração de o ter "Visto, ao que
immediatamente se lhe seguir, o qual procederá

n:t mesma fórma e assim por diante, até o nume
ro de tres, entregando-se depois ao Presidente,
que o dará para ordem do dia.

Art. 5.· No dia designado, o l\linistro Relator
apresentará por escriptu hum relato rio circums
tanciado dos autos, a que as partes ou seus Pro·
curadores e A(lvogados poderáõ fazei' observa
ções quando fór inexacto ou não contiver apre.
cisa -clareza, seguindo-se depois a discussão, e
finda ella a votação, em' que deveráõ _intervir
tantos J ui7Jes, pelo menos quantos forem os'l1a
sentença recorrida, vencendo-se a decisão á
maioria de votos; e em oaso de empate nas causa!
criminaes , quer sobre a condemnação quer soo
bre o gráo de pena, seguir-se-ha a parte mais ra·
voravel ao réo, e nas causas civeis desempatarão
Presidente.

Art. 4. ° Nos processos mencionados no artigo
1°, poderá o autor recusar hum Juiz e o réo dou"
sem motivarem a recusação.

Art. 5. o Quando forem dous os réos, cada hum
recusará seu Juiz; sendo mais de dous, concor·
daráõ pntre si nos dous que hão de exercei' este
direito, e não concordando. a sorte decidirá. O
mesmo se ohservará quando houver mais de hum
autol', com a differença de que, em lugal;' de doo!,
será nomeado hum para exercer a recusação.

Art. 6. o Emquanto não se or~anisarem com·
petentemente as relações, a distribuição de que
trata o artigo 10 far-se-ha indistinctamente entre
todos os l\Iinistrc.s que servirem em cada huma
dellas, e o seguimento do processo verificar-se
ha naquelle que fÔI' immediatamente menos ano
tigo ao Relator, e assim por diante. Os adjuntos
para a decisão fIa causa, quando forem necessa
dos, serão tiradas á sOite 110 mesmo dia da pro·
posição do feitb. -

Art. 7'· Todos os actos do processo a que se
refere a presente lei serão publicas, não poden
do pOI'érií as parte nem seu' Procuradores e !a
vogados assistir ao da votação.

Art. 8. o Ficão re vogadas todas as Leis, Alva·
rás • Decretos e mais disposições em contrario,

O Viscond~ de Alcantara, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em 9 de Novembro de 1850,90 da Inde·
pendencia e do Imperio.-Com a rubrica de S,
M. 1.--Vi~conJede Alcantara~

AVISO DE 11 DE NOVEMBRO.

~IanoscriptoaUlhentico.

mm. e Exm. SI'. - Constando na 'presença de
S. lU. o Imperador, por omcio do Ajudante do
Intendente Geral da Policia, que a divi.ão milil~r

da Policia, pela pequena força a que está reduZ/
da, se .é1cha imposibilita~a de prestar auxilio eID
qualquer cp.so imprevisto que seja necessario em
prega-la a belll da segurança publica: Ba o mes
mo Augusto Sen hor por bem que V. Ex. expeça ~5

con"Venientes ol'dens para que se preste á dita di·
visão o auxilio que tôr possivel. :Beos guarde a
V. Ex. Paço, em 11 de Novembro de J850. 
Visconde de- Alcantara.-Sr. Conde do Rio Par
do. - Acha-se afl.. 154 V. elo Liv. 10 da Côtte,'M.
Se,retaria da J ((stiça.
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RESOLUÇA.Õ DE 19 DE l\'OVEMBRO,

l\fanuscripto authcntico, ,

Senhor! Por portaria da Secretaria de E tado
. dos Negocios da Fazenda, de 16 de Maio do 001'

rente anno, mandou V, 1'1. I. remelter a c.te

Coll. Braz.

DECRETO DE 17 DE NOVEMBno.

RESOLljÇAÕ DB 18 DE NOVE~mno.

l\fanuscripto authcntico

Fclix de Abreu ~1ello, cessi nario de varios
papei~ de divida da Fazenda, queixou-se de lhe
t:rem ~ido duvicladas no TlJesouro duas p,'ovi
Soes do Conselho da Fazenda, que apresent;\ra
para haver o embolso da sua importaneia, e isto
Com o fundamento de conterem ,'encimeu Los an
t~riores ao anno de 1797 , e por isso pre criptas
Da conformidade do AI val'ú de '9 de Maio de
18Jo,

O Contador Geral-di! 2" repartição do Thesou
1'0 Nacional informou que bem e eoherentemen
te se procedêra na exclusão das ditas pro vi:;ões,
por se achai' cm hum:! confundida a di vida anti
ga ~om a moderna, e a outra ser toda de di vida
antIga prescripta.
, O Conselheiro Escrivão da Fazenda, a reque

runento do Procurador deli a , inCormou que a
p~e~cripção dita só recahia sobre os credores da
dinda antiga que não apresentassem seus titulos

Tendo- c reconhecido a difficuldade de se pôr
em execução, na provincia de l'1ato Grosso y o
di posto no artigo 3" do decreto de 21 de Janeiro
do corrente anno , sobre os empregos militares,
'que são incompativeis de se exercerem conjuuc

, tamente com as funcções de Juizes de Paz c seus
empregados, hei por bem determiníjr que naquel
la Provincia se conservem no exel~cicio dos cm
pregos de Officiaes de quarteirões O' cidadãos
alistados na ~" linha, ficando isentos do erviço
desta emquanto nelles ~e occuparem, visto serem
poucos os indi vitluos que ahi ha que não sejão
ali-lados na mesma 2" linb:l.

OConde do Rio Pardo etc. Paço, em I' de
Novembro de 1830, !)o da Independencia e do
Imperio,-Com a rubl'ica IkS. ~1. I. - éoode
do Rio Pardo.

CIRCULA.R DE 13 DE NO,VEMBRO. no triennio mal1cado no citado AlvariÍ , os quae
cOllsistião em papeis correntes que anclavão fluc

Coll. Plancher.· tuando, como se vê da citada re olução de 24 de
Antonio Fl'ancisco de Paula e Boilanda Caval- Oubúbro de .800 e 7 de Novembro de 1805, e

caoti de A.lbuquerque, etc, Faço saber á junta da não podia estender-'c a di rida de soldos e mais
Fazenda da Provincia de iUinas Gel'aes que S. ~I. o vencimentos da tropa, por serem de trato uc
o Imperador determina que,. nas remessas (rUe a cessivo e estarem em eITeclil'a amortisllção todas
dita Junta fizer de moeda metalUca para o mesmo as vezes que occorl'Íão os pagamentos feitos á
Thesouro, além da declaração do seu ,'alar e espe- mesma tropa, pagnmentos que empre se fa
cie, venha mais a do peso, e isto afim de evitar-se zem de tempos mais antigo', correndo pro
as faltas que frequente; vezes se tem achado na re- gressi vamente até final solução; que Ileste Caso
messas de cobre desta côrte para as Provincias, e estão as dividas do' originarios credorcs, em
vice "crsa. O que assim cumprirá, Joaquim de AI- cujo direito succcdeu o Supplicante pelas pro
meida Sampaio a fez no Rio de Janeiro, em 15 de ü~ões impugn:Hlas, porque t"dos liquidúrão
Novembro de 1850_-João José Bodl'igues Val'ci- c extrahirão a conta do que 5C lhes ficou deven-

• 1'0 a fez escrevei', - Antonio Francisco de Paula do de sens ,encimentos até 181'2 e 1813 , anno
e Bollanda CaYalcanti de AUlnquerque. • posteriores ao AI vará de 18 loque nada podia

Expedirão-se outras semelhantes para as pro- dispur a respeito de tae' papeis não existentes na
vincias de S. Paulo, Goyaz, ~1ato Grosso, Rio mão das partes,
Gl'andc do Sul e Santa Catharina. O Procurador da Fazend;. sustentou a justiça

da exclusiio na imporlancia de (1:409.w455, por
não encontrar, no requer:mento ela p"rte e res-,
posta do E~crivão da Fazenda, cousa alguma que
possa alterar o que produzira no seu omcio de

• . e dissera o Contador da 2" repartição, por
for9a dá prescripção e tabelecida pejo AII':lro:Í de
1810, a qual tem lugar em toda e qualqner õivi
da das chamadas antigas, ainda liJue seja prove
niente de soldos, intclUgencia que sempre se tem
dado, observando-se e ta pratica até contra o
mesmo Supplicante na sentença de habilitação
que obteve, na qual e excluio o pagamento das
dividas pertencentes ao Capitão ~lanoel de Jesus
Costa e ao soldado João Furtado, Entendia por
tanto que se devia indeferir a pretellção.

Parece no Conselho que as provi ões e tão nas
circumstancias de obterem seu eITeito: 1°, por
que o Aharú de 9 de Maio de 1810 não fez di
reito novo, de maneira que por elle se possão
entender prescriptas ab olutamente todas as di
vic1as contrabidas até 1797 , mas sórnente legis
lou com o fim de libertar a Fazenda do grande
pe o que a opprimia, e dar aos particulares tem·
po paTa irem applicanuo utilmeute seu fundos:
2°, porque a divida antiga, de, flue trata o AI
varú de l810, el'a a que cunstava de ptlpnís avul
sos fluctuantes pelas mãos dils partes, e não a tli
vida eontrahida no identico periodo, que se acha.
consolidada, ou pelo menos as enlada nas esta-

• ções de Fazen\la, e cujos titulos não esta vão em
poder dos credores. Em 13 de Novembro de
1820, re/ill"lunda em 2 de Maio de 1850,

Resolttj:ão.-Remetta-se ú Camara dos Deputa
dos. Paço da Boa Vis~a, 18 de ovembr/) de
1830. - Com a rubrica de S. lU. I. - A.ntonio
Francisco de l)aula c Bollanda Cavalcanti de
Albuquerque.-A elia-se o o/ igillalno cartorio actual
do Tllesouro Nacional.
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A.VISO DE 20 DE NOVEMBRO.

RESOLUÇÃO DE 24 DE 1\'ovmmno.

Uemelteu-se ao Conselhll da Faze'Hla, para
consultar, o requerimento do Conselheiro José
Cactano Gomes, em que peje melhoria da apo·
sentadoria que teve no lugar de The:loureiro
Mór do Thesouro, em .826, côm 9oo :tj) , meia-

. de do seu ol'dellado, quando elle , neSSa época,
contav:) 26 anllos de serviço effcctivo, para ve
r~ficar-se em sua mulher e neta com huma peno
sao cada hUlDa, em remunel'acão dos seus rele
vantes e elistinctos serviços pr~~lados ao ESlado,
desde 1800,. nos div.cl'sOS lugares que tcm ser·
viáo. .

Sendo ouvido o Procurador da FazenJa, disse
este que achava permissivel e mesmo legal I

quasi cessão que o Supplicante faz. cm sua mulher
e neta, para prestar-se úquella huma pensão de
goo:t1J , e a esta a de 500:t1J, em fórma que aO
Supplícante se preste, em remuneraçã~ dos seUl
relevantes sel'\'iços, a quantia de I :200:t1J porao·
no, ficando dependente da appa'oraeão da ASsem·
bléa Geral. .

E dando-se de tudo vista ao Conselheiro Fito
cal das l\lcrcês, respondeu este que, sendo el'
traol'dinal'Ío,~ os principaes serviços .10 Suppli
canle, nos quaes se di visa o cunho do seu fervo'
roso zelo pela Causa PulJlica c au"mento dai
rendas do Estado, entendia sert:m relevantes in'
ten. i vamenle os seus ~el'viços, e que, pOl' isso,
pouia Ser premia_do fóra da escala dos annoS de
sel'l iço ordinario, quc aliÍls tambem mostrara
ter feito, e que, com iustiça, se pouia conceder
a titulo de tença imposta na Obra Pia, ii SOl

mulher I :200:jj) e ii sua neta Goo:tj), repartid.·
mente com sohl'c"Í\'encia de huma para outra a
quántia de I :800:t1J, q,ue he o que o Supplicanle
ven ~ia de ordenado cumo Thesourciro i\]ór.

Parece ao Cflllselho, conformando'SIl cmo o
Fiscal das ~lcrcês c Procuradol' da Faz.enda, que
os ~~rviços prestado.; peio Supplicante SfiO lU~ilO
parllculares, IIranrlt's e di:;ti\lcto~, tenJo SIdo
preslados 1\OS muitos e dÍ\'ersos luo-ares que ser
vio por muitos annos, e que, POI' isso, se flltcdl
dignos de humá distincta remuneração, ,a ".

Conselho. pal'a consultar, o requerimenlo do
'Tenente Coronel José de Sá Carneiro Pereira de
Caslro Souto Maior, em CLue pede a continuação I\Ianuscripto aulltentico.
do pagamento da tença de 160:t1J de que teve Exm. e Rev. Sr. - Uepresentando ti Camara
mercê pOl' Decrelo cIp. 23 de Junho de-1816, e Municipal da Villa de S, Antonio de Sil, que DI

da qual deixou de ser pago desde o anno de 1822 Parochia de S. .João de Ilabol'ahy se acha exer.
em diante, cenJo as funcções deCoadjutol', por Provisão de

In,truião e5ta ~upplica diversas respostas fis- V. Ex,,'o Padre Antonio Joaquim ue Si!, apezar
caes e pal'cceres dados pela Uepal'lição do The- ~ de sei' Estrangeiro: Ordena S, LU. o I. que V,
somo Publico, que COIU todos os papeis sobem Ex. não cousinta que o dito Padre, nem oulro
no original: lendo ~ii.l,') a resposta do i?roeul'1ldor qualquer que estl~ja nas mesmas cit't;umstonciaJ,
ela Fazenda r acional dada pela dita Ue partição continue a exercer funcções que só deváo ser
do theor seguinle: - Não posso convir no paga- exercidas por Cidadiios Braz.ileiros, na C(\nror.
mento'pedido de:;de 1821 até hojc', porcx.ue, es- midade da Con,tituição do Impel'io. Dcos Guarde
lan,lo o Supplicanle sujeito li dispo~içãu do De- a V. Ex. Paço, 20 de o,-embro de I R50.-Vu
cl'el') de 12 de Novembro de 1822, não se apre- conde ,le Alcantal'a.-Sr. Bispo Capellão ~lór.~

senta por ora com a in lispensavel caracteristica ./'clta-se d p.. 155 v. do Liv. 10 da Côrte.
de Cidaflão BI'az.ileiro: li pronnnciaç,io ela qual
e tá!'lI jeito pelo parecer da Commissão de Guen'a,
segunl\o a aeta de 18 de Setembl'o rio anno pas
sado, e pOl' isslJ ha Re 'o\ução discutivel e appro
vavd pe!a"Cam-II'a do Senado; processo este que
apenas se acha encetado,'e que cumpre que o
Supplieantt1 ouça com a rrnperial e Soberana
Sancção pal'a que tenha lugar nlterior indemni
sação, segundu os termos em qlle l'ôl' qoncelJido
o mesmo julgado, e segundo os cm que e por
que po,;sa ou dllva applicar-se-lhll-a retl'oacção
pe.lhla. Rio, a4 de Abril de 1829' - Nabuco.

E tlando-õe POl' este Conselho "ista ao Procu
rador ,Ia Fazenda, respondeu: - Sustento o que
disse no Th.csouro. Hio, 25 de Maio de 1829' 
Nabuco.

O que ludo visto, parecc ao COll'lelho que o
Supplicante José de Sil Cal'fieiro estll nos termos
de ser justamente deferido como pretende; por
quanto, tendo, como semo~trados documentos que
ajuntou, satisfeito c<ibalmenteá requisição clema
siadamcnte escrupulosa llo parecel' deste Tribu
n.tI, ua Consulta que fez subir II presença de V,
1\1. I., se dignou já reintegra-lo no seu posto, em
que sahio ueste Imperio e ti elle voltou; nada
mais ha a desejar-se que não seja cal'aclerisado
com o ferrete de injustiça e indignidade. O Sup
plicantc, Senhor, he hum legitimo credor ao
Tllesouro Nacional da quan~ia de que pede o paga
m~ntl) e annual satisfação: o seu credito he ga
ranlido pela Constituição sem rest\'icção de qua
lidade, e cOIHeguintemcnte devc súhcr·se.

V. 1\1. 1. porém mandará o justo. Hio, :; de
Junho de 1829. 8° da Independencia e do Impe
rio. - Leollarrlo Pinheiro de Vasconcellos. 
Francisco Baptisla Rodrigues. - José Fortunato
de Brito Abreu Souza i\lt:nezes. - Dr. Luiz. Tho
maz. Navarro de Campos.

ResolclçÜ.O. - Estil deferido pela imperial Re
S()lução de I' de Dezembro de 1827. Paço da
Boa Vista, 18 de NIH'embl'o de 11\50. - Com a
Imperial rubrica. - Antonio Francisco de Paula
Bollnnda Cavalcanti Albuquerque, - Acha-se o
original 110 cal'loria actual do Thesouro Na.cional.

(
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)lImais deve ser menor que aqullHa de 1: 200:tf>"

lembradO! pelo Procur",dor. da Fa~en~a , conl',e
deollo- e e 'Ia l'emuneraçã.o p.ar,a "edficar-se em
s~a mul)lel' e nela dividida com igualdade po~

ambas. Ri(! 8 de o\'l:mbrq de J 83(}.
Resolução, - Lavre-se Deoweto concedendo-se

a,pcllsáo de 9~():t/J á lI1ulhel' do SlJpp!Jcante, ve
rifi.caodo se ej;~a por rnprle do mes(no, sah'a a,
approyação da A semIJléa Geral Legislati \'a. Paço,
ell\l:l~ de NQ\'lcmqro cJe 183.0. -:- CpO';l, a rübrica
d-e S, M. I • .,...... Antonio Francisco de .1)al1[,\ Hol,..
I~nda C~valcanti de Albuquerque. - Acha-te (I

original no co.l'tol'io actual da Tltesouro Nacional.

RESOLUÇÃO. DE 2lJ. DE KOVEMBnO.

Mannscripto anthentico.

ReOletteu-se ao Conselho da Faiienda, para
consultar, o officio da Junta da Fazenda do llio
Gral)d,e lo ,u1, de '24 (le Setembro dp. 1829,
acerca., 1 '" re'llataç;io qJC fel. do contracto do~
Mei~s ~J~eilOSaas ,\.lfandeiras 'iaqueUa Pl'oviocia,

I. Ir) "'U U - •

e Coi acpmp, phado d~s con4içõe~ e mais papeis
à este respeito. ,Dando-se \'i,ta ao Procurado!;'
da FaIcnda, respondeu este !Lue se de\·iÍl. appro
vaI' e ta arrematação com as '~gundas condições,
guardado o Decreto de ;u de 'Setembro de 1829,
huma \'ez qu,e s~r.nelhautes C'lntracto,s vigorem.
por se não vencel' legi l<\ção em contrario, redu
ziodo comtu~o o te;mo de arreUlátacão a hum
aooo Pí'ta ,recaqirel)l'puma quart , d~s renda& ,.
afim (lI) dí'!'- e a PB~~!~nRl~ qu-é.ril~ta <l,a 'ltilidâ'de
de semelhante m dida. rarec~ aOj~on~ctlho <J.ue
este contr,acL~ d~ A.~rem~tação do& Weio" •direito
pe!í1 Alaneira I.e. 110do enu~eiado fi,0 dit,p ,Qmcio
da J~l!ta, COm (,l, q\fe fo} ÍÇitll, está' I noS ~ermos
de merecer a ap(lI'~vaçaQ, não, devendo ser alteR
dida a diversidad/a ,de' tempo e de maneira de
que se lembril' Q i,>"ocurailor da Fazend-a. Em 8
de overnbro de i 830.

Resoluf.'ão. - C~mo parece. nív de Jilnciro ,
e~ 24 de Novembro de 1830. - Com a rubrica
de S. AI. 1. - Antonio Francisco de Paula'Hol
la'~d.a Cavalcanti de Albuquergue. -AchfJ.·se o
orlgmal 7/0 cariaria actaal dlJ Tlteso'.J.ro Naci?nal.

c!nTA. DE LEI DE- 2lJ. DE NOVJIMRno.

CoIl. Braz.

D. Pedro, etc. Fuemos saber a todos os nos
50,S subditos que a Assembléa Gel'al decretou e
oos queremos a Lei seguinte: •

1rt. I.' As forcas de terra ordinaria-, ,no
anno linancei o d~ l' de Julbo de 1851, ·ao
ultimo .le J unho ue 1852, constarÍLõ ': .
S I.' Dos OffiGiae~ do Estado Alaior Gene

ral, e Exercito da i", e 2', Classe " Engqnhei
~~s c .Repa·l'tiçãell que ,ora ·existem·, este,jão. óu
oau emprégados,. assim como dos ~Officiaes que
por virtude nar reduC<lãodo' •.EX:erci~o 'ficarem
sem destino. ' .

0& .:l,' .Í>osJJ:J tados Alaiore e Men.ores, e dos
I Claes c .Omciae Inferiereg d.es Corpos (las
rei ~rmas quetlicarem sub istindo.

TOMO VII

§, 5.' De I!. mil Cabos de Esquadras, t\n~- ~

pe9uda _ c Soldado tlns mesma 3"armas. I

§ 4. 0 Dos Tambores. Piranos, Cornetas e
TrQOlhetas qu.e correspondertlm aos COI'POS que
ficarem nbsistindo.

§ 5,' De <\lIa Compan.hias dll Artifices do
Trem de Artilh:lria de 100 praças caua l\Ôma.

Ar!. 1\.' l!'ica aut'ovisado 1) Governo, parll
poder altev<\r a aotuaJ orgallisação dos Co rpos
de I" e 2" Linha das ,5 ,mnas do Exercito, e
l'edu7.ir o.sell ~umero, e bem a~silll para poder
subslituir na 2" Linha a arma de Infantaria iude
Cavallaria, e vice-versa.

tirt. 3.' Os Corpos ue Policia que actual
mente existem serão consenado no squ e ta
do l:ompleto, c.noo as Companhias de Caval
laÍ'Ía suQ.stituidas por outras de Infantaria. se
assim o julg;,r cOllveniente. E se o Go"erno,
sobre in for01u9ões dos Presidentes em Con e
lho das Pro\'incias de Minas Geraes c Mato
Gros~o, jull;lÚ' de absolulu I1I'cessiJa.le a conser
Yaçãfl das Divisões do Ru> Doce, e Companhias
de Pedestres, poclerv" elevar aquell;ls ao seu ell
tado complelo, e estas ii I'ol'ça que jul.gar in
dispen~aYel.

Art. 4.· Os Omoiaes que diminuirem no E •
tado i\IlÜor 'e no' Corpos de Engenheiros e Ve!.
teranos não serão subslituidos durante o anno
finanCeiro. '

At:t, 5.' Os postos que por qualquer ma
neira vagarem nos Corpo qUe o Govel'llo COD
s~l'Var, bem como nos da Pblicia, serão preen
chido com os dos Corpos que o GO\'erno sup
primir, e com os que forem de necessarios no
Estado Maior do 'E.l.\erCiLO, esta~ldo es es om
ciQes uas circumstancias de preslarem todo o
sel'Yiço Militar.das suas respectivas armas.

Art. 6.' O Emprego dos Officiaes de Es~ado

!Haror Geoeral, e do Exercito em Commi siles
ol'dinarias ou extraordinarias, não exceder;'l ao
~bs~lutamente iudispensa"d.

A~t. 7." O GO\'ewo fica auLollisado a oon
cede!' licenca com vencimento de tempo e
meio soicl0 ~os Officiaes e Officiaes Inferiore ,
que, senllo de necessarios ao el'\'i~o, deseja
rem ser delle Jispensados.

Art. 8,' Os Cabos de E'fJuaul'a, ins[J'eça
das, Soldados, Tambores, PifaTlos, Cornetas,
Clarins e A:rtifice$ dos COI'POS que forem ~uppri

midos, não sendo necessarios para completar
a força necs$aria nesLe capitulo, serão esc usos do
serviço pl:la ordem de antiguidade das suas praças..

A1~t. 9'· Para se preencherem a vága das
praça que forem escusas do serviço, fallece
rem, desertarem ou tiverem accesso, procederá
o Governo a engajar individuos habei , poden.
do dar-lhes. até metade do soldo mais, durante
tempo por que forem engajados, e qua:tdo não.
concorrerem suffieientes voluntarios, far·se-ba
rec~ulamentode. hum numero de individuos igual
aos das pri)~as que por hum calculo ra7.0avel se
entendei' que ficúrão ugas durante o an 00. Esle
recrutamento será repartido por toda~ aS Provia
cia do Imperio, em propol'ç30 do seus habi
tant,es livres, e tendo-se attenção -ao nUlJlero de

lJ7



reerhta~nll']e I"i'ver m dild0 u~S atlucrs pr'GI'ti!nos
passa doS',"gool"d.a das as Leisiora ed~téfites '<funo
!lio 3\1l<1l0do dC,'l'cchltar,~' , •

Arl I) o, Não hav'evá no Ettel'cito do iBl'S'liíl
COI'PO algum composto de horhen etitL'aõl!!'eil o~
nem 01l1uiaeS'; O.IJiciae~ jloft:riol1'elí, Ca "6 de 'Es
quad'rh e Anspeça'd;,ll; est:t1a1lgeh 0'5, orr/da' !i1\')S
Corpos aoirollocs d-e '{fJbijlqtrer 'ofásse du . o .ma
que scjão, 051 Officiaes' ~ 'oufras praça~1 lue'ora
se Bchão 'ali 'tad0'5 nt>' ExerCito dOIImpél'l1l serã'Ó

, demi tidos do' servi'ço', <!lue\' léstejão c.ngi~jàdbs"
que'!: em 'eolgojamento, éumpHoClo.'sc oo'Il1tl1dtr
>Il respeito deltas os aj~l, tes ollctO'sOS 1;1 ql!lé' o
GleVléroo I: scharligádo. Os Soldados' estr~u
gen-os que qaizcrem comp'letal' o tlJmp'~ dOS'SI:Hl
engajamentos no'll (.:f!}rpos Nlici'o'naes's uivo' a el-'
les admittidos 'Cem 3'S V'(llltageo' '~dé'" o7:av,ão,
~ qaanrlo prcfirã~ a '~t1;1 'derrris ã'O,' ~r-'Ihes 11,1
imlllediatamenté dia da. A. disponçfió dh'stc aVti:..
gó não compJÍehende os OIIit.'a'll~' ésí:rao~eiro
l'Jue collabol'lIl'<Íc, cnn, O ExeroitO '~\'b BI'ami du:"
raóttl a luha da sua lndependenóia , e bem as~ilb

88 q:ue forão mutila'dos, ou ~l'ave1U'ente l't!rna,
'em o s\:rvi(lo nacional. • /,

Art. I I. 'Ficão 811speosas as proLU'(j~'Õ8S diJ
ln'l;iaha para os' Corpo di} !la, exoepto cm
Ajiidapt1:!s~' os quaes sedio t4roéllo's 'do 0orpo dfi'

Estado '~llli{lr ou rla Classe4l\-os SubaV~er'nos '{IJ li e'
forem dr.snecessa1'ios nos Corpos tio E"'Aiere.Ho,
e só tlO a' o de pão êxistireú'l, Olliciatis .;i!lslm
(li!poni'vels em estado de servir'em; Berlão 'lfrOÓ'lo,
vidos Sal'gentos ou Cndetes, na'fihrma da 1ei em
vigor. I.., ~. .J ,)~... '

AI't: .12. '~ presente' Lei lel'Ú el~éução';tles"

de j'á em wd'o !ó 'q"!:: fôr 'p'oschel. ' '~ ,
11 t. I Õ, Fib'J:() 'fevbgnclla8 toe).as 'às Veis e 01"

dens601'c'ontraI'Íé''' .':, .,1 ,,' J

,l\llúldllíuos', iporlaltto', ete. ~Da la nOO<J1'alà'IJio
ào R!í0' ~re :Jan"iro, aos 24 dJas d j~ mlCz 11e N
'lIltmbr n'lln850, 9° da Intlepelldencia e 'd'Í!J'IÍ
pel'io.-IMPELUDol\. M,l1J) 'I'llhrica-e guiir'da: (lfJ.: B,~'

- -Conde do ,Ir,-GJ'lJardo.-@om, os l'cgistos, ~ol1ipe-
tent~s,' ,)

I "
oA.RTAJD1>" LEI ItE '24 DI!l ·'NO"'E1/ffi~\1:>-

~ . I 1 -
CoJl. Br3Z, ).

l ~ L".
.-Dom P.cdrn, te. Fa'iemos sabeI" a 'ho'dos '0

O&'Ssos 'nbdtiros qu~ II Asst:ffi'Mira Geral dec't'et'Óll
e. nós 'qO'll'rel1l1 IS a ·Lei s~g;i~inte:' /I.

A.rt, 1'·' (J CoromissMJia,do Geral uo .Exer~

cHJO fiea e-xl:'in1etlJ d'l1lJ1anbe'a l)à~. "
.Arv. ~,' () 8omU1is~:1I'i'o, 'Gelllll fecharií· as

suas contas:cem o 'fhe:ouro·'PuLrllob,· i0 HI-e 'e'fJ~.

tregará l<lt1os o~ Livros 'cll!alpois da 1m R'épal'ti·I
çãn,; fl o~ ErnprCue-tldos, ~e' e~ í\\tem'na PI'óvin-

5 fariío .igll<il '60cell'anlenle 'e e;ll.lllttlga Ú, Jon-'
ps da FazI'Jlld'a, ldnde ~ii'o rerhettillá,'l p,f~; O"

Thesouro. I" , - " , ." ,

• ,Al',t. 5.° Os OOiciaes, dI) 'Corllln~s al')lItlo'l:yuc
til ercm Diploma Imperiá'l ~clll'Íla per~ebdndo

OS.-5'eIlS I e~pccti'VOlll' wllio.s sem o tl"Ó'I'l'nà1Ilf/Jél"
v~ociméb~0, elrnquanto ro '(i}OTimo 'ds 'ntio tllfi'.!:

prtlgar, () . '1 '
, rt! '4, ° No fotloat&nento f~l1s genelrQ' "que

" I~.



xar-se aos ühefes doa CCírp ,para"estes o expo
rem (IS Autoridades cllp1pe.~ente~, que appliea
rúõ RS providencias que jülgarcm necessarbs.

.Art.. ·&.f NA R glimentu8; J.Baw!hóes o 001'.
po' cm qu.e . "io -axios Jr,e- õs Golllielh,gse Ac1uJj.,.
ais all"os. opeados pelo., h.u{ fie u:B·de Março
de ,lJ6.ia ,insl.ituw- e hãrt Cqnllcll.\1osi'de ~dm'

IÚsl apân analõgoll, ao •Giay,erno cumpJ.1c anhj
1Il.1ôn'umelLO6 elasse,do& Oillciáe de que ,tia
velll olindar quaoclo o Gorpos 'iv rem IIl6nllS
de' 'ui!> oompanhias. ", 'e ir. '1'
, A.J.1t, 9. 0 Ireão ,dero.gadas a, Leis !.oIOr'dans
em aontfaJlio-. 'I

MandamoS- f ovlanto, eto. Dada ,no &Iani~ elo
Rio de Janeil'O, aos ~4. ma cIp tmo'Z de O,HUn.·
hrq eto r8frn. 9" da lIndepend6Óoib e- do,lmperio'.
--:,hUERAlIs}1l GClID, fllpriéa e gua da.r-(~. S.) ......
tonde do Rio l!ãfdo::"""'Qomas l·~StOS àompetel1lltes.

J Ij

DECRETO nE-2-õ DE OVIHIBRO.

o "CoU. Braz:. 'IC ',O

'.. p (') PorCal'ill de'J de,Maio' de ~ 25.

I ' Original. '

d 'ão ~ndo tidd eJreito as, diligencias aa I'o~iei~ para II
dSobrnnento dó Tombo original d", -Imp~Jllal azenlia
e anta Cruz, que fui roubado vindo pa'raestaCOrte, ba:

v.endo'se ordenado a!) Soperintendente 4a mesma lmpe
fiai Fazenda que pros.iga na sua medição pelo .traslado ~ll;

AN .o;~ fbrço nava~ acti ns' do Imporio
do Rrazi1' li anno lioanceirp. que lIa qe oorrer
do I' l:1e-julj;o d 5 ati: ° ullú'Il9 dê Junho de
r832, constnrflõ das embarcaçõ que ° Go el'
designar, a' t)'nacs.. serão tcipuladas com 2,000

Praças de todas as elas es.
1''' '/0,. "UAI·t. 2. o r ão ha vel'a promoçõ,;'s 'nó corpo ua

armada dUl'ankelJ ,i\\10Q lillall~ . o de 1851 a
r8~. "

Art. S.· 'Fica extiocto 'emprego ae ,p~ão

l\lbr (ia i\rrqaa~ , aCluálmcnré Tagn , pOI'B~'v r
cflducado "Prti~ulo do a'ctual, e logo que:1:l tlê a
vaçatu'ra dos actlJaes Phy'sito -Mbr -~ CiI'JlI'b1ão~

. Mór da rP~ma !rmada ~i o Govern1l propor'" Í1
Assembléa o'nteto'iJc'Supprir a sua folta. '
, Út. 4.· Set~O derni[tid~s dos pOElel em que

S 1 ;l.chii'o lOS pméiae E Lrangoirqs , exc~pl1l:ll:lb
p9rérn ,hsl'qu'e na Iqta dalndepen'~encin eollablJ
rárrrô acti'vatÍlentc l1a Armada Bl'a'ZiI'eira ct,ntra
os iriimhJ.d!l' do 'Imperio 1 os l1Ué téin fiido ml.\ti
lallos u reria s I~taverhentft elu o servico nllcio
nJI, eos q~~ ~tivel-crri bon,t~~cto 'cxpre' só até C{lIe
Se fi II lIê 'o tettlp~ co6'tractad'ó, 1.1 •

I Art,()~;o O.. Officjaes' B!:azileii'O'il desnece .am,
ali úr,hdd d'a afrm IllpIH]êi'úÔ em pr'c,gn r-'o êm n
rna'rin11;fmel'l:anté'~''Yeriéend.o ~tmebte o rempo
de se'rtico. (, "

Art. 6. 0 Os OJI'tciaes da Soude, Fazenda, Api·
to e NauLica, ârtifice', Marinheil'l1s e Capellãe',
cujas nomeaçõe nlio forem conforme, ÚS ki:; ou
ao espirilo dellas , serão demiltido' úo soniço
exceptuando os quo forem neces_arjo~.

Art. "o O Corpo de Arti Iprj,a da Marinha
col'iservarú l' lOas no seu 'e.tado COT)1plctn Soo pr·a·
ca 'de soldndos. . ,
. Alt. S.· A pl1l1Qjl gp~ til'crem CQI l.:flli~p o
t\1!lW,o ~ eu sllr içp rep,oberáõ as 'S il' ..e'CJ~·
S.3; :, ~f. I _ ,f.. I •

" Ar~.. o' QGp'Vflr~ fiqi' ~'*l r,is"~9..í\ r.eç qt;rft
09 fÓ'9}ê cla.sJejs~ .t\lQti,l pTi,lWS,~U~l'\t~ 11il~e,ql

11 9~, s.~ 'i<l~ .p~ra cQ,m"'pl~iqr o umem l~ ~,nr~
nhoil'os o Soldados agora dr.creLadô~, 11.0"C,a.9 ,de
1'!ão P.Çd,~f ell,g~jaq,a l\~aruj, por ~e\o eJ!.r~J11ip,
e,~li1\'C1' q soLdados, O;:)C ,\ d x:r;lcio pld ~e

gr~9.(j'wçãQ ,Uar.ia 1lquell ~.m e ~fjlAJclo CPJ1~luidr

9 t~ p,o d~ 'í\ 'I'lrviço ,,,l1pi~~r(ltAJ o\'amclltc,
alislar,~e. I' ; , r:- I ' • ,

__ A.rt, 1 .rr Q Gpvemo a.u~ni\fá pc;!. .rpai /'. 'e
ç<t,gl,),(j s,ec ()["r~GCI' as Ilf\lbjlJ;caçõ, ,~l guen'a
T\Cll1a~ í\fI'!qillil,e4s qu r,O'\lI{Y)l'a·.- , " ,
" 4,li I ~. o I~ (lrç. CI)l~:~C' l~r:! e e 'l-ÇKo d,c:-\d
j(l e(ll tudo o que fvl' p,gs, t \.

Àfl. ll~. o Ficão !'tjvoglloi!l to~as a~ ,lei, c flI'

dens \Wl çonLr,ari9~

laodawo~, .pgflanto, ele. O S wrelapo tl~ J:,.. 
taJo DO Negocios da i\1;ll'inha o Iaca imwi
mir., p blicar e COfrer• .Palacio dn Uio ,.Ie ~n-

•
"'31 quelieou do menCi~Ílado Tombo, aOm de não perecer,
po~ hum facto i1ücilo de terceiro, o diTcilD deS_ 1. l. ,
m'lnda 9 me !DO Aug'!sto cnh()r.. pela ~.reta ia dlj E.ta·
go dtls N~gociqs da lustiç!'. assim participar 30 D~~m

b~gador do 'paçp, FrociJra,dor ~a C .rOa. So!'eranta,e
Fa~enda Naciooal, para sua lotelltgenc.a PálOCIO do nlo
de Janeiro, em 7 de Maio ,de i825.-Cleuienle.M'.erreira
França. ' " ,

~, ..
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DECRETO DE 2 DE DEZE~ml\O.

Coll. Brn.

Hei por.bem sancoionar'e m:lOdar que se eXe.
cute a seguinte resolução 'da Asseinbléo Gerall

Art. u'nrco. O Gaveruó (ará recolher 'aO T~
souno Naci'OnM li quilntiâ que se achar no Banco,
pertencente á casa dos orphãos (*) dói ciiJade~

Bahia, proveniente do que lhe locou no di'ideo.
do do anno de 1828 pelall acções que hellc 1elIt,
e expedir'" as ordens necessadas j( Juntu da fa.
zenda da.(!uellá provineia para entregar ig'ual
quantia aos administradores da mesma éasal

Aótonio FrallciAco de Paula e Hollanda C..
valeanti de AI~uqllerque, etc. Fala cio do Rio'
Janeiro, em 2 de Dezembro ao anno1de l8õó,U
da IndependeÍlcia c do Imperio.-Com,óI 'rol",
ca ue S. 1\1. 1. - Antonio) Francisco ae Paulu
Hollanda CavalcantLue Alhuquel'que.

Sendo indispensa'Vcl haver a hordo de caà
hum dos paquetes·bum exemplar do regulamea
to' da Administração Geral dus Correios, IIdat
instrucções gerlle!!' para os COInmanrlanles d.
mesmos paqwrtes , afim de .que possão o. dili!
Commaodantes e queesquer outros empregadi!
consulta-los em caso de duvida, evitando,JC
assim'mÍli~os erros, faltas e contestações, mandJ.
S.•1\1. o Imperador, pela Secretaria de Esladl
dos Negocios do Impedo, que o Auministrad~

. 'I(

(') Carta RelJia de 28 de JuIM} de !819.

~ORTARU DE :; DE DEZEMIlRO.

CoU. Pla'llcher.

Malloscripto anihentieo.
~ f

Conde de Palma, Governador e Capitão General,dI
Capitania da Dama. Amigo, eo, EI-rei, vos envil' JDm.
~l\udar,CO!110 "aqueUe qlle amo. T~mando em ennsiden'
ção o qUe expozeste cm vosso omelo n. 29, de 29 deAblil
do corrente aO no , não só sobre 8S eircomstanciu ..
r.OOCorJ'em no Conveoto arruillado dos extÍJ'lctos J '
denominado Noviciado, para em parle delle se ediG I

Seminario dos orjlpãos dessa Capilania, f.0r se pre1l1r1
isso o sitio em que elle estâ fundado, e pc a ntiUdader
resulta aos Orphãoá de terem "izinho ,,(Trem,' onde
v m aprenuer as artes e omeios mecaniéos, masJaJD&es
o qlle representastes acerca dos ~oee.Qrros precisos pllll
obra do edificio, qne não deixará de ser dispendiosa.C
ma;9r economia que neJln se empregue, não sendo.
COD\'enienle distrahirporção algnmn do rundo de4,o:008
da contribuição que convém ae conser,ve sempre ,olorll,
nem do seu rendimento anuual, que ~eYe ser sómeok
applicauo pnra as despezns dia rias do susteMo, dos III'

denados dos mestres e outras díal'Ías: hei por be"! ':
risar·voB para ue.tioardes buma parle do meneloO
edifil)io aruuinad", que roi dos extinctos J esnitas, pa~·
Suas paredes se formar a neeessarja aeeommodação ri" III
orphãos e para aoxilio das despezas dessa ob)'a'; sou lfI'
vido permitlir humo loteria por tempo de seis annoS. It'

gllndo o plano ~Ile. vos parecCl' mais ccn\'enie,nle,' ~
se deduzir de cada hllma dellas o prodneto hqUldo.
4:000;!ll, 050 devendo comttldll emh.raçar a SilO extrsCl"
8S que tenho concedido ao Thentro desta Corte, O"
mc pareceu adicipal·.vos pa~D que'b~sim o. teDbajs,l~
teodidb e d'uçais exetill!a...: EScl';pta ~ PalaelO d~ RIpai,
,Janeiro, ém 28 de Julho de 819,~J?ar'"9 Co~dc d~ cri'
ma.-Acha-stl á ptL{!, 6 li. do tomo 2° das l}1çmol'Lns li/II
eM ç Po/ilita da ProvíheiJl da BII/lill, ,por ,;iecio!i.

I

30 DE 1'IOVEMBRO.

Coll. Braz.,

F.lLLA co/n que S. 111. o Imperado/' mcel'I'oa a. uSJão
e:rtraordi'l((l'ia da A lsembléa Geml Legislativa.

Augu~tos e DigoissimDs Senhores Represen ..
tantes da Nllcão. - Eu venho fech'ar esta sessão
extraordinàri~ , louvando cada huma das Cama
ra' em separado, pela fiel execução do artigo, 6 I
d:l Con'Stituição do Imp~rio, e ri Assemblé.1 Ge
r:ll pelo' complelDP l1to de grande parte' de seus
trãbalbo.. - ,

o CodigoCríini.lal; a lei do Orçame"to, a
Lei da Fixação dóiS forças de terra, e a da fixação
õas forças de mar:, são provóls s(,bejas e ...ão equi-.
v,~cas do interesse que a Assflmbléa Geral toma
pela briosa nação que representa. . I

. lU Ilito sinto comtudo 'Jue , no tempo da ses
~ão ordinariól, durante o da extraordinaria
e o da prorogação ~ não pode. se ter tido lugar o
deCretar-se o melhororrrento do meio circulante,
que tantos males cau~a ao Braíil cm geral e a'
esta pro"incia em particular; mas trabalhas-io
tuessantes tl qUIl requeriiio grande nUcnção e
tempo, .impedh·lio certamente qne 11 Assembléa
Geral podesse dispensar mais este beneficio.

Augnstos e Dignissimos Senbol'es Represen
rtonles da Nação! Eu conto que a Assembléa Ge·
ral se occllparit na rl1tUI'a se são ordinaria de tão
importante, U1'1;'entc e \'ital negocio, do qual de
penlle o bem estar 11e meu' ,fieis. subditos, a con
solillaçüo do sy lema ~~oil,3Í"ehico-C(lnstitucio
nal, e a gloria da.A em}Jlea Geral. Eslit fechaíla
II 'e . ão.-Impel'adór CC>nsLilucional e Defensor
}'erpetllo do Brazil..

AVISO DE 26'DI. NOVÍ1MBRO.
JT I

Mahoseriptó aUfbentieo

-S, M. O Imperador man,da reQlclter. a -Vm.
as dous tl'aduq:ões i\lclusas uas notas dir,igidas
ao ~1i.nis.tl'o e Sccretal'io de Esta,do 4Qs Negocios
ESII~angeiros,.pelo Ellcarregado dc. Negocios de
S. ~l. li., datados de 19 e 25 do cQrrente, sobre
a espantosa mort:lodartequc tew )lilVido dos es
cravo:l tl';.msportado nas embar.clll,;ões Africano
Oriental, Elisa e D. Estevão d'Atl,~ide, cOllst:jnte
da ro:sçnha tamhem junta, h'l pOr Qem Ilue Vm.
PI·or.el)a com urgenoia á mais rigoro a a\'criguação
sobre hUIIl tão deploravcl acontecimento, afilTl ue
serem puqidos os culpados em qUl,lquerfra.udc ou
dclcixo que tenha hali40 em hUlIl objecto de tan
to inleres P. â bllmaoidade e oomprometlim,en\o (Ia
honra nacional. Ocos guarde a Vm. Pa~o, em
26 de Novembro de 1~50.-ViscondedcAh;aota

ra. - SI'. Õu'Vidor da Comarca do ,Rio de Ja
neiro,-4c!ta·se a fl. 156 do Liv. 10 da. Cd)'te,

AKRO DI: 830.
fIleiro, em 25 de Novernbro_ de 1850, 9° da lode
pendcooia c do ~rnperio.-hlrERÂDO,ll cfim guar
da.-(L•. S. )-l\1arqllcz .de Paranag'mi.-Co11l os
Registos competeBtes.
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que serve de Director Geral dos Correios, faça por
conta da administração a com pra dos exemplares
precisos e os distribua ná' fÓl'ma indicada. Pala
cill.d.ll Rio 4e Janeiro, em :) de Dezembro de .
ISSOI-JO é Antonio da Silva l\13ia.

PORT ARIA DE 3 DE DRZF.MUR9.

ColI. Planober.

Pára execucão da carta de lei de Iode Setem
~ro u!limo , ~a parte que' respeita á Repartição
da Marinha, ha S. M. o Imperador P?r bem de
terminal; o' seg... inte: 1° Os passaportes que de
ora em diante se derem ús embarcações empre
ga,das na navegação da.cabot\lgem. 'erão confol'
mes ao furmulario jflDto Idra A 1 e tirados em
pe.gaminho de huma chapa que para esse fim se
mandará abrir. 2° 0-"Visfo-, a que, na con·
formidadc .dal citada lei, 'estão sujeitos seme
lhantes passaportes em ca(l~ huma das viagens
que fizerem DS re~pecti~as embarcações. será es
cripto no pas.sapollte, segurido o formulario ttlm
bem letra B, e n assignará n mesma autoridade
que assignar o passapqrte. 5° Nomear·se·hão
taes passaportes e serão registados em Ii'vrd espe
eial 4° O pergaminho em que se estamparem
será fornecido ii custa das partesta que o~ mes.
mos pertencerem. 5· Cootinunr-se-hão a remet
ter por esta Secrctal'iá de estado para todas as
prolincias do Imperio os exemplares de passa
portes, do mesmo modo até aqui praticado, de
undo porém acompanhar huma conta da im
portancia do pergaminho em 'que forem estam
pado. os que se destinão aos na"ios de cabota
gem, par:rque, exigindo-se das partes o pagamen
to da sua importanoia, Íl pro.porção que se forem
emiUinllo , lleja a mesma importancia remeUida
para o cofre desta Secretal'ia de Estado, por onde
se tem adiantado semelhante despeza. 6· Os do
cumentos, em virtude dos quaes são expedidos
os passaportes de cabotagem, de \'Crúõ conter to
das ás decla.'ações q'~e mencionão, licando a
autoridades a quem compe!e a ol'ganisação ou
fiscalisação do~ ditos documento~ responsaveis

. por qualquer abuso a tal ~espeil,o. O que partici
po a V. S. para sua intelligenoia e execução na
parte que l~e toca. Deos guarde a V. S. Paço,
em:) de Dezembro de 185o.....lUarquez de Para
oaguá.-Sr. Joaquim Francisco LeaL

CUlTA DB .LEI DE 4 DE DEZJll\IBRO.

Coll. Braz. _

D. Pedro, et-c.' Faze~os saber a todos os nos
s~ subditos que a Assembléa Geral decretou e
DO queremos a lei seguinte:

AIt. I.· O, i\linistro da Fazenda crearú huma
Commi&são composta deIS membro pa,'a tomar
COnta ne ta Côllte á Caixa da Legação de Londres
lJlIe cessará d~sdc já todas as suas operações,

Art. 2.° O i\~ioistro. dà Fazenda dará aos Com
missados as instrucçõe que julgarrc.CJnveoientes
pa,ra _o prompto .e bom de.empenh-o- desta Com-
IIU'lao. L'

Art. 5.° A Camara dos Deputados, no princi
pio de cada sess,io, creará, para examinar o tra- •
balbo da Commissão estabeleüida pelo Arl:,. ••,
huma ou mai Commis~ões, as quae~, á vista do
mesmo trabalho, pruporilõ as providencias que
entenderem necessarios, e a gratilicação de seU3
membros.

Art. 4.° A CommisSlio fará mensalmente ao
Governo hum relatorio de seus trabalho:!, e este
o fará pllblicar immediatamente pela Imprensa.

Art. 5.° Na Sessão Ordinaria de 185J o Mi
nistro da Fazenda apresentará ii Assembléa Geral
todo o resultado que ti"er obtido até então dos
trabalhos da Commissão, e finalmente hum rela
,torio geral completo e documentado da lIila li
quidaç.io quando ultimada fôr.

Art. 6. ° Ficâ I revogadas todai as Lei5, Alva
rás, Decretos e mais disposições em contrario.

lUandamos, portanto, etc. Dada no Palacio (lo
Rio de Janeirõ, 1I0S 4 llias do mez ele Dezembro
de, 1850, 9° da lndepenclencia e do Imperio. 
IMPERUIOR com rubrica e Guarda. - Antonio
Francisco de Pal)la e AoUanda Gavalcanti de
Albuquerque.- (L. S.)-Com os )'eg!,tos compe
tentes.

CART A DR J,EJ DE 4 DB DEZEMJlRO.

Call, Braz.

D. Pedro, etc. Fazemos saber a todos os nos
sos subditos que a Assembléa Geral decretou c
nós queremos a lei seguinte:

Art. I. ° Ficão abolidas a Chancel1aria Mór do
Imperio e a Superintendencia dos Novos Di
reitos.

Art. 2 ° Aos empregados que até o presente
juravão na Chancellaria, deferirá juramento o
Superior do lugar em qu tiverem de servir, e,
não o hal'enJo, se guardará o ~isposto na lei do.0 de Outubro de 1828.

Art. 5,· A pqblicação das leis se faril nas Se
cretarias de Estado respepti"as pelos seu' Offi
ciaes lUa i'or<ls, os quaes remetter{.õ aos Presiden
tes da!; ("'ovincias os exemplares dellas, que dc"
vem ser distribuídos pela's Camaras l\1unicipaes
e rr.ais Autol'Ídadf,ls, remeltendo directamente os
que de'Vcm ser distribuidos pelas Camaras Muni
cipaes e mais Autoridades da Pro ~incia do Rió
de Janeiro.

Art. 4.' Os embargos que até o presente se
oppunhão oh Chancel/ar"ía Mór serão apresenta
dos perante a Autoridade cujos actos se houre.
rem de embargar.

Art. 5.° Pas 50 para a Secretaria dll E tado
dos Negocies da Justiça o grande e o pequeno
se1lo; e o Ministro e Secretario de Estado de ta .
Repartição lica endo o Chanceller do Impedo.

Art. &.0 Pas~ão pllra o Thesouro Nacion I:.
S 1.° As Receitas do n" vo e ,'elho direitos,

as quaes serão e cripturadas em hum só Jji \'1'0,

pautado em dua columnas para a c1:,s ificllção
dos sobreditos direitos,

S 2,° A.s receitas do sello e papel se1lado.
S 5. ° A dtlcisão das duvidas que se mo"erem

sobre os direitos de Chancellaria, cuja cobrança



30.

• I
D,Et1lE1l0 BE lJ. DE })~ZBMBllO.

~. ,I '.. Con. B~z.
, .. ~ 1 ~ .

Hei por be~ sanociol1j.l' & mandar que S8 ""

cute a Resolução seguint:l3 da 'AssembLea.Genl
Legi lativa:

4-rt. L ~ Fica appJ'ovado-o emprego de· Epolfi
regado da Contabilidade da Clamar;! lupicipal
da li:itlade do Rio de Janeiro. '

Art. :I. o Este empregado he da line no,m_
~ão da Camara e amo vivei no sell ar.bitl'io,;e llIIl
oerá huma:gratj1icllção qu.e por ella serú arbilnj
da anóualme,nte. . I

Art. 5.· Fioão r.evogadas todas as Loi, , AInt
rlÍs, Decl'eto.sl e mflis disposiç.ees e.D} contrnllÍO

Josch Anwriio da'Silva 1Ilaia, etc.,paiociolAl!
Rio de Janeiro, em 4 de De~mh~o. e 18~DH'

da Independencia e do Imperio.-çom II rubJii
ca de S. M. L -José Antonio da Silva lãl..

I '
----o--I_ I

CAJ\T A. _DB .IJEI DE 7 IDB DEeBMBRO

C,oH. nr~

D. PedÍ'o, etc. Fa'lemos saber a todos os nIl
50S subditos que I ~ AS9é~bféa; G9r:1 I decl'eldU ê
nós queremo a· h!i e-g\li'nl.'e: I' 'I j

Ar\. I. o Fica extiocta a !Jun1a tlhl;Dit'ecc,IÓ da
Typogrophia NacioneL, cr da rJe'l.<i Ôe(lr~t(l ~
15 de Maio de 11808, é Iristr'tlcçõ' lIe 24 de lH'
nho do meem". anno, e 'de 7 lp. Fevereirà
dt: 1815. _

Art. 2. o A Typ0S'l'aphia ar.ion.a sc,rá aclminis
trada pOI' hum Direclol' que. venceria' o onlenado
aunual de 800:tiJ rs., e mai huma gratificaçãode
5 'por cento do J'endimenoo Hq'uilllj tia OffillioJ,1
qual cessará, não sendo al}h II almé'n te decretada,
segundo os interesses do E tal)elecimMto; pot
hum A,dmini teador, que tero iI.seu éa ...go Q,S'uárdl
e 'assei0 du Es'habelecimerito e o pll~amentódosJ
op-erariQs., e \'encel'á o ordenado a~ 75o~ '1'&. ,f
por hum giuD}'da.li'Vros, que fará todll 9 ~scríp

ração neoesse ia é :ven erlí f:l Ordeb:Hlb de'-Ôoo '
M. 3. o Os empregados -de que t'rata o arlige

~otecedente são de Commi~são, e o Director li
cará responsavel pelos erros de Typograpbia.f1"

DBCllBTO DR lJ. DB 'DEZBMnllO.

. I 9qU. ~~~~

Hei por "em sanooÍlmal'e mandar qUI! sec..
cute a ResollfÇilo seguinte da sembféa- G I
Legi lati va :

Art. I. o Os Em~regadQ$ Publicos Civis, Ecele
siasticos ·ol.t níilital'es, émquanto ,is istirem âI
Sessões dos ConseLhos Gernes de Provincia, de
que fore 1 rílen;lbros, ficão isento de exercer 01
Empr go .quê tiverem." . I •

Art. 2. 0 Ficáo l"evog~daR as 'lei fJ di,spMf
em contrario. .'1 •

Jo é Antonio da Silva Mala, etc. Palach)'.
Rio de Janeiro; ~m 4 de' Dezemliro de 1850, iJ
da Independenhia e do Imperlo. - Com a ru
brica de S. M. 1. - José Antónl9 da Silva Malii

A••OcDE

C';UTA DE LEI DE lJ. DE DEZEMBno.

Coll. B~z.

D, Pedro, etc. 'Pazemos saber n todos .os nos
sds subditos que a As elnblén G.efal decretoJl e,
nós queremos a lei seguinte: .

cArt. .1,° O. algodão que. e exportar de qualquell
das Provio'cias para fóra do Imp~rio pagará uo
pl'oducção e eXlJOI'tação os' mesmO$ direitQs <[!,le
prcsént-ementc paga es e ger1el'o exportado da do
Rio rle Janeiro. .

Art. 2. n Acarne secca ou cbarque de produeção
brazileira que se exportar para {'óra do ~mpe1'Ío

Dão pagará, aJém do dizim", mai' de 10 por cento
do eu pl'€ÇO no mercado nps Provincias em que
até agl)l'a pagava subsidios maiores.

AI·t. 5.· O paga1ne:nto dos sobreditos impostos
poderá fazer·se em letras lia fórma da lei de 25
de O'ltuhro tle 1827, e o seu tgotal rendimento
pertencerá ri Provincia '[!roductora do genem.

"A' 4. o Fioão /111vogadas todas as leis, Aha
rás, Decretos e mais disp/iisi9õr.S Cm contrario.

l\Iandamos, portanto, etc. Dada nQ Palacto
uo Rio ele Janeiro, a~s 4 de Dezembro de 1850,
90 da'tndependencia e do lmp.erio.- hIPEUDOB.

Ollm rubrica e guarda. - (L. S.) - Antonio
Francisco de Paula e IiIollanda Cavalcanri de
Albuquerque. - Com os registos oompdente,.

se flirl, pela mesma fórma por que se faz o lias ou
r tras dividas da Fnenda Publjca.

APl:. 7, o O Escrivão dos novos direitos conti
nuará no exercício deste omeiO', 80 qual f1eatá
annexa' a Recei a' à(1S VelhQs Direitos, e tanto
hun como 011 ros serão pllgos ao mesmo·tempo.

Art. 8. 0 O Escrivão dn 'dlo e papel séllado
cootinuarlÍ no excroioio deste officio. I

Ar~. 9. o Fica aboli'1io O registro dos conheoi
mentos dos novos direitos.

Art. J o. O Governo nomeari. para recebedor
dos direitos de que trato esta lei (1 mesmo quo
actualmente serve na Chancel1aria ~lór ou o do
seBo do Thesouro, qual mah apto fôr.

Art. 1 I. O Livro dlls avaliavões pa aro para
o E cl'Ívão dos novos direitos; o dos registos
das lei para a Secretal'Ía da Ju tiça; o'dos regis
tos dos Oflicios e l\lerçês e os das CaÍ'tas o Alva.
rás para o Archivo da Secretaria do Imperio

Art. 12. Fioão ab.olitfos Oll registos das leis;
Oflicto l:l Meroês ; e o das Calltas e Ajvarás que
se fazião na Chancellaria Mór. . I

Art: 15. Os Officiaes da Chanceliaria Mór, que
não tÍ\·e....em do Thesouro outro vencimento
maior ou igual, continuarlÍõ a perceber seus 01'·

denados emquanto õão tiverem outro emprego;
os que não tiverem ordenado fiaão eoommen
dados n o Governo para serem empregados nos
oflicios para que tiverem flptidão.

Art. 14. Ficão revogadas todas as Leis, ~l:ere-

tos e Ordens em oontrario. ,
l\Iandamos, porlanto, etc. Da'da no Pala~jo ~o

Rio i1e Janeiro, aos 4 de Dezemb.r:o de 18511, 9·
da llldependencia e do Imperio. - IMPl\uDOR
com I'ubl'ica e Guarda. -(L. S. )-José Antonto
da Silva. Maia. - Com os registos compete/ltcs.
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o:ipl>brece én'i' das léls que imprimirem, 1fazendo-
se'jl''I'eifnpre!l'são ú sUa cuSl'á., '
,. Arl. 4!· pe oos que se occuparem no tra

bálho da Typobl'ophia racional eu no d>as parti
culares ficão isentas de todo I) ervi90 militar.

An. n," Os Imprcssos da Typograpbia Nacio
nal Dão se dllrão gratuitamente a pc 'Soa alguma.
Etteptúão.se: J o, os gue 'perteocer~a1 Ú8 Ca
mará Legislativas, os qnae serão remtlUidos a
tadll buma de Suas Secretarias; 2·, os que de
ferem repartir-se pelas Estaçãcs e Autoridades
Publicas que emo remettidos á Seel'daria de
E!tatlo li que competir :l sUa <listrib ição . 50,
0& que d~el'elD, na oonformidade da lei, en viàr
e 30 Promotor do Jorr.

Art. 6.· Ficão revogadas todas as Leis Alva
rá, Deõreto's e mais di pmli.,ões em contrario.
-n MllntlllmoSj porranto, eté.Dada tio Palaoio da
Rio de Janeiro, em Ç' de Dezembro de 1850, 9·
lia 'ladcpencWnoia e uo llnp~rió. - IMPERADOR

Mm 'rub'l'ioà e guarda. -: (' E S.) - Antonio
Fl'llnci:sct1 de Paula e H!ollantla Ca v:alcanti dá AL
buquerque. - Com os Tf.gistos cumpetentes. '

:QECRETO pJi 7 DE ~EZEMIlR().
ColI. Bru.

Bei por bem sancciooat e mandar que se
execute o que resolveu a Assembl~ Oêral Le
g\ lativa subrc nCSQlução do Conselho Geral da
jJ o'fincia dó Mnraollãó. '

Art. 1.· Haverá na Gidade de S. Luiz do
Mal'aohiio hum Jardim Botaoico no lugal' mais
proprio e accommodado para isso, escolhido pela
CaOJara I'tlunicipal, cortl approvação d:) Conse·
lho Geral da Provincia. -

Arl. 2.· o Jardi!n Botanico se cultivarúõ,
não sómcnte as plantas indigenas de utiliJadc
na economia dumeslioa, na Medicina, como
tambem a.s e~oticas que possuão as JUe~Dla~ qua
lidades, c que com racilid~de sc pos:;ãu acli-
mar. '

Art. 3. o
r .() Director do Jardim ser:'! an, ines

mo tempo Lente de Botanica e Agric hui', ..
I Ai;l. 4,· Para ocpupar o empr~go de D,iveo
t~lr ~e~á_ e.cli}llir1o blJ,m Ciçlad.io Brazi1eiro que
t)~e1; os, conheCllno 1tQS I?eçessarios para iS,sp, e,
lia Sua la1taJlqualqu~r estrangeiro quc estcJa ni
mesmas circumstancia:,.

Art. 5. 0 O I..ente-DireGtor do ~anHm 130
~lIioa teril o D;lesmo ordenado e vcnciO)p-ntos
que teQl Os das PrOl'iooias da Bahia e Pt'l'OiUn

b~c~, pagos pelo Thesouro Publipo da Pro-
lIDei", ..

Art. 6. 0 O J~rdiD1' Bota~ico desta Cidade
ser4 em tudo r{l~l1lado V,elu Jardhn BOlanico
<laquellas duas Proviric.as., tanto no u n\lme~
~ ,de empregados, gue lerijo o~ mesmo /,'en
.clmentos, Como nos 5eus r~tatutps. ,
RiJosé Antonio dá .Si1 va l\taia', elC. Puíacio do

o de Janeiro, , de ,Dezembro .de 1830, 9·,da
~Ddependcncia e do lll)pe,rio. - Com a rubrica
e S. M. I. - Josê"A.ntóliio dr. Silva l\1aia.

'"

DECRETO DE 7 DE DEZEM1lRO.

ColI. Brn.

Hei por bem, anccivnar e mandar que se exe
cute o que resl!h'eu a Assembléa Gel'àl Legi a·
tiva sobre Resolução do Conselho Gural da Pro
vincia deS. Paulo.

Art. I. o As medldns em toda a Provincia
serão tegulac1as pelo paJrão que serve na Capi-
tal do Impedo. .

.1rt. 2, o Totlas a9 Camara da Provincia fi
cão obrigadas a ter o dito padrão, que servirá
para os aferimentos.

Arl. 5.· As Camaras que não tiverem o pa
drão determinado no Artigo antecedenle serão
punidas com a multa de 5o:jj), pagos por to
dos os seus Membros em parles iguacs. E~ta

pena serú duplicatla na reincidencias.
A.rt. 4,' Todos os que usarem de outl'3S

medidas iocorrerllõ nas penas estabçlecidas con
tra os que falsilicão as mcdidas.

Art. 5.· Todos os negocios fei'tos até ii pu
bl.ic~~ão da preseule serão reaHsado~ conforme
~ a~tlg~ medida do hígar em que taes negocias
se fizerão,

Art. 6.· Ficão revogadas todas as disposições
em. contrario.

José Antonio da Síha l\laia, etc. Palacio do
Rio de Janeiro, em 'l de 'Dezembrú de 1850, 9·
da Indepenrlencia p. do Imperio. - Com a ru
~riGa de S. M. I. - José Antonio da Silva Maia.

DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO.

Call. BraL

Hei por bem sanccionllr e mandar qne e exe
cule o que resolveu a Assembléa Geral Legisla
th'a sobre a Resolução do Con, elho Geral da
Prvvincia de Pernambuco.

Art. I. o Estabcleccr-sc·ha em Olinda buma
Bibliolheca Publica.

al't. 2.' Para e~ta Bibliolheca de tinal'- e
ha a 1)arte da casa dos 13enediclinos quc fór ne
ce, saria, OU o ahtigo Palacete do Go\'crno, des
occupado e posto cm abandono, se nalJuella ca
sa não se poderem accommodar a Bibliotl.tcca c
as AllJas do Curso Juritlico, tazendn- e ii cu ta
da Nação cm hum 011 OutlO edificio oS repllr03 e
arranjos que precl'os forem.

A.l't. ::S.' O Governo nomearú hum. Biblio
thecario c os mais Empregado nece.sal'Íos pa
ra a conservação, asseio e .gual'lla da Bíbliothe
ca, arbitrando-lhe ordenadn,

Art. 4,· Abrir-se-ha ne la Provincia huma
subscripção voluntaria para compra dos Livros,
e a Fazenda Publica coneorl'erá com presta
ções annuaes para o estahelecimento da meslI)iI
Bibliotheca, as quaes entraráõ no orçamento lia
despei:a apresentada á approvação da As.embléa
Gera\.

Art. 5.· O Presidente em Con eilio nomea
rá, ~humll commissão' Je tres. rgooianles para
receber R \Ib cripção ; as obras que se orrere
cerem oomo parte de&, a quota da Blcnda Pu-
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lamente postos á disposição.da Caj~~ de Amol\io
zação para serem por eUa cmpregad9 Q9 ljesga·
te da-s Notas d!! nanco lio anli,go Plldr~p em.oir.
c1.Jlação nesta provincia, que pelos re~ ridos
dos se poderem obter.

Art. 2. o Para se verificar. este resgate, a mes
ma 'caixa dividirá os refe1'Ídos fundos em loltl
qu.e não excedão ú quantia de 4o;00o:jj). d,e ri
cada hum, c, prcne.dendo amwnci.o nos jvrnae~

os porú il venda cm hasta publica nas oeCaSiÕefl
porção que julgar mais conveniente~ poden~o,1lf

caso de haver fulta de licilantes nos dias destÍ1!t
dos para a veQ 1;1 ou de iJaixa no agio COm lJlIl
se podeI' conlar , suspendê-la, a4iando-a em oro
dem a obter·se na operação a mai!)r vantagem
possivel. I

Art. 5. o Os fundos em me~aes preciosos exis
tentes na Caixa Filial da nahia, qu.e não pertello
cerem a terceiro, serão empregalios pel(l Caiu
Filial de Amol·tizaç~o da dita província na com
pra de notas Qirculaotes nella, pI·ocedena,o·scera
tudo pela forma determinada no ar·tigo antece
dente..

Art. 4. o A respeito .das notas que se forem ret
gatando em virtude da presente Re olnção li

proceclerit na fórrna dos artigos 12 e 20 da lei di
25 de Setembro de 1829'

Al't. 5. o Ficão derogadas,todas as, leis e 0~4p11

em contrario.
Anlonio Francisco de Pau); e 1I0llanda, CaYl~

canli de Albuquerque, etc. l'alacio do Rio de J.
neiro, em 7 de Dezembro de 1830, 9" da Iode
pendencia e do Imperio. - Com,a rubrica ~eS.

1\1. L - Antonio Francisco de Paula e Hollaodt
Cavalcanti de Albu9uerque.

DECRETO D~ 7 DE DEZE~no.

Coll. ;Brn.

Hei por bem sanccionar ~ ma'ndar que' se el~'
cute o que resolveu a Assemõléa Geral Lcgis)aU'

DECRETO DE 7 DE DEZEM1lRO.

Coll. Brâz.

Hei por bem sanccionar e mandar que se exe·
cnte a Resolução da Assemhléa Geral Legisla·
tiva.

Art. 1.0 O Juizo da Conservatoria dos ftiOC'
deiros estú ~xtillcto. .

Art. 2. o O processos findos e os' pendente no
dito Juizo pas arúõ no estado cm que estiverelll
para os Juizos do dom,cilio cios réos , preceden'
do distribuição onde hou \'er mais de hum Escri'
vão.

AI't. 5, o Os Escrivães das Conscrvatorias dO!
lUoedeiros qne tiverem pro-vimentos "italicio!
serão preferidos nos officios vagos e que vaga'
rem de igual lotação. •

Art. 4. 0 Ficão derogadas todas as di pdsiçõel
em contrario.

O Visconde rIe .\lcantara, etc. Palaeio do Rio de
Janeiro; em 7 de Dezembro de 1850, 90 da Inde'
,pé)) lenda e do Imperio. - Cum a rubrica de S.
1\1. 1.-Visco'ade 'de Alcantara.

• j

DECRETO DE 7 DE DEZEMRRO.

Cull. Bru•

220

..

DECRETO DE .7 DE DEZmfRRO.

CoI!. Brn.

Hei POI' bem sanccionar e mandar que se exe
cule a resolução seguinte da Assembléa Geral Le
gisla ti va.

Art. I. o Os fl1 ndos de sobra existentes sem
destin o na caixa <.Ie amortização serão convertidos
cm notaS do Banco do antigo padrão, em eireu
lnção nesta provincia, e, a respeito dellas, se pro
cederú na fÓI'ma dos arligos 12 e 20 da lei de 25
de Setembro de 1829' ,

Art. 2. o Ficão derogadas as leis cm contrario.
Antonio Francisco de Paula e BoUanda Caval

canti de Albuquerque, etc. Palacio do Rio de Ja
ndro , em i de Dez-embro de 1850 , 90 da Inde
pendencia e do Imperio. - ClJm a I'Ubrica de S.
l\l. 1. -,Antonio Francisco de Paula e Hollanda
Ca~alcanti de Albuquerque.

DECRETO DE 7 DE DEZEUBRO.

Coll. Braz.

llei 1,01' bem ~anccionar e mandar que se exe
cute a Resolução seguinte ,da A sembléa Geral.

Alt. Onico. As arrematações do); direitos
das Alfandegas e dos Cousulados de sahida ,
quP. se hou\'ercm de fazer em "Virtude do Artigo
54 da L~i .Iu Orçamento, não p..oderúõ 'abran
gel' mais ~ongo tempo que o da duração (l"a re,
ferida Lei.

Al1lonin Francisco de Paula e Hdllanda Caval
cante de Albuquerque, etc. Palaeio do Rio de
Janeiro, em 7 <.Ie Dezembro de 1850, 9· da rn
depen<.lencia e do Imperio.-Com a rubrica de
S. M. l.-Antonio Francí co de Paula e Bollan
da Cavalcanti rle Albuquerque.

Hei por bem sanccionar e mandar que Se exe
cule a resolução seguinte da Assembléa Geral
L egislati va.

Art. 1. 0 Os fundos em metaes preciosos exis·
tentes no Banco e na Caixá Filial de S. Paulo,
que não p~rtencerp.ma terceiro, sentO immedia-

blica, c fazer a compr.• dos livros, a qual dará
r conta de tudo, publicando-a pela imprensa.

Art. 6. 0 A Congregação dos Lentes do Cur
so J uridico remettel,{a ao Presid~nte da Provin
cia huma relação das melhores obras e edições,
i'Odicando por sua or.dem as que devem ser suc
cessi I'amente compradas.

Art. 7, o A mesma Congregação dos Len
tes formal'ú os Estatutos da Bihliothllca, que de
pllnderúõ <.Ia appro\'ação do GOl'eroo.

José Antonio da Slll'a l\l<íia, etc. Pala cio do.
Rio de .Janeiro, em 7 de Dezembro de 1850,
90 da ln<.lependencia e do Imperio.-Com a I'U
brica de S. M. L-José Antonio da Silva Maia.
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va, sobre resolll~:ã6 do C.onselh(l Geral da provin
cia de S. Paulo.

Art. I,"~ Fica elevada a rlotacão do Seminario
de Sanla Anna a I :200:ff;000 l·êis anuulles.

Arl. 2. o O Director pt:rceberá de ordenado an
Dual r35r1J>60o réi5, não incluidos na dotação do
artigo I. o

José Antonio da Silva ~Iaia, etc. Palacio do
Rio de .Japeiro, em , ele Dezembro de 1850.90

da Indt:pendenllia e do Imperio. - Com a rubri
ca de S lU. L-José Antonio da Silva i\lnia.

DBCRETO DE 7 DE DEZE~mRO.

Co11. Braz.

Hei por bem sanccionar e mandar que se exe
cute o qne resolveu a Assemhléa Geral Legislati
va, sobre resolução do Conselho Geral da Provin
cia de S. Paulo.

Art. I. o Fica elevada a dotacão do Seminal'io
da Gloria a ':2011:ff;000 .ré is an~l1aes.

Art. 2. 0 A Directora do Seminario perceberá
o ordenndo'annual de 155:ff;ooo réis , não inclui
dos Da do~ação do :Irtigo I. o

José Antonio do Silva Maia, etc. Palacio do
Rio de Janeiro, em , de Dezembro de ,Szo , 9 0

da Independencia e do Imperio. - Com a rubri
ca de~. U. I. - José Antonio da Silva Maia.

DECRETO DE 7 DE DEZEllnRO.

Col1. Bra••

Bci por bem sanccionar e mandar que se exe
cute o que resol veu a Assembléa Geral Legislali
va, sobre resolucão do Conselho Geral da Pro
Tincia de S. Paulo.

Art. unü;o. O Governo fica autorisado a des
pender ,00rlJ>ooo réis annuaes em cada huma
das villas de lLapitininga, Faxina, Castro e Gua
rapuava, afim de estabelecer algum genero de
commcrcio com os Indios.

lo é Antonio da Silva 1\1aia, etc. Palacio do Rio
de Janeiro, em 7 dc Dezembro de 1850 , 9° da
Independencia e do Imperio. - Com a "ubrica
de S. 1\1. I.-José Antonio da ,Silva 1\laia.

DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO.

Col1: Braz.

Hei por bem.. sanccionar e mandar que se cxe
cute o que resolvcu a Assembléa Gcral Legislati
V?, .sobre I'csolução do Conselho Geral da pro
110Cla do Rio Grande de S. Pedro do Sul.

Afreguezia .le S. Francisco de Paula Qca crea
da viiia , com a denominação de ,'illa de S.
Franel co de Paula, com JuÍ7; Ordinarin; dous
T~b~lliãe9 do publico judiCiai e notas, hum Es
e~lfao de Orpbãos, e hum Distribuidor, que podc
ra tambem servir de Inquiridor.

No seu termo compreheOlle. se o districto da
me ~ Freguezia , Boqueirão e Serro da Barra.
d Jo e ~ntonil> da Sil va ~Iaia, etc. Palacio do Rio
e Janeiro, em 7 de Dezembrt:' ~ ~850, 9 0 da

TOlllO lU.

Iodependimcia e do Imperio. - Com a rubrica
de S. M. I.-José Antonio da Silva Maia.

PORTARIA DE 7 DE DEZEMBRO.

Coll. Plencher.

Con tando a S. 1\1. o Impera.lor quc muitos
cSlrangeiro e tem matriculado como me~trcs

de embarcações nacionaes, o que he prohibido
pelas leis e ordens existentes, determina o mes
I~O Augnsto . Senhor que V. S. dê a providen
CiaS necessanas pal'a que nl's a reparti\=iio haja a
tal re,pt:ito a 1I1ais es~rlJpulosa vigilancia, a bem
dt: evitar-se a conlinlJaçã" de semelhaute' abu
sos.

Ocos guarde a V. S. Paço, em 7 de Dezembro
de ,850. - Marquez de l',uanaguá. - Sr. João
Bernardino Gouzaga.

ClBCULA.R DE 9 DE DEZlnlnRo.

CoIl. Plancher.

Anlonin Fl'ancisco de I'nula e Hollanda CavaI
canti de Albuquerque, etc. Faço saber á Junta da
Fazenda da Provincia ela Bahia qu~ S. !\l. o Im
perador determina que, depois dt: satisl'eítas to
das as suas despeza legaes, o saldo disponiyel
de eus cofre elOpregue em letra' de cambio
pas:'adas e endossadas por pes oa de reconheci
do credito, e remelta para Londres aos Contrac
ta dores dos empre timos brazileiros, na propor
ção indicada na pro"isão que nesta data e lhe
expede a rcspeilo da quota que d'ora em diante
deverú directamente remdter aos ditos Contrac
tadore,:, em consequencill da noviFsima Carla de
Lei de 4 do correnle, que extinguio a Caixa de
Legação de Londres. Na falta da' ditas cambiacs,
ou quando esta exlraordinaria compra possa in
fluir no cambio desvantajosamente para a Pro
vincia, ordena S. !\l. o Imperador que ° re
ferido saldo sc empregue em algodão da primei
ra qualidarle, e envie para Liverpool eMl navios
da praça de bom conceito, e l,1a mesma razão das
letras de call1bio Ú consignação dos sobreditos
Contl'actadol'es, que dcverúõ ser p"eviamente
avisallos para procederem aos competentes segu
1'0', cUlOp"indo que a Junta, na primeira opportu
nidade, dê conta aO Thesoul'iJ Nacional de quan
to p"alicar , acompanhando ror copja as fdcluras
das remessas que ti verem Iugar com todos os uo
cumenlo necessarios, para que, á "ista das con
tas de venda que se recebercm, possa haver pel'
feito conhecimento da vantagem desta operação
conducente a animal' a agricultura .por hum3
partc, e a desenvoh'er por ontra o commercio
activo da Provincia. S. 1\1. .1. confia do zelo da
Jnnta a pontual e prompta execução ue qnantO
por est,l se dctermina; ma releva significar-lhe
que deve providenciar e te negocio, de sorte que
até fins de Janeiro subst!quente e"tejão cm via
para Inglaterra as remessas acima de ignadas. O
que a mencionada Junta terá entendido e cum
prirá. João Rodrigues da Silfa a fez. Rio de Ja-,8
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i'
C'ART A. DE LÉ'I 'DI! 9' :rlE DEzEiIf1Íno.

I
CoU• .B~,t. II .

D. Pedrd; etc. 'Fazemo- saber a toiJb~ oS,oot
sos wbdit;JS que <.l a mbléa G ral dcc\le'too l

n-tJs qoeren;lpS <.l,1ei· $ \..uihle : ' "'1
ilr'l. U'nico.' 'são nnlll1s e (le neilb refl'ei~

elO Jnizo 00 fóra dellc- toda i1S ülienaçães ('lI
contractn~ .o~lcr9SP~ fcitos I?!llas Ordens r.e~u~·
res, sobre ben mc'Veis. immoveis e semo"coll '
dl~ 5ell patrimoni\l. huma vez que não haja pr!'
cedjtls, cxpl'e~, a licepça do Govet:1/o para ~Ie-
hl'an~m !acs ,c,o(ltr"p~ . .

~laI1damf,)~ porian\o, tç. Dqpa D? PI,l)il-cíO
Rio fie Jaueiro, qo,~ 9i"ia3 ~o ();I~í\ de. Dezc~
~le 18:?,o, 9· da Jindeile.(luenciíl e do II\1pcr'q·
IMl'EIIAD(,jl com ~vbric;,. tl guard<l. - Josq,anlo.'
nioda Sil\,.a. ~bia. -:- (;0'1\,08 1'egi8~0 lco:mp.ft~~

I' .

: QJ' Ctíl'ili itnpei<ral di;' 4 de 1Jlaio dd' 824,'
',I,n'l .' "1.'" .. Ilmp, avulso.

\oH ~ f, "e ,'; I

. li'.eSidl\6tel dq Proll'inêià da" IB l\i~. E", ,Cl I
Cons!'iluqoCla.!,oDe 'ensor .Eerpetup ~o lmpeJ;io '?
vos eDl'io muito saudar. Tilndo·me rcpresentaao
rio CllpltMar deue Arceb'isp,ldo as prõviaenciá~

louvaJl-llic. João Rodl'igl,les da-Sil a a f-eZlfl1all
de JaneÍl'o, em 9 de Dezembro de' 83'0. Joã,
Carlo' C()rr~a Lurnos a f.ir e 'rever; - Arllldnio
Francisco de'Panla C' Rollandn Cava~ anli d~
buqncr'qu. . , I" ,

N: B. Semelhúntes, e n~ 1l1C5Dla,rlãta;.:Se e.,
dirão a lodas as Provincias do lmpel'io., I,li

• I • r ' ,
I ,'. . , . . '. :11. II .

I flrJ 'l D,EcnETo 'DI;: 9, lJB l}E~.y. ~'\P. f] I

i f jCbll. 'pI óclier. ;.; ,

IIIm. e Exm. Sr. -'Í'encfõ o primeiro Teneoll
Franci co J'J ê cle ~le"o, CI)n1mó,HI' nte do COI'
reio Paquete da Bahia, largado de te porto pan
os do Norle no dia 26 úe Novembro proD'
mo p"ssarlo, em:1I necessarraordem rIo DirédlGl
Gcral.do:> Cun'cio , O sem te" f6i~()' 11 e te as o.
venien til. pan~ic'i pações, oa co04'oriuidade. d~ lja
determinão lIS §§ roC Io dll~ Insll'i.lcllõés gér'll
fie 14rdeiUaio ([e 1829; ordenou-me'S, IH, nlm
perauor queoo clI'1l1municasse a N·, Ex.c, phrGII
reoommenJar o'este- C mmáDd'anle'e a todoh
mais do! paqoet«s, Irrnlci1'a obse vanei,l das rer.
ridas inslrucçõe' e do regulamcllLo da Mmioit
trnç..io Geral do' <!Jorreio na palite qLle ~lle'di1

respeito, E corno o dilo GOGltllQnrlnnle 01lilii
m~Í1tc declarou qlie sahiil·,por Ler pana isso Tl!ce
bid ardem do ln peotor 'dó·Ai;seR:ll da M-:iriiIID.
ha por bem o me- AuO"nsto Senhor' que aque!
le ln pectol" seja nd verli,lo ele que lhe não 100
indicar o clia da sal:\idá' uõs ~a~ílCr s .. pois, pel.
citado § Iodas InstFuoçõ s (}p,rae~, enOl pOlC pri.
Yalivamente essa jndiQação ao pil;~.ct (Gpr~\do!

Correios. I , ,I . I •

.Deo~ guard,e a V. ~x_) P?ç.o , em g,df' n~lelllj
bl'o de 1850. - Jo e Antonio ,d<:\ ~i1~a i\l~a,-

Sr. Nlarquez de Pal'aoa~\Iú. • J
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CIRCULA.R DE 9 DE DEZE~mRO.

ColI. Plancber.

Antonio Fi"Jncisco de Paula Hollanua Ca"alcan
'"ti de Albnqoerque, etc. Faço silher II Juntil da Fa
-zendil d!l Pro\'Ínoia do Espirilo Santo que S. M. o
'lmperàdór octermina que,cnID o balanceie mensal
de lia recdta c'de peza, que remctle ao Thesoút'o,
na r~rma da' ordens, ellvie n orçamento da I'e
ceita c clcspezá do mel. subsequente I para qUé se
pOSS.l recollhece1' 'c os ,aJ,lll~ da caix<a são v'crda
deiramelltcrli~polliveis 011 estão sujcitlH ao paga
mellto da llivida passiva, cnjo tlSIÚdo dcl't: tam
hem ser pre enle ao Thc ouro lodos os niezp.s ,
indie:mclo en respeilo ela rundada a sI/a denomi
nação, ori5"(·m, titlllo, c~lOillirla~ e nlllis eil'cum'
tandas expre 'sadas no C]uallro da di "ida intel'na.
apresel1ta ,lo ~ Camal'a llns Dcput;idos na :;es ão
.1eHc anno, ao qual dC\'cril accrtl~ccntal' as ob
scrvaçõe, e 6scl.lI'ecimentos eon lUGentc a I~oili

tal' a intelligcllci:1 desla imlJOI'tanle 'pal'te tia ád
miDistração '(\'a Fazenda. E pcló qué respeita ú
'dividll lluctuallle c ncliviI da oilÇão, S. ~l:· o Im
perador manda I'ocomlllcndar li Junta que 'igual.
mente rcIIletra tó~lr1s os ml:Zf:oS huma elpo~ição

fiel do seu estado, nos lermo d'o S 5· Til. 50 dil
I r:! r;! de 2M dc~unho de .8,,8. S. 1\1. c~J)éra q' é

a Junta cumprir!' seI? demol'a a dispos'içõe con
8ignallas nosta ordem para que llOha muito que.

CrRCUJ,,~n DE 9 DE m;ZIDmno.

Coll. Planchcr., I ,

Antonio Frapcisco de PllUIa e Bolbn/la 'Gnval
.anli tio Alhuquerqlie, etc. Faç" sahel !I Junta da
Fazenda da Pro,'incia llo Espirita Santo flue S.
1\1. o lrriperhdor, quel"l~ndll alisfaze,' ri exigência
da CaOllll'a dos Depn!;1 do;; ua Asscmhléa I.. egis
lati va, ha POl' bem dt!lerntiuar que, cnOl a brevi
daJe passhel, envie a este The -"um huma exac
ta c bem cir'cumslanciada ,'clacüo cle lOUO$ os Cfll

pregados civis que se tem ~rcauo no Tmp':l'io
desde a época lia IIlJependeneia para cú , decla
rando-se fJuaes as #uloridactés ql/e os creúrãn, aS
ordens qllc alllol'Í·árão taes creaçõe3 , a natul'I'za
desses empl"'gos l'sua ulilidaoe , seus ordenados
ou gratifie·lç.õe~, não ~e comprehcndenclo c<;lmtu
do o~ que farão Cl'earlns por lei~ da A5sowbléa
Con 'liluintc C Assemblél Geral Legi lali \'<1. O
que ess'l .!nuta , pela parle que lhe toca, a sim
CUlDpJ:iI'Ú. Alexandl'.e Jo-é Fen'cÜ'.J Braga a fez no
Rio ue Jlln,eil'o, cm 9 de Dczemhl'U oe .850.
Jofio Cqdo: Corrêa Lemos a fez cscre\'er.~A.Il

tonio Fraocisco de Paula e Hollanuil Ca I' aló;antJ
de Albuquerque,

N. B. Semelhantes.!. e na 1l1{)~I'\1a data, se expe-
. dirão a touas as Proyincias do Impel'io. I

I),ioo,'cm 9 de Dezembro dc 1830. João Cario
, Cort'êa Lemos 11 fez escrcvel'.-.l etoGio Francis-

co de Paula e fIollantla Ca valcanli de Albuquer
que.

Semelhantes ne·ta di/ta se expellirãn ús Junta
da Fazenda de Pernambuco' c rarahybil uo Norle.
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Tia dado, não M poro obsta' a~ descamin!los e vepdo
ql~c y.rctendia fazer \<1', J..,ão de San~a lIl~ria, da 'Prata
e
l
"lIa'as pertencentes á Igreja c Hospicio de Nossa Se

u lora da Palma, 'lllese ael a a. desam parado e unica
m~nte Occupado por aquelle Hellgioso, mas Lambem para
C~"lar o e~cal\dalQ e juegular conJucta e falLa de decen
c~a. com que cste m~smo Religioso lI'atava aquclle TIos
pICIO. Supplica.me i"ua1mente que "isto o abandono em
~ue .fieá,·a pela l'clj,~,da tambem I;ara POI'Lugal do seu

reSIdente ~'I·.lIel'llanlo de Nnssa Seuhora da Ajuda, fos
~~çl~e ~,s~al>el~cidll hu.m Semi?a~i<\ para edllc..ção ~ iD~'
éo çJ~ r,l~ls pe sPa~ que se desllDao ao estado eccles,astl
d-cl .. e quc o mesmo I\rcebispado \elú' a maior neces~i
CI~ e1,e ~ereccndo a minha imperial cunsideração todasti Taz~es\ peles vantagens e bens qne de bom tão lILil
.fpl a )bel(l!wpento deVém I csultar li IglcJ'a C ao ESLado: bci

01' I',,, . d b' 'pa ..... aUIl,UI? O :\ 50 rediL' leprcseotaçiio~ appucar
rga uso do rclendo Seminario o Hospicib e l"'reJ'~ dc Nos-

so enh 'dPI' ..' .le 'dora a o ma, el'ccta nessa CIdade, que oLé o/(ui
!lPb 81 o Occupadapelos Hcügiosos da Ocdcm ae S. Agús·
qn u ~~ Purtugal: O que me, pa~~celt participar-vos pom
en,e.:ssllll o te.nhals entendido ll, façais, para o seu devido
Ci;' dO ,~pedll' as <irdens necess3rias. Escripta 00 Pala
de e:d o;dé .Janeiro-, em 4 de ]\[aio de 1824, 3° dR In
~~a r cocla c do llDperio.,-hJPl!R.\DoR.~ClemeQte ,Fel"
b'a !8,m;lI. - Para o Presidente da Provincia da Ba
~a'-nCla .lfjJto"~ ~6 "p~G' 7:1 v. c 73, do tomo 4° das 1Ilcmorins

• IS C Po!ttlcas d,1 Provincia da Dal,ia, por Acâoli.

1830.

I'!"ó ao Juiz inve taria te'Cllola leglle,; e auihen
lLCa da soà adminislração e hem II. -iI)) lho 6n- '
t.pegurú? o titulo _ ben po~ 'lIiJ ,forn ano
ilo-Ihe Igualmente lod:ls as inl'or açÕ'es l! (;( 1'0

zas que Jhe forcol requcl"Ída., ob {",na II e
proceder conlr,l elle uu alie: lll'õinarJalllC'rlt.
no O:lSO de I'esislencia ll1:1nil'·"t -ou' iffilll •

Ant. ?. A Igrej:l .u,1 Madre du De " 5 1';\ en
~re~ue ao O~'dinal'io' com lIS alfaillsl que forflm
lIldi:pen avels, paala que a pOl1ha .oh aadmini' o

lraçao de .:JlUl[)1 Soccrllote , o qual H!neel'll, pd'ó
Ir:l1.lalho I.) ue 'empeullo..do zelu com que del'e
guar?ar a Igreja, li. quaotí.a de 24".:1> rs, allnuae ;
e, ~lelU desta, maIs I on:tj) r-, para a de.peza de
gUl:amento e a eio dI) Templo; sendo, pori:m,
obngado a resirIir cm !lum cios Cubiculü' do
Conl"ento; a LiVl"aria bc uoada au CUI"O Jori
dico de Olinda.

Arl. 8.°. Ao cada hUIll dos SaCI!I' ole. que til'e
rem e[ccllvamente coo en'aJo o habito da Cnn
gregação, e o tiverem obtido cnnl"JI'Ine os seus
Estatuto, se dal'á, emqn ,rttl lião outi \'erCI1I be·
neficio Ecclesia tico rJo GOl'em:) e rcsidirem no
Brazil, buroa diaria de J :tiJ6oo rs.

Arf. !:l ° Ao Ltdgns que g01.aI'em d, dlreito dc
Congregados e dllrit huma' dial'Í,l de Goo 1'5 •• e
os Noviço que, pOl' caridarlc daCUnnTe"'arão• • b b .
extlocll, UI'crem enlra.lo g-ratuilamcnll" "er[io
nlandados conlinuar seus e ·tudo· nó SCnlillario
Epi copa I de Olioda, até que se 'OrlJenem 5a
cel'llote , em comtuJo crem compdli.lo-. O;
que. porém eoll'árâo dotado scrão entrcgue:, e re~

tllUlUOS com sens dotes ÓS SU,1S familias' todas as
despezas mencionadas ne le arlilTll c em ontro- c
b

. o'
em assJn) as que se fizerem coru oiolcnlllrio,

serão pagas pelo, rendimenlos dos hcns da Casa.
Art. 10. O GO"crno fica encarre~a Jo de ~xa

minar todos os contraclo e titulds de di"idas
pa 's!l'as ~ue hajão de apparccer em preju'zo rIo
pall'lmOlllo da Congregação extinctl, procrd ~ndo

para com al(uelle. que enconlral'doloso , Da con
formidade da' lei ('xislenles.

Art. II. A di-po ição da prc ente'lei será cum
prida cm tuJo o que I'ÔI' applicuyel na Prol'iocta
da Bahia, no que he respectivo ao Hospieio que
ali tem a Congregação <1xtin~la, doa(] .. pOl'ém
de, de já o pall'ilnouit'l qUI:! "Ii pxi 'le ii Ca a Pia
dos Orphãll ,que lem aquella Prfl I'jncia.

Al·t. 12. Ficão I'evogada' Iodas as lei. e mni'
di po ições em contrario. '

l\l~IHlamos, portanto, l'te. Dacla 111) p"lacio
do Rio de JaneirlJ, as!) dI: Dllzembro ue 183o,
!r da lndcpendellcia e dn llOperio. - I:urERADoP,
com guarda. - Vi:,coode ue Alcantarn, - Com
-os registos competentes.

DECRETO DE 9 DE DEZEMIlRO.

Coll. Braz.

Hei por bem sanccionar e mandar que se ext'
oule o qué re oh'eu n Ao sel1'lbléa Gcral Lcgi~la
tiva obre Resolucão do Conselho Geral lia Pro·
'Vineia do 1\io Gr~n'le de S. P ,dro do Su\.

Art. nico. Touo os terreno di lribuidos
:a8··
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na 'Vma do Rio Grande de S. Pedro dentro dos

f limites dos predios urbanos que não tenhão ed.i
ficios, e que, m~dianle as fôrmas de direito, se
verifique que tem cahido em commiS50 , e p,or
isso scjão julgados devolutos, são concedidos !t
mesma Camara e serão incorporados aos mais
bens do Conselho. .

José Antonio da Silva Maia, etc. Palacio do
Rio lle Jll'neia'o, em 9 de Dezembro de I M50 ,
9° da 100lependencia e 110 Imperio. - Com a
ruhl"ica de S. 1\1. L-José Antonio da Silva Maia.

DECRETO DE 9 DE DEzE~mnO.

Coll. Braz.

Hei pOl' bem sanccionar e mandar qlle se exe
cute a ~esoluç<io seguint~ da Assr.mbléa G~r.al

Legislati\'a sobre a do Con elho Geral da Pro
vincia de Santa Catharina, pela q'Jal se detcl'
mina:

Art. 1.° Que sejdo reservadas as Parobas co'no
as Sc;marias rleclm';}o, e,as Lucurtlllas em lu~ar

uas l'apinhoãs, que nã0 ha na i'r01'incia ; fican.
do assim precnchido o numero das cspcl:ie, exi
girlo pela lei.

Art. 2.° Que cessc totalmente o córte lle todas
as mtldeirns por conla ria Nação, em o lugnr da
Senal"ia, excepto porém se o AdminiSll'ador do
córtc obtiver faculrlude dos propriclarios dos
terrenos.

An. 5.° Que todas as lerras em o Rio It:tjahi,
eneorporadas hoje ;IOS proprios dn Nação,sejrio
consideradas 1\blns Navaes, e que no Rio dl! Te
juens-Graodes se reser"em 5 l~glJas de terras de
volutas pill'il o córte llc madeiras para o serviço
uos Arsenacs da Nação.

Ar!. 4. ° Que cm JS lenenos possuidos se não
cortal'aõ pelo cúrtc nacional outrns quaesqner
madeiras além .Ias mencionada~ no A1'1. 1. °

Ar!. 5.° Que, antes de se conduzirem as Pn
robas e Lucuranas tlerl'Ubadas cm tenas possui
r'as, sejão avisados os I'roprielarios dos terrenos
fim que existião para presenciarem, se quizerem,
se lhes foi tirada al.guma madeira além das reser
,·aJas.

O Marquez de P,lranagllú, elc. Palacio IIp Rio
de .Janeiro, em 9 de Dezt.:mbro de 830, 9° da
Independ~ncia e do Imperin. - Com a rubrica
de S. lU. I. - l\larqaez de Paranaguú.

l>ECllll'1'O llll 9 DE DJlZE~IURO.

Coll. Braz.

Hei por hem sanccionar e man.liIr quc se exc
cute 11 Re'olução segninle cJa A5st~mbléa Geral
I.egiõlaliva sobre a uo Conselho Geral da 1'1'0-

"incias das AI.'gõas : .
~ Art. 1.0 Ficão fechados os córLes de madeiras
.le construcção lIln'nl nns matas pel·tencentes
ii' Freguezias de Nossa Senhora das Bçollas da
Atalaia e de Sanla Luzia d(l Norte, pela grande
.leslruh,:âo .'m qUê se "dlão as dila~ matas, e
pela distancia e difliculdadc q:Je se encontra no
l'ilhrieo e (ondncção das ref~ridas madeiras.

Art. 2.· Pura substituir ÍH}uelJeaçórtes fechadn"
'abrir-se-hão no,"os nas matas que existem AOS~

do Rio Subauma, onde ha, com muita abundnncia,
madeiras para construcção de qunesquer VaSOl
de Guerl'a, por maiores que elle!! sej~Q,' razcnd~

se necessaria a limpeza 110 dito Rio pnra o e
barque das mesmas madeiras, por hum e ou
lado do dito Rio Suballma.

Ar!. 5.° Para evitar-se n despeza enorme
a Nacão raz com a conduccüo das indicadas
delr;s para o embarqu~ ~o Porto d~ iaragul,
abrir-se-ha huma levada do fundo do Sitio, de
nominado do- iUestre Francisco -~ em àirel,
tura ao Pimenta, por onde se plJjen~ condulil
mui facilmente as madeil'as das sobredital~ malil
c emb'll'carem·sc no Porto Francez, I)ara onde
faz a Nação menos :3 parles das despezas qUI
faz para o ue Jar.aguú.

O lUarqnez de Parannguú, elc. Palacio 10 n~

uc Janeiro, em 9 de Dezembro de 1850, 9' di
Independencia c do l~perio. - Com a rubriCl
de S. 1\1. I. -1\l.!Jrquez de Paranagllú.

DECRETO DE 9 DE DEZEMnno.

CoIl. Braz.

Hei por bem sanccionar c mandólr que se exe,
cute o que n:solveu <I Assembl'éa Geral Legi~lali

va, sobre fil:solução do Cons..'ll1o Géral da Pro
vinci<l de Santa Calharina.

Arl. I.· Que se crp.e hllma fregneúa de S. Jor
quim, em n lugar denominado-Os iUorrinhos-,
entre a nnnação de Garópaba e o morro rle Si·
riú, temI'! por limites a margem rio Sul do rioJe
Imbaú e a do NMte do rio de Bi.r;,quera, e direc
cão ii Fazenda ele Sebastião de Avila Nunes.
- Art. 2.° Que os habitantes do lugar d~signadG
para a nO\'l\ freguezia sómente gozarllõ do be
neucio desta creação depois de ii sua custn hare·
rem construido a igreja e casa para o Vigario"
. O Vjõconrle de Alcantara, elc. Palacio cio RIO

de Janeiro, cm9 dc Dezt:mbro de 1850,9° ualn'
d~pe\l(hmcja e do Imperio. - Com a I'l1bl'ica de

S. M. 1.- Visconde de Alcanlara.
I,

DECRETO DE 9 DE DEZ ÉM'nno.

. Coll. Braz.

Bei POI' bcm sanccionar c mail dar que se exe
Cule o (Iue réS(I!veu a A,<semhléll Geral sobre
Resolução uo Conselho Gel'al da PI'o"ineia deS,
P'lUlo. , . '

Art, 1. o, C.'ear-se-hão freguezias as capellalde
S. Joáó do lUo Claro e de Nossa Sonhol'a da.
Dores tll~ Tatllyhy, no districto da 'villa da Co~'
tituiçãu , ~Ié Cabreuva e Indaiatuna no da vllIl
lie Itú, de nossa Senhlll'a do.Bethlem DO de JUR'

clilthy, no 'h/lirro do~ Silveil as no de Lorena, 'di
Ipol'ong'a no cle A.piahy. ,.

Art. 2 ° O Gov,erno marcará a caua hlima o
compelente rlisLl'icLo. ,J.

O Vj~éonde de' Alcantara, etc, Palacio do ~d4
de Janeiro, ('m 9 ·je Dezembro de 1850 ,9' I,

• I

I
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19depe~dencia .e do .ImperiD. - Com a rubrictl.
de S. M. I.-flSCOOde ~e A,lç~taJ;".

, DJ;CRETO DE 9 DE DEZEMD1\O.
i

." , 0011. Bral.

, Hei par bem sanccionar e mandar que seexe
{lule o que resol veu a Assernblêa Gel'al sobre Re
solução do Consdfío Geral da Provineia de
Coyaz. , . ,

Arl. I.· A conhécença aqoual que os parocbqs
recebem a titulo de desobrigação quaresmal, se
rú hi) bispado de Goyaz , 80 réi;; indislinctameó
te poi' cada pes:wa de confissão, quer esta seja
feita nas povoáçôel', quer róra dellas; e esla
quautiã só poderá ser exigida depois da coofi,s-
Eão, ' ,

Arl. 2.· ricão revogadas quaesquer disposi
cões e coslumes em conlrario. .,
• O Visconde de Alcanlara~ etc. 'Palació do Rio
de Janeiro, em 9 dll Dewmbro de 1850, 9· da
IoMpendencia e do Imperio.-Com a rubl'ica de
S, M. 'I. ....,..Visconde de Alcanlara.

Dt-CR'ETO DE 9 DE DEZEMB1\6.

ColI. Braz.

'Hei por bem sanccÍonar e mandar qúe se e:J:é
cule o que re~olveu a ~8seínbléa Geral Legislati
vo sobre Resolução do Conselho Geral da'Pro
vineia de Minas Geraes.

Arl. Unico. As oonheccnças são fixadas em
80 réis por cada pessoa indistinctamente. I ~

O Visconde dei A'lcantara,etc. Palacio do Rio
de Janeiro; em 9 de Dezembro de 1850, 9" da
Independencia e do Impel'io. - Com a Tubrica
deiS. lU. J[,_ Visconde de A'kantal'a.

DECRETO DE 10 D.I:: DEZElImRO.

ColI. Braz.

Hei por bem sanccionar e n]3l'1<iar que se exe
cute, o quP. resolveu II Assembléa Geral Legislali.
"? ~obre II Resolução do Conselho Gcral da pro
"IDeia das Alagôas.

Art. I.· A puvoa~ãO'deSantll Luzia da Alagôa
do Norte será elevada á categoria de villa, por
estar na distancia de 12 leguas por terra e 7 POI'
mar para esta cidade ; para a villa de l\laceió na
de 5 leguas por mar e 5 por terra; e para a da
~ta\aya na de 7 leguas por, ter~a firme; dista»
elas estas Ilue tornão difficeis e tardios os re
Cursos e proyiQencias judieiaes aos hab,itantesda
mesma povoação.
,~rt, 2.· O seu termo será demarcado pela di

Vlsao d~ sua freguezja na rÓl'ma ora. exist~nle.
Art. 3.· Terá todQ~ os ediflçios. publicos com

a ca.5a de camara, aadGa, e o.utro:; que tl;lID toda~
~5 vllIns do Imperio estabelecidos por lci.A ' , I , ,

d" r~·,4.· S~rãq c~eados oslQS'arcsdcJui~~s .9~-
/~afJOs ~ dI{ Qrphãqs, e tg4a$ <ls,aulori~ades c~ vis,
,slabelecld~6 c creadas nas demais yil12s do Im-

! ..' T I

pe~'i8Ido ~r~zi~ na cooform,jda~edas Ieisactual- •
mente e.,m Vigor. ' . .

José Antonio ~a Silva 'l\!aia, etc. Palacio lIa
Rio de Janeiro, em Iode Dezemllro de 1850, 9"
da Independenc.ia e do lmperio.-Gom a rubl'ica
de S. lU. I.-José Antonio d.l SilVá Mai\!. '

DECRETO DR 10 DE DEZEMBRO.

C011. Brnz.

Bei po~ bem sanccionar c mandar que se exe
cule o que resol veU a Assembléa Geral Legisla
tiva sobl'e' Resoluçao do Conselho Geral da Pro
vincia do Pará.

Art. \ .• TOllos os e,strangdros que chegarem
a esta provincia serão obrigados a apresenla;
rem-se ao Juiz de Paz da parüchla'para ondeJo
rem residi I', d'cp(lis dp. cumprirem os deveres an
teriol'lnente estauelecidos, Aquelle Juiz manda
rá abrir pulo respectivo Escril-ão , em liuo para
isso deslinado, o assenlo do estrangeiro recenle
mente chcgat.lo, onde declare o nome e filiação,
naturalit.lade, idade, estado, oilleio ou profi;; 'ão,
e o fim a que se propõe. Se aconlecer que cllt:
tenha ,'rndo incluido na matricula da tripulação
de qualquer embarcação, e resolva-se a ficar .na
FroTincia, será da mesma fórma obrigado a :lpre
selltar-se ao Juil> de Paz: os Capit,ies e l\lestres
dãs e,mbarcações , no ncto de habilitarl~rn para ()
regresso as suas equipagens pela Inlendencia Ge
ral da Policia, darão pavte 1\01' escriplo l\0 chere
desta repartição, dos estrangeiros assim villdo~ IJ

desembarcados, e o re'peclivo Escrivão,. c~~~

fronta.ndo aqnella parte (que lhe será remetlid )
com a matricula do porto donde ,'eio o nra do
c a que ,'ai pil~sar. couhecení a exactidão ue taes
papeis. e. fazendo as observações que OCCOI;rc
rem a este respeito, as remetter~ ao Juiz de Paz
da parochia principal ou daquella para onde sr.
saiba lerem ido habilal' alguns delles, l)ondo-se.
para estes em pratica a disposição do art. 5',.
contados porém os:5 dias depois do desembar
que. do eSlr:lllgeiJ·o.

Arl. 2.· Ql:ando se propouha a sahir da cal'i~.

tal para o interior da Pro'l'incia. será obrigado a.

reHl,Ierer por cerlidão ao Juiz de Paz respectivo
o seú a!'senlo, e com cst" habilitar-se pela Intcn
dencia Geral da Policia, cuja habilitagão apresen
tará ao Juiz de Paz da Freguezia para onde fôr
residir:, e ahi o respectivo Escr~yãeo transcrcve
1'* DO lino competente,. ficando o conlravenlor
sujeito ás IDes!Oas penas do artigo 5.·

Art. 5.· De tres em tres mezes os Juizes de
Paz remetleráõ ás Camaras de seus dislrictos cer
tidão dos eslrangeiro~ qne ti\erCOl daào enlra
da c.sahida no livro competente::.

Art. 4.· O Comrnandantc do registo do po,,"
to da cidade, ou quem na' vezcs fi7,er, fica obri
gado a remetter,a cada hum dos ,Juizes de PazdR
~apital ,a iist\l qoIninal dfs passageil:o que cu,
trarem, deGla.... ndu quaes os estrangeiros.

,Ar.t. 5.· Sl:l depois de 5 dias , contados_da .en
trad,a da embarcação, o eslraol!eiro se nao tau
ápresenll1~oao Juiz de Paz, este pJ,Occderil, t:OIl-
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I

Hei po't l:iem'&anccionar e,manJ.ac qoe Sele:te-
cute 'tll~Jl~e l'esoheu1'll A:sselllb1éa Gel'al Legi la~

tiV!ã,' ~O'bl é nJeôo~úçãl) no Conselho Gei'aI da, Pr()tJ
vi'ncia 'lld' Ritt Gl'ande de S. Pedl'o do Sul :~, . I '

- ~ue' a .(Japel1a .Ie N()" a Senhora'da Consola~

çã'O cio Serro i.I11 Duena, Filial tia Matriz emlt).,
FraB~ eo de Paula, seja dtlsmembrada da igreja
l\l'lÍtrí~, e erecta' em Freg.(,)e~iaicolladacom:l ln
votação de Fregue~ia de ~os5a S~n'horaJtla Gdn
solaçãli: 'rendi() p.or'Umites aO Norte 'a Serra ,(10

T es,. oOlilprc.liend ,nd~ {)'li morallores dai estra
d ....a·íl~sta pavte, ú L. a /trroio. ~o l\toJteira;
li S! d Rio S. GtlOçalo1e Pillalínim., á O. o Âr-
roia dos P~d/"á : '" I "II' s;

. (!) <Visconde de À~ca'"t'ara, etcd'Palacio d'o'Jl}.iÍo..
de Jatieiró,'cm lo·de Dezembro d~ J83b '9~.d;)i

Io'depemlel'lcia f, dó Iíro.pelio. ...l-.Cpm1a 'l'lIhriow
lle S! AJ:. I, - Visconde .de Mcantltra. ,,'

I -,;"

DECRETO DE ii DE DBZliMllno.
• I ~ ( , •

'[', h.I, " ,Galt .~8Z·I' '. 1 III

Íiêl'pór bcdl ,lnc'ciol1nr eman iat 'que s\7fe/:te
elite' ti qu~ i'e 9!\'eu' o As,emblêa Geral-Legi la
t ÍI a' db'ré Reso'J.oção dó Cooselho Geral da Pr<t-
'dncin(JIJM::iarlhãb~, I,,'L'.J I,'

ri. 1.' O: &izés eÍ~' Pl1 t:'d'es~ll' pfdviuoiá1é:!op
dar;'lõ, 'Cm ohs .~"ilncia· do § 5" do Al't' 5' ,da
Lei dI! 15 deOurubrtl de 1S2Ç, em inUãga'i"e'fa~

zer 1iú'1YI e'X, étlr ai'róHimeritb d'e too as 'pl!s oas
que 'eti: tirq dedh'ô dó dis.:ticto de sUa 'jurilldic
ção, cotn dpt'CiticaçAo de suas !l'áturalidadl)s, ida.
des c OCCl11'3ções; e de ,pl'OCedel' contra llqoelles
qUe fó~el11 achados vallios e etil 111e10s decentes
de sdb'sistir; 'na tonfm'mi,elade 'da Ilei. ' I, J

Art.2,· O. Officia'es dils Quorte'joftels serão
obl'igailbs ;\ .na'J'cm immedi mente parte' aos

J uize' de Pat de todas as pes oas 'fJfle de 'Dõ'Tit
apparecerem nos 'S~lfsJ diS'tri~lOs com a info'rma-:
ção necessarià de donde 'éUas 'viemo e a que fim,'
c para onde se dirige'm e em -que genero de vida

~

-_.-.-~---~------=---_-----::~-~---
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- JlI "i'ES'Ol.UC õ'bE' 115'ni V.bIBR'o'. " • iJL
•. -J . tal u! J'

.(1 • "Ianrscri~fo al't~c~}['CO ) .,

-I',RefD$Jl,teu-se ao Goosclho, 'Eara" ~pp-ullal' o
rqqúerirneo~o!de I 9l0f,li9 -red~9, .• }fra,z-. ~'e J.. j,..

.Jnp," obn: a r.~~n~pg~nção çw!l,p~,le ~9 Jlli;íl614~
-Almox.nrjJ'c dl1s AI'm,'!~n 1~!lR' ~.' d~ J9!i?f;e
,de POl'tl) ,Aleg.re,. ue q\le ~Ôfi1.'.SU pcn Q c.rp.; •
tudede ,Proyj:'ilO dQ.Xhe (11,11:0, I· ,) ..-.,,o! .

_;, '?,uvld? ;oll1I'Qcl,l~·ad.õrupa ~~Ild,\"~,, t~ res
IP~JtO , .. iiIS Il qUtl;,,,, filHa idaj,usl;tnC~;'q~9. ~ p
plioabte, jlJlgfl,v/l pl'p 'tlp~DlÇ ~ lI~~epqi\Gl'n, 'ua
eé amatão, ipar!lcen1l0.l\,e a,ffeçtada a lI)'~ção

do OJlicro dd ex -P,l'csiucnt ç1a reSjlectí \ ,1'FP
,'ioeia, qI1~.rdllr~hCl\\18"a : ~l,1a 5J:1Sp.A!O":io POi$.fl'!c
-não se- refllJ'i.o fact. ;lJgurn <WJIll,oapacidallc para
base dO'pro€eÀ4.mcnl'O' aI, pU,ó) .p,,~ lll1e ser
nido ::001 peoa t1eterruinatla, Pelo que lhe paI'\!
cia de justiça mandal'- e que, cOllcluida a. colli
tas do AloioX9"if:illà I e oãó' S~ mo trando ficar
o Supplicante cm resp.oJW1bilidadc alguma rein
tegra-l() DoO CXl;l'picio.I 'Jo ~mp'r"eg,.1',J de Almo~ri•
ie CO~ Jlireitp coptra ql).em competir ao p,,§a
mento do ordenado respéclivo, de que, tem Jíjo

,..

Tendo 6FlP~lollpj~opp. ~Ol1 ~6lPHPJ'çallosnesta
CiJade nOlavcis abusos do Direito que a Cúnsli
luição garanle a cal:H! Httm Cidadão de poder
~mmuniGar Il ~1}\lS pe"$ilm.e~J) ,P~lq,iWffiAA~a,

.s,Jm qpe ~rolDotw dl,' ~ I.\ry,,' ,atA o ,JWt; ~te

.l,eopa I Ch~lrn'HI() 'al> ~ury, o, c.0lH'P c}lOj1pr'i, ew
desempenho dos deveres 110 lu~a;qWJI';1 fiue f9"ra
~Jei~o 10S,r~ pQns.aveis que" ao~m, lIos pcl,~ ',m
,poou,l,lde AAscida !jl;a, sua omi sã'") t~'P ~vançíldo

aQ Ilxc,e 0, de j.á tttac,rem qs I1r'nQipia fUflla,
~l\\:j o ,dill, CQP .ti~~çiio 'l~~mj!:.~iJ:J.cj.o, !ll'1u..~ri,9i!
..ijIb:~e 5 'as, I fS~ b~ ~s dQ 1< t,epm }Jlha~(); P\'C?
10~~O a Ilflal'chia ,e . xcj~and:Q rebfjl!j&"'p çbrNJip.
~ IIgr'HIa,.pes o~4e,S. lU. o I'!~lSe ,JirCJ}OO
af>(1;Àr(lof>: lU;lDda Q 'Illcsjnp ,A.",~. que V. s..
epr~l\oplll ~9' lipmoto," I <;lo, JNry o a peaes iH ~e

,~e!,ae accusa§õe~, e, 1;10 çaso pelle rlf~6st[
j1Focllda ~. requerer ,coolra elJe o,a con oli-mjJaq~
~o ilrt., ~j lia Lei ue ,~o de Sdelnb,r do corrêntp
.lIDDp~ ~e~ G ~rde au\" S. paço, elJ\' II de
Dezembl'O de 1830, - Vi5con'de de ~Iç,all~ar.. 'I
5r..,JD ~ 'JPau19 EOgueirô,a ~abuc .,~raujo. ~
~cli~:ff:li {l. 159,t1. gb Li.&. 10 da çôrt~ 7l(l St;cr:e.-
~"111. dt,l. J (.I.sti~a. . f h" I

MaD!!Scri to aul!!Cntico.

,
t'~' fORTARt! Dt' ~1»1> I DEZEMnRO. ,"j""
L' f li' . I. ,.. J'I ~ I;' , r 'n •

, Coll. PlnCher. I;}J"'" 'J~

.' . '( I Ir ,'1'1 q. "
'Sendo ''pte ente a 8. '•. o tlmfHt.ra~o ;0.. Re:-

ptllA n~Qçào d0'Ohidor à ·C1.:o.ma oa de: (a ,
rha~lÍl'I'ef t.:orjtiDa,rd'átada. de' ii dó' gJO.~too{) d coe
rClltellllnno,l. ,'crs.aud sobre. a fa.~a d:ollC'urqpd
'menbi qué u ~3mara de t:L u,ltim3i ( i1:lá, d..C:Y\la
dallú POl'ta"io Ili!\ '19 tlu ai' anteca.cleqle e

°Sobrll a1IUe6rn<a lCíjumarli ,:~e loulca "da eftlcid,a
Oomnrco,' n:lU tel" registãdo todQ lilS w.ei " que
Se r~ttertfo;t marido ocqiesmo d" ~,po'aSe

O.~balla. de ESll à(HJO'lt NegaGÍos I (ql'el\' o".pan
hClp~r ao dilo Ouvidou.que",quaotrrho.p:nimei
t1~):o~Jeetr)j~a me:rlGiona a'Jlep~6sen(açãõ, jld\ou
'~p11t bem I solv;e~pdd10rtafa d d»l1IIt1Secr.eta
nardelEstatlod~ 9g uopossa lo; eql1a11t'ó a'O Gl;'un
'dot upPO!to a (!;.,rnal:a ~n' rpae55ejlio datpllH
laSI Rd{llIrtiçÕ'e • eml~u.tl as ~eis ' eldevem publi.
.o~r;lllla~1~lJrC\r4mdádé docaJlfi~(Y '011' a,. Conl"lli
~lrP,lJnainKOi"coflltud obrigadas'? fall:CJ' regi.
lar .eMo aquiHa que .lhes dizem De pciloj e
gtIndo odisp09l0en.o ,arti~:!lo dh .L"i 'do I." de
,~tn'bro d 18b8, rfieaodo, espollSllNeí5:pelaDmis
léio, dtll'tud-, Ilõda -tal -fl4:opa.'sdsl{]ooregddó
l'c J a tf>U!arem·,o()nta. l)alaéio'do Rio de Jnoci

.~o, em 1 4eJ~érnhro de 1 So.-José· ntDnio
II 'l' ia.,,)'."'. i·:" •
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privado, não Mmprehendendo nll reintegração a

, pagadoria, de cujo exercicio jú estava o Suppli
cante privado, quando se ordenou pelo Thesou
1'0 a SIIspen:;ão I'eélamada, por lhe parecer con
veniente qU\:l continue a estaI' separada até a iiis
posição da Asscmbléa Geral, a qut e acha affec
la li creação de hum Pagador, lembl'andó não
ser a Pl'oflosito que esse exercício sp.ja occupa
do pelo Fiel da Thcsouraria CeraL da Junta, co-
mo se. praticou. r,

Parece no Conselho que, sendo 'o/ Supplican
t~ suspenso, c ordenando· se mui po itivamente
:, Junta que se lhe tomas em rigorosas contas
de ambas as Repartições que servia, em consequen
cia da representação do ex:· Pre idente daqueIla
Pro"incia, em que.se accusava de escandalosa a
conducta do Supfllicante, não convém ú boa ad
ministração restitui-lo ao exercicio dos ditos em
}?reg'os, sem qlle se conclua a reterida diligepcia
,orllentrda Jo ~xameelegalisação das suas contas,
cuja hrevidade foi rffcommendada II Junta, e de
que não apparece conveniente satisfaçã,o, julgan
do oull'osim não ser i!rguQlento sufficiente para

·esta restituição a simples entrada para os cofres'
da Pagadoria do dillheil'o em que se achara, o
alcance d~5te coó:e, quando o Supplícante ain
da se não desobrigou da responsabilidadp. doJou
tI'O que falta liquidar, não lhe podendo aprovéi
lar O deleixo da Junta a este respeito, e por is
so entende que ella (leve ser severamente estra'
nhada, ordenando-se ao novo Presidente que fa
ça pôr em aétividade estt! nepocio das conras do
S'upplicánte, inforl1laoda circumstanciadamente
dos motivos que tem retardado a execução da

• ordem do Thesouro; para se punir os culp'ados~
])epois do que se poderll então deferh' aq. Snp'"
p'licante, conforme o rdsultado desta diligencia,

Ao Conselheir'o José Fortunato, de Brito pare
-ceu, 'porém, conformar-se com o:ProcuradoT da
Fazenda, teudo cm vista o que representá a res
pectiva Junta, a exposição do Juiz dos Feito~, e
do Escrivão da mesma Junta, e a nanação im
provada e inCúhercnte do ex-Pre5identc, como
consta dos documentos legaes qlíe o Supplican
·t~ apresenta, pcloqne julga que o procedimen
to da suspensão ,d,o Sl1pplicante fôra ilIegal, in
'tempe.tivo c conh'ario li Constitnigão; lhe pa
recendo, portaot<t, de rigoroso dever e de' sum- I

!tia justiÇá emendar-se semelhante procedimento
para evitar-se a continoação do da'mno praticado
contra hum Cidadão que e mostl'u probo e ha
bit, afim de não ser victima do despolislDo, da
cabala e da intriga, Em 26 de Abril de 1830.

llesolUf:ão,-Como parece ao Conselho, Paço
da Boa Vista, 15 de Dezembro de 1830,-Com
a rubrica de S~ l\1. I. - António. Francisco de
Pnula Bollanda Cavalo:'tnti de Alhuquerque.
'" lia-se 710 Cartorio' actual do Tltesouro Nacional.
~ .

l i I
" DECIIBTO DE 1.4 :qn DHzn~nRO.

Coll.. Braz.

Bei por bem sanecionar e mandaI' que se exe
cnte a Resolu~;i'O seguinte da Assemhléa G~ral Le-
gislativa. '

ArL Unico. Estão sem vigor a Orden~

Liv. •" tiL 95, e o Decreto de 26 de l\larço41
J 75~, que prohibem aos Julgadores temporaelQ.
sarem, sem licen9a, com mulheres de sua juriJ.
dicc- s.

Ó Visconde de Alcantara, etc. I'alacio do Ri
de Janeiro, 14 df~ Dezembro de 1850, 9" da Ia.
depelldencia edo Imperio,-Com a rubrica de!,
1\1. L-Visconde dc'Alr.antara.

DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO.

Coll. Braz.

Bei por bem sánccionar e mandar que se en
1:ote o que resol veu tl As embléa Geral Legi~..
tiva, sobré Resolução do Conselho Geral da Pr..
vinda da 8ahia.

Arr. I." Nenhum escravo, cújo senhor fft
morador na Cidade, Villos ou pov?açOes, e ,in
-em eompanhia deste, e bem a~sim nenhum t!

cravo que residir em fazenda oU 'predio rlllilll
de qualqqér denomina~ão qUe seja, p'óderá 51

h1r.. aquelle da Cidade, Víllas ou Povoações, e
este' da fazentla ou predio rustico em que húi
tal', sem comsigo I yar huma cedula datadáe
assignada por 'seu senhor, administrador 00 rfi.
tor, ou quem suas vezes fizer, em a qual se it
diquem o nome e n3turalitlaiJe do escravo,!S
'mais salientes sig03es; o lugar para onde seeto
caminha, e o tempo pelo quatdeva valer a refe
rida cedula.

Art. 2." O escl'a "O que se achar fóra dali.
gores designados' no precedente artigo sem a19

bredita cedula, serú immediatamente presoere
mettido a seu respectivo senhor, para o callio
gar, guardada a I;Ilodellação devida; no caso, pt
rém, que o escra ,-o nãl) declare a quem justameo
te pertence, ou o seu senhor não seja conheci.'
pelo apprehensor, appl'ehensores ou outras pel'
soas que possão informar a e te rClópeito, seriÍ, sem
demora, remettide ao Juii territorial do lop
em que se verificar a apprehensão pelo de Pul!
respectivo'<1istricto, o qual,- por Edital (que taID'
bem deverú mandar imprimir n'as folhas, ba,eo
do para isso oommodid~de) affixado 'bo lugar
mais 'pl1blico, .e nos immediatos do em qllcll
effectuou a'apptehensão~ fará da mesma constar,
designando todos os sigoaes do escravo appreh~'
dido, porque po!sà vir a ser conhecido, e 3,iSlil
tambem da sua remessa.

- , Art. 5. o enhum préto ou preta, forros Afri
canos, poderá sahir da Cidade, Villas, pOf.~·

ções ou Fazenda e Predio, em que Côr dolDlCl'
liat:io, o titulo de negocio, ou por outro qualqUCl
motivo, sein passaporte, que deverá obter do
Juill: CI;iminal ou de Paz do lúgar, a arbjtriu Jtl
partes, os quaes .sómente ,lh'o cOflcederáõ prt
oedendo exame dn r,egulodi<lad de sua couduoP
por m io de tres testemunhas que 8 abonem (01'
50 não seja conhecida e ahonada pelo mes~1
Juiz), e em ·taes passaportes não .soment'e se II'

-clicará o nome do indh'iduo qne o requereu, seUl
mais' distintos signaes, e O lug'ar· 'pon (I11de.ll
encaminha (como he de costume), s:ta.,&beID
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sé t1esignarú o lempo por que devão (Iurar os
dito:. pa:;sapnrtes, porquanto, ha toda a prewmp
cão c uspeita de que tnes pretos são os incita
jorcs e pro\'ocauores dos tumultos e CfllUlUoçúes
a que se tcm abalançll,uo os que existelD na es-
oro vir!.i'o. ,I •

'Art. 4.:. Os PI'C,t9s 'ou pretns, forros Ard
oanos que transgredirem o deterl11ináuo no prc
çcrlentll, artigo, serão irnmc~liatal1lentept'çsos c
remclti~os ús Autoridades tcrrituriacs pal'a ihes
impur pala primeira \"l:Z a: rem de oito clia .Ie
prisão, os qnacs se muIliplical'ilõ pelas reinqí-
dClic,ias.

AI'!'. 5. ° A "x(,(.lução da presente/:'I'0l'0sta
fica encarregada a% .Jtlizes lle Paz por si e pe
los seus Cabos 011 Otnciaes; e hern a 'im a to
dos \JS Omciae' dc Palente, qucr ue Milicias,
quer ue Ordenança que comul:lti\'amente com
os preditos .Jlli7.es ficâo a'ltori:;ado para in 'pec
eion"I' c fiscali"ar fJS mt:ncionatlos passaportes e
cedr.las, proccdenJo na rórma re::tJOlUl1lcnuadt\
no~ antecedellte" arti:;l) ; e pnru ac,llltelnr C atJu
uir ii lJurl~I,uqr 111l11ulto (IUC pos"a sll~citar- e, de
vçl'iJõaqual'tclar-se üS lropa',]e I' T"inha as
sim lle Caçadores, como de Ca\'<Illal'ia e Infan
laria, nas immedinryões da Cidaue. destacando
para aquclle' pontos que o Pl'cs-iueutc da PI' 
,villcin julgar lleçessarios.

Quandi;>, porem, n~o hC) u \'cr Trop"s. oe I:
Linha cm numero slIfficiente, 'erál1 05 destaca
menlos de rora ela 'Ci'ladc [lrecncuidos [Telas Tro~

pa~ ,Uíliciaua' deri LrO ele 'cu. rcspetJli \'f'\' ~1is
IfICtflS.

O Vi conde de A/cantura, etc. Palacio do Rio
IIe Jall,!iro, em I!I de D,:zembl'O tle I' 30, 9° da
Independencia e do Imperio.-Corn a l'l1brica
de S, ~I. l. - Viscondc de A.lcantara.

DEdnETO DE !fh DE DEZllilIBRO.

, Coll. llraz.

lIei por bem anccionar e man,lar que se extil
Cnle o que resolveu a Âssembléa Gcral Le""i 
lalÍl'a sobre I' fllllcão do Con elho Geral" da
Prolincia do Rio Grande de ·S. Pedro do Sul.-

Sem eQ1bargo I e tex servido de regulamento
aos 1';\I'ochos para a rccepção das con hecenças
U~3do r pribcipios da fundação desta Pro\'in
Cla, o Regimentl> da Cunstituic.:lo do Arcebispa
do da Bahiâ, tendo-se introduzido pelo anda
mc.nto do tempo a nota I'el aIterução de ~e dar
~or ea'bc:ça 160 rs. , serrl para i"o havedci ou
1111110 legitimo, se reduza e~lll qll'lólia .\ 80 1'5.

~or cada hum ill,!ividuo, a 'Iual ju'tamcnte "em
a ser mcta.de da que ainda recebem os actuaes
Parodhos ' ,

d O Visc~nde de Al~antara, etç. Pala cio d~ Rio
e Janeiro, em d~ ue DezeOl bro de 1836, 9° da
~~dependencja e do lmpedo.-Com a rubrica

S, 1\1. l.-Visconde de Alcantara.
1 i.

~ 'r, 1 tI
!'ORTARll DE 14. DE DT;zmmo.

T :~ I . 'I. ,iJÇoll. ~laucher. '( fi

I lindo sUQIJol,á A:u,gusta Pre ença de.5. 1\1. o
mP'lrador a.R'eP"!esenla9Ü0 da Camac-a l\1 unicipal

'fOUO VII

da Cidade da Victoria, dat~da :Te 19 do mel'. pas
sado, com a correspondcncia que tivera lugar •
entre ella, c o Vice-Presidente da Prorincia so
bre a relação por este exigiJn, das povoaçÕf~s

do Districto ela mesma Camara, com a ueclara
..ção de numero de fog05 de caJa huma : Man-
ua o mesmo A. S., pela Sec/daria de Estado
dos Negocio' do Impel'io, particiRar ii mencio"
nada Cnmarn que uão houve pur Ijem app"o
\',11' a sua infundllmentada negativa úqueUa re([ui
sição; porquanlo, endo da jll'imeira nece siJa
de, para o inteiro e uUI desempenho da maior
parle da - attribuições de taes Carnaras, e pnrti
cularmente d;)s expl'c'sadas n(j~ A.rlig"s fIO, 63,
66 e '; I ri;) Lei uo 1° de OUluhro de 11:h8, o ha
vei: nell<l' toda' a, noticins e 'ta li,;lica' UM CUS

Di lritJtos, bases c.seuciaes do governo ecnno
mico e policial que lhe lle ençarregauD, não he
licito negnr a cOlDlUunicação rlellas ao primeiro
Aumini lr<l(!ol' da Provincia, ao qual he ,;uborui
'nada; c orderia que a obrcuita Camara satis
fllya completamente ii ml,:nciollada l'equi iyiio,
punJo em pratica toJas as diligencias Ileccs:a
rias para esse fim, pelo~ meios qne e '[;10 ao seu
alcance. l'alaci,) do Rio de Jaudro, el11 I~ de
Dezembro de 18So.-Júsé Antonio daSill'a Maia.

AVISO DE 1h DE Dmm~U:Ro.

Manllscriplu >l\luCnlico.

\. Illm. c E;m~, Sr.-lleenvio a V, Ex. às' pa
peis inclusos, que <lO Supremu Tl'ibunnl dc Jus
tiça deste Imperio diri"iu o Suprcmo Conselho
de Ju tiça ue Florença, e V. Ex. me "cmelteu
em A. viso de 4 do cO\'l'ente, pOl'que a esta Secre·
taria ue E'tado não cumpre intcrvir cm nego
cios de semelhanle natureza. Deos Guarde a V.
Ex.' raçu, em \f~ dc Dezembro de 1l:l50.-Vis
conuc de:: Alcantara. - Sr. 'Franci CD Carneiro
ele Campos. - Aclta-se a [7.. IGO v. do Liv. 10 ria
Côrte.
I'

A VISO DE 1lJ. DE DEZE~m1l0.

r.lanuscripto authcntipo.

IlIm. e Exrn, SI'.- lleenl'io a V. Ex, a traduc·
ção da t;lota quc V. Ex, lne remell~ll em A\'IsO

de 15 do mcz anlecedente do Encal'l'egado dc Ne
gocios de S. ~I. n. sobl'c a senten~,a prot'cl'icla
pela Commis ão iUixta llrazileira e Ingleza. rcla
lÍl'ame::nte ao carl' gamento de c'cravos do a·
"io Porluguez Africano Ol'iel1tlll, POI' me não
competir inlervir nas sentenças prorcridas pela
sobredita Com missão, estabelecida em execução
de lr<ltauos, e lerem suas decir-fõcs força de jlll
ga(lo, na con ('ol'luidade dq Direito convencionado
'nos mesmos Tl'<ltados. Deo; Gnarrle a V.' Ex.
Paço, em I{~ de Dezembro ue I õo.-Visconue
de Alcanlara.-Sr. Franci ·co Carneiro tle Cam·
poso-Ac!la- se a {l. 160 &. do Lio. Ioda Côrte.

AVISO DE 15 DE DEZEAmnO.

Manuscriptp llutucntico.

IIlm. e Exm. Sr.- Paço ás mãos de V. Ex. o
officio incluso datudo de 1S do corrente, do Prq.-
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E I 30.
Supprimem-sc ÔS dos b(ítro's íJllillreg:idos do

extin'ctll ph)"Sicato: ' i 10 J" '/ '(I •

Somma, 521: ?5:tb'i8'o. I' ,
, ,

1"'a PlOvincia dI} Espirito·Sa~to.
, J

'§ I l. Com a Pre,i'lencia ela Pl'olincia, Sft
Cóh~clbo, POI' :; lÍiêíb, Se~r(:la 'ia e utcas oppli.
caçoc"S, r r. '5:2;'D.t1J60ô.' I. \ _. • :

§ \2 Com o C'oi.~b Legi l<lrivo, 1'3.6:000.
.§ 15. ,Com â ln trU<fçfi ; Públie'a, 1'5. 6:140.
§ I{'. C.om a c!vilisação c catebhese llos ln·

digellas, 1'5. 6:20').ti>.' .',.
§ 15. Com a Olil'us PuLlicas, 1'5. S~o;!';:). ,.

, :somnu,. 24 :4'Jo.ti)6oo.

. Na Pro"inei'a da Bahia..

§ .6. Com 'a PresiLltlocia da pJ'l)vineia, l!

ClJn elho por 5 mezes, Seoretaria eoutras appli
caçõe~, 1'5. 9:826 758.

Supprime-se o O1'~ena{10 ele I Officia I da e
cretal'Íll, Lente da Academi!l Medico-CirurgiCl.

. C {IO(,:tb de Mercê, Ol'uinarias '
§ 17. Com o Corpo Legí lati\'~ rs. ~2:S0.0
§ 18. Com a Academia Mcdlco·CtrUl'glcH

Insll'ucção Publica r,. '58:526 6üS.
Supprimc-~e nOl'denado do Pl'ofe or dcG~III'

matic'D Latina de It0páriea Antonio Fl'anmõft
Pereira, jú fallecic10 ; e deduz-se a qnota c\O!G!'

denados de 5 Lente da Academia Medico·Ciror·
gicà do Lente da Aula do C m,Lllerçio, pone
I'em Membros do 'COI'PO Legi lativo.

§ 19. COlh a Bibliotheca Publica, rs. 1:550~,
O Presidente em Conselho despem/cril e.~l

quantia como fuI' mais comeniente.
, § 20.. Com a Vaccina , I' . 550 '.

Guardal.....se!ho a aispos\ção do § 'I' lO

§ 21. Com o 1"<1 seio Público, 1'5. 977:p;~.'
Esta quantia será entregne ii Camara Mumo,

paI da Capital, e bem afsim a Cón ign'açáo plll
a Illuminaçüo. , .
_( S 2,2. Com a ci viIi ilção ,0. cqteyllCs ?OS lo·
pi'genus" I' . 220~'J . I .• I "

§ 25. ,C(lnl as Ob~as; P,uphoas, r~,. 4b:OOQ

Somma, 144:05o.ti)(b6.

Na i'povincia de Sergipe. ,

, § 24. Com a -!?I:e,id neia ju I?,~' YLOcia,se~
COQselAO por::> mczp., Secl'ctariase 01.1tra5,~ppli·
cações, r~ .. 6: tlli.JD4o,?; , .. .
. r~uppl'im.em-se 598;;;>1300, par~. 2 ',.(\.p1110 Uco!e:,
~ B5 Com Q COl'pU ,Le::nslatl\'o, I' " 8:400

f \ i:J • J""" I 6
'1§,29- €om a InJ'.t,l'llOçfiQ,'Publi9u"'):I?I,, 00.
.S 29· Çom as Obris Publicas ~ ~·s. SIfO;;P'
..:somma, 22: 51 9;jj)· . ", o
Supprill1em-se as l]ll anll.as de ~7.JD~~9.p,~rai'

c):1amaq.) Jílrdim Bot,lJ)jieo, e.d~ f}9WJ, pa oae
Yillsaç~o e,catechese dos In~lg\lna .•' Ii uel

mINa Provínci'a das Aolagõa'5 )(1 I ,

f' .' '.1 J I p' • I ~o 't'§ 28. Cóm ii Pr· 5I(lel1 a ua' 1'0 vrnc "
Conselho DOI' 5 -'gezes ecrelaria? e outras ap-

I• - .0/ 1.<1,,",/ 8'["+1'. ' r "H.I lP lCaçoe~, I .0:2 0'W',. "í.
§ 29. Com o Gortrli'L gl~'lativu, rs. 19;200\1'

§ 5ó. 'Com la' Insllrncção:-Publiéaj f3, 6:~IÓ ,.s :;.1. lJom'n::V aOChl-ll".rS. 2'JOft/J '
U If

Na Província do Rio de Janeiro.

§ I. o Com -o Conselho de Estado' e :::eu Ex
pediente, Seeretaria de Estado dos Negocios cIo
Imperio e seu Expediente, e ouhas applicaçõç§
millda~, rs. 50:809W500.·

SU ppl'iU1em-se as pal'cellas ue 565WJooo a
hum lh.:revent!l do Vi eonde de Cayrú, e de
2:000:jJ;; pedidos para despezas eventuaes, ,

§ 2. u Com o Corpo Leg-islaU"o, seu Expedien
te c mais applicações ordinariati e extraordioa:;
rias, rs. (j8:226.ti>400. _.'

§ 5..D Com a Chancellaria i\lór do Impedo)'
Acauemia dos fi llas rtes e Academia i\'ledico
Cirurgica, rs. 19:451 rtJ)o80.

§ 4." Com a iwtrueção dos Príncipes da Casa
Imperial, I' •. 8:502.ti)oúO.

§ 5." Com a Instrucção Publica, incluido o
ordenauo de 15o.ti) para hum mestre de Prim j.
ra~ Letras em a Nova Friburg6., rs. 28:880<ti>.

§ 6." Com ;, Bibliotheea Publica, l\lyseo e
Jarqim Botanico da Lagôa de Rodrigo eh.: Frei
tas, rê. Ií: 0.76 .. 800.

Retltp.-·e o ordenado 19, ,Di.rector do Jardim. j1
1 :200:t/). ' . .

§ 7," Com o Passoio Pul)lipo da C.ôrte p~qpa
gação da,vaGçina, ~I1uminação, rs. 50:95oJi)200.

E 'ta quanti<J serú,entregue :'t Camara l\l'ú,nici
p,al, a quem, peJa lei llo 1: de Outubro, d1 \$~81'
OOJ;l1pel 'prover so~re (aes objectos., ,
~ § 8: u Com, os emp.rega,dos nas Obra~ .Puh!f
ca~ , r-. 800 .

§ g," Com a~ Obra.§.. J'llblicas da Provincia ,
1'5. 80:000.ti)1 1'1 I •

§ 10. Cum o 'oré:1eôado dos extinctos lugares
de Guarda ~lÓl', Escri ão 6'rnterprete das visitas,
na' forma da lei de'50 de-Agosto de 1828, rs.

<t}(Jó.ti)ooo. •.

CARTA DE LEI DE 1.5 DE QEZlUffil\O. .•

Coll. Braz.

D. Pedro, etc. Fazemos saher a tndos o no'·
sos subditos que :l Assembléa G':l'al tlecretou e
nu' queremos a lei seguint~:

TITllLO li. 0_ Da fi-xaçáo das despeza do Mini. te
rio do ImpedI).

CATI:fOLO 1."~ Das despezas de cada bom a das Provincias
do Impel·io.

Ad. I." O Ministro e Secretario de Estado llos
Negl1cio do Imperia be autorisado a despender
no anno finanGeiro, do Iode Julho de I l:l5. ao
ultimo de Junhe de 1852 :

C'lIrOIIOI' <.Ia CórôlI, Soberania l) 'Fazenl1a Nacio-
( tIal rntlli'ilio, à'tin) de' V. Ex. 'expedir ,S Gon"e

-nientcs Mucns pa'ra ° fiUl exigido 1'0' llito offiúilJ
sobi'C' a rt'loção llos 'Promotol'e~ eleit6 para o
Jury, pelo nbu'o ile lib'el'dadc de cxprc s:io Ue
}lCn 'llllltlntos garantida pda Cl1n~titui\:ãodll ln1'
perió. Dl:os Gudrl.J'e a V. Ex. Paço, cm 15 de
Dlli~01lil'o de I S30.-Vi~(\ande de Alcantara.
SI'. José Antonio da Silva i\lai:l.-,1c!ta·se a (lo
16. v. tio Liv. Ioda Cô··te. I - •



,Çl1a 't\í"'roe-l a a di.pq!iiWio, ~o oS '; .
~ 52,' Co,:n a!i O!~l'a Pú'hiicas € .~ '. q'O~'p
'jpr,r , p5:{~6o.)í), .n ~?

l'i,1 Provincla de l'eto mbuco. 11' ti-
, , '1". I _ " /

,§ '"ií . .com 'I ~I'e illcn iii, çl::lllProvil1cia, seq
C~.9;ç~h,(I1P 1':3 ;ncze~?:' .f:lc~c::tnda. e uu;çr ~ ap~
plwaç<;><:s 1". ~ : 1l:l-q,zz>!ÍQP, • ! .

S:)fi.' Com.o {;qrpo,L •....i~~at",y.o, 1,' - 52:800~_

~:~,5. CQ/.ll C\Usq -Lur)d.i~o, çs. I ':91. 1.n)2~lÇ} ..
I~ ~G .. CRm I ÇOfIl1 1'eí Ilc. I,.1,\' 'H para a.B 'L1iR-

.lpn....~pbliFa .3 al'biJII'n, <Iij c l1"'relt"ci'io UOI . , • i 't' r.. ,..1"'."
Lnotl\: di CUl"o.,Juri(1ico, I". q,o;;JJ., r

_ § 5j, Com o I~ycôo, r: nlais 111 ~NlCcãQ ('uhli-
ca, l'S, 2.1 :972.)í). •

§ 58. Com o Jill-dill1.ll.(,)lflq~CD, r'_ I :6So.)í)520.
§59' Com Professol'cs ,1e Saude, Ol-dinaria, aos

Exper tos e Lalar!) e- V.accin;l, l! l'é-peito da qual
'e guarclal;á a disposição rio 57 rs. 5:4g5.)í)50o.
S40, Com. a IlIUIn!'naç:,o (lã Cida ie do 'Re-

di',!, l' . ?:ê![!i:tj)2'3 J. I I.. )

Esta q aatia seril eutrc,gue á Cilrnara Mu'oicl'-'
. pai rt?s'pcctíra. - ' • , ,. I

§ :.fl. Com a Ob,',,; Puhl!6as, rs,J ~o:lío '. J
Somma, 155: 179 " 65 I, • . !

upprímé- c a cualltÍn de l:nr,6"'" dos ó\-cÍe-
d ' rl ....' .1 ,- ii/" W ,lna o: os (:,,, ,r'· r l,l, ~, ua lILpcCl'áÇ) (Ias Obl as

PúblIca·s. I

",
l'ia PrOvinci , do Rio Gj;ande do Norle .

.~ 42 Cqn1"á' rpl'~ id 'n~ia 9a Pro"i~c(a , s.eu'
COI~se),l,lOlpor 0rf.!Fl: ~'I e 'tétària e outras.aPI')'i- 1

caçoes. 1'5, '5: ô.r6;;p" . .
S4~· Çom o, Cl5rpd Legj Jhtivo, I". 6:dOO~
~ 4}-' C;orÍl a ln'trucção Publica, rs. q:550:tJj.
S4~, Ç,om as- Obl-à,~ P~lblica 1 1'5. {lo.O~,
SOl~lua; rs. 17: 5G6.ti>.: I . I -.'

lYa Provioçia da PaMbyba.•

§ l,G, Com a 'pr~~idcncia da Provincia • se'u
C0fr el lll l- '% I. 1 '. • I • 'I, to ror(iJ nW7,ps, eCI-etarla e outras aop 1-
caYQ~'-,~l't :12?:m~80. "II',', ."t, .
~ 47- Com óICol'po'Lf.'g-isfatiro 1'-. Ig:200:fij.
S48. Com'.a- [11 'trl,lcçar{ Pub'lida, r. .;6:b00VJ..
S49· C,orh

r

huflll Cirurgião- t~1' da Pro ;nciá •
ci '1I1'''iãó~lao 'Paumlo \\' Vilcéina" ~'I'e pe'ito dil'!
qu I 11I;'1r 'l.• I' r ',r'J I. -, II" 1" Ia se g.uâr:i 1':'1, a d~sDo:'ICa(l (O ~ "') 1'5, Goo-'ffI.

R - 'I '~ I • ii' • '/-fIa
., ~o. c: 9111 as OBras Pllbl,icas orclinarias da

~a.ru~l'a da' Capital' Iluminação da cldar,lc, é\
I~, peito da qual I e~oJlardará. a disp6'icão rIo
"~' I'S. 7: 150.:tj). .~ . • r.!' ,I ~

. OJl10)a, ,rijo 5.g:o~í:'.4.480.
Lr. • ,t!+I,.u

e1 INa Pro"incia 'do Cenra,

-S:<5L·Oom a PI/.'eSide'nci-a;da'l}rü\lil\,ÜJ1, seu
(}o~selho pac 3.rnC!/;csJ, 6uchelll:rta e·eulrllslllpp1'''.
tla90e'1 D,. 6101>1 ./1>885. , r l!1' I • I '

§ 52.: Com. O.corpo Le~i&1ât~vo, rs. ss:& o~.
§ 5J. Com a, 1, trpcçjio. Pyblica, réis

II:021:tj)125. 9utl t" ,

SlJllpl'imem se. :3~ ,tf>'l.d,e, l~es.plfLa.!GWP'o ~i-
reôJorps. d' T d' /" , . ,-

l' ••0.5,.1l Il;o~íl'J 'I. II' , .. r
~ 51· Com o Cirurg-iao- Mór, rs. 5.6o;jj), I

S., 5;). Co.m as eQras Pub iç,a 1&'S. B:'s49'"'6!\u.
omm . t:: n ""'~ I • W

·'OU,.,'5. ,j.l7:?4»<wv9/Í'1 t1fJ( \ I

,o ~~a Provinçjlll ~o ~,iq hy.

5 56. Com a Prcllid;:nci:a fia Pro,'inei , eu
COl~sclho p~r 5 .m~ze' ~ecretal'ia e Olltras appli-
caçoe, I',,' 0:61-1' 4.f1o.

5 57; C(l II Q Corpo Legi 1(l.lil'o, rs. 6:ooo;jJ).
_§:> . Çom a Il;;trucç~o Pllblic~, r'. (~:680.:rz,.

5 59· Com mediCillUentos c u.~rJJs occl)l'ro'
ao P9,hre. DO HQSp~~'1~ ~lilitar. rs, 58~ '95.5.

5 t1q. CQm a cate~11qse e ci, 'Ii acãu tIos -In-
dige'Ta)'I-' 500.)í)- •

5 61. Com as Ol)ra~ p'ublicas, rs. 1:20n.)í).
Son~ma, ~s, I 8:~5G.jp355.

i a Província do Maranhão.

562'" COMl a Pre-sitlelfcia'~a Provillda. Seu
COD elho pOI' ~ ITIt'les, Scti'cttrrbi e outl'it: <lppli-
cações l'. 8-:j60.zt> I 00, •

§ 63. Com o Corpo Legislativo, 1'.... lô:8on:tj).
'S 6'1., Com à ln 'trtlcção P-uulica, \' . '2:040 .

-'5_?fi. Co.rn" Vaccina., gual'dam10- " al'tlüp-lt-
sição rio 5 ~, rs. 4g2:jj). ~ 1

'3 6&.· L:om u Obras Poblica- Canal quc fez
o objcotb da lci de 27 ll~ Ago to dc< 183"., 111u
minação õa Cirlalc, a respeito ·(Ia qual.c guar
darú a mesma disposiç:ín do 57, rs. 5g:g55t/t>501l_

Somrna, 1'5, O:u!J7.)í)fioo.

!'ia Provincin do Pará,

56,. Com a Prcsideo{jia da Provincia, "Pou
Coo elho por 3 meles, Secre-taria c outl\'5 al!pli
caç:ões, I'S. 7:967 . 200.
~.5 98. Com o. urpo Legi51ativo, r . 10:S00 ' .

56g. Com a Iostrucção Publica, rs. ():51 o;jj),
pe5 7,0_. Co~ l) Jard~m Botanico , flol'tô fi· Es

c~a~l~s.ç.Pas e,io PuHlico , I'~; I :oon:[j).
: 7,1: C,om a c~~!lisação, 'e, catechcs.: tlo lu-

dlgena , 1'5. 2:g00.)í).
_ ~ 7?jJ Com;;' Obr~ Publicas, rs. 4:00o:t/:J.
~OUllll a, 1'5, ;)2:U77.;p200. ,

Na ~'o"íncia dé S, Palllo,

5 75. Com a P~l' idcucia da Prorin 'ia, . cu
Cons,elho por 5 lUezcs, Sééret3ria c outras appli·
cações, l' " 8:514./j)Soo, ,

S n4· Com o Corpo Legislatiyo, rs. '36:nno:t1J.
5 75. Com n CIII'SO JurÍlüco, l'Se. ~6:g41 ' ~o" .

, 5 ~6, Co.m n corppra d~ li ""OS pnl'a a Biblio
the,ca I'u.b1ica, a arbitrio da;.Co,ogGegação de Len
tes tlo Cur o Juridico, 1'''. ooo:t:J.

'5 ?,?, COIl\ li i)eminal'io.':í e rnst~dcção Fu-
bli('\,_~\I'~. 29: 2700 • r',

S7~ Coo ~ Hibliotheca, e, Jardim. BlIt'W~CO,
1'5. r:"+Ii!J:tj)?oo.

5 7g· Com a Fabrica ~e Feero., rs. 48G;jj).
5 8Q., COn;l os l'l'oJ'assorcs deSande e Vacci

na, a resp'cito ela q':l 1 e-g,uar~arú a disposi~o

do 5 7, rs. 580.)í).
5 81. Com a cioVili aÇão 'e- catechese dos In-

(\ig~nas. r 5:o?5,;jj)goo I' i. J ..1 I.

_. § 8.2. ~om o Dicccloe Geral nas Ml~as, e com
Pensões, I'S. 1:420:tj). '
~upp~imcm·se as de 5 Es~urlantes do çurso

J. .(rco, ~ ip1portancia de 406:/1;.
. s9--



ANNO DE 1830.
S 85. Com:ls Óbl'as PubÍiCllS, r,. 4:ooo:t/J.
Somma;rs. 9~:928:t/J80o. .

Na Província de Santa Catharíoa.

§ 84· Com n Presldeneia d~ Prol'ineia, seu
Conselho por 5 mezes, Secreta '~a e outras appli
cações. I',. 4 :896,w.

§ 85. Cnm o Corpo JJcg}5IaLivo, r,. 6:ooo:t/J.
§ 86. Com li 100trucção Publica, 2: 79o;jj).
§ 87, Com o Ho pital, Lentc de Cirurgi" e

Vaccina, a respdt() da qual se guardar:l a dispo
siç;in rio § 7, r5. 5,;o:tiJ.

§ 88. CUIO a catecllese e civili. ação dos In-
uige.nas, r5. '5ou;fj). ,

§ 89' Com a" Obras Publicas, rs. 800,w.
~omlUa, r'. 15:5fJ6;fj).

Na Provincja do Rio Grande do Sul. '

§ 90. Com a Pr-csic1enf'.ia da Provincia, sen
Conselho 'par 5 meZ'lS, Secretaria c outras apV}i-

, caçõcs, rs. 6:9'57;fj)200. .', ,
§ 91. Com u Corpo Legislativo, r5. lo:800.tP.
§ !)2. Com a Instl'l1cção Puh~i"a, dc\'.end?

mllhiplicar-se ° numr.ro das Cadeiras de Pl'lmel-
rJS Letras, rs 5:fjoo:t/:J. -
,§ 95. Com a V,lGcina, guardada. a disposição

dr' § í, 20tl:t!>.

§ 94. Com as Ob.;as, Publicas, rs. 5:00o:t/J.
:;omma, r5. 'J8:5o'/:t1>'l.00.

Na Província de Mínas Geraes.

§ 95. Com a Presiueocia da Pro I'incia, seu
Conselho por 5 mezes, Secretaria e oulras appli

'cações, rs. 6:55í:tb'JOO.
§ 96. Com o Corpo Legislativo, rs. 8{~;oo0.tD.
~ 97· Com a Inslrucção Publica, rs. 25 :281;[j).
~ !-IS. Com o Jardim BotanÍl;o c Guarlla l\1ór

Gerai d~s ~linüs, rs. I;j 60:tiJ. I ~
§ 99· Com a catechese c civilisação uos In-

digllnas, 1'5. 5:000;jj). .
§ 100. Com as Obras Publicas, rs. '/: I í0:t/J720.
:;omma, rs. 127: I 68;jj)920.

Na Provincia de Goyaz.

§ 'o I. Com a P/'e,idencia da Provincia, sen
Con 'c1h9 por :5 mezes, Seeretal'i~ e outras appli.
cacões, rs. í:o'67:tiJ200.

§ 102. Com (l Corpo LegislaUvo, rs. S:400:tiJ.
§. 105. Com a Instrucção Pnuliéa, réis

8:g68,u,448. 1 .' I'
Fica relluzirlo o oruenauo lle Prolessor de.llH-

losophia a 460 <tJ) , con~ervad~s huma Escola ele
Gram01atica Latina e 24 Ife Primt\il'as Letras.

§ 104. Com a calechesc e civilisação elos
Indigrnas, rs. 1:ofi6,w.

§ 105 Com a,. Ohra~ Publicas, rs. Soo:jj).
,..':)0 01 01 a, rs. 26:271 ;jj)6,48.

Na Provjncia 'de M~to Grosso.

. § 106. Com a Prcsiu~ncia da Provincia ~eu

Conselho por '6 mezes, Secretaria e onlrasôppli-,
cações rs. 6:g07W200. .

~
107. Corn.o Corpo Ll!gi.;1:ltil·o, 1'5.6:00 'tIf:;.

• 108. Com a.!JÍstruuç;ro Publiua, rs. 2;~ô'(J;[fi•...

§ 109. Com a c3tech se e ci\'ilisação do!
Indigenas, I·S. I :ooo:t1>. ,

§ 110. Com as Ouras PublicOl5, rs. 8oo:jj).
tiomma, r5. J '):507.tD'l.OO.
Art. 2.· Fi()~(l ~upprimidosos ordena~ns r. gra.

tificaçõ'es dos emprcgado" da Intendenr.llI d~ :0
licia que forão estahelécidps n? ta Rcpa~lIçaol

depois (Ie jurada a Constituiçãd do Impcflo.
Art. 5.· Fica 5U penso d provimento dos cm·

preg-os l'abos' nu que "agarem na Sec~·e.t~riae
Contadoria d~ Intendencia G,cl'al da PoliCIa, er·
vindo intcrinamp.nle qualqncr IhJS cmpreliad
O~ lugare 1';11565, senelo necessario alé Sere
regulados pela AsseOlbléa Gtral.

CA.PITULO 2.·

Disposições communs.

Art. 4.· Fica ~holid'a em todas a Provinci~;
do Impedo a 'despeza CO'I11 a. coLolJi-s~çaQ estraDo
g,eira. I

Art. 5,· He fixarIa a despeza com o ,C?rrei~!.

tanto de tel"',\ como O1~ritio'lcs, até ~ quanlÍl
d'e '4rí:ooC':tiJ. ..

Art. 6.· I ii' Pro l'incias para que na pre. eDte
I."'ei niío foi lixad~ llespeza C(lm a prop."g-~çã~ ~~
vaceina, os PI'cSHente5 em Conselho dlstl'lblllrao
a qualltla de 200;jj) pela Camal'a', 1'5. I: 800 ,

Ai'1. 7'· As despe7.as dos. Conselhos Geral!
nas PI'OI·inci.;\3 (Ia Bahia, Pernambuco. Mara·
nhã,). S Paulo e i\linas Ge~p~s , ~ão lixadas em
goo;jj);'nas tio Espirito Saoto, Alag~a , P.u'?hyba,
C'''arú Pal'ú Santa Cathal'ina e RIO Gr;lndc do

v , , '. 4

Sul, 70().' ; e cm todas as o~~tras ~rovlllcul

cm 500;fj); Somma I' • I I :goo:tiJ. .
Art. 11.· As quantias con,ignallas no artigo

antccedeo te, depois dt~ deduzidos os ordenado!
dos Porteiros.•el'ão postas itoisposição das Com'
mis 'ões de Policia dos rcs'pecth'os COIl"ethol,
p.ár5 :JS ~pplic~çõcs .ll0..expcdi~nte c poli.cia. '.

Art. 9.· Na PrOl'lnCla do nlO ue J.anell'~ o MI
nislro do Tlll1)erio e nas ontras os PreSHlenlcl

, • ..., t f j • d
em Con~elho, di~tl'ÍbuiJ·iiõ.asQudições desllna ~l

n'este Titulo para as Obr~s Publica's pelas CanJa.
I'~s l\fullieipnes que mais pl'eci"arem deste nUII'

A • r t I r'· I ça dolio; e n~ 13nhia teril j1relel~enela a sCljlp'an
[\101'1'0' que lica 50branl.)eil'0 iI, ,Cid~c1e 13aixa,
" . I I I t ele'laAr!. 10. Siio lixadas a, I e 'pezaS,el;en uaeS .

Ro.pal'tíção pal:~ todo Impcrio em 50:ooo;fP.
Somma, i·s. 1,438:14'l.~754. ( .'

TITULO 2 '. - Da fixação 'das despeza~ do 'Mirtisterio dOI
_ Negocios ya JlIsliç~ II Ecclesíasticos.

Art. I'I. O Mini, trn da Repartição dM N.eg9
cios da Ju'.liça c JEcclesia tieo,. he. autorisadO'(
despender no anno financeil'o dOI.1 I do Junho
de J851 ao ultimo de Junho de, 1852:

I Na Provincía do Rio de Janeiro.

~ J.. ,e;om' a 'Secretaria'·d'ê Estado, ~lJlI ~;
:9 I· -' . d 's rei.petljente e outras apE. tOa.~lls<JJTftIU" j

15·621·~46r." .,~ r I f
• fj.J.J " • . 'foi.. ntlll/l1e·t.Ded'.1i,se a quantia 1de2ó w·oorre,pO.. dJ

a 4 mezes dos \'encilil~nlos'd •,,-aa 'C)mcl~e,



A b DE 1830.

Secretaria <{\!e~ be ~lembro do Corpo Legisla-
tif/)o _

§ 2.· Com o' Supremo 'Tribunal de Justiça,
lS. 68:600.)]>00 I. . I •

Deduz:se a quantia de :;:999~999 eorre'spon
denle a 4 mezes dos o,rden,,~s ,de 5 de seus
Membros que são Senadores.

,§ 5.· Com ,o Tl'ibuníl~ da Relaçi!O e Juizes
TOl'ritQrÍiJM, ihcl,!si v o Intendellte IGcfal da
Policia, rs. 41:~8{1.ti)~45. .

Supprime-se o ordl.nad\) dll 4:000.)]> ao Re
«cdor'das,justíçns, e 'IOO:t/J do ordenado 0.0 lu-'
ga/-, de Coosçrvador·da NLva Fdburgo , que fica
ablJlidb; e decluz.-se a quota eOfl"e~pondellte a 4
mezes dos ordenados do Procurador da Corôa, e
seu Ajudante, dI; 2 De~embàrgàdores e:; Jui7:CS
de Fóra, que ~ão .~embros do Qorpo Legislativo.,

§ 4.· Com os EmpregaUos.d6s éxlinctos Tri
hunacs do Desembargo cio Paço, l\lesa da Coo 
ciencin c Chaocellaria das:; Ordens, I .. 17:50õ;:P.

St1uprím' I')1-SC os ord-enl:/dos. de-'5:~wo:t/J, que, 1
na qllalidadt) de Desembargaàol'es do P~yÕ ApO'~

;icnl;itllis se destina\'ão aos l\larqoeze:s de Inham
hlJ.que c d~ Qtlehlt, por terem sido eleva'dos
no Empl'eoo vitulicio de Cpnselbciros de Estado'
anl~s da eXlincção do Tribunal; tie 2~100,w'<rue

percebia o Monsenhor Pizarl'o, já fallecido .• como
Memhro do extíncto Trillunal da Mesa da COIÚ
cicncia ti ProC'urarloi 'lIas- 5 Ordens; e de 'i>oo:jj)
qne percebia o Offi&i I da Secretaria Luiz aoa
quin\ de Gouvêa, por'estar no empregD ue Se
cretario 111I·Q"<f:JIlara .l.'ttunicipal.

Sõ." CO,m a Secl1etal1ia da Policia, vi~itas a
hortln (Ias Embarcações, de.speza uo CalabouçD,
/tratificações 'o mais rle pezas com a Guarlla da
Policia; rs. 15:582.tJ)564. .

§ G.· Com a S"nta Jgrej 3 Catheclral e Imperial
Capclla, I'ii. ~6:õ53.tJ)554.

Deduz-se a quantia de 666~6fi6, corre&PQn
dente a 4 mezes da Congrua do Bi po Cap'ellão
Mór, )lor ser membro do Corpo Logislali \\0" e
SUpprilllC- e o :Vencimento de I.:ono:t/J ao· Ins-
pector dn Capella. "

§ 7,' (~om os 4 deputados da eXlincta 'DuIráJ
Ja Gh.l'zlld'.l desempregados, e que tem titules vi·,
talicios,.l's. I :4 00 :t/J. ' .

§ ~,. Com' a Casa pertencen1e ÍI Mitra cTesle
Bispad~ , é que, pór eontlacto, foi cedida para
accresClmo da Cadêa, de ta Cidade, rs. 800::tJ. I

. 9' Com os Parocll1oS e Capellães', ol'c1jn y'-
r!os, 'gllisamentos e outras despezas Ecclesi s
tlCas, 1's. 7: 020~8'2&. _ J I '"

Sorh1n<l, rs. 253:A4".~651.
S ' I'\P'/f I

up,prime-se a qlíantia rlc 180 w., de qrdinarias'
ao li d'" I , 'iJ,J J
• S c~le Ictmos tÇarmelitas, e rcuuz- e a 200.ti)
°rvCJ)l;llllento" 'o [astóI' dos Protestantes aos Co-
lonq,s dq ~ 'F'hl)~r1!'o .. ' ," , : I ,

ln Pi I t ~f

• I,' I"'JV!O • 'r (' C' l \ " ~i I •• '.
, I ( nll Provmcia do ~spirito Sa lo'.

• I ( • • le t) I :

,~,I • Com o J HlJ.~ l'erritoriacS"rS. ~ó5w>j)m;)
• 11. f>IJm GS P~h'dcho ,guis'ainolltds c ordi·

na rnNs. '5 :6' l :t/J4&.0. • II; I
Somma I'l; 4:5'94' 8a.. uI! l.Il~ L •

Na Ptóviocia da Babia.

§ J2. Com o Tribuna I da Relação, Juizes 'fer
ritlJriaes e mai~ ucspezas da Administração da
Ju.!tiça, n. 44:g88.ti).

Dcdul-5tl a quanti'l de 5:500.;jj), orrespon
dente ao_! vencimentos de 4 mczes dtl ? Desem
bargadores desta Relação, que são membros do I

Corpo Legislatho.
§ .5. Com ii CaiheJral, Paroch.os, guisamen

tos~ o'rdinarias e mai~ despezas eccle~iastica3, Il~.

2g:44 1 .tD220. '

Somma, r . 74:42g.ti)220. I

Supprimem se as qUiln1ia de 45:jj) aos Car
melitas calçados; tle 8'3,w ao Carmelitas de 
calços: de 12·'.ti) das 6 lUiii~ões tias Aldêas rdo
Rom Jesu', ItapÍl:llrú, Curral, 1'0ntl!l, lUai.rarÍl
e Jacobina, e a rle 50.ti) ao' Religio5.0s Cafluclios.

, ~a 'PrQ,incia. de, Sergipe..

.c, I J :

.§ J4· .CoJ:I)JP' J li." - J:el;riLorj' !ls, r'!... (~Qo.ti).

,,§ I ~.<.,Cflll) .os P,l\rocho~, guisí!flll.e,ntos e onl,i-
narias, 1'5. I :g20oU>200. .' - .

Somma, rs. 2:'320;[1)200. • I

Na' Pro"incia das AJagua~.

.§ 16. Comp JlIizesTel'riloriacs,·I'Ii. 1:~OP .

.$ 17. Com o~ ~a,ro~llOs, suiiiam~ntos e ord,i-
narlas, I'S. 1:,59 56ú. ,

Somma, I'S. 5:o5[),jb.56.9'

Na Proyincia dchP..ernalnbuco.

§ I~. Com o Tribunal ua Relação, ./lIize,s
Tchitoriaes e mais' de,:peias dia 1l~lDini5tra9ãc)

daJusfíc~, rii. 17:990.a>667. d

DedOz-se' a qUill)tia de I :500.:tiJ, correspondente
a 4' meze' de vencimento de:; Desembargatlores
desta Rdaç50; c a de..l55:7t>555., quota do ord 
nado do Ouvirlor 'ela Corparca do Recife, por c
reqJ membros do Corpo Legis!"li"o; e ~uprri

me-se a de 284.ti)-dos ordellados e propinas do
lUediço, Cirurgião c Sangrador da Rela~;ão.

§ Ig. '(!dm 'il Catlicdral, Parochos. ~cisampn.

tos c mais'dcspezas cccle!;i;1 licas,l's. Iq:56b.tDg8o.
Somma, rs. 52:'551 :t/J64í.
Snppri01cm. c os ordillàrias de 45,w ao Con

v,qgto do Cal'Jno de Q!illqa; de 100.ti) do Re
cife e GOlYaol')a, e a de go.:t/J aos Benedic;lino Cle
Olinda, e todas as mais concedidas á outra ca a
de llepgios~s Rt'golarc?:,

J) li Pro,incia da PaI ahylla.

§ ~o. Com o-s Juizcs TcrriLoriac's, r:;. 8~oftb.
§ 21. Com o· P.aro.chos, guisamentO',coulr'lS

despezas e!l.ç!esi~eticas.1'.<. 2:4'30 ' 880.
Sorpma, r~. 5:250 I 880.
SlIppri01e.~h 'a qb, nUa d'ç'50, da.ordinari;l,

ao Con\'éhtó' do Gal'l1)o:' I

.(11
Na P..ovincia do Riq' er e do ..No~tc.

§ 22. COD\'Ó Joizes T' ílO;1a'l!'S, rs. 540 ..
~ § 2G. Com I) parochos' e guisameotos, 1'i:is
':ll46 .ti)200. 1

SOlDlDa, r5. 2:486~200. • '\,;.~~""\: ''',-



~ ,
f'§ ~{), Coai o-'El'ibmlal da Rel"3ç<'ú>, Juizes.Ter r

I'Itoriaes C mai Jespeza - •ua A:dpllnjstila9/iO da
JrrstitJa; rS. 2lv.O 8 " , "< !

Supprime-sc a fJuanlia de ')Sq,~ tIos ordena
dos e propinasl"po,~lodicm r CiJlffrgião e Sangra
dOI' da Relação.

§ '1;.',' (JãI11 G'a" .(';', i~ tÍi'<rtJ; IIlf'llrooho , 'g-lii~r_
mtb~b' r J't"tl'~rà'll'd!esp'c'lá'sneô'cmsiàstllG 5:' Irejs
5' - ""H.~" ,,' • r·c.: " -çi'IGOI .:Jgow,)Jo. .

Somma, rs, 35:5gSolZ)55'Õ:' ct ~ "".1: I oe
-Na, 1:1'0\ incia do 'piau.oj."

§ 2S, Com os JlIi.~es Tel'l'ilo ··aes e outras de~

pezasda Admini b ~ç'ãb da Josli'~a, r.5. '! :683iÚ>5~5.
-§ 29. Com os'P';lrocho " I Ô'isal enlO' e'oUlcas

despezas, rs. 'i5o~. ., _' I , ;"1 <'fi irO

Somma, rs. 2:455~5'37l' .. Jf ~

J (fPno~iicia' do ,iPmá.l c

- §1(1'i~: I ÜOOl o Juizesl cjI'~~fit.(Jriaes , "iii;
2: '-" .. óoo. '1_'), r li I "

§,45 (1;QIll1,o. Ir 'po~ .PLÍU70ClhQ~1 e g<ujsqp:!cnWi,
réiR lJ, :(}Q'ZS/jJOOQ.' ommJlj.q,: ~9'lrtbopo'''-~f11

An. 12. Fica applicada paq\ ((enill'.p Idas ~3'
di!às,tla Q;Jpjbaes c\,ul&' ov(U1ci a.,ql~lll J.iJl d(~IJ:"

9ó"oJ')ó~'\Ij)1G: 'w Iuo\;f& ·ú"dj., ijibJ.l.ipa pplal'ilJ3r



B 1M.

Na Provincia de Santa Catharina.

§ IS. Coma Intendcncia e Ar, enal dc l\!ari;h'a
e val'ias despe>Lás e'venluaes, I'eis Io:656<t1>000,

§ 9. ° Com os Catfc\lãe'~e:Omcia~s de Saude ,
co~ e~'vaao ao actuaes Fi co,. Mór e, Cirurgião.
llór! ,o ~jmp\cs soid) cle, };n'1 fla!~~~.te, réis
II :2:>6~ooo. . ,

§ lO. Com. o i\1ol:lLe I io d IS. Corpns da Ar
ma~a e Artilhal;ia da l\larinha e Jlen õCJj, ,réis
-111'4· r. '+i-.~ • "
lA)' , H~,)(:o: I,:' , ,
. S ppnm.lda a gl'~Í1ücaçaó, c cav-alg-ar1ura ao

'Al ' ln t - d n' d p"'" -mll'ante arao o ln a rata.., c.a peu:ao ao
qfficial,,~qlldemnacló (pro foi p 'doáll , .. ' , ,

§ 1'. Com o. na\'Los armados c lran~p(lrtes ,
réis 608:717~160. ~r .

§ 12, Con) t1S navios de armados e prcsigan,
g1\ réis I ~H :947:t1J5{IO.

•• Ad' peza com a barca de'vnpor foLreduzi-da ii
metade Cla ol'Çada. : I

"§ 15. IiCç>m a con lrllcçiio ela Ça a Forte, ré\'
-20:000i[bóoo. 50m01a, 1,497:870,w?56.
!J • i~ 1

- r ' "aProvinc,in do Rio Crande-do Sul.
. I

§ 14. Com o Patriio' l\!ór e filia bnr a' gU31'-

necidas com lio praça!', calculada ca,la huma a
20:t/> ~éis ·nrellsaç~, '['éi g:M8.LtJooo.

Suppl'imidn o' OJ'«cnnl(o e maicria dn soldo do
Cnpitão .rle iUar e Gucrra, I.ntttOdenle da iUari·
nHa, l,cado sido cllutcmplado l) oldo de terra no

- 40. t

,r§ ~i5. Com,a Inlcnclencia c Arsenal d; l\lari,
nha, nãp de.vendo ter o J,nlentlente maior palen.
J~..que:).do I,-°Tl}!-lcnle" réis5:151~14o,

Na Província do 'Espírito San tu.

-"~ 1'7, C,lJ)U b e caleI' do GlJvel'nn e despeozas
'e'\'cí:ltuaes, I éis' 1': 27.0:tfySÓO. I I

.Na P)'ovincia"oa 'Ba·hia. .
J J ' t l •

é: ,.§d,· GOO1 n InleOllcn~ia c Ar. ~alde 1Ilari
nha, cor,te e contlueçõe- dll lOadeil', c ~espcza'

.p'en~u<le'" réi, 12fj:OOO;jj)ooo.
Na·Pro.vinci de Sug,Íj>;e,'.,

~, I.§ H9. Gtlrn a tPat ão illúr ,da barr.1 ti ..., Oótln-
'gliliba, réis Ilj()O~()("o. ~,'

fi. r JI G.· Pt<tvibcia das Alaguas-.

-, .~ ~o.) é.otN .o' rutrio filór, seu A)'utlante, esr..i-
I

,j,» , ; ,J .Ifll GI" 1 I .
er, COl'te ue mauelras c (esp'eza evcntune, rel-

16:21l2.]i)655. ,I' J ' '
• i. J j

a Provincia de Pernamhneo,

< Ii§ 21. Coma utentiencia eAJ'S\lnaldo.i\o~ilrinha

o de pezas e'venlLiaes, réi q~l!OtHJWo00.

. Jl"ln IN:t'Pto'vin h'l de Pamh há. .'

'§ !!"f.' eoUI Q.l':itrão l\lór, e~ble embarca-
ções 'de ~erfiço'/téis 245 . ,6od. I .

G f ., "Na Pr~vinciaao 'Rio Grand; do orle.
l_I' ~. f I j

...§.25r ~?p1·'~I..If ca~er,e desplfz~s ,evenlua;:
reIs 225:tj;020. .1 r. . n • • ,

, l'il tI I, ,,!Na rpvjnciadDC ar4.'I.I ":1.
~ 24. C~m a Iotel1llencia de Mannha e \'á,i-Q1s

des ems, réis 2:586:t1Jo'oo. L' I .

Na Provincí~ de S. Paulo.. .
Art. 17. O Mini~tro e Secretario de Estado dos

"egocios da i\larillha he autol'i ado a despen
der no anuo financeiro do I" de Julho de 1851
ao ultimo! de Junho dc 1852:

j . ~ u • ~ J

I ,'Na :provinéill. dQ ~·o.de Jan~ro.

S . "tom a Secretaria de 'Estddo 'e seu :e:x
pedicntc. alÓguel1de b.s, e outras ap'plicaçõe "
19,OOI~~?b. ' , .• ' . ' .,'

S2, ° Com a ,Ue a tio DCSptiCho l\Íal'lliÓlO e ép
cxpeclient,', réis I :689.tJ)440.~ - ,

SlIpprímc.Tse'l! quantia rle·49o.zDoOO do .orde-
ll'!,d,o do Fiscal. '
· §'5.0 Co~ 'a' Intbndencia e A\'sthlà\ d" iU~ari
nh~, 1éU;; e~pllcs;aaos'~ e~édienle, cárie' 'd'e ',ma
dCI\oaS, feli:lsl Ic' opcl'arios ,-c'6mpra de gcneros e
outros objectl)·, r~is ~ I 5:4ú6~8ÇJo., I II

Supprime-se azra~ificação det50b : 'ilq'O 30 ln' -
l'ectóí.-'- I, •. 1 1/. " I f

.'S 4." Com ó·Jc'o'rpo d'a ( a1'mada' e"-gr, tific~
çocs, deduzirlo o l'e!rpe&liVo l Morlt'e'lPiolrJí'éis
166: I ~5 '-/-;.600- w .~. UCl 11r>1' ) fI I'

S5, ° CO!Jl os pl'emios p'ara o engajamento de
marln1reir-()s'e1l;0'Idado Pe1lfutrbs dê' peza even-
luaes, 'r~i . ~Õ:IOIO'OltP00'o, "'l~ "r,. r J

G~· (Joio)· () 'Corpo di! i\1:lilhari'a a i\lãiinha,
~Qtn a" l'àÇQ fixadas'n 4ei,'?efluzido'l'v~bsFe'é:'
\Ivo l\lonle Pio, reis 159:04 ':t/J9 6! ' ,

§ i,· Com a
d

c ~ ia, ela lUarinha, réis
24' o".'++-. • ~ ," .' '1 .. "9'w.'100.
, 'S ." itom' li â d'rlb1'là') \:l.ãl tUarinhà, éis
'Ia'gótlooo iL , II, ( I ; "l I 3 ,;

STlntál Q)th'arioa_;~E:qljcitorSento 1 Sergipe e Rio
Granele do Nor e, 6~0:t1J réis a Cada~hÚ~B. "

'f3ntnUluanliaSleQosigoadas ne te artigo' po
nto asvadlblltigOl anteceoente serão. entregues ás
Camuras ,M.unre~pa~s, a.cujo cargo llc;10 perFen-
ceódolll'sHÍllcUlllbeoéiaS: m~l,te marcadas. .

l:Arl '}q. ~Fica appUoada a quantia dc 4: ooo;fj)
réi em cada hum dos Bi pauos, para.l!eparoli 'e
pilramenlos das aroonia 1lobre.s qué serão en
tregues aos respectivos Bi pOS', somm:ando ludo
réis 56:000 .OQO. Somm:a, 686:H{).:tj)Lp.r.

... ;. i J t ,

TITULO 5,0-Da fixação 1as Jespezas uo,AIi-. 1
nislerio I1Qs, Ne!:r0ciop E:jtI;.:tngeiro~.

Arl. 15. O l\lin~Slr<;1.e ~ecre}pdo de'E bdo dos
e~ pios E-lr.ang~jro' he aUIOI, 'hdO a despen

derl1oal1Qpfi~)an,ceirodó.ode)ulho de 1851ao
ullimo tle Junho de 1832:' . j

· § 1.° Com a Secrelaria de E ~aóo-dos ~egQ

cios,E ',lran geiros "seu cx:pco,ief,ll\l c de~pezas ex.·
,I a'p~d;,llõlria~, réis.2! ;oooWJooõ:. •

~ 2,° Góm as'Co\Ilmisões e ,Legações em p~~
te e l!·al)griros,. réis 99:01l0.JJ)000. Somma,
i20:000;n;00Q. . .
, ,Art. lfi. O' eJ;npregados d.o Corpo- Diplomah

co e 'Consular serão pagos pelo Thesouro Pupli
.co, em at,tenção ao cal)1bio direolo dilS pane. ~m
ql\~Jserv,irem , e, na faha deste, pelo cambip de
Loudres. ~' ,

· Tl1'ULO 4. o-Dá fixOÇã'O das 'de pczas.do-lUi-
.f • ni tel'iold~ l\larinha.



ANNO DE 138. .

r.

Nll Provincia ao l\~alanhão.

I § 25, Com a Inteodencia e Ársenal de ~lari-

Dha e v(lrias ll .. spezas, réi' 16:000~qoo. :

. Na Pru';incia do Pará.

§ 26. Com a Jn~enJeocia e Ar'enal ,Ia Klari
olla, córte de lUntleirn5, e duas barcns lripu,ladas
com 40 jll'aça- c calculada catla,huma,a 20';f/J rs.
men"ae" réis 39·,6g;n'l745.

§ 27. Com o corpo ue Pedestres, réis
16:i)46~700. Somma, SS:S:6;'b)~45. ,~" >

a Prol'incia dc Mato Gro;so.

§- 28 Com a5 barcas e \1) ai despeza~,' réis
• 1 :8'27; g30. Somma, 1,7So:818;n'lg44· .

Art, 1 ti. °Governo 'fica aUlorisallo a fazer nas
Inte'1Hlenci,!s e Ar'cnaes da l\larinlla us reduc
,çõt:S no pes oul e Iíl'\terial e mais ~ef'ormas que
rôrem nece :;,uria: , sem que augmcute os veoui
rn,t:uto d'Js empregados nem o seu nllm~ro.

, 'J • l' l fi
'Tll'uLO 5. 0-Da üxauão·r!ns de pezas do Mi .....

. r n'i::terio "da Gu·erra. I.'

Art. ,'9, lO' Minislro c Sec.ctarifl de "EstaClp
dos Negocios da Guerra be autorisado a de$p~n
der no an la fiuullueiro ua LO de;: Julho de'IS3
ao ulLimo de Juuho ue 1852 :

r
l"a PI'ovincia d", I\io de Ja.ncico.

§ I. o COm.'fI Secretaria ue Est'ldn, pensionis
ta c seu expediente, rêis '9:{\j9 .. San ..

Supprirnem-se dons A'jul!all~es do PoHeiro e
50ne!!) réis na' .léSPC7.:l. com o c?,ped icntc. I

§ 2..° Com o Cou'elho Supremo Álilitar ,'sua
SecI'etaria. c expdien te, réis 15:7 Io;n'l 160.

Snpprima->e a quantia de réi' 9go;jj) no orde
nadó Ile hummcmbro do Corpo LegblaLivo c nas
despezas do expcuientc.

§ 3. o Com' a Seeret(fl'Ía c10 Commando das
Armas ,da' Côrte, reslÍLl1ida aos pl'eeisos td~uos
d-á lêi ti,' sua creaçáo, réis 5 :56b:t/:>000.

§ q. o Com Estado Maior empregado e desem
pregado, réis I 24:{f92:tt>400.

SupprilUe-se a l'(llantia de réis 22:o8o;n'l de
vencimentos d'e militares membl'()s do Corpo,Le
bislalil'o e dos Officiaes estraqg'j,ros que uevem
sl'r c!en,1iLti<!os, e das despezus com as Commis
S'õcs ol'llina,ias e extraorc!inal'i[;s qtlc' não fôrem
áb~nlntamen'kindi"pcnsaveis. , (

~ 5. o Com o Corpo de EoO'eriheiros réis
iY I"....'

40166S~600.

Supprime-se a quantia de 3: 256:tiJ réis, nos
vencimentos de OUiciaes membros do Corpo Lo
gislatiço e de hum empr.~gauo civilmente.

§ 6. o Com aAeadcmia ~~ilitar, réis g:525.i'1)55q.
Supprime-se '\ quantia de réis 5 ,6W'266 'no

li'l'llenado ao Mre:trll dç Afinas c nos vencimentris
ue dons' Lent'es'qi~mhrosuo Corpo Legi.lativo.

§ ,.0 Com o corpo ,Ic Veteranos e com os~Re-

formados,réis 16'2:7 14.n>251. n "

§ 8. o Com a 'Divisão da Guarda da Policia,
réis 62:q~ :t/J44 o. I • 't

§ 9. o Com p~aças jl \'ulro " réis !5: I ª44iL4l'l.

\ .

(' i 'Supprime-.:'e a qQ1inLio ne réjs lIt846Jt1> do Ma.
chinista In{,>fez.' (' li '
- § 10 Com 'as pensões, réis 55:8.79.tJ)1198.
, § 1 \. Com os \'ehcimentos dQs Officiaes doi

corpos, da 2' linha, réis 5g: 08~ ;n'lgl 2.

Supprime-se a quantialde 2:845~620 rib,
yencimenlos dos Tambores, Pi [aôos, Cornel1l
e Clarins. ' l-

12. Com a Thesouracia Gcr~l das tropas,
l'éis lS:1)50.zi)0ll.o. •

Suppriin -- e a quantb de 600;n'lI'éi", da grati.
ficação a hum Omeial qUI: terminou a sua eOID'
missão. . ~ .

13. Como lio pilatMilitarlréi 61 :o28:jj)ooo,
..: 14. Com os pen~io~i~tas Lia Acadcmia Aled~

co-CirUl'gicá? '€is 1: 1 52;jj)OQÓ.

§ 15. ÇoM (c!1?,pregados no eommissariad~
seti éxpeejjr;Hlel

! c di ver o~ fomcpimc',\r . , r.eb
15:Sg/':t/:>60q. • ',1, I • I

• Suppritne-~e a q\lautia ue \ :6do 'M r6is t11S\lcl'
I ". 1 ~ ( I' r' 'f.V • I L' 'pezas c:\:peul.cntt: e 11 versos 11I'O eCID'"n tos,

. § 16. Com o Arsena.l.Jd!Ex~rcilo','I(ab ICa~!
allm ',e da poh-ora'd" Ser'ra da E t\·e'lla/Illale.
riIL prima, e de reias nü'uua5 c vcururles l'~b
L I I : oC/o:tDooo. ue· .
,St.lppr{~hiJ lSS:oooW:'é·(rio. jprn e.',Dv,

lb'ias pritnas,1 despezas dd 'a1>1'lca <Ia l'úlvol'adl
Lagôa ue Freita .. CUJa 're' c~ta 't:tiuo a' cllas u·
Pc!'ib I' , não foi conteJ'l'lpl da' !lo orçamento ge
ral.

§ 1'. COIl'l,as obra~ lU.jI~Lares nas f'Ol'Liücaçõel,
Bo pital Mililar e QuaçlJels:,. réis 54:7SZ:jj)ooo.
Somma, 79g: I 06:tiJ31 S.

Í'

Na Erovincia do Pará.

§ IS. Com os Rel'orlllados réis ,S:IS,:jj)66
~ 19. Com a Policia, réis g:g3g;n'l650.'
§ '20. Gt'm Ó Estado 1\faior, lle[ormadol e

Officiaes nlit ici-a nos e OlltraS de I}ezas, réb
iS:{~41.tt>660. ~omm~; 55:54';n'lg58.

Su pp rime- e a quantia ue 37 :400:t$ rçis no
divers,os venoimentos c outras de pezas quese
àevem eeonomisar. ..

Na Provindia d\:í Maranhão.

§ 2 \. COIU 95 Refor,(t1ados, réis 5: 14S.J'P55"
_ § ~2. Com a PRlic.ia, reis 24:.g86;n'l21S.

§'25. Com () E tauo MaiOl'"OffiJ,:iaes Atilieia'
nos e outras despezas', l'éis 2'j:207;n'l,goO. SODl'
.Iq~, 5g:542.:!t>6,o,. ~ " ' ,

Supprime-se a quantia de 58:g17./'t>,4o reU
j1o,s.div~rsos vpncimen,tos e Qutras d,espeus que
levem ser ecouomisadas. I I

Na Provincia do Piauby.'. .
§ 24. COlll o,E~tado ~Iai'or, Officiaes ftliliçi..

005 e oulras despezas, réis 50:090.;n'lno.o., ..
~!lPprir.ue·5ç ,11 ISltlanti" J~ \ 8:835~o54 r~

nos, uiveI' 'os \'cg;t)imentps e outras dejl,ezjU qUI
se devem economisar. "

. 1 :r'l'ro i~cia dol'Ce 'rã.

.: § 2~. Com o~ RC[flWM.o , réis \:552~Ó~O'
I § 26. Com o Estado Mai 01', Officiaes HiUClI"



ANNO ItE 1830:
noS c outras despezas, l'éis 5r. :638.j'j5200. Som
ma, 51 :~,0t/j)20a. .

Supprime·se a quanlia dc 8:099.tt>859 réis ,
no di\'erso. velleimcntos e outras dcspczas que
jC .fe\'em econumisar.

. Na Provincia do Rio Cl'ande do úrte.

§ 27, Com o EstarÍo Maior, Ro:formados ,
OOiciaes ~lilicianos c outras despezas; reis
i:5,S.Ji>S85.

SuppriU1e-se a.quanlía (1'e 5:46S,u,885réis. nos
dherslJs' \'cncimeutos c oull'as despezas que StI

t1evcm cconomisólr.

Na ProvlOcia da Pal'ab)'ba.

§ :a8. Cl/ln O EitaJO Maiol', Reformados,
l).lIir;i~cs ,~1iI ioi:mos c oul):as de~,pezas: réis
,3:655Wí50. •

SllppriUlé-:e a quantia de 2:026,mlg6 I:éis, àe
dil~r:'us vencim('lIllls c outrás ucspczas qne se
tlCVtllJl cconorflisal',

1'ia Pr&"incia de Pern:unbuJeo.

S:a9· Com os H.doi madas, I'éi" 2-1 :Go'lW)361.
§ 5". enm a Prflicia, Iléis 5(':4:)5 478.
§ 5.. Com o Estado !\taiol', Officiaes l\lI1icia

nOlcuu!!'a c1cspe:us, réis 4'F:5g4.:t>616, Som-
ma, !l6:422~455. '

Supprimi<los 5:500:tj; de divcl'sos \'Cncimen~s

e oull'us dcsl'czas que se 'ue\'em ceonomi 'ali,

Na p~lI\'j neia}as ;'\lagOas.

S:52. Com °Est.ado-Maio;, Refrmnados, Offi
ciaes Milicianose olltrasdespezas, r5. 2t :o49,Jt>200

Supprimidos 5:ono;jí) ue tlhol'Sos vencimentos
e outras de peza. que se devem economisar.

-a Provincia de Sergipe.

§ 53, Com o Esta(lo-~laior, llefOl'mados,
?fficiaes •~lilicianos o outt'as despezas. réis
:o3:61\2~;)56.

Supprimidos 6:ooo:tJ> de di\'crsos vencimcn
los e outras UCí'p.:zas que se de\'em economi:,ar.

Na Provincia da Bahia.

~ 5~. Com os lleformados, rs. 41 :51 0.tt>682.
~ 35. Com' Policia, 25:29'1~050.
S 36, Cum o Estado-Maiol', Offieiaes ~lili~3-'

nos c ou~ra~ despctas, I's. 184:8!)2;jj)654. ~

SUppnmldos I uo:uoo:t/J dc diverso \'cncimeu
los c outras despl!:zas que se devem economisar.

Na Provincia do Espirita SaDto.

)' S3,. Com o Estado-~Iaior , Officiaos Mili
IClanos, Reformados e outras despczas, rs•
• 1:038~5,o. '.

Suppl'imi:los 4:ooo:t/J de lliversns vencimc,Il
lOS ~ outras despozas. qUI) se dove~ economisar.

,. fi ~ Iti' •

.- ' , Na lProviDcia de S1 Paulo.

01~" 58: oCO~l O ESta·lo-~laiOl·, RcformadCJs,

06lcl~es l\lilici~nos II 01 tras dl!spczas r5.
) :5.'>5,'1.b754. ' J' '

to&SI?~rin~idI)S ~:OOfJ~ (Ie ,di~wo~' \'en~~~e,~.
, Ull as despcías qne se deven economlsár.

TOlIo lU.

Na PrQviDcia de Sang Calbarina.

§ 59' Com o Estailo-!Iaior, Úfficiaes Mi.
liClan(ls, Reformados e outt'us despez3s, I'S.

48:655.tb45o.
Supp.-imidos 6:ooo~ d~ Qi\'el'sos vl~.{~imcn

los c oulras de~pez~s qlle se' aevcn\ e!:ono"mis .,

" Na Provincia do Rio Gr:lDde do Snl.

§ 49' Coln (I EstadQ·)laior, Reformados,
OUiciaes' l\Jilicianos, rs. 95:6 !9.tb. 4

Suppl'imidos 5.l:fJ8lJ~600 Ul! di rersos venCi... •
mentos e outras uc~pezas. .

PrO\'iDCia de Minas Geraes,

§, 41. Com o E5ta.lo-Maiol', Rcr~rmados,
OfJiciaes !.\Iiticiano', Dh'hõcs c outras dcspc
za~, rs, 9'l:5t I ;jj)5';9'

Supprimido 2:000:t/J de ài\'l'rsos vencimen-
tus e oull';)S de, pezas. J " J

Na PrO\'incia de Goyaz,
, . )

§ {I'l. Com o Esta,do-Maior, nCrOl\m~d.Qfi,

OJliciaes Milicianos c !lutrás. uespezas Irs.
25:151;jj)52I, •

SlIppriinid,os 8:000.tt> dI) dh'cl'sos \'cllcim~n

tos c outras dcspczas que se de\'cm ceono
misar.

Xa ProüDcia de Mato G.,osso.

§ 45. Com o E 'tado·Maior, fieformado ,
Perlc.lre~, Officiaes' ~iilicianl)S t: oull'as .Iespezas
r". 55:o6IW886. - .

Supprimidos 4:ooo;rp de diversos venoimen
tos e l\utl.a5 de pezas qu~ se de\'cm e'conomisar.

§ 44, Cóm a l\lu iCll d'os Corpos que o Go
verno con ervar, incluidos os in IruITIt:ntos, r5.
30:000W'

§ 45, Com os soldos e mais vencimentos
dos 01TIciaes, Officiaes Inferi{)l'cs, Joze mil Ca
bos, Anspeçadas e Soldados, e de pezas impre
vi tas e exl~aorJinaria', cm todas as Pro\'incia
do Imperio, rS. 1,9í6:('II.#)~65.

Somrua rs, 5,84í:g26:tJ>560.

,TITULO 6. 0-,Da fixação das despezas do Mi
ni tcrio lIa Fazenda.

CAPITULO !,o "':'Das despezas de cada huma das P/ovino
oias do impcrio. ' "

Art. 20. O MiniFlro o Secretal'io de tSla.'
do dos Ncgocios da Fazenda ho autori.ado· li

de~pfmder no anno liuanccit'o do 1° de Julho
de 1851 ao ultimo de Julho de 185'1.

1\'a Provincia do.Rio de Janeiro.

§ lo- Com aCasalmpcriàl. rs. 1,15t:2do~.
§ 2.° Com a Dil'ida j'lIblica Externa, Iib.

l,K,429, orçado ocambio 3 5·1. rs, 856:,6I.rt16oo.
Supprimem-se Iibra~ 12,500, náS !iO,OfIÓ ptl

didas para 3 amortisação 110 Empreslimo; a qual
he calculado ,375., ' -, .;.s 5.- ,Com a Divida Interna fundada eQl ID
do o Irnpcriq, -deduzidos 32:í25:tj) da quantia
de 150:892:tJ> par;1 amor.tisação, a qual be cal
culada a ,5, e mais 200:t/J dà despcza do EID-

lo

.'



I •. ,/.

_ I ,. r. Na Dro.vincia, de Peonàmbuóo.·

Na]! 'lU'incia do Espirita Santo ..

I f Na Pl'o~i!1cia da B~, ia,'

-§12J. Gom a Dhoich. Elttet'n'-ILih\oaS70,O~
ao cambio OI'Ç:1UO de 50, I'S. 536:ooo.tb•.
~ ~2. Com a ,Junta «lh'F(lzenda, sou nspl'

dientc; e ootro~ du Admirli '~l ação de Rende,
I'S. 27:G:,):J:jJ)060. ' " o J

Supprimido 1:675" 20(1 ue ,'encimenlos e1'

Iraorrlinill'io ue e',nipturaçã'o da Junta, e ficao.
ç10 ujeilu IJ cei -iio da A~ umbléa Geral as 'p"
sentaduria que/ainda não lC'ol\'âCf ollCido a
neces al'ia appl'o\'ação, .

§ 23. Gvm a Alfandega e seu BxpeEtjenl~

I'S. 27: 14aW;g65. I

§ 24. Com a Casa da 1\loe~D, supp.
do o Expediente e eus~() de chapÜlhas de cobri,
rs. 10:6~0:jJ)IUIJ. I I

§ z5. 'Com ol'dennHo de Empregado' If~'

sos e da,extincta In.pocç,ão, r-s. 5:500i/J),
§ 26. Com pen ·õ.cs e ~tWças, llupprimídu

pensão que ainda 1)50 obteve a nppl'o-va~ã.'

AS'embléa, r'. 4:091 . 800. '

.•§ ~?' Bortes de.Carti)'!! aos Paquete Iogt.
7oes, 1'5. 205.zt>706. .

§ 28, COIlJ o p\lgameoto dos proprictarirl
porlugne70es, de despezas eventuaes, supprimi.
dos o rt!bates de bilh.etesl aa Alfandega I !l.

4tS:ooott/J. 1 • 'I
\ Somma'~7:012W;631.

§ Ig. COIU a Junta d..l Fa:umda"e
pelljente, 1'5. 3:5.10W'.

20. C.úJnl .obras c uutrti despozõl 'c.T"

tUilcS, ()oow .
Sornma 4: II ow·

Na Provincia de Sergipe.

§ 29. Com" Alllllinistlinção de Rendas t

s~n Expediente, rs. 5:Q29.n:>8oo., .-,
• ~ 50. Com pen ões, rs. 235;fj)60o.
§ 5 .. Com de peza e\'6-11tuae •. nppriat

dos rebatqs de .h ii heles c cOIDmisaão (le ·agenle
na. Bahia, 515.)'t>687'

Somma 4:279:tb.087'" .Na Pl'ovincia das AlogOas.
." 1 I I' 1', ,.

32. Cqm. a JUI\la rIa I\nz~!1çla, J\Wnini;'
tl'a~ftol; de .uc\lda~' c seu.. E.xped,iqnl~s ~ (êj.
5: 75:jj)3'>4,. , ~ • f

$ ~õ. (.:om a Alfl11~ ga (,llseu
t~:ll. r', "SO:jj)770.

:'omma 6:454~094._

AN)fP DE <1830., .
pre5timo antigl', auol)a(19S na do Thc ouro Pu-
bl ' ' ~..ll. ,II -4", leo, rs. 1,0o,)::>qO 70'

§ 4'.. 'Ch'm o Thc o'uro ublleo c seu Ex
pediente, slip~hO'l~d'c\ 8 :ColTcio de PQ c Qi!.tr •
dcspezas illeorues, 1'" 59 :946,ti)553. I '

. '~~ •• éqn{ ~'r: pse.lho da ~:t.cnda, II seu
41' • )1 I j

ExpcriJcntc, sllpprimidos 7:200. do~ ordena-
I dlls de qllatro C0nselh ,i, oslqucl UM cseêr(io dc-
po~s do ilnoo d~ 182 _I; i 2.f,:080l/iJ. '

§ 6." Com a ~lfanJcoa e 5 ~ Elpediellt~,
51 ppd l}lLçlqS a. gn\tifiç,açõc. ~I? Gnardu-L.i\'l'Qs, do
Interprete, do Porteiro, J:lo J,\Jiz da J3alalJça. llo
Feitor da mesma, do Feitor do Patco, do Guar
da-Feitol', e elos seiàAjudant~ de E criptlll'ação,
dI! llo~e '[ids, e de eiucoçuy. e sei' GII.I\:~as, e
• :OflP:Jj) np-, '·J:ncimpJ.1~p ~Io~ res~anlcs, rs.
90: 836.w~ 00.

§. 7'· :oIJ) :jCa'u Iln MOQda fi seu .E.x[lClUenle,
derlu7.iJos oeste 25:ooo:jJ), I' '4~::79h ./jp40o,

§ 8." Com a (\d1flini 'Irac;ã(),Jc Divcrsas Ren
da~ e ~ell Expedienle, \os: 12:47 I :tb754,

Co\)srrl'inl' s .0 '18 GO'a\'d'n, 'c'Agentes, os 2

5cr\'entoc' a5 ca vo:\.gu'lIII ras puJ'a (JS lauç:llnentos...
redllzid~, a I :50o~ a;; rlespezils com papd, pen-":
nas, tinta' c mars·rnitldeza·. e ulrp"jmido o Or
denado ti.' 4 mezes (lo E'cl'iváo adf1Hld, c lI1ai
despezas do expeJiellle, incluillllo o Escalel'~

§ 9.· Com a Caixa de Amortização c seu Ex·
pedÍ\:1I1~, r . 15.: OQP;rp. I

§ 10. Com a Folhll 't:xtraortliaaria do Tho
souro, supprimirla a Pensão de 1\1c:msonlrol'.Pi.
zarl1O, jit fidle0ic\o, os .rencimentos ,d.CJltl ,1\Iissio
nari05, (,apuchinhos, .05 Õ:720qj) .dos Emprega
do. do Trapichc, .e- os150o:t/) dorArchil cto; abú'
nados lia R"p'lrtjção do Impol'ji;J, 1'6.5: I i2:jJ)800.1

§ II. Com pensões, suppl'imidas as que, s15n-·
do concedidas depoi' dtl R'lsnlução dp 21 ue Ju
lho tio 1828. ainda não f01'ão OperoNaua pela'
As;;en,blón Oer. 11 ·a pc ão de 960:jJ)' a Roquó l

Schucll; e deduzidos 10 pOl" cento (9: yo,Jõoflo,
em que se orça a' impOrlatlcia 'da pen btJ. fios
agraciados que já nüo exislem, I'S. 81! til o.t2)7~4.

§ 12. Com tenças, dedu~idas a (1e 288:tiJ a
Paulo Barhosn da 'Sihra, '/fI à de' 5o:[b á Joaquím
Dias Bacalho; a]onatTo,'ilh' Pro'Vliicia de 1\linas,
c 10' por t;e 1lICJ, (2: 1.4oí/J):""i.2) en~' que S<l orça a
impor.ancin tias louça doa que jil lião exi tem,
rs. 1.9: 2H.'i'i\81 I. .

~ r"fY/r t";J ( • li t
. § 15:, ,Gqm,,! "p'ns,«tntados'ls()rrrhl;li~lD i apo
sen~í1doria elo Ajuc <1nté (l ..1 f' n liçã<?t, at~ L1PDI'O-

•. d • ( l,ll' ""] ',.,,..,. S.'i'i\vaçao a u SImlO ~a 9111'a '. r~. \l,:,?~,

§ 14. Com o Expediente da Fabrica de Ln
pida~ão ue Diuman! .'i! ,~1 ~lIeo:t!r.

. L5_ ! ~~)m. as qbra ti ~4;v1u'2l)d;QI~O',OO():jJ)'da
Cil5~ un lo~Un,. t; s~ppl;in}itllln 4.<OTrnpjcpe,
rs. .~i~ooo~,...~?, t "1. 'lI ,: t' f~1
, §.• (i" COfUu CJ.! .TY.IlQgrij·phin ,. T aei.@.ãal, tos.
fiI:ooo:t/)., I • J. 1'" I h III". . I,' I"

§ 17, Com despeza e,'enttl-<l,es, là .ó~o:t/J,

§ .8. ~lomJ!'d'é~'P zll)r~e antigllmênte se
c !tollJa n!lo olsiÕ:B~" 'J'!lJ 5:122'8' .~b.

dmnla '·5,'Õ671ll7.7 . ~blj:> '. I
t· a.. ';



.a Provincia do Pianhy.

§ 57. 'éom a imita da Fàzenda c seu ihpc-
dicnte;rs. "3:~60:jfj. . , . I.' J

§ 5~. 'Com de peia evenluae,' rs..360iIP.'
Sórhina, I'.. 5:'7~Ó' '. - . I

. . i lo • • •• I

J\o Provincia do Rio G"rande doiSuL

§ 59" Conú Jiint'n' ~ra Fai<:~lda,.~á.n\inistra:
ções dê Rendas e E,'pt!ihentes, suppnmll',"s nc~-
tes 600:t/J, rs..ro:7Zio~760. ,

§ 60. C6\U as Alh;ndcgas c' cus ~x~,c~jCll
tcs supp"'ími'dos nesté~ ~!1200.n'> rs; 12:5g1 m>60o.

, I {" J 1 L'. .• "'. Lf

§ '6'1, Com, ~ PC,ll j'12' PI?a'1d.o /.;u~lla ,a a(~-
PI'O \'acão da A'semble!l vera 1':'.,2i10'W"

" f' :>.1 '". ,~ 62. Para obra' c ou~r.rs (c~pCzas c \'on-\)} t< I' . I • J II .

tuaes,' r . 4:\)oo;::/).
Somma,-r:i. 27:8(r5~36ó. '~. ,,' I r.' I I

Na Prol'inoia de Minas Genes.

§ 63. Com' a Junla, da Faz~lI(la, Re~islll:',
Admillistraçãe, t:: Expctlientcs, r.'. 4C:2g():t/J520.
~ 04. Com a Adri1inist"açã , Diahlá,ntlUa e
;j) .,J.. '.'+1.. 'j •

seu Expediente I". :>:7~n'W. _. •
§ 65. Com. a' fnlcn el_lel~' tln 0111'0. S~!~

tre e cu ExpedIente? ~Ilprrllllldns Gou:t/J do "FI~

cal do Ouro Preto, l' . 2G:85o.'m,.
§ 66. Pensõe~, :uppl:ill;ida~ a ·.~(lc ~oq~c

Sclruclt e Antonio Gomes Lcal, I mql1anto naÓ
fôreLIl d()pl'()\,auas pela ASSClllbléa Céral..- outra

'" S,w,~ .1que jil flli dC5apl'r'1\'i1lb'l rs. 2:~ I w:lOD•• •

§ 6;. C;OlU o apo'entad~s, suppl'lmld~
I :200:t/J doE cri\'ão ti I Junta, CUH!Uan[O nãn for
npprovadu amcre(~ pcfn u,s 'cm bica, I". !J2?:t/!.
~ 68. COIU o, upprimento ii ,AdQlinLtraç

Diamilnlinil elo TCJlll;O, rõ, ;1, :ooo:t/J , .,
- § '6Q' Com nb~'a? 1 COI1l11lc.:?c~ t!C ?a)j~Jae'
e outras JC'l'czas C\'cntllacs, SUPPl'lnll(}?S a~ ter
ças pai te d!! I Cilrn,~ras tia C:lIl1pal1"ba e ~a~p n
cJy o Imposto do Banco, CalJcl1a In)j?crlill, de"
qll~ ão I'l;célla dn l'ruvindia" (": ~:007o/f;54a.

Somma, ·rs. I Do:g32.J'i)5t56.

Na. Pllo\.incia. de Goyn,

§ 70. COI11 a Junta díll~az~nda.:. 1Ip'pri~i.Jo5
60u./)) do :t::lll;preg<)i.lo na üCJUI\la~,aQ d:l. DIVIda,
e ,,9g 'H.. de .Emprerro ereadps vela Junta, (r,.'I ~ JJ! b

4:7'd1:t/).
~ ':on1 a Casa da fundicão dc ouro, I'S.ij~I....... " .•

3:440 r/t>. '.,.... ',' 'JI..§ 72 • _ Com expeclicntps eco, telOs. ue' a

miÇlistraçoef" 1'5. g:O~?:tJj.
§ 75• COQl con(lu~ções e outras (,1c~pe'zas

eventuaes. rs. goo:t/:>.
Somma, rf. J 8: 153$.

á1troYiljoill' de l\l:itó IGrosl{l

§ 74 Com:l' JUtlt:t etll Faz~nda, Pl'ofello
ria e expedientes, 1'5. 6:261:t/J J'I Ix. I

50 ••

DE' 183 ;
tencôcs do~" 'E .ccav'or da·'râie,~r1b. aeióoal, rs.
5:540~. '. I. I jI , ,

.' Su'.I.primailos 2:ond 'U,l dós Expedientes~

~ t6. Com obrn:fPe otttl'as ~des~ez:i~ ~y-êOI-
tuaes, I'S. I :ooo:t/J. " , 1
Somma~ 1'5. 57:325.:tt>724.·

Na Provincia d'e' Santa Calharina.

.'a Provincia da Parahyba.

,
Lia Pruvinéia do Cear....

~

S4,2,· Com a ,llunlá tia Faz-endá, Alfandega
e'a~ pêuicnte ,I r-. l":~ I :tb 159' '

Deduzidos 2 ,3W353 do onleo'ado de 4 mezes
110 Escril-âo da Junta, Mcrnbrô do Corpl) Legi ,
lalivo, feito o c1c~conlo da q linta 'P'arte qu~ de
Te perceber ° Servcoluario.

§ 45, Com a Junta lb FaZ'coda, AIFanae
ga e Expe,\.icIHe-, (' , !):58g./))250.

§ ·4{f. ,Conlt as obras e mais de5pe1Jas c'ven
tUlIe ,deduzidos desta 2:Q'}5./)), r . 2::hG.n;60()';

So01ma I I :915:tf>850.

§ 45. Com a Junta da Fa'Zeoda, Adminis
tracão c seu Expêdientes 15:5{'4~128.

§ 46. Com a Alfandega c seu Expe,liente,
r. 1:522.' 815:

Sornma J§:086.jí594r.

Xa Provincia do i\I.:lranhão.

sujei/as ,hlébi. ffd ua i\ 'Sdól'õléa Geral as Olercês
que c;urCcelll da, S:la ap'pro\'aç~o, 1'5. ?:348'~!I, ,0.
~ 4 ~,l tOI11.c1c"sza'eYC'ltuae.,r . 48:o(,?, .
~ '~- ,
~I)mlla :>:>0: 211 177· 'I

,_ n Prol'1ncln do R16~Grande do NoTte.

§ 41. tcnua Jlln~a ~a Filzel)da, Alfand~a
t;xpedicQtc~ /'s. 3: 40:jj). '

§. {r? COm a Di\'irJa Extcl·na. Lib.-as 50,000
30 cambi l, calculado dc ao, rs. 240:ooo:t/>. '

§ 43. Com a J unla (1:1 Fazenda, Adminis
IrnçãoeseusExpdiénte., 1'5 12: 22S <ltl;60,

Sllpprimitlo 550;ft> n Expediente.
S 49· (;bm a ,\ 1fandcga e eu EX'pccncnte,

sUJ'prillJido nc:Hc 150 "', rs. 5:5:13~.

~ 50. Com o Ap"sentado '. I' • 79o:t/:J.,
§ '51J• I ~om (\·1)'1',\ s (~ outras de peza ctcn

lUte" 1'8. 5:'7do:t/).
S(ímlllll r .' 2\:52 :2(h :t/)76o.. '

N4 P 'Qvincia cjo Pará.

§'S2" €OOl' a '/unta t.1:.t FazelHla. Provedo
fias AdOlinis!;('açõcs c I 'eu E. pcdientes, ~éis
21': 28'l,J'ptrSo'.

S.l1P,Pt1i'lIidos 35R.n'>!~oo COÜ1 o viveir'!) das E 
peClanas, ábonnda n'l llepartit:'ão do Imperio,
80o:t1J de hum 'fhc.olll·eiro Gel'ul, ap'o <m\ad:o
pela Junla, e 6oo:t/J de hum'Recebedor, aposen
tado por.Decl'etQ fIe II 'ue FC\'ercirn de 182g,
elDquanto não approvada a mflreê pela Assembléá
Geral. I

§ 53. Com a Alfande"'a e seu Exp.eJiente,
rs. 5:654~~Q. .' ~

SOIllma, rs. :J?:gt61iJj68e.

Na Pl:,ovincia d~ S. Paulo~

§ 54· Com a Jltnta da Fa'lcnda, Allande
~. e Administrações, suppr'in'lic1'as as gratiOca
rOte a Escre,entes" J'lj. 30:?85~724.
S 55. €orn. os diversos ExpeJrentl! e miltl'n-
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TITULO 8, o

§ 4. 0 A importallcia da divida actÍ\"~a qullllt
cfi'"clivamente cobrol)3.

§ 5. o Quando se costuma contemplar ali I
prllsenlll, Ilebaixo do titulo de ,Reollita E,1l...br
dillal'ia.

§ 6.· As RemIas o Contribuições PublicaJ qlll
o l~overElo fica por csla Lei autul'isado a peree
bel', unrante o mcncionado ilnno financei",
qualqner que seja 3 .!euomin(lção é applicap.
Ilella5, huma vez que tenhao sido reclJnhceid.!
pela A5sembléa Geral.

§ ,.0 l' Renilimcnto da Junta uo Commcrlt.
Art, 51. Nãq são oumpreh.endidos na Rc~

orçada no ilrt. 29:
§ I. o Os dinheiros llesLinadós no pagameall

do Empre~liwo Porlugucz que estão em c!oposi
to 011 o~ juros qlW reudcrclll, ~e o Governoj5
gar Cún\'cnienlc cmpreg~-Ios cm Apolicu, ~

mcsmo Empreslimo, 'lU dc outro qualquer.
§ 2"0 \ im[lMtallda da moe(,!a de c"bl;/).
Art. J2. 0, Bil1allÇO, Geral doa Rc.ceitn sen

d'lIra cm diante apresenlallo pela !ll.Ineit3ll'
geUin le :.

AI' columna design~rú -a contribui!iiW
ren da pu blieu.

,'I. .2' a Lei ou OrJem '1ue a Cl'Cou.
A 3' aSila ilOporlanci:l orçJI:la.
A 4' a ~ua importancia arl1ecaJada.
A 5- quanto se IleixQII de al·I'cca.!il)'.
A 6- contcrá as obscl'\'ações f1l1l: o Mini lrl

da Fazcnda hou vel' .!e 1'aztlr, . obre o estado di
cobran~a ou or,lra" quae 'quer.

Ar!. 33. No ,lIlM"t'ullll'b , o Minislro dar..
zendo apl esentarú ]1U1I1 quadro da .(lt:ccilu .laPId'
'Vincia do fiio uc Janciro até Abril exclusile,cºda Receita das oulras Pl'Ol'ineia~, qne conllll
dos Balanços c Bala ncetcs I;eccbidos até o fimdc
Março.

MI. 5~. Ficão em ,'i~or até o Iim llc Juob.
de • ::;2 as Leis quc mandi\r"i!l U1'l'ematal' me\l'
,Ie dos Jireilos daS AIl'andegas c ,los Con'lIl~dOl

de Sahida, cor,n a declaraçÍlo UI; que poderil alll"

malal'-sc ali! a lerça parte dos tl-ircitos da AlflA
Ilega ria Cida(l~ da Uahia e aLé a (tuarta,park
dos llircilos da Alfandega de·la Cidade, fJuan~
assim convenha aos interesses naciona!.'s uu sei'
necel!sario para, li,cililar-sll a arJ'enloloçiir.,

,Art. 35. As sobras .da Rcceita da qllallliadt
2, I Li;): \ ,3:t/Jo!J6 s,:rão applicadas ;lO reS'!Íate de

olas do :Banco, na rórUla da Lei dc 25 doSe
tembro UC 1829, que onã,) pl'orogou; e o teiIJ
ao .da ,Ccdulas da Bahia c referidas Notid tlt
Bauco, em par,lcs, ignaes, &ttlq,.ilnlo. por'hul
apto)lpgis!ali vo Sú l\lll-,.rli\l\ dCI" Qloi~ a,01plo ~cl4D'
ólvilpell~o. "I " , ./ -:.1

'.' .• , I

Art. 56, Todas as Repartições ,po~, l!Df\D. II'
recadão e despende.ln 14ioheirOô naQiQlllle J'l'Cl'
tarúõ contas no Thcsonro, as quar.s làra'o pat
te das que dc\"C',cari'resclltar Ó I.\'Iini:;tro daf
2.~llda:com q, O.I:ç,an]ento IGC~:rl. h r ./1 I J
_, Ar;t.-f 5~. Aos J?Dlpr?pf\.d9~ ..q1.jClrJ:~phcl)) or I
nauos Ilalant'l~ e l!-lfC~ r.r,o~o, iJlo!iPI1I1t.
~~d,o ,para P''"l,to~.t;~pl"(:go' f;.U nRr ~qua!Q@e

TITULO ,. o....-On· Receita.

~

§ ,5. COlA I ntcndcncia do 'luro, Casa lia
l\Iueda e expedienie$, rll. 5:75~~56;.

§ ,6., Reposições e ais despeza. e\'entuacs,
~s. 4:006JD427. ,

Sornrna, Iq:ooo,Ji).
'fotal, 4,965:4n3~255.

.' Art. 21. Fica su~pcnso o córte dI) pilo bra:r.il,
e sua llespeza até o fim tle Junh" de 1832.

..Art ~2. }<'icão igualmente suspensus os pro
vimentos lIos empregos 11Jle l'agarem nas Inten
dendall do Oum c C.asas d~ '31oeda',' emquanto a
As~cmbléa' Geral não r.~gulllr estos Repartições,
!Il'rvinuo ·nas \'agas. interinamente, aqllcllcs do~

]~mpregados existentes qu ' pára is,ú nomear o
Go\'Crno. I

Mt. 2~t Ficão supprimidas as despezas com
aS Typbf{.raphias N;lcioh'acs das l'ro\,jncias. as
cjuae's' serão vcnrli,la cm' hasta puhlica, e selJ pro
du!:to cntr';Jrú cmflcueita nos respectivos cofres.
_, Art. 24. 'O Gn'vcrllO he aulorisado para cshl
belecl~r iUe.4as til: 'Divcrsas Rcodas nas PI'ovin
cia" em que as julgar neccsspl"ias, n:'fundinâo
ndlnS;J l\lc~a tia Exportaç5ô'da Billlia, c as AI
li,ndeg-,)~ do Dizimo e ;a'!goúi.io da PnJl'ill(;ia de
Pernambnco, .: ii do Dizimo e Algodão do IUara·
nhão, que li 'iio eXlinctas.

Art.' 25. ,I\. cargo de'!as ~Ie~as Iil.;a a 31'1'CI'r1
O:l\'iío' 00& Dil'cilll~ ql111 ;JI'l'd;a~a a l\lesa de Di
'v-crsas Beolla,q rlcsta CidaJe. os qucarrccadaláo
ri!! exljnr.ta, Mes:is ue Inspecção, e os. que o Go
verno lhes incun;hir, ret'undilldo nestas Rcpar
licões Fisc,lcs, mcumbirlas deSla 31'recadacão no
DI'rsmo lugar, e addindo ás Reparlições q;le en
tendeI' convenicnlc, os Emprcg3ll0 vilalicios
que nao entrarem nesta nova IJrganisat-ão, em
qllDnlo não therem olltro empreg'o.

Art. 26. O numer!) dos Empregos destas
l\lc~r1s não podc'r:'1 excedcr fi marcado no Oecre
111 d~ 4 de .Fel'erciro dc 1823, que ol"ganisou a
lU(!sa das ml'CtHS Rendas desta Cidad.!.

Art. 2'. OS Pre ide;lles em ,Con~e1hf) Illarca
rúõ intcrinamenle os \'Cndmei1los dos Emprcga-
dos das ~les3s quc fUl'em crealbs. •

Art., 28. Na Sess~o do anno futuro, O Gover
no uarú,.conta ú i\ssemhléa Geral das Mesas (Iue
tiver 1:I'ca(lo para Iio,ill approração,

u

, .
Art. 29! A:Rcecila 00 Impr!rio no fuluro an

no IinanceirQ he'l1rçada em 15,000:000<2'1>.
Art.'50. éolmp\eheuderno.êrráReaelL Orçada

DO art. anlcceuerlle :
.' " I;~ O~ jUIi>' de 2~lo;i>OO LihraS eSlerlinas

em a p,?lices do rl'ime~ro ~mpreslirno Br zileiro,
.uertellcentes ao Thesotlto Pu bfic .'
. § ~. o Os dinheiros ~ (stehtes "110 ultimo Em-

o. h 'tl IJIlI ' ) I' ,. Lo
preSltlllO nl'a7.1 lllro, c o ~s )U'-OS, quantIa o
Govelno julgue interessa rr a I>p~l'aç50 indicada
no art. 51 § 10. • " I ,

§ 5." A il1lp&I'lanci,,,,c1i1,t&/jÇiíllparte.do páo bra
2.i1' IjUp,q ,!,JJt:, ·o~ I'Q ~ubliP91 linha yOl JJoJld~es

cm .\1 aio dc 185.q. ..' 'j'.1 ' ," •.r. I • t-:' .. ~ , 1
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contribuiçõe~ publicas. qualquer qUfl seja sua
d~nomiDação ou. applicaçàiJ. e a fazer as despezas
decretadas por esta Lei.

Art. 48. Ficào refogadas as Leis e Ordcus em
contrario. .

r.taudamo~, portanto, etc. Dada no Palacio do
Rio de Janeil'o, aos ,5 dias tio mez ele Dezem
bro de J 830, 9° da Independencia Il do Impe
rio.-Il\JPEI\A.DOR com rubriéa e gU;lI·da. (L. S,)
Antonio Francisco lIe Paula c Holland t Caval
canti de Albuquerque. - Ccm 08 regi.do8 compe
tentes.

ColI. Brn.

Bei pllr bem san~cionar e mandar qlle Sr. exe
cUle o flue resoheu ii Assembl~a Geral Legislali
va sobre a Re!'oluçiiC) do Con:'elho Geral da Pro
vincia do Rio Gí'ánde de S, Pc,lro ,lu Sul.

A povoaçãn .Ia fregüC7.Til (Te PiraLinim fica eren
da "illa, 0001 a denominação ele ViII,r do Piril
tinim, com hum Juiz Ordinario , hum TaLdliáo
do Publico, Judicial' c ota5, hum Escl'ivão de
Oq11:ãos, que'tambem sel'l'irÍl cie Inquiridor.

Seu districto cr.mprehencle O~ limites da me 
ma Freguezia, os ela de C"ngussl'l e da Capella do
Serrilo, a p~rte ,lu di-tricla de Bagé até Pirahy ..
seguindo a Coxilha de S, Scuasliúo alé as pOli las·
ue Camacuan Cllieo. '

José Anlonio da Silvu Maia, elc, Palaein do Rio
de J,neiro, P.tn IS'de "Detemhro rle 1850,9· da
Independencia e do Impe.ci.o.-Com a rubrica Je
S, M. L-Jo'é Aotonio da Silva Maia.

DECRETO DE 15 DE DEZEMnnO.

Coll. Brnz.

Bei por bem anceionar e mandar que se exe
cute o que re oh'eu a A-. embJéa Geral Legisla·
ti,,:! obre a Resoluciio do Con<elho Gel'al da Pro
"íncia tio Hio Gralide de S. Perlro ,10 Sul.

ÁrI. ). q Todo o E 'tancieiro lerá seu ga.l0 eos·
teado no lermo de dOll anil os.

Art. 2.° Ha\'cril dia Illateado oa sem~na pal'a
os rodei()o" e,l1m obrigaçúo :l~ os ela.' lIns cus "i
zinhos e qualqup.r pe~soa nisso intere'sada, pro
"atia a lieces~ idaHe, O que sc negarem sem justa
causa pagaráõ, além do ,Iamno que resultaI' ,
huma multa de 4 até 40:t!J , julgada pelo Juiz de
Paz r~spectÍ\'o, que oll,iril primeirllnlclltl: as par
tes, inqúirindo;ltétrestc:;lclIIlIu!lus, Cada "izillho
he nbr\gal o a cp,stear os garlqs qlle apartar em
rodeios âlhcio' ,tim tnOlln qlh: ali !lã,) ,'o!tem,
soliiP6n~'ele rc"~)onl!cr pelos damn"s que dahi
se seglllrem.

Arl. 5.' O,Juiz lle paz da'· Fre8""ezias c CurOl-r
los respeçli q) .' tcrã'o hu m I.h' rn cm que l'arão
lanC'ar o: ntimc5 do E 'taneieiros elu seu di tric
to., -COI~1 d~cl;)r~~ão ,da 1~'ói(fftiJ de' teJ:l'~' <)u;: I'0s
suem', UII \ero ii 5 ~5atlos e n'lanas r!lspei.:lh'a~, ,

''Á'r~, 4,0' O"ro "~OlO :.ftiit. de Pnz fUI'á"lotar ~)I)r

louvados o ..9u.e cr~Y hunrc10 ,c~~pb ,..p~tl·ç ~r;flr
C cot\sel'Vat.

tulo »assarem a perceber outros Tellcimentos,
descor\\a,Ne-ha o q'ue tiyere.m nercebido Itdilln-

d
«,. I 1. ...

h~. '
L Art. ,5~: ClId~, hUrDa das Camaras poderá ins
tituii' Comruissóes de Exame de quaesquer Re
parli,ções Publicas, ,para obter os conhecimentus
indi~p,ensaveisao desempenho das suas augustas
funpções, e as nomcar~ Il'entre os seus i\1embros
por escrutinio secreto.

Art. 3!:). Os Balanços tla Despeza serão tl'ora
ém ~iante apre~entados Pllla maneim seguinte:

A " columoa designara I) emprego ou ob-
jecto, da desp,eza. '.,

A,2' a Lei ou or,lem q'le Q autorisou.
Â 'S' o quantitativo l'a~o ou compral1o.
A 4' quanto ficou 'restando o Thesouro Pu-

blico.
A 5' o augmento da c1e~peza.

A 6' a ~ua diminuicãl). .
A' " a, Ob5el'\'açõl~;convenientes.

, A~t. 40. Os Orçall\fntos lia r,e~eita c pcsp)lza
sel'fio apre~ent;idos pelo mesmrl mtthodo marca
do para os Balai1ços, no que lhe fôr applicav!ll.,

Art. 41. O Orçamento da Fazend .. , c "s lnfor
maçõc, para as fixações lIas fl1rça~ de mal' e tCI·'.
ra, ~erão apresentados d'ori. cm di"nle impres
. os na Camara .dos Deputados :lté o dia 8 de
nlaio.

Art. (~2, O MinLtros e Secretarios de Esta,lQ
lIos Ncgoeio' do ,Imperio, Jusliça, Fazenda,
Gnerra, ESll'llllge:i'ro,s e i\lar\nha, aprçsenlnr,íó.
d'ora cm dianl'e, n'" Camara dos DJ;p,ulados, :ltá
o dia 15 de Maio, relatol'io:; jmpres~bs, DO'lquaes
mui circum tlaliciadamenl(~ e"-P0nhão o e,tado
d? Negocios a ca~gçl de cafla Repill·qção, a' me
didas tomadas para li desempenho dllS 'eu de
rcre~, e a neePos'idade nu utilidade do augmen
to ou diminuição ye Stl<lS l'Cspc:ctivas despezas,

I\,rt. 4~. Serão nprcsent:ldos por copia, até
o dia 6 de Dezembrl1, nus Conselhos Gel'aes, os
Balanços lIa Receila c De 'peza, c os Ol'çamen
tos das respeclivas Provincia , e se lhes minis
trar;\õ os e,clarecimentos que. os mesmo Conse
Iho~ jlllg"I'cm neces,a ri os pa r:j a' reflexões e re
!JI'{'sentarões que a tal respeito ti,,'erem de dirigit:
a Assembféa Geral e '\1) Poder Executi,'o. ..

A t I I . •
I', 44. Nã,? compete allS ProCllradures das

CaOl arns Munici.J:.laes commissiio :llguma pelas
quantias que .:eeebcrcm dos CMI'es Publi40s, por
esta, ou outra Lei ou 'onlem, consignada ex
tr,a~rdinariam!lnte,para auxiliu' d~,s despezas mu-
~~a~ .
•Ar\. 45., AI excer)~.ão· dos emprego.s dos Offi-

J
claes-~Jaiores Id'as Scàetarias le Estado, nã;o se
prccn.chel'áõ 1/5 lu"ares que va;"a1rcinl l1a elab 'Ucs_l

ta II~'JII I , >of'Jj, iW ., "'/ .I '.', l
" ,r.I cm diante, ~em que a.L\ssemblea Ge,ra
regale ;15 dila~ 'S~c;'ei~'ri~5P" ., I

Arl. 4li. Fieão <abull"jos 'os' ·Di':eilos óe I ~ jl.ur
ccnto

l
cjúe p'a~ão cm aI "lI111as 'Alfandel!:asdo lrn-

n . v o v' "

l'CI'IO as producçócs bl'azileira~ quando trãn .'
Illlrta I, .1 1 ." III I I '. '. 1')
'~'Ita,~ ue luns para oull'O:i 1'o"tos ua mesma

PrOl'inéi 0/1 ." '11' ~ ,. I . -', {l~

'A, 'F'~:, lIDO'). I '1 I. ;'; ;1 \, ),' 'I 1,_ '1
J It.. (;7, ,'sta Le\ prl ne1p.ara a ter exocu~,au.
he~~C~)6:! It-iro tUllo. ~lJe l'ôr ~0'5i~el c l1-,ara. 0'cJf6
c o "erno~"lUll(jJ'l, .1/"11:-' . '11'" h '. 5 ' ~'a'5' et l'I:lauo .. ocrce er:l ren

.ei . l]c:re' ''''&1 '1'. "1 1 I ~ f ! I rI

- ) I
DECRETO' DÉ 15 DE DEZElIIllRO.



CAPITULO 1. 0_ Dos crimes e dos criminosos.

ANNO l>E I~ 30.
I:· O Cj\lC receUe'l'elll occllltare ou'bo'mp~

rem cOU.:JS bticla! póé ~ Ilids rín i'18 'õ1~ Hb.Qn.
do q,ue o forão, 0,11. d~vendo s~.e-Io elll,J:a~F~aa
qualtl~~\l!e ou c6n~llç?o_ ~hs »es, ,6a.sl1'e ql.\C~ ~
receberao ou compral·ao.

Art. 2. o' Os C}.ye derem à yld ou prestal'em su~

casa para rCLll1lao de assa .ioos ou roubadore'
tenao c nhMimentb do que commelten1 o~ pre-
lenuem commelter t3«5 crimes. .' "

Art. 7' ° No ,JelIc!os'lre a,bu "tl",da .fiber,dave ~
cO,mmunicat' o p'ensbmentós ~all criminoso ~

• . • ,(o'.'f:. • I .) J
pOI' ISSO responsav~ls :

1.0 O impres 01', gravado\' ou Iithogi':Jp~o, o
quaes ficnrúô iséi to' Hc rd'pllil<abilillade ,.JriP50
tl'ando por é ·cr.ilho pbrig~rão /Tc re pOIl'abiliJa
de do editor , ~end(j este fi sSoa coohecida Jrcai·
dente no Br':J7,i! , que esle~a DO gozo dos dil'crto
politico' , sal vo quando esere\'er em cau~a pro·
pria,' caso el~l qUl: 'e não exige e ta ultima qya·
lülade. ' . . •

2. Ó O ~dirnr' ~e' ,0 obrigou, ~ qua I 'ncar'
is'ento' ~h: l' sP9nsa~i1iclal1c ulOstrando olJdgllção
p.~l~ Clpal o áutol' se re~pOllsabilise lenl)o e-le,a
me mas qualidade- exigidils 00 editor' para c
sal' o imp' ~ssor.

5'.9 O autor f(ue se obrigou. I

, 4, ° O venlledor e Ó que fizer dist'ribllir ô. i1n,
presso ou gravu"'l ~ qnando n~o onstar quem
he o impl'c' 01' ou este fôr' résideute em paiz eh

lra,ngeil'n , ou quando os ittlpres os ou !:"ra\'ura;
J'" tive'renisido ciJnderrtnados'p' Or abu, o e malltTa,

li ..,... t· f ' I I

dos suppnmlr. . '
5.° Os qu' communicarem por, mais cle .5

pe~"oas o esériptQ,s não imprc ,;os, 'se não prova
rem quem he b autor e que circu1úráo com o -CD

COllscnliment'l : provnnclo llstés requisi~os. ser:l
respon ave! sómente o au tor.
. Art. 8, o· e ·tes delict,,~ não c_d,; cbm'pli(:i'~.

de; e, para seu jnlgamento; o escriptos c di;'
curSos em qlle fôrem commcttido serão intcr
p"i'dallos sljgundo as regras de boa. hermenru\iCa,
é não 'p,OI' phrases isoladas e deslocada ..

Ar!. 9. ° Niio se julgaraô criminosos: ,
I." OS que impril;uirern .c de qualquer modo

fizêl'ehl cid,ular a.s opiniOes e os discUl' os enuo
ciados p'clos'Scnaclorcs (111 beIJutados 0(1 cXIJl'cicio
d J fI II - !' . - \te ~uas uDcçoes, cOl1ltaoto 9,uc não seJao ai e·
rádose'seliéi<llmelllenasub.larJ ia.' "I

2, o' Os fi ue fizerem analyses razoa veis do,; }'Iio'
. . I'" oC_1l!'OS e uS'ls,l'e IgIOSOS.
5. ° O' que fizerem arlalyses razoa \'eis da COII!'

titu içãu não se ataca ndo as suas bases fnnLlal/len'
taes' e lIas leéi eflstenfes , j), o ~e Pl'o\'ocai1doa
de bt: li~nciá ii clllls. .

... I Í" 'I ' '.4.". Os. qJle cen "\Irarem os a6to's do Governp ~
.? P LI" I)'" .... t ')111 I IdU? li Ica Ar mllllSlraçao.,~lr [(~~t.9~5, posto ql
vlgql'OSOS~ cl<'cente~ e cOn,e(flllos. • . •

A~'l., 10. Tambem não se julgaráõ crinilOo-
sos: ,

1. 0
' Ogmenbres de 14 armos.

2.° Os loucos de todo o gênero'~'salvo ~c ~'d'
re!D luc!dos i,ole~vallos( ~ ne~~es Cc ~.fIl?(!erêll1~
CrlD1C. .

S. ° Os que commer.ler~m el'\~l~~ yiol~ntaa...,
por força oú por modo irresístivels.

242
II Ã.rt. 5", Havc\içl0 n,1 e, aflcia TJ.lai~ lIado que a
lotação permitte, () Estancieito;dispol';1 delle,' re~
tirando o exces o nn tecm6 ete sei.s meze,~.

Art. 6.° Todo o gado :Jlç'atlo, passados dous
aonos ,[e as im o exc den,te, d:J lotação, t1ep9is
de seisc ÍÍ1ç7,es serão seql1estratlos e postos em
h:Jstlljublica , ê seu prol!uctll appli9ado gara á
creaçao dos exnostós,

.1,- 'I, l'
Art. 7, ° O Juiz. d.e P~z remrtterá fi C:mara do

di"tricto a relação das estancias alçad~s passado'
os dous .mnos, e daql1ellas qne a'cpoís dos seis
mezes conservarcm maior. numel'o que o lIa lota
çã(l ,e fará obsef\'ar o artipo 2·.

Ã.rt. 8.° Ã. Camara farú' requerer ao Júiz Tel'ri
torial o cumprimento lloartrgo 6°.

O Visconde d~ Aleantara, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, ~m IS' de Dezembto de 1850, 9° tia In
c1epeodencia e do Imperiél. - Com a rúbrica de
S. lU. I.-Visconde ~le t\lcantara.

CARTA DE LEI UE 16. DE DEZEMBRO. ,J

'ColI. Braz.

D. Pedro etc. F:Jzerno. saber a todo os nossos'
subditos que a Assembléa Geral decreJ,v'u e tios
queremos a lei seguinte.:

CODIGO I!lRIMlNAL DO IMPERIO DO BRAZ~.

PARTE pnHIE.IRA.

l!(IS crimes e das penas.

TITULO I. ° -'Dos crimes.

Art. I. ° Não ,haverá cri.llle ou d,cli~to (palavras
syoonymas neste codigo) 'em nUllla lei anlerior
que o qua li fique.

Art. 2." Julgar-se-ha crime ou delicIO:L: !od? a acç~o ou omis;ão ,"olunlal'i':l C0l}i
tral'l", as leiS acluae . I ,{,

2. ° 1"~eotj \'a do crime, quan,11) Côropf\it~sta~
<Ia por <lC~OS ex:lcl'iores e pdl"~cípio de e.xecução
que não teve elfeito por circul11slrncias üldepen-
tes da "<;lntade do delinquente, .

Não ~ei'~1 pun~da a leot~tiv.a, J!l qrimq, ao,.qual
não esteja imposta m~ior [1 na que a de dou me
zes de pri~ão tiimples ou ,!e ,ucstorl'O para fóra d'a
Comarca. - .

5. ° O abuso lle poder, que.çon iste no uso do ,
poder c'1I1fcrÍtll) por ~ci contÍ'a Os int.çrpss~s.Pu.~
blicus ou em prejuizo 'de particJlal:es; em que a
utilidadtJ puhlica o exija. . .

4.. ° ,A. ameaç;L de fazer algum mal a alquem.
Ar\. 5. ° ão hnver:' criminoso ou delinquente I

sem m.i fé, i&LO ho, sem conhecimento do mal c
intenção ,Ie o praticar. '

.. Art. 4. ó São cl'imino.os como autores os que
commt:Uerem , constraugerem ou mandarem al-
guem commetter crimes. . . .

Art•• S. o .Sao criminoso J cOl1\o co~~lices, to- •
dos os mais que d~rectamentc concod"erem para

s e comrnelterem crime'.
Art. 6.· Serão tamhem considerados compli

ces'



268
CAPITULO ~.o - DAS circuD;lsta-,pcias agg rjl"'QnlC6C atle-

nOqo\es ~os crimes. "

Art. [5. As. ci.!'OOm tancias aggl'a\'aDtes e al
teuuantes dos crime influiJ'áõ na aggrá ação ou
attenuação das penas Conl que hão de ~er puni
dos d~lltro do limites pl'eSCl'iplos Aa lei.

fi' • ,
~t. 16. São circum 'taocias aggravantcs: ,
1.°, Tel' o dC(linquenle commellido o crime de

ooite ou em lugar el'mo, ,'.
2.° 'J;er li delinquente cO'Oloiettido I> crime com

Ycnen.o,: :inccfluio uu inun(l~çào
5,0 Te.,. o del\I\CI\Jcnte I'l:jncjàido (01 delicto

?fi m~ roa natUl'e1=a, .,
4:~. ~~r ~idll o ael.ipqul:ll,t~ iflll?ellido por llUm

00 tivOTrepl'o\'adu 0Ilt,I[lI'olo. ",
5, o Ter o delinquente, faltado a o l'esBelto de~

v' lo, :, ida4e do olfçp,rlido, qUllndoe~te fôl' mais
veti1O, taqlo 9ti~,{lo sa ser ~eu, pai.

,6. o llaver \'lo delinquente s IperioridJ~e érn
sexo, fl)l'ças ou armas, de mancira que o nífeo
did\l, nãq podcssl3 defcndç '-$e G,Ql)1 pl'obabili~ade
ae repenit' a oJ}'ensa. ".' '

7,0 Haver no' ~J}'enJido a lIuali~ade de asceo
~é!lte j , !Ile:,trc. ou slwedor do Je,1 inquente, ou
qU'lql:lel: ou\ra que, o CllPstit.ua, a I'e peito de te,
em razão de pai.

8. o Dá-se no delinquente a pllemcnitação ,
isto ne , designio tOl'mado a,o e' da acção de of
feo e1' j.odi v\duo cert9 ou incerto.
_nIíaverá preme,litação q~lIndo entre o de igoio
e.ft·'l~.Ção decorr,erem mais de 24 hora,

9' ° reI' o delinquente procedi(lo com fraude,
lO.' Ter. o ôelinqucote corom 'Llitlo o crime

com busl>,de Confi'loça nelle po~ta,.

, 1~'. ,1=eJ;- o deliqqullnte, ,c~I~lmCltido o cri~c
ppl' IP~a ou c~pe.~ança d~ aI~ull\a rccolUp-ensa,.

12. Ter precedido ao crime II emboscadól, por
ter O del~nquente e perado o, o,lfúndjdo em hpm
,pu di I'erso lugares., ,
-J J3. Ter ha."ido arrombarpçnto ,pal'd li perpe-
trólção do cl'ÍlIle, I I I' ,

14. 'fel' ha"iJo enll'aua II tentalh's para en
traI' em ca a do oJ}'j!,údidoJ com intento de com-
:weLtel' 9. Gril~C. I ,
· 15. -:1lel' IPlQ'lPlcrime commellido C,QII;t SOl"
presa. .

· 16. TCI' Il deli1lquenw" quando ,comlOcU ti o
QriJD~; II ado de ,disfarpe 1''''l'a não CI' 'C,1I

cido. 1.1 -

17. Ter p~ecedido ajuste entre dOll~ ou mai
indil'iàuos p"rà-o fim 'de commetter-se ó crimc.

\'t: l'l' ambent ~~ julgarúõ aggro,,-ado O'
crimcs:

· • I. o Quaud() ~ além do mal do orime , I'e uItar
,ouLJtO mal ~o oll'undldo ou á pessoá do sua fEl
milia. ",'

· f' 'A 0' Quan<}o '3 'dôr I pb;y iaa fôl" llugmentaJa,
mai,s'q1i6 o olldinbrio, por algom.! .çiraum laneía
cxtraordinaria. ,

~.o Qoaoao o-mal do crime fôr 'a~mentado
por alguma circumsta~eia eXlraordinari~de; ig-
ébminia. . I· • ' ,

4, o, Os quel comtJle~ter~m cdmes casualmente
l1l)<c;icrcicie ou ,pr tica de qualquel'. acto licild',
feito oomla tcnllão o..dinaria, .

Art. 1 J. Po-to que os mencionados no all\igo
antet:edente não po ãQ,s~r punidos, os ,seu - bens
corntudo s6('50 6uj.llitps á satisfação do mal cau-
lado. _

Art. i 2 O.If:luco·s que :tiY'~rcm commettiJo
orimes SCI'ão recolhidos ii! c.a:;as para el1as de$ti
Dadas OP entpegues ás suas fa).llilias, come. a.Q
Juiz.parecer mai Gón venifmtr •.

. Ãl1t. ,5. Se se pr0var que os mcnol'es de 14·
anoosl lJue ~i\\el'e11l cO{llUlcllido crimes obrÚr.ão
om tHscQrnimento, de.vflr.á,õ, er recoHúdo' ii .ca

teS do Cor,ecção 1 pelo tempo ,que ao Juiz parll
oe',1 c()mtanto qQC o recolhimento uão exceda.
a irlaJt: ,de 17 tlllDj) • I

I " •

o CAPI'11l1W 2.° - Doa cri,lÍles justlfiO«Veis.
I I:

, Art 14. Será o ,Cl1ifOe justi.6cavél e não terá
lu:;ar la Buniçãq delle :
, f,~ Quando fôr' l:eitn ,p.elo delinquente p.aro
nitar 'mal maior. '! I

Para quo U fcrime .seja ;uslifioa,'el, neste caso
de\'eráõ InLellvir cooj unctamente a fã VOr' do de
tinqucnte os seguiotes requisitos: l~ cel'teza do
Dlal que se propôz evita,,; ~I' falta. absoluta de
ontro meio mefiO. prejudicial' ;;0 ptooolJiliuade
da effieuoia .dQ que se emprezou.

2.° Quanuo fôr feito em defesa tia propriG pes~

SOa ou de seus direitos.
5,0 Quandó Côe feito em defesa da familia do

delinquente. , If

)Para que o crime! seja justificavel, ue ~es douS!
casos, defe~i1õ, ih.tel'vtil· oonjunctarneute os se
~uintll; l'lXJui 'jtus I 1° OCl'teLil -do mal que aa de"
hnrltlente~ se propozerão evitá.' ; 2 0 falta absoluta
d~ outro/meiG, mpn prejucial; ÓO o não ter bà
Ttd~da prir~e rlftlJcs uu. do 51105 (anulill' p1'ovo
caçao oll delitltQ qUll,ocoa ionosso t) conllicto:,

4, o Quando mi' feito cm defesa da pessoa ide
illll1\ teroeiro.,. I'" .1

P.ura que o' lime seja ju tific8'vcI , fleste c<Jll;()
(je,fe4'ÚG ilJltcr'\'ir, cOllj'unchamente a'favor da de
Jlnqu 'uteas seg>uintes1rcquisitos: 1° certcza do
~~!II qu~ ,e '1Il1'OPÔt .e"itl.lor I .2° que e,te fo~se
iJllfl III ou pol'0 m~nos i~ullll d'quo!$e oausou;.5)"
fulla absoluta de .()uLJ o meio' el10s pru-jutliéial;
4" ~robàbilidadel doa effioaoi-")(\O Ique se etnpre-
l!'dll~ I '" I ',' '. IH I' 10

. Re'put8'I'--Sc-'ha fe.itu'lcm prÔpJ!i.;1-deft: a 011 de
-!mm ttlrqeiro o I'o&;f cllusackl a rt:t)'U1 a do ] quê
dClloiteeotrareOl ou tentarem cntral'na casasle-IÍI
quc alguem mO'r.lI! ou' sli l'eI; Oll nos edificios ou
ateo~,l:echadDS a elIas f?e t~ ceote , não seodG

ca os em qucr;f!, Ad, o p'enpN~. li . -

..1..5 o Quando rôr fei~o em resistencia á execução
"'\ lftllen "Ueg';les', oã i!ê ij~bt!dl!rído os n'lêios
'1I~1'le afios p~ra hnpHl',ta." '., I

06.,~ Quando -o mallHlhs stir '00 ca tigo mode" 
!'alio 'qUé 08 pai dercm a &e IlIhos ó' Set'lhot'és
t Seus eSOljlV'Q • e-o! mestres à eu' disoipulClS,
~u desse castigo resultar, lli!iib vtJ2J 4tIC' à qbali~

, eUe não seja eü tlla"r~ li leiS" em fvigor.

, J SBCÇAÕ L"



ANNO DE 1830.
4.· Quando o mal do crime frir llugmentado

'pcla natureza irreparavel do darrÍno.
5.· Quando pelo CriliOc se augmentar a affii.c-

ção do amicto. .' ,
SKCÇ41) 2.'

Art. IS, São ch'cum -tancias altenuantcs dos
crimes:

I.': Não lcr havido no cleÜlllluentc pleno co
nheelD1t~nt(J do mal e dirc,:ta intenção dc o pra·
ticar. , . ' L

2, ° TCI" ° delinquentc col'nl'ncuhlo o' crime
para evitar maiol' rua!.

5. ° Tel' o dl'linquente commettido o crime em
defesa da propda pessoa ou de seus direitos, cm
dc:fcsa elc -or, familia ou de hum terceiro.

4,· Tcr O ddinq\lcntc comrriettido o c~imc em
l1e~a~I'ollta .fle alh'llma' in'ul'ia, ,ou r1eshbo'ra ,que
lhe [o,se fClta,_ ou a' sql!' a.c·cnilentes ou tle cco';
dentes" eonjuge ou il·n/ãos.'

5.· Ter ri delinquenle comrnctlido .() 'criLOé
0ppüll!lo-se Ú execução de o.rdcns ilIegaes'.·

6, ° Ter precedido n$"gressão da pal'tf) dp ofl'en-
JiJo, •

~ •• Ter o .delinquente commeUidbl ó' cdme
attenuado (Ic ó,lmeacils.

S,· Tcr ~id9 prn~ocado o .Jclinqueotc.
A proTocaçãu scrú mais ou meno's allendivel

~egllndo fôr mais ou meoo; gra ,lc, m~is '91l< me-
nos recenle, (

9'· T .. r Ó lldinquentt: commeUiüo o crime no
eSlailo fie cmbringucz, "

Pal'a que a eOlbriaguez ,se c~nsilrcre circóms"
tancia allefluante, .deyerúõ intervil' conjuhcta
menle os~seg,uintes requisito's: ''', 'qüe (o, ·delin~

quente nao tlresse antes delllld'ol'maúo Ó'pl'ojecto
do crime; 2,0, que a p'nloriagucz não fosse 'pro
curada pell) dplinquente como meio 'de o animar
úyerp~lração do cri~e ; 5", que 'o delinquente
oao eJa costumado em tal estado a commc.lter
crimes.

10. Ser o delinquente mCllOl' de 21 anno;.
Quando o Réo fôr menol' de I'J annos e maior

l1e 14 pOllel'ú o Juiz, parccendo-Ihe justo, impul'
lhe as penas da eomplicidadt:.

SBCÇÃO a.- ",
Art. 19. Influirá tambem nn aggravaçfio ou

attenuaçiin do cl'ime a sensibilidade do offen
dido.

rt. 20, As cil'cumstancias mencionadas neste
'01'itulo dcverúõ ser pro aJas,' c na du vida im

pUI" e-ha a pena no grúo ffi!:úio.

C1PITllLO 4.° - Da &atisfaçãp:

Art. 21•.0 delinquente salisfará o· damno que
CJusar com o delict,). '

.Art. 2.2. A satisfação seria empré,.a mais com·
fleta tlUtl fôr pos~htll, sendo no caso de duvida
il favol' do oITendido. , .

Paro este fim Ó m.11 qeq resultar ii pllsspa C' pcns
do oITendido sel'Ít avalillllo ~m todas as ~Ú.1S pall:r
tes e cllnsequencias. I ", II

Arl. '25. No 'Caso de lle'slituiçá0, ,Car-se-ha (!Sla
d;, propl!ia cou, a com iildemnisaçáo dos cléterio..
J'amenlos, e, na falta deIla, do seu equÍ\'a~eL\tc.

Art. 2.4. Se o propril\ cousa: estiv~' em poder
de tareeiro, erá este obrigadg;a entreg-a -Ia, ha.
vendo a indell1ni a~:ão petos I bens d'Q dulio.'
quente. j',•

AI't. 25. Para sc restituir· o cqlJivalt1ntc; quao
do não cxi tir apropria COU!\I,t 'oril e~ta ,,",aliada
pt:lu seu prero or,linario e relo de affeição 0001

que esH~ não exccflll Ú shinma daquelle.·'
Ar!. 2.6, Na satisfação Sé COOlprohend'erÚÕIDio

só os juros ol'dinarios, os 'qua<:s '~e contarilõrOI
proporção do damuo causado, c .Iesde o momeq·
to de) crime, ma tambem os juros composto

Art, 27, Quando o e'ritue mI' oomnll't~ido per
m~is de hum delinq'uente-, II sati -fação stríl
custa de todos, ficàndo poré!n cntla hum dlllles
solidariilmenhl obrig,l(lo, e parl\ e se-fim se hll.
rão por especiillmellte hypotheoorlos os bens dos
delinquentes .lesde o momcnto do crime.

Ar!. 28, Serão pbrigados Ít satisfação, posto
que não sejão delinquentes:

I. o. O sl:nhlJr ,pélo e3crn~0 :lté o valor deste.
2. ° O que gratuitamente tiver panticipallo dot

pr.o.t\uotCls d' Crll1lC n~é li conCUrl'tlntf', quantia;
Art. 29, A ob, igação de sali fazer o damnolll

fórma Uos arLigos 'alueéet!ent(:s, pa$sa 30~ l*t'
deia'os dus delin'lucnlc· 'a tiPO' valol' dos bcn.1teII!
dados" e o direito de haver h sa~sfação FOI 'l'll aOl
h rdeiros d.o~ ofi'cndidos. • ' I

ArL 5 II A.' cõmplüta sati, fagão do oEenAide
preferirã sempre 30-p3gamento uns multas a qae
tambem frcat'ílÕ hypóthecados' os bens dos ddin-
quentes, na fórma do :Irtigo 27 I "

Art, 51. A satisl'aç:<'io náo tel,à lugar antcsdt
condemnação do llelinquente por senlença em
juizo crimiual, passado l:rD'julgaI1O': ExoepLua~&e:

1. 9 ,0 caso d<l amcllcia ,dCllclelinquente,colqut
se:'pu<!erÍt demandar 'él'baver a salisfação,plr
meio de acção civil. .)

2,· O caso em que o ~elinqllente ti ver f.lIe·
cido depois da pronuncia, nr) qual poderá haf~
se dos herdeiros a satisfação por meio de aC{ll
civiL. J'

5.· O caso em que o offendido preferir o u!ll
da acção ci vil contra o delinquente. '

Art. 52. Em todo 01 caso, uão tendo o deli.·
quen.te mdos pal'a a Si ti fação, dentro emlS d~
que lhe serãq assignados, será condemnado t
pl'isãw com trablllho p-elo. tempo nécessario pJll
ganhai' a qUltntil' da satisfaç(ilJ. : I

~sta co~demoação porém' ficarú.,~em efti',
logo que o delinqucnte, ou alguem por eHe, 88
fazer ou pre~tar fiaoço idQoeâ. ao }I'lIgamento ,
telopo razoavel, ou o ,ofl'endido se deli' por sab!'
feito.
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ta peDa ~specií.lL será punida com as mesmas pe
Das tio crime, menos a terça parle em c.lda hum
do. grilos.

Se a pena fuI' ue morte impôr-se- ha ao cul
p:llln de tentilliviI no mesmo gdo a de galés P.flr
pclllas. Se fuI' ue gu.lés pcrpelua~ ou ,Ie prisã,>
pMllclua. corn trabal!lO ou sem clle, impôr- c- ha
a lle galés p,or 20 annÇlS, ou ,Ie pri.ão com t1'aba
lho ou Seul elle POI' 20 annos, Se fOr de.banimen
to, impôr-se- ha a ,Ie desterro para flíl'a do impe
rio 1'01' vinte anl)Os. Se mI' ue degredo ou lles
lerro perpetuo, impôr-se- ha a de degrcllo ou
deslerro por 2,(1 alaS.

41'1. 55. A compljcidade slJor:í lunida com <IS
penas lIa tentativa; c a complicitl'lIde da tentativa
com a' me mas penas desta, menos a terça par
t~. cooforllle a regra estabelcci,la no a!'ligo ante-
cedente, •

Art. 56. NenllUma pre.umpção, por mais ve
hefnellle que 'cja, durú moliru p,lra i~po iç,ão
de p~na. I

Art. 5j, Não se consirlera penn a pl'isão do
inuici'llln d,! culpa pani prevenir a Ct.lgida, nem a
IIsJl~nsão ,los l\lagistra.los decretada pelo Poder

MótlerallM, na fôrma ua Constituição.
Art. 5B. A pena dI: morlt: eril dad..t na forca.
Art. 5~, Esta. pena. depois q'le se tiv,'r tor

nado irrcvo;;avel a Scntença. serú executada no
dia seguinle aÓ da intimação, a qual nunca se
r~I'i1 n~ vespera de Domingo, Dia Santb ou de
Fesl~ Nacional.

Art.4o. b Réo com o seu vestidr. or,linario
e PI'l'S'l seril conduzido pelas rua mais publicas
lé a r"r,ca, acompanhado do Jui.,; Criminal do
ugar ontl~ e tiver, com o seu E cl'jvão, c da for
rá militar que e requisitar.

Ao ~eompanlmmento pt'/'lc'e<\er!1 o POI'tcil'o,
cnrlo elJ;l \'oz alta a Sentcnça que se fuI'. exe
CUlar. '

*1'1. (p. O Juiz Criminal que acompanhar
r~ idiril ii excQu'ção até que se ultime; e o seu
'crivão passará certirIi10 de todo t:ste acto, a
u~1 :la ajuntará ao pro,cesso respecti \'0.

AI,t. 42. O' Corpos do enforoados serão en
gues a ,se.lIs parel(!tes ou amigos, se o? pedi,

e.1)} aQ J,uizes ~u~ pre iJirern ú exccu(lão,; ma:!
Dao p,o_lel'iaõelltel:p·IQs co,rp pom?a, soq pena
~ Pl'liillO !l9r I lIWZ a ) aun\>.
Arl, 45. Na mulher prenhe não sc executará
ptna de morte, nem mesmo ella serú julgada,

mça o de a merecer, senao 40 dius !Jcpóis do
arto,

Àtl. MI;, A penil de galés suj~itq ú ~s ré,Qs' a
ndarem corn calceta no pé e corrente de ferro,
unlOS,llU 'cparados, c, tl'lPpf'eqar~91- se nos tra·
alho ,J1l,lhlieos di,l Provl'nci.a on,de ti\'e~ sido
OmlllClt!do o delicto, ú dispo~ição do Governo.
Ar!. 4:>. A pena ,Ie b'-alés nunCa será imposta:
I • A' I. . ~ mul!lcrç' , as qlHICS, quallllo ti verem

°llllmeI111!/) cri files, para que e 'teja e 'Iabclecida
oa"pe"~ ,_scrão conllemnlldas pelo mçsr;D? tem-

I prlS' 'I em lu""al; C com serviço nn,a10"0 ao
eu sQxC}. • c. c
2' & •
" ~os mellQres de 21 annos e maiores de 60,

TOMO VII
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aos quaes se sub tituirá esta pena pela de prisão
com trabalho pelo mesmo tempo•.

Quando o condemnado a galés, e~tan,ln no
cumprimenlo da pena, chegar fi idade fie 60 an
nos, ser-Ih.:-ha esla suhslituida pela de pl'i 'ã-o
com trabalbo POI' Qnlro tanto tempo quanto
ainda lhe fallar para cumprir. •

Art. 46. A. pena tle prisão com trabalho obri
gar{1 "OS réos a occllparem-,e .liariamente no
trabalho que lhes fôr destinallo dentro do recin
to da;; pri õe', na confonnidade dai Sentenl:a, c
do Regulamcnt~s poticiaes Uas me 'mas pri' Oe:.

Art. 47' .\ pena de priSliO ~ill1l1les obrigaril
aos réos a estarem reelu:;l), nai prisõr.s publicas
pelo temp" m,arc .. do nas entellça~.

Art. 48, E-tas penas lle prisão ·erã.) cllrnpl;i
das na pri ÕI'S publicas qlle oifel'l:cereOl m liMO
cnmlllodid'ldc e scgul',\nça, e na maior p,'oximi
dade que fOI' po' i\"el d..s lug"rcs do' deiil:lo.,
devendo a de ignadas pelus Juizes na' Sen-'
Lenças.
_ QuaoLlo porém fUI' ue pJ'isáo 'implt; , f'juc I)áo

e]tce,la a (j nlezes, llllOlprir-se-ha cm qUi\lquer
prisão que haja no lugar da rcsitlencii,l cio l'éo ou
em algum outro proximo, Ilevendo fazer-se na
Senlença a mc,ma de 'ign·lção.

Art. 49' Emquanto sc nã'l eSlabelecerem as
prisões com as commo<.litlade' e arranjos neccs
sario para o trabalho tios réo', a penas ue p!'i
s:;o com trabalho erão Sl1b 'Liluidas pela Llc pri
siio simples, 3ccrescentanrlo,se cm tal C3S0 a e:;la
mais a sext'l parte uo t,émpo por que aquellas
deverião impôr-se.

Ar!. 50. A pena de banimento pril':\I';'1 para
sempre 05 ré os dus direitos de Cidudão Brazilci
1'0, e os inhibil'Íl perpetuamente de habilar o ter
fitorio do Imperio.

O' bauido' que yo1tar~I;Jl ao t,erritorin do 111.1
perio serão cooqemnados ú prisão perpetua.

Ar!. 51. A pena de. degredo obrigarú os réos
a 1'e idir no lugsl' destinado-pel., Sentença, St:1D

podcrem sa hir delle, durante o tempo que ameS'
ma lhes marcar.

A Scntenya nunca deslioll.rii para degredo ln
gar q:ue 'se compreben.dJ deu tI'O da Coma\'ca em
q~le moral' o o/fenl1id,). '

A'rt. 52. A pena de de,te 'I'Q? quandQ l')utra ,I,!
claração não hogver, obdgllrú os réos sahir dl')s
termos dos lugares uo delicto, da 'ua p"illcipal
residencia c da principal re idencia do oifenditlo.
e a não entr.lr em algum ddle durantu o tempo
marcado na sentença.

ârt. 55. Os condemnatlos a galés, a pri:-ão
com tra1>alhn, a pr-isão simpLes. a uegl'edo llU a
desterl'o, ficão prLvados do exercicio dos direito
p

1
oI1tico-S fle Cidadão Brazilcirn, emquanto !lura·

rem os elfeitos da conrlemnação.
• Art. 54, Os cOlldemnados a 1J8lés, a pwao ,

'c.om trabalho ou a prisão sim pIe que fugirem da
prí 'ões i os degl'adauos que sahil'cm do lug,'I' do
deg,'edo, e os desterrados que entrareQl 111) lu
gar de' que tiverem s~uo deslerrados, antes lIa
satisfeila a pena, scrão condcmolldos na terça
parte mais do tempo da primeira oondemnação.

Art. 55. A Ilena de multa obrigará os réos o

51
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D9S crimes publicos,

L "-Dos crimes oontra a existencia poli
tica do Imperio.

TITULO

CAPj:ruLO l,°..,Dos cr~mes contra a. ind~pendeDcia,ill~
gridade e dignidade da Nação_

Art. 68, Tentar. directamente, e por faclO\
destr{lir a Independencia ou a Iljltegridade o
Imperio.

Penas - de prisão com tl'abalho por 5 ali
annos.

Se o crime s~ consumar.
Penas-de prisão perpetua com, trabalho III

gráo maximo, pri<ão co~ trabalho por 20 l&

nos no media, e por 10 nOrminimo.
ArI. 69' Prov/?car direotamepte, e por f~cl~

huma .Naç~~ Esttangeira, a declal'al' guerra /I

Imperio, se tal declaraçãp ,se verificar e se!/'
guir a guerra,

Penas-de, prisão com traballlO por 6 a I

annos,
Se da provocaçãp se não se"uir a declaraçil

da guerl-a, ou se esta, posto que declaraóo,~
não verirrcar, ficando a Nação sem dnmno II
prejuizo.

Penas-de prisão com trabalho por 2 a 6 ann~

Se para se não. verificar a guerra, declarll
em consequencra (la provocação, fôr }lrccI!OI~
gum s'acrilicfo 'da Naçá (cm prejuizo Wa SU3 IÓ'
tegl'ÍdaCIe, Di n'itlade ou interesses. .

Penas - de pri ãQ com h;l nlO'p'or S aII
anoos, I II

• Àrt.' 'o. Tomar jlrOla '" o' que fdr"Cidail

Brazileirl1, ;) ntrn o! Iolperío, debaixo de b'at
deiras inimigas.. •
(~ena~-l'~'e pr!Aao' com 'tr"b&rho 'pol' 6 a II

annas.· ,11 • ~, ,

~rt. "I. r~tililiar' l<ilgúma Nação inimig\~
fázer a guerra.. 011 a cólIÍmetter hOslilid3Gl'
con ta~°lmperio, fornecendo-lhe S'ente, ar,
dirihéito; munições ou embaréá,ç:'des; .

:PCnas-de prisão pe petua, c'om trabalho.~
gráo maximo, por 15 andos no media, c por
-o miniP'lo. ' "

Art. 72, Ent'I'r,ter com Huma Nilçã inil\lI~'
ou com os seus Agentes, intelligencias pbr qtt~
se Ihe's éommunique o estado "de forças ~oI It

rão punidos' emguat'lto Ínesse e~tadb
varem. I. J

Disposições geraes.

Art. 65. As penas imposta!! aos réos não ple~

cre ..-eráõ em tempo algum.
Arfo 66, O pel'dão ou minoraçllo das ~eDIl

impostas aos réos com que os ngraciar o Po
,der l\loderaçlor não os eximirá da obrigação dt
satisfazer o mal causado em toda a suá plen~

tude.
Art. 67' O perdão do oirendido, antes ou ~

pois da sentença, não n;mi~.i das penas em'Jll
tiverem o possão ter incorrido aos réos dem;
mes publicos o~ dos particularlls, em que Ula
lugar a accusação por parte da Jusliça.

PARTE SEGUNDA,

,
f pagamento de huma q,uantia pecu'niaria. que será

sempre regulad~ pelo que os condemnados po
derem haver'em cllda hum dia pelos seus bens,
empregos on industria, quando a lei eseeci6ca
dilmente a não designar de outro /DO •

Art. 56, As multas serão recolhi aos Co-
fres das Camaras ~Iuniclpaes; e os condel'líôa
dos que, pod'~ndo, as não pagarem dentro em
oilo dias, serão I:ecqlhidos ii prisão de que não
sahirão sem que paguem.

Art. 5,. io tendo os condemnados meios
para pagar as multas. serão condemnados ém
tanto tempo de prisão com trabalho quantQ fôr
necessal'io para ganharem a importancia deli as.

Terú luoar neste caso a disposição do .art, 52.
Art. 58, A pena de suspensão do Emprego

privará os réos do exercicio dos seus Empregos,
duranté o tempo da suspensão, no qual não po
deráõ ser empregados cm outros, salvo sendo de
eleição popular.

Arl, 59' A pena de perda dó Emprego impor
tará a p"rda de todo, os serviços que os ré(.)s hou
verem prestado nelle.

Os réos que tiverem perdido os Empregos por
Sentença poderÍlõ ser providos pór nova nomea·
ção em outros da mesma ou de diversa naturezà,
sal vo havendo expressa dcclaração de iuhahi
lidade.

Art. 60. Se o réo fôr escra"Vo e incorrer em
pena que não seja a capital ou de galés, será eon
demnado na de açoutes, e, depois de os soffrer,
será entregue a seu senhor, que se obrigará a
traze-lo com hum ferro pelo tempo e maneira
que o Juiz designar. '

O numero de açOlltes será fixado na Sentença:
c o escra"Vo não poderá levar por dia mais de 5(\,

Art. 61. Quando o réo fôr con"Vencido de mais
de hum qelicto, ill)pôr-se-Ihe-hão as penas esta
belecidas nas leis para cada hum delles, e sofl're
rá as corporacs hUlDas depois das outras, pl'in
cipiando e seguindo da maior para a menor,
com ottenção no gráo de inteosid'lde, e não ao
tempo de duraç;lo, ,

Exceptua-se o caso de ter incorrido na pena
qe morte, no qual nenhuma outra pena corpo-'
ral se lhe imporú, podendo sómcnte annexar-se
áqllellq li pena da multa. '

Art, 61. Se os delinquentes tivel'em incorrido
em duas ou mais '(>enas, que se lhes' não pnss;iot"
impõr hum3 depois d'e outra. se lhes ~mporá no
gráo maximo a pena do crime maior que 'the
rem commeuido. não sendo n !le morte: em cu~

jo caso se lhe impor;1 n de licÍlí:s perpetuas.'
Art, 63. Quando e te Coilign não impõe r,e

nas detel'minada, xando s4mentE) o m'aximo é" :
minimo, eonsiderar-se-liãe,> res gráos nos crimes,
com attenção ás SuaS circu'rÍtstancias aggravan·

• lcs ou attenoa cs, sr.ndQ maximo O de maior
gravi,larle, fi q\le se imporá (l,naximo da p'ena ,:J

O minimo o da menor gravidade, a que se$uipó
rá a pena minima; o medio, o que fica entre
o maximo e minimo, a que se imporá a pena ri6'
termo medio entre os dous extremos dtidos. -

Art. 64. Os delinquentes que'. s ndo' c6ndem
nados, se achal'-em no estado de loncura, não se-
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perio, seus recursos, ou planos; ou dar entrada
u auiilio a espiões ou a soldados IDImlgos maD'
dados a pesqunar as operações do Imperio, 00

nbecendo-os por taes.
Penas-de prisão com trabalho por 20 anoos

no -grilO maximo, por 2 no medio, e por 6 no
minimo.

Ar!. ?3. Commetter sem ordem ou outOI'í
sacão do Governo, ho,.tilidades contra os suhdi·
to~ de outrá Nação; r,c maneira quo se compl'o~
metta n Ilaz 91L pl'Ovoquem as repl'esaJias.
· l'ena5-de prisão com ka~olbo pOr 1 a lia.

anoos. ;)
· Se ,por tal procedimento algum Brnzileiro so[
freI' algum mal, será O réo c1>osiderodo autor
delle, e punido com as penas correspondentes,
além da sobredita.

Arl. 74. Violar Tratados legitimamente feitos
com a1 Nações Estrangeiras. '

Penas-de. prisão por 1 a 6 annos.
Arl. 75, \,jolor a immunidade dos Embaixa

dores ou Ministros E5~ran'geirQ.5.

Penas-de prisão por ~·a 16 me;;es.
Art. ,6. Entregar de facto qualquer porção

de territqrio tio Imperio, ou que elle lenha oc
c~pado, ou quaesque objectos que lhe perten
çao, ou de que esteja Da posse, ao. iDinJigo inter
no ou a qualquer Nação EstraDgeira, teDlIo meios
de dewns'3. • ) •

Penas - de prisão com lràbalho por ~ a 18
anoos.

Ar!. 77. Compraui.etter, em qualquer Trota J

do ou Conven~u a honra dignidade, fé ou in-
teresses nacionaes..) i, (

, Pena;,-de prisão por 2 a 12 aonoS'.,.' ,
A~t. 78. Entrar jurisdicoioualm.cnte' em paiz

estrangeioro sem autoridade legitima'. '
. Penas-de prisão por 6 mezes II 4 annos.
. A,rt. 7\)" Recolihccer o que fôr Cidadão TIra-·

ZI\elr?, superior fora do Imperio, prestando-lhe
effectJva obediencia.

Penas-de pdsão por 4 a 16 mezes.
MI. 80. Se este cl'ime fôr commellido por

CorporaçãO, seri! csta dissolvidn, e Se os seus
memhros se tornarem a reunill debaixo cla.mcs
m.n ,ou diiVersa. uenominllçaõ .coa) a rpesmn ou
diversos l'e~l'as.. " _ II '1 I

Penas-aos chefes de prisã pOl' 91<1-8 annos,
~os outros membros, de pllÍlsãOoj pooS mezes a
a aonos. J

~rl. 81. Recol'rev ÍI Autol'idaJ.e ES!I'ongeira.
r~sldeotc dentro ou fóra d-o Irupario sem 'legi
t~ma licen,po, para impetJ'ação .fie gr;ça iespiri
ntuaes, dlstinccões ou pri'l'ileO'itl na Jeral'chia
E I'" l:lcc eSlaShc;), ou pira- autorisacão de qualque~
aOlo reli\:;ioso.. I' •

,PenaS-de pris:io por 5 o 9 mezes.
· Art. 82. EXPl'citar, pirat I'fu, e este cl'Íme
Julgar-se-ha cJmmelthlo: . I I

, ... PI'atioando no mal' qUãJlfU~I' aoto cle 1e
predação QU de violenoia, 00 contra llrnziteil'Q5
Ou ?Onh'a Estrangeiros com quem o BI'l\zil não
esteja em guerra (
III 2..' l\busanllo ~da Carta de Corso, lcgitima

eote concedida. par ,praticar ostilidaJe ou

contra navios Brazileiro"S ou de outras Nações, •
que não fosse autorisado para hostiüsar.

5." Ap.ossando-se alguem do mlvio de cuja
equipagem fizer parte, l}or mcio de fraude ou vio
leneia contra o commandanttl. -

4." Entregando alguem aos piratas- ou ao ini
migo hum aavio a cuja eqllipagt:rn pertencer.

5." Oppondo-se alguem, por ameaça~ ou por
violencia, a que o commandilllto ou Iripulação
defenda o navio em ,occasiiio de SCI' 3tacado por
piratas ou pejo inimigo.

Penas--de gales perpetuas no gr!lo maximo ,
de prisão com trabalho por 2j) anuos nn medio,
e por 10 no minimo.

6.· Aceitando Carta de Corso ele hum Gover
no Estrangeiro sem competente autorisação.

Penas~ de pris.io com trolbnlho por 11 a 8
aonos.

Art. 85. A mesma pena estabelecida nos casos
do 01'1. antecedeDte, desde numero I" até DU
mero 5", se imporá:

I." Aos Estraugeiros que commelterem con
tra Davios llrozileiros depredações ou violenoios,
não sendo em telUp~ de guerra, -ou, no tempo
tlella, não sendo munidos com Corta de Mar"a.

'2.· A todo o Commandante de Embal'cacão
que commettt:r hostilidades dehaixo de bandei
ra divel'sa da do Estado de que til'er Carta.

Art. 84. -Tambem cl)mmcttcrá crime de pi.
I'ataria:

I." O que fizer parte lia equipagem de qual.
quer embarcação que navegue armada, sem ter
passapor~e, matricula de equipagem ou outros
documentos queprovemalegitimidode da vi agem.

Penas-no Commandante, de prisão com tra·
balho por 4a 16 annos, aos dq equipagem: por
2 a 8 anoos .

2.· O que, residindo dentro do Imperio, tra
fi()ar com piratos conhecidos, ou lhes forn,ecer
e;PDnrcações, provisõe:, munições o~ qun~qDer
outro auxilio, ou entreUI'er com clles lotelhgen
cias que leDhão por.fim prejudicar o llaiz.

3.· Todo Q Commandante de Davio armado
que trouxer rlocu,menlds passallos por 2 ou wais
Govcruos lIifIereotes.

Penas-de prisão com ,trapalho por 2 a 12

nnnos, ,
CAPITULO 2."~DP1ô crimes oontra" Constituição do Im

pel'io e f'órlll" do seu gOl·erno.

Ar!,. .85. Tentar llirectamente, e por factos,
de trair a Constituição politica do Imperio ou
a fórma de go verno estabelecida.

Penas-de prisão com trabalho por 5 a 15 an
D05.

Se o crin e se CODsummar.
'Penas-de prisão perpetua qQm trabalho DO

gl'ú,9 r;na>\:iqJp, prisão COIU t.ra~~lho p~r 20 an-'
, nos ,pp medi o, e por 10 ·anpoll no mIU1mo.

Al't, 86, Tentar directamente c por factos
destruir algum ou alguns arts. da Constituição.

Penas-de prisãr, com trabalho por 3 a 12

annos.
Se o C1'Ímc se con5ummar.
Penas-de pl'Ísão com trabalho por 20 an-
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nos no grúo maximo, por 12 no medio . e por
6 no minimo.

CAPITULO 3,o-Dos crimes contra o Cbefe do Governo.

Art. 87' Tentar llirectamente " POI' ractos
desenthronisar o Imperador; priva-lo em todo ou
em parte da sua Antoridade Constitucional ou al
teraI' a lIrdtl1J legitima da succ~ssãJ,

Peuas- de pri ão com lrabalho por 5 a 15
annos.

Sc II crime se consumrnar.
Penas-ue prisão perpetua com trabalho no

grúo maxirno, prisá!) com trabalho por.,20 an
nos no media, e p Ir I f, ann<J.s no mioimo,

Art. 88. TentaI' directamente e por factos
hurna falsa justificação de impo' ibiliuade physi
Ca ou moral do Imperador.

Penas-de prisão com trabalho por 4 a 12
annos. ,

Se o crime se cr.nsummar,
Penas-rle prisão COltl trabalho por 20 annos

no g..úo maximõ. por I \I no medio, e por 6 no
minimo.

'Art. 8g. Tentar directamente e por factos
contra a Regencia 011 Ilegeote, para priva-los
cm todo ou em parte da sua Autoddade Cons
titucional.

Penas-de prisão com 1mbalho por 4 a 12
alln05.

Se o r.rime se con 'ummar.
l'enas-de pl'isão (,om tra,balho por 20 annos

no grilO Illaximo, por 12.no medio, e por 6 no
minimo.

Disposição comwl\m.

Art, go. Pl'ovocar directamente, POI' escriptos
impressos, Iithographauos ou gravados, que se

_ distribuirem por mais de 15 pessoas, aos crimes
espcé'ificados nos arts. 68, 85, 86, 87, 88
e 8g,

Penas-de prisão por I a 4 annos, e de mui,
ta corl:espondente á metade do tempo.

Se a provocação fôl' por escriptos n50 impres
sos, que se di:ltribuirem pai' mllis de 15 pessoas,
ou por discursos proferidos cril rublicas reuniões.

PenaE-c!e prisão por 6 mezes a 2 annos, e de
multa corr~sponde(Dle á metade do tempo.'

TITULO :lo o-Dos crimes contra o livre exercicio
dos Podel'cs Politicas.

Arl. 91. Oppôr-se /lIguem directamente e
por factos ú vrompta execução dos Decretos
ou Cartas de Con\'(lcaç,lo ua As,embléa Gel'al,
expedidas pelo Impcrac!ol' (ou pelo Senado, nos
casos da Cunstituiçãú art. 47, §§ :;. c-4.0

Penas-de prisão com trlibalho por 5 a' 12
I anno".
• Art, 92. Oppôr-sc alg'H:rn directamente e
por factos ,i WúlliclO da Asscmbléa Geral Legis
lati"a, cm Ses 'ãll Ordinnria ou Extraord-inaria,
ou ú reunião ~xtraordinaria do S!::n;.do no' ca
so dú ort. 4í~ §§ 5° e (~ .•
, PCllos-dc prisiio com trob;,lho por 2n annos

I1fl grúo moxilllo, por 12 no medio, e por 6 no
.minimo. '

Art. 95. Usar de vi:lencia ou de ameaças

contra qualquer meml.iro das Camaras Legi I..
tivos, ou para melhor inlluir na maneira de II

portar no exercicio do seu emprego, ou pelo
que tivel' dito ou pl'aticado no mesmo exer.
cicio.

Penas-de pri:;ão com trabalho por 6 meteSa
4 anno', li lérn das mais em que incorrer pdalio
lcncia 011 ameoç;ls.

Art. g!I' Entrar tnmulLnariamentl: no rcciol'
de c. da huma das Camaras LegisHílivas' obri·
gor Gaja huma dollas por força ou llor ilmCaçal
dd violencia a propÕr 00 a deix'llr de' !HOpÕr,~,

zer ou ueix/ll' de fazer alguma Lei, l1eôlIluçã,
ou qt1alquer Outl'O :lcto; Ob'l'ig,lll a dis,nlver'lI
inconstitucidnalmente, ou a levantar, prúrogar
ou adiar a se ão.

Penas-de prisão com trabalhn por 5 a II

annos,
Art. g5. Oppôr-se alguem directamente I

por t"nclOS ao livre exercicio -dos Poueres Mo
derador, Executivo c JnL1i'ciario, ria q1tC hede
suas attribuicões constituciooaes.

Pcnas-r1~ prisão com tl'abalho por 4 a16
annos,

Art, g6. Obstar ou impedir de qualquer lJlI

neira o eITeito .Ias determinações dos Poderes
l\10dtJrador C, Executi \'0, que fôrem conformes j

Constituição e iLs Leis.
Penas-de pri ão com tl'abalho por 2 a6 aoO/)!.
Art. 97, Usai' de "jolencia ou ameaças con,

tra os Agentes do Poder Executi\'o para forÇA
los a fazer de maneira illegal hum acto omeial,
ou a ueixar de fazer legalmente hum :lcto olli,
cial, ou a fazer como omcial hum acto para que
não estejão autorisados.

Usar de violencia nu ameaças para cnnsll'l~

gel' nlgum Juiz ou Jurado a proferill ClU deiIlf
de proferir tlespacho, ordem, voto ou scnlen~l,

ou a fazer ou deixai' de fazer qualquer outro adO

omcial.
Penas-de pnsao com trabalho por 6mesel

a 4 annos, além da~ mais em que incorrer pela
violencia ou ameaças.

Art. g8. Levantar motim ou excitar de oro
dem durante a sessão de hum TribuD~
de J'ustiça ali nudiencia de qualquer JUil,
de maneira que se impeça ou perturhe .0 acln.

Penas-de prisão por 2 a 6 mp,zes, alem dll

rnai~ em que incorrei'. ,
Art. gg. Provocar directamente, por escrlpltll

impres os, lithographados ou gralado" q~e!l
uistribuirem por mais de 15 pessoas, aoS .CrlOl~
especificados nos arts. 9;' g2, g5, g4, H:J e fJJ'

Penas-de prisão por 6 mezes a' 2 annos, I

de 'Jllulta correspondente á mfltade do terll,PU'
Se a provocação fôr por escl'iptos não ,II»'

pressas clue se distribuírem por m:lÍS <'e I\ur,o~
pessoas, ou por discursos proferidos cm pubhtll

reuniões. d
Penas-de prisão por 5 mezeS a I anno, c e

multa corre'pondente á metadc do tempO,

TITUL~J 5,o-no.'j crimes contra o liHe glJZ
O

I

exercício dos Direitos Politicosdos Cid~dão5,.
Art. 100. Impedir ou obstar de qualquer JIII'
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CAPITOLO 15. ° - Resislencia.
,

Art. 116. Oppôr-se alguem de qual,quer modo
c.om força á exccll. ap :Ias ordens leg.Jes das auto
ridades competentes.

Se: em ,'irtude da opposição se Dão effecluar ti

diligencia ordl'lnacla, ou no caso de ell'c:ctuar.se,
se: os Ofijciacs encarregados da execução solfre-

Penas-de desterrp plr" fóra do Imperio 1/01'
4 a 12 anno!. •

Art. 108.",Se o conspiradore' desistirem do
seu projecto antc,S ~'1 !lIe ter sido- ae~eohel'lO ou
manifestado pvr alguO'l a~íI exterior, dcb:aril rle
existir a cOllspiraçã9, e por ell,! 'C não procederá
criminalmclJ~':.

. ~rt. I 09' Qlla~quer dos con -piradores que tle·
SI tu' do ~liU pr,o)eclO nas oirculO~tanoia' do ar
tigo ant!:ccq~t1te, não seril punido pelo crime de
c.oo pi ração ~ ainda que esta continue entre os
outros.

C AI'JTU"O 2.°_ Rebellião..,
1'1. 110. Julgar- e.-b c;or~metlit.lo t' te cr~

me rp.unihdo·se huma.ou mais povoaçõe, que com
pl'ch~,ndão todas maio de :w,ooo pe>'õoas, para se
perpetr~"lalg':lm õu algun ;:os cl:imes mcnoio
l1iltlOS nos artS. 68, 69, 85, 86 I 8" 88, 89,
9' e9~'
• Pena'. - Ao r.abp.ça:, de pri'ão perpetua com

trabalho ao grilo pruxim ll , ele pristio com traba
lho POI' 20 no 'meclio, c por I u no luiuimo.

CAl'lTO.110 3.• - Sedição.

Art. 11I. Julgar sc·ha commeUido e,lc cri
me, ajunlando-se LI1ai" de 20 pe~soas, uI'madas
t()das, QU parle dellas .tparà o fim ~Ie obstar á
po e Jo Empl'flga ri o . Publir::o nnmeado compe
tentemente c muuido (II' titulo le'gilimo, ou para
o ~riva~' ,lo e~el':icio do I ·CU. emprego i ou para
obstar a exeeuçao e cllll;lppmento Ilc qualqner
acto ou ordem legal de legitima autol'idarle. _

Pena,c;.:-Aos cabeça., ~e pl'i,ão com tr.ubalho
por 3 a 12 anllos.

A}'t~ 112. Não c julgari! sediçãO o ajuntamen
to do povo desal'mado, em ordem, pal'a o fim de
rel!~esent.ar as IOjustrças e vexaçõeii, e (I m:ío pro
cedimento dos Empregados Publicos. .

C..,TOLO 4. 0 -INsurreição.

Art. 115. J ulg'lI'-se.ha commeuido e te cri.
me, l·eu~il1do.-p. 20 ou mais escravos para ha
"!':rl'lm a IJberdarle, por meio, da força.

f.en~s. - Aos cabeças, .1,,- luorte no gr~o ma
ximo, de galés perp.etua no media, e por 15 ao
nos no minimo; (lOS mais, açoutes.

J .Art. 14· Se os c'lbe.,;,,:, da in ·ul·rciç.io fôl'em
pes.oas livrês, incorrel'ilõ nas me 'mas penas im
postal', 110 artigo antecedente, ao cabeeas quan-
do são escravos. . •

Art. 115. Ajudar, excitar ou acooselhar es
c~a~'os a insurgir- e, ~ol'llp.ecodo.lhcsarmas, nJU
nlçoes, ou outros meios para o me-mu fim .
. ~enas,de prisãu com trabalho pllr 20 ao
nos no grúo maxirno, por 12 no medio, e por.
8 no minimo.

neira que vl)tcrn nus Eleiçõcs primal'ias ou se
cundarias os Cidadãos activos, e o~ Elcitorcs que
estiverem nas circumst;~o(}ias, .Ie poder c \Iu de·
ver votar. ,

Penas-de pri 'ão por 2 a 6 mezes, e de multa
corre~pondente :'I IUctadedo ~empl).. .

Art. 101. SoIÍl;ital', \I 3))1:10 d~ prOIllC "as de
recompensas 011 Je ameal::I .rle alglln: ma1, para
qlle a~ eldçõe. para Senadorcs. IO~putad05, ~Iei-

• tores, ~lclllbr()s dos C'!Il.elhu· Guracs, ou das
Cumara' ~lunicipacs, J uizcs de pãz, e quap:'que
lIutros Empregados c~i'.til O" I'pcaiõiu ou (teixClll
de recahir e.m Jelcl'lnjna las pe' 0<\5, OUI para e'
se,./lm c,OlJ1'prar 011 \eo.dcr '·Cltl1~. (.r _ ,l'

I'en<\·,.de pri ão 1)01';; a 9 meZll" e de I)Jul.,
la corresponçlente i! D;letadu do tQJl}jl!> be!;ll a;;
"im ç1a pe~ III ,do .EllIl'reU',', se Iclle ·é ti v!lr ~er-l
villo para COOlmelter o <'rime. .e()o:J1q

Art•.II)~. ,F,a)-ia~ar em i qpulllu!:t ..cleÁção. as
lis.tas do.~ votQ. do CidildªQS lJ ,E'~itor_es, len- _
do nom~s diverso dns"q\.le !leU",!; estivqrenl, (UJ
nccrescentando ou r1irui.nuindll nOll1eo ou lbtas,
t'nlsiliéar as ar.'itl5 de qlialquer elci~ão. ,J

P nas-de prisãu <:om trabalho por 6 mezes a
:; aooo", e de IID Jlta corre,:;polllleute á metadç,
dn tempo. I

Art.,\ 05.. Ob ·tAI· "ireq~ mcnte e por ract9s~
a reunião do Con:,elhll' Gaae:' (Ic Provinciá, ii
'U~ prorogaçlio pertIJi.ttid,a pela Coltsti.tnição" ou
ao lil'l'c excrcicio de u,':> attribui'fões.

Penas-d.; prisão com trabalho por'" 2 a 8
anDas.' I' .

Ari. I o~. Entrar tumtl1tuariamente no recin
to dos Consclhps. GerPi 's· .obriga,-Ios por força
ou por ameaça:' dc "iolencia a propôr, d'êlibe
rar Ó\I reslllver; f ou deixar dc o lazer, ou obri
g~-Ios a le\',antar ou prorogall" a 'cssão, J

Pen.as - de prisão com, trabalho por 1 ra 4
anoos. "

Art. 105.1 U ai' de 'violencia ou de arneacas
Contra qualquel' Membro {los Con'eUJOs Gera~ ,
o.u. para influir na maneira de se portar DO exer
CIOIo do sel! emprego.cnu 'pelo qué tiver dito ou
praticado 110 mesmo exercicio.

Pcnas-de prisão com trabalho por 5dnezcs a
2. ann05, além das unis em que incorrer pela
vlolencia ou ameaças. I L "

Art. 106. Práticar ql!alquer '<los .crimes I'eferi..
1105 nos art~. 105, 104 e 105, a respeito das Ca
lllara' ~lunicipaes ou de cada hum de SllUS' mem-
bros. , (
~enas.-A quarta paute da e tabeleeida nesses

a.rtJgos, excepto as em que de mais tiver incor
1'1<10 pela violencia Oll ameaças no caso do art.
105, as quaes serão impostas aos réos' na sua to·
talid.ule. I

TiTULO '4.0- D~s"Crimes contra a segurança .in~
ter,na dp Imperio e. publica tr<Jnquillidade.

, CA PlTlrio 1.°-Conspiração. '

Art. 107. Concertarem-se 20 pessoas ou mais
para praticar qualqUt'ii elos crimes menpi'lnad IS
n~5 arI5:.68 .e.6g, ~5;, 86, 80:, ~8, 89, 9~ e 92,
n~(I iI( tendo começado a reduzir a acto.



"NO DE 1830.
lInnos, e de multa oOJ'J'e~pondcnteá mctado do
tempo. ., • J •

, Senti°por neslígenoia. .."
Penas - de pri ;io com trab~lho por I aS

allno . "
Ar!. 126. Se a fllgiJa mI' lentAlh. ou l'fl'cctua,

do pelM mcslll os pres'('\s, nãu serão po., isso pu
nidos, mas serão "lellido cm prisões soHtari.
ou lhes ~erão poslos ferros, como pal'ceer nec
s:Jril) para egurança ao juiz debáixó de cuja
direcção eslher a'lJl'isJo, I

FÚ'I,>inilo, porém, o f,Jt'csos por eil'eito de vio·
lencia COArra o Cnrcereil'l1 l hu 'gnarda.

Penas- de PI; lio por 5 Illezés á , anilO, além
d'lls fine merecerem pela q\lalidade da ,·iolencla.

Arl. 127. Fazer nrrOlllbamcnto ou :lcol'l1mel
ter qual'qu/lr pt'isão CIlm fOI'ViI 1lal'a maltratnr aos
presos. 'J I II J

·PéÂas' ". clr. pl'isão_com lr'aballió"'Por I a 5 ao·
nós, nlém'lIt1s' eÁl quc inool'rel' o'reo pelo crime
c'omll1et~itIó cenlro os 'Prl'sos.

, ",;1 J 1011 I I I I
CHITOL 7.j;- DesoLediepciaás AQtOl'idade,s,

AI't. '2 , Des bedecer ao empregndo publillo
p.m alcto de exercício ôe suás fu'ncções, oti lllio
cumprir as sllns ordens legal's. . -

'l'ehus - de pl'Ísâb p'ur G,di ,~til'dóus' l1~czes,
I' ( 11....

'IlIlJ! ~I) '5.·...... Dos crimes C'>otra II boa o.rdcme
Admini lraoão l'ób]jcJ.

r J í
'CAPITOLO L° - Prevaricações, abusos e omissões ,dos
-n i" Empreg.ad9s p'ubFco ,

SBCCXO i,·-l're,'aricação.
f • f ~ ~

-.,AI'b. 1129. Será@julgJdos pro"a rica dOI'es os Em·
pregados'l'ublieos qoe por affoição lodiu 0'11000

temoplação , ou pa~a promo ver interesse pessoal
seu:

11;"'1 J ulgal'ero ou procederem con tro a littoral
disposiç:ío Jd lei, I , .

2.· Infl'àngirem qu~lq1.ler Lei ou Regulament~,

116. ° ltcolrelharen ';I~guma;t1as'pllI'OOS que pe-
rante elles litigarem. '1' i' I

• ~:~ !l'1nlcllal'em , dissimulHl'-cm ou encobrirem
Q,S1.crim 'Ie defeitos oJTIciaes -ti seus ubOl'nioa
dos, não proceuenJo ou não, mandand'o proceder
oôl!Jtl'3,&Iles , . OU" nãl1nihi'0,l'mandn 1a Ab,tnrldadc
S\l.pel'4ol' I·espectillu.nos CD os em q-~le·1i.50 tenh:iO
jH bdi.cção papa Ipl'ocenpr oolt\umandar pnocedtr.

5. ° Deixnl'em ,Ie proceller contra 03 Jelio·
quenles <rU(l :J itú ll·hes mnlndap prender, aCOllsar,
p,'oce nr e'l'llmillJ ,< I ~ I' I.

.6.· Hccu:arOaloOU .detl:lornrem Q "ami ni/;1rnÇéÍo
d-a ~usliç-a I que eoul:l'(lI~'llqs soos :tf,tdbaiçõe.,oll
as providencias do seu offic'o que lhes mnlm ~e·

qU.l;ridáS por p:Jrte, nu exifTiuns lJQI' Aut.oridade
1'u'1;11qA, ou delerminnlla"l r leL I

-

',.'" PI' vêr m ~In cmpl'~go' publico (qJ'l'opO
zerem para ellu p.c.s oa qu.c coohtlc.ercm uão ter
a~ qualidades legaes.
- Pcn: -Mpei'dá do cmp êgo 1 pbsto oü'ofllclo,

c(lr:h~i llidbihaaaé' pani 'outro' õrlhun'l anno, e
mnlta cQ'rr ,poná.enle a eis tbeiés nó grád nl~'

xi'mo, perd Iloemprego e::C1lÍesmamulla nogr'i'o

,rem alguma oitenôa pnysíea da parle do~ resls
tenle..

Penas-ele pl'i~ão com' trahalho por I a 4 an
nbs, além uas·em que ineol'l'er re1:l offensa.

Se á (liIig-elloill ~e effeetuar s<:m alguma oll'ensa
pllysiéa, "lfe7J1r ria opposição.'

Penas - tle prisão com trabalho pur 6 mezes
n 2'lrInlls. I

AI t. I 17- As nrneaça ue violenbJn ea pazes de
aterrar qualquer h 'mem dc firillez-a b'rdinaria,
clln~jderal'-se-hã) nc 'te oaso igulles a huma op
posição cle dl',:cliva I'orçn. "

Arl. J IS, Os OOi'daps lIa llilig .nda, parn effec
lQa-la , potlerilõ rCl'ellir a força do resi>l~nles

alé tirar-lhes n vida, quando pof oulro meio não
po:' ':io conse<;lli'10. ' I

A"I. 1 '9' Provocar direclnme~Úe por ç:crip
lós illlprcsso.,lilhol("rap·hados'o\l gr'a"ados quJ se
dlstribuirtnl por mais de 15 pessõas ans crimes
t'sl'lJcilicados IH" C:Jpítll\os 5°,,4° e 5°, e 'bem
as:,tm :, ..le ol1Pdcccr ú leis. --

pt:! a~ - de pl'l:'fio 1'01' 2 'a I6 me~es, e úe I

1 " , "d' dImu til nrrcsponnente 11 mela c o tempo.
Se a provocação fUI' por escdptos não impres

so:' que se distribuirem p,or m:Jis de ,5 pess6ps,
011 por JisclIl'sos proreridps cm puhlic". reu-
'-"," , ICJ

nlõ~s. , r
l'cnas-iIc prdii> por 'I~à 8 mezes, e dc mult~l

corl'c:,\? nden'lr á me,âde 1.\0 tempo,.
~ ..

C.lPJT<J 0'6.° - Tiraaa ou fugida de presos do po)ler da
I J'ns'liça\ e arrombamentQ de cadêa~. '

f I 1~J.

Ar;t, 120. ll'irar O que estive'!" lêgalmente preso
da mão c poder do Offici:JI dc Justi'Ça•.~ I , 1

Penas - cie pri~ão com trabalho por 2 'a 8
annos. II' .. ' J,l'

Arl. i21. Tirar1o'pre o 'âa mão e potlér (le
qualqucr pc 011 db' pOI'O .que o tenHa pl-endldo
em flagrante, (lU PQr c~tar cppu,elppaJo por sen
tcnç:J.

'Pelllls - do pri5ãl'> com ,trnbalho por 6 á 18
m.ezes. '1 . I JI ' I'

Art. I 22~ A<cbtl n1ettr.I' qualquer prhão 'com
força, 'l oonstrIH~gcl' f) Gll1:oe '~iros ou guardas a
fmnqu'Cau' a fU'1,'i'el :'1'0 presos. ',' ,

Se esta s" varificar, , Gle 'II

Peol! - rie pri~ão core e i'áhtilhbr' pÓ,.'.5 a 10
anuo~. e 'II ,I •. 1 " ')'1
- Se fugida se niio WC1'ifiea '. ' I " I

Penas - de prisão com trabaHlO 'pOI' I I::a 'S
UI}O. ~I ~~, ,; li I

. 'Ârt. ~25. FailCJ' , 31n'o[llbamCI1l0-óà bal1êW íJ .
onye foia 011 P' ssa fugir I} pre.~. ' II •• o

l'eno. -+- d~ pvi -o COD) trll~o.lho p'crr I a:5
aonos. ,I . I' " 1 <011

~rt. 124" Frllnq'lll:aJ'.lI fugicla lIO 'II!'!! os 'pbr'
mCiOS nslu'::Jo os,

('enas - dil p"ísão pO;: 5 a 12 annos.
Art. 125, Dljix.,1r fu.gnr no pre I) 'o' mesmo

C, rc(~rcit'D, ou outra lJualquer pl'lssna a quem lê!.:
, Ilha sido commctlida a sua glJardtl ou conl'1uc':'

~:jlQ, I ., •

Sendo'por c nnircn la.
?<cnas":"" L1e pri..'lâl) \la ~'filbalbo pôr 2 ,ii 6<
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mr.dio, 5USPCMão por tl'es annos e mutta c
pondente a trcs mezes no grúo minímo.

Se a prevaricaçiio eons-istir em Imp6r pena
contra a lÚteral di~posi~lão LIa lei en é()fld.\m'lal!o
a solft'eu, impôr-se·ha a mesma pena 30 emprt:~

gRdo publico. No caso, porém ,de que o con
.Iemoado n.io tcnha ~o:ffridf\a pena, íll\(lôr-se-ha~

ao cmpregal1d publico a quo e 'tiver designada
I para a tenlati va do. crime, sobre qne ti ver rc...·

cahido a condemn lcáo. -
. • I

8.· Fahricarem qualquer auto, escriptnra,
papel ou· assigna.lmra falsa em materria 'ou
aulos penlenceutes ao llesem-penbo do seu EOl
prego.

Alterarem nÓla cserrptu.ra ou papel verda-
•leiro com oJrensa tIo scu sentido: ehaneel1arem
ou risoarem algum LIa seus livros offiuiaes i não
.Iarem conba de antas, eseriptura ou fla pel' que
lhes tiver si,lo.eutt·egue em ,'azia de alHeio, 'ou
O~ lirarem de autos, rcrftlCrimentos, Tc,prcscnta-,
cão, ou qualqucr ,olltro pnpel a que eSlivessem
juntos o que ti ves~cl1l ido it mão (lU .polIer 110 Em.
preg:hlo, 'em ....niio ou para' ue.cmpeli'hIJ UO seu
emprego.

Penas-de perda cio emprego com iehabithla
lIe para ontl'o POI' I a 6 annos , dd p·risão com
trabalho por 2 mele~ a 4 aLlnOs., c .lo multa de 5
a !lO por cenlo do damno causado pela. falRi ..
dade.

Quando da falsiJa,le tirer resultado outro eri
me a que csteja imposta maior p.ena, nella inca .
roril tambcm o réo. j • I I~

9.· Subtrahil'crn, supprimirem 011. ;,Ibrire'm
carta depois de lançada no correio, 011 concor"
rerem palia quc /oolrem o faça.

Penas-L1e perLla do cmp~ego, de pri'~ão Ror ~
II ti lTjezes, clde. mu.lta cUl'l1espandente- .i ureta'dc
do tempo. _ • I,

Se com abuso do porTeI' commetlerem os cri
mes referidos, a respeito da ôal·ta dirigida pOl'"
portador p~rticular. I .

,Pena,& ,t;le.prisã Illor 20,<:\ QO Jias , e mulla
corçc;\PQndeqte ii metlldr- d .e tçmpo.

A. I pemlS, f.rTl 'l,ll.al\li1 CI' r10~ ea~o.s, sq~ão dupli'
cl\l1a . o ~lle d~SC9Drir ç TI .tl)cjQ ou '~\D pnrtC;Q
qUq n~ carta se cO}1tiver I ,à: 'a:'as a '-im hllri
·1115 ~Whseçãj) ndminWas, WP ju'~or I ' ,

I !

SBeç,4Ô 2.' -P'eitfo

A,rt, 191' Receber ,dinl. ~r,o u outro'a 'gprrt
uQnati 01,CilU p'Qei~ar 'pr r ~'5" directa e indirên-t - . ~ I I' . ;".J i I ~\l I ... _JI.;o::
amente p,ar'l (prati ai' 011 el II!'. e p' ticar' a -

,. • .1 '. ,r j I 4"" ~ ..

Bum acto Ilc omcjo cpnlra 'lu,.st!O'Il.Qlrp iI lei.
-Pena ~de v,çrdil d·o l: I' 1ef?0" c·oo,1. inh~f1i4 ~

ole pala dulro qua1lluer, I C Ji'Í r.a l~~al a tcg ~
uohro e\'a pelí'a, .e_de rjdao p,. 5' a 9P~ez~s)'~'>I;~

Apena de prt~ao nao terú lugar ljuando o ac-
to em vista do quá1 se recebeU ou acei ou á eita
be não tiver efl'ee a'do. . "

Ar~. ~51. Nas mesmas penas iocorrerú"o'Jil z
de Direlt&, de: Flicto bu Arrbil:lrCl,llqqe por neina- der
senlença, po tqrque.j !tà !lllja.. Ji I I 1

Se. a sentenç1a wr inj ta, prisão serú. de,6
meles 11 2 annos , e se,ü)!"cri11iinalr ,cotlllemoato-

ria, soifrerá o peitado li mesma pdM que Lher
impOSlO 00 que epndcmnára, 11umos de morl "
quando o condemna.do a nãG tilÍ'c.r soffrJI\o;'dllso
em que se imporá 31') réo a I!ll pri;:lo ptirfl'elua.

Em.to'dos (;stes..ca30s a sentIJn!J3 dada 1'01' II ita
seril.nul1a. I , I

Art. 132, O quc dCI' qu promallar. peita crá
punido1com as mesmas pena' ímpostos aI) peita'
do, na.. c,lnfarmiuadc uns artigos nntecellentés,
menos a de perda do em;.rego , quallclo o tivel"
e rodo 'o (Iclo em que intcrvill.a peita. er:'! nu 1(•.

sEceio 3.·-Suborno.
• I •

, rt. 133. Dcix'Ir-se corl'ompcl' por in Uucncia
ou peditor~Q de alguem para obrai' o que.pál' L1e
Vllr, ou ~Ieix.'u" .10 ob~ar o qUI~ ~le\'cr.

:Q<;cidir sç por lladiva 01) prome,s'.I a do!:er 011

propô,r algnem pa a .<,l,\&um emprego, ailHla que
(tara elle tenha as qualidades requeriJas. "

~enas-.as- mesmas e,tabelrciuas par.a os casos
da peita. '

Art. 134. TOllas as di~tl0siçõrs dos arl~. 130,

151 e 152, retath'as ao~ peila'<los e peit:1'utes, se
ubsen'aráõ a re'5peito LIas subornados c stlüorna-
do(es. 'I

nec;&o 4.·-Conc'15:;~O.

Arl. 1 ,:):1 • .Tu Igal·-sc.ha C/Jffilllêui \o'l'sle CI'iIllC':

1.. Pulo BOlP''''g:Hlo "Publieo c'Hl:t,'pe;adu .1a
arrccadaçãu, c-(\brllnça ou administl'agii.' de qlla~

quer rendas ou dinhcil'ús pub\iollS , llll .Ia úi,lni
buição de algum imposto que di~ecl(l 'Olt indi
rectamente exigi:v ou fi~el' pagar aos conlribuin
tes o- que sõuhcv não devcuem.

Penas-de slIspensão do emprego por 6 meles
a 2 aonos.

NO'casO-êOl que o Empregado "Puhlico iC apprd
prie o !Jue assim tireI' exigido ou o <Jxija para
esse finl. ' ••

frenas-de p4rda do emprego, prl ao por 2

rnezes a {~;Inno:, e de multa de5 a 2-0 pOJl eento
lia que tive.' cxigido ou feilo pagar.

2.· Pttln qlle , pal'a cobl'al' impo te' O\; ~ir:.oi:

-(os legitirmos1 empregull ",oluo'tal'iàmennc contra
OS contrrbuintes meios m~i gna' ~o do f1uc o
pro cripta nas leis, ou lhe fiztlr 50[('(:1' injU<!la
'''eXl1çÕI:. r , ;l ,(

Penas-de suspensão I do empljego !HH' 6,1;) 'I S
'me~es I e as 'ma i",' cm que' incQurpr 'l'e~:t "oxaç~o
que til'cr pralicado:' • .I,

t. ' O> que 1'~I'a comine ter alglilm de lft~ delicIo.
'u alj da Ibrça armada, além n"s peIHI. eSlabel '-
cidas, olfrerá mais a de prisão por 5 ·~C:;'<L 2

.:trIll'oS'.' 'II IJ " I

.•5 P Pelo que, tifOr1l> ic f:fzéT'alglJn1l p;lg~m(Jnl-o

-Cm llá~ãol'dG se efficie> , lU igir por ~i OU P()f
OU~6m, OU COO 'eotll' qU(! 'ol'Jltrelh luxij;l de quem
o é1ev:e 1'C'ceber, tlISÚlW.pl't'Trlio; grtltfficaçõó d~
donb7) o'u'emoltlíli'l:l\11(I Iflã-àl'd'eMrmillfldo 101' Id.

J,' fll11'lls-rle • erIJa dO'.cnlpl' (50 , pri.5n lu/r!l
meLes'a 4 anno", e de mlllla rlp. 5 ii 20 por Iwnlll
do ,válo"'oxigido , qut l'e f\loirá· 'e O" liv~, TtlCC-

tido.' J ., I J •

.4.. Pelo que IlliKtJlr'd ea'lel"p~s":th enIo, cnllH)
e q and deVtJ' ~l' tte'empéllh d'v", tlU ollieio,
a não ser por motivo justo. . I,
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Penas - de su, pensão do emprego por 1 a oS
r mOflOS, C d~ multa de 5 li ~o por cento do .que
indc\'hlamoDle debl1.lIr de p:igar. ,

d'.· '11elo qlle' para cumprir o.l'CU dever! exi
gir directa 011 illlli"eeta ml~nte gratificação. emo
lumenlo lIU prclllÍn n:\o rielt!rnlinado por lei. I

• P(·.p.às-,-(le~lIa un eJllpl'l~g'o , pri~âf) p"r 2lme
ze: a'4 ano, ., e ue multa tle 5 at!ll) por cento flo
valor exigido, {(lIC, r,'ftltuil'ÚJ sc o I liverl'Coe-
L-:do j :ll' " I

O que cOI qua1411eJ' dos casos Jllen()ionl,dos 00"

OllllleroS I ° e 2°. se ligur'll' 'punirlo ll,c IIrdr.llI su
l'eri"rfJII,e nao'lenha,

Pell~h-.le pri o PÕI' 6 mezes a I aOllo; a-Iém
el .• 'mais -esttll)e1('cidá~ cm q,'lc ihCOl'ter~ I

Art.•56. tni pen1a: fJ~I'\l 'ul'~ es el\'Cl!n'~'godll"
por arreTI(lalnelit!L ,on por oull'ó éJu~~qúer' ~'tulo

'de cobrar e adhlil1ist't'ar~r'êndlàs t I UI~ci~os qu
comlllcll'CI',lm algnm d', ~ orilues referi!l.lIs no ar
tj~o anlé({i!dentc. inéorr' ,rilÕ nas mesma' pehas
como ~e fossem Em.pregados Publi,ells.

I ,

SECÇ'\(l 5.·-E~cessl./ 9;/ 1l1>,1l~l1od~ autpridlldc ou.lnlluepcia
( ., ..I?r(\.~eoicu t9: (10 CJ~prc~o. I",

Art. 15?, Arrogar-se e elIecti famente exeJiàer
sem dir il,) ou 1lI1.tivo-rcgilimo, qualquer em-
prq;o 0\1 rUDeção public;i. I. • J r

Penas - dr1 p"i,ãn PÓI' .1J,meil, a, 5, ao n/)~, e dc
mtllta igual ao t1ohro do or~ena'J(l.e m-ai' venci-
mentos que li v 'I'1recebillo. I

Arh•• 5a. ,Entrar ii exerCer as fUDuções dó P.lD

prego scm ler Pljl. tarJo, peralilie,a oompeleo):'C
autoridade, o juramenlo e li enu~ã•., ou fiança
que a lei exigir. ,"

Penas':"-' de suspemão 110 r.mprego atéralsati 
fação das conrlições exigidas e mul~a ig;uaJ ao do·
bro do ordeoado c mais veocimenl.@s d@, emprcj
go que ti vel' recebido. " 'l?_

AI'I.' l5g, Exceder os limites .das fuoüçõe PI'O-
prias do emprego, , I

Penas- de suspen.ão do empl'ego pa;r Ij mé'L
a I aIlOO , -além das mui,; em quc incorrer.

Ar!. I~O: Gootinllar ulexercerl(üOoç,ãesQ.n Iln}

prego ou commi~~ãó, depois de sabe'I' official
mente' que lica sltspen-o. demi1tido·, l'emoviJo pu
subslilllido legnlmenle , excepto n"s ca os que a
'lei ,o,olllorh'c· p~l'a continuar. I " II' 'I

I'r.nas - de pl;i,iLoIPOI' Õ O1Cz.es a 1 ann,o, oe le
multaJgual uo dobrll du ordClladfl elIDais veue~

, mcotos que indeviialflente tiver rece,bilJo rlcpois
de ,suspenso, demitlitlo, rC,lllo)'idQ ou substitu.i.do
legulOl\! te. , ,.. I ,j i

Ar!. I!,I, A.'rog:lI'·se e eíl'ectivamenle eXOI'c.er,
sem direito flu,nl'otivo legitimo, comltlando mi
lilar; cpnservar com mando milital'lconlra a or
de-n1 dó, Gpv'~rnn ou Icgi~ilJ1o ~uperjor, Ou CQO-

-sep'ar I'eunida ;~ tropa, dcpois rle saber que a lei,
o GO"crno ou qualqueJ; BlJtoridadç competente
teEn ordenado qu~ largue, aquelle e que sepa,:e

. e la.
Penas - dI>. desterro para ('úra do Illlpel'!O por

J 5 annos no grilo maximo, e de degredo p5.ra
11uma das Proviociasr,Uluis vemotas d,1 I'e~idencia

do Réo por 8 allOOS 00 gráo medio., c p'ó!' 4 no
minimo.

Afto 14~. Expedir ordem u fazer rcqt:!i 'içâD
iIlegal.

Penas - Je per4a.(10 r.mllrego llo gl'ilO umi·
Olo"ele :1I"pfwsão por:) nonos nu uJeJio, e pUf

1 no mi nimo.- ,
O que execnlaJ·.a ordem ou "equisição illcgl~

será or>J\sitltlmc!o o\JI'ar c mo se tal ordem ou re,
<ruisição "foo e.."\:islira , e Pl\lllido pelo CXC'C 50 ,lu
po I~r ou jurisdic\)ão que rn '0 6omrl1etlc/'o

Art. I !,3. São ortlen e f'equi içõ,.: illegau, a.
eman;\das\ de aotoriJade ine mpelente lIlI ddli·
tuidas.eLas ~ .• I\(:lJlnida"e..ilexteMas necessal'ia, parl
lHsua validade on munire t,IInenle oonlrarias Ú,

leis.
A1'1. I ~4'1 Execll"r a pradeo le faculdadc de re,

prchendel', corrigir ou CJ 'ligar OirCJlllcnJo, ui·
tllajando ,o maltralando, por 10bl!4l, pahr.....a 011

esc! ipLlil llJlgu,m Ilballcrno ou depl.\ll'denle, 011

quall.lOel' outra pessIla com quem. e trale em ra·
zãd tle offi!.:]o.' /
• Punas"':"" de susp n~ãq do empregá por I a lO
mczes. I f I I I f

Ar~. 145. -Çomm 'Her qualqücl' "iolenein no
excl'eiJ'io Lias I'ullcções do emprego ou a prelcxlo
de ex.el'c:é las. Il . 1)

Penãs-'de perda do cmp"ego no grÍlI} mati·
mo. e de suspensão PI} .5 annooS no IIltlrlio"11 por
1 no/ mmimo, a'lém d:JS mai em quc inQ' mI

pela '·i"le,~cia.
Art. 146. Haver plra ~i, dil'cct;l ou indil'ccla·

munle, ou' P"I' nLgum.actll simulado, em tódo ou
em parte, pl'opl'ieiladc ou eIl'eilo, em cuj'3 adtni;
nistnrçâ? , disposição ou guardn iiuva !Íntcr\ ir,
em razão de omeio, ou entrar tlm' alguma ~~pe'

culacão fie lucro Otl intllFesse relalivamente iI
dita "e ropherl ade ou' e1feiLo. I I

ellas ..--t .de:Jplll'tla d,o emprego" pl'Í.;óio por 1

mezes a 4 annol', e .le multa de 5 u 20 por oento
(1.a impontaucill dil propriedade, eJIdto -ou illlu
r.esse da negooiação.

Em todl) o caso a acqui~i\ãosel'ir uulla.
, Art. 14,. As mesh1a~ péll'a's' e 'i.mPOI"ÚÕ aOi

que commetterl m o cri nes rerel'idos no artigo
antcc,'dentll, nos Ga o' em iI e inlervierem com II

caracter .de peritos, avalíallorc5, pal'lifloré~ ~u

contadores;' e bem l'.;sim, 051tuloreS. euradi,reS,
lesl'anw nteiros II ~d. ira rilis I que tltllill<\uWCOI de
qualqur:r do~ ~Q'br!lditlJs modo", rclativamente
aos bens dos püpill s, te.talllenlarias e de'
posit s. .
n Art. 148. Commerciarem dil'ectamcnte oS rre
sVlenté~ C lmila ·a.'lO és"de Ar,i\a. das Provin·
cla~, 6:11l\H:.gi~lr·ilao.:J 'i .r'Jicio~, osP ,~ é:'hos elO'
dns.,f/ J ffic'iãé Jc'"F'dzcnda dentro do districto e~

qu 'exel'Ct:rlin1 suaS Pu tç.ocs é/ll qua squér ciTei'
rós 'qúc não 'Séjã.~' p','oducções d/JS s'e~s propriUí
bens. JJ' li .) II \, ftt 1

I • -
Pr,nas - de su pensã~ do ~mprego por I a ,I

aooos, e de multa corrt!sp o~ellte á ,mctade dn
t~mp9" I >,. ,

Sel1Í1 p,orúm peJ'miltido a todos os ine-nbinnndOl
dar r1inh~iro'a j~ro', e ter parte por meio de 30
ções nos B,IOCOS e Compaõhias Publicas, hllnl1

vez que não exerção n.ellas funcções de Director,
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Administradur ou Agente, debaixo de qualqucr
Iilultl que seja.

Arl. J49. Constituir-se de\'cdor de algum om
eial ou c,upregado "eu ~uballernn, ou l1a·lo por
seu fiad"r 0\1 cootrahir com clle alguma outra
obrigação pecuniaria.

Pt:na,. - de su~pensão do emprego por 5 a 9
OleIes, e de multa ,le 5 a 20 p"r cent('l da quan
tia dll di vid<l, lialH;a "U nhrig<lção.

Art.• 50. Solicitar 011 seduzir m.ulher que
perante o emp' egado lili;.:ue, esteja culpada IIU

accusada, requeira nu tenha alguma depen-
dencia. .

fcna - ,Ie suspen ão ,lo emprego por 4 a 16
meles, além das ou,trils em que ti ver incorrido.

Se o que commetter este crime mi' Juiz de
Facto.

Pena - Ile prisão por 2 a •o mezes, além da
mais cm ([nu incorrer.

Art. 15 .. S.; o crime declarado no al'tigo an
tccedcllte mI' comml·t\ido p III' carcereiro, guarda
o~ oulro empregadc) dc Cadêa, ca a de reclusão
ou ,Ie outro estabelecimento semeihant/1, com
mulhel que esteja presa ou 'Iepositada debaixo
de ua cuslllllia ou \'igilancia, ou com mulher,
filha 011 irmãa de pessoa que esteja nes'as cir
eum ·tancias.

Pena: - rle peJ'da do emprego fl prisão pelr 4
a 16I11ezc", além das outras em que tiver incor
rhln.

Art.• 52. Quando do excesso ou abuso resul·
tal' prcjuizo aos interesses nacionaes.

Pena - multa tle 5 a 20 por cento do prejuizo •
cau,ado, além das oulrílS em qne tiverem incor
rhlo.

SICÇW 6."-FaILa da exacção no cumprimenlo dos
deveres.

. Ar\. 153. Este crime pôrle ser commellido pOl'
19norancia, descui.lo, frouxidão ne ..li"encia ou. - . 'o o
oml~san; e serú punirlo pela 'maneira seguinte:

~rt. 15Lj. Deixai' de cumprir 011 de faz" .. cnm
bl~ e:taetamen te qualquer llli ou regulamento.

1:I:l:n~ de cumprir ou fazer cumprir, logo que
~t s~Ja po sivel huma ordem ou requisicão ICITal

cpo,utro empregado. _ • o

cnas -de suspensao do empreITO por I a 9
melCS. o

Ar\, 155. Na mesma pena inconerá o que de.
morar a execução da ordem ou rcqui ic;io para
re~rcscnlar acerca della, salvo nos c~sos se
Slllnt~s :

... Quantlo houver m ,tifO para pl'ndcnte
mente se dUI'iuar di! sua aUlhenticiuade
ob2

•• Quando parecer evidcnte qlie fô~a obtitia
~e.snhl'~ptici~mente ou contra a lei.
a. Qualld,) da I:xecuçáo se dC\'ão prudente

mcnte I','C •
q ',' "elal' gr;lvl'S males que o superior ou re-
Ulsllante 11'- t' -I'A' d .lO "'ess~ pn~l1do prc\'er.

oru:" a fllIC, nest'!s casus, poder:', o executar lIa
Clll 011 rc "-

P , Q'I151çao suspeudcl' a sua execucão
ar,1 rcpl' s. t - •

lia U.cn <11', nuo ~CI'Ú comtndn iscnlO da pe-
a .:" na rcprC!entac;;n não mostmr claramente

",~I'teza ou .1" •
rUII.!· " ponucl'auCIa dos 10011\'0 em que se

UIIIIJ.

TO\ll<) VII.

Art. J 56. Ddxar de fazer eft'ectivamente res
ponsaveis os subalternos que não executarem
cl,llllprida e promptamente as lP.is, regulamentos
e ord~n8, I)U não procedeI' immediatamente eon
tr.l elles enl ca,o ue dcsobedilJncia ou omis:'ão.

Penas - de sUfpelrãn do emprego por 1 a 9
mezes.

Art. 15,. Largar, ainda que teml'0raJ'Íamente,
° exel'cicio do emprego seul previa licença do llJ
gitimo superior, 011 l!xceder 1'1 tempo de licença
cOllccdida ~cm motivo urgeutc e participadu.

Penas - de su 'pensão .In emprego por, a :3
annos, e de nUllta cOlTe~pondcnlc ti melade do
tpfllpO.

Art. 158. Não empregar, para a prisão ou cas
tigo tios maJfeitnre. ou r'én~ .Ic crimes puhlicos
que existirem nos lugares de stla jllri dicção, os
meio:; que r;stil'cl'enl ao seu alcance.

Pena' - dc sn'p"II:,ã,) do t~l1lprcgo por I a :>
mezes, e de multa corresponuentc :'1 terç.. parte
do tempo.

Ar\. .59. Negar Ou demol'lIl' a administraç;ju
da Justiça (I'IU coubel' cm 'uas attrihuiçõcs, úll •
qualqllcl' auxilio qU{~ I.'galmentc e lhe p'~ça ou
a Causa Publica exija.'

Penas - de .u p.~u·ão do emprego por .5 dia
a :; mezes, e de mulla corl'e'ponde:tte :'t terç~

parte do tempo. -
Art. 160. JulgaI' ou procellel' contra lei ex-

pressa. .
Penas - de su pel1~ão (~O emprego por I a :;

anno .
Ar!. 161. Se pelo julgamento em proce"u cri

minal impozer ao réo maiol' penã do flue a ex
prfls'a na lei.

Pena3- ,Ie perda do emprego e tle prisão pll!'
I a 6 annos.

Ar\. 162. Infringir as lei' qUfl regu);io a 01'·

dem do p.·oce '50, rlando causa a que sl'ja refol'
mado.

Penas - lle fazer a reforma Ú slJa custa, e de
. multa igual {l despeza que nclla e (izer.

Ar!. 163. Julgarem o Juizes de Oil'eito ou oe;
rle Facto canS.l5 CID que a lei os tt~nha declarado
mspeHos, Oll em que as Iwrtes os hajão Ir.gili
mamelllc rCI;usadn 'lU dadl) 1'01' sllspeito;;.

Pena' - de suspen 'ão por I a:; anuOs , e oe
multa cOITflspondenle Ú sexta parte do tempo..

Ar\. 16~. He\'elar algum s~qredo de que e ·tep
iostruillo em raz;;o de omeio.

Penas -de stlspen ão do emprego por 2 a 18

mcze , e de multa corresponllente ii metade ,lu
tempu.,

Ar!. .65. Sc a revelaçiio fôr II.: segredo que
intercsse a lodepenuencia e Inlc;:ridade lIa iI

çáo, em algum do' casos e"peci[jc~d,\' no Titulo
10, Capitulo 1°.

Pénas - dobradas.

SSCÇAO 7.' -IITrgularidade de conducta.

ArI. 166. O Emprega,'o Publico qne fôr con
,'e'ncido de incontineocia publica e escandalosa,
ou ~e ,'idn de jtlgTI prolJibidos, Ol~ de :'n~hria
guez repetida, ou de ha\'er- e com lOepllll~o !l""

S~
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1:-otia ou õesidin habitual no desompenho de suas
f~neções. .

Penas - de penla uo emprego com inhabili
dade para obter outro, emquanto não Ihel' cons
tar a sua completa emenda.

CArl'!: LO 2. o -Falsidade.

AI't. 167, Fahricar qualquer escriptura, papel.
ou assignatura- falsa, em que não ti ver convin
do a pessO'a fi q·uem se attri~uir, ou d~ que eUa
ficai' em plen~ igooraneia.

Fa~er em huma e~criptura ou papel verdadei.
1'0 alguma alteração da qual resulte a ,do seu
sentirlo.

Supprimir qualquer cSIJl'iptura ou papel ver
dadeiro.

USai' de escriptura ali papel falso ou falsifi
cado, como se fosse verdadeiro, sabendo que o
não he.

Concorrer para a falsidalle, ou como testemu
nha, ou por outro qualquer modo.

Penas -- de lJrisão com. t1'abalho por 2 mezes
a 4 .moos, e de multa de 5 a 20 por cento do
damno causado ou que se poJeria causar. ,

Art. 168. Se da falsidade resultar outpo·orime
a que esteja imposta pena maior, nella tambem
incorrerA o réo.

oAPlTULO 3.°- Pcrjurio.

Art. 169' Jurar falso em juizo.
Se a causa em que se prestar o juramento rôr

civil.
Penas -de pris<io com trabalho por 1 mez a

1 anno, e de multa de 5 a 20 por cento do va·
101' da causa.

Se a (lausa fUI' criminal e o juramento para
absolvição do réo.

Penas- ue prisão com trabalho por 2 mezes
a 2 annas, e ue multa correspondente á mlllade
do tempo.

Se rôr para a oondemoação do réo em causa
capital.

Penas - de galés perpetuas no gráo maximo,
'prisão eom trabalho por 15 annos 'no medio, e
por 8 no minimo.

Se fôr para a condemnação em causa não ca
pital.

Penas-de prisão com trabalho por 5 a 9 an·
nos, e Be multa correspondente ii metade do
tempo.

TITULO 6. o-Dos crimes contra o Thesouro Pu
blico, e Proprie~ade Publica.

OA2ITULO ~ ••-Peculato.

Art. 170. j\ pl'opriar-se O Empregado Publioo,
c consumir, extraviar ou consentir que outrem

se aproprie, consuma Oll eXlravi':l, em todo ou
em parte, dinheipos ou efi'eitos publicos que ti.
ver a seu cargo. l ~

Penas-de perda do emprego, prisão com tra
balho por 2 4 annos, e multà de ;; a 20 IroI'
cento da quantia ou valor dos eireitos apropria
dos, consumiJos ou extraviados.

Art. 171. Emprestar dinheiros ou elIeitos p.
Jllicos, ou fazer pagamentos antes do tllmpodl
seu vencimento, não sendo para isso legal~.

te lIutorisado.
Penas-de suspen:,ão do emprego por I ma

a I annp, e de multa de 5 a 20 POI' cento tia q-.
tia ou "olor dos ell'citos que Uvel' emp'cestado m
pago antes do tempo. "

Art. 172. as mesmas penas dos arts. anil
cedentes incorreráõ, e na ue perda uo inter
que del'ião perceber os que POI' qualquer li
tivel'cm a,seu cargo dinhdl'os ou elleitos pub'
cos, e deIles se apropriarem, .conmmirem,
extra via rem ou consentirem que outrem seap
pl'ie, cousllma Oll eltLJ'o vie, e 05 que I)

pre tnrem ou fizeuem pagamento antes de IOIl~

sem autorisação legal.

CAPITULO 2. o -Moeda falsa.

Art. 175. Fah ··car moeda sem flutnriclade
gitiínn, ainda que seja feita tlaqullIla materia,
com nquella fórma de que se faz, e que lelll
;verdadeira, e ainda que tenha'o seu \'erdadcirt
legitimo peso e valor intrinseco.
, Penas-de prisão com trabalho por I 8~

nor, e de milita corresponrleote á terça parle
tempo, além da perua da moeua achada, ed
objecto de tinallos ao fabrico.

Se a moeda não ror fabricada da material
com o peso legal.

Penas-tle prisão com trabalho por ~ 881t

nos, e de multo correspondente ú metade do lei'
'po, além da perda sobredita.

Art. I 74. Fab~icar ou falsHicar <tua\qucrp!'
pel de credito que se receba nas Estaçãc' Pt
blicas com moeda, ou introtiU:blI' a moeda fb
fabricada em paiz estrangeil'o.

Penas-de pl'Ísão com trahalho ,por 2 aSa.
nos, e de/multa cOl'respondente á metade doI!!!"
po, além da perda sobredita.

Ar!. 175. IntL'oauzir 11010sameote na circult
ção moeda falsa ou papel de credito que eI'itt"
ba nas Estações Pul>licas, como moeda, seob
falso. '

Penas-de prisão por 6 meze a 2 :lIln~s, ek
multa correspondente ii Ollltade do lempo.
, Art. 176. Diminuir o peso da vcrdallcil'an1O/'

da, ou augmehtar-lhe o valor por qualquer~'

tificio.
Penas-tI.c JlI'isão com tráhalho por 2 moll!

4 allUOS, c de mulla igunl ii metade do tclllf

CAPITUL013.o-00ntraban<l0.

Art. '77' Importar on expC'rtar gencrO, ~
mercadorias IJrohibidn" ou lião pagar ns~l"
tos dos que são permiUilfo n3 sLla imp'orlnÇilO~
expor~çio. '

Penas-perda elas mel'cadol'Ías ou gcncro~l
de mulla igllt,l li met::lle do valer llelles.

'OAPlTULO. 4. o-Destrllição o~ dnmnilicação de copS/tt
ção, monumenlos oubens publicos.

Art. a78. Destruir, abater, mutilar oU dalll'
oificar monu'mentos) edificios, bens publico!,. .
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uaesqnnr outros objectos destinados ú utilidade,

decoração ou recreio publbo.
Penas-de pl'isão com t1'abalho por 2 mezcs a

4 annos, e rlt: multa de 5 a 20 por cento do va
lor do damno causado.

PARTE TERCEIU-a.

Dos crimcJ particulares.

TITULO 1.°-005 crimcs contra a Iibcrdade
indi I·idua\.

Att. 179. Red_uzir ú escrayidão a pe-soa líVl'e
que se ilchar em posse da sua liberdade.

PeDas de prisão por 5 a 9 aooos, e de multa
corre poudeote ii lerça parle do tempo: nunca
porém o tempo de prisão sel'Ú menor que o do
catireiro injuslo, e mais huma lerça parle..

Art. 180. Impedir que alguem raça o que a
lei permille, ou ..obrigar a fazer o que ella não
manda.

I'enns de prisão por 1 a 6 mezes, e de multa'
correspondente ú metade elo tempo de pl'isão.

Se este crime fôl' commettido por Empl'cga
do Publico, que para isso se scrvir do scu em
prego, incorrel'il, nlém das penas declaradas,
n~ de suspensão 110 emprego por 2 mezes a 4
anno.

Arl. 18.. Onlenar a prisão de qualquer pes
soa, sem ter para isso competenle autoridade,
ou anles de culpa formada, não sendo nos casos
em que a Lei o permitle.
~~ecular a pri 'âo sem ordem kgal escripla de

legitima aulori lalle, excepluados os Militares ou
Officiaes de Justiça que, incumbido, da pl'i ão
~os ~alreitores, prenderem algum individuo
lllSpCllo para o aprt'senl3rem dircctamente ao
Juh. e excel tuado lambem o caso de Ila trranle
llclicto. , tl

Mandar quall1uel' Juiz prendcr alguem fó!'a
dos ~asos permittidos nas leis, 011 mandar que,
depOIS de p.'cso, esteja incommw1ica yel além do
tempo que a Lei m al'car,

lIlandar mel~er em pl'Ís;io, ou não mandár sol·
lOI' dclla o réo que der Liauça leg11 nus casos
cm que a Lei arimillc.
R~ocbcr o Carcereiro a,lgum preso sem ordem

CSCI'lpta dn competente ':\lItóridacie, lião ~endo

nos .casos acima excelJtuados, quando não róI'
po slvel n lJpreseolacão ao Juiz.

Ter u Carcer!liro,' sem ordem escriptn rle com
petente Autol'idade, algum pre'o incommuni
caveI, ou le·lo em tliHrsa prisão da dc Linatla

.pelo Juiz.

. Oecultar o Juiz ou o Carcereiro al"'um preso
a AUloridade que lÍ\ crI direito ue exio-il' a sua
õI]Ire,entação.' o

fi Demorai' o Juiz o processo do Réo preso ou
a'onçado além dos prazos legae5, ou r,dtar aos
actos do seu li l'J'amentt>.
PP.D~s-de suspen~ão do emprego pai' I mez a

~allDO ~ c de pl'isão por 15 dias a 4 meles, ouu
brle~~~em, pai' menos tempo qne o da prisão do

• Ido, c de mais a terca parte.
urt 8 .• 1 2, Não dar o Juiz ao predo, no prazo

marcado na Constituição, a nola por elle assigna
da, que contenha o motivo da prisão, e os no
mes do accusador e Jas te temllJlhas, havcn-
rio-as. .

Penas-ue pmsão por 5 dias a I mez.
Art. J85. Recusarem os Juize~ a quem fôr

permiltido passar ordeo' de Habea$ Corp'u, con
cede·las, fjuando lhes fç)l'cm J'egularmenle reque
ridas, nos caso' em quc podem er legalmente
passadas, retardarem sem mOlivo., sua conces
são, ou deixarem de PI'oposilO, e com c(JIlheci
menta de causa, de as passar independente de
petição, nos casos em que a Lei o delerminar.

Art. 184. Recusarem os Omcines de Ju tiça,
ou demorarein por qnalquer modo a inlimação
de huma ordem de Hubeas COIPUS que lhe' te
nha sido apr"senlada. 011 a execução d:j outl'as
diligencias necessal'ias para que essa ordem sur
ta effeilo.

Penas-de suspensão do empregf) por .. mez a
1 anno, e de pris50 pai' 15 dias a 4 mezes.

Art. 185. Recusar ou demorar a pessoa a quem
fôr dirigi,!a huma ordem legal de Habeas Corplls,
e devidamentll inlimada, aromo SII e apr'esenta
ção c!o preso no lugar e tempo determinado pe
la ordem; deixar de dar conta circumstanciuda
dos mOlivos da prisão, ou do n:'o cUlllprimento
da or.lem nos casos deo1<JI'ado ptla Lei.

Penas -de p1'isão por 4 a 16 mezes e de mul
ta correspondenle ú melade do tcmp,.

Art. I tl6. Fazer remes.a do presooá outra au
toridade; oClJulta-lo ou muda-lo de pri ão com
o fim de illrrdir huma ordem de Hab cas Corpus,
depois rio saber por qualquer modo que ella foi
passadn, e tem de lhe ser aprescnlada.

Pena -de prisão por 8 mezes a 5 tinnos, e de
multa cOI'respondente Ú metade do tempo.

Ar't. J87, TOI'nnr n prender pela mesma cau a
a pe~soa que tiver iria .olla por erreilo tle buma
m'dem de llabeas Co/pus pa ada competente
menle.

Pena -de Pl'j ão por 4 meze a 2 anno , e de
multa cOJ1rcspoodent.:.í metade tlo tempo.

Se os crimes de que tl'!llão os tres :Irti!!os ante·
cedentes fUrem commcllido, por Emp,'egnrlns
Pnblicos. cm raz,io c no exerõicio de eus Em
prego', ioco)rrcrúõ, cm lugnr de pena de lIlo!t:l•.
na de su'pensõfl do' empl'cgo -, n alJer: no caso
do al't. 185, por 2 mcze' a ~ annos; no caso
do art. 136, por I a LI ann(IS; c no ca'o do art.
J87, por 6 mezes a 5 an nos.

Art. J l 8. Recusar-sI.: qunlquer Cidarl50 de
mais d/\ 18 annos dp. idade, c de menos de 50,
sem mOlivo ju lo, a pre. t~r auxilio ao omcial
encarregado da execução de huma ordem legiti
ma dç Habctls COl'PUS, eudo para is o clcviúau1en
te iOlimallo:

Perra -de mult ue J o a 6n;f/J.
Art. 189. Prender alguem em caroere priva

do, ainda que h<lja nutoridade ou arriem com
petente para se ordenar ou execular a pri ão,

Penas-de prisão por .5 dÍ'l a 5 mezes, rllln-
ca, porém, por menos tempo do que o da prisão
do orrendido.

Art. 190. Haverá carcere privado, qu,lIldo ai·
3~ ••
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sa, drogas ou quaesquer meios pua produzir o
aborto, ainda que este e não Hrifiquc.

Penas-ue pl'isão com trabalho por ~ a G

annus.
Se e,tn crimc fôr ClImmellillo por Medico, no,

ticario, Cirurgião ou Praticante de taes artes.
Penas-dohrada .

SI!Cç"Õ 5.'-Ameaças.

Art. 2.07' l'romdtel' 011 proteslar fJzer nal l

alguem por mcio de amcaça,:, uu seja de pall'
_, ra, ou por escl'Ípto, ou POI' oull'O (IUulqnd
modo.

Pen,ls-de prisão por I a 6 mczes, e de olof
la correspondenle a duas tel'ç;as partes tio teJnp~

Quànuo e te crime fôr commclliuo (;OnlraCO~
porações as peua ~cnio (Iobrllda".

Art. 20-8, Se as nll\C,ICas I'ÔI'CI11 f(;ilôl:' cmp&'
blico, julg-ar-se-ha l}il'CUI;1'talluia oggr:Jl';lnle.

SECÇ.lÕ G.a-Entrada na Casa alheia.

Art. 209. Entrar na casa alheia de noile, l~
cQnsenlilUentll de I[uem nel!a morar. .

P ' I . - 6 ulta cor'enaS-1 e prtsal\ pOl' 2 a mezes e m
respondenle it metade do tempo.

Não lcru porém lugar a pena:

SECÇ"Õ 4.'-Fel'imcutos c outras oO'ensas physie.s.

Art. 2.01. Ferir ou cortar qualquer parldn
, corpo humano, ou faz!lr qualquel' outra "tl'rOll

physica, c(.rn que ~l~ cause dÔI' ao o[etlflido.
Penas-de [JI'isão por 1 mr.z a I anl\ll~ c mui·

ta COl'rcsponu 'nte i, rnl'lauc do tl:mpo '
. Ar!. 202. Se houver ou re ullar Irtutilarãool
destruição de algum mcmilro 0\1 ,orgão, li"lad,
ue hUll1 movimerito dislinclO nu dc huma- fune·
çiio especifica quc se rÓ([e perdcr 'cm perdm
, ida.

Pena-de prisão com traualh, POI' I a 6 ano
nos, e uc multa correspouJcntc ii melade 110

lempo.
Art. 205. A me~ma pCUl.\ ~e .il1l[Jorú no ca.

em quc houl'er ou rcsultar iuhnbilitaçáo de
membro ou orgão, scm q\lc comtul[ll fique dei'
truiuo.

Art. 20í. Quando c[o ferimento ou outraof·
rl:l1 ii rhysica resultar deformidade.
• Penas-de [Jri~ão eom trabalho ror'l 05 ano
nos, e Illulla correspondente ii metade do
tempo. •

ArL 205. Sc o Illal corporeo, resultante d
ferimcnto ou ua oliensa physica, produzir gwc
incommodo d,~ sauue 011 inhauilita"ão de serri'
ço por mais de hum mez. .

Pcnas-de pri'iio com trabalho por I a
anno:" t: ue llrulta correspondenle ii metade dI
tem po,

Art, 206. Causar a alguern qualquer dóI' phJ'
sica, com o unico fim de o injuriar.

Penas·-ue prisá por 2. mczes a 2. allnos,edl
multa corrcspnnrlente a uuas terças parle d,
tempo. Se para cs 'e fim se usar de instrumenlo

,

aviltilnte, (II! ~c Ihcl' ofl'cllsa em lugar publico.
PCllas-rlc pri 'ão por 4 mO.e" a {~ annos, cd«

multa concspondcntc a duas terçil,s pllrte; dI
tempo:

Art. 197. i\latar,!lgumrecem.nasci~o.

Penas-de prisão por:5:1 12 annos, c de mul
ta 1}0''l'c,.;pondente ii ll1tJt,,,le rio tClHII1.

Art. I nR. Se a prnpria Miii malar O fil.ho rc
cem-na ciclo rara lIceult:lI " sua de ·honra.

Pena -de pris,io ,;om lrabalho por J a
annos.

SIiCÇ.,Õ 3. '-Aborto.

SECc;,'Õ 1. a-Humicidio.

j.rt. 1 Ç)2. MataI' algnem 'com q;lalquer das
circum.taucias a~gl'ilvante' menr:ionadas no art.
]0. numeros '-!,;;, 10, 11,12,15, 14e 17.

Penas-ue Inorle n(\ grúo miJximo, galés pel"
peluas no IIlcclio, e de pri:,ão com trabalhos por
~o anno;: no minime,.

Art 19:>' Se o !t.lInici,rill oiio tiver sido rel'es
tiuo dllS rcferitla~ cireumstancias aggrá vantes.

Pen:~s-ue galés perpetuas 110 grilo maximo,
de pri,ão com lrauulho por i 2 aúnos uo mellio,
e por ti no minimo.

Art. 19 /,. Qnando a morte se "eriGcar, n50
pOl'que o mal CaUSH lo fos c mortal, "l'na' porque
(, olfentiido não applicasse tOlla a nccessaria de
Jigencia para remol'c·lo.

Penas-de pri ão COLO lrabalho por 3 a 10
annos.

Art. 195, O mal e julgarú mortal a juizo dos
Facultalivos, c, di 'eordando cstes, ou não sen
do- po ;;ivd ouvi-los, scrú o réo punido com as
penas Jo artigo antcceuente.

ârl. 196. Ajudar alguem a suiciJar-se ou for
nccer-Ihe rncil)s para csse fim com cunhecimen
to tle call:'a.

Pcnas--de pri~ã,) POI' 2. a G annns.

SECÇA,Õ 2.'-Inl'adícidio.

TITULO 2. o-Dos cl'Ímes contra a segnrança in
di vidual.

I~rl. I !J9. Ocea, i,)n;)r 'I h~l'to por '(ualquer mr!Ío
emprcgado inlcl'i~II' O~I extedlll'luente com cou
senlim,;ntn II.. nlulher J!"jólJa.

Pc.n~s-dc pdsão COUI ll'ab'dll') POI' I a 5
nnuo:;.

Se ede e:rill1e fÔI' l~(lrnmdtil[l) senl C~1I1seoti

InClltCl tia mulhcr pejado!.
Pr. oa .;-(].o bl';)da~.

Arl. 200. lt'</I'IICCCI', eOIll cOllheeimcnlo de cau-

CAP.'rur.o 1. o - Dos crimcs cootJ.',~ ii scgurança da pcssoa
e vida.

glltrfl fôl' recolhido preso cm qualquer casa ou
edificio não destinado para prisão publica ,ou nhi
conservauo, iem urgentissima nccessiuade, pela
autoriuad,:, oillcial, ou pe~soa que o manrial'
prender ou o pl'enl!er, e hem as im quando mI'
preso n .. s pri.;ões puhlicas por quem lião tÍl'er
alltoriJa,le para o fazei'..

Art. 191. Perseguir POI' moti vo ue Religião
ao qne re"peitar a do E~tado, e não o[endcr a
MOI'ill Publica.

Pena:-,le pri.ão 1'01' I ã5 luezes, além rias
mais em qne po ,a incorrer.
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I," No caso dc inccndio ou ruina aClual da

casa 01/ das immediatas.
2," No cn o ri.: illl1undilção.
5," No caso dc ser de up.nlro pediJo occ"rro,
4," No caso de se eslal' ali CIIllllllcllendo al-

gnm crime de vi"leucia cunll'a pIlSS'Ja,
Ali, 210. Enlrar lia ca '" de dia. filra ,los ca

'os pel'l"iltido, , Il Senl õl~ l'III'IlHJlidilllcs legaes.
Penas-dc prisão pllr I a:5 OIC:t.C:" e ,Ie nllll·

la correspuuJcllte :i 1IIet... le do len'l>IJ.
dl't. :.II I. A elltrada de dia na cu:a do cida

J;ia hc pcrllliltidtl:
I." Nw; c;, '05 Clll ')1/e ",. pel'lllillc dc noile.
:.I," Nü. ca:,"s I:Jn '1111:, na I!o"l'orlllidade LI;s

lei:, se ue' c proceder ú prisã9 dos delinquenlcs; Ú

hu.ea 1111 apprclicn,;:;o dI: ohj(,ClOS IOllhadM, fur
ladus ou havidus por IIlCios criminosos; il illves·
ti""çiio de iq,lrurncntos 011 'c:'ligitIS dc delieto
"li tle ~olllrab Inllos. e ú penhora uu :,eque tl'O de
bens que :c lIcc'''lãn "li lIe~ão.

5,' I II:; I'asus d~ OOg'ranle deliCIO Oll em ·egui·
mentI) dll réo adiado ~m fl .. ~r;~nle.

Arl. 212. No; CaS!lS nH:nciollad"s no numero
2' do arlioo anl<:ceuente, 'e gllardarilõ a- Se"Uill-
tc:' fOl'lllalidadc:; : o

\," Ordem csci'ipla .ie qUHI11 dclel'minou a en
lrada c?m exprcssa Jcsign,l(;ão da diligcncia c
do Ololl\'O deI/a.

2.." 3:,:isle ll;ia de hllm E,cri\'ã" ou ,Ie qllal
IIUCI' OHieial dc Jl1 liç<l eOll1 Jua lC-ICllJunhas
pejo mellos.

Ar!. :l13. O Official de Jllslica encarre,rado ua
1'1' • o

I I Igclll;ia exer~ula-Ia-ha eom lnela a altençiio rara
c?m os llIoradores dd casa, rc:,peilallUO,' 11I0des
lw e o dceoro dü família; c de luJo e lanal'ú
auto as:i~nado pelo Ollieial e pelas testemunhas.

A. I~'il fi gl'essiio de ·tc arligu scril punida com
a )lI'lSLlO úe 5 dias a I mez,

Art. 21{,. As di:lposiçõcs sobre a entrada na
ca,sa dn Cidadão nüo.comprehendem;l' ca a pu
hhcas ele e~talagem e de jl)gO, e as bljas de behi·
dü5, lah.:rnils e outra semclhanle , c01qualllo
c~tiVcl'efll aberta'.

SECÇ"Õ 7.'- AbCI,tura dc cartas.

AI'l, 215. Tirar Jn<lliciosamenlédn cnrr<\io car
Ia' quc Ihc n,lll pcrlellcere01, scm autol'isaçiio da
pc.so" a ql1em viereJJl dirig·ida..

Penas - de pl'Ísão por I a 3 mez.'s, e de IllUI·

la tle 1 u a 50:tj). ..
Ar!. 21 t1. Tirar Oll ha \ cr as carlas ria mãu 011

Jo poder de ;"gum pllrtador partiClllar pnr qual
quer lllal1l'iJ'a qllc heja.

,rclla, - as !UG ma, do arligo anteced.~nle,

al~m das cm que incorrer se para commel ter esle
r:rll\le 11;:.1' o I'éo dc violencia ou arromba
mento.

~rt. 21i. As penas Llos artigos antecedenles
,cra" d"I?I'.• das em COI '0 de sé descobrir a onlro
f) que n3' earlas se CJlIlivel' em todo Oll em
parle.

drl. ~,18. As cart~s qlle fôrem tiradas por
r(lIalq ucl' das malleir35 IIlencionadas não sel'Ío
adOliltirlas CUl Juizo.

CAPITULO 2." - Dos crimes contra a segúrança da hon,·a.

SECÇ-AÕ L" - Estupro.

drt. 219. De:ílorar mulher "irgem, menor de
'7annos. .

l'eni.lS - de uestel"1'o para I"óra ela COIHorca
em qnc re:idir a desUor,lua por 1 a 3 anno~, c de
tlolor a ':Slil. •

Seguindo-se o casümcotll, não terão IlIgor a~

jlcnüs.
d rt. 220: Se O que comOlcllel' o c:'lupl'/J lh'cl'

em sC!u PO"CI' nu glliJl'da :J desflorada.
Pt~nas - de dl'5t'~n'o ['ara riJl':J dil l'rol'incio em

fJ'.lO I'c'si(lir a uesflol'üdu por :2 a G:)(11111., c de Jo·
la I' a (~~la.

Art. 221. Sc o e.tupl'o fuI' eommclli,10 pOl'
1',....:lIle d" de,fl.:ll'ada (~Ill g-r;',o quc niio a,lmilta
di:'pensa para ú"somenlc'.

Perin. - de degredo 1'01' 2 a 6 annos para a
Pro\'incia lI1ai,; rCl1llla da ':111 que resitlit'-a des
florada. e dc .101:11 :t esla.

ArL. 222.. Tel' c"pu!a·carnal. por meio ,1(' \'in·
leneia UU üllleaços, t;(J1lI qualquer mulher hll
ne ta.
Pena~ - de prisão pOl' 5 o, 1:2 a111105, e dc ,lo·

lal' a oilenJida.
Se a ,iolclilada ftlr pro,tiluta.
Pcuas -. de prbã.1 pur I a 2 :111110';.

Arl. 22.5, QnandlJ hnu\'t'l' simples u{l'ell'a pC'·
sonl para Um li1JidinIJhO, causallllo d,\(' ou ai"um
nlal corporeo a alguma mulher, >C01 que se \e
rilique a eopula eam d.

Penas -;' de pri;ão por 1 o G Illczes, c .I,: mui·
ta correspondenle ii 111elade tio lempu, alêul das
elU que incorrer o réo pela oil'en a.

Arl. 22~. Scduzil' IUlllher honesta l1Iell(l!' de
17 anno., e ter com ella copula car:lal.

Pcnas - dc tle~tcrl'o para fórü da Coma I'ca
cm quc rcsidir a seduzida, por I a 5 ,limos, e de
uolal' a cs1a.

.1l't. ~25. Nilo haverão as pCITa: do' 3 arligos
antecc,leulcs os réos quc CaS;ll'eln eom as (Ilfen
didas.

src ,AÕ ~.' - Rapto.

Art, 22G. Til'ar p,lI'i1 fim libidino o·, LJor "io
lencia, qualquer mulher d;1 ca~a 011 lugar COI quc
esLi \'cr.

Penas - de 2 a 10 allnos de pri tiu com lra
1)011.11, e de dOlal' a oU'cndida.

Art. 227. Tirar para fim lihidinoso, por OIl'io
,lc al'ag-os e prOlllCssas, alê\un.a muI/leI' 'irO'em,
ou I'cputada tal, ql1c ,eia JlII'O,'r de, 17 aIlIlOS, de
ca:'a dc scu pai, llltnr, CUl';]dol' Lti .. ulra qu:drluer
pessoa, em cujo podcr ou guarda e,li" r,
- -PeIH':'.- II.: prisãO pfll' I a 3 anilO,. e uc do
lar a oll'endidil.

Art. 2.28. Seguindo- ./: o c" ','IIII'nlo (:111 qual
quer ,le le:' I'" os, não lerão lugar a pena,.

SHCÇAÕ 3.' - Ca!llmnia e iojllrias.

Art. 22.9, Julgar, 5.··lla crime de ca!ullln';1 O
allribllir j,dsaUlente n alglll:m hum roer(, que a Ici
tcnba qualificado crilllillOlslJ, c ':111 'lhe IClllla III'
gal' a acção 1'''1'ular ou procedimenlo omcial de
J usliça,
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AI,t. 230. Stl O C1'ime de ealutnnia fôrcommet
tido por meio de papei.; itnpre~so~, liLhographados
ou gl'avado~, qu~ c di 'lri!>uirenl por mais de 15
pcs:,oas contru c,orporações que excrção a utori-
dadc puhlica. .

Penas - ue prisão pOl' 8 mezes a 2 annos, e
de multa cont:sponllente (I melau.: 110 tempo.

Arl. 231. Se a call1mnia fuI' con.tra qualquer
Ilepo~itario Otl agente de autoridade publica, cm
ra'zão do seH oJJicio.

Pena -de prls io POI' G ti 18 meze", e de muI
ta c()l"respondente Ú metalle do tempo.

Arl. 205~1. Se mI' contra qualquer pcssoa parti
cular ou ElI1pregauo Publico, sem ser em razão
do seu oflicio.

PCII<'S - de prbãlJ por 4 mezes a 1 anno, e
de multa pOl"l'cspn1lllente ;, metaJe; Jn tempo,

Arl. 2oJ3. Quontlo a calumnia mI' cumlDctlido
sem ser p01' al"urn lias meios menciouatlos 110

arlil(o 250, :,eril punido com meta~e uas penas
estabt:lecidà•.

Arl. 254. O que pron,' o facto criminoso im
puta.lo, ficarú isento de to.d" a P"llo.

Ad. 235. A a :eusação proposta em juizo, pro
vandu-se ser calumniu'a e intentada ue má fé,
s'eril p'Unida com o pena <lu crime imputado no
I:\"r{,o minimo.

Art. 236. J ulgar-se-ha crime de injuria:
L" Nu imputação, de hnm facto criminos/) não

comprehendido no art. 229, -
2." Na imputnção de "icios ou defeitos que

possão expôr no ouio O~I desprezá publico.
3:° Na imputnção vaga de crimes ou vicios

sem factos especificados.
4.° Em tUl(O õ que pÓlle prejudicar a reputa

ção de algueOl.
5 ° Em discursos, ge los ou signaes reputados

insultantes na opinião publica.
.An. 1l37' O crime rle injuria commellido pOl'

algum do meios mcncionallus II/) art. 250.
J. ° COlltra corl'0r<Jções que exerção autoridade

publioa.
Pcnas- de prisão por 4 me7,CS a 1 anilO, c de

multa corre ponuellte ii nll:tade do tempo.
2, ° C':)I)tra 1l1l:t1quer Depo ilal'Ío ou A~ente ue

autoridade publica em I'~Z~Ú UO sen omeio.
Pellas - de pl'i ão por;) a 9 mezes, c do mul

t~ corre poodente á nlclade do tempo.
3.° Contra pe-~oas parliculares ou emprega

dos pnbliclts, scm ser em razão de seu olficio.
Penas - de pri '50 pOl' 2 a () mel.es, e ue mulla

corresp0ll(l'eute á metade do tempo.
Art. 2:58. Quondo a injuria fUI' oommellida.

sem ser por algum dus lueil1s mencionados no
artigo 230, teril punida com metnde das peoas
est<lbelecid<Js.

Art. '169, A imputações feita.:; a qualquer COI'·
por~ção depositaria ou <Jgellte de autol'iJade
publica, pO\llcnuo factos ou omissões COnlPlJ, os
de"cl'cs dtJs seus empregos, não sujei tão ii pena
aTgnma pro\'ando-~e n verdade dellás. .

Aquellas porém que cootiverem factos da ,'ida
privada, ou :,ejão contra empregados publicos
011 contra purlicu!ores, ,não :>erão adrnittidos a
prova.

Art• .240. Qnando a calumnia ou injuria rorem
equivocas, pouerlÍ o oITenJiJo pedir explicações
em Juizo ou fóra deli

Q que em juizo sc recmar a estas explicaçõe.
fical'l1 ~ujeito <Ís penns da ealulllllla ou injul'la a
que o equivoco dcr lugnr.

Alto 2.11. O Juiz que encootrar calumnias ou
injurias escriplas em <t!legações Oll cotas de au
tos p11blicos as mOllllarú riscar a requerimento
cio parte o:ll'endida, e potleril cOndCmll<lI' o seu au.
tor, ~endo Advogado ou I'roclIratlOJ', cm 5U peno
são do offici o pOl' 8 a 50 tl ias, c em multa de 4
a 4ó:tj).

ArL 2!j2. As calumnias e a IIlJurias contra o
Imperadol ou cOl1trol a A' cmbléa Goral Legisla.
tiva .erão l'unidns com o dobro d;JS penn csta·
hclccida~ nos art '. 250 e 233.

Art. 2~3. As calumnias e;JS injurias feitas a
tonoS 1111 a cada hum dos Agentes do Poder
Exet>uli\'o não se entendem directa. nem indi
rectameute reitas ao Imperador.

Arl. 244, A? ollluOlDias e ns injuria' «00'

tra o R.egente ou ii 'Regenoia, o Prioeipo Impe
rial, <l Imperatriz, ou contr<J cada. hUllla da; 6a·
mara Legi 'lativas, serãu punida onm o uobro
das penas e tabeleciuas ·nos arts, 231 ~ 232, ~5í'

§ 2° e 258.
Art. 2'15. A- calumnia- e ao iujuria contra

alguma uas pC',oas da Familia Impcri.ll, ou con·
tra algum dos t\lembro~ elas Camaras Lcgislati·
ns~ em razão do exercício das Suas attribuições, .
serão punidas com o t.Iobro da plloa; estabele
cidas nos art , 232, 255, 23:;, § 3° e 258.

AJ't. 2.16. Provando-se que o delinquente leve
pago ou promessa para commeller alguma cu
lumnia ou injuria, além das ontra pena:;, incor
rerú mais na do duplo dos "alores recebidos ou·
pl'olllelliclos.

eHITULO 3." - Dos crimes contra a segurança do cstado
ci,·il e domestico.

SGCÇAO 1,.' -Celebração do matrimonio cúntra as leis du
Jmllcrio,

.Art, 24;, Receber o Eccle in lico em malri
monio a éontrahentcs que 'e não mostrarem h~'

hilitados na (;onformid('l(le das lei ..
Pen<JS - de pl'Í fio por 2 mezes a I anno, crie

multa COl'l'efpOnuente ii !TI tade uo tempo.
Art, 248. ~ontrallir matl'Ímonio clandeslino.
Penas - de pl'i:,ão pOI' 2 mezes a I anno,

SEeçAO 2.° - Polygaooia.

Art. 2o~g. Contrnhir matrimonio segunda 011

lnais vel-es sem se ter dissol vido o.J?rimeil'O.
l>enas - de pri 'ã" com trahalhll pOl' I a Gan°

r.05, c de multa cOl'I'cspondente Ú metade do
tempo, "

sEeçAo 3.' - Adnllerio.

Art. 250. A muÍher casada que commeUer
adollcrio serlÍ punida com a pena de prisão com
trabalho por • a 5 anoos.

A mesma pena s.c imporá neste caso ao aJo!·
tero.

Art. 251. O homem casado que tive.' oonoo~
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1>ina, telHla c nlantellua, será punido com as pe
nas do &rligll nntecrdente.

MI. 252. A acclIsação deste crime ntio será
pcrmitliuil a pessoa ((IIU n.10 sej,a marido ou mu
Ihei'; c esles mesmo não terii0 tlireito de aecu-.
sar se cm algum tempo li verem consentiúo 00

ndulterio.
Art. 255. aceu nção por :Illulterio deverú

fer intentarln conjllnctamcnte contrn a llJulher
e o homem com quem ella tiver commettiuo
o crime, se fUI' ..,.ivo j e hum não ]loderil seI'
comlemnado sem. I) oUlro.

SBCÇ.lO 4,' - Parto slipposto e OlltrOS fingimentos.

Art. 254. Fingir··se a mulher prenhe e dar o
parto IIlhcio por seu, ou 'endo verdadeiramente
prenhli' sub~litllil' á Slla por outra oriança, fUI'
tar alguma criança, occlllta·la ou troca-Ia pai'
ontrn,

Penas - de pris'io por li meze a 2 anliOS, c
ele multa corl'espondente Ú metade tio lempo,
além das mnis em que irícorrer.

Art. 255, Fingir-seo homem marido ue huma
rnnlhel' contra II von tade desta para usurpar di
reitos marilaes, 011 fingir-se a mulher casada
uom hum homem para o mesmo fim,

Penas-de pri ão com trabalho pOl' 1 a 6
onnos, c m111l:i correspondente ó. me.tade do
lempo.

Se este r.ngimento n;r de accordo ti" homem
com a mulher em pl'ejuizo de terc;eiro, além das
referiuas penas, soll'rcrúõ mais as em que incorre
rem pelo mal 'Iue causarem,

I\rt. :156. Fingir-51': empl'egado poblieo.
Penas - de' pri:ião por I mez a 1 anno, e ue

multa correspondente ú m!ltat\e do tempo.

TITULO 3,0 - Dos ~rimes contra a propriedade.

'CAPITOLO Lo - Furto.

Art. 25,. Tirai' a cousa alheia C,)ntl'a a "on
tatlr. 11e Seu (Iono para si ou para ontro

Penas - tlu prisão com tr'abalho por '2 meze,s
a 4annM, lJ tle ll1ulta de 5 a 20 por cento do va
lor fnrt:lIlo.

Art. 258. l'ambem commetterá furto e ineol'-
o o fera nas penas do arligo antecedente o Tue,

tend.) para alg-ufll fim I'ccebitlo a cOll~a alheia>
por vontade de seu .Iono, se acrogar depois o
uominio ou uso quu lhe não fura tl'l1O 'ferido.

AI,t. 259, Tirar Fem autori ação leg-nl a cousa
propria quaotlu se achar cm p",lul' de tel'ceiro
por convençüo on determiflação judicial, e o ter
ceiro cllm ii tir::ll!:J sentir prc,juizo ou estiver'a
oU','e-lo.
Penns-- as me mas do nrtigo nnteeedente.
Art. 260. l\lais se julgafÚ furto n achndrl tIa

cou a alheia perdida, quando se nrio manifestar
a~ Juiz de Paz do .li"Iricto ou Olficial de 'Quat'
tel1'ão, tlenll'o de 15 dias depois qne fór achada,

Penas - de p.'isão oom trabalho por 1 mez a
2,annos, e de multa (le 5 a 20 lJor c~nto do ,'.IJ
101' tia COUSa achada,
. Art. 261. Tmprimit', gravar, lithographar ou
I?trrodutir quacsquer e criptas ou est~mpa , que
tIverem ~ido feitos, oompostos ou traduzirJos

por Cit~ó1dãos BI'azileil'os, emquaoto e~tes "h'e
rem, e I o annos depois da sua mortl', Sll deix.a~

rem herdeiros.
Penas - de perlla de lodos os exeml'lal'es pal'a

o autor ou traductor ou seus herdeiros, ou lia
falta dclles tio 'cu v"lol' e oulro tanto, e (Ie mul
ta igual ao tl1estlobro do valM Ilo~ exemplares.

e os escl'iplOS ou c tamp~ pertencerem a
eorporaçõt:S', a prnhibição de impl'Ímir, gravar,
lithographar 011 inlr'ndnzir, durará sómcnte por
espaço de 'o annos.

Art. 202, Não se darú accão (le furto entre
morido e mulher, a ccndelll~s c descendentes e.
affins, nos mesmos grilos, nCIII por dia poderáõ
ser demandados os ~iul'o, 011 duvas, quanto ii,
cousas que pertencêrâo ao eonjuge morlo, ten·
do· se sómente lugat: em' lodos esles caso' a acção
civil pal'a a satisfa~tio.

CAPITOLO 2,0 -Bancarrota. estellionato, e outros crimes
contra a propriedade,

Ar~. 263, A bancarrota, qud fôl' qualir.cada rle
fraudulenta na conformidade ,1:1 leis d,o CpOl
mercio, serú punida com a,prisão com tra1>alho
por 1 a R annos. .

Na mesma peRa incQl'I'el'Ílõ os complice~.

Ar!. 2601. Julgar'se-lIa cl'imu de e.tellionato :
I, o A alheação de bens alheio~,CUrJlO prf)prill~,

ou a troca das COllS':lS que se t1e"erem entregar
por outras diver a .

2. o A alheação, locação, a foramenlo ou arres·
tamento da cousa prnpria jil albeada. lqc:lda, •
aforada ou arl'estada a outrem. ou a alheacão da

,cousa propria e~pecialmullte hypotheeada 'a ler
ceiro.

5, o A hypotheca espeoial, da mesma eOllsa
8 diver:'as pessoas, não chegando o seu valor
para pagamento de todos os credores hypolbe-
cado . \

4, o Em geral todo e qualquer al,tificia frali
dulento, pelu qual se obtenha de outrem toda
a sua forlun a ou pal1te della, ou q... aesquer li
tu,los.

Pena - de pl'i.ãfJ com trabalho por 6 mezp.
a G annos, e de mulla de 5 a 20 por cento ,Jo

. nlor d:l5 cou as sobre que ver aI' o e,tellionalo.
Art. 265. Dsar cle qualquer falsidade para se

constituir a óutl'o em obrigaç:lo que não tiver
em \'i ta ai! nüo. poder ('"flotrahir,

Desviar ou di' ipar, em p,'ejuizo fio proprie
tario, po. suidor ou detentor. COUS:l tle qu:t1quer
"alor que e,tenha confiado por qualquer moti\'o
com a obdgação de a I'e:liluir nu apresel\tal'.

Tira ,. folhas de au~os ou li \'I"OS. judicia es, su b
trahir do Juizo documenlos nelle offerccidos ,em
licença jucÍicial.

Penas - de pJ'iFão com trabalho por 2 m.p.zes
:I 4 8nnos, e de multa de 5 a 20 por çenlo da
quantia da obrigação ou do valol' desviado., ou'
dissipado, ou do damno causado.

CAPn'or.o 3. 0 - D.mno.

Ar!. 266, Destruir ou damnific:tr huma cousa
::Ilheia de qualquer valor. . \

Pellas-de prLão por 10 a 40 dias, e ue u1-
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la dé 5 a 20 por cento do valor de5truiuo ou

f !lamnificarlo.
Se COllcorrerem cirClIlllstnncias agl)ra"antes.
Penas-de prisão com trabalho por 2 me:tes fi

li anno" P. a llIesma Tnlllt:l.
Art. 267' Se a tle~trlli\:iio olltlllmnilicaçãll fôl'

dc coiJ~al; que servirem a distinguir e separar os
lilllile5 dos preJios.

Pcnas-de prbiio POI' 20 dias a 4 mezes, e a
11Ie~ll1a mlllla.

Se II (le~trlliçã,) ou damnilicaçã', nl'sle caso flir
fcila para se IIpropriar u delinquente uu tàl'l.:n'J
:llheiu.

Penas-as mesmas do furto.

Displl~i<:1io COUlrr.um.

AI lo 268. H:l\'orá c;'illle contra a propl'Íeda
tle, nu O sell objeclO tellha. ,",,101' 1'01' </li nu de
qualguer luancira o represente.

TITt:LO 4."- Dos el'Íml' contl'a a pos'oa e
conlra a propriedade.

Arl. 26g. Roubar, .isto hc, fllrlar fWLenuo I-io
lencia :'1 pes ·',a ou ils eOIl ·a~.

Penas-de galé~ por I a I) ann,)!'.
A,t. 2'7°. Julg-ar-.e-ha vi"lencia feita a pc 

soa todas as l'ez't1s quP., Jlor meio de oL1'en,as phy
sica-, rie i'lIleaças' 0lT p"r outro qualqncr meio,
se mduzÍl' algullI a não d(:f~n(ler as suas cousas.

.Jul"al··se.ha violellcia" feita a eou~a. 101las as
,e7C. que s~ ue truirem os o!>star,ü!os <Í perpe
traY:lo dos roubns, ou ,tl fizerem 31 rombamen
los cxterion:,; ou interiores.

Os arrombamentos ,e cOll5ic1crarúõ f(lito to
tlas a5 vezes que sc t:mpre~ar a furça ou quaes·
qlllw instrumentos. 011 apparelhos p. 1'11 "cncer o
Ilhstaculos.

Art. 271. Se par,l verificaçiio elo roubo, ou
no acto delle se eOll1mcltcr morte.

Penas-de mOI'te no gr;io.maximo, gnlb per.
petuas nr) meuio, e por 20 annos no mini mo.

Art. 2i2. Quando e commettelõ alguma ou
_ Ira nfr,lf1sil physica, irreparavel, ou de que resnl-

te deformidade 011 alejão. _
['\lnas-de galé. por 4. a 12 annos.
Se da ofl'en a physica re ullar grave incnmmo·

tio de ,aud". ou inlJahilitação de sUl'viço 1'01' mais
de hum mez.

Penas-de galé,; por 2 a 10 anIlO::.-
Em to'lo~ o" casos til)' artigos antcccucntclS ,

pagar.. o réo huma fIIulta de 5 a 20 pOl' cento
do val,,1' roubado

Ar!. 2j3. Talllbem Se: rrputarú rlluho. c como
t,al ',eril pllnitlo, o furto feito por aquclle que se
flllglr Empreg-ado Pllblil:o y autorisaJo para lo·
ntar a proprielhldc alheia. I

Ar!. 274. A tentatil'a tio roubo, qllando se li·
",er H}rilicadn a dolencia, aintla que não haja a
tlçada da cOllsa alheia, será pUlliua como o mes
mo crime.

Disposiçuo commum aos delic-tos p:uticulares.

Ar.!. 2iS. O ab 'ISO de po ler dos .EmpI·egaJos
PubllCos lIest..s deli"t! s se"ú consitlerado l}ir
rum~lancia i.ggrav,lOte.

PARTE QUARTA.

Dos crimes fJ~ lieillcs.

CAPITULO I. '-Off~n~as .Ia Religi:io,
bOIl~ eoslumes.

Arf. 276. Celebrar em casa 011 e.lifJl)itl q~

t~nhn alguma fórllla exterior tle Templo, ou 1'11.
blicamelllc '~Ill 'lllalqllcr Ingin·. () cult" de Oulel
Rr.ligião llue não seja" Jo Estn~I,'.

Penas--lIe serem (Jj,p"rs: s pcl" .J niz de Pai
os qu,~ estil'erem rcunid.), pam o cnlto; lia d~"

O1oliç,iO da l'úrma eXlcrior; e de mult.! de 2 I

12WJ, qU'J pag"ril cnda hnm.
A1'1. 2';7, Aun,;al' "II zOIlIbar de 'lnalqner cul·

to estahclecitlo 110 Illlperi?, p"r meio de papei
impres '05. !ithogr"'l'ha"os ou gravHdn , Ilue r
(Ii 'trilHlircm por llIais de ,5 pe';:;fla,;., 011 por mein
tle disCllr~os pl'oferido~ em publi,:as rcuniões, ou
na nccasião e lu~.'r em que II culto e pl'f:<tar,

Penas-de prislill por I a ti nll:ze', r: de mlll·
ta C(lrrl~"ponrJc.I)te;', 1(,Claue .10 tempo.

A1'1. :li8, Propagar por mdo de papei' imo
pre550s,Iilhogri1phatlll 110 grav:lIII'S, que ~e di
tri!Juircm pllr mais tlr. .5 pt'5~oa~. on por disQor·
sos pr.)r~I'Í,lo. cm publicas ~rr.UlliÕe·, 110ulrina'
que direúlam.mte deHruãq as "cl',laue: funrln·
menla'·s tia' xifi/.ellcia Ile 0"(1, e I!:J ilomol'luli·
dau~ da alina.

P"nas-de prisilll por I mC7.es ii í anno, e de
mu!la correspondente ii metade do telllpo.

Art. 2,.9. Offendel' evident"mellte ii moral pu·
blica, cm papeis impressos, (idlOg1'llphatlos. ou
gral',lllos, 0l! em estampa e pintura: qu" se llh·
tl'ibuil'em por mai' de 15 pessoa" e J'em assim o
respeito elestas que estejãl) expo~tas publicamen·
te ií ,'enda.

Penas-de prisão por 2 a 6 mezc~, til: lIIulta
conc,;ponl!ellte Ú metade do tempo e de ller'\,a
tlüs estampa,; e pinturas, ou, na I'illta uella~, do
51:11 ,':lIor.

An. 280. Pl'atinar qllalquGI' acrão, que na
opinião publica sl'ja c()lI~idcl'atla como e,·iJente·
mente oil"lll'h'a lIa mOl'ill c bOlls cosI limes, !Cn·

do em IlIsal' puhlbo. '
Penas-de prisão por 10 a (10 dias, e de moi·

ta cOl'J'esponuentc ii meiadlJ tio temp'•.
Al't. 281. Ta Cllsn pllblicil tle tabnlascOI paro

JOSI), que fôrem prolIiuiolo, pela.; 1'0 ·tul'a. tia,
CaDl3l'as' l\lllnieipac~.

Penas-de pdsão POI" 15:l 6 .. rlias, e ele mHI·
ta c"rresponl]t:nlc ii metal1tl tio tempo.

CAPITOLO 2."-Sociedades secretn •

Art., 2fh. A reunião ue lJluis de.. 10 pes!oa
em huma casa em Cl'l'ln c t1étrrm,inrlllo dia!.
sómenlt: se julgará 0rimill('~a «Ilan(\o fõ~ pura
fim de l(Ull se exija se"Tetlo d()~ lIssociatlos, e
(luando ne le ultimo caso u,io se r.onllnunidr
em fÓl'ma legal ao Juiz ue P.IZ do distl'ictQ cm
gue se fizer a reunião.

Penas-de p,'i~ão) por 5 a I ii dias :11,1 chefe, do"
no, 11101',;)(101' ou adrnilli:;trad.OI' !la ca~~, e pelo
dr,bro em caso de rcincidcncia.

Ar!. 283. A commuoicação ao Juiz de PaI
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dereri, ser feita com declaração do fim geral da
reunião, cllm o protesto de que 8e não oppoem
il ordem social, rios lugares e tempo da reunião,
e dos nomes do~ que dirigirem o governo da so
ciedade.

SerÍl assignada pelos declarantes, c aprp.sen
t3lta no espaço de 1.5 dias depois ela primeira
reunião.

Ar!. ,84. Se fôrem falsas as dec1araçõe' que
se fizerem, e a' reuniões tiverem fins oppostos
ii ordem social, o Juiz de Paz, além de dispersar
a sooiel!lIde, fornlarÍl culpa aos associados.

CAPITULO 3.o- Ajuntamentos J1Jicitos.

Art. 285. Julgar-se-ha commeuido este crime
rcuoinllo-se 5 .ou mais pessoas, gom a iQtenção
de se ajudal1em muluamente para commeUerem
algum delicto, 011 para prh~rem iIlegalménte a
alguem do gozo, cm exercicio de algum direito
ou de\'er:.

Art. 286. Praticar em ajuntamento inicilo :)1
gum dos actos declarados ~o art. antecedente.

PCO:I- de multa. de 20 a 200:tfj, além- das
mais em que tiver incorridll o réo.

Ar!. 287' Se o ajuntam~nto illicito tiver por
fim i,npediJ' a percepção de algum~ taxa, dir~i

to, Jonlrihuição ou tribut~ legitimamente impQs
lO, ou a exeoução de alguma Lei ou sentença,
'ou se ruI' destinado a soltar algum réo legalmen.
le presu. .
, Penas-de 40 a 4oQ:t/>, além das mais em que
o réo tiver incorrido.

Arl, 28ft. Os que se tiverem retirado do ajnn
lamento iIIir.ito antes de se haver commellido
algum acto de', iolencia, não inQorrer(lõ em pe
lIa alguma.

Arl. 289' Quando o Juiz de Paz fôr informa
do de que exista algum lljUJltamento illicilo de
mais !Ie 20 pessoas, irá com seu E~crhão ao lu
gar, e achando o ajuntamento il\icito, proclama
rá SeU caracter, e alçando huma handeira verde,
admoestará a03 rcunido~ para que se retit:em.

I Arl. 291). Se o Juiz de Paz não fôr obedecido
,depois da terceira admoeslação, poderá empFe
gar força para tiesfazer o ajuntámento, e reter
em custodia os cabeças, se lhe parecer nece,-
!ario. .

Ar!. 291. Se nolugar não 1I0u,-er força arma
da, OU.se fUI' difficil a sua convocaçiio, poderá o
Jui~ de paz convocar as pessoas !Iae fÔrem neces
laflas para desf'lzer o ajuntamento.

Arl. 292. Os llomerls livres dé mais de 18 aD
nos de idade, 'emenos de 50, que, sendo coo"o
eldos flelo Juiz ,le l'az, ou de ordem sua, para o
finl declarado no art. antecedente, reeusareUl ou
deix.lrcm de ohedecer sem motivo justo.

PenaS-de mulu de 10 a 60:t/>-
. Ar!. 1195. Aquellt:Lt que, fazendo parte do

aJuntnmenlo iIIicilO, ~e não tiverem' retirado
do lugar hum Ilnarto de hora depois da terceira
admoesl ..~'ão do Juiz de Paz, ou que, depQil
d~ (Icsfcito o ajuntamento, se tornarem __ r~unir.

1'cl1.3'>-de mult'3 de 10 a 100:tiJ. r

~.~tlvcr('.m commellillo "iolencias antes da pri-
nHr:1 üdmoc. taÇJi o do Juiz de PIll.

TOllO \' II

]'enas-as mesmas estabelecidas nos ~rLigQS

~86 e 287,
Ar!. 2{)4. Aqlldle- que commellerem ';olen

cias dl'pois da primeira admoestação do Juiz.
de Paz.

Pel1lls-(\e prisiio com tra]lalh.1 por 1 a 3 rln
nos, além rias mais cm que tiver incnrriJ~ pela
Tiolencia.

Se a violcneia fôr fdla bontra O Juiz de Paz,
ou contra as pe soas encarregada de de -fazer o
ajul)tamento.

P'enas-de pri ão com trabalhn por 2 a 6 an
nos, além das mais em que tiver incorl'iuo pela
"iolencia.

CAPITUO .\.o-Vad:os e Mendigos.

Arti 295". Não tomar ,qualqupr pessoa buma
.occupação honesta e util, de que possa ubsi,lirj
depois de adfcrtido pelo Juiz de Paz, não tendo
renda suffieienle. . ,

Penas-de prisão com lrabalho pOI:' 8 ó! 2!r
dias. ,

Art. 296. Andar mendjg:\ndo.
1. 0 Nos lugares em' que existem estabeler.i

mentos publicos para os mendigos, ou han:ndo
pessoa que. se offerer.a a sustenta-los.

2. o Quando os que mendigarem estiverem em
termos de trabalhar ainda que nos IUlflres não
haja os ditos estabelecimentos.

5. o Quando fingirem chagas ou oulras enfer
midades.

4. o Quando mesmo invalidos mendigarem cm
reunião de 4 ou majs, não srndo pai e filho~, e
noio se jnelu.ind,O tambem n'l numero dos 4 a
mulberes que. mpanharem seus maridos, e os
moços que gu fi o oegos.

Penas-de prisão simples. ou com trahalho,
segundo o estado das forças do mendigo, por
8 dias a 1 mez.

CAPITULO 5. 0-Uso de armas defesas.

Art. 297. Usar.de armílS ofl'ensivas que fôrcm
prohibidas.

Penas-de prisão por 15 II 60 dias, e de muf
ta corresp.ondeQte á metade do tempo, além da
p.erda das ar~as.

Art. 298. Não incQrrero'lõ nas peRas do art.
antecedente:

1. o o~ Officiaes de Jl;stiça, andando em dili·
gencia. .

2.· Os Militares da primeira e segunda linha
e Ordenanças, andando em diligencia 01\ em exer
cicio, na forma rle seus regulamentos.

3.· Os que obti"erelD licença dos Juizes de
PaL ~

Arl. ~99. As Camaras lHuoicipacs de?lara'ri,o
em edita~s quaes sejão as arma otrenslVas cu
jo uso poderitõ permillir os Juizes de Paz; o.
casos em que as poderiJõ pf!rmiUir, e b.en~ ~'
sim quaes as armas ofl'cnsh'as que sem 11C1l0
trazer t: usar sem licença aos occupados em
lrllbalhos para que eJlas fôrem nccessarias.
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o" ,Af~. 4,0 Quando algumiU~"'i~lr(\dQ fUI' álL'>pp
50 pelo Pouer ~I6ller3(]or, na C9nformidal e êIo
,a!t. ,l,5~ ll,a Cr.n lituiçiioJ, o l\~injst!"o e Se~ leta_
110 deE. t,ad9 dos Negocias ela :Justiça o p~\i i
p.ará. q1IiciaJmeJ,1te ;lll l're idoole 110 triblUl~ :
igyal tlarticipaçãp uOlluinentada fpl';,i a Relação e
qualqRer ~ulga,U(l1' qU3n o, tiv!;r pronu'nuiado ~1
gUQl ~,l.il,gl·tl'a,do ou contr,!,clle PI") ferido . enten
ça cm proce 50 criminal pas"'lrd,i1 cm jurj;a,~o,pa'ra

se fazerçm n.a. ua, roall'icul as t.I~.\'idas notas. '
Art. ~. o . os dpus caso de !baoHe ~I nullida

de Oll.Íll:jqSt.iç~ ~liIloria, póde-, e IOlerpôl' revi ta
na co.n.for,l.l1idad.c do' arts. 6· e 16dJl lei de 18
de Sêt~mhrodll 1828, r1~ 6entençnsproferidas
erp ullima in .tan.c~a em todos os Juizos nindapri
vije;i.ados, ex:cep~o os "do Senado e Supremo
'}:rwunal de .lu tiça. ,

A,J;t, 6.J
o pe t .d',\s ps Senl.en~ns 'pr,oferidas em

ultima instanci:J, P Tri6una~ EçclesiasHco
4cp~i~ [la d.i~a .l~';, pol Ne-lla i.ót.:rpÔI' <r~mt a
J;1p. '.d,op ,re,lçl'lup', ,ca OE aPillz ~ «e lerpm pass.a-
1i7"OPL I,Q 4ias, (S,í\..\V? Se as-111~à'~~ri s ,}~lg~~fs' fó-
rem meramente eSp1I'1tuac~.. , ,( e' II, J',. 'II,

, Axt. 7'· Estíls e ~oda ai outras cawas em que
O Tr.ibu(l&ll. C(lIJP,çdc.r rel'l$ta sc,'ãÕ'Jlíitau'aj ,!as
Relações 'Frovirlciaes COU f:ormc o hl'l. .6 'da
qiti,jda. ~ei e Opr,ocesso í':H;(o'p&'r~ ~ lint~rpo 'lcão

I l· I ~ J ,I ..
comop.ara a aore entaçao , sera o mesmo e ta-
~ 1 • fi t """"", 11 f .
PC ecido DOS arls. 8° e sel::lIinttl . '

... . .. J 1 • v ~ . , ;;, J
, A.1:t. 8. o Osl1ous ca os de rp~mfést3 l,1ullillade
.ou'ioJ·ustic.a. notElI'~a, só' se -Jnl~a'rilO verificado-o

.. ,. J. J"" ,
005 'pre<;í.sos termo da Carta de Lêi de 5'de os
velf\qço d~ 17.68, SS 2

0
C ~o, e qU~Qilo oeG~rre

rem ~SQs ta 5 e lã/) gl'av'cs eiotrilleaélos ;<que a
de'~i ã.O ~dé serem ou não 'omprehendldo's nas

, q'fOAiÇÕ~S do:sta lei e faça dúvidosa 1'10 Tribuo
_ na , solidtncá' etle as próúdeDcias, teg'islaliva

i ~. t) .. t; " .,. ,.. ".

Hei,pllr bCIH. :jl1cc}!Jn ermr.owu· .qne ~ exe- p,elo i tç/1(I1ediq do Gov,erno~ , ,
cnte a lle60jução SC"'U.ill tft da. A scmóJlia GeAral AJ:L"I!t o Ain,terposi ';io da reli :ta, por meiO da
Legi la~i I'a. , , ma.~.iCf!!'taÇ~ol .de J,q,u;e I rata o art. &0 d3 re[.eriàa

Art. I. o ,A 1 ~Pi~ 1&de Setolllh\'o ,de L828 ,será lçi,p~dl1 ~er foita por qUíl1quer Pro'cul'ad~rr pu
cQ.\llpr;c\í\ eOlu as seg inte, ,d.eclaraçóqs. ' eja bastante e gerar ou ~Ja particular, dos que

_ A,rt.~. o DeyeQl' er ,/l.Ql11jttidos ii malrj ti 'a .pc -e ,tiv .'IW\rí'l\tor' a o~ p~ra o pro.e;yimcnto do
que trata o 3rt. 4~, ~ 3°, nâ<Ísó os Malrislr. ,los ' itn na 1<0 t"neia, E\m que e lll'of 'di: a senlença

t:j v I';S: n :1 J I. , • J _,1., . ' <1

ql)e actllahpc,ll,t~le. t" verem 'pI1egp.doló map,tam· e 'Ipc ~;"t:p tp e ,lIllerpO'Lljl·.. " 11.1

he~ OS q\le tú ~~YC,qq1 s.cl'I'idq ;1bg'UI)~ 111" r 6 '" ~rt.j "0,, 9, tarmo, aos 1 o AI:l~ Úfa\l~,..,para a
ç~t,vcr~m J1ahi!i~ os ,fFlI', 1 c.on,tillu;lreq.~ 1)9 1? - "I T\'Lm7Na&~p,dq revi~ta, heI perClr\lpH>r!o cj~
VIÇ\l, a~d,a, Cftt,e ~ ~cj~9.P .•mp,!,·egado;;. '., IlHE rq~'b.llJl, ~ero em}~argo 1'< ~d~a q\lI'll' re~llu~o

Art. ~ o ,06 lILa;;i ~r~~~ RPr.11p nova ~Dl~l~)n d~1t ;, tq4a.'j~ ,s c[I;Os q09l"neltl os RE\ 0$ r;;Crl

no,s~rviço e os aç~ll'Ifj' gU.e: Ij3reO?i des.J?,çTlillJos v~ d 5 Juizo d!l, que , inte.rpozer a r~v) la ou
pati) ,outros lll~al' SJ' p dcl'i1j1 el"'p'Jal~iculaq:os .' elo., e,cd~tal'Í . do' TriJ)uoal , não prejudip,lI'áô
:lo~.o que apre ·en.Wl} 3 S~H! cartn;üp'nJ\.lo oh ifJa- : QS :~'A,'és: que, tJ.vqrF*' I ump'l'Ído ,\5 dis~o, iç~es
~os p remettcr per P~e idcn~e do Sllpl'emo Tri· • l~~l\e.s.'I J ," ! "
hunal a ccrtidão etc' S'UIl pOS6C" qenlfO .do,pl'azoArtr I. o cadO de e p.fovarem LaoS ~rro
~.6 mev.e~,. os que SCf\'U'Cfl;~ Das Pro"vlI~clas do - J,lClinle. o Tríbuo,al, (\eferil

j
' estq ao díreito uas

Rlü d,e Japçiro., S Paulp) $ilDta Ciltli~rma" Rio ';Fa'I: ~ 1 como se nãn e~i tiss~?\, sã1 vá ~ ré;po,o a·
-Gra~lde dp Sul, i\Un8~ ~erae;; ,E~p'irit $l\fltt' e Dl,liaarle dos qll.e o ti vel'em commetlid .'
~ahl,l ;, Je 1 0,9 9, o~ que spr\'Ü'eql, na ProvlI1- 4,I't.,1-.2, As rcvistas que ti l'erero sido tiéflega-

,ela de Ser.gipe
11
A[a~( iI , PernJlmbuco, Parahy- d~s'~or J;I1olivo dQ' ,mêncionaào' .ferJ'O· , ad'01;'tti-

ba, Rio Grande do N.orte e Goy,ai,; e I S me~es 'fÚÓ ~pvo COIl,heciiueDtõ para ~e Ilc~crir com' fôr
os que, Jlrvirem nas pulras PVQvll)cias, justo~ ~ l\~t!1nto qu~ à' p;lrlea, tanto Qe'Sle caso

Ao Magislrallqs ql1p 56 nã.o matrículáre'm ou comO 'no' arll. 60
, o requeirão na Côrte e P,o-

~u:, tendo,-se n'\atl'icu~ad ,ná?-vemelter in" J~:~r_ vincia do Rio de '1anelro déntr.o.ele ~o di ~e
.lid~o dq pos~e,~O ~jlf~r'dos nraz,Çls. se não. 000- II anno'Das Proviocias 11e l\bto-Grosso 'C'il ~,
tara a a~liglfdade Dp ~empo da dem,ora. Viaub;r , ~hranhâo ePará,; e de 8 m~zes n~ e-

33"

'1'\

~ócs quc mpsl~'Cm hem,p ju.b~lo qu~Sr ~L~, t~ye
de ,·er,hum.Principe Ião di,s.tinctp pel~ sapedQria
~os eu~ principios politicl1s, postp á le ~a de
humo, Nação brio~~M queO) farol sern duvida a
.JeliWda~e, oOlllribtiiDdo par" a paz da .Eul'o,pa e
'do IlJuud,o in ~ei)o. .

,Depois de fazçr esta COmlDl,IDicação a V. Ex. ,
ç~Dlpre-lI1e dizer-lhe gue, não permittinuo o
apuro dns finaoças do Imperio, Dem a lei d0 Or
çamento que e conLiDJ.Jem a f~7.er n, eg~ções
3 mesmas !)espezns, ÚC'Ir4 V E.x. t;l)tl;ndeqQo
que o seu orde.nado he de 8,:n00~ooo )de~~is

nnnuacs; a do seu SCQJ;etado Ve.ci~sÍ!(lO ~a~mo

de AI/peida de ~:ooqstr>ooo de réis; pa;a as; d~'S-
er;as da S.ecretaria (j(lQ;;PPllO I,'t»s, entra odo
lIns as gaze);a~ qu~ ;Y,~x. devo Fcmelt(\r, a

1~ ta SecJjc~al'~a, e s~ qcve,y;l Iiroi.ta.r ao Mo~~el,t,.

Jl Constitu{iol 7V1{: p~l;a. o Çonsul G'era), o o 
deoill!o ele fjoo:t/)oop ,réi.; ~ cuso prevep,r' a
Vo, .J::x., qu.e, qua),CJA~" '1,xcesso d,e'9~Sp~z:). flUP. pr.,a
a.e*:re;;pei~o r;J,~0 sel'á"al,lon,ad,q., 0. ilHe J?<a,rti
ClpO a V. Ex. P?ra sua IIltelligeD " -Çjl? a.,o,f~-

, ~~r cou~lar ~9 dltO Secretarip. l~onst,lJ.,

D,cos Gua,rde a v'. ~~. Pa~"cio do ,Rio 4c rJa
n/lir~J l'1~ 18.. de .Qe~e~hro àe 1,83,o.-:-Ji:ça Ri qo
C~r,neil'o fIe Car:ppos, -r SI:. JUacll"e:z; .d~ 11lF-
j'6ndc. ..

. N,~p~ C~l}fo1:Dli~de.se escrcveu mulJ\ti~,~\'tan
d,s u~ mau- Lcg'lçol:S elo. lQlHe~io na ;E)J.J9~1f, c
-~J;1pq, quanto a~ ,pp"'a,m"cnto rl,o Qt:de,q~ilos e
,IDaIp ue~l?ezas d;l dila L.egação, em PQ$«: v~cia

da L:ci do, Orç~j:oto.,
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r mais 1?rovincias, contados da pu1Jlic~ção da pre

sente Resolucão•
.'AI't. 13. S~ a parte contl'a quem se pro ferir a

séntenca em ullim'l instanci.l morrer aote de
findal'e~11 os 10 dias serÍl ter int'H'posto a revl~ta
nem consenti.lo 1\0 julgado, cndo-mor'adora no
lugar do Jui~o ou sabendo- ,: nellt: cIo seu fü\le
ciniellto, dentro ,los ditos I () Ilias passará ao,
her leiros o direito de a interp'ôl',

Art. 14. o. hel'deirils, neste ca' o, farão a ma
nü'.:stação dentl'o .1e I n ,lia' r1epoi da publicaçüo
da ~el\tença paI' que fôrcm habilitados pcrante o _
Juiz ou Relação llue jü\'g:íra a cau 'a principal.
, Se a parte que fallecer não mI' morarlol'a no
lugal' nem nelle se tivel' notici'a /lo falll'cimcnto
dt:lltro dl): 10 rli.ls, valerá a interposição da revis
ta feit;} pel. seu Procurador;r c se e"te a não in
terp0l.er. p!IS~iil'á o. direit" de a interpô'r aO's h~r
deir..s Il;l ftll'ma aCUDa declurada.

Art. ,~, ~ intimaç,io da maulfestaçãó , quan
'do a /lal't' contl'ada não resitllt, ou não estiver
no lugar, póde seI' feÍla 11Í1 pe 'soa do Prdcurad'or,
nos tel'IUOS 110 ãrt. 9°. ,J r ' "

S'e a parte tinI' siJli rcveL e não estiver no lu
gar ~10 ~ ~,}~o e,nem th'cI'ean ,tltuillo ,l'rocur.1dor,
não he nrecba a intimação. •
• 11 f '. J fi,) (

, Art.16. A'excep)to posta no art. 9° tla lei
[,1 'r 'd r ". I J' , 'h 'oa respeIto a cau as crunes, e cxtcnSI\'a a la-
"01' llos rí:osque1th'e't m ~ido sentenciados aotes
da public\ação ,Iclla , e. não he ncce sario que os
rcos prO\cnl a impo -'ibilirlade que tíverão de
in~er~'?I' a I'CI' ista das sen~eaça.sjá exe~utalla~,

-'bastando que a '~ua allegaçao seja allcndtl'<:l.
. MI. 17. Nas causas cl'imes em ql(e não hou

vel' parte <lccu~adora~ far-sp.·ha a hltirna"çiio ua
revista' ao PrOI11PtM ila Jn,tiça, e far-~~- ha fâm
bem ao Procu'rador da Corô'<l, Sobê\'ánia e Fa
l.enela ~,Jcional (sem dependeocia de licença),
em todas :J'S bus:!:; em (Iúe el!' tiver inten'indo
como autor ou réo, a~si5tente ou oppoente., e

" I ~tanto hum COIUO oulro arra,lloarúo cm prazo igual
ao concedi~lo ús partes.

Art. I S. Sol, depois, ,IÓ' reita a tT1(lnifestação
do recurso ê a intimação, fallécer O'PI'ocuradol'
de alguma Jas partes autes de al'l'àzóal' , ou por
molesti<l, p1"Ísão (,U lluthl gr~ve impedimento s~
iUlposslbili~;,r, não SCIlJU a parte m< rallol·a no
lugar llo J nizo, não cOl'l'enlõ os dias que faltarlnn
P ,r,a o termo , ~~'ião dcr'oi~ ,qlle fór citada para
constituÍ!' nqvo'l'rpcu,'ador enl prazo razoavel.

Art. 19. Se nes'te '~empo fàJlec': !gllma das, t r , ~

partes, senJo _mora( ora no higal' do Juizo pu
sabendo-se do fal1ecimento dentro do p'raz;' ,CIos
15 dias, prolleder=sc-ha á llalJilit:lç.íd do~. her
deiros peraute o Juizo da scntença, c nã Se c(}n
tará 00 t,t:ropo doncedido par.a a apre.en \Ição
o que se consumir na habilitação.
• Art. 20. Quand'o a parte fallr.ciJanao fôl' mo

radora no lugnr ou se não tiver noticia uo fall~

cimento dcntl'o do dito prazo, não se podcrá de
poi,s aIlegar o fal1ecimento para se invalidarem
O aclos pra,tiçados hnte~ de sei' sabi~o.

Art. \\1. O EscrÍl'iio c'ontinnar;', vista dos au
tos as partes ~ ~o Promotdr ua Justiça e tio Pro
cUl'ador dá Corôa Soberania e Fazenda Nabio-

* Ce. '

nal, nos casos em que o dever fazer para arft,

zoarllm, ficando a seu cargo cobra,los irremWi.
velmente logo que finde o termo tia lei e Resolu·
ção de 51 de Ag()~to de \ 8~i).

Art. 22. Se ambas as parLes ou algumas de\l~

depois ue fcila :J manifustação e intimaçiio, dl~

xal'em de arrazoar pOI' escrípto, n.10 se deixar!
pOI'es e motivo de conheceI' uu mel·ecimenloi.
recurso.

Art. ~5 U,epois 'de prepal'allos os auto ClllII

llS I·azões ou scm dlas e feito o traslado, " Escri
vão cs rel/lettm:{. ao Secrctario do TribUOlI
pélo c~rrei6, 'pago o porte pelo reCOl'l'(:nte , edi
remes'a ajuntar;'. conheéimcllto ao tl'a lal1o,

Art. 2~. o l'llgal' em que e ti ver o Tribnt'
a remeSlia dos antos se f(lrá indepenucnte de11~'

lado, o qUi: sómente se tirará '\I"pois que fõr
conceditb rcvi:lta, send Pi,ra e3:1e 11m remelo
tidos ao E 'crh%) coinpetedte, quc, tirado o trai
.lado, os réen\'ian'l ao Sccl:eJario' do Triburill
para s~rem reóletti,!os il Rcl':lção q"',ç fJ Tribunal
tiver dbsignadn. ' '.'

Art, 25. rrantb'os autos como o traslallo seriÍo
seJlaUo~ á cn ta do ~ecor~enle , não se rnen~Q a
rem'c sa scnl qUt: t:ste tenha pago o scllo ~ u
portê /10 cOI'I'cio, é irnputando-se-Ihe a demoli
que POI' essa causa houvel'. O E'cl'jváo !rIl
re. ponsa vel se fiteI' a remessa sem selló, mil
nãó 'e delxarú de conhecer do 'tecurso.
.. Art. 26. Toda. as prov'idencias que fôtemne·
cessarias para o EscriTão lomar o termo Ja ma'
nifestação, no caso de repugóar, e par:! ramo
traslado e re01e~sa, bem como p:!ra todo O!

mais actos e diligencias preparatorias , serão re
queridas ao. Presidentes ~as Relações e Tribo'
naes, 011 aos Juizes tle primeira i1btancia que ti·
verem profcrillo as sentenças.

Art. 27. Quanuo a revista fôr intentada pele
ProcuradO!' ua Corôa, Soberania e Fazenda I'

cional, se procetlerú do 010,10 ~leclll ..ad·1 nOl
art5. 8° e scguintes da lei , s~ndo porém a inti·,
m'lção feita sóm'ente á parte "encedor;;l e não I
venci'da, n quem se não dará ,'ista para amo
zO,dr'. . '. , •

AI't. 28. O Tribunhl conl{ccel'ú dos delictole
errds de o'lneio ,'sem precedeQcia 110 Ilueixll de
part~ ofl'entlida ou do Procu\'atlor' da Cor,;,rj,e
tauto ncs e ca,o , llomo ({uantio a' qúcixa 101' dI·
rectdmentc aprcsentalla perante elle, o Mio!!ll!
a 'quem tecar inqui1'j\'á testem'unhas e procedeu
ás mais lliligencias que Siío enearreg(ldil9 aol
Juizes tel'fltoriaes pelos :l1t~. 21 , 22 e ,3 di

- lei, ou POl,l cl le's sc mandaritõ fazer, ,egnndd I
deliberação do Tribunal.

Al't. 29. Os indiciados, no caso uo' art. ":'
serão ouvidos por ol'uelO ex!)t:dida na éllnflll'lOl

datle do al't. lOna Rtsolucão tle 31 ,Ic A;o~to

de dhg; e tanlo ne"te càso ·como no tIo art. ",
se lhes cn \'iar{~Õ as copias da queixa com II~ IIU'

'me' do ncallSa ln· e das testemunh:! .
Art. 30. O.; ~lini 'tros sorteados par:! n pr!:

~ullcía, antes ,\e proferirem a SCllttnç,:I, pOllelllO

lilaó,J;,j' pruceder a toJ'IS as t1iligendas quê e~'
'tcn<!l:rem ncce:ssaria, ; em ncn hum caso, pllrélP
se mandarú pr'cceJe/' ú deV<1ss~ , quando n:io rol
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C350 dclla, ou quando fôr segunda, po~to qqe a
primeir.• seja lIulla. :

Art. 31. Os cfftitos ,la pronuo!:ia dcclaJ'alla
no art. 24 lia lci, procellcm conjunctamcntc
0,1010 conscqucnci:!s della sem dcpeodcneia de
declar3ção llo~ ,J lIiZC5 a qucni não he dado arbi
trio algum a este re~peitu.

ArL 3:a. Quandu hon"er parte aCClI',1I1Clra,
cril a:inlillida óI addir ou declarar o libello dr,

Prolllolor, com tanto que o faça 110 prazo lIe
5dias.

&1'1. J,). Se algum outro Jui1;o se intr"meltcl'
no conhucill1elito dos Ileliclos r~ orro:; de amejo
que cQmmcllen'm as pos'oa' Ilt:c},lra,la no ut,
16~, § 2° ria Consliluição , podel'ú OTribuJlal
avonar os autos para p.rflcedcr na fÓllma da ld.

AlIl, ;)(,. Se ao lempo de t1c·er-jlllgar-s tillal
numltl tl proccss.Õ criminaíl r.Hlv 'e acharem ()

Juizes li l"I'es, deferir-se-ha' o i uloament.lI pal'a
oulr,1 ~essão ; c quandu aconteça lIão os haver
entl'e to.los o:; rncrribro-s do l.'ribllnal. eClnVO(l,I\'
sc,hij<, pur SIIl\S, Rnli~uitlades os,Mini-slrils da Re
IlIção ti:! Côrtc qUI~ fôrem precisos.

Esla convncação ~er;1 feita por omcio 110 Pre
sjaenle do TI iLJunal dirigido a', da. ll.claç:ío.

AI'I. 35. Para a execucão tias St;lllencas cri
minac', a sim de conJen;nacão COIIIO tl~ absol
'·içáo, s<\ d~'erú juntar iI Portariá 110 rre::illl:nte,
onlt:nada pclfl § 9" do ar!. 4" .1,11 ld, hunl.a
cerlillüo auth'enlica da eolença pa-"ada pdo S,:
crelario a quc a mesma Portaria eXl'licilalllcntc
se refira.

àrl, 36. A Port.lria, no caso tle enlenca (lQn
dcml... tol'Ía, sl!rú remllltit.la aos Juil.c- c :\utIH'i
dad 's a quem locar aSila execuç:ío ; e , no caso
deah olviç..IQ, secntregarú á parte quando a re
querer.

Arl, 3í. Se O réo que fôr absohitlo no TI'ihu
nalliyer preitallo liança pecllniaria • sefÚ '.::'.1 ... n
seu requerimenlo Ie."alltada pór Porlaria do Pre-
~idenlt . .
. ,\rt. 38, Não Sc poderáõ sup'pril' no Tribunal

as. filltas e omis.Õcs da~ solemnillade s que a lei
e~lge pijra .. interposição e segll imentl) das re
T1sta~,

Art, 39. S~ por qualquer ~esastre lleontecillo
AII.correiQ :c pcrderem QS autr:; remclliJos no
TI"bunal, poder;'l a, partc, com hurna cerlilJão
aUlhentica ') Administrador do correio ela COr
le, pela '1(lal ennsle li désaslre, interpôr de n',vo
II recurso lia I'órma da lei, senindo o trl1slatlo
dos auto como se fossem (IS principad,.

,Arl._ 40. As cllftns rle que trala o al't. 15 da
lei serao conladas pdo Hegimento !le Iode Ou
tubro ,Ie lí54, feito pal'a as Camar:!s de Beir.• 
ftlar na parte relativa aos Escrivães c Tabelliães
do Judióla I. '
3 Art. j t. Os 'emolumentos tlc que Ir,lta o ort.
9 serao contados pelo Regimento de :l5 de

&go to lle .,5n , na p:lfte relativa aos Escril'áes
e Offillial ~hior do exlincto Tribnnal do Desem
bargo do Paço.

.-\rt. 4'1. As cu~ta!l c emolumentos a sim 1'0

glll~t1o~, eOlqnllnto se não Iler no"o Regimcnto,
sarao conladas nos antos pelo Secretario do 'fri-

bunal, c fi sua cobraóça se procollel'iI exel',uti Vll- •

mentc qU:lIluo as partes se .recusarem ao paga
mento.

Arl. {,5. No impedimento do TLaesoureil'o,
ervirá por eUe huma pcs~oa hlonea C!.'bllixlI de

sua particular re~ponsabilirl1\d/i, r. () Secrelario
ti,} Tribunal :;erú o E,;erh üo' ilc tOlla a receila e
t1espcza ..

Ar!. 44. Haver:1 no Tribunal assentos para a'
pessoa, (Iue -;" islirem ÚS lias ses~ões , os CJ"~C"

o G.. veroo faril CoIlOC;lr no IlIgar para c~~c fim
llc -tillado.

Fieãn rev'lgauas as Leis em conlrario.
O Visconde tle Alcanlara. elc Palacil' tio Rio

rle Janeiro, em 2() dc Dtzembl'o de I '30, O" da
Indepe~lIlencia c do Impedo. - C"lll a ruhrica
de S. ~I. I\-Visconde ele Alcanlara.

PR6VIS.o\.Õ DE 20 DJ'. DEZEMBRO,

Cnll. Phocher.

•.!ntdniri Francisco lle Paula e Ilollnnda, Ca
valcantLde Albuqucl'Illle, etc_ Façr) s: hrr':1 JUll
ta lIa Fazenda lia, Pt'o,'inda .Ir) f,:. piritr) ~a"lo
que, lendo-se por l1Iuira~ ""I'.es -encolIlI'a,lo com
falta de 5ello algnns dos documentos insl-I·tos
no: reqlml'írnrnto' qllc e sa Junla eO.-tuma in
fornlal' e rcmett'r a c-te Thesouro, o qlle n;ío só
hc em pn'juizo d. parlc- rCCOl'l'cnlt:.·, que lião
tem nesta C6rtu ProclIrrrdr)res para -ati·fazeram
o respectivo cllo, como aos inleres c' c'"ado
naes, pd~ demora da percepção de !lc01dhal1tc
direito, ha S. M. o I. por hem ordenar que a
Junta ~enha d'ora cm dianlu o devi,lo cuidado
para se não rcpita taL abll 'o, quc lhe cllmpl'c
cl'itar,em ob~el'Vancia 110 § 5° do 1\.1 ,'at'lI IIe I' de
.Junho de 1808. O qllC R Junta liC!mcnle cumpri
l'iI. João Rodrigllc~ tln Silva a fez. Rio de Janei
ro, cm !lO de DC7.emb'rú de 1830. Jo,io Gados
Corrê:1 Lcmos a fcz P,SCI'cvel', -Antonio Franois
co de Pallla e Hollanda Cavalcanti de Albu
,qllerqne,

N B. Semelhantes, I! na mesma rlata, seexpe
dirão a tOllas a PrOl'ineias do Imperio.

POnTARIA DE 20 DE DEZEMnRo,

CbJl. Plancher.

Illrn, e Exm. Sr,-Havendo na Lei do Ollça
mento rias despe1;a para o allno linanc.:eil·o que.
IJa de COI'I'er .10 1° de Jnlhu de 183L ao ultimo
de JIIOllO ,ln 1832, eon'ignarlo unicameol-e a
quanlia de 55:8 16.tr>~-J3 rs. para as despcz!,s (IIIC
por cont'l da flcp;lI"liçüo ,da ~larinha c devem
fazer nc za Provincil1, a saber: 59:,69 " ,~5 rP.
com a Intrndencia ,~ Arsenal (b larinha, córlç'
.Ie madeir<ls, dila- barca' lriplll<ld:o cnm !~o l,ra
. a', calculada caria huma a 20:Jj) mcnsacs. e
16:046~joO cnm o Gorpo ele ('e.le ti"'!', c ele
terminallllo-sc na lIle~ma Lei qlle as· suas di
posições sejão .Ie de jú cumpridas llm 111110 q
fôl' possivel, apres:;ô-me a communical"Íslo l'les
mo a V. Ex. por ordem de S. M. o I. , emquan-



,\V1f10 DE 24 DE Dnnamllo.

E' 830.

~!nnuscriplo aulhenlico.

IILm, elExm. Sr. -'Ropllesent:inrlo oJuitdeP
tI,1 Fr~uel1.il (],~ S.I Romão da C uurca d'l"
I'ocatl\, () escandaloso 'de leix !'Jue lem Im*
cm não se proceder conlm Joüo PCl'e~ra dil Coso
ta, por' ser Capi~ãC) ue CavaHaria ela 2' Li
r!'taOlona lo naqlletle AI'raial, prbnunciado ti
h'll~lO de,'a, a,,' a {fUI!. prooe<!aul o Oll"idor~

uita Comarca, ordena S. ~l. o 1. qlW V. EL
clCfll!gn IIS con vcnienles orei ns" afim nãG ódt
jlro\'iuc-óciar o pl'Csente caso, como de acau
lál' para (l l'ulOl'O a reI ctição ele hum t:ll ab"
so, l'cmeltc.nt1o, para lI1elhor escLareeinícnlo
V. Ex. ,0 OlJicio inl}lt~ u .Lo rcliel'iclo Juizt!e
Pnz. Dcos Guarde o V" Ex. ·Uaçfl, em 24 de Df.
"lcmbro ele 1850.-y~ '0ol'llile ile- Ao \cantal'a.--&.
eDq!le do Rio Pal'do.-:d_cha·.~~ ri. {l. 165 t.4i
mesmo LÍIC. 10. I. I

lo t} Ih(} não 1I'an'mill~hum cxempl I' ,laq1,lella
Lei, afim ue .\.lI' a pl;OÚI}4l1 N:ia, necos 'jtl'ia' P,U'il
que se niin lle,;pcnlh maior quantia ,lo C[ue ii nc·i
ma in,Licndtl. nem, e,,~I~.c pê applrcnçllo ,Hvcl';;a
d:aC(nellp pnL"u (llIe he ~ Lina\l'a, ruzenJo V. Ex.
pill'a i 'sO ii redllcçqll> (lCCS ari;ls no' mCl).eiona
do' estahcl,,;,cimC{~los" p, Jan~IQ iJl)n)pl!intamen,Le
cI)nla do '1Ilc hOl1l'el' pralieadü a la\ rel'pt.-.ito,.pa.
l:a,YI; s~ll,l(.lW~lir!n aQ ,jl}11),t;,l:i q\, Gonhçpimç1lln e
appro\"aç;io. Ocos GI,Ia,l'tle a V. E~. Pa1ílcio,Jo llio
ue .Janeiro cn) 2') ue"Oezllml:lI'o ~lc 133.0.-'1111'
(Juez de Paranaoua.-Sr. 13,11'.10 llc. Il:.\picuru
mirim,

Idem aos l"rcs~llentes lias ou lras P'I'.)\'incias, c,)m
designação ua qllo\a consigll.lll'l,t1al''I a, t.lc·pc1.as
de \lal'in.ha cm caua hUlljlq, cOlll'orJ'\lC a Lci"do
Orçamento.

,pQ~vr. RI lU;: 23 DE< Dt:zr;~{l.

lIIanJJ~criplQ .ulb/!Dlico.

IlIm. c Exm.n Sr. 0 P.arnftipaol.t00 Chaneeller
da Relacão de Pel'l\ambue • cm Omeio ue J {~de

Julho ll'llim , a' rug~' cm ~Ti"eJ':;a oúcasiõcs Je
-alguns I'éo. !'Joe se'~1Ch:jy;':to 11'l'e os na Fnrtaleza
dllS' üit,lcu Pólltas ti aqu.oUa PI'o"iFldo, enjoa gUl3r-

• da ~ ta~~a o'ü;nflleltiualal 5 So'llalt/j)sl do' 8" <J:l0~'PO

..d· Artilhil.r.in c1cr,p.03i.~üol dll~~ .Lillha,.. Jla . lU.
O I. por bem 'lue '(. -Ri., é9a' as -r.on \'61 iculJ,cs

'ordens ao Cón\lMand'lIllc ,Jus Armo, dà rcftlrl la
..pro 'QHfia, afim deoHser a.r-se a·ne cS!ffil'Ía disci
()lHn•• L}OS ,Cllrpos quel es-li'vereúl d,: 61uàrcla ..ús Ca
:dêal', a cllja fallJa se imputãó as 1'l'eqnlÍlll.csre',·e
pc~itlas fuga: dos pr6S~g I éfccidds,. bdm como
que ,c fuçáo e[ebti a& suas l·cópoD!r:rbihdallc •

BO Guarde' o V. E . Puco cm z:; Je ~emboo

de 1 850. -Visconde de, ·ü..lcaoto'.,<'l. -SI'•• Conqe
- lo Hio PaI'do. -Aolu~-se ti: {l.-,.6~· db'lri,Hfmo Li.v.

110 «(a .CÔl'l(. ,,,. '1 II .

- ; Manda S. ~l. o I' . pela Soeretària u Hsla-
do dos egoeio' lIa Jtlslliça, 11eJinett 1',':10 SrJ-

l'Premll Tcibuhalll'C' Ju:tiça o Offioio incluso do
Vice-Pl'esilhmle U,3 PI'O;vinci:l ue S. Paulo., e O

Trllsloi.lo aOlhenticb a l€L1e {Inncxo lIa prbnuneia
qUtl ohrigoll lle 1Jh:scml:HI1Jgauor OuvicioJl tlu1"[ucMa
(}0B1arca, ~alldiJa JJ:t(lj~lúo Jap'u"ú ii pl'isãoc
livraml~nto, cm c·onseqtlcnc'Q! da Jévassa lirada

"elo Juizcie FOl'a; -pela 1Jei da dila Cidade de S.
-huló,· sobre a morte do, Doutor João j$'aptisla
· Badaró, ,(} hem a, !!D'a teJ~tidão que aoompanha
10 Offic:ie liambern ilWlI~sOldG Des'enib:n~gadoJl Gell"
· re.ged· 1 .110 GJ'Jmo da GÔl1te c' Cas~i, I\ilcla qu.al
~~onsl:3' achar-sq aqo06lle Ouvkbo r.eoolhid{) preso
nas Cad<êas t1.e 'ta OÔI'ttl, .Vi:iOOI pel'lclÍcel'l ao :Defe
rido 'frihúnal Q cuJ1hoéimen )10 ue::í~ü6Iueste1)'0

g,'cio.llaluêio dro Rie deIJ~~eÍl·o., e012ií ue Oe
-ze.ml)l'o cI 1J$ão.-JViscdn.de de Aleiln~al'a.,..,

Aoha'~ tirlt. 10211. dO'Liv. I:oit{a. lbôrte..

Mannscfi:>IO 'nlllhclIlico.
. , 1" , ,

, RemeLtcu-se ao'CJ~nGelho para cOl)'u1W,o
omeio,da, Júnta do If.\zcnua ,d'a.,Pil'ovincia 4~'"
~lia, s,ohl'e li nppl'ovoção qUQ oJioita dos cOI'

·l'rablo da col\ectil.I . 5, r". cl)'1 libl'a de,~
verde do subul'bio lIa Bahio, c da eoUuct ldaíJl\'
p0i!to denplUj~ad() do !lanc ,to"Bc~zil.:.

O-u"idb o)PI'~)C\lI'aAOI' da Fa14.c,ll,l,hl" til s~ til!
cs1;(J 'ncgocio os(a a b.astal~t~ pro"Vido pelo,lI{P·
~jsão (te 2(1 de MaJ" iJe Jia;;O" «oinei e~te 01'
iIlustl'atlo e mui zelo o voto tio Esor) ao da t
wnda com que e OOl1fOl'ma. :A. Jllnta telll ~er
p1'JJzild'O o. 'dispo~i!liÍo do .Alval'A~-e ~de Juof
de i 808., e he CoéÇ0S0'lque·a CllWPc.a.

:I, DEGIIEtPO 'DE 24 DE DEZEMBRO.

l\!nou cril1to autbeolicq.

Ten,Jo õdtermioatlb '\'isitllr ã PI'()"incia dr
Minas Gêrncs -e cnm'[irintl.o qóe não padcçl~

eXIledienl\l, do 11'eS'l1eio~ dUI',llHC I a minha ao'
se\i\::in, 11 i Ro,"1)eln qu.! o~ meus' ~liifi3lro /
Seel'ctarid rle E"tado continuem 00 lle3pachl
ordin11l'iu d'a silas respectivas SeCTctária, u,
peõin(~ó em meu nomc; como sê pre3énle !lo

tivess,~, sendo llpprida a falta de qualquerd~.
les pelo mais antigo du 'p ,lo mais gr.tlluadllDl
eoneuTI'encia de igutJI 'lIntlgt1ida le.. E héi, oulr~

sim, por bemalltO.ri~a-lo"pUl.atom.ar~m.reu·
hidos, na cohl'nrrhiuade da. J.eis ',exi tentel,
quaesquel' me~iJa' fLlle sc jlllgHI'~m u':,gCI1te51

proficuas :. puh,tico . egurança c tranql1illldad/,
que muito piu'Uct! lam:iente 111ÇS rééotJ:II!lICU~O. ();
}rí' .smos t\linislr s e Secretario de 'E ,tdllo oIe
nhão assim entcndiJo e executem. Palaem do
J.\io de' .T3neirQ, em ~4 tIl:' eze;nbro de 183u,
9° ua Jndcpendencia c ,ln Imperio. -Com a~'

bric:a ue S. '[\1. o 1.-JlIsé Anlbnio da Siha'!al~

Comll1uoicado por ,\'viso ue:> de .J'!.n~itodl
'\ S3 •.-Aclta- 'r.' ri '{l. J 8~ !dbllLi1J.l1dà~Casl! da 611p:
'plicIIC'ÍÍV, a'úb·to a Il~ ti.'e. 'De e7núto '(te' I 824.

- , '. . I
I'r .'

BE&01.UqA.Õ DE- 24 DE DJil<E1JJlnll. "

o

l\Inn~scl'ipto nulhenlico.

AVI60 DE 23 DJ; n:r;iÉ, um,



Pareee ao CI n c1!lQ qoe ne:,uhuLn dos U-GllS ~on-.

trae ,da C.oIlWa. (los. fi r-. llm libra ue ~arnc

verda dQ .u)J,9id~r) da Baliia. e ua Collecta Elos Im
postos a ra\'ol' (1.0 Bauoo c lã,) cIU circumSl;ll/<;ias
Jc se appl'qvóll'. NiÍp l) .10, porque e~tá cpl1lpre
hCl1llidq na Ini,f)eri'il ftcs~lu~ão ~~ 15 de j}l~ia.
do correnle anno, em. virLQde dOill!0 .~ ÇXflcuio
i, OlcSllla Junla a PJ;Q\,j ãQ dQ rli1.lQSml~!l . ~e 2..1. .
,lo lI1c.smo PUlq;; 11ão e po,J'llHIO ,pompl'e,hj:u,l:C\j,
mesmO (lomO ti C@·lIecla ue 5 I:S\ Ql'(l lilJr~ de c3;r
no vonle ue lO,(1!)· o' . ulJ.l1rbip J I ~auia ha,ja de:
produzir úm.llorc 2:24 :ti; JS. em hum tl'i~OI~\\l,

quaJldl1 (I.do, ubul'bio dI: 'lu CiJado lUIl) fi H.pre
rcndido mais tle \l:ooo:t/J rs. , 'cm conJar com o
Dotafogo, çtc. Ni\o o \lo do impo .105 da B.3nC'O,
porquc mililá a, '01em~a I'azóc i)U1'~ 'se. aolnri- .
ndr;)r na Bahia (;01110 IH) fiio de Janeiro; e se
aqui essa rcnda e cõbra l10r adlOinistração, o
meSlno cutl'lpl'C' ~e ina-11t1c pra-{.Ic. ~ na Pl'ovincia
da Hahia, vi '10 sCI'lnlai:, valltaioso ii Fazenda n
adminbtração li" qnc a alTccauação; o pnnlo
eslll que G zclol~lb l' a~llnd.a·lllTC~itlaà' dilig ,idas
da c.xac~all ~ p3'I'a 6 Y!UC fi Juuto. do,'c' cllfhc(l
pc~,'oa que ONl'rt. pon 15n :1 eon4bllçl! ~u'e 1lC'las ....
.~ POCII1, e c5lliS nftl~(S'C'llr(rlHJidol'íIÓ d<is sel[' tlé
vere', buma !i·c~.qu Q ln lTIa)\ ola s(~jar Alais
n"iúna 1:1l~ Ihe-, ltHn(l.l' corilas. Em \ o 1ic D I

zembro de J850.. " I

ROJ().[u.?,üo. - (}mo pa\'et?c.' Pn'~o, I>lU ,2L~ d
Dezembro, de I ~30 . .u CI~n li l'uhri II -de S,· U/
o lmpCl'lllllw, ..L A lohio ""ondisolJ '<: ,átll<l 01
!anda Ca\'nlnanti .e Ali 1!1(1t1 "qli'e ...... N~. Cii~l'irJ'
actual do Tltes<Jw'o 'é!CLOna~). . (JI •

2
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(') AllJard de 5 de D6U1Rbro d.e 182'1.

llECnEl'O DE 24 DE DEZEAlBIIO.

Co)l. Plancber.

CA.RTA, DE LEI DE 29 DE DEZEMBRO.

IItanuscriplo autbentico.

D. Pedro, etc. Faço saber aos que esta minha
Carta "irem que, attendendo ao que me repre·
sentou José Paulo Figueirôa Nabuco, cIo meu
Concelho~ dçpois de lei' satisfeito ao que deler· .
mina a Carta de Lei de laS de Agosto de 1830,
Hei por bem, tendo oU"ido o Procurador da Co°
rôa, Soberania e Fazenda Nacional, concC'
der e) ao dito José Paulo Figueirôa Nabuco, por

lmp. aYDJ.O.

Eu o Imperador Constitucional e DefensoI Pcrpcl.uO do
Imperio do Drazil. Faço saber aos que este .lvara ""'-roi
que, em consulta da IIlesa do Dcsembargo do Paç(l~ pC lo
presente o requerimento do, Desembargador Jose d lUdo
FigueirOa Nabueo, em que me c"-püz que, leva a G.
amor da patria e do déscj o da melhor educação de scusdj'J
lhos, Ted,igtra as duas obras intituladas: - Colllpen

ridos, eujos modelos a Junta deverd s~l\'uir!

ampliar se fôl' preciso, enten,lcndn-se a ~t:U JlJ.
crirão Deputado, a quem mai:! parlicularmCnlt
incumbe a organisação deste trabalho, comi
Contadoria Geral do Thesouro respectinl, ~lJbre

as duvidas que possão OCCOITer á cerca deslas di,
posições, p Ira que sejão logo removilJ:Js, c "p.
portunamenle se con iglíO os fios II que 1l,la 1m.
perial Ol'dem Se destina. João Rodrigúe. da Sil·
"a a fc~. Rio de Janeiro, em 2 í de Dezembro
de 1830. Canilido CaldeÍl'a dc SOUZ,', nu i1npt.
dimen to do ContadOl' Geral :l fez cscre"el·.-An·
tonio Francisco de Paula c Hollanda Cavalo,lIui
de Albuquerque.

N.B, Semelhante~, e na mesma data, se elpe·
dirão a todas as Provincias do Imperio.

H ei por bem nomear para membros ua Com·
missão que nesta Côrte de\"e tomar conla ii Cai·
xa de Londres, na conformidade lIa Lei novi;.
sima ôe 4 do corrente, que extinguio :t dila C.ai.
xa, a l\larianno Pinto Lllbato, Primeiro E ·CI'lp.
turario do Thesouro Nacional; a Joaquim Tei·
xeira de Macedo, Escripturario da Caixa de
Amortização; e a Antonio Jose da Silva .Junior,
Negociante desta Puça. Antonio Francisco de

I Paula. e BolIanda Ca valcanli de Albuqu~rque,

do meu Concelho, Ministro e Secrclal'io de Ei'
tado dos Negocios da Fazenda c Prc 'idenle
do Thesouro Nacional, o tenha a,~sim cllten·
dido, e faça execular com os JesY:lch(J.; nc·
cessarias, ministrllodo aos referidos ComOli,l3'
rios para o desempenho desta Commis>ão 3i
instruccões indicadas no art. 2' da sobrcdila
Lei. P~lacio do Rio de Janeiro, em 24 dc De·
zembro de 1830, 9° da lndependencia e do 1m·
perio.-Com a rubrica de S. M. o l.-Anlonio
Franci~co de Paula e HolIunda Cavalcanti de AI,
buquerque.

rnOVISA,Õ DE 24 DE DE~E&rBnO.

CoJl. PlaDeher.

~68

I '
Anlonio Francisco de Paula c Hollanda Ca- '

nicanti de Albuquerque, ~etc. Faço saber ii .Jun
ta da Fazenda da Pro,'incia do Espirito Santo
que S. l\l. o J. ordena que O' Balancete da Re
ceita e Despeza mensal, que deve remeller ao
Thesouro, na rc:.rma das ordens a começar de Ja
nei.,o proximo, cumpre que séja organisado de
010110 qüc se conheça não só os rendim'entos que
se arrecadúrão, rtlas tamhem a pessoa que os cn
tregon, e pOI'lJ,ue Leis ou Ordens, com declara
Çàl) lias especies em que se effecluou a entrada,
cuja guia dc\'Crilõ aiO pártes fazer em duplicata,
afim de que huma dellas acompanhe o mesmo
Balancete para sua demonstração. E pelo que
Ilel'tence Ú despeza, que todas as Portarias da
Junta, todas as Folhas, todos os pedidos emfim,
cn' con·equencià dos quaes houver de mandar
razer pagamentos, sejão remeuidos por copia,
em IIT(I .. m a que não só chegue ao conl1ecimen
lo 110 lIlelllDO A. S. as despe:r.as g'le se fazem nes
~a Provlncia, com individuação dos l\linislerfos
tl 01'llell5 que as autorisào , mas tambem as p~s,

~Q.,IS interessadas cm todos esses pagnrnentos, e
n maneiJa por que elles se eifectuão. No Rel-a
II'Tio ,Ja Fazenda npresentado á Camara dos De
pUlados no IInnu corrente achará a Junta' o
lIIeio por que o Thesouro demonstrou a Recei.
ta e Despeza do l\linisterio da Fazeuda, e no 01'
~'alllellto da Despeza do mesmo 1Uillisterio, como
cUlllprovára a maior parle dos arti~os neIle inse-

ficando line toda a outra que,se exportasse,
, (Ifll'ia ser o produeto 10:554.tb400 rs. e não

8:478.Ji)547 rs. ; compute-se, porém, a aguar
dente expol'tada nes e mesmo anno, que o rela
torio citado diz ter rendido no prill}eiro semestre
do dito anno de 1828, a quantia de 1:717.tbo50,
que corresponde a õ:454.Ji)oôo pelo :lOno intt'i
1'0, C H~r-se.ha qúallto mais de 15:414.tbo69
teria rendido o mesmo ~ubsidio se fôra a sua co
brança bem frscali,:ada. Conclue pois o ,Conce
lho que, n respeito da· rendas indicadas pela
Junta, convém proceder, estabelecendo-se o
mesmo systl!ma de arrecada-las pOl' administra •
.ção, como ne~ta Cidade se pratica, salvas as dif
I'el'l:ncas de localillade. Aos Ceolselheiros .lOãll

, SabÍl;o de Mello e Bulhões Lacerda Castello
llranuo • J 0.10 Prestes de i\lcHo e Luiz Moutinho
Lima A i ~:Jrcs da Si! va, parece o me. mo qoe 'ao
PI'ocllrôld(\I' da Fazenda, cOll1lanto que 'a al're
mataçãu não seja elfectuada por m'~nos da do
Iricnniu anterior, entellilendo-se que a arrema
laçiio em taes circumstancias con\'ém Ú Fa~en

da Naeional, por não ser impedida pelos Alvarús
de 28 de Junho de 1808 e 5 de Junho de 1809,
Em 4 de 1\1 arço de 1850.

RCÚlltt{:tíO, - Como pareee ao Concelho. }>aço,
em 24 tle Dezembro de 1850, - Com a rubrica,
de S. M. I.::.....Antonio Francisco de Paula e Hol
landa Ca"alcanti de Albuquerque.- No Cartol'io
aclual do Thesottro Nacional.
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resulta da falta da pODte que houvera sobre o
Rio Morto na Fazenda do Corrila, e estrada de
IUinas Geraes, e a urgenlissima necessidade de
promptamente se constl'11ir outra, ou no mesmo
lugar da que se construío, ou naquelle que mais
commodo e conveniente se achar, para facilitar
e segurar o transito das militas tropas e viandan
tesque girão desta para aqudla Pro"incia, orde
na á Camara Municipal da Villa de S. Perlro de
Cantagallo, que sem perda de tempo dê todas
asyrq"idencias que são de sua altribuições para
a construcção lJre"e da referida ponte, proce
dendo immediatamente ás diligencias ordenadas
pelp seu Regimento, e pela Lei d' 29 de Agos
to de 1828, e dando parle de tudo o que 07.er, e
das duvidas ou obstaculos que e lhe offerece
rem peJa Secretaria de 'E ·tado do- egocios do
fmperio. Fazenda do Corrên, '50 de Dezembro
de I 850',-Jqsé Antonio da Silva Mai:!.

,"

tempo de 20 annos, a propriedade e u~o exclu
sivo cfa CoIlecção Cbronologica Systematica do
Le..islação da Fazenda, e seu Appendice, de que
he Din\entor, e igualmente de outra CoIlecção
respcctira aos demais ramos da Publica Admi
nistração, e do fndice remissivo dos ~esmas

,Collecções que pretenda publicar, ficando no go
zo das garantias, e sujeito ás ~Iausulas e condi
ções expre sados, na mesma Lei. E por firmeza
de tudo. 'o que dito he, lhe mandei dar esta Car
ta por Diim .assignada e sellada com o ~1I0 das
Minhas Armas. Dada no Palacio do Ri'o de Ja
neiro, aos'29 de Deze'nibro, do Anno d.o Nasci
ménlo Ide Nosso Sehh,or Jêsus-Christo de J85\),
'9' da rndependencia e do Imperio. - IlIIPEl\ÀtlOll

eóm .rubrica e guardn..-José Antonio da Silva
Maia: - Com os registos competentes.

I

POllTARIA. ~i 30'DE DEZEMRO.

Coll. Flaucher.. ,
Attendendo S. 1\1. I. ao:incalcula\'el prejuizo

que, euro perdá" de fazendas c perigo de vidas,
, .

ScienliGco para a mocidade brazileira , e Dialogq Consti
tncional Braziliense-, - de cuja utilidade se persuadia,
quando circulem por todo O Imperio, sejao admitt;dos Das
escolas; e porque o snppliçante havia tido com aquellas
obras assaz trabalho e despezas; g'araulido pelo 'art. 1.79,
til, 8', § 26 da Constituiçao Politica ,deste IIJ;lperio, 'me
pedia lhr. conferisse:! mesma graça de privilegio e.xcll1sivo
concedido. ao Brigadeiro l't1al'liniano José de Alldrada e
Sil~a e ao estrangeiro Sil"estre Pinheh:o Ferreira, -quer
para as ditas obras;> quer para a continuação (J,o Compen
dio Scientifieo eAppendices do Catechismo Coostitocio
na,I,_ constantes das mai~ leis regulamentares da Consti
twçao, que fossem 5'aD.ecionadas até o encerramento dá '
sessão legislativa, qtfe te"e lu"'ar em o dia 1.6 de ovem
bro proximo findo; ao que atfe,ndendo \ c ao mais que se
mc cxpOz na ln~qi'pnada consulta ém !jUe foi' ol1"ido o
DllIembargàdor Ptocütã'do' da CorOa, Sobcrartia c Fa
zcnda Nacional, precefienao informação do Desembarga:,

, • I

TOillO '\'11.

lU

dor J liiz lIos F~tos da Coroa e Fazentl. ~acional : hei por
bem, confQrmando-me com o parecer da mesma consulta,
por minha immediata resolução de 12 do mez prqlÜmo
passado ~ conceder ae suppUcante o privilegio exclusivo
q"ue me impetl'3 por tempo de dez annos par. as duas
mencionadas obras - C mpendio Scientifico e Dialo~,"o
Constitucional Braziliense,...em conform:dade do § 26,
art. 1.79, tih 8° da Cot:lstituição do Imperio. l): este se
comprirá como nelIe se contém, e ,'nleril, posto que o
seu elI'cito haja de durar mais de bum anno sem emhargo
da Ord. do li"..2°, til'. 40 em 'contrario, c depois de re
gistado em todos os lugares onde se costtlmão registar
semelhantes a!faras, se.imprimirã DI! principio ou no fim
de cada hum dos exemplaz;es das referidas obras. Dado
no'Rio de' Janeiro, aos fi de Dezembro de 18~7, 6° da lu
depeudencja e do Impel'io. - ÜIPEBA'noR com guarda.
Gom todos' os registos cOl'flpcICl1(es.
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PROVISÃO DE 3 DE jANlITRO.-

• I '
Coll. ~·illei~8.

I I

Antonio Franci 'co de Paula e Hol/anda Ca ,~l

capti de 4lbuquerque, elc. Faço saber ii J'Untj1 da.
Fazenda da" Prpvíncia ~e Goyaz que- S, ,!\l. o.
Imperado,', em ~\i la do seu Officio n• .59, de 29
de Dezembro de ~829, e ,do n. 50, a que se re
fere, de ~9 ele. ~QvembJ'o de ~828, tendentes á
duvida su~cit,ada obre n t1edtlCçáo das terça,s,par.
tes dos Omcio~ de Jusliça: HOIlV'e por bem de
terminar que se observe na referida Provincia
quanto estavn em prntiea ::Intes da lei de I I de
Outubro de 1827, não derog do por ella, a qual,
no caso em questão, só diz que cs Serventuarios
não devem pagnr mais do que a terça parte c!o
rend.ime~tO' dos o.fficios, e na,4a mais indica,so
bre essa terça pnrte. (i) que se· poclic1pa á mesma:
Junta para sua intelligencia c eltecução . ....: João
JoSé de Brito Gomes a fez. lUo de JaneÍj',o, em
:; de Janeil'Q de 185 .. -João Jo é Roddgu,es
VoareiJ'o a fez eSCJ'e\'(~1·. - Antonio Fl'.ancjscp e
Paulj1 e Hollaoda 'Cavalcanli de Albuqucrqüe.

AVISO DE 3 DE JANEIRO.

Manuscripto aulhentioe.

Illm. e Exm. Sr. - T {Ido cessado as f.uoc
ções de ChaoceJler, que V. Ex. OCCUpavi<\ pela
sua nomeação de Presideote da Provincia do
Pari!: Ordena S. l\l. o Imperador que V. Ex.
passe o sello e toda a mais jUl'Ísdicção que exer
cia como Regedor, ao Aggravi ta mais antigo, na
conformidade da lei. Df}oS Guarde a V. Ex. Paço,
em:') de Janeiro de 185,. - Viscpnr1e de Alcan
tara. - Sr. Bernardo José d,a Gama. - Acha-se
li fl. 164 v. do Liv. 'o da Côrte. .

PORTARIA DE 5 DE JA.NEIRO."

lIIanuscripto anthentico.

Manda S. M. o L, pela Secretaria ue Es
tado dos Negocios da J,ustiçu, remeUer ao Su
premo Tribunal de Justiça a copia inclusa do
Decreto de .6 rle Dezp.l1lhro ultimo, pelo qual
bou \'e por hem mandar slIspender do exercicio
do lugar de On vidor da Comarca de Sabal'Ú, em
que se ach<1, o Deselll1Jargadol' Manoel da Cunha
de A7.creclo Conlinho Souza Chicharro, para re 
ponder cm juizo, na conformidade do art. 154
da Constitllição, e os papeis que motivúrão a
me ma suspensão, con tànles da relação inclusa,
as ignada por Antonio Alve de Miranda Varejão,
Official da sobrcdila Srcrelatia de Estado, ser
"indo de Official ~laiol' della uo i01pedimen.to do
actual. E ha por bem que o mesmo Supremo
Tribunal de Justiya foça executar o referido

I
:' ,,' I :,' ln ' .

It~cr~to. P'l.laoio do J,lio de, Jaqpl,r,ç, tltn", JeJa
neiro de 183,.1: iJt ;V'sqop e,~ k-Içapl,r~.. I

Relarão dos'papeís.a que 'lie ,'o(ere a Portaria sUf6C.
, J ;! I " ~

JIumOfficio da \,;am a'ldp~ Rep.ut~ o~~ ~atado
de 1pde J uJllp ~e ~829, r~ ~ttenc1o U!ll omeio

o Cpncellw erq.! çla frpviÇlcia de S. ~au\o, de
5. de;r neiro do dito annlo ~ acompaJ;l~ado II
copia de huma f,~presentaç~.(),que a este díri~
a Cam ara da VilIa da Parnah'y ba contra o ex-Ou·
vidor da C9ma~cí1, de ~.(Jlalll0 o,Des.emba'l'gadOl
l\lanoel dà Cunha de A~er~ao Coutinho Souu
Chicl~orro, e das coplás ~le !Í documentos anue·
xo~ iLmesma repl'esentnção. . I, ' ' ,

Hum dito do Vi<;e-P~ésid'ente(JaProvincia deS,
Paulo, em data de 50 de Julho de 1829, acom
pan.4,\do ~8 '~&j>.oRta dada pelo dito D~sembar~

dOI! Chic.no(l·o,' e:m S\1,él; d~fesil ~ tAd~ d.~ ~
de M[Ili~o''<lo d~to .atino, e dos dOCl,lm~mto 10llt

xo .!J meSJl1a r,espo ta, notado! Com as letra!!
B C DE -,., ,

Bum'dito do P,l'~sid~n~e,d~jlme,s~a )?roviocil,
datado ~e 20 de Março.d,e 1850, aCdmpanb.adodl
outro tto COQcelho Geral de 8 de Fevereiro If
dito l\DJJ.Q ; da representaçã9 original da CaJ)IIlI
daJ>aln~hyba contTII o so.hl.eÍlito ~h.icl},Ç\l'l'O, ed~
docUR).enlOS~al'lne:xiQs, tambem em oripi;JIallOb
ns. -I, 2 5 e 4. , "._

Secretal'i;! Q.e E~ta~o dos 'Ne,gQcJos qa JU!tiçl,
em 5 de JaQ(~ü'o u~ 1851. 'P': ~p iI1lp.e,uill)eolt
do Official Maio)'. A,ntOJll.o â.lvores de lliraub
Varejão.-Acha-s;cl fl. 164v. e 165 do mesmo Lir,
10 da Côrte.

Na mesma data se expedia igual ao mesmo
Tribunal com o Decreto de 22 de Dezembro de
1850, que suspendeu o Desembargagol' João lo,!
de Oliveira Junqueira e ao Regedor da Ca adi
Supplicação com os Decretos do mesmo dia 21
de DeZel'l1bl'o, suspendendo o Juiz de Paz da!l'
rochia do Ouro PI'eto,' Joaquim José da SIIII

Brandão. e o de S. João Bapti ta de Icarabl
José Martins Almada. Por Decreto da IIle mi
data tamhem foi su, penso o Bacharel Fl'aDCi,Sco
Jo é Coelho Netto, remettenclo-se os papel!1
RelaçãO da Bahta.

INSTRUCÇÕES DE 7. DE JANEIRO.

CoU. P/ancher.

NSTRUCÇÕE' para a Commissüo nomoada paI' De~,.tI,
do 24 de Dezombro pI'omimo plls~ado, para a IiqUJ'
daç.ão das contas da Caixa dll Legação d? Lon:
dres, 11a (ór1na da C 4rta de Lei de {~ do dIto t*.
o unno.

J.' Os trabalhos da' éommissão terão lugll

no Thesoul'o acional nas horas do sell expe·
diente.

T
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AVISO D 10 DE JAl'\EIIlO.

1Ilanusccipto alllhcntÍloo•... .
• 'IIlm. e E~m. Sr. - FiI'50 ás mãÇ>s de V. Ex:. a
copiaJ'ucllrsa 'de l1óm paragraphó do _officio do
De embargador AjtH anle do intendente Geral da
Policia, él drreg'ndo int rillament'e do expedien
te da mesma Repal' ção; 'pelati"ámante á cir
eumstaneias qccorrida nQ -ineenc\ifl .da madruga.
moo dht,õ,rlíl <::0 renfe oaja c~pia vai'à ignada
p~on AqtQl1iQ...~lvare de i\1iran<.!a 'V~ e}ão , Offi
orai: de ta. S cretaria dé Estl1,dQ, &ervjndo de
Official Maior no irnpediment (10.a lual,. ~fim
-de!.V. Ex:; ,providenoiar 'oblle· Lm(lo e'Ca o
«I1Lque se ae;- as homba' do AI;senal do EKer
-e:ito, oonfOnme· a naWi.çãp do sob,re.tl..ito para
glJa.phe. Deo. gua.rdp. a Y. x.' pu~o, ePl 1,0 de
:Janeiro c.ie 18.5J...""VisQOI)r1e t);e Alcantllra.-Sr.
l\'larquez de,Paran~l:Iú.-4Gha·SÍlI(fl, 166v. d(l
.Liv. 1 e ·da Cô.te.
-. II. 1;( ~ •
-3'J( -1\' :,AVISofDR 13- DEbJA'}?4tnol _

I 'I lIiahusó;i~tIl'nulhent'ic'o., ..

. i.\l.' o Imperador lna "da re~etter a V. S. o
-requhimeiJto e mais I papeis ii)clusos Ide l\lanoel
Jósé P~teira ~a Silva a resprlilo da entregl! ou
:não dos do'cumenlOs entranhados oos autos nrr
dos: e' ha por bem qbe Y. S. obr!';ue~o~ E. cti
vã,es I dé ta Côrle a cUlhpt'ire!n a lei que "v'lda' a
ent~ega de ,eme1hantes documentos.~eós guar
d~ a'1[. S. 'Paço, ém 15 de Jan~iro de 'l( 31.'-

-Yiscollde ae ~ICántará: - Sr. Jo é J1:lillo Figue
rôa Nabuco Araojo.-Acha-se ti {l. lU? "" ciO"LilJ.
16 da Cá ·te.

I (I"

'..

J Ilhir.· c Exm. Sr. - S. 1\1, o Impérjaj}nl', a-1H
iOp:t,)(td dos pi'incipios de plíilanlbt opia 9:ue doncor
• ri; 5:0 parà o tralado ue -abolição tntal'àe frafico
. da escravalttra, querendo que- MIe téol1a II mais
reügiosa obscrvanêia em lodo o parlo' de.te Im
perio, manda recommilodal' a V. Ex. loda vigi
lancia sobnH~ t~ objecto,alim de que se n[lo pro
cure inlroduzir nÇ>S des a Proviqcia, debaixo tIe
qualquer pretexto que t:ja, e 'cravo algum em
.contravenção ao referido tratado,; cS,\leranlto do

- zelo de V, Ex. , por hum objecto'cJU'e lanl01ote
re Sa li humanidade, a mais re-tricta ob eTVart
9ia nesta sua Imperilll determinaçao. De9s g;uat
d,e li V. Ex. Palacio do Rio de J.an~iro, em I? de

- 54·.... ..,
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fJaneiro de 1851.-Visconde Ue Alcantal'8.-Sr
Luiz Paulo de Araujo Basto.

Na mesma conformidade aos outros Presiden.
tes das ma(s Provincias maritimas dÇl Imperio.

PORTARIA DE 1.9 DE JANEIRO.

Manuscripto aulbenlieo.

Forão pre~entes a S. lU. f) TmIJerador os Offi
cios da Camara ~lunicipaldesta Cidade, de 26 de
Abril e 18 lie Setembro do anno pa sado, o pri
meiro acompanhado do parecer da Commis~ão
da vi~ita das catlêas sohre Q exame [\ que proce
dêra na casa e armazens da Ilha das Cobras des
tinados pal'3 pl'isõ~s civis, e o segundo do relato
rio da mesma COLDrnissão sobre o lastimoso es
tado em que se achão, assim aquellas prisões
como as do Aljube, e representando fl final
a falta de meios que tem para acudit· ás obras
e reparos qne se fazcm 5ndispensayeis; e o
mesmo A. S., que muito deseja ver quan
to antes melhorada a serte ..dos infelizes pre
sós, manda,. pela SeCl'et-aria dd Estado dos Ne
gocios da. Justiça, participar á sobredita Camara
quc, além de achar-se pela lei do orçamen to fi.
nanceiro do 1° uc· Julh.o pl'oximo ao ultimo de
J unho do anno futut'o decretada a somma de

_18:000:t/J para as indicadas obras, se tem ex
pedido ordem ao Thesollro Nacional para SUPPI'it'
com a de 9:uoo:t/J alé o ultimo do sohredito
mez de Junho pl'oximo, em prestações mcnsae~,

afim de dal'-stJ já prLnciI;lio úquel1~s reparos e
obras que fôrem de lOalOr urgencia, assim em
humas como 'em outras prisõcs; debaixo da im
mediata inspecção da mesma Camai-a e se-gundo
achar mais conveniente, espmando S. lU. do
zelo de todos os seus membros as medidas mais
ener:gicas para a prom.pta·~ealisação ele hum ob
je,cto em qucPtanto interessa 'a 1JUlnanidade. Pai
lacio do ·Rio dc Janeiro, em 19 de Janeiro de
J 831 . ...:... Visconde de AJcaDtara. - A.c/la-se á fl.
168 ti. a 169 do ,Liv.. Ioda Côrte.

PORTARIA DE 21 DE JANEIRO.

IIlaDuscripto autbenlieo.

Havendo-se orden-adJ ti Camara ~lunicjpal

desta Cidade que faça dar principio aos reparos
c obras que necessitão as prisões civis do A.ljube
c Ilha das Cobras, cumprc que V. S. expeça as
con\'enientes ordens para que se franquêem "as
mesmas pl'Ísões ús peSSoaS que para li 'referido
fim se apresentem por ordem da snbrcdita
Camara. Deos -guardtJ a V. S Paço, em 2 I tIe
Janeiro tIe 1851. - Visconde de A-Icanta ra.-Sr.
José Paulo Figueirôa ,Nabuco'Arapjo.

I'

Ans{) DE 22 DE JANEfRO.

IIfaDuseripto aulheDtico.

S. lU. O r. , .a quem foi presente à represcn
tação de V. P. Reverendissin13, sobre a duvi
da em que e acha da maneira' por que dc
ve ser apprrn'ado o Vi itador Geral e Prcsiden
te do fqturJ Capi ulo, mantIa responder a V.
P. Rererendissim que devé proceder a tal

respeito, na fórma já praticada derois' daTo.
dependencia, e antes que S. Santidade tive !e
nomeado Nuncio pata o Brazil.

Deos Guarde a V. P. Reverendissima. Paço,
em22 de Janeiro de I 851.-,Visconde de Alcao.
tara.-SI·. Provincial dos Franciscanos reforma.
dos desta Côrte.-tlclta-se d fl. 169 ti. do Lm,
Ioda Côrte.

CIRCULAR DE 22 D'E JA.'NEIRO.

CoU. PI.Deber.

A.ntonió F.'anci co de Paula e Rollanda Cl.
v'alcanti de Albuquerque;'etc. JFaço saber á Jlln.
ta da Fazenda da Pro\'in'cia da Bllhia que S. M••
J. , querendo não só remover Iodas e quae!ljUll
diffi0uldades qu~ possão obstar, á .prompta e bea
execucão da Lm que fixa :is tle~pezas e õrçu
receit~ do anno financeiro de 1851 a IS:h,1DIl
tambem fuu::r applicação della, -no que fôr pOlo
sivel, ao tempo quc decorre d" r_a em dianleaU
o principio do dilo aono financ~iro,_ ~ bem~"

sim conciliar o systema de leglslaçao anlenor
de Fazcnda com o disposto na referida Lei, u
po; bem determinar, qUanto .í salisfação das dei
pe'.Jas ~xadás: 1°, que a Junta, tendo em ,1m
as quantias consignadas aos differentes .gaslol
de cada ~1inisterió" reglllé) as prestações parl
taes despezas de malleira tIue \JS papamentol
hajão de vel'Íficar-se -nos 'pel'lodos marca:dospOl
Leis-, até aqui não derogadas, e á prop,orçãod~

entradas nos cofres das Rendas Publicas, oat
excedendo, porém, o computo fixado na dita Lei,
exceptuadas por agora às despezas dos pretsdl
Tropa c as dos COI'reios, até que sejão defini-

, I P .. • lIIltivamente regulados em cae a I'OVIDCI~; lI,,-
não pague prestação .alg~ma sem qõe preed
demonstração do desllOo que te,e a II ntecedet
te não só para conhecimento ilos saldos quefi.
do em mão, tIo Thesoureiros, mas para ~l
se possa proc.eder contra e~e , qua.ndo te?~
applicado as mesmus pre~taçop.s !I: obJ.ecto ~"fII
50 duquelle para qucrerao de-tlOadas; :;, qlll
'l Junta, como fôr de raz1i~, possa fazer as dI!
pezas accidentaes provenientes de arribada 01

de qualquer diffe~ente su.c~esso imp~evisto, ljIl
ourigue alguma emuarcaçao da l\lar~nha Jmpl
rial a pedir-lhe soccorro, s-aeando Immedia~

mente a favor do 'l'hesouro sobre a Inteodeollíl
da 'l\1arinha desta Côrte, aonde oe devem aJIlt
tar todas a despezas desla na.tureza, p~'a impO!'
tancia das sommas que nesta conformldade sot
prir. E pelo que respeita ao orçamento da re:
ta, ordena o mesmo A. S.: 1°, que a. Jo
trate logo, co.m a mais escrupulosa fiscahsa~~
de arrecadar todos os rendimentos declarad

danos §§ 4, 5, 6 e? do art. 5ll da menciODa
Lei; 1.°, que estabeleça a l\lesa de Di,ersas ReJI'
da's, na conformidad,e dos ~rls. 2tJ.a 28 d~O:
ma Lci, nomeando provis'orlameote o~seu~ E
pregad'Ós, inlcumbindo á ilita l\lesa nao só ~:
brllnça dos .direitos afc~rgo da ~esa de Dlf I
as ll~Qdas 'desta Côr~, 'creada por Deore~oia.
nslrucções de 4 de Fevereiro de 1823, qu o"

clusas se remeltem; mas tambem a de
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tros quaesquer direitos que possão por elIa. ser
arrecadados com vantagem. S. lU. o I. espera,
finalmente, qne a Junta' cumpra restric~ameotc

as divetsas di~posições cont,eúdas na dita Lei,
dando conta ao Thesouro Nacional de quanto
oecorrer a este respeito" .e com especialidade
dos objectos recommendados na presente Provi
são, JO,sé Francisco.. de ~ledeiros a fez no Rio
de Janciro;em 22 de Janeiro de 1851. Candi
do Caldeira de Souza, no impedimento do Con
13dor Geral, a fez escrever.-lptonio Fl'ancisco
de Paula' é Bollanda Cavalcanti de Albuquerque.

N,B. Expedirão.se iguaes a todás as PI'ovin
aias ,do, Imperio, com difl'erença: que, para a~

Provindas centraes, supprimio-seJo parilgrapho
a respeito :das despezas da 1\l!1Hn,ba, e para as
do Piauhy, ~linas Geraes, Mato-Grosso e Goyaz
o artigo relativo á cl'eação da Uesa de .piversas
Rendas foi da maneira 'seguinte: -'Que infor
me bom toda brevida~e l/-0 ,Tllesouro Naoion~l
sobre [) estabelecimento da i\lesa de D.iversas
Rendas. alltorisado 'pelos ar[~, 24- a' 28 da re
'fenda Lei-, prop'ondo logo' o qúe fôr mais con
veoiente:t este respeito" para à que se regulará
pelos principias 3dóptadjls no Dec,retQ ,c Instruc·
çõet .ie 4 de Fp.vereiro de ..8:15, que creou a
Mesa da Admi~islração destarCôr.t~; que incluso
se remelte, .' ,UI i" '

I

AVISO DI~:24 DE JANEIl\O.- "
, • I' I (

Manuscri,pto -a,.uthcnlico.J ,'

IlIm, e,Exm. Sr.-Tenrlo-se ornenado oJuiz
~e Paz da Freg~ezia < de S. José á.o, Ri~ P~eto"
José Candido, Fragoso, qU{lJ jjzcss~ proceder á
prisão dos salteaàol1es qQe em' gl'ande n lImero in·
reuão o districto daquella Freguezia, qlIe se diz
sere~ acoutados·e capitaneados por Antonio José
Ferreil'a Guimarãcs, com casa ue huma c outra
banda do dito Rio, para conseguir,se o fim des~'\

diligencià, faz ,se sómente nece ~ario quco sdIlre
dito Juiz de Pa'L ~,eja allxili'!-uo COLl1 alguma for
ça armada, e por isso dirijo-wc a V. E;t. '. afim
de mandar expedir RS ordens que. fôrem oon,,<:
Diebtes ao Comman,Jante do 'Batillhão do' distrio
to da sobredila F,regul:zia; p-ara prestar com
promptidão ao indicadoo Juiz o auxilio que lhe
requisit'ar a,bem da mesma diligencia. Deus Gual"
de a V. Ex. Paço, em 24 de Janeiro de' 1851.
~Visconde de Alcántara.-Sr. Conde do Rio
Pardo.':"'Aclta.seáfl. l')odoLiv. 10. '

Na mesma data ao Desemhargador encarrega
do do Expediente lIa Policia, pal'a dar tambem
alguns, Pedestres, e oommunican;1o ter-se tam
bem offieiado' ao Presidente da Provincia de Mi
nas para tomar as neces~ari'lls medidas em ordem
a coadjuvai' efficazmente a diligencia e a cap·
tUra dos réo.!\. J

AVISO DE 25 DE oTA.NEIRO. o.

Col!o flancher.

111m. e. Exm. Sr.-Cohv·indo ter·se sempl'e
Conhecimento do estado dos navios da Arma
d,a:~aoional c 'Imperial, existentes nessa Pro
llOCla, ordena S. 1\1. o I. que V. Ex. expeça

as ordens necessarias para que, por todas as
oecasiões que se orrerecel'em os Commalldantes
dos mesmos navios,. em cujo numero se devem
c'omprehender as barcas qué li Lei do orçamen
to permitte ~e conservem llhi armadas, enviem
aí esta Secretaria Ae Estado os c.ompçtentes map.
}tás, em que cumpre declal'!ll'em-se todas as alte
rações occorridas assim nas Guarnições, em que
jáinais se devel't. exceder as respectivas lota
ções, como em tudo o mais relaHvo ao navio.
Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janei
rn, em 25 de Janeiro de 1851.-~lal'quez de Pa
l'anaguá.-Sr. Barão de Itapicumerim,

AVISO DE 2t5 IIB JANEIRO.

Manuscripto aulhentico.

Sobr.e as duvidas que Vm. , no seu omcio de
19 do corrente, pondero.u ter encontrado na exe
cução daLei de 5 dft Novembro do anno passado,
que extinguio a Provedoria dos I\:usentes, tenho a
l·esponqer.Ihe que deve recens.ear a~ contas do
Thesoureiro 'Pelo tempo que ainda não estiverem
recenseada~, sem embargo de não- ter Vm. exer
cido 11 lugar de Provedor os 6 meles que marca
"a o seu regimento para as tomaI', 00 de Qiio ter
dccorrido igual prazo, depois 110 ultimo recen
seamento, cumprindo a I VOl. remetler a.o The
SOUI'(;), sem perda de tempo, as referidas contas
para ali soerem tomadas na conformidade do
§ 8 do 3rt. 2~ da Lei de 202 de 'Setembro de 1828,

'bp.m como os respectÍ'tos invei1tarios c cadernos
com todo o dinh.eiro que existil' em cofre. Deos
Guarde a .Vm. ,P'aço, em 26 de Janeiro de 1831.
-;-:Vi conde de Alcantara.-Sr. Desembargador
Juiz do Crime dos Bairros de Santa 'Rita e Can
deIada. -.d elia-se li. fl. 1,,'1 do l.-ivl'o Ioda Côrte.

AVISO DE 26 DI' JANEIRO.

I\lanuscripto aulhentico.

Em resposta ao Officio de Vm. , de 17 do cor
rente, tenho a dizer-lhe que não silo attendiveis

.as rl1zões com que Vm. pretende desculpar a sua
omissão elD não responder ao Oilicio cio Pre
~idente do Concelho de Investigação, a que se

.mandúra proceder contra o Soldado do Iralalhão
de Caçadores n. 15 de I'linha, José Lourenço,
requisitando testemunba~, pois que, pela Lei de
21 de Outubro de 1,65, não só he obrigado a
responder COID, polida urbanidade, como cum
prir pl'omptamente as requisições das Autori
dades Militarp.s, nào lhe competindo no presen.
te C1l90 l'entilar se o crime p.·ra oque se lhe re
quisitllloaotestemunhas era civil ou militar, nem e
ellas são para organisação do Concelho de Guer
ra ou cle Investigação, nem Ião pouco intromet
ter-.e 5'obre questão de rôro, devendo Vm., por.
tanto, cumprir a mencionada requisição, corno
he obrigado na fórma da Lei. Deos Guarde 3

Vm. Paço, em 26 de aneiro de 1851.-Vis
conde de Alcaotara.-Sr. Desembargador Juil
-do Crime dos Bairros de Santa nita e Candela
rfa.-Aclla-6e li /l. 171 áo Li'/). 10 da C6rte.

j ••
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Aviso D'E. 3~L ))~ 'J

lIlanuscripto authcniico•
..J ' .. . r: fi 1 n'

.~ 11m. e.EXll;J, Sr.-Pjls o fI~ má~ de 'j. .Ex
. flS! 'e Offil.;i1)5 inclu o:;'IHC' , 21' e12~ tio Cpl'
I'CIjl{~,Ç*) ~o,' Çons.ol~cil:q"JQlié Paulo, Fig,ueillô!i

, I • I . . o J '1 ,II

, ) ).l\m~ e..ExlU. Sr!-~~.oís r.quc m~ l'ccolLi-ã aIiIl.l
a~u·se·lUc a rdaç.ão juntill GOp1 o fallo,;s de qpç elJa \5 
til;' cJtão vi os Avisos q~e r/o A'rcrl~':O não hav'a OGu:,r.
da·l\1ór.achlldo, segnoao-me elCp.ozera. Ful-(' obraaa roa.
do L3Hadio, e elCig' todos os esclarecimentos que acho

.'
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na cil~b.do Su pmmo TI'ibuóal ue J ustiÇfi c as Iii
lhas dos malcriaes que sé c~mpráriio para II di!!
Ca a, as quacs acompall!Jilrü(J n t:ita lo Offieio, .ão
I'emeltida na data deste ao ~linistro da Fazcnola
para fazcl' ~entrcgar a1) 'fhe.oureiro doi mesmo
Tribunal Vicente Pór6rió"S€I.rtls Scrpa Nogueit'a
a s,,!a ~'mportallcia, cllmo y. EI{. infol'J;na, d.cve,,·

, ~ d' d,'!' • • . 1 II
~o " I X l ora em Ia,nte, en Vlar mcnsa mcnte
a~êsla "êCI'tHariu dc E:'a(!ó. huma foHI~ rl~ dr.s-·• "í-; 1_· • 1'\ • I '.
p ~a ~uc en~1 ocCorrer Jlara a m~ndar ,allsfll1.er,
c {[ue, respeito aos ~JTanlos prCOISlJS para o s r
vi~o .:lo' rel'erido TrnJ\lnal, V. Ex:. os pl'Ovcril com
t~da ~ e]ono01ia, nprovcitandu, para C,i5C. um,
o gue servia n~ extinc'ta· Mc a dll Dc crnbarpo ao
Paço., q'ue -V. Ex. f:Irú receher do seu Thesoul'ei
1'0 por hum invenlario em rÓI'ma. Deos Guarde a
V, Ex: Paço, em I' de Fevcreiro de I 85t.--Vis
coodc de Alcnnla,I'a. - Sr. José Albano l."rago
soo - .tic!ta-se á {l. 1>7 elo Liv, Ioda. Côrte.

A. VISO DE l.Q ;J,lE FEV~nEII\O.

Manuscri )to .!illtb!:.nlico.

I1cspondcndo a V. S., ncewa do seu OlTicio
dr. 2 do târl'cnte, (*) tenho a dizllr-Ihc que, d'pois
ue Cinda a ohl'a pertencente aI) Supremo Tl'ibunal
dc Ju,:tiça, se tl'alarú entiio de apromplar o' com
modos para és intt:rl'lIgatorio', e qo Sl~ .Iel'c
eútcndel' com o Pre illt:ntc UO rcfel'i rlu Tribltnal,
pelo que rc pcita aos as 'ento' para a têa ou
grade. da Ca a da Supplicação, alim de' que,' nha
eóta dcspeza incluida em huma /lÓ folha. Dens
Guarde a Y. S. Baço, em 19 de Fevereiro uu

I ,

C·} lUm. c E:tm. SI'. - Em ,'ista da respost~ inclusa,
acho que não tem huma execução pleua, leg~l c solemn,e
o DecreLo de 17 de Abril de 1824, COmO muito iro portám,
e reconheço del'ido ao illLeito implemenLo do a,·L. 159 da

I CopstiLl,lição P"litiça do Imperia. He pac isso, e porque
nã,o.descubru modo alg"m de achar hU01 local mais COlD

modo, e em que JUais ecoijOmic:llnonLe se arranje a
ca.iI p;tra semelhante operação, qne eu me Icmbro de pro
pór a V. Ex. que dcsde já se comece a romper a sala qne
no 1lavimento terreo da easa da roa do Ln"radio se des
tinou do lado direito pa,'a as audiencias, estendendo·a
até o lado em que fica a Secretaria do Tribunal Supremo
de J usLiça, isto !lI!. a f,'enle opposla sobre a ~hücara que
pertencêra ao mesmo pl'edio, aproveilando assim dous
vãos q'le se .chãO 8e1n algum destino c de todo desapro.
vçitados ,e aiuda por rebocar ,i etc., tendo lmm delles e
assaz éspaçosó servido de amassadouro de cal; e preparan
do·os con venienlemente de modo que se arranje a cas" dita
de àudienciàs, jllterrogatorios, e meslllo hum local para o
cofre. 'Iodas as manhãas, até RS 2 horas da ta1'de, póde estar
ahel·ta desde as 7 a mcsma sala para os li os maroadus no
Decrelo cilado, e .()t:pois st:I'\'jrR, para as audiencias, po
dendo assim combinar se, pois a Chancel/á!'ia se tad aqui,
posto que me locommod mais, Ils lardd em quo não
boja audiencins podel'á estar I'rarlca pllra os mesmus inler
l'ogalol'Íos. São precisas algumas baucas e assentos. li
dc.peta a todos oS1'espeilos não póde scr muito cooside·
cavei, ~ tle ta! obra para hum fim tal estou promplo a in
cumbir·me, podendo afiançar a fi.cali ação e economia.
Ta.mblllll aproveito a occasião para rogaI' a V. E:-;. me
mande j'restF os asspnlos para a ll)a ou ,gora de na' casa da
Sllppli~ação, em que tem ing,'cEso o povo, segundo a dis
posiçã~ do att. 3,4,5 e 7 da ~aJ'la de Lci de 9 de Novem
bro d~ i830, b pela igualdadé da razão, nascida do art.

• 44 d" Decreto de 2,) do. Dp;e)ubl'o do Plp.smo anno; poia
que ha pub licillade d,e sessões. V. Ex. a hum e outro )'ea
peito mandará () bom. Rio, 2 de Jo'c"cl'eiro de 1831.
111m. c EXUl. Sr. iscondo de .Ucan/ara. -Jose Paulo
Figueirua Nabuco Araujo.

I •

AVISO DE 10 DE FEVEREIRO.

lIIanusc,;pto allthentico.

S. ~l. o ~ ha por bem O1'denal' que Vm.,
enteodendo-se com o Omeial ~laiu,. da ',Sc
m'ctada de Estado des eggcio.s da JU~'liça, pa se
a cxaminar na ca a em que tCl1l estalto a Ty..po
graphia Nacional. ao Pas eio Publico, os quartos
quc eslão deslinados pa.ra a sourt:dila Secrct:\I;ia
de Estado, e, de accol'do com ellc~ haja de man
dar proceder' aos reparos e ornalos ((nc ofôI'en1
nccessarios, apresenlando nntes h\.lm ol'çalllento
da despeza que SCI'Ú pílra o rd'crido fim inrlis
pensa"el, licando na intelligenbia.;.le que, logo
qu~ se tenha eíl'ectuado a mudança da Typogra
phl3, muito convirá tratar immediatamente 1I0s
arranjos da Sccpetnl'la de Estado Hara podor scr
qlJantp antes para ali transferida. pcos Gllarde
~.YLU. Paço, em 1'0 de Fe"erciro de 185 .. 
t I,soondc ~e Alcantara. - Sr. Domingo MOIl

elro, Architeeto das Obras Publica.

AVISO D'E i 7 DE FEVERnrno.

Manusc~ipto allthenticp.

E IUro. c ,Exm. Sr. - â.oerc~ do Offici~ de V.
Ib:..' de ? do co.rl·ente, oíl'erec.e- e-mc I'espoo~tl!'

• que as fenas dos 0peral'los qu~ tlllbalhilN~J

1\1al\U crigtu authentjco. i I

Eml resposta ~o Offieio que V. S. me dirigia.,
cm 28 do mez passado, acompanhando buma
representação de Cus o-dio José Borgcs, PI'OPl'iC
tario e 1'1estre 40 Pílt~cho f.o~t\lgucz Tl'iwnp!to;
o'processo com que farão l.áL)ça,?os a bordú
do dito I'alacho pelo COO1m,lndanle .tI,l Coneta
Be~parlhola ~[ontezltma fi hO'men debnixp' de
prisão, e bcm as i!TI ;]wioqúirição a quc pI'dcedeu
o JlJi~ do Crimc dos Biiií'l'os ele·,S. José c '/l, te
nbo a 'dizer;lhe que O G''II'CI')10 do BI'a1,il não
toma «'ôtJheci01cuto de I<rimes 'cóínmetlido em
alto mar por .ubditos estrangeiros e contra é3
lrangciros, como são- o ue que trata o dito pro
ccsso, que, por i so, reelwio a V. S. Dcos g-uartle
3 V. S. Paço; 6m 8 de Feverei'l'o dt: 183 I. 

Viscondt:; de .:Alcantl\ra. - Sr. Anlonio Augusfo
MO/lleiro .lte ·Barros. -Aoha-se á {l. 175 v. do Liv.
10 da Cô'rte na Seoretaria ((rt Jltsti~'a.

premo Tribunal de ~ II tiça C Casa da Supplica.
ção, afim dc qu~ V, •x.• tomapdll a seu cargo
a '0 peçção 10 que resta a fazcrpara os ana 1

io Ü? mcsmo''Tribuoa~ visto estar concluida a.
<flíia aéIo quc'penenc&:'I Casa da Su'pplicação,

.. f ~- \ (l ti! f, 1.... f \h ..iõJôrme com o 'seQ parecer oJ,lrc aS o as ln-
se dI IÍQ mçricignar\o Ollclo ad 'lldó corrente,
, 1.1/1/' E' J . • , t ,,'<Iel'cm o • x" quanto ao pagamcn o e r,,·nic -

" "1"( 'II' .. \" I' "s 'uas mesma, o la" eumhlrll' o que .c,( c ,-
mih?:u ~IO ex .c'haneehé~ d~,C,d la da ~lipp(ica'ç~o,j
e I AVISO de 28 rlê janeiro ÚO 3nno lindo, Clll
se Ilhe remelre l'aLl'lben juMo por ~or·ia. 'Dcps
Guarde a V. E~. Paco cU) :'>'1 de Janeiro de I '31.'

ti" .' _ 'F.''' 1
-'Vi cOf<;le de Alnanli:\l·a.-Josc Albano crago rj.

- Acha·sc d {l. 173 do Lit1• I citado.
r

• ~o\VISO DE S DE FEVEREIRO. I
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AVISO DE 25 DE FEVEREIRO.

r

'2"PORT-AI\IA DE O DE ~EVEREIRO.

ColI. Plancher.

ftfanuscripto alltbcntico,

Aeeuso a recepção do Omeio de V. S., de
5 do corrente, e participo·lhe que, por AvilO
de II deste mez, se communieou aô Desembar·
gador Promotor da Jnstiça interino, em respOlll

Para melhor regularidade do serviço, convém ao seu omeio, acompanhando o auto da vi iII
que, d'ora em diante, nas partes que os Com- dOa Cadêa, que S. iU. o Imperadol' esperava 110sea
mandantes dos na vios desarmados devem dar conhecido zelo que elle desenipenharta satisfaelo
toflas as semanaS do estado dos seus navios aO 'rinll1'ente a serventia de t,io honroso cárgo, pro
Commaodante da Náo lmpel:adol' do Brazil, em;) pondo as providencias que julgasse necessaria;
quc este dirigir a essa Inspecção, -para subir a esta a bem dos presos e ens proces~os; c o me mo
Sei:retaria de Estado, por in tCl10ledio do Quar- A. S. confia igualmente da exactidão e intelligea.
t.el General da I\larinha, se ueclare sempre, não só cia de V. S. que proporá' todas as meqidas qut
em que tmball10 sc occllpão aS respecti vas guar- fôrem 'conducentes e proprii\s .i' melhorar a sorti
nições em cada hUJD dos di", da mesma semana, daquelles infclizes. Deos Guarde a V. S. Paço,
mas aioda quaesquel' outros objectes quetil'erem em 25 de Fevere::iro de 1831. - Vis'londe deA~

occorrido nos mesmos dia~. O que V. S. farú cantara. - Sr, José Paulo FigueirOa NabulA
cumprir. Deos Guarde a V. S. Paç(\, 25 dtll'e- Araujo. -Acha·se á (l. 1?7 e 178 do Lio. 10 dl
vereiro de 1851. - Marquez de Paranaguá."::" C6rte.
Sr, 'fristã o Pio dos Santos.

1851. - Visconde de Aleantar:l.- SI'. José Paulo
Figueirôa Nabuco Araujo.

I)'

- I

PROCLA.MAÇÃO DE 22 DE :FEVEREIRO.

CoIl. Mineira.

l\lineiros! Be esta a segunda vez que tenl10 o
prazer de me achar cn tre VI.i5, Bc esta :\"s~gunda,

"eZ' 'qu'e o aluor que eu consagro ao Bra~il aqui
me cOnduz.. ' ,

lUineiros! 'ão me dirigirei sóroente a "ós :
() inte\,esse geral, eu fallo poi COm todos os
Brazileiro . Existe hum partido 'desbrgaui adóI'
que, aproveitanuo-se da; circulUstaneias pura
mente'peculiares da Ftança-preten'Ue illudü'-vo~

coo') invectivas contra a minha inviolavêl e sa
grada pC.5 oa e cootra o Governo, aúm de repre
sentar no Brazil sceoas de horror, oobl'indo-ó de
1010; co\:n o intento de empolgarem empregos e
saciarem suas vil)gança~ e paixões particulai'es ,
a despeito dó bem da Patria ~ a que não atten
dem), aquelles que tem traçado o pllmo revolu
cionario.

Escrevem sem rehuço e concitao os povos á
federação; e cuidão salvar-se de_te crime com o
art. 174 da Lei Fundamental que nos rege.
Este artigo não permitte alteração 'alguma uo I

esseneial da me lUa lei.
Bavel'á hum atleotado maior contra a Consti

tuição que jurámos cefcnder e sustentar do que
prete.nder altera-la na sua essencia ? Não será
isto hum a.taque manifesto ao sagr.ado jUl'<Jmento
que, perante Dcos, todos nós mui voluntaria
mente prestámos? Ah! caros Braz-ileiros, eu
não vo~ fallo agora com.o vos o Imperador, he
sim como .VQsso cordial amigo. Não "OS, deixeis
illudü' pl!r doutrina que taoto tem de se4uoto
us, quanto de pernioiosas. Elias só podem con
correI' para a 'vossa perdição e 'do BI'a7.il, e Duoda
plIra a vossa r6licid~de c da Patria..Ajupai-me a
sustentai' a Constituição tal qual existe e nos jura- I

mos. Conto comvo:;co : contai comigo. Imperial
Cidade de 001'0 Preto, 22 de Fevereiro' de 1851.
- IMP!!R.!DOR Constitucional e Defensor Perpe-
tuo do Brazil. .).

• AVISO DE 26 DF. FEVEREIRO.

Manuscriplo authentico.

S. 1\1. o Imperador ha Ror bem que Vm. Ti
presidir ú exl1~acção.da,lotç-.ria a ra"or do Empl!
gaçlosPortuguezes.)~eo Guarde a Vm. Paço,em
26 de Feyereiro de 183 •. - Visconde dfi Alean
tará. - Sr. Desembíll'gador COI'I'Cgejlor do éild
da COrte. - Acha.-se fi (l. 178 do mesmo Liv. 10.

AVISO DE 28 )lE FEVEREIRO.

ManuBcripto ,autbentico.

I (111m. e Exm. Sr. - Passo l ás mãos de V. Et
a inclusa repl'esentação do Provinoial 'dos ReAlr·
mados Fr<:lnciscano desta Côrte, exigindo que!!
omcie ao Consul de Portugal para fazer parti
na primeira embarcação que para ali seguir o
Religioso Professo-oa Provincia de Chabrega di
Reino do Algal've, FI', Fraol:i co da Cpnceição
Leal, pelos motivos que pondera, afim de qoe
V. Ex./ pas c as ordens competentes para ter er·
feito esta exigencia. Dcos Guarde a V. E:t'. PaçO,
em 28 de Fevereiro de 1851. - Sr. Francisco
Cal'Oeiro de ~ampos.

---~

, POR'11 ARlA DE 28 D'n FEVERl!/lRO.

l\'lanuscripto autbenlico.

Levando li Augusta Presença de S. 1\1. 0 111I'
perador os Omcios do Pre ideute d{) Supre~o

Tribunal de Jl1stiça, datqdo' cm 14 de JanCl!~

proximo passado, c~m que reenyiill'a os,papeU
de criminalidade li.p:; Desem ~rgadores nlaaOd

da Cunha tle Azeredo Coutinho Souza C\1ich~r;
c Joao José de Oliveira Junque),I',!) uspeDSo;" o
exercicio dos lugares: o I. 0, de Oli"idoc tia "o'
marca do Sabar{l, por Decreto pe 16 de Dezem
bro do anno passado; e o 2° de Juiz do CrimedOl
Bairl'Os de ~' Rita e Caodelaria, de Ja Côrte, por
Decreto de 22 e1'o mesmo mez eanno, na con'
formidade do art. 154 da CohSlituiçno, e belll
assim as originnes Portarias ue 5 ·do me mO ':
de hneil'o, com que se envilirfió por e ta
oretaria deEstado os mencionados 'papeis e refe'
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AVISO DE 1 DE MARÇO

l\Iaollscriplo aulheotico.
IIlm. c Exm. S.·. - Cumpre-me cOlllmunieal'

a V. Ex., em resposla ao Avi o (Ie 5, de Janeiro
passado, que V. Ex. me dirigi O acompanhado da
~ota do Encarregarlo de Negocios de S. M. o Rei
f.~ Franceze, qne fiz expedir as orde'ns ào Pre
~ ~nte da ,Proyincia de Sergipe d'~I-Rei, e an

Ulz de Fora das ViIlas de S, Anlonio de Sá e

cl (')dPor Aviso de !l5 de Abril forão estes Magistrados de·
rc~\ ?d pelo GOTerno jllsticiavt:is da Relação Provincial,

e h Os ao Presidp.ole deUa todos os papeis.
•

TO~O Til,

ridos Decretos, por copia~~ ao mesmo Supremo DIagé para informarem cirCllmslanciadamente so-
Tribunal para o execular; expondo o dito Pré- bre os insultos de que se queixára o France7, Gone,H
sidenle terem sido pela maioria dos votos do Tri- acenJa do assassinio de NicoUIO Rinalltl, bem
bunal julgadas não cumpriveis as mencionadas como do éstado do proces o que, e icril fOl'mado
Parlarias, como oppostas úliltcral observancia dos por este aCOGlecimen~o', ,e quc, mand:lDdn procç~

3rts. 154'. 179, § 60 da Constituição, c prc,le - úer nos exames nece sado, sobre ns IlHlÍS objec
13nllo não re.ponsabiüsar,se por sua ;J ssignntura. tys r;néhcionatlo naquelln nota, vr.rifirÍuei que,
por nãq ler "oto, e ser-lbe POI' lei tão -ómeote na data de 2. çle Janeiro cIo i1nno pa-:sado, se lIa
incumbida n expedição dos actos c10 Tribunal,. v)~ ordenado ao Presi,lente du Pro, incia de 1I1i-
solicitando a finn! a existencin ue huUl \ino on- n,is Geróes 'lue informasse igualmente .obre o
de se lavre rle modo 'que faça-se huma ncta de', procedimentos que ~e 'uevcri5o ter pralicil,lo pqr
todo o aconlecido no Trihunal, por todo a s,ig- occasiãp da morte (le Davill J:{ocl; flue. 'tcndo
nalln ,nestes e n'oulros ca 'os cm qne haja ,·o.tn,- aqudUe Presidente respo,{dicfo na dnta t!<:'19 da-
ção: foi o me mo A. S. 'ervido manJa'r, pela qhelle me'mo mel'., qlle passal'a a ~xpedir as'or-
Seerelnria ril: Estado dos Negocic).; da Ju liça, d~n$ neces5arias ao Om'il1or da Com-arca lio Pa-
deelar.u ao Supremo Tribllllal,de Ju 'liça que as racalú, clima alé ao p1"l:senle ncnbum 1'1. ultado
menciunadas Porlarias cstão rle cónformidade len]1il dado de tal di)igencin, pa~so a exigir no-
com o art. 1St. da Conslilnição , porque, ~elian..:_ vam,cnle as informaçãe Ilecp.s~aria' p<lra a: 11'.1115-
do·se os dilos l\lngistraclos no exercicio dos Juües milLir a V. Ex.. e. finalmente.' qnc a resp~ito ""-
de l' ln taneia , ao Poder ,)lOllcrador compete. a !Lueixa fejta pelo Eram:c1, Fr~ll;ci:cQ Drl1~sc n com
faculdade de su pellde)o , gllaruada a fórma a Inrórmaçã'ó e sumID.ario a qne proceu!lu o .J\li~

constitucional, '1 (lUal "oi'ob.scl'Yad~; .que, il:l~a[ll d~ F?ra, d,~s Vil:l.~i' cle ,Sal1,to A,!'tollio. çle);;i c ~1,1
mente n;io podem reputae-se o'ppt>st~s .ao, art. ge, que remCUi a Y, Ex. com I) li. \'Is/) de 2H <le
179, § 16, poeque, ndO sendo' piara a 110Jlrina • Deze,mbro dQ nnno passa'}o, ttôW se cQllclll\do'
,Iesle artigo, tão It'Qge e~lll ele entender-se por ~ste object(l~ re tando á. parlc, <juandQ se, não d~

elle abolidos 0.' I?TivilefTios dos fôros ((ue, pari\J p-or s~ tisfcitn CO'01 n' diligenc' ii pr,alicnd<1s por
I " d 1\"" 11··.fI G j I' 'I' , . d' .ler ngar a cx.tincção do os .1o,e.\ elro , reeo- aqu~ le II 1,I1J~tr~" Fcc9rr~, 39' f.\als 01' 1I1~1'I0~.

l~heceu a AssembJéa ser n 'Ge?s,nria huma lc.i,;J?ci!~. l{foS C:ual'Cle: y. f;x. Pa~Q, ell,l o I: dI: l\lal'çu
l1cuh~, o clue prol'3 consr,gu'1I1t~m,ellle a c5lnl~:. doe "I 3D I. ----:' I, cp~)d . de Alc3).,tarq. :-51", Fl'an·
n~açao da exislencia dos olltr.o /OI'OS~ emqua~1 o CISCQ.Carnelrq de C~nl?9s." 1-
nao hOIl\'er medida legi.latlV,'1 em cOlltl'aç11l; I r ,. , -.c
portanlo, cndo os dous 1\Iagi'trados 5U pensós -r ljORl'ARIA DE ~ DJl .nr RÇO.

Desembargadores da nelaçân ,ue Pernambuco, Coll. Plancher.
com p_o se c _vencimento d.e ,antiguidade, po tq,. Cumpl'in do 'e,'it31' ns que_tões que llial'iamcn le
qu~ na~ tenhao nella cxcrClClO, c go:r:aod?, pela, se 'uscitão na 'Admini lração -de Di "el :(lS Renda'
leglslaçé~() actual, de todn$ 3S prerogatlvas ,~p. sob1:c a quaJific3ção do café, o Escrhão da (Iita
que ttozao. os Dp.scmbargac1ores que q ~e.m, de':la\l A:dminislu(lção, quesel'Yll interinamente tle A.dmi-
aqlleIle5;, l~ualmenle co.mo esle ) sel'l.ulgados nq nistrador, fa93 obserwlJ', a esle respeito, a escala
me mo IrIDunal. Consllleranclo, porem, S. 1\1. se""uinte: I' clnsse o-rãos chumbados i!maes c
o1m d . '-.1 .'. d T'b I" , " . ) bpera 01' a 0'pIOJaO lia malOI'la o .1'1 una.' inteiro; 2", dilo com algnmas.pinta. ou que-
e em consequ,eocla. que, qllalque,.: ql~l) seja o T~~- bras; 5", ditos muito d-esiglJacô 011 cmbranqoiça-
bunall1ue hnJil de Julgar li Cr1mlOalld~,ledos dl- dos, etc.; 4', café I'estolllo ou rle cscolha. Rio
to~ Desemb(lrgadore~ sllspenso , (I Sentença en- de Jnneiro ~m:5 cle l\lareo de .831,- Antonio
Yo1ve.a que tão de incompeotencia que cu~npre Franci co de I?aula e HolÍnoda Ca...alcanli de AI-
e~ pl'lmeir'o lngar decidir p<,lra Qrma,~ (I jurisd,il.)- huquerque.
çao: !1ouve por bem ordenar qu~ fo se \e,v:L_d • '.
a duvHla ;.. Assembléa Le"blativa e) bem cbmo REGULAAIENTO DE :> DE j\JI~RCO,
li necessidade do liyro que lelnbra o Pre 'dente ~ .
do me mo Tribunal. .Palacio do Jlip de Janeiro, Coll. Bra,..
em 28 de Fevereiro de 1851. - Vi-conde de AI- Convindo abroviar e ,i'flplifi~i\r o c~pedienle

cantara. - A cita-se á {l. 178 1>. do L. Ioda CÔI'le. e escriptu ração .11Q despa,chQ 110s ~cner.os ~ que
não estão imposlos direitos, o l~ c;riviio da All
ministração de Diversas Renrl;Js 1 acipnaes . CJ\IC
interinamente serve de Aumini~lrador, manda
rá observar n cste respeito o seguinte:

J. o Os proprietarios ou me-tres de embar(;a
ções que tiverem ele oavegn r para os porlos d ,sle
Imperio, escre"eráõ no alto ele hum3 folha de
papel que - a embarcação, tal. de que h~ pro
prietnrio li'. e mestre S., vaI carregar e oaJlIf para
tal porto d(J costa do Bruzil- , e po.ndo e~lão ii

data, se assignarúõ logoo no lugar Im~lCulllto 11

essa declaração, que de,'em deixar na l\le;a da
dita Admini ·lraç;io. t

2. o Se o IDe mo proprietario, mestre ou qual-.
55
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ô. o Conheciínento de haver pago o imposto
das embarcações estllbcleciao pelo Alvará de 20

de Outubro de 1812.

2.· O Administrador, achandd correntes e em
devida fórma lodos estes documentos, p~ssa.-IQ8

ha ao Escrivão àu Omcial encal'regado do Ex·
p'cdienle do De pacho l\Iaritimo, o' qual; ii vista
de1les, farú ii conta dos direitos, contriOuiçÕes e
emolumentos que deve lJagar a cmbarcaçó\o, e
entregando-a ao The oureiro encarregado da sua
arrecadação, este rece,h ró da parle a importao
cia totaf, e o E~crivão L!1'a carregarú em -receira,
lanç;.IDrlo em colulJ1nas' distinctas o que pertence
a cada Rep?rtiçâo. ..1 .

5. o Para o lançamento dos JllO"S direitos, coo
tribuições e emolumecitos , ha ved hum so livro
de receita que será escriptur'j(lo como o modelo
~ A - , dispensando se assim os que até agora
havia.

4.· Feita a carga ao TQesoureiro li po ta a -ver·
ba tIo sello nos documentos do despacho, o Es
crivão dará ft parte uma guia como a que mustra
o m~delo - n-, assignada por el1e e pelo Tbe
someiro e rubdcada 'pelo Administradór, para
coio eHa sle mostrar desembal'ac&do DfI Seel'eta'
rIa 'de Esta'do aos egocios da l\Íarinha e ahi re·
cebel' o passaporte. E'stas guias, POI' maior bre,
,'i~aáe dó exp~d!éiít'e, serão rm'~ressas com,o
claros necessarlOS para se enellerem COIl,1 as cu
cumsl~ncias que mostra o dito modelo.

5: 0 Além llos direitos, contri~uiçõese emo'
lumentos que já se arre'cadavâo lJa dita ~lesà ex·
tÍ'ncta. serão por maior commodidade das partes
ar~ecauados tambem pelo dito Thesoureil'o, ~s

criptUl'ados DO mesmo li vro de receita com adis·
trncçiio acima ordenada. I.. Os direitos de pha·
rbl que ora se arrecadãó na Alfaodeg~re1Qs :Em·
pregados da Junta do Commercio,' 2.· ,A taI3
do SelLo do Papel a qúe fôrem obrigádos 05 do~u'
mJlntos do despacho, e que ~I'a paga até agora na
oompetente Recebed(lJ'la. .

6.· Logo'que se concluir o despacl10 ,lO Ad·
ministrador fal'á aviso á Administração do Cor
reio do ,dia da sah1dà da emba 'qação para se
apromptareI'n as malas 'lue h6u verem dp' ~o·. ~-1
tc:r-se para 0'5 portos'u duc e'II,l1 f. rq S~1J1 " ,

,. o Nb fim de b\ II ik.;r r.tifdm .E/i I ~!'Hub /
cnnta n li,,,·.... G' cilfl:lt ',op o'lVil .h !lbclJlBe ,~,
elp .~. , DV nUI oh oioelr,q, .b1Udi'tT !lql~. f(1 ,

JI. uf> (ln Olléf T- .1 C81 a ()"Ii:>,,· .,~r,J nc 9.c /!l'
,~"Ô' nbor", l)~. ,(1 "'l',~)\ 3t-1 h' -. '1I:JCl, '\,
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(]uer carregador pretender embarcar algum ge
nero ou mercadoria, apresenlarú numa nota' da
maneira seguinte: - F. e'mbarca para tal porto,
ria embarcação tal. tán'tós volumes dos nllmel'OS e

• " t. \ bmarCas. u margem, com tantas.peças, alTO as 0llr
mcdiaás de tal-, com data c as!lignatura,trans-~

d li ., I,' I' Icre ven o lIe~ols a me nla nnta no pape amma
ord,,:nado , qUfl assignartl com a data competen~
le " e' assim cOlltinuaràõ a 'priltic,ar successlva
mente até o1tim 'r-se Il carregamento da embar
cação.

5.· No verso da nota 'aeima mencion3(la será
à ordem de embarque, decltlrando o lugare dia,.
com as assignaturas do i\:dmÍliistrador e Escl"Í j

vão ou quem suas yezes.ITzer, sel'vindo de guia
para acompanhar o genero ou mercadoria até á
embarcação.

4.· Os comestíveis concedidos pará u'o le
consumo dáS embarcações qiie nuveg'ão para' fóra
do Imperio e as prodacçõcs e manaufacturas es
trángeiras , por bso que não eSlão sujeitas a di.;
reltos de saJ1i~~, goiarúõ, da me'sma. provide~-
cia., i ~

. ~.• di; _genero~ 'pórém que fôrem sujeito's '10,
dlZlmo ou a SUDS'!'llIOS, como aguardente, cacha
ça, e1:c. , devem '~r despachados pel? "l.1et~odo
estal:Jelec~do para as que pagão taes imp,ostos.

6.· DeV'eráõ Sel' conferidos com as rtelaçõ~s 'do
que se ,Iivér declartldo ria Mesa, e como acima

'-fica ordenado, os mallfteslos da <larga recebida a
bordo. c qu~ os mestres, despachantes ou pro
prietal'ios aprésentar'úõ para obterem o desem
baraco de suas embareacões.

,.\.. Depois de concl~idas e assim verificad'as
taes relações com os mauifestos, serão emmassa
das e guardadas para haver, quando' seja conve·
niente, por onde conste os generoso e meucado
rias emb~l'cadas.ncsteporto, ainda qu.e sejão li
vres de direitos.

8.· O empregado que tiver a scu cargo o exa
me c oonfp.rencia do maQifestos terá tambem
a dit'c'ccão destê trahalbo, ficando desta maneira
suppriJo o livro dos despachos livre, até agora'
em vigor. R:'i~ de Janeiro, 5 dc l.\'larço de .851.
- Antonio Francisco de Paula e -BoHanda Ca
valcanti de Albuqúérqne.

"
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vro de receita, logo depoi~do termo, que a quan
tia tal foi entregue pelo Thesoureiro em tal <lia,
como constou do conhecimento ou recibo: 'e
feito isto, o 'J1hesoureiro 05 gual·dará para sua
resalva, e deste modo fica endo desnecessari,) o
livro de quitações.

II. As des'pezas do expediente serão feitas pe
la folha das da Administra.;:ão; e assim Di to co
mo em tudo o mais' tendente ii legAlidade dQ ex
pe.diepte e escripturaç;io seguir-se-ha, .no que
fOr applicavel, o que se ·acha e~tabelecido nas
Instrucções da Admini trnção das Rendas.

u. Pal'a maior1commodidadc das partes, os
termos de fiança, que até agora pre ta "ão oa
Alfandega os !\lestres das eUlbal'cações, SI'>I'ão la
nados e tomado na Administra?ão.

l5. O Administrador terá'IOUO o cuidado e vi-

gilancra em que o despacho seja aviado com a,
maior brevidade possivel , fazendo que o Em
pregados o não espacem além do clia em que se
apresentarem correntes os documento., oh pena
de suspensão de seus o.fficios pelo tempo que
pal'ecer ju to. r

14· No tim de cada mez, o Offieia] ou Escri
vão fará hum mappa de todas as embareâções
qUtl 11.0 mesmo roez se houverem de pachado ,
com distincção da' nacionaes e cs.trangeillas·,
menciooau,io as circum tancia especifiaadas:Da
Guia -.B- , e remetteJ'Íl hurna copia ao Pre i
dente do The ouro NacionaL e outra ao Mini tro
e Secretario de E ·tatlo dos 'egocios da Marinha.

Rio de,Janeiro, 8 ue ~larço de 183.:-Antonio
Francisco de Paula Hollanua Ca"alcanti tle AL
buquerque.

MODELO - A - DO LIVRO DA RECEITA.
I.

TOT.\tI.

, '

Junla do Comnlcrc.

Farol/. C~

çtio, mClJlto••

Seilo.

~ $ ~ ~ ~. ~ ~ ~

---;; ---;; -$- --;; ----;- --;;'-J----;- -~-

I
~

4831.

I!evr.o 25 Para Ll~bOa, Galer~ :Braziletra.. :. de
350 toneledas. de que.be Mestre.... ,
e Proprletarlb.... residente nesta'
cIdade, com 2. péSsOlls.de equipa
gomo p~gou (aquI "ai a quantia por
enen O) que ficão ii cargo do Tbe-
sonrelro.•.. a saber .

N.12. I

Para o iUo)de S. João,.. a SumaM :Bra-
zllelra. .. de 76 taneladas, de que
be Mestre eProprletarlo.... re-
sidente em com 6 péssoas de·
equ,lpagem. pagou ete..•.• 8:saber.•

.N. 3.
·Para Gersey. Escuna Jllgleza Pbamlx

de ii t toneladas, de Q,ue he .Mes
tre.... e Prollrleta\'lo.... residente
em.... com 6' PCSl1089 de equlpa-
gemo Pagou etc a saber .

(Às fgnado oTbesourelro.) (Asslgnado
oEscrlvão.r '

N. N. ,.

26 Para Lisboa, o:Berganlim POttuguez .
cJ.e t1l6tllnela<las d,~ 9/-1e11e ~~estr.e ..
eProprletarlo.... resll1ente em .
çom U pessoas de egulgagem, e 60

Bhloat8'ntol~dljlS deaQ'A9r~gem.desde .... dia, da
etll I sua eutrada Res!t {lorto até...• em

. que'ha Uesal'tlr.1"8'goudc.. a saber. ':p
(~6Signado o Thesoul1lllro. (Assignâdo

o Escrivão'l I

.1 Aqui vai o termo de encerramento da .canla I ~
"o mez. ,
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Assignado oEscrivão com ApellIdo

PiLO de emolulllentos da dlW, Junla em..•. CO-
I mo do recibo .
do Escrivão da Alfandega · •.
ao Despacbante • ·•

Aqui vão notas,das entregas ás diversas repartições, do modo seguinte:
Entregou no''fbesouro Naclonál em.... 'como

do ébnhecimeoto , .a.saber: "
Ancoragem .
Sello ~ .
Pharol ..
Contribuição da Junta do Commercio .

DIla de emolumentos da dila Junla em...• c0
mo do recibo:

)'rovlsão .............•.•......•.•..•••
, Secretaria .



OBergantim'Brazileiro tIl!. .. ! de (tantas) tu
·ncladas, oom (tantas) pes.oas' t1t1 tripulação;
Me,;tre (Fulilno), Proprietario '(Fulano), desp~

aha para (~l porto), pretenull sahiflá ~tautQs1'

, Prugou na Adotinistraçã-o cle Di,'el'sas llend,!s
aciopae5 0<1 ~"esa do Cemsulado a quantia de.... ,

importullcia do' direitos, conllrihuiçõ-l!s e emo.
tumentos a que hc obrigauo, e ,ficu lançada á
fi•••.' do liv. ue Receita sub N..... a carg-o do
Thesouteiro. E está corrente para obter. o despa
eho da sahida. Wo de Jãlleüo.... de.... 185

-sos, á sombl'a do Augusto Nome de V. M:,
G., conl;nuão na execução do seus planos tene
brosos; os ultrajes cl'escem, a nacionalidade so~

fre, e nenhum po \'l? tolen, sem I'esi,;lir, qUe)

e 'traugdro lenha impOr-lhe' nO :eu Prllpril
paiz hulU jugo iguominios'o, Oe eSlrangeiro',~1II

e !lonriío Ue ser l'assallos ue,D-. Migúel, e u.e,Og.
b(.Os subditos da Sra. O. Maria II, ~.e cOlllpullfliio
om grnu\le pal'te esse~.ol"Upo" (JI~e, na~ noites de
15 e di., nós vimos e ou l'iuJoS enchei' de illlpnope
I'ios e haldões o nOQ1C hrllzi eil'O, e 'panear e fe.
rir a muitos dos n.ossos c1lmpatdotas, a ,pra
texte de lederalistllS de !luma que tão polilic.
que proceue uo jl1izo e delibera. üo do I'oder J.e.
gíslati 1'0 I nunca do furor in 'ensato e s,.tlglÚllt
1';0 ue !lomeu gl'Q~stlil'o, cujo cnlendimento.
demais alicuado pOI" ~uggestões traidora . Os Bra
zileiro.s tão cruelmente oL\'elluido~, os llruúJei.
1'05, quL' se ameaça aiuda com prisões parci"cse
ii'lJuXtas, lJutrem-cm ~eu per!" ,inHignaçãll mau
bem l(undada e mais profunda, não sendo po ri.
,'e! cr,lcular até onde l:lIegarúõ n~ Seus resulll'
d:os, se aCaSO O GOvemo não cohibil' de,dc ii
semelhantes desOl'dcn', s.e lião tomar medida
para Hl1e a am'onta feita ú ação ~eja quantodo
tes reparada,. eh llepre~entante abaixo a 'ip
dos assim o ,esp.Prão, ç.on6aQo,: na sabedoria e
Ipatl'Íotismo"de ~(. M. I. e C., a dt· peito dos trai·
dores q_u~ pÓs!!ao rodeal' o Thl'O~IO de'. M,I,e

I
~:' os q,uacs. não lerão fOI·ça ..baslante para ~
iocar ahl estes clamores que sahem de coraçOCl
ulcel'ndos, mas amigus do seulPaiz e da JustiÇ'o
As circumstanci;l s são às majs urgentes, e a me
uor llemora p'óde, cm taes, 'casos, ser funcstiui·
ma. A cC?oúnnça que éOnvÍllha tel' 110 -Gol'erqo
estú quasi dtl todo, perdidh, c ~e por veolura fi,
carem impunes os allCl1ludo.l\ C'olltra que os ab~'

xo assignad6s repl'c"entâo, implil'taria isto hllllll
declaração ao povo hl'azileir'o, de que lhe cum·
pre vingar elle mesmo, po~ todos os meio!,'
sua honra e brio tão indignamoote maculadO!,
Esta linguagem, Senhor, he franca c leal, ouça'l

'V. 1\1. I. P. C., persuadido de 9ue não sãoOl
aduladores que sal\'ão os Impcrios ; são aqud'
les que tem hastante fOl'ça de alma para dizc~

aos Principcs a H:rdaele, ainda que esta 0$1110

lisongêe. A' ordem pUp'lica" o l'ep~JUso tio Esla'
tado, o '1'hrOllO tl1esmo, tudo estú ameaçado, ,!
a l'epJ'cs~nt3ção {{ue os ii baixo assignados J'cspei'
tosamente dirigem a V. M. r. c <.:. não fOrat·
tendidil, e se os seu~ \'otus lião fOrem compltlt
mente: satisfeilo • Rio de Janeiro, I i ele l\Iarço
de 11:13 .. (Assignados) HOlloralo José de BarrO!
Pairo, Vcoancio Henriques <le Rezencle, Mao~
Odorico Mendes, Antouio João de Lessa, Joll
l\Iartinianno de Alencar, Augu;;to Xavier rl~C3r'
valho, José Maria Pinto l)eixoto, lJonorio f1~r·
meto. Cal'lleiru Leão • .Joaquim Malloel Cal'ncl~
da Cunha, Fl'anciseo de Paula Barros, Baptis,
ta Caetano de Almeida, Manocl Pacheco l'iDlfl1'

tel, Niculúo Pereira de Call1pos Vergllciro. EfI'
risto Ferreira da Veiga, Juão l'crn,lnues de Va:
conceUI'S, José Joaquim Vieira 5'J1It01 AntoplO

Paulinu Limpo de Alu'clI. Antonio de Castro,
vares, Jo~é Custodio Dia~, Joaquim FrauCI"

o Escrivão.
F.

ANHO DE 1'831.

o Thesoul'eiro,
F.

MODELO - B - DA GUIA.

Administração das Di,'ersas Renda q acionaes.li

Apellido do
Administrildor

• lIEPRESENTAÇÃO DI( 1.7 DE ~{Anço.

I__ _I, - I!,,~: a 'uls!!:.- __ _ __

Senhor.-Os r.eprese~, tantes da llção, abai
xo assignaJos, do 'do< pçofunclilroente dos ilcon
tecimentos qUL ti 'cráo lugar n,esta c.;p pital, es
pecialment'1 no di 15 do corrente mez, por oc
casião dus f~stcjos que se dispózerão, não tanto
para solemôisar li feliz tegresso de V. 1\1. I. e
€'" comu principalmente pilra. lú1libriar- e mal
tratilr os Brazíleiros aoligos da Ljberdaae e da
Patria, que forão de facto cobertos de oppro
brios pelo })altidb lusitáno, ql1e se insurgia de
novo no meio de r.ús ellh'e gl'itos de-Vhão os
r'ortQguczes........:, eytrc morl'lís sediciosos e anal'
l:hieds,violcnciils dll todo o genero, de que tem
sido "ictimlls alguns Patriotas, cujo sangue foi
derramado em huma aggressão pedida, e jil de
antem~o premt~ditildapor Iíomells que, no delí
rio dos seus crimes. erão claramente protegidos
pelo Go,'el'no e pelas A.utoridlldes subalternas,
'como eIles mesmos blasóna,'ão, comprometten
do raté com incrÍ\'cl audacia o Nome Augusto e
Re~peitafd de V. l\l. I. e C., julgão do seu de
vcr, como cidadãos em quem reeahirão o~ '\lO
tos de seus Compatriotas, corpo hoqs Bratilei
ros, inuito de perto interessados na eónscnação

_dL!!onra e digni~lacl~ da Naeão, c na estabili
dade do Tltrono ComtilU9innal, pilltilndo-Ihe
neste bre"c quat!ro, a cuja mesquinhez supprirá
a alta conccpçilO de V. M. I. e C•• a tri te .i
tuaç.ão em que sc aclHill os negodos da Patria,
e pedindo instal'1lefi111llte a~ J,>r<lvidencias ncces
snri:Js jú para o restabelecimento da' ordem e do
socego publico, jil p'arll desalfrontá 'do Brazil vi
lipendiado e pungidó no mais delicado e' ",.eüsi:"
vel do brio. c E..undonor nacional, pl'ovidencia
estas que não devem, to(lavill, exorbitllr do cir
enio ordinilriq da fiel execução uas Leis, punitl
~o-se, na confÇlrmid;lcle dbllas~, os' a'ulore~ e !l0m
plices dos atteot-ados comroeltidos, e responsa
bilisando-se a~ Autoridade que, por noto ria co,o
nívencia ou apathiea llldifferença, deixúrão o
cil011JO li vre aos assassioC1S perturbadores da paz
e tranquillidade comm.um. Senhor, os sedicio-
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~/VISO DE 23 'DE MA.nço.

l\lanuscl'iplu autl\eotico.

25, á 4horas da: tarde~ ponT1D ii áispo 'igão c
caJa hum dI) Juizes de Paz dae J!'rllgllczías ,1"
t:l mdade 11uma furça- lIa GUlIrJa, da Poli 'ia,
composta ue 50 hometls de Infantaria e !'io lc
Ca\'allal'Ía, commaudad' úmpetcotemenle, clll
pr'cr.::ulhlo para es~e e.Q:,~ito a praças. UOS outrfls
Corpo', quanllo Ó ela Guardá dã l'olicia não le
nha a gente sufJieiallte para este scniço. Dco,;
G(~arde a V. ~x. Paço, em 25 de Uarço de I )j I.

Manoél Jbs~ de Souza Franca.-Sr. Jn-é ~lanflr:l

d,e ~ló!'ae~,-Aclta-~e, li f!.. ';'do.elitó'Liv. II.

, (:1: 1 ,\.rl o D,E, ~3 pE ,Ll.,RC_Q.

, Manu;cripto a't\fl\(~htico.
I .C , . •

111m. e ExtU. SI:...-~.. M. o 1. \Irdeya qu,l.; "
Ex, passe immeditar;nef}tc llU~o !,lota a ca~lalh\ll'l,l

dos l\linistros E tl'allgeÍL'o' residente nesta Càr
le, para que tomem as medidos con\'enienll''',
afim de qnc' alo pôr do sol' dó dia' 25 do conenll'
mez eslejão a hordo das sua embarcações ln
UOS os MarinheiroS' uas suas respectivas Taçt'e~.
Deos Guarde a V. Ex. Paço, ew 25 de af:m;(,
tlc IS51.-l\lanocl José de Souza F,'anca.-Sr.
Franciseo Carneiro de Campos.-Acha:se ci /1, 2
dI) Lir. 1 I da Cúrte.

Meor.U çÃ.o DE 23 DE 11,UIÇO.

Ilhou 'cl'ipto aulhenlico.

Os hcrdeiros lmhililudos de Theresa GOIll'lS
Fernandes peuelU a entrega tio dinheil'o per
len0cnle :'t lreranca uo rallecido ~lanoel Gonlcs
.Fernandcs, que j'ora seqnestl'ada e I'ccolhida a.,
1'hesoul'o como propriedadc pol'tugucza, e p;II'U
is, o nfJerccem a h;llJililação havida cm Porlll
ga\. O ProC\lrador da Fazeodu acholl ponut:I'p
5,<15 n fundadas as ra7.ões com que o .upp!ic' n
tcs prclr:ndem ser JeEobrigado' da habilitarii'J
pelo Concelho, lJ oão vê ner,e' 'idade de mai l'

demonstração; toda"ill, lembra, o que _e der! UL

do. TraIado ue 29 de Agosto dc 1825, art'. 5 e
u, vcrificado o titulo pelo qual lhe he pcrten
ccnle, (;(\111 habilitaçãu c intcrvcnção de ~('II

Coo5ul .•
Parece ali Coucelho o mlmuo que ao Procll

l'al~ol' LIa Fn7.cntla, por er fundada cm (liI·cil/•.
Rio, 1'4 de Jarleil'o ,le .851.

Re ollLf'ao. - Como I,al'cce. Paço, cm 2j .lc

111m, I} 'Exm. Sr.-S. ~L O I. ordena l'J11I:

Ex. passe a~ III'dcns néecssarias para que t do'
05 Marinheil'o das emhan:arõcs d<l Ar'mada _.a
cional S'll'tas tle le 'POTto estcjão a bonlu·de . na'
re 't>ecli'l~ cmbal'Ga~ÕCs 1IO pôr rifO sol llo dia 2 )

dó C'l)l"ren te. D~o GUlil'lh~l a .' Ex, Pa';o, -cm !.Iv
,1c"Um'co .de tS:5lt;-Mànoll1 <fi) ó·( c Som:,i Fl'àll
~\lI.-!S-I' .10 . ~l'3;~lOd de AlmtJida.-"-Ac~la-sed t'.
2 do' rilP.S-IIWl (.i;/) h I Ij.lo ' ,

. ( '")'--:,';.;."-'--

.. . I !

A

AVISO )lE 22 DE ~Lll\(!O,

l\lanu5cripto :lulbcl\tico.

"icndq prcscn~Cs ii s, 1\1 li t , pe os Olll..:ios
incl'usos l\O ln tcollcute Geral da l'oltcia' O' tII-

i t" J
multo' c dc;ol'~len;'(~l,Ie til'cl'ao lugar lIeSta G< 1'-

te lias noites uos llias I;:)' 14 c 15 do GOI'I' nle
mel, e pertcnccnuo <lO PQuür JUllici.al'i(l I:,'l:clu-
Í\'a\uentc o coolteç'imenlér c [Jl nição do' "cl'i

mes J conforme a Con.stilniç;o do rmpel'i ,3lnn
da o me,'mo A. S, rcnH:lh;r a VIII. os diloS C
fJcios, 'para que sil'lrio de inslJ'uc,ão ,<lQ,- ('(1i'po
de delicto e mais ,letos jltdiciaes o ([ll , cUl raziill
do cu OlIicio, ll('\'e prpccuer; c qn~ OIlIJ'o~ilil
participe p'OI' esta et:relor' a de E:tail n o ~ 'stiltaj
\19 lIas SU<lS dilipçn ia,~ ;;0' (1ilCl J'C~l'C1'1'o, D<'ó
Guurdc a Vm. 11<190, em 22 ire lUar~'o ti' } 31,.
Atanoe! Josç de Souza França.-~r. Dcsl'mbol'
g~d r' ç~)I'1'ç.tíçdor dp ç't:imc da, ~ilJ'te f) Ca ',\,
ÁJ;ha-sc d (lo I 1). (/0 Liv, .11 dll Curte,

Alvare '13rallco nloniz 13ârl'eto', Caodillô B.ip'"
tista de Olh eira, iccule :F-eTreil a' de Castrl) e
,ill'3, ~lan!1el do 'NlJScimento Oastro c ilva,
Antonio :JóSé da \hei'g-a. I
D~.<pasllo,~TiJl}lál'ão-s~ (totlas a!l tncIliLla " e

tem-se (hitllJ';i leort cnientcs l'ro\'itlcncia~ par,
nI3nt,ti' o socégo e, trnÁql1iH.idadepul11i 'a ;' cettl\·
tirtual'ftõ a dU'r-sc'ttrd," as mais quê fôrem II~Cl', 
.~riirs para ó hít!5U1b {Ji'n. !lio, n\ de ~lar~,.j -]
1851. -iclu(-se ,UI VilCl'io ,Plumi'tcíI e n. 6~,
vol. 17. ,IIJ 'I (, ,

,II " . ,~-

,lECnllTO' 'DE 19 llE 11.\.l\ÇO.

I. I' ... til~o., W,t "e' !
HaYendo n~lll1e;Hlo,l!iI,ra. C-oi]lUla;nlhHltc d:,u;

Armas da Côrte ,c I'rÇ\,'incia )10 Uareehal 11'1
Cal)lpO Gra~l~Q l\la.qo~1 ~osé UC Allfleida. hei
PQ1' IJcnl di.:p,cu,'a"lo dI! rcfai,lo Commalll[u. ,O
Concelho Sup,rern(L~1ilitar o telll,l~ q 'in~ en~cn'

t1iJo c lhe expeça" em ns~q'uenci' l Q' lle~J>;I

Q\!\lS uco s arios. llf\!fo...l!iJ?1,ll.l) ,1ft: Marçu tle I ~§,
10' da lngcpcul1~Qçi;J, 't ,dC? r IltJl?el'~o, -CC))!} ,a
Imlleria-l ,Ilubrica.-Jo'é ~~a9: cl lIs .1~J:a. ':. ~o
AdlNe 110 lJiario .ftt~mil\Jll~e3t~{, 'Q~l.u';'. 0-,11

,l )' .' I "'1II1jJ (l' lJl 11
,DECRl;'J.'O DoU ~91~~ f, ~IlÇO•• :lI} l1,i'UIl

Cmp. aVl!lso. I: I c 1

lI&i IJbr be/h nonlC3" par\! ~tltúlbilrhilit ..di!
~rihits da Côrte e ·Pt(I\'incia ti Uriglí' eiro'Fran
cisco de Lima e Si"',:.o CONtelho SUJ1t' iiI i'lH~
lit:lr .ll tenha 'a5'sim cntên'cliUb e lhe cxpéÇ , Cl

con, 'qu~llcÍ3', ús ile'sp-a 'lio llelie, :larióE. Pltr~!

cm 20 de MarCO de 185 JttJ d'a ~nuépcóJcn{;ia

e llo IUlpel'io.:'-Cohl 1m c ial 1 ubl·ica.: 'Jo!l:
'iIlanoul de l\loraes.- ....Jcftcl-si! fto 1Ji([)'iJ Ffwnl-
lIcnS6 n. 6~, vol. },. '

A':ISO DE 2~~ DI:... ~'I.in<;o.
lIIallllscripto aUlhf'lllit;o.

lHO]. e Exm. Sr.-S. "M. onlenu' cJlIe . Ex,
pa e 'a ordens neoes~.wios ao llrigadeir() C'llll
lllandante das Arma'! do <':81'W, p<ll'a <fIIC no (til!



455 ''DE 1831.
corrente aQno, mandou V. ~I. I. remeUer 1\
Concelho, para consultar, o requerimenlo
Coo elheiro Bernardo José da Gama, do t4"
seguinte: - Senhor. Diz o Con elheiro C~
cenel da Casa da Supplicação, Beroardp José3í
Gama, que, achando-se nQ actual e)teJcici9 di
lugar de H.egedor,das Ju tiças, desde 4 ue llt
zembro do anoo proxjmo pa sad2 de 182\), pek
motivo constllnle da certidão junta, pl'ec~Q ~

competente ordem, afim de quc no Th.:sour~1I

lhe pague dI) r('~peclivo ordenado o que Coollll
dc\'er- e-lhe. Peuea V. lU. L haja porbemdco
ferir !lO Supplicanle com!? reql!~r. - n. M.
Procurador, João Ferreira Louza'da,

Subre psl/! I'equerimenlo bavia respondido, JIlI
aquclla Reparlição., o Procura'dor da Fazeou,
cujo lheor do seu Officio he o scguinle :-0
supplican'te exerce o cargo de que prete'udel
pagal11ento por força do § 48 dá Orueoacão'
Liv. I·, Tit. I~, e do § 16 da no mesmo Livro,
Tit',4°o O digno provido beste cargo alé a or,
nis'aç,io das ~lelações foi el-evado aó l\linisteriodoi
Negocíos dai .I u tiça, l\linisterio que, as~ím COIl

o~ mais, se deve coosiderar durador, pois que~

nao presume 00 tempo da n mt!ação que se;
pouco atUl'ado, posto que se ache regulado I~
mentlJ pelo § 6° do art; 101 da Con lituição di
Imperio. Considero pois tal cal'go em perfei~

vacaDcia, durante o Minislerio daqu~lle a ~
pel'tenoe p0l,:, hU\ll titulp em qu~ a ~ua dur~ÇÍI
s'e aoha e~pres&a, até a organisação das Relap·
e ta.nto mais quanto P,01; lal cargo nada tem
cebido, Dem pQdp hqver, porq~e não he compl'
~i,,'d o cxercioiu, e. apenas pere:c,be o honor'
de Ministro d~ Estado. A substitujção, tor
dizer:, nas.ce das Ordenações que referi i e, e~
o exercicio do supplicaDte bem di,'erso daqucllc
qne se verifica no leplpo das Sessões Legislati'~

por ser O substituido Senador inhibido pela ~
de exercer, mas não de voltàr, findas ellas,1I
seu Juglll', sem alguma dependencia. o que on
não ~uecr.(!e, não ha pois álguma applicabilidadt
dó § 6° do AI vará de 29 de ~ezembro de .,55,
Capo 46 do § ~~ do Cap. 16, ae 25 dt; i\larçodt
1,54, do § 5-do Cap. 5° du Alrarú 1°, dó 4dt
F~vere'iro Je 1755, tamIJ'em I'aziio hãb ha patl
a fa\'oravel I pplicaç'ão das ~edidas tomadaslt
cOI'lf'crir a 5" Hurte do ordenado que a Naçãod~
xa de pagai', na ,corrénteza de cada bulna se
se~ o de conto dos 40 dias, .p'ois que o impeAt
mento Jatll de mezes dotes da se~são ultima,'
não h'c pcrOliLLi,rloabstrahir da r'llião desse illl'
pe(1imento por. hum tiçdlo' a' que ~e daria ali~
para aÚribui-lo uo, deI exLtrcició de Senador,por
is~o que o LUinist~rio dá' Justiça oão telll ,idl
inlel'l·ompiclo desde que o Supp~iCll'nLe sçr"~.
Regedor. Cdnéluo pois, por todas estas razOel,
que o Supplicante serve de RegeilOl' porqUe'
ordenações indicadas O mandãó scrvir, c quet

lugar não pódc. por tal modo, não servido ~
bum molho lal, deixar de coosiderar-se, cmlJoll
temporal'Íamente, nos termos do Decreto de'

d 'uIde LUllrço dOi .802 para o sUrPlicant-e, oa .apP
havér pela sua serventia. ComtuJo, estasQ1~
ralões podem olferecer base á ConsuHa,...

M:aouscripto alltll1~ntico

I.

f I REliOLUÇ Õ DE 23 DE MA.RÇO>,

RESOLUÇÃO DE 23.,DE AlA.RÇO.

RnsoLU çl\.O DE 23 DE MARÇO.

l\IaousClipto 3utbeotico.

Re01etleouo ·se llO Concelho P:II'O consultal'-se
(l requerimento e nuis pllpeis de .lo-é Luiz ri ..
Silva, que pede ~er apo enlarlo no empregLl de
Cil'Urgiãn uo Hospital dos Eseravl)s das Fazen
das Nacionacs dll Prllvincia de Piau1Jy, com o'

respectivo ordenado de 'J.oo:t/J, \'isto ter sido
aposentarlo em ~gual elllpregÇl do Hospital l\lili
lar dll mesma Provincia, e lendfl inl'ormadfl o
Procul'ador da COl'\h, achou este que faltá\' a
certillão de idade c f,)lha corrida do Ueg'islo das
l\lerr,ü~.

'O que tudo \'isto, parec.\! ao Ctlncelho que não
~cm ncnhum lugar a preleoç.áo do suppliçal t.e.,
por isso que, fen,lo huma iocuOlbcncia u.e SU,I

arte, posto que exercitarJa com famitia perten
cente á Fllzen(1a Pub\.ica, não póde <Le ncnhullla
maneira consiuerar-se omcio dc cllrta, em que
haja lugal' a aposeutação. Rio, 24 de Janeiro
de 18;) I.

Resoluçiio.-Como parece. PaÇo lIa Boa Visla,
em 25 de IUã[çq pc 185.•-Com a rubrica de S.
M. l.-Anlonio Francisco de Paula e Bollaoda
éaval'canti de Albuquerqu o.-Acha~se 110 Cal'lo
rio delual do Tltesow'O Nacional., .

~ ,

Remetleodo-se ao çoncell)o da F~zen.da para
consultar O.'cquerirQento e,ma;is papeis de D. 1\0- 
sa Goozaga de Almeida, "iu "a do primeiro r~s_

criplllrario da Juotll da Faz.onda de MiDas Ge
raes, que pedc, cm remunel'açâo tle quasi 22 lIn~

nós de serviços preslados por seu marido, meta
de do ordeoado qlle este "eDcia, fói ou "ido o
Procurador d~ lTazen~a, e este achou li preten
ção da supplicnule maleria de grnça; e depen
denló tia lI'Pprovação da Assemhló,•.

O GOD0elheiro Fisc'"l das lUercês conformou
se com o Pl'ocnradoL' '(la Fazeoda, e parece ao
Concelho que, não hillvendo Lei que regule ()
G01lJrnll a semelhanle 1'0 peilo , c senrló ta'~s
conces ões onel'osas do 'fhasouro, naJa lia que
deferir ii supplicaole. fiio, 28 fIe ,Janeirfl de 18~1.

Re,~ola?:ão.-CfJmó palcce ao Concelho. Pa'I/O
da Boa Vi.tn, em 25 de ~larço de I 851.-'-Cot\1
li I'Ubl'ica de S. l\I. lo-·Antonio Franci co de Pau
la 'e Ho\l,lI1rla Ca"alcanti de Albuquerque.
Acha-se no Cartorio lia/leaL do Thesow'o Nacio'1.al.

l\Iannscripró authentico.

Sei1hor. -Por 'Portat'ia da Secrelillria de Esta
do do Negocios da Justiça de 19 de Janeiro do

(' ~arço de 185 L-Com a rubdca de S. M. I.
Antonio Francisco de Paula e fl oliaOll a, Caval
canti de AIIJ'.Iquerquc.-Aclia-sl 110 Cartorio. ac
tual dr) Tltesow'Q Naciollal

r

, .
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AVISO DI, 2lt DE MA.nço.

l\lanuscripto autuentico.

qtlé se con 'lua' com brevidade o julgamento dos
mesmos e5cr:l\'os~ qu~ pende no Juizo dos Feitos
tia Far:end'a da Relação desta Cirlad'C, e que ~ pela
inforll1'il~çã'o inclm.n do respectivo Juiz, con ta es
tar 110'; termos dé se àrrazoar alinal. Deos Guarde
a V. S:Paço, cm 24 de l\Iarço de 1851.-Ma
no.el José tle Souza FI'ança. - Sr. José Paulo
Figueíl'õa Nabuco Araujo. - .4clla-.<e á fl.·:! v.
do Llf): I 1 ria Côrte.

Aviso DE 26 DE MA.nço.

l\Ianuscripto alltbeotico,

S.' M.I o J. (lrdena que V. Ex. passe as 01'

den necessaria para que e ponha amanhãa
:!5 de l\Ial:o corrente, ás 4 horas da tardll, á
disposição do Intendenle Geral da Policia, huma
força. de tropa i~ual ii que já se ordenlJu para
cad'a hum dos Juizes ue Paz óas Freguezias desta
Cidade, ou seja do Corpo di1 Guarda !.\Iilitár da
mesma Policia, ou de qua Iquer ou Iro. D~os

Guarde a V. Ex. Paço, em :!í tle ~Iarço de 1831.
- l\Iano,e1 José de SOLLZa Erança. - Sr. José
Manoel de Moraes. -.4clla se ri {T. :! v. do Uf}. 1 I.

Na mesma data se communi0ou ao Intendente
Geral da Policia.

s: l\1. o I., a quem foi presente o OOlció de
Vm., de 25 do corrente, sobre a duv.ida que
tem o Juiz do Crime interino Francisco Go
mes de Campos, de procerler contra os presos
o Pad're l\lanoel Ribeiro de Abreu, o desertor Dio
nisio Jo-sé de Barros e Berllardo Antonio Porti
lha, POI' terem "indo de fora do termo de ta Ci
darle = ha por bem que Vm. mande Ilbrir a sento
aoS m,esmos presos, á ordem dessa Tntendencia,
até e darem a providencias que a oegurança
dell!'s e gL'avidade de seus delictos pede; ficando:

. ." rn:'~ a lluvida daqllelle Juiz.lneo
, •• "1 rf" fl (l"~. J.~ t--í.

Concelho da Fazenda, e para medida Lcgislati'\'a
qDe ',1\'oreça, com paga c'"rrespondeutc, o accrcs
!limo de trabalho e de responsabilidade, aliás
Dão limitada, convindo a igualJalle e a lei do
justo que quem trabalha seja pago. Rio, aos 14
de Dezembro de 1830. -Nabuco.

O que tudo sendo ",isto", parece ao Concelho
que o requerimento do slipplicante he fundado
cm ju tiça para lhe ser paO'o a 5- parte do orde.
Dado de Regedor da Casa ãa Supplicação, desde
o dia 15 de Janeiro t1e' .850 até 4 de Dezem,bro
do mesmo anno, em razão de ter ubstituiJo o
me<mo mprego ~eS(le 4 dc Dezembro Je 18:!g.
cgundó COIHta da certidão por alie jnnla, não
teD~O direitu a p'ci'ceber a mesma 5- parte 'enão
depois oe passados 40 dia~ depois !la sua sul\'Li·
tuição, como lie expresso no Regimento do 01'-'
denado; da Casa da Supplicação de 4 dé Fevc
reiro de 1,55, § ";_lIão hJ!V!lJldo lei em contrll
rio a respeito das slJbstitlliç~ões dos Empregos
Collcgiaes, e não c podendo cónsiderar "ago o
lugal' de Regedar pnla nomeaç~Q (lo Propl'ietario
ara o sel'viço de qnalquer d.IS Pasla.de Ministro

e Seúretario de E ·tado, não ha vendo lei ql1~ o
disponha ~ d observando-se enlre nós lia IlJ'atica
eW'lerclO ~lles nttlpre ao exercicio dos 'Empl'et'

gos Ilublicos que antes tinhão.
Au C()n elheiro JÓFé Furtunato de Brito Abreu'

OUZII e hIenez~s pi! receu, porém, que o reqúeri.
mentd do llpplicaDte'heinl'undado. t: por is"o in-'
deferÍl'el em totla a ua extensão. O lugar de Re· .

dordasJustiça da Casa daSopplicação, logo que
seu l'roprietario passou para o lugar de Min'istro
S~cr~tario d'e Estado dos Negocios da J '~stiça,

coo de facto e de direito vago. São lugares in·
ompativeis que não pode a mesma e só ressoá'
mil'. As Id' a-sim o declarâo t gl'aças e exr.m

pios contrario não podem proilllzi\' direitos alie-
vei e'fructiferos; porque elle Con~clheironão

eCOllhccc nac1o. valido .011 util 1:0otral'io it lei.
e<llls ~ir.~I''l1'tnncias.' ·• ..a a dispo içdo do

'110 bem
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DI, 1IIARÇO.

A VISO DE 2 DE A.DIIlJ..

OI;l'lCIO

l\hnuscripto nlltbenuco.

Tcndo apparecido 1 em a noite proxiOla pa,ll'
da, l1U1l1 grande ajuntamentà de povo, no lar
de lUoUI':!. que tumultuou e pretendia pcrturbt
o soeego desta Capital, diillcultando-se aO J
de Paz da Fl'eguczia de S. José dispcr a-lo pell
seu grande lIumero, previno a Vru. para quc,Oll
da necessaria vigilancia. aOm de que no lcm1o'

rio de sua Fl'cguezia se dispersem quaesqncl'a!uO'
tamentos que se encontrem oa noite de hOle t

subsequentes; requisitando Vm. ri neces nriafDf'
ça de tropa ao l\1inislro da Guer\ra ou ao CoJil'
mandante daS Armas para esse effeito , nO ca~

de qne seja mister a ma applicação para. di'ptr·
sal' os mesmos ajuntamentos. Dcos Guarde
Ym. Paço, em 2 de Abrillle 183J. _nIao
José de Souza Franca. -Sr. Juiz de Paz da Fil"
gllezia' <1a Candelarfa.

Na mesma conformiuade aos' das do S3
mento e S. Rita.

18:i I. - l\lnnoe~ J.osé de Sou,za FrAnç3. -$r,
r.aelàll() i\laria Lopes Gama. - Acha-se /Í ~.j
dp 111e.l1/10 Li'DI·o.

, ,
D),' .~nJHf:"~

l\Intl1lsc'l'iplo n ttlltmlica. 'lO> r.

fJ '.'. , J 1"':1 'l- •

(,11Jm, C E.-XAJ.,. SI'. - LUan,iJa S. l\l'lO I. rflHir,
" l~~. dpeQLI a ,qrd 'ns neQe~ .lIrías jú aq Comman

clklDlcII11as ~\l'Ilp ,.,d:J.,Cprtc, p .ra q,l1~ [. ca pP.!I!
na l>bl'la da Igl'e)'a ,Matriz ue' . J"sé hU'Ena Iom

, I í ~ J t+ - ~ • • I 'l
dp, lljOPíl Jqup .Y. En' ;eIH,c9 ,spr ~pstalltc~ ~
o)' !eqs ~.o J l~iz ~'e ,Paz da ln ,mn Freg,l 7.ia jll.
11!~el T)HlodQro ,Ie 7~~m90:a,,')~,fim ar' ~\lwre~
cn 'on,nç .a, lej ,.• c em l'azão le '~p ~ffiqio pan
d' ·~el's.ar'.(H~..a\quer tUJl1Ial~() que oQçn!T' na "oi/!
d.e.,llÇl,jé. e que, ha 11).,9,t\ vo de rCC,GiAI'-SC, DeO!
Gua.rde ç V. Ex. P.élf,o, em o l"ltle I~bril}c 185)
- ~laqocl Jf)sé de SO,[ z~ fl'~nç.a.-;-Sr' Jo;é~.
noel lle MOI'aes. , c.', r' "

_ ". n. 0es~e,,insl~nLe se rjly illl'pl'J)la quepriD.
cipia o l>o,'v a tpmu;lt?~J;, n~p. JlPC;lprcrillul
V E:\';. para que expepa a qrdefl lafill').~clJllel

tropa c1i ponive~ cslejq /:m qu,al'teis ~ob~.caYilO
- :ll,dlí\-sc ri fi. 4 di) LLV. J J ~/a Côrte.,

4-.~:WO DE 1 31.

AVISO DE 28 DE MA.RÇO.

" h I f

, AVISO DE 20 DE MAnc •
• .J ...

l\Ianuscríplo authentico: ,\

ManuEcçipto alllhenlico.

A' "ista do officio de rm., de 24 do corrente,
que ncompanhou a representação do Comman'
llnnte da prisão dó Calabouço, S.1\1. o I. ordeoa
que Vm. informe o numero de escravos -que se
:lchão preses no Calabouço, cóm declal'ação dos
ôruS nomes, naturalidades, dia, mez e anno em
fine forão presos, nomes de seus donos, de que
conste; seu sexo e idade; assim como da despe
l.a que ca,da hum tem feito; reduzindo toda esta
illform3ção a hum quadl'o cm fórma de l\lapplI.
])C05 GU;\I'(lt1 a Vm. Paço, em 28 de Março dé

S. iiI. O I. ordena-que 'Vai., mandando chamar
" hum i\1i"udl'P~Il(,>ira.; q'oc fôra rCTido na noite
(le 15 de Fevc~e,irQ pl'pxiJ~1q p~s~ado pelo 1 ~ Te
nente da 'Armada NaCIOnal Jóão M.aria Wanden
ko~cy!'e', se infOrme dellê se' procedeu ou nã()~a
COI'pO' cfc' de!ietl'l. pelo -dito feriIllleU(o, -.e onde
c:iistc;' a outÍ'o-irn sa quel1elou pe ante 'algum·
o:l'ós" Juizos criminaes de8ta 0ôrte, "isto que ,I
achdôelo-se, o mesmo. 10 Tenenta pneso lIl1id.itafr
mente 01' esse'l:acto, 'e Ié\:lllmllIldo a.sua sollm;a,l
hc. mi'5'ter rleferirJlhe pela' Repal'liç(iO 'Ool'l1pote'n
tc~ pOI' onde se. 'exige inlformartiio, 11uma 'l'ez qbeJ
niio se me tenha formado culpa, nem pOl'j>nrtc
de. queixoso nem por pa[lc da Justiça. Deos
Guarde a Vm. Paço, em 28 de i\1arçode 1831.
1\laooel José' (I'e 60uza Franca. ~ SI'. Caetano
l'IIaria Lopes Gama. - Acha-s~ ti {l. ::; do Liv. 11
da Côrte. ~ .

N. B. A 15 se officiou ao M.arquez de Parana
gnú, dizendo que não !la ví'a culpa formaria nem
<1 parle 111'a (lutria formar.
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'Ilfol1lJ7.ir contc$tações c ri~alidadc~ como ;IS. que
IIltit:l.1:jrnente ião acontecendo,pesta Côrte, guan
uo todos os subditos elo IrpP!Jt:io. dG",em:. ,çç ou
tj'(~~ tantos defel)sqres do ~stel)la Cpn.~ptucio~nl

que l'ellz!llcnte nps rege: 11a por bem I) D?f..SmO ,
A.~. que. Y. :Ex. tOI)1.<\ de;vclad,aml:q~e totlas·a.,
l:autela que julgilr cqnlvenienle~ Bara pre:vtjnir
~clI~cl !Jantcs pl'cdisposiçõcs de partirl ,~ e?,ll~ad.!ls~\

tanto tle hUIll como de outro extremo; e ol'llenn,
'lIllrosim. qne nas iri"formaçoes de requerimentos
de partes, V., nx\ 'Mo<samente pm'licipe se tem
II; prelendentes" a lJu(l!illalie lle Ciflaclãos Brazi
Idros. ma tarnberiJ Jeo!<lfe niui especialmente o
'llIe lhe constar sob. e a~hesão' dos mesmos IHlc
tendentes 'il Constituição jurapa. que u todo r

çnmpi·e ...cspeitar e1mantcr, (lomo unica base,so-"
lith IIi!. "enlLl\'a permanente! do Implmil1í... Dcus"
CnarSe a V iEx. PQlnoio 110 Hill de.J;)1)eil·Q,~em·

~()' dI! !\larco de 1851 r-'iVisconde de Go ana .....".
Sr. Lniz p'anlo de AI auj~ lla~to. I

Na mesma conflllmitlade plava to.,das as Proviu·
rias cio lmperid. " r
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Ptlanuscriplo aulhenlico.

AVISO DE 2 DE ABRIL: , .verno, dar ordem par" que a Administra:ão da
Justiça lomc aquelle gráo de'rigor de que de
pende a scgul'allç'a publica, orcleua qne V. Ex.
passe immediatameote as onlen ncce, ,al'Ías,
para f1uc não ó as patrulhas (Ia Guarda illililar
ua Policia, como do' mais Corpo: Militarc~. cn
carr~garbs de manter a tranquiJIidade puhlica.
eJlrcnder os delinquenles, hajãn lle di clara,', nas
partos que derem das pes aos qUt: pr,:nr.l''l'em,
os nomes uêstas, sua' naturaliJildes, illallcs, se
são casados ou solLeiros, qne oflieio tcm, n .'11:1

ou lugllr ondcl mOl'ão. de qne ,'hem, o quarlei
:-ão e lauo tia rua ou lugar, e hr.ra elo dia ou da
noite em que se commettêrão os .lclictos, sl:ndo
presos em flagranlc, e a rua O'J Jugal' e hora do
di I ou da noite cm que forão f\:itas :t~ pri 'Ões.
os nomes das te5lemunhns que pl'escuciúl'5" os
delictns, com especifi'1ação ,las I'nas 011 lug"rt::l
onde mOl'ão, para ,.crem ehallla.bs t: inqlliri<!as
a tempo, tanlo pelo' Juizc qUI: hiio de l'a7,er os
corpos de Ildiet fl , como pelos qne hão de pI'OCC
der aos summario~. () jnlgar por parte da Jlbti
ça os ueliuquGnte5; lieando abS'l1trlamenll: ínhi
biuos o C(\mman,lanle da Guarda ela Polida e
o dnsintli,'hlllo;\ miliLlI'es lle tal's diligcnci:\' de
soltarem _os preso' 'CIll autol'i. açã .10 Inlell,!t:n·
te Geral da Policia, a cuja ordem 'C ,levem cnn-
iderar feitas as prisões, seja '1ual (ôr II l1l \li~o

lJue p()~sa a\legar para este }Hoc:edimclllo. c se
ja qual fuI' a cIo e, onlt:m ou e'lo,lo a !)IIC
perlenç;) Il delinqu. nle, pOl' ,cr ;} tci i,.:;ual para
lodos, conl'nrmc a CQllotituição Pulilica :10 Im
per'io, e ningncm dc\'c scr isenlo !los, IIII1IJl~riOS
prncetlcntc!:', poi', no C:lSO de algum" p.. lrulha
ou solda.lo tel' prendido inju lamenlc algum, e
que por j:iSO dc\'e o pl'esn tIo rolici~. elll peJ'í
go l!a tl'anqpilliJlad\: publica e bem C-OIl1IllUOl,'

como ~IC delerlTlill;}\lo no Alvar;l de "r de Ou
tubro tll; 1763 § S, seI' immediulnul,'nle ~olt(ó,

não Ile aos m ',mas Officiacs (Jlle Climp''!" for
maI' juizo a este r'..,spcito, mas sim ao dit,) Tn 1'11

dente, que \Ie"e entã.. melam;}r o ca tigo dalllJ..I.
la:: que li\'cr feito ~ prisão, quanl!o S,l cnuhcp
que n1Ju ;}ndt) ,10 fol'\: I puhlka aci'ntemclIl', \:
pOl' I'nzel injlll'ia 011 \' 'X'lrnc, a pralic:r.u, Deu:
GU:I\',le ti V, Ex, Paco, em 5 de .lhl'i! de lti:il,
-1\1.,noel ln'é dll S;,n~a Frnnr.a.-Sr. .I0:iÚ Ma
n/?cl de Hornes,-,1clu·se lÍ p.: 5 T, do Lh, II.

E las rncrlitlns for,io propo 'tas pelo Cnn"l'lhci,
1'0 Nabucu, nos Offieios de 22 c 2J dl: dnrç')
anle 'el1cute.

Da copia inclusa \'CI':I V, S. as orden' r[u'e, S,

M. J ô J. tclll lTlandndo p;}ssar na dal:1 l!":ita ao
Ministro e Secrclal'io de E:tado do' X(:g-ouio
da Gucl'I'a, afim I e pUI' cm I'c"ra o seni:o lIa
GU:lI'lla ~Iililal"1. .Iieia da CÔI'tC. na:; diligen-
cias tias pl'Í!:'õe~ dos ,lclillqucnlCr, qnc "f hplll,C
rem de fazeI' d'or," cm ,Iinnlt:; t: ordena o me"
mo A. S. qlle V, S" 11)gll que lhe, IJ!l(;g rem as
pal te; da, pri~õe: cirC\'fIlslalll;i, ,Ia;, c ,mil e
Jnnn,lão f;}wr. l'el1lcUa im:nc:,Ii:J1amenle ;10 J'I::/,
de P,,7. ,la Fl'e~uezia on.le ~I) li\'çr c'!lI1l1lelli!lo
a lIl:Jlfeitoria cnu.J hlllri rio' Ilclillgncnle' «(ue lhe
fôrem apresentado, paI:;) o me mo Juiz ue P"t
proccllcl' ar) rc, flectiro corpll tlc ilclicl", l:D1l10
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ManuscciplO :llllhcntico.

11Im, e Exm. SI',-Senrlo presente a S, M. °
I, que, na noite de hOlltcm 4 do COITenlc mez
de Abril, de~cmll1rcit,1'(1 hUllla porção de ~lari

nheirlls, os quae~ pel'lurbill'ão O socPgo d~sta

Cidaue, I'esnltnndo a1ahi ferimentos e morte'
perpetrado pelo' mesmos, hou ve por bem o
~~;mo ,\., S, mand:Il' , rtiellal' por E,lita! lIa Po
liCia qne fossem presos todn° os Marinheiros qne
(l'ora e,m dialltc sc achassem em tel'l'a depllis do

111 po to ; e para ([UC e~ta mCllhla (lja mais ex-
ten~a, ordena, oulro:;im, fllIC V. EJ, passe a! 01'
?ens necessal'ias p:1I'a qlle de hoje cm tliante se- .
13a ~larinha le 'tc porto registada de compe
lenles rnnlla, de mal', flllc evitcm qualqner de
sem~arqUlJ de Mal'inhcil'ns depoi' daqnclla ho
I'a, la7oCnllo-0~ I'elrnceder rara as slla respecli
vas el1lbarCaçõrls, n,o C:I Ollc ~~rG.1Il encontrados
1'~13' dilas ronda;; cm dil'ccçiio ils praias dr.sta
Cllla,le, cnmprinolo ter maior l'ig-ilancia ~obre as
agua, do Porto dg P,'ainha, onrle co tumão con
COrrer fll1 malol' numero. Oeos GlJarrl.: a V, Ex,
Paço"ern 5 de Abril ,Ie ,Rõl.-i\lanoel José de
SOUza FI'anca.-Sr, José Manoel de Almeida ,-
Acha-H â f1: 5 do Lir, I I. . °

AVISO DE 5 DE ABRlL.

Ma,n')scril'lo nulhenlico.

,:Ilm, c EXI1l. 5.·.-S, M. o 1. tenllo em con
SIi era~ão quo a irnpunirl>l,le dO's rlelicto~, dc que
o puhhco se qlleix l nll:,ta Côrte e Provincia, não
procede tanto da 'cim'upção tIos Magistrados,
CODlo ~a falta da~ provas e pl'incipallllentc dos
cnrpn' 1 I I' , ,, r, e r. t~ ICto, qUI) , 'io cS'enClacs ae procei-
l~~ar~ lll'hficnr a con,leJ1lnaç4Q dos ,lelinquen

, e querendo, qunnto e. t'l da ral'le do G0-

T01l0 "" II.

t\ VI30 DE 5 DE ABnrL.

DECRETO DE 3 DE Annu..

eoll. Plancher.

Tenrlo ou vida o meu ConceH\,O de E~t:ldn,

hei por bem con vocal' extl'aordilltlriamente a As·
scmbléa Geral Legislativa, e ordenar qne se reu
na logo qllesc verifique o numero le;al dos seus
re'peclivos rnembro~. O Vi conde rle Goya
na, e"', Palacio ,lo Rio de Janeiro, em 5 de Abril
de 185" 10' da IndepCl)dcncia c tlolmpcrio,
Com a rubrica uc S. ~I. o' L-Viscondc dc
Gnyana.,

IIIm. e Exm. Sr. -s. l\l. o I., em uemons
tração do seu sl'ntimento pela 1I100'te de S. l\l.
Sicilialla o Rei Fr'ancisl'lO I. toma IlIto por tem
po de 21 cJias, que hão de começar hoje. O que
participo a V. Ex•.para que tome o referillo lu·
lo, Oeos Guarde a V. Ex. Paço, em 2 dPo Abril
de 1851.-Francisco Cal'lleiro de Campos.-
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lhe incumbe pOl' Lei, tJ coro eHe remeltel' o.l;éo
denlra de ~4 ]101'8S ao Juiz Crimibal, que de e
conhecer da culpa, se f'ôl' cn'o da competencia
de tae' Juize , ou para punil' os mnlfeilore , se
as culpas fÔ..I'em meramenle policine , cm coo':'
traveoçáo tIas Pnsturas Mu[\icipaes~ de que he
executor, S, i\J. 0l:denn. outro im,' que V. S.
proceda a fazer hum regi to QU assentamento ge
nl de todos nS e ú'augeiros que cbegarem a c 
ta Curtc, tendo hum li,-ro pllrticuhll' nessa. In
tencloncia para o \'t{gislo ou a,scntaroento dosin
dividuos tle Gada ~ação, no qual ein lique a sua
naturalidadt:, sexo, ida'de, ,'statll(l, embarcação,
em que veio, din da .sua entrada, omcio, em
prego ou indu tria de que pl'etenda sub?isliL' DO
paiz, ~ lugar para,onde Vai morar;, intimando-os
de participaI' á Pollcia a u mudança de C1Jsa ou
de bai1'1'o, quaod'o aconteça Cque desse regis
tro se extraia todos os' mezes buroa lista, que
deve er remettida a çsta Secretaria de E ·tado;
~om Officio de V. S., em que e contenha o jm
zo que fórma da fil0l'alidado e costumes les es
eSlrangeiros em geral, e do bem ou mal que ep
tenda re~ultar da oun resit!elJcia entre nós, para,
sobre tae informaçóe:;, se adoptarem ,\S medi
das policiaes {Iue as circumstanci'ls exigIrem.
Deos' Gual'de a VoS, Paço, em 5 de 1\.bril dc
1851.-M.anoel José de Sou~a FI'ançal.-S... Cae
tano Maria Lopes Gama.

Dcos Guarde a V. S. Paço, em 5 de Abril de 183L
-1\lanoel J{ é de Souza FranÇ<a.-Slo. Caetano
l\laria Lopes Gamn.-Acha-se á {l. 6 do Liv'fl
da Côl·t~.

AVISO.DE 5 DE ABIiIL.

MUDuscripto aUlhentico.

S. i\I. Q I, ordena qué V. S. faça pl1blicarjl
por e ::I IlIteudencia hum Et!ital prohibilldo qUt

d::ls A "e-Marias por diante esteja cm terra algulR
l\laritl'heiro das lripulaçõe tias e,mbarcações U~

tas neste porlo, declarando, ontrosim, que, pelo
simples faClO de serem enC'Onlrados depois de!!a
hora ~e1as rondas da policia, serão presos COIm

suspeilQs de perl uI:badores da ordc\ll puhlica,
aiuda mesmo q.ue se achem desal'mados, e, coo
mo desohedientes a esta prohibição, eráo casti
gados poljcialmenle com 60 dias de pl'isão rec~

da, eguudo o nrt. 128 cip uoyp Codigo, e quel
este reo peitA faça V. S. tPõl',de jnte~lig,encial

Comroaod te da Gual'lla Mililar dq Policia, pa
ra fazer cúmprir p~la3 re peclhas rondas a melo
ma imperial delermifla. ão, Deos .Gunrde a V.
Paco em 5 de Abril de 1851.-1\1aooel José de
So~za Fraoçao---! r, Caetano Maria .Lopes GalJll,

DECRETO DE 6 DE ABRn..

l)ECnETO DE 7 .DF. ABRIL.

Tendo maduramente refleptido sobre a pllsiçio
politica deste Imperio, oonhec~odo quanlo serll
nece aria a minha abdicação, e não de 'ejau
m::li nada oe te mundo senão glol'ia para mIII,'
e felieidllde pal'a li mi.nha Patria, hei por belll,
usando do direito que a Constituição me conce
de no cap. 5· art. 150, nomeai', como por c;le
meu Imperial Decreto nomeio, lulor de mell

amados e prez.ados Filhos, ao muito probo,
honrado -.e palriolico Cidadão Jo. li Bonil'acio de
Aodrada e Sih'll, meu vClodadeirll unligo. BOI
Vista,6 de Allril de 1851, lO· da Independen·
eia e do Impedo.-lMl'ERADOIl Con litueionale
Defensor Perpetuo do B."àzil.

ColI, Miacira.

Usam! do direito que a Constituição me~
cede, dculoro que hei mui \'oluntnriamenle abdi"
cado na pessoa de meu muito amado e prezado
Filho o Sr. D. P,'dl'o de Aleaulal'a. Boa Visla,'
de Abril ue 1851, lO· da Indepeodeocia e do
Imperio. -PE~RO.

Coll. Mineira.

\ I

. DECRETO DE 7 DE ABRIL.

Coll. Mineira.

N~meat:ão da. Regmcia Prof)i$oria feita pelas ádl
Camara.s Lellislatif)tU.

O Marquezde Caravel1as, com qllnre~taT e
-O Brigadeiro Francisco du Lima e Slha, C

AVISO DE 5 DE A.BRIJ"

MUDUSCl'ipto authentico.

- S. 1\1. o J. ordena que V. S. mande abrir as
sento de prisão, ;'\ ordem des'a Iutendencia, a to
dos os ilHliviQuos que pelas patrulhas da Guar
da l\lilitar da Policia ten hão sido presos em fla
grante, como pertUrbadores da tranquillidadC
publica. p.l.'omol'eudo o desassocego do po 'd,
que nestas ultiníns noites tem posto em sus
tos e re6eios II todos os pacificos mOI'adl'l1:es
desta Cidaae. e que, no caso dê ser aggravada
a cbnuuct,a dos mesmos presos, por alguns de
lictos gue tenbão commettido, procure informar
se do lugar odde o çommettêrão, officiando, em
eonsequencia, ao Juiz de Paz da F~eguezia oode
se commelteu o crime, para immediatamente
proceder a carI?o doe delicto directo ou indil'eelo,
qual no caso souber, á vi ta do qual sóment~

V. S. delib\lrar~ se ljev,e ou não remett.'er O pre
so ti ordên'l ;0.05 Jüizes Criminaes, sendo esfe o
unico caso em qpe éleve alterar-se O assento da
pri-ão, ~onsen'ando-setodos r~sos á ordem da
Intendencia, dandO-SEi delle ota circumstau-
cinda pqr esla'Secrétària de do. Tambem or-
dena 'o mesmo 'A., S. que V. S. faça publicaI'
hu mEditaI, pelo qua1 se ordene que todos os mo
radores ponhã,o luzes ás suas janeIlas nas noites
escuras, logo que fôrem advertidos de alguma
désordem nn rua, tia C~dade,_ nlim de com mais
facHidar,ie pod,b'em as rondas prender os delin
quentes, send'ó nunidos com 8 dias de prisão fe
chada todos aquelles que acintemente o não fi
zerem, como desobedie_ntes ás ordens superiores.

th

-,
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trióta e oineo.~O SllOlldol' Nicoláo Feruira de
Campo V~rguejrl), e~m tdnta.

PROCLAMAÇÃ.O DE 8 D.E Anm;L.

CaIL Mineira.

BRAZILEfROS! -HuOl acontecimento extraordi
oario I'eio orprender todos os cnlculos da I;u
mana prudeoeia; huma revolução gloriosa foi
opera<Ja pelo e'forço e patriotiea união do Po
lO e Tropa do Rio de Janeiro, sem que fos e
derl'nmada huma só gona de sangue; successo
ainda não ri to até' hoje, e que deve honriu U

lassa moderaçiio, energia e o e tado de civilisa·
ção a que ha veis chegado.

Brazileiros! Hum Prinoipe mal aconselhadn,
trazido ao precipicio ppr paixões ,'i01entas, e
desgl'açados prejuizos anti-oaeioQaell, ,cedeú ii
fOl'ça da opini:io publioa, tão bl'josarncnte tle
clarada, e reeonbe.ceu ,q,ue nãl\ podin ser mais.o
Imperador dos Brazileiros, A Budueis do hum
partido qne todo' e apoiava no seu. uo/ue, os ul
trajes que o1fremos de buma facç.ão sempl'e ad_
lersa ao Urazil, e traição com que forão llepeoti
Damente ele,'ados ao Ministel'io homcns,impo
pularc , e tidos como hostis ii Uber,rlade: nbs pôz
as armas na~ m:ios, O Genio Tutelar do Brazil,.
a espontaneltlatle com que a fllrça armaria e o
povo elll'1'e1l ii voz da Patria oppriínida, tirúrão
aos nosso inimigos o conselho e cora"'em; eHes
desmaiátão, e a.Juta foi decillida emDque soonos
tornme mister' tingir as III'ma~ no sangue <los
homen . D. Pedro I <lbdicou cmseu Filho, hoje
oSr. D. Pedro Il Imperador Con tilltciollll do
Bratil.

Privados por a1guma~ hrll'lIS de Govel'llo que
files~e ffiUY\l\' regularmente as mollls da . dminis
lraçao l'ubliQII, o primeiro cuidado de vos os
Representantes, Membros de hu~a e de outl'a
.cam?rll, reunido~ foi o de nOlIlear hl,lln.a Ro
genCla ~ro,vj ional, com II 'attt'ibuiçõeá que pe
la ~onstltulÇüo lhe são marca.da -, .E.,;til 1\ego)lcia,
CUla llnlol'idadc dura ii -ó pelo lempo (I!lC .de
~oprcr ~té :í reu nião da Assembléa Gel'aJ, Iparu a
~~llIaçao d" qUill,oão lta aillda o numorn -um
c~ent~; c~a, qUan~o ante', reclamada pelo ilí\lpe.
~~o das,c~'culUstanaia,', c n<lO pndi,a estar sujeita
,,",Condlçocs do UI1t., 124 da Lei li'un/jllOlenla) dp
~S1ado, Jl(l~que clQixilru de 11a\'er lVlini tudo e
.unpossivol er'\ satisfazcr pOl'tllnto, as cíaus~laleq 'J ' .I,ICl'I as nes -e nrtigo, ,

As peSSoas nomeadas pura tão importante car
el~e tc,~ li v~ssa confiança; patriotas cm noiloa,
too a~ ~~llg0, ardentcs <1',) 00 Sd libcl'Clade, não
- Cl1tlr.lo q\le c ta p'lIleça ;J monor quebra, nem
o ~Ic transigir com as fanções que "fi'endêrão a

alrla Co ' I li - 'O' -d ' nCII a ao, esca.n UI cm seus OUI a-
o ,c, leIo, lUa por i~so não afrol/xtlis em "05-
a""llanc' b c: ' .Oe "'. Ja o no res es orços. O pal\'101l mo, a

:lflu, sabe allial'-se facilmen.te com a mode
Çado, quando hnm po,'o cheo-a a ter tanta vil'-
~ Com o

~'cl o as qoe haveis mostré).do nesta formi·
DI cm~reza: Corajosos em repel/ir a tyrannia,

sacudir o Jugo que a traição mais negra vos

pretendia lançar, Dl os trastes- '"!JS t:enel'osns depois
ria vir·todo, e os 1'0 os adversados livcrão a ifu
pallidceer ii hum tempo de temor e d.e ve.rgonha.

Brazileiro ! li "O a oooJ.ucta tem, ido ope
rior a todo o elogio; e5 a facção dete ta vel que
ousou insultar-nus cm no sos lares veja na mo
deração que gnardarno~ depoi 11'1 victoria mais
huma prova da nO-5a fOI'ça. O Urazileil'u- adop
tivos que se tem qnerido desvail'ar com sugge'.
tõt:s perfidas recollher.ão que não 11e sêde de vin-

- g~nça, im o .llnor da liberdade quem nos ar
mou j éooyenção. e de que O seu repou O, pes
soas, propriedades, tudo _er:í I'espeitado, hUlDa
1"ez que obedeção ii' Lei' da Nação mngnanima
a que pertencem. Os Br8zileiros abomioão :1 ty
rannia, tem horl'OI'" ao jogo estrangeÍl'o. ma não
he de sua intenção fazer pesar mão ele ferro o
bre o ",'encido,' valer se dó brillmpho para sa
tisfazer paixcl ranCOrosas.. Tem muita nobreza
Je alma para (lue is o possa ree"ia\'--e delles.
Qnanto aos tl'aillores que 'po.são appal' ceI' no
méio de nós, a Justiçtl, a 1'..ei, e'~ómente ellas,
devem puni-los segundo eus crimes.

Pouco falta para que se preencha o numero
dos Representantes da ação requerido, afim de
que se forme a Assemblêa Geral. Be della que
deveis esperar a medidâs mais energicas que a
Patrta instaotemdlle reclama, Os "OSSOS Dele
gados não deixarúõ em esqoecimento os vos os
interesses; bem como a vós, esta terra lhes he
cara; E te Brazil até hoje tãú opp"imidn, tão hu
milha<lo por ingratos, he o objecto do \'os o e do
seu enthusiasmo. ão sofTreri,õ' aqnelle que o
B-razil elegeu porlivre eseolha que a sua gloria,
o seu melindre, pas e pelo mioímo desar. 001 dia
7 de Ahri'l de 1831 começou a 00 'sa exi tencia
nacional, o Brazil ~erá dos BI'azileiros e livre.

Concidadãos! H lemos Patria" temos hum Mo
oarcha. symbolo da vo~sa união e da integri.
dode do Impel'Ío, que educa,lo entre nós, rece
ba, quasi no berço, a primeiras lições da Li
berdade Americana, e aprcnua a amar o Urazil
que o "ia na ceI'; o l'unebl'e prospeeto tia annr
chia e da dissolução da Prol'Íncias, que c apl'c,

. sêntava aos nossos olhos, desappareceu de llUm
golpe, c foi sub tituitlo' por ~cena mais risonba,

• Tutlo, ludo se devo ti vo~sa re,'oLução c pal.rlQ~ismo, e ú coragem invenci\'e1 do ExercÍJo Urazi
leÍJ'o que desmentiu o s nhôs inscn'atos d.. Iy
rannia, Cumpre que huma victoria tão beIla não
seja maculada; que prosi!{ais em 1D0strar-vos
dignos de vó mesmo, digno, da liberdade, que
rejeita todos o exees' " e a quem ~ó aprazem
3 paixões ele"ada c nobres.

Brazilei~os! Jú não de"emos coral' de te no
me; a Independcneia tia no '5a Patria e a ~ua

Leis Tão er de de, este dia hUIl)a re;t1idad\'. O
mai~r obstaculo que a is o -e op'pUlJha rctira- e
do meio de nós, sahirú de l1Um .raiz, onde <lei
xaYa P flagello da guena eh-ii, emtrnco de hum
Throno que lhe demos, Tudo a,gora depeod: de
nós mesmos, da DOS a prudenCl3, Dl01Cr<lçaO e
enel''''ia' cootinuem.o~, como principiamos, e e
rem; a'ponta~os com ~d~racão ?n~rc as N,lI~ões
mais cultas. Viva a açao UraZlle/ra! Vl\'a ti
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LTmo ULA.l'!ÇO, ou o Budjet do SI'. D. Pld,,!
A lcantara, ex-111lpel'lIdol'.

Sr. l\Iarquez de Caravenas.-~IuitoeslilllllÍ
que da minha parte, depois de fazer os
cumprimentos no Govcmo. lhe expozflS5ll o
guinte: Eu desejo que o Thesouro me Pilo'1lC1

que me deve, c que e pere o p<t'gi\mento llo~.
eu lhe devo para quando se ,·coderem as mio~
propriedades particulares, e a mohilia de quell'
tão cheios os Palacios, quer nacionaes, quermt1\

deixando eu para meus filho o quc, fôr pr1c$
lJara seu serviço particulal', sendo esta deell~'
ção feita por aquell:ls pessoas que erfio, ou~
da são chefcs das diffel'entcs Reparliçõe~, ,e,r
pessoa a quem eu e mif,ha mulher 3utOJ'Is<J ,
para eu dispôr de tudo o mais, não tendo do,
da de o \'ellder ao Gu,-erno, para o lJue d
os preços declarados. Igualmente desl!jo
cm ccnsequencia do direito que me assi ~e!.

"eril da copia n. I, de que mo trei o orlgto~
!\linistro da Mal'iol1a, se mandasse hum" o
para que cm Londres, onde estão, ou pelo
uos de "em estai' depositadas' L. ~50,ooo, q~e
rão mandadas pôr 11 disposiçãO do Sr, D, Joao
meu Augusto Pai, por aviso do Thesouro,dI
de Setembro de 1825, de que remeno COIIIZ
2, e das quaes elle nunca di pôz, se me CD,

guem (como mais commodo fUI' no ThesourO,
50,00'0 a que tenho todo o direito, lIu. r
quo sc me mande estabelecer' hum pJ'~ml&,

lUo jil se de\'ê)'a ter estabelecid(J, ncgo clOeD1

nunca faJlei, pOI'que não podia ·er juiz:
ue 5 pOl' cento, com :1 112 cle amortlzaçaQ.
ser (leste modo o paeameoto mai sua o, •

u - • oa
2 pai' cento, com 5 de amol'tizuçao, I

cscolha.

DEClIETO DE 9 DE A. BnIL.

ColI. n~u,

A Regencia Provisoria , em nome do 1m
dof, tendo ou vido o Concclho de Estado,
creta:

I.· São pel'doados todos os Cidadão nmilli
ros que, por motivo de crimes politicos, seaeh
condemoados ou mesmo pronunciados.

2.· São igualmente perdoados todos 05

militar.cs por crimes de deserção, ,'oltandoim
diatllmeote aos seus rcspecti \'os Corpos o
se achão presos, e 05 'outros no pl'azo de5me
cQntndos lia data do presente Deel'eto. Ilala'
do Rio de Janeiro, em 9 de Abril de 1831, I

da Iadependtmcia e do Imperio. - ~1arquel

Caravcllas, -Nicoláo Pereira de Campos V
guciro.-Frnnci co de Lima e Silva.-Maood
José de Souza França.

•

nado ao pé do mesmo inventario competente,.
cibo pelo dilo Conselheiro, o relllella á mtl
Regenüia por esta Secretaria de ~st;t.io do
gocio' da Justiça. Paço, em 8 de Abril de I83L
- ~lanoel José de Souza Franca. - Sr. DI ~
Largador Antonio Luiz Figueira Pereira lia C~
lllta. -Acha-se á {l. 7 do Liv. II da Côrte,

288·

Manuscripto authenlico.

Manda a Regencia l'rovisoria, em nome do
Imperador, que (l Desembargadol' An'onio Luiz
Figueira Pereirl\ da Cunha, com hum :Escrivão e
J)lais Officiaes que entender neccssal'io .e que po
derá oomear, passe ao Palacde da Rua No\'a do
Imperador, em S. Christo\'üo, a (:ntregar por
hum io\'entario circumstanciado ao Conselheiro
João Valentin de Faria Souza J~obato a baixella
que ahi se acha em guarda pertencente ao Senhor
D. Pedro, ex-Impera,lor uo Brazil, e que, assig-,

A. vrso DE 8 DE DEZEMBRO.

Manuscripto authentico.

111m, e Exm. Sr.-A Regencia Provisoria, em
nome do Imperadol', ha por bl'm que V. Ex, ,
para assistÍJ~,I(I acto solemoe da Exaltação do Se
nhor D, l'eclro II ao Trono·, se achc amao hãa ,
pdo meio dia, na Capella Imperial; ficando V.
J~x. na intelligencia de que he dia de grande
galla. Deos GUôlrde a V. Ex.. Paço, 8 de Abril de
183 .. -Visconde dcGoyana. -Sr. !\lurqlie7. de .. ,

REl'RE5.1lNT A.çÃO DE 8 DE ABRIL.

Imp. avulso.

Augustos e Dig'ois -imos Senhnre Represen
tantes .la Nação.-Participo-vos, St:ohorc~, que,
no dia 6 ..Io corrente Aluil, usando do direito
que a Conslituiçã6 mc cunceue no cap. 5· a rt,
130, nomeei Tutc.r ,~os LITeu amados Filhos ao
muito probo., LaDrado e patriotico Cidadão, o
mel) l'erdaJól'ú <Jrnigo José BODifado de Andrll
da c Sil va 1\'ão vos hei, Senhores, feito esta par-

_licipação log(l quc a Ál,Igusta Assemh1éa Geral
principiou eus importantissimos trabalhos, por
flue era mister que o meu amigo fossc primei
ramente co.nsultildo, e que mil rcspondesse favo
ravelmentc, COIl1Q acaba de fazer, Jaodo-me des
te modo mais huma prova da sua amizade; res
ta-me, agora, como Pai" como Amig-o (1a mi
nha Patria ad(l,pti va, e de todos os Brazileil'\ls,
pOl' cujo amor abdiquei duas Corôas para sem
pre, huma oIT!ll'epida e ou~ru hCI'daou, pedir Íl

Augusta Assei lbléa Geral que digne conlirmar
e~ta mioha llomeaçiio, Eu a :im o e pero, con
fiado nos.sen"ços que de todo o me;n cor::Jç~o fiz
ao Brazil" c t.m qne a Augu-ta'/bsembléa Geral
não deixarú (le querer alli \'iar-01c desta maneira
hum pouco as saudades que me atormeotão, ruo
tiraoas pela separaçiio de meus caros Filhos e
da Patria que adoro. l~01'do da Não l/VaI'Jpite,
'urta neste porlo, aos 8"de Abril de 1851, lO·
da Iodepcndcncia e do Imper-io -PEDRO.-Acltl!
se no Diario Fluminense n. 8 I, vol, 17.

Constituição! Vi\'a o Impcrador Constitucional o
:Sr. D, Pt:dl'o n.-Bispo Capcllão' !\J"ór, Presi
dcnte.-Luiz Francisco dc Paula Cavalcanti de
Albuquerque, Sc'Cretario.

PORT A.RIA. DE 8 DE ABRIL.
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Ainda que o rurmalllíz-IJo que se liquid<lr no

'{hesouro Publico desta Cidade (Li,:bo<l)-não
póde objecLal' o pagamento, pOl'que o S ... D,
João VI; de g'lol'io:;a memoria, nunca Ji~pôz 110
·deposito, é Ludo ficou em Londres, e pOI'tauto,
selllJo isl.o propri"dade purliculal', não podia ser
liquidaria no 'fhe 'ouro daqut:lla Cidad.e, t':llão
para se saber se'o SI'. O. Jolio VI havia I'ccehiJIJ
as L. 250,000 do Governo BI'azilciro, o quc 'C

pOael'Íl prllvar, examinando-,e sc uo 'fhesouro
existe ol'denl cOlltraria ao Aviso Je :3 de Setcm
bro de 1825, quc mandas'c levanLar o deposito,
ficando dc nccessil!aue o Thl'soul'l' llue lIlandGu
c1epo~ilar o que não cra seu, sem que honvesse
IiLigio para se 'aber quefll era II 1.10110, qlle e,La
1'a declarado na Con"cnção Jc '~9 de Agosto de
1825, lOancJ:lIla cumprir nesla parte por Decre
to d.; dia' pc Abril de 182.6, I'cspoll'avel aos her
Ileil'OS do SI'. D. João VI. Ora, sendo eu hum
t1elles, c uão tendo mcu Pai re!:ebid'o as L.
:l5o 000, scgne-sc que tenho o dil'cito ti. l[uint<l
parte, pois ciuco são os herdeiro', como pas ·ou
cm julgado cm Lisboa, por sentcnça do Triuu-
na1 con pelen te. _

Eu julgo ,OU, para melhor dizcr, sei que IIC
nhum Farthing exi te no tlepoóilo, porquc o 'r.
M,II'qucz de llarbaceoa·, tudo S·<l.slou, funda,lu no
·cu dircito, todo parliculr.r, .: no qual achou que
o que era tio A.vô passara por herança ii Nd",
(;'111\0 e podeni pro\'ar pOl' OGieio,; cxisteutes ua
Secl'l:Laria do' r egocills E ·trangeil'os l c oe vê
pelo do Tuesou\'o Publico, dc que junta en.viu a
copia n ..5. QU,ando esta, flem pela Abdicação de
hUIl1<l COI'I/"" que pertcncia a hum dos herdeirt1s,
pOli ia herdaI: semelhanLe somma, o que iria de
enoontro .<lOS inlt;r~ ...es U.Qs ,demais herdei.ro· quc
uão abdicilrão, nem e póde admittir que bens
particulares, como eráo os de hum herdeiro do
Sr. D. João VI passa 'sem ii pessoa cm quem se
abdieasse, COO1() se fossem bens da OOI'ôn, quc
Dão era, como foi julgado.

Portanto, não tcndo eu na~a com a~ transue
ções que neste, ncgocio tivel'ão lugar, só rrcJamo
o meu dircito, 1.10 qual nãu po '50 scr (lespojado
enão por hum acto dcspotino e atlcntalorio con·

lI'a a Con-lituição jurada, c q'JC Oco, pcrmitta
continue a reger o fmpério. E- pcro que estes
meu negocios Serão toma,los em consideração.
c se mc rcspom1a de algum l1Iodo que me habi
lite para pllder fa~el' os mclls árranjos, para par
tir qual'ta-fllira para a Europa.

Eu nunca fallaria em cousa alguma de dinhei
ro, principalmente agora, sc cu tivesse com que
com ê1ccencia Jlodcs 'e npparccer na Enropa, por
que o que tenho he o eguintc: possuo eu c mi
nha cspú a a somlDa ue 1,508 apolices dc I :ooo:t/>
que, n:rll1idas a 72 II2 pl'odu~l:m em papcl I'S.

941 :'i6n:tiJ. Os quaes pu.sallos nc.ta occa 'iiio,
que o cambio csta a 20 (Ls. 12:t/J), "imo-no a
receber 78,480-0'0 Ls., a quaes a 5 11'1. por
cento produzirúõ L. :>.,554-8-0 annualmcLltc, o
que corrresponde <l I'S. 8:474 .. .';1)0. Tcmos tam
b~m algum 1)lIpel e cobre, quc pou~o produzi

r ao. Tenho eu 15:ooo:jj) eln ouro da herança de
meu Pai, com alguns diamantes, no nlOl' de

8o:00o~, 200:tiJ cm prata, c mais li haixclla, ,
louça c luno quc d"ct1l'a lodos o~ I'alacio~, por
que tudo foi compraJLI por mim, e IlJUita Cousa
dada por mcu l'lli.

Pelo Lil. 8° <llt. '79 § '1.2, a pJ'opriedalle me
he gal'antitla em tl,,1a aSila pleniturlc, bem como,
pelo § 6° do mesmo tit. c art. , todo o cidadão
(eoloo ell ou simples parLieular) púcl,: residir ou
rctirar-s~ do Impcrio quanJo lIlC aprouver. le
"<11)(10 tud~ quanlO hc 'cu, não selldo em prejui
zo de tcrCcil·O. Estc não ;e dil cm caso pre~cn

te, porque cu não Ilispunlla, lIem di 'poria do
que he dc Glen:; fillto.-; amo-o' mnito, e mab do
quc tudo r. hunra: hc do que he mcu, do quc oOtl
senhur, pOl'flne u que cra Ilulle', p/)r herança ,lo
oua lUãi, j!i c~tit cm lIas mãos, quer em join.,
qucr cm apolice' quc lhes cl,ml)!'''!. .
'Eu dcscja\'a buma prllmpta c dclinitiva J'C'

po·ta para mc saber govcrllar, declaran,ln ao
GOVCl'lIO que pa'So ti dispur c lIIandar embarcar
o llue he ntell, deixando o Ilue lllc ,'pruUVCI' a
meus Filhos, contando que o (;.0\CI·1I0 hc eOlls
litu ional e nao se qLll~rcril m.'llcr nn IIl1e'lIão tclO
11ireilo dc intcr.vil'. BOI'do cid ,io 7V1t/, pile, \ o
de Abril de IS51.-l'EDRO.

Ser"'UIC rcmeltida toda <l praIa qtlé pcrtence
ao Lav a'pé', pois que he millha por dudjva quc
lI1ell Pai me fez qualld" se roi embora para Por
tugal. Deixo para. meus Filhos toeio o serviço de
ca:i(iuinha qlle co,o[l'ci ao Arcos, a pra,La que cs
tá nos qL:artos ordinariamente; LoJos os mo I'eis
que estão no Palacios, c qUI; ;ão ueceSc ario pal'a
os decnrar em Jpxo, retirando I' 'i,)gios, \'usos,
ctc., mcnos cdtleira', mC'a e cOllsulo·. Tam
helO 5crã·o por minha conta velluiJo todos os
cspelhos q\lc n~o estiverem no' Paços da Cidafle
e S. Christol'ão; não cedo, cQmLudo, a mohilia
quc esti ver nas casas quc ão rle pl'{1ppiedade mi
nha parlicular, uem os quadros que tcnho, quer
n'l Musco. quel' nos. Palacios, quer n<lcionacs,
quer mcus. Tambem deixo para o lusco tujo o
wais quc no mcsmo Mu eo cxi tc com o meu
nome, Ci',\cptuando, como dis ll, IJ quadros c
hum nUI'io chinez. Dou :1 tninha J~n ruria o píu
no que compJ'ci ao /ireI) , c <l cada hum<l das
mcoinas hum 11 11 5 A.\lemães quc c tão no I'alacio
Ja Cidade, epal'a o meu Imperll(lol' o piano a
que se dá corda.

iV.R. Tudo quanto mI' prala me seja I'ernelti
da, eXI\eplUandu.se sómente <l qOI) nOLci, Venha
tambem toda a pl'ala da mnntcal'ia, hu endo as
cxccp,Çõe' acima. Confio qlle assim e CUl1lpnl.
-D. ['Enno DE ALCA.l\'UJIA.

além disto, deixo pura S. M. 1. o Sr. D. Pe·
dro II, meu muito anmdo Filho c ohel'ano, lo
da a louça quc tircI', 'cja c10n de fôl' c de que qua
lidade mI', -Com rubrica.

Conferidos ao 21 de JllOhc de 183.1, pnt'João
Valentim de FlIria Souza Lobatf' a quem foi
dirigida ,e encorporada á 11. 145 a 14{~ lIa 'cntcn
ça cxtrahitla POI' "não Ventura nouriguc , con·
tra o MórlJomo da Imperial Casa, c que pende 00

Supremo Tribunal de Justiça, pelo recur o li-o
rado da decisão sobrc li liquida::io da cllnta da
encommentla do jumenlJS ant!aluzcs, feita cm
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{19 (le 'Inio de 1830, pela Supel'intendcnoin dd:
Imp"riaos t1inlas c Fazendas, e praduzida em
razões por parte (la Mórdomi'l, assignada' pOl'
JOllo Antonio ,Ie tUiraucla. II

DECRETO DE 11 DE AnnIl..

1mp. AVulso.,
A Uegeoria Provjsol'ia, etn nOme. do Impera

dor, lOlOando cm con.iJel'açáo a injusli a t; ar
bilr;lI·ierlade com que, sem preceqcr entença e
sem jl]guma OUlr,1 Jeclarncão fÓra demiltill0 do
'en'iço milil ar o Brigndcfrõ Pedro Labalur, digno
por cel'to ue' mclho[' sorle.' pelos el'viços presta
dos ii Indcpen,l enci~ d9,Imperio na ex ulsão elos
Lusilano ; po' ~odas e'tas razões, manda reinte
graI' O mencionado P~dl'o Lab(,ltut no po 'to de
Brigal1eiro que occupilra. O Concelho Supremo
Militar' o 1(l1l1la assim enLe'ldillo e,expeça, cm
consequencia, os dt~spachos neecs 11rio . Palac.io
doo Rio de ,Janeiro, e!l) II de Abril de .851, 10°

da Indr;:pendellcia e tio Imperio . ...!... ~Ial'qlle1i de
Cara \'ell<ls, - Nicoln o Pereira dc Campo. Ver~

gueiro. -Frllllci;co de Lima e Silv<l. - José lUa
noet de 111 o)'aes. - Acha-se 110 Diario Fluminense
11. 81, voto 1 j.

AVISO DE 11 DE A:llRIL.,
Mllnoscripto alllhe,nticQ.

Const<lnr'to que O Subdito 'Portuguez .João Bo
nifaeio, Tesirlente nesta Capitar, '1bus3ndo da ~os

pitaliô<ldc qlle I'ecebe~~ se tem conduzido de hurna
maneira su'peita de' conspiração contra a ordem
do Go\'erno estabelecida, pelo que lem exeitado
contra si a geral indignação: ma'nda a Regencia
Provisol'ia, em nome :ln Imperador, que ° so
brédito João Bonifacio despeje a Cidade em 24
hor<ls, e súin do Im~erio em 8 dias sendo, ~elo

contrario, immecUatamente recolhido a buma ~or

taleza, onde o Guv 1'00 possa TazoadalJlenle pro
tegeI' sua egliran~á indivÍllnal contra a me ma
inJisn:lçiin publicn, alé que effeclivamente des
peje o territorio ~o Brazil, e ha por bem ,que Vm.
lhe fil'ç.a irttilIiílr esta resolução sem perd" ae tem
po, ueantlo a se" cargo faze-Ia execlltat'iJidepen
dente d~ 9rguo'la oI'cle!TI , declarandu todavia O
mçSlIlO Sub,lilO POTtuguez nessa Intenclencia qual
he o de,linn que t'nma para intelli9'cncia rio Gover
no. Deo GU'1I'dc a Vm. Paco em lide Abril de
185., - Manoel Jose d'e 'Souzp França'. -Sr.
DeseOlIJalga.lo)' Aju,I,ao'te do Intendente Geral Ja
Polici'<l.-Arlta-!e ti {l, 7'li. e 8 do Liv. 1 J.

CART.t.DE 12 DE AJlRlL.

Iwp. avulso.

Nã senu/' possivcl dirigir-me;a cado bum dos
menô ,'erdadeiros amigos em partiçuTar para me
de.pedil' e lhes agradeoer au mesmo tempo 05

bSI~qllio flue me fi zerãl)., e outro' im p<lra lhe
pedir pcrchlo de alguma oJl'ensa que ü<: mim p 
são ler, nC:,lnd'o cllrtos que, se em alguma cou~a

os aggr'avei, foi 'em a menor intenção de oll'cn
d\.-los, Façoosta carta para que i1llpres, a eu pO.la
deste modo alcançnt' o fim a qllemc proponho, Eu
me nHir~) para a Europa "Indoso dá l'alria, 'do' 6
I!los c ue todos o' llleus venlallcíros 11lOigos, Deixar
objecto tão caros he slImmamente 'cnsil'cl ainda
ao coração mais duro; ma' deix.a-Io pal'a ~u .
ttlnlar ... 11011rn não pódc 1Ia\'er maio(' gloria.
AclefJs Pallliil, Adco, nmigo, ,Adeo para sem·
pre. Bordo da !lo Ingleza TVal'spite, 12 de
Abril ue lflJI. - O, Poliro de Alcantara de Bra,
gança e BOllrbon,-Acha-se 1/0 Diario FtuminetIJI
n, SI voto I;'.

pon'f ARlA DIl 12 DE AJlRlL,

l\1alloscripto aulhenlico.

. Manda a Regencia Pro"isoJ'ia em nome 110
Imperador " que OClll'cereiro da Cadêa da Rela
ção (que tambem o be rio Aljube pela união
deste úf[~lelln) cumpra eslrietarnente, a respeito
da pri,;i:io ou cu to dia rio Padre Pedro JOl1qllim,
a3 tlrdens que Ih~ fôrem dadas por despacho~

do Vignrio Geral de teBi pado, a quem perlence,
como j ui;/; de te Réns, determinar o local Ja mes·
ma prisão em eu toJi,!. Paço, em 12 de Abril
de 18:3 .. - Manoel Jo~é de Souza Françu,

PORTARI DR 12 DE ABRIL.

l\laooscripto autbeo lico.

Manda a Regencia Prl)visoria, em nome do
Imperaclor, que o Juiz dos Contrabandos c ex
tl'avio fllça entregar ao ex-Imperador do Brazil
ou a seu ba tante prnelll'adur Diogo Samuel, (Iso
peças de ouro de 6:t/>400 qoe lhe forão appre·
bendidas como moeda sacada contra a prohibi
ção qne ha a este respeito, vi to como, tendo
manifestado pcrllnle a Dlesma Regencia 3 saca
dol dita lDoada, forã9 nis O guardadas as medidas
policiae que no caso regulão, Palacio do Rio
de .Janeiro, em 12 de Abl'il de l831.-!\1anoel
José de SOIlZ!J França.

Avrso DE 12 Df> AlIllIL.

l\I:}nn cripÚl autuElntico.

, ScnJo pre ente ú Regencia Pro\'isoria o ameio
do Intendenle Geral da Pol.ic~a ~ datado de 5
do ,eoilr 'nte~ em que peile declaração ao qlle ~a
mesma. data se lhe dirigil'a pOI' esta Secretana
de ESladg para mandar l\bri~ a,ssento de p~i>ão,

ii ordem da mesma Intendencia, a todos os in·
di~illuo' pro o em fiagranlt: como pérturbado
res do' socego publico, sol)1'c u que deve obrar
a I!esptli~o c10 Inglc~ Alexandre Stolmes da Casa
de Commercio de l\loÇln e C., lH'eso.por ser ,en
cootrarlo com huma pistola cm buma rias noItes
precedentes, em que os perturbadores da lran
quillidade publica tU01ultuúrão pelas r\l8S desta
Ciclade, C'ommclLenuo fel'imenlos e mortes, rtlllla
mando, como reclamllva,:l sua ollura o Coo etfJ,'
doI' dll Nação Brílannica: manda a meSOla J,lcge".



ANNO DE i831.
cia Pro visoria, em nOOle do Impp.ruclor, que sede
dare a Vm. que ó ásseaw de prisão a ordem tlaln
lcntlencia ~c: dc"b el'ttcnder não Ó pelo qllerl~qpC'i
ta aO indi l'iJno' jil preso, C0l110 ao que sd'urem
prcndenJo, até que, e restabeleça a pu!.Jlioa 11'1111

l[llillidatlc desta Côrle, altéraJn tão esc1111d.. lo
:;amente pela animosidade do. perturbadores,
c,;perallsado~ da na impunida,ie ,'m que pal'a
i'50 haja nOl'a oruem: e, quanto ao sobredilo.
111glcz Alexandre 9;01me' , qne elle c,til lia mc 
ma razão dos mais inli["iduo', pOl'que os E tran·
gcil'o nfio go.zão CTitre nó de Il1IÍor fa \'01' l10 que
II. i .Irionae . Ocos Guarde a VIll, Paço, t'm r2
de Ahril de 183 I. -~lanoel Jo é de Souza Fran
ça,-Sr. Descl11bal:gadClr A.j uda'nte do ,Intendente
Geral da Policia. -Acha,se á {l, 9 do Liv. 11 da
Côrte.

PROOLA'~U.q,io DE 13 DE ARRLL,

CoI!. Mineira.

A Rpgrncia Provisol'ia em nome do Imperado/' D,
Ped,'o I [ , aos Brazitei7'os,

Compatriotas! EsLú ultimado o primeiro e
mai perigoso pel'iod'o du no so. lão uecessadá
como g+oriosa rc\'oluçã , O ex-Imperador llca
ha dI! , .. bir rio p~~to desta Cnpit~l J retil'audq-' e
para a EUI'opa : huma elllharcaçao de nucrr:l na
.}iooal II acompanhu alé lar:\"ar as aguas do Bruzil.
Os f)O:iSbS inimigo 'iio tão pouco e tão fraco
que não merecem cflllsideração: eomtuclo, o Go'
vcrno \'ela sobre eUe, como e fos em mui~os e
forte:, ~Ias, se nalla temos a temer de nos os
iuimigos, deremos temCr de uós mesmos, dn en
l!lu iasmo . agrado do nosso patriotismo, do
amor pela libcl'dade e pela honra nacioual, que
nos pôz as ar~as na mão, VOSS'l. nobre con- ~

uucta, 'ossa moderação, depOis da victoria, pórle
scnir ,le lllodelo a todos os povos do mundo:
Ilão lancei' aelle a mais pequena mancha, e con
tinuai. a dar-vos reciprocos ccn elhos de sllbedo
l'Ía e geLlerosidade l a Pntria '\'0 abenlf0arú na~

gel'açõt:s futnras, n os povos estranhos reeon1e
OCI",Õ a vossa dignidade, até agora deprilllida por
quem devia lc\'anta la, O Braz\l, hojc li l'I'e, vai
1U1lstral' o qUI~ hc, muito difl'llrel1te tio rrue pare
cia ser, Ao lei comeca a reinar en[re (lÓS : respei
tai o eu poder e ~s autoridades que a exercem.
C!Jlltl'il o. abuso e contl',1 o erim.e tendes o di
reiro de p~tiÇ<'\o, exercitai-o, ueixando Ú' autod
uades o [lrQ,ver dI( remlldio legal. Somos livres:
'cjamos justos, Vi\\a a Nação Braúleira! Viva a
Collstituição! IS viva ó Imperadol' Constitucional
D, Pe~dl'o II. Palacio tio Gllverno, 13 de Abril
ile. 1$31. - Marquez ue CaraveLlas, icolâo Pe
r~"'u de Campós Vcrgueil'o, Francisco de L~ma e
Silva, - Yiseonde 4e Goyana.

CrnCULAR DE i3 Dn ABRIL.

CoI!. PlaDcher.

C1lmpl'indo,me, na qualidade de Ministro e
Sellrlllario de Estado dos Negocios da Guerra,
pôr CIII eXacta execnção a Carta de Lei de 24 de

Novembl'o de 1851,. ql1e fixa' 3 [01'\'.;], de tOl'ra ;
e di!vllllno, com toda 3' cil'Cl1nl pcc!:ãIJ {l OliJlu- ,
cioso cdnhe~ilUehto de cau ii, oh, LalL<!' qUll de Ião
53hi>, legi la('ão se ol'Íginem. d 1j"lltenla~llenll1

na brió', a oOlcialidade do Excrcito, pOI' ~e pl'e~

terirehJ ell llil'eiW~, apütl5n c patriotismo pro
vado, que' ate a<roi'a e anlcl'iorlJlellle não p.riio
I'e llt:ital1o com quella impureialidade c allcll
ção que merecião, c que, por c ta OCl,;asião. se
devel'.Íõ resareir J sendo o GOV<ITI)O informatio
circun'l~taJlci.damenté das PI!(;t n\lÕCl 9o[frirla~ ..
l'e'fl1l'má~ não requerida' e da iJl' o!uul:u'i·js c i1
legae' trao [areneia {los offi-eiae pal'óJ o c'oi [lo
de Vcteranos: I'C olveu a Reo-encia PrOl i-ol'ia ,
em nome do Impcnldor, que ~e nomea 'se em
cada Iluma,da PrQ\'incias, çxcepto a da Curte,
que sel'lirú de centro de todas a' outl'as , e que
se comporit do Coronel Manoel da .Fon 'cca Lima
e do,s iUajgf - Joiio J.osé Pirn.entel c Cypriill10
Jo é ne A.lmeida. huma e091l1li ão <\e tre' mem
bro, end.o nato Q 1'0 p.:ctivo Commandpnte das
Arma' . c ele' tia e colha os dous ('litro' da ofU
cialid'lde, os quae cingindo- e aOss gtlinte~ <Ir
tigu.$: 1°, cxarl)inar a pretcriçõe ·oJ.l'riJas pelos
'officia~ de toda aSllrmll uelolinhadnExel'-
cito, dando .eUes pl'o,-a. cie tla- prctel'iç?es com
~19ç;U\ncntos ~eg-aes. que sePão con'f'ronwôas cClm
ini'(Jrma,çõe' extllahida~ dps LiVl'o. Mc>tre dos
diffel'l:ntc corpo, quando a ',ím sejôl nc •. c' al'io;
2°, inve tigôlr aS refól'mas não requeridas pelo'
offic~aes do 'Exercito, J á vista uos moth'o deltas
que serão l'echmaJo da Secretaria ele Esl1Id6 da
Guerra; 5°, finalmenLe, confrontar a Iransl'ercn
Ci.ôlS lunto dos offieiae do Estado ell'eeti \'0 dos
ú9rpOS para o Estado Maiol' do Exel't:ltn, e O' dn

'. 11° clôl'se çl!'lste, Pilra as Ou1lras c a 's, cumo para
o corpo de Vetel'aoos em que hOtl er illl:galida
dej e fazendo humaexacta c,e erupulosa iL( a
ga,çâo do artigos apontado J remellão ao COI'O
DeI lHanoel da Fon eca Lima, membro ua com
mi io- cenlTal crllada na Côrte, 'e encarre"'orla de
apre entar ôlQ Go \'el'no o re '1l-ltaJo sp,ecifieado
de taes trabalhos, os que lhc são rch\ll vo pal'a
50lll'e cLle' tomar as medidas que' parecerem ade
quaria , O que manda a Regencia Provi ol'ia, em
nome do Impcrador, pela Secretal:ia de E ~ado
dos ~ egocio da Guerra, c COQIOlUlllcar ao Com
mandante das A.r01as da Provincia da Balúa, pur(l
sen 'onhct:imcnto e execução prompta ; c"peran
do tiO 'eu zelo, inteireza e circumspeeção cor
respclIIdel'ú á e:\;pectação do Govcrno, e cOIHi
nual';j a elllpregal'-sc com desyelo a prol ~o ,ser
viço publico, dirigindo- e, como, e lhe md.lca ,
ao mencionado Coronel Uanoel da Fon-eca: LIma.
Palacio do Govcmo, em 13 de Abril ele 1831.
JO'é i\Janoel ue i\1clraes.

N. B. Ne te entido ,e eSGl'eveu n lodo. os
outros Cómmandantes das Armas das Pro\'incius.

AVISO DE 13 DE ARRU..

AIànuscripto authenti<lo.

A Regencia Provisol'ia, cm nomc do Impera
dor, ú \'ista do que V, S. I'epr.esentou em seu
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omeio dh 51 do p3SS3rJO tO), sobre a cxi$tencia de
-e~C"IYU na enfermal'Ía da C3dêa, com grave
prejuho dOll outros presos, ~em qne ,e saiba a
quem p(:rtençüo : manda qne V. S., chamilnrlo ii

1Ii1 pn: 'cnça o Solillit;lIlor dos C3tivo" iIIUõlg'UC
elldlt: a l'õl7.;ío por qnt: não tem promoddo a arre·
matação tios C$CI'.. vos ach3tlos scm clono; l"a...ell
do-o entrar na linha .1os seus de I'er'c', a~"ill1

como ao ESCI'h'âll re."pcctivo. dandn partI! da
OOli sõ~s culpa\'l:is qlle nisso :lçhar. Or.os Guarde
a V. S. Paçu, etll 15 de Auril de 1831.-LHnnucl
José de ~olllla I"runçn. -Sr. José P31l10 FigncinJJ,
Nahuco Aralljo.-Ac!la·uáfl. 10 cLoLic. II.

PORTA nrA DE 13 DE AllRU..

lrnp. un!so.

HaVt~ndo a Rcg-cncia PI'o"isnria ob$crvatlo com
~atisra~'ão a intelligcncia c incansa,·t:l zelo com
que O~ Juizes de Pn'l1as Freguezias desta Cidade

(') 'Offirios da III d~ MI/r('o dlJ 1831.

lllm. e E'l:Jll. Sr.-:\ policia n110 ,leve servir tle instru
Jncnto ii \Ijng:toça C cnêraohnvcl {)tlio, que nlllitos e de~"

hllm:loos seohorcs contrn cscraro seus ooncebem, o~m
devp, indirect:nn,'oLe concorrer com n interl'erencia de sua
nutorida,le pal'a (1',e el!en, por meio ti" hum liLulo éDlTe&:·
ciunal, obll:nhão O rr:snll :.do qne cm r(,rma e pill' LI<,miles
,Je pI'OCl:SSOS, n;;o prlllel'ii:1l obLel' clé juizes no lribnllar.s
(Iue il1lgão. Ue o 'lnc aq conh'3J'Ío ~II Vf'jo Cfl1l1 f'~trnnhp.za

usado, e basta eocarnr a relação dos p,'eslls 'l"ll n policia
t~m na cadca; cumprindo dizllr dll avaoço, em damno
sensível e frr3vi ~ilDn dos presos tÍi.inllos ;'1 cnl'crmal'io àa
l'arel'acçiio ain<ln rara tio aI' nas 'prisõos e incn:,nmodo dos
doeoles, 9"11 preson e tão sujeitos" lifl'amento, e por
ulllmo, aLe cm damoo d, Santa Casa da !\l;sCl'icorclia.
achr. oa enl'l:nnaria dn cndên, . icvaQos ali d,) cal"bouço,
O! sllguiotes: Antunio. l\I, çambiqlle. de Fr.neiseu 1I1a
()l')e1, d~sde 4 dll Olllnbr de 18261! QuanLo Lempo tm'ia
de calabonçf'? ,ToToo, Coogn, de Custodio de ~al, rlestl~ 011,
dll J ilIbo de 1828; J o"ro. :.IooJ"ln, de José Luiz, a"sdc 27
tle Pe\'ereiro de 1829; ,lol'in, Augola, dr: Atlão João, des
dc 27 dr Oulnbro rio mesmo alluo; ,totooio, Cabin,fa, de
íU"ooei Pllth'o, tlcsd,: 20 de ,\'gosto de '1830; have",I. ou
tros de S.<tembro, N"VlllllIJt9" DeU:l11,b1In do llleSl110 .noo
~nl nUlnCI'O ue Stt"P,; :l!!sim como de Janeiro, Fc\'cl'cil'o c
l\rarçu desLe allno, no d" on7,e.

Parece qnl', ,'ritos os castigos. e legaes, taes I,,'elos ue
"':fn SC:I' reco:bidos pe101 senhores para ser ol traIa dos por
f'1lf:S em ensa, oa sllgn.ll'fo lhes 'PólrPocer, em III spltal P"
hfic'); qlle o "bUM' qlle vroho de ap"nlnl'. e qlll: tllDl ch,,
gadu a phJÔuzÍl' a e.lada dll mais de 50 oegros feridos c
ensanguenL"dns, rotos e dilaeel':lllos Selll J1lud.lI1ça ue
Toupa n'lnl!l13 easinba pTllxilOa, de r'lais a 111Imn clonea,
nãp de"e prose:O'oir; c por isso de"" I'Ognr a V, Ex. ~ cx
pedil;ão das ortlens para que o inteodente Geral I'aça

~illtilllal' os senh!,res dos qlle acabo de fallar pal'a os
rece1)erem ClÍl oilo di"ds. 1I0dos os 'fuacs, serão codados
ao r~csoureiro tlp Juizo tios C~ti. ns p"ra procede" ded
dameolo. ,

Dar-sg ha 6s "e7,I:S que. v. g., bum capullira l\Js'se os·
frcgadu com 3' tlose que dlgnlll" urdem '1I1 "I':'ulàlOeoto
11'10 pra el'iplo, e pOl'q"" laeS tem de trahalbal' por hnm
tempo dado aiém tle solfrer os açontcs, parcceria cou"ir
:lO lI\U' ,do. desempaçhamcnto da eolcrlJlal'ia da cadê-a
cnOl duentes (aes que laes aç utcs liles I'osscm applicados
linda a ('pllcn do lal seJ'l'iço; seu,!ln oa mesma cooformi
dade eolrllgues ao Tespectivo seoho'l'. V. Ex., a ·quem
Dllos gunrdl', mandará amai:; jnstn. Rio, 3t dc 1\1"rço
tle 'J831. - JUm. c EXIll. SI', 1\lanoel Jusi:. dll Sooza Fran·
ç'a, minislro c <;ec;reta"io de cstado dos ncgocios da jl1s,
liça, - José PaI/Ia (Ic Figl/tirfia. Nnbl/co Al'Ul/j".

1I1tn. 'Il EXIll. Sr.-Da rclaç;;o dos' pvesos da lntendeo
cí:l Gcral da folicj" açhQ II" ~orrnnal'Ía d" c~dc~, enviq-

lem prncurarlo c con!eguido manter, no meiodt
hnrn:l .:rise t.ío melindro a e 1II'riscad~, a boa nr.
rlcm e ll. tranquillirlade publica: mllll,lo. em nome
(lo Imperatic)I', pda Sef~l'duri:\ de Esta,lo t1oaNe.
gocios riu Impel io , quc o tlim, Senallo da Ca.
Dl:II'a i\lunieil'al desta Ciuud.~ l'llHe e agradc(:l
aos I'cieri,io Juizes .Ic Pa'b c ao povo os imr',r.
tlintes ~p.rl'iço, que tem lH'estado e cnm que Jérão
Jlesta li ',:a:;iâu hUllla prt1l';1 illl:nntnst3l'c1 rio seu
ae,.j olarlo patrioti'lllo. 1',,13çju do Gnl'f!rnO, cm
13 tle Ahril .1., 11)'51. -Vi-conde d<: Goyana.
A c!la se 1/0 D-iul'i(l Flumiflcnsc n. 8 I, vol. I'.

PORTtl.RU DE 13 DF. ABnlL.

~lantia a n"gcncia Pl'ovisoria, emnlJOlcdo
ImjlCl'ador, pela Sccl'etari3 de E 'tad" 11M Nego·
Gios tio Tmpl'rin, (Iue cja 'u~ppn, o Thcod'lro
José lli"ncarili do .:xer(;icio tio:: Ol1icial Maior di

dos dI) calabouço, p.ra sllrem curados, I\UIJ1 negro bnç'~

Congo, dllsdt: S rle Abril; hllma neg-rn bllçal dcsull 20dt
F","crlliro; .TonCjtlÍ'tla, Bengnella, dc~de 20 de Agoslo;bulI
btlçal, Mion, n. 24, desde 21 d.: Dczembro dc 1 3ili 1I1'
ri., 1\Iina, desdeJJ de .1 an"i, o; Rila, nengllcl!a, tlesde II
de:'F v"n:iru; hum buçal, C.çallgll, desde 1:; ti" lIle1mUft
de 'J8;;l eUI'I'llot,,; to{lo_ clles i"nllrando os nOll1l'S uOSIf.'
nbures~ e rl:lllt:lticlus do calnhnll~1I seo\ lal cdesi~oaç;o

q:l" sc.oão 1"'7.1'1)\', i~s" O" rllf.,,'j,la cad"", TIa o",is ncllrl
lem)uS t: pl·la mesllJa lntr.ndcllci!l hum oegr'o bllçal, M...
çalllbiqlle, u. 55, tlc;:"le 18 de Março C hum" prda bllÇI~
Bengllella, dcsd" 22 do meSlbo deste annO. Não pnlll1,
sem que mil sllnsihi!ise e mvrOlu lIdmire, "cr que pro.
grctle bUllI abusll tal ,Ie entulh:!I' a eorel'mal'ia ti" e'dê4
enm pre;os d,) ealabollÇr> c, o que mais he, CUIII aqnclles
'1111', comn os SI:lC primeiros, cst;;o nos termos ha 1U1Iil~
d ceder ao li co comu bcus "acanles, tio mesmo mod~
que as dll's onlras t:sera"as, qlle, tlesde 2,\ c 28 t1elblO
de 1. ao, st: nch"o presas pela O'n'idol'ia d" Comarca, coDl
igonrnncia 10t,,1 dos dnoos. 1\1 aria, Angnl., c 1Ilari., CI'
ç.ngc~ sr.guodu o·§ f7 da,Ol'cl. do li". 2, IiI. 26. A~
rcspeilo er;;!) JDuito l,:rmioantes as dispusiçõr.s elas Pro'"
SÕe3 ~e 3 fl.1 A bril de 1720, 14 dp. I\lrç, de '1725, 2 dr. Ju·
nhn de 1728 c: 23 de Maio rle 1753; C, por dias, I",'ados
no Jnizo d.)s Cati\'('Js, c ,i/lixados Edilacs d,,;;O ,Jiaô,lC
vendião cm pra~. (cm 'quc a flll 8 de lal'ço d~ 1721\,or'
miltia a'1 escl'a\lu a cscolha dll senhOl' a justo pr~'Ço)
dlll"'gando-sr, qn'''Hlo nppnl'eciõin ,>5 s"nhores, apen's o
prc\~o. 'em oesr"úmcoto, nem trclam'":ãu cuolr" 11 von·
da. 1;>rpois, e peln mesm(1 mOlift), porqtlf: Laes c cratO
SI< ach"" oa cadca (o qllej:i el'a p....hi~)idn pcla Provi'Ti/.do
1'5 de Olltubl'o de 17;1:3) SI: lJ.:u " providencia e~nslunle
ti" IlJIpllJÍn' n"sOll1çãO de 4 de: DezelOl.lrl> sobre Consnlll
de 20 <iw.1\llho de 1827, que .etraosllliltin ao lnLenden:'
Cllm A,.isn ,lu Secrelar;'l da Fazendn dq 28 ue J aneire dto
18?8, E pOrql1l~ '-cjo que ll"1ll "cpleHas Pl'orisões,.oeJII
a Ordeoação, nem Aviso tl Consulta se cnmprelll, Jnpo
J uiUí, nn~jgainf:ntc do C"ti"os, jü na lnt(:nueooill, ele.,
au Illesmo \lnsso que" catl"" se tuma.f:strcili'Simn com
':mta gcolç que Já otio d""e ,,,lar, e "u mesmo fl~sSO
iniccLa pelo ';umu!" ele feridus e de tlncnllls (P">- podem
pOSSOl' a se:r tral.árlns I<ll'n, segllndu eslil indic"dn, o le~'
no coobccimeotll d" V, Ex., alilll d,! 'fne '" di!;l1e e~pe""
snns or':!"o. "igol'Os"s, prc"enLi"ns de taes males o Mr
falI" de Cl1l)lp)'illleO~o elas leis, ils eSL"ções tlll qlleralr~
par~ ttue a c:,dea be "e~ha s6 a ,'eelUlir ao rafO qnl .r
lnshlllld;I, e hr. recoohecHia nccessn\'Ía, c ao '1 ue;ouro,o
ao s 'J'\'iço publico oeda, C desdI! 10"1J, O quI' lhe compelI:,
" se "'-': clel'll z"lar. Deos gna»,le ~ V. 1\x. muitos nlln~
Rio l 31 de Março II" 1,831. ~ 111m. e T~xlJ1. Sr, ?tIall de
José _cle Suuz. Fraoço, l\i!l1ibll'o '! Seerelnrifl 10 E5~
dos Neg.ocios da Jmtiça.-Josoí Paulo tio li'ilJll,il'Ú/I T4.lf
;1r1ll1jo. •

~



4.1l0 DE 1881.
mesma Secretaria de Estado, pela f:llta de respeito
com que se tem pCJrlàuOcontra o seu l\1inistro; fi
cando cm seu I u"'ar o Officiall\1aior graduado Luiz
Joaquim dos Sa~tos l't1arrocos. Palacio do Gover
no em 15 de Ahril de 1831.-Visconde de G9ya
na:-Aeh'l-se no DillricJ Fluminense n. 81, vol. 17.

AVISO DE 13 DE AnRIL.

Imp. nvul~o.

Illm. e EXID. Sr. - Cumpl'Índo-me, na quali
dade de iUini~tl'o e Secl'ctario de Estado dos Ne
gocios da Guerra, pôr em exacta observancia a
Carta de Lci de 24 de ovembro de 183(1, que
fixa as forças de terra; e devendo, com tolla a cir
cumspecção e miOllci050 ~oohecilDento de causa,
obstar a que de tão sabia legislação se origi
nem desconteotameoto~ na briosa officialidl1de
do exercito, por se preterircm seus direitos, apLi
Qlio e patrioti1'mo provado, que aLé agora e a~te

riormente nãO" erão re~peitados com aquella Im
paroialidade e attenção que merecião, e que, por
esta ocoasião se deverúõ resarcir, send o o Governo
informado circumstanci' damente das preterições
S1lO'rida5, nt'ormas não requeridas. e transferen
cias invuluntarias e illegaes dos oillciaes -do es
tado e[ecti vo dos corpos para o Estado l\laior
do j~xercito, e os de I' classe deste para as 00
tras classes, assim como para o corpo de Vete
ranos: resolveu a Regeneia PJ'ovisoria, e1l;l nome
do Imperador, que se nomeasse huma commissão
de 5 membros tirados da oillcialidade, os qunes,
cingindo-se aos ~eguinLes artigos: ,1°, examinar
as preterições sofl'r'idas pelos officiaes de Lodas as
armas de lO linha do Exercilo, uando elles pru
vas de suas preterições com documentos legaes
que serão confrontados com as informações ex
trahidas dos Linos Mestres dos difl'erentes corpos
quando assim eja Ileces~ario; :2,0, inHstigar as
reformas não requer'itias pelos officiaes cio Exer-.
cito, ii vista dos motivo deUas, que serão recla
madoó da Secretaria deEstado da Guerra; 5°, final·
mente, coorl'ontar as transferencias, tanto dos offi
eiaes do Estado clfecti\'o dos corpos para o Est:lllo
Maior do Exercito, e os da I' classe desLe para as
outras classes, como para õ corpo de Velel'unos, _
em que hou I'cr illegalidade; e fazendo huma
eXacta e eserupulosa indagnçlio dos arLigos apon·
tarlos, remettão ao Governo o resultado dc scns
lrabalho , para sobre elles tomar 'as medidas que
fôrem adequadas. E portan~o, no numero, do.s
3 membros, composto dos lUajol'l1s João Jose PI
menLel, do 2° corpo de Artilharia de posição de
l'l.inh,], e Cypriano José de Almeida, do Estado
Mator do Exercito, foi V. Ex. incluido, por con
fiar o Governo no seu zelo, iutr.ireza e cironms
P:Cyão, e que correspolldel'á V. Ex. fi sua expecta
9'10, econtilluarú aempregal'-se com desvelo a prol
do Sel'viço publico; c por isso assim (l communico
nV. Ex. para seu conhecimento, e para que, el)
tendendo_se coril os outros 2 nomeados, entrem
logo no exercicio da commissão. Deos Guarde
dv. ~x. Pala-:!o do Governo, cm 15 de Abril
Il 18<>1. -Jose l\Iannel de l\loraes. - Sr. Ma
~eI .la Fonseca Lima e Silva.-AclUL-se no Diario

luminense n. 8 I, 'Ool. I 7.
TO:\lO YII.
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Na mesma conformidade se escreveu ao' i\lajo

res JOiio José Pimentel e Cypriauo José de AL
meida, c ao Commandaote das Armas José Joa
quim de Lima e Silva.

-----
AVISO DE 13 DE ABRIL.

l!nP' avulso.

Convindo que o'art. 10 da Carta de Lei de 24
de No\-embro de 1850, l~ue manda dissolver no
Exercito do Imperio os corpos estrangeiros,
continne a ter a mais rigorosa execuçãu, ouser
vando-se comtudo as p.xcepções que ella aponta
a favor dos que collaborárão na luta do Inue
peodencia, resolveu a Regencia Pro\'isorin, em
nome do Imperador, que huma semelhanLe in·
cumbencia fosse encarregada a. olTieiacs 1.J1i1ita
res entendidos e zeloso' llo sCP'iço, (l' quaes ~

pesando madUl'am~ote as ci\'cllmstancia cm que
se achem os olliciaes c:sLr2ngei, o,;, quer por aq llcllc
motivo ou pur lilut'lação c gravc' ferid~ls rece
bidilS no J!.el'\'içq nacional, e bem as im por CoJn
troctos onerosos, hOIl \'CSSCm de 5preselltar ao
Governo, em hum quadro uemonslrali\'o, as ~ir

cUnlstaneias de cada hum dellcs, pnra, sem mIO
gua de ju~tiça, se lhes dar o cJmpelellte desti
no; e porque reconheça em V.m., l~em como. n~s
Capitães do I° corpo de A.rtllhal'la de po,-rça.o
de l' linha Jeronimo Frnnci co Coelho e Poll
doro da Fonseca Quintouilha Jurd5:o aquclles prc
dicados para O perfeiLo desempenho de. Lo:. com
missão, Lenho para este e[.;ito de rer~clllH' n ~n~.

as 4. inclusas relações: 1°, dos lJfficlae~ a~nlllll

dos ao nnsso serl'iço antes 110 reconhcCllmento
da Iodependencia' 2', dos que o foriin clcpois
della' 50- dos que 'estiio em caso de dUl'ida; {I', '

'I , d d . 'fifinalmente, dos que forão man a ClS Jli ti car;
afim de que Vm., de rrcconlo com o' outros" 2

membros nomeado , aers. qnac 'e faz nesta data
a convenieote participação, tenrlo cm I'i L,a o ci
taelo art. 10 da Carta de lei dita, ex~mln~lIdo

escrupulosamente as circurJ;l'!anci~s dos referi.dos
officiaes apre cntcm com urgencla o dcLI',I'lDlna
do quact'ro acompanhado de hUI~ r:cl.l~orio, ii I i ta
do qual o GOl'erno pos a dclinJlltamcnLc l'I:s~l

1'er: o que tudo participo a Vm ,par~ ua In
tel1i"'encia e dos ontros 2 membros, e mUI promp
ta e~ecucão. Deos Guarde a Vm. l'alacio do Go
vemo em 13 de Abril de 1831. ~J05é Manoel
de M~rdes.-Sr. Antonio João ~angcl rle Vas
concellos. - Ae!la-se no lJiario FlWlliuCIlSC 11. 81,
vol. 17.

este sentido se eScre\'eu ao' outro 2 mcmuros.

AVISO DE lli- DE ABRIL.

Manuscripto aulhentico •.

Illm. e Exm. Sr .-Pa so ii' mãos ue V, Ex:, a co
pia inclusa do· officio do DesemIJ~l'g~Jol' rHlc~l'n:

gado do expediente da InLeudcn?w Gernl rf~ I 011
cia, datado dc hootew, e beru as '1m Ja I'claçuo, que
Oacompanhou, do offici~es e in!'criol'l;s daquell11
corpo que o Majur Con~mau~ante t1clle pedc'<Jull
tiejão llispen ados de a1l SCr\'lrUlll, por nao mer~

cerem a sua confiança; e manda a Rc~enwJ

Provisoria em nome do Imperador, que V. Ex.
dê a este r~speito as providcncias que julgar con·

5,

• •
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vcnientes. Deos gUl1 'ue a v, Ex. Paço, em 14
de Ábl'il de 185,.-~lanodJosé de Souza Fran
ça, ~Sr. José Manoel de. .l)1.>raes, -_.delta-se á fl.
lodo Li'/}. Ilda CÓ1·te:

AYJSO DE 14 DE ABhIL.

l\Ianllscripto 3ltrhentico.

Foi pre en,te á.Regenci<l Pl'o\'i'ori<l, em nome
uo Imperador, o ameio que Vm. me ~irigio an
tes dc hontem, dando parte de terem 'ido'presos
no seu .districto alguns individuos da quadrilha
de Jo é Viv<l , porém sem arma, por cujo mo
tivo não se lhes podia formar culpa, exigindo
saber se, apez&r disso, o devia con ervar presos
como perturbado're's tia boà ot'dem; e manda a
mesma Regencia ql!é Vm. l'emetta huma lista de
todos os presos em custodia á sua ordem, com
espccillcaçiio dos motivos da prisão c data dellas.
Deos guarde a Vm. Paço; cm 14 de' Abril de
• 851. -~lanod Jose rle Souza Françà. -Sr.
Juiz tle Paz da Ifreguezia de S. José. -Acha,sé
á fl. la v. do Liv. Ilda CÔi·te.

AViSO DE 14 DE ABRIL.

Manllséril'to antb.entico.

A Regencia Provisoria, cm nome do Impera
dor, Illnnda remetter a V.m. o auto de corpo de
delicto junto, Ja morte feita POl' José Vivas ao
pardo João Francisco, na noite do dia Li do COl'
rente, ao qual procedeu o Juiz de Paz da Fregue
zia de S. Jo é, e remetteu a-esta Secrctaria de Es
tado, por onde se tinhão ao me:;mo Juiz de Paz
immediatamente dado ordens polioiaes coucel'
nentes a mantet' n socego publico desta Cidau-e nes
sa e outras noites em que foi tfio escandalosamente
perturbado, recnmmendando a Vm, a maior bre
vidatle não oa re peito deste processo, como de
quacsquel' outros da mcsma nntureza que esti ve
rem sujeitos ao conhecimento'de se juizo, e ag
gravados de intenção, e Tistas de outros de alte
rar a ordem publica. Deo's Guardc a Vm. Paço,
em 14 de Abril de 1851.-l\lanoel Jusé de So'u
za Fraoça.-S,'. De embargadol' Corregedor do
Crime da Curte e Casa.-Aclta-sc á {l. la v. do
Liv, I 1 d(t Côrte.

Por Avi o da mCSlOa data se rcmeHeu ao l\1i
ni~trà do Impcrio O Oifició do Desembargador
A~tonio I_uiz Fig.ueira Percil'a da Cunha, at.:flm·
panhando o invenl<lrio a que procedcu da baixel
la do Sr. D. Pedro I.

CIRCULAR DE 14 DE ABRIL.

Call. PIaucher.

111m. e Exm. Sr.-Tendo a Regencia Províso
ria, ell? nOlílc do Imperador, determinado que
SI:jliv di 'pensados do scniço os l\lilicianos que
rôrcm empregado em Collectorc da Dccitna e
admiuistradores de Dizimos, ou outro qualquer
ramo dc Administração <lc Fazenda, assim o par
ticipo a V. Ex. para sua inteHigcucia e pontual
exccuçiio. Dcos Guarde a Y. Ex. Palacio do Go
'crno, em 14 de Abril de 185 I .-José l\lanoel
fie l\loracf.-Sl', José Joaquiro de Lima e Silva.

N. B. Nesta conrormi~de se e1tpedirão
todas aS Provincias iguaes ordens.

(
PORT ~RIA. DE 1.5 DE A.BRIL.

CDII. PlaDcher.

·lUm. e Exm. Sr.-A Regéncia Provisoria,
em uome do Impera80r, attendendn ao quelhl
representou José ViIlela de B-acros, ha por hei
que p lo Thesouro Publico se lhe continue I

pagar a pensão anoual de 15o:tj), de que tnc
mercê por Decreto de ? ,de Janeiro de 1824, pm
poder completar os seus estudos em alguma dai
Universidades de França. O que participo a"
Ex. para s;}a intelligencia e expedição das ordélll
necessarias. Deos Guarde a V. E . Paço, em IS
de Abril de 1851.-Visconde de Goyaoa.-Sr.
José Ignacio Borges.

AVISO DE 1.9 DE AnRIL•

Mailuscripto anthentico.

A .Regencia Provisoria, em nome do Impera-,
dor, a quem foi presente -o requerimento JUDtO
do Subdito Portuguez João Bonifacio Alvaresdl
Sil va, no quaL-pl'etende se lhe destine a Fortale
za da Ilha das Cobras para custodia, modificaDo
do-sc assim o Aviso de Ilda corrente, qudl
seu respeito se expedia a es a Intendencia parae
fazer despejar do territorio do Imperio, endo
para cs e eifeito recolhido a huma FOl'taleza lIf

caso de não obedecel' á intimação de sa medidl
policial) .que re peita tanto a tranquillidade pu
blica de ta Capital, como a segurança do mef'
mo individuo, manda qne Vm. informe sobrei
execução que tem tido o dito Aviso, e igualmeu·
te sobre a pretcnção do supplicante, intel'poodt
seu parecer. Deos Guarde a Vm. Paço, em 19
de Abril de 1851.-iUanoe1 José tlc Souza FraD
ça.-Sr. De embargador Ajudante do Intendente
Geral da Policia.

Por Avi o de 23 de Abril foi mandado ficar
na Ilha das Cobras, ú ordem da Intend'ncia aI!
concluir-se a devassa sobl'e os ultilrlOs aconteci·
mentos turbativos da ordem publica, em qu~ era
indiciado .como c0mplice, e n sim. fe participou
oa mesma data ao l\'linistro 4a Marinha.

AVISO DE 22,DE AUl\IL.

Mannscripto autb.eDtico.

Sendo pl'e ente ;l Regcncia Pro Ú oriil, elll nd'
me do Imperador, a negligencí'a com que V. S.
tem promovido os tlcsp.\chos nece arios para
tomar posse do lugal' de Juiz do Crime do
B a1rros de S. Jos.é e Sé uebtn Côrte para o qual
se acha dc 'pach!ido ê desembaraçado por de pa
cho rle ta Secretaria dc E tado, de 24 de Mar
ço pro-ximo pa-sado, sabend.o V. S., como de'
\'e saber, a faltn que faz ii Admini Lração c/a Jus'
tiça e sa negli;;cncia, lhe manda estranhar, P. oro
dena quc dcntr6 de oito dias se encarte V. S. e
tO\llc posse, de vendo do contrario ha"er- e por
'Vago o lugar, e uspen o o eu ol'tlcna'do de Dili'
embargador da Bahia, uté que V. S. torDO lO

execcicil) daqucUa nclação. Deos Guarde a V. ~
Paço, em 22 de Abril ue 1851. _ ~Iaoocl JQ!t
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de Souza Fl'ança.-Sr. Nicolá.9 da ~ilva Lisboa.
- :;I.c1Ia-se á fl. 14 v. do Liv. lI.

PORTA.RIA. DE 22 DE unn..
CoIl. Plancher.

Havendo de algum modo esquecido a execu
ção da ordem' que tletertnina a remessa do pon.
lo para a JJ;1esa no fim de cada semàna, pal'a bem
de ser enviado ao Thesoureiro dos Ol'denados, e
ali se fazerem as convenientes deducções no acto
do pagamento ao EmpreO"ados excito a<7OI'a o
. '" origoroso cumprimento daquella ordem, e re-
~ommeodo ao Conselbeiro Thésoureil'o-l\Iór, e
a?s. Co~ta(lores Geraes que prestem a necessaria
~gJlanCla, para que o ponto se faça com judi
CIOSO escrupul~, espaç.ando o prazo da semana
ao de mez. EXCIto lambem a execucâo da ordem
que eocal'rega aos mesmos Thesóureiro-l\Iór e

• Contadores o dar ú mesa, no fim dc cada mez
huma informação d,l pericia, frequencia e con~
ducla dos seu 'ubol'dinados, c determino que em
cada llU~a das repartições do Thesouro haja
hum reglStl'o de todo os Empreoados onde os
chefes das ditas repartições cuíãarúõ 'de notar
as fallas não justificadas dos qoe ali tiverem as
sento, e' mesmo as participaçõe de imp'edimeolo
por mole ti~, _a respeito da qual se lhe pedirá
sempre cepldao de ,hum FacullativQ. Rio, em
22 de Abril dI:: 183l.-Borge .

AVISO DE 23 DE A.llRIL.

J\1anusct1ipto authentlco.

A. Regencia Pl'ovi~oria, em nome do Impera
dor, mal~da remelte a VIO. a exposição inclu
sa, que f,:z Alexandl'e, JO é T U1les, dc tel' sido
e,~erado c e~pllncadQ por varios PortU<7uezes do
Sll10 d' S D' I - oe . lOgO, no t iii 17 do CU 1'1'CII te, e or-
dena ,que Vm, ~ dirigindo-sc, sem perda de t,em
pil, II ca 'a do me mo A!'cxanure conheça e iu-r r I ",.0 me t o e taelo em que-~e ac'ha, pI'ocedendo
~m~ediataincnte â prisão dos malfeitores que cUe
indICar, confol'lue as orclen que par,a is o tem
~, (IU~ outro~im, cou voque. ao J lliz de Paz d~
di ~ncto para proceder (lO COl,Tlpclente corpo de
ehclo, no ca 'o de ha verem vc ligios deUe por

ond "h e pos a havei' prOQ.UI1CLa, e 110 caso de não
/I'~rem o' mesmo' vc.ligio I se proceda, lo-

aVIa a hum sÚlllmario de policia e ue pe!'O"un-
las ao 1[' , 'tlS ma cltores" que Vm. rem.eltcrá a esta
ecre.laria ele E ludo. Deos Guarde a Vm. Paco

em 23 de Abril ue ISó \, -~lalJ,oel José dc Sôu~
ta Frauça,-SI'. Descmbarga(1or AjudnnLe do In
lLe~dentc Gcral ua Policia.~Áclta-sc á fi, 15 elo

IV. 11.

!'ORTtUtfA D.E 25 DE ~nRIL.

CoIl Plancber.

, ~U~Pl'intlo haver h'uma exacta ecircumstan..
ela 11 Informação do cSlado em quc 'e a-chão os

Pcslab.clc?imenlO e ol).\'as militares de todas as
rUVlnCla- dI" ,• o mpeno, para:, com o mais ple-

DO conh' ti, eCllllenlo e cau a, poder-se determioal'
qluacs deI-fio SCI' conservados, quaes supprimi-
(os e qu I' d ', acs amp la os, orde~la a Regencia Pro·

vi50ri\l, cm nome do Impera(!or, pela Secrelaria
de Estado dos _-egocios da Gucrra, quc o Com
mandante das Armas da Província do Parú, de
accordo com o Presidenl1l della, I'emetln com a
maior' brcvidade possh'c1, ú refel'Íua Sc'crelariíl
de E~l do os çsclareeimentos ~gllintes: I", quaes
são as obras forlificadas que c!lnlém c(1nserva~

em complete. armamento, quaes em meio arma
mento, e quae a que ucrcm seI' (lcsarmadas;
2·, qual he o e 'ludo do cada hu mil (Ias uita
obras, O das Ilas boca de fogo, c re pectivo
reparos, muniyõe c petrecho' que nella sc con·
servão; 3", qual he a quanlidatl.:, qualidade c
estado dos é\,l'mamenlu , lIluuições e petret)JIO ,
macbiõas, instrumenlb c ulensilio exblenle
nos armazens do Almox3rifado para o "ervico
do Exercito; 4·, qual he o estado de cada llU'm
d.os Quarteis dos Corpos Militares ;'a sua capa
Cidade, tanto pal'a accommodação dos Officiaes,
Officiaes inferiores, soldado' e cavalLos, como
para os seus depositas, officinas c Hospitacs Ue
gímenLaes; 5", qual he o estado pcs oal e ma
t~\lial do Hospiiaes i\lilitares, e !lllmel'O c capa
CIdade das !'uas cnfermaria e officinas a quanti
dade e qualidade e c lado dos utensilios e das am
bulancias de reserva; 6·, qual hc o cstado e'a
capaCidade tio paioe de polvora e dos Corpos
de Guarda fór;! da- obra fortificada e do Qual"
teis dos registos, e dos destacamcntos perma
nentcs; 7·, qual he o estado pe'soal e malerial
dos Av enq..es, Fabricas e cstabelecimentos mili
tar'e , a sua capacidade, numero e qualidade das
officinas e dos operarios que alú tr'abalbavâíl ao
tcmpo do recebimento de ta Circuhlr. Por e ta
occasião, manda a Regencia Provi oria, cmnome
do Imperador, ad virtir ao sobredilo Comman
danto da ârmas que, para breve c completo
dese.mpenho do que se determinaI deverúõ em
pregar- e ne tos exames e iufol'mações os om·
ciaes do ESlado-iUaior do Exe,cito, COI'PO dc En
genheir'os, Artilhal'Ía, ou de outras armas que·
houverem !la Provincia, o ql1aes sati farão ao
que delles sc espera, e pelo modopossiv I ajun.
tarem as mesmas jnfol'lu~çõe ús planlas da
obras militare de que hou.el'cm de traLar, ajun
tando-lhes as cOlilpelentes ob (lnações. Palacio
do GOl'erno, em 2G do Abl'il ie IS'" L-José ~Ia

noel de l\Ior:lcs.
esla confol'midadcsc expcdirão POl'larias aos

Commandantos das Arma' de todas a: Pro..in
cias do Imperio.

PORTARIA DE 25 DE ARRIL.

Col!. Planche.r.

Foi pl'e~enle Ú Regencia Pl'o"isoria, em nome
do Imperador, o seu omcio de 17 dc 1\lal'ço pro
ximo pa ado, que acompanh:>u o preso Padre
l\Ianoel Ribeiro de Abreu, Dionisio José de Bar
ros c Bel'Oal,do Porlilha, ua quadrilha de salLea
dore c\lpitaneada por Antonio José Ferreira
Guimarãe . A. me Ola Regencia manda louvar a
Vm. O zelo com que se leIO conduzido nesta di
ligencia, e esperando que continue a prestar o
seus erriços 'Para limpar a estrada de laes fa
cinorosos, lhe manda rccommendar muito que
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hllja (1e fazer corpos (1e deliclos de tOllas quan
tas malfeitorias j:lratic3rem no territorio da ena
Frl'glleúa, c quaesquer oulros delinquentes que
houver de pmnder, declaranrlo ne1le todas :IS

circnn):tancias que possão illtltlir na gr:uitlade
das culpas, aum de que não padeça a Adminis
traç.ão da Justiça. na punição dos culpados, por
falta .Ic tae' (1iligcncias. Dcos GU:lrde a "m. Pa·
lacio tio Rio de Janeiro, cm 25 de Abril de .831.
-~lnno~1 JO!'é de Souza França.-Sr. Juiz de
Paz da Freguezia de S. José ~10 Rio Preto; José
Candido Fragoso.

AVISO DE 25 DE AllnIL.

1I1anuscI'ipto authentico.

Sendo prescnle { Regencia PI'o\'iSOI'ia, cm no
me 110 Imperador, o Omcio que Vm, dirigira
ao Intendente Gel'al tia Policia, na data de 22
de l\IJrço proximo pa "ado ~ recusando mandar
abrir as ento tle prisão' e processar os tres sal
teadores Pallre ~1anoel Ribeiro de Abreu, Dio
nisio Joséde Barros e Bernardo Partilha, osql1acs,
pertencendo ao criminoso bando de AntOllio Jo-

é Ferrei/'a Guimarães, tinhão ~ido ft::liz!1tcnte
presos e remettidos ao mesmo Intendente pclo
Juiz de Paz da Frcguezia de S. José do Rio Preto,
José Candido Fragoso, em 'Virtude de po itivas
orden expedidas elO data dc 24 de Janeiro do
corrente anno, pOl' eHa Secretaria lle Estado,
e auxilias mandados prestar a dito re!'peito, so
bre representações e queixas de insultos, rou
bos e mortes que o mesmo bando de f<lcino
rasos commeLLia n<ls estradas que deferem de,ta
Provincia ú de Minas Gcrae~, e ptincipnlmcnle
nos limites de amba~, pretextando Vm. a sua re
cusação no cnso com o moti,o rle incompeten
cia, que se atlenda ao fôro do delict(., como diz
no mesmo Officio, quer ao lugar em qne se vcri
ficou a prisão fór:! inteiramente do termo desta
cidarle; lhe manda a mesma Regencia estranhai'
este procedimento~por illegal e contrario ao que
dispõe a Ortl. Li v. I Tit, 58 § 58, segundo a
-qual he Vm" na qualidade de Conservador da
Comarca, o Juiz compelente para a prisão e
conhecimento dos ladrões e outros malfeitores
dc cnsos gra,'es, commettidos dentl'o da mesma
Comnrca, principalmente onde não ha Juiz de
Fóra; tcrmos em qne, pela qualidnde do delic
-tn, cumpria ter estes réos presos ú sua orJem
antes da eulpa formada, segnndo pe,'rnilte a
Carta de Lei ue 50 de Ago lo tle 1828, proce
dendo-~ e immediatamente á formar,iio I\.' mesma
culpa, para a qual tin ha ó meio de" requ i itar tIo
so,bl'eclito Juiz de Paz a remessa de te,temunhas,
I'ntentlendo-se eom e1le directamente ali pdo
intcl'medio do mesmo Intendente Geral da I'oli
ci,l, e nnlena que, sendo-lhe devolvidos os mes
mus p<lpeis, com todos os mais que exi tem nes
ta Seel'ctnria sobre tal objecto, e que Ol'a lhe
. iio rcmeuidos, segundo a lista deUH;; junta, a5
signalla pelo Conselheiro João Cnrneil'o tle Gam
po', Official-l\laior desta Secretaria de E'lado,
proccrln Vm., de er,nformidar!e com a Lili, con
tra os ditos salle.ndores e seus compljce~, dando
Ctlnta do l'e ultado llesta diligencia por e~ta mes-

ma Secretaria de E tado. Deos Guarde a Vm.
Paço, em 25 de Abril de 1831.-l\lanoeIJoséde
Souza França.-Sr. Ouvidor da C('marca do
Rio de Janeiro.

Lista dos papeis fI. que se tcrcre o Jviso desta dafL

N. l.-Auto de I'emessa dos pre os PadreMa
noel Ribeiro Je Abreu~ Dionisio José de BarrQl
e Bernardo Antonio Portilh:l, para o Intendente
Geral da Polieia, com 22 folhas cscriptas, além
das brancas.

N. 2. Officio do Desembargador Ajlldanledo
Intendenle Geral da Policia, de 8 de No,embro
de 1830.

N. 5.-Dito do Juiz de Paz da Fregueziade
S. José do Rio Pretu, José Candir.\o Fragoso,de
13 de Dezembro de 1850, com I docu01eol~

comprehendendo tudo 12 folhas escriptas,
N. 4,-Dito da Camal'a de S. Pedro ele Cano

tngallo, de 'l de Janeiro de 1831, com 2 doco,
mentos, tendo tudo 5 folhas escripta .

N. 5.-Dito do Juiz de Paz do Rio Preto, JO!!
Candido, de la (le Março de 18D I, ao Ministro
e Secretal'Ío de Estado ,los cgocios da Ju tiça.

N. 6.-Dito do mesmo Juiz, de 1 I de Mar'
ço, dito, dirigirlo <10 mesmo Ministro.

N. 'l.-Dito do mesmo, de J'l dito, COO1I do
cumento.

. S.-Dito do Juiz Orrlinario da Villa deCail'
tagallo, de 26 Je nlarço, dirigida ú mesma R~

partição. ,
Secretaria de Estado dos Negocios da JusliÇl,

em 25 de Abril rle 1851.-João Carneiro de Cam
pos,-4cfta-se ri {l. 15 v. c 16 do fiv. 1 I da C6rl/.

AVISO DE 27 DE ABRIL.

1IlaouscriplO aulhcnlico.

Constando Íl Regencià ['rovisoria que o pOfO
desta Cidade tnmultuúra pelas ruas della, fazco·
do alguns insultos na noite precedente, e qOI
ainda hoje contiuúa em desas ocego, que pMI
perturbar a traqquillidade publica, manda ames'
ma Regencia, em nome do Imperador, que VlI1,
tome as medidas que estão na orbita le~al dcSlll
jurisdicQão, aum de pacificar na wa ;Fregueziae
dispersar quahluel' ajuntamento ele que se pOSl1
receiar consequeucias funesta~, fica Ildo certo qOI
agora mesmo se lem expedido as convenieolll
onlens pela Secretaria de ESlado dos Negocio!
da Guerra, para se pôr II slJa disposição, Da
porta da sna Freguezia, força (le Ca\'allal'ia elo·
I'alltaria, com que Vm. póde manler a sua aO'
~orielade para o dito elfeito, Deos Guarde a Vil!;
Paço, em 27 ele Abl'Íl de 1851.-Manocl JO;I
de Souza França.-Sr. Juiz de Paz da FregUczll
do Sacramento,

Na mesma coriformidade ao~ Juizes de PaI
rIas Freguezia da Candclarin, Sanla Bila, San'
ta,Ar,lOa, S. José e Engenho VelllO.-Acltased~,
l'ldo Liv.-IJ .

• DECRETO DE 27 DE A.DRIL.

CaJl. Braz.

Niio se tendo podido efi'ectuar a reunião da
~ssembléa Gerill Legi 'lilth'a em sessão cl1rao"
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din:lria antes do temp"O orden:lIlo para a se~~ão

ordinaria: a Regcncia Provi:.'ol'Ía , cm nome do
Imperador, tendo ou\Oido o Concelho de Estauo,
declara sem elfcito o decreto de :5 UO COrrente
mez que convocolI a mesma Assembléa para
sessão extraordinaria.

Man')'" José de Souza França, Ministro e Se
cretario de Eotado d'Js Ncgocios da Ju tiça , e:l
carrc"atlu inlcl"Ínamente dos do Il:nperio, o te
nha ~SSilU cntenditlo e faça as participações nc
cr.ssarias. Palacio tlo Govcrno, em 27 de Abril
Ile I 85r, J o· lIa Indepcnllencia c .10 1 nperio.
Marquez c1e Caravellas. - Nicoláo Pereira de
Campos Vcrguciro.-Fr.lllcisco de Lima c Silva.
- Manoel José dc SOUZil França.

AVISO DE 28 DE ABRil••

l\1nnuseril'to authenlieo.

.\ Rc"encia Prol"Ísoria , cm nome do Tmpera-
c ., .,101'. ol·tlena ii Vm. manue Jit rcmclI'er para a

Fortalcza de Sanla Cruz () réo .Jo~é Vhas, e a
Manoel Jo,;é Duarte Guimarães para o tia Ville
gai!!llOn , cntendentlo ose para es °C e!feito com o
Des~clllhargador Intendente Geral da Policia, a
quem se il1l:umbem os meios dc.conducção.

De 'JS guarúe II. Ym. Paço, cm 28 de l~bril de
IS:;I.-~lanoeIJosé de' Souza França.-Sr. Oes
embar~adol' Corregedor do oCrime da Côrte e
Casa.-Acfta-se li fi. 17 do Lto. I I.

Por Avi o c1e 50 se mandou dar a Duarte Guima
rães prisão mais commoda e ~alubt'e em Villegai
gnon, permiUindo-se com. a- devitlas cautelas
que elle arejas~e por algumas horas no dia pela
me Illa fortaleza.

AV60 DE 29 DE ARR~.

Manuseripto authentieo.

Foi presente li Regencia Provisoria o ~el1 om
cio de 27 do corrente, cm que expõe a necessi
dade que ha de acabar a obra, começada por essa
Ioteodcncia, do quartel da Prainha, e a. conve
nieneia que se seg-nc de admiltir a empreza que
algno pretenllent.es inquilinos ri". lojas desse pro
jectado er\ificio se propncm tomai' para mais bre\'e
e faci! ullimacão delle: e manda a mesma Re
gencia 1'I'ovi;oria, em

o
nome dolmperador, que,

pl'oject'\da a obra cm desenho, e sobre este pro
posta as condições do emprezario ou em preza
rios que a f(uizercm acabar, remetta Vm. tudo
a osla Secretal'ia IIe Estado, para se expedirem

.definitivas ordel\s n tal n:speito.
Deos guarde a Vm. Paço, em 29 rIe Abril de

1851,-~IanoelJosé da Souza Franca.-SI'. Des
embargador Ajutlantc do Intende'nte Geral da
Policia.

Avrso DE 29 DE ABRIL.

Manuseriplo authentico.

Sendo presente á Ilegencia Provi °oria o omcio
l~e V. S. de 27 do corrente, em que solicila o
h,oro oO\le se lança ,'ão os juramentos prestados
perante o Chanceller Mót· do Imperio, manda a
mesma Regencia Provisoria , em nome UO Impe
rador,.re. ponder a V. S. que, com a extincção da

Chancellaria Mór, lieúrão archhados os seus li
nos e papeis <i,ue não podem-mais servil'.

Deos guarde a VoS, l'nço , em 2!) de Abril de
.851.-[\1anoel Jo~é de Souza França.-Sr. José
Paulo Fibucirôa Nabuco Araujo.-Acllaose li fià.
l' V. e r 8 do l;iv. r I .

-----
DECRETO DE 29 DE AnRLL.

Coll. Brn.

A llegcneia PI'ovisoria, em nome do Impera
oor· , tellllo em I'i~ta facilitar QU311tO l"ôr possivel
o expediente o'JS llespachos das cmharcaçõe oem
pregadas nQ ccmmcrcio rle cabotagem, para quc
melhor ~e preencllão o bcneficos fin da- Carta
de Lei de r o de Setembro de r830 : ha por bem.
ampliando o art"o 2· das Inslrucções que baix:'J
r:io annexas ao Decreto de ::; de Dezembro do
mesmo anilO, expeclido para execuçãu da citalla
Carta de Lei, determinar fllIC o - Visto - de
que tL'a'ta o llito arl. i· seja as~ignado pelas com
petenle. autoridades ríos portos onde tocarem as
I'deridas embarcações para ([ue pro 'igão as suas
\'iagclls o' emJ)ora os rcspecti vos passaportes te
Ilhão sido expediuos e assignado por outras
alltoridades. O Ministro, etc. Palacio (lo llio
de Janeiro, em 29 de abril de 1851, 10· da Indp.
penden"ia c 00 Imperio. - nI3rql1eZ de Cal'a vel
las. - Nicoláo Pel'eira de Campos Vel'{;ueiro. 
Francisco de Lima e Silva. -José 1\1anoel de Al
meida.

AVISO DE 29 DE ABRIL.

Manuseripto aulhentieo.

Foi presente :'J Regencia Provisoria o seu oni
cio de 27 tio éorrente, em que expõe ii ncce~si

dade que ha dc prO\ er ii segurança c commodi
dade dos pl'esos (1.l cad&a desta Cidade, dimi
nuindo o numero delles que excede ao oa capa
cidatlc daquella c~lsa; c sendo tomado em con
sideração, manda a lllesma [l~gencia PI"O-vi oda,
Cip nome do Imperador, que Vm. , con ullando
a vonlade dos preso' c as circlllO. [ancias cos
seus processos, os uil'itla, segundo enlender, pe
las prisões das Fortalezas da Conceição, Ilha das
Cobras, Villcgaignon e Sanla CnlZ, emquanlo se
trata de preparar huma cad "a commoda na dita
Fol'talcza da Ilha das Cobras, que sina de sup
plemento á da Cidade, e ordena outro im que
Vm. remeUa a c ta Secretarill de Estado a li ta
dos presos ,que destina a cada huma da mencio
nadas Fortalezas, I ara se expedirem em tempo
as ordens necessarias, não só para a condueção
segura delles, cc.mo dó eu recebimenlo na refe
ridas prisões mil itares. Oeos guarde a Vm: Paç(l,
em 29 de Abril de r851.- lanoel José de Souza
FranCll.-Sr. Desembargador Corregedor do Cri
me da Côrte e Cas:l.-Aclta-se li fi. r8 do Liv. 11

da Côrte.
Communicou-se na mesma data ao Ministro

e Secretnrio de E lado do' egocios da Guerra.

PORTARIA DE 29 DE ABRIL.

ColJ. PlaDeher.

IlIm. e Exm. SI'. -Sendo presente á Regeq
cia Pl'ovisoria, cm nome do Imperador, que na
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viudo a esta Seel'elaria dI' Estado, os mOLÍfo;e
com que Ji,eellç:l I,onser'vavu cp! su~ ea~a JJulll
balTil de polnil'll. Deos gnarde a Vol. Paço, em
50 de IlJ ril ue 1851. -l\1anoel José de 'Souu
FrulIça - I'. Desemb Il'garlor Ajud.lnte do ln,
Lendente Gel':11 ua Poliuia. - Acha-se ri fi· 19
do I.iv. Ilda Côrte. •

P.\lOVl. io DI, 30 DE ABlUI..

Co11. PlallchCI'.

JO é I "rnacio Burge., etc. Faço saber ii Junla
da Fazenda da Pl'flvin ,ia de Pel'llambuoo que,
reCebellllo- c o cu olieio n. 25, fIe 50 rIe Abril
do 'lnI'JO pa sado, aco~panhudoda representação
do priluci,'o E'crípLUI'urio da lia Contadoria,en.
carregado da liquidação da divida passiva, acerca
das duvidas que ainda se lhe oifel'ecoUl, nãoob..
tante a Provisão de :5 de Dezembro de 1826, e[,
pedida ;, essa .J unta; manJa a Regencia Provi O

ria, em nome do Imperador, re pondor: I', que
n Portaria expedida em 19 de Feverei!'o d()anoo
pa~ ado ao Conselheiro Thesoureiro Mór não
lalla em i enção de in cripçflo; LI'ata sim do que
se deve praticar no pagalIl-ento da di vida in crip.
ta, c por consequencia dis 01 vida e Lú a duvida
da Junta nestó pal'te; 2°, que, sendo claro que.
no auxiliar do G!'onde LiI'ro se não deve in cre·
ver divida que não e teja perfeitamenle legali'a.
da, e esLa s6 p6de sê-lo co~ despacJlOs finae di
Juuta e seu Pre id,ente, logo não e tia ou não
deve estar a arbi'Lrio do dito I° E criptul'ario en·
carregado do lançamento da divida pa.siva con,
trahi la, e não paga até o fim de 1826, a inscrip'
ção qe toes diridas; 5°, finalmenle, que, tendo
a Juuta ordem por onde se deve regular no eo
expedienLe, ~egue- e que a explicação que pude
he ociosa, O que se lhe participa para sua iotel·
!igel1cia e execução. Silve tre Ferreira Pereiraa
fez no Rio de Joneiro, em 50 de Abril de lSjl.
Candido Caldeira de Souza, Ajudantc do Con·
tnclorGer'al, 11 fezcscrever.-José Ignacio Borg1s,

AVISO DE 2 DE M,UO.

l\1anuscrjpto authenlico.

Se,ndo yerQsimil que, na cadêa da Relação h;~o
nlgun;'i pt' sos dc o:lI1cios' de pedreiro e canleiro:
o quae' queil'ão. ir trabalbar, pelos me mO!,

omcio , na Ilha das Cobl'as , no concerLo da casa
. que nli e manda preparar pa!'a upp\emeulO da
dita carlêo, e mesmo a!"'uns que queirão ir ganhar
j(ll'llal de serventes, no que fieão benefichldose,
a mesma ,cadêa alliviadll do grande numero de
que s~ aQha pejada além da sua capaoidade:
manda a Hegeocia Provi:>oria, cm nome tio IOI'
perador, que V~. fdça 'pa sal' pa'ra ali alé ?D,U'

mero de 20 presos enLre pedreiro , canlClfO, e
sen'ente , a entregar ao Officia! do Estado Maior
do corpo de al'Lilharia~ pora este os fornecer quan'
do furem pedidos pela Adminislração da obra, ~a'
nhando o jornal que lhes fôr apontado . dt

Deos guarde n Vm, Paço, em 2 de MaIO
185". - Manoel José de Souza França. - Sr.
Desembargador Corregedol' do cdme da corte
e Ca:a.-A c!La-se â fi. 19 v. do Liv. 1 r.
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4. VISO D E 3~ DE ABRIl..

l\IanuscL'Ípto antl.entico.

IIlm. e Exm, Sr. - Tenho presenle o omcio
de V. Ex" ue ,27 do efll'ronte Abril, ql;(! acom
panhou hUD;l aulo de corpo de delicto feito pelo
Juiz de Paz Ja l!'reguezia de S. JO'é, das lllalfei
torias que commeLtêl'ão alguns perLul'badores do
socego publico na Cnsa do taberneiro fl'nncez
Franci 'co Lo rraedo no dia 12 do me mo mez,
o qual COI-PO de ,!dioLO fôra enviodo a V. Ex.
pelo Encarregado de Negocios da l'éspectiva na
ção, reclamando do Governo tle S. RI. 01. n in
demnisação !lo queixoso e castigo dos culpados'
e apr's o'me a reenviar a V. Ex. o mesmo auto
de corpo de delicto, uec1arando que o Governo
de S. M. o I. he consLitucional c não arbitra
rio;,e qne ioso. devendo saber os l\linisLI'OS Es
trangeiros, ociosa he' toda a reclamação que
tenda a exigir do mesmo Govern o medidas ex
traordinal'ias, em ca os ordinarios, em que os
estrangeiros, assim como os nacionaes, ~ão ús
leis sujeito e autoridodes judiciaes do paiz, pe
rante as ql1aes cumpre que exercitem aacção e
direitos que lhes 'competem, não tendo, como não
têm, nenhum privilegio para exigil' que alguem
seja punido no LeniLorio do imp.el'Ío sem senten
ça proferida. em Juizo contl'adicLorio pela auto
ridade competente, que não obra ~enão pelos
meios legaes, c não ão esses os da in tel'venção
do Podei' Executi \"0. Dem Guarde a V. Ex. J?aço,
em 50 d Abril de 1851.-~lanocI Jo é de Souza
França.-Sr, Francisco Carneiro de Campos.
Acha· e á {l. 18 v, do Liv7'(I I I da Côrte.

4.VISO DE 30 DB ABRIL.

l\l~nuscripto autheutico.

Man la a Rcgencia Provi oria, em nome Jo
Impcl'ador, remelter a VlU. O papel inolu o em
que Cn l1dida Ferroira dos Passos refer'! que o
emigrado portuguez, casado com a viuva de An·
tonio FCITeira da Rocha, em Botafog-o, na noite
do grande triu,mpho sobre nós, mandúra pelos
fcj~ores carregar armas para eIl!!s e escl'av'os,
tendo, para es e fim, hum banil de polvora de
baixo 1I11 oalho de \Ia ca,y, o q~al produzio
gl'ànrl~ explo,ão cau ada por hum cig-al'J'o; e ha
por bem que Vm., passando a indagar e te facto,
mande cljamar !J sua pre ença o menciçlOado emi
grado e o faça d'eclal'ar, por termO' que serú en-

cOQfOl'midacle dá Alval'ú de 28 de Junho de 1808,
tit. 7° , § "')0 50 a folhas proc€s53.da no Con.
celbo da Fazenda os unicostitulos legaes pOl'que
se rle" ln ragar a, despazas do lJl'denado , pell
sôes, juros, tenças e ouLrns quo dependem dc
a enLamelJLo: ordena a, mes,ma .l}.egencia Pro
visoria que fi .anllo sem cireiL/) o A, vi"o de 27 de
Agqsto de IS2R, dil'í~iuo ao Thcsollro pOl' e 'la
Secl'etal'ia de t<; tndu rio N(~gocios do Imperia ,
se' C[IlILinlle n pagar os {ll'<fenatlos e mais venci
mentos a PonLarios, om depl:flllencin de OuLrem
em particula!' de Ln H.cpal'liçãu, como 00 dito
Aviso ,e Qeterminoll. Deo; "'ual'(!e a Y. Ex.
Paço, em 29 de A,bril IIe" 1 ÕI, - ~lilll{)el Jo é
dc Souza França. -SI'. .lo é 19nnciu Borge ,

- r
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FJ\.LU com que a Regencia Provisoria do Imperio

abria a sesslÍo ordinal'ia da A,<s6mbléa Geral Le
gislativa, no dia 3 ele ilfaio de .1 851.

Augustos e digni,simos senhores Repr(!.eutao
tes Ja Nação.

A vossa reunião he sempre motivo de geral
contentamento, e nas pre entes circumstancias
clla requinta-com ver-"os reLlnido" p'ela con·
fiança do Impedo na v"ssa sahedoria e no "OSSO
illustrado patriotismo, que se alenta com a glo
ria da patria e prospcriLladé úos povos, e não
desanima nem se acobard~ com a suas desgra
caso
. S~o assaz notorios ()s acontecimentos que oc
corrêrão nesta Cupital desde 12 de ~Iarço até o
dia 7 de Abril, dia memoraveI para o Brazil, pelo
heroismo de seus filhos, ,triumpho da Liberdade
Coo>titucional e derrota dos inimigos du Inde
pendencia, gloria e nacionulidade Brazileira!
Não referiremos as causas prox.imas e I'emotas
que inflan1!lrão os animos dos nossos briosos con
cidadão ; eHas vos são bem conhecidas; entre
guerIlo-la ao ilencio para uão misturarmos nar
rações luctuosas com o jubilo que a todos in pio,
ra a vo 5a tã;o suspirada installação; contemple
mos sómente o quanto nos foi propicia a Pro,.i
dcncia cOl'oando os mais vivos esfol'ços ernpre·
garlos na sustentação da liberdade, com o 1Jre
cioso resultado da abdicação voJnntaria do ex
Imperador D. Pedro I em seu AUgiU to Filho,
ora no so Imperlldor Con titucional, por virtude
lIa Lei Fundamental, o Sr. D. Pedro II, qúe
Deos Guarde.

Huma revolução tão importante como inespe
rada exigia providencias extrao-rdinarias j e , não
se achando enfão reunida a As embléa Geral para
tia-Ias na fórma do Ârt. 125 da Constituicáo, nem
podendo ler ob. erl'ancia o Ar!. 12{~, "P.OI' não
existir ~linisterio no faustissimo dia da abdica
ção, o genio do J3razil, o patriotismo e o amor
da ordem aconselhít'rão a reunião neste paço do
Senado, dos A.rrgustos Reprcsent;lDte da Nação
que se acha vão nesta Côrte, o quaes, impellido
pela urgencia das circumstancins e aoimados pe
l~ .010 do 'povo e tropa, nomc!lrão I1ma Regen
eJa Próvi'oria de tres membros. para se não con
serV<1rem em abandono as redeas do G verno, e
prevenirem-se os de a trosos efi'eilo- da anar
chia.

Depoi de 'oa nomeação e juramento ~ a Re
l;encia procedeu 10g em COWPUI' o millisterio e
li dar totlas as providencias que esta'Vãtl ao seu
al"o~nclj para acalma~ as~ pai.xões. socegar os es
pll'tlo' e segurar a oràem publica, con ideJ;aodo
lambem como hum do mais impol'tantes deve
res rendcr graça ao Altissimo pda "ictoria in
crueota da libcr:dadtl, e pllI is o mai ...Iorio a, e
pela exaltacãn do Senhor D. Pedro II ao', tlHono
dest.c Impe·l'Ío. No dia 9 do mencionado LUez de
Ab~ll, e vcrificou aqueHe religio O acto, a que
as I. tIO o me mo Augu to Senhor acompanhado
da R~~encill. Não foi ó soIemne este dia, ene
se faz t'umbem memoravel pelo contentamenlo
geral e demon lr~ões não equiv cal' do inten o
a1110r e respeito com que o povo sUUlla o seu no-

vo l\lonal'cha, ainda ine'lote, genuino Brazileiro,
e sagrad? objeclo da ua paLriolica veneração.

Esla Regohcia Provisoria tem agora a :ntisfa
ção de abrir, em ome do Irrrperador, a essão
or.Jinal'ia f-cgi<;latha, jú que a fa.lta dI) numeró
legal do "enhore Repre,entanles não permiLtio
que se verificas e a ses.ão extraol'ónaJ'Ía. Con
fiando O'l vossa ,.bedoria eUa espera que rnlifi
careis O aclo tia sua nomeação e exi tencia pro
,'i$ional. em con 'ideração du neCéS idadll urS'en
ti sima c das imperia'n circu,ln lalícia que a
determinfll ão; e referintlo·'e ao I'elatorio dos
lUini tros e Secretarias de Estado para a infor
macões sobre a Aciministrncão Publicu em O' eus
div~rsos ramos. não ousa p.:apôr-vos nem recom
mendar-vos objecto algum de i,nleresse e utili
dade nacional para occupar o vo '50 e pirito na
presente sessão, por e tal' profundamente coo
vencida da vo 'a superior intelligencia e pleno
conhecimento das medidas legi lali vas de que
necessita a "~ão.

O~ dia 7 de Abril, Augustos e digni simos se- .
ohoros Represenlnnte' da açiio, serú. hum dia
para SOltlpre memoravel no fastos do lIraziJ;
elle rem'Jveu os embaraços que a prepolencia, a
intriga e ti ignorancia muita. vezes 0I?Puohão ás
vos as snbias deliberaçãe-em beneficio da patria;
çUe fez luzir a aurora da felicidarle. As Provin
cias de S. Paulo e Minas Geraes receb'\rão e ap
plaudirão com transporle de jubi10 e enlhusias
mo as noticias do triumpho da liberdade. He de
esperar que as communicações que e enviárão
ás outras provincias tenhão neHas iguRes resulta
dos, me mo na Bahia, onde os primeiros nconte
cimentos da Côrte nos infau tos dias de l\1arço,
fazendo a mnis funcsta impl'essão , havião dema
siadamei1te il1fl.amlUado o animos de algun pa
triota levando-o 'I fa.zel· reqni ições exa.gera
das e a praticar actos inrlJ creta , que toda a
prudencia das auloridades nfio tiohn uinda bem
podido remediar. Ao vosso patrioti-mo e sabedo
ria toca tomaI' agol'á as medidns adeqnadas úS
circumstancins extraordiolfrias em qoe nos acha
TOO ,e apoiar competentemente Uacção do go
verno pam que se possa falizmente dirigir e levar
ao cabo o grande movimentu desta nova regene
ração nacional. A prolecção di vioa que transluz
em I dos ll~ grandes aconrecimcntos politicos do
J3razil, presidirá com a sua benefi0a inlIuencia ao
"0. o zelo infutigaYel para bem da palria, e
segurará ao I vo~sos trnbalhos parlamenlare a
verdadeirll gloria q'lO aguanla ao defen-ore do
direito 5a.grados das nações, aos amigo ria hu
manidade, e ao sabios cultores da 1'U7.ão e da
liherdade, - i\Iarquez oe Cara vellas. - [ icoláo
Pereira de Campo Vergneiro, - Franci co de
Lima e Sil va.

DI!CnllTO DE !~ 1)E ~LUO,

I Coi!. llrnz.

Devendo dar ...pl'ompta execução ao Art. 2° da
Lei de 24 de Novembro de 1830 sobre a reduc·
ç$Ío e reorgani 'ação da - lropas, de pri~eir,a linha
d Im.pcrio: :lianda a R genCla ProHsorl3, em
Nome do rmpe~ador , qUI) as mesmas lropas se-
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ColL l\1ipeira.

,José Ignacjo "Borges, etc. Faço saber á Junta
f di;, Fazenda Jdll Prdvincia da Parahyba qlre, re
cebendo-se o ,se1í officio D. '2', de 2 i de Março
/lo 'corrente a 'l'l}~ acere Hà'reclàroação 'de al
guma,s Yíuvas:ao"pagártiento do meiá sl')ldo des
de o falleoimento de seus ráal'idos: manda a
Regencia Provisoría, em nome do ImperaJor ,

-declarar II es a Junta que he conforme Ó espírito
d~ Lei que concedeu o soccl)rro ás vLuvas e
orphãas dos militareS- que ellas percehão o bene-

"iici'o 'de~de a data dos failetidos 1 no caso de ha- '
verem morriHo ullpois da prnrriulga~áo da Lei
eúão da data da Provisão, que ali:,s não he
mais do que hum acto legal de se havet liqui
dado o direito das soecorridas, e que nesta in
telligeDoia o' de'Ve.:á exeoutar. João Rodrigues
da Silva a fez no Rio de Janeiro, em 6 de Maio
de 185t.-Candido Caldeira de Souza, Ajudante

•do Contador Geral, a fez escrever. - ilo"é Ig-
nacio BOl'ges. . I .;l I 'S

-:':f'J'-1-'--1
A.VIlÍO"DE ·6-DB 144.10.

de Janeiro, em f> de Maio de 185~. -:- MaQoel
,José de ,Sou,za rranç~ . ......:. St. pe~emba~gador ,1
..Ajudill1te da Intendencia Ceral a folicia~
'. Na ~sma,dat~de 5 de l\laiQ s,e expedi em
ponf.u'miual1e ,Aviso ao Juiz dç F6ra, Pi'p:vedor
üos Cativos. . . ' ..

I I f

'A.VISO ,DE 5 J)'E MAl,?

~aliUscrjpfb átrtheotico.'

"AVISO DE 5 DE M.,IO.

I'

I .'
Bemett9 á pres,e ça de y. ,S. , com o requeri-

.melúo inc ysp, Franpisco José de AbIleu fnria"
em que guel1ella po capitão Gardner, do bergan
tim ameriça-n 4rgoa pelo insulto commetti
do contra o mesmo ;)~pplicante, retendoro em
ca~cere privado a s,eu, hordo e trazendo-o vio- l'tIanuscripto authentico.
len~me.nte a este. por.to; sobre o qQe ordena a ~,
.m~sma R~gencia que V. S. , ,hoje m6slIlo , lhe • Sendo presente á Regencia Provisoria o re-
'?mç a qQerella e "roceda ao ,l,"e~peeti ,o summ<J- ,querimento docloso de Constáoti,no Dias Pinhei
1'10.

1
e com todq «) d6fi40 Sç~I'~~O .6 jusliça I'Cmel- 1'0, ,cm. que!Ç queixa da, protelação 001'/1 que se

ja li estar Sr-cretari~ de, E tad!>l Q manda,do tIe -tem r~tardad~ 1 !lO Juizo d'Os J?riv.i1egiados do
captura ,dSí pito Â@ericapo, no caso de ,haver Commerqio, a p.al1!ilha db casal de Jqã.o Bjlptista
p,ronuu.cia" ,'i,sto a<;~ar se ~pmp;Omel!jda a hon- Villela" des1fe Iode NJarço de ,1816~ em que este

. I se 6n'ára oppondo o., actual i!) Y~ntariant~ d-
.la naplona n!lste in~ulto" I?eos Ç.l,lal~de a V. S. minístràdol' José JoaqUim Alve Lejte tOQos I)S
P,aço, eJA 5 de ~io de 18~r).:-~Iaqoel,Jqé de
&Ouza. Fr,aQça.-s,r. ~Nic91áo da Silv~Li5hp'a T" -obstaculos que o .abu o .da fOl'lnulas na ,praMa
-4cl/ll.se á-fl: ~od,CI f..~.-: I. f do fôro lhe póde snggei'ir paca niio 1entJ.'egar ao

supplicante a parle dc h.J~I'ança que I e cabe no
dito ca~al " não se podendo ler por verosimil
que tanto ten'ha ácóntecid'O sedj1connivencia ou

AVISO' DB 5 DE MMO., corrupção d()s l\;IlIg~strndos que .tem c1espachado
.MaDuscri~Jto 8ntbeDtico~ no feito, pois se isso não fpra não he de crer que
I J, ainda se conservasse o referido Inventariante na

A Regencia ~rovisoria., em nome do Impera- posse e adminiStração dos bens do· refet~do ea-'
d'o!, orllebll qut:..i pela Int-endeócia Geral ~a Po- sal ctlm mar'lifesto1desprezo da Ord:" dd 'LIvrO 4"
1I01a, se entregue ao Jwz do~Cati os desta Oidnde tit. '~6 §, 12 , que manda' éque traI' Ó. bens das
"é'()O!Dár.ca" me\liante às 'óompetentes p.rl!cã}órias r. heranças quan~:l'o os "Invp.ntaríant~s alonl?ão as
do .'res~etivos Pro'Ved01eS', qu devel'á apresen- Sl,las du'\'idll 'por mais de. hüm anng para 'l1em.o-

, tar o Solicitador do m~sma Juizo t ~õtl 5 qu'el-- tal' as partilhas; em orderp ~ faz Gessar tan~o
le~ escl'avos que se-acharflm-policiallnente presos éscandalo ri~ Administraçã(j'~a'jU tiça~'m,a~da a
ndo ealabouçl) ou çm outra ualquer pri.ião, á 01'- me ma Regencia Provisorlá, eD? nome do Im~e-
~m da' referida Intendencia, e de cujos donos rador, qne v: S. faça prOl'DOV,er, pelo meios

nao haja noticia, afim de.serelDntrematados con. "que cslivérern dentl'o da orbita de !lua jlll'i dic- ,
forme alei, faze,ndo-se acompanhar esta entl'ega çaó, a elfe ,liva 'partilha de ~ue se trata ~ iofor- , '
da conta da despeza que tem feito'cada individuo mando immediatamente, ! vl~ta do nuto , qUlies
90 cofre 'd.a Repa tição; para s r iuBemQisacla sã') os ~IagLtradós gUf', em despeito da Jei, tem
pelo preço da sua, arrbníàt~çªo. Palaciõ' dó Rio r,vorecido r por tão longo terppo este a1lu90,

I... ". I ' 58 ••

Coll. Mih.eica.

, j Dlm• .e Exm. Sr: - Levandó ao oonheeimento
da .Regenc,ía Provisori.a. a~ ..infol'lDaçõ(\sJ que e
.houvellio rua' Junta da tEa27enda da PC6vincia de .
llernambuoo, 60brp. (j.requerimento d-os nego
ciantes britannicos aJi resid'P.otes, que-,lIcompanha-'

, do da Dota do rçspecti~o Encarregado de'_ ego-
1 -cios fui.trallSD;littidQ a esta Repartição com.aviSo

dessa do .. • de lêvereitio do anno passado" pre
tendendo I satisfazer tOil05 os diroitos fisóaes om
moeda de 0001'6; a mesma Regencia hOll-ve p'ór
liem, em nornll do lmper'adOl', não attender· a se
mlllhante pretimção , porque, além de inexacta' a
-queixa que fazem, são co-otrapr.oduoentes ÓS 01'- .

'~meDtos que produzem a fator da sua preten
ção, a qnal.nada meoos importa que a derroga
ção de hiJma lci~ o que só Gomp!lte ao Poder Le-
-gitlaliw•.Deos guarde a V. Ex. Paço, em 5 de
Maio de 1851. - José I Ignacio Borges..... Sr.
,Francisco <?a nelil'o de Campos. '-.

:

.'
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A~iso DE 9 DE MAIO.

l.Ia-nnscriptoauthenlico.

o

AVISO DE'f .DE MUO••.
• ',l :J j I

, Uanuscl"ipto authentico,. I

,.' I; . " ~
lHar}da (.a ~cgeopia Pl"oviliQ\'i(J, çm nom~

I mp,er. ~r,' r{u.!:' y. S. ,jsqm p,o lia rIe ,Icwf~
faça jH]$".ar ,I1P Juizo, aos Ç;Oj!1ld!Jan~q5e ~ltrl.
vi os dessa Rclaçiio;a causa da apprehcn,ao

ANNO DE 1831.

n' ou to 1

,AVlSÇ) lH~1I9 DE ,~.uo,.

, .

atrOpellando O direito do suppliclll1te. queixoso.
para ·se (azer. elfcctiva a sua responsabilidade.
Dens guarde a V. S. Paço, em 6 de !\laio de
1'851. - Manoel José de Sonza França. -' Sr. 111m. e E:r.m. Sr",- Para responqer ao olII&1
J sé Paulo Figueir'ôa NabuCCl Àraujo.-./clta-,e de V, Ex. de 50 de 1Ilarço, de te anno. aooln~

d fl. 21 do Liv.· • I. ' • , nhado da nota do Encarregado dos.N~gÕl:ios
Fl"ança, sohre o instilfo e grave .ferimenlo
se diz solfl'íll'a o Franoez. Ga!"iGt na tarde do
2.5 do mtlsmo mcz de l\1arço, da parte delI
aJunlar»entp ue mul'ato! e negros quffO acom.
~rão,! ol;uenei ao DeslJrnbargadOJ' cnc3J'~e"aadei
Inleodjll)cia Geral tia Policia' que me inforlllalil
,jeste,'iucoesso, e a sua furormnção foi qué nalul
des.se, dia, 'polas 6 horas, ou vLudo o ,Officialdl
Expediente tia Intentlenuiá, 1IIllIIOfll José ~lorein,

hum grito na l)ra~1a da Aeclamação, que appel&.
tia va de CaLras aos BrnziJeiroll., accorreu aodill
grito, e achou o mesmo Franccz.que o den,
ag"drrado e espancado por hUQl3 multidão ii
povo, em razão do qúe o prcr,uleu ( não 58

dcndo djlscobl"ir, po.·meio ,db .des.o~dem " qUCIIII
ma1tralára), IJ que .d Intentlell,le rIa POIiciI,
perante quem o mesmo France7. fôr:l levado,
vendo-o ferido, o enviâra ao Juiz rIc Pai ii
Freguetia de ,~. A~na 'par~ p~o .cder ao co.~1!'
tente corpo de de1lcto. As Autol'lClarIes PohCUll
fizcrão, poi~., o quc' c,uIPPJ;ia filICI' em stOl!'

Ihantes casos, que foi, com huma apparcllteprio
são, salvar esle cstl'angei.r6;.perlllrhadorda'lnt
qllillidnd~ ptlbliea Ile sê inorto(i!"nlre as JDílI
d,l mólritlão que elli! ~ t'ii..o "ifi ignailiIel)te haril
pr'ovoclldo ,"e nó m io da 'qual f"li i1me.ilinee!'
c~p.iofris olfensore 'como' no 'coi OH eontC'C~~,1

só para conhécer se as me 'ma~ Autoridades Pt
l~ciaes and!t..-ão II }Jontá (el'iYseu5 ilcferes alllJli
as corrigir no caso éontrarid', t~ 1ue fosse 'é'dtI

-o quê na memianota do 'Encar~c'gaHo sU
de' r sua connivlmcill; he 11I1c Wvé de mand.
proceder a 'esta t.inFormsçã6, dctnqrahdo ~
agora, pori. o, a resptlsfu ao 'Officto 110 V,lt;
pois quanro a 'in!li' i' já huma 'I'éz dis.c I f,
Ex. que, em e pÍlcie emeJhante, I que li Gt
verno de S. 1\1: I. ~le ConsWticion:l1 c ii

-al"BitjJarit:i; ~ qu~ os' cstra'nge~r.o:; devém rcqnllÍ
o seu direitl}, nos casos <fcCtlrreBICs ; peranteM
Autoridades J udicia~§ do ~paiz , deixando.
occupar o l\linisterio do Poder Execulivo ctt
intel'Venções diplomalicas. de inute.is, ilIegaCS",
clamações de inj urias f~itas ~ particulares plI
outros particulares, cuja puniÇão depcnd~.
seqteqças proferidas çm juizo cpntradiclorlO I

não da acçãn dQ mesll}.O PodeI' Executifo.~
guaçde a v., Ex Paç.o, eD;1 9 d'e. Maiq de. \.,,~

e:7 \~18-9pel José. d Souza França. - Sr. FIII'
ciscoparyciro de (C,~lJlpos. -:- ,-lcl,a·1S á P'~.'Sl
e ~4.-.-d.o ,f;Jv. 1'. III

1I1anuacripto aufbcntico.
(

Ill,m. e Exm. Sr• ..:..., Terdo passado dói ca.lêa
desta Cidade Jpa~~ a Fortaleza da Ilha das Co
bras 20 presos, palO ali trabalharer;n np aprfsto
da casa .dcstipad~ pár.a supplemento da 'lle?ma
cndêa, e l!en,dq mister para sua guarda.. fçíra clas
p~iliõ,é~ , mai/C/I: .nl!m.ero d~ ~e!ltihella~ 49 que a)i

· ha ;00 sel"\iç,o~a,dit~ Fortaleza, se.gundo .cXpÔll o
re~pe"tivo Com.rpandante· no omcio junto pbr
copia que me d,irjgio o EXID. Ministro ua' 1Ila
rinha : o..rden~ a I.tegeocia Provisoria , em nome.
do Impe.radpr; que V. Ex. passe a,~ prdcos n.l;
cessal'ias para se augmeotar ali h,um numero de
praças sufficiçntes 4 guarda dos !JIe~mos RI'esas'.
peos ,guarde a. V. Ex. I~aço, ~If\ 5 dq l'rJilio
de 183!.-l\ianQel.Jq~é· dç. Spuza 'l"a9&:a.
.lcna·se d pago 25 do Li'/). 11.

~

l\{anuscriplo authentico.

" Jllm. «; xm. ,Sr. - Achando-se próllunciado
_em hum dq~. juizos criminaes desta Côrte o
,Americ qQ ,ardner, m~st~e J do bergantim
_JArgo. " ~,. nãu t~nd? sr o PI~S ·vel ~ncontrar

... S pe~IlP'\~ encarrega.das, da sua captura,
apT'~s o:m~~a ogar a v. 'Ex. haía ile mano

· dar eXPfi~ir 'Os convenifll}le~, ol'de.os ao I Com
rn.:lOdan,te ,d!\ Fortaleza do ~egisto. de V',lIegai
gllon para qJle fa~a deter al~ o referitlq ~Iestre ,

_.!lue qonst"d s~hil' amanhãa para o Rio ,Grande.
~eos gU.l,·de a V. ~x. Pago, em 'i de 1Il?io de

· I ~5JI'J~~i,no I Jçsç 4,e ~9,uza F~an~a.-;-Sr ~~p~é
l\laoqel.dê l\10 ae~.,,.-, Áclla-se d /l. 21 y..' i)o
~ltiv., H' I':J (1

"! • I ( ( J rJ

- A. VISO DE 8 JIE MAtO.
,

Manuscripto a~l1Íentico.
-'J II I. . , I

-,.: Em'resposta'aO' O'fficfo de, Vm.,datadutde hoje,
o auloriso para mandar fazér o comBtltente-ran
cho aos presos e que rata, incumbiO'lo II

pessoa de confiançat>Ieste cStJr\'iço ,.e computando
100 réis a cada praça diariamente para o dito

h
.. IJd • III" d

ranc o, cUJa espeza sera paga to as as semanas
porJdc~contoJdos 'seus jOlmacs, ou pelo Thesou
TO lia caso deqúal-quer. e,entual' do seu .serviço;
e con~o da humanid,ade de l:m. que o:j.oJdeixará
pade'c'í:i" estes infelizes ·nesta.hypothese; camrn.u
nicandó ,is 10 I perda dé temp'o '. qualquer emba-

-'i'áÇo quê' óccofl'al para ~e'darlprompt!1 provi
denci'à. Debs guarde a Vm,'.Paço, emS de' Maio de
.85,.-ManneIJÓséde Spuza França.-Sr. Com
'm&ndante' da Fortaleza' da Ilha das Cobras. 
J.cha-s(Jff.'fl.,·20 v. ,do Liv;' 1 ...

f. jJ •

'.

.(

'.
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DECRETO DE i3 DE MA.IO.

lmp. avulso.

Compe,tin,d~ ao Poder ExecutÍ\'o. pelo art. 10:& .
da CODs~ltll1çaO do Imperio, expedir Decretos,
lnstrucçoese llegu1.lmentos adequados ia boa eXe
cução das Leis, e occorrendo na causa tlc re
vista de Antonio José da Silva Bra"a contra a
Confraria da O.'c1cln 5' de S, Fl'an~i;co da Pe
nitencia 'desta, Cidade, o emharaço de se nc"a
l':m os ~esembar~ad'ores da Casa tia Suppliga
çao. a nsslgnar o IRstru~cnto da sentença que_
Ctbtl,vera em gráo de reVIsta na llelacào da 8a
bia o'mesmo Braga contra os seus c~ntendore
fica~do por este motivo impedido de a dar á exe:
cuçao~ manda a Regencia Pro\'isoria, em nOIDe
do Imperador, que os Presidentes ,las Relações
a que pertencerem as sentenças reformadas em
gráo ,de revi~ta, possão nomear MinistrO da
c'asa para a signar os ditos i(l$lrl~nlentos extra
hldos do processo, l\1nlloel José de S()Uza Fran
ça, elc., o tenha assim entcndil]o c faça exe
cutar. Plllacio rIo Rio de Janeiro, em 15.dc Maio
de 1ª51, 10° da Independencia e 110 Imperio.
-~larquez de Caravellas.- icolúl) Pel'eil'a de
Campos Vergueiro.-Francisco tio. Lima e Silva.
-~lanoel José de Souza França. '

AVISO DJl 14'DE UAIO.

peça l\S' orll~n!l necess~rjas .afim de que nas For- l' •

talez~s' da ~arra é RegIsto destll (.IC!l'to se lião po-
nha I,ml,edlmento .algum ii sahida do Berganl
Amerl(~ano Â~gO$, e do ~ell Gapit<io Bcsckl!ah
B. Gardner, \'Isto ter cessado o motivo da SUlJ

delençito. Deos Guardc a V. E~.' Foco cm 1 I ôe
1\laio ue' 1851.-1\lanoel José de S~t1;'a frança.
-Sr. J?sé 1\lanoel de·1\lorac.s.-Âclza~s~ à {l. iaS
v. do Llo. 1 I. '

I\laousedptc1 authcotico•

A. VISO DE 13 DE MUO.

Coll. Plaocher.

IIIm, e Exm. Sr.-A Regencia Pro\'isoria, em
nome dQ Imperador, ha por bem' que V. Ex.'
expeça as ordens necessarias ao Commandante
.da Fortalçza de Sal,lta Cruz, para providenciar •
hum rancho de 100 réis por dia a caull preso dos
35 que das Cadêas da Relação foriio parll ali
enviados, senc:lo o dito I'ancbo ins,{lcccionado de
mar.eira que elles sejão àe\'idamentc alimen
tados; e remettendo o ditll, Commanda~te 'por
semana, ou no fim do mez, 2 re pectiya Colha de
despeza a esta Secretaria de E 'tado Jos egO'-.
cios da Justiça, para se .mandar pagar á pessoa
que elle designar. Deos Guarde.a V. Ex. Pa~o.

cm 15 ae Maio de 1851.-1\lanoel José de~
la Fraiiça.-Sr. José !\lanoel de Moraes.'

1,447 pesos de prata be~panhola 'que ha ddus
anno_ se apprchendêrão a hum sub.dito úos Esta
dos Uniaoll da America, e qne bojO( pertencem á
Fazcn4a ~nblica, pela arbitraria indemnisação
qOl' dellés 6e fez pelo The~ouro ao importador
110 Governo passado, não merecendo altenção a
duvida que. CltpÔZ o Desembargador Juiz dos
mesmo~ contrahandos e extravio~, pela reparti
ção do dito 'l'hesouro, d.e depcnder em julgamen
to de mediila legislaliva, que solicitava POI' esta
Sécretnria de ESliIdo dos Ne"'ocios da Ju tic!I .
pois que nun~ Ilouve lei pllsiÜva que obrig~ss~
ao pagamento dc direitos ue entrada ii moeda
estr:angeira. ~c:te porto. nem'na Alfándega jilr
mais 8e eXlglrao. como reconhece b sobredito

. Desembargador Juiz dOll Contt:abandos e Eit,tra
'.io,sllnb s,éu omcio de 19 de Maio deI8;!g, di~
I'IgJ~O a.e 'ta Se~retaria de Estado, o q:J~ podia
servIr de nOl1J1la para sua deliberllção, não pre
valecl'nrlo, aliás, a duvida que lhe occorrêra de
serem,como gencros oomprehendidos na "enella
lidade com que fallão hs Leis tie 25 de Abril do
1~1'8 e 2~ule 'Setembro de 1,828, pois que sulfr
CIentemente I'emovida ficou éssa dI) vida pela
Resolução da 'Asscmbléa Geral Legblativa de 10
de ~etcmlll'l) de 1850, quan.do o não fvs5c pela
pratica fiscal, 'devendo .em lodo o easo julgal'
se definitivamente a questãq como se entendei'
que he de direito, com QSsis encia do Procura
dor da Fazenda, a quem nesta !fata se omcia
pa~a a'si!tir no julgamento da causa em que he
hOJe parte collitig'aute a F'azentla Nac~onal, e in
~e~pôr os Éecursos legaes contra qualquer pre
JOIZO que delle resultar á mesma Fazenda. Deos
Guarde a V. S., Paco. em Iode 1\lnio de 1851.
-l\lan.oel 10sé de Souza Ilranca.-Sr. José Pau
lo Figu~irôa Nabuco Arau;o•...:..Aclla.se á {l. ~4 1).

tio /.,iI), I I. ~

Na mesma tlata sc omciou ao Procurador da
.'ozen(1a. JI' '

I

A:VISO DE 1.0' DE ~A10

l\faooscripto aulheotico.
• I •

lJIll]•. e Exm. Sr:-Em resposta ao olILio dc
VEd J ' " ''"x.. e Lf do ?f,lncnte1; Ilue.,acompanhou as
r~rl\l~. \\~s op~rilrio~, que lt'obalbão na obra da
Casa lJ:(,,,S~l!.I'~m() Tribunal de Justiça, e das fo
lhas dos matcl'Íae,s e mais objectos comprados'
para a me~ma nos mezes de Uarço e Abril ulti·
ln?S, tenbp a llizel'-Ihe que já' fica ex.pedida a
competente ordem ii nepal't~~ão da Fazenda para
~er ~aga' a sua irnporlanc~a. a Vicente Porlirio
Soares Serpa Nogueira, c'que acerca dos asseLl
~os dos ~ancos, deveráõ SCI' dc madeira, c não
e ,palhmha, como V. Ex. propõe, por serem
~als l1ur3\'eis e menos tlispend.ips~.Déos Guar

e a, V. J,<:x. Paço, em 10 ue Maio de 1831.
,àlano'Cl. José de SQuza Frlln~a.-Sr. José Alba-
!lo Frag050.-Aclza se 'li. ~. '24 do Lil), II.

. /

.AVlSO DE H, DR MAIO.

l\lwo!cripto autheotico•

. llIm. e Exm. Sr.-A Regeneia Provisnria,.em
. nome do Imperador, ha por bem que V. Ex, cx-



Coll. lancher••

AVISO DB -17 DE MAIO.

I\landa a Regeocia Provisoria, em nome do
1m perador, pela Secretariu de Estado tlos.N~1Jo

ciô' do Imperio, remetter '80 Vice-Presidente da
Pro iocia da Bahia o requerimento j,o~luid~ de
José da Costa Doria, que pretende ser 0006rlll'
do na Cadeira de Primoiras Lettas da"iIladell&'
picurú, e ha por bem que inforOle sobre aqúell1
objecto com a copia da acla do arbitra~ento40
ordenado da dita Cadeira, e do provimento do
sl,lpplicante, ficando em regra que, em'semeiklo,
tes casos, se deve dar conta official }leia JIl81P1a
Secretaria de Estado, acompánhada de iguael
copias, t~nto dos orden dos que ilm coo~elho!e
taxarem ás Ca~éiras, como dos provimentosque
se fizerem, para os primeiros poderem obtera
appr0'íação da Assembléa Geral f.egisl·Uu, e DI
segundos,la do Governo, na forma dos art ,5' e,o da -Lei Ide 15 de Outub o-de J 827, Palaclo"dD

. Go'VedJn em l' dc'1\1a'ib de 1831._iMaodeIJo·
sé ç\f', Souza França, I

eoIl. Plancher.

ColI. Mineira,

AVISO"'DE 16 DE MAIO.

~.

Tendo o Padl',e Caódido José de Caslro mos
tra'do, ,peLa competente l)"ovis~o, achar-se pro~

vido 00 omprego de Professor de Primeiras Le
tr~s na Villa de Braganç", Provincia de S. Pau
lo, requerendo por isso o 'eu titulo de confirma
ção, a .Regencia Provisnria, em nome lIo Impc
rador,t manda, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocio, do Imperio, que o Vice-Presidente da 4i
'ta Provincia informe sobre este objecto, remet
tenal;) huma copia authentica da acta do exame,
e há por bem declarar-lhe que, na conform,~ade

da Lei' de 15 de Outubro de 18~7 art. ~o, de1'e
não so participar officialmente ao Governo tQdos
os provimentos de Cadeiras que fizer, enviando

, a acta do exame dc cada hum dos' pr01'iJõs, para
á visla se poder deliberar sobre a sua confirma
çãQ ; .Dias tambem parlicipal' á Assemhléa Geral
Qarbitrio que em Concelqo teuha tomado, a res
peito da localidade e ordenado das ditas C<uw:i-_

, ras, contorme os arts. 20 e 5~ da mesma Lei '[>a
la0io do Governo, ,em ;6 de Maio de 1851,-
i\laooel José de So~za França. '"J -

\ pôN'O no navi.o C01/lmerciitnte, em 1'lumero de 20, ciós do Imperio, remeltcr ao Vice-Pl'eSidehtt
, maiula a Regcuçíil .{'royi o-ria, emJlome d"o Im- dà Província. de S, Paulo' os requerimoolDl
• , .udor, ~ue,Vm.; p'ratjcadas, as dlligencias po- jnc101l0'5' de Tristão José da Silva e de Joaquim

li:ôi1l.c;, 3q dito respeito, os deixe' dcS'emballcal', Rosa de Vasúoncellos~ que pretendem a '0000
IlP5-W qlle Ti~o,. ,!fag;io pássaporle, in'fnrlnando th'mação dos sous provimentos, o 10 -de JlroIllI'
obrá o,scu .de Li~o: O!lOS G~arde a Vm,' Pago, ',sor de Primeiras Letras dl! Villa de Cunho, et

'em- 15 ~-le'i\hid de 1851.-l\laooel José de Sou'- , 2" de·l\leS'tre de menIna da Villa de Sorocnbl,
za·Fran·ç~.-;-Sl'. Dêsemh~l'gador Ajuila'nte do ln· e ha 'p0l' bêm que informe sobre aquelles ~
tenpente Gel'al da Policia.-Acha-S8 ti (l. 26 do jectos com as copias das actas do ar.bilra~enlli

~"iv li.' , . doe. ordenados e do exame d'os supplicaDte~;, fi
'. . caudo na intel1igencia de que cm semelhante!

AVISO DE 16 DE MAIO. easos deyem dar conta nfficial por esta Secre
taria 'de, Estaélo dos r egocios do Imperio; aoolllo
'pahhada de iguaes copias, tauto dos ordenadlll
que em côncelho taxar ás Cadeiras, como dOi
provimentos que. fizer para aquellc.s poderem,
obter a approvação dt'l Assembllla qeral LogiJ.
lativa ~ tjstes a do Governo, na forma dos.arll,
5" e " da Lei de 15 de Outubr'J de 182'. OlJlle
se lhe communiclI para sua exccução, e em r.
poeta aOl! seus .omcios de 20 de Setembro, JSde
Outubro e 9 de Dez.tlmbro do anno passado,
Palacio' do Governo, cm f6 de Mliio1de 1831,
I\hnoel .José de Souza França.

, -.

..' .

. "Manda a Regencia Provisoria~ em nome do
Imperador, pela Secretaria de Estado dos Nego
ci()s do Imperi'O, participar ao Vbe-Presidente
da Provincia de Sergipe que lhe foi presehte o
officiQ de J o de Julho do anno passado, acom
panhando a acta relativa no provimento iJa Oa-

, d'eira'Publica do Ensino Mutuo da Cidade de 8.
thristo'Vüo; c que approvando o mencionado pro
"imento na p.essoa de Antonio José Peixoto Vàl

. lada)"es, pOde este solicitar o eu titulo de con-
'. . firmaç~o ,pela ~ita. SeQl'et'aria d~ Estado, Quan- A.V15G .DE 18 DE III

, • : ,to, PQTém, ao arbi.trameóto do seu ol'denado, J

. -:. 'cul)lpre 'que o difo Vic~:Pre illente dê conra á I CqU. PIl!nch:cr, ..
• • '; • ';A: ;;einbléll,. como .lhe .incumbe pelo árt. 5" da I ri

G d T.· d 5 d" O b A Rege cia pro'Visol'ia, 'em nome do J1lpe •
• • ':, a.r1'lI e .Llel e \ ., utu Í'o de 1827, afim . J..' • d Prt'
. .' d~p()der o mesmo provido -ba'Vel:legalm t o dor, a qu~m fOI presentc o omOJo o ex· di
", '. " àssenfamento e paO'IlIJl{'nto·delle. Palaeio ·deo

n
...
e

'idente da P'rqYlncia da Bahia, Luiz Paulo
, ., • " o '. \7Q- • A • B d d d 1\1 do ~or'

: ~." i.err: b; em;.}/) ~e Maio'de 1851. -l\lanqel Jo.sé rauJo asto, ~a at.a e l' ,e -arço ão do!
,,: .' ... dJl-So'uzaFrança •. , .. . : . r,er. te, ann~, a, respelto, da accolllmoda? , 'fi.

',I.c,,, .. . ,: - C,olonos' AlIemães, d'erri'illHlb'!l do' serVIÇO 101

, • "iv'Iso DE 1:6 DB MAIO. • 1.a:, que para ali forão remett:~dqs na Fr3g:::
. . "C 11 1;'-" ' , . Puanga, manàa', pela SelJretárla de Estado. .

. o • ".Jo,eJfa. N 'd I . d J V' Presldeo.. , ' . , . egomos o mpe'rlOt éc arar ao ICe- ,
. l\Ianda a Regen<fia 'Provi oria, ,cm nomo' do ~ e ,da meslDa I,>rovincia, que. primeirO' qUllladl

fmp~radpl" pela Se:Ctetaria de E tado. dos N ego- do GovernD <leve ser: escrip~Ul'ar. 06' dilbs eJ:.



DECRETO DE. 1.9 DE MUO.

Imp. anIlO.

'R~conhe,cendo a ~ínpolitica medida tomada
p~los .Decretos. de 5 de lUa rço de 1827 e 29 de
Fevereiro de J 8~8, de probihir a sahida da ino"C
da de cobre das Provincias do Rio de Janeiro e
Bahia, aecre,st:endo não terem sitlo laes Deoretos
al?pl'ovados pelll -Assp.mbléa G~ral Legislativ~: ~
Regencia Provi.soria do Irnperio, e~ nome cJo II\l~

pera.dor, 'ha por bein d'cr.oga-Içs; pel'millindo a
f~ancá export:jção da sl),brédita.m'oeda. José Igon
cio l}orge!l, cCc.-Palacio Jl9. .Rio ue Janel.ro,. em
19 de l\lai9' dç 185 J, I o~ dà .Indepen·de'óci;t i: doI-

, Imperio; "":- Mlll.'Cfuéz·de êara~fJllls" Nico I(\.() ·re-.'·
rc:ira de Ca~pos'Vergueiro', ~raÍlcis.eo de 'bima e
~lvjl. ~ J~sé Ign~io.n.o,I'ges. , ",

ÚISO 'DE 20 DE' ?truo:

'piol'iuient9s de Clldeiras que fizer .e!!"ial)d'o 'b.:
acta do exame de cada hum dos providos, pUla,. ,' ..

·á vista; ti PQder delibera,r sobro a !;ua con'íh,'frl'Q, '.
ção ~ mas ~ambem p'arlicippr fi As em.h1éa Ç-éral'
o ~. itl'Ío que em Concelho tenha tomado a·I'C -.
~eito da tócàLidacle e ordenado cl:IS dita CaJi;ira
conforme 0'5 arts. 2° e 5° da me ina lei. ~aJa '0"

do Governo, em 19 ue M:lÍo de 185'1.-l\lânOOl
. José ue pouza Françó).

MaouscriplO aulhentico.

A VISO DE 1.9 DE MAIO.

AVISO DE 19 DE ~[AIO.

Coll. Plaocber.

Tendo Custodio J os/: Ignacio Rodrigues ~os,

t~a~o, pela competente' Provisão, ,acbaf-se pro
luJo DO emprego deprofessúr de primeir~s letras
da ViUa de S. Carlos; da Provincia de S. Paulo,
requerendo por isso o seu titulo de confirmação,
a Regencia Provisoria, em 'nome do Impérador;
DJaooa, pela Secl1etaria de Estado dos r egocios
d? I?Jperio, que o Vice-Presrdente da qita Pro'
VIDela in fOl'mo sobre esle objecto, remettcndo
hUDJa copia áuthcntiea da a'Otá 'do exame; e ha
~: bem. declaraJ'-lhe <(ue ,-na, conformidade da
~el de I ii de Outub!<~ de J 827~ àrt~ 7°, de não
80 'participar ollicialmcnte.ao .Goveroo todos os

Maouscripto' au'tbe'olico•.A llegencia Provisoria, a quem foi presente· ,
o omcio de Vm. d.e 15 do corrente, em que par- . Illm. e'"'E~m. Sr. - Constand~, por offiêi, .do
timpa ter suspen o 'do seu exerciéio o praticante Intendente Geral da Policia, gue n Fre~e$ia
da Secretaria da Intendencia .AntonÍo de Padua do Bana.nal, d~ 1?rnvincia 4e S. Paulõ, e suas '
Sarmento, por have~ este concm;rido para se dàr ~io hanças, ~e t~m difl'uodidn receios d~ ~uble 4-"
pa; aporte ao Padre José Rodrigues Malheiros ção de êscravo , mand.a a Reg.~ncia Provisoria.,
com o Sl,lpposto OOUle d,e José Rodriguês.Sout!l em n~roe do Imperador. que .'y, Ex. f~ça partir

, Maior, manda, em nome do Imperadol', true immediatamente para aquelle lugar 'huma fo~çã
Vm, forme 'búm auto qa prevaricação do ditp de cavaUaria da G,uarda Militar da meslt\jI policra
empregado e o remetta'a esta Secre aria 'de Es- con;tpeten,temente .mQniciada é coni i,n~rucs:õ~s .
rad.o para mandar' proceder côntcã dle )~elos' necessarias para obrar de accordo como 'COl'onçl ;
meios legaes, ficando isso em regra a respelto de Ignacig Gapriel l\fonteird de Barros, vizinlió. fa- "
quaesquer outros que mereção ?er punido . D~o iendelr.o do mesmo lug,ar, a quem V. Ex, ollldiará I

guarde a Vm. Paço, em 19 de 'l\Iaio'de J 851. - para agasalhar e fazer agasalhar a mesma trop'a , .
MAnoel José ele Souza Franca. -'- Sr, Desembal'- fOTnecenuo adie 'fíiêsmo do n?cessario sustel)Lp,
gador Aj~dante d'o Inteofte~te Geral da Poli'íl'la. de cuja' des'peza endará conta a 'V•..Ex. pallll se ;'
Acha-se d fl. 27 do Liv. I I da CÔl'te~, lhe mnndllT ali fazer pcla'Rêparliçfio COJIl petilU e;' .'

Ao Ju'z etc p'a~ d~.FJ'eguezia se ruená: po~ esla. ~"
. Repartiçãq qu'c procedn a,casJ;lgar correlicioual- " '.
mente ªo escr~vos que f?rem pai' e~5 'ot:uliórcS:, •
aponrados çomo. desobedientéS c indil1iado 1.',·
t'erem entrado em algum' ~ó'Vimento que léQdá ,
ti s\lblcvaç!Íõ j e essa VlediJa. polioial d~verá ,er:
au~i1iada pela força da escolta ,.3 qual se eterno
ran'\ até que se'. recobre inteiramente Q oCégo e •
quitação das famílias dos. fazen~eiros dí,qucllá
Freguezia. OeQs guarde a V, Ex. llnço, em 20
de Maio de 18:31 .....:...MaQoel Jo~é de Souza franca.
- Sr. José l\lanoel .·de l\l.·raes. - Acha-se. ,p.' fl.
27' v. do Lif{. I I :da Côrte.

Irangeiros com ,alguns senhores de terras. lJ..u e Ofi
queírão tomar a jornal, alliviando assi~ a Fa~

zeD~a Publica de hum supvrimento que, aliás,
be fl)rçada a fazer para os estabelece~ preveniD
do a sua pel:ígo a mend.icidide, mas que, quall-
d Dãp possa con eguir a sua coovenien~e ap
plicação ao trabalho por este meio, lhes forn~a

os p~cuoiarios para' II estabelecer~m, comtan
lo que não excedão il quantia de· 160 réis diari08
por praça, e duraote hum anno sómente, vigian
do <{oe elles effectivamente lràfem' de se esta
~elec~r na vida do campo' e su peoden,qo, to
davia, este fa vaI' aOi que .divagarem ou se em
pregal'e)1l em .olltra vi,da que não seja,iI- da agri
cultura. Outrosim, ordena é/- mesma Reg,e9eia ,
(lue o dito Vi~-Presjdenre haja de ma.ndqr.to
mar cm hum Registo PoliciáLos només de~les, el
de todotl os outllOS Colonos Estrangeiros 'qu~

elfectivam{lnle se empregarem ,no trab~Lho do
campo da mencionada Provincia, e que 'informe.
cm tempp do estado da .EUa sitnação,' de ma-o .
neil'a que se possa formar jllizu da yant,!'gç,m ou .
desvantagem que Qel1a I'csultar .do sell estabele··
oimento. Pala~io do Governo; em J & de Maio.
de IS;) l.-Manoel JO$é de SC;lUZ3 Fra~ça •.



d Negol,'ios da'Gllerra, que o cummandantedal
Armas da ProTincia do Pará proceda com lall
pr:Jças estrictamente conforme di~põe o mencin.
oado Decreto. Palacio dó Go erno, em 23 de
'Maio de J 85t.-José 1\1aooel de lUorae~.

N:a mesiua conformidade ~e escrtlTeu li Iodai
ag Provincias.

AVISO DE 24 DE MUO.

-Mllnuscripto aufueotico•

- A Rcgencia Provisoria, em nome do Impe-
rador, manda remetter a V. S. a petição iucl~!I
de Joanna Maria Soares, mulher de Jonqu~l/I
José de Moura, da ViIla de Rezende, COI~l '",

formação respecti va do Corregedor do CrIOlc::
Côrte e C:Jsa, por onde se verifica qne tun
sido o mal'ido da supplicante proDun?iado'
prisão c livramento na dita vili:J de Rezeode,'
reme ido ao Juizó da Correi~ão preso em bU11d'
c,orrente, por denun,cia que dera ali o 'illlre al"

AVISO Df: 24 DE MAIO.

CO,U. Plancher.

Sendo iórlisl'ensa\'el não ~Ó fixar-se todosos
artigos de despeza, a cargo da Intendencia dI
l\laJillha de~ta Côrte, de hllma maneira cerlae
invariavcl, pura evit:Jr quallJuerabuso, mas:lindl
pr~ceder-'e ás cOIlTeniente reducçõcs naquelle!
que llS admittirem sem detrimento 'do ser\';ço ,e
em harmonia com o disposto nll lei .le 15"(\c'De
lembro uJtim~, resolveu a Regencia PI'ovisoria,
Ilm nome elo Imperador, flue huma commis,ão,
cl>mposta de V.. S. , do lInspelltor do Arsenal da
l\1arinha, do Capitão de Frag:Jta AjudantedeGr.
d'ens, encarregado do Expediente do Qllarlel
(i;erieral da l\larinha, e do Contador interino da
Marinha haja de ol'ganis:JI' Tabellas espccifitodal
'de cada hum. do~ objectos comprchendillos ""l
differentes artigos, para que a mesma lei applica
quantias certas, separando as despez:Js fixas da
variaveis e el'cntuaes, e proporulo as con\'ellie~'

~es redbcções a respeito de bumas e outras. de'
sorte que, combinado o bem do seniço clJm a
economia da F~zeJ}da ,Public~. possfio a, men·
cionadas quanti:Js fazer f:Jee ás dcspez:ls respec··

;tiva!, obtendo-se mesmo. a ,possi v~l-dimillnição
destas, tanto p,ela extil'pação de quacsqnel' abusos
existentes, como pela suppressão dos lug:Jres que
não. tenhão sido creados por iei e sim 'por arbi·
trio das autofidades; esper:Jndo a mesma Re·
geneia ProvisoTia do zelo, inlelligencia e patrio·
tismo dOli membrns da Commissão o melhbrreo
sultadg dos seus trabalhos que muito importa
aos interesses nacion:Jes, sub:J ao conhecimenlO
do' Governo, o lD:Jis tllrdar, até o dia .5 de
Junho proximo gcguinlc. O que participo a!.
S.' 'para sua intelligencia c execu~ão ncce;sarll
que lhe toca. Deqs guarJe a V. S. Paço, eln
24 de Maio de 1831.-José l\1 anoel de Almcida.
Sr. Luiz da Cunha l\lore:r.l.

Nesta 'mesma COIl formidade se expedirão A~i.
sos aos outros membros da commissão alJÍma III'
dicada.

"llao!1scripto authcntico. .

AVISO' DE 21 DE MA~O.

.AVISO nt 23 DE MUO.

Coll. Plancher.

Pódenuo acontecer quer contra o disposto no
Decreto de 13 de l\laio de J 808, e reiteradas 01'
deos, exiSLão O')S corpos do Exe~cito :Jlgumas
pr!l~;as forç:Jdas a servir, qutlnJo já têm conchi,ido
o ll:rilpo de seus engajamentos, seja. voluntario'
seja obrigado, manda a Regencia Provlsoria; em

, nom.c uo Imperador, pela Secretaria de E~tado
"

~~,eculã'o, com desl10nra da humanidade, oveI'
: 'gonh'os() contrabando de i!ltroduzir escravos da

.{;o~ta .t·Africa oo~ purtQs do Brazil, em despeito
"d" extfncção de semelhante commercio, manda

a .Rcgencia ('l'ovisaria, em nome do Imp'erador,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Jus-.
tiV'" (Iue a Cam,ara l\1l,lnicipal51esta Cidade faça
expedir huma circula'r n todos os Juizes'de Paz

, IrQ,'! Frcgue:tias do se\! territorio, r~commendan
elo·lhe·s toda a l'igilancia policial ao dito respeito;
c'que, no caso de serem iQtrol1uzidos por contra

: band" alguns. escravos novos 00 tcrritorio de
ca-lJa huma da ditas Freguezias, procédão imme

, diatamente ao respecti vo corpo de delicto'; e éo.ns-
: tandu por este que talou tal escravo buçal foi io,

troduzirlo ahi por contrabando, filção delle se
; questro, e o I·~mp.tlão com o mesmo corpo de delie
lo ao Juiz Criminal do terrilorio paraelle proceder
nos tennosde c\ireit.o, e.m ordeOl a1he senestituida

,a sna liberdade e punidos os usurpador!,!s della,
, ~'egllníio o art. 179 do. novo Co~igo,"dando de'

tudo eonta immedi:Jl:JIDente á Olesma Secretaria.
".fala'cio 110 Rio de J.jmeiro, em 2 i de Maio de'

185.1. - ~lanoel José dç ,SOQZ1 França.
N. B~ Nesta conformidade se expedirão Avisos

11 tonas as Camarasl\ll1!licip:Jes e aus I)residentes
d:Js Prol'incia 'I?:ira' es~es e~pedirem aos Juizes
dc,Paz,d:Js I'lreSlllall PrElvinci'a • . .

lhp. :'c Exm.' Sr, - Como o Provinci:J1 dos
FranoisclI 08 reformados de ta CôrLe r'epre~entou

r\./),Tament~ ~e FI'. Fr:Jncisco da Conceição Le.al,
religioso fi mp.sllla !lrdem da Provincia de Cha-
bieg;ts, no Reino de Alg:Jrve, existia aioda no
carcerc do .seu Co'n vento, perturbando, pelo seu
e~t'ado du contin!!a embriaguez, o socego e regu
larid~de de sua communic1ade, toroo a instar com
V. E~. p:Jra que () Consul Geral de Portugal faça

. elfectivamentp. l1':Jnsportar na primeira oUQasiãó
de ~rnbareação para aquelle paiz (l obredito re
ligioso, p'revenindo a V. Ex. que, no'casd de nâ(l

'; -Prbduzi" p.rompto elfeito estú minlja ultima re
I. ,qui~i9ão , fârt!1 recollier a alguma das FOI'lalezas'

J • O mosm/) frade, afim de evitar o escandalo que
eslá causall~o no Convento em que se :Jcha.
Deos guarde a V. E : Paço, etn 21 de l\taio de
1551. -l\haoel José· de Souza Fránça. - Sr.
'Ii' ilncbco C:Jrneiro, de Campos. -Jic!la-3e fI {l.

i 28 p.. do Lio. J J da. Côrte. .
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f rianoo José da Rocha, de ene ter blasphemado,
, como se diz, atrevida e sacrilegamente contra á

Sagrada Pessoa de S lHo o Imperador c até
d'EI·Rei D. João VI, se evadira industriosa
mente da mesma corrente ao entrar nesta cidade,
de que se lhe formou nova culpa na dita ViUa de
Rezende,' por devassa que se Il'emetteu ao sobre
dito Juizo da Coneição, onde existem os res·
pectivos processos desde o anno de 1825; e or
dena que V. S., pelos termos legaes, faça reverter
as mencionada5 culpas ao Juiz de Direito do
terriloriÇl onde ellas se formárão, para o ré() ahi
entrar eai processo de jui.zo por Jurados, con forme
o disposto na !Lei de 20 de Setembro de 1850,
quanto ás injuria verbaes de que lie arguido;'
defen~enrJo-se> quanto ii pronuncia da se.gunda
culpa, como entcnder que tem direilo, dando
V. S. conta, por esta Secretaria de Estado, do
resultado deste negocio, e!D que apparece huma
manifesla persegujção pretexlada 'de justiça para
oppviroiro;.Deos 'guarde a V. S. Paço_, eID. 24 de
Maio tle 1851. - l\'IanoeI José de Souz-a Fmnça.
-SI'. José Paulo ·Figuerr·ô;"Nabuc.o Araujo.

AvrSlPnE 25 DE MATO.

Manuscripto authenlico.

IIlm. e Exm. Sr. - Tel:ldo o Commandan~e ;.
Omciaes e mais praças que perlenc&ráo ii gúarni
çiio da C5cuoa Rio da Prata orrerecido ás despezlls
do E'lado o val6r da parte da carga do bergan
tim napulitano Brilhante, salvada na mesma
e cuna, importando na quantia de '96:;7 pesos, I

real e quartilho, paTa ,'eri,ficar se esle generoso
orrel';Cimenlo que a Regencia J,l1'0 visoria, e!D
qome do Impera?or, houve por bem aceitar para
ser applicado ús despezas dtl huma Casa de Cor
recção ,!'az-se necessario que V. Ex. expeça as
ordens ao nosso Consul residente cm Buenos
Ayres para PÔI' a sobr.edita qu~ntiâ ti disposição
d.esta Secretaria de Estado dos Negocios da Jus
liça, enviando V Ex. a esta mesma Repartição

.o.omeio que sobre este objecto houver de diri
g~r a sello "olante , afim de poder-5e, negociar, ú
vista delle> a passagem daquelle dlDheiro para
est~ Côrte. ,Deos guarde li V. Ex. Paço, em 25 de
~lalO de 1851. -l\Ianoel José ele Souza França.
-:-81'. Francisco Carneiro de Campos.-Aclta-se
(I fi. 29 do Liv. 1 1.

I . ,
AVISO DE 25 DE MAIO.

Manuscripto :lUlhen tico.

Constando que alguns N~ociantes,a despeito
lnesmo do tratado da aoolição do trafico dos
escravos, continuão 'em hum commercio. que
~~nt.o ,?ffende os priqcipios de humanidade que
Ictarao aquelle tratado I c que, fazendo·.os de
embal'car , por contrabando, nos portos proxi

01 5 a esta Capital, 05 !razem'depois ao mercado
GOberlos comi o fallecimento de outros anterior
t!lente introduzidos nó pajz, roubando-se por
este meio a Iiberdáde a. qne elle tin]lãójá adqui-

TOllO Hl. ..

rido direito: ordena a Regcncia Provisol'ia, em
nome do Imperador, que V. S., não só proceda
a todas as indagaçõe. que Côrem conven ientes
para se ter hum perfeito conhecimento de Ião
escandalosos abusos, e da maneir'a 1'01' que tam·
bem se diz que de algumas armações que forão
ultimamente aqui julgadas, dur<lnle o lempo da
liquidação do direito qUI) linhão os escravos a
serem liberlos , forão alglln ,'efltlid'ls e substi
tuidos por obilos simulados; como indique os
meios de evilar-se a conlinuação de la05 frau
des) inf9E~la!)(10 igualmente aCerca cIo estado
em que se achiio os process05 dos al'l'emntantes
dos jomaes daquelles que tirerem sido libertos
pela Corumisãu Mixta dc <le o seu c labelecimen
to alé hoje, decl:lI'andn, além tias faltas que nos
mesmos processos ellconll'UI' e dos abnsos que
possão ter havido na pas ada adl1linislraçã'o, e
a importancia dos sohredilos jornacs lerI ~illo

de"idamenle paga, quem tem illo n Thesou
reiro ou Recebedor, e finalmente onue ~xislcl,

ou- o déstioo que 'se tt:llho liaJo a toda 011 parle ,
della. Deos Guarde a Vm. P;IÇO I cm 25 de [\laio
de 1831.~l\Ianocl José de Souza França.
Sr. Ouvidol' da Comarca do Rjo de Janeiro.
-Acha,se d.fl. 25 'IJ. d,) Liv. II.

AVISO DE 25 D.E MAIO.

Manusctipto al1th.llu-tico.

Il1m. e Exm. Sr.-A Regcncia 1'1'0' i 'odo I cm.
nome do Imperador, manda que V. Ex. dcclal'e
quaes são os principios em que funda o ·cu Ili
reito de naturali. ação, ses'undo o qual c- a !la.
V. Ex. empregado como Juiz do Supremo 1'1'Í,
bunal, sobre o que reeommentlo a V. Ex. toda
a brevidade possiYel. Dco' Gnal'de a V. Ex. Paço,
em 25 de !\laio de 1851.-l\lanocl Jo é de Souza
Franca.-Sr. Franci co Albento Teixeira de Ara
gão.:'-'-Aclta-sed{l. 50 do Liv. II ela Curte..

Igual a João Carnt:Íl'o dI! Campos, quanlo ao
Ajudante do Porteiro Aleixo Bosch .

AVISO DE 26 DE MAIO.

?,Ianuscripto anlhcnticb.

A Regencia Provisoria, em nome do Impe
rador, manda remelter a V. S. , por copia, para
sua intelligeucia e devida 'xecuçiín, o Dcc\'cló
da data de hontem, pc10 qnal houve por bem
ordenar que V. S. seja parte nos anlo- lI.: !nvcn
tario e parlilha a que se procede no JUIZO do
Privilegiados de Commercio, entl'c os herdei
ros do casal de João "Bapti la Vil1cla, arim de
concluir-se a mesma partilha tão escanlialn 'a
mente proleUada pelo re5pcctivo inventarian·
teso Dcos Guarde a V. S. Paço, em 26 de )laio de
1831. -l\lanoel José de Souza França. - Sr.
José Antonio da Silva Maia. - Aclta-3e á {l. 50

IV. do Liv. II.

59
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1\VISO DE 2'7 DE MAIO.

C 011. Mineira. I

l\landa a Regeocia Provisoria, em Dome· do
::Imperauor, pela Secretaria de Estado dos Nego
,cios do 101P'll'io, participar ao Concelho Geral
da Provincia de Goyaz que, em Aviso de 25 do

·corrente, forão reme~Lidas á Çamara dos Srs.
'Deput(lclüs, na fÓI'IDa do.art. 85 da Constituição,
as Resoluções com'5tantes cl'lJS orflici'05 do I'espec
tivo Secretario de 27 de Jaociro, 1 e 9 de I<'e~e·

reirro deste anno, e ~as relaçoes que os ácomJ?a
ohárão; bem como as quatro rcpl'e ênta90eS
de 7 deste ultim o mez~ sondo p,ara nottlr (lU e ,es
tas nflo viesscm conjunctamente ao l,?oderExecu
tiva, como presel'cve o S (~ dI) art. 'S3 l d'a ll\eslDa
Constituição. E, quanLO ao ofÍlcio de 8, sobre o',
PI'ojccto dos dizilDos, ne ta da.ta se lhedá Ocom
petente destino. -Palacio do Go.vcrno, em 2' Ire .
Maio de 1831. -Manoel José de SOllza Franç;a:

1

PORTÂnIA DE 28 DE -nlAto.

,can. PJancH~.if.

A Regencia P,rovi'sdr~a, em~nolÍ1e do lolpeta·
dor, ordena que, Vm, córrlpáreça an'lanhãa por
n(l1t~ nÓ' fmp'érial the'airó de' S, Pedro de.AlclliI'
tara' p~ta pt!! idit' ad e$pect'lü:tllo que'!aa de lo!
lu'gar l i~ó l1-ie''1ilo"Tli!e t'to', ,ftcauJo \"1 . na fotelh,
gcncia' dê q'l& ue'te a'li aptt:seotar-sé:p<~h :íqpdfe
fim todas as vezes tlue hOl{vcrdri taJ~s c~pt\clac~'
los. Deos guarde a Vro. -Paço, em 28 de MaiO
de 1831. -1\lllooeL J,osé-de, S.o,J,lZ França,-5r,
JuiZí de Paz da Fl'eguezià-do Sa~ramento,

• I t b. 1'-
<

, I

~Iluscrjptô .!'u!h~ntjoo.

IUm. e Exm. Sr.-A. RegenG,ia Provisoria, em
Dome do Imperadll1', manda que V. Ex, palse
as orilens n!;c~!lSariàs para l[lle sejão cdnsel vado
em custodia na Fortaleza de Santa Cr't'lz o Bacha·
reI Cyptiano José Ba-rata e João Primo, que
vierão pronunciados da- Cidade da Bania, c, ~or

motivos dp. policia, remoYidos daquella ProTm·
cia, orden.aado que caera l1um destes réO'S sejão
suppridod com l:tb di:rrio~ a cargo do Thesouro
durante a mesma custodia. Deos gurtr'de a V. Ex:
Paço, t:m 27 de ~raio de 1351. ~ Manofl11l e
de Souza Fra'nç-a. - Sr. Jós'é Maooellle iiIOraei,,

AVISO DE .2L..DE MAIO.

Ex. a I}qrlàl1ia inclusa; .cm que sé parliaipa ai
Cono&lho GeruLde!isa Provincia o de lino qu~ti.

verão as auas re oluções e representaÇbcs'enTR<
das aom o olfioio de V. Ele. do 1'-:' de Fevcreil't
destéaono, 'afim de que V. Ex. faç3" chcgar li 1)1

bl'ediLa ROlltnr.ia iTs iniio-s do Searetiallio' do mesmo
~onceltlO. E quanto ao ,<iue V. Ex: ob~na 1M

mencionado la.ffieio, sobre a. circumstancia delk
~el'em sidó r meuido"S laerados aque\les papar
contra a pratica lanterionnente seguida pelo (J0Jl.

celho', e eai ao' menos erem acompaohados de
affimo que n :enúonasse os oujcclos que ellel
CO'Dti n!l-J:o • manda a mesma 11egencia declarar I
V. Ex: que, mãó àeterminao"do elilprc~samenlel

Con tituiçãb cOfJsa a,lg.ll'Ílla a esLe ;J"cspeito l cum
pre que V. Ex. se E}onforme CO'I!I lI eeioteHigencil
qoe- d C.oocelho lhe der., efÍ\1iando /I esta Seqre·
tária de ESlado os papeis na meslDa fórma-eli
que ddLe os receber., Deós guarde a 'V. Ex. Pa
boio do GElverno; elh'aç cIe'1\1lrio de 1831.
1\Iannel José de Souzá. Fcança.-=;Sr,dUiguerILillo
de Itlioraes.1 ., .

~01\'t'An~A l)~ ~: n'It (.nÓ'.
I

I <:;nU.·rPlancher.1 ,j, r

'~metroi a! f. 5., pmi ~~~â, inrorína~aqu~
Jl1e' deu o Admiti i5t'r~dó da 1\lesa d'às DII'etSlI

• Renclã N;ir,i'onaes~ 'sdbrc J falta 'que se de\'e·~
ceber' dh encJ''a tIos esl!rav.6'1i qJ,le sc f;lZ

ria'õlente qás ~lfft'ere'dtes cds'a' ,d\r léiUio ~ue eJJI'
te'rd D,esta' Ciftlt/!, à qpill acompauhâ tauloem • '!'
melHo' qU~ el'e lêrifflr.i para e'titar ésle prtJolI. .

l'

AVISO DÊ 27 DF. MA1Õ.

CoU. Mineira.

Illm. e Exm. Sr. =-Mamhr a Regencia Provi
ol'Ía, em DOlDe ~o Imperador, remetter a V.

AVISO Df 26 DE MAIO.

~anuscdpto authentico.

A Regencia Provisol'ia , em nome do lol'pcra
dor, maoda remetter a Vm.·o inelu o oflieio do
C/iaoceller ioterirro da Casa tlá Supplicação,
para que informe óbre a incornpatibilidadé que
repre enta em cxércel: m. a jurLo;dibç5:o de Juiz
de Paz com a'J foncrões de ootro~ empregod no
me 'mo omcio mellcionados. Deos guarde a Vm.
P'liço , em 26 de Maio de 1831. - iU'aoQel José
de Souza Frànça.-Sr, João JoséVama.- 'Acha
se d fl. 50 '1). do Li1J. ~ I.

AVI60 DE 27 DE MAIO.

Foi preSeJlte á Jlegencia Provispl'i:a, em nome
do Imperador, o seu officio de 25 do .eorrente,
em que dá conta dos erros de omcio commeUí,
dos pelo Escrivão do Crime do J30alÍ~ro de S. José,.
Bernardino de Seoa Reis, constantes dos éXârmes
a que se procedeu no respectivo Cartodo pelos
Tabelliães Joaquim José de Castru e,José Pires
Garcia, procedidos pelo JuIz da Chancellaria, e,
sendo tomado em consideração o seu conteudo,
se mandou remetter ao dito Juiz o mencionado
oflicio a exame para sos.pender e melter em pro
cesso este empregado, na fórma da lei. O que par
ticipo a V. S. para sua intelligeocIa. Deosguarde
a V. S. Paço, em 27 de ~Iaio de 185 I. -lUaaoel
José de Souza França. - Sr. José Paulo Figuei
rôa Nabuco Araujo.

Recommendou-se ao Juiz da Chancellaria o
complemento da ordem do Liv. I, Lit. 100, § 1°,
em Aviso da mesma data.

M3nuscripto 3uthentico.,

r:
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de preteJ'ito e de ftitrrro, II vista do que ,cuide V.
8. de mandar quanto artt'lil pl'ovidenciá!' a fl'au(1e
deste Tendi'mento com 'as providencias leg-:Ies que
poderem ser eFtabelecida • Deos' gUllrrle a V. S.
laço, em '28 de l\1.aio de, 1851 -.:. José' Ignacio
Borges. - Sr. 'Col'lselheiro Proc.urador da 'Fa-
..zoada. " '

AVISO DE 30 DE ~)(\.1O.

PORTARIA DE 30 DE MUO.

IUm. e Exm. SI'. - A Rcgcncia Pl'ovi"oria,
em lIome do Imperador) manda que V. Ex. ex
peça ns ordeas necossaria par'a S J' rcmol'Ído
immedialal'noote para a Fnrt:dr.za dI: 5unta Cruz
o preto Pcdro V~lelJtim da Ilha d 'S, Domingns,
preso na cadên dd~tn Cidade iI Ordem do Inten
dente Geral da Policin, o flue clle eja conson',ado
em recaro, encarl'egall'\n a bom dlricial militar
circum~peeto de o intcrrogal' c hOl'er informação
da spa origem, ra7.áo que lere de "ir ao Bl'azil ,
que tempo tem aqui de "e idenci~ e a quem ,"cio
recommendado, quem são a p 'sso~s que o conhe
eem, de quc tem vivido até agora, onde tom mo
rado, c o mais quo lhe oc-correr a e~te 1'0. 'peito,
em ordem a haver perfeito conhecimento de lO.
indivi'duo e sua condocta; sobre o que dará V.
Ex. por escripto infurmação I'azoada, que espero

59··

-mandante da guarda militar d3111eSma Policia, por
meio do qual se fez a diligCf'lcia, 10'0 infOI'me iOl

mediatamenle dos motivo ~)Ol' quü terh h,lvido
e~ta falta de participa:ão ~mcial a tal 1'0 peito.
Deos guarde o Vot, Ptl~o) em 29 ilt- .!aio de
1831.-~lanoel Jo é tle Souza Fl'aOéo,-Sr•
De embarga~or Ajudante do fntcndent~ Geral da
Policia. - 'Acha-se d {l. 52 V. rVJ Lir;, I I da Côrte.

AVISO DE 30 DE MA.IO •

l\IaDuscripto Ilulhcotico.

lIfallUSCl'iplO ~u lhcnl ico.

eoll: l\liõeira.

Resolvendo a Rcgeneia Pl'ovisoria, em nome
do Imperador, que, ficando sem efféito as arbi
tral'ias disposiçõ~s da P~lltaria cil'culal' de :5 de
Setembro de 182t, pela qual e regula vão os cas
tigos das praças do E~ercito inour as 11 crimc de
primeira e segunda deserçãb in;tpfes, s jão laes
I'éo castigadosl na conformidade da Ordenação
de 9 éle Abril de 1805; manda, la Secretaria
de Estado do Neg'Ocio tia Guel'l'a, 11 irn eom
nIunicar ao Commandaotc dds AI'mas dá Pro
'Vincia do Parú, pal'a sou cobhecimento e exoCu
ç~o ná parte que' lhe rOCa. Palacio do Covel'no,
em' 30 de IUaip de 1831. --'<... J.f) é I\laooel ,de
l\loraes.

'Na mesma copformidatlc e escreve'] a todas
as Provincias.

:,

-!lecebi o seu omcio, datado ete hoje, obre a
prisão do pl'etl> Pedro Valentim, da Ilha de S.
Dorninílos ú respeito III) qual se tem explldido a
brt.len 3,0 E",U1. Ministro ria Guerra, a 0111 lIe SCI'

-removido J?ára a Fortaleza dc Sanla Cruz, o II\Je

l~'e 'padicipa pbl'd'slJa intcllígendia. Deos guarde
""Vm, Paç:o: el \5'0 de i\lain de 1851. -1\1 andeI
José c1d Sou'za "França. - Sr. De'embargador
~j udánte do Intendente Gel'" I tia' Policia. 

'AF1Ia-se á fl.'55 do Liv. 1 I da Côrte,

,~- -

AVISO DE 28 DE MAIO.

Ma.DOSCpípto> authentico.

M'a,\d~' ii Rcgencia Provisori<t-, em nome do
Ifilperàdbr, 9ue. Vm. faça trausf~lir para o Hos
ili\al {ta lUiseriç?rdia o. réo Regin aldo Saraiva
Chave' l'i.gre;;> de 'Burburema que ~e aGlla o.a
• I~a da CQ~j'a.s cumprindo a senlença qUI: o
condemul1u a 5'ann s rle pri ão, vbto que o eu
estado de demencia furiosa toma pe"igo. 'a a xis
tencia dos mais presos: qne ali se achão, como
Vm. aeaba ue iufol'lnar, üeanl~'Ó'na intelligencia
~e qne se expedem ~s, oeces ,'l.I:ias Gommuoicações
a Repartição da- lUarinha. Deos guarde a Vm.
Pa(1), el'l 28 de 'Mail) de .851. - ManGel José
de Souia F1rlll1ça.-8I'. DesemhaI'gAdor AjuJaote
do llltenalentéo Gc'ral da Policia. -'4c//{!:/tc á fl. 5~
1101 Liv.\ 1 i ela Côrte.' . I

'.'

A.VISO DE- 28 DE 'l\IUO.

l'IIlUluscripto a~thenti.co.

. Ii Regenl?ia PrOI'1 oria, em nome do lmpera
dor, manda pal·ticipar a Vm., para sub intelli
gClitia, que, na c1a~a de h~je, se. expedio ordem
llb'JUlz de Paz da FI~guezia tio Sacramento para
compupecer amanhãa por noite nollmperial Th'eaf

_

tI'O de S, p. (11'0 de 'Alcaotara ~ afim de présidi'r
ao espectaClilo que' ha de teL'lagar no mesmo
rJ.1lteatro., e para apres'enta'r-se ali em todas'a ou
tras, Jíooites em «lIe 'houverem aes espectaculo's.
Dons gUàll:le'a Voo. Paço,. lJin 28·dc' Maib de
18:!) ... - Mh(loel JósB de f SOU2a Fl!anç3!-SL"
Des}lrnbargadot',/ijó'dartte d'Í) Intendente Geral da
Policia·-4éha-se á {f!. 51 V. llo Liv: I J da OOrle.

No mes'ma oonform'idad.e c data a AntolJio Au
gulto Monfeiro 'de rBari'os e Nico1[io da Silva
LJ,slioa. ' ,
~.. -;''-''''1~,__-L_

) , • t r ( • '1
" AVlSq pE, ~ ~E, JlUIO.

Manoscnip.tO ll.uthenLico.
'r I 1 •

cndo decorridp mais de 48 horas depois que
me fni annunciaJo e' tal; recolhido á cadêa desta
Cidade o preto c~lrangeíro. da Ilha de S. Domin
c:os, que,_por ordam da Regencia PrO"isoria, in
eu,m~i a Vm. de fazer pI'cnl1'er, em razão das se
ducçoe de sublcva~o ,que 11 mesmo espalhava
entre os natu'I'aes da sua côr, e não tendo eu até
~gl)ra recebido participação offici I por escripto
a tal r:s peito, comb cumpria, principalmente em
~eg,oclO,poljcial'de tanIa importaneia que se não
a'~lI~a so~ente á prisão de te delinquente, mas á
~~nguaçao do ;,seus complices, e do e1feito dr. suas

~lhgeneil\S para perpetrar hum crime de tanta gravi
ade, exijo qu~ Vm., ouvindo por e.criplo o Com-



312 ANNO DE 1831..

AVISO DE 3i DE MAIO.

Manuscripto authenlico.

Inteil'ada a Regencia Provisoria, pelo ameio
ele Vm. de 19 do corrente mez, de não ter-lI
,permiltido , por essa Inlendcncia Geral da Poli·
cia, o uesembarque das pl.lSS08S ultimnmen~e

chcg"adas a este porto, constantes da relaçao
que acompan hou o seu cilado offieio , e de fiel'
rem detidas em custodia a bordo dos no~i05 eDl
que vierilo fl'llra serem remettidos para fóra do
Impel'Ío, na conformidade do Decreto de 2de
Dezembro de 1820, manda a mcsmo Regencia,
em nome do Imperador, que Vm. faça obser·
l'ar a lei a semdhante reEpeito. .De"s guardei
VJ1J. Paço, em 31 de Maio de 1831. - Manoll

}osé de Souza França. - Sr. DesembargadCl

Ajndante tio Intendente Geral da policia" ~
/1 !la-Ic li fi. 54 do Lir. I'.

lissima, solicitando do Governo de S. M. U
cença parn dese.'lbarcarem 25 Portuguetes che.
gados a este porto, sem passaporte, na gale.
ra Noto Commerciante , e que seja marcadt
hum prazo razoavel para que conste em Pari.
gal qu~ est!. aqui em pleno vigor a medida paU.
cial que inhibe o ingre~so de incÍividuos no DJ'lo
'lil em taes circuOl;tancias, afim de com a rnesllU
resposta poder V. Ex. obrar a tal respeito e
depois de rogar a V. Ex. desculpe a pequ:ol
demora que tem ha vida da min ha parte em ia
lisl'azer a esta obrigação do meu omcio, moti.
vada pela urgencia de outros negocios; respOll'
Jo, quanto ii primeira parte da dita nota, que
sendo, como he, prohibido, pelo Decreto de2~
Dezembro de 1820 , admittir-se no Brazil PesSOI

alguma que venha destituída de passaporte legal
pela maneira indicada no dito Decreto, salvaa
permissão immediata do Imperante, exp'ressa em
Portaria de algum dos l\Iinistros e Secretariol

, de Estado, não tem nenhum lugar a concessão
que o dito Encarregado solicita, e que apeoas!!
lhe poderá permittir hum prazo I'azoa~el para
fozer sahir inl'allivelrnente do Imperio os me!
mos 25 l'ortugurzes recem-chegados ; c quanto
ti segunda parte, que nãu Ile mister asf\igoar'lI
n01'0 prazo para noticia de que estão em ~igOl

as leis policiaes do paiz a tal respeito, pnrqoe
sempre cllas estiverão em vigor, e se acaiOll
não executárão alg-uma ve7. com o rigor de,idl
que cumpria, foi isso effeito da pessima odmi·
nistraçao do governo tran~acto, ~empre coon~

vente o este e outros respeitos que nos levará!
á bOlda do abysmo ue huma revolução cujo pe
rigo não está de todo, passado. Deos guarde a f.

- :Ex. Paço, em 31 de lIIaio de 185 .. - Manod
José de Souza Franca. -Sr. F(ancisco Caroeiro
de Campo~. •----

Manuscripto autbentico.

AVISO DE 31 DE MAIO.

PORTARIA DE 31 DE ~rA.Io.

ColJ. Plaucher.

111m. e Exm. Sr. -'HHendo representado o
Juiz 'de Paz Supplente d, Villa de Itagua hy que
La' ia deôconlinnças de se estnrem ali preparando
alguns eSl:I'a vos para sublevar- e, () que já tivera
principio em varias fazendas da Villa de Rezen
de, pedindo para isso provide lcias, visto achar
se sem forças para repellir qualq.uer rompimento:
ha por hem a Rcgencia Provi;;oria, em nome do
Imperndor, que V. Ex. manJe pôr com urgen·
cia alglima tropa á uisposição Jo refel'ído Juiz
de Paz Supplente, afim d~ poder evitar que se
realise semelhante attentaJo. Deos guarde a V.
Ex, Pnço, ,em 31 de l\1aio de 1851. - l\lanoel
José de Souza França. - Sr. Jo~é l\lanoel de
lUoraes. -

V. Ex. me en vie para sobl'e isso proceder na fór
ma da lei, no caso de se realisarem os indicios
que ha de ser o mesmo indi~iduo bum dos seduc
tores dos homens de sua CÔI' para perturbarem a
tranquillídadc publica. Deos guarde. a V. Ex.
Paço, em 50 de l\1aio de 1851. -Manoel José
de Souza França. - Sr. José l\lanoel de l\loraes.
- Aoc/Ia-se á {l. 55 do Liv. I I da Côrte.

José Ignaeio Bcrges, etc, Faço saber á
Junla da Fazenda da Provincia do Espirito San
to, que, para satisfazer aos membros do Corpo
legislativo, Represenlántes dessa Província, em
]lUma e outra Cam ara ,o ubfidio qúe lhes com
pete pelo tempo da sessão annual , não nccessita
de huje em diante de orlem e pecial para cada
hum dclles, dependendo uhicamente d~ ct:rt\dão .....
de frequencía passada petos respecth'os Secreta
rios e de procurnção legal quando fôr solicitado
pelos seus Procuradore-, ii excepção porém da
quelles membros que hou "erem os seus paga
mentos por e -te Thes!Juro , em consequencin Je
falta dos rendimentos em sua respectil'a Pro
vin~ia, a respeito dos quaes se expetlirít pal'tici~

pação ii .Junta com a nuticia de que lhe fica de
bitada tal quall~ia pal'a com este 1'hesouro; o
que tndo assim cumprirh, de ordem da Ren-encia
Pro"isoria , em nome tio Tmperallor. AIc:~)andre
JOóé Ferre!ra Braga a fez no [tio de Janciro, em
51 de Maio de 185l,-Candido Caldeira de
'ouza, Ajudante do Contador Geral, a fez escre

,"er.-José Ignacio Borge;:.
Semelhantes se expetlirfia p~ra as Provi'ncias

do Norte a cargo da terceira Repartição do The
ouro Taciona!.

PORT A1\fA DE 31 DE MAIO.

CoJl. Plancher.

lJIm. e Exm. Sr.-l1ecehi o úfficio ue V. Ex.,
datado de 21 cló. corrente! com a nota do En
carregado do Negocios interino de S. ~J. Fide-

PROVI ito DE i DE JUNTIO.

CoU. Plancl.ler. I

José Ignacio Borges, elc. Faço s()ber i\ Jao'
ta da F~lz nda da Provincia das Lilagôas que,
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sendo presente á Regencia Provisoria o seu ofil
cro D. Iode 26 de Fevereiro do corrente anno,
em que, accusanno a recepção da Provi ão de 5
de Janeiro antecedente, pede esolarecimentos
se o algodão exportado fioa isento de pagar o
imposto de 000 réis por arroba, ou .~ómen

te sujeito aos 10 por cento de dizimo e 2 pOl'
cento de Consulado, como declarão as -instruc
ções que ilcompanhá,rão a cilada Provisão, man
da, em nome do Imperador, responder ú mesma
Junta que, se tivesse lido o art. I· da Lei de 4
de Dezembro de 1830, "iria que, mandando pa
gar o mesmo que aqui se paga, e tendo sido 01'
ganisadas e en viadas as instrucções referidas,
torna-se futil a pergunta que faz. O que se lhe
participa para sua intelligencia. João Rodrigues
da Silva a fe~ no Rio de Janeiro, em o 1° de
Junho de 183l. Candido Caldeira de Souza,
Ajudante do Contador Geral, a fez escrever. 
José Ignacio Borges.I _

AVISO DE 1 DE JUNllO.

ColI. PlaDcher.

TIlm. e Exm. Sr. - A Regen.:ia Provisoria,
em nome do Imperador, ha por bem que V. IEx.

. expeça as ordens necessarias ao Com mandante
Ja Fortaleza de Villegaignon para pro\'idenciar
hum !'ancho de 100 réis por dia a calla preso que
das cadêas lia Relação forão para ali enviados,
sendo o dito rancho inspeccionado de maueira
que elles sejão devidamente alimentados, e re
mettendo o mesmo Cornmandante, por semana,
ou no fim do me1, a respectiva folha da despeza
a esta Secretaria de Estado dos Negocios (1,. Jus
liça. para se mandar pagar ú pessoa que eIle de1
signar, Deos guarde a V. Ex. Paço, cm o Iode
Junho de 18:5I,-~lanoelJosé de Souza França.
- Sr, José l\f ano!ll de 1\loraes.

AVISO DE 3 DE JUNllO.

CoU. Miõeira.

A. Regencia Provisoria , em nome do Impe
rador, ha por bem que fique de nenhum e1l'dto,
POI' illegal e arbitraria, a disposição ua Portaria
Jo I' de Outubro de 1825, que mandou adop
tar no Corpo de Artilharia da Marinha a pl'3tíca
eguida no do Exercito relativamente ao castigo

dos desertores, devend.o , P9rtant'o, obscl'Var-se,
em tal caso, o que se ar.ha estabelecidu POt' lei.
O que participo a Vm. para sua intelligcncia e
(execução. Deos guarde a Vm. Paço, cm ~ dc
Junho ele 1831. - José Manoel de Almeida,
Sr. Joaquim Francisco das Chagas Caltetc.

AVISO DE 3 DE JUNHO.

l\lanuscripto authentico.

, lIIm. c Exm. S.'. - O Juiz de Paz da FI'egue
lia de S. Jose do Rio Pt'eto, José Candido Fra
goso, encarregado da prisão de varios salteado
tes que infestão as adjacencias da.queHe distric-

to, requisita força de tropa de primeira linha qUQ
substitua o destacamento que da ViIla de "ova
Friburgo ultimamente e manda retirar, e sendo
iodispensa vel á segurança publica naqllelle lugar
a pl'esença da mesma força de primeÍl'lllinha,
ainda que haja de ser auxiliada pela gente de e
gunda linha, rogo a V, Ex, a expedição de con
venientes ordens para se mandar pôr á di posi
ção do dito Juiz de Paz lllll11 Ile tacamento, e
gente capaz de mante.' a ordem ali , c conter em
respeito os ditos salteadores até serem presC'S, co
mo conrém ii Admini tração da Ju tiça. Dcos
guarde a V. Ex:. Paço, cm;l de Junho de 1831.
-Blanoel José de Soma FrJnça. - Sr. JOié
!\lanoeI de ~loraes. - Acha-se á /l, 55 do T~il).

I I dR- Côrte.

AVISO DE l.t. DE JU)illO.•

CoU. Mineiro.

Sendo prescnte iI Regcncia Pl'ovisoda. em
npme do Imperador, o ofilcio da Camara Mu
nicipal desta cidaçle, na data do 1° do corrente,
em que pede que se ilutori 'em os Juizes de Paz
para fazerem execut(ll' as posturas no vamente
organisadas pela dita Carnal'a , mnnda a mesma
Regencia, pela Secretaria tlc Estauo dos Nego
cios do Imperia , participaç-lhe que osJllizes de
Paz se acbão pela lei autorisado a emelhante
respeito, sem que se cou"idere precisa a inter
venção do Governo. Palacio do Govel"Oo. em
4 de Junho de 183 J. - Manoel José de Souza
França.

AVISO DE l.t. DE JU:'iIlO.

l\IanD5cripto aUlhentico.

Manda a Regencia Provi oria, em nome do
Imperador, que Vm. informe sobl'e o conteúdo
na representação inclusa de \'arios morauo
res do bairro da Prainha desta Cidade, pedindo
que se ponha naquellc 'lugar, c mais proximo de
beira-mar, huma guarda de soldado da policia,
compromeltendo-se de lhes fazcrem, ú sua cus
ta, a casa que lhes sirva de quartel. Deos guar
de a V. Ex. Paço, em {~ de Junho de1831.-i\la.
noel José de Souza França. - Sr. Desembarga
dor Ajudante do Intendente Geral da Policia.

AVISO DE Ú DE JUNJIO.

Manu5cripto autbentico.

A Regencia Provisoria , Pom nome do Impera.
dor, manda qne Vm" pOl' e sa IntencIencia, faça
as diligencias necessarias afim de se poder saber
se tem chegado a eslc porto o e traogeiro de que
se trata nos papeis junLos, e para se pôr em cus
todia logo que cJ~egue, procedendo a este res
peito com a circum pcÇÇão e segredo que o caso
exige. Deos guarde a Vm. Paço, em4deJunho de
l851.-1\Ianoel José de Sl)uza França.-Sr. De
sembal'gador, Ajudante 'do Int ndente Geral da
Policia.
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AVI P pE tf DE JUNHO.,

I M:iouscripto au~héÍltico.
o .1..l. I. '

. .Il1m.'fl E~m. SI' -Represcp~aJ,1d(il Oçoml1lol1

t11HltQ (ja-guardq (la Policia, li "allta~e.m d~ sr.rom
rerpo ~id~s p.~,ra o ql111rt.e~flii (;uardíJ, J{elha as com·
R(\nbjas, QEl inflllll1\r1.í1. do SÇl1 ~omma!ldo, paliO
:'Is, ão ,(ile V. E;x.• 'o:) Qqio,ioL do lho Comma»·
clante. e o. do J;>e,sep.'\~argado'~ Áiud\lnte, 1(1 Inten.
denle Gera da~oli iq, .~\e o acql1lPi\OhCH\, f.J\1
qlie V. Ex. hajj! pe 9.<1;1' ,~ 'prçryj,~encia pedIda,
DeQ~, goqrde 'a' \;. Efi. p.~!f.O e,cp 6 de JunbQ
de 185 I. - 1\1anoel.1J q.cl,ef~~pza França..,..,.Sr, ,
José ft1al~oel de l\1ocaes.-Acha-:se á {l. 36 do Lir.
11 da Côrte. --

gül~Jmento.Militar. - Está COI fo.rme.-:-JqsU«.
natJlO,dn,l~;rlv'<l. . ,,' I I ,

.... Ne5sn leonf'm~midãde se oxpedi@ P..ortl\J'ia,éir.
GuIar a tIHlos"f)s COOJ.mabdautes das Arma dai
P,'ovjoçias. l,'" ,,;

, .''lP ~ 1 t. I

1 .AóVIsd. DR G DE. ~UNHO. "
H J ~. I f J ,.' )

'I CQlI. Plaoeber
I, u ., I IIJ

, 'IJIm: ~ Exm., Sl~ ~ A Regeboia Pro~isor~
Qnl' OIJD1C dó, rmp.érado,'j 11a. p'Ol"bet'B quc'v" RI:
eXj opa as 0rdeQs'neuéssur.ias,{( Juota da Fazendl
tIa I'ro"in0ia. 'd'e Pcmamo li 00';, 'par.1 senem ali 5np'
pridos 0001' 'lQO réis diarios a cafla.hum OSCl,

td.ngeiN)'s IU:mrüidIG& cIo serviço 'militar qlil

TIIlSl'al oocàsiã'o 1 'ão' tragslt!l.O'I'tndns.na eacIIQ'u SII\
d'O';1 h/Iii, pf}r .dev'ereÓ1 ser g'u'tll'darlos 'o; eu un,
gajalnel1t03, cib erl'antfo-se a ,este rcpciLo Ui
mesma ordens 'exp,eclidlls ao,Prl'e idellte daquelll
Proviocia, relali I'as AIlS qllC" fÔré)n tl'an pnrlo·
dos no oa vio 111al'ia da G:/oria, e que CtlmJiHllli,
quei a V. EX.. .eq.l Aviso de,~6 dp ,mez passado.
Deus Goarde· a V. Ex. Paço, em 6 de Jllnhnd~

J831.-Manoel José c1e Souza França,-Sr, Jo~é

~goncio :no~ges. • 1.1 '

~-.,.,..--'--.- II

CARTA DE LEI .DE G DE' ,1UNIIO.. ,
CoII. Era1..

A ,oG~noia r Rv~,:jRr;a" '~m 110 I e QO IlI,1pe
, -I'ad,0F o Sr. D. Ç,c111Q II, faz sl1ber a todp o
§\ll)~litos dQ I,nlp·jl.rtn' Cflle a Aise.mblé;p Geral ue·
Cl'ptou e,eH'1 sallcc.iolJOU ,a ,lei seg:ui,ute:

.A.r~. I. o OS"CQfl1pr he.n~içlos, JHl árL 286 un
Codigo (Cril,p,inal serão plll:tido c'om ~ a, 9 mC7.C>

di ,pl'i~ãQ' ,
4rt. 2; o Ife pr(lhih41~ to:1Q ,o ajpntaQlcnlq

nOC,tu 11t> fIe oiuc,o, ou- .!;1).<l~~ pessoas f1aS r.uas ,
ru:a. a,s e eSbl'a.d-as'.rsem algun~jjrq. justQ e l'iICll'
nhecirlo I' deb.aixo à'a pCI}~ {I,e 1 a-:3 mc~e5 de
prisão. ,

Art. 5. o Toda â pessoa que por alguma Glr·
cumstaucia se. tOPlllH' suspeita ~'quer de dia q,urr

de noite.' serú ,?b, er~aua. p~l~s fO\'ldas e OlIicJ~~
de Justiças para se conhecer se traz armas,
telldo"as ,I ser[i> conduzida, ii autoridade compe·
tente ra ra pI{ocedeL' na fórma ,ia lei. ,

-A rt. '4. o AIos .presos om flaO'raute noS CrJIoef

Foliciae nm s.é ooncedouá' fi:'nça.

AllflO DE 1'8'31

, ;fvfsâ .;" 6 DE iUl\'llo.
l', ,

CoIl. l'4inYJ;~. I I • ~

" 'I I -.. -mm. e Exin. Sr. - Recouheéebllo o Go eruo
de'-~haÍ1.'í:n cônvéniendj~ s ja Ú ffi)inn(bnçã'b da
trpncíúillidade publica,.p. 11 conservação. e l stabi~

li.8ade d~ disciplinado exercito, que ds. tr0,P;\s
desta Capital'e das 'c\ntta Provil)ci'élS do ',I~p~.!
J'io teqllão hum conheci'mcl1tb pI 'Óp lIa llispó.t-'
~iio ~las leisrelati~as aos ajbntamerltJ 5 iIli(lilns e
u;ó de armils fór'a do s~J'\'içb ,'rflilitar ; ma-ndá á
Regencia Prg\'isori,a , em' nom do IqJpérl\dor,
~Íle eu rem~lla a 'V. E~: a copia ü{c Usa 'Hos pa~
}'airaphos prlm<'M'os ~Q Alvàrús d,e 14 d~'Fe"e
reli'o de 177'2 e 26' tlcNovén'íl:iro d~ d30,J' , \lom
de que V. Ex. a manU,C-I1J.lbU.car p@r'S aia 'S't)c~
cessil'os Da freoto rias cçml?~nbias de todos os
corpos desta' guamiçâ:o, cSp~raõdo a mesma
Rc:gencia Provisor.ii\ (We ~!IJ,riosa tropa do Rio
de Jane,iro, se t\smel' arú em obedecer prQmp. a
Iiíeuté 'ás'féi de 'l.Uc resultão QS mai uteiS"e' sa-
I ', :,l ,I.. 'l'. • " I'" J f, D' •utares uenenClOS aos seus coml'atnotüs. eus
gull:a~ll? V! ,Ex. Palacit:\ do <id'V~r'nó., em 6i 'de'
Júnho" de 1831..!.- Jose 1\laooelJ de Morá'es. -
Sr. ~à'se' Jlja(l~id. de Lima 'e Sl!V~: t _ ,\ '. ; •

., I . J • I I 1::- .Ia

COP~1'S l/fis pa'r~gl'(/RIIOS' Pri1~e'iros d.os A l1Jil.1:~s, d,fJ
[\ 14(1e J"ei;cl'eir'q d~- n2 e,de'26 d~'Wo.Ílembro

de') 8'0 I. ,- .. ,I ()

~ " J, J

§ i o do K.J.variJ. de 14 ae Fevereiro de 11172, -
. .... , - (v

l\iando que todas e caua huma das ~s~Q;as

que tem praça asseõtãl1 a - as-tropas paga do meu
exercito, cootn aS,quiles se P.li fl'l' que, sem or
dem dos seu~ sQperiol'es, dirigidas a acções do
meu real serd~õ';"forem acha'aa's' ou vistas róra
drfs' euoS iju-acteis" jUIW\S em uni~p np rHUmÇlro
de,5 iruG"ILlsh::aroe!1tt;, e' d:ahi pal'a cima cq;n ar
mas hraoca-s O.I! dct, fogo, p~lblica.~ ou occ~ltns ,
sétjãio,irJle)1)l.~s~tvclmep.te cas,L~g~da~ cQm. ~ '4ltima
pena ~tiue, r,eLillr.art. 15 d,Qs. Regl\lame-nto,s de In
i;antária, é de Cij yaltari(l , se acha estabI11ec~d,a.

oo,atr.a, 01; amptinal1o)'es que, corno os op~ed;tos."

p.ert rb1cia paz. e ordem plilhUcar. , r., ,
, I

§ ~o do 41varjl de 26 de N.' vembro de 18M.
." f. I

l\lan!c!lo, e 'orLle06 q~e cada 1Uql dos slil~clados
e Officiaes iu(eri'Il'es que resistirem ús Justiças
ou seus dfficiae~ ou com as armas militares. ou
aiuda com pito ou cbm pedrailôs, ou por qualquer
ootro meio que Qa.r~!lt~Gis,e resi lencia, que to
d~s ~ue 'commetlerem qurdq.ller acto dd "ioleo
éiá , ili,ri'Yidõ, ou a tirlrrem 'presos das' maos das
Jús,tiças, u a impedirem qnâesquer prisões que
os (jfficiac rlGS 1\lagi tl'aciô;'Ci v~lg -P11etendel'em
fazer. e' Goalmehte llue todqs e cada l1nlU iJos
éómplices que pooperarem para qualqllel' dus
l'éPe ,tdos Idclictos , serão pl'esos e-1riltados oómo
~~belftl~' r ú1,s ~litlhaS' lefs , .'cor:n0 ~ri~rriigos e P?l'
tUrba dores do socego p~bhco e prdSaoádorcs.do
ul)cqro ç' ho'ora lDiIi~a\< j e q.u,e, com o tae', ·s~jãn

irremissiv.el\11eiJle conde!TInados na pena ge mor
te natural, pela comprehensi va disposiçãro' do
I. X V. dos artigõs de Guerra, insertos 00 Re-



4 on I

IlJial
p~tCDtcs districto~ dentrl) do '<(,uae dtHCl'ÚÕ I'C-
sidil'. .. ,

Ai'r.. 17. Para o ~xt:rcioio de tes l\lg.lrC~. er~o

nomeados quac"qucl' ~lagistl'aclt) ora cxi'~ 'n~e

(l dll rhaillr confiança, podl!udo at~ jj !r~n c:ln
pre"ac1o Dtl:ltllllual'gadol'c' da' RetaÇlõe~.

AI'I. IS. O GOI'erno' farú'tS l'egultlOlenlO t1
i-o lrucçõe necessarias pSI'a a oOa execução (I..
peesenfé lei.

Al't. 19, Fieão derogada todas as dbposições
em oontr&rio.

l\lan,la, p rtanto, Chi. Dada no ['alacio U.. Rio
de Janeiro, aos 6 (li~s do ~)~Z d.: Junho de I H31,
10° da Illdependeneia c do Inllll·riO. - Man!uez
de C,lIavcllá . - Nicl)lúo P 'I'oira rle Campos
Vergueirq. - Francisoo II 1.1mn c Si! I'a, - ~lll

LToel Jósé de Sdlilia Fl"ança. - Com os "egis/c$
competentfS· - ,

,
A Regel~(lia Provi "ôria, em noll'lll d.o 1m pera 

dOI' o 81'. o: P ÜI'O II, s:\ncciona c m~nda que se
execnte 11 seg'úinte Re~olução da ,i 'sllmbléa Gc"
ral Legislativa:

Ar!. ).0 r'as dbl)o'ições (lo' arl~. (o e 2° lIa
Lei rle 6 de N6veó'lll'lro de lS!!7 tlll'nbém 'e 0"111

pl'chendem â' viuvas, oljJhría menore, ue 18 an
nos, fihas solteiras e mãi :

§ J. ° Dos Officiaes de 2" linha do Exercito,
que para ella ti verem pa alló da \' linha. e
vencerem sol\lo.

§ 2.· Do Officiaes I'eformado da 10 linha,
e dos de 2° linha que tiverem pas ado da •• e
vencel'em soldo, p'ara lhes ser abonada a mct<lcle
daqueIle que vencião seus maridos, pais c fi
lhos, ao tempo em que- forão refol'mados.

§ 5. o Dos Omciaes fallecidos que tivel'em me
nos de 20 armas ue ~erviço, e estiverem nus cil'
cumsbncia do Alvarú de 16 de Dezembro de
r790 , para' lhes sél' abollnda fi metade do solun
que vcoccl'ião seus rnaaido ,paiS e filhos, ~e

fos'em I'efôrmado Ó S' termos do dito Alvarú,
Al't. 2,° A metade d s'ólrlo que se deve abo

naI' ús ,'iul'as, orpbãas I1leno'res tle IS anilO',
filhas 'olteil'as e mãis, lia ponfol'miflaLle da men
cionada Lei do 6 de Nó'vcmbro de 1827, he
dllqnelle que cOl'l'espond-e' l/(J poslo ellectivo cm
quI! o~ Oll1éiaes fallechJo estl verem SHI'I'iol16 (Jrn

vil'rude de RI'solução oLl D ol'cLO, e Ú l'i. tu da
ha1Jilitaç'lio s~'-lb . :ha abçllurl3 desde o rlia 110
fallecimcnto de seu' Mal'idu , prlis, e OlhM.

~t't. 3. ° ~" habilitaçõ, s tia illlpetranles lll':io
feita no Juiz d'a Cor'ôo da Provind,1 cru II"e
ella (l~:jdil'eló, ,01.1111 audienoia do' Prúcul'adór
da Corô3 c Fa?Jcrrdtt'Nacional; c prclada fiallça
ídoneata a~re cnlm'cm 61,tidão do TheslJuro 'a
cill'nal d'ê qilú' não, reçeb.em lença Dem pCO!lliO

aig'úlllll" podetúõ' rooelier o meio 50Jdo II que ti
l'C'rcl'l'l dlréito.

AJrw'4.p AfI iuvas,' orplJãos ióenol'tlS de .8 anL

" 61blllr ·olteil':ls e máig dos Officinel:l Jnfo·
riores qu'e fôrem relorm'a'etos n<Y~sto dI! AICcre ,

Arl. 5.' Aes Juizes de' PilZ ficll' 'dofupeLindo,
ex-omcio, a punição de todo~ os Cl'ilMs'de PoLi
cia d,u mesma sorte qiJc jil procortem' acerCa fios
ddiotos contí'a as po 'tutas munioipaes. I

Art. 6. ° Os- Jnizes de Pàz terão antOl'Ídudc cu
mulativa em todo o !UunÍGipio obre o crimes
policiac ; nomearáõ no s'eus di Iriclas os Delc~

gados que julgurem necessarios com a autOl'i;
d~le que lhes confi.arem~ declarando es a auto
ridade por. ~C\ital: - Ficão, a?glicfgs fls 01Iit:iaes
Ile Quartelrao. '-

Ârt, 7,0 Cadá' Juiíl (!;e Pa~ podcrá nomear alé
60mciaes de J usticu. -

AI'\' 8. ° O Inteu"d nte G~ral( dá PoliéiJ '05
Magistl'ád<ls Ctimillacs na Côrte, e OS Ouridor'e~
do Crime dáS Rela~aes e os dás CbdJal\cas 11I-j
mais lugares do rrrlperio, eXCTcerilÕ 'cUttll.Tfatl
vamenle çom os J ui~es de Paz todas as atti'iliui
9ões policiaes que piOr e.sta lerle as anteti res
compel m aos me§'mo's.~, r

Art 9> Os: Chá ceHel'e lias' Rel-acõcs' ficáo
autorisa'do!S" dliHrib'uir' i 'seócio ~'eêe s~~ío , ,p'o~
lÍl'ais 'I niJ 2 O'ê'seml:lal'gadoras, o e'X'iJt:'df~'nté da
Ouvidoria do Grirlíe : estes t>csemb'àrgad'(,r~s1/0'
deráõ sc'rVlr-SC (!é '~rial{quel' Escrivão lia Juêli
cia!.

krt. 10. 'P'tIra áuxilíarem lluns' ê outtos Jm
zes, o Govern o fica autorÍsado', emqlranto se 'nâ'o 
úrganisão as Guarcfas ~acionacs, ali ta1', al'mar
e empregar como ta<es cidadãos que podeim sef
eleitores, em nnUlel'O que julgar oecessario; for:
neccndo-lhes :Jrmamento e n uoição a cu ta da,
Fazenúa Pul;Jlica , os quaés serão obrigados ;i
obedecer, compatccendo armados, ao chama·
mento dos Juizes e Delegado's.
, Art. II. Esta' Guarda', quando abusarem da
armai> ou dó emprego hdtlroso que.sé lhe éón·
un, ulém da penas em que 'inco\'rerem peloS"
delictos que ootrJlDettC'l'eqi, ficaTilõ inhaher$ para
scn iren'l Como taés, por 1 a 5 aquoso

A,t. 12. O Governo, na prov.incia em que
c:tiver a Côrte, e os Prê!iideuté~ em conCelhó
nas ueJ}lais, podel'áõ, suspepcl'et· os Juize de
Paz, quando previu'lcal'eM ou', Se tOl'bal'ci'n ne
gligenlés !lO' Mmpciúientu das at~J:ibuiç.õ·cs que
nesta lei lhes ao m:lI'çao'às. .

Art, 15. Qs Ju~es que iJã"o' pr Q~dérel11 com
a úilig-eocia....l\ecé ,aria eril. indaga'I' dos !rhplieâ.
dos no crimes publicos c..pQ!iciaes seí'50 rcpll
~a~os complices ; julgaga a responsabiliu;lde úos
JUizes de Pa'L peranfé! o;; á'c .'a s G'óncelhos de
Jurado '1 pl':lticand~-se n~ fó~m a por que se pro
ceúe nas ddictos de abuso de liberdade de ex
primir o' pen adieMos

AlI. I{I. Â;j Al'ltó'Fidaites:'Polídiaes rérao á Bua
porta e 110 seu I v-c5t-lUos hum dfs~inctivo nlar
cada .pelo Gó emo " ~ra serem conh'eéidos,
re peltarlos e obc:lecido.•

Art. di. O q\fe fa~ osm<em cJIe seme-
lhante d'~tincri~Ó' seraó p'únilM!t có'm fi 5 ftiêt..'
ze~ lre'pri ão. . j

~rt. 16. Fie!io d'e9~ tlÍ' créade 1·~tB eC'Ôl't
;aI9. d~us .Juizes C~i.minaes com seus respl!dh"Ôsl
( ~enviles: tll?tO' a t!~,~es 4ij~0 a6 q* 'ac'

y

ualmente elustem d @o~rno '~áróàrá'Jo ólólij-

i , (

DEC,RETO DR.6 DI> JUl'ltlO.

"Iuip. avulso.

r I



316 ANNO DE 1831.
ficá o comprehend'idas na disposição do art. I·
n. 2 lIesla P.esolucão.

Fi.}ão derogadas' todas as disposições em con-~
trario.

José 1\1anoel ue l\:Ioraes, etc. , Palacio lIo Go-
... "crno, em 6uc Junho de 1831, lO· da Indepen

dencia e do Imperio. -iHarquez lIe Caravellas.
-NicoJáo Pereira de Campos Vcrgueiro. -Fran
cióco de Limae Silva,.,.-José ~lanoellle Moraes.

c !RT A. DE LEI l?E 6 DE JUNHO.

CoU. Bt'az.
r

A Regencia Pr'oYisoda, em nor1le do Impera
dor o Sr. D. PeeJt<o II, faz sllher. a todos os
subditos do Imperio que a As.sembléa Geral de
cretou e ella sanccionou a Lei seguinte: I

Art. Unico, Fica prohibida' a concessão de lo-
terias. •

l\'laótla, pOI'tanto, etc. Dada no Palacio do
Rio de laDeiro, aos 6 de Junho de 1831, 10·
da Inclependencia c do Im'pcrio. -l\:Iarquez de
Ga'l'avelIas.-Nicolúo Pereira de Campo's ,Ver
gueiro.-Francisco de Lima e Silv!l.-1\ionoel
J o é de Souza França .-Com qs J'egistos compe
tentes.

", \
CA.RTA. DE ,LEI JJE' 7 DE JUNllo.

Call. Braz.

A Regencia Pro;YiS9~ia, em nome do Impe
rodor. o Sr. D. Pedt'o II~ faz saber a lodos os
subclitos do Imperio qflc a AsseJIlbléa Geral de
creLo.u e ella sanccionou a Lei seg;uinte;

AI'L. 1.;' Os navios de propriedade brazildra
. não serão obrig~dos a le'~ar a seu bordo Capel-

Jües nem Cirurgiões. .
Ar!. 2.· Ficão revogadas todas as disposições

em conlrario.
Manda, portant·o, elc. Palacio do Rio dc Ja

neil'o, em 7 de Junho de )831, IO~ da Indepen
dp.ncia e dp Imperio.-~1arque24 de Caravellas.
- icoJúo Pereira de,Campos Yergueiro.-Fran.
cisco de Lima e Silva.-José Manoel de Almei
da.-Cpm os /'eglstos competentes.

DECRETO DE 7 DE JUNHO.
CaU. Braz.

A Regencia Provisoriá, em nõme do Impera
I dor o Sr. D. Pedro II, tem sanccionado e man

da quc se éxocute a Resolução' seguinte da'As-
sembJéa Gerfll. " ,

Art. J.. Nas 'causas crimes ou civeis e uas
militares, terão os llilbitanle da pl'ovincia d'IS Ala'
gôas os ,recursos .oompetenles.para,a Relação e
1'1'ibunaes da Provincia de Pernambuco.

Art. 2.· As causas dos habitant.es ela sobl'edita
Provinc'a das Alagôas, que ao tempo d'a publi
cação de la Resolução existirem, por via de re
cursos, na Relação ou quaesquer Tribunaes da
da ProV'Ínoia 'd'a Babia, serão decididas, qU~DtO

aos recursos 'pendentes na mesma Relação ou.
Tfihlln~es cm que se acharem.

Art. 5.· FJcao revogadas todas as disposigija
em contrario.

1\'lanoel José de Souza França, elc. Palaciodt
Rio de Janeiro, elp 7 de Junho de 1831, Ir
da Independencia e do Impcrio.-Marquez ~

Caravellas.-NicoJÚo Pereira de Campos Ver.
gueiro.-Francisco de Lima e Silva -MaoOli
José de Souza França.

DECR·ETO DE 7 DE JUNHO.

Gal1. Bra",.

A Regellcia Provisoría, em nome do Impera.
dor, b.a por bem sój.nccionar e mandar que se fIe.

cule o que resolveu a As.sem~Jéa Geral Legisla.
tiva, sobre Re~olução do Conselho G"wrl da Pro,
'Vincia de Goyaz. .

Art.... R;tvel'ú no Arraial da NatiYidadehu,
ma AuJa de Grammaticª Latina.

Art. 2,· A CadeÍl'a sena posta a .concurso.pelo
Presidente em ConcelllO, e ao Ilr'!,is. digno passa·
rá tíLu}o vitalício" que ficarú dependente da coo·

. firl;llação de' S. 1\1. o Impérador.
Art. 3. o Q governo eoonomiüo lia Aula se re·

gularú interinamente pelas Instrucções de 28de
Junho de l-759'. <;m ludo ({ue ,se não acLaE pro-
'Videnci<}do nesta Resoll:lção. "

Art. 4.· O ordenado arulUal deste Professor
será de 400:jj), pagos pelos cofres da Fazendr
Nacional.

Art. 5.· O Professor deverú ter hum lirro de!'
linado, rubricado e encerrado gratuitamentepe.
lo Juiz de Paz respectivo, no qual matricula~l
os Estudantes, e notará a sua freqltcncia e appti·
cação .

Art. 6,· O Professor annualmenle informaráao
Pl'esideple da Provincia, remeltendo-llJe huma
relação de todos os Estudantes, emque se dcola:c
a idade, dia de malricula; frequencia, applicaçao
e adiantame~tó de cada hum, e todos os seUle,·
tres hU01a.certidão d,a propria frequeocia, passa·
da pel'o Juiz de Paz. •

1\'1anoel José de Souza França, elc. PaldGiodo
Governo, em 'i de Junho de"IS3J, 10· da Iode·
pendenoia e do Imperio.~~larquezde Carufel·
las.-Nicolúo Pereira (le Campos Vergueiro.
Francisco dê Lima e Si! va. -Manoel José de Sou',
za França.

DECRET;O DE 7 DE JUNHO.

Call. BrÍlz.

A:- Regencia Provisoria, ,em nome do Impera'
dql', ha-, pOl' bfj sanccionaI; e m.an\:lar q~e se
exeeute o que resol reu aA,ssembléa Geral Le'
gislativa, sobre a "Res,qlução do çoncelho GereI
da Provincia de Goyaz•

.~l't. 1.°)19S Amuaes de Trahil'íls, Arraips e
Nal~vitla.dc, pavera Au~as'de Ensino Muluo.

Art. 2.· Emquanto se não poderem pro~~
estas Ca~eira,s~ ~e ,crearáõ Aulas de EnstnO 10

dividual." , • ,: • • O
Art. 5.· Creadas que ~ejão) as do art.. I 'de

Professor de E.nsi nQ individual do Arrallu



Içabi~a~",crÍ\- ·transreDido par!". S•. ~os~ 4e To
CAA.ljPê~:t;f ..~e r;atj,i~a~e Pl~ra .Porto'Imperia
.f4.~k4· ,,~9S 14rraiaes de. C.ay.alcanti, Flore~

,GUP.W'~ Çpr.9!iJ1i1. 11 ,Da: ~na dlf~$· JO,ão !la Pat~
Pp~ lW v,eril,. u.a~ d.fl ~n~mo ipl1ividual;
.~~l. 5.·)'\~ i;\rr;ili.al de. ~ati:'i~~e hav,ef,á .h~.
fI! E'~ola ~e 1\'I~!'\+na~ CUJ;l me~fra sçrá Q~9mea
.dtI·~ la ~cs.ma ;w~n~ira. q~11 .qf Professores. de
~n~9 l\'l,l,l;t\l~'" )" .1, r,. l.' i· '. •
. 1~6~' ,&'1· <?d ..pr.Qlf.s~Qrcs de ;fj;DsiDO Mutuo JC a
.Mr \ra c1~: M~?>itlla' ,~~~c~r~õ ~4y-:ti>. a.onua~s, ~
O~l# llô,W,O ~np~.r.iti~1.159:t,p:, . .)' f'

!"t1a.ln~ J~5fl ~t:'f.~ouz~.. .Fr,anç~, .;e{c, ,P'llácil,l
do Go"e ,,\0, .em,7..Ac 1;unho dc ,1~á'l, lo~~J.nj
depcndenma e uo ímperlO.-l'tlarquez de Cara
,'ellas.-Nicoláo Pereira--iJe--eampos Vergueiro.
-Franciseo 41:, lii~ e S' v .-.).Uanoel José de
Suuza França. "

1 '

• ~ECRE~O DE 7 UE J'{fiRO. ,
o L D -

J ll'".c"j,jf. '!CgiI;Bfll-f. "" ,:

J A,' Regbncrà .pro,/jsflfia, Jcm ~Olll«;l d.o 'Irn~e
rador o Sr. D. Pedro ,II. tem' silnbêtoo'ado é
inandá qtiç ~êxlmotE?a 'Resoluçlio seguinte da
AS elJ)bte Ger'al: ' [~, j . " '11 i

~rt. í.· Fi" ão ap'provacJas lIS dispO'sj~ões legis~

'âlh~~ inseri dás no Rcgulamen\o da Ad'rriipis
Iração Geral dos _Correios, munllado obs\lrvar
po\l Di1t.r'cto'UeS de 'l~fldr~o de la2g; com- a ,se:
'gtlintés' 'cxC'épções . 1,1' fi ". , . =
.,\ to 2.· Fiea- siJ (ip'iirolaQ' o'emprego de 'Di

rector Gel'al dos Correras,de libmpetin'do à 'd6
reeçã;o ~ !ns'pjea~ãb cí~s tih!smos, na'Provincia on
'de csti er a Gô tê, ;a~ Miiilstr9 «lo Imperiô, e
Qas outras aos(;PTI'sidentHs. . .
·rArt. 5.· Ao'A.'dministrador do Correio Geral
do Rio de Janeiro, além das anribui~d'es que
lhe forá,) "mar'cà!\as rio sobredilo Re..gulainento,
fuo.ão ~mbem ,corbpetiódo a.s que trnha o extió'c.
lo Dire'ctQi Gcral. ." " f,.- .

H.rt. 4:· Os ensaioS, illúhdados faze'r pelas Ca-
mara~ l\lunieipaes,. serão ê sta 'da azenda
Publica.

Arl. 5.' ing\leID ser(, o~rigado a metter na
ala dos Carl'cios carIas ou qüae~quer papp.is,

nem a pagaI' o porte delles, quando não sejão
contlutiqos pelos mesmos Correios, ouentregues
pela Allminí l~acão.

Art. 6.~ O C~n1mllnaan.te de qualquer Navio
de Guerra ou l\lereante entregaçá 0,0 C?peio,
lego que chegar li!> p'0rlo, todas as ?artas que
vlJ:rem a cargo dos rnesmps ~avios, sob pena
ele 10 a 5P/t/J, Est~s qartils pagaráõ sómente
~etil~e dos pOlte, ~ QS referid09 Commanrlan
les I'~eeberáõ 20 por cento lio valor delles.

Art. 7'· Stlrão franqas <le porte nos Correios
do Imp.erio a& fol,has periodica,s e jornaes publi
C?S, I.laeionaes, e .dos estrangeiros os que fôrem
dU'lglllos para s .Bibliothecas Publicas. As fo~
lhas p~riodiC;J's 'ã jornae nublicos estrangeiros
que: r~l'em dirigidos a' particulares pagar;lõ só
JDcnte: a ilHa v~ parte dop9rte..
d ~1~lIoeL J\lse de ~ouza França, ~le. Palaeio

O' li o de Janeiro; ~m 7 de Junho de 1831, ".0·
TOMO "n.

~a II),~epen~encia e ..do Imrerio.-Marquez de ..
Caral;eUa.s.~ icolão Pereira de Campos Ver
gueiro•.:.....Francisco de Lima c Silva.-l'tlanocl
J~~é ,d.e SÓUZJl Fran~a.

• j .' L I ,

DECRETO DE 7 DE .JUNHO•.

ColI. Buz.

A Regencia ProvisQ,ria, em nome do Impera
dor o Sr. D. Pedro II, tcm anecionado e mano
da,l qu8' se execute a Rll olução 'seguinte da lI-
sembléo Gel'al ~ , I

'Arl: Uni o.' Fioa approvada a .convenção de
limite!l dos 'Permos da VilIa de S. redro de Can
t~'g~!1ri é da No;va Friburgo, feita e ajustaria
Mitre àS Cám:l1'as respectiv3S aos 2 de Setelnbró
dí9 1 8'19,' ). I' •

:JLl)Ia'n'/fel' jó 'é/tIe Snuza Fl'ança, ete. Palar:io dI)
Rio de Jbnlliro, em"deJtlnhorlc1851, lo"Ja
Indepen'deooia e dó ImpeHo.-Marttuez dll Ca
ra-vellà's:!l1.N'i1501:1d Pereira d'e Oatn~os cl'l;uei
roJ-Fraheisco de Lima e Sílva',-....:Manoc! .Ios~

de. SO'I1z'a Franca.
I } •

éLrn... ,

ColI. Braz.

A Regeneia Provisoria, cm nome do Imper'a
dor o Sr. D. Pedro II. lem sanceionado e man,
da que sr. execute a Resolução seguinte da As-
sembléa Geral: J

Art. 1.. Haverá na Cidade da Parahybll hu
ma,Cé\deirn de Rhetoríca, Geographia 'e Elemcn
tós'de H'is(Oria.. outra dé Philosophiu Racional
e Moral e outra de FÍ'ancez. •

I Art. 2'•• O Presidente da' respecliva Provin
ciã; em Concelho~'pro'Verá as sobreditas Cãclci
I'3S, e taxará interinamente os ordenados dos
Professores, guardando, acerca de huma c tlntra
co;usa, o' disposto nos arl~. 3- ,. e 8~ da Lei de
15 de O'ntubró de 182', que creou as EsooláS de
Primeiras-Letras.
- ÁTt'. 5,· Ficão revogadas todas as di po ições
em contrario.
, lWánoel José de Souza França, ete. Pnlacio do

Rio de Jan'eiro, em '} de Junhb de 1831, 10· da
IndependeDma e do Imperio,-Marquez de Ca
ralellàs.- icoláo Pereira de éamP0s crs-"ei
ro.-Francisco de Limo c Silvo.....:.l\Ianoel Josb
de'Souza França.

DECRETO DE 7 DE JUXRO.

Coll. Braz.

A Regen'cia Provisoria, em Nome do Impe
rador o Sr. D. Pedro II, tem sanccionado c
manda que sc execute a Resolução seguinte ria
Ass'embléa Geral:

Art. nico, Fiea creada huma Ca(Teira de
Grammatica Latina na ViJla de Coriliba da Pro
v'incia de S. Paulo, com o ordenado de 4oo~'fj)
anbuaes.

40



D ct\ET'Ó DE 8 D'E -.rU~IIO~

-côll. raz•

A RegencÍa 'Provísoria, em ~'i>~e do Impen
dor, ha por bem 98'IlccidB r, é mandar que_
~rcqte , jl S?gp.i.p t I,te.sQ\\lç~p' da ~~ ~lIlb~af.t'
ra( tL~la~p';l : !l . . :' .
L Al:t l 1,.' Q-Go e.çnp (ica autorisí\dolPilr~11/Ilt

dar pagar, pela J uo.ta aa Fazenda F,llblica 4Rl~
v.io,c.ia da P<\rp.bã'PJl.do ,Nqrte" ás CÀlJ;UIlca~ Jp
.fe~~~~s ViAas lia qleSIW1,~ro"o'incia o qqe se &11

estLv.er, de e04Q, lpe1;tep.cenle .ás ord.iMr"- ~
.,.6.)'j)" a..o,uuaes fll,le ,cost~y,ão;p6rCebe{ OlP'
indemnisação do rendim~nt? 4.0. (,~.,:,1;Jsi~i,q ~~
caro..es verdes, que .i111~ ,a ser lldinini~\fIld,
.nela Fi zendal'.P.ubliÇ.'1-:( .' .. '. ,

.Art..-!1.' .s" 0~~iJ}ar4~, de dIue, tlj3!f.o llMt
.an~llced~~1;e, conYqllar.áõ u a sllr-Pllg.as.J sIÇ~
ras pela Junta da Fazenda,Pllp.1;1 ar" "." I

• .Art. 5.· ,Ficã;o, revoga9.aB; t94as.lIs Leis eJPU
dispQsiçõe~ ~l\l. cont1,'aJ;iQ~ ,<l !,
,Jolj~,Ig9acio Bo~g<;s, e~c. ).'3I-çq, em 8 deJu·

nh-q de l~ I' lO' da·lodep,en~euçille aoJJ)lP.e
rio.-Marquez de Caravellas -1Sjc~14o P'rel/l
de Can1Pos. Ver,g~ej~o.-FMÍ1/.ii co de Lima I

~!hy.a· J.osé ~gn~c~o :ç.or.gçs. :J'LJ o III .

m
. !\1anbel ~osé 'de S'Ouza,..Frônça,,(etc. Pl\'àóio d.d
Rio de jãnéi~o, 'em ?, de J~uho Ue 16,3!,' ,lo: ~~
lndependencla e do IUlperlO.-1I1,!rq~z·.deCó{
ravellas.- icolão Pereira Je Caml)os Vcrg'uéil'O.
-Francisco de Lima SUva.-llIanoel José de
Souza França.

POR'.U.RIA. DE 7 DE J~HO.

Goll. Plancher.

Convinóo ao serviço que V'. S. ,. logo depilis
da sua chegada a Pernambuco" pl'oce.da sem de
mora fl organi açao dos Corpos -de l.a linha do
Exercito qlle ae v"em pertencer à referida' Pro
vineia, na conformidade do plano pnLlicadope
lo DeCl'cto de 4 de IIIaio do COITeote '0000, a

Convindo /aQ,.,se11ViçRque Ym., lqgo,d9PIQis
da sua" chegadlb'lI'O 'PaFá, ,prqçeda. sem dem9 a
fi organisaçao dos Co~pol/·d.e I' linha d~ExeÍ"

.cito que develp- per.tllnt;el;,á r.efel;ida .Provinpia,
naconfor/nj4ade..do pljlno publ~oo~o pelo~eCF.e~

to' de 4 4,e) ,])'laio do J ê;:q,[I'eQ'te ri nu o ~:IRcgeriçia
Provisoria., emr nome do, Impe4·adol"f.rn.anda rei
metter a "VUl. a Ill;Stl'Uçções1i unta,~,_ pelAs q\lacS
se regulará ,pªra. a organisa!,lão d.o,c;.m~!lc,iolll.ldo~

Corpos, pl'eveninrlo-o de que oesta"rpesma,,4Ilba
se expedem as convenientes 9rc,1ensoparíl' o .~e

sidenles e Commandantes das Armas daq,uellas
Pro"iodas, com quem Vm. tem (te eqte,l),dil~-se

~pelo qqe -toca sómeljloo a respeito dos (jOlpO~ Ãe
Artilharia, .ordenando-s.e au ,mes~o temij% ,o
Presidente <1,0 PllrÍ\ que se reste ás req~i5i~9IlS

que por Vm lhe'fôrem feitas, p~l'a. operrei~Q

desempenho desta commiss<1.o, Deo . GUAJ:de. ti

Vm. Palocio do Governo, em ') de Junho de
185 ••-José Manoel dé loracs.-Sr.·José 1\1a
ria da Silva B:i~Dcourt.-·~;t

eh,r. Pl:lncher.· Il' .".:1.
Jr.' , . I . j I "

Deter~ioa.ndo p n~q'O de. l~ ,de) OqmbljO
de 1827, t'obre Resolução da 4..sero:bléa .araI
Legislat\V'a ,que (lS r~os ~~ tCI;ecira,,,4M':n"çã,? m
tempo de paz não sejão mai ad!ll~ttid,oli ao!•.el'~
viço militar, ,depois d,e yumpr,il'etJ) as s,uílSI$OO-:
teoyas. fica .çvidenteque o .Decl'J!tojQ,c,;g de 4-hr-A
deste anno não póde ser proficuo a05 réo de tw.;;
cllira deserçãp,,· de que ,t!';ita q fo1#c; 014~ ~~.de

.àJaio findo, do CO~'ao~(l.nle(,l~t Arlllit'. dA PJ:Or
v.incia de S..Paulo, deIV~ndQ!eS\c~ '\91~~iQup'qoq
cUllwrimeotq <\0. ~ntl,ll}çall, bservaud.D";~e (l,~(jp.

respeito oâfcitad,o, 'I).ecretq;; o que,mandp. a.l\~

gencia Pro"isoria, cm nome do Imperj,lAí\n.. pe;.
la Secretaria de Estado dos Negocios da Guer
1'0, participar ao dilO Commandante da Armas
para seu co~ecimCllto.e e~cJ,1ção, Palacio do
Governo, em 7 de Junho de 1851.-José 1I1a
noel de l\loraes.

I

r
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l'OBlf.A.8lA. DE 8 »E lU '00.

ColI. Mineira.

"':'S~udo mui' notavel a perplcxidi\de f:m que
achou o C.oIllDlaodanle das Aan;J lIlterino da
PfDviocia de ~. Paul{) para decidir-bc sobre a

40··

P{jlt~ .41ite<:ilção do § 10 do art.· 21 da.~ei de 15
~, OVeJ;l1bl'o de 11127, que autorisou O troco
p9#.7 Apolicçs dq'6, ooo:ooo.:ti) de nol do Bancl).

fArto 3. 0 :A totalidade da notas do Ba.oco em
circylqçAo será lIbonad.'1 nas contns do Banco elDl
cr~dito,: 1lP: GO'V6\'no de de o dia 23 d~ Setemhrp
q~ j 8~9" em'qlle O mesmo GoverpQ fiollu obi-lga
d,o 3Q pagam.~nlo da re,feridas nota.

j;,!,rt. ti·.Qs la Iões da' notas :erão Jepo 'itac1os
I{a (lpixa .djl Amr.rtizaç;io, a quem, pe(tf:nce' o
seu re~lE; 'E.wquantQ niW se podllr v.erificar a
primeir.a, parte da dispo~içiio ,lo art. 12 da Lei,
de 25~ij,~elembro de 1829r Çl Thesour iro da
Ajfand-ega. da. Côrtc ~Dlregacil n1ef) al~~nte á
GaBa da .A.mortização 'a somm~ de ~ :oo,oiif> cm
notll;S do .BaneQ, pa a o fim determinado na se·
g\lllflq, pa~te fIo mt:~Ulo ilrUgo, e q d~ Alf.1 nrlegíl
da,Babia, ! Cflixa fili,tI de Ao mor,11pçi,io ua dila
~r.90"i,nei'l, I o'ooo:t/J, lé, se ,pl'ccnch'el' 9 qQaotia
dç,teçJD~'l<Ia na Lq1,do C)rçumc'llo. ),
) A.rt/S,o O dçpp itos qU,e o.xi.li.;io n.Q Banco

e que, p~~p Il,l't, .9' dflll:~fcri9~ Lei ~(/2j ~Jo c.
tembro de 1829, se manda rito entr'cgar ao depo
sitario que o Go"el'lTl) 'llomeasse, pas ',lI'ÚÕ do
poder de qUGlD1 e.ll!i vurem, ,com todos os oulro
feitos posteriormcnt~ ii dila Lei, Rara a Caixa da
Amortização, on;de.o fltrão d10ra em diante
seJllqU,taole qe[lQpitqs, constjt\lindo' o nl'~mio

dell~ dotagão da m~, ma CüÍxa,
Mand:j, port<ll) lo. elC,' D~dí1 fi Pala io qo Rio

de Janeiro. ao ,S de,Junh de 1851, 100 da ln
dependepQii\ ~ dq Jroverio.-lHilrqpe~ de Cara
vaU", •~ icolllo 'pQ1'eira,. de C;I,mp s Vergueiro.
-...FMillljSCO dp, Lima, c Siha. ,-José Igoacio
Bi>r-ges.-Com 0$ registos compete,jtes.
-~ j I I' I

PORT A.RI DE 8 DE JUNlIO.. , .

ColI. lIIi ~ira.

• Se,otIb presente ú Regl!ncia Pró'Visoria, cm
non1-cli do I.fnpel'allor, o offieio da damara ~luni..
cl ar la Vifla ova de 8, Jo .., DO tIat!a de 18 do
méz p'fss,!ido, perliollo déciéão da duvida em que
se àC'hd sobré á \lc~ü'g'''allcill tItl Jui'" 0l'tlinario
~Ílt6til<f eb~lho 86ill'OS, 'Ptlra oxeteel' Gtonjunota
mel1'\;.. o·" ar00 'c1tl VMeador' (Ia mesmo CIl.Illl1~a,
qtJf{' estElva' servÍl~dtó, qnátldo pal'a áCfuclle lôra
eleit " Uland'a a tI1e m'a Regcn-cia,. ~la Secreta
ria de Ê ta'do do Negooio. dólmpcrió, Jeclarar
lhe, em respo la ao dilO omei .., qlle, não IIIHcndo
lei rrue obrigue o Vereador a conlinuar no em
prego quando he ll~meCldo para 51'I'v1.· de Juiz Or
dinario, se deve c.te repular impedido durante
o anno da ua judicalura, e chamai'- e O supplente
do'éal'go de Vereador para o uh lituir.-l'àl3cio
do Govemo, em 8 de Junho de 1851. -l\hnoel
To é de Souza FTança.

'. ,r
r .

CARTA. DE LEI

..

ColT.13rnz.

d A Regencia Provisori:!, em nome do lmpera
?r o SI', D. Pedro' II raks8~r a todos os sub

dlto~ do Imperio que a À. sembl~a Geral decre
tou, c eHa sa'OceioWb'il a"t'ci'.1rt iate: .
~fI\rt. I o F.' Da 8.ÇU) eJfc.iLo o ar~, 1'7 ua Le~ de
~ de S~~embro ~e! 18fAg, lIu~ aU~Qri o~ arl:eltRlI

ApolLces iJ ~etaJ,.,. '< . ~(
A:rt. :I. o ~ica ig~\me~ttl t Sl)m e1l'6i~() a com-

:) ~ .. ,,), . .
ARegeflcj . 'p,rpvi (jlQ~"jelPll1om~ d,(), 1m P'fa

dO~lI bca p,~r,bllgl liajlÇ.\})Onq}" e,) man,dar, qu ~e

el[ec.u.~ ,ai .e~ujote)l1sQl!}ç.íM:l Q.a ,Asseml)l~a. ~~-

ul,,101!JJl:lat. a:" f LI', , 1.'
Ar!. ·1JojIlQ. A disppsimg ,<}o Út;<;rel9 ,d!j ;'> da

Ji'evereiro w.. ~V~8, .qull,p.vpbjhJ aq Officia·es.··
Alfallde~tdEl,JnoJie,JaneiIlO'il' p~rcep.ção de,c~r

tos emolum ~ s, qlnDIH:eflep"e aqs O.fficljle
d860Ulflt ~.lJ;aº eg.i)~ dbJ-WiUlr'o, I o.'
JO~, IgDAAi{) ~Ot'g.QIl" etc..,Paço, Clll 8 de 11}

nhlli.de, 1!l)3li1~O° da: lnd,ep.ç~deocia e dq lQ'\Be
riQ...-.\ I'IJM~: de G.ar"r~las•..,.-Niopláo Pereir,1I
de C;llrlpo Y:lll'gpeiro. J-'F,ranci IHt sle Lima e
Silva.~JQSé, Jil.l.lIcio B9rges,. "

devem. eonti.nuar ,li sell l'e~tti.d9 paDD as BPfrf
,.meillll"remquauto ualllt, &.6-1 lliiQ:p~rJli.de8cÜi $O .

elll! a ilnpressilo, Dlqual; salvas alj' neCMsa-,
ria5,·alteltáçÉleS';J será llt&..tQcW·{) ll\llis cOl}.ÍOl1me
ao· mode1ó,:-doe: que &.e ,j~primiI'flO1) ou Il hou-
Terem dé. ~4D'J'<fJ,vOôrte' .'. " I

1José MaD~élGd&,Almbida, {eter. Pt.bció J@.>Rio
de Jailel o, em de.Junho d 1&51~1O°,ila I "
depeodeocin e do Imperio.-l\l Ilqli'ezl-/le Ca.~

veUas.-Nicoláo P-e1'l'lir!nte-€'ampos Vergueiro.
Francisco de Ma e -S'''~.-J . l\J.anocl de Al
meida.



PORTARIA DE 8 DE JUNHO.

LI

Sendo notaria a ma admirli:l'raÇão da PolIei
l\lunicipal, confiada á Cam~ra desta Cidade, DI

seja no assc:io das ruas, de que n~o cuidão OS.!III

Fí~caes , Chegando o' es(}~ndalo nesta part61*
tal' iminunda de lama'd rua Ida Gadêa na~oodulit
em que por ella [passava' a'procisSão so~m\le.
Corpus-Christi, no cor~ente anno; ocCÓrteb~

por outra parte, a continua escuridãb que se o\.
serva por toda II ChIade nos laoop'1ões dasuaill~

mióação, que poucas horas' da noire dãô IUI,I

essa escassa e interpollada de grandes ralb,
quando mais se necessita VQ~ desse.auxílio pII
veJâ~ /o~ roubos e desor.ien~ qúe IiUmá JDullWii
pe~lfersÍl d~ fàcinoros~s v'ariibs perpHta'qaalilo
das as ~oites; c-nãó podeooo o Gólllrho serfl.
sen~i\'e) a tadto delelXo em matéria de ~scarl!l'
ção ao dito respeito, lÍIánda a R~gencià'Pro'iJf

ria, em nome do Imperadol' pela SecretariJ.
Estado dos Negocias ,da J sthla, a4,vertir ÍI Ca
mara l\lunieipat o q~ão lma1 serviito se acba I

Publico desta Cidade}>elo lminüteJio dos !li!
age9tçs, que he mis~r corri!íir com a just,asel:
ridade que merece 'ta o culpavel falta decumpn
menta dos séhs..de I e'res. p'alacio 3h Rio de 'I'

[ r ,I' • ) ' IJneiro, em 8 de Junho de 18~1.-&IaDnc. ,0

de rSouza Frl\nçai,-Aelta-~~ á if. .38 !l. ~ L,I.II
da. Côrte.

i VISO' DE 8 D'B JUNIÍÓ.'

Jolanuscripto"1t1ltheotico.

n1fsos e cOII~t, _ respeito oSIOU 1'0"8~

dita Fazenda;' Jentén'Ílendo-se .o 'Cpmman
da 'mellma' força com o Juiz de Paz do dás
para (}s castigos coÍ'rêccionaes que Hill eli
seJdévem1fazer, para o que selh~e'J[pedello
junta. Deos guarde a, V. 'Ex! .paço,:e~deJQ
dOi (83Jl.':- Manoel Jo'Sérde.1S'OuZ'lllF1rao~.....&
J<lsé, l\'lanoel ae Moraós.,;,:,,·Jleha-8e d fl. 58
Liv. '1 I'>da. eôrte. - ' ,I

I'
AVISO DE 9 DE JUNUO.

°,
l\fanuscripto authentico. ,

Manda a-Regencia Provisoria, em nome dt
Imperador, que Vm. proceda, quanto anles,'
bum alislalll~nto de todos os Cidadãos que F'
dem ser Eleitores, afim. de llerem armados uetII'
pregados na fórma da lei novissima, emquallh
se não organisão as Guardas Nacionaes. DéII
guarde a Vm. Paço, em 9 de Junho de, 185"..
l\'lanoe! José de Souza França. -Sr. Juiz dePll
da Freguezia do Sacrãmento. _ Adla-s' áft. SI
v. do Liv. I I da Côrte.

Na mesma conformidade a todos os JuiJel
de Paz. I----

AVISO DE 11 DE JUNHO.

Manuscripto authentiço.

II\m. P. Exm! Sr...... 'A:' Regenciá' provis07t
em 'nome do Imperador, 'ha por bem'que ,
expeça as ol'dens que fôrem conveoie'ntdt;
'Ser posto em liberdade o 'preto Pedro Volea ,

AVISO DE 8 DE JUNHO.

Maollscripto :llltheotico.

IUm. e Extn. Sr. - Constando II Regeocia
Provisoria, em nome do Imperador, ter havido
111lma insurreição de escravos na Fazenda do 
Saudoso Retiro -, pertencente 11 l\Janoel Fl'an
ci~co de Oliveira, os quaes matál'ão a hum dos
Feitores da mesma Fazenda e porerão em fuga
ontro, e o respectivo, Adtpini tradol', e que se
preparão para maiores insultos, ordena a mesma
RC'gencia que V. Ex., sem perda de t~fupo, pa'sse
lIS ordens necessal'ias, afin;t de se m!loaar para ali
hUDla força d -tropa capaz de prender os crimi-

u:

Manuscripto authentico.

'111m. e Exm. Sr. - Em resposta ao omoio dê
V. Ex., 4a data deste, relativo:' prisão do mal-i
nheirb Jorge Fl'eland~ cuja soltura reclama' O' Al
mirante Británniccr pelos motivos ponderados nb
í:1ito omciq,'partléil10 a V. Ex. 'que tenho eípe
dido ordem ad encartO 'gado dó expediente' da ln
tendencia da Policia para o fazer soltar quando
Dão tenha outra culpa senãti a de a'ndar em' téfra
depois do sol posto, com infracção dos Editaes
da mesma Pp'licia. ,Ppr esta occasião participo
igualmente a V. Ex. q",e coutinúa a dita prohi
bição Policial de divagarem marinheiros em terl'a
depois do sol posto com infracção dos Editaes da
mesma Poli:i;l, e que tenho ordenado a mais se
vera fiscalisação ao dito respeito, .afim de que
V. Ex., se lhe parecer, a haja cle communicar
aos diversos Uinislros Estrangeiros aqui residen
tes para pre,'enirem aos marinbeiros de suas re&
pectivas nações. Deos guarde a V. Ex. Paço,
em 8 de Junho de 1831.-Manoel José de Souza
França. -Sr. Francisco Carneil'o de Campos.
delta'se á {l. 5, v. e 58 do Liv. II da Côrte.

comprtencia ou incompetencia do refo Iftil~tar'

que indevidamente se concedeu a Fran~~co' José
Pereira de 1\1Jttos, ri titulo de 'fetente d'e hum I

dos /lancos da fortifica~ão da Cidade do Rio de
Janeil'o, não .obstante ter·lhe feito ver o Presi"-..
dente do C,oncelbo nomeadO' quão iIIegãll'erà.l
concessão do fôro a semelhante individuo,' \'itl
a Rcgencia Prlhisol'Ía , em nome do' ImperadorJ
com estranheza que o mesmo Co~mandante,das
Armas interióQ dirigisse ao Governo o seu omcio
de 21 de Maio antecedente, para pedir esclareci
mentos sobre o objecto em questão, ,que aliás
nenhuma duvida offerece ao menos instruido na'
Legblação l\1 iiita r ; e, não se devendo )llmais
consentir. na.continuação de tão escandalosa me
galiJade, manda a mesma Regencia, pela 'Seore
taria de Estad(l dos Negocios da Guerra, declarár.
ao uíenciona~o C,omma~dante das Armas qu:;
não podendo (I reo gozar do fôro que lhe nao
compt:le, deve immediatamente ser entr~glJe.ao
fôrQ commum. Palacil) do Governo, em 8 de
Junho de 1831.-José l\lalloel de l\'loraes.



4NIl0 E 1831~.

A-R"gencia Pro"í.ol'ja, cm nome do Impera
dor, deferindo ao requerimento da CalDara
~lunicipal da Villa de Nova Friburgo, de
16 de Jandro cio ano o p3 sado, ordena IIUI! ella
possa .clispôr da terça p31 tI! de-suas rcócla que
se acnão deposiladas na n1ão'do' J'eepccti () 'flJe~
someiro, desde o a 0110 de 1821, a titulo de per
teocel'em ia F3Zendll Publica, VI n> 00rnO 8 a
imposição das rendas m unicipaes tunt<l u: não
acha em vigor entre nós, que ante' pdu Thc ou
ro são :;uppriclas 3S faltas das rí"1C mas rendae na
devida applicação della' its obras municil)ae. O
que s ·lhe panicipa pela Seêretal'in de E lado dos
Negocios do Imp~riopara ~ua inlelligencia. Pala
ció do (;overno, em 14 qeJunho de 1851.-1\IR
noel José de Souza França.

dos povos a semelhante rcspeito! cOllvencendo-oll
do nenhum furidaml:Dto d'os selis r~cei.os~ fi daI
summa utilidade daqúeIle pre.'.:r\'~tTvo, Fi com
oexempll' das mais Naçõçs civilisadas, quc todU
o tem atloptado, jtl com o Jn 'muitas d.... s P 0
vincias desle Imperio, Ollde o I'diz rc~utbdo cre
tal pratica a tem inl~jra,m':nle I)cnt,:ralisad'Ó JA
finalmente com ll, aUloridad'e da As:;emblêil rl\

ral LegislatÍl'a, q'uc, não'P!~endo desejar senã'ó
o bem dos Subuitos' do Impelio, não havia J C
pl'omovel' hum objeclo }lúniciosn , ncill m~snio'
arriscado, E persuad'i,la II' Regeo.:ia· que Ião so
ljdas como "áudaveis reflexões poduzirúo nóS
;mimos dos povos o descjalIu effeilo, manda, ou
trosim, I,;ommullical' á rel'errda Camal'a que nes
ta occasião se l'cmçUem ao .Presid~n\c da PI'O_I
'incia, doz.c pal'e~ de laminas de p'us vac:~ililco
pccfeilo, para se ir fal,endo u:;o delle, rlrl conrCir~
miqade dn que fica I'ecommcndado, cnriHl rôr
cllnvenienl.c, Palacio dn Govcrno, em 14 de lu
nh~.de I S51.-l1anoel JlJ'é de Souza França.

c.l.RT A DE I,Et DE 1ll. JlU JUJ'mo.

ColI. Brn.

A llegencia, em nome do Imperadol', faz sa
ber a todos os subdilos do Imperio que a Assem.
bléa Geral decretou a Lei seguinte:

Arl. I, u Ouranle a minorillade do Sr. D. Pe
dro II, o Ill1perio '6eria gOl'ernado por huma
Regencia pel'manente, nomeada pela A eOlbléa
Geral, composla de tres Illembro&, dos qoae~ o
mais \'elllo ellJ i,lade .el'ú o Pre, idente, como
clelel'lnina o tilulo 5·, C;IP, 5°, art. 125 da Consti
tuiÇãO.

1\.1'1. :J•• E,;la nomeação se fará em Assem
hléa Geral, reunida' a duat, Camara , li plura
lidade ahsolulll de "1)105 dados cm escrutinio se
creto" no que e pl'ocederÍl pela maneira se
guinte:

Arl. 5, o r-o dia C/ue fôr accordadll pelas Ca
mamE,reuniéla eHa. c el'vindo de Secretarios
dous do Sl'nado e dous da Camal'a dos Deputa-

, r

POIIT !.nlA DE 14 DE JUNHO.

ColI. Plancber.

,
AVI&O DE 14DE J{jNDO•.

Mannsccipto,' 311thç ticó.

Manda a fiegenCla ProvisQJ'ia~ ,em nome do
Imperallor, remetter a V. S. IJ requel'imento
incluso, ~m que Jacioilio José dos Reis, na qua
liJarle de tutor ,los orphãos- de André P11'CS de
Mil'<lOda, pede se mande n.omear ,Juiz por com
missão para a causa em que questiona com Do
mingos José Pires,' e ha pOl' bem que V. S.,
tanlo nesle como' nos casos, semelhantes, faça
observólr a O'ril. do Liv. 5° tit.24 § 1°, Deos
Guarde a V. S. Paço, em 14 de Junho de 1851.
-~lanoel José de Souza Franca. -Sr. José Pau
lo de Figueirôa Nabuco Araújo.-Acha-s~d fl.
40 11. do Liv. I I.

'1Ilanuscript6 authe'ntíco.
( , ,

A fiegencia Provisoria, CID lIomc do Impera-'
dor, ha por gem que Voo. mande soltar. os do~s

marinheieQs I fl'docezes, Vibier e Ribard, que fo
rão preoos por serem enc'lntrados em lerra ~e

p,ni& do sol post,o, e ordena que d'orã e.Dl, di<w,te,
logo qne (luâlque.rDla~inheirDfór pre:;o por aquel
le mOlho, 6e~ remeltido ao Juizde Paz, com,
<l eompelente palte, para se lhe impôl' a pena da
Poslura d:,t Camara l)lunicipal, Iicando,,revogada
a qlle se IheíconU!1uojcou por essa Iptelvlencia:
oque participo a Vm" em resposta ao seu om
cio da data de hoje, rela ti vamente ao ultimo ob
jecto delle. Deos GU:II'de a Vm. Puço, em II de
Junho de 1851.-U\lIIOel José de I'ouza FI'an·
ça.-Sr. DeseJ;Ubarga<.\pr Aju,(lunttl d.o Int~ndente

Geral da Policia.-Acha-sé!lfl•.tw. do Liv. 11.

,
AVISO DE 11 DE JUr\HO.

1)0RTARlA DE 14 DE JUNDO.

ColI. Plancher.

Tnndo ;ubido Íl presença aa Regcncia Provi·
'oria o omcio da C3U1ara ~lullicipal da Cidade
de Goy:a:, datado de 50 de Ahril cio correnle fln
no, Com 3S copias da conespondencia havida
cnlre ella c o Presidente da Pro\'Íllcia, sobre ii

in~roJucçãoda \accina?a qne os povos ali se mos
Iruo cOolrario~, por lemerem (Iue do emprego
delia remlte o desenfolvimento da bexiga natu
ral, manda a m(:m1a fiegencia, em nome do 1m':
p~radol', pel3 Secretaria de E. tarlo dos egn
CIOS do Imperio, p~rticipar II referida Camara
que approva o ]>roc,cdimenlo que ti vel'll e de
qUe d~ conta, espel'andn, comtudn, que dia coo
Corra, com a neee saria cÍl cumspecção, para ser m p'mco a pouco dcS\'a~eccndo o~ prcjuiz?s

qúe. se ach'a na Fortaleza de Sallta Cruz, por se
terem desvanecido as suspeitas que derão cau~a

ii sua captura. Deos guarde a V. Ex:. Paço, em
1-1 de Juoho de l831. - Manoel/osé de Souza
França. - Sr. José l\.lanoel de-Mora'eg. - dcha-
se á. fl. 5g-do.Llt. 11 da CôrM. ., lO'



tés do.s lilllmbros p-"as'entes em cada liuma.w.
láS', riU eill reutrião, no- ta em· que. ten; !o~
que> a Resblu-ção óu ·Decreto eBsse sem embarco
das" raz<1es expoSllá$,' erú no\'á"mérite,aprcsetll3-1
dTi 11 Regefl'tl-ia\ ~ue ililmed ,arneute dárá'u 'a.noJ
ção. Niio se vencendo n<t fQrma díta, ná<y'poderl
o me mo Projecto se' novamente proposto nes
sa sessão, po~e9do ser em qualquer das se-

. l . f l'

glllnLes. •
Art. 14. A .neg~ncia deyei'ú <lar, a sancção DO

prazo de hum mez. Se' a não der no dito prazo,
enLcnde\'-sf!-ha quela nE!g , le em tal caso rt
rhetL'érií a c'xl),OSiçüo das razôe at'é ~o5"primeil'Ol
oif "diàs d, s ,'são I rllinili'i:t do anu/1 seguinle_

1'1., "15. 'Se ii Cau firal dbs Depoflfilps, dUlllo
te .tHélH'o d,1 Regência :1'1'lã'0 a<lóptar al~l
p'! dposiçã, do Ho ler Ex~liürr ,'Q '1 o Setrtl16tlo
della o pal'tieipará por offitfil) aO' ,Minisll'o que
tiver feiLô a pl'oposiçã~.· '. '.

llrt.. 'í!Q'. A forlJlúltl d prrymulgação du
L is, dur'álÜe 0- gbv.eJin ila Reg Miá', ;l1'iI (lQo·
cébidá' U:os st!guinfes toeI' mds~:lJ..A~Riegéllcja ptt·
1 IftldMc',' ,fi nomé' elo '1n'1per-jõor o Sr. D.' Pe
dró II, fa~sab I~ a todós os sob!liotos do In'ljlenO
quê' à" Assemblea Gel al-décretou, c é1:a san_
nInI' a L' segUinte (u 'integra da Lei ra, SlI

dlspojções ~ón'1'énte). l\Ialltl-a, podan!o, elc,-
o mais como se ach'l art. 6 da Coostitu:çia,

Al·t. 17. A attribuição !lc su pender os Milgis
Irados será ex l'Cida Jiélll TIoég-endill, cumulnliya·
~en~c com os ~r~s' ~lell~eSjl?~s re~ecti~as Pra
vloclas, em conc{:tto, oui'lIlr1o o l\la~lslradoc
pJleC6lhmd9 informação, na 'fórJlla d:o <lrt. 154 da
Gim tituiçào.
- Art. 1&. altribui~o de nomear Bi:"posl Ma·

gi'strados, Commandantes (ln Forga de Terra e
lHar, Presidentes das Prll ineies, Embaix'auorc
e mais, itgéoles~DiplotI:\alJicoS' el €'OII:Imlll'ciacs, c
l\Iembr'os 4,'.1 A:dníinistraoão da F1atendã Naoi~'

nal na €ôrte, tl nas PI'O"vinmasloi l\lembl'o~ da
Juntas de%'lQazenda, ou as A.utot'jdades que por
J.éi 38 hou 'elj~m de substituir, será cxel'<lid,
pêla'Regoencia. '

.A:'attribuição, porém, de pro\'er o ninis ~m'

pregos ci vis ou ecclcsiasticos (exceptô OS~C1m,a

especificados, e aqrreHes cujo pl'ovimeuto rlcfim:
tivo competir por Lei a outra autoridade), SC(j

exercida na CôrTte pela R bencia, e nas Prol'ill
cias I elos Presidente, em concelho, pret:edcII11"

as pr~p(~Sla~, e.xames c concurso~ determinado.
por Lei. . I J • lU ••

. O p"ovimentO' {l<lS Cadetras Ilo.s Cur ós Jur.dr·
co, Adlfemias l\Iedico-Cirutgicas, -lU·ilitar cde
~1a~'i~hu, conLinunrá pser ft!ilocomn <JctiíalOlcd-
tc, pl'ecedenc\ sem pre cÍlli~ur~\J.1 fl .•

.'0.' pro\'imcoto dos' ]jlmeuCiog e clesiaslrC:'
tIuc 'não tem cúra d'>~.lmti , ~ca ~ pen 0, as~
cHmo o pagamenlo (las çoogrua tios quer
gal'em.

Art. 19. Â Regerl ijl rlàd' poderit :
I'. ° D.is olver :r Caln ra dos Depuflulos.
2: o pefdoar aos 'MlíHsftô's e Coo C\tleil'oS lIA

E:t;i~o, ~alvo a pMa, de It\~~re,. qUI: scl';'t comr:
tadtl 1I11 lmme!lijat<J, ods C111ines tle l'e~pon li
<la.dt'. '

t . .
dos1 ral'-~el~ha a -cllâmâda, -J. vÚiticado o. 'nume
ro- âe' lle]tharTos e S'c 'a/lÚes P\C ,eHies, serão
hüps' é o"ut:·os, ~l1ccê siv,;m'cn é chàma'dos á me
sa, f1 ahi laii\:ahi'ô'na' urn sLÍas Be4ulas c~ntelldo
õs nomes' dciEe 'pessblls paj~ l11~mb"o da'Re-

• I' .\ J ~! ., .,. .' '

gcncJ? . r .:1',1 .,,',' , , .'
Art. ,4.· lleeoi/lléla s e c~iHad':rs as c'canJas';

(a~·sé·h~:~ ápunJc~o, el'(í~ lrds que' fi)ai \'ntó
o\iHvél'ert-. lenJ'. rD!ur1á,Jid;iUe ãi!S \ut<l, serãti u~-'. r, "b ,'t" 'h II' ,11 ' ,cTarados roem 'ros (1) negnncill: '
1 Arl~', 5. ·'Se. a cléiç;io" nfid'CllllipleLar no pl'Í
m,elro escrutml ,:corr~r-':>é,,lb';'e'rl-·uJdú, no qlial
o~ votQS l1evei'Âõ l'~cahll,:JeOl tariLds dós c3ndiob
tô~ úi;l.S· ~'ot~d,)s; qU'~IW05' fÔ('érh' o' triplol o~
mem,bi-os rfJ.,h'~'êsti'yere01' ~'ÓI' el~g' : .

Afot.' 6: Se ainda nó' egi.Jnt/o escrotinio se
O:aõ; co'riHé(ti~ a eldçE-q, co'rrel :sc~ha'a ler eiro,
l'e~ti·i~~f.â r~(l~os 'do canrlid<1tos M'ais YO~a-dÓ5"
q'lJ nlos lizel'em o !lobr'r,'> dos rnelllJ}l'os qn.e firIta:.

, I fo) 1·
rem por ~le·ret., . _ (,

Art. 7.... 'SMé'm rêsuflado 'do ercciro eC" l~
tinio <l eleição -se ão complclar, proceder
se-ha ii no~,i!\wãv \ÀO!l mcmJH'os qll~ faltarem,
hum a hum, com a declaração de que o primei
ro escrutinio el'!1 lH're; o eg-uudf) resLrieto aos
lfuatrn- e<ln{\iJ,<It" n;tais YQ~'ldoti; e o tcn;eiro aos
dQu~r1nJli~TotíldÇls, alé quea~gum\ro,b,L,eplü\a pl~1r-

l'aliJpJtt ílPoluta. • r ) I

,'.Ai'~' 8.:! os c~s~? çlc (~lllP<l,Le efP q ~Iql}~r

das :v()i~e? ,~,s,9,rte, d!,:ci4ir'l' elnãfl ~~,podJ~ra

le.V~JltaD:'· li • ~ãl), elTI.aJ.e a eleiçã\) est,eja \Jon-
clu·da. ./ (':1 '<' ( j

. Art. '~. Te nJiu~da ,a, cl~ição, ~'verÍ;Ücada a
~!JJlj.l gulill':dqf1e,,c presLad@ o juramento aos
roem 1'0 ".il ll.egel1cia, ~' As embléa (;eral a fará
publica ~1UJ.Qc\0, o, ilmperio por, hU,Jp,a procla-
mnçiio,-I "I' . J a'i'"IJ r uHl

Ar~. .1 q. ,A ,,Rpg~l)fi uPJ'Pcjl!l;a e.xerçApú, cg.1l1
a rt~ferCal('~ .rM~ .l\ljgi FI'O rcomP1teDte~, t09as a
attJfibujçgg ':<f\Ic peLa Co,n tjtliÍ~ãf) ~P, ,lmpe~ q
competem ao Poder ~o.~~ador e ~o Chefe do
Poder Exeeuti vo, com as limitaçõcs e excepçõJes
seguinles :

Art. 11 Ir: attl;\buiçãO, s.pbrc, a" ancção das
Resclucões e Decrelos da Assemblea Geral será
exercida pel'l RegenC'ial dom c'ta formula por
eHa a' ig-parla : - A,negencia, cm nome !lp Im-

1 . JI.' ...
perador,. çllnscnte.. I

'Art. 12. 'Ós p'e'crcLos tia Assemblé~ Geral s~
l'ãQ aRrl' l:lllt<lll'oJ' ú:Rt:genéia JÓI' l~u,hn Depa
tas;á,II' dç ti·cs memBros ~a Camara nltim<Ubf,nte
delibl:,ral}Lp., a qllal USill'Ú da forn:iul~ 'sef; tlinte:
-4. As éplbléa (;'eraJ ~i!'igé il J;tefierlcía ó De
n~~p i?~W., que i,ulga ,',a,D,LiJjô o ~ util ;(0 1m·
perlçl. . I .

J AÍ't. 15~ Se'n 'Rcgen;;ia 'en enilcr' que l1a rd
~ões p,ara que a Resolução ou D~cret,) sejn I'é·
jeHado ou emendàdo pode' Ú.::>u pehc\!!!" a shnc
ção G,lp 5's gilinte forÍl1ulá: -:... Volte;á Asse!'n
blÕ.i G:erlll-, expondo p6e escrip \15 Tcferiuas

- " I I ,
razoes.

A exposição serú I'emeltida Ú Camara ;qUe 'ti-_
ver ~Íliciadi:J O Pr'oje~lo, e. sendo,~mprbs a, se
di'sCULil'ú em carla huma das Call1àr'a ,,' e ,C(I
cend ,'e pOI' n'1'ais das dua terças p'lI'ttes de vo·



., .

A Rllgencia Pro"isLÍl'ia, em nome do lrope
r~dor c em cUlllprime.nto do art. lO da Car
ta de Lei de 6 do corrente mel' e anDO, de-
Creta: " I j - .

~l't. 1.. Km cada num dos di trloto dos
JUIZ~S, de Paz ha crÍl bum Cmpo de' GU3\'das
~.unlc~paes, dividido cm e~qdadras de 25 a 50

Idndaos que tenllão a.o; quali.dades I'equeri.díls
pela GOo·titni§:i1odo :Imperio no art. 94 pal'a
serem E1citnres.. , .
C Art. 2.

0 Cada hum déste corpos terá (} :eu
4onllnaDd~ntc Geral, ao qual serãb subcrdjna-
o os 'COIllR:laDtl'lI'nlesaas .Esquauras.

5.· Conc.çder amnistia em ca80 urgente, que.
fica competindo á f\.~pmbléa G~ral, com a sanc"
çãb lI&'Re,genciá dad·a nos termos dos artigo.s ãn-
tecedentes. I

q•• Conceder titulo, "honras, ordens militA-
res e 'distiócboes '.. ,
· 5. o NOl.Íle~ Coru.slheil'os..He Estado, salvo no
caso em que fiquem menos de tres, qlia$t@p ~as·

tem para se preencher e te-numero.
· 6.· Dispensll.11 'iiS iqtjp.ã1icW4!fLqWl garantem
a liberdade individual.

Art. 20. A Regem;ia Dã podel'á, sem prece
der,app)'ova9~o da ,As~e~QléiI(lG~ral;

I.~ R1fti1jçpr ;rra~ados ,e COÇlye,qçõfl d? G1t
verno a Governo. , •

2.· DeQla.r.a .Da ,gn e~ril' "
A,rt. '21,. A~.,I\~~~n~ia., estaqqo,..reuni,q~~ 'tcl'á

a ,mesma Gon.~in\l"pja/ll).Í!itar que cOqJp..'tte oa,o
ImperadQr.; qs ,eqll~rimt1~Hos,o r\lp~'F enta,ço.~~,
peli9<rflS~ rnemol'ifles ~ oJ:liqiA ~eJ abe fQrerp di
l'igido5,1 sellão fci~os cp1ljlP ~ao l,mp~ri\ es.- ,
,I Art. ~2").0s;,m~mbF.ps da R,~~e C,l, "emfluani
to neUa ~.st1v·~re!p'l ,1,1" q Boq\lr,;tO exerpflr outrQ
emprego, nem mesmo l} f (\lf\c.Ções ~e Sel1ad,qr
ou D.eputado. G;lc4,llmp<de)le. terá a cpntinllo

·çja Inilit,q' que comp~te ao Çenerilfls ÇOplmaR
dantes eul 'Ghef~ to'p~ameQto de,e cf'lleQcia,e or
denado de 12:POO:tf) anqualmente" sem ppdeI'
accuOlúlar outro algpm ;v~ncim.e.l),to da,oEa~en-

da Publica. .
· Art. 25. ,PI rpcllQ-o ,venpiqlenfo (jca C0P1P9

lmdo aos membrp : pa II.(;t,1j~ I,l~gp.nçÜ .PJ:o,:i
sOI'ia~ na razão.-do ttlJIlPO 40, eu gry~ç.o'

Al°[, 2q. A pre ente Lei terá seu, eo~eitp in
d~pel1deote de sanc~ã9 da Regencia, e será pu
blicada eom a seguinte formula: - A Regcll
cia, em nóm'e 110 Imperaflor; faz saber a ·todos
os ubditos do Imp~.cio Qp',\}",13 Assembléa Geral
decretou a Lei seguinte, etc.-O mais como no
art'. ,6 dl!s{'a Lei.' o '

Manc\ ,~ortanto; etc. Dada·no Palacio do Rio
de Janeir , aos '14' ilias do mez de Junho' de
1851, IO°cda,lfnàepeLldencia 'e do 'Imperio\:
Marquez de Cara"ellas. ~ NieóMo ~e'reira de
Ca~'pos 'Vé~gueiro.-Francisc(') de Lima e Silva.
-lUanOGI José ue Souza Pta"iiça - (JlJm os regis ...
tós c6mpctentes. ' )

I.

("

- J '
DEcn~To DE ,14 DE, JUNHO.

0011. Bral'.:.
, 1

. ~rt. :;~. o. ali lamento. ~!W~t QprV,9 ,,5,4i1 di
VIsao e~ Esgl,l,adras, flRplellçap ~ós' SOIJllpan
d,antes'l;;er;tes e.Comlru!n,'dn,nres de ÊSfJuaé.lra
p~tenceril ao J' spf<~livl s .rúifCS,.'d~ ,I,fi,IJ'7.,
quae conform~nçl.9- (\ c,'l 1 ilS I Yri.slfucçÓ e
or.4eps guP. rec!lbtlJ1cW dp CÇlve..ilC) tlu' e
peclivas PI'ovincias, 'regularilõ o seu 's~rvi~
ordjnario. I ' I

Art. li· S~o d( pen~ad9 (.lo serviço .-I.e- as
G~ardM os iD;lPO, ibiIiL.a(lll.S PPf lA~tesLJ~ 'o~
impedid9 ,cm r.a~~ de .serviço ,Pl1b(joo/ ' ,

Art. 5.·.t\ d,u"i~as q!lc occo,rr~rem 'a tal
tespci,to, serão dccia' das pelo J uizc.s '<ie phi,
com reourso,: Ca ;J,1'as D1uni<;ipae's, e ~cstas

p'lra o Governo da re ,necliva' PI'óvinci .
}!.I ,j,(j, I

Art. 6.· Emq~ ~IHp Jlf1,lll ,?ov,cl'no ~e-!l~o for-
nel:e al'1llarpe,oto ç, mllnif~o a ,toge/os os Corpos,
coo fo.rOl e_a rJMpQfjç~9 da Lei, s. t~ Oblii~ll,o,s
o. Cid daos <\\ stadQs alcomparc"er cpm as· ar-

j • "; ~ "

mas proprias. que..tiverfjl!l, e pelom,lnos cO?f
hUqIa laoça metti(la el}lliil- le ~é ,t? Ilpa1WJos de
compI;ido., ,'" 'o; ,/ l-

Art, ~ •• Qs Cidi\dãit que quizel'ern, p'r~~~al'
o seu sel'viço a cav!lllo sel'ão a is' o· alÍmitli
do_s, fqrmande.-se ilelJe~ 'ÍJ1f Idras ijue. ,poiie
rão ser co po ~as .~e mf!nlll' ,nu,mero.

Art. 8. o C;!\d~, ;h.um los êo;]?manilaote~' de
Esqoadras ,tpr,á !111m, ~iVloq 0\1 Cadel'lIl) cm que
tenh'll-assenta os o qo~~ dos Cidadãos u el
las llertenç~nt~, com a.cql,al1~ão de sua' ídau~s,
proft sões, morarlil.s()~fe aPros" n~t,:n~o a Ca
hum delles o ,arrqam nto e mUOlcoes que 111
fOr/lecer, o serv). 00 qt,J prc tal' e a 'f,'11(as I)

nelle cQJIU:J;Iettel', cUJ~'{ o~ erya~pes tran 1111{(i~
rá em hum mappa, ~ío,fl,m de cada sell1a~a, li
Commandaote .Ger, 1 do ;CO\'po. .

Art. ·9. o Além de te sç,rviço , incumbe-lhe
,~. receber do <:;9.111,1:0;' nJánte Geral, e dlStri·
bllir aos Cida(.liio·, dll, ua 1J; quaãra, o arrtlóly
m~nto e muqições .qpe pela Fazenda Publiqll
se I))es haja1jdc ('0-;' 1;1 \',ç, r· 'Cl)br4~do reoibo d~ /:ja
da hum dos mesmos CiÂaçl,ao , e pa .sando~o cite
m,e mo ao Com ao~ante;ç~ra\:oo, acto das en
treg,as,; .2°, al'rCl(arL r o arplamenlo inu[i[j n~ó ou
sob~jo por aus~Q,citl , fqll~FJmcnto e impC'lirncn
to de qualqll, r dos mC01!?l'O da E 'quadra, parà
u fazer l'<\yertcr' aoS Sp~l rI'~ peetivo8 d.:po 'it05
publicps, po.ç intcrvençiiO"dQ Commanllante' Ge
rnl; 5', vjgi~l' sqbrc o l:Iom estadu e aprc~to rio
aqJlawcolo, seja pI: príQ ou da Fazenda Publica,
,na. or,casiões do l:rviçn; .Ao. eXPclIl.a1' ficltneºte
aS orden do Cnlllmau,\an~e do Corpo, e assim
mesmo as do Juizes 'de Paz e mais autoridad.·
cdnlioae e· policia e" quando pOI' e:tas lhe f&r
J;'equi it~do o OD;lpr.ego da força aa. oa E. qua
dra "poru da rdem e tranquillidadc publioa;
5·~ participa.r irnmedia~am'e9le a Comalahdante
do Çorpo to~as as no\'iclailc quc occorrer'elh
no cniço da ,t,la, Es~uadra" e aquc::l/a mes
mo de que tiver noticia por qUlIlqll,er via; em
()ujo conhecime.oto illtcrl'~ e a segúranç::llltlbll.
ca QU' particular, p~ra em tempo se darem :is
pro vi leneia .

'Mt. J o. O Commandaote Geral do Ci'lrpo
tÇFú hum Lino dc lUalricula de todas aS'GiliIr-



Tem ao meu conhecimento" todQ8 os. factos cri.
minosos ,ou projectos de perpetraçã.'o ~e cril!lf.

Manoel José de Souza França, etc.' ~alaQ;
dó Governo, em 14 de Junho de •.8~J, ,IO'~
Independllncia e do Imperib,'-""Marquer de Ca
ravellas.-Nicolilo Pereira de C'!IJlP,Qs v.ergQei,
l'o.-FraDo/sob 'de Limá e. 'SiI v,a.,-;-Manoel J-ose
dc..Sóuza' França. ' . J

• DEcnÉTo DE 14 'DE I1UN~O.
. 'hO jr 'fi, fut

I , I, I 'I çl!ll. l\ru. .'
A Regenci{ P ovisoria, em"orome do IIIlpê'

rador. e@ J'6\1I'nprime'nt'l do árt.· .4 da Leide
6 de Ju.nho, corrente, decreta: r
, A.rt. 1.0 Cad~ hUfl1''do'~ Juizes1ije Par. estuI

Deiegarlo~ ferão á sua p'orta huma tabl\letll, Dl

qual ê~<tejão piMadas as' Arnid'ôb;iJmperiocom
esta légeJlêla ,por Jjai~d~Jli (1çá de Pal'..-"

Art. jl. D eada' humll das dilas- uutorida8el
traril . ob.'c, o seu vestl'rlo o distinct·i 'o Ik hUMI
faxa da' largura de huma' 'mão trávessa, 115ydJ
de verde e amarello, é posta ii tiraco-lIo do lado
dll'elto pa)'a o esquerdo... f~l~ "1

A1't. 5. 0 "A faxá dos1Jtii'Les de Páz'leritlrel
nAt'as, a sab~r: huma amarellll lloJlneioüe dllll
veh~es ; a dos Delegados tera duas rlistas ódJW
l'e, hllma vel'dc 'Q oulra amal'eIla:

Manoel José' de Souza'IFrab;;a, etc. Palacio d,
Riode Janeiro, em !4 de Junho de 1,85., 10"
Independencia c do ImperiO.-RI'ar'quez 110 GOIl'
velia~.-Nicol~o Pereira ae {Oampos Vergu&
ro.-Francisco de Lrma e Siva.-Manocl Jose de
Sóuza Fraóç<\.

~ "I

PROVISÃO DE 15 DE Jur{úo.

Colh Mineira-., -
José Ignacio Borges, do Cónqelho de &. ~,o

I,., Senadol' do Imperio , Marechal de Campo,
Ministro e Secretar'iO'dc E'StaCIo dos ~egocios di
Razen la, Pre~identc do Thesouro Nacional, el~

Faço saber á,J,unta da Fazeuda da Provinciait
Minas Geraes que, tendo -se reoonhecido COOll
de.snec.ess,llria a pratica de se expep.ir pelo The
SOUI'O úS Provincias huma ordem eGpecial para o
pagamento das congruas, soldos e ol'denados~
pel'ccbem as autoridades e empregado. p~bhçGI
despachados na Côrte, visto que o seu Dlph,lIII
hc sem duvida a ordem .mais authentica cOIDqOl
de,'em ligilimal' o direito que tem ao seu paV'
mento, ordena a Regencia 'Provisoria, em nollll
lIo, Imperador, que, logo quc qualqucr elllfref'
do Civil, l\1i1ilar ou EcclcsiastiCO', de malorOJ

menor graduação, apresentar a sua carta oU
tente referendada e regi tada conforme a LIlu"ll'
lação' a tal respeito, se lhe faça o,3ssentaIDeoll

na rcspeétiva fQlh~ pelo ordenado, soldo oU e'"
grua que lhe compelir., e a Junta lhe maDdell'
tisfuier indcpendente dll ordem dó Tb~50r
Ootrosim, considerando a mesma Rege~Cla

'Visoria que a Lei d01ürçamento do proxUIIO
financeiro havia d<:signado ,éxpressaD1!PIÔ
quantias votadas a cada hum das mini.terlO par

ANNO DE :1831.
d~s ~fJuni IP3CS~ divididas ahi, segundo II oráem
das .Es~~~drâ~ ~ que perteucerem', as quaes se
rao I ri~\Ó~~adas. , O I'egis~o . desta matricula será
rcit.o:i>,~lo~ .71 pp!a~ ~Ia's Esquac1ras, que os 1'e5
pecllvo5 (;ommandantes $ão obrigado$ a dat'
aÓ' COlJimandao'te GCl'~I1>lcla maneira declaradano ah. 8. 6 • 'tl'd" " , ' ..

Ar!. J I. Além .jcste serYi~o da t\1alriéula Ge
~!tI do ç,o~p'p~; i~~bIÍ1be â.? te~pecliYo Oommlln
dante: .", IRial' sobre a cQnducta dos, Co'm~
mjlndaotês ~a:l E5eJuildras , afim 'de que cllmprão
telult:n'tb 'SOnl os seus 'd vel'cs na 017r1eril do
ser!iço;, 2~~, ,:xecl1lar,~ faz\!; 'exp.cula,,- as' ol'tlens
dos Juizcs~d~ Paz; SOi satrsfazer as requi~içõl!s
gue lhe' fô?~rh' i'mmedl3lamllnre feitas pelas au-

o I' ~11 '< ,J~\. , , ~I)(, \.., dtorll au 5 cl'lilllllap~ vU po lClaes, em 01' em a
.~l 'H -o foi,"· d ~ I 'a 'I "'.
~fJlP,,"1q~l' a ;-Iorça as u~~.r ,~; i, uOlmpaes pal:lI
Qlilnter a segurança publrca cprender .9S lnaifel
Ibres ; "4°J: f'a~er os pêdtdos é' distribuir 'pelos
é ) " 'I, "
"omÕ1an antes das Es~uadr:'s ti armam.ento 'e
munições ,la Faz iidaJlubIid que fô., neces'·
sario ús Gu~ruas, Jir:igiDllo-s.e para css,: êifeito
na C~i'te e l'l'o\'lncia do Rio dc Jarteiro ao
Mioistr~ 'd'a I GUCI'I'3 ; Il íl s oulras PÍ'{ivinci;ls
nos ~ speelivos Pr sicleÍlles, passantlo r,'ciu" rle
tudo 1I0S COlDeetentcs clepo 1(os, por onde lhe
tlô r, I " 1 5?" 'li d ] C', rem entregucs; " nrre{;~ ar lOS ooolnan-
dantes das Esqu'adra ;'e fazer vel'te'r 'ans depo
sitos pllbllólJs, o Jnesqib !1rmanle'Ol(l, qllando s'e
ioutilisar Ol~ mI' 'soJ.)eJ'o'~ 6°,'pafiicipar ao Juiz
d~" Paz 'do 'seu dísr. i&ró"tôdã'i; as novidades do
d' que re~~pl:dia'~'ca:' ~ eguranç;1 publica, ou dos
pa ticulares, e. que vi rc'm ao seu conhecimento
por qualqncr ~'une'ira~ oJ)~ervnncio lod'ó' ° reca
to c segredó 'na ~~mmuríicaçiio' dhquel1a qt,le
por slJa natureza o"cxiglrbrh ,. 'lo, 'exccufar e fa
zer executar as ol'tie'r;/s d(} Juii de Paz do dis
t~'jcto. le sa~israzcr às re1uisiçpes do emprego
,da força armada do I seo comrnando, qbando
Jhe fôrem feitas pbr quaesquer autoridades cri'
mlnaes ou policiacs l' ainda me'smo llc outrc

,~jstrielo nos casos urge~tes.
4,1'. 12.' Os di:9'el'enres Corpus: destas Guar

fIas l\1unicipacs sãl, ibhibidos de ter c'ôrrespon
clenci"s enlre si, seja qual for o pretexto; nem
'men,os se poderúõ reuni!' para fazcI' represen
tações ou tomaretll pelilJerações ,'sob pena de
serem comiderndos 6s seus ajuntamentos como
iIlicitos, e punidos segundo a Lei. As Guardas d'õ
mesmo Corpo não poderilõ tornar as armas, se
oãq paI' ordem dos seus Commanllu'ntes, quI:: 'siio
inhihiuos de a~ (til', a menos que não preceda
requisi\:ão das !lutoridndes policiacs,
. Ai't. 13. Cada lllllJl dos Gua'rdas t\luhicipaes
íll'e larú peran~e. o Command:mte da sua Esqua
,dra, c:,le perante o Commandanle do COI"PO, e
,este pCl'ante o Juiz de Paz do seu ~i9trieto, o se
gnjntp; juramento: -Juro sustentar a Constitui
ção e, a~) 'Lois, c ser ohediente 'ás autoridade's

,oo~lill,liaa~, cumprindo !IS ordens legaes que
me fôrem comITIunicfllhs pata segurança publioa
c pal,tioular) fazendo os esforços que me fórem
pos,ivcis p,ara ep',"'ar tmQ.ulto , tcrrnihal' rixas
e pJ"onder erimino-os eU! tlagrante, pahicip:wdo,
como me incumbe, immediatamente que chega-
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as üespezas 8 seu cargo, e especificado os objec
to~ ~m que elIas devem ser empregadas em cada
huma das Provineias do Imperio t e se tornava
por isso ociosa na p~e~e"ça da L~i ~ ordem dp
Thc~(}l(llw para lIutorisur especialmente ii disp,j
&içi\(). ,Ie taes quantias; or.lena que a Junta cum
prull1,,!,Qr_dt',ns,que, Ih~ fôrel)l f!xpedidas por cada
.hum.dos respeqti~os l\linistros, sobre a despezas
da -sua Ilepal'liçãn, dentro dos limites marca~{)s

em.lI di~a Lei, a qual, ha vend9- e·lhe jú en viado
ollicialmcn,u:, nenhuma \lu vida póde occorrcr
p:lra.e oumpl'jmento do que qgora se lhe recom
Olcnda. Narciso Xavier ue,:Bnl'l'ps a ftlz. Rio de
Ja;l~Íi'o" elp 15 de Junho dfl 185 .. -Marianno
~i~tp Lobato, primeil'o Esc')pturario, ora eUCllr
re3adll,\h! Contadoria Ge~al da segunda ,R~arli

ção,,:j fez escrc,,,cr:-Jo'é"Ignacio Borge
N~ ta' ,Çonfol'mirlar\e e expedirão outras para

as I)Iai6 Pro,vil)Gias do Imperii1.
( !. ) 1

pORT A~T~ 'm; 15' DE JUNHO.

r.:J;anllsdtipto atlthenticp.

Comt~nao ter p3rlído da l'.'ovincia de lUinas
p~rll P.'ta hllçn'\feÇlente reformarlo de nome 10'

noccncill Jo' ç,tia Fonseca, que ali se acha pro
nlmcia_lJ'o em deiassa 'Pel ' crime de seductor de
e51:r'al~os panl se insurl?ircm Contra seus senhol'es
e pertut:l~al'~m:a p.~i'" tranquillida'le publioa;,
orMnól ti n.egencia "OVI orià, em nome rio Io:í
perdel'or, qUI; Vm. ponha e'ih actrvidade todas a's
diligencias que fôrer pe5~i,,"eis, afim do mesmo
er pres", pr8cur~nJo, com todo o segredo, in

formar-se lIa '/lIalidacre' deste individuo, suas
rclações e nlOl'a\la, pois coo ta tambem que fôra
de ta C9rte para. aquelJa Provillcia. de Minas.
:Ocos guar,le a Vm. Papo. çm J 5 de JUlJho de
1851. - Manoel .1o~é de Souza FrançA' - Sr.
Desembargado!' Ajudante do lntendenté 'Geral da
Policia. -.Ii c!ta·,çe d {l. 41 V. do Liv. ~ J da CÓl't~.

PROVISÃO DE 16 DE JUinlO.

Coll. Planchcr.

Jn>idgnacio Borges. c~, Faço saber ú Junta
I1n Fazend'l rlól PI'o"incia de S, Pedro do IUe
GrllnJ<: rll) Sul que, sendo presente I. Regencia
!'."ovisnria. cm nome do Imperador: I·, o om
CIO da mesma Junta, de 114 de Janeiro proxirno
paq~ Hlo, pedindo a confirmação do Cdotracto das
Capatllzill da Alfandega, que hll"ia arrnmat:Jdo
pcln tricnnio de 1851 :J 1855, do qual enviou
n~ condiyõcs; 2°, outro do Presidente da Proyio
cla, de III de Março, representando a incompe
tencia e injustiça t1e tal arrematação; 5°, hum do
~oneelhn Pro\ incinl , exprimido no me mo sen
lill,. e ,lirigi:lo a esta Repartição pelo i\linisterio
,III TIIlpel'io ; 4", outro do Concelho Presidencial
r.Om igual r.>pinião; 5°, hum reqneritpeoto do
CMjlo i\I"rcanLil, com 70 nS'i«natura , recJa
lnn11l10 n allivio da oppress:io que aquellll arrema.
ta~;j!) lhe cnusa\'II; 6°, hum segundo requeri
Illcnllllln negociante Manoel Gonçalves C:lI'neirlh
prO['~3ido por hum omeio do Vioe-Presidente ,

'1'0)10 "II.

datado em 19 de Abril, com a ~esma reclama
ção; o que tudo' "isto e ponderod,/)"pela ,mesma
Regencia PI'ovi:;oria, resolveu Ilega,rla ~ila appl'll
,Y:lçã.? á relerida arremalaç~o, pelo' "loti \'0 qllF
se vag p(lnderar; 1°1 que (l art, 14 .1<] .r,d. t1u • 5
de Abril de 1818, cm que pal'eqc havlll'"o ~

dado a Junta, '1uiz uuicamenle occor.'er la I:.ç 11
dade .do expedicnto cm bendicio (lo çommerCJl
seUl pretendcr utili ar' a F'lzcnda P,ublica com
tal proTidencia; eXIIl'qilancja que conllneltctl a
Junta em su'. arrematação, quand.), pela condi
ção n. 50, e::tiplllou que a metn,le ,lo quc e
mandava c@hrar pOI' cllua volume l:nlrólSSl1 no
Cofre da Junta i 2°, que, iml,l0rlando !luma Lal
condição o me mo que o estabelccirr~cntn 'e
buma nova imposição, só compete ao I'óder
Legislativo fllze-Io, terJ!'lo a inicintil'O na ~alllara

dos Deputados; ;)0, que ha\'cndo jil-hullla ln xli
~obTe as embarcaçÕI:' que fazem a \It~scarf:a .10;
generos de importal;ão contra de <l-Uillda 'lll ,
nmbas applicadas a. ben,.jillio cio' .·tll)ólt01i !ln al'
ma:l.Om' e ponte dn Alfanclí!ga, ~eria oIetll'l~ialn,

op'pressivo continuarem estas com, a outra nOVa
creada pela arremataçã(,) da~ Cal'atnzia', e CIl~O

se quizeose abuür ns antiga, pela sub 'tiluiçLIO tia
moder'Ja, tambem seria hlllTla u, ul'pay,io ue ju
risdicpão pr<lticuda pela Junta; tio, lill,dmclltn,
que tal al'l'ematação nelll ao meno' telll cm ill'uill
a pratica da Alrrin-!ega t1c~tl\ Côrte, p,'rqllC, h;1

yendo·se arremat'l-.II" no Cuncl\llln d,. Fa/,l:lIlla o
contracto d,ls Capatazias nc ti: ultilllu tricnnin .
'nada se e tipulou em h neficio da Fazentl'l Pu
blica, alim de que e te accrescirno n:lo nggl'llVa- c
a condição dos importadores e o preço da, f.lzl'n
d~s, O que tudo e lhe participà r 1'3 mil intr'l\i
"'encia e execl:cão. João Jo,é rlc Brito (;OIllC-i ...

fez, Rio de Ju~eiro, em J 6 ue J unho ,,(~ 183 ..
l\1arianno Pinto Lobato, primeiro Escripturario"
ora encarre;ndo da Cootadoda Gcral ,ra !wgun
da Rcpartição, a fez escrever. - J o é 19nacio
Boi'ges.

PORTARIA lJE 17 DE Ju;no.

lIhnuscripto auLhentico.

l\'1aorla a Regencia Provisoria, em nome do
'Impl!l'ador, [>ela Secretaria ,Ie E"tallo dos IJg,,
cios da Ju~tiça, pnrticipar li Cnmara 3Julli(;il,al
desta Cidade, para ua inlcIligencia ,qUI; I'I'la
Reparli~ão da Guerra, fil:ãn expe lidas as I;OU II 

nientes ol'llen para erem di peo 'ado, rio eni
co da sua linha os Bliliciann; em qUl:1J1 I'ecahir
~ nomcação de Guardó.\s i\luoicipae. L'alacio do
Rio de Janeiro, em 17 de Junho de 1531.

Maooel José de Sóuza França,

PROCLAMAÇÃO DE 18 DE lu~nO.

llDp, &folIO.

Brazõ!eil'os! - Cumprindo com o dever que a
Constituicão do Estado lhe incumbe, a vossa As-.
scmbJéa Geral Legjslativ:;1 procedeu !l eleição da
Rcgencia Pcrmancnt(~ (Iue deve governar O mpe
rio na mil)orit1ade do Sr. D, Pedro II, guardaJas
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ANHO ílE' r<8S1.
as'fórm'as que ~ão prescriptas na lei.respectivas',
obti'verão a maioria absoluta de votos os Cidarlaos
Francisco de Lima e'Silva, Jo é da Co~ta Carva
Jho e 'João Braulio l\lohiz. 'Paço do Senado, .tlm
18 de Junho de IS51.·- Bispo Capellãu:' 1M,
'Presidente. -l\lano:el dos Santo. l\lartins V'aJlijs
que , Secr~tario. - Visconde de Caethé, Secre
tario. -Joa-qllim Francisco Ah'ure BranC'O 1\10
Diz Barreto, ·Sêcrelario. - Visconde de Congo:..
nhas do Campo, Secl'etarin. .

sujeitos aos direitos de entrada todos '08 8éDelJ
e efl'cit,os que viessem âs >Alfan\iegas, ainda ..
mo os que se de tinassem para os Arse_.
Casa Real. LUas pódc ooUigir-se de huma ~eJll6.

lhanle disposição' que a mente do Legi d.
"fosse o comprehender nest6,preo,:ito a mob'
trastes usaiios que acompaohão a hum hom.
de hom p~ra outro porlo?' Ningucm o dirá; 1*"
~u,e, a er c.ta a intenção' do Alv3I'á , deTtlr.
hião cobrar direitos lia roupa c calçado qu
éoibprehen,de no fato dos passageiro, o quealill
nunca se praticou, e seria absurdo o pratica.l,

HIt, pórtanto, inquestionavel que a lei qui
urncaniente U1lJlhorai' a ál'recatlação, aproveiulJo
do' os direitôs de generos·e cffeitos novo, ..
el'ãó importado, 'e que até então estavão alU~.

dos pelas privílegio's que exi lião, extirpandolt
meSIno tempo os abusos que, COmo j'á dI se,~

bavião introduzido, e nunca suj'eitar a diteilll
genel'os e cffeitos que já os havião pago quandt
forão levados. ús lpjas c arrpazens em que o po·
suidor os comprou. Huma intelligencia tão elT&
nea seria sem duvida qualificada por iniqua,!
c mo tal exercitania cIa~orosos qucix;umes opa·
.tra o Governo gue a deitt.asse pço?cguir, com,
infeliz(nente já tem aco),lte9i{4-0, e he por isso qll'
v. S. deverá clImpl'ir o art. ;1° ,do ALvará OlJl quel'
tão, de confqrmidade CQQl ponder.ações que
anabo de fazer• .D~ÇlS guarlle a V. S. Paço, ea
20 de Junho de ,85,. -Jose Igna,cio Borges.
Sr. Conselheiro Jl.jiz da A~?dega desta Cô!lf,

A.VISO DE 22 DE JUNIIO.

Manusqripto autheo ti.ço.

O'preto qQe se faz suspeitoso, e cuja prisãofo:
recommenuaçla pelo Aviso de 11 do correnle,
he natUl'al do Haiti, fana aliogua franccza; 01

P<ll:w&,ucza, q e oaturalmente falia, dcveria na·
turalmente ser ,'ieiada de barbarismos daquelll
outra; e, portanto, huma vez que não se ,'erifi·
quem nenhuma desta circum tanc'as, no que
Vrn. acaba de commuQicar p,elo seu officio delo
do corrente achar-se pl'e~o, o maoduril pôr ~Ol

liberdade, contióuartllo todavia na's diligenClll
qllP-<a talrcs'pcito se lhe tem feito. Deos guarde
li' iVm. P,rço, om ~2 de'Juuhellde 1851.-Mf
'ooel Jósé de Souza F,'aro a~ -SI'. De elllharga
dor Ajudante do ]'ntende~te Geral da policia....
A GIUlr3B ci fI. l~4 V. do Liv. I J. . .

AViSO DE 20 ,DE JUNHO.

Coll. Plancber.

111m. e Exm. Sr. - R.esolvendo a Regencia
Permanente, em nome do Imperador., que os
alimentos caritativos e o precLo vestuario, man
dados .abonar PQr Provisão de 21 de Março de
1829, aos sentenciados excluidos dos Corpos Mi
litarlls, os quaes alimentos e vestuario erão até
agora suppridos irregulnrmente bun pelo Arse
nal do Exercito, e outros pela Thesouraria Geral
das Tropas, sejão. d'ora em diante, pagos exclu_
sivamente por esta ultima Repartição; assim o
participo a V. EX'l'<JTa S'Cu-conhecimento, e afim
de que expeça as; ge~essari8s ordens aos Com
mandantcs das Fortaleza~ deste porto, para seu
governo, e pnrà"que os respectivos Almoxarifes
se enttlndão com o Thesollreiro Geral das Tropas.
Deos guarde a, V. Ex, ,r~kacio elo Govel'l)o 'I ç[ll
20 de .Junho de 1831. -~p é Mannel ~e Moraes.
- Sr. José Joaquim de' Lima c Silva. ,

Nesta cO,nformidade e data se esqre"eu aq 1'he-
soureirli Geral das Tropas.

A.VISO DE 20 DE JU ',RO.

Em resposta. ao offi.cio de V. S., rle 27 do mez
passado, cumpre-me dizer que a remessa da re
lação dos processos peud~ntes nos J'Jizos crimi
naes deve ser feita luensalmontê, na con forli'ti
dade da' Portaria de 4 tI!! Dezembro de IS24, e
não por trimestre, como detérLDinou o Avisér de
50 de'Junho de .82S: InClusos reen,"io a Vi. S~,

como eiXigio, os :3 doeumantos que aoomp;mhú
rão o sel,l dito omeio. Deus guarde a~V. S. Paço,
em 2'(;) d~ Ju'oho de IS::h.-Man.oeLJosédeiSouza
França. - A cita-se á paiJ' 44 do Liv, 1 1.

Mannscripto autbenlico.

Ao rISO DE ~O DE JUNIIO.

Col!. Planchcr.

Para s<llisfazer á..I:C.quisição de V. S. , que por
uifl'erentes occa iões me ha feito, sobre a intelli
gencia do art. 1° do Alvarâ del8lS, cumpre-me
ponderar-lhe que, !L1dos os pri rile.gios que tiuhão
"'aria corporações c iQrJividuos de não pagarem
direitos de entrada pelo gelléros q\IC mandávão
'Yir ,para ,eu consumo, e conhecidos os abusos
que a tal pretexto Sé havidO introuuzido; '\eio a
Lei para reparar e te desfalque ua ~'enda publica,
c para isso expressamente decJa rou que fical'ião

AVISO DE 22 DE JUN!JO.

lIIanu'lcripto ~uthel1tico.

Em .soloção' da' du vida o1l'erecida "pelo DI'
~s()\:nbargador Corl'égedol' do Crime áa Côtle

'Casa" no ~u offi6io,quc ,aco,mpanhou O ~e r.
dfl 20 do cQrI'Cnte, acerca do réo JoaqUim JOft
Nunes, .da Villa ele S. SalvaDor do Call1PO!'
-inaoda a Regencla, em nome do Imperador,
i'. S. faça promov(ll' pelo SoHcitarlor da I~
o preparo dos aplos e extracção da sentença t
gando-se todas as custas pelo cofre dcs a Ik



A 1'111'O DE Il3L

ManU9CI'ipto aulhcnlicu.

AVISO DE 25 m~ JUNU'O.

Scotlo-UM: pl'~6eot~s, por dOlls omei,o' do
EXIll. ~lil1jJ 11',0 .Uo1 illdrinha, de ~ 1 e lI5 do correQ
te., a' novldadc.s qu~ hnuI'cr;lo entre a roondas
municipa s do CI1 di~trictfl e o :;\0 Tenente da
Al'Ioaua Gerl'asio lU:lUccho, nas noitll do lliall
17 o 21 ,em que até sc cl.e.goll ao exeesPII de
hum OJ,ltl'o OUicial o tiraI' .10 poder de huma
das dita rondas CJue o tin hil prc o por . c lhe
r,ltel' u.peito o dito ~o Tenente na frequencia
com qllC divagava tlc noite pela rua FOl'mona da
Cidade UI'a, ocçorrendo a circumstancia de ler
<IIi me.mo feito huma dI' ordem pooco dia an
tes e 'er con hecido por h0411l101 rix!l o o de oa~

ra"ter viol('ntn , não pa so dlJÍltar de estranhar
a V m, o 5ilenc;io CJue 1j!1Il I{u~rdado comigo att:
hoje ao dito re peito, ClOOlO e O ~lini terio da
Ju ~ica nenhuma inrelligencia Ilel'esse ler com
a8 A,'oloridade' Policia~s, I>~uindo'se daqui,

4J ••

Coll. Plnnchcr.

IIlm. e Exm. Sr. - Sendo pré ~nte á. Reglln
eia II officio de V, Ex. de 29 det'~ar90 dr, te aQ
np",em que, }lor oceasião d,~ estabelecimento da
Spciedadc de Mineracãp de ouro, deDomiDatla~
dps Sei Al",li~os- 'olicHa saber;o ~j1es ,Socie
dade., aindf\ me-mo ,de acionacs, podem e ta
bclecer-~e ne sa Pro' iDeia "ClU permissão do Go
'el;\lJl, escolhelldo o,s terrenos deVO~\lto~,ça,brin-

rI. 95 se\ls trabalho;; 0\1ue uem quizerern i e pon
deia anece s~dallede pl'o\'idendlls.que rc.gulem 'IS
aeg.uisiçõ'iS d<J,s terros ç aguas min('rae, , i.\fi,n de
se ev~tarem desavenças e contCJ1UaS, Il/l!nda a
mel\I\1,\ R,!:gencill , em nome do Impcra9QI';J de
Clll,raL' a V. Ex,. que, quanto áque\la PlilUCi 'a paI"
te, o D,lfcl'eto de 27 d,e Janciro de 18:1-9 jú Melll
I:OU porlerem os subtlitos eleste Jmperio cll1pre
hendel', a miperação nas terras de, sua proprieda
d, por Djleio,de. Cpmpanhias de, acionaes pu
EstraDgcü~os,asquaes po~em livremente f9rmar,
sem p,a.ra i so preqi al'l~ml de autoçisação; não
deveJld~~ 1101' cpnsequenci[J" V. Ex. obstar ao es
tabel~cimt:oto de.sa Socieda,de~, hqm;l vez que
se ,'eriflque. aqlJe\Ia eondição da gropriedacle do
terreno, ou seja havido ou COf)cedido por meios
e titull?s legaes: e se ob ervl~m os llegimentl)
d'ls, '1lerras e Aguas l\lincracs, com as mais Leis
e' Ordens em vigor., Qu.anto porém á segunda
R~5le." nesta data se I'emelte o citado omeio á
Ca!D~ra dos Senhores Deputados, pora n As em
bléa Geral Legi lativa providenei;lr como julg
conveniente. Ocos ~\,Iarde a V. Ex. Palacio do
Hio de Janeiro, em lI3 de Junbo de J851.
José Lino c-")otinh.o~ "- Sr. Miguel Lino de
Moraes. ,.

AVISO DE 23 DI; JUNHO.

de Janeiro, em ~5 de luO'bo de 183J.-Jo é
Lino Coutinho. - Sr. Lpureoço José Ribeiro.

A.V:TSO' DE 23 DE JUNno.

Manuscrl.pto au,tb.entico.

~ , I
A Regencia , em nome du Imperador, maneI,a

pa~ticipar,a ~m. ~ para sua iotelligeucia , que já
forão expedidas as 00nve.oieotes ordens ao Gom
mandante das A,rmas da Côrte pal'a se pa~sapem

as :I companhias de inf~ntaria da Divisão Militai'
de Policia que se acha I'ão em quarteis arruina
dos, patl! as 2 do q,uart Lde Bragança, donde
sahio o B~taLhÍlo de Caçadorç 1\. J4 de l'linha,
DMs gijarde ii Voo, n~Ço, em 35 de Junho de
18jl.-~lanocl José de Souza Franga. -SI'.
Desembárgador Ajudante do In~~ndente Geral
da Policia.

A. VISO DE 23 DE JUNTIO.

t (1) Este J:éo. condemnado, por AccorflãC! de 3 de -o·
8mbro de 1810, a 1.0 annos de degredo para ~lo~aLUbjque,

sor Decreto dc 1.1 de Abril de 1.831. teve a commulação
ellcl em a pena pecuDiaria /lc4:800:t>, applicados a bonia

Casa de Correcção na Corte.

Col1'. Planchcr.

A Regellcia, tOlünndo em consideração a du
vida que Voo, orrerece no seu ollicio tio 14 de
Janeiro de te anno; sO~re. p d~ve!; ou não con
feril' o gorito de Bacharel simples aos estudantes
que entr50 para o (~"'an;'o dI; se Curso Juridico,
~ lorrna"do Cap. 12°, § 4° do~ EstatulOS, ou e
ao deveQ\ te\' ,o de Bac1J~l'ei fOI',ll;la,Uos- quando
rl'q~entem.CO(.l.l approvação ~C)do 95 ciucQ annos')
CIIITloAispõc o al't. 9" da Lei, de 1 ~ de Âgos!O
de 1827, manda, em nome do ~mpel'llI'or7 dO
C~i'lll' a VIJ). que, ú face drJs a,rts. 1",9" e I')Q,da
Clllllla Lei os estudantes 54 pCl,dl1111 (;OU 'eguir
g~áo' depois dll tcre,n ilpreodido no c 'paço de
CIUCO annos as materias que se ellsiná,) Cll1 as
n?~c Cadeiras de que e compõc o jCursos Ju
rldlc\>S, e nllllas ,con eguido a,PlFo\'açãu; ~ que
e ,e gr' s se li.\\lil~ ilQ de.Baeharel J[orlJ)ado e
Dontor, com exelu ão do de imple' .Bacllarcl,
q~e, não tendo sidl) c.'I;!ire' amenle adgptado pela
dita Lei, não PÓdB existir pelo ue pelle. tralão
os E"tatutns, que apeuas inte.rinamenle reglll~o
oaqudlo em qu~ fôl'em applicayci: c a e.lla e nao
0ppozerem. Deo guarde a Vm., fal,lCio- do Rio

ção, 130m regresso para o Tbesouro Nacionsl, rc-
JJleltendo-se pàra isso a conta a esta Sec~etaria
de E tado com ó instrumento da sentcnca 6 de
precado, para as Justiças ria ViIln de S. Salvado!"'
lhe darem execução ex-efficio, afim de se paSsa
rem as Ctlmpelentes ordeos para o dito e1l'eilo
por esta Repal'lição, pois que a final o réo agra
ciado (*) tudo ha de pagar pela me ma execoçãn ;
fiCáodo'assim resolvidaS1:odas as dll\'idas,l inclu
'Si.e dos emolumentos dos Juizes. qnenão he dá
intençao do Governo prejudicar. Paço, em 22'

de Junho de' J831. ~ Uanoel José de Souza
França. - Sr. José Paulo <.le Figueirôa Nabuco
Araujo. -Acha-se li fl, 4'5 do Liv. Ilda Côrte.



AN.lfO DE 1831.
por veAtU1'l!', a impnniJadll de hum delictá de
tanta tl'au~bendcncia, qual hc o tIa tirada d~

.bune pre o do poder da Justiça. sobre o que
dcvêra Vm. immedratàmenfc tel' fdto auto e re
Illctlido com o r.:olUp~tel1teomcio a esta Secretaria
ue Estado, pt:1o menos quando não qui:tesse di
rigi-lo imOlcaiatamcnle a algum uos Juiz~s Cri
minac. Portanto. ordeno-lhe que , passando
li fc1rrrl3r, sc'rii pel'da de tempo, o dito auto d~

corpo 'de d\!li,ctb , 'CrIl '1 ue dcverúõ ser perguntá
dos, deb3iXo de juramento, os cidatlã(.s que
COlJlpllphão a dita ronda d<l cujo poder se liroú
o pre50', o l'emé'tt3 Vm. iI dita Secretaria dl1'
Estado, ficando adverti"do d~ que por ella
deve pal'ticipal' ao Governo toda. as novidades
que' h"uverem no selJ. districto que respeitem á
tl'an~uillitla'de e st!gurança publica, logo que
Jcll<is ''fUI' ii formadu , não pretel'indo nunca fa
:ter os Cll\'pO~ de d~lieto que os caso~ pedirem,
pata só~re'elles se podél' proce('er legalmente
/l'oolra os curprldos. Outrbslni, o previno de que
o,; milita'res nenljúlh.pl'ivi'li~gil) tt:rn quc os isen'te
de ,eTem presos c'm fl11f)rante por qualquer ci-'
dadão ; ant,:s cs$e pl'ocedimeoto se 'acha mui
expressll ,~terminantemenlenutol'isill1d pelo AI
"':ir;'l ,com for~a 'de h:J, de 21 dI:! Cíutubro de
1,65, nos §§ 60l e 7·; de've 'V m.,~pol'ém, 'pl'ohi
hir que as l;onJl!S :'tpalpem;uãu só áos Olliciaes
l\lililares, como 'luaes'quer péssons 'cÓnhecidas,
que pelo seu' carac'tér paci'&co, não ~ão suspeitas'
á tranquiUiUhdil publica, ba 'tand<> por isso qúe
qualquer dos cidadã' s que compõe a ronda co.:
oheça o -individuo, pois que sem pl'eruizo do ser':'
",iço se pórle muito béril ob ervar e 'ta attenção.
De09 guarde a Vrri. Pa fi , em 25 de Junho de
1851.-1\laooel José de Suuza França.-Sr. juiz
de Pat da Fregpezia de Santa Anna.--Acna-se á
{l. 46 do Liv. 11. ...-

AVISO DE 25 DE JUNHO.

Monuscl'ipto 3llthentico.

Achando-se presos cm custodia, na Fo\'tal~là
ele Villegaignoll , os cidadãos Cypriano José Ba
rata de Almeida e João Primo, que ua Provin
cia 11(1 Babia forão rcmettidos a esla pelo I'espec
lho Governo, como medida de scgol'ança pu
Llica preveoliv3 das comnloções populares na
mesma Pl'oviocia , por :'e acharem os referidos
cidadãos implicados 1111 pl'onurlcin ~c huma de
vassa de que ali se procedeu pelo fl:ilo de sema
c11inar scrluzÍl' a trapa da eidadc de S. Sah'ador
para pegar em armas contra as antoridades cs
tabelecidas; e, convindo qoe esta medida dc
circlllllstancias não exceda os limite' de huma
razoavel cantela justificada pela Suprema Lci
dos EstadlOs, uegenel'an(lo cm opprcssão dns di
reitos inclh'iduae do cidadão, manrla a Regen,
cia, em nome do ImperadO!', qne o Desembar
gadol' encarregado da Inlendt:ncia Gel'al d" Po
licia da Côl'te faca intimar no' dilo~ cidadãos
Cypriano José Ba;'ata de Almeit\a " .1oiio Primo,
quc, sendo esle o motivo da sua pris'o. e estan
do obrigados a livramento pela pronuncia de que

se trata, se lhes facilital'úõpelq·Governy,o ~
ou de justificarem aqui perante o Cor.reged
Crime do Côrte, se isso lhes lher a hQm, rAA
ciando eHes n fô\'o do domicilio para esse 81ft·
ou de regressare.o á prisão do /Re.mo d,omi'
pal'a lá demandal'cm seu, Qir~ito, e q/lll • bat'
dos ).Uesmos sua declaração por escripto li

respeito, a cnde a esta Se..cretaria de Estado"
se d8l'i;m as provirJellcias qu.e f&rem nllces'o'
Dens guarde a Vm. w- ~1anoel Josç de 5n
França, - Sr. Desembargadol' Ajullaote "~J.

tendente Geral da Policia.--:.Jelta-seá fl.flm
47 áo Liv. II.

DECRETO DE 25 DE JUl'iHO.

Cull. Brn.

A Regeucia, em nome do ImpCl·ad..r o t

D. Pt:dro II, tem sanccionado e manda qll'
execute a ResoluçiiG ,seguinle da As,ernbléaG
ral: "

Art. I. o Ficão crcadas na Ciuade da Forla
:ta, Capital d3 Provincia do Ceará, 3S Carlei
de Phiiosophia racional e moral, Rhetol'ica, G
mctria c Franccz, com o brdcnado de 6oo~ ..
cada huma. .

Ar!. 2, o Fica igualmente crclida na Villa iii
Crato, cabeça da nova Comarca do Cnto,"b
Cadeira de Crammatica lal'ina eom o ordenado.
40o:tl> réi • ,J

~rt. 5.· Ficão re\'oga<las todas as Leis,
rás, Decretos e disposições em contrario. .

l\lanoel José de Sou;;a_ França, etc. PalaClo.
Rio de Janeiro, em 25 d~ Junho de 1851,It
da Indepenuencia ~ do Imperio. - FrancisCJ~
Lima e Silva.-José da Costa Carvalho,-J
Braulio l\loniz. -!\lanocl José de Souza Frall{$

DECRETO DE 25 DE JUNHO.

CoU. Braz.

A Regencia, em ·nome do Imperador o 5r,&
Pedro II , tem s.lnccionado t: manda que 50 •

cute o que resol veu o Assembléa Geral Le
tiva sobre ResoluçãO do Concelho Geral·da
"incia da Bahia. .

Art. I, o Nas Estações Publicas at:sla Pro
cia não scrão aUUlittidos escra vós como tmb
dOl'cs ou como officiaes da artes neoéssarllll
emqu'aoto houverem inl;enuos ou libcrtosqll
nellas queirão empregal'-se.

A.rt. 2.· Os ditos ingenuos ou libertos ftJj

call"'itlado!l par'a trabtI1harem ou cxcrcitar.elD
respecti \ as artee por meio de Etlitaes, nao
mente affixados nos lugares publicos e po
d3S Est"ções , mas aiuda impressos naS folbll
declarando-se nelles os jernaes que hão de I

cer, e ontras quaesquer \'antagen ,se;u hOUI

Art. 5.· aillda depois do praw marcado "
Etlitaci , appJrecendo pesslJas livres qucqu,eJ
ser aUlIlittidllS, .:leve-lo-hão logo ser, exclUIU
sc os e'CI'a\'os que estejão trabalhando oU e1Jt
cClldo algum! arte, porque não homes cIP
soas Iivl" s.



ANilO
.Art. 4.°, O: ,Chefe d~Jq~"alquerRepartição r 

blica , que coqtr~viq , 4s .presentes disposições,
pela primeira vez ser~ ~bl'igado II p~gar de su~
{atenda aos t:scra\'os os joruaes venCidos; e, no
oa:<O rle estaren~ já .pag9s, reg orá a sua impor
tanei .. , qne I'cverteril em proveito tio munieipio.
Pela seguncla vez fica"ú' sujeIto li mesma pena e
a tre' mezes de suspeR.ão j E nela terceira vez
de, mai qec\arado inhahil I?ura continuar lIO

ex,·ercicio "<lo emprego.. -. •,
Malll el "d'sé de Souza "França, etc. Palãcio do

Rio de Janeiro, elu 25,de Junho de 1831 ,.10·
da Ioti(~pcl)deooia le ,do Imperio.-Fi·ancisco de
Lima e Sirva. -José da Costa Carvalho.-João
ni'aulio Mqniz. -lIlalloeJ José de So'uza França.

cretario ~\) Supremo Tribunal Je JU3tiça incum
be fazei' ~paa a esc1'Í~ta do respectivo expediente,
podendo par esse eIreilo tel' os Escreventes que
bem lhe COIHíCI' '. autOl'isauoj pelo mesmo Tri
bunal e pagos li 'U" custa, eonforll1e be pt,r De
creto olll~rga"O- .a todos os Escl:iv.Tcs, qUlIudo
não basle o' 'lue a Lei de 18 de Setemb'ro de 1828
Crt:Oll COllll)rc!en,ado certo rara r.SSe el1't:ilo 000 o
nomt: de OlHcial de Seerelariu, lia intenção de ha
ver pesooa detefll1ill.ula e pratica 110 sel'viço d"
casa que podes'c "uiJstitni-lo no' SellS illlllcdimen·
tos. O que plll'tidpo a V. Ex., cm I'csposta ao eu
omeio d~ 21 .10 corrente. De<J3 \!uarde a V. Ex.
Paço, el~1 27 de Junho de 11l5 .. - Malloel Jo,é
de Souza [o'ran~a.-Sr. Jusé Albano Frago '0.

CoB. Braz.

AVrso DE 28 DE JUNHO.

DECRETO DE 28 DE JUfiJlO.

DllCl\E'1'O UI-: 28 DE JUl\rro.

eoll. Braz.

A Regencia, cm nome do Imperador o Senhor
D. Pedro II, lClIl sanccionado I) manrla ql1e se
execufc a Llesolurão sr.guinte da Assewbléa Ge
rai:

Alexandre Mada de Cal'v&lho c Oliveira, nas
cido em Portugal, de pais hr:lzileil'OS e com do
micilio ao Impel'Ío, que foi Capitão da guarnição

A Reg.muia. cm nome tlJ Impcl'lldnr. ha POI'
bem" anooiónar e mandar qne se t:xecnte a ~

guinte Re ofução da AsscmLJléa Geral Legi loli
va, tOlIlrt.ia sobre oulra ,lo COIll:elll() Geral da
Pro vincia de tinas Géracs.

Art. unico. Fica cl'eatla uma Escrda cle Pri
meil'as Letras para flH:niIlO; 110 A....ayal de 1\lnt
tozinhos, na conformidade da Lei de J 5 de Ou
lubro de IR27'

l\lanoel Jo-é de Souza França, etc. Palacio
rIo Rio c1,: JaneÍl'o, em 28 de Junho de J851.
10° da JIIIICflt'IHlcncía ,: do Imperio.-Fl'lInciseo
de Linla e Silva. - José da Costa Carvalhn. 
João B\'Jlllio Moniz. - Manoel José de Souza
França.

PORTARIA. DE 27 DE JUi':fiO.

CoB. Plancher.

IIlm. e Exm. Sr.-A Regellcia, em nome tio
lmperaJor , manda declarar a V. Ex. que au Se-

DECIrnTO 1m 25 DE JUNllO. I

Coll. Braz.

A Regencia, cm nome do Imperador o Senhor
D. Pedro II, tem sanccionacIo e manela qu'c. se
execute a !le olução seguinle da Assembléa Ge-
ral : "

Manoel 'Pinheiro ,Ie Almeida, natnral da 1'0

"inoia de ~la tto (; rosso, e,tÍl no gozo dos direitos
de Cidadão Bra1.ileiro, e como tal com dirf\ito 80
posto que lhe competir no Exercito.

Manoel Jo~é ele Souza França, ele. Palacio do
Rio de Jandro . ':11l~5 de Junho de 183., lO"
r1a Independencia e do Jrrlperio.-Franei~code
Lima" Silva. -.José da Costa Cill'valho.-João
Braulio Uoniz. - Manoel Jo é de Souza Frooça.

'DECRETO DE 25 DE JUNHO.
( • ';1 ' . r

Coll. llraz;. M~nuscrjpto ~ulheutic().

A Ucgendia, c.m nomé do Imperado\' ~ SI'. D. - I1lm. c ExlU. Sr. _ t:cn,lo in.lispensal'cl ao
Pcclr~í II, 5iJnCCl~ha e manda q?e se <!xecut~ a ~t:rviço da Policia desta Cillatle que !;lI ellcarl'cgue
se~ulOle Hesoluçao da Assemlllea Gemi L"glS- al)S Juizes de Paz della prover· c cada hllm Jos
lall\'3 : . _. " . m smos oe hUOlll Ordenanca de Cavullaria da
. Art. 1.°.Flcao dispensados d~ ser \"IÇO .la 2" Gua da Militar da dita I'oli~ia, alim dI: IC\'arllOl

1Inl)a (IS ,Jul~es rle Paz c seus OffiClae'l. os Vereu.- ils div.:rsaS aqtoridud~s C(IOI qUI:m ell"s ,e hou
d.ores c mais EmJ)I'ega,J~s nas Camal'as iU UOI- '"erem d'r. correspon,Icl' li" olJicio:; lleccssal"Íqs,
Clpae", durante o exerCICIQ dos sens çmp ,.~gÇls. manda a Ue"ellcia em nome 110 InJllt:rador

A 1\.T- - I d'd' '" ..,
!'t.2.0 nRO ~?O compr,elen I o.s no arllgo que V. Ex, passe as OI,.I"ns IIccessal'i,t" alim de

pre(lcd~nle 06 fIla]pre.s, e Ajudantes. do ~Ol'pOS que elles scjão pI'oviuos das lOeSllla, QI'(II:nall-
?a 2' llOl:a como OffiCl.;Jes d,\ I", CUJO, se 'V}ÇO hc ça~. Deos gU3nle ii V. Ex. Paço, cm 28 de Ju-
lIleo~pat'~el com o~ empr~g?s de~'gnados no nho de 1831. - ~la 1I0el J() é de Souza Fr'lIlça.-
me.I1l"~lrllg~._ . SI'. J é iUanoel de Mol'acs.-.dcll/I-Se á /l. 48 do

Mt. J. ° FlCao revogadus todas a Lel~, AI va, Liv. I I. "
ril. e mais ordens em contrario. II

José ~lanoel de ~lol·tJt:~, etc. Palacio do Go
"orno, cm 2Ó de J unho de 1831, 10° da Inde
pendeocia e do Imperio. - Francisco de Lima e
Silva.-José da Costa Carvalbo.-J9ão ,Brpulio
l\loniz.-Jos~ ~lanocl de: 1\loraes.
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DEcnBrO DE 28 DE JUNHO.

CoU. )3, azo

A Regeneia , em dome do Imperador, !la por
bem sallccionar e mundál.' que se e.xecule,a se
guinte Resolução dá As ombléa GemI Lcgi lati·
"V.a ,tomada 'oh're outra do Coucelho Geral da
Pro"inci'a de íUinas Ger:ies..

Art. unieo. Fica creada uma Escola rle Pri
meiras Letras para meninas no Anayal de Teju·
co, na conformidade da :tei de 15 de -Outubro
deJ827' :

l\1ano~1 José de Souza França, etc. ,pQ aeio do
Ri'O Ue Jll'neiro? em 28 de Junho de .851 , lO'

dtl Inde ebslêóoia e 'do lmperi,O' -;- Francisllo de
Li O'l â" ih1a!'-José da Co ln Carvalh/), _João
Braulio l\loniz. -l\lanoel .10 é de Souza FI'an~

DECRETO, DE' 28 DE JUNUO;,

DJtpR,El'O DE, 28 :pE -TU 'UO.

CoU. Braz.

A negellcia , em riome do Imperador, ha por
l1eID" sanccionaJ' e mandar que, ~e el:eeute ~ Ae
guill li: Resolt!1ção tla A,ssembléa ,Geral Lesi~I~li

"11 , t.omada sobr'c outra do (;oné&Jhp Geral.""
Pl'olillcia de Mínas Gerae ,

. uuiGo. Eieáo eadas, iutcrinamoole I

a de Pl'imClil'a Let as nos A.rl1ayll'es ,d
seo} q'l , A.,'a:ms,.Ga...oban.<1ella,. AlegrIJ5 o Bu
I'ity, na conl'ol'midad da Lei de 15 de Oulubt~

de 18~7> . I '! .
lUanoeL José de SOll'Za França, ete. Palacio

Riode,Junciro, em 28 de Junho de ,83., 10'

du Independeocía do ·'Imporia. _ .Franêisco ~r.
Li e Silvt;I\·-!....José da Coslla Cal'valhõ,-JoaO'
Uraulio l\loniz. - l\~ª-nQ...bl Jos_é de Souza Frauça,

de ima e Silva. - Jbl;'{; da Co.ta C~l'valb •
Jóà'o BrauHo 1\1<lniz. ~~hnoel Jb é da Soo
Fi'6nça. ,.1, '

,..--'---

DI!CnETO DE 28 DE JUNHO. I

CalI•. Braz. ,

'A Re/rencia, em n Jú~ do Imper~tlor , TIa por
bem sanCCiDl1al' e mandar que se êxccuté a e-

~1l,B~~, I

ti) ;....Q.
. A Rel)'~ol:ia" em' Ol,UC do ifmperador, lia por

bem sáncClbnar f}·mallllb.r quc se' execut'e a e.
, glJ'nlc Rc'olução da A.ssembiéa G"eral Legi lafr.

va, Jô1'nalla sobre outra do Concelho Geral da
l'rovincio de !\lina ':"Geraes, I ,,'

Art. unicQ. Fi'ca creada úlÍ\a É-S'c6la de Pri.
meiras Leh'as para moninos no A"rrayal de S.
CaetarJO , na conformidade da Lei de '.5 de Ou
tubro de 1827.

Manoel Jos~ ~e SQu~arFrapç~, t;tc. Palaeiodo
Rio de Janeiro, cm 28 de Junho de 1851,10'
da Independencia e db mperio. - Franci;eode
LíRJa ~ SiLva, - JJsé tl~ C,osta Cal'I'a,lhQ,-Joh
Bl'auliQ l\Ioniz,-l\lanoe) Xo'sé de: Souza Frállr.

·,Ji L.. J,-';

ANN3

llECRETO DE 28 'DE JUl\'1JO.

DECRETO DE 28 DE Juxno.

Cal}" Brall.

A Regencia, em nome Wo Il;llpéraclor, h 01'

bcm sanccionar e mandar que se execute a se
guinte Resolução da Assembléa Geral Legislati
va, tomada ohl'e o"útr'a do Concelho Gcral da
Provincia de lUinas Gerae. '

Art. unico. Fica él:ca(la uma Escola de Pri
meiras Let.·as para méninos na CapeUa do Ta
corassú de cima', na, conformiuade dàJ.ei de'.J5
de Outubro de 1:)27.

l\laneel Jose de Sou1,a ';FI'an9a, etc. ,Palado
do Rio de Janeiro, em 28 rle Junho' de 1,83. ,
I o"·da tudepel\den'Cia P. do Impe'rio.-FI'ô\Jlcisco
de;Li'md e Silva'. - :Jose da Costa Cnn'alho. _.
João B 'aulio' Mo.niz. - i\laoocl Jo~é da Souza
França.

,
dapraça de Dan1ão, está DO gozo dos direitos de
Cidadão Brazileiro, e como tal' com direito ao
post'O ((ue lhe COUl-p~tÍl' no exercitá.

l\lanoe1 José de Soúza França, etc. Palacio
do Rio dr. JalJ'ciro, em 28 de Junho'de 1'83. ,
10· da Independencia e úo Imperio.-Francisco
de LilDa e Silva, - José da Costa Cai'valho. ~
João Braulio Moniz, -1\J.anoel Jo'sé' de Souza'
França. '

Coll, Braz.

DECRETO DE '28 DE JT1Nno.

ColJ. Braz.
• .. - •. , . I J

A Regenc~~, cm npme do Impel'arlor, hã ppr
bem sanccionar e mandaI' que sc exet::utc 11 se
guinte Rcsolução da As embhh Geral Legislati
va , tomarIa sohre outra do Concclho Geral da
Provincia de i\li'nas Ger.lcs, )

Art. unicn. Fica crcarla huma Escola de Pri
meiras Lctras, para meninos, no Anayal dc S.
José do Chopotá, na conformi lade da Lei de 15
d'C'Oútnbro de 1827' r,

1\lanoel José de Souza FI'anca, etb. Palacio do
Rio de Janeiro, 'em 28 dc J~nho de '.831 , ró·
di Independencia' c do Imperio. - Fr'<Jnc co
de Lima e Silva. - José da Co&ta Carvalho.. 
João Brllulib lUoniz, - ~lanoet José tle' Souza
Fnn~. (

A RegencÍJ , em nome do Imperador, ha p, r,
hem sanccionar e mandar que se executc a se
guinte Resolu~ão da Â ~embléa Geral Legi;lati.
va , tomada sobre outra do Concelho qeral da
Província tle Minas Gerlles.

A.rt. Ilnico. Fica creada no A,rrayal de An~onin

Pereira hurpa Escola para meninos, na confor
midade da Lei de 15 de Outubro de ] 827, para
a in;trucçao da mocidade de ta Parnchia e da ae
Camargos.

~lanncl José de Souza Fr;Jllça ,elc. Palado
do Rio tIe Janci~r" em 2 Ile Junho de 1851 ,
lO· di Illdepenltenciá e do Imperin. -Franci.co

r .



guinte Resolução da .A8seDtbUa .Geral Legislati
va, tomada sabre adtra do Concelho G:cr'll ,di!
'Provincia de Mina 6ra~s,

Arl. I.' Fica crcada Illt ·Villa. d.e n:;lrbac~na

hUlDa ,Escola para meninas, l1,a ~ó,J'lJla, da J:..ei de
15 de Outubro de_18~7_'_

Art. 2.' Fica ~r~~da no Arrayal do Rio Novo,
termo da mencionada ViLla,' huma Escola pam
meninos, na fórma pa L!li spbredita.

Manoei J.osé de Souza França, etc. Palacio do
Rio de Janeiro, em 28-ile 'Júnho de '1'831 , lO'
da Independencia e dó 'Imperi . -'-' Francisco le
Lima e Silva.-Jo é' da 'Co ta Carvalho.""-Joát>
Braulio 1I1oniz. - l\lanoel Jo é de Souza Fhn~a.

.,

, : DECl\B'1l0 DJ! 2.8 DE .J:UNHO.

i('Jóll. "Braz.
r ! I '" \A, Regpncia, eto nome ao Imperadol' , , a PÓI'

bem sa,nccionar .e mantlar que se execute tl ,e
guintri Resolução ,da Jhsembléa Geral Legislati
va, tomada sol rc ou!ra dó Concelho Geràl da
Provincia de l\'linàs Geraes. 'I

Art. unico. Fica creada buma Escóla de PI"Í
meir~s Letras para menio'as no AM'atal'da Lagôla
Santa, na conformidade da Lei de 15 ile Outu-
bro dtl 1827. 1 . . !:

~lanoel lo é de SÓllza França, etc. Pn lado 110
J,l.iodeJaneiro,em28ileJunbode 1851','10·
da IndependCncia e do Imperio. - Francisco de
Lima e SII'i'a. - J:osê'da Costa Carvallío.-João
Rraulio 1\loniz. -.-!. 1I1afloel José de Souza França.

A~l o DE' 30 DE JUl\"HO.

Imjl. avulso.

Requeredllo ao Governo alguns :Negociantes
Estrungeiros contra a pratica ,de ~e cqb-rarem
emolumentos nest'l A-lfaridcga peloS' saccQs e
Surrões Qe trigo, a t~tulo de ca~<l , ~obrj:: o que,
depoi lla' informação de V. S.., se ,ma,ndou coo
"1I1t~r ao CQnce~ho da Fazenda, 'que ou \'i o ao
ProouradOl' pa C r~;r e Fazenda, fQi a con ul~a

,'e ohidil pela Ucgt~ncia do Imper' p. -' e.r:p data de
27 d\\~te r\lez, conforr:pe pl\rep,er do Concelhp
que se lig~\l á inJurmaç;áQ !lo Pr,oçul'aeiur da
Corôa, pelo q\lal ~e,rep.tVa .<lhu Ü'a semcl}l' nte
pratica, se Ii~ma t1etinitÍ\\aOlcnte a regra que e
não OOQr!}ffi mui n~ Si! t\lJantlega em, lum~olps
Q tiLu;lo de. cqpa , senão dos volumes que ff)rem
cncaparlos c lÍvc&e\ll o especial nome de fardOS:
o que V. S. cumprirá d'ora cm .diante. Deo
b'Uardc a V. . PaçQ, cm 30 ,de J unbo de 1851.
- José Ignacio Borges. - SI'. Con elheil'o Juiz
da Alfandega de ~ Côrte. - A.cha-se 110 Cq.l·torio
da A ~randega.

PORTARIA DE 1 DE JULUO.

CoU. lli'Wira.

Delerminanc,lo O Decreto de 15 de OUlubro
de 182? que a pl'aças do .Exercito tl Corpo
de Artilhal'iil da Marinha que commetterem por
Ires Vezes b crime de deserção em tempo de paz

não sejão mais admittidos no serviço militar dll
pois de CWJlpl'Í1'em suas sentença., fica evidente
que a estes não póde er appliCl1vef a di posição
do Decreto de 9 de Abril dc~te 'mno, ondo só
lDlInte prolicuo aos oull'os individuo' que não cs
ti vere~+J cru. tatlS circum lilncias j e a sim o man
da a Regencia, em I)ome do lmpe'·'.ldor, pe1
Secl'etaria de Est~do do egocio da GUArra,
participar ao COálmandante (Ia~ Armas da Iro
vinciado Alagôas ~m50In~ãoao 'eu l/mcio n. 4.
c afim de que Ilesta intclligen"ill fjlça ohservar
o ait~<w Decreto de 9 de Abril. P3,lacio t1.l Go-

etno, cm I de Julho de 1831.-José ManoeI
de Moraes•

RBSOLUÇ.iO pE 2 DE JULno.

l'ttanuscril'to 3ulhehlico.

Scnhor.~Correnclo em p,l'aça d.)stc Conce
lho o culltracto do, alio das I'azr:ndils da Alfull
ld;eg~ desl~ Cidade, como foi pOJ.' 'V. ~1, L 01'':
denado, em C~CCJlçlÍo da I,ei <\ç. 6.<1 Olll~d)ro

de· I 8~8, n;io cOllcorrq1.4 Ú mllsm~ pl'~ça outro
lioitante!:nõtl Francisco Jo~é da Fon~eca, que
olfereeeu fazer a dcspezas do .mesrno seflo 110

corrente triennio de 1850 a 18;32 p 'Ia quantia
..de 56:oooJt> rs., pogarulo-se-lhe e ta quanlia me
tad.t: em notas do n"nco e me~ade cm moeda
de cobre, tend" desíl.ooparado II me ma l)fa~~a

bum,.. Companhia que P?~CoS mezes auttlS ~e

erecêra a faz!:r a mesma despeza pela. qUllO
tiadll2?:550~r ., sem a ditnclau ula,proc~den

do esta c1irrerença, segundo expôz o dito lioi
tante Fpnseca, em hum requerimento diripido
ao COGcelho, de .que, tendo gasto a actual ad

fminisll'ação do dj~o sello no anno de 1827 a
quanLja de I 0:4Pn.~5o'J I' " subira essa de 
p.ez,a _a 12:o65~1~0 rs. 00 subseqnenle afWO de
1828, montado II de 15:88~.J1;660 rs. no onllo
proximo pé\s~ad'l de 1829, CJJjo elemento dc
calculo to1'Oão vantajoso ,ú J"a7.11uda Publ;Cl\ o
seu lanço offereciuo.

O Concelho entende que a al'l' miJ.taçãO nf) le
caso be prejudicial ii Fazenda Puhlica, U\3 tam
bem entende que lhe hc prejudicial huma atl
mini tl'ação qne dú de dia a dia humu difl'efen
ça de despeza tão consideravel COl1l0 he a llue
,'ai de 10:4611tU>50? 1'5.,' que cuslOU o ~ell o
lIas fazendas no fluno de 1827 a quantia de
15:88?.tt>670 r .• que por cC'rtidão mostrou e·
te lichantc ter- e g.lsto por es e miiler no allno
de 18.l9, e qUI', a' 'illl como cumprt~ ao GOVfll'

no exeoutar n Lei da arrematação do me mo ;.el
lo, a im lhe. incumbe promover o meio II/~ n;o
ser frandada a Fazenda Publica na me ma ai'·
j'cmlltação, Q', quaes parece qlle outro~ não po
dem &tlr cnão o da reforma di re peCli"l'a 811
mio i.traçãQ, de modo quc e possa oht/:r o cal·
ct!10 (la {le peza ~eal e \'cl'{l;ldeil'a 'em os ue fal
qUjlS Qpe1 por ventll~a. ahi púdc occorrer e que
para e e e[eito con\'jrá: I', que-V :U: I. haja
de nomear pc. soa de escolha e ronCianç;t a quem
e encarl'egu. esta administração pelo corrente

anno de 1850', vencendo 4 por cento .10 pl'lllluc
to do seUo; 2', que este Adminj, tl'q<lor faça to-



Manllscripto alllh~nlico.

AVISO DE lJ. DE JUJ.Ut'.

Estanrlo imposta pelo art. 295 do Codigo
C.'imioill a pena de 8 a 24 dia de prisão com
trabalho contl'a os vadio~, e tendo Vm. juris
dicção p.lra Impôr a me ma 'pena, segunrlõ a Lei
no\'issima dll6 <1eJunho do corrente anno, cum
pre que a sIm o pl'atique a respeito 'do' quatro
vanios e traogeiros que menciona no seu omeio
de 2 do r.orreote (erem sido presos pelas ron
das da:; Guardas iUunicipacs da sua Fregue7Jia,
os qUlles remetteu pàra o Arsenal da lUal'inha,
como lliz. Portanto, ;1 sua disposição; co'mo Juiz
executol' da sua sentença condemnatoria, e D50

ii minha, devem permanecei' na mesma prisão
os ditos vadios pl.Jlo tempo que Vm. lhe tiver
determinado. O que lhe ad vif'to; em resposta ao

() J I • .,r 4

'f 'l'~RrAnI IV,E- 7.DE JULHO.

I' edil! Plancher.'
1 I ~ ,. • I • r' r ~

Cumpl\indn prqc!ld~r.se, 0<\' CQnr')rOlid~dedo
p~IIDO_ (,le A" de, ~l:aio d oorrente anDO, á orga·
OIsaçao dos Corpo, de, I' linha (,lo, ~xçrç~\

que d~"em fazer $\ guarl}içã'l ria Provinciad
Rio Grande de S. Pedro dr> Sul, e pcrtellcenJo.
lhe, em consequiilCla, 5 -Corpos de Caf311aril,
hum de ÁI'tilhal'Ía ó éa\'alloGo'Ílum nalalhilodl
Ca •.:adores, manda a JJ.egeQcin, em nome 110 III,
perador, pela Secretaria de, .Estad,o d?s ,N~go,

cios da GuelTa, que o Commandilllle 43,< Arl1U!
(I~ referiqa Província, cingilldo-sp ds.Injtrnc,

,90e, que e01l;l esta se lhe enviH proceda qlla,.
to antes'" nl'ganisaçãl) i\ldieada, reglJlan.lo.
neste objeclo pela circujllspecçãl) e pedcia qn
he he ,f'l"opria, e em qu'e a Regencin tnnlo CII

_fiaI pl'llve'nindo-o de que nçsta mesma uala
expedem an Pre idente da P,rovincia a' COllle·

nicoJ;es ordens 'I ~,efDelh,afltc respeito, para'D
BroO? pto desemp'enho desta commíssão, pela plr
te qne Ihe·toca. Palacio dn ;Governo. cm 7 di
Julho àe .85J.-José lUanoeL rle l\loraes.

Ne~ta conformidade' se p'artiefpou ao' Pre~idto'
te da Pro"incia. I

mesmo'cfficio, para 'l'he enir de regra elll'D
semelhantes. Ocos Guartle a Vm. Paço I eqt
de Julho de ·.Il'5I.-lUanoel Jo é de So.uza F
ça.-8r'. Juiz de Paz da Ereguezia do Sac
tll.'-.leila se'fifl 55",. do Liv. l da CôI·te ••

E 1831.

POR-r ARÍA DE 8 DE iTUÊIJO.

Col\'. Plllnêhcr.

i\'lnnrla a Reg-encia, em nome do Imperador.
qu'e Vm. remelta, qr~anto antes, a esta Secre
taria de Estado huma relacão de todos os Cida·
dãos que, em conformidad~ dI) Decreto de 14 do
mcz passado, se devcniõ ter ali tado pUI1I!

Guardas l\lunicipaes, declarando não ~h a Dald'
ralidade, idade e profissão de cada hum, oDiI'
D)ero das Esquadrae, nome~ dos Commandln·
tes de cada huma dellas e do CommaDdao~
t.eral, como do serviço que reglllarmentu tocar
a cada CidaJáo pOl' sr.mnna oU Il1I:Z, 0\1 como
esihcr detcrminac1o. QrJen:!, outrosim, qllcVIII
organi e todo. os dias huma parte éircumiUP
ciada de todos o~ acontecimentos pal'licipadospt
las rondas nas noite antecédenles, e a rellJetll

a esta Secretaria de EstaJo até ás 9 hora~ da rnt
nhãa. Deos Gual'de a Vm. Paço, cm 8 de ~ol~
de J8'51. - Diogo Antonio Feijó. "",""Sr. JUII

Paz da Fregllezia do Sacramento.
Nesta conformidade se exp.edirão AvisoS3 lO'

dos os Juizes de Paz desta Cidade.

RESOLtrÇAõ DE '8 'DE JULlIO.

Manuscripto aulhentico.

Senhor. - POI' Portal'i<\ da Secretaria rlc E,:
do dos Negocias tIa Fazenda de 16 de ~arçP

ANN332
,das ,as semanas huma feria que convirá ao Con
celho no principio ela semana segUinte, ná qual
se conten hão o numero de pessoas que trab~lhou

cada ,lia no sello, com os seus l'especli'Vos ven
cimcntns, c o numero de sell05 que c (Jozerão
em cada hum dos :ne 'mos dia", a 'itn COIOO a
despezà de ChUrllLo e tio gastóS em' éatla h;Jm dos
mcslI,lllS dias, s'cpuindo nestllh:pcllic-n'tc o modelo
junto. "

Com e&tc expedleiltc, se pe'isuadl'J o Concenlo
defluc no fim 'do"conente anno se 'porl~rlr cd·
nl-iecçr cabalmente se a de peza feita neSlesjtres
a'nnos ultimos he exacta Oll viciosa, e pôder-'se"
ha entüll. Cllm conhecimento de causa, iJrrem;:!.
[ar o Contractn, sati fazendo o preceito da Lei,
sell1 prejuizo de 8:650:t!> I'S , que apl'esenta a diJIc
I'tJIIÇ<l do lallço de 27:'550;fb I'''. porque se deix""
de alT., matar o me"mo contracto, au ,re 36:000:t/J
por (rue. ora SP.' pret-ende arrem~tal', e com a dau
51Jla onel'o ,) de ser metane des,a qnantia paga
(;m moeria de cobre, e en tl'etanto tem fectJad·o
a pl'açn. R~o de ,Jnueií'o, em 15 de l't'lnrço de
•830, 9" ld,a Independencill e do Imperio:
Lennart;lo rinheiro de Va5lJonçellfls, - Frnllci<·
GO 1.ope:; de SOUZà <le Faria Lemos.-Fl'aneisco
Baptisla Uodrig-Iles.-José Fortuuato de Brito
Ahreu' ouza e i\1enezc '.-João Pl"e"tes de lel
Jo.-~lallnelJosé de Souza Fr'allca,-Lul7J i\'lo'O'·
tinho Lima A.lvares e SlIva.- • •

E esta se reforriiou por terem pas aeIo mais de
seis mezes, sem que lenha baixado. a resp •

'"ri. 1J?'iperial Resolução, e a requeI:imento do ,li
citante Froncisco José da Fonseca, [lio de Jalllli
('O, .8 de Maio de 185., •o· da Ilídepen'
.leneia e <10 Imperio.-Leônál'oo Pinhéiro d'e
V3sconcellos.:'-J osé Fortunato de Brito Abreu
Souza e Menezes.-João· Sabino de Mello· Uu
lhões Lacerda Castélld-Brànco.-lJoão Prestes de
l\lello.-José Caetano de Andrade Pinto.

Rcsollt[.'ão.·-Su penda-se a al'l'ematayão. Pala
cio do Go"erno, 2 de J u'lho de 18:31.-F,'anciseo
de Lima e Sil "a.-José daCosta Carvalho.-João
BrauJio i\luuiz.-José Ignacio Borges.-.lehlHe
o ol'iginal no CaI·torio actual do Tllcsouro Na
cion(ll.
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ooprente anno; mandou V. M. I. remetter a este
Concelho, para consultar, o omeio do Adminis
trador das Passagens do Rio Parahyba e Parahi·
buna. respeito á Fep~gnancia que tem os Tro
peiros ao pagamento dos direitos de passagem
oaquelle registo, cuja isenção só fôra concedida
aOS moradores d'eotre os ,sobreditos rios.

Vinha instruido este omcio de huma informa
ção do Gontarlor Geral da primeira Repartição
do Thesouro Publiao , e ,mais papeis que sobem
no, ol'iginal, com a resposta do' Procurador da
Fazenda, que se segue:

Deve satisfazer-se plenamente a Imperial
Resolução de 14 tle Outubro de 1829; e, quanto
aos favores·'prestados aos-18 e 22 de naio de
1824, não os acho conslitucionaes, porque exo
nerão de onus ,e eocargos, constituindo rendas
publicas e slltnpre reconhecidas por taes, só pelo
Corpo Legislativp se pouia 1ar, sendo claro que
ella f'ôra p '~stílda depoi~ de jurada a Carta Poli
tic& d!) Icppel'Ío. Na coojunctura, pois, em que
taes)avisos rejão, e~1 me conformo com G Conta-:
dor Geral, Rio" aos 25 de Feverei~o de 1831.-
Nabuco. n

O que tuuo vistQ, parece ao Concelho que, ii
lista das J:azões expendidas nas duas Portarias de
18e 21 de ~laio de 1824, declarativas do uso e
CQ tume estabelecido e observado na cobraoca
das passagens uaquelle rio pelos moradores d~
quelle districto eotre os rios, deverilõ estes con
tinuar 1\ gozar do benefipio de não pagarem a
mesma passagem, não so a delles moradores"
mas a das mais pessoa~ e ~nimaes que. fôrem do
conheeim,enlo das suas fazenuas, fabricos e con
ducções dos generos, não tendo, porém, esta
isenção lugu com 89 pessoas e tropas de vian
dantes que por negoc' o seu e por alugueis se
propoem a receber e conduzi!' generos , ainda
me~mo que eJles sejão de producção das filzen
das dos IJ;\ol'auores d'entrc os rios, pois qne
e~tes de,vel'úõ pagar a respectiva passagem de
Sua, p~ssoas c animaes, como bem ponderou O
CX-Contauor Geral ~lan()el Joaquim ue Olivcira
Leão, na circurmpecta informação que sobre este
n,cgocio foi manuadp dar. V ~l. 1., porém, ~e'

hberara o j\lsto. Rio de Janeiro, 27 de Abril de
1851 , 10· da Independencia e do Impei'io.
-,Leonardo Pinheiro ç1e Vasconcellos. - João
Prestes de ~lello. - José Caetano de Andrade
Pint,).' •

Resol(~çiio. - Conserve·se a isenção ue que se
achava ue posse anles do Aviso de 1824, Palacio
do Governo, 8 de JUUIO de 1831.-Francisco de
Lima e Silva. - José da Costa Cal'valho.-Jnão
Bra~l~ü Moniz.-José Ignacio Borges.-,Acfla-se
ool'lgl7lalno Carlo,.io actual do Thesouro Nacional.

BESOLUÇÃO DE 8 DE JULUO.

Manoscripto authentico.

D,o Firmiana AndreZíI Verciani, viuva de João
:ap,llsla C~rrê~ Machl~do, Administrador Geral
/ EXI!acçan DJ801antlOa do'Tejuco, pede a coo
Inua.ao do orderaado de seu marido, aUegando

TO;\lÇl Til.

o seu bom serviço por espaço (le 59 ali nos, llesde
1783 até 1822 ,1ISSi01 como o de 50 annos do
pai da supplicante, o desamparo cm que ficou
por morte de ambos, onerada 'com cinco filhos
menores.

A Junta ela Extraeção confirma o allcgafo. O
Contador Geral e a l\Iesa uo Thesouro acho a
supplicante digna da mercê que implora. O Pro
curador da Fazenda exige habilitação.

Parece ao Concelho indeferivel a pretençiio,
por não haver lei que regule o Governo a seme
lhante respeito, nem serem os motivos allega
uos hastantes para se gravar o Thesonro eom o
ordenado requerido, sendo escu ado obrigar a
supplicante ás de pezas da habilitação neste
caso desnecessaria~,por lhe não \'aler o direito.
Rio, 6 de I\laio de 1831.

Resolução. - Como parece. Palacio do Gover
no, 8 de Julho ue .831. - Francisco ue Lima e
Silva.-José da Custa Carvalho. - Joiio Braulio
i\1oniz -José Ignacio Borges.

Ao VISO DE 8 DE JULUO.

IlDp. noUo.

Sendo geral o clamor publico contra a mÍl
Administração da Justiça em touo os seus ra
mos, vindo a ser o maior inconveniente jil não
taoto a injustiça que soffre como a demora nos
que a commettem, consiuerando n Regenc a que,
se em grande parte se deve este mal ú minucio i
uade uo processo que tantos recursos o/l'crece iI
trapaça dos litigantes, não se pôde, comtuuo,
dis imu!ar que os delcixos das Autol'iuades , re
tardando os despachos, conceuenuo cliluçõe
desnecessarias, admittindo cotas e inciucutes
impertinentes, tolerando a negligencia de> Es
crivâes, ou não os obrigando a terem quem os
ajude no expediente de negocias por"annos ac·
cumulados em seus cal'torios, augmenta sü!Jrema·
neira o mal~ sendo por i so mesmo re 'pon 'Heis
perante a Nação e a Lei que lbes conferio o hon
roso emprego de arlmini 'traI' a jusliça aos seus
concidadãos bem e a tempo, Notando"e, outl'O
sim, a negligencia em perseguirem- e os crimi
nosos que infestâo a sociedade, perturbá l ) a
tranq'JÍlIidade e trazem os cidauãos sempre u~sU5

tados pela falta ue segurança a que tem tanto
direito a esperar e exigir das autoriuades encar
regadas de manter a lranquillidade publicu, peJo
emprego da força que a Nação Ih~ confiou, 01'
ganisanuo'se tantos processos defeituosos de que
os malfeitores se aproveitão, e de que lanção múo
ás vezes os mesmos I\lagi. trados paru deixarem
os crimes sem casligo, não pouendo os que se
melhantes actos pralicão 'escapar da su~peila
de connivencia naquelles casos em que taes de
feitOR ou não são e' cnciaes ao processo, ou po
dem ser reparados em prejuizo da innocencia e
com vanta"'em publica, a mesma Regencia, que
rendo qnel> os povos sinlão palpaV'elmente os
eifeitos maravilhosos Jo Governo repre entativo
pela mais restricta e religiosa observaneia da
Constituição e das teis , manda, cm nome do

42



ANtro E UJ31..

I" II i' f

DE<e'ETO DE 8 D-' ~."

Im~jJ;'.1I1'o.IIJr. . uI;,.

Havendo- e declarado'" por Decl'éto d(hS_
Junho preterito , em consequencla'da Resol~

da Assembléa Geral Legi!llativa de 22 idll·ÍDellllg
mez, que Alexand;e [\laria de Carval'ho:e Ol~
veit'a está no gozfi fios di'téitos J.e ·C1d'adão Btaa.
lérro ;' e tendo eUe sidó delI1lttido, llo!" DeCl8'
to de lide M'ar/fo do córl'eo~é Dnno', do ser'lifo
do Exercito, quando Capitão do Estado-M'IiGí
do Exercito: ~landa a 1l:egencia, em'noméde
Imperador o Senhor D. Pedro, Segundo, quefi.
que sem effeito a sobredita demissão. O Cobtelllo
Supremo Militar assim o tenha entendido, elM
expeça em coosequencia os despachos neoesJlo
rios. Palaci'o do Governo, em 8 de ;Tulho.
1851, la' da Indepeniie~cia e do Imperio.
Francisco' de Lima e Sil-va. - José da CO!II
C~rvalho. - João Braulio 1\loniz.-Jo é ftllOOIl
de Moraes.-ÁclIa-se no Diario FIJu11linenu II:",
trol• . IS. . I

DECRETO DE 8 DE JULHO.

lmp. nuJso.

JlJ:avendo-se declarado, por Decret'ó de ,5fe
Junho preteri to , em coosequencia da Resolorso
da Assemhléa Geral Legis1ativa d,e 7 do nil!~
mez, que Manoel Pinheiro de Almeida eSlHI;
gozo dos direÍ1;os de Cidadão Bralileiro ;, e te''''
elle sido demittido). po~,D~cr'l)to d'e 11 de Ma~
do corrente anno, éI'O ~rviç,o, fio Ex.ercito, :OíllO
estr'angeiro, quando Tl1ne'nte dó 'Bablhao ao
Cáçadores 1). 19'de primeir'a linha da'antiga;
meração : Manda a Regimcia , em nome do
perador o S.enhor D. Pedro Segundo,. que fique
sem effeito a sobredita demissãõ. O Cbncelbo
Supremo Militar o tenha a&sim enténdido, 'Olhe
ex.peça em consequencia os despachos Dece li"
rios. Palacio do Governo, em 8 deJulho de I~r,
J o· da Independencia e do Imperio..- Francl!CO
de Lima e Silva. - José da Costa Carvalho,
João Braulio Moniz.-Josél\l.anoel de Moraes.
Ácha-se no Dial-io Flul'{J,inense ,no 17. vai, 18,

I

cicio .tIe Major 40'mesmo G<lrpo II Tbeo4<llt1J
la~âqtJe; nbm'ê"a para T~en'!e-Ol1l'o,:le18'C
mábi,tante do oiei'tcionado ·co~podJO"lJ.'~neD
ronel do Fi"l'lldo-~Iaiór do.~E"ercito'J"o~ da, .
Bra~ão. Oi~udcelho -Sbpr~mo l\lilitar o t
a"sSim eluendi'do II 'ilie expe!(a' em oonse
os despaohos nece sarios. -Palado dO' oOOl8llltj
e'rri 8 de Juth-o de 1851, I o" d~i Jndepen4àit
c do lmperió,l- Francisco 'dé Lima dmn._
José da Gosta Gárvallió.~Joãól1muliO'Mllnii.

Josê Manoel de 1\loraea--Hl4cha-16 no DiarjQ FI.
minense n. 16, vol. I 8. ~,

DBCRETO DB 8' DE .TuLHO.

'IDP. aVlII.I'.

A Regenci~, em nome do'rlm'pe~adoJ'o,Sen~:
D. Pedro Segundo, w.ndo eOl VÍllla a ne olul""'

, , .
Imperllélor, ~commelldnr:lV. S. qu'e de':sua
parte dê o primeiro exeiDtPlo 'de respeito ás Le\s,
fazendo nccelerar na Casa da Supplic-ação os
processo, ~ e respon auillsando os seus subalter
nos quando negligentes ou prevaricadores, e or
ferecendo á éon iôetacão do Governo todos os
obstaculos que .cncHnirar na Administração da
Justiça, para que' cOl1stitucionaImeute sejão es
tesremovidos, e po 53 desth SOrte a 1\lagistratu
ra do Brazil, onde se enl:ol\trao ainda memb~os
respeita veis, adquirir !I'quelle gráo de considera
ção que lhe he devida pêla deh'gação do PodeI"
Nacional que exercem e que fanto se faz neces~

sario a nem do publico, expedindo 'V. S. nesta
conf~rmidadecopias deste a todos os Juizes Cri
Iúinaes desta Provincia, para Sl,la intelligen'cia e
de.vida execução. Paço, 'em 8 de Julho de 1&51.
-Diogo Antonio Feij6.-Sr. José Paulo de Fí
gueirõa Naoucô A:rauj o. - Áclta-se no .Diario Flu.-
minense n'. 9, vol. 18. .

Ao Suprem!> Tribunal de Justiça, aoS Chan
celleres uas mais Relações se expedio igual mu.
tatis llítdandis.

DECRETO DE 8 DE oUlLHO.

lmp. =\VuJ80.

A Regencia, cm nome do Imperador o Senhor
D. Peuro SeguDllp, nomêa para Coronel e Com
mandante do segundo Corpo de Cavallaria de pri
meit'a linha ao COl'onel do Estado..~laior do Exer
cito José Rodrigues Barbosa, O Concelho Supre
mo l\Iilitar o tenha assim entendido e lhe expeça
em consequencia os despachos necessarios. Pa
laeio do Governo, em 8 de Julho de IS51 , 10·
da Independcncia e do Imperio. - Francisco
de Lima e Silva. -José da Costa Carvalho.
João Braulio Mornz.-José Manoel de Moraes.
Ácha-se no Diario Fluminense n, 16, 'Vol. IS.

DECnllT'O P.E 8 DE .JULHO.

lmp. avulso.

A Regencia, em nome do Imperador o Senhor
D. Pedro Segundo, l;Jomêa para COI:Onel e Com
mandante do quarto Corpo de Ca val1açi ~e pri
meira linha ao Coronel do Estado-Maior ~o

Exercito Bent9 Gonçalves da Silva, O Concelho
Supremo Mllital' o tenha assim eotendido e lhe
expeça os despach~s necessarios. Palacio do Go
verno, em 8 de Julho de IS51, 10' da Indepen
dencia e do Imperio.' - Fl'ancisco de Lima e
Silva. - José da Costa Carvalho. -João Braulio
l\loniz. - José ManoeI de 1\loraes. - Ácha·se no
Diario Fluminense n. 16, 'Vol. 18.

DECRETU DE 8 DE .JULHO.

Imp. aniso.

A Regeooia, em nome do Imperador o Senhor
D. Pedro Segundo, dispensando do Commando
do terceiro Córpo de CavaUaria de primeira, li~
nha o Coronel Thomaz José da Silva, e. do exer-

II' (l . 1



• D 183'1.
~C~n!i'tlta dlf~'d~ '~~oI)ro d-e 18~!Q, que 'de'.
11R'0'u 'S8-/llB ·áe slmple I honra as graduàções

concedidas a algunsloffiMaes desta Côrte, com as
quaes prejudicárão..a..ouUos. de maior antiguida
de, manda 9l~e, sf.m~l.~ t~mente seja considera
da a graduaçao de 1\la)or, concedida, por Decreto
du8dei\larço del829,ao Capitão lJlanoell\larques
~erSo)lz,~flue oJ:~ se acba s~rvindo no quarto Corpo
de C~.rã!J~r!il.de primei~ IpÓ\13 p'e~tencl\Ilte á
ProVIóela,â'o RlOGrandede ; Peàro do sul· fican·
'd~1~I'rt~sÁI'iIçãosir'viHiltrd'eTegra em casos'occo 
rido,s, a Isçme1hanle resp'~ítp, não só 03~élla Prd-
~l~ n ;U1JJ .·1 t 'I ••

,vmfl~~, I~as ..em qualqu.er,o:Jlh·a ào mpeii6. O
tone p ~upreI;llo 1\lilita'r 'o enha as imeliten
~~do .e hpeça em eon'sequé-ncia'o despachos \:ui
'ces~~I;ios; -PalaClq' do (}ovetnb, J e'm 8 de Jull.o
'J rilJ. ).' d'-:''''' '..!!) • ". t'"
aell~~I~.;.~.of ?'If,nâep:e~d~nelâ ~ do Irp.pei'io.-
Pranelsco de L1ma e SitvJ.-José da Costa Car
valhb!' -'Jbtlo' lÜáu\io (lVloniz.~ José l\l'anoel de'
~qt.ãe's:'-·'A,clla:seno 'Viarilf Fluminense n. 17
vol. 18." • I JI' '" ), I • ~

... ( Ijf.~lJl~fl.?, !i( ..

.,:J, . I. ati _. f· 'l C' - :.' ., ') '",,,, -

~ .! I, 1 D~CR,EIf~ .D~I \ll', J'\IL~qt, ,

-l'!)'l ' :)~ .: I Ir .- 0011. Br~.' , :' :
)I" ,')"",' Í t -

~:Rl\gÇllPi~; e~ nOJ!le do .imp'erado! O Senh'oi:
.n:.,Pedro,n,,~l;La .Cnn~t.it~i~~o art. loi§,l,2 "e
,em opservanc~lI do a,rt. 1 gO da Gart... d-c Lei de 6
do men)B~sa,!l0,\l1l1't\rt;'ta . ,\ . , '
..Art. 1. 0 As Autoridades encarregadas da Po

liCIa, pela menciona a el, reunir se-hão nesta
côrte buma 'lez em .Uldn mez, e em todas as Ci
dades, VilIas e Julgados do Imperio, huma vez,
pelo menos, cada seis' mete, sob a presideucia
4<\ .Iq.t~~!lnte Qeral d~ PoJicia na c,Q~.te, ç nos
~Jsl\l.g~es sob ,a fIa Autoridade Crimlnalp.:1ais
,gJ;adl!~daldos,:ml\sQ1os.O lugar 4a r.euniã'j) &I!rá a
~sa,d() P~!lsidentc~ ,ou alguma ou ra publicá 'ct;n
:1I~e ~íllni91:-4 dos ~mbros cOQcordar. O mcs
mq'~e ~!rerv,Wá ,soRre o· dia e ,hora da reunião.
VA.r,t·up,~· N;e.s,tl,J~ reuni.qe.s conrçrenci~úõ, ú
:l\1~a. Op ,factos.ft mais óircUli,lstan.cias, sob,~ os
m.C/-o~ '~d <L~dC?:S a, Ql'lnter-se a ;tranquiUídade e
,Ml&\\filo9a ,pup),Íyjl ~ e O: r,cpult.ado 4a 900 fereneia
,~mallq,p';l~a \uaipr4~, set;ú logo poslo em execu
,1;\\O~iJ q\l~nd~ .ão sp.í~ oppostQ ú~ leis e regula.
mento,s. d '.' ,

I 4-'h~,,·, <!\ 11* )q\le pelos mais, fi)l' designad,o
~a"pcea~Q..Iavt;ar~ o acta en, !1vrQ para 'esse
'l:§~pml~ trado, na Côrle pela Repartição da
,~~~a'lie ,f/l.J:a AeHa,pel.as CaJ?aras.; ~'e pecliVa1l,

.as lonaU'l,p.o,r ,todos.",e esta .s~rá I,e,vada po)' copia
~Ili!a PrQ.V1Hci'l,i\o corlhflQimel,lto do Goyerno,

.9 out ·a~.ao dos Prç iaeJjltes de\las. .
. ,'Vt~.~ 0,,6 Gov,~rnp e Q,S Presi~en.tes elas Proi1nCLa ~o.(,!.eri Õ. sp~pen~l'.r: lluaesquer ReSoluções
'd;;a~ils p~~sj~ln~s q0.5 rJ ui,zes Foliciaes, qvan
i Cl'l-0 'O.Rpo~ta~ás.1~is en:g-ulament05, ou c.on-
rarlas ao fins a que se destit;Jarem. '
. Art. 5. o Em qualq~r ~,!?Ião em que o ser:ço publico exi~, reu ir~se' 'I extraordinaria-

d
ente a Junta 1'0r ordem do Governo ou Presi-

entes das P . • 'J • d'4' rOY1DCla ; ou· por conVIte os Pre-
) ent~s das me61l1l1.$lJuÍltas. ; -

rtlj 6.' -Qf1an\W (JS 4'éos fôrélI1 cond'emnádos

por crimes poociaes c in~~rpozcrem appclIaçã~,
nos termos do aJ't. ,5 da çarta de Lei do 1·

de Outubro de 1828, '3 Juntá el'ú pr'esidida pelo
Ouvidor ou Corregedor do Cdmty, quando li

sl!l1leoça. tiver illo dada pelo Juü Crlmilla o
d,istricto. ,

Art. , .• Quando a Junta de,[>uz lÍ\'er dc ren
oir-se fóra do dist ..icto dn réo, no caso d ar
tigo .aQt~edeote, 'e e:te e 'th'el' preso, será con

.duzipo á cadêa do lugar da reunião, ou per~nte

.a mesma produzirá a sua defe -a por Pt'oew'adol',
ou e.nv~r.il.requedm.ento ,uPcuDlento e test 
munhas qÇle Qfficia~Jllente s'eTão illquipidas, tudo
a arbitrio <1.0 \·éo. . '

A..t 8.· O Iptendeute Gera\ J~ Policia no
exercicio das atlribuições policia conterida
pela preeitada lei, se seni ..ú lle qualquer Es
crivão e 01Ifcial que na oecasiãl) designa ...

Art. 9, o A deMpeza com us tó,lbolctas que de
vem ter nas po .. tus os Juil.es de l>az c seus Dele
gados,. será feita á custa. tias CamQras )'e pecli
Ya "servindo de 110ns para os oulol'qS\ quando
sejão removidos dos empregos. ' 11'

AIlt. J o.· Na Côrte, as Autorid:u-les, Polici.1cS
nal'ão àiariamente parte circum~taneÍ'lldadtl> to·
.dos os acontecimentos 06 Goterno,. por' inte,"
medio do Jntenrlente Geral da 'Po,Liela I' I) qual
organisará de todas huma só , ajuntanuQAhe as
observações que julgar' a pll po íLo. Fóra da
.Côrte, erão as palIte por cada ItUlUil lia' Auto
ridades ['emettidas dircétameote pelos correio ,
nesta Pro-vincia ao Govert1o, c na outra aOM
.l!residentes dellas.

Diogo Antonio Fcijb ,etc. Pulacio do Rro de
Janeiro, em 9 de Julho de 1831 , lO· da Inde
pendencia e do lmperio. - Franei co de Lima e
Silva.-Jo"é da Costa Canalbo.-João BI'aulio
I\Ioniz.-Diogo AntOllio' Feijó.

~VISO DE 9 DB JII~UO.

lIIanuscripto a -tucnticcl.
I

Exm. e Rvm. Sr. - A. llegencia, em nome do
Imperador, manda ..emeL~e .. a V. Ex. a I'eprcs:u
tacão inclusa, e documentos que a acompauh....,o,
d~ Calnoara l\luDieipal du Villa de Rez-:Jllit', COLMa
OlVíglirio- collado da'luelln Villa, Tito Pe~eira de
(Jarvalho, por abuso~ ql,le tem praliCtlllo no.exer
maio ao seu ministeJ'io, para qúe V, Ex. eom
toda a hre\idade lhe mande IUl,6t' eJl'ecti iI;t res.
ponsabilidade, imponrlo-se-lhe a penas aBnoni
;)05 que ti ver mereoidc., de~6 dará·conta á GIl.aI,
para lhe serem igualmente Imposta ~ 110 COUlgO
Griminal ~ pelo poder temporal. O Governo se
pér nade não ter chegado ao conhecimento de
V, Ex. a conducta de emelhantJl Vigario , pois,
do contrario, mui grande serja Bl"esponsabilidad.e
de' V. Ex. por ter deixado impune& 05 factos crI;
mino os de que elle be aoco~ado. Deo guardC#
a ~"Ex:. Paço, em 9 de ~ulào de J85~. -+~iogo
Antonio Feijó. - 'r. Di po Gapellão-Blor.-
Acha-se.d {l. 54 v. do Ln,.. • 1 da Cô/1e. . ,



ANNO DE 1831.

"-VISO DE ii DE JULUO.
I

lwp. avulso.

IlIm, e Exm. Sr. -Querendo a Regencla,!
nome do Impcrador, aUender be!ligilameolll
supplica quc, pelo intermedio verbal de V, EL,
tem subido ao seu conhecimento, de a1guDl11
praças de pret dos corpas de pl'imeir'a linha"
acabão de chcgar a esta Capital, c que pretendei,
com preferencia, servir nos corpos destaglll!"
nição, nos da Provincia da Bahia, noslleP!I·
nambuco, e finalmente nos de S:mta CsthariDlI
Rio Grande dc S. Pedro; e, sendo tal supp~
compativel com o hem do ~ehiço e coromodi~
de dos bl'avos defcnsores da Patria que de til
longo tempo \'ivem separados c distanlesde!t~
proprios lares, dctermina a mesma Regenclá,llI
nome do Imperador, que V. Ex, procedaar~
effectiva os pretendidas remoções e pa sa8eo"
expedindo em consequencía as necessarlasoid~
para que a cada uma se passem as Sllas respeclJ'
)'as guias; dando V. Ex. de tudo conta cirCUJDl'
tanciada para se expcClirem de acco,rdo asord~
ás competentes Pro\'incias. Dcos guarde a lo
Ex. Palacio do Governo cm I I de Julho a
dml. -José Manoel de 1\Íoraes. -Sr. JbscJ
quim de Lima e Silva.-Aclta-seno DiaJ'io
nUl/snse 7l, 15

1
vol. 18.

Paz das Freguezias do Sacramento, .Jp!!
S. Rita, S. An na, Candclaria, Engenho Y
c Lagôa de Rodrigo de Freita8.

l\Ianuscripto aulhentico.

Accusando a rccepção do omeio que 't.
nos dirigio , em data de 6 do cOrl'enle mel,
mettendo a rclaç,lo de tudo quanto ~i3te no
chivo da Casa da Supplieação, e solicitando
designação do dia e lugar em que pretende
dar principio aos trabalhos de que nos acha
encarregados, cumpre-nos I'esponeler a V,
quanto á I' parte, que fica em nosso podera '
relação; e, quanto ii 2', que, logo que tenha
combinado sobre o tempo, modo e lugardep
ceder ao exame que se nos incumbio l no que
relativo ii Repartição a que V. Ex, preside,opv
ticiparemos immediatameõ(c à V. 'E'x" de qu
esperamos a neces.5'lria coadju vação no de
penho de nossa commissão, Deos guarde a V,h
Paço da Ca'l'nara dos DepuHldQs, I I dc Julho
IS31.-IIIm. e Exm. Sr. José Paulo ele Figa'
I'ôa Nabuco Araujo. -Joaquim FranciscoAhe
Branco l\loniz Barl'clo.-Antonio PaÍllinoLim
de Abl·eu. -José Cesario de Miranda Ribeiro.
Acha-se d {l. 55 ll. do Lit;. ele Regi3to d4 C
da Supplicar:áo, abel'to a 7 de Junho de 185í.

OFFICIO DE i1 DE JULHO;

AVISO DE ii 1)E Jtllmo.
lmp. svoleo.

IIIm. c Exm. SI', - C~mpr~-me parlicipItI
V. Ex. que se n'io tem cxecuta.do o S \l' do JIIo

l\lanUBcripto authcnlico.

Representa,ndo o Desembarg:ldOI' que preside
act~almenl,:a ~asa da Supplicação, que muitos
debctos fi?ao Impunes porque os processos são
mal orgamsados , nascendo este erro muitas ve
zes d~ falta de clareza, nas participações com
que sao os pl'esos envilldos aos Juizes Criminaes
mandl! a Regencia, em nomc do Imperador que'
d' d' , ,ora em lante, em todas as partes que acom-
panharem o~ ~I"esos remettidos pela Intendencia
G~ral ~a PolICIa aos sobreditos Juizes, se declare
nao so ~ ponto I?cal da rua em que tiver sido
commettldo o deltcto, como se rcfirão al"'umas
providencia~ e Sê dêm lodos os escLareci~entos
s?bre tesremun ha; p.resenciaes! Oll sobre a publi
CIdade do acto crlmlOOSO a que ten hão sido pre
sentes estes ou aquell'ls moradores de taes e taes
rua~ travessas e quarteirões, ou quaesquer outras
noçoes que possão concorrer para a legalidade
dus ~es~l~s pro~essos,.afim dc que, organisados '
com ID~Ivlduarao de clrcumstancihS e~senciaés ,
se consIga a prompta punição dos d~1ictos de qlle
ta?to dependc a tranquillidaltc c se~ura~ca Pll
bltca. Deos guarde a Vm. Paço, em II de- Julho
de 1831. -Diogo Antonio Feijó, - SI·. Desem
~a~gador Ajudante do Inlendentt: Geral da Po
hCla. - A cita-se á fi. 55 v. do Liv. I I da Côrte.

Na mesma conformIdade e data aos Juizes dc

AVISO DE iI DE JULHO.

Manuscripto anthentico.

Illm. e Exm. Sr. - Representando o l\Ionse
nhor ~nspector .da -Imperial Capella a falta que
tem feIto a sentlnella que sempre existia no Arco
que vai para a Ucharia, e qne ultimamente se
retirou, ficando em I'ÍsCtl a segurança da mesma
Capella por aquelle lado, manda a Regencia, em
nome do Imperador, que V, Ex, faça expedir as
ordens necessarias para que se continue a con
servar ali a mesma sentinella , a quem se deter
mina de evitar barulhos e ajuntamentos naquelle
lugar. Deos guarde a V. Ex. Paço, em II de
Julho de 1851.-Diogo Antonio Feijó.-Sr.
José Manoel de Moraes.-Acha·se á fl. 55 do LiTJ.
I I da Côrte.

AVISO DB i1 DE roLHO.

lmp. anI.o.

P~sso :'Is mão~ de V. Ex, o ameio n, 50, por
COlHa, do nosso Encarregado de Negocios em In
glaterr'a, vers~ndo sobre as medidas sanitarias
adoptadas naquellc Reino pal'a cmbaracar que
ali se introduza o contagio da colera-morbus ,
que tantos estragos tem feito na Russia· afim de
que V. Ex, haia de dar sobre este pond~roso as
sumpto as providencias que julgar ~onveniente5.
Deos guarde a V, Ex. Palacio do Governo, em
9 de Julho de IS51. - Francisco Carneiro de
Campos.-Sr. l\lanoel José de Souza França.
Acha-se no Diario Fluminense n. 15, fiol. IS,

AVISO DE 9 DE JULHO.



5° da Lei de ') de Dezcmbro de 1850, hl\vendo
cessado n remessa dos exemplares das lt;iis que
competem a esta Secretaria de Estado, desde qlle

• aquella f.,i sanccionada; e sou a rogar a V. E~.

haja de expedir as ordens convenientes para que
cQntioue lal pratica desde a sua interrupção~lis
to sei' expre~so que os ditos exemplares d!lvem re
partir~se pelas estações e autoridaues publica~ do
cqstuple. Dt:Qs guarde a -v. Ex. PalaciQ do Go
"ernQ, em II de Julho de 1831. -Francisco
Carneiro de' Campos,-Sr. José Ignacio Borges.
- AclaL-se no Diario Fluminense n. 49, vol. 18.

AVISO DE 12 DE JULHO.

Manuscripto lluthentico.

" .A Uegeoçia, convencida da utilidade que deve
scgujr-~e dos ~5e,ntos dos presos que se recolhem
II Cadêa "hlJ'!Ila vez que sejão feitos pelo metho
do e regularidade que V. S. indicou no s~u

o/licio de º;.l0" Ipez' passado, manl1a, em nÇlme
do lmpel;ldür, que V. S. o faça pôr em exe
cução cm Uno novo, ,como representa. Deos
guarde a V. S. Paço, em 12 de Julhu de 1831,.

Diogo Antonio Feijó,-Sr. José Paulo de Figuei
rôa Nabuco, Ar<\ujo. -Acha-se á {l. 55 v. do Liv.
I I da Côrte.

AVISO DE 12 DE JUL~O.

l\lnnuscrip~o authentico.,
A Uegeneia, em nome do ,Imperador, ha por

Lem que Vm. procute io[ormar-se"quanto antes
c por toelos os meios ao seu alcance, quem fo
rão os cabeças da reunião que no largo de S.
Domingos, por occasião do enterro de hum preto,
fallecido em coosequcncia do ferimento que re
ceheu de huma rond:J municipal, a quem havia
resislido, cpmmelleu desordens, afim de proce
der policialmente con~ra os mesmos cabeças,
na fÓJ;ma da Lei de 6 de Junho proximo pas
sado; participando o resultado de suas diligen
c:ias por esla Secretal'Ía de Estado. Previno a
V. Ex. que se lliz serem cabeças do tal motim
hum celebre Fortu,nato Rodrigues, Umbellino e
Seraphirp, e outros tr:lbalhadores do Arsenal do
Exercito. Paço, 12 de Julho de 1831. - Diogo
Antonio Feijó. - Si'. Desemb:trgador Ajudante
do Intendente Geral da P~licia.

AVISO DE 12 DE JULllO.

Imp. avu18o.

Illm. e EXIJ).. SI', - Em muitas Provincias do
191perio, cOIU a noticia dos acontecimentos dos
dias 13', 1.4 e 15 de &larço do corrente, granàe
numero de cidadijosj terrados pela justa deseon,
fiança 1\0 G01;ernp transac~o, e temeÍJgo ou me
dielas opp-ressi\'as u. Q res ~elecimento doabs,o-

1llli mG tantasvezes,ErQgnoJiticado pelos quep<\
rcc iáo ma is.intolligco,ciados as,inte~~ões ~a'!.uclle
GO"l 11'1)0; armados" ou ped~rão a.~emJssao ou
dcpoZl. 'rão os empregados que su~Be!tavão fa-

recerlao 05 1,lanos do Gabinete secreto, cuja
exisleocia proclamava a' opiniãu gel'al dos Bra
zilciros. As noticias ao dia'), ainda lJue forão
celebrac;las com jubilo universl\l, não dei úrão
comtudo de produzir receios de que a J1loção
absolutista c os servos do poder de antes má
sem inlriga' e se pozessem cm campo pa i'os
laura-lo, e a prudencia aconselhou aos amttos
da paLda o mesmo expediente de q'le se u;r.ra
por occasião das primeiras noticias. O Governo
nota que os primeiros impulso. das Provlneias
não fOl,ão efl"eitos de cabala ou scelucção; forão
espontaneos, filhos ela convicção, cm quo se acha
vão todos, de quc era necessario , defeollendo a
patria, salvar-se cada hum a si proprio dos males
que os ameaçaviio; c que, portanto, a sa~vação

publica jusLifictiu todos os octoll que, como por
instiocto, rorão praticados á semelhança dos que
tiverão lugar nesta Côl'te nos gloriosos dias (> e
') de Abril. O Governo, porém, não se acha has
tantemcnte autorisado para qualificai' de justo
semelhantes procedimentos. As autoridades en
carregadas! da execução das leis a tem, por ora,
suspelltIido, iii pela luta da consciencia com 11

letra da lei, já pela impossibilidade de ataéor de
frenle a grande massa de cidadãos, cuja eonducta
patriotica tem o lIpOÍi1 do Brazil inteiro.

Nestas circumstancias, o Governo recorre ii
Assembléa Geral para obler o seu aecordo cm ne
gocio de lanta trallscendencia.

O Governo vê-se igualmente embaraçado a I'CS

peiLo dos empregados 'rIue forão demiUidos em
consequencia de se terem tornado suspeitosos
n;Jquellas Províncias onde slla condncta , e por
ventura ~ómente suas expressões, indiC{Irltõ ini
mizade ou, pelo menos, pouca afTeição ao sys
tema jurado. O removimento de semelhantes
empregados para as Provincias seria hur,n facto
que, se justificareI pela lei, nunca o seria daopf
nião publica, nem pelos funesto resultados qoe
deveria neces al'iamente produzir. Empregar Alta
dessa,; provincias cidadãos estigmatisados na opi
nião daqúelleo pcrante quem serviráo, e que ct>m
tanta publicidade furão c7:pul os, quando lDenos,
por mui suspeito" seria dc proposito querer le
vaI' a disl:ordia em Províncias que leIO direito a
não querel'em ser o deposito de er;npl'egados mal
conceituados e repel1idos das outras. Entretanto,
são vitalicios; e s~ os processos, a que ,'ão ser
sujeitos, lhes fôrem favorneis, o que he provavel,
porque a lei não permitte CI>Ddemnar su peitas,
o Governo ver-se- ha collocado na dura e peri
gosa alternativa, ou de conserva-los desempre
gado , con tra a lei, ou de compromeLter a trao
quillidade da Provincias, cuja mantença a mes
ma lci lhe incumbe. e tas circllmslancias, pa
rece ao Griverno que só marcharia seguro se por
hum acto LegislJ.LÍ vo fos e autorisadã n conscr
vaI' desempregados, não Lodos os funccionarias
publ'icos demittj~os nas Pro, ineias, porquanto he
innegavel que o'impulso das paixões vai sempre •
muito 'além do que convém, e que só podem ser
juslificados os primeiros actos ülhos da pruderr
eia e do patriotismo"e não os qué cn,'olve/Jl ere
ten9õe smisturadas de manifesta iojusti9a, ma~ só·



AVISO DE 1~~J?E ~LH?V!

IIIaq!1scripto aut):1entico •
• t ,II~ ". ,.j 11:) nL

,~landa a. R~gencia, ~m nome do IOlperildor,
QUe '1mt. ra~a 'd'ol-a Di ~í'élrí'it' rbriiiii'i'slp~r~p'cla
ine nl:len6'a' Glihllaa'1.>óriln b'M'Gfuiz'cs tle ~~Ie
eb ri'l<tr\~arl.te~:'d'~?(GpártliM JMÚ~!,f~eslt0t10Jq
p'~~cJ~ 'liiros"c 'mais d.esf~a J@lf Jmi nc'cc .
S!i.I~s .rp~lIr~ ?'exJ1,~djer:i!e, '~ljsto'%~ r~c4I81ê 'a
ca iro ll\rs niesmos luizcS"t.1 V6Wci~I&~ 'Cia\d~, e
qüe ~pf~ llié ,q"uán'tb~ ,'~m~ttg\I4d :.iJGlUál,dJen~
t.ehi a.~ çretal'iã d rpe~#iâ ·R~'pd.rtIÇ.~ol, e sJe,feij
t e ellés podem al'gun~ se~f éh&J éds~iltls' êquà'rl·
to's. Deos 'G~arde a Vrn~" IYaç8~.'.criJ' 14. d'~"Ju!bo
de 1831.-DlOgoJ_nJo\llil F\'lIJO.-S't. 'Uesero1
bargador Ajudante do Intendentc Geral da PoU
cia.-Aclta-s nYT.! 5 "'dt'Liv,r 1(1..11

Por Aviso d" mesma data e cOl1,lmnnicou ao:.!P ·'.lJ.&)'·... I!J f
Juizes de Paz, etc., exiglOdo aeHes quc acredi·
tas!l:em Ji:lltno' ppssba fpá'rll'reCltber,- apre co'faddo
h~\lla fuHllll lltlssadá1 p131o. BsC'l'iviiO, le a5SiS'osdo
pelos lttesmoa :,JúiZel! < , "!õ',
.~ J ',lEi 'Ii ~IH (I~i 11 r'l

tCJJ' JfiíJlV: t l'~~',) tJ-l{l:i~L! }

,,)') ~1I i;'! ,lI.VI~,,~EI;f4~ ~LJIO.,>,

t:i ':' "', r, Mhiu1sl!tlfjM áutliéli'tiéO.' "
:I' ro' IJ ( ,- ""J"]I ?"j, .1 r. r." "r",

• ~A llíe~eDGiat ~ql D.orp~ cJ.n:. Imple(:W9,r, ,~and;i
t.emlllttW !l. Y S.' ,a .re,4wãp iJlclu.Síl ~ps ,gn;t.ciacs
d,os, ltttincMs. lfri~qqa!rs",q»e se,,~ç,~ ,des~'
pregados" afi1JlJ;d6,qu~, espolhendo

y
o q\lC Il~a,.

f<~n:VAnha p$ra sjlr.vir, 9,c. Soli,c~tacl?r:ld Ju.qliça,
iJJ<fol'J:t1~jcom ;;e,u. p-a,recp,r, pa '~.,&~ lfa ~ em,asor'
uiloJ\ l1ec~ sa.r.ias. MP,CjlSl,G u,af}1 ~ I"{ S..~a90, ,~~
o1q.lil'e Julhl:l dg IS~J) -;-~i9-go .~q~ n!~1 Fel~.
-nSr.lI~oséPaulojçlç Figu~11:,ôa....N~b,9qo ÂfilqJOf

JII'lI'f1""

AVISO Í>i-lZiDEJuLllo.
"' J s..', d(( Jt!
Manuscripto authentico.

~ ~'J -I] I ;.

, Exigindo o Ministro e Secretario de Estado
âMNegoClos da Ftlíenõa que;'lparíi'légitirnidádc
a~1 p'~game'nto dos lHinístro'sJ.clà ICa a dal1SUp
p'1iC'á~~ eJuizes TerritbriÍles; rtéstá "o\'~ncia,le
roa~s 'e'mf egados~dá me fua'~h <1-, s'e dOfa se :01

rél\J,çã\i inJchisa, as ~u iB'as' ôh 'impédnnebto rdn
ilidi'Viduo 'n~lIa"~ptJteffipl'ad!6's: "f~to q'Qe,' ~cJ'o
-G Olha' paJ'a 'o rété'rlllO 'i5bg'aIDérit'O', 'p ootf ,iíd
'ii ' !(í;oijlê'lJio' &á~lF'à'tef:jéflWàli 'hã/> olllÍ~ta"l&hCIJ .
M 'àtféra~<1esrt)úe ~ossãlfter t1cbcWrldo j manda a·
l\bg'~héIa;~l/úí1ílOihijld() 'P1'tip~tador, -:queW'. S, ~•.



tis-fa§l! a'referJdef,lWgfl1leta, t8 1.' 'Ilnga i\ ~~ta SIJ
eretaria ,cU Estado .hútna,).f b1l"~a,ç\a doli AAP~
pregadbs que,' por sct'achar.é:tD. ,~.tl'~thl) eJ,Uj

ciMo, der-ão, oobrar, cps, eÍlS fer.p-~cti\:osordeJW.~

dós. Deos Gu de, a:'V,,:5. PaPA" el,Jl It41 :d~ liu~.l
de.",1831.-DiD~0 .Ant& ia lF~jjlÍ.r-Sl". JQ~É\'I::au.

lá. 'de Fig:úBillôa abüeo At1iW1jO. lo : '[ ""I:

(' 11J.i ",.. - I !'?, r
. " ,I',

CA.RT A. DE GA.nlNE"Tlf""IDri4 DE JULHO.
)/I.!" 1-

Imp. avo ao.
, , I i ~

TB.!DlJCçio da CIlI·ta de S. M. o Rei dos Paizes
'I íJa~os la S• ./tI•. o Senhoj' {i).IlIlBdro ,II; ,

: .I. ' 'I ;, 'pJ "
Seg.hol', J).1etI, irmãoI' ,A Regenci!\ eleita .p~rfl

gQverna,r I p,,-o1{iSQriameQte o ImHe ~R dÇl !.lr ,~"
eJD, ~oam Jd;y V.M. I,' '}~G.lIh;,t d~rpal'l\(}Ípar~m~

ali\\;Jdilil,aÇ,ão 4e S"'~1. 1.,.I?, P,,~ç~ J"t>.eI'I\JlIvq{ f.~
sç.u Aug"stlhJ1i),hq ·n. ,Peslro J~i ,J!jIJ, l,'eQe~i J(s~~
COIllIPuQiç:,l&áQ cÇlm,hum iqtw,s I: J?rqp'O,l'cion'\~9
~ lil)a alt!lÍIt\Bart~\lcií!' Â Jleg~rí'tn91à, que a JI,e,
[~c~a ,PrQvisqr~q. me dá o,a.,~~ma oçç,ailiii,0J,~a~
suas rintlmçõe,a de conso~ida,r ~aug~entar, .por
todos os meips, a: SCtl. alcancf;, ,lIS rel~çõe,s de ~i7
7.ade e h()a intelligenpia, tãó felizmep,~,e.stabelé,,:
cid<\s entre ps doqs s~rtos, we foi e~trema01ente
agra4avll1; heJ;II oQmq 9!i. v,otos qu,e el1<l. e:xpres~~
péla, Jriin~a, .pfjÇlsp 'ridad-e l~' ,fT"a minhá ~am.ilifl'
Animado ,p,el~,de~~jo lleclV !lco -de qultivqr e de
estreitar cada vez J;gais os l~ços que unem ~s duas
Corôas, cu Ioga igualmente a' V. M. I. haja de
acolher os' votos oão menos sinqerQS ql,Je formo
pela pr(\speri,dade da sua 'pe~soa, da' sua familia,
do seu Governo e do seu Imperio. Senhor meu
irmão. De V. !'tI. I. o bom irmão, GUJLIIERM};.
Haya, 14 de Julho de 1851. A' S. M. D. ,BedrQ
n, ImperadQI,',llo.llra,zil.

~ous dil'igiclas pelos Senados 'de, Hamburgo eBre
men fJ.O nosso .En.C(crrjJ"ado tk Nej!ocios Antonio

b > ndde lJfeilezes Vasconcellos de Drummo • ,

Senhor CavaHeiro!â importante communica
ção com que me honrasies em data de 25 do cor
rente, e que me apressela levar ao conhecimeoto
do Senado, lhe causou hundoteresse mui vivo,
por ser ti seu objeoto hum throoo e paiz,; cujos
destinos o tacão mui particul~l'mente. , ,

O Senaelo aprecia a sabeàoria que diotou a
abdicac.iio de S. ,J\I. D. Pedro I, em fa vor de seu
fi1ho Õ ImpeJ;ador Reiaan e ,e junta seusl V?tos
aos dos amigos d9 Draúl, rogando ao O~mpor

tente se digoe aj:lençOíll' tfio nobre resoluçao" co
roandQ-a com todp o successo que ella FUerece.
Po~a. a exaltação de S. !'tI. D. Pedro li ao thllOno
assegurar ao Brazil a couCOl,'dia universal de que
cUe he o peohor; e:oooservar.lhe ao mesmo tem·
po a tl'anquillidade e a prosperidade quI( des.i~
a sua indepeodencia tem tão felizme~te, distin~

guido este llIlPerio dos estados vizi9hos. ,Eu te
nlto a' honra, Sr. Cav{llleiro, de vos ren~var, por
esta, occa ião, os prqtestos da minha mai distioq
ta coo ideraçã(l. :qr~men, 50 de Junho de 1851.
-Slllidt.-SI1. Caval1eiro de Drummon~.

Se1lhor Ca,vaUeiro I E '!}le apressei a levar a~

CRJ;I,ht;c4nepto 4,0 < 1tD ~ a ~s n
009; 'pas .a~o ~ ,Q~ m Wg::n;::'a~"'s'~'.:!.·,·I.'.!~mu01~
car-lhl1'qne,,s. Al.,..:? r.;,lt Pedro ~ i1icl,>~;J. 'e 
~p~, do Br~Zil jlm !av., ,,do, rm,ci,p;<l J .r <Üta 10
e q~e (~,:,a,~w.~e~,~tp~e, ~e proÇJaJ»,a a êo, VI
en husi ~o ,~.. ,eftal~pã:~ ~~ thrQUo af' .
Pedro It. •, J '

Existindo as relações lia m'ais per eita mte
gencia e de hum ca e'l'efõexteoso entre o Im
pedo do Brazil te a,Rf:lpubJica'qe'lI13~burgo, as
quaes farão fixadas ~ cQ,nsolicladas de huma ma
neira tão duradourâ 'Pélo tratado concluido em
18l19, " Q' Senudo, nãp .pó.,Ic deix8I: 4P- ,lQIDl1r a
mais vává.pa.rte.em-qúaesquer Dool1t~cim~~tJl s.qq.,e
tOCll1!cm o' befJI IIr de hum paiz tãq, in~cJ:es ;n~"
té••0 .Senado ,fórUlIL os ,mais sinl}cros ,'otos
pal1a qde p nOfo:Governo estaheleoido nQ nr~zil
contribua: eQicazmtlolc para a prQ pericla411,de te
Imperio; e se lisoogea ao mesmo tempo qUlI "
M.' D. Ped;rp II e a Regencia, qlle v,\llarlt pql' al
-gum te~po sopl'e os"desfin.os do Brazil, cQnti~

nuaráô ,a manifQs.tl).t p.ara C,9,DlJ, Jlepub.liell de
Hambutgo as.mf;sltlas disp08lfões fa~orav,eis de
que S8 dignou daJ! prt,lvB's tão ass,igq"I,1<lIlS, q Sêr
nhor· D. P,edro I. O,Senado aprp,veJta com si""
cero praJeJ:est,a occasiã;o para ex;pces,at Oll sen
timentos d~ ,il},·.ariavc1 e tima que consagro ao
augusto govemo do Brazil, e te~iÍ gosto particu
lar de poder pela sua parte manisfesla-la em to-
des as oCéasiões. '

Digoai~vos, Sr. CavilUeiro, participar ao vos
lia Governo estes sentimentos do Senado, e aco
lhe'o 05 protestos da alta consideração com que
tenho a hODra de ser, Sr. CavaHeiro, vosso hu
milissimo e muito opodiente Criado-O Syndico
Am inck.-Llclta-se no Diario Fluminuue n. 91,
'Dol. 18.'

POnTAnIA. DE f4 DE ,JULIIO.
:;
l\lanuscripto authcntico.

Teodo de crear-se 'mais dons Juizes Crimi
naes, oa conformidade da Carta de Lei de 6 do
méz antec'edeote, manda a Regeneia, em nome
do Imperador, pelá Secrettlria de ESlado dos 0

gocios rla,Ju liça, que a Galbara Muoicipal des
ta Cidade, com a maior brevidade, proponha a
divisüo do tetreno da mesma Cidade em quatro
partes proporcionadas á stla populaçao, afim de
se pl,'oceder, quanto antes, li nomeação dos mel!
mos Juizes. Palacio do Rio de Janeiro, em 14
dc Julho de 1831.-Diogo Aotonio Feij6.-.dclia
-se á fl. 58 ti. do LiD. J 1 da COf't,.

AVISO DE 1ú. DE ,JULllO.

lmp. avulso.

A Regencia. em ~0P.le do Impérador, ha pbr
nem approvar a co~is'áO que V. S. no seu
officio de lI7 de Malo ultimo (*1 propõe pa~a

iC·). IlIm. e Exm. Sr.-Nas circmnstant:ias .,ctn~!l~'!
mesmo como precedente li d«:yida organila9iio do ...~
aos Orphãos, segul)do conviria, como 'simplesmente a~
mioittraijvo) eu julgo múito interelsante a' me~ida coo.
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AVISQ DE 15 DE JULno.

Imp. avulso.. .

Para o Presidente da Provincia de 1\1il1as Gerae!.

IlIm. e Exm. SI'. -A Regencia, cm nomcdo
Imperador, conOando nos patriolicos sentimcn'
tos dos honrados Mineiros, em seu nome Dpr;
sentados por V. Ex'- para a prompta ooopCrI!Çáo
aó restabeleoimento e estabilidade do ocego d:
que tanto se carece ncsta Capital; e \'cntlo DcIUO'
mente neHa perturbada a ord m publica, 0-1111

0

V. Ex. conilecer,í dns Proclamações aqui junla;,
ordena qíle, proclamando V, Ex, tambem ac··
bravos defensores dessa Provincia, f1l9a ma~c?ar
qtJálHo aMes para e~tSl Côrte, cm seu aUXIlio,
d'ous ou tres batalhões de infantaria e hum Re
gimento de Cavallaria de 2' linha, CO!I\ a maior
breyidaJe possivel; preferindo a'quellc~ de~
corpos que ~ tendo os seus àistrictos maIS pTO~
mos á Capital do Imperib, possão de pro01kpreencher o desejado fim. Deos guarde a ~ ~
Palacio do Governo, em 15 de Julho de 18':)1·

PROCLA.:II!ÇÃO DE 15 DE JULHO.

Imp. avulso.

Briosos Fluminenses! A gloria immortal que
adquiristes para "ós e para torla a po leridadcoo
memora"el dia 'J de Abril, em que expclli les do
Brazil a tyrannia não dev'e ser murchaJa. TelllfJl
huma Constifuiç<1o que he (~nte'de tothi fi bem
e prosperidade publica: respeitai. a. Tcmo hom
Corpo Legisrativo, escolba da briosa Noção BII'
zileira, o qual se esmera nos meios mais condu·
cenles ao gl'ande fim de firmar e consoli !al'Ai lo,
dependencia e Liberqade Nacional: cOI)fiainélte.
O Governo (Jeseja francamente pl'over à todosO!
males que vos vex~o, na'''l?idos pela maior parle
dos emberaços em que 'Vos coHocou b antigolle
potismo. Vós os podeis declarar por. meio de
"ossas representações, e. tçreis remedios .promp·
tos e emcazes. A razão 11'e mais attendiàã 110 que
a força; esta irrita, aq,uella 'con fence: Flumlnen
ses! Vós sois dóceis e'iIlusl1'ados, di to acabas
tes de dar os mais incontestaveis exemplos. Re·
oolhei-vos a 'VO sas casas e mantende a pueo
socego publico. A vossa ClImara l\1li Ilicipal os;im
vo-lo pede, e não serú illndida em ~uaS e.pe
ranças. Paçp da Camara l\f unidpal, 15 de Jolho
de 185J.-Bento de Oliveira Braga,PI'e ideult.
- Henrique José de Araujo.-JoãCJ José do Ca;
Dh!l.-Jo~é de Carvalho Ribeiro,-Antonio SOle

Ribeiro da' Cunha. - FrarlCisco Luiz da CO!tl
Guimarães. - A clurrse no Diario Fluminens, n. IS.
vol. 18.

para, IIrrependido!l, tornllrõell ao gremio da
ção, de qu~ a vossa jD~onsideradaconduetaim
oe ter-vos alienado. Se continuais obslinado.
vossos err(\5, não podeis pertencer mai á
Ção Brazileira, que não he Brazilciro qucro aâI
respeita o Governo do Bro'tzil. Palaeio do GI.
verno, 15 de Julho de I 831.-Francisco deli.
ma e Silva. - José da Costa Carvalho.-Joit
Braulio lUoniz. -

o
exame' da Cazenda rios orp'hãos, c mais providen
'oill,s ordenadas a semelhante respeito, em Porta
fia de 24 de Setembro de 18'25, expedida por
esla Repartição ao Regedor das Justiças. Deos
Guard~ a V. S. Paç~), em 14 de Julho de 1851.
-Dillgo AntonIo Feijó.-Sr. Jo5'é Paulo de Fi
gueirõa Nabuco Araujo.

PBOCLAMAÇ-AÕ DE 15 DE I1JLno.

CoI!. Plancher.

·B1i.l.irLBIROS! OS"YMSQ.S Representantes Depnta
dos da 'Assembléa Geral, solicitos em salvar a 'Pa

1ria e confiando nos VOSSfJS sentimentos nacionaes,
·tem-se constituido em sessão pel'manente até de
todo restabelcc~r-se a tranquillidade publica, e
céssarem as' de.confianças que vos tem divi-
ãido. ~

, ElIes' tem oonvidado o Senado pará reun.ir
ge em lugar mais proximo, aOm de (Iue a As
sembléa Geral f.:ome as medidas constituciouaes
que tender'em it prÇlsperidatIe pública. Aohão·sc
no Paço Impel'ial, onde existe o Innocente Me
nino Imperador 'e suas Augustas Irmãas, susten
tados pelo amor e honra dos Brazileiros. Con
fiai,C idadãos, na AS5'embléa Geral, reuni-vos
em torno deHa; e vós, Brazileiros Soldados,
abraçai-vos oohl os bons Patriotas amigos da Lei,
sustentai a Constituição que a soberania ria Na
ção sanocionou, e a ('atria será salva.-Viva a
nação Brazileira ! Viva a Constituição jurada! Vi
va o nosso Joven Imperador! Viva o Povo FIu
minensê!-Rio, 15 delulho de I 851.-José ~1ar·

tiniano de Alenear, Pr~sidente.- Antonio Pin
to Chichorro da Gama,· le Secretario.-Vicente
Ferreira de Castro e Silva, 2' Secretario.

PROCLAMAÇÃO DE 15 DE JULHO.

ColI. Mineira.

SOLD.l.DOS !-A gloria que adquiristes no Cam
PQ oa Honra, pela vossa briosa união no dia 'J
de A.bril, principia a declinar pelo espirito de
insubOl'dinaçãD e de,sordem que alguns d'el1tl'e
vós acahão de manifestar. O susto c a conster
nação que tendes causado aos pacificos habitan
tes desta Cic'ade, tomando as armas para enfra
quecer o podei' legal, que era vo sa obrigação
sustentai' para triumpbo heroico da nossa r~ge

neração, lião póde deixar de tornar-vos estranhos
li grande Familia lliªzileira, a que pertenceis, e
esta só idéa deve cobrir-vos de hum nobre pejo,

fante da copia inclusa. E porque a casa não tem Mi.
nistros applicaveis a hUlDa Ião melindrosa operação, sem
qne se distraião do moito servi"Ço que oxalã. se vença por
elles , e hem, entendo ser conveniente commette-u a
huma commissão composta. dos habeis Advogados Sa
turnino de Sonza e Oliveira e '1oaquim Gaspar de AI·
meida, auxiliados do Doutor O\'idio Saraiva de Calva
lho, apresentando· me depois o seu trabalho para lhe fa·
zer senuir o que, segundo elle, suas observações e esta·
do da~ cousas oceorrer possivel, e dando eu de tudo
conta ao Governo. V. Ex. mandará o melhOr. Rio, 27

-de Maio de 1831.-111m. e Exm, Sr. lIIanoel,José de
Souza França.-Jose Paulc de Figueiróa Nabueo Araujo.



José Ihq9 I, e .l\lor;t • -,sr- l\l.1l.Iloçl IgQ~cio .
~e( Sp'~u;r"e, ~l:c.llp. ;-j~O"a7~~ RP l)iClriQ:Flu.mi-,
lI~cJA' 5,2',110L .8. '..'
. esta ,r.on,forll)~~~d,er ~ll, ~epirão Jls ordeJl;S 30;

Pl'esi~enlG d,%8. jP3N.l9 e ~!lS GQmma\ld~ntcs uas
Ú'm3S de QJ.lm~ :9pt ~ rp,yjncia I .

I " I :J'l ~i '" 1"/ .9:? ,'" I I

vÍsB'vB f6:11É jut'ub~' ~- ,I. -',
" " ,/I' 11, J • II - ,

lmp. avulso•
• I • 1) .\1

·A Reg~nqja.HP,m nome·P'l lmp.t:rador, aCe\tall
do a demissão que dá do cargo tle \\'.l~ni~"tro c Sp-·
ll1'ctario de Estado dos Negocios do Imperio o
Coo elheiro \'bnoel José de Souza Fran!(a, e ha
veildo-o com erreifo po'" déóllttidó, deolarà1lpór
este Decreto COlDO' mui' rele'v'3nNls slsel'Vi. o' PÓI'

elle pl'estados até hoje .í'onuso·tIu"ntlssa'i:Reg-cBe.. 1

ração Poliliea.J P-aláCio1do RTO _d'ld.aneil~~,. eifi't,6
de·Julho de·',851 ,tol>] d'a '}ndependend3 J 'e'
do Impetilw"-' F1ra'l1ciscd· de'Lim':i e Sil va. -Jtrsé
da 'CQsta O&..V'a~ho.:-' João' Bro\ulio~loniz,--
DioglJ Anlbn·io ·Fl,oijó,'....... Acha.se 1l.0 Diãl'id lJlltlJm~-~
nen$C n. 17, vol, 18. .; I



( já os seus DelegaJos, e e'stes li seus vizióholl, pa
ra que nestes dias mai prokimós' conservem
seus ('sera \'0 dentro de casa e em grande vi
gilancia. Deos 'Guatdtl a 'V111. Paçó' em 16 de
JonlO de 18:f'1.-Oiogo Antonio Feijó.-Si-. Juiz
de Páz da Ftéguezia de Santa Rita.-.llcha-86 1t
{l. 5gdo Lirt. 11 úa C6I't6." ",, ' I .

• , I (",{

.Cal!. Bra:t, ,I

A Regencia, em IHHue do Imperador o Senhor
D. Pedro II, faz sabe, a lodos os suhditus do
Imperio que li Assembléa Geral Legislativa de
cretou e ella sauccionou ,a Lei seguinte;

Art. I.· Fica extincto desde já o Corpo da
Guarda lUililar da Policia do Rio de Jàneiro.

Art. 2.· O. Officiaes do referido Corpo 6cão
consider'adlls como avulsos emquanl'o não fôrear
empregados. . .

Art. 5.· O GClVernn 6ca!autorisado para Vagar
passagem aos O mciaes inferiores e soldados que se
quiterem retirar para a" suas Protincias, arsS'i~
como a conHnu.ur a dar-lhes as etapes emquanto
julgar con veoiente.

Art. 4.· Ficão refogadas as Leis em contrario.
Manda, portan to ,etc. PIl1acio -do 'Go""Ver~6',

em I' de Juthõ de 1851, 10· (ta lódependencilt
e do Tmperio.-Fl·ancisco de Lifuàe' Silva. -Jose
da Co~ta Carvalho.-João Braulio Monh.-Ma
DoeI da Fonseca Lima e Sirva. - Com os regis-
los competentes. .

DECRETO DE :17 DE, .JULHO.

Coll. Bru. '

A Regencia, cm nome do Imperador o Senbor
D. Pedro II, tem sanccionado e manda que se.
execute a Resolução ~eguin.te da Assembléa
Geral:

Art. I.· O Governo. fica aqtorisado para 0
mear hum Commandante Geral das Guardas
Mlloicipaes desta Cidade, cujo exercicio dure até
qoe cessem as preseoles circumstaocias.

Art. 2.· Serão tambem admittidos ao serviço
das sobreditas. G,ua,rdas os cidadãos filhos fami
lias de pessuas que tenhãn as qualidades oeces
sarias para er Eleilor, comtanto que tenhão-mais
de 16 ant1O~ dtddade, fi que sejão reprltados'ido
neos ,pelos respectiv o~ Juizes de Paz.

Diogo Antonio Feijó, etc. Palscio do Rio de
Janeiro, em J7 Ife 1u\l10 de .831, lO· da Inde
pendimcia é do Imperi'" - Francisco de Lima e
Silva.-Jo:lé da Co ta ClIrvalho.-João Braulio
Moniz. - Diogo Antopio Feijó.

DECRETO DE 1.7 DE .JULHO.

ColL Bru.

A Regencia , em oome do Imperador, nomêa
a Sebastioio do Rego Barros Commaodante Geral
das Guardas Municipaes dl'sta Cidade e seu T'el'
mo, para servir emquanto se não mandar o con-

lrario, e deb'aixi> dil1l Instrueçoe da d'afdl
assignadas pbt' Dio'go Antonio ei)ô, Miffls\íli
Secretario de Estado dos Negocl'os d'a Júsli
que assim o teuha 'entendidO- e fil~il' execútar*
Ó!I despircltos necessar'ios. P3'l'aeio do Rib dt:
neiro, em I' Ile Julho ifí 1'83'1, to' da
pendencia e do Imperw. --Fraucisco de Limae
Silva.-José da Co~ta C va ho.-João Braulio
l\1oniz. - Diogo Anto'~io Feijó.

, n·.'
INSTRUCÇÕES pelas quaes ~e deve,.d reger o COIIIIIIQ;

(fante GeJ'al úa-s Gúarl1as' funicipaes dllsta éldM,
eseu Termo. ' ~

Art. I.· Ao çommandant~ Geral das Guarlil
l\'1uoicipaes desta Cil\ade ln seo Tellmo- fica \to
cumbida a io§pecção dali dit-as- GuardasJ e afi.
lisação das obrigações- delta' ,

Art. 2.· Os Coromandaotes I} raes dos Di!.
trictos não pndel'áõ applicar as -forças do lIUIlf
Dislricl9: em soccol!ro.J de oJ.jtro· sem ordem di
Comml,lmlante Geral, Jas GU'II1d.aS Munieipalllj
salve. em ur~ente necesllidade 'que não l)duJjUl
dllmora.

Arl. 5.· O Commandante Geral das GuardaI
l\lunicipaes poderá suspeoder do exercicio deSDI!
attribuições qualquer Comm'tlOd30te de Corpo
l\Iunicipal que julgar. coo veflienttl, e nomear!
immediatamente outro, até quecompelenlemenle
seja subsrit1ri'do' ou resliLuido.o (;ommantlte
so pcm8G~ ~ \.

Art.. 4.· Todas as euacções cargo d1ls CaiJItoI
ras Municipaes e JIl.jzes r1e Pa~ pelo D~lO.
14 de Junho passa(jro, e~igem audiencia,do'Co..
mandante Geral das sobreditas Guardas "jIOr efo
cripta ou de nva voz>, segundQl permittlrtm.
circumstancias.

Art. 5.· () C'Omthahdante Geral 'das Cda.
Municipaes poderá ohamar- lHr serviço gel1ll.
Cidade todos os cidadãos de qualquer disttl4f
della que fôrem necéssarlõS, comml1nicaodo aos
respectivos Juizes de Paz e CommllAldaoles dO!
Corpos respectivos para seu cooher.imenlo....

Art. 6.· O Commandaufe ~eral das Guarllll
Mun~ipoCis prestará o. juramento., dete mio"
no al't. 13 do Decreto d~ 14 de Jqnho , perante
a G,al»ara Municipal" na p'ripll~ira ses~ãQ uelU',
eotralldo já e.tO llxercicio. .

Art. ').• O me~m Commandante Gera e
communica~á directamente ÇOOl o Minislro S

creta rio d~ ,Eslado dps pl~gocios da JU~liçu,~1in
todos os negClcios lt,mdllott:oS ii conservaça~ ~
seguranÇ,ll e .tranqllillidade do l\I~nicjpio, l; diSCl'
pliua geral da~ GUílrdas Muoicipaes. d

Palaoio do Rio d Janeiro, em I') de Julho e
1851. -Diogo Antonio Feijó.r

Ao VISO DB i; DE .JULHO~

Mallusoripto anthêhtico.

A:éhando-se' imp'edidó O luii, ~e l'iáz da •
gUézio do Sacl"ámento c o seu Supplê td,
dll a Regencia, em nome:do Impérador, re1J.
crt'taria' de Estado dtJs Nego'cios da Justiça,
a Camara Municipal desta ~ídade Caça jut~D'



881.
tituidos sejão publioos afim, de que b Pub' 11 o
-r.eoooh~Q e 108 tenha no j o cooceilo e que
aâo. oredores, determinou-me II RegtlDíJt:I em
.nome do Imperador, que remette ~o a .
para e~te ~lleilo a Rclaçõé DOO 'I\ae do
ridoll Oillciacs, para que ali malllll! ~ubJicar na
Ordem do Dia. Deus g'tIlIl't!I' a • &. Palae" do
GoverllD, em I' de Julho dtl IS51 -1\1aooel ~
Fonseca Lima e Siha. - S,', Jo é Joaquim dc
LinIa 6 Bit a.

A.VISO ~.B 17 .DB ~ULlIO

p'lanu.et'iptú .ftdth~~,
• I J . q

,Achando-se í,olp Qssi);Ji1 i.ta110 ,de . e~, ir o Juiz
~ Pa~ da Frt'-Kue~a4'r ;Saçrtl.JP.mlto. e e.Q Sqp
plente, manda a Rege pil!. ~lJ1.Il'0pe Jo mpe·
rador, pela Secretaria de Estado, que os Úelega
dos da mesma Fl'egueiía cumprão toda~ as or
dens que lhes fôrem expedidas pelo Oe,embal"
gadlJr Ajudante ~o lnlendeotc Geral da Policia.
l'alaciO'do Rio de Já'ueiriÇem 17 d'e Julho de
l&'tl,.-Di.ogo AntoniQ FeijÓ.=-.dp/#4"se li( f1.. 59

-I1,.do Lil/. 'I I. , '_

I 'I , -;-

POl\tÁWIA DE 1.7·1)B :JtJiLHO.
'I,

, .~~~C!i.lllf.l\~t4F,I)*o

"Têrido li' RegéhHa, em·' nbnle ilo fJ:Mperadi1l',
l)omca'do 'Sv.bb tiã'ó do l\ágo Bano C('nDmao
4ante Geral 'das 'GuàrdaMunicipa6'3 -desta, Ci
~'ade oe S1lil' t.rtllô, o comlIllfnicl> 'a' V~. paro
quill, c9mo t:l1; .:j recoohecidó e obedecido 
lRC'OtrimilHlIantc (1}er,a1I1o ,eu di trlo'o, a quem
Vm. JtllTll"'ll cbmpetcn e'{Y.1fliciP,"H;! ,e nClrá
qu~ 'liojé'até ás 6 hor"5 tl'B>urdc de érá ··oralli.

f el\n'eril~ chmpllréct!I' Db'ca a da 1'csidlmcia fio
'~ereridó l\.egb 'Barro.; na 'rba-do Co:od-e.n; ~AoI,

1I11m deneceber as cooYenWnle, orden Inólu
aéllârá Vm·. lIum elíemplar dils liJ ll'oc~õe 'pl!t'88
'qu~eS sc'de"Ueger' o Cómmandârite Gem', Dca
Glllirde'll Viri. Pá~h, 'ém ., de .fúlho de 185, ........
'~ago', AÓI'oni(l FéiJi'>•...:..Si'. 1J\ln 'd~ Paz dll Fre
''guhia do S'aer-àDlcÍltÕ. cJI ,I

" 111 íHie'a o\os 'mui. }n'rzes 'de Pa'z.
" a in~nla ''dat;, se offi-ciõu n J Dn&rid d~ <':0
nhll Birh~a. para fatêr i~npri~l'IiF com '& ~l\r.:ior
urgencia o Decreto ttli'e lIutb isotr O o 'erno p~

ta esta nomcação, e pari!. coviar ú Secretaria <iS

r.xcmplal·cs do estylo.
I \ .' _ J

'lar ihóje 01es&10'P imJJÍf'ldigto eoi vDlIos; dnn,Jo .lo.
.go piarteia.estil Seorelacia de Fist/ldo em qUIlJn'J'e·
,oabio tal eleição para 'O re.fel'ido.lugar de Juiz de
Paz. P aeio do llio de .Juciro, I? de Julh.o (le
183 •. -Di<J'goAo,t.onio Feij.O. -!Â.c/.a-se ti {l. 59
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..Imp. aful.o.

111m. e Etm. Sr. - Querendo a Regencia, em
nome do Imperadur, lCI' diariatnenle exacto e
circllJIIstanciado conhecimento do estado dos cor
pos da Guarniçâo da CÔI'le,- tanto pelo que res
peita á força que existe disponivel, depois de di
.,idida a necessaria para as guardas, como aceréa
do seu e&lado de subordinação e mais cÍl'cums
tancias, resolveu, 'em consequencia, que V. EL
se ~presentc todos os dias, pelas I I horas da ma
nhaa, perante a Regencia, DO Palacio do Governo,

, n ~mp;-noJll'. I

Exm, e Rev. Sr',r~,~,R,egencia, em nomeilo
Imperador" ha por hem que V. Ex. in!I\J'IIle,
sem percl"a d~ tempo, por-esta Secretaria d~~
tado dos ,Negoci~s do lmperió 1 quantas ~ôlJ
pessoas empl'cgddas' na Bibliotheca Impertal e
Publica desta Côrte, e quaes sejão as suas dal1l'
ralidades; e , quando oãosejáo Brarileiros, de
clare a que Nações pertencem, h'li q~e t~~pb~
sidem neste Imperio, e que titulos olI'efeceiJi il1
se consideraremCidadáos Biazileirol. Decl~
de a V. Ex. PaçQ, eoi 1'1. de' Julho' dI? I
José Lino Coutlnho.~Sr; Bispod'An~1i
Jichá-se 110 Diano Flúrninel16e n. 26, tiOI.

I'

AVISO DE 17 DE JUNHO.

AVISO DE: 17 DB IUI,DO."
J. 1 • ' 1,)'. :

Imll: aV1l1so.,

~ ,IItm'. eO Rxm. Sr,''':''''Porquanto seja da
urgeocia guarnecer convenientemente os,impor
tantes pontos do Thesouro, Banco, Caiu de
Amortização, Arsenal' doEiltçrc~~q e Casa duAl·
ma~ da Conceição, sobrc os quacs possão leolar
os inimigos da ordem alg.u'ín ataque, c não~
vendo jiu1;lais confiar,..se il. guarda ,de, taes, A~ijbt
lecimeotos seqão, á_qJlell~ força ~m,.quep:1 Rt~t
verno recollheçil fi(lelidade ~ eguranpp" ~j)l.
veu, em,coosequcQcia. II Reg,eneia, çm..nqm~M
IQlperador, que "V. IE~. , propedcodo a ~
hum corpo dps Offic,Í"cs que ,,\'0Ip!l4!'ÂW!len~
concOl,l,'ão a pr.l;stal" s,eus.se,:viços l1a act~a\itbd~
e que se aC)lão d~sligados q~ corpos ou que mel'
mo nelles não são empregados, organise.çom
elles as guardas dos pontos em que,~~, ord.t
nando' ao Comman~iln~ ,nomealio par~ cl!h
buma que se apreseot,em AO .Falacio do Gq'elll~

para receberem; além 4a~ prdens de que V. JlL
os munir, aqnellas ,in:tr\lcçc'i~s- ql\e IPõ\r!!Gi!~j
Regepcia conven~nt~s. O que partiQipo aY~
para seu conhecimento e iP)IJ.ledi~~a execp~

Deos guarde a V. Ex. f.alacio do Çl'VerJ!C/1 ,CIII

-.7 d"Julho dI' ISSJ ...·.-)\lanoelpa Fon~ec.~
e Sil,va. -Sr. JQ~ Joaquim ~e Lima e &iJ'
Jie"a~8e no Diario Flu71&i,.e~.e II. 18, 'DoI. a8.

pa\'n dal',conta do indicado "iapresentoD1lIl ~
1\lappa bem éJiplicito dai troplt', da gua 
e'oro fodas as obseevações ·que II V. Ex pa
digná~ de "ottençãó e de algllÜla pro i4e'6et
Gov rno; ,ficàndo, além disto, V. J1Ix ,foa inl
gencia de communical' promptamen\e~lpel
Aj udante ue Ordens., quªl.quer occurrenei
mcreça altençáo rclativaJIlcnte ao socego p
00. O quc participo a V. Ex. pará scu eoo
menlo e execução., IDeos ,guard~la V. Ex. P
cio d!J Governo, em" I' de Julho de .85: •
l\'1aboel da' Fànseca timã' e Silva. - 'Sr.
J~aqtiilI) de'tiWlll e Sil a, ~Jiclltl~$e'flóD'
Ftaminen6e n, 18, 11oi. iS:' ,

AVISO D'E 17 DR JULUO.,

-EsorliptUl'ário ,do 'Q"lárLeJ: GelÍeral loséf..:ir.... Í'b
,da R .n~ o Amanueuse d.o Qual'lel General J03
Iquim l\1:ITiíl .de SOIlu.a, dito'l'Panlo J0sé de 1\1'é~

dônça ;' o Ctldete I dll"~o ,llataUião JOão .Ferreira '
da Silva tima, o Mojor Ubd1!o Prancisco' Guer
rl:iro Drago, o Ajudante aggrel;3do J o é' Jgna'Cio
de Freitas Vianna, o empregadb no Qllãrtcl Ge
neral Lúiz Antônio Goulal t, diLO João ldarianao
de Banos, (J AjudalHe José Gonçalves de Amorim,
o Alferes Secretario 1\lanoel Alexandre dol' San
tos, o Capilão José Joaquim da obrega, o dito
.José, Pedroso Duarte, o Alferes Verissimo do;
Rufs de MeHo Tl'ailt, O'Ca'pitiio João Nepomilceno
Castrioto, dito Luiz otonio Favilla , dito João
Vieira da Silva, o Coronel Comtnandanle do :;0
Batalqão João Chrysostomo da Silva, o Capilão
do dito Luiz l\Ianoftl de ~ima, odito do dilo ~la· •
nbél 'L,opes Rangel, o dito dll !lil'o 1\lariannó :Joa
quim de Serqueira, o Ajui:1antd do dito Fl'áncisco
Galdino F rreira, o Tênellle do dito Luiz Pc
Teira dá Forl'seca, o' Alferes do dito 'Manoel de
Jesus Aprell, o dito' do dito Frafl, isco José de
Paiva, o Cap.Hão Feliclo Pa'es Ribeiro, o dito JOão
dos Santos; õ Ten,enle e1'o 'Batuilltió 26 'Antonio Lo
pes ria Fonseca e SÜllZa, oTencntc'Quartel-RIestf,e
do 5° Batalhão l\landel ,Alves Coelho, o '1 enente
do dito Balalhão José da Costa llarros, o Alferes
Secrcta..i'o do dito Jo~é Antunes de Azevé(Jo , o
Tcnent6 do ,dito Manoel Carlos l\lartins, o ~lferes
do dito Francisco Xavier ~c Moraes, o Tenente
do ditb Francisco Antonio da Silva, o Alferes iío
1° de Caçadores 'José Bernardes de Brito, o Al
feres Manoel Fórtu'Olllo 'de Moraés, o Tenente
José Mal'lá de' Mornes ~ o, Alferes Luiz Antonio
ele Oliveh'a, 'o ~eneDte a6 I o ~atalbão Candldo
Pererra Mon eirÇl, O I Cadete Constantino Mar
'çal de Souza, o Cadete do Ba'talhão ele Caçadores
n. 25 Luiz Carlos Cardoso Cajuçiro, o 2° tenente
da Armada Nacional e' rnpérial Ernesto Alves
Branco Moniz Barreto, o Capitão do Corpo de
Veteranos Thomaz da FI'ança XaTier 'l,\rum', o
Cadete João Firmillfl Salgueiro" o Ajudante de
Artilharia Francisco Elias ~~rcil'a, O Alferes Aju
dante Jorge Caslriolo, o Alreres Antonio José
Pimentel Junior, II Capitâo l\lanoel Luiz Tapiti
de Albuquerque Maranllão, () '1° Tenente Fran
cisco Leitão de Almeida, o' Alfel/es Joaqu'im Igna
cio de Carvalho 1\lendonça. Secrelaria de Estado,
17 de Julho de 1851. - José Ig'Oacio da Silva.~

Â ella-6e no Dial'io Fluminen6e 11.',17, 'Col, 181



'C~l\'U DE GA.B1NETE ••DE .1.8 pE JULHO.

Itb~. 3YllldO.
j

Repuhlica Peruana.-l\linisterio de Eslarló' do
Despacho rias Relações Ex.tel'iores.-'(,lasa do Su
premó Governo, cm ·Lima, o 18 de Julho de
i831.-'I2.-Senhot" o aiJaixo assiguodo, l\li
oislro das Relaçõés ExleriOl'es do l'erú, levou ao
conhccimcntp do seu Governo a Nota do Sr. En
çarregado de Negocios de Sua l\logcstade o lm,
perador do Brnzil, cm que se serve cnmmunicor
lhe que, hatendo o Seuhor' D. l'euro Iobdic3do
voluntariamente a Corôa em fav.or de seJl Au
gusto Filho o Scirlror D. f'edro II, procedêrão
o. Representantes da Nação Brazileira a nomear
huma fiegencia f?rovisoria para que governe du
rante a minoridalle do l\lclilarcha. O Governo do
ab~i'lo ~s.;ignado se compraz de ,que a medida in
dicada 'haja impedido os males que poderião ha
}eNe desenvolvido no Imporio com a repenlina
abdicação do Senlwr D. Pedro I, e descja arden
temente· que,- conlinullndo tranquillo , eonsolide
uas inslitujções e augmenle tiua prosp,e..idad~,

E o abaixo ~ssignado, qo tnan,m,illir os votas do
~eoGoverno aoS~, Encarregado qe egocios,Jbe
reiler~ o.s protestos de apreço e consider.ação ,
com que hc seu aUenta serv,ido~. -.(Assignado)
ClIrlos Pedem\lote. .-Sr. Encarregado de Nego
cios de Sua Mag~stade o Imper.ap'Or,do BI'a?-il.
Âç!la'-'8e no Diario Fluminense ,n. 124, 'Vai., IS. '.

AVISO DE i8 DE JULllO.

. Imp. avulso.
(

IlIm. e Ex:m. Sr. - Rç.sti,lu~ndo a V. Ex. as
Representações do Commandante e Officiaes do
5' Batalhão de Caça'do'res de 1" linha 'l' bem oomo
4ds.ou't\'õs Gidaàãc:>s l\lil1tarell que V. 1lX:. 1mil eo.
iiou d'a pa~re- da C-amara dos SrS'. 'Deputados,
com o seu Offi~io datado de horít~, os quaes
militares, anim'âdos de verdadeiro patriotismo,
elferecêrão s~tis serviços cm defesa dl1 Fatria ,
das leis e poderes oonstituídos, ·tenl10 de C<1ID
munica; V. B%.. ara onhccimento da mesma
Camara odr, fazendo justiça a Ião
briosos milltltre8, e t<ml'ando tambem a manifes
t:tção de tá'o'p 'oticos sentimentos, ordenou que
os SIlUs nomes fossem publicados na Ordem (lo
Dia, para queto Exel'cito os reconheça como dig
nos eompanneiros dos que nas ~U;lS fileiras ae
tem manifestad-o fieis 'def-ensnres da Patria. Deos
guarde a V. Ex. Palácio do Go,'erno, em 18 de
Julho de 1831. - l\lanoel da Fonseca Lima. 
Sr. Antonio Pinto Chichorro dd Gama..- Ac/la
" 110 .piaria Plll'nlillense n. a8, "01. 18.

PAOCLAllU.çlo DJl i8 ,DE JULHO.

Imp. nul8o.

Compuoébíano. e amigos I Desastrosos aCon
teciinentos tem, Lu dias, perturbado a .publica
tranquil~idadena Capital à~ Jmper~o?manchando
Se por esta'maneira a gHma adqumda DO sempre

memoravel, '~ill , do. AJ>riU :t:'!l tão .teocbl'osu
cr.ise "quanto he o meu jubilo vellclo que todo
os meus comparachiano • pos ui~os dQ mai~ dig
no fogo patrioLico, estão di ·po.tos a manter n
boa ol'dem c li ~egurallça indi\'idual neste Dia
tricto ! Ter a mais ampla cOllliünçb tio nossa u·
gusla As 'emLléa, obedecei' ils Leis, respeitar o
Governo e aUloridade clIu-liLUida ,hc o prinwiro
dever de todo o oidadão honrado; sles. silo 0&

salutal'es preceito!! que 1I0S impõe a ,C nstituição
que 60lemnCDlente furámo ; u aqúéloo flue llu
didaOlente delle.; e afasta .)llJma só linha o1l'ende
a mcsma GonSlittliçiio, dilacero n ua l'alrill oom
os.. tel.,i reis malesrla anu rehia c derriba o nelSSO
L\lago toso Rdifido Social, cujas 'ba 'es ão lnde
pendenda c Liberdade legal. Sim, amigos meus,
vós sois coo \'encidos Jestas verdades; por is o
tudo conlio de "ás. Sirvão-no de norte as sabias
recommendações que nas l' "ocl,tmoçõe de 15 ido
corrente nos faz' a Regoncia e II Augu tis5ima Ca
mara dos Deputados, nossCJS Digoisllimos Repre..
senlanles; e oom a maior /il'mer.a e enlhu iu mo
repitamos com cllcs: - Viva a ·Nação Bi'azilciro,1
Viva a Constituiçãu jUl'ada I Viva o nOllSO Jo :cn
Impcrad'Or! 'VÍ\'lI'\ Assembléil Geral! Prnia Gran.
de, 18 de Julho de 1831.-0 Juil de Paz Sup
plcnle, A.lexandre Pinto 4e Carvalho....... -4'Olla-8e
no Diario FLuminnue n. l8, vai.. l8.

. A VISO DE i8 DE JOflUO.

Imp. aVlll.~. .';,
Os Srs. Commandanle dos Corp.)s &luoiciplcs

avisal'áõ aos Commandantcs 'las Esquadtas \los
seus respecli vos districtos a prompta execu~lio

dos arts. 8 e 9 da Lei 'de t4 de Junho do presente
anno; notando mais úquclles cidadãos quc ti·
verem cavallo, e lJeterminando ilqucHes que
tiverem far.da·de se. apl'esenlllr')lCtJIpru cqql ~Ila,

todas a6 vezes que esLiverem de ,orviço; rCÇP.Q)
mendo mais aos Srs. Commandantcs dos QOllpos
que participem aOS das Esquadras para q.ue carla
hum lenha hllma mntraca , c que avisem aos ci
da.dãos que a etlas pel'tencerem que, logo que II

ouvirem, rcunão·se à sua porla, c que as tenhão
promplos alé Il ordem uos seus I'esp.ecti DS ~~

mandanles de eorpos. Rceommendo lJJ4isa(ls I.
Commandante dos corpos a execugão , a
hl'evidade possivel, cIos arls. 10 e II- da me ~a
Léi, e o art. :I da de 17 de Julho do mesmo anDO,
com a coadjunção dos seus respectivos Juizes dc
Paz; e fazendo-se necessario para o bem do .el'
.iço da Putria que tenbão seus Ajudanlcs, re
commendo·lhes que passem a nomea-los, não
excedendo de 4, e que, pDr via dçllcs, me remel
Ião as partes geraes do dia antecedente, e recebe
ráõ as ordens qu'; julgal'elDconvenienl~parabem

da tranquillidadc< publica. Espero dos Srs. Com
mandantes dos corpos t au Esquadras CJue de·
sempenhem a confiança que DeUes depozerão os
nossos concidadão ,e que estes da SUa parle DOS

cooperem para a telicidad~ e honra da n~ção, e
parlicularmente do brioso povo FlumiDense, 
Rio de Janeiro, 18 de Julho de .831. - Seba,,·



iiI'
AVISO DIl 18 DIl JULHO.

'M~~u's'Jripto authentico. '

ManuBdripto.lIuthcntico.

PORTA.:I\{

I uH 'AVI60 DIl
'n

esfol'!;lO& para' que -se não pertllrbem o pllle

dos cidadãos, a boa orlle!D p'ublica e a oll ,
cia da Lei. Palacio do Rio de JaneiJ'o, em
Ilul!kro de I S5 I. ~l/ose tino Coutinho.-.4
no 1)iario F-lltmi1UJnse 11. 26, voto .8•
r No mesmo' sentido .e re~pollilell aos O
da CamAras '1\J unioipaes do' Yil.Ias ileSa
de S. Gados', Cal/lp:lIlha ,da P"inceza ,I{t-a
'ii'a-uhatil, árêlls, Gu.ltoloUba, S. Salvodo
Campo:;, S. João tl'EI~Rei e J!rairl G~'ande

~re 'idel1tes de Goyá'7. I'l Minas Geraes , llJd
diffcl'eotes data, . - Á e!la-se 1l'J Oiari9 F[umlríiJI
n. 26, '1)0[. 18.

.Io

, •Aceu ando b recepção 'do, officio qu~ Vm, aO"
ba de dirig-ir.me na, qata de I" "o correl\t@, ~
.claral! .10 que o FJ'ano~~. Osaine sejp.!ransr9Jl~
pllrq o Sospilal Milila.r, a6m dq ~er l\U trl\\4Po
com maia p()mm(l~jdade,'que l,lãQ ofl'erece ~FO"

fei't-natin <1a· .Cà.dêa· onile. e acha~ cUlQpre"!'f
--uerli futa r a • que o GQ Ilno, ~eb.d(l unica~"

te em ,,'ista ll; p,uniçã d elie ~ comlll"
,do esquecllr~se uo~ d!l'l' f da ólllnid~4t
tlíli\ tH r!en,ªd@.. 11e tu i~1I a" a.u t~ gedor
C~·irQ.e ·tll! C:Ôl'le· ~ Ca:;a ,q~ <Jmb\1eroSll'
01" lHo 'Pr.e ().. p/lra <\qucllc fio pita~ dcbail? da
5.egul anç:l qu~ xigir ii I)alul'~za dQ,seu delIcIAI'
Dt:O {i,/arde a VTI, faço, em '18 Je}uJho~
,l,851'1,-,Di9gP.'1 Âolongl. Ftljj9,~Sr. I~Qnd
Gésta~ir:A;ch4,-811á fi 6.0 do~ iv. I I, ria CArf1!
__ Cpn'lInI,JQigou-sp 39 pe,!i~mbargndpr Cnl;r~'

\0 ,do. Ç,r,ÍJl,\(l (la C"l'l~!l C.aSfl, 1),3 mç~fIl' c~
furlllidadfl para () poc\el' t:pmQ~ to para (l Ho pi'
lal Militar.

'J .

. .'

Ji DE 1131.
liào dó Rego Burros Commandante' Geral das
Guardll l\Iunicipaes.-Acha-se no Dim'io' Fiami·
ne'llU n.. ] '}, vo'/, '18.

I I

lmp. avulso.
" ,

!Um JJ Exm.1 S.... - Coo ~indo qtte o Batalh-o
,de Caç.ad6'[ 8 J1J I I UU- "' linJ1l1., que deve chJ!gar
ao "Pnrto. da ES~l'ella.' no dia lU do .pro ente mez,
:loja"dali cnodl1lÍuo· para o Qual'lel de S. Chds,.,
.1l1l'iio em que estore o BatQlhão do Ilnpcrador ,
de!ern»ina II .fiegelu:ia, em nome do Imperador,
que • Ex.· hája de' encarregar t1lita diJig~ncia a
hum'; alfl,cful militar: .que :pa~sarú' Ó, n,eCllssarios
-ceibo das despezas que se flzel1em com o trans

porte do me mo Balalhã(J ,. alii:n ,Ie ~et'olD log.o
Pago~ pela '.rIJo oural'ia Gerlll,da Tropa" e ou
-trosim 'que, IDf;o que caD. le n, V.. Ex. a cJaegacJa
do eotpo a S. ChrJslováo; pl1(,ceua V. Ex. ii 'ua
reduoça.o, na &onfGnnitlade. do Dtlcl1elo II Phmo
dC'ii ele Maio; passando para a Forlále~a ue.S. Joá.)
as pra!Jas de pref que "em de !ir'para as oulra
.p"'OViIlCias, !l' II lIé ta.nte que aqui quizer. ficar 'para
o •• corpo' de Artilhada de Posição, a que 6cilI'ilõ
addidlls I' sendo 'os re pecthos Officiaes con itlo7"
rados como aVlllsos. ouja 11elllç1lo:oolllinaL V. Ex..
remelledl a esta Secretaria para se lhe manjar
abonar os seus respeclívos soldos, nol conformi
dade das sua,s guias. De s guarde.a V. Ex. Paço,
cm 18 de Julho de .85,. -ManoeI da Fonseca
Lima e Silra,-S'r.' jos~"Joaqllim de Lima e
Si! \'a"'-~ :delta (e. no ,Diaril) ,,1i'.tuminenslJ n., 20 ,

'DOI. 18.



4. O ,...,..~. '.III•• ,~,

a 'esta acompanhão por COpiá, mandii 'It Ragen-,
cia) em nome 110 Impertll1or, pela SeCretaria de
ESlado rios Negocios da Justiça, que aCamara
Municipal desta Cidade haja de ofliciar ao obre·
dito Comm,lIld:lttte Geral, indiclIndo-lhe o dia
em que, na conformidade do art. 6 das ln truc
ções, deverá prestar o juramento marcado no
81'1. 15 do D-ecl'eto de 14 de Junho pass-ado,
executando' mmbem a mesma Cainaro.rnal parre
quê ,lhe PI'oSCl1eve o 31't. 4. ~ P'80laoio, do fito de
Janeir@, em 18 ae Julbn de 1831,......Jj)jOIJO! An·
lonio Feijq .........4cha.se á, 1". 60 do Li/v. I I. da
C~rt8.

D:ECRllTO DE 19 D~ .nJr.BO.·

qoU, Bl'u.

A Regencia, em nome do Imperador o Sr.
O. Pedro II, tem sanccionado e manda que se
execute a seguinte Resolução da Assernbléa
Geral.

~s Praças lIe Pret do Corpo de Arbilharia dá
Milrin'ha venceráõ d'ota em diante as etaRes es-'
tabe\ecidas para o Exerci,to pela Carfa de Lei
de ~4 de Setembro de 1828, cessando, ~orém,
Me vencimento quando embarcadas, por se·
rem enlão contempladas com a ração de hordo.

José lUanoel de àlmeida; etc. Palacio dO' Rio
de Janeiro, em 19 de Julho de 1831, 10' da ln.,
dependencia e do lmperiq.-Francisco de Lima
e Silva.-José da Co ta Carvalho.-João Brau
lia lI1óniz.-José Manoel de Almeida.

PR6TISÃO DE 19 DE JULHO.

llDp, aniso.

Bllrnardo Pereira de Vasconcellos, etc. Faço
saber à J\1nra da Fazerlda da Provincia de Per
nambuco qu'e, pela resolução de 15 do prese8te,
lomada em consulta do eoncelho da Fazenda
de 12 de Janeiro do corrente anno, sobre 08 seus
amei os ue '1.9 de Aoril e I I de Novembro de
1819. relativ()s à al'rematação do contracto da
iIlumindção dfi C;'idade a Emigdio de Sou.za Lo
bo '8rallllão, p rIo tdennio do I' de Janeiro de
,8~9 a 31 de Dezembro j11l1851, resolven a Re
goneia, em n()me do 'Imperador, approvar esta
arremàlaçfio, por ser dé empreza, cujo onus e
lle peza~ já f"I',io encerados pelo conll'actador,
lenUo a Fat~n'la Publica sómcnte a obrigação de
pagar o que ajll. tOtl, e as autoridades o direito
Je alisar a obSilrvancia das condições. Quan
lo á continudcão dó contracto antecedenle, que
pretende este" contraCládor continuar, e Cal. o
objecto da primeira l'epresentaÇlo da Junta, na·
da ha a uelibe~ar, por ter a arremata,ção !!.ubse
quente prevenido' II questão da conllDuaçao. (j
que se lhe 'Pa~licipa' pilró sua intellíg~Dcia. José
Ffdncisco de 1\ledeirolf a fez no Rio de' Janeiro,
em 19 de Julho dá í83l. Candido Caldeil'. de
Souza, Ajudante do ContadóI' Geral, a fez escre
Ter.-Bernardo Pert'ira tltl Vasconcellos.-.4cha
" no Diario FlumiflnU' n. 691 rk " de Setembro
de 1831.

,
IlDp. a'Y~~so.

A Regencia, tomando cm con ill.el·ação Q ne
ce, shl'ade' que ba hoje; mai do que nuuca, de
promover o ándamento 110 ~I'ooe o d réo,
pela sua aO'eumulação nas Cadêa ;. h por bem
em «ome do lrrlperallor, que- ·V. S. ,'ti ordor.
mid'ade d~ &vill'ó de 6 de Dezembro do 1 8~7"

ponha em execução a medida que offereccwpelolJ
seus omcios de 27 ã 28 de Maio ultimo, de con
vocar 6uccessirvllm'6Jl.te t'lntas I-elações quanlas
fôrem necessarias para o dito filO. Oeos Guarde
a V. S. Paço, em 19 de Julho de 1831.-0io
go Antonio Feijó.-Sr. José Paulo de Figueirôa
Nabuco AraujiO.

A.VISO DE 1.9 DE ~uLHb.

Illlp, aniso.

IIlm. e Exm. Sr. - Queira V. Ex. expédil' as
necessarias ordens para que noM enol .10 l\fari
nha estejão pl'ompta eln~arcaçõe suffioientes

I para transportarem niih só 200 praç ,ltJais oll
menpa, doextincto éo'rpo da PoUcia, CÔmQ 5'1
de difl'erlmtes corp'q . Por f.la dOca ii ,tenho de
rogar a V. Ex. qu'J 'se d,igne elft'ctuar o arrela~e~to

do brigue Flor do Rw, conforme as coodlçoes
offerecidas pelo pl'opriftario. Oeos guarde a V.
Ex. Palacio do Governo, em 19deJulhode 1831.
-1\laooel da Funseca. Lima c Silva. - Sr. José
Manoel de Almeida.-Aclla-81 no Diario Flumi
nense n. 19, "0" .,8.

A.VISO DB 1\) DB ~UL1l0.

lmp. nallo.

111m. e Exm. Sr~DéYeDdo amaohãaáchlJreM
se promptaa DO Lbsenal de lUarinha, á ordem de
V. ., embarcaÇlóes sUffioientesparab'arlsporla
rem para bordo do brigue Flor lÚJ Rio, que têm
de largar pua Pernambuco, 200 praças das que
,·ã.o com passagem"pal'a os corpos d.aque!la Pr.o
vincia, cumprel que V. Ex., nesta lOt~lhgellf}lo,

faça apromptar Laes pliaças, COUl excl?~ao por ora
das da policia, escolhendo das que seJoo natur86
da referida Provincia ou do Geará, e a mande
amanhãa, pelas II horas da manhãa, ao Ar tlool
da l\larinha pllra embarc~rcm, rcmellendo-me V.
Ex. as relaçõ~s das prllçàs ero questão para serem
enviadas ao resptlctivo Comm ndante das Arma!!.
Deos guarde a V. Ex:. Palacio do Governo, em
19 de Julho de 1831. -l\fanoel da F"n&eca Lima
e Siha. - Sr. José Joaquim de Lima c Silta.
Aclut-se no Diario Fluminense n. 19, 'Ool. I~.

AVI80 DB 19 DB ~VLHO. ,

, lmp•••alio.

l'tlaoda a Regencia, em oome d~ Imperador,
pela Secretaria de Estado do egoClo5'dll OUtlrra,
qufl a Junt da Fazenda dos ATsenaes dó E.xerci1o,
Fabricas e FunWçõesj mande'entregar hOJe, pola



.45liO DE 18'31.
:; horas da tal:de;" ,li di:pósi9lio .-d0 Consclheil'O
Juiz da All'andega, 50 r~s~ioQ.a,'das, oulros taotos
sabres c pislolas, 1:001 ((;'CDI'luxos emballados
cada· huma j para.se armal'em (IS rOJ\~ns e rllmei
ros dos e cnlerçs da I'crel'iela. Rc!Fal'ti~iio , como
requisitou o ~lioist~o e. Sllcretar.ibr~e Est.a,UQ dos

egdciosjda.·Fazén4a.• Pillacio d~lGPjve.rI)O. em
19 de J... Ih.'O .do-:J 85 1'!, !\~lllo~l'rla "o)lse~~ Lima
C', Sil.\·a.~-:Jiaha-:'3~1l" Diw'i, JlJ.u.111i1Ien~ n. J 9.,
'f1()/. 8. ,.

., •• :' r:

. ,A.VISO DE i9 DoE JJlLHO•.

e ,Siha. - r.l J01lquimAlbertQ (J.e Souz~

'feira.~ Adia-Se 1ID· Diariq' Fluminen$~ M;
vo.l. 18.1

pn()Vl~- O I\F. 20 DE
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'filia dá Praiil: O'randêT;2'õ de Julho de 18510"
Luiz Pinto'~óelht?; C'àpitãoda 2" linha ; Ó I" ta
Iielliãb José Etgildo" dá Silva, Joaquim Autonio
Corrêa Badellár, EleiróÍ'~r.U'ia'José IU'Urinel; i\1a
noeiJosé Pimenta, [\!anóel Rorlrignes de Amol\im,
Elelltério iJoáquirh 'da 8i1"l'a, Bernardino Antonio
de Sóuza Quel'roz, Joãál\I'aDoel oIves -Ie Martas,
Basilio ADtollioCdé Sequeira 'Bathid''Ó', José Caro
neiro Flores, l\lonoeiJosé de Souza Silva, Manoel
João de Varg:g;"Vq~c9.ncello~., ~~noel José Ro
drigues de Carvalho, l\:lanoel Teixeira ria Cunha,
Francisco Xavier da Costa Rego, Romã/) José
Luiz, Mano~l Domingues, Filip'pe Corrêa, Anto
mo Daniel de Azevedo Braga, José Rodrigues dos
Santos, Bernardino de' Senna Reis e Almeida, o
Capitão ~artin.ll\) Alve~ ç:jrnerro, Const~ntino
NogueIra Guimar.âes., Lulí Antonio Nogueira
Guimarães, Antonio l\f:lnhel)lJbello, Thesou'reil'o
da Sisa'i'-José Jdaqui~ Cús~odlo, o Padre Fràn
cisco Manoel de A,l'méida"G'lllmarães, Cyriac'o
Cyprianô Claro, Manoe" Alves Je A.n'rlralle r, Pe-r, l I(~ dI
dr/) A:ntonjo GtJmes , ",ecretario da Camal'a 1\lu.-
niciral; João JJ~iê ae SouLâ Silva Rid, êaudido
Jo~é rlil l\Idtia~ Albino Jo$é de Brito, Ju~tino An
ionio ,Lopes, A.n[ón~o Laço Cabral, Manoel Fe~
reira Campos, Manoel Joaquim Braz, Antonio
Joaqtrim BruJll, Alexàndre Jos~ de Almeida,
Miguel José Ferreira Chaves, BernardinÇl A.ntonio
Alves Ferro, o Juiz de 'Fóra pela ~ei Miguel de
F~ias e Vasconcello?, o<Escrivão de Ol'pl1âos e <X'
Tabellião l\ anoél de La'res P'in'to, l.\figu~ll'h.omaz
da Silva, José M ria dê- Aguiar, José Joaquim
Leal, Vicente Coelho, Manoel Caetano dos San
tos, Caetano Ther~o, Germano Pereira dos San
tos, José de Souza I Teixeira, Piloto; Antonio
Marques de Campos", Jbaquim José Teixeira
Cbaves, Luiz José Soares Pinheiro, o Vig3l'io
J~cintho José Pinto iU'oreira, (Í Padre Bernardo
JQre Maria Lapes, José de Moraes, José Victori
no d.e Vilhena, Antonio José Ramos Maia, Anto
t~nio ~Iauricio de Mendonça, o professor Fran
CISCO José Lopes, Fclicio José da Costa Silva,
Januílrio Ferreira Moreira, l\Ianoel Gonçalves
G~~es, Florentino José Ferreira, José de Souza
Vieira, 1° piloto da Praça; Domingos José Ma
chado, Tenente refOlomado de 2" linha; Euscbio
J~aqllim Coelho, Autonio de AlmeiJa, João Pe
reira Soares, Theodoro Penafiel de Alcantara ,
o, ~igario desta ViIl:J Thomaz de Aquinó , João
VI~lra da Cunha Fonseca, Manoel José de Souza,
LUlz José de Bmw, DomingosGomes de Oliveira,
Antonio José de Araujo, José Caetano, João da
C~ ta, hidofO Francisco, l\Ianoel Antonio Dias,
Miguel Joaquim Bl'Um, João Antonio Carvalho,
~u~ri?o José de Vargas e Vasconcel1os, l\Ianoel
O'c 1'111 to, André de I\Ionra Velho, Jo é Leandroie ~Iatlos Pinto, l\Ianoel dll Silva llaposo, .\lanoel
o e Pcreil'a àIaia J unior , J nsé une do Nasci
~entCl, Alferes do corpo de Ordenancas ; o Ca
~1t.io-~lól' Gabriel Alves Carneiro, julião Bep
ti 1:1 de SOllZa Cubl'al LuilZ Pinto COl'rêa de
~ampaio, Antonio r,uiz'de 1\1eIlo, Domingos José
~ c Souza, Antonio Pinto Coelho de Souza, AI
pere S"cre1ario do Batalhão n, 14 de 2" linha'

edro Jo é Leite, o Padrc José" arci o lachado,
TOMo VI.

. o Sargento-Mór re(orliJa o llDciseo Rodriguc.i
da Cunha, Franoi co Antoni9 Pire, Luiz Antonio
da Costa Barradas, Official da Secretaria de Es
t"do dos Negocios da IUarin" ; Lui. Ribeiro
Peixoto, Offic1al da Secretaria de E tado do
Negocios da Marinha; o Padre Fernando Pin
to ~e Almeida, o SargentóMMÓI' reformado
José Joaquim Rodrigues BI'agança, Cal'lós aviér
tJe ne~nde, Ped..o José 1'emlira; Joã.o. Pedro de
~Icllntaríl, Joaquim Jo.~é Portugal, Lucio .José
P'or~uga I, Luiz José, dos Santos, Augusto JJl8é
daICo!ta, José Jeno, Joaquim José Fel'l'eira, ~la
Dpel'José da Silva, Sargento-l\lól" Fra-l1ci co das
Chagas Costa Silva, Chri to vão André. Fl'llndsco
~ure ,l\laia, Franci:co 'rhomaz FreiJ'e, Antonio
Leal .lb Cru.z, Alrere Quartel-Mestre dll 2" linha,
~peodoro de Vilrgas de Fal'ia , Tenente da 2" li
nha; Luiz José da Fonseca, Alferes da 2" linha;
Francj:cp Vieira AmoriQ.l, Tenente tia ~" linha;
Antonio Loureil'o Vianna, Proprietario c OOIU ne
gocio; Manoel Pinto Ferreir;), Alferes rle 2"linhQ ;
Jacome José VareIla, Prop,'ietari.o; Francisoo
Borges dos Santos, Proprietario; José de Souza
LorrleIlo, negociante; João Homem do Ama
ral, Capilão-l\ló,r rerl)l'mado; Antonio F~rreira

de Araujo, Jorge de ViUa-Novij Ribeiro, Antonio
Gomes de OliveiraJ Manoel Fernandes de Castro,
o Padre Manoel Thomaz Pimenta, José Maria
lfalcão, José Antonio Ferreil'll Vianna, Joaljuim
José de Souza, A,ntonio Joaquim Ferre'r~, Albt~

rino Antonio de Souza, João Luiz, Jo 'é COI'I'Ba
~a SiLva, Antonio Ferreira de AllUcidil, l\lurcos
A.ntonio Pumino l\lattos de Je us, Antonio da
F·on.seca c' Siqueira, Filippe Alves de BI'íto, .Joa
quim Bernardino VeHoso, l\lanocl Antonio da
Silva Braga, nlanocl José da Siha, ROlh'igo An
nio da Silva Guimarães, Simão_ Henrique tle
8ouza, Francisco de 8alles Ribeiro, José Ribeiro
de Athaitle, Domingos Franci co , Simão Hodl'i·
gues de Araujo, Capitão de 2" linha; Manoel
Furtado, Francisco José Ferreira, l\lanot:l Rodri
gues dos Passos, Fiscal; Sill'erio Rodriguc ,João
da Silva, Fortunato José JI: Carvalho, Feliciano
José Percira, Valentim Roul'igues de Araujo,
1.\Ianoel JO::lf(uim, o Paut'c José de Souza Dias,
AotOnio cio Patl'ocinio Quintanilha, Jo é Martin
Almaua, José Cardoso de Souza, Juiz de Paz da
Freguezia ele S. Lourenço; João Pinto de Sam
paio, Capitão de l\lilicias; Luiz Jo é do Am'lral,
Manoel J05é LVIal,tin' do AmaralGrugel, Joarluim
Bernanlino Pereira, João Sabino Alve de Lima,
Silve·tre dos fieis Nunes, Francisco Scbastiiio
Gllede Pereirll Lima, João José da Co~ta, .Juiz
de Pnz Supplente da Frcguezia de S. tourenço ;
Delfino José da Silva, Jo.é ria Silya, Manoel
F.'ancisco da ~Iotla , Silvestre Pinto da Sill'a,
I\laooel Franci co Gomes, Miguel Thomaz da
Silva, Albino Gomes, Joaquim José lurianno,
João Pereira Gomes, l\taximo Pinto da Silva, 
Aoha·se 110 Dim'io Fluminense n. 5~, volo 18.
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AVISO DÉ 20 DE JULHO.

lmp. avulso.,
Illm. c EXID. Sr. - Tendo alguns illimlget.

ordem e traliquillidade puhlica conseguido lIt
pirar na tropa desta Oa}litlllo espirita dei.
I'eição que desgraçadamenle se. manifestou"
dia 15 'elo corrente, del1ramando n consleroaçio
e o susto nos pacifioos habitantes, e pllodo ll!'
risco, por huma exaltação da momento, a digo~

dade nacional, as pl'Opriedades , honras e ,1611
dos cidadãos, ma'o lia a Regenda, em nom~dt
Imperadol', participar a V. Ex. tãlJ infausto 1Jt'
Gesso p'al'a sua intelJigeooia. E convindo etll~

que espíritos de o\'gan'isadores ou menos reOec~
d>os se aproveitem das notiCias deste aeooteel'
menta 'para d sfigurarcm f!leto', incutil'cm teJllO'
res, SOl lcarem desconfianças e pr(lnJOfetcm pet'
turbações, cumpre que' V. Ex. empregue todo Cl
esfo/'ços cm conservar inllltera~I:1 a paz e o!QCe'

go dos povos; fazendô·lhes ao mosmo temtt
constar que a firmeza dos, eus r4lpre clllnD!e!!
do Governo nesta crise; a soa prudenda be~
combinada em sua medidas com 'a nece..allJ
energia, tem oonseguido sah-ar a Dignidade ~
cional e restabeleceI' a ordem, a con6aD~a ~I
união ociaJ. Deos guarde a V. Ex. PalaclO I

Rio de Janeiro, cm 20 de Julho de ISõr.-:J.o!c
Lino Coutioho. -Sr. Barãfl de Itàpicurú-Mltllllo
- A elia-se no Diario Fluminense 71, 22, vai. 18.

Na mesma conformidade para as oulra Pro
víncias do Imperio.

-----.,....,1'··

A.VISO DE ~ODE JULHO.

lmp.,a",*I.ô.
I

~llm. e Exm. Sr. - Devendo, ~UláQhãa1~
la horas da manbãa, acharem-se na Forlaten
5, João as necessarias lanchas I!lUe lJão dei~
portar para, .bordo do fatacho DOZB de O
77" pJ:a,ças da cxtincta' DIVisão l\imEar da Pu mi,
g,ue vao ser éonduzidas.ás ~rovinclas do,E~jrill
Santo e dte Pernambuco,: a1gumas dlá!; qUêesle,io
passagem ;p.ar,a QS co,rpós del1as, e as outras~l.
c,olhem aos lugares de suas naturalid~desI ada
dllmis ão do servifto, cumpre qri~ 'v. EJ[., 6TlJla
das lle1ações e Portari~s que reIDl\Ho inchinl
para s,erem lransmittidas por 't. ~. nesla oCO!'
sião ás suas direc~ões, mande, á nora do aia m.
dicado , veI'ific,ar o embarque e a entregadll
Port'lrias a pessqa de confianç'l. boos ~uardea
V, Ex. Palqcio no Governo, em 20 de lolho&
~831. - ílDoel da :Fonseca Limà c $l\va,
Sr. José Joaquim de Lima.e Silva: - Ach.t-UIII
Dial'io Fluminense n. 21,' vol. IS.

prooede.ndo á, mlll]; escrllp'919Sa averiguaRQ'"
0, acontecido, e ~chando crime p..ovado, rrolilll
imwediatameQte cOJ\~ra o culpado na (ó1'llll4
lei, dando conta no Gc,verno SCJll perda de leoll'
D..eos ,guarde ii V. Er. P$lae,io do Govcrnol~

ao de Julho .de 1,831. - Mano~lda l?onaeca.JJ.
e SjLva. -Sr. José Joaquim de ~ma e Silí..
Acha-se no Diario Fll.ft(1ine~n. :11, vol. 18.

PORT1RIl DE 20 'DE J1JLHo.

Imp. avulso.
.1

No patacho D'ote di Outttbl'o , prestes li largat
deste porto pua a Provincia de Pernambuco,
vão ser transportadas 66 praças da extincta divf
são mililar da polioia -111 Côrte, das qnaes !J9 sãti
demiltidas .do serviço e regre, lio aos'lugares de
seus na 'cimento&, e 57 Tao coni passagem de
praça para os corpos dé I' linha pertencentes ..ã
referida Provincia • pelo que mandá li Regenclà
em nome do Imperador, pela Secretaria' de Es
tado dos Negocíos da Guerra, remetter ao Com
mandante das Armas da Provincia de Peróam
buco as ineIu as relações das pra~as em questãó-?
afim de que, ÍI chegada dellas, lhes dê os destinos
marcados. Palacit'l do Governo, em 20 de Julho
de 183 ••~ l\lanoel da Fonseca Limá e Si!va. 
Acha-se no Diario Flumiftense n. 20, vai. 18.

VISO DB 20 DE JULHO.

POR1l' ARI,A DE 20 DE JULHO.

Imp: avnlso.

Sendo presente, á Regencia, em dom!! do 1m.
peudor, o Officio de 3 de Julho corrente do
Commandante das Armas ua I'rovíncia de S.
Pllulo, no qual l danao conta (le haver pl'ocedido
á organisaçiio do Batalhão de Caçadores n. 6 d!!
I' linha, na conformidade do Deeteto de :; de
Maio e A.VíM de 27 do mesmo mez, e 'inclue a
Representação ,Ia Offioialidadc daquellc corpo,
pedindo que sejito delles exclusos o Coronel Car
los ~Iarinde Oliva, Tenente-Coronel João Affonso
de Almeida, os 1\lajores João Carlos de Beauman
e Luiz Emigrlio de Castro, o Cirurgião·1\lór Joa
quim Antonio Pinto, Tenentes Vicente Jose Car
doso, Antonio José 050rio , Joaquim José Gui
mar~es, Jbsé Arrtonio Ramalho e Joaquim Lopes
Pereira Bastos, r-esolveu a mesma Regencia, em
nome do Imperador, tomando em consideracão
Jlste objecto, -que os ditos Ofllciaes fiquem desde
Já considerad 's oomo avulsos, emquanto se não
dó, com mais i'êflec!ida deliberação, definitiva
pro'l'idencill a tal respeito; o que manda', pela
Secr.e~arja de ~tado d'os Negocios da GÚ'erra; ,
parllClpal' 3? lhtó Commandante das Armas para
seu conhéclmento e prolJ1pta execução. Palacio
do Governorem 20 Ide "Julho de 1851. -l\bdóel
da Fonseoa Lima e Silva. -Acha-se no Diario
Flumi1l871se n. 20, vol. J R.

lmp. avulso.

Illm'!l Exm. Sr.-A Rt:gencill, em nomo do
1m pel'3UOr, a quem aO:lba de sel' presente ore.
querimento incluso de .Faustino Francisco do:>
Rei , Alferes do Balalhão de Caçadores n. 5 de
J' linha, pedindo desa11'1'0nta uos insultos e máos
tratamentos que diz recebêra, na noite de hontem
19 do corre~lle, do ~l.ajor J~ijo 1\I3Ooel de Lima,
que se achava de guarda, manda l'emetter a V.
Ex. o requerimento em questão, afim de que,

r
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'1 , AVISO DB 20 D1I IQLI(O.

MlIouscripto lotbeotlcll.

Tenue. apparecido neslés lJltilno dtO~ ai s
as;notinadol'es , promoyendo, por moio de sedi-
ção, con piração tl já por Bad Ucçii'l ~ P BIll
collPção Os Poderes 1?olilioo' d.) lmperio, jds
.fact06 e torOÍll'io tão puhlicos qúe bem fatlil e
conhecer· se os iudivi.luo tlue nisso eDlI·i.rão,
manda a Regencitl, cm nome tlo Imperador, que
V. S. passe a indagar quae forão o implicallos
naqudles crimes, tendo em lembrança ue que a
Lei de 6 de Junho do mez passado impõe a pena
de complicidade aos Juizes que se mostra!'em
omissos em casos taos , de\'endoCrltão ,ante de
proceder contl'a o in,Hciad,,;, dar parte cir

'Cl1mstanciada Ilelles a esla St!cretal'ia t1e E tado,
e das lestemunh quo apparecerclIl. Deó 'b"Ullr
de a 'fi . . S. 'Buço, em 20 tle Jn\llll de .85 J. 

Diogo Antouio Feijó. - S,'. ieolúo ua Silva
Llsboa.~Ac!la-seá.fI.Ôl v,llo'1.i. II da ClJrte.

ldentica ao Desembargador Corrosedo!' do
Crime da Côrte e Cawa.

AVI5O- DI! 21 .J)E n1J,oo•.
Fmp. nulro.

l\lal1da a Regen ia, em nome do Imperador,
pela Secretaria de E lado dos l elfocios da Gnetra,

44··

• ' PORT ARIA DE 20 :ón JULHO.

l\tanuscrip10 aulhentico.

JUandn a Regencia , em nome do Imperador,
Jque Vw. faça pesquisar cuidadosamente ore·
volucionarios , aQarchi~las e pextw'badol'cs do
socego puólico, fazel}l1o da parte do Governo as
mesmas I'ecommeudações aos Juizes Criminaes
e de l'a,z desta Comarca (li exoepçJo u05-lla Ci
dólde, a qu~m já forão expedida orlleu' seme
lhantes) , para procederem contra o individuo
na conformidade das leis. Deos guarde a Vrn.
Paço, em 20 de Ju'lho de 1851 -Diogo Antonio
Fp.ijó.-Sr.,'De~eJllbargadorCÓlTegedor do Cri
me da Côrte e Ca-~ •-.----

. _.nrso DE 21 DR .roLHO. '

Iolp. avl1Jsb.

llIoí. e Exin, Sr. - Expeça -V, ix. as onlens
precisas 1>ar1l que 9 l'éncnle do »õ;I~alhão de ~.
linba (Ie haVI, Jóão ua'C,~lIJhn .Plll' Vo,~) OAlfcr\:,
40 :; Rcgil.1lentQ de fnlanlal'la. tI,e 2' llI1ha, )0 c
1'ernand~ Guimarães, ..;n lo di~~el1sa'J,os ,de
qU1\I9,l,lei' serviço em qile e ·têjão, se apl'll C"~COI

'aí) Commanllallte Geral dasCuarda iunicifll1e~,
"It,u I os requisita como iudjspensa veis para. a
l?rompta o~ganisaçi;o da' mesmas guardas. ~Ql'
'ésta oc.ca ião, pl'evino a 1'. Ex:. de que o ohre,ihto
Commandaníe Geral se apre enlará a V. nx para
llle dar o Santo da Gual'Oição da Côrte hoje, e
daqui cm diante. Deos guarde ti V, Ex. Palacio
do Governo em 21 de Jolhe cio 1851.-31al1oel
da Fou eca Lima ,e Sib'.I.·- SI'. José Joaquim
de Lima e Siha. - Aclta·sc no Dial'io Flumincnsc
n. ~H ,coi. J 8.

C'on. Miileiro.

E.!n sqh,J,ç.áo t ~Qvi.d." p~posií!- pe,la Caroara
Ilu.nic\p.jll da Ciu~de d }:;aQQ FriQ, em officio
4e .2 dO' \+o.rrente, . ,H~d~:l R~encitl, em nome
d.Q lmp.eraslol; pel, .s.cxJ;etadil o,e Esla',1o do e
gQci!ls~Q llDpçri~i.p,\~tff:ipará reIeritla Camara
qlJe,IlP CílSO~ ado~Clfrdy.rqole. tia grave QU prl)
l~ngajla, q~<t!quef Vcrli:ldor~ ue'p?is ~ teJ,"~efvi,
d.9., ll~o, '1i ç!eve .por ls30,.dcmilt.ir,lp ". ~(l.I;é~
.~ç ,o SURpleute para"ÃI1PArir q. u'a f<ll~a,
lI\é $!Ue a§\l~lle se dê pQr. P~P'1Nl~.Ql corno ha do
~ d;ll Lei sendo ~Iesnec~s jl,flO ,illterp rcla
çiQ al~na sobre .'este olljecto'" ~~e~ma Lei, la
qu~l, lotJavil:J, compete iI aS' mblé,a Geral Legis
~a..livi p ~~ ;)0 Go Cf'no poi~ e· le so pode es
ctarfl~e\' as. du yida n~e ,s,e Q[/:rcce 'C)11 acerca da
8ll,a e~~~o. ,P,alaçiq 'lJ g orcrlW cm,20 de Ju
lbo de J,.851.-J,ps4,L,h"p tCp.uJ~nho.. .

. I,', .!

'A'Vi~o ti '26 DE .T\lLub.'J
, • ( 1 .J 1

t) 'lII~0lll!cf!PtOJ I enlic? I 'c

A l\ege,ncia, e'm nY~e do frn'p!é"a(!'Or, dnlena
que V. S. mande tlrál' qtiant~ antes hl,lrrla rl!l 
~lio dos PI'C o de Justiça exi tentbs em tóda as
prisões tlesta Capital,' ao n declaração de suas
naturalidades, -residehcia, teml10 de pri 'ão, na
tureza do crimes, estadorle seu~ '(lroces o i! se
tem Farte; e que~ sérilJo leces aria alguma gl'a
liGcaçao a pé soa capài1~ ror cncal'regaua de~
ta diligencia, V.' S. a tUa'tJde dar 'pelo carro
dt.s.sa RelaçãO'. 'Déos guarde' n . S. P,rço, cm
~d de Julho de 18~h.-Dio"oAnlonio PeiW. 
Sr~ J(1sé PaUlo de Figo-eirõn abóc.o Araujo.
4cfta-se á {l. 60 tJ. e 61 do UI). II da C6rtc.

I

PORT ARU DE 20 DE JULHO.

l'ClR.':fAlU~ DE ~O DE.- JU~ •

Oolf. Plaócher.

Acontecendo algumas vezes apPé\rtll;et:em CQl

scena no Tbeatro 1tl!sta Capital peças que, bem
longe de conCQ,r,el' parll '0 hon~to entertenimen
to dos cidadãos, pelo contrario, orrendem a mora·
lidade, e alguma's alé podem alrerar a tranquil
lidadth publioa, lU,aq~ !J Il.cgeo~f em nome do
Imperalior', p.Il'la Secret;w;lJ. ~ç. E tado dos ego
0105 da Ju t,i,ga, .ambrar ii, CaD;1ar~ iUu~~clpal

d~st~ Cidade a Iljlae. llid.ad.e .de quanto antas
fillllr· e hUJl1n PQstur~.lI1 ~fiQ1 de que o JU~l; de
ia!. r~speQ\ivo QU .~. ;{nten~eut~ da Policia,
6eja etIcarregadl) d.e, ·eVJ.l' a peçet antesd~

Jjer repl'"S6otiid'4- ali~ d,~ se,q~or este llÕtatl<l a
passagem oifeosiva da .milçat ou trapq\lilljdac.}e
publica, quando a contenha, pois que, compe
tindo ii mesma Cam,!lra prohibir obscenidatles
que atacáo oS bonS. eost; mé ,.1 ~ aútorisar os es
pectaculos publicos, yo~.~?nlo que não orrendão
o~ mes~l)s, e promover os meios dc manter-se
.. ·t'r8nql1ll1itlalle, pMe, sem duvida, dete\.'minar
'1i5 clilllsulas de taM cooo6ssÕes. Palacio'do Rio
'de Jnl1.elró, em ~o fle·J iI:to. de 185" -Diogo
~nlonio Feijô. '( • '. ..'



---.;,,:

.BDITÚ Di! 22 DB JULHO. J

Imp'. avulso.

Fra~ciseo José Alves Caflleiro, Dese'mbargad,
da Relação da Bahia, com exeroicio 'oa CIlI
da Supplicação, Ajudante do InlendeoleGenI
da Policia, Encarregado de todo o 'exp'ediea/l
deste lugar, e Pre- tderite da Junta de Panllll
Côrle, etc.. " '''': " I 'I , ,

Faço saber que, l;end" r~unido a mesmll Junll,
no dia 21 do cOrl'ente U)ez de Julhjl, em coufO!'
midade do 8rt. lO; do Dçcteto d~ 9 do mesme,l
pondcrando -se quântó he prejudici'ala~'~

publico a existencia de vadios e ociosos tJ1Jl/rtI'
golfados em vicias, passão façihneiJte llosiDi!
horrorosos crimes e iórestão '8' Socilldade;4
quanto convém pôr em 'prompta execução'.."

'posiçõcs do Çodigcí' Criminal é da"lei~e:.U
IJunho proximo passado para prevenit'os de}iclOl,
tirando taes individuos da crimib~sà ociot~
visto que a expeneneia e os factos tem m~5tr1
que os assassil'lios,- roubos, 'violeocias' e iJ\6u1Jo!
são geralmente pratioados por homens ~ii~'"
dos sem uccupaç~o;-pela mesma Junta 'fel dtlJo
berado que o Presidente deIla,por ~eio,dtlb1lll
Edit~l , nffixado em todos os lupa~es p~bll~,l
publicado pelos Jornaes, fizl'lsse advertir a,to~
os homens que se achão vadios e -se,ll1 occopar
que, no prazo de oilo-dia5,-tomem emprego ~
nesto e util de que possão s/lbsistir, sob pena do
serem impostas as do Codigo Criminal, sei
chamados per'ante qu'âlquer Jui'i de Paz OU ool/l
Autoridade Publica, e processados ve,r~~le6~
mariamente na fórma dp a,l't. 5° da leI de 11I0

Junho do corrente. Outro~im, que no Dles
Edital se recommendasse a t{)das as pessoal que
ti,vessem vadios em suas casas ou que estes:
frequcntem o declarem perante o Juiz de f IJ
respecti\'o, cpmo be ,de ~eu dE;ver. l'orlanto':1I
obser.vancia da dita deliJleração , faço,~ prtseche
ad vel'tcncia na fórma deli~erada, e para q~& -Ilt
gue á noticia dc todos, e tenha vigor e efecu,
mandei affixar e pu..blicar o.pfC:Scnte EdItal. 'et
22 de Julho de 1851.-0 p'residenlct ~raFP~~~
José Arves Carneiro. - Aclla-se no iJlar10 ~
11ense n. 20, 'l;ol. 18.

AVISO 'DE 21 DE .tULHO. ,

" " ,Ma~u'ics~p,t\l authen\i:~. I

·Il1m. e Exm. Sr. '- A Regel'lcia, ~ni 110m

Imperador, ha'por 'b~m que·V.E!'. fãca al.
'os telizes pertencentes' ab·lfhesóuro de Cap'
Impel'Íal, e os ponh'á em boa arreçadaçãd, e
remeUa a esta Secrl:taria de 'Estado huma rtIl
-ção 'exacta do ouro 'e prata da mesma 'Cap'"
Deos guarde a V. Ex. Paço, em21 de .JulhO
18'5l.-Diogo AntoniO' FeiJó.-Sr. Duarle Iltdo
des de Sampaio Fidargo.

fórma da·Léi. Deos ~arde a VIU. Paço, e
de Julho de 18~~. - Diog~ Antonio Feij
Sr. Desembargador Ajudante do IntendenleC~

fral da Poli'cia.

Communique Vm. ils Autoridades Policiaes que
devem hoje começar a dar ordem, por escripto, aos
seus Officiaes e Commandantes d'Esquadra para
prenderem os ipdividuos indiciados no crime de
ajunlam,tOlo illicito, na praça da Constituição e
no Campo da Honra, pl'ocedendo as mesmas
Autoridades immediataménte conlra elles, na

A.VISO DE 21 D~, JULUO.

Manuscripto authentico.

Achando·se expedida&' as necessarias ordens,
tanto ao Commandante das Armas da Côrte para
dar a V • o Santo da guarnição da Côrte, como
ao Arsenal do Exercito para fornecer as espadas e
pistolas que houver d~ requisitar, o 'communi
co assim a Vm. para seu conhecimento e gover
no; bem como que, fazendo armar toda a caval
laria das Çuardas_M'unicipaes. e dividindo-a ~m
dous corp.os, delles forme as rondas, ~endo hum
corpo até á meia 1I0ite e o oulro alé ils '1 hor 's
da manhãa. Deos guarde a Vrn. Pàço, em 2'1 de
Julho de 1851. - Diogo Antonio Feijó. - Sr.
Commaodanle Geral das Guardas l\lunicipi~s,
- Áclta se d fl 62 do Liv. 11 da Ct5rte. .

.A,VISO DE 21 DE JULIJO.

ManU5cripto authenlico.

A.VISO DE 21 JlE JULHO.

Imp,' avogo.

mm. 'e Exm. Sr. - Tendo-se expedido, na
conformidade do Officio de V. Ex., de 14 do cor
renle, as neeessarias ordens ao Concelho .Geràl
da ProvilJcia do Goyaz , para deferir ao requeri
meuto de l\lanoel José da Costa, que faz O objec
to da Represep,taçào~do mesmo Con~elho , .de '1
de Fevereiro, ílUiviando. o queixoso da pena ql1e
lhe foi imposta com manifesta injustiça pela falta
dc comparencia, como. Vereador Supplente da
Camara Municipal da Cap.italdaquella Provincia,
manda a Regencia, em nome do Imperador, assim
o participar a V. Ex. para o fazer presente na so
bredita Camara dos Srs. Depulados; ficando a
mesma Regencia em lt>mar na devida considera
ção a resposta' dada em Concelho pelo Presidente
da Provincia sobre aquelle objecto, pua prócé
der contra o dito Presidente éonformo entl!nder.
Deos guarde a V. Ex. Paço, em 21 da Julho de
1851.-José Lino COlltinho.-Sr. Antonio Pinto
Chicharro da Gama. -Acha-se no Diario Flumi
flenSe n. 29, fJol. 18.

que a Junta dã,Fazenda dos Arsenàes do Exercito,
Fabricas e Fundições, manlde enlregar li disposi
~o do Commandante Gdral dos Guardas I.\luni
cipaes, Seuastião do Rego Barros~ as espadas (le
Caval1aria que 'requisitar hoje mesmo, o daqui

,em diapte, para armar as referidas Guardas. p~

.Iacio .do Governo, 0n'1·21: de Julho de 1851"-
Manoel da FQnseca! Lima e 8ilva"-Á'clla~se'no

.Diaria; FJuminense n. 21:, 1)ol. 18.'
I



A-NNO
AVISO DE 22 DE JULHO.

"~I t

I~I!' avulso.

IlIm.' e Exm. Sr.-O acontecimentos da noite
de 14 do corrente em diarit'e. que, por intermedio
de V. Ex., leveí. ao conhecimento da Camara rios
Srs. Deputados, não riferão as consequencias que
ameaçavão 'O susto e o terrór que se apoderou
desta Capital. No Jrtieiodn insubordinação e do
crimell tlppateceu áinda assim o caracter doce e
piIGi6c(j dos Brazileil'os; e , se os annrchistas se
aJfró'Teitárúo dhs circullistancias para proclamar
seus intentos, forão 'esteS ou abafado ou dextra
m~~te 'd,csviadós pel'osamigos da Qdlem. Alguns
MIlitare , seduzido~ por homens desvairados, es
queoêrãó-se por momentos do que devião a si e
ó Patria; mas, códtidos por Officiaes 'D'eneIÍleri
tos, o incendia nãó fafrou como desejavão Bra
zileiros degenerade.s, a quem a ambição devora
ou n demencia al1llcina. ACidade está tranquilla ;
o as arlnas, cotlliadá's ;, 'cidlldãos interessados na
m~1nutenção da ordem' publica, ou a Militares
~ao slJspeito~,. por sétiB' ~rotestos de obediencia
us Autoridades e respeito ás leis; fázem' crer ao
Gc.verne que o trànquillidade Dão ~eÍ'á jámais al
terada. A espada 'da Jusflçá vai reeahir sobre os
cabeças de todas estas desordçn5 ;) elIes são bem
conhecidos; e o pJlb.lico, vingado dos sustos e
horrores que taes sediciosos levárão ao centro
das famiLias~ saberá apreciar o saudavel eil'eito da
severil:lade- com que aS leis mandão punir seme
lhantes crimes. O GóverM não póde deixar em
silencio o'e.nthusiasmoe patriotismo dos cidadãos
que voluntarios pedião armas para defender a lei
eas Autoridades; nem quer que fique em e~queei

mento o civismo dos Bravos Officiaes que, todos
'Votados á Patria, organísárão-se em corpo, unin
d) a clavina á espada para rondarem as ruas e
defenderem, em guarda, as posições mais impor.
tantes, em cujo serviço ainda contentes se con
senão. Este acontecimento, aliás funesto em suas
co~~equencias, teve vantagem de desenganar aos
poucos facciosos e anarchistas que ainda nos in
commodão de que o BraziLeiro não foi feito para
a desordem t que o seu estado natural he o da
tran'quillidade, e que elLe não aspira outra cousa
além da Constituição jurada, do gozo de seus di
reitos e de suas liberdades, A negencia, em nome
do Imperador, me ordena le'Ve ao conhecimento
da Camara dos Srs. Deputados tão satisfacforia
nolicia, o que faço' por intermedio de V. Ex.
Deos guarde'a V. Ex. Paço, em 22 de Julho de
1.831. - Diogo Antonio Feijó. - Sr. Antonio
Pinto Chichorro da Gama. - Áclta-3e no Diario
Plumirrense n. 2 I, 'Doi. I 8.

Na mesma conformidade se expedio á Camara
dos Srs. Senadores.

AVISO DE 22 DB JULHO.

Imp. anuo.

Tendo sido objecto de dôr e de indignação
o a~uso que tão frequentemente se tem feito do
dirilito de exprimir o pensamento, com violação

manifesta da lei, e-eóftl·tJotnel rejuizo da tl'an
quillidade 'publica ," c qne r d~ 'he 'duvido, cm
pute, ao delcixo dos Prclhlotorcs Publico e II
negligencia ll~ Iluitc de Direito 'cm c pon a"
bilisa-los, c em pnrtú ii nimia indulgencia do
JUI'ados, sendo certo que ti iUll>unidade au til
o numero dos delinquentes,.a. Regcncia, querendo
que tão auda"el institu.i.ção IHio cáia em total
descrcdito, pois que ria liberdade, e não da lI
cença e ahuso de exprimir (IS pensamento. , he
quc resulta a maiol' garantia dos direito do ci
dad;io, esperando que 115 Jurados scjão os pri
meiros em acredita-la pela imparcialid,ade de SeUS
juizog, por is~o mesmo que são da e 'colba dc
seus conci~adãos'; e igunlmehte intcres ados em
reprimir abusos Ião cohtrarios ii lei e tão nocivos
á soeiedadc,_d termina, em nome do Imperador,
a todos 05 Juizes de nlreltos que não só re~p()ri

sabilisem os Promdtol'es nesligente', faze Ido-os
substituir na fÓl'mn da lei, afiUl de que se ~roce

da immediatamentll contra os indiciados em cri
meá pul:lLicos, como tambem que fação respeitar
() THJ>unal dos Jurados e .suas decisó~ pelos
meios ,que as lei' tem pos~p á sua di. posição naS
oceas!óes em' que tiyel', lugar á SUa reunião, scndb
desnecessario ad\'crtír o peso da respOnsabmpaiJ'e
dos mesmos Juizes, quando sejão omi s()~ ou
negligentes em ob~tode tanta consideração.
Doas guarde a VOl. Paço, em 22 dc Julho de
1851. -Diogo Antonio l'eijb. -Sr. De embar
gador Juiz de Direito. - -tc/Ia-se no Diario Flu
minense n. 21, vql. 18.

Na mesma confórmidllde se expedirão Avi o
aós Presidentes das Pro'-ineias, para estes o faze
rem constar a todos os-Juizes de Direito de suas
respectivas Provincias.

AVISO JlB 22 DB JUUIO.

'lmp. avulso.

Sendo presente á Regencia o re ultado da vi
sita e exame a que procedeu o Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios do Imperio na lli
bliotheca Nacional, pelá qual veio no conheci
mento do deleixo e desordem em que se acha
bum tão util como importante estabelecimento,
não se encontrando ali o inventario dos perten
ces da casa, e, o que he mais ainda, nem mesmo
hum Catalago Systen'latico dos livros existentes,
pelo qual commoda e facilmente possão ser pro
curados quando sejão pedidos; achando-se, ao
contrario, confusamentc mi turados sem atlenção
aos diversos ramos dOR conhecimentos humanos
aelles expendidos, e accrescendo a estas faltas a
bastàotemente aggravante de se conservar até
boje fechada em hum quarto, exposta ao estrago
da traça, e vedada assim ao publico a numero a
livraria que foi do finado Conde da Barca, que
devia fazer a parte mais intcressante daquelJe e 
tabeleciment'o, por abranger obras mais modernas
do que as que fazem o fundo da dita Bibliolheca,
e -por isso mais a1l nivel do estado actual, das
sciencias, manda a mellma Regeneia, em nome
do Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne-



4 lU'° B 1831.

"

Imp. avolllOlo

,:Qe Iljando o GQVefno ~sleDdllr a~ pessoal e
mªte,r:iaL das, For~a~ezas e mais,plilntos fQrtWcad06
destA Côr~e o mesmQ e :p\rito ie O1;dem.e e~~
mia que ~ro presidid4\ Ó. reàucção 4~ J!.lx.erQIIO,
eill eiX:ec,lt1çii~ dQ DecfE\w ~e 4 d~ Maio deshlanoO,

tç~ resolvido nomel}.!' h\lma Cqmmissão de Iill\t
il)cs M.iL~~al'es de .l~l70cs e. cQ;Illhecj,Qll}ntos ,rlill"

teJl~Q elljl, v,is~a o IlS~~~~I'l' à~bili,t"à;Cjl da tQo.pa <1~,a
g;\liauoiçªo, pelas Wu.it4S pa~sageBs qu,e se lelll
d.lldj}u3 gl~I\Dd(:: 0IWlcro, de. ~'aças t1~1p p~ra ~s
~llo'V,igrW.t ,-!le ~~a l,l\o1t~~l'alida~ e i,gl#almoQ!:,Ç a rI,
g.orosD e(:Al\HlWtl\ Oml'f(lle d~yç ba.sear gs sçus lra·
P'!llJJ,cp em beJtc6cio, da Faz!ln~a NaciQJlal,.pfOC!'
Qa lóg{) a ir exa~a li ,o.iLa FqJ1talezas e ~1S
pontos fOl'lifi~açlo , io,~orlY\o3I;ldo dqpoill em c,,'
cumslauciado relatorio:· 1°" qU~lIsdeve,» sc~ co~

serva,d@s armai1os; :lo, Q estado em que ~e lIahao
os repal'os urgentes de que precii!ão com o ~r~·
mento de sua despeza prov(I'Vc\; 5°, ii quahda e
c quaolidade do armamento e da Guaroicão que.
no estado pre~J) ~, ,e,lb\:s.d.eCJ:lI destióar; ~',
quaes dc\'em ser desarmadas por seu pouco 10-

.. "o o
tcr~ 'e cm qu ~ Iqucr sJstema de_ dcfesa! o, de
m:cl,O' pn,\'cfltn-O· ue qu-.e ;>6 nao arrulnem

-. . 6° final-
t/)r~ ap .~l\\' da u,a.jiloupa impQrtpnCl3' , e
m-en'~ o. Lo~aL C9!,\:ve(jieWc e sl:\gu,r.o p3f:l

veria ler co~po do 1° <le J ulbo corrente, e, ne8\e
caso, quaes sejão e para que objectn ; 5°, O quan.
titativo recebido do Thesooro Publico para as
de~pezas a seu G'lrgQ; 4" ,_0.5,,14.0. existel\le em
ll.9fre. l!élra o futuro, ple,; 5~, ç .fin.a,1meote, ,o' O~
ç'lmen~Çl para o, mes\llQ f~turo m,ez, d~vP,ll-dl> Vm.,

. no filn de ciJ,da um dos sego.intJls mezes relJl~t.te

çom o orçamentQ qo sub~equente" a ópnta,d,
despeza 'do aqt ccdente. ~peciJiJ;andQ nesta,com
a maior clíir~zil ql,l'!lllo acima fica de~~QIinadl\,

de q\.afleira que. facilmente c possa epofrop\at
~ reociti;l. CQU) a de eezéI J afim de q\le ~ S,OQlJIIa

1\e l;.etllc\jloo par cadé\ ~um dos r~mos 110 s.ervi90
mUltar' sejl\ãQ \lconOqljcamllnte 9istr.ipuM~, quI!,
q-u);ln~(l uãq haja ~oprlls a faYo~ da, J?élll~udll)

pelo menp se ,p~cvin~o desregra4,05 e i~tempe

ttvQ~ í\Vil,l,1ços: o qu,e :Pl\Jlioipo a, 'VIA. paruea
cqIl,gel1·I1),ent.o e ,(ie.t exec~o. D11011. guar~u
Vm. Palac'o 1-\0 GOVt;I"Do." ~1Jl120~Ile'Julbode

18~L ..-M~!l0çl da foqseç~;Lirpa e Silvíl.-Sr,
IfjqaGi,Çl ,v'ega~ .'rou,rinho Jill!ng~l. -:-4a(I(J,o-uf14
~iariOj 'Fit.lmi~len!e,fI. 2~, '/lo!. \8.. '

N JJ.. ~~sjm s~. es,Cl'{lVÇU, ao 1° l\;ledic,o do HQ •
pilai, ~c .resqell~a,ndo-~e,-lhe \lO, S' 5j0 ondo se l\il
., para p lllesmp futuro me.z II o ~eguiDte: I.\cven·
tio Vir., nofi,n'\ clç cacJ.~ huJl1, dos futuros weze$,
rem;etle ' cmn o ofçolqento para Q SOb&~Q611~~ •

cu.r&a da despe~a ,do antecedellle, e hum mapp'
dqs docJ;ltql/ll~acl.os" '1XÍstentes c ~hidos GIl-

)'ados.' , I; ,

T<}mbell,1 p.aJ;íl a Junta do Ar:sen~ St,lj escreven
pclo. mesnw the\> lIDas em PO,l·tarias· 3l;crescen·
ta\ld() no fim doS 4° as s,eguintes palavras :·«111'
cluind9 o vroducto da l\'flbrica da Po.lv;wa 4.11'
casa sçparada.

AViSO Dl' 22 DE JU,L~Q.

AVISO DE . ~2, ,DE JU.LDQ.

rI 'lmp.' ãvnl o•.

'fendo lel'a~o á, 'im<senl;~ da Reg~ncia, em
~o~led I~n,peJ:ad.;u:,. <lj.R,ep.f~ ~ntilçãQ. d.os Qffi
ciaes, C,&de~es ~ lpl\lS praç qp Jl.eQ~mel~t9 de
C~vliI\lflfi.a D. 5,de, J' linhá,; pela, ai Liga nUD;lera
Çã9, ,em a qual congratHlllJl~~~se pela elevaç~lo

do $enhol' D. Pedro II ao· rhl'OIilO dQ B~azU ,
!:fit rao o? PI'Ot\:1StQs d~ !ir~~e ad~.' ~o ia S,ua Au
S\l~t J?IlS oa ,e ia bp'l, cal1~fl, c1~ Paloa, ordena a
mq fpa l1l;g~ncia que v.~; faç~ pQnsta~ ao R~

Btese-9tan,te~ que ri .. suá' C~l?re~sõ,c ~?r~o i~peQ.i;-
!'Js o1p~r'ld'Çl,. O que ~&l im partIcIpO a VJA.

pal'q till,a in~~1JigJencia t~ tlxepu,çãq., Dç,Ç\s gl~arde

a yr;n. PõllaQio dQ GoC'.~l,'nPJ' elI\ ,p de J~lj o de'
18.51. - Mqn\le] da l"oosepa Lima ç S·\\·~.
~r; Beotº ~onçalves,d:;i ~ílva. -;- Ackq.-$e np .()ia.
rio Fluminense n. 22" 'Vot, 18.

J(tl l

A.TrSO UE 22 lIE roiDo,'
I

- lm.p.. avW~o.

111m. c Exm. Sr. - Achapdo.se p'arado no
Concelho 'Supremb l\li1iblr de 'ru tiça grande nu·
mero de Proc~'ssoi, corÍl gra,:e petrimeoto ria jus
tica c dos reos , , por fàlta 'de dous l\lioistros To
gidos que sirvão dc Adjuntô~lao actual Relator
o Desembargador Antonio Lun Figueira Pereira
da Cunha, na ~onf.ol'midadedp Alvarú de I de
Abril de ISóS ~ da creação ao sohredito Conce·
lho, VOII rogar a. V. Ex. queira nomear dous
Mag' ll'atIqs para taes .eqIp.rego ~. communican
do·me qU!1ei( eUes sel~o; para entrarefulogo cm
exercicia. 'Deos guardê ri V. Elj, 'Pal~c.io do Go~

ve~"o ~ cm 112 de'Julho de íS5I. -/l\l,anoeT.d,
Fonseca Li'11a e Silv:r. -'- Sí-:"'tji' ~o AntorJ}'
Fe.iió.,:- 'lella-se no' Dial'io, FtiÍnli'n,ense .n. f?2 •

'l I I ; I ~ li j Ot;lf i'~ I t (fj f

vot., ~ 8. 1 ,! " r I ~ J 'J iJ· ,t
r ," ')~: 5 ,h nu J

.1YISP.lff t'; W:, f,on.Q. ,II, : li I I

Jmp. avulso. ' ' . r olll
, " . '''W

Scpdo illdispcn a;ye\o!,JsrrvAr,c<w?:-a nini e.Jlj? ~
fi é~li 'fI ã.~1 9, _di pt'Ulliq dn,s' nffi!ll~ qQC~c;t I,\s
pela, 1,\ \)e I;),de nezembr~ do,a,I~9,·.úO .qJ?p,r;a
o diffçreo tcs ramos do et:Vl!j,q aa, ~()p 'l:lI;ao da
GueH~ no .l?re'flute. an,no financcirQ,Gumprc ql\e
:X~. im~l'et dvclr;D.ent~~ no .fip;l do pr~se\l~e. mea,
J;'ell1ett,a a e ·ta §.eet"etana d~ E: ta.d.Q d,Q' eg;ocios
da . j; ;I'a ~ ull1a ,!abeIJa demonlltrati,và oq cO}1lia
ci cum t:lllci,ada de tod, a de peloa (eit,a IJI/r: e s~
1,\c~~rtlçiin a. eu .caI' O'Q. , de?r~c lO ]0 d~ J.ap.e· 'o
deste nr~nn a e o ultupo a,c Julho dpli raJtd : 1°,

a Qnlcn por que a fez; 2°, 'c ~1~1(i~ <';,st',o: 'lqr
chiad' al.b'l.\m/l~ .das soqlma , cu o.dl netll~,Q ele·
'{' • J' .J(. •

gOllio5 l10 lmp~rto •. e~\r~nb.ar ~eV!rameDtç ao
lUbllGtheeari(.t- em Chefe e aQ seu ÂJIldante pelo
.-eohulll euidaçl(l. qll~ ,hão tido OQ deaempeoho
do 'e\lS,~lllv6res. Palacio do, Gov.W'f10" em :l~ ,le
JulhD lic ,8ó.1,. -"J,osé LioG Coutioho.-AC:/I4"&d
fl(}.. ~ifl,.io. F{umipllllSe fi. 21), vol. 18.

r



A
seja relU{lvido o armamento e palamento dos que
te.m dé serem abandoBadns, de medo que' não se
damni6que ~ e ~GLn.o Vm. tenha ·sido nomeado
para o desempenho desta Commissão conjuncta
mente 00m o Cortinel do,Estado·Maior do Exer
oito João Paulo dos 8ao: os Barreto, e o ~lajdr

do G<l11P.0 de Ellgenheiros A.n'Qoio João Rangel,
cumPtre que p/1Ooeda log.o, dé aoc,lJrdo c()m elles,
a '(ed6Cllr o cOfjJ)plemlijnto àe.1Ia. com zelo e pru
dente ,Ilsca'lisãçãg, 'l'Sperlando o,Govemo que O
resultado de taes. trabalho~ co,responda ao oon
ceita de seu pJ.'estilno e luzes. Deos guat'dé a
Vm, Palacio do Governo, em 2~ .de Julho de
1831. - ftlanoel da Fonsecá Lima e Silva.
Sr, Polidoro da Fonscca Quiutanilha Jordão. 
Acha-se no Diario Fluminense n.22, vol. 18.

N. B. Nesta êonformidade se escreveu a João
Paulo dos Santos Barreto e Auto~io João Rangel
de Vascon ce1l0s.

AV,rSO D.E 22 DE JUL1l0.

0011. Braz.

JUm. e Exm. Sr. "':"'Tendo a Regencia, em
nome do Imperador, nomeado hoje huma Com
mi' tio composta do Coronel do Estado Maior
João Paulo do& SantQs Barreto, do Major Gra
duado do Corpo de Engenheiros Antonio João
Rangel de Vasconcellos, e do Capitão do 1· Corpo
de Artilharia de Posição Polidora da Fonseca
Quintanilhíl Jordão, para ir examinar as Fortale
zas e pontos fortificaJos, o participo a V. Ex.
para seu conhecimento ,e afim de q'!e expeça as
convenientes OJ:dens aQs Comma,ndantes das
Fortaleza~ e mais pontos fôrtifica.dos, afim de lhes
franqueai' a entrada e os coadjuvarem nos seus
trahalhos, pre tando-se ás requisições que para
nquolle fim 'elles lhe fizerem. Deos guarde a V.
Ex. Palacio do Governo, em .2~ de JUUlO de
1831. - Manoel da Fonseca Lima e Silva.
SI'. José Joaquim de Lima e Silva. -Acha-se no
Dia/'io Fluminense 1~. 25, vol. 18.

AVISO DE 22 DE JULHO.

lmp. avulso.

Havendo a Regencia, emnolne do Imperador,
pOI' Decreto desta data, ineluso por copia, man
dado dcmiltir do cmprego de Inspector da Fa
brica rIa Palrara o Tenente-Coroncl de Enge
nheiro à1anoel Joaquim Pardol, e tendo, por
,hi o datado de hoje, encarregado interinamente
de emelhante inspecção o Tenente--.Aj udante do
ln pector Antonio Herculano Pereira Tnborda ,
re oh'cu, em consequcncia, que huma Commissão
Compo ta do Tenente Corónel do Corpo de En
gcnheiros João Vicente Gomes, do Escrivão do
Aluloxarifádo José Joaquim de Faria, e do 2·

Offioial da Secl'etar'a da Intendencia José Tei
xeiJa de Azevedo Lira, procedão a inventariar e
IO~Jar contas aa Inspector demittido ele lodos os
objecto· <lue estavão a seu cargo, assistindoáen
trega e po 'se ao nomeadointerioamente, e dando
bOllla conta exacta e circumstanciadll de quanto

eja relatito oaa . a Fab iça dll Pohora da La
gõa de Freims, coino do riovtilestabelecimenltl
da ESlrella e seus annexos, para ser presente ao
Governo; c manda, pelã Secretaria de Estado dos
Negocios da G.uerra, .aSSiOl comrfiunlcar ii Junta
da Fazenda do Arsenal do ~xercito , Fabricas e
Funeliçõe~, para seu conhéci'mento e exeoução na
parte que lhe,foca, e 'pedincln 115. ol'dens precisas
aos sobrel:litos Officiaes de, ]fazenda .,parh que se
cntendão sem. pecda de tClnpO {lama mencionndo
Tenente-Coronel, e procedão na Córma indiaada.
Palacio do Rió I de Janeiro, em 2 ~ de Julho de
1831. --Maooel da. Fonseoa Lima e SiLva.
Acha·se no Diario Fluminense n. 5. , colo 18.

A. VISO DE 22 DE roLHO.

.Imp. á'VDl~o.

A Regencia , em nome do Imperador, julgan
do abusivas as cartas de seguro á vista da Cons
tituição , tem levada ao conhecimento da As
sembléa Geral esta d.uvida, e espera que V. S.
faça suspender. as SUllS concessões até que a mes
ma Assembléa resolra a proposta qnc sobre este
objecto e~til pendente, Dens guarde ,a V. S. Pa
ço, em 22 de Julho de 183•. - Di('lgo- Antonio
Feijó. - Sr. José Paulo de Figueirôa Nabuco
Araujo. - Aclta-se á pago 95 e 9!J do Dim'io Flu
minense, n. 271, vol~ "18.

PROOLAMAÇÃO DE 22 DI! roLHO.

CoIT. M;iDeÍts.

Fluminenses!-A insnbordinação n/huma par
te do Corpo da Policia produzia a reunião da
tropa no Oampo da Honra em a noite do dia 14
do corrente. Ânarchi tas aproveitárão-se da e1l'er
vescencia. Requi içõeS, por modo ilLegal, e fite
rão ao Governo. A tropa recolheu-se ás-. o ho
ra da manhãa a quar;:teis, e tranquillos esperárão
o deferimento. Não he porém com as armas na
mão que se dirígem supplicas ás Autoridades
constituidas, O povo se aterrou, e, ignorando
as consequencias deste, acto criminoso, leve cm
horror os autores do attentado. O governo não
quiz, ri cusro do sangue brazileiro , ca ligar s
órimes de hum ou outro Bl'azileÍJ'o. A Cidade está
tranqnilLa. Os soldados ou,;oconhecem o erro,
ou dele lão os qne os ·seduzirão.

Fluminenses I O Governo tem providenciado
vossa segnrança ; não temai de hoje em dianle : a
al'mas eslão confiadas a cidadãos interessados na
ordem publica. Aleiha de ser executada, e os anar
chistas que del'l'amárão o suslo e a con:ternação
na Capital do Imporio bãode expiar ~eus crime.
Os Officiaes lUilitares, e te. bra vos da Patria,
cingirão a palrona sobre as bandas; cllcs derão
o primeiro exemplo de putl'ioLi mo, O que I'CS
ta? Respeito á~ leis; Dnediencl.a ds autoridades, e
tudo seril salvo,-Vivil í1 Nação Brazileil'3! Viva
a Constituição! YÍ\'a a Assembléa Geral! Viva o
Imperador! Vivão os honrados Fluminense !

Palaciodo Governo, 22 de Julho de 1831.-
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Francisco de l.imo -e Silva.~José da Costa Car
valho, -: João .Braulio JUoniz. - Diogo Antonio
Feijl&. , I" d, J ,

P,O.J\.T,ARlA DE 22 ~E JULHO.

Imp~ 8YUlaO• . I,

Constando á Rcgencia .que.a Camara l\Iunici
pai lIa Cidpdé do fteéife 'tem i:leixadolde O1anrlal'
limprimit' os contas que -tomou Í10 seu Bl'ocurador,
b~Dl como as suas Actas e Re Qluçõcs, cemo lhe
inoutnbem os..arLs. 46 e 62 da lei do 1° de Outu
bro de 1828, manda a mesma' Regencia • em
nome do Imperador, pela Secretaria de Estado
dos Negocios do JmpJ~rio., advirti-Iu IlaqueIla
falta, esperando q~e seja !Uais exact3 no cum
primento de seus neTeres. Palacio' do Rio de Ja
neiro, em 22 de JuUl.O d~ 1851. - José Lino
Cou,tinho. -Acha-se ,no Diario Fluminense n. 55,
tot'·18., , ' , , .

,,) .

'PORT AnrA DE' 2~ DE ÚJLlIO.
• , ' I'

l'wp. ,8\'olso.

Tendo o VereadOl' da (;amara l\lunicipal desta
-cidad[" Francisco Al\tonio Leite, representado
sobre ~ pl'Ocedimento dfl mesmà enmara em su
'jeita-l'o ás penas do art. 28' da lei do 1° de Outu
bro de 18'28, por não'colnpatccel' nas suas ses
sões, não obstante o imp'edimento POI' e\le pon
derado c exuberanteme!?te l'rovado, manda a Re
gencia, em nome do Imperador, pela Seeretaria
de Estado dos Neg6óios do Impel'Ío, declarai' ii
referida Camara que o dito Vereador se acba le,
gitimamente impedido pela molestia grave e pro
longada que padeoe; den~lldo, portanto, chamar
o Supplt:nte a quem competir substitui-lo ua
fórma da citada lei, emqu:wlo eJLe se não resta
belece.. Palacio do GovP.I'OO , em 22 de Julho de
1851.- Jos.é Lino Coutinho.-.l.fclta-se no Diario
Fluminense n. 55, vol. 18.

AVISO DE 22 DE JULUO.

lmp. avulso.

IBm. e E"m. Sr. - A Regencia, em nome do
lmperador, manda remetter a V. Ex. o incluso
Officiu do Administrador Geral ,lo Coneio desta
Côrte, data10 em 7 do mez passado, para que, ii
vista da sua exposição, Jwja V. Ex, de pro\'ider.ciar
o que julgar con veniente, afim de que a senti
nellas estacionadas na Casa da Administracão do
Correio osbtem ii continuação dos insultos'quese
tr.m pratinado na mcsma Casa, c de que se qu eixa
o re pectivo Aministrador. Deos guarde a V. Ex.
Paço, em 22 de Julho de J851.-José Lino
Coutinho. - Sr. i\lanoel M Fonseca Lima e
Siha. - Acha-se no Dial'io Fluminense n. 55,
'Vot. 18,

AVISO DE 22 DE JULHO.

Imp. avulso.

Ilim. e Exm. Sr. - Tendo a Camal'a Munici
pai dcsta Cidade, em Oflicio de 21 do mez ulti-

DE 1831.
mo, representa<\o a necessidade tle pl'orn
prolVü)encios p-am •e obstar aos continllndos for.
tos de escravos, es quaes vão Sei' depois1venrlidos
pelos proprios r.oubai:lores, bu>por ,seus sociosoa
Provincia de AIinas Gl!raes; alRllgencia, em Dome
do Imperador, me ordeM que assim- o 'particIpe
a V. Exo, afim de que, pela Rcp,artiçãO.lI seu'ca.
go, haja d~ pl~videnciar-sesobre este. objecto
como mI', conveniente. neos ,guarde la Vi. Ex:
Paço, em 22 3'e,Julho de ~851. ~.iJ'Osé Lino Con.
tinho. -Srl ,piogo Anl'dnio Feijó. - AC!uHem
Diario Flllminense n.' 55, 1)ol: 18.

Na mesma' data se fez igual recommendaça
ao Presidente da Provineb de l\linas Geraes.

A.viso': DE; 22 DE JULno.

lmp. avulllo.

Tendo subido a.o..co.nhecimcnto da Regenciaa
Representação do Çoncelho Geral da Provincia
de Pernambuco, datada de ~ 1 de Fevereiro dcste
anno, queixando-se da Camara l\'lullicipal da Cio
dade do Recife, pOlo não prestar os livros que, Da
falta db contas impressas, foriro requisimdo
por hum dos Membros da Commissão do dito
Concelho encarregadá de Ih'as t'omar, mano
da a mesma Regencia, em nbme cIo Imperador,
pela Secretaria de Estado abslNegocios do 1m·
perio, participar-lhe que, comquàl)to seja 100'

vavel o seu z~ld naqueHa partc, hc cOQltudo
fundamental a repugnalJcia ,da mt:ncibnada Ca·
mara fi pretendida exbibição dos seus livros I

que os arts. 49' e 79 da lei ao 1° de Outubro
de 1828 mandão' conservai' arehi vadas em boa
guarda, sem exceptuar o prescnte c'aso; llodcJlllo
comtudo o Concelho exigir para aquelle etreito
os documentos, certidões e copias que julgar De·
nessarios para sua illustração. Palacio do Rio de
Janeiro, em 22 de Jnlho' de J 851. - José LiDO
Coutinho. - Aclta-se 110 Dim·jo Fluminense II. 5~,

'Vol. 18.

AVISO DE 22 DE JULUO.

lwp. avulso.

Sendo presente ii Regencia, cm nome do Im
perador, o Officio de 29 de Março ultimo, do
Vice-Presidente da Provincia do Piauhy, acom
pan hando a copia da Acta da Sessão do Concelho
do Go"erno da dita Provincia, em que se decidira
que na Escola de :Bnsino !\'Iutuo da Capital fossem
r~cebidos os Alumnos que a. procurassem, maio
res de 14 annos, P01' serem frivolos os lDotifos
allegai:los pelo respectivo Professor para os r~·

cusar, manda a mesma Regencia, pela Secrctarla
de Estado dos Negocios do Impcdo, participar
ao referido Vice-Prmidente que ha por bem ap
provar a decisão do sobreilito Concelho, pelas
razões em que se fundou; e porque, supposto no
art. 6° da let de 15 de Outubro de 1827 se falia se
de meninos, por ser delles que, na maior parle,
se ha de compôr o numero dos Alumnos das E~·
colas de Primeiras Letras, nem por i:lso se exchu·
rilõ deltas toJos Os mais cidnd,ios de qualquer
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AVISO DE 23 DE JULne.

tia 'acerca dos meneio:Jados aco,ntecimentos do
[dia 12 de l\'1aio. Deos guarde a V. Ex. Paço, em
22 de Julho de 185 •• - José Lino Coutinho.
Sr. Antonio Pinto Chichorro da Gama. -Acha·
se no Diario Fllf1ninense n. 52, vol. IS.

PORTARl,\ DE 23 DE JULHO.

CoI!. Mineira.

ItIm, e Exm, Sr. - Sendo pl:esente Ü fieg-en
cia o omcio de V. Ex. de 29 de l\l31'ÇO' d~ te
anno, em que, por occasião do estapdociníenl()
da Sociedade de Mineração de onro , r1enomina
da - dos Seis Amigos -, solicita saber se taes
soc,iedados , ainda mesmo de Nacionacs, podem
estabelecel'-se Ilessa Província ,em pcrmis ;io dú
Goycrll,o, cscnlhendo os terrenoSllcl'"lutos, abrin
110 os seus trallalhos ondc hem quizl'l'cm, c pon
dera a llecessida1c de providencias qu'~ regulem
as acquisições tIas terrll's Cl og-llas mincraes, afim
de se evitarem desa"enças é contenda::, manda
a mesma Regencia, em nome do Impcl'~d,)\',

declarar a V. Ex. que, quaotll !Iquclla primeira
parte, O Decreto de 27 de Janeiro dc 1829 jil
declarou poderem os subdit"s ,.leste Imp"rif)
emprehender a mineração nas lenas tle sua prn
pl'iedade P01' meio de companhias de naeionôes
ou estrangeiros, as quaes poJem Jivremtnlle for
mar, sem para isso precisarem rlc antorisação ,
não devendo por consequencia V. Ex, ob"tar ao
estabelecime'nlo dessas sociedades, hum~ vez que
se 'Vcrifique aquelJa condição da prr,priedadc tio
terreno, ou seja havido ou concerlitlo por meios
c titulos legaes, e se obscrI'om os Hegimentos da'
terras e aguas mineraes com as mais Lci~ e 01'
deus'em vigcr. Quanto, porém, ÍJ segunda par-

• le , nesta data se remette o citado umcio it Ca
mara dos Srs. Deputados para fi ASSClllhléa G'l'
ral Legislati va providenciar como jlll~ar con \ e-

45

Coi!. Mineira.

A Rligenci'a, tomando em consideracão o nffi
cio tia Camara MlIoicip~,1 da VilIa de' l Maoahi:,

. dataUo de:'; do mez passado, em que pede fe
lhé declal'e se deTe "bonar a ôesp'eza da tropa,
quando empregada em auxiliar os ólpp,'ehensol'lls
d'!J ·éSC1'avos fugidos pal'a acossarem quilomhos,
como aconteceu na occ:róião qnemencillna, man
da, cm nome do Imperadol' , pela Secl'dal'Ía de
Estado dos Negocias 010 Imperia ,'pàl'ticipal'.lhe
que nenhuma de.peza tcm [fllC rnZI~I' <;0111 a ~o

brcdi.ta tl'opa; porquanto, élldo e_~ta de I' linha,
a Fazl~nda Publica lhe -ubOliniõtl',1 os 5flldllS p.

,?unições, e o n'lesmo se pratica' C1Jln a .Ia :l"

l'inha sempre lJue entra torn "r~l'l'i\Jn ef!'ct:tÍl·o.
• cumprindo comtndo que as gratifie:l\Jões' Icter·

minadas na- ('espectirB postUI'.! sejãtJ"rcpal'Lid~iS

péla reFerida tl'Opa, quer llc hum" qucr rle olltl'a
linha, qllal)do 'eUa conClll'rer plll'a tac. ~'ppr~hen'

sõe, , Palacio do G'oVel'lltl , em 2.3 ti !llh" dc
lS51.-José Lino COUtinho.

• 1
'Imp. avulso.

11Im, e Exm. SI". - Em resposta aO',Omeio de
V•.Ex" de 6 do corr~ntc, elll que solicita, de
ordem,da Cam'3ra dos 81'S. Deputado~" se decla
rem as providencias que SE' tem dado para ores·"
I~belecimento da ~rarrquillidade publica na PI'O
flncia tia I3ahia , nja"nda <Í l1eg-encia, em' nome
do Imperador, pal'ticipal' a V. Ex, • para o fazer
presente na mo:;ma Camal'u, qne o Go verllO, logo
que leve lwticia dos primeiros acontecimentos
oCcorddos naquolla Provincia no dia 4 de Abril,
recommendou ao Vice-Presidente que empregasse
aSU') pru:lencia, activi.lade e constante hal'l1lOnia
Com as outras Autoridades cm I'estabelecer a bna
onlo,!! e ° socego dos povos; mas, persuadido
d,epols, pelos succeSSOli de 12 de Maio, da neces
sltlade de nOlHear hum Presidente que, além de
SUperjol"'s Inze. e talentos, reunisse firme~a de
carnet':r, probidade e opinião publica, apressou
se em Inandar, n'aqnella qnalidade, o Desembar
gador Houorato José de Barros Paim, em quem
o Govcrno tem a mais bem fundada confiança,
sem camturlo haver determinado nessa occasião
oem depois Cousa alguma de positi vo sobre tal
aSSllmpto, tauto por não torem chegado noticias
que reelaloem o emprego de outras providencias,
~omo por eonHtaf harer.se offereci.1o na reFerida

aOlara huma illllicação pal'a ~e coneeller amnis·
TOlllO \'11.

AVISO DE 22 DE' JULHO.

-----
• ~ ; I • ~. I

l,Av:rso, .UE 22,J)~ rULH!'l.

" . L FlDp.' avulso! o)

f I no. j' i~1 t. ',11 '!
min. ~ Exm. Sr. IlI'l;'end,o P Redaclo~ da Fq

''linha ,alln.pal· rcp!'~i3~ntaJo CIJ1 9 do cOl:rellte a
neciwítlll'g.e de se..ra~el',' nas actuaes circumstan

'cips'" ~u~â r~fqrJUa' pelO' que respeita aos dias
de, Gplla' e ~eriados. julgou 9 Governo conve-
oiente deliberar sobre os primeiros como lhe pa
receu mais acertad-o; inclu-indo nessa classe o dia
7 de Abril, pOI ser o,JI:l vcrd~deira ~egeneração

Politica dol'lmperlri. VencIo ~e, porém, em em·
bal'a'ço acerca ao dja J 2 de Outubro, qúe a lei de
9de Setembro de 18.:16 qualifica de Fe 'ta Nacio
nal, e ó Govullno por il;~o não l)óde alterar; e co
obe(~cndo, pelo 'que'toca 'uos l'eriados, que es.te
objçcto intcressª ii Cau'ia Publica, mand'a a Re
geociu, em npme dq Imperado[, particiJlal' a V.
Ex: BdUI'ida cm qUe se llcha sobl'e os .lous poÍ]·
tos ultimamente inJicados, afim de que, sentlo
presentes na Ca'Çlla)'a (~os 51'5. Dcputados, se ,possa
_o~tCI' spbre dLes :j cletib';:l'acão J;\ Assembléa Ge
r~ILeg~~laÜxa. D,cos guau(f~ alV. Ex. Paço, em
22 t\t:. Jul!lO lle 1831. -José Lino C(.utinho.
Sr. Antonio, pinto C'b:ichol'l'o da Gama, -.4.cha
$/ no Di\lrio Flttm4nel~e n. ~Í2, vO,1. _IS. I ,

,idpde qoe sejão, II quém gel'al e inJi,tinctllmente
gararrtio<a Cltmstituição no art. 179, § 52, :I ins
trncção pHm'lI·ia. Palacio do Uio de .Janeiro, em
22.d'eJullro'de 1851:-José J~inn Coutinho.
J.cha~sé,nt) Diâ,.io Flaíninense n. 55; '/;01. 18.'
I I' ,
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nienle. Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio·de
Janeiro, em 25 de Julho de 1851. - José Llno
Coutinho.-Sr. ,l\ligllel Lino de :'lioraes. •

AVISO DE 23 DE JULHO.

lmp. avulso.

Sendo tão publicas os factos que lherão lugar
nesta Capital desde a noite de 14 do corrente em
diante, onde grande numero de pessQus unidas á
tropa armada derão grito ediciosos e dirigirão ao
Governo requisições por hum mado illegal, 1'0
deando o Paço da Camara dos Deputados cOm at
titudes e "ozes amea~aduI'as, e com o fim talvez
de 05 obrigar a cedei' a taes I'equisições, outras
vezes em roda e ainda mesmo dentro do Paço
Impevial, jii querendo al'ranCar hum preso 'das
JIlãos uos soldados que o ha"ião feito em flagran
te, e isto com gritos e ameaças, já sustentando
a requisiç.io iIlegal do Campo da Honra, no que
se declaravãocomplices, mostrando ter tido par
te naquella requisição e ameaçando sustenta·la á
força, já querendo liral' armas do Arsenal, já
emlim commettendo as assini(ls e roubos em
ditrerentes partes, manda a Regencia , em nome
do Imperador, que Vm. declare se já procelleu
ao necessario corpo ue delicto, e se deu principio
á devass como he do seu de-ver, lembrando que
á nolicia do Governo chegou que muitos se
constituirão I'éos de crimes publicos declarados
nos arts. 85,89,95, 94, 95,9', III, II', 121,

192, 201, 25, c 269 do Codigo Criminal, bas
tando para corpo de delicto para o crime de
sedição e ú'meaças ao Govemo, art. 197, o reque
rimento que se lhe remcUe, e que lhe fôra apre
sentado por differentes Juizes de Paz a instancias
de muitos nelles a ·signados. Concluido o pro··
cesso e feila ~ pronuncin, dará Vm. parte cir
cumstanciada d~ todo elle. Deo guarde a Vm.
Paço·, em 23 de J\Jlhg de 1851.-Diogo A,ntonio
Feij.ó . ...- Sr. Desembargatlol' COl'regedordo Cri
me da Côrte e Casa.-Ácha-se ti fl, 651). do Livl'O
I I ela Côrte, e ti pago 110 (!o 11. 27, vol. 18 do
D ial'~o Fluminense.

EDIT AL DE 23 DE JUJ.HO.

Imp. avulso. - J

Fl'anci co José Alves Carneiro, Desembarga 01'
da Relação da Bahia, com excrticio na CaSa
da Supplicação, Ailldant~ do IMendente Géi'a'[
da Policia, EI1P::Jh'cgado de todo o expedi~nte

deste lugar e I:'I'C identc an Junta de Paz nesta
Côrte, ele.

Faco saber que, tendo ~ido delibet'ado em ri

dita Junta, ao 21 cio eOl'l'ente, que o Presidente
deli;), por llICi(, de Edital affixado nos lugares
pnhlico c publieado Ill'losJornae ,6zese adl'er
til' li fluem convier qu pejo art. 285 do Codigo
Criminal ;;c rcpnta cOlTIl11eltido o crime de ajun·
tamento lllicilo logp que t['es ou !Dai - pe~soas se
reunirem mutuamente palIa commelterem algum
delicto, 011 para pl'i arcm lllegalmente a alguem

do gozo ou exercicio de algum direit1l ou dú,&.
ainda mesmo ilue nãa cheguem a pratiaar violen.

.cia aJguma, e que este crime 'he punido CÕmll1$
a nove metes de pl1rsão em processil verbal,!
summarissimó perante qualquer!\.ntorida,le Po.
licial, conforme os art5. 10 e 50 da lei de 6 de Jg,
nho proximo passado; em cumprimento da dill
deliberação, faço 'a p~esenléladvei-leoda.·Epan
que chegue ao conhecim~nt9' de todos, e princi,
palmcnt~ daquelles que,o não ti verem do referido
C9digQ o lei de 6 de Junho; c sé rrbslenbão dos
ditos ajuntamentos, mandei àffixár lp pré elite
Edital e publícál' pelos:Jornaes. Rio, 25 de Jul~o

de 1831.-0 Presidente, 'Frarlcisc'o José Klvé
Car"neiru. '--!Aclta·se fio Diario Fluminense n. ~i,
vol. 'IS.

.EXPOSIÇÃO DE 23 DE ~ULHO.

Imp. 1IY11110.

EXPOSiçÃo dos principias do 1lfinisterio dll'RegentÍG,
em nome do Imperado", feita á jlssemiJIo4 Gd'"
do Bl·a-zil.

'Augustos e Dlgnis imos Senhores Representante.
da Nação.

Chamados pela I!egencla, 'em n"(De 'do TmR~'

ra~ol' ,para formal' .0 Seu Concelho, Msso pli.
meiro e principn~ cuidado foi 'o de cdrnlfitibr, f·

"Xar e 'publicar os prin!lipios que dedão dirlgftto
novo !\Iiniste'rio. Convencf:Ios da grantle imp~
taneia da uniliàde do Goyern'ó, Ileterrnmál'n
concertar em commum, não só 05 nossos plano!,
como tambem os meios maÍs propl'Íos de os exe·
cutar; e ho nesta unidáde e na ptopria re pon
sabilidade que esperamos encontrar a fOl'ça in·
dispensavel para manter a ordem publica c pro·
1110vel" a publica prosperidade. .

Sentia l1eGessario harmonisar com os seusprlli'
cipios as tliversas partes da Administração·, pa~l
-que todas se mo,'ão na"mesma c\oirecção, o. Mr·
nistemo trabalh,ará si"'udamente para trausIDlttlr~

lhes este sen[imento de unidade, 'e para as fazer
IDllcchal' no sentido da gloriosa revolução de?lle
Abril. 'J. I •

Agora, Senhores,. GiHIIpI'e dcclà\1ar como .~o·

tend~Ol05 c 'ta roemeril'vel1revllluçáo, A Naçao,
abdic'ad o ·Throno Con.tituoiuoal pelo Primeir6
Jlrincrpe que clla elegeu, nem reve intllÍlo de

ulHOorlcr as liostituicÕes, Conslitucionacs e mu
dai- ·de DynusLia, ncm o de cO:JTsagrnr a "iolcncia
-e plloclâmar a aflarohia.; asou sim do. incon1ra!'
tavcl direito de '1'0 is~cncia!J. 0ppl'essão, o.qUlI

populariSar 1\ Uonarchi'a, arredaodo·so deli:. o
abusos c os erl'o que () haviao tornado pe;3d.u
aos Povos, afim ele roconcilia-Ia com u5 prlnCI'
pios da ,·erdadeil'a.,Jibcrdáde, , :

Firme 'O esta illt nig~óci'a,o Goyerno c tldi..me

tambem oa l'Qpl'lls .io.da violenciá e "l~a :t:~liÇ~j',
exêcutando c' fazendo exeontar pODloalmenlu ~
leis, ~, quando e tà não bastem, rcpl't Hotando c
propoudot Asscmhléa Geral as provideoClas oe·
cessarias. A 'edicãl1 he hum ,orime, qualqurr q~e

• . I,e
seja o pretexto com qne. se .cevislo; crlmo
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laQlbllm a violcnci!1, pqr.que elIa dá pr~ncipio Íl
perturbação da ordl/tp que só hú~qoYernQfraco

.e a insufficiencia das leis podem tolerar.
Os Empregados llblicos chamaráõ as vi tas

do Govero~; a.lição d.o passado o ensinará a pes
quisar os abusos e a perseguir o deleixo, a pre
varicação e a vellàlil:lade oúdeo quer que a ell-
cOl\lre. ,

Sendo Q votp univer-al de t~.dos o .amigos da
Justiça e da !\loral que ,a tranquillidade publica
se eSlabeleça, para que floreção e vigorem os p.i
lersos ramos da riquez,a naciol)al, nós puremos
iocansavel desvel'o em abafar as faccões'c cimen
tar Q confiança. Ex'poteltlO"s éO!1J ~~eriii e leal
da~e as verdalleiras necesS'idades da Nação, aquel
las qlle a sua consel'Vaçáo e o seu decoro exigi
rem, e não as que demandllva o capricho qne absor
lêtão a fOl,tuna publica e levárão a Nação á borda
do ahysmo, dondfl slthirfí sal va pelo p"lriotismo
de seus Representantes, pela fidelidarle r1b Gi)ver
no e pela cooperação de todos os bons Brazi-
leiros I. ,

'As r.endas publicas ocçupará~ profundamente
UGOHrllo; elle prote :ta levai' a ví~ilancia e a
3nalyse a todas as suas diversas fontes, j<i pro-'
,eollo II boa a,fministração e distribuição. j~ exa
minando 05 vicios do actua.! systema!le imposlos
para indicar os que alIectão'a indn~triác e torvão
a producção. "

l\ 1)I'oJrlpta liqúitlação do Bànco , tão casa lia
com os'/desejados melhol'amentos do meio circ'u.
I~tll, he horp. «los objectos que mais attrahem as
nossas rocriitações. A par deUes colloca lJ Governo
o estabelecimento e consolidação do él'edito PU"
blico, para que passe de simples expre são. As

,foitunas publica c particular dependem deste 1'01'-

midavel apoio dos Govel'l1os modemos, o novo
Mioisterio procurará, OO(il~:o maior desvelo, res
guarda-Ia dos ataques il'ldiscl'etos di! dissipação
eda ignllrancia. " '

Sendoinnegavel qUfl o nosso Codigo Financeiro
eO,smeiosque.c!le oiferece para a uscalisação da re
ceita e de peza 'rlo 'Estado he imperfeito e ob~o

l~o? ha. muito para desejar á adopção lja mediuas
dlctadllS pelo~' prinéipio dà sciencia, e capazes de.
garp~lil' ii Nação' o. Qel empreg;o dos dinheiros
pubhoClS, O 'G~'vi!rilo não se descuiuar.\ de con
correi cOFQ Sells tl'abalhos parti que v@s , Senho
r~, outorgueis ii ':IÇ,lo que vos honra huma Le
gl lifÇão a tal respeito digna della e con elrtallea
Com as luzes do seCQlo em que -"iverhos.

Convllnc'ido o Governo que a tr:Jnquillidade e
pro,spcriLlade 'publica depenc\elJI da mpral c esta

.da,lnstrucção, végnladà pelo pl'i'ócipios de huma
phll()Sophia depul'alJa.. enll'a nos 'se Is planos ('ran
qUem' a esperançosa ju v~ntudc 'Bçazileira (em
qne,m a Libp.rdade P atria tem depositado as suas
~alS doce e 'peranças) todos 'os meios dc adqui
rir conhecimento' l!teis e necessariós que lhe
rpirem o ôagl'ado amór dos seus deveres~como
omens e Com,) cidlldãos. Ontt'o tantó procurará

fllt favol" dos Indigenas Brazileiros, dessçs -va
enlcsfilh'Qs .d<> n()sso solo esquecid ii, e por ,"'cn-
lura at'\ a" '1' l' d d' 'I' -, ~ "ora "I Ipene ln os, (luan o a Cl Vl I açao
ea Industria tanto os póue aproveitar.

o Commercio e a u,nao do Imperio clamão
pela abertura de eslradas e navegação dos rio
por onde de hum a outro canto deste vasto terri·
torio se possão commllnica.r com facilidjldc as
relações de amizade e os p 'oUUf:tOll da jndustt·ia.
O Governo empregará com zelo os meios que
decl'etar,des flal'a este imllOrtante ubjecto, que
serú o movei mais forte da nossa prosperidade.
int~rna e da nossa independencia externa.

Bcm resol,ido está o Governn a mantel' a li
bel'cÍatl~ da Imprensa sem toler'lr que ella salte
impune as barreiras que a ,lei lhe Inarea. este
ponto, como em todos, o Governo não capitulará
com a desordem, nem c()nsentiríl qne a impuni
dade oJfenda o palladium da liberdade e prinCipal
escora do Systema Rcpre 'enlati \lO.

A nossa puliticil exlerna oon i tirá no mais re·
Ji.gir'lso respeito aos direitos das outra nações;
drplomatas digno~ do Brazil o represenlal'ilõ onde
convier; a não interferenciu cm os negocios in
ternos das olltras nações e a paz com amuos (\s
mundos ,he o voto do actual ~lillislclio, mas nUllca
huma paz comprada com o sacrificio da honra e
d;J. digni,lade nacional.

Bum dia, Senhores, hum din virá em que os
principio farão por si só a lei Ile todáS as nações;
mas hoje, e tal vez por longo tempo, eHcs pre
cisão escoral'-se na força para manter o seuaitHI a
combatido Imperio. A arte da guerra he a tual
menle re uhado de combinllções scienlificas, de
calgulos 'profundos formados sobre os principios
mais transcendentes de mútbematica; eUa se tem
complicado na razão directa dos progre~sos da
c:jyilisaçâo; exige talentos e dintul'lla pratica que
não e adquirem no momento da neces idade. O
Governo portanto, pr('lcurarÍl Elal' aos corpos da
força de mal' e tena a instrucção precisa para
manterem com denodo a honra nacion,al, e con
servnl'em a subordinação e di ciplioa no regaço
da paz, inaccessiveis Ú~ suggestões criminosas da
rebelli.lo e das facções,

A pil'amo tambem, 8enhore , c muito traba
lharemos POI" con eguir a vo~~a confiança. A
nossa franqueza sem reser" ,a no a economia, e
sob(etudo o no 50 amor ás insliluiçõe li vre •
que com "O co lemos apl'cn(lido a swtçnl;)r :,ão
as garantias que vos oll'ercccm?s, Se cOII:eguir
mos, o novo MiJ)iSlcrio J.es~mpenharú , na hon
rosa mis ão que "ceitou, os principios que tell,l
uesellvolv~rlo. Elle não quer Ilollli,nar opiniõe. ,
ellç não deseja provocar debates irritante : elIe
quer ómeule servil' ii Patria, confiado 110 auxilio
de todos os bons Bl'azileit·os. Rio de Janeiro, 25
de Julho de IS3J.-José Lino CO\I~illho.

Di,ogo Antonio Feijó. - Bernarqo PI:rCíl'íl de
Vasconcel1os. -l\1anoel da Fonseca Lima c Sil va,
- Franci co Carndro de Caml?os.-Jo, é rtlanoel
de Ahpeiua.-Ac/Ia-se no Diari() Fluminense n. 21,
vol. 18, -

A.V. SO DE 23 DE .TUI,.no.

lmp. avulso.

Constando que na charrua Carioca, que sahio
desta .Cidade para a da Bahia conduzindo I) Ba-
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INS!tRUCÇÕES DE 24 DB JULHO.

I ~ -
I'B P' iav~lsQ. ,

IN~TIlUCÇÕES pam o sel'1)i,:o das "ondas 1Il1L11icifJ4l1

de.lta .Cidade, appl'ovadQ.s peltá' Juhfa ?ie 'Pai d,
mesma. lJ ..J I r' I I

( - , !', •

Al't. I. ° ~ rpqdas muniQipiles :que estiverem
em serviço QU fôrem competente1l;lel),te.conVlloa·
das prender! õ a lorlas as pes~oas que encontra
rem em reuniões ilIicitas, com intençõcs de,com.
metlerem ;Jgy.~ delicto .OQ ,viQlenci/l , ainda que
o não cheguem a praticar. I'

AI,t. 2. 0. Igualmente prenderáõ a quacsquer in.
dividuos que encppt~atem~m rixas ou d~sol'denl,

ou commeUllndu algl,lm !l~licto.

Art. 3. ° Examinarúõ quaesquer pessoas sus.
peitas que encontrarem Ilas ruas pura vereolSe
tr'azcm arm,8~ defesas e prende-las; cuso as.Ua
gão;, abslpr-se-hã,o com tudo ele l rc:\'blaremll!
officiaes militares, osalvo lIO caso de 6e to!oarem
s!1speitú~, tr:a.zendo armas que não sejüo as do
seu unifol'me. . ,

-A~'t. 4. 0 Em casp del'csi$leQ,cia de qualquer
pessoa que seja, J!oderáõ empregar toda a sorle
ue força para fazel'~m ctfc:ctivas as, diligQDC~~1
ainda me~mo fazendo fogo sobre a~ que resltll"
rem, quando por outro modo fi não pQssão.co~
seguir, como p'wmi~tem as leis, (lfim de que Dao
sejâo as ronqas uffell~id,as e a diligencia se er·
fectuc •

Art. 5.° As I'ondas municipacs abster-se·hãp,
o mais que pode'rem" de se approxilUarem a05
quarteis ou guarclall lDilitare~. .

AI't. 6.· Os Commandantes das e~quadrasda
rão as suas partes ao Commalldant~ Geral da
Freguezia respectira até o dia seguinte no 40
serviço, as 8 hOl'as da malll)ãa sem faUa, para
este as cOOlmunical:. ao Juiz .de Paz. ,

Art. ').0 .As mesmas rondas terão especial CUl"
dado em não consentirem nas vendas, ou outra
qualqJ,1el' parte escravos parados senão o lempO
necessario para fazerem o ser iço a que.fôrem,
e fOl'marúõ parte sohre os vendelhões ql~e acha
rem em contravenção ao artigo respec1l1'o das
Pustnras da Camara l\lullicipal, afim de que o
Commaodante Geral da FrcO'uez.ia !'emolta c~tas

b te re-partes a o Pt'ocuradol' da Camara, pára es
qUlll'er competentemente a imposição da pe~a,

Ál't. 8. a As partes dos C<>1)1ll:)andantes das pa·
trulh~s sel'ão dada em mappas impressOS qu~

lhes serão forneciàos pelos Commalldaotcs da,
esquadras. . áo

Al'l. 9," Os Commandantes das p,\tl'ulhas fie
I'esppnsa rei~ pela falta, abusQ pu ,~XC~5SQ quO

hou \'t~I' no cumpl'Í~lento des~a,s Illstl'llCçoes. Ide
Rio de Jançiro, cm Junta de Paz, aost24

J
'

Julho' de IS;íI.-O Presidentef Francisco. ose
Alves Cal'Oéiro.~- "'elia-se no Di«J'io Fluml1lenle

11. 25, voi. 18. ..
--~--

Coutinho; --'-S... f.oúrenço :José Ribeiro.-Adic•
se no D'ittrio Ftli.minellse '1l. 56,'.vol. .S. .

. 't l...I

A.VISO DE 23 DE JUJ.HO.

lmp. avulso.

A Regcncin , tomando em consi<leração a du
vida que Vm. offtrece no seu offieio de 14 de
Janeiro de te anno, sobre o devei' ou não confe
rir o gl'Ílo de Bacharel 'i\flplcs ao~ estudantes
'lue entl'ão pal'a' 04° anno des~e Curso Juridico,
/la fÚI'I/lfl di) cap. 12, § 4° dos Estatutos, ou se
,ó de\'elll ter o de B.achareis Formados quando
frequentl:m COI11 appl'(l"nç;õo todos os cinco an
nos, eomo dispõe o art. !.>" da lei 11e I I de Ago;to
de 1827, manda, em nr,me do Imperador, de
ClUl'Ul' a Vm. que, ú face dos arts. 1°,9° e 10· da
citada lei, os estudante:! só podem COIl eguil'
grilos depois de terem aprendido no cspnço de
cincu annos as materias que se ensioão emas no 1'0.

C'ldcira' <lo. que se eompõe os CUI'SOS J uddicos ,
.: nella, l'onseguido approração; e que esses grúo~

Fe timiiãll aos de Bacharel Formado e Doutol' ,
1;0111 exclll ·.:io do de simples Bacharel, que, niio
tendo ~ido expressamente adoptado pela rlita lei,
não pódc existir pelo que rlt:llc (I'atüo os E.tatu
t'IS, quc apellas interinamente regull10 naquillo
em que rôrem <\pplicaveis e a elln se não oppo
zerem. Oeos guarde a VII!. Pnlacio do 'Rio de
Janeiro, em' 2ã,de Julhe. de 1851. -José Lino

talhão de Cacadores n.•5 tle .alinha, pela ao
ti"'a numeração, forão os réos de morte senteo
ci~do" e excluídos do dito corpQ" l\lanoel Joaquim
,le Santa Anna e Jost: hidfJro Fel·J:eira. ordena
a R\'!~'~ll\\ia, ,'m nome-do Imperador, pela Secre
tarh. ~ cle Estado dos Negocios da Guerra, que o
COllllllan.lantc das Armas da Pro\'iocia da Bahia,
passanllo a cor;sen1ar presos os refe\'Ídos réo~, os
faça imme.liatamente meUer em processo legal.
Palacifl du Governo, em 25 de Julho de 1831,;
Mano.:! fia Fonseca Lima e SilviI.-Aeltll-se na
Dial'io Flllmi,lense n, 25, tol. IS.

lilip. avulso.

Illm, e Exm. Sr. - Representando o Vice
p,.esident~ da PI'o\'incia de Santa Catharina, em
,'irtude do Officio que lhe diriS'Í!'a o Comr,nan
dante <la~ ArmaF da meslDa Provincia, terem em
barcado, a bOl'do da charrua Cal"Íoea, que dali
saltio com o llatalhãc de Caçadores n. 15 de la,
linha, anliga numeração, os dou~ réos de morte
sentí~rlCiadl)s c excluídos rio refendo cOr}JO, Ma
noel Joaquim de Santa Anna e José Isidoro Fer
reira, POI' apoio prestado pelo COlDmandante
daquclle B.. talbão , o COl'onel José Lldtc Pache
co, ol'dena a Regencia, em nome io Imperadol',
(\ue V. Ex.• passando a ouvir por escripto este
offieial sobl'e Ó ohjecto da mencionada Represen·
ração, dê conta do 1"0. 'ullado por esta Secretaria
de E:taJo dos egocios da Gucl'ra. Deos guarde
a V. Ex. Paldcio do Governo, cm 25 rio. Jlflho de
•S51 . .,- Manoel da Fon$eca Lima e Silva.~ Suo
Jo é J(Jaquim de Lima e Silva.-Acha·se no Dia·
rio FLumi1lcnse n, 25, vot. I S.

AVISO DE 23 DE JULIlO.
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AVISO DE 26 DE J I.nO.

Coll. Plauchcr.

liJ ';' A~I~O DE ~ DE JULHO.

. ' r 11 Manuscripl'o autllentico.

Constándo que na lista dos proscl'Ípt?S que se
remeUeu ao Corregedor dq: Crime' da CQrte e
Casa, o Í>esen\~argador Caelâuo Ferraz Pinto;

Foi presentc ii Regenura • em nome do Impe
ra<1ol', o offieio de V. S. de 18 r1o~e()l'reote, com
o qual dá conta da providencia, qu~ tem dado
para execução da' ordens 'que se lhe tcm expe
dido a bem dos pI'eto liberto ; e. II me ma R~

geneia, cooüando no zclu e actividade de V. S.,
espera que immediatamellle fará arrematar oS'
's.erviços dos que aind:t Ilxistem; que, pql' Edit,aes.
ou paI' qualquer outra maneira, faça ir ii sua
presença todos os arrematantes com o libertos
respectivos, afim dc oh cnar o estado de.tes e.
mancl8l', não só 'formali ar os \ermos que faltão
das arrematações, como reformar os que vi 'heI
c escandalosamentc ti I'erc,m .ido feito's CI)~11 ma
nifesta le,áo d'os intel'essildÇJ ; e finalmcnle que
farta dai' reg'ularÍllntie ti e le negocio em que
tauto interessa a hUlllanidade. fazendn immedia
tamente responsabili531' todo os que fOl'50 om
miss'ls e pre"adcndore, , dando, breye conta ao
Governo, a sim dilo mcnidas 'lue adoptar para
futura regulal'idade deste objecto, C0ll10 da cf-

I fectividade da responsabilidade dos que tão es
candalosamente abUSiÍl'f\o da parte que sobre elle
lhes foi confiada, Oeos gual'fle a V. S, Paço, em.
26 de Julho de 1851.-Diogo Antonio Feijó.
Sr. Antonio AuglJlstor !\lonteiro de Barro.
Acha-se á (l. 64 v. ~o Liv. 1 I.

•e AVlSO-DE 26' DE JULHO•

I ColI. 'plall~her.

de'~endo'se participado a V~., em Aviso de 30
Ill' pn.hil do anno findo, a suspen~ão do ex-Com
raJ~arlO G.eral do Exerc.i~o, Alhino Gomes Guer
III e Aguiar, o que importa prh'ação de venci
a ellto e de exel'ciCio

l
,. róI' ba vâ "commtínicaClo

G esta Secretaria 11 'Estado \lbs' egocios da
ucrra o 1\1 I • ~,.'

Fa 101Stro e Secl'et~'lO de Estado dos da
zenda em'" d J. , I

de .' mo Clá ~ 12 do dltomez, não po-
COllrl? dito ex- Co'mnlisario' , na tórma da lei.

mUar . b ' • I'a reee cr as consignações pata o Com-

A Regencia, ern nome do Imperador o Sr. D.
)'edro II, faz saper a todos Os subditos do 1m
péfio que! a 4s~emólé'a G~ril decretou e eIla
sancciollou a Lei seguinte :,11 ,I' ,

Art. ) .• Ficão extinctas as Provedorias dó~
,Seguros das PnHincias do Impcrio. .

Arl. 2.· O contl'actú(de Seguros fica livre de
todo c qualquer impo to.

Arl. 5. o Emquanto não se 1estabelecer o J ui
zo dos J urados,1 as questãe§ resultantes dos, 'con
t(aalos de SegUl1os, sobrie lll; quaes as palites nâo .
se conciliàrem pérante os Júizes de Paz, serlio
decididas por Arbitl'Os bomeados pelas m'e mas
partes, fi,zendo-se a nomeação. pera.rite qualquer
Juiz. de.F61;â c@mmum.

Art. 4. o Das sentençàs arbHraes, poder-se-ha
a~pellar 'para as Relaçóes dos respectivos dis.
Irlc~os•.quando a isto não obstar a expressa con-
venção das. portes. ' •

Arl. 5.·' 's Ju~Liças O~'di!lal'ias'e de,Put"com-1
pele a ex;ccuçào das seolcn~as 'arbilraes nos ter-
inos da Lei. , , ... .

Arl. 6.· Os actuaes Escril..ães da" Pro\'edorias
dos Seguros, que por esta Lei se extingúcm, fi
cão sendo prrvatiTos epal'h fa.zel' as Escdpt11ras
deste contracto, pOl'I meio das apjllices, de que
aClualmcnte se usa. E na" Cid,lIles onde. não,
hOUVCl' Escrhã'o pl'i\lati\'o, ~e preciso fôr, pro.
'fer-sc'-lla o Omcio de lkcrivão dos Se"'uros. o
em Pc!s,O:a idooca, tendo.s,e cOIlS'idel'ação áquel-
les a quem o <lrt. 6· da Lei de 6 de ~o;velllbro
dc 1850 manda atteoder. '

A~I, ". Para pagamento de cada huma das
apohces ou escríl>turas do contracto, que devem
ncar,registadas no I'especliyo livro de ootas, que
po~crú ser igualmente iqlpresso, e CJ.ue será I'U
~rlcado por qt't'al<}uer Ju.i Territorial, ,se regu
;rá o ~esmo Escrivão pelo Regimento dado aos
abeI~taes para 'ás terras de heil'a-m'a~.
. Art. 8.· Ffcào rcvo~adas tddas as Leis, Ahra

ras, DeCl'(!los e mais disposições em 'oontrQrio.
d Mand;~, portanto, etc.'Dada no Palacio do Rio,
IC Janeiro; aOs 20 de- Julho dCI85/, 10· da
nilependcn,cia)e do Imperio.-Francfsco de Li-'

lOa e S" J' • '" 'B ' I Va.- O,e da Coslti. Garvalho. -João
ra~lho nInniz.-Diogo Antonio Fcijó.-Cóm os

regIStos competentes.
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lmp . .avulso. .

1.1 Q' I 'Ir i I',

Determinando a Regen.cia em nome. do Impe.
J'ad~f, q~le, huma Q.llmmissão camposta dc Vw"
c~mo I.t Medioo do HospitallU\lital' da Côrte.
dQ ln~ Medico o D.outoJ' Rroncisco· J@sé de 8il"
do .1°, Cil ul'~iã·o Chcistovão José <los Santo, teD
do em vi ·ta a possivel cconoÍnia da· Fal'Jcndn N3'
cional e óJcstad.o diminuido da9t+opa da Côrte,
:!prcsen~c cqin urgencia hum projcc;to d.as ~Hor·
mas quo .sP.j~Q; já adroissihis 'no mesmo Ho~pi.

tal ~lilital', e não vão feril' a lei de ,~up orcaÇ<1ú,
compne.hcodcndo naqucUe pl)ojeclo tévloll os pá·
mos (lo sel'viao do",m.c5'IIlO estabelecimento" li

participo a V~. para eeu conhecimento e 3fimde
quP, de accordj) COUlJ os o.ulros' dous memuro' I

pl'oc~da lo/;'ó ,u verificar' estaincumbcncia.colllV
7.tV.:o"qIJe he de csper:!r lIe seu prestimo e conhc·
ci1I\entos. Doo' g.uarde a Voo. P,alflcib do GlJver·
no, em 26 de ,Julho ue 1851. •......:1\lanoel da Fon·
secaLim:! e Silva - Sr. Fidcli l\'fal'tins Basto,
- dt;ha-se .na l)íMio .Flumi.nel1sê n. 25, ,,01• •S,

Nesta c.oo fo I'inidade se éscre.veu ao 2° Me4ioO
e )'p ,Clrurgião do mesmo Ho.spitaL

.:---........'-

vista dOS,IPr~~S. l\eAS guar:qe ~ Vm'I P,a\acio do
Governo, em 26 de Julho de 1831.-Manoelda
Fonseea Lima e Silv-a.~Sr. fgnacio Viegas Tou.
ri J,lr?, R~,n gel'f;-;; A cha·se nllJ.?ifltio .F1[un~iJle1!se n,
2,~, '1)01,. 1.8 , " l, ,

esla conJormiltadej s,e~exDedi CJrculorrao
, j J . 1 (iI' '.J.&::;\ j? h if.

Presidentes e o01man\oantes .dqs Ar,~as da~ PI'p..
'·in~ia1r I J I ~ )

A~ISO DE 26 DE ~L~O.,
.) I l·" Ui"",l

, . " Imp: bvulso. '
" • ~I I I' •Ilh]). e E~f.P' S~.,- ~Qhp a r,pnrad«: pa: ~r

ás rrlãq 11e 'V" ~4' a no u~a Repr~lUltaçé\~ dlr~,.
gida a esta Ca.I~arla pe,~p ÇOI)yl),,~qc\\l~te~ ",lal;
01Ilfi~cs dq ·Rcgl.IIjefl.\o"d~2~fiRMdo~Xerqlto,
afi,gH~e. qllll, sCf,ld .• unia9)t· oU,t ';1s, c. pe~ta p,~lo
m'iu ()ll'rci?c1e'll ~ndp conçnle., .te~ha q dl:~tW()
d~ 19l,l~po P& !a~Fccr (r~S CplT!J11I~S e~, ,approva·
d? pp,Ja Cq~lpÇ do~ D~ep'utaif9s., q\le"I1:,l fI1esma
ol(jc1siaq, en.v!ic· R.or popi·a; re t1lJ1do-me.·rogar p
V: E~, }'::..sll','a dqv?~y() ~n~'a c"Op1 a. putras"lo~Q
qne nao sCJao mais 1)I'ccisas para. ~er,lêcl;>:t deposl
latIas no Archivo dn mesmaCnmal'n. Deosguard~
:! V. Ex. Paço da Camara dos Deputados. em 26
de Julho de 1&5 ,-AnlcUuo llioto 'Chichorro Ja
Gama. - Sr. Diogo Aolonio .Feijó.

Representação., '
. .. 1 ~

AIlg'ootes e DignissiqlO, Seoholles R'eprésenla~!e
IBa: açãoz '

, u J j, I •

uO CDp1H'\\?~a~:e e lIl:\\~ .9.ol: iaes do ~. nlll:l:
me ltO dr, ~ntantB '1'1 de ?'~)qha de~t'b CO!:t "fir,
mi.l~ '5 ~flOj'l~fa.m ntoU

q~e' t I~' pré ~ado á Cp/l,\li'
, , J '"I>" "VI,; J, tJ c' , )",RIlI~

lUlf~o C: 'n:té1ltPÇ:iOIPP Gt\'er~p\g e~ctl,J:J :..,'
nos 'fO'e li co uacTos na fllíe ?9te D.\sli-lvkna, dQ
seu' c~!' o ~ fJ~ÚIll' ~1fe1U!Jet~'se l;.RIlIÓ p ,OJllptqp ~

:to t ...,:rt4 ~~l) LIt ( .. -Jf ~ ... - r::- ... J

IiI AVISO DE 26 DE JUUIO.
, ' . r

l;mp<, 8VU~~o~

IIIm. e lli m. SI'. - A R'~gcncia, em noml~ d0 .
Impelllldur, delermina que V. Ex. f!bja do Majqr.
COlIlmanda/lte quc foi do corp'O da Policia Ft'all
ciscu 'José aos Il'Üis AlpOFril, I1bl' escriptó', hniI1a
parte circuD1s't'nn.giada dos moti,'os llue c1el'ão lu·
gar á insubordinação que fi dito corpo ucscn\'ol
Teu na noite do dia I ~ do 'corrente, 'c de todos
os mais movimento que oecol'l'êrão.,Dcos guarde
a V. Ex. f':daeio do GSlverno, em 26 de Julho de
J851. - Manoel lIa 'Fonseca Lima c SiI \''1, - SI'.
José JLaquirn Ue LimaeSHva. -A'clta-se no Dia
1'io Fluminense n. 25, vol. 18.

V~S(l .DE 26 "DE JULHO.

Iml': 3.~S(J.

Tenda ·sc orçado para o pr,e 'cnle 30no úban-,
ceiro a quantia d~ 60 I'éis :lliaviOs para run..,
do de fardamento,..chl cada praça clfcctha dos
corpos montados de I' Unha, e 50 réis para
as do' corpn, 1M êaçadores e rTe Artilharia
de Pnsiç:1o lambcdrde I rlinllR, determin:! a 11e
:! nc"ia • ell} nome do lmncradnf f/lJe uQ J' rlo
v .l.' 1:.,J J"")O . ... ~"'fT I n ~ J 1
cO.'I'cn c Jl. ho ate,o fim (J Junhll 'do nn o DI' -, ,-.. . ( n J 'jn ~.. "l/5 fJ( t
XlO10· II \11'0, m'Ia .qne as telel' das quan III ii)

.OJ ~ ,j LJi .::)1~, 01 ';dl,.. l J,D ll;"l,tt

AVISO DÉ 26 DE JULIlO.
I.

I~p. avulso.

Sendo expressq no § 5° do :I rt. 179 da Cons~
tituição que oeohulÍl-a-lei tera effeito I etroacliv'Ó,"
.1Tca clrirl> qiie não podem ser d!lferidas as pl'e~en

çoes de D, Maria Rosa do Espirita Sauto, D. Ma
rill'Luclovina da Cunha, D. Mal'ia Jácinl1Ja Freire
e J). l\1~ri~a Canc1illd aa Cnncéição, dhre 35 qU'f1es
Voo. in forlnou em datas de 9, 14 e I &d'o corre'llle
IDéZ; porqu:!nto, o Oeeteto de o de Junho do·
presente \lono he': ~ó applicavel flquclla,s 'cujos
maridos fnllccereln cI.~'pois aa data do rdfel'id!l'l
Decreto. O'qtie commilrfico a VIlI. para se'nAco
nheoimcnolo é go ei'ri'ej! Oedg g-ual'd-e'a Vil" [>'0.: 1

lacio tio GOloern'b, 'é\n'26 c1~ JtJlho de 1851·:J..G
l\1aMel da Fonseca 'Lima 'e S'l'va. -SI', I~n'a'é~ ,
Viega TOl1l'inho' Rnlllgel:',l A'clth,se no DilLrio
Flll'minf:nse n. i5;1V01. 1118 ..

o" I

, COIJ1. li re~resenlação sediciosa, era ne1lr CQ~
templado ó mesmo. i\!iriis,tró' ~ .ornando-se, :pJf
iSso suspeito e·jmpe~lid.o para' proceder c~~tr!l os
iniHeiados 1105 crim,,'s que a(;rão cal,lsa a'seme
Ihalltc represent: çâ:o uún,J'l 'a Regencia, el~ no~

I '1 .) , t .J' ..

J~e dI) ~mpel'allor, ql1~ V. S.. exigindo o lI~bre-

o d~to Corregcaor a r.:presentação que'íbe' fOI ef}
viatla c O A i ~ que il 'acoIDpanhç'r1;J~u~arrepl1e
de ta ,)jJ.igenéia J quem poi Jireilo. cOD;lpeti~
I!e~s ~uardc:)~ ,S. Paço, e,m 26 çle Ju~)0 de
1 SSI. - Díogo A ntnnio Feiio. -Sr. José Paulo
dit'fi'Ü!'neirôa abuco' Araujo.-Acha-se áfl, '5'0 doI

• ...,,, . l - '·.::cl I

~lfJ. de Regis tó dlt Casa da "SllppliclIClÍO, aberto
d J I ~ • - l II Ili 7 e ulllo de 18.:> l. -

,



sostenfar<lste 'mes'mo jô'rameD(o I e por isso se
enli'egao 'ás disp'o'siçõ'éS' 'destn Atigusta Ca1D'àra.
Rio de Janeiro, -19 de Julho de 1851, -O Co
rontll 1\1anoel Joife GulartÜ O ~jl(\jpr FI'ancisco
Antonio de .l'tllJraes, o-Capitao Sec'retario l\lililino
José de Macedo;, , Je-ró..nimo Gomes de Aguiar,
Tenenle da 2" Companhia; o Tenente LauJ'ia-no

- ' . ,lI .. , Jl '. d 'J .~.Joao Martms, o Tenenle ose e esus LI i,ll'la
,j • j ' '''''.' I},Quaresma, o Alferes ~ ra cisco, de "alies So re ,

C ,-> El Ib·(;ll...... , 1\'"'' h d T Io apllao 1 use o l'erelra J.ac a o 0- el;l,ente
Patliicio José'n'ÓlItigut:s da S.i1va, o Alfar~sJJ(,ão
José da Rochd'. o Tenente Ju tiniano I Ma Çl,o.el

• iiI " r: I. ·....1 t "I·,' ld' ,.j·I'Perel 'a, o çap'ltao I;tlcardo ~ose a "I 'ia, o a-
·pifão João'lva'tIG6'e~eS , ~'IA.ífe~·e, ·t~i~ da' Cos:ta-
Cl •. C ':t~ I> 'G' I sn' Ila,;!::;, o ap. ao oaqUlm o.mes alva, o
Capitão Joaiplím Jo'~êl\.o~eira.o C'apitão ~lap9~1

oncalves aa 'Silvá o l'eneote Antonio de TO_

fáes' CaÚlpos, o T~d'ente Antonio de Souia
Paulino, Joaquim-i\larmel da Silva Castl'o, o AI·
feres Candido José dp Ounh~, o Alferes José Pe
reira de A.ndrade, o Tenente Ajudante José Tei
x.tra Campos, o Alfel'es Fradcisco de Souza l\100
leiro, o Tenente Sutero Alves de. OJiveil'a, o Ca
pil~o J'gI1a.cio Fernandes ~láêhallo, - Áchlt-se no
Dial'io Fluminense n. 50, rol, 18,

Recebida cpm espe.cip,J,' ágradp e rem~ttiáa ás
C,,'omi'S õ~s de Constit-uic;1o e Justica Criminal
eUHlO d,e Ju\l\o de 1831,( . , .

publiC:i, não senltO' p6ssi~el1a'ftçarmão, nos ça
sas ili\pre~istl:ls e' extraordinl:tkos, das Gunrdas
l\luniO'ipaes; que Dem tem' qúa tel onde e 'tejão
reunidas, ·nem tem: ainda dl'birlil1<l 'alguma, a

'Regencial
, ém bome do"Il.ffperlluor,' ocle"li\ina

('quê v. IIEx'. ra9a entregai' a'o TL~éllte-Cor(rnel
G Frõnclséo'l'àêobahlb anches Brand~o, <tire, -

lubtllHameut'e se 6Jferece para o'mmàodal' fi'D
ta Soldàdi,s de Cu vaU ria de l\Jioa , c~'éolhiUos

-pelo seu Capitão Commandaote, com.a armás
necé;sarias) tres Cabos e hom FardeI; o qual
COI'PO 'lfp:V' rá aquArtelar·se no quartel da Praia
-de~D. MalloeI; evacuad'o pçla Policia, servindo
'3 cavallariça, tambem e'!~'cuarla pela Artilharia
lr\onlada,' abon<.lI\do-se ao dito Tllnentc-Cnronel
as ca'Valgailuras e o ror!is qUI' p r 'dii'eito lhe
competir; adVertiodo-se quç deste Corpo, de dIa,
poderá o Coromanuaote MilitaI' oecurál' cm $er
viços extraorclinitrios áté ~ terça parte, e que (l

seu serviço' ordinado será rondar e fater cer
tas observações ,de' noILe ~lfidifft:rt:ntes pontos
da C}dade, çujaõ onlens sel'~o tran mitti(/a~ ~
C mma!1tJante por e ·tá ReIlartiç,ãIJ, Exigindo a
circum'Stanciaà toda ,I bie\:iUade; cumpr~ que PÓI'
todo o dia de amtmhãa c faca l'Jft:ctil'a bsta dis

']lo 'iç3:o, expedindo para is'so V. Ex, as rd('os
que fôrelD convenIentes, D '05 (;uarde a V. 'Ex.
Pnçó,"em '?-7 de JuLho tle 185 .. --Diogo AI tonio
Feijo,-SI':l\lanocl da Fooseca Lima e Silva.
)JCIla-se ti fl, 65 v. tio Liv. I I da Secl'ctariq dctJus-

-tiça. I

~---

PORTARIA. D.Il-27 tiE JÓia. f
';'1 f

Maj1usccipto authentifo, ,

lànda a Regerrcla, em nome' do I~peradór,
que Vm, em ,Junto pglicial proponha: 1°, a
necessidade que ha nas actuaes circumstancias
de encan'egar acel'tás pessoas moradoras nos
largos, ruas mais desertas ou reLiradas, e nos
arrabaldes da Cidade, principalmente se forem
~aberneiro ou caiteiros ~estas1 elD razão de
-sere\ll permanente, sep qual ml' Q sua n<l,tu
ralidad,e, salvo se f9!,pm re~onhecido', incapa
zes a~ 'prisão 'di}s nle~rbs e'fl'ectn'os capQeira',

(" I 't V
'. •

como me mo os que se ensaiarem para ~$SO,

u1:ndl:t que pdr ,üivér~imentb.;·e bmi a~ im a
qua(qne{' in'dil'iduo qu'c, na I vi~\n hlançll de ,uas
l'esidcncias, P. achar comm thind crime ou dis
pondo-se ral'a isso c1an io-lhes' dr, 'para c e
fim os chuços nec~hsar,io_ de qu~ ra .:;adõ re
albo ao Couima.ndantes ae "E&quaJra' , COI

ln lmcções pllr escr",pto, fazendo vi,,'ar nu
05.0 I abuserp. destas armas, as qUlle pçlllerúô
s r~6ebid1ts Óo Aro;enalito 'E-rercito 'a lo,la a
h ! ( .. , I""".ora, par o n.Ve, eSI~o, padas a, CO\1vementc'
ordens, p ~d~rando ii me ma .J unta que, por
e é meio oã~' Ó l11~oc1erii diminuir o lIUlDerO
aà rill'td~, I CÓrÍ1\ con e"uir·, e mai facill11 '0
te a pri ã ati 'frnalfcitore ; 2·, que r 'COI11
meod 1 pór 'EdiLá'e' a todos p~ v izinhr, q~c

presf th, C(1fi1 l}ê de\"er de Lo'do ci..,lu ão in·
te essa~'o n'a orjh~rr ~ub'llc~ . :,pr r(!~r ."m
~gr te os ~alf(Aorcs, s~fllndo N,ra ]s"o 'Ir
ma\-l\1s,e émpll'gillltfo a 10l'ça nece! 'ari~ p;lr~

I,'J PORT'AirÁ "nt 27 DE JVLUJ.
. 1 I 1

I\Iauuecripto 'aatlieuticó.

lIlao'la a rrêgeocla, em nome, do) I~per~dor,
que Vm. faça dar. com devida at~~bção, bu ca
na chacara das l\ll!ngueiras, ~obraoceira á casa
do fallt:cido Paulo Fernandes V,anntl, dando pa
ra i'JS'/l 6rdem BOI' CISCI'ip,to,. -afiD;l d ,eJamioar-s~
sena Fe~m~'c11'a9~b' e 'lste'arrríapiaotq· equan
do encontrer dl6m daquelle qu~ tQ! oecessa.rio
~araa" defe a"das pea oas que .'pe~la i-e~id.em,
I~Çfl j'éC9'9 ~ o~.o .~o I}aposi,to 'Puplico~ ,Pl;in
Clpatnien e duas ,lJ,eç,as que se ·diz bayerem ali,
Iavl'ando·se a'cerca de tudo o competente auto
de achada e dnposito,-parapl'océder-se contra os
criminosus,. _ ~ndo qso ai so, ou'para eDtr~gar

se o mesmo armalDl1nto a seu dono, logo que
oes'cm as cia'cllmstan'c'ias àituaes. Ordena, ou
ll'O.jT1l a Ilcg~ncia, qUtl Nm. faça ob.ervar c~ns
t3ntonl,qnte a{luella chac:)ra, é.se nella e fazem
rellpjQe~ parti dar de tudo parte ao Governo',
De~ GU.tlJ;\lQ 'la.,Yrn, Ptlç@, em .27 de Julhl'J tltl
,SJI.,,""Oiogó ÁbtopióJ Feiió. .,...-Sr, Desembal'
galtO!' ,AjlJc!q1)1,0 ~10 I[)~t:l)dent6Gera' da Policia,
~ de/la-se á,fl. 6ôJ,/.o ,Liv. 1 ",~a Ser"'G.tarirldin Jcis-'
ilra, I I .• tI • t I I 1 ';' f •

I, I _., '11 P

~VllS0 DE 127 DE JULHO.
" 1 "111 - Jl
faDa 'cripto au.thel1tipo.

111m, o Bx ,:S\l .....!:-Selldo 1\ cellIàrio', lia áC'·
luaes o'il'eomsllanci~ ,'ter huM (} 'l'pb;tte tr'óp' e
'"1al,ll:lf::;tiua~1Innicarnen ui lá' aúxiliar à'JMtiçà
Il~'Il1I~'itos e 'c\iiITtlr~pres o)jj~t'os lfé ql e' L~í 'e.fi
~al ~cS'~ dru, ':l b~'!1 drl 'ÍtallqínllltlllUe e erg.:. i~b'ça

1 I
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'ÀVISO DE 27 DE JUJ.IlO.

I

'. AVISO DE 27 DEIJUIJIÍO.·',
IBl~. avolsq.

. 111m, e Exm. SI', - Sendo notnria a criólinllsa
insubordinação com, que 'na noite do llia 14,1~o
presente mer. se nmotinúl'a o corpo da' I'ollcla
nesta Côrte, havendo jil na~ bnt~riores aprcscu'
tadú indicio~ de que delle I~avia r1l~sapl\nrc'

cido a ordem e a diSciplíoa, I) que provlI, quan,lo
não conoivencia, pelu menos rcprchcn~Í\'el de'
leixo e relaxação, lanto da partc do Comman•
dante como dos officiaes tlaqud!e corpo; accrci'
(lendo ainda, para. cumulo .do crime, que ~e ou'
virão naquella mesma noite vozes IIS mau Sr"

dit:iõsas e anar'chicas" soltadas das fileiras do
dito corp(l~ sem que cooste que o Command?nlc

e omciaes trabalhassem, como era de seu rlgo'
- derroso dever, por sutroco·las, para que se t~ao

ramassem pelos outr05 corpos que forao p,~
ali chamados, clpnde se in fere O premeditado 6~pl'

Jnncirp, em '12.lItl Julho,de 1831.",José Lino
CQuliohp.-Sr José Ar.ouch,~de 'tolcdo ,Rendon,

.T; \1 ~ .. I

'PORT ARU DE 27 'Di JutDli.
':J' ~ ~ I' " " , j

-I' l;np. pul~o.

I\lm. e E'xm. SI". - Sentlo urg'é'n'te ha'biliihr a
Junla O(!a Fa-z')Ilila d'fiS Arsenaes do Excrc:to com
a quantia nece ~ltl'ia para o pagamento dos ope·
ral'if)~ que extraordinoria'menlé ali se mand!lrán
laE1rnilhr pOI' POI'laria .dê 5 de J'u nl'\'u proximo pa"
sadn, c para cujo pagdménlof o 'mêu 1Inlt:Oe~ 01'

l'equísitát'a hum credito supplementar'lueseal,ba
cm discu"sãq, ,pç>l' ,o·j ,51:1' Uffi4irn~c para ~CII\C:

lhantc de,;peZa a somma (leslgna~a na !di de 13

!le Dezembro (le .Sôn; e porquanto, os jOI'l\3C.

dos operadoS em questão impurlo'iu, no COl'rcnle
mez, na quanliade dous dontos c ~IU7,entos mil
;éís, com,ô' inf0l:l11'àva o Inlendeute U'l Arsen~l do

Exercito: vou J:ogal' a V. E,.'<. queira expedira;
necessnrias ordens para se en tregar a menciona·
da quantia que deverá dedllíir-se ila. que houver
ele ser votad,é) p'-ela Asselllbléa Geral Leo"i~lalin,t I f Ir . ,t

Deos gll'arptl n 'V. Ex. Palacio 'd\l'Governo, em2' dê .Jí:i1qq qe Ii~51.-nIano~l'laa',F~~s~,ca Lim'
e Silva.-Sr. Bernardo Pereira lle Vasconccllni'
- Acha se no" Diario -E,&ltminel1se fi. 25, vul, 18.

Coll. Pl:!nçhes.
r 1 . ".,.)
, ~Iand,a' ~e":.enl)ià, p*~ nO,me do, ;Ipw~ra\lor,
pp.la SeCI'j!la'rIn~ ue Estado rloslKcgoclOs da )u.

'tiça, q'ne a CainHa-r~l/uhici'p;1 de:ita C\dad~ ,Ii
t 1 'I' .(, tT' •. 0",,-' I I

execução l 'ao ~rt. 2!)9" ~o t.!?;(llgo .C.riminal,' fa·
'zt:ndo d c\llrar pqr ~(lJtat:;i as aqnasoITc,IlSII'iL!,
cujo usu 05 'Jl1i,zc~ fIe Paz poúel'!\õ Ipermitlil' e

.. ',1,' d 'o 'I;JI.' 'd J 4 ]'qu ~ em con~orml,aUe a .. ortarJl\ e ~ (o,cpr·
'rente, faca cóncluir, .quari o', hntes, a di,i 'â() ~(I

41 . _ I f

termo desta Cit'lade, e lremetta Ú mesmaSccl'e·
I' '.J !.,. q . ,

, taria de Est'ailo. Palacío do RIO ge Jineiro,
27 de Julho ele dI:> J.~Dibl:'o·A.i1tonio WciJ·ó.• I, V 1

CoIl. Plancher.

PORTAnIA DE 27 DE roLHO.

IIIo). e J!:xm. Sr.-! Reg.eocia, tomando em
consilleracão o offioio de V. Ex. de 20 dc.l\iarço
deote ann'o, com o aiditamellto a elle da mes
ma !fala, manda, em nome (lo Jmpe 'adol'" par
ticipa~' a V. E~. c;Iu'c lJa por ben: appr?"ar ~s
df'cisoes tomadas pela Congl'Pgaçao .los Lentes
'\f, ,é Curso Juridico, úe /0 do referido mez,
menus na parle relativa ii pena comminada aos
E..tudanles que niio conCOl'!'em COIi'l. as suas Dis-

o sel't,lções mensaes, Jevendo regular-se essa,pe
na dc outra maneira, cbnt'lOl10·sc pela falt~ de
hum!! Dissertação metade dhs f,dtas precisas para
a preterição; pela falta !le duas Dissertações
tantaS faltas. quanta' são necessarias para a pre
teri 'ão, e fazendo a falta de tres Dissertações;
perdcl' enlão o anno. E lJua~lto. iI ~U~Slão relativa.
au Lente Br'Jtcro assislil' ou qão ás Congrega
ções, manda a Regencia declarar a V. Ex. que
o sobredito Lente deve a ellâ~ concorrer, isto
que ali se não vai tra,tar de categorias c dislinc
cões~ mas sim do que convém no melhor ensino
dos Esludantes, no que muito intere5sa o bem
publico. Deos Gual'de a V. ~x. Palacio uo Rio de

ANN
eJ;felllllar-se li mesma prisão, sem que oorra

..risco a pessoa do, :idadão),Ilnocente.· Que par
ticipe ~OS, J'llizcs de, l'~f. Oll,,~· seus Delega
dos os vadio:;.. tur?ul~o:tosu e ,qu,aesqper 011
tras pes~oa que proclJra 'çm l'e,ftUl'b,ar ~ lran
quilliJade publica, fazendç-Ibes ver qUtl nüq só
ue dever -de t,?do o cidadão eooperilJ;,coIl1 'aS
Autoridades par;, '( cO~'~ecç-o de Jae~ inllifl
JllpS, CO~9 l~c dp proiPr~o inte,res~e, pela,con
servação c;Ia paz publica; 3°, que "C' recommcn
de mui pq§iti "amente QOS Cabos das ,ronJâs
que na par'tes (leclarem o lugar do ~elicto ~
o n. da casa iunlo ii ,gual ti ve,' sido p~rpe

trad 'sen lo possiv,el, e bem ,mim o nOme de
.lres pes:i0is p"eSetlcine,s, embor:! sejão !la) me~-

.ma 1~'~l1J~, "p~m Jcc.~~)\'ação c1ns suns m.o~"das,
afim 'ele, qu~, 'remellll!as .estas partes CJrCllms
tnn iáela( Rclo~" Jui~es de pnz respectivos aos
J \Ij7JlS Criminaes pos ão e ·tes p~'oeeder em
reg"a cnll~ra o.s deJinquentes; entretanto 'l\le
,a p;1l'fe, fIlie. s,e· r,emeltcr, d~"er{1 conter unica
mente /J ncontecimento ~"Q Jugar delle, sim
plHicalldo.sc d.c 'le tne!lo o expediente, não ha
vcnJo Ilcc(:,ssi~la'ie de ser acolOp.anhado dc of
'(joio, () ,que e deverá p-rllticar c.om todas as
pe~ooas a quem taes pa~'}:,es ~evel1l ~er dirigi
das; tL°, /.inalmente, que· se n:lo altere ~ dc-
/ J- r t •

oOOlll1nção dalla pel [)cc~et lle 9 do conen-
te il.~euniã.o dos Juize:; Polieiae:;, visto que Jun
ta ,le a7, he a reUl\ião de ~dous Juizes de
Paz e hum CI'iminnl pnra julgar por appel
Iacão a5 causas do Jui~o de Paz. Deos Guar
dé a VI.l1. l;nçr. em~!)7 de Julho de 1831.
Diogo Autonio Feijó.-Sr. Desep:1bargadol' Aju
d:lOle do Intenrlente' G'eL'al (lá Policia.-.dcltll
se â {l. 65 v. er66 d? Liv. 11 da Secretaria dC! J/~"

tiça.
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AVISO J>E 28 DE roLHO.

Iarp. 8'f~ldO.

IIlm. e Exm. Sr. - Tendo a Carta de J..ci
de 6 de Junho ueste anno mandado alist:tr e
armar os cidadãos ne essa rios pal'a a manllteu
ç.io da tranquillidade e f'guraoça publioa, t:ntre
gue esta força á disposi!,>ão das autoridades Ch'is
JudiCiarias, acontece que. por dill'erentcs \'ez s
e em di versas occasiões, tem appal'ccitlo certa
dcsiutelligencia entre os mencionado' cidadãos
al'mados e os l\lilitares, o que não pude p,'o\'ir
senão de não estarem e~te certos do' eu, .Ieve
I'es, não sendo de presumir que l\1ilitares Jlrazi
l.ciros, que tanto se devem gloriar da igualdade
estabelceida pela Constituição entre todo O' ci
dad;ío , queirão em tempo con titucionaes fazêr
re\'i ver o antigo ~y tema é Go"erno l\lililar Ião
edioso, pbr isso mé mo ~oe hc'o signal caracteri 
tico da e<cra vidão dehtllh povo; muito mai se se
lcinbvasscm que nesses mesmoS telÍlpos do de }lo-

46

28' Di' ~ULlt'ó.
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~'lnu~eripro..3ullie~~_ I' ',-' (

, A R'epencia, e'm r'1O~e elo Im~rni1b ..... ord~hn
~ue Vrn. faça 9b~~rv"r"can elogá'mt'l'lt.~··â ~trrn
tal Ba'tãb de Bullow, q ui mora na ~n:, ii' . l!i~
'dá I'uã d'o'Du vido!", e indagar qual 9éja a 56a' b 
C~P"Çiio, as companhia "OU peS!' as.guei'teq'tfl'rll~
pára dai' depois parte de tlldà que tiv r ô.olhieto
a réspeito de 'te indivjdu.o" hem comO' hiJja 'ê1e
fazer ob ervar a Casa n. 82 da ruá à,e S'. Jos6,
pará vil'no conheoimel1t olda!ljJel!!lDas que tanto
.Ie dia' como de noite II frequeiitão, e fI numcro
dêetas;'in'fórmao,lo logod~·todas as n6ricia qi.le
bbtiver a tal respeitd ~\ estendendo .éS! medido

• a todas a. 'cas'3 onUe con tal' qué s'e fhem re'u·
,- " 'ó' ' 'd t I t I h~nt(}cs nocturnas, e rec mm n ,I t o'l ne. C 11:5-

mo sentido ,I 5 todos os Juites de a~ 3 inài's
eXactas pes'quis s em seus ,resrectivos'clistlict'o ",
pllra saber-se a nallll'eza r1ellus, e dal'en\-se
'~epoi's 'as pl'ci\ri'Jent.'ias que p r~cel'cJl\ fi cc 'sà
-rias-.'! D'eo~ guanJe a' Vh1. 'Paço, em 2 d Julho
,de 1831. - Diogo' ÂrHonio F~ijõ: - Sr. D selú
bllrgàdor 4judall~êrdo IntcnHente Geral da' 1'0H
cia. -Ae/ui'se á {l. 66 'IJ.'do Liv. II daSüfttaf'i'a
r~fa·J·u,ffifa.' " - '

1 '-'-

•AV1,SO • DE 28 'DE' JlILHO.
, ' - 7-

, .,' l\\1~uscripto auth~ntico.?

111m. ·e Exm'. Sr. - k \legencia, em n9me tIo
I:mperador, ma!lda temelter a' V. Ex. o omcio
incluso do Desembargador Ajudllnte dI? Intenden·
te Geral da Po~icia, pedindo huma guarda palla
a segúrany-a do cofre e mai objectos qUI! contém
a Casa da Secretaria da Intentlencia, afim de V.

,Ex. fazer expedir as convenientes orden para que
ali eja posto, aI) meno' de noite, I inferior ~ ~

soldados de confiança. Deos guarde li V. Ex.
Paço, em 28 de Julho de .851. - Dingo Antonio
Feijó. - S,'. l\1aooel da Fonseca Li/tia e Sill'a.
Acha-se li {l. 66 v. do Li?;. I I da Secretaria del Jns
tira.

AVISO DE 27 DE JULHO.

lmp. avulso.

Ua\'endo a Regencia, em nome do Imperador,
d~miLtidQ li Vm., p.or Decretó de,22 do cl)rl'ente,
da Copia junta, ,do 11Igar:de Consul Geral e.En
c?rregado de N\'gociQ~ interino do nr~zil no l\:Ie
~:o; ~ 'im () comlllunico a v'm. p:lra sua inteJ,

aC?Cla e' para que haja de entregar no :Ihesouro
, aClonal a~ quan~ias ali recebidas em virtude da
Ua nn -t ,I"Ineaçao; para o que se e~pedem de coo·

normluillle as oeceJ;sarias ordens áqueUll c tacão.
co g ti V .I uar e a m. PaJac,io do Governo ~ elo 27

I c Julh'l de .831. - Franci co Carneiro de Cam-
~:~ ó-::- ~r. João Baptista de Queiroz. - Aelta-se

IQ)'IO Flumitu:nsc n. 52, vot, 18. '
TOMo VI.

fiM 'dednsutrdção que 311imava'0 OQrpo'dÍl ~~
llóial';,1 é p'orqUe cumpre', trIle- MOrds t~o sub"
v8l'6ivqs. da- di~eiplinalr.tlão fiquem-,im.punes é
sejão c~tigados na. tór.ma .dns leiS os que se'l'e'
ilonhe'eerem autores e ,agentes; e ~ para' que a
honra dos CO'p~SI que e'llão deixárãtl ltll'rnst'.'r
de ugge tÕéS nem tomú :ã0fatte em tãolhorrj}
rosO ,mo~ilJlllfiquêml desas~lYmbrada • 'deterlnina
a R1lg?n~ia,' e~ nome do Jl'?pcra.d.or, que humil
COOOIBlssao-oompnsta dá' Corooel dO' corpo delJE~

geuhé'íros r aooel J osé~e Oli veir'.a, rio Major Com
mandante o "-corpo'de &rtilhariaide Po ição Cy
prianll JoSé -de À~/Íleída, e do Capitão-d9"tlito
corpo de 'Engenh'eirns Joaquim José Rodrigues
Torres, proceda logo a conhecer .:!.I)S mencio
nados factos" fqrmalisando O !lecessario Conse
lbo de a ,rerigúaçi(o, "q'Ué reilJcaér~ a V. Ex, pal'a,
ii vista dclle"sc proseg~ir oos termos da lei;
o que p:,rticipo ,a V. Ex. para que expeça im
IMd,iatàOiente às, orilt;ns,' Deos guard'd a V~\ Ex:,
Palac'l1Ji'c1o 'Gó"V(lrnci; em 27 'CltJ Jolho idé 'i8Jl~
'E~l nro'el '\:la 'Fonseca !Limh e Sir vlà! .!..:. SI'~ J"ósé
Joaqutln "crbfl'l,ima e Si"'a. - Aclt~·se··iro DiaÍ'io
FlIlmi~ense n." ~5';l:ol. r 18. I') f ,

I. , ... [,. ' 0d' -. ,(.
\' • " 'f ti' :i ' I:i"[

\ J ,,'1:0
AVISO ~ULHO. \) ll"

1mp, avulso.

IIIm. e ExUl. S,'• ..- Ten o e retirado da Fa
brica,da J,agôa 'de Freitas para a da Sel'l'a da
E,trella a maior pàrle da~·.escra"atura. e não
'endq, ~m consequencia, ,El'eciso hum destaca
mento Ião numel'oso corno até a"'ora naqueUa
F b • o ~

a rIca da Lagôa~ coO)o repre enta o Iáspeptor,
deLe~nlin.a l! Regencia, em nome ao' :Imperador,
que ~. Ex. expeça a necessa.ria ordem parjl quç,
dos "lI1le sold.ldos tres Cabos, e hum Sargento
do I' corp.o' fIe Ártilhal'ia de p.osição de I" linha,
que ali p.sta,'ão destacados, só fiqu-e. su1JsisliocTo
a ('orça dê déz sO\llados, dou5 Cabo 'e htHD Sal'
ge~tri, O que p~rticipo a y. Ex.' para sua in~
tclhgeneia e Í;xecução. Deos gual'd.e a V. Ex:
Palacio do Govel'l1o, em 27 de Julho dê 183".
M~1I10t;1 Ja Fonseca Li,ma e Silva.-SI'."'José
Joaqii,m de Lima e &ilva.- Aclta-se no 'PJari{)
Flltl1lincnse n. 2g,vot, 1'8,:' " " ",
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A.YTSO.P!1, ~8 .~!í rULHO.

, ..... I '1 \~Il}.~ .• ~ .qJso!.;,: 01 ,

R~qoiútnlYd{): ~li'rtigth)' e/Secretal iI') li~.'E.q
-d~)Id'0 'Negdciús ioe '1!'azcHltla tiU!} ali' E rnçOC.I,or
{fI aI!' gel furz;o!'m é (~bg'~tni:b~'S'1}él'tch'éetit6' ti'Rt
pra liç;ioJ.dos~~go(fios l:àIlGltl3fl':\, 'lfllttt\lllS,/llç,
em not dOI elfio'pafal'<lo'; e ~'ll~it)jtl1> üe~nll
que1plllr troco re~('Jjãb'lttâ.'Jp""<fI'Lie al"lmlá9jl,:!.~
'\'iem lbgroniol~nco p:araoq\!ilf I~HHújã,i' yb. ~(Uh
dl1'S' pcla, l:JOIll~ ',vo() p drlil)'S;á si:n ti C~I.nm, l:ilt~
'Vm.: para.qtle lpOl'fCS, á l\teparHçal> da ~h~, óU I'!
lia OerÍllooÍlsf1Trop8'~,'se'ponha fê/fi vt~llcli .eu ~
lhant lJt6dirl • Deo \ gunr-de:3 Vml Palal:10 10

Governo, em 28 dc Julho d.e 185J,.:.!-.lanClbi8
i

.., (,·,'u

pt! .hcm ~CIV.11 ~. nfji9~1 p ditDiJl.J190h.rcllll'
pr;,. se!j\ • file ~es"pel~'fn~ios q~e,(ap te' .Gti
nODllUI~(:fIiI!eSelleV~, lIASQ; l!r;fique-.stl a>pIléJari•
-4~:O I'l pmiS2iiQ a:l'gu\dl\;l.\\anau V ltlilarlã.i11
9ili«fJnClil!J l\ :que'.m dar, pnooeder" ~est.elll'*
pQi.to"" Ppr,'Il: tlll.oM"Jl/iião cUfllp,re me :dií.era..
..ElI: rqbtli". I Sle:.~la.JprlrrteJlJp lfiei$.lsel ob,s~r.vll'$faDile

lfl1i~l;~1l3~E: emp~lIi fj)..d:e.. eu diJl'i rll~ eUgiolOl,
.pelar maior. V,ar,t-el.d.~ver6eris!.>Q aUri~uiQ1Ú~Jt.

.g~oG,Í~ od~s') Pla"'l>oho.sI:Ju~ tCQmpr,Í'(nento,tleJ, lia!

etwie))oia; l ohrigl!9Õ~. :lD~os' ~u.ar~ &1i\llliL
P.a~o;'fllD. (~S~e;J th@ d,e, 183(\ •.,...,.. .9 idg;<lJe&1lldlnio
F.eijó..h$f· rlU pQ:-C~pç.llão:MD.r.. ;4.~Ila"'Ad:~

{iS, v:·,li~;Lill_[ I dq ecr4trwiai,p.aoltH.stir:a:. r ),

-,.::> wcn ~nL "'J • ·,.1 r "'00"'1 . "111
'II):) ni a;,é:9:J' I, '28' : ' II ~ I .... 1' d t"! r.

AVISO DE DH JliLHO. I
J "fi • II V li ,,'If,n " 'rp .'·r lIaJ 'f f~'i. ) I

,f CI. r. WI'I!lMaoo Cl'illto autb.clftico. lI.h ri 1

-f.l· C If. ",IL.'· (,. ' c O 0,11' ." 'I"
. [~liIÇ1RR. r~'~·,S.. péll'fi, SU~ jot 11~gf.~C~~que

teR ° Cg>n~~ÇI,9 prdept It, .H~ffilqu(e~o~,s~~rdF
::r$.q a~~, P'a~(lIS~ (lpçé~,eqta.r ~ v,...s,ú,c t(,lljl:p,~~ar
a.e, n, ~çxRsdiente qu.e por V, {$, fôrl âc~~guM',
Deos guarde a V. S. Raço, ell~ :2~ de, ~~g, ~e
1851.-Diogo Antonio Feijó.-Sr. JO'éPaulo
de Flgueirôa Nabuco A.raujo. - A eha·se á fl· 40
do Registo da Casa da S u.pplieafão no Liv. aberto a?
de Junho de' M : ali' '(i Olll'

. -I:'

rol r,

r tismo e tyrtWrPjél(!l"~'litl\F .o.llfi ~o do fôro não
era absoluto, anLes coarctado em muitos casos,
e com espacHil·tb·ll~lJ'pero..ilAiltliirl& de 21 de Ou-
•ml»;ljlod~,l'lOP.í1PU'iW

m
M! ~W:t Il~ Wui.cxPfes!\"~l}pte

.~~p'õ1J:a·~tru'i!119h dH~. ,9~1' Iguw,\I'j is.eR\8 :H~'
~!1çn~ar~?s, 11 <w~ ifl fi o, fi ,t!1l1c;jí!.. ~c,
.tfff?Sl\oliIP~fl)C!et J ;ep., .pCIl!-,dllW1 fljUill i}.C?- ~ffij
p~rM\J1"llftc, ~,c ~~qc.~nçlo .Ofi .H (l,r;e~~flos,
:m~i!\l\'\ ~9 ~ II Pf;WJ eri e 'fWj\, ~lY: u,as p,ris~.e~
Hs ,:!!\!lp~dp 7 R)fi~ialsutl;lr1 \y'effjro,lçu~1! J;1;l.sU

.pn;:cnpa.,.í~\fi,·!IP.f1 fiã!l, fCt~plil(lpSi 0M1 '\We ,~·s
J\itgf11ÇI,il., >!l\lf';,cs..1JPRJR!1'ilrlP ,h'rlIlla.,vN fe~jW

,~.c;Prll'il·apda~~HIH'U"'~H· .~e. Ç'\L~dft.,o rll\\~ s'!1Ro,Jl'
.rnp d,~,~pJ~~~tl~ç' ,~li ~,~ Q rel1t0,v~l,lA,es!~ lM
1t~~G'jlf J..l1\{.\ aPijypLa~!-,l, t~'~,nqqMli~'fle p.qlJ~~~ e
1fl,Ijl'1 HIjlJ1t.~~rl.p ",-,/i .Jt'V S :!'.ffil1'llW, C,o~tlt.. ÇflO)
~r.l J,~],efplmm~í) tHW~ql,dor"JJP~.r.J~x ~~a
Mn l~F. à,tJj0llt! Ui! J ~ c 2,' ti~a, p'a~" sua !nLelli
~~.!,1p;..a ç iue \',i(J./ ex~c?pãfl> o.~.~gu,inte. :.- ~ ~" ~}Ite,
~ã_91 Q.J1,;~pnLe o.S'~~ a0fl:r~l ,1.790 da C.~Ljtl1!-ç~
~LRJj~?Pr.· P.L9. ~s fP. r9 IPC ~oaes 'l. pomtudo... pela
,fílHr. ~)~) L~jsl f~gl1,La,mell~í\I·.esl;q.~;~P?tal.'q~.m P.t;ç;c·
N!roe'l\e I .q~'JI F.f. civ,~~ ! <r •.o.~ 9~iWl<Lm~~~I'~_
_~wAa l)ool,lO. 'I Q. ,e P,Jq prt nlegJq, ,no.s p~o~,q~p
f1~J\\u,i1dfl. ppr. ?lfC.i, o; p,0, .q?-e ~ n~o se J!aQ\Y>
a mesma razão no~ cmncs pohc~aes, qu,e s.e ~Jm{>

bem definidos nu C~GP+nlinal e Le'i de 6 de
JU~110 do Cl~ NF 'W Cb~rft d~lj.a.uJoridades pri
vaLI V(l para sua cxecução, pela Lei de 15 de Ou
tubro de 1827 ~ ,0 e Oulübr e 1828; e 6 de
J~n~ofJ"as aA!f;' eS~i'Qi~ujeitos,íis A'~a~ L~i,{"Jau
,tP,l'i~qrs)~do~ ,s ci}aM9', s.çja•.qual fôrl'~ sQn
.ctaf\&e.op ff}Jl!,lWP#P.,. com a, lJJ)ipa diffel'tms:à de
9JUi;. Q,S pçivilegia.do pela Cons.fLuiçãn er,t9 só
;a:Q.Yflt ,.,jwga,dos ,~e~o~ ~uiZeSlde"ignado~ll1i1 me~~

ma.,; 3°,n,que ~ Guardas· ~l~lj,t~'es ,uão teq;'io,r
~ ·tjnci .a,l~uwp. J1mllobjecLosrcp,tr"lpbos, : [lJe~Jcs
9 e 'ão cqn fia'los a seu cu~dado, e que ljI0r.tantp,
)tão lhes cumpre,intromeL\e~f.se ou emb~ra~ax~m

de lfl1a1q,l/ex fllO.dQ que seja a rónd.as milita(e.s
_ou cjJ,allqqs.t',e 'tJ.zef~.m ó s~u pffipio. p,elas I'qall,
.I.)lia~a~ I \l e ·.tf,~4íl '4", qU.~1as esp1\1.sPa.~u
1!las dilitare:;, quando prendel'em a qualquerjlolr
dado ou orneial, pfrr erimc policiai, devc ser ú
ordem da aU~.Qr,iPii,dllp9tic\al e,Ql1lpetente, e con
duzida ii prcsl~nçB da me ma ou d cadêa que se
achar desLinada a' 'PIg'!!,O ls~melbanles. O que
pafli"ipo,;H 'vI. . fp\l.or'a fal:.cl' exp.e-dír a crinve
l)iptl\~1: 'MdIJI1p'< pe ·lgllarde.a V;'.Ex:. I?açà, em
zS l,efll~~hQ ~Il'l I 31,.~l)i().go Aio,tbniD..Feij:ó .......
Sr, Ha,I~'l~~,çl F ~ e@$l.J.,in1@[,el 5í1lVflll---<AcIzCl'~

afl· 6,'t1.,lc,6(J,do!,,4v.'11 d!l1<Scpe&al'ia dct.Jus>1I4J.
ça, f li .fJ>-g.- 1.)0'6, fi@, tl;. 28, 11(;1. I SIáq 1J.ianiQ,Flumi'
~~11$1l·



tembro do lmllo'pa8!lad(j;.' d(J~I'I0aNl e deprehen
de a existencia de ta s Carta de Seguro; dispo
sições que não li ve~ad, 'co%i!u do , por fim l'e301
,yêrlldllvida'(i!gQm relati'va áq~lI~.,í1tijgO; ns
~tuciDoa~; tem ~ lllctllr, ((J~í.lt'I_df-fr~'qJlQIAClj~QffiJI
'tlqll'idos.a nJtigis\,açfl }\do.el1.MJ1lfQ,otl)rÇuUi -óirSe
$'umhilifferentoshpar e J, 'IÍlQi~Q(rl~ ~f4/} 1Illlci
i'f~ CDtalapateeo 'CQ.O t1:a I}illlr ~~. tU oplQ1i,gõCs- 1M
'teri.oces'; fie 'dnrt:ll 1l0Jol\CI'rte~~lhlfl\l!JJ~9'Ppio

rda' lei Isp sp..owloc qualf( e.ÇI[I~clill\eD~O fa.'~ q~e

·0 ,l\(fdebJ ILe.gilllhti,vó> aIJHfentic"aIJl,61He '1~1II!J14",'4a

ldu\'tefa !lU ci.ta:.da ;' e ,tCQdll.,Q,GOV~I·J)'PJ:.suj~i~

• 'a'@ ..obIili41cimUn.to LO ~qi 1i.J1j.qIl'ÂS!S J;llh1~a'.~1I1

tl1'dllv.iBalem qUCS1.iiOf' sari"', ~'lY~fm.Q,.ja'(Dlrig,~a
'qneS) oOlÍlJD,ufVicadraMfic~illl}e ,g,ft1 ibe~a9~,40
~OÚ'~FilOJ.~S moecoUll1és lj"bá!l&cll~Os l;OJ\tinUVi~P1
:Já) pro.gbedi~ em,le per..1I·.I1 esO!<Y.fiiOJJUl:Que,l/i!Jp.
.4Je.crestrood'hq.ué dà ;biL: IJISpe i\~'bem W/lltAPC
resultar o meDor damno :i Justiça , pel0,c~n.\m-

rio, evita- e o fune ifI ~ exemplo de impuni
dade que occí\ .9püPaa, ea~~s ~t'heguro com es
candalo geral c1a Nàção, e salva~.e a contl'adicção
de estarem livrao~s8 .tto:1tos I'éos de crimes ~

JlJe es~lhilJm9 ta ~ena JIlaior q,ue a de seis rwzes
. ê "'5 liiéI~,.t'r "séfu -ri o '6~"'0111'u l!iclli·'- ~fl ~,; .. ' 'l~ f.q, C" 1 Aj lre~dJ~'·C ,Jun."tPb
_l(tt!WtfQ.t~ rremmrl íJj "0.9.S.t1~ºl~a ..~~..~u f J3Pl..aao

ar.lllm e ,st~ 60 px fi uma llls~ensll ~o me ffiot{T, r(""l.' t<Ofl ~"1' ,,·,11 " ;)) c'.!}(lI'l Jl"~' 'l~ .'.111
"81'tU!'O Co.nstltllClOna omor~a a pelO JUIZ Bor
eCf' .F"·r:~'·"C_i' rr·d·IJ'S"- ,. "';, >ll<"lf'd
!}me,,~ .Cf", artf.\ ~ ,egur.o. ~~ ~!~S?-,,\t,r~9 o
>~Jov.~,rno af.~igo alg.'Urfi rm'éo J~O t~'irtillM app i-
~~~ *l:~ ,:~'o .:~.ág~t.~<I.d?~ '~~~:Ié1ei:?~,1 ,~~~~<~utàf a
.,~·el? ,~~aa~ols~rJapçE ..e 'J I~ ,Pll1 ~ I <.tuvl~~s~rho s~a
JmtelhgeDClax e, milito mal guao o.... 6. prl~~~,!1al

:)fii.~?\I~ó~. den~ \~)~ P,~~í,ª,b ;Í',t~'f~s,~~a~lMoco~oe
,. tente a, ne?l)ss.arla;,Jn~l"p,r~lfç,ac9", e9-f08r~~1 ~~tios

que lhe !rec·ommend~o or":'.erva-r t:onstlln\{: o,
- • ltlHf"'- 'J 1." ,~=.~- j(... J ~-rl '.jll l (

"J,>~g,l:~~e,!' ~onlr~, os,JI~Tlo/l:.~~M;o~,,?1:l~decel"1 os
supel'lores. A ~ege[)cJa..1 em nome c(~ tmpoe a
dor, manlla qUe' . ~: pàl'"if~ip~I'ISi:'d ili~ iho
aos Juizes que duvlda'o toncol'dar com a deli
bel'aç<io do. .crvcrno p'-ál'a.ltin~.i{;.cncia dos mes
mos. [)eos guarde~, V. S. Paço, em 28 de Ju
lho de 1851.-Dí'lfgWir t'Ó-hio Feijó.-Sr. José

D,llíl~1 li9 Ij'j~t!~Qí! ,Na!mc~... ~rílujQ' ..... 4,oha-se
lJMd0adlJ21i'~mn~1Jp.n.§c' tJ;Of29.)~){~t 'I~&' ,>:) I l • :,r1:
(lIn r." Jb :.11 Iv fli, (,"I" 11"'~ s~~of. 'I;' j"l'~·),/ J
• J, 1; G'I I I ,:. ,1; jJjiJ'. ,'I lO ~1J J~ ,.,1 ,'I

C'b, .jol '. )' J,' v... o ~E ~~ • uLWJf}, rll

. ,r v' \, G ,di o .":\vJlséJ: Li' r... I (0,1 I

-:)Ot ~f ) li J fGl J' ~'l '!'j 01-1 • 1,'1 ~J .. I "I

I.Ji~I.I\..mi.v6E)[,Il1 v--:- SJlfld91{!fi~~ljflt~jÚ l\pgf\nyia
_,Q P~io «.leI V.,EJ<i. , ..ná datll.ldcji24 ~e,l~ arço po
-i~ JMl<' passafla, l.em ~1~lJ,e pe.d~ ~ claVllCil"Qen t,os '~ljre

,(fi Q1.'H~ti.raJ3ol}) !lue o Gonéelpq ijprGoPVefll9J Hzlisa
'o~~I'oo-~.iQQi~ l}l· d.eiV~l conduzir ln~ JPa.t~iI!~l}s que

,i\U?pem. ti\~ ~o.ca-Jlr~g.õ;ldas~(i),' jo-i.a,outra ~

,tllrÁdaPtl~ , '" mcsm o ·~Regenpi(t, \illl'fJ/liRf.}pta, ao
(tl~tg J:l.lli.clQ, l:\õ;I ,po.vlh,p de.cllW~ a.IV., Ej{. que

álJl ,Ie'~r cil. ~u\18· .. telPi mql.l.antj!,lIáftreiigodil:J.0gj\ a~

rI1P),j q ~r,# pO&~el'ii~H.e li ~ tIJll:b,a'H;l~t~ teflJ)f}~,60
"dI} et ·i'e,gulav ;fp 'que s.'i~'prQ1Dul~lUI J!J)a
.;lJf1~"tDe0s g!);<lr~et à"r ~~J'.' a1·.wIaqi«·~;)"P/:{t~9,l~e
1}c\Çlll,iro, .ejiQ 2S,11eJl:J.1.~ de 18;5f'1Tm'JQsé,Jiwo
I ÇGut~àh,o -Sv. ,Migu~toLinQ'qljf~forae§·r.t4cjta-

_seJW Di.al·Íf!JFJu11.l~lIftllS 1l, "91 ..q(;)l~." _.' ,
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.fl~lI ln. mI

II tI J r· IIDD_ avulso
~ r li~' lI. ~l -.1 rll " ,!I1!l

'I·(tonslaml." quCI.àos/offiaia:esIdo c.orpj)J:{w,Arti
IbUrtállJdl10 ~áI'jD'hllJH) quc'leJJlbarlião tCDU10.'G Wíl 
·mal1d'ábteeJlde~Dês~;roll!J.nA!n(os. iwol; na °i d,a t
lrlJada s~ nboital, .alórD-Qh"SI vãntligébs.l€16 rq;U1l.g0
liàu tlmri~,dDtmeSm A:rmarlfltde corr~8poo
dMll~ga'anllDçii()<.,lquarydOYéiu.ha".c~db ,la (gr~'li
'éagão ~e.r.&.() rrl lllnn,chh•.etit DOO tna:vc.ocii ofc;Lo dis,p Q;!fto
lia R~~o-Iq~,dé G1llloS'llll!a 1l4.@LlittJJJo'oho,idfÍl8Jai,

nO!,Deuwto ~elfuJj~'JTunho do lllesÓUl WÚ lJlAl1
,da,.iR~nrJill,) qn~ 1lqnll)'1ÁQ ImptlOOllO,fjJiqUilJ y.m.
.HoJo :dtpdDt°,a tf1fQ'f,hl~l~j~')j~eJl~:al"i.lls ,P!iI1i\ q\ile
lSO''''iltie'31 (l.'@l1fjj.lll.ll\çJi,o NJ~hmJlJ ttJ11 t.1Pl\s.o\,~!jl\ !'o.@
'dl}-S!ll 8 (m.~smp[J A>\>.;JlUp'Q 11' p.QJl&a \j~lIl' qU.t?llj\He
açbmb 'lJeLoo:> io<?'Urli~l' IAlnbe.fJ.Hd, SlJl' ~Qisal' a
f'0Z?nddl",tlbliQI\ 1(10 o qlc\!l1.q.1l r ~~l\ma, ,a,s .i1Il~o
,dIi"pouiell1Je rdtl8p.o.PP4@ 1,0; Ql!llll rV.,m j qu ~floriró.
D~d fglia:nnt< lar.:Y'!lA' t.vIUlq~~'.l em ~~ge~1I1hJU~e
183u,~Jrlffl~ ~ll\lHl~lde A\'l\e~rla,. 'TÍT ~r. ~ijlt.p.nio
IOllqilllU ~lo ~CiG>}lh"I'- A~hlJ;7§f. :~oop'~ariq ,lj'ltgW
·1l~~'JJIl..')2>;:tJito(,I.,J.8iJI.0I.". ,'l' •\i I) ,,[o" ", ('\

o'll~iJ Olllr Ir' o:;o'(j "I' IJ ol\h \ ob (:j!. l/.I ,

1••) 'CU;, ,1, .1,;1 ,Li ,o;, '1 " U 1J,1' 1'1 'l~-
. A.VISu DE L.. DE, L u. ••

• t ül~ .h I) '\U '\ \~ l.1. ·~IH \'st _. 0) lo ...

Im,~

roJma' ~ rh,1i'~ SilVá'.~ -: 1~ Glt1 IVi'égM'Í'dd
latili'Jl'M%êf~ ..J:. '.Ifcha,~~I,t"'·Di(ll'id· FÜmtiderlJt· n.
2~ 1101. 18. ,9. 1 " I- ,\1

4N'flSO·,'!!PI ~ !Hl ~J;JI.Q.

~11I~ ~Jt.

,.i]lh , QExm Slj~ J;;QJ!LO,~q.i.9:ide )[ l~fC' ,
W11 dat!lld6d~Plqj)lçlJr!fe,F)tJllmll'r.i1 q' p,çft~sntell,á

IIegcnd<t; el11 ,no.Qle Id~>J.gJM!'~ qqr.~;., ll:i~~Jl~Jlj
tl~ão dOlll~If*;;Jes Q-pllftf-llJlP;J>If~il\~j d.Oi~t,l!qF"
Maio.f;:6JaI'tl#lMl~jG~.e!lNepAA w.Lr~V.ír e~Qa f'~
G»au.dlll~lft,1 ·ql,lt}c~.p~ 'l;Çf(/PIl)Wna,JArmar. (líllytfl
dOitJ!ll!jl\)QáQmle; om~if\e~ISnl~401 '14l\1jP§!,rI~J;I'r
cUm,lt:tJJl6{MJm~l\lniRiP' HV _$.~"I} !h~ nlSwa
llt~.tillia~·)ulga~W mM ,ç().Wlc(~~flrve III""" <llililf
tAs~IÓmj}ill~S -,oo90t'in~~p\,. çiHPPJaHt~g,qr di i!.1f
-empl·cgll.W, ~lfJC!\lJl)hla t~PJJiAiRaJt~,,[lrll milm~
;)bTadllt\!!~ é"$IJQIf'M~!WJo'~"Qt(~/l~ YJI,x. fMp.
'nbef I);jO;JW,i~j Õ~ '~ll~ SIJ!N>~en ~(l:I.ilIlPflU!1) ~~Ujl,
1ue e.n\~t:lcp.)(f aepl'ejlQl1It ~C! ~J:>r~t\! ;.,~q lYl
IdOl</lUbIJo,si.Q;ll V/. J::"'t,i,;l~( .ft~6S "r~ nr~, ic!elAMilS
'l!orá.qM se.iª' e:tel"i!lJhPI~s!l'a!lge!i'nJfjl/.l1o Â,Q,4

. IODili:dtll'1'ar~ó1)jp~O§(g~II·J'(\~eil y ,;Palflçij:li~O
-GO'V~DOlli., lem Ca.PI de'I-bllh.~i4-5l'jl~Ilk>J Jij.af.lRfl
da FJals<:c~L1~l!he~~~f\~ ..~'ti~;,I.p.~ ~oa.qu mw!e
Lima Silva.-Aclza-se no Diario Fluminense n. 25,
vaI. 18.



RESOLUÇ·io DE 29 DE JULlfO. -

.~I

A VISO DÉ 2S' DE Ju:tllo•.

AVISO- DE "'28Iili JUWO•

'1r1 r' ....{ ,\}
mp. avulso.

IIlm. e Exm. SI'. - if 'iii occasião delermiOI
a Regetmia,. cm-nome..do Imp.crador,'aoRe,.
Ri p<:> dossn Diocese, par~lquefaça procbdçrcPII

-tra ó Padre Lríi7. Josit, -Dias ,Cüstodio "I/arocho
• da VilIa de S. João (}J.Hl~ei, cnjo:A 'l.Í6Q se lhe
-eovia pl1l" e.opia ;1'6 .a 'mesma Regêncía Dlanda

reaommendár a V. Ex.. 1qrre.observc's61\ escolha
,do fVisitador h'e 'cm conformidade doqtreaoJDC5"
;mo' Bispó se',ordena, e se esté désempeRbd com
'impa.roialidáde· o officio de' que-he encarl'llgado.
Oútrosim, senilo notavet que I por :tant.os 0000.,

se conserva na"Parochia bum ·Pnl'.o.cho,qúe SOdíl

'oÍll<regado' de taoto5ol'irrr.e-Sl;' seUl/ conseienoial
tonsentimento l do seu Pt;êl:t40, rdena a ~e;~1

,!legen'cio 'íj\lCÓV, ElX:.1ilnfoIIIDe serfá este se dlng10

em 'álgum tempo qullixas contl'a;s .melhÍ1nte~i.
roch'ó,"e que' pl"ÓlVidencillj,i selderão a ta'~ ~espellD,
afim tle fa:tel'-'S'e effectí"a.a responsablhdade ~o
PI'elado a -de qualquer ou t;o qll tenHa to~ei!Jo
ou pl'otegido taes prevarica~õ(!s é oml. ~8!.
Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio·deJanel.I,~'
em 28 de Julho de· 1.S5..~-Diogo Antonio FeJIO·
- Sr. Prcsi,de te da PrQ' i pia de l\linas Gerae.,
_ Acha-se no Dia/'io l1lttininense n. 46 I '00[, I •

'Cmp. llv-àiliOl

( 1Éxm. ef'ReV'.' Sr.-lSendo-pr€sentc à Regencia,
elil nOlne' do lmpl!l-ãdclr,l'ó}reqoerímcnl1oincI01O
qll'e·lbe 'diPigoiroi Ó 25,. {lC'SO;lS da Villa de S. João
-d'Et mi", COI/trá' o-respectivo l?arôcho o Padrt
Lui~ Jose Jl)ib~l Currforli , alJ.egando' '':Intos .facto!
4jt:te,'pl'ot-atlbs llum-só êl'a b';~st4mle.par~qUe!!'eoão
pddesse 'to" ráI' ~o~ mai. (~m o h,ym'lá~ empre.
fg'!l'd~ ,J ordêba 'que V. 'Et.· mand~p'ara aqu~1I1

- ilta lifífu· Visitado impàrciilt e,(j· '(econh~cida

l?vobKlfll1 'par'a ctlhhí!cer'(fo factos de quo helf
~\i~dÉi lilibelle Riiroclló, proce<k!n'\.lo COAtrll ornes
~íM, s~ndo cUlpadEJ, e'n'lreon'fó'rmidãde Mm l) D~
,tt!i:td ear1oilico; c' ;Ja'O(!o 'papte d I'osúltallo aeste
r~' p'eiLd ç.j1t{ttil de ser pl'oce~sa'(~ó .pol'arite ii autt
rilla'tI' I c(: fi ~pál"a á i~posição tl'ó peila'Mmporal
~qee, i'n\jrecl'~' ,'1)éos g'uarde11i 'V>FJx.. Pn'lamo ao
vRitl Cle' Í"anefro, eril :i8'<de"Julho <1eI'831.
Diôg A'Tltonio Fêijó/-Sr'. 'Bispo rle Marionn,a,
';tM(I~Se lio Diarió Ftamineirse~n, (45, voV'18'., .
/'. , ' 1. I -SI ~ \ ,- -, ·1' .

" b M~DuSCt'l'to aútpenticll.
. ' IB'~'

• ScnllQ.r. :....- Por Porlaria: d~ Sccretá.1'l3 ( lhe
"t-ad l. dos Negocios do Imperlo, d~.50 d~ ~ÓD'·ve 82Q, 'má dou V. Mo' I. reme\Lel' a este Br.
'CfolhO, fiál'a coo uItar, o reql1t:l'imento-de D.:lI •
g3l'ida Mal'ia' Méqilelina Ferreira', do fl1eor .

e

I•./ AVJSOflDE 28 DB JULDO. I '! I
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, rmp. avulso. _,
- 1 I '1'11 ( t. I' J f'

-caIllm. O Ex~. Sr. - Sendo pra ente i, Rcgene-ia,
'em nome do'~mperád(!)'I'.,ol(;)ffiéio de V. Ex. ,,1<l0
22 tle 'M àrço ultimo, em. qul.l.." pt:lns razões .qúe
alie!!';},~ ser pago1dtl -ordcolldu.tJe Pr6Si~oJ;c

:\es a 'Pi'o"incia, que deixou de r~cbbt'( daliJlcjJ'5
de, o:Vémbro1do anno passariO'aié '18 dc :JaDeiro
do qiJe curre, por lhe ter sido negado.peto: séu
abtece$sor a POSSe.dà Pre,idencia-; manda a tDes
103 l\t:~enci'à $e responda a V. EX'. que não tem
liJgar a sua preteoçã'ô. porque a Fazenda i'laciQ-

··o'al; hãl> ;d.:vlj pagar do'l.JB' ordenados por hum só
ém~re~(\. 'iJ)el)s,·gllar~l~:a:rY,. lj}x.' 'Palaoio dq R!o
-de' Já,rnito; ·em "28 'de ulho de 1<851. -,,-J(!) lê
,ltiil'0 )~·6'\ltin}yo,"""8r. José TbomazlNab!fC'}, d.e
Ji\rdUj'l\. I_ Acha;.se '7Ju' DitUio Flumihense n. 29,
MI. 18." ,','J. I , ,:, I· '

lmp. a~ulso,•.

Tomando a Regencia' em considel1é9ão (jejue
lhe representArão o Friol' el l\1e arios dá' OrdelD
Terceira de Nossa Senhora do 1\1onte do Carmo
desta Cidade, sobreã restituição rle huma salá e
Lribunas de llu1n Jla'(]ó'dâ sú- I-greja e dR~ lojas do
edificio em que s.tl.acha '1 abelccida a Bibliotbe·
ca Narional, a mesma Regeucia, teudo proce
'dido á$ COrl "e~lientes infU'rmaçõe 'à este tesp-eito,
pelas quaes veio )no 'conhecimento de serem me
ndS exactos JOS motivos allegados pelos sup~fi-

. cante.s, manda, pela SeOl,.·tqrÍ'a de E,;tatlo d-os
Nt'gbéíos do Imperia, p1lrtici[lar-Ihes nãópi1c1er
tcr por hora lllgar 3 entrega' qoe prcteudcn\, não
só porque e aohão assús indcmoisadas bom' o
el:lHicio dI? antigo RécolhilI(cll'to do Pârto, quc
~lhc' foi .;edido .pelo' Govero , mas porque, es
13odo oceap'adas com parteda Bibliotlieea,' a iín
Las lójn oomo a sala c conedol"do mesmo lado
'das referidas tribunas, não' ha outro edificio pll ii

onde Se mude, nem cumpre a6serviço e bem' a
• acão e 00 governo economico 'ela Bibliotbeca
quê esta se diYid3,;por differcntes lugares. Pala-

*
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.,;, XVISO i>i"28 DE ':roLHO. J '
1 l, ~ J l, .' ...

, llnp. nulso. I

D, i 1 .. 1 ii" 1 f_ ld V 11',I m. e 'Exm. Sr. - Passo aS mjlOS e . hf.'
a CÓP.I;~ 'inbld;a iJo- dffil)$ doS'ecretalic)'dá. ea
ni;al,rdÓ~ Sr~~ Senãd'ó~'bs, J'li tarloem 2,'iló' .c·o'~
r~~t·êl. (lb,re ~ 'reIhe~saldeICI I1ecções ilos Diariõs

,'" ~.f('f I :-r!A'l ...1
da 'me Olp Campra ~aos 01nçc110S. b'erac's. ~as

.Prov\ncias e.fIs'Cã.mâra's ~luméipacs, a6m dé q'Je
~. Et'~~~ 4igre expe~lr as: c~h,veoientes 'Q/~~~ JS

ao Direjt.orda Typograp1)ia Nacíooalpara reroet
ter a, est~ SecreLaria de 'E~tado os Diarios p'erteo-

. c~h5aoJs aohbranteriore'~ ao 'de 1830, que <iIi
~ao scj~o p'':f;!ci~os, t?~o- indica o menci09ft~0
omcio. Dcôs ~uarde 3' v... }l;x. Paço, em 28 de
J"ullíi/ r11b '~8'31': - José Liho Coutinho. - Sr.

• ernarllo P~reil:a'Üe Vascôl\ceUo~. - A(/)a!~d<lzo
"'h' <. Ft I ,1.[tO • F'\4 l 8 I' •
t plano, , umm~~se n. O., v~. I • I

j J "d' 'oe
AVISO DE 28 DE JULHO. ,
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guin,t~ ·,-,S~n.l,l~.r ~iz D~ l\largarid;\ l\laria. l\le
quelilla EerrClra'l .vlUva de FranCl~C(~ A.fIonso
Feir'círa, Desem la.rgador de Aggrav'os da Ca'iI
da Supplteà o des~te Imperio, que ena suppli-

'fi r. "" ) I, fill d •cante I ·ou oneraua com no re • lOS 00 quacs
,'I" j ':J )) I. r' I, .. ': "II I

sc.le \Lllel1o~es" e .~I\ rc ..estes tlu s u las, e E:~nj
mei<ls com ue o possa manter ~ e'(\uéar: p'or
isso 'recorre á -ioc'lmpar'avel benêírcencia de V.'

I (J • _., ( I I 'I t' "M, L, que', em altençao aas. servl,ços I e .eU u-

nado marido, que cllnHão I~OS 'dóc mentos in
0.Iu,05, cuja mnrtevrematnra resullou das vio
leneias contr,.T, elle I:aticadas pelo infame l\lanllel
de Carvalhu, se digne conceder á upplicall~e

hunla pen~ão pal'a lIIantel' se ~ a seus filhos,
E. R, ~.LI~COlÚO ProcuraliQr, Joaquim Antonio
MaJ;lins.

Dalldorse.vi ta \lO ProcUI"lIdor rlu F3zenda~ 1'0. 

pondeu ; -,nJ).fl 'r<\zã~ e justiça he con ultal"se a
fafol' ueslé ,erçsQid casa,l huma pensão de metil
dê lIa .ordt'n do. re5pemi vo repartirli,men~~'pQ,J.:

todos, en(lo.lllr~up(>l.licante 1leU~ meiç.ira. Ebte
magiãllÍ;ldo (~Heoeu 'a0.S 4 de Fevereiro de 1825,
IcnJo to'Ena,q() p<l'se aos .23 de Setembl:o de 182,4
!lo hum logal' I.Q ,c1.ggra Vos,; be ).lor issQ gUE} a
dita pen,ãG-h,~ &5'O;ID, Il~. corrc,sp,ondente au 01'

,Ienado que l,se ac'ba~~ es,t4!b.elecido quaneJo fal
Ic\:eu, e que só~~ do Decreto de 17 de
Fevereiro dó mesmo'anno de 1825. l1io, em 31
de Ag'.'sto d '1'6ig. .!:-( ab.fóo.
nepois~ á rerr.u· ·Çã.9 (\0 CQns,clheiro Fiscal das

Mercês" mU\ldou ? Concelho que a supplicante
'c h,hilft5ssê competentemênte.. A i to 5'lft fez
a mlml)3 sllpplidante cdm a 5entença' da dita ha
biliüiçã'o; assim :éomo Jajuntou di ver os docu
mentll!! que, llor despac'bos pb toriores do Con
celho', Ih forá ordenãtlo, e que o'bem com e ta
ii rinpe'ri I Pre e~ç,a. v
I O'lvid f/I Conselheiro Fiscal das-l\lel'cês, disse:
F~ça'seJ ju tiça. Rio, Ig de JUllhn de 1850. -
Souza." .

'Depois manclnu o Concelho que a supplicante
ajunta, se ~Ol" cCl'tidãb o Decreto da mercê do
offidio de Gual'da~l\iól' da Relacão de Pernambu
co, conferido a seu filho DOól(ngos AffOnso Fel'
rcil'ô,

E, satisfazylJ'\o la plesma sUJlplicante com o
dito docllme.lto, eoutros que igualmente sobem,
foi sobre tudo 'd'liJvido ~ l>rooorador da Fazenda,
que ~e"porHle~ E.ela maneira s,eguinte : - A' t)lce
dá lctr~' ao Dec'ret-o, por isso que o omeio te~
hU?1~ peqllell~, \ofação, uch~ que suá justo con
fCllrm; is a pen '~o de 400.:th I'S, l'eparlIdamente,
exeluid'l I' ji!J1o mais velho Domin;os Arron o
Ferreira, se (\0 aepend~~te da 'appro"~hçãO da
AS'!l~bléaGflral tle.9isl~tiva, p,árecendo q4~ as?im
se Ilóde consultqr, pois entre as lotações lembro
me de ti:r "i;;to est~ ~Qtado em 50o:tJ:; r, .10, 26
~e Fexerl1iro de 18~ I. - r abuco.

O que ludQ 'S'~nao "isto, ~arece ao conce'
lho -que, o I'eque!;imento da supplicaote he iode
f~rivel'JO~ se.altendâ aqoe Ôll ser;~iço d'l! eu fi
JIll~O ~rido. FI'anci5co AJionso l!'erreira tiverüô
~i\1l~a rel,l1uner,lção no anno de 1815, como
~t, a ~~rtidã9 do 'Regt to Geral das~lercês aqui
)Ullta ; ,e q ~ os P?steciores for~o ,aüendidos pelo

. . '

Deeteto de 18 de l\larço de 18:a5, imme(liata~

ll'leute ao falleciménto do dilo Seu mal'Ítlo cm 4
de Féverciro de.sse anlld ;'eonferÍódo-se por elle
a sób"e\'iveriCta de hum omeio lotal10 cm 940,J't)
actualmente, e que IlIl',e tempo andàva )o'tadó
cm I :400:t1J rs. a son-filho mais Hlho Domingos
Affo050 Feneira, qual he o de Guartla-l\lór da
Relação de Pernambuco, nn se conlemplem e
combinem es as nwrr.ê· 1"-ll:'Iuneratorias com a
extemã;o_ e intenção dos mesmos serviços, nos
q'~,ae.s, nada apparell'~jldo ele,: relevante, C/ltende o
Concelho <J,lIe obejamente se achiio remunera
dos, pelo menos proporcionalmente com o que
a outros l'ullct:ional'Íos na IIlesma esealil tem cabi
do. Vçrdade h,: ql;e no Oecreto se nilo altende~1.

á qnota parle que :i 8npplicante, como "iuva ,
devia cabeI' no lltil,lessa l'l:muneraçú:I ; q13 i~so

só lhe confere o direito ú p.lrlicipação delta,
oneranc~o-se em beneficio CII e de outros filh s,
igualmeote herdeiros, o rendilllento respectivo
cqm a deducçii,o da terptl parte; ficando ao fil'ho
serventuario as oulras duas lel'ças partes dQ ,mes
mo Iendime,llo livres, ('omo. cm iguaes. casos ~e
tem praticadll; (Jeclaj'and~-~eassim o sob ~aito
Decreto ç1e l\Iercê rellluneratol'ia. I

1;'udo Q mais parece (lO CllOClllh exqc sivo; ç
o modo"de pedir remunera 'ões t1e·taF~Ja'~ente,

o};a em t;lome dq,fiIho, ti .pois elp nOJ!,e dJ viu va,
mer,lOs sincerp e preJ' udic~al ú Fazenda PÚblic,a.t, . J I •• \ __

C0010 alguma vez tem iii acontecido. Rio de la..
neiro, cm 18 de l\Iarço de : 83 I, I~· da ln,.
dependencia e do IlIlpel'io. -:;- João SabinQ de
l\1ello Bunlões Lacerda Ca~tt::no Branco: - João
Prestes de 1\lcllo. -iHanocl.l o.é de Souza França.

Reso(uráo. - CnOlO parpee an Concelho da Fa
zenda. Paço, 29 de Ju!ho de 1851. - Francisco
de Lima e Silva. - Jo 'é ria Costa Can'alho,
João Braulio IUoniz. - José tiDO Coutinho.
A c/m-se o qriginal 110 Carto/"io actual do Tlusow'o
Nacional. I •
t, .

PORTARIA. DE 29 DE JULlIO.

Manuscriplu aulhcotico.

CQ.ostllodo, pela parle do Commalldaote Ge
ral das Guardas l\1nni(;ipaes, que na nOlte de 27
do corrente' as pa'truihas que I'ondavão l) sitio
do CaUete forão in ultaJas e apel'lrejadas por di
versos pretos e parJos, resultando disso o feri·
mentÇl de hum Cabo dellas, manda a Regenda,
em nome do Imperador, que "m proceda imo
mediata~ente 'a fnel' perguntas aos tres que fo
rão preso, afim de se flc, cobrirém os complice',
,o~ os que mand!lI'ão fazer tal insulto, fazendo
o corpo de deliclo indi'l'eclo, e remeltendo-o
êom as perguntas ao Juiz Cr:iminal para proce
der como fôr de Direito, por er este crime de
I'c:sistencia, Previno a Vm, que o sobreJito Com
mandante G~ral 11í1 sua parle refere que os presos
declarárâo que João dns Santus, carpinteiro;
Lnunano Catul'I'a, caJ'pintdrú; Camillo, can
teiro i e Caetano, carpinteiro, faiião parte do
g.ropo que commet(eu o dito iosulto, e que huos
e outros.erão e.cravos do Advogado Filippe Jus
tiniano da Costa Ferreira. Deos Guarde a Vm,
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11Ji-: j... i li I I jJ"lf fil 1 I J' •

-À1Visd"i)E 29.IÍ)Eo lJul!nol;JJP " eI.·1I
,I' "'1:1 '." • i (, t'. ,(l.l1 ,; ,

t I ,o' N,l8p'~cnpto.allt'he~tacf· -
d. • .. Ii 1 f.1 ";"111'1 J.

fIIh1.' el E~lnlSi·..L'A'Ceus~n'd~' a'\'eeepção dã
pa rte dada pelo Teoentc-Corooel' eocarregado
da '\'ondàs'rbilitat'es ·~á\lCitlad~.· qlttf -aoompanbou
6 oft1cio "'t: V. Ex.· datadó de h'Mtl): , "lferece.
me'l!lZt!t' a Jf. 'Ex. que tl-t: tleslÍí1OéSS',niá<a ,remes,
.;I)'i:Il.tsrrlYesmns"'(»:l'lite's, hU.\'llal'Ve:z':qóe allasl sejão
dadàs 'il Pólicla;' co1no 'Al'é làrqui,opoN'Jue· é la
Di' g ret'nette juntaménte'é~m'allJblntros daSTOo.
cl.as·m'óOl~ipae-s. 'De'ôs G'lJatJdela'iVl~ ·l'ho.• lI\a.o,oDl
29 de J(f[ho de' ISíh .-W~(}."Allto'PJiôFeijó.~
Sr.' Josê Joa'q'uiel'lcle Utllraf'ií,s{:t:\'à1 LJ1.c!le-sd,
fi. ég 'dó Eiv. I l da'SicriJIdtia fJ:aJJUsti:plt. ' .'1
~.., • • f . 'J :: 11'~ O~ '1"'11 :J .,

- •. '" 11lO; {"{li; III I, 1I'1i 1 I

AVISO "D~l r,W.l1E .,~~\IQ.r, )jr.,,~ "

".1 'Marlttsórlptb ituth'é~ill!8:J ... -i, I. ,tT
Jn" ~ I J t\f'l I I'} -, l i III'J r .": dt

, ,Em resposta aQJjoJIloiQ de 'V,ID., de, ?fi'ldo PO(o
rel1te, cm qU,e .dú .co)l\a.,de seJpave et;n. ÇOCOIJIf\'
do Sl'ltc, cspjpg,1Ddas,na chacar.a ,de.Jkão.FranRi
co da C(l tjl Xayliqr.. da' ql\i1e~ fQrã{) ,lIp~!l:he,n~.
das quatr(),.manda}a RegllOQil1, eD} 'P'0m,eld.9.-,.m·
peradol', que VOl. as faça ~fl~liegó,lr-la(H,pQn.9Ida
di~a I chaca",a, e,pão iôrerq v.i~YP'JPeoHl pAriçn
.ceotOi!' 4. Nação" poi:; C0t,15~a ~ue m,J,ljtilJ~ e fl!5tár
rão nestcs proxilllas dias. Deos Guarde a,!y'~.

P.aç~,jem ,2,9 d~ .~ulho dt;,,18~ 1:-mPit,liQ1AlltrjOlo
J'leijo··-Sr: I:\esllIDb~r~ado Hl\j.p.d~I\,tf 4Q .1,*0'
etMttl ~eral da-.P,obcl ... ·-r.Jell(~ qd~' rl,16~1~··.Uq
Liv. J 1 tia S.eC"6t!U~a df/. JQJStiaa. . I lJ'l',!l'l I ,r

"

• 'II' 't I • I,·
Pafo cm ~9 dc'JuThp de 185·1.-l)iogo·Ant~n~0

6Ijó.-Sr:' Juiz dp.··P~z Sup,plentc dó! ,Fre"'l~ezlà
I t ~ I t f • r ~ (; J'~ ~. ti' )4e tS~ "~ ;e'J,-A..c1la~c,~l fi.. \} v. doJJp, ,I I da ~e~:

CI'f. (q'~ (ai .; :1~st.1Ç{~·1 I ' • , .

, ~ •. i, 10 ' l '1 \ ";' i I , •

di :"H; O"'Jj'E 2'9 DB JUwo.'
.1 I

Coll. Plallcher.

l\VISÓ DE 29 DE JULHO.

J • l'Il8Quscri.pto 8lÜbeJltico.r

111rh. e E·~m. ·'S{.-Accuso 'a riecepç~ó" d.ó'o 
licio de V. Ex., em data de 27 do core'ent "
acompanh dp de duas notas do Encarregado de
Negocios'( e S. 1\1. o Hei dos FràIicezes, Das
quaes se queiKlI de haverem as ronda muoici
p?c inti~ado a hum Omcial Ida~uella Na,ção pa
ra- não trazer c pada, paI' sei' arina p'robiÍli'da,
hem assl'di'll'elata dilfercntes at entadêd coo'lmet
'tiáQ,s ~ontl'a :.-uhditos da. m smá Nacã8-; 'cJufJuan-
-.l1 l') • •• A ~ I .. . r'. J .".
Ip ao pl'lOletl'O meto, nada }.la ,a ,gro,yidenciar,
pgrquc, prohil}Jodo O <1odigo Criminal o uso de
arlD<lS aos nos (),S' i\lilital'e~, não e 'tando em dl
Iigerwia oul eic~ciÓio, art. 2g8 § ~., não 'com
pete ;lo Goveroo, e,muito iÍ1 nos Ú'S ronJas; dis:..
peosat· na ~Ci, ~E;odo jocorítr~veqo 'CJ,ue 05 e~
traQgeiros tIeve'm sujeitar· e á' :f1hs'do paiz' onél~
se açl)ãci ê que júmhl.s·p'~uem'lbon~jiler~r·-s~lem

:1.. f G\~ ~~ .) I I.. ,. J.' 1 I

dl"J?;~1'I ~a P,~I. cxe~ClClp mi Ital' ~~Otl;(J ao. Impel'lo
'p'ara. er,em lOc\uulns ua exccpçao c\i1 Letap'l)D a
da. Sobre lJ e!!'unt1oobjcctoâa (Jueixa. o 'Gó~er-

" liI l I d d'"'I fi,) I J.
no I~~ "Vn,rJ.( a. ?JC , ce er a. e;a "m sob'~~.E? ps
_1: a~~os, ~1'I~100s8s ~~e. ICOO,?T .~ ~1,u4'.~Ho,
. eve,\\ ser lOaagal os (1.LUCJa meote~ naq (uvu]áo-

f ~ J' . • ) I' J
,do, pnr m I]u,\,e, ljal)em II1U t6s ao conheci en-- I I c, --u • f,. ~... I. I ,I ,,1 • t·
to .l ,IS Autol'l \\(Jcs ,JU\lICHleS, l)l)t·_terem Id'b- . I :IO;'jíV< .. f II 0. , ~'. uo
pe~'pt;lt"\I os ~l~" o dl1\~ :COl _qpe ,~, t 'rrQr s; apo-
l1cruu da Caplfaf, ou no sIleOCIO da 11'c \'11 5 ;

tendo levafló ao conhecimento tia ~egenéi:i a
quc!x;i que ~m. fiz,el'a I~on'tra oLente (~é; bCt~i'sQ
.TundlcÓ, J'oHO Jose de Moura lUagalbáe, vlCe-

d ' V' I, I
VCi".1l "ste ,contra m., e as l'e:ipo ·tas de ambos,
miltll ados ii' li re,~peito; nao p()'(le' deixar u' ti s?
ma 'Regenci:i Ile e tl':mhal' quê, eidadãós "6 allbs
ao l\Íagi,t I"io phra bem dil'igil'em' li mddi lallle
nos s~us e~t?Jo e énuducta <.:j vil, e lejão dapd'
hoje, fi face~dll hdma escola 'ioteira, hum tãófel()
exêh\plo de' inimizades I'! I'éncções, com' () 'qO'e
IU\lito pó~e' "h' li' offrer f) cn~lno do' alulhnos' .'
li bóa o dem de h·.fi semelhant'c cstabelecimento;'
e tlb1f ~s!;o) rdfW!' j em nOl'nc !lI> Irt'\pcr~Hlb'r~ (lU!!'

~.• , ;1' d., ti d ' "I I " • f '1)11J0'\., U, nr<l em: laote; pon II e ear é capnchos
é perni'éillsoS'l'ésentimeolós, 1rate'so de bem Jde'
sempenhar,;ua~ o.hl-igações; oa conl'omiidade) da
LE!i e de,s'élls estatutos, para apl'ove'it~fl'jentode
seus ~15 'Rulós e utilidade poõfica; pou~iô.do·lhe
ã5Sin't" li, dissabor de novas cÔlítestnçõl:'s Deo's
~qílrh a. Vm. Phlacio d'Q Rio de Jaoeit'o, édi !A9
ah'J9lh' 'de'I'851. --'-;Jó é Lino Coutinno';...!1S'r.
:r.lYl1f~~1 Q J'o ~ Ribeil'O. ~., r ,

~ Expddid-se b'utro no mesmo senti'do ad Le'ote
João José 'de l\1\lura i\lag albâes.

I
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ÁVJSO DE 30 DE roLHO.

IIIanuscrípto aulhen,ti90'

A Regeocia, em nome do Imperador, ú vista
da informação dada pOl' V. S. cm omcio de 2 do
corrcnte nlez (*), ii cerca do ~1eirin~1O J o, é Fel'-

(') IUe. e Exm. Sr.-Tenho a honra de pôr nas mãos
de V. Ex. a resposta que acabo de receber do Meirinho
J<lsé Fernandes, acompanbada de documentos, em hum
do~ qoaes prova que aos 1.9 de J '10ho de {8i8 casára ço,o1
braúleira; em outro, que aos i4 de Ootnbro de i8i3 li·
vera o primeiro provimento bimestral de Meirinho àa
Provedoria dos Ausentes; em outro, produzi\lo em pu
blica fórma, que obtivera em i829 a seneoUa vitalíCia
I;lm que se acha, Não pt'ova o que diz de ser pai de scis
filho,s, nem mostrando ~ como não mostra a idade, que
tem, olI'ereceria Illcsmo inutil cOl\\'icção de que este"e em
-Porlu~al l>-astantes annos, tendo para ali ido nu minori
dade , por'isso 'qlle não mostra em'qne anno pam lIq'ii
veio, e a cqnjeclurar·se que, apllD,1s cb,~gqp, h'alára de
sj!r l\Ieiric,h ; dar-se-Juão apenas dezoitu anDas impero
feitos de estada, enão trinta como allega. O .suppliellnte
mostra ser naturalde Oroeza, na GalJlsa; ainda d/ldb, pois,
que p'l!ovodo Dão está !fue fosse menor Pillll Purtng,.l. ja
lllais ali lhe fpi applicaV'el, sen~o co,ou;ui;lLullute. n qua
lidade de natural seodp aló palpnvel que não pdtleria go
za-la pela Ord. do li". 2°, til. 55, e nem ao mcobs aindá li

de viúhhb nos 3rt. dI) tit. 5Cl do mesmo Iiv. Oro , visto
esta, que o l'eferido Meiriu110 não foi jámais Purtugu/'z,
ainda quaodo liqpido se achasse por q,oanto tempo m
sidi.ra em Por.tug"aI , menos na(ur~Iis~do. Porlngucz , c
ainda menos derivado de pai tal, ... Veio para o Urazi! ,
Dão adquirio por l!ste faetd o ql1e oão btlvt!ra em Por
tugal, isto he, scr ha'-ido por Portuguez, nem por gr,>ça
01), titulo qll~ Opés! por onlllralispdo, e cm t 'rmos laes,
'i'e,m o art. 6°, §§ 4 c 5, nem a nesolução de 14 de Agosto
,~ll 1.S~7, ;ILDplia.t;dQ .llqueJle arligo da con>tltuição,'o (>0
.d~Q:l abrnuger.. EmboCfl Orespondente se ache cn ado com
m\l~1' br"fl1ei"a, pois quc a me.sma Ord !iv. :10, lit. 55
pão recoohece por nalural do J'a,z aqneUe que, nasçido
Cór':i aeHe, cnsa eom molheI' oaliva do mesri:io, mora e re
side no mesmo·paiz. EUc pois está em po~içr.o diversa da

~.it A. .I\e.g~ncia, em nome ~Il ImII,llra~I.or'QI SI'.
LI, I Pedro IT, tem sanoQion'ldo {' rJ"Ianua q\le se
e execute a seguinte re~oluçãQ II" A 'sembléa

Geral:
Art. llnico. O Governo fina autori ado para

conceder a .Thomaz Haydn, nn,l1ll'al do Reino
de JrIanrla, e qne foi dem,iltitlo do po tn de Cà
pilão-Tenente' da ArmaJa Nacional, em vil·turle

rde·Lei da nx.'\f,lão'd,a· 'forças de mal para.o COI'·
~.r.oole :nnno fillancewfl, e <íllofltia ncce soria. para
-sell .troo porte deste lruperio para o Reiol' da
.G l'ãog-Bllctanha, oOllsenanrf o ·se ig.u-a LriJcootcá mu
lher do mesmo Thomaz Haydeo.:I\ pensão do
l\lonte ·Pio, conforme o art. l-l do Placo da Crell

,çã. do lbote-Pio ...da Armada, 0l'pr(\\'ollo peja
Re tl\íi çiio :dc a:i rle Setembro de 1795. ",

José Manoel·de Almeida, elc. Palacio do Rio
de Janeiro, em 50 de Julho de 1831, 10" da ln·
depenrfellcia e do lrrlJTUrio;'-Francisco de Lima
c Sil\'a.-Jo~é da Co 'ta Conalho.-João Rrau
lio 1\Ioniz.~José 1\1auoel de Almeida.

/1 • •

CART!. )IIl, 30 DE roL~O.,

'lr'np : avulso.

l,lI.' ')I

''''1 '.

I,
·II'I.J "

li.VISQ'lll r;: 29
1
1/'H JULHO.

'fi" • GI.:J" If.'I1" fvulso: .• I "J

, I1l1n'> eJí'Jxnt '"t.J:..D. fj Regtmcia, em nonie do
Iml,crod'Ol.·, ,fl\lllJo1' fJ~IÜI démitHi' ~óPadreGúl
IhcrO'ie Pnul nlIl1ury"dO"exercicio'de lfiest~e da
Ir~gllill~"rl~letaltl' ~esiiib I'lÍIpe'ra'dor e das iflt'ln- ,
~em Imperlaes:, sua Augusras lrmãas. 'Olque
P\I'~ciP'ó" a V. EJ'Ppàt'a ua intelligen'cia 'e exe
cúçao: lhos guaftWa: V. Ex. P~ço, ~m'29 de
alllhó"d'e' \85 j JI.LJosê ·Lí.no CoutiBho~ - SI'.
Marquez l'II1t')I'á61ÍlO) Mo\' r"interino.-"- 'A'c/{à-se-no
Dihrló "Flul1Ml1e1lSe h. 28" vol. 18. '

,I ,Jl ,.',.

c.e~s:lriq~1 il,~f!l,~f, 1f~Col~!·i,r.se" a v,er.d.ade .~P .~a.c
lo' r~fcr1do rrfrmtt~~.áo-:~e. o ~~t~ ;~e perg\l",tas
p~.ra, .á" ti ~a /aeJl~ ,'d~f.~r!~~~~ ~o. ,.~uppl!c~"tc.

'mos G9arHc a' Voo. ~-axo etri 2~ de Julho llfl
·'i85.1.::"'Jjió~'ô I ~ótólii\o )Fe,j'li. -S,r. .Júlz' de Pàz

I., .( I r.d~1·lr· II' '.. d' 5' I A háIIV,e eRn ~ ~IJ reg?e?i}.a ,o ~cra rpent$>: -;- c -
.IC á ("- v). e 'o do LtV. I L aa.Sp.cretana da Jus-r,,;. j i ) ~'Ip ,. o J '" }}"'C j " fi'. 1 ' 1 ,I

l'f·f· ,,,,'ft! '(Il!lil';",,"""'" tn 1 r. 'i"
.•' õ; I ?,ul .'1' j ... llli (l. I I I '

JI])o -I, o[ .. ;r,lIiQ, ~EI'~W DE J Lªq., /I ,1M

',r;. lô'lIr.:J '1('0 '()"M'p.!i ~.JIAo.' '-:', , nll .. ,..,

J I lJ1q 1"1') l'-H. 11 " .) 1..1 • J~

t, JUro. ,e E:x!(U. SI·· ........ ·A oRegenoia, ~m nOOle (lo
,,Imperado!',. a,p~r Álj,lm..Àemiltir b Pildne -Gui·
Jharme Pl\il!t> ,l'ilbuljyl Q{)"eni'prego de Professor
l1uhlieo.oa lingu .' ZlI • .0. que iParlici'po a· v,.
JU.,p,arar.6+1:l, 'lltelHgc8 .ia-e execução. Doas guar·'
de a V. tx. Paço, tU». 2;\J,de Julho·de. L83L..
José Lino Coutinho. - SI'. Visconde de Cayrú.
- Acha-se no DiaT'to-Ftrmri'nense 11. 28, 'Vot. 18.
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nand~s, ha por bcm que V. ·S. O demiUa elo dito
lugar, filie oão púdc ser exercido por eslran~ei

1'0, na rÜ.I·lna ela C o~tiluiçã(/ do lmperio : o que
participo a V. S. para sna devi lia execução. Deos
Guarde a V. S. Paco. cm 50 rle Julho de .83 ..
-t>iogp Antonio F~ijó.-Sl·. José Paulo de Fi
gueirôa Nabuno Aranjl1.-Acha.secí. (i. 4~ do Liv.
'de ltegi.!to deI extillcta Casa dll Suppiicarão. abê7·to
aos 7 de JUllho do mesmo Ilnno.

AVISO DE 30 .DE JULHO.
,

Manuscripto authenlico. -: 1

IHm. e.EXJ.B. Sr.-A negenei~, emhóm'Ll.lo
Imperunor, ha POI' bem que V. Ex. e:-<:peç8 'as
con"enip.otes orden p'ara que cada hum do' Jui
zes Crirn~Jlaes desta Cô' te ten!la li slla disp.osi
r,ão diariam 'nte huma Ordenanç" ue Caval1a
~ia. POI' as~im coo"ir ao serviço publico. Deos
Gl1al'de ,I V. 'Ex. Paco, el1l 50 de Julho rle 1851.
-Diogo Antonio Fcijó.-Sr. Hanoel da Fonseca
J.ima e Sih·a.-Aclw·sc cí. (i. j6 do Li·v. ; I da
Côrte.

A. VISO DI' 30 DE JULnO.

l\lanuscriplo authentico.

Nestes tres dia~ fár;' Vm. distribuir arma mentos
c cartuxamc por 5,0110 cidadão alistados, que
tenhão as qualidades do Eleitor, o qnaes serfio
oLri"ados a.conserva-I,·. em bom estado, c apre
sent~-lo á hora que por esta Repartição lhe f,)i
o.rdenado. Além de~te armamento, fará repartir
pelos Command,lIltes de E8quaaras o numero
uecessario para rondas diarias, indo ca'.'a cida
diio que o não tiver ú casa do me mo recebê-lo
c entrega-lo na manhãa seguinte ú noite em que
tivqr rondndo; propondo Vm. os meios p~II'a

que este armamento se possa consel'\'ar sempre
limpo e em bom estado. Os cidallão que ron
darem trar:lo, senão todas, ao meoos melade
das arma.s carregadas para poderem servir-se
deIlas com pl'omptidão no caso de resistencia.
Organi arú, qnanto antes, hum mappa demons
trati\'o dos cidadãos alistado., omnero de Es
qllairas, nl)mes do ComlTlaodautes·dellas e dos
di tr~ctos, com o numer,) da morllda de cada hum,
ajuntando· lhe <IS observações que julgar a pro
po ito. Dem as im o numero de chladãos neoes
sarios pa..a as Tonda~ de cada dia. Quando o alis
tamento não tenha sido ainda ultimado em al
gum di 'trícto, peça explieações ao Juiz de Paz
respeclJvo, para com ellas informal' ao Governo,
<10m de conhecer- c da part(l de quem he a fal
ta. e sohre quem de\'a recahil' a responsabilida
de. Sendo huma das suas principaes obrigaço~s

dos filhos, que o I). 1° do mesmo art. 6° da constituição
,.econbcce cidadãos, porgue o pai não I'cside por serviço
de sun nnção, sendo certo que este nlio pôde dar'~e senão
por nntUl'al de Mandraz nó Bispado de Orneza na Galisa.
r. Ex. mandará o mais justo. Rio, aos 2 de Julho de
01831. - Jllm. e Exm. Sr. 1\1anoel José dc SOlTzn Frnnçn.
.José Pnulo de Figueirôa Naboco Araujo. -Acha-se ti. fi.
24 IJ. do mcsmo lilll'O apontlldo

. .' "
flscnlisar °pom desempenho das dos Cornrnaq..
dautC!\ ~os districtQs, cumprç ,q.~~ Vm.', no 6111 de
.cada semao~, me.par.tiCipe tudo quáiftpcncon.lf"
a este respelt,o, aJ untando. ~s cop\elpentc' ob el.
vações, II fim de que o Governo possa pro\·iJeo.

• II 1 1.1 J • t IC1ar' cm tem~.o qua quer \,C elx~ qUI: se l,ll~ene,

c dar ns Ilccessarias instrucções que 'tcOllào ca~l

vez mais a firmal' 11 tranquiLlidadt: publica. c~m
o menor incommodn possivel dos cidadão, .em
deixar qlle alglln seja sobr ca egado <le mi·
ços n que não seja ob,rigar1.o, por causa da De·
gligencin de OULro. A Regencia, em nome do

"Imperador, manda communicar·1hé. (\ .rcferido
para sun inttllligencia e execução. »e05 ~ual'dea

Vm. tPaço, em 30 de! Jlllho Ó'e IS:3'J.-Diogll
Antonio Feijó.-5i'. (;1).~mandalite Geral da·
Guardas l\Junicipaes.-+:4.c"a~Seti fl. 7°.1}. do I.?l.
-Ilda Secretaria da Justi(ta. °1 '. 'l

t! ,li I I
rr

AVISO DE 30 DE JUJ,HO.

Imp. a\'llr O.

IIIm. e Exm. Sr. - A ficgencia , em nome Iln
Impllrador, manela remellç),' ,a V. Ex. o Offirill
uo SecretaGio l~a Camal:a .t10!\ IP~putados, dr. j ..
4e,Junho prpximo passado. e 9' p"reeer das rei·
pemivas CO,lhmis. (,ie da GIHtrr.a e .Ju."ti~~ Cri·
rniool ~ c bem 'IS iro Os mais papeis copst;IIlICl
da Relaç;'io quP. (\s aC().I~lpanha, assignll'la 1,e1I'
Official-M aior destt' Seq'elrrria de Esta30 losi
19r).pcio Ja' Silva, :;tfim ue se tDrn:,r e1TccLi~a em
Concelho.!le Guurra a rl:spoosabilidadc de (;00

rado Jacob de Niemcyer, Tenente-Coronlll do
corpo de Eorrcnheiros, ex .Commai'ldanLe dl:
Armas lIa Prdvincia do Ceal'á , por haver iIIe'
galmente proOlO\'ido Joaquim Pin o Madeira ali

posto de Tenentll-Coronel Cpmmnndante rlo8l'
talhão n. 78 de Caçadores de 2' linha tlo Exer·
cito (*): ô que V. Ex. cumpri;" -exjledindo a!
orrl6ns nece sal'ias para se procerler ao indico1do
Concelho. Deos guard~ n V. Ex. Palaciodo Go·
vernu em 50 de J 1I1ho de 185 J. ~- Manoel dI
Fonseca .Lima e Silva. -51'. José Joaquim di
Lima'e Silva. - Acha-se no Diálíio Flufllilltllll
li. 28, vol. IS. "

. (') Decroto de 4 de J"IIIo. . I

A.chando-se yerifie:ldo que Joaquim PiD~o I\fadeirarur:
i,llegalmentc prOlno"ido ao poslo de ~eDP,nte.Co~I:.
Com mandante do Bata hão n. 78 de Cnçadores de 2
nha do'Exercito, por patente do eX.Commaodanl~daS!~
IDas da Provjncia do Cenrá, Conrado 'JacGb de N'8Ulef,'
e que ~.epois disso ti"era accesso obl'epticio e snbre~~
ao posto de Coronel Cl1mmandante do meS\DO ]Jota
como se' fosse legitimo Tenenh'-Coronei, mandaa 1leg$
cin, c'm nolhe do Imperador o Senhor D. PedrO JiI. ~.
ficar.do sem eil\:ito o Decreto de i2 de Outubro·de 13 •
pélo qual,o dito Jonqllim Pinto I\ladeira foi prulllO';~h,.
pos!o de Coronel, se lhe dê baixa do serviyo da 2' d~~ot
O Concelho SUp'!'emo Militar o ténl)a assIm en~en PIb
expeça, em conseqllEncia, os iiespachos necessarJo~ eD'
cio do Governo, em 4 de J nlho de t8U, 9° d~ ln e~Ol'
dencia e do 1,mperio>. - Assignada a Rege~ct3. - li.
I\laooel de Moraes. _ Acl,n-se no Di(lrio.FlummcnSl n.
vot. tê.
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AVISO DE 30 DE JULHO.

Imp. aTolao.

AccusaDllo a reeepção do seu Omeio de 23 do
corrente, se mI! offerece participar-lhe que a Re
llenci:t, em nome do Imperador, manda appro
,ar toJas as providencias que Vm. tem estabe
leciLlo :lfim ue manter a tranquillillade e so
cego desse t1istdcto, confiando do seu patl'io
tiSOlO não sú a continuação dos seus esforços a
esse respeito, c@mo em prestar toda n dgilan
uia para I obstal'\ qua!..quel' contagio 'lue pessoas
IDal intencionauas possão lançar mão pal'a pel'
lul'llarem a mesma tl'anquilliJa'le publica. Em
quallto ii eõcusa para o Capit~o da :la linha João
José Alves, por lia vo -lo Vil). -nomeado Delegado,
vôío-se dar as pl'ovidt~ncias necessarias pelo i\li
nislro lIa GnelTa. Derls GU<iI't1e a Vm. Palacio
do Rio de Janeiro, em 50 de Julho de 1851.
Diogo Antonio Feijó. -Sr. Juiz de Paz do Paty
do Alferes. - Acha-se no Dim'io Flumiíle7l.se n. 46,
rol, 18. '

llDITAL DE i DE AGOSTO.

Cllll. Plancher.

Franoiscn José Alve-s Carneiro, Desembargador
da Relação (111 Bahia, com o exercicio na Casa I

da Supplicação"Ajudante do Intendente Geral
da Policia, Encarregado de todo o expediente
do mesmo !Ligar, e Présidente da Junta Poli
cial desta Côrte.

Faço saber que, tendo sido delibel'ado em
Junta de 50 tlu Julho proximo passad(l, que-fos
sen~ encarregadas - ,'adas pessoas, nos Iu,gares
maIS oonvenientes desta Cidade, da prisão dos
capoeiras e Ou~I'OS nilllfeitores, se IJeJiberou tam
bem rLUc, por Edital publicado pelos jornaes e
affixado nos lugares publicos, se recommendasse
a todos os "izinhos que coadjuvem as dita:. pos
Soas na prisão dos delinquentes, como hl) do
dever de todo o cidadão interessado na ordem
p~lblica, podenllo para isso os ditl1s vizinhos sa
hlrem armado:, na occasião do deliolo e prisão
dos'mall"'itores; nue os ,!litos vizinhos partici
pem ao Juiz de paz ou seus Dell1gados os
nomes .\ lugoaros qa residencia e assistencia fre
quentes de quaesquer vadios, turbulentos ou
Outras pessoas que procllnirem perturbar a
lranqúillidade publica; porquanto, não ~Ó he do
del'cr dI) todQ o cidadão, como he do interesse
peculiar de todo o que não'he connivente com
o, malfeitores o coo,perar com as Autoridades
pb,ru ii correeção rJelles, e conservação da 'paz e
~an~Uil!iJade publica. E para que chegue ao co
E~~clmento de todos, mandei affixar o presente
dItai c publicar nos Jornaes. Rio, 1° de AO'osto
c 18;;1.-;-~rancisco José Alves Carneiro. ti

AVjSO DE 1 DE AGOSTO.
• , ~ l,.

.J\fanllsc!·ipto allthcotico.

omA.llegellcia. em Nome rlo Imp-erador, pelo
leiO tle V, S. de 21 de Junho p-assado, ficou

TO~O VII.

inteirada de tudo que y. -S. expôz aeerca da ir- I

regularidade r1o~ Advogados da Casa da Suppli.
cação; e posto que reconheça que elles, pelos
factos de que são por-V. S. arguidos, se achão
comp.'ehendiuos na disposição do art. 1f:i6 do Co
digo Criminal, COlno pal'a f.'lZel· effectiva a res
ponsabilillade, impondo-se-Ihes a, penas decre
taeJas n\lquclle artigll., nem ainda se a.::ha ~stabe

lecida a rórma particular, nem tem lugar o pr(}
cedimento da devassa, marcada na Ord. do Liv.
I, til. I, § 3.2, podhe obst'lr a Lei de 12 de No
vembro de 1821, manJa declarar a V, S. que o
Promotor da Justiça poderú promover;) proce
dimento criminal/conlra eHes, por mdo de de
nuncia. Deos GUilI'lle ri, V. S. Paço, em o 1° de
Ago to de 185., - Diogo Antonio Feijó,...,-Sr.
José Palllo de FiglleiruaNabuco Aralljo:--Acha·
se ti (l. 7 \ do Liv, 1 I.

AVISO DE i DE A.GOSTO.

l\bnllscripto aothentico.

A ~()gencia, a qUftffi f.)i prestnte o officio de
V. S. ,datado d'1 27 de J linho pas5ado, expondo o
que tem occorrido áeerea rios Eseri vãe~ su"penso&
Beroil_rdillo ueSellnu Reis e Almei~la, e l\lallod
Joaquim de l\lacerlo Cillnpos, e as medidas, que
lhe parecem adequa.das para regnlarillaue c boa
administração' da Justiça, mandá, em nome do
Imperador, respondçr il Y. S. que, a respeito da
r:lta dos autos de qnertlllas q..le não cxhtem pa
ra serem juntos aos processo.s' de accusaçijo e li
vramento dos ré os, convirá que V, S. informe
novamente COm o seu pal'iwer, Í11l1ican.lo os meios
que .SIJU reconhecido zelo lhe suggerir parll evi
tar-se os elfeitas de semelhantes faltas, que V. S.
poderá continuar a pl'o"er os Scrventuarios ac
tuaes, ou outros que idoneos' lürem, emquanto
durar o impcdimellto do,~ suspen~os, ou os ofIi
cios não fôrem declarados "Vagos POI' elfeito de
sentenças contra os mencionados Escrivães pro
feridas, uoÍl.:o meio por que elLee, segun.lo
actllalllireito cO,nstilllcional, porlem ser dos mes-
mos aflicios priv:>,d05, l'azendo V. S. promovei"
efficazmentc a sua eITccti,'a responsabilidadp" co
mo muito o exige o hem do serviço publico.
Deos Guarde a V. S. Paço, em o 1° de Agosto
de 1831.-Dingo Antonio Fdjó.-Sr. Jo,~é l'au
lo .le Figljeirôa Nabuco Araujo.-Acha-u á (l.
" v. do Liv. ,.) e á fi, {l5 v, e 46 do Lív. da Casa
da SllpplicaçâCl.

AVISO DE 1 J)E AGOSTO.

, Manuscripto,aulben tico.

Tendo representado o Presidente do SlIpl'elD('
Tdbunal de Justiça que em poder do Porteiro
daquelle Tribunal existem dinheiros qllt~, 0(,

tempo da extincta l\1esa do Descmbal'go tIo Paç90
havião sido ,Iep',sitados em suas mãos, COII)II.

Thesourciro ,lo mesmo Tribunal, para a~ revi~

tas, cujas quantias, não podendo ter j;'( as appli.
cações a que erão destina~as, pertencem {IS par
tes que ás df'.positárão; manda a Regellcia, em

47
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AVISO DE 1 DE AGOSTO.

Coll. Mineira.

A. ~egencia, a quem foi pre-sente o officiQ- de
Vm. de 29 de ~laio pqssado, e,xpp'udo as duvidll
que Ih9 occorrem s@bre o .requerimenlo do ~
cd v.ão do seu c<,Irgo,re\ativaqlcnle ás lI11ribui
ções do s('o ameio, manda, em oome (lo Impe·
radar, declarar a Vm.-:- 1""; que a Lei dtl 50 de
Olltllbl'O de 1,8~0 conté9J, (~11iI "67< de revogação
da parte do art. 6 da de 15 de Outubro de 182',
que autol'isou os Escrivtie do Juizo de Paz aser·
virem d~ TabeIliães .,de Notas no seu Ji~triclo,

para poderem faze, eapprovar testamenlos, hu·
. ma bem clara ampliação deli a a,beollficio ~osci.

Jadãos mor'ldore. Córa daJl Cidades 0.11 Villas, c
que por isso as disposiçges de huma e ontra Lei
se devem eOleoder e executar- cump.ridameole
como se aehão expressas; 2', que os Escritã!í
dós J uize de Paz, ~anto os nomeados pela Ca·
mara lHuoicipal, oomo os -juramentados peles
~esm'os Juizes, no impedimento ou falta d,lqUel
les, deverltõ u ar do signal publico nos inslrll
mehtos e escripturas que fizerem. p"or is oque
he ãiocta hln:oa das solemnidade e: igHlas pela
Legi lação em vigor, para a legítimidàde de tae!
actos, e que deverá fazer-se'o ter,!Do delle, pc
I:aote a Ilutoridalle true lhes, deferir o juramento;
5''', l'f'Ue he empl'o, e eoi togo 'caSo livre áspar
tlls a cscolh3 do Tabellião ou Esci'ivão doJubde
I!'a~ do distrido respecti'vo para fllzer c nppro111

os té ~Ilmen'1io , 6 q le os Est:rívães juramentado!
rdeq&e. trata a llil'i de"Z2 de Setenlbro de 18~~
não potlem escl'e'Ver em nellhb'm dlltl'o casO, olel1l

'llaqn,ell • qllé, Legisl\\çãO àntel'iih linha decla:
l"ado; 4", finalmente, que l os jur'ame'nlos pelo:
fuizes de ['az para servirem inteHnamcote,le
Escrivão, nos ca ~s -'dó 3rt. 6 dá Lei dg 15 Je
Ou'tubi'o de j82~', nÍttla tem 'ql;e' pagaI' ao'.]:
-criviie ími>'~dic.lo , 'pcri's' qúe'este§ ó tél'áo dIreI'
t~ (I te ça p~rté do .r.eodtmento '. \!cgu[J~lI a lotb!,1aoJ quando ~e vel'\ÜCllrem a Ircul:b ·tanelo
art.':l)O',da L"I de 'd fcl'e Outubro"de i8~7' D~
Gullrl\.c"lt m. Palncio' ~o, fli'(t de ~:al1ei~?J ~ I~
de Ago lo!le liS5L-Dfogo AMamo Fel/Ó•.
Juiz de l'a1. da Cidade..de.Goyaz.

DECRETO DE 2DE AGOSTO•
Goll. B~;z. II ' lf

A Rell'en'cia I Jm o me lo l\'riperador o Scobl,r
Q' , ,( . adIar

'U;Pedl'O 'II, há por bllm sanCCIOOIlr r. UI
I'·

sempllnhal'em'cdm máis aladi'id'á'de as obriga9Ge1
que lhes incumbem; ~ tenclº sido esta a receore
mar::ha d9 ~lioisterio, e o espirita das suas Dr.
dens a tal respeito, determina.. a Regencia, em
nome- do lmpcra\:lor, pela Secretaria de Estsdt
do, ~ egocio' da G-uerra, q~e ,o Commanda
das Armas da Provjncia de S. Paulo conceda
}>:1 sagem para a de Santa. Catharilla ilqo~

las pcac;as do 5" Corp de Arlilharia de PO'
'sição élo I' linha (antiga numcl'ação) que quite
rem rvir nuquella Pr~)viocia. Palacio do Gover·
no, ero I de Agosto de 1851.-Manoel da Fon·
seca Lima e Silva .

A V'ISO DE i DE AGOSTO:

,
I

.1 Y.ISÔ' D:E i int AGOSTO.

Coll.'l\lineira.

. endo mui conveoi nte que as praça~ dós dif
eutes Corpo de I" lioha sirvão não só nós /u

"m;e tie "n.a na~lIrandades, porém mesmo 'onde
'ôr niai ~II) eu gosto c escolha, p ra assim de"-

AVISO DE 1 DE AGOSTO.

ManuS'cript'o ambentico.

lIlm. c Exm. Sr.-Tc aS-se orOenado ao On
vidnr de ta Co~arç,~ ~~, c!)q~e.quencia do que
V. Ex. expõz no seu olioio de 18 de Maio ulti
mo, que pa se a tJ'lIn~r Oontas ao e'lt-'l'hesourei
rd ;da éXlioeta'l\<!esa,ld(j lDtise'(llbargo dlo' Paço, e
fa~a l'ecolhel~ lia deposito publiclJ todos' o 111-

f nheiros que ainda possao existir cm seu pp der,
'p_ertenceo,ta ao. deposito ?,ue as p~rtes fazião en
tao 'Pi1rél' as I'C Istas, llfi~ (te ~erem entregne ús
mesmas parte? IH)r n~o po~er ja ter l\ a,PplibãÇão
a que !lrilo.destl)1adas, u1i1l'1tia a RegenCl3, em 00

me do Imperlldor, -que V. Ex'. , parã o referido
fim, faça cnviar ao soJ.:fredito OU\lidor todos os
liYros, aS'senlos $ clarezas que a tal respeit'o exis
tão. Deos Guarde'la·,V. S. Paço, em I de Agos
to de 185\.-Dio-go Anton4o" Feijó,'-Sr. José
Albano Fl'agoso.- A'clut.-se á {l. 71' 11. e 72 ao
Liv. 1'1,

~.I:anuscr,iptoautitentico.

1\ R geneia crel nOme a,o Imperador, átte~
dcndo/ao qpe lhe Fepr'esentqu o Pad~e)ósé Ro
Ihlgne' :.I1~lheiroTrancoSQ, qu'e se aclia preSO' Da

Ca'l'lêa 'dt!stdCidade, e pron~.n'éiado oa 'd'6vassa
que e tnahl'O'u l'\!cicbdcr 's6bre os db'sastril Ós

aC()lltc'~imênto's :~IU!l 't{vellão, tu,t.ar I o sta 'Cü;·te
na nOlte do (\l'as 1:5, 14 e 1S«Ie.Mal·ço proxi
mI) passàdo"ha por'Í>ehl ct e Viu. Irjç-a reI over
o suppli(;~nte para alguma Fol'ltllezà; e ,que, ten
du em vI ta a brevid.adc 40 seu processh, nao
lhe sejãn tolhillos os meios de defesa. Ocos Guar
de a VIll. Paço, em ~ 1° "de SgtJ"to de 1851.
Diogo Antonio Feijó.-Sr_ DeselDbargador Cor
re"erlor do Crime da Côrte e Casa.

I •

nome '(lo lmpcr,\clo"l~ 'que I. ,. S" {ias a' a tomar
contas "9 sobredito ex-The.ollÍ'cii'o, á vista dos
respectivos li l"OS e as~ otos,.e. faça rec,olher no
deposiloJmbliou o g,ue'se li<J.ui'rlar, com n men
oionada i liocção, e clal'ez'a qu'(: fa ',ilire p poder
, e eotl'egar [IS me rpa p rtes o que dçvldamente
lhes 'pertencer, logi) que o reclamarem e obtive
rem o de~pachos p'recis'os, pdra (\ quo'nesta da,
la se ordeo!1 ao l'~~si~ente «10 Súnremo Tribu
nal de JUSlJÇlil, ;'que remeua, a Y. 5., o livros e
asseolos que exi til' ,ta', respeito. Deo Guar
dE '3 V. S. Paço, em o 10 c Agoslo de 1851.
Diogo Antonio F~ijó. - Sr. A~toJlio Augu'"to
.1ll)nteirode Berro.s'j.llcluL-se á f. 'J I V. ({o' Eiv.
11 dll SCCl'etUl'icL da·Justi~a.
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que se execute a seguinte Resolução da Assem
bléa Geral Legi lativa, tomada obre outra do
Concelho Geral da Provincia do l\1aranh,io.

Art. I. o ACamara l\lunicipal nesta Cidade le
vantal'!I, em lIuma das praias iii pc:>r eIla desig-'
oada ,par,! a venda d.C? pçi,x.e.. hum telheiro ol;Jde
o pescado esteja coberto uvs ardores solares e
onde possão, aquclles que quizel'e\D, negociar em
gro,"O c a retalho oe te ge.nero , .não ficando de
maneira aJg:u Ola os peocadorcs obl'igado a l'cn
dur só ali o prUU\lcto d" seu tI' lbalho , nem pro
hibida a vcn.dagelll pe\<Js ruas.

Arl. 2, o A llleSltlil Call1ara fica autorisad1j para
fazer as despezas com a con trneçüo do telheiJ'o~

ficando a seu cargo a boa administl'aç.:-lo deste
mercado, po,Jendo estabelecer buma modica
pensão para re-aroir as despezas que houver fei
to com o dito.
Jo~é Lino Coutinho, ete. Palacio do Rio de

Janeil'o , cm 2 de Agosto de 185., 10' ua Io.de
pendcnci<\ e do Imperio. '- Francisco de I_iroa e
Silfa.~José ua Costa Carvalho.-Joãoilraulio
Uooiz,-José Lino 6:olltinho.

DEcnETO DJ> 2 DE AGO TO.

CoU. Braz.

A. Regencia, em nplUe do Imper~dor o SenE1pr
D, PedJ'O II, ha por berv sanccionar e mandai'
que se execute a seg\linte Resoluçüo da Assem
bléa Geral Legislativa, tomada sobre outra do
Concelho Geral da Provincia do l\lal'anlJüo.

Art. I. ° Será restabelecida nesta Cideuea Au
Iii de Commcreio que 11a pouoos aonos deixou
deexi !ir , sendo os re peetiyo: o tudas raguJa
dos pelos estatutos exi Lentes a e 'te re p·eilo.-

Art. 2, o O Lente da mencionada cadeira t~rú

oordcnado de640~ réis, e scrú provida' e-ta
como outras emclhautes Au1as do Imperio,

A.rt. 3.° No caso de vac80eia da dita Cadeira,
o Pre illentc tia PI'OVinC);l a pl'overia interina
mente na cOllrormidade da 'Lei de J 5 de Outu
bro rle 1827~

José Lino Coutinho, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em 2 de Agosto de 1831, 10' da Inde
pel\dencia e dli Imperio, - F.'ancisco de Lima e
Si1I'l\,-~()sé. dtl cosra Carvalho.~João 13'rauIlo
Moniz.-Jo é Linõ Cnurinho.

J

.ii. ISO DE 2 DE A.GOSTO.

lLUp. nulso.

,l:,nn'tando ao Gnvel'llP q~e impressos iocen
dlarlO~_que directameote provocão a sedição, a
rcbelllao e outrlJ' cl'ÍOles e que manifestamente- ,
approvao todos 0.5 facto criminosos que ba
!loueo livcrão lugar nesta Côrte, todos o dias
t~ vublic,io impunemente, sem que até a~ora
appareça prflcedirnento official a tal r peito,
Cllmo muito e lhe recommendou em Aviso de
~~ do mez passado; firme o Govel"Oo em oão
capitular com o crime, nem mesmo parecer lole
lill' criminosus que não ~m outro fito que per-

turbar a tranquillidade publica e abrmar o BI'a
zil, manda a egencia, cm nome ub Imperador,
que V. S. infobne. hoje me31llÓ e taes ililprcs
sos tem sido ttu não deounciados; e não te.m
sido, qual a causa e qnem (J oulp',dl>, para cootra
elle se proccJel' em l:llllformidade da Lei;. prin
cipalmente da de 6 ue Junho do COÍ'rente anno.
art~ 13. De· ,s "uar(].: a . S, PaçQ, em 2 de
Agnsto de 1831. - Diog Antonio FeiJó. - Sr.
Nicoi;'1O da Sill'a Li boa, - A elia-se li {l, 72 V. ÚO

Lir. I I lÍa Secretaria dlC":frait{:n.

A VISO DE 2 'DE AGOs"l'o.

Mannsêripto aulbentico..
Queixando-se A.ntoni Joa luin daSilvlI e Sá,

uq r!lquerim~ntoinclusu , que, por nlip ~star sel
laoo o AI vará de fiança que obtivera, lhe fôra ne
gada a sul tUl'a, cOl1sel'l'ando -,!l por con equen
eia aiuda preso, e repre entando V S. no eu
officio de 27 de Abril ultim.o a duvida que eu
contrava açerea do' sello de tae,~ Hapeis ., ii vista
do art, 5° da Carta de I_ei de 4 de Dt:zembl"O do
anno passado, manda a Rt:gencia , em 1I0me do
Imperador' que V. S. continue a f"zer chancel
lar eroelhantes papeis, até que a A selUbléa
Geral, para onde na data des~e e rem~lteu o
seu referido officio, delibere sobre esle ob
jecto, por não ser ju lo que as paJ'le fiquem
privallas de recurso que a Constituição lhes coo
cede. Deos guarde a V. S. Paço, em 2 de Agosto
de 185 r.-Diogo Antonio Feijó,-SI'. José Pau
lo de Figueiróa Nabuco AI'aujo.-Acha-se lÍ {l. 7 2

v. do Liv. tI.

AVISO DE 2 DE A.GOSTO.

Imp. ".015Q.

Exm. e Rmo, SI'. - Sendo presente ú Regen
cia, por copia o o.fficio de 25 de Outubro do
aono pass.ado quc V. Ex. eIirigio ao VigaJ'io da
Vara e I:'nrocho encon'meo-dado éla Freguezia du
Sacra(Jlento de Cantagall0 , em que justifica o
procedimento do me mo V'igario cm recusar oh",
deeer ii detel'minação do '01'1.,54 da Lei (\e I
de Outubro de 18287 notando o legal e mui Iuu
vavel procedimento· ela Camara daquella Villa,
de e lranha e absurda prtt<:nção de querer in
gerir-se 00 Governo da Igreja, e não pOtlt'nd n
atlribnir bum tal procerlimen'to senão ia ,grallÚ.1
intelligencia dada pnl' Y. Ex, áquclle arllõo (1

qual, executarl" mui lilleralmente, como dc\'c
ser, não importa outra cou a além do reconbe
cimento da Autoridade c da garanti:. ç10 jura
mcot", pela mesma se obriga a bem exerceI' I)
seu emprego, em que de m')do algum se en'
tenda por is o ingerir- e a Caroara na juri dicÇii I

de alguem, não pOllendo prelf:xlar-·c o ser
aquella autol'Ídade; ecele iastica j porquànto.
tendI) ella de exerCei' no JUunicipio muitos acto"
civis c receber eroolumepto que a l_eis só per
mitlem ao lerdadeiros Empregados Publico~,

necessariamente a Callwra deve certificar- e. do
titulo, exigir o j Ul'ameoto e publicar a sua POliS"

47'"
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para que possa ser obedecida: mànda , pOI'tan.
to, em nome do ImperadOi', que V. Ex., instruin
do melhor aquelle Vigario, não dA, motivo ver
dadeiro de serem responsa bilisados os que de
qualquer modo obstarem ii littcral execução da
Lei. Paço, em 2 de Ago~to de 1831. - Diogo
Antonio «'eijó. - Sr. Bi-po Capcllãn.Mór.
Ácha-se d (l. ?3 v. do Liv. I 11l1( Secretaria da Jus
tiça, eápag. 137 do n. 33~ vol. 18110 Vim'io Flu
minense.

AVISO DE 2 DE AGOSTO.

IIlanuscripto authcntico,

A Regencia , a quem foi presente o omcio de
"28 do mez antecedente, pelo qual VOl. parlicipa
ter vindo de Angola, no ,Berg<l nlirn IJobo, novc
Africilnos que nos seus pa saportes ~ãll declara
dos livres, e ofl'~rece á consideração da mesma
Regencia os inconvenientes que podem seguir~

se nas actuaes circumstancias da resillencia dellci;
nesta Cidade, manda, em nome do Jmperaclol';
remeltcr a "\1m. as instrucçõ.'s in,cl1l5as, pf'!as
qnaes a policia se deverá regular, nft o sô para
com os sobreditos Africanos jil nqlli chegados.
como para qllaesquer oulros que para o futuro
possão ainda dr. Deos· guarde (I VIlI. Pa"o, em
2 de Agosto de 183J.-Diogo Autonio Feijó. 
Sr. DesembaJ:gador Ajudante do Intendente Ge
Tal lia Policia.

INSTRUCÇÕES pelas qltaes a Policiá. se del;ol'li. /'egulal'
d cliegada dos Africanos lirres a esta Cidacte, c a
,[Jue se 1'e(el'e o A-viso da data de hoje.

Quando chegar a este porto algum preto Afl'i
cano livre, ainda n30 eivilisado, não desernu<lr
caril sem que o Inlendente Geral da Policia, ou
quem suas vezes Iher, pOl' meio de um inlerpre
te de sua e colha, e, mandando·o 'iiI' ii ua pre
sença, se cel,tifiqlle de que o mesmo veio volun-
tariamente, e do de lino que tr<lZ. _

Sendo, com eITeito, li vre, lhe fnrú inlimar que
só poderú desembarcar dando fiadol' idoneo, com
a condição de dentro em 8 dias J'etirar-se para
fóra da Cidade e seu termQ, leyalldo guia pal'a
qualquer Juiz de Paz em cujo rlislrielp quizer
residi!', vigiar sua eondueta e obriga-lo a "iver
de honesto trabalho, dando pal'le ii me 'ma Po
licia da pessoa que arremalou t3CS serviços e do
valor dessa arrematação, pai a conhecimento do
Governo.

Quando o preto não enconlre fiadol' idoneo, o
Int~ndelltr. o mandarú conduzir pelos Pedeslres
para qualquer povoação fóra \10 lermo para ser
apre entado' ao Juiz de Paz re p 'clivo, aum de
que o mesmo se ohrigue a pre~tal' SCI'\·jt;'os a al
guem por 6 meze , arbitrando-se o 1'3101' d 'lIos
por a\aliadores, pagando-se dl:- e prodaelo a
despeza feita pelos Pedbstres, 1]11e conslara da
guia que o~ deve acompanhar, l'e';(lmmCndulldo
se aO Juiz de Paz a vigilancia nece~:iaria para que
ao depois se não torn e ,-adio. Srcrctol'i;l de E 
lado dos Negocios du Ju liça. em 2 de Agosto de
J 851.-João Carneiro de Campos,·-Aclta.sc d fi.
75 1). do LiD. 1 1.

AVISO DE 2 DE AGOSTO.

IIlanuscripto ~uthenticõ.

IIlm. e EXI1l. 51'-. - A Regencia , em nome do
Imperador, ha por bem que _V. Ex. expeça a'
ol'dens que fôrem convenienles para que Cypria.
no José Bal'ala de Almeida, flue se acha pre o
na Forlaleza de Villegaign on. seja lransferido
para a Ilha das Cobl'as, se assim lhe conmr,
e ahi consenado debaixo de tllda a'segurança,
até que se ultime o eu julgamentC'. Deos guardc
a V. Ex. Paço, em 5 de Agosto de 1851.-Diogo
Antonio Feijó.-Sr. iHanoel da Fon eea Limac
Si"'a, -Acha-se á fi. ?4 do Lív. 11.

AVISO DE 2 DE AGOS1'0.

lmp. avulso.

A Regencia, a quem foi prese.nle o Omeio di
Camara Municipal de Cantagallo, dalarlo de II

de Janeiro passado, em que expõe havcr-~c o
Vigario da Vara recusado satisl'ãzer ar, arl, 54da
lei de 20 de Outubro de 1828, appl'ovando oseu
Prelado semelhante eonducta, manda, cm nomc
do Imperadol', pela Secretaria de E tado d(l'
Negociu da J ustiça~ que a me ma Cam.. ra faça
intimar ao rcferi(lo Vigario lIa Vara a .o,pemão
do exercicio do seu etnprego até que eomplcta
mente seja excculado o artigo lla supraeitadald.
E se, [J~O ob ·tante, continuar no exercicio do
emprego, remettcrá copia desla, t: da or,iem quc
tiver eln'iJdo ao dito Vigario , ao Juiz Cl'iminal
para immediatamente proceder contra o me.m~,

em cnnfúrmidade com o art. 138 do CodigoCrl'
minai, dando parte tlo que acontecei' a c_íe rc-·
peito. Palacio do Rio de Janeiro, em 2 de Agoslo
de 1851. - Diogo Antoni" Feijó. - AcltH! n.
Diario Fluminense n. 32, vol, 18.

AVISO D,E 2 DE AGOSTO,

lmp. avulso.

Em resposta ao Omcio que Vm, me dirigio'
com data de 23 do mez proximo findo, auompo-, , - .Ia
nhando as representações em que os ESill'lvacs u•

1° e 6- classe do Almoxarifado pooderão os cm.
baraços que e'nclJntrãu no cumprimenlo dos AT~'
sos de 14 e 16 de 1\1aio ultimo, tenho de sc901'
fiuar-lhe que; 11IIma yez que senão poderem ol1ler
(como aliús cOIHinha) totias as declaraçõe Ol'i1C~

'nadas nos citados Avisos, avcrca do geoer~'
existentes nas mencionadas classes, de,'er·se·h~o
ao menos ministrar aquellas qllemai'srapJlr~11
marem ao xigillo, dando Vm" para es,e,cfl'clln,
as pro' idcncias necessarias a beUl lle obl'Jal' a to

• elJlmclbanlcs emL,'lI'aços que parece terem arlg .
113 pouca ,"ontade ue executarcm-~e pnnlllalol,en
te as ordens 'uperiol'es; porque, ,lo eontrano,
oulro tle\ elÍa ter sido o pi'O'ccdimenlo dilqud~
Eseri"ãe' como Vm. não pólle de.conheérr, coo-

, da'frontando ns data da- me ma ordens com li .

suas repre.eCllaçõe. Deos guarde a Vm, pa~o:
em 2 de Agosto de 18~I.~José Manocl de
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racs. -Sr. Antonio Joaquim llo Couto. -Acha
81 no Diario Fluminense n, 51, vol. 18.

AVISO DE 3 DE AGOSTO.

lmp. ll'·II!sO.
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AVISO DE 2 DE AGOSTO.

. A' ,-iSla do qur. Vm, inflll'milra em seu Ojfll~io

,lo 1° do corrente, sobre o rcquel'imento c do
cumentos, que juntos re\'crtem, de D. Guilher
mioa Isabella I'riti e D. Isabella Joanna Henri
queta Pritz, filha~ de João CH-Ios Pedro Pl'itz,
que foi Chefe d~ Di\'isão da Armada Nacional,
nrd~na a Regencia, em nome do Imperador, que
Vm, faça abonaI' ás. 511jlplicantes II competrote
~lontc Pio, huma vez que s'é achão legalmente
hahililadas para o pt~rcebcr; determinando, ou
tro;im. a mesma llegencia, por esla occasião ,
que, sem embargn do di poslo 110 Al'iso de 29 do
IllCZ findo, sejão as' peusoes de Monte Pio, qne se
não compreheodem na quantia consignada no
S10 do art. I i do tit, 4° da lei de 15 de Dezem
bro ultimo, salisl'dtas pela somma que a n1esma
lei tem consignado no § 5° oO,cilado al,tigo para
rlefpeZJS e"entuaçs. O que pl.rlicipo a V1lI. para
ua intelligencia e exeeuçiio. Deo guarde a Vm.

Puço, em:.l de Agosto de 1851. -José ~Ianoel

de Moraes.-Sr. Antonio Joaqnim do Couto.
Acha-se no Diario Fluminense n, 5 I, vol. 18.

AVISO D1Y 2 DE AGOSTO.

Imp. avulso,

lllm. e Exm. SI', - Relluerehdo as praças do
cnrRO de Artilharia da Marinha, coo tantes da re
laçãn inclusa, assig-nadil pelo Official-lUaior desta
Secretaria de Estado, serem demiltidas do serviço,
afim jlc regl'e-sarem pal'a as Pro\'incias_de suas
naturalidades, sem comtudJ haverem preenchi
do o tp.mpo de sel'viço arbritarlo pelas leis, TOgO
a V. Ex. se sirva commnoicar-me se ha oppor
umidade de passal'em para os corpos das' respec
tivas Pro\'incÍil , em o - qua~s prr.enchão·o tempo
que lhes Illltll , para oh terem então as SU'IS escu
sas. Deos gnan!e a V. Ex. Paç'Q, em 2 de Ago. lo
de 185 .. -.lo é !Hanoel de lUoraes. - Sr. l\1a
lIoel da Fonsec~ Lima c Silva.

RBLA~io d(u- praças do cn'po de .ti I'ti/.hal'ia da Ma
l'lllha a que se refere o Aviso desta daia.

1.0 Batalhão: _ Alexandre Rodrigues Moraes,
s~lda?o, {lara o ~laranhão ; José ,ln A.ssuOlpção,
dilo, J,dem; Felix Vlictor, dito, para Pernambuco;
Raymundo da Costa, dilO, para o Cearú.
, 2,° Bnta1'hão: -Lool'enço da Sil"a e Sá, 2"

fcncnlc, pUl'a a Bahia; "enancio Caroeil'o, ol·
dado, pam Minas Geraes; Agostinho Ferreira da
Cosla, 'lilo, pura o Cearú; Antonio Lopes Itíbei
I'~, d~to , para Pcrnambuco '; Paulo Raymundo
Pmhe,ro, dito, para o 1I1aranhiio.
J SCc~ctaria de Estndo, 2 de Agosto de 1851,
o,aqulm Franci-co LeaJ.-Acha·se no Diario Flu

mmense n, 5 I, tol, 18.

Accusando a J'ccrp ão do Omeio que "m. me
diribio em data de 50 do mez pas~ado. e prescin
dindo das observaçoes e,tranhas que ndle se en
contrão, cumpre-me dizer·lhe quc lião pl'netalem
as que Vm, faz acerca lIa ôemi~são que. pela Rc
gencia '. cm liome do IWjicrad'Úr , lhe fôra dada
do lugar de Coosul Geral e Enearrcg-ado de Ne
gn(~ios. Interino n:r Republica fio Mexioo; pór
qnnl}Lo semelhantes empregos não seguem as I'e
~ra~ dos cargos \'ilalicios a que Vm. alluJe; mas
são mera~ comrni soes dI' cpnf);,lf"Íça, havidas
como amo\'iveis pelo coostailte uso de todas as
nações. Pelo que toca ú segunda parte do dito
Omeio, em que preleode encontl'f/ de ,Icspezas
feitas com os preparativos da viagem, deve Vm.
aprescntar o seu requerimenlO em fórma curial
e. decente, para ser apresclltado ii me ma Ilegen
ola. Deos gUilr<le a Vm, I'alacio do Governo, em
5 de ~go~to de 1831. - FrancLco Carneiro de
Carnpo~. - Sr. João Bapli,ta de Queiroz.
Acha se no-Dim'io Flumille1lse n. :33, vol. IS.

AVISO DE 3 DE AGOSTO.

Illlp. al'uI50:

111m, e EXIll. Sr. -Tonllo o Director intel'ino
do Curso Juridico da Cidade de Olinda r'cprc-
_enlado. em offieio dc 51 de Março do corrente
anilO, a neccssida'de do estabelecllllento do Col
legio rias At,tes com habcis e zelosos p,'ofessorc ,
"isto que os do Seminario, sendo chamndos para
os exames preparatol'ios , tem inlrodll1,ido (com
a unica excepção do de rhetorica) huma rclax;a
ção escandalosa e insupporta\'el, como aconteceu
este anno, principalmente oom os exnmr de
geometria, com o fim, segnndo eoosta, de esa
creditarem o mesmo Curso Jurídico, aRegeocia,
em nome do Imperador, ha por bem qne V. Ex"
fazendo averiguar esle objecto eom a del'ida cir
cnmspecção, informe eom o resultado que Qbli
'·el'. Doas gual'de a V. Ex. Palaoio do Rio de
Janeiro, em 5 de A~osto de 1851.-José Lino
Coulinho. - Sr. JO<lquim Jo~é Pinheiro de Vas
eOllcel1os. - Acha se no Viw'io FI'lminenso n. 54,'
vol. 18. .

AVISO DE 3 DE AGOSTO.

lmp, avulso.

Queira V. S, remelter ii Secretaria de Estado
dos egncios do Imperi(l os Diarios da Camara
dos Sr . Senadores, pertencente aos alln os nn
tel'iorcs ao de 1850, que ahi não sejão precisos.
que a sim o requisita o resp~'cliro S,'. 1I1ini tl'O
dn.qu~lla repartjção, em A'vi o de 28 do passado,
para dai' cumprimento ao que lhe he recommen
dado pela rel'él·jlla Cam;,ra, Deos guarde a V.
S. Pago, em 5 de Agosto tle 1851 _- Bernardo
Pereira de Va, cnl1oellos. - Sr, Director da Ty
pographia Nacionul. -AcJla-se no Dial'io Flumi
nense n. 50, '/)1)1. 18.
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(') Farão propostos os Des.crubal'gadol·es J ase ~~lto.oi.
de Si queira c Sih'a e Luiz Antonio Barbosa de Oll'e;"
em omcio de 6, e appro\'ada a proposta pl>lo Avisd de

UESOLUÇAÕ-DE 4 DE AGOSTO.

Manuseripto authentico.

Senhor. - POI' P()\'laria da Secretaria de E .
tado dos.Negocios di! Jn tiça, de 10 de ~larçodll

corrente anno, mandou V. lU. r. remetter a esle
Concelho para consultar o requerimento de D.
A.nna Alexandrina Curubina Callaça, em que, oa
qualidade de unica herdeira do falleeido Vigarif l

da Freg-uezia de ossa Senhora do Carmo de S,
l\iatheo5 dos Inhammus, Francisco Xavier de
Vascoocellos ~Ialtez, pede cobrar a cornpetcnl,t
c"oogl'lla do dilo fallecido. Este req1lerimenlo \,\.
nha instruido de varios documenlos que com e.h'
so!Jem, e da I'e po,Sta do Procurador da Fazenda,
dada pela obretlita SeCl'etaria rle E·tado dos Ne
gooios da JU:Li~a , cujo tb\'lol' he o seguinte:
As Freguezias da Provincia do Ceará ~4m'torla
para os Parochos vencimentos di ver ·os e tão di·
tio'ctos como os !'efere a tabella \l. 9, cOOlprohen
dido eu OI'ç,Húeoto gobl'e que recabio a Cnrl:,
de Lei de ,5 de ,Dezembro tio passado. A de S,
l\Iatheos não. e reforio por não constar o asseo
tamento 11,. Junta, e o que mais he sendo su'
cesso!' do manl) da supplicante morlo 'em I~O.
e que tambem nunca teve a sentamento , tendo
u"Omeação de 1807' Em taes termos, e pela p~r'
ticularitlade que a taes respeitos Se dá na ProVJo '

cia dita, acho que a su-pplicante deve exibi," • ~o
menos, copia da Provisão com que o fullecl,f.o:c

al1l'e entou na Parochia e do assentam(!nto lêllo

de direitos de humn Laberna que tem ha annos
manda a mesma Reguncia declarar, em raspo ttl
ao citado omcio, que () Juiz i1e Paz, a quem pa.
rece incl'epar-sc re,poncleu' bem ii iIIegal Port.,.
ria que lhe lbi dil'igüb, e.que-t-l.,?a Iutendencia, ou
deve mandar proceder!t dit~ cobrança pelos meios
legaes, ou remetter documenCo da (lívida aoTh~·

'ouro pu rs proccdtr-se a ella por esta Repartição,
para o que :ie restiluem os papeis incluso. Deo
guarde" Vm. Paç:n, cm 5 d.e Agoslo de 18:; .. 
Diogo Antonio l Fl'ijó. -SI'. De~ernbargadorAju·
danle do Intendente Gcrai da Policia. - Acha·$(
áfl. 75 JtJLh'. II.

Mannscl'ipto aulhenlico.

Exigindo o. ~lilti~{rl) c Secretario de Estado do
Nego0ios da Guerl'a a nomenção de 2 iUinislro, (t)
para servirem de I rljnn'tos no Concelho Supre
mo ~lilitar, ol'dena a Regei cia, em nome do 1m
pe::rador, que V. S. io cliqne.dons da Ca'a da Sup
plicação, qLle, menos occupados sejão, para serem
nomeados para o referido fin'i. Deos gnarde a
V, S, Paço, cm 3 de Ago to de 185 •. - Di:lgo
Antonio Feijó. ~Sr. José PaulI) de Figul!irõa
Nabuco Araujo, -Acha-se d (l. 48 v. elo LiD,I'IS
pectito drl CaSa da Sllppficarão.

ANNO DE 1831.3 A

. MllDOSCI'ipto anlhentico.

A 'R~g'cncia, éIu nome do ImperadOl', concor-.
dal,ldo com V. S, sobre a tilterlll illtelligeocia do
art. 54 do Decreto de ~o de :De1.embro ultimo,
as im o manda. participar li V. S. para seu co.~

nl~ecimcnto, e cm respo ta ao seu omcio de 50
ue Maiu uilin)o. Deos guarde a V. S. Paço, em
:5 de Agoslo de 1851.-Dio,go Antonio Feiji>.-

r, Jo é Pauli} de Figueirôa Nabuco Araujo.
Acha seá (l. 75 do Lin. J 1 e a fL.g8 do ela Casa elCI

'úcpl'licaráo.

Manuscripto authentico.

unJo presente ú Regeneia , cm norlle do Im
f\Prat1 Jr , o ti/Hcio des a Rcpartiçiio, datado de
1;- 'le A.bril dfl nnno passado, e o papei a elln
00 xos, rnl'ali OS:I ct,braoça commelliJa ao Juh

rll.: !'lIiI Ja Frtguez'a da Saora f\á l1ifia do tlu-c fi
.lil;) Hcpartição deve Simão da Rocha Loureiro

A.'rlSO DE 3 DE AGOSTO.

A.VISO DE 3 DE AGOSTO.

Man\lscripto,au theut.ico.
, ,

111m. e Exm. Sr.-Tendo communicado o Com·
mandante iuterilllHla FOI'llllcza de Santa Cruz que
O pre'o de Jusliça José Podirio do Nascimento
. e havia evadido pelo buraco da letrina, por ond"
já, em oulro tempo, se havião evadido os prisio·
neiros de -gueJ'J':l, exigindo que a Ulesma letrina
fosse tapada com bUIDa grade e contra-grade,
'em o que mui facil se::ria a fuga de muito ou
tros presos, dirij.o-me a V. Ex. afim de dar as
providencia neces5arias para que o mais breve
pos h'ei se faça a obra apontada e outras que o
mesmo Commandante requer para segurança dos
mais prcsos que ali existem, Deos guarde a V:
Ex. Paço, em 5 de Agosto de 183 I, ...Diogo
Antv .\0 Feijó. -SI'. Manoei da Fon eca Lima e
Sil \'a, - li. efta-se li {l. 74 v, do Liv. I I ela Côrte.

A. nso ))E 3 DE AGOSTO.

Manuscl'ipto autihehnco.

. mil\. c Exm. SI:. - Em I'espo ta :lO : viso de
28,1(, pns udo, por, Ex:. dirigitlo, cumpre-me
commnniCal'·lJlC que 1 pnt'a a oltura do preto
1:'edl'o Valentim, qUé f"i reclllhido ti Fortalez:l de
Sant, Cruz pura certa aleriguaçõe"S, pelo à,"i5o
,1t! I I de JUIlItO u1Um" , e:"pedi<:!{i ao ant.ece ·sot·
\~e y, Ex. , se ordenoo a sua soi~ur;l, conl'jndo
ao{:n;a dá pro"i(~eIiCia qlJl'l pCdl~ OCommandaote
daqu ... lln FOl'talena para ó' \'es~oal'~o llt s pai allos

e~cra \'0' ~enlenciados fflle ai i ex"i. tem, que V.
Ex, mandc pl'oceder a hom orçal11eoto ela des
peza para i. so itltli'spensa'vel, A fim de darem-se
det1bis a.i pro l'irlcllcias qtlc fÓl'em nece sal'ia,.
-Deo~ S'tlHl'tle a V. Ex. Pa'ço , cm. :3 de Agosto de
1851. -Diogo Antonio Feijó. -Sr. Mandei du
Fon~éCa Lima e Sil I'a, - /Jcha-se fi {l. 74· do Liv.
I I da Cô/·le. .



4 ITO E 183 .

POUl' A.nrA DE 4. DE A.GOSTO·,

. -
PORTUu. DI:: 51D~ ,4.GO 'liP,.

1U9D'lUoriplo aotbenJJco.
Sendn presente ú Rcgcneia os officios da Ga

roara i\luniciplll de ta Cidade, de 21 de J 1111 I

Imp, Qvnlao.

~enJo inleressado todo o cidadão na seguran
ça e trauqnilliJade publica, muito Itla.i deye cr
aCamara lHuniciflal, que, r()pr~'tlltando os ci
dauãos da seu l\Iunicipici, e, honr;ida pela lIa
confia liça ,'e til elloal'l'egad~ pela Lui de promQ ver
a tranquillidade c "ehuranga do mesmos, e COIU

muita especialidade de vigiur sobr..: os em'pregados
do i\Iunicipio, afim de que, sendo omis o' ou
-prevaricadores, sejüo legalmente responsabilisa
dos. E se em todos os tempos" prompta e pon
tual execução das Leis foi o uuico remedio contra
a maldade dos homeu ,nas actuae cirGumstall
cias, em que caJa hum e julga alltClrisado a sa
tisfazer suas inclinações, indispensaveL he que
todos os empregados desprcndão a maior energia
em fazer effectiva a autoridade que a Lei lhes
confiou para o bem da socié1f!, de, e que, coope
rando todos qonl a Governo para bUQl só fim, se
fafila puatica ;1 YCI'd-ad!l de que o Píltriotismo , o
zelo e a 'Justiça são (as unicas ba 'es sobre ([ue

..repousa a felicidade 'publica, A Regencia, por
tanto, em nnme do Imperador, manda, pela Sé-
cretaria de E&tado ,do r egpcios da Justiça, rt:
comD1t:ndar ii Cama·ra M,unicip;JI de til Cidade
a pontual Cl'{eouç.iip da -Lei qlll: lhe serve de lll;
giOlcnto, e peralldo do patrioti 'mQ di' mesma a
nccessal'ia.cooperação para que, sustentada a li
berdade legal'dos cil1ap.ãos ,. não cjão ç:te5 per
turbado!> ou of(endjdos pelos face~o.sos,quc... com
o nome de libIiJ'dade~ lí1nç~p mão de todos os "e
,eur~oS que ti maldaJle lhes I.lgg I'e I!al':j ab) mar
o Rraúl. Palácio d~1 Rio ele J~Qei 'o, em A .Ie
Ago to Je 1831. Diogp A.lItoni~ Feijó, ~
.Acha-. e á {l. ?6 1>: elo Li?;, Ilda Seçl'ct(U'ia da
Justi(lo, e ti pllg, 157 do 1l. B;3, v(Jl. J 8, d4 Di{lrio
Fluminense. ,

ldentioa ás demai Cé!mar;1 da Provine;'l.

,
Q dita Constituição pão contemplá: ba por bom
a mesma Regcnoia"clJl n9rne d~ Imperador, or
denar que, ficando' derógad'a a di po ição do A. i
50 C;rcular de 15 de l\bio de 1824, e quac, quer
outra' cm que e exigio certidão uo juramento
da Con,tituiçãO pal'a' coo, ulta de lugares e em
pl'egos, se proceda ao encerramento cm fÓl'ma
dos LiVl'os do referi~lo jUI'\!ment ; e qUI! de tcs
Livros scj,jO logo elotregue' á SecI etaria de Estario
dos Negocio do Imperio os que e tiverem a car
go dª Camara' IUunieipaes 'da Côrte, e PI'ovin
cia do Rio de Jalleil.o j fazendo as ,Camab' das
oulra l"roviocias igual enll'ég'a ús 8ecl'et:lrhHI Jos
respectivos Governo, José Lino Coutinho, t'tc.
Palacio do Rio do J Deiro, em 4 de Ag-osto de
1851, 10· da In,lepentleneiu e do Imperio.
Francisco de Lima e Sil va, -José da Costa Cal'
valho,-,Joiio Braulio i\Ioniz.-José Lino Cou
tinho.

I.

DECRETO DE 4 DE .l..005tO.
I

II éoll. &4]:.

Tepdo chclg'ad.o ho conheçiOleu.to da Regencia o
abuso que se ha praticudo na di1fáel1tes 'i\1uni
c/palfdatlé5 snl)1'c Q jUl'Oin1cnto da Con tituir:âo do
1m . 1" L ...,perlO , ~OpS~lltiIH o-se cegamente (lUe es ).'à9- ,
gClros, ';i'rlao~ 1i;l pouco de Portugal, O vão prl! 
tal' por inl'e~(' . ~;s parti nlare , como' e hum acto
shmclha~t'é ti não cr aos olho <4J aàtoridad s
nl~no ,escrupul? n .' ,os constituis. ecidad5:os
BrazllCII'( s, e :!en(lo certo que ros Iiascidos 90
llrhzil c'h· :,doptiVos niio nece silão daq.uelJa
fOr.Olôlillaclc pnra serem cidal1ão 13'[, zUeiros,
P~Is.,quc u Coo~lit'tli'!:ão no til. 2·, art. 6·, §§ 1°,
2 , ~.', 4", 5·, d~líHU expl'es am6nte as condições
p,reC1sas para hUllS e Ollll'O ,serem como tae con. I I

~rf:I'ados; não de "eudo , por i so , continuar-se
ais na hurla de hum acto tão s3"rado a qà'e es

.candal, .31n nte 'se tem proposto aqueUes a quem

nalgum antece$sor ao ao'no de 180'. Só a sim
se póde obtel' base para 'O quantitativo lJ4e a sup
pUcante se ha de insere\"Cr no Livro auxiliar da
Proyincia do Cear!l, Entretanto, e mandando-se,
o que só ao Concelho cabia, a habilitação, naua
de positivo e cei to se lhe póde dizer devid,o.
Rio, aos 12 rle Janeiro de 183 .. -Nabuco,

O que tui:lo sendo visto, paret ao Concelho
que o J'equel'imenlo ua ~uppl~çante não estú em
termos de ser deferido, porque uão mo 'lra Lei,
Provisão ou assentamento, por quê con le da
eoogrua que ao fallecioo Padre Franci eo Xavier
de Va,concel1os lH.altez 'e deve.se cou~o Vigario
d Fregnezia de S. i\latheos elo Inhummu da
Proviu::ia do Cearú, sendo Deito que por muitos
tempos exi tirão varias' vigarorias do Broúl sem
as,ignação de congrua '. e ~Iue e~ di versa ~ e ~l,é
deotro da mesma ProvHICJtI e RI podo, erao (lIt
ferentes n cdngrnos; donde 'e faz mister que a
'upplicante m )ltre pelo meno a Lei ou Provisão
que estabeleceu fi dita c....ngrua, cujo pagamento
pe(le, e o titulo do beneficio a que respeita, Isto,
pelo que pertence ao mcrecimento da callsa, mas
por outra partc fal1ece tambem por defeitu~sa a
habilitação pes oal, pois, "erificando- e, como
'c I'(~rifi~a pelo inSlrumento de ju tifiea~ãojunta,
quc a mãi do sobrellito Padl'l: lhe sobrel'lví)ra ;
e sendo, como tnl, sua legitima herdeira, he como'
,nccessora desta que cumpl'ia ii Supplicante ir
mã" do faHeciJo b,dJilitar-se para rC'luel'er o pa
gamento da congl'lJu pedida, quando a obrigação
da Fazenda fosse liquidada, Rio de ,Janeiro, em
~5 ue lUarçp cle 1831, 10· J1\ !udependen
eia e (lo lmperio, - Leúnardo 1>inheiro de Vas
':IJncello .-.- João Sabino de ,1\1ello Rulhiles La- ,
curda Castello-Branco. -João Prestes de l\'Iello.
-Forão "otos os Coosel1lCiros Jos', C~etanQ de
'\odr'lde Pi.;to e lanoel J.osé de Souza Fraqça.

Resolução, -Corno pdruce. Palacio do Rio Je
Jallciro, 4 de Agost'o de,183J.-FI'ancisco de
I,ima e Siha, -Jos'é da Costa Carvalho. -João
Braulio l\loniz.-Diogo An'tonio FeijÓ.-Acfld~se
ooriginal no Cm'tol'io aêtttal do Tflesr!fU'O Nacional.'

I
I'



l\1annscripto authenlico.

AVISO DF. 5 DE AGOSTO.

cobrança delIas ser feita senão pelo meio ex~

tivo já .r~ferido. Dllos guarde a V. Ex. Paço.
5 de Agosto de 1851. - Diogo Antonio Fciiol
Sr. José Albano Fragoso. - .I1eha-serlfl. 78 di
Liv. Ilda Secreta/'ia da J llsti~'a.

IIIm. e EXlll, SI'. - Accusando a recepção uo
Aviso de 2 110 corrente, dirigido por V. Ex"
acompanhado tia nota do Encarregado de l'ego
cios illterino tle S. M. fidcli sima, com a rCPJe·
sentgç<io e documentos annexos do suhdito Por
tuguez João 13011 ifacio M ves da Si!va, que pre·
tende ser po"to ":ffi liberdade, cumpre-me (recn.
vianda a V. Ex. os citados papeis, como cIig~l

participar-lhe llue, lião sendo compali vel CllUl a
tranquillidade publica a presl:nça rio supplican·
te nas actllaes circnm. tancias, póde ell~ sahir da
Fortaleza em que se acha [pgo que queira cm
barcar par'a fóra do Imperio, como ,e lhe inli·
mou. Deos gll,al'lle a V. Ex. Paço, em 5 de "gll'.
to de 1851.-Diogo Antonio Fllijú. -'Sr. Frau'
cisco Carneil'o tle Campos.-delta-se li [l. ';7 do
Lit" II da Seel'etar;a da Jus-tiça.

AVISO DE 5 DI:: AGOSTO.

cano Plancber.

111m. e Exm. Sr.-Havendo chegado:lO co
n.hecimcnto ela Regencia a incuria c dçieixo DOIU

ANNO DE 1831.

AVISO DE 5 D);; AGOSTb.

PORTAnB. DE 5 DE AGOSTO.
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]\lanuscr~p(o aulhenlico.

COJ);'tando ii Regencia , em nr,me do Impera
dor, pelo auto de visita a que procedeu o De"
~embatga,ll1r Promotor da Justiça, que a ta
rimba tia prUio das mulheres nas cadêas ola Re
lação se aeha arruinada e em estado tle (lahir,
manda a mesma Hegencia , pela Secretaria de
Estado tlos Negocios da Justiça, que a C'lInara
Municipal desta Chlade remella çorn prgeocia ú
feferitla Secretaria de E,tauo o orçamento da
despeza que he oecessario fazer-se com o concer
to da rlita tarimba, Palacio do Rio de Janeiro,
em 5 de Agosto de 183 L-Diogo Antonio Feijó.
- _1. eha-se. d (l. 77 do Liv. 11 na Secretal'ia da
Justiça.

POnTARIA DE 5 DE A.GOSTO:

Cul!. Plancher.

Constando ~I Hcgencia que algnns Professore
Publicas ue Primeiras- Ldras deSta Cidallc nfio
tem manil'estaclo a acth'idade e energia neccS
sal'ia no ensinu de seus IIi~ciplllos, 'nem a boa
ordem e poliéia interna das Aulas que ,lirigcDl,
e não podendv a Camara Municipal satisfazer
com a de\'ida .~fficacia, e em \'irlude ua Lci, ao

l\lannscripto authcnlico. ~ encargo de vigiar sobre II edUl~ação primaria da
IIIm. e Exm. Sr. - A Regencia. a quem foi mocidade, por se lhe accumularem muitos ou

pl'esente o officio de V, Ex, ue 8 do mez ante- tI'os importantes e urgentes, qUIl não meno p.xi
cedente, cobrindo a representação do Supremo gem a sua attençãll e vigi!ancia, a mesma Re
Tribunal de Justiça, relativa it duvida que o Se- gencia, comencida dos bons desejos com que a
cretado orrereceu sobre a cobrança da~ custas, Sociedade Promotora da Instruccão EleUlcntar
mal1lla, em nome do Imperallol', declarar a V. se prestúra a hum seniço de tant~ inter.essc pll'
'Ex" para o fazeI' constar ao mesmo Tribunal, .blico, e tão analogo ii sua patrilJtica instituição,
que para u cobrança referida sc proceda do mes- ",lanlla, em nome do Imperador, pela SCCI'~t~·
ml1 modo que e pratica a respeito <lu todas as rIa de Estado dos Negocios do Imperio, rarllCI'
outras ílividas da Faz"nda Nacional, passanuo o par ao Concelho lIa sobredita Socicdad~ que
Secretario buma certidão do import!! da~ custas scr~1 muito do seu agrado que, pOl' meio de hu:
depois de eontaua nos autos, com declaração ma commissiío de seus membros, tome a seu CUI'

da pessoa que os llevel', a qual será enviada -dado o exame sobre o estado adual das refcriJa~
por V. Ex" na qualidlllle IIe Presidente, ao Mi- Aulas, notand6 as irregularidades, excessose"~'
Oi5tl'0 e Se'cretariú dJ Estado dos Negocios da feitos que neHas encontrar, e prop(lnllo, Sfl ror
F"7enJa , afim du ser por ali remelliua aos r<:s- llecessario, hum plano sobre o seu melhoraOle~'
pectivos Juizes dos Ft:itos:.la mesma, pam sl~I'vir to e I'eforma no melhodo do seu ensino. Palacll'
de fundamento ao 'processo executivo, encarre- do Rio de Janeiro. em 5 de Agosto de 1851.
gados ue fazerem as remeSS;lS ao Thesouro nesta José Lino Coutinho.
<":ôrte ou nas Provin.0ias , pelo modo por que e
fazem ;, s tle outras quaesqucI' eobranças, pois,
nao deixando du villa alguma as disposições da •
Lei dt~ 18 tle Setembro Ile 1828, .. rI. 59 e 41, e
lIa Be (\lução de 20 de Dezembro de 1850, art.
Li~, sobre a natureza de taes di~idas , não póde a

e 9 do passauo, sobre o requerimento do Tenen
te-Coronel Manoel Joaquim de Souza, respeito
aos autos do Juizo da Almotaccria, que se achão
amontoados sem invental'io em hum quarto da
Casa de Aurliencia uaquclles Juizes, manda, em
nome uo Imperaclr.r, "da Secretaria ue Estadn
dos Xegocios da Ju~ti~;a , que a mesma Call1i1ra
determino ao Esçriviio da Alml.tacllria, se he
vitalicio, que faça (\ dil'i!lão ordenada no Decrc
to de 26 de Agosto de 18So '" aliús que avise para
se mantlar a esta Commissâo hum dos Emprega
dos dos extioctos Tribunaes, e, l!llpois dtl feita a
divi~ão e entrega dos pltpeis aos respectivos Es-'
cl'i"ães de Paz, o participe ii mesma Secrlltaria
dI: E~t~r1o. Palacio 110 Rio de .Janeiro ,em 5 de

_ Ago~t(l de 1851.-Diogo Ant'Jnio Feijó,-Acha,
~e fi /l. 76 ov, do Liv. I I da Sccl'et(lria dll JustL! li,

"
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Constando 11 ,Re,gencia ,qne em aJgumas A 
la Publicas de Primeiras-Letras desta Côrte
não ha a necessarianfrequencia c applicação dos
~I~mno~ qoe nell,\sJ;ãq,matriculad.os! ,n~ .3' aC
\in.dade indi ,p,ens~,xel nosl\lest,..~s em, os ins
tru,lr. c e~ucqr. co~no Ipes incumbe p seu magis
tcqQ, .chegaudo até ao _excesso de,sahirem das
Anlas nas hor,1s do estudo ,para negocios parti
culal'cs, manda ,1 mesma Rege}lc)i),., eD;\ nome do
I?Jperador, pe!a Secretal',ia d,e E todo dos Nego
CI?S do Imperio, que aCamara Mllnicipal desta
C~dadc',Il~ observancia do que dispõe a Lei do
I de Out~hFp de 18~8, ti~. 5" art. 70, faça Yigiar
e crupuloS4mente, por, meio dps Fiscaes, e~ ca
~a h.un;\ do~ seus dislrictos, o regimep das Aulas

nbheas d,e Pr\meil'as.Letras, qu.e neUas estive
rem c labelecidas, notalldo nos l\lestres tudo o
~?e , rór contrario á bpa orde~ elo ensino, e nos
~clpulos a sua morigeJ;ação e apr<TVeitamanto ,

: a, ~utro.im, por bem, que a meSma Camara
?lorJ e aos Fiscaes para pass3.flltlI, em sen de

lldus lempos,. aQS referidos ,UllstJies a~ cortidões,
ql1erlcvelJl.,é!p~esc~tarno. Thesouro Ilubli«p para'
:b,L'l'~m"O~se~s or\l.en.lldo~, sobre ,o exercicjo

IIOhvo 1!Q. 6e~ iJI1ag\l7te1:to; <,piando P?:o sc lhes
TOYO VI.

oJfereç,a motivo para o co.ntrario,. e de que de,vão
f~Z«!r a conveniente, p~rtir,ipação. Palacio dO"Ri.O
de. Janeiro, .em 5.de ~gJ)sto de ~g~J.-JoseLI-
go Cqulinbo. , _' ,

EXp'edio-se Aviso na mesJ,Il,a ,dola á Bep.arlíção
dos Negocios da .Fazendp. ,

PORTARIA. DE.5 DE AGOSTO.

J doll.' Plancher.

l\landd a Regencia, em nome do Imperodor,
rela Seoretaria de Estado dos NeS'0cios da Jus
tiça, remetler ii' Camarq l\luuicipal desta Cidade
o olJici() incluso d'o Desembarglldor que serve
dcChanceller,da ·€asa da Supplica'Ção, datado de
50 dó pa:ssndo, acornpanhal1tlo a oopia da Por
tar~a POI' clle expedida em ,28 de -l\laio pDS, ado,

,como que ficJ alisfeita a repre entáçiio da Ca
D'lara de 19 do dito mcz, pedindo pro\·itlenci:L'
para fazer effecti "as as mulla. irnpo las, na con
fOl'midade do Codi~o Cl'irninalJ Palneio do Rio •
de ,Jaheiro, em 5 de Agosto de ISÕI.-DiogÓl
Antonio Feijó,

IIIm. e Exm. Sr.-Shbre o objecto que mo·
ven a representação inclusa, qne me foi presente
oon\ o Aviso 'de ~8 do corrcntCt tenho a infor
mar que o meio de que a C3mara l\lunicipal se
quel' prevalecer quanto ii gestão dos interes Cti e
prQventas du l\lllnicipio, pelos J ui1.cs incumbidos
de hum proouratorio omcio, não póulJ.tcr lugal'
algum, porque vale o mesmo que ohriga-Io ao
qUé a Lei Dão manda ~ c e tabelecer humn
quasi Lei sem utilidade publica. O outro de l'eler
os condemnados, e suspcnricl'-lhes a linança do
rol de culpado~, he desnecessado, porque o con
demnado, pára ser solto, depende de hum julga
do no mp.smo processo', pelo qual os mesmos
Juizes da'eondemnaçiio, 011 outro legitima e no
meadamento substituintes, assim o declarem,
segundo , designação do dia do cumprimenl-o, e
c6nheéimenlos juntos ao autos, que sin;úo de
quitações ao mesmos cO:1demoa lJo , ~endo me'
mo os pobres subordinados ú pro\'al'-se taes,
O outro meio indicado para que os Juizes ClIm-'
pr'ão ex-officio os arts. 52, 56 e 57, he compre
hendido no antecedente, nem he Illwquivcl pe
los Juizes, c sim promo\'ivel pelas partes inte
ressadas, a sabcr, pelo accu~allor, se o tem, e,
não o tendo, pelo Promotor ajudado do Solici
tador d:: Justiça, pal'a o que he da "endieta pu.
b1ica, e para applicação do meio substitutivo ao
pagamento das multas, e pelo proprio Procura
dDr do ~lunicipio, 'quando os rilos possão, depois
de terem feito as i,ndemnisaçõcs, satisfazcl' as
mesmas multas. Eu havia, para bom serviço, e,
tão- fllci! coll\o prompto implemento ,lo CO,di
go ii respeito, dado a pro'Viuencia·, Cnn tantc do
dOt:umento jnnlo n. I, e me pcrsuaun qne t' 5a
he a que importa ratificai'. O Procurador do Mu
niçipiQ ,recebe dos Escrivães as yerba , pr0010\'e,
e qQilndp~nii.o recebe no tempo ma,rc~do as mui·
tas, po~ml,loica-oao mllsmo E·Crl\'<lCl, que log'o
jumarflllo,s/31}tas a participaçãn, pl\ra que ao I'éo
corra. ;logo; e se lhe applique. li subrógaglio :e,
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CoIl. Plao!:her.

l.

qu~ sq te~ j)orta~o ~Iguos Lentes do. Curso Ju
ri~co dilo Cidade de S. P~ulo, D9 desempe~bo
de uas' o'hrigaçães magisWfí~e~, ,sendo indiffe
rentes niio só ás falt~s de (requencla de seulõ dis
cípulos, como ainda mal~ ao bom ou múo quila
te de ~eus e~s:e exérmcitiS Iitterarios, appro
vaodo indiscreta e.Pli1 oiciosi\mente a todos que
se nprcsentão aos exames, com manifesta affen
e.. dos' hedllm'er.'itos; ,viólnçáo dos Estatutos e
descred'Íto d~ tãO" util estabt:lecimento, 3penas
c1'llado; eflrme 'á'Rcgencia" cm lev3r sempre as
mais auéntas 6 escrupulosas vistas sobre todas as
Escolas do Imperio; iparâ se tiJlar dclla-s o dese-'
jado fim, o da ihsrruogão' doa moC'ida'de, não pôde
vor, Scm grande "es\'l'anheza,' fAo escandalosos
abusos; e espera que ti'01 a em diante os referi
dos Lentes, eme~dando hum tão feio oomo i1
legal procedimento, scjão mais ponluaes e exac
tos no cumprirnentotle seus d'cveres, afim de
Ibcpouparem u'Iteriorcs dia 'oóores; e eOlDo pos
sa acontecel' q lC"Hio Je~al admoestação não pro
duza a devida reforIria" 'ãrdena ' a Regebófa, em
nome do Imperador, que V. Ex., cuidadoso em
pesquisar a 'c0!1du~ta, nãp ó ~05 d! cifulos, com!>
do me'tres que coínpoe éssa E cola de Direito,
informe todo os annoS') Qu,qüando assentar mis
tOf, do lluC fôr oceorrendo ~e,spei~o,afimde ,se
er~cedcrno ,rigpr iJa ':f..ei contra os qu'e, se desli-,
zar'~/ll da tal'efa que tão' "oIunt'a~laÜlent~ tomátão'
oure IS!" de"a'pre~~~'~, e,en?iú~l\ ~andaq ~ que

esle seja lido ém Ccin:greg~çao 'pa~a ehegar ao
~o~~~cir'nent6 d06 dltbs Lente~. Deos Guarde I ~)

. V,.'lti: Ph~aclo do.,J\,q ae Janeito', ,em 5 pe Agos
t~,,~~ 18S1.' -:-Jo'sê Lino Coptin~-o: -Sr. José
de To)~dÓ Rendõo. ' -,', "I '

1 ,
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e i IQ1p. avulso.

:rlJa1.' (\ ~e .. ·,~r:., A llegel}ê~a '.' e~ 'nolue ~9
rm peradol' ; 'ha p'0I: bem que, na Bibhothcca a"
cidna!. desta Côrte se facilite a leitura 'das Colhàl
J,>eriodicas, que parà ali fôreiÍi l'emetlida5 da Se
cr'etarÍll de Esrado elos Neqocios Jijslrall,~e~rlJSi

65 pe~ 9,as que as 'proc4 rareJl}.,-. afim, d,e .~eJ~\f.~
rem na hisfori~Jdo, tempo. rfeos guarlle..a ,Y~
Paço, em 5' de akosto de 1851. 7:José Lioll 'f0Yfi
tinho. - Sr. Bispo de !AoemUl'ia. -Ac/'a~e!ll
Diario FluminellSe n. 54, vot. i 8. •

Expedio-se ~viso na me~ma ~a~, á Repartiçao
dos Negocios Est'raogeiros. . J ,

AWlS9' DI' fj DB AGOfi'11(). ~

. lmp. anUo.
" ' ... J •

IIlIn. e ~xml Sr. - Sendo pl·e$ente.,A Regeo
ci1\ o~ Estatutos da copi~ il1eJus.a, novalllente,ll~

gallisadps pela Socie4ade):AI1Xsiliadol1a d:t 1M...
tria Napional, afim de sellv.i~·em de regimenllM
trabalhos a qu~ I\dita Sociedade he destinalà,j
mesma Regen~a, ten40 .r:nadural1leote ponde..
tlo.sobre o objecto dos dit@j;. Estatuto, jl' uliu.,
de que delles póde resultar ú Dação DOS ellili
tas ramos de sua industria,:ba por bem,-emnmí*
do 1m peradol'~ approva-Ios, afim de que teohi
a devida execução. Deos guarde,a V. Ex. P.íll'l
em 5 de ~gosto de .J 851.-J0sé: iLino CoutiqbqJ
- Sr. :Visconde de Alcal;ltara.- Ácha-se,Ro,Die!
rip FtumineTlse n. 54, "o.l.- lS. . " ',' ).,

'.'

AVISO DE' 5 DEkGOSTO.· •
:.1

lQ\p, aV\l~o.

IIlm. e 'E~'. 151; - Em offlcioJ t1e 51cflMIÍO
proximo passado, do Encarrega'def(te 'Negooiá lo:!
te'rioo do' Imp,erio em ·S. }>ctêl'sblíl'gà, sebi
Ü'ommuoica d'lsegoillte: - A'tém .uosctlIlllllS pt~
ve'nientes de- huma ~u'erra, ô ha!:JiúHile. d~ W'il'
50 "ia éSlãó' bffré-I\'do maiS os ter rÍ\'ei' till'eltmdo
contagio cole 'a1morbus,' tfúe se deetái'o'u óaqü~
Cidad , se~'d~vida levado ~iéros ptltMi~o RUI'
o ; 'outro lanto acooteee oâ'Lithl\r 13, tJndenm'

bem'se mOBifesfe)U li miismà epid~rrt111', :e como
ellá jil" eri te' ém algoó portos nu s(}S' ~ oBre o
mar Baltiaó, ná me demol'ó' cm pal·til:ip....lo
V. ,:gx~ ,dOUl de' qne o Gov'é'I'DO de,'. . .
!,ossa 'lNóar lis pró vithlOOiC1'~ que III? par~
oece 'Sal'ias rélath'm IUe dos navios que, ah
dO'(»'s'í:Iitosporlos, 'se dirigi't'étU 8US clestel'm á
rio 'tEsteGO'Verno mandoli já"/!- la'1'Jetaer h1/ill
qu,~reilte(}ál em Narva, a 30.l.egllas de Pet~sbtl~
go; SO'hI'C a principál estrada 'para .a l'OISSI3,l:,
onl! presentemehte sê fazem áS çõmmúnloa,..:.;,~
em quasi tada .a HOrbpa. Rogw pbis'll . .
heja de <Iar!a's 'p:rovidéiJtiás ~ú'é juttar'êO~

AN'NO382

Logo que haj(j. il)lposiçã de multas, o Esorivão
do Feito em que clla tiver tidQ lugar a indicará,
com todas as circum taneias relativas ao tnultado,
ao Procurador da Camara l\luóicipal; para· qlle"
elle promova a entráda no COrrll do Munic1pio
no termo m~l'cado no art. 56 do Codigo Crimi
nal;' e. quando se não verifique ,I o façaJGogO'
constar para que 'o .meio subro~ati\'o pos a ter
lugar nos lermos precisos e littel'aes do mesmo
artigo; e po são satisfazerem-se os 56 e 57 : esta
seja iQtirnllda, b lodos os Eserivães Crimjnaes que
cost'umão responder ús folhas, para que de mais
tambem no rol dos culpados se faça carga da
cireumslancia relativas quando a falta de paga
mento da multa inlluzir a detenção na risão OIL
a le\'ada a ell~ segundo os mesmos art5. 56 e 5,.
Dar- e-hão abaixo desta por inlimados;e,ao Es
crivão Lopes de Fjgueiredo encarrego desta dili·
gencia. Rio, aos,t:#ft d,e !\laia de .851. -Nubuco,
Presidente. - Está' cO\1fQrme. - O Guarda-])Ióc
da Supplic;lÇão inlerino " JOão de Oli veira e. AI.,
meida. - Aclta-sQ 110 Diario Fll.{.tni~e7lsc 1l, 55,
vol.•8.

Documento 1/. ••

A IODE 5 DE AGOSTO.

Imp. a\"uI4o.

IIlm. c Exm. Sr. - Não se tendo ainda rece':
bido nesta Repartição os esolál'ecirnento que Sll

pedirão ú ue V .. Ex. no ,\.\'isos de ~2. de Outubro
de 1830 e 9 de r.~ar'!r-'b.do cor~lÍt'e linDO, relàtival.
mente ao qu áconteceu em Pernambuco com Os
gencl'os salvados do naufragio do Berganlim'
Americano OFÍímte, vou I'ogar a V. Ex. 'IUéil'll
ter a bondade de habililal'-me' a responde'r altest
resfleito ao E Ilca'rr ega ti o de Negocios'd\:)~Esfados
Unidos da Amerioa, <júe exige 0000 oI'gcncia a
deoi ão dellte ne~oció. Deos glIarde a V. Ex; Pa.
la()io do Gotétoo, em 5 de Agosto' de 1851.-'-

quanAo haja recébido, apresenta ao me'Smó Es~
crivão II conheci1I;lento ao 'deposito da multd,
para este il unir logo aos.anlos, afim de que ne
nhuma das escalas, gradações.e circumstátlci'ás
do Código, f31\~ç'a"Ôu !l'jntelTOmpa hum mo
mento além do necessar!lJ.' Algumas condcmó:i
ções para as despezas-se-ha leilO, c constão ua Re
lação em o. 2; terp sido/.porém, e~ os prQccssos
anteriormenle formados, e çm que os I'éos não
fizerão alguma redam áç50, segundo o art. 509
do Codigo. Pal'p.c~·me, pois, que ~JJ h'!,via prel'e·

, nido os desejO" olta Cilmara, e por hUln modo não.
só mais facil, mais 'pro.mpto, rqais.ll:glll e menos,
complicado, e que tanto ma-i& seguro heql,1an
to precLa pa . a a er a cs ripturação nesta parte,
porque mandei org'anisal' hum livro só_de~tinad(f
a taes a sentos!t averbilçõe , para segurar a l'p.s
ponsabilidadll. d05 Ju~zes, e dos J;:scd vãl)s dos fei.
tos, ou para que ella tl rp.l:onhe.;:a. V. Ex.,., a
qu~m Deo. GU3\'de. deliberará :;egundo. mais
justo e con,yeofente fr,ir. Rio, aos 50 de J1,11ho .de
1851.-Illrrl.. e Exm. SI'. Diogo AJ;ltonio Fcijó.----;,
José Paulo de Figueirôa Nabuco Araujo.
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OiOlll.eB sobre este, pond/lroso assumpto. Deos
«uar.ie a. V. El[. Pillacjo do GQV. roo, 5 de Agosto
do. 1831.:- Franci,sco Ca~neir.o de Campos. 
Sr. José Lino ~ouLinho.-.d4.111.-se no Dia,.io Fin-
minell#Ift. 54, fiOl. .8. . _ . , . .

-.
'ÚTSO nv.'5 DE AMSTO.

Imp. avulso•.

Illm, e Exrn. Sr, - Tenllo·se reul'ado da Pro
,ineia das' Alagôas o ex-CommancLmte ila Ar
ma' daqlIClIa ProviQcia, Francisco Samuel da
paz; Furtalt9'1~e Men~onça I levando indevida
l\leote C9Q\~igQ .as rel~ções semestraes do anno
~~ 3"0, pr!Ocipios de :5 I',e mesirio 'alg~'r;ts exem
plares, d'e ~ecl'etos e Consultà' e reclamando o
actua! t's)\~milnd'ante da Armas lias ~\.Iagôa 'se
mclharl,tes pa'p'eis; que ali são preçisos e indi 
peosaveis, d?terrnina a Rég~nda , em nome do
Imperador~ q'ue 'V. Ex. tljlija' do dito Paz que res
tiloa úq\lella Sec~tada dQ Commando das ,hmas,
~omo lQ'e cU;~llre', Js'J.ll:e.iínos papeis. O que por
~çjpq,~ V. Ç"x. parla &l,I~ intellig'encia e execução.
.»~os guardll. a,Y.;.lt~, ,falaci? dQ Governo, em 5
d~Ago~to de 18~1. -=- Manoel da Fonse~q Lima
eSUva.-Sr. Jose Joaquim de Lim<l e Silvo.
itl,a·se no Diario FlttminellS'J n; 5.1, 'Vai IS.

AVISO DÉ~' 5 DE" AGOSTO.

Imp. avolso.,
11Im. e Exm, -Sr•. - Rui.reSposta ao omeio de

V..EJ:.~ data40~do I· 11,0 corrente, que acompa
DOOU a foliJa dI,).."yencirp.e~tq annnal de 2:000:t/J

r~:, arbilr<klos par? o Omciol-Ma'ar da Secretll
n~ do Serulllq, Jose P~lJro Fernande5~ e em que
eXIge. lhe eja satisfeito ~llrante o aUllo financeiro
acl~al ;GeSs~~do podss'o ,a ~ratili'éãção que per
cebia como rO.tíici-al-hIaior jpterinoda referida
S~retal"ia1&~mpre-~" ~a·rt,ii.1 par. a V. Ex. que,
nao se achantlô ui rei do orçamento. \"otada peJa
A~ embléa Gçl:arpara "estal'desp~~a'? 'mais do q le
al~portànCla 11<i 'ohr daa (grat'ilicaçiio , só pó,le
oal\p. Ôm-pial·nlaior ser ,cdntemp!auo dm;i o,v~n
CI~'ento ,lIé. z;ouqo;'ft) r5. pal;ll b futurri Hllno linani lro , d~ 1.8'511 ii. J§55.. Deos [uaruÍJ, a V. Ex..
aço., e.6 5 ~le A.~osto· de 'iS,)I. -Jose.JJno

COullIlno••'::"- Sr. 'Visconde de Ca'ei11!:. -;1cha-se
~o Diario Filtlnt~ense n. 3" vol. I~.

n.Ecn ·i}.o n'É 6 DE .l.GOSTO.

C~ll. Braz.

Pe! lle,gepcta ,_ J o.omll ,~I) Impe.i-ooor 10 Sr. D.
tecli-o lT, &fU execução do ilrt. 16.da Carta de

~ de.6 ~ie J.unU9 do co'rrent9 .aauo., uecreta:
o A 1I1ad,ç. do Rio Je Janeiro he di ddida em
luat B' . ,
III' 1'0 alr~05, eom seus ~Oépee.tivp,s Jliize Cri·

Jnae '-lIUe terã,,? pW: mstrictQS : ,

la ~ ! .. As Frcguezi~ de SaotlJ Rita -e Cande-
~~ ,

liota"f Ás. f'~I1&U'é~a:l ~e Sr Jos".~ S. Joãp,Bap-
a LagJJ" d<;Jlollr}.gp· ,de. Fqlitas. '

O 3.· A Frcg.lHlziil do SaCl:aglllqto sómente.
O 4. o As Freguezias Je Santa Anna e Engenho

Velho.
. Diogo Antonio J;eijó, etc. Palac:Q dI? Rio de
Jaw~iro, em 6 de Agosto ,de 1831, 1p. d.1 Inde
p~ndencia e do ImperiQ.-Fraocisco de Lima c
Silva.-Jo é da Costa Carva.lho.-João Brlllllio
~l\looiz.-DiogoAQtonio Feijó.

AVI o DE 6 DR AGOSTO.

l\Iaouscripto autbeotiC{).

A llegencia" em nome do Imperador, a quem
foi presente o officio de V. S. lle 30 de l\laio ul
timo, manda re ponder a V. S. que tão infunda
da pareceu a dllvid(l "otL-ada na Helação sobre
li maneira POI' que de\ão ser 'mpostas ii penas
marcadas no al't. 18, n. 10, e no art. 45, n. 2, do
Codigo Criminal, oomo judi,.;io~a a intelligencin
dada· P01' V. S., e arrereeida na ,segunda parte
do dito omcio, relativa ~ devérem os réo de me
nOI' idade apresentar certidão delta' 'lntes da sell
tença final, afim de 1I1es aproveitar os ref{;ridos
artigos Jo Codigo, e de praticarem o me o os
que~ acha.odo- e 00 cumprilpento da pena (e ga
Ips, ti vererp a idade de 60 al,1nos; para lhes po
dú er. tambem apRlicadaa limitação ou decla
ração ao n. 2 do art. 45 I·eferido. Paço., em 6 de
Agostn de IS51.-Díogo A.ntonio Feijó. -Sr.
José Paulp de Figueirôa Nabuco Araujo.-Acha·se
á {l•.54 do Liv. l' especti'Vo da Casa da Suppiicação, e
no Lio. 11 da C6rt6 na Secretaria da Justiça.

A VISO DE 6.DE AGOSTO.

Mao05cripto autbentico.

Tendo le,vado á presença d3 Regencia o omeio
de V. S. de 26 de laio ottimo, em que pondera
a maneira por 'lue se podem apress.ar as folha
corrida]!, e, pare~cndo li mesma Regenci3 muito
altcndivet' a SQrte dos pre I) , cujos pl'ocessos
prolongados ainda mais se difficultâo ptla falLa

. das -ditas Colhas el:1 tempu, manda, em liome do
lmpel'ador, approval' a ro~dltla que V. S., pelo
seu zel.o á hem 1ilaquelles infelizes, pJropõ~ sobl'e
este dbjecto. Ocos Guarde a V. B. Paçw, em 6
de :.\go to de' I S51..-Dio~0 Antonio Feijó. -Sr.
ffo~ê p,a'ulo de Figueirôa Nahuco AI·3ujo.-Adm
-se'á fi. ,8 iJ. do LiTJ. I I da Côrte na Secl'etal'ia da

-'U l1.stír:a..

:!VI50 DE 6 DE AGOSTO.

lIIanuscripío authentico. l

mm. c Exm. Sr.-A. llegencia, em nome do
Imperador, ha pOI' bem que V. Ele, faça expedir
a ordens conveni. ntes para que ejão dispen
sado .10 seniço miliLar o OlIiciaes ~Hliciaoo

que fôrem E:mpreO"ados pejo Juizes /Ie Paz de ta
Província... n cooro midade da ultima Resolução
a e le respeito. Deo Guarde a V. Ex. Paço, cm
6 de Ago to de 185t.-Díogo Antonio Feijó.
Sr. [\booel da Fonseca Lima e Silva. -Acll(I·se ti
f1.. ,8 do L.i:D. II dJl Secreta.ria. da la$tiça.
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AVISO DE 6.DE AGOSTO.. .....,

AYISO DE 6 D,E ,AJlOST~~

lmp. avulso.
. J

IlIm. e Exm. Sr. - Convindo qU~ do,~~
drão 'de Cávall'aria de I' linba ,. aquarte~b
Praia de D: ManoeI, se pre.ste ao'Time'úte
nel,C?mmandantc do de~taeatriepto' -de CM
ria que se acha ás ordens do'lUinisri"ó é s:
ri.o, de Estado dI:! ,'NegoCios da"!.~s,i1~~_ odbot
XllaO de força que em qnáhJuer occâslab, es~ ~
Denle-Coronel requisitá1' 'ao ~Commandan
sobredito Esqua~rãp, ~etelmina li- R~geofrf
itome db 'ftnp-erailqr, qu'~ .: -ex., exp~ç~;r..
ordens para ó dlto' ftm. Dilo!' ~ut de '

Im~. avulso.

Illm. e Exm, Sr. -Tendo o Chancellerda..B~
lação des~a Cidade, dado ç,?ri~~ d&l~laveremC~&i'
do ulti[Ill\mente aa Fortaleza dq uiquilá1a ,!t
presos de Justiça pelo .ni{\Ô ,Jstado dbqu'ella ~n,
são, representando, por essa bdcJ~ião, o neb~l
dade de reparal'em-se lodas as' ni3is. que iii
tem no mesmo estado de ruin~, manda aRéteo
cia, em nome do Iahperauo.r, que V: Ex. reco
mende Í1 Camara' íU unicipal o melhoramento \
referidas prisões" oonion~"de ~ua compelenClI:
fazendo Ilppli~,ar pa~a,_e8s~,fi~ não 50 ás.rendá!
'do seu 1\1 unicipio comQ p,hrtleularmente a ,"uan
tia que, pela lei dó, orçanlento dQ cOI'f!lP~8JDIIO
fiOllOceiro;'foi1de'cl!eiada E,al'a este mesnlo ob1ecl~
Dcos guarde a ',V. Ex, Pp~ac10 do, 1;lio d.e.Jan ~'
em 6 de A.gosto de I 85'k-Diop'o Antomo F~II'
-SI'. Pl'esidentç da Pl'ovintia da nllhia.-ÂcAl'
se no Diql'io :Fluminens/J n. 50, vol. i8.

<

AVIS/) D'E 6 DE AGOSTO.

L

PROVISÃO DB 6 DE AGOSTO.

Imp. avulso.

Bernardo l'erc'il'a de VaseonceUos, etc, Faço sa
ber ii Junta da Fazenda da Província de Pernambu.
co qoe, sendo presente'áRegencia do Imperio o seu
oflieio n. 7 JIi 9 de. Fevereiro do COl'l'ente anop,
acompanhado tio requerimento de Frei Franc\sco
do S. José Belém, em que pede a i~el~ção de en
trar com a quantia de 2:706.Jt> 1551's, pal'a esle
Thesoorn, e seI,' l1esonera<1o da fiança que prestAra
na Secretaria da mesma .Junta, hu por bem,de
terminal' que não tem lugar a pretenção do sup
plicante, p,arque estú em vigol' a Porlaria de 15
da l\Jarço de J 825, e de)'e conti\1uar a ler cum-'
primenlo, e qUI) a Junla ohl'igne ao Synclico ou
ao seu fiadol' a reposição da uHa quantia, quando
não apl'esente o respecli VII cuuheciUleulo da en
trega feita neste l'ITC&'"OUTO, a ·signando·se·lhe
para este fim .hum pra~o l'azo~veJ.. O que cum
prirá. João 119dli~nes.da Si"a a fez no Rio de
Janeil'o, em 6 ,'de .1go lo (le 1851. - Candiuo
Caldeira de Souza, Ajudante tio Conladol' G~ral,
a fez escrever. -- Bel'llaruo Pereira ue Vascon
cellos. - .dcha·u no Di«riQ Fluminense n. 62,
vol. 18.

Imp. avulso.

111m. e Exm. Sr; - Détermina a Regenda. em
nomc do 1rnlHh'ador, que, sempre que o l\linistro
e Secretario de Estado d'os l~egocios da Justiça
requtsite, por escripto, a V. Ex. qualquer força,
lh';) r'esle imrYlediatamente, devendo tal'força
ser po.r tUe àp'plicirda. O que participo a V. Ex.,
para 4!le nesta conformidade o haja de exeClltar.
'Dens guarde 'a l~. Ex. Palacio do Go\rerno, em 6
de Agosto de 1851:-l\lanoel da FOQseea Lima
e Silm.-Sr."Jmé J,oaquim de Lima e Silva.
Acha-se na' Dillrio Flumin.ellse n. 58, 'Val. 18. •

lmp, avulso.

'Bernardo' Pereid de Vasconcellos, cle. F~co
saber á Juntada Fazenda da Prol'incia das AIh

·Bf.:

.PRÓVISIo DE 6 DE AGOSTO.

A-vISO DE 6 DE AGOSTO.

lmp. avulso.

IlIm. e Eim. Sr. -llesoh'endo a Regencia,
em nome do lmper~dor, que fiqoe sem en'eito a
Portal'ia de 50 de Dezembro ultimo, pela qti~l,o
ex-Imperador perrnitth'a o desembarque de Lui-z
do Rego 'Ba ....eto e úe ma família, 'logo que apor
tasse a esta Capital, a-s~im o participo a V. Ex.,
pal'a que ne La conformidade ~e sina expedir as
con \eniente~ ordens ao Oflicial do Registo do
Pono. Oeos· guarde a V. Ex. Paço, em 6 de
Agosto de 1851.-Jo é ~lanoel de l\loraes.
Sr. l\lanoel da Fonseca Lima e Silva. - Acita-se
no Vil/rio Flumillense n, 37" :vol, 18.
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Palacio do Governo, em 6 de Agosto de 1831.
Manoel da Fonseca Lima e Silva - Sr. José
Joaquim de Lima e Silva. - de!la-se no Diario
F/mninelwJ, II. 39, voto 18.

AVISO JlE 6 DE AGOSTO.

Imp. avulso.

111m, e Exm, Sr. - Constando que o Tenente
General do Exel'eito Portuguez Luiz do Rego
Barreto eslú n chegar :10 porto desta Capital,
determina a Regeneia , em nnme uo Imperado/',
que V. Ex. expeça' ordem ú Fortnlcza do Regi 
to para o não deixar desembal'car , dando logo
parte, Deos guarde li V. Ex. Palacio do Governo,
em 6 de Agosto de 1851. -1\lanoel da Fonseca
Lima e Silva. -SI'• .José Joaquim de Lima e
ilva. - dc/la-se no Dial,jo FluminelHe n. 39,

1'0/. 18.

AVISO DE 8 DE AGOS'l'O.

J\lanuscl'ipto aulllcntico.

Iuclusa acharú a participação sobre o flstado
,la Cadêa e p.'csos della. O Governo enoarrega a
V. S. de providenciat' pela melhol' rórrna, requi
itando o ti uxilio ne 'essaria, e espera do seu zelo

Q prompto e exacto desempenho neste negocio.
Cumpre iguálmente dâr as Ileeessarias providen
cias para prender-se o réo qne escapou de Santa
Cruz (*), que se tem visto na I'ua da Valia de ea
aca azul. Palacio do Rio de J:l.j1eiro, 8 ele Agos

lo de 185L-Diogo Antonio Feijó,-SI'. Presi
dente da Relação.-/lc/tll' 'e' rI (l. '5{~ v, do Liv.
l'e"pectivo da Casa da Snpplicação.

A.VISO DE 8 DE AGOSTO.

l\Ianuscripto autheD,~ico.

Exm. c Revm. SI',':"-Repl:eSe'1tando novamen
te os moradores do Campo e Praia de S. Chl'is
tovão a falta que exp'erimentão de soccorro' es
pirituaes, sobre o que em 12 do mez anteceden
te foi enviado a V. Ex. hum requerimento para
informar, ol;aena a Regencia, em nome do Im
perador, que f. Ex. euvie com brevidade a in
formação exigida, porque, sendo necessario tle
ferir ús partes, e f~zel'-lhes justiça prompta,
cumpre que V. EIC. dê tambem \mmediata sati •
fação ús ordens que se lhe expedÍl'em, e que, se
pela Constituição ou pela Lei V. Ex. se acha des
onerado do seu exel'cicio pastoral durante as ~es

ÕlJS legislílt["as, c(1[)virú que entretanto desi'g,ne
quem faça as Sl,las vezes, afim de evitar-se ;6 iu
conveniente . dfl moro' grav(lsa, ás partes e ao
erviço puplico. l)eos Guarde a V. Ex. Paço, em

li de Ago to de.1851.-'Diogo Antonio Feij6.
S~, Bispo, C~pctlãô-l\lúI" -delta-se. d {l. 80 ~o
Lm. 11 da ·Côrte na Séfrelaria da Justiça..

(') Em omcio Qe, !O,communiquei a prisão deste réo
o celebre José PorOrio do Nascimento, efl'ectullda na
'GoaI dos Ourives, lJstando em cOID;panhia do Capitão da

li era Flora.' . .

VISO' DE 8 DE A.GOSTO.

l\Ian~scrip.to allthentico.

A Regencia, em nome do ImperadoÍ', confor
mando-se' 0001 a informação de V. S.. nomclt
aC?s Desembargadores José Antonio' de Siq'ueira
e Silva e Luiz Antonio Barbosa de Oliveira pa
ra servÍI'em de Aujuntos II o Concelho Supremo
l\J:i1itar, em confOl'midade da I'equisição feita pelo
Ministro' e Secretario de Estado dos egocio
da Guerra. O que commuuieo a V. S. para uà
intelLigencia. Deos Guarde ii V. S, Paço, em (j
de Agosto de í8!h.-Diogo Antonio Feijó.-SI',
Jo.é Paulo ele Fi~ueirôn -ahueo Araujo.-Ae!la
se á fl. 79do Lic. II da Côrte na SeGl'etaria na Jus
tiça:.

AVISO DE 8 DE A.GOSTO.

1IIIlnu5cripto authcntico.

Em Tesposta ao seu omeio de 29 do paSsado,
manda a Regencia, em nome do Imperador, que
Vm. faça entregar as casas onde havião postos
de Policia aos respectivos pl'oprietarios. Deos
guarue a Vm. Paço, cm 8 ele Ago tO'de 1851.
Diogo Antonio Fcijó.-Sr. De embargador Aju·
dante do Intendente Gel'al da Policia,-Aelta-se
á (l. 79 v. do Liv. I I da Côrte na Secretaria da
Justiça. ----,--

AVISO DE 8 DE A.GOSTO.
,I .

Imp. a,uI80.

111m. e Exm..Sr. ~CutIlprindo e.t'..m o que vem
de resolver a CamaTa dos Deputad.tJ , passo ú
mãos de V. Ex., 1) Represéntação que incluo do~

Alumnos. da Academia l\ledico~Cirllrgicade.ta
Côrte, afim de, que, acerco della ,. tenha lugar o
mesmo que· já se pi'aticóu Ç"om. outras qu~ em
igual sentido dirigirão fi dita Cam"ra 'varias ci
'clndãos paisanos e militares, enviada a V.Es.
com omeio meu de 17 do PI'CXiÓl0 pas ado Ju
lho. Deo guarde a V, Ex. Paço da Caqlara tlo
Deputados... em 8 de Agosto de 1851. - Antonio
Pinto Chichorro ,Ia Gama. - Sr. J)iogo Antonio

. Feijó. . 1

Representaçàó.

Augustos e Dignis imos Senhores Representanté.
da Nação Brazileira~ .

Os Alumnos da -Academia l\ledieo-Cirurgica
desta Côrte ,'penetl'adp~ ~a m~i~ pungente dôr
pelos terrivei<- acont~eimentos dos dias 14 e 15
do corrente mez, julgão do seu mais sagradn de
veç vÍ!' d~pôr perante vós, o mais firme susten
taoulo da Constituição e da liberdade, que su c
tóroa real e inabalavel (Luando se firmll sol;>re a
ordem e os principios da recta justiça, a humitde
oifel'endá de todas, a8 suas forças p.ara coadjuvar
a manutenção da nossa Constituição e da tran
quillidade publica., Os referido~ Alumnos suspi
rão anciosamente pela concessão de buma tarefa
quo tanto esmaltll o glorioso nome Brazileiro.

.Academia Medico--Cirl,1rgic~cIp Rio de Janejrp
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A flc1,,''Cncia, cm nome do Imperad"9T-b Senhol'
D: Pedro II, 'ancciona e manda qUe se execute
a seguinte re'olução d ,Ljlembhia Geral Legis-
lali li : .

Art. unit~o: O· Gove'rrio fica tlUtotisadô li maa
daI' pab'ar a Pedro 'icQI!to Facgre t~n '. Capitão
qúc foi dá • Companbin do B.ltalhiiu de Caçado
res 'no 28 fIe- I' linha ''lo Rtército ,'o 01110' qU'e
lhe cl)ropel~llt·pHa' tempo que lhe faliu Vil para
'preenclid' o pl~zo'de 5'àóriOS-lle S'ell'tola! engaja-

19 de Julho de .851. ~A1tonio Joaquim Lopes
Lira, Joaquim .losç de Sanl.a Anna, Eugenio Par
dal C,lso Nogueira, Jo'aquim da Silva Campos,
Migllel Eug-ellio l ogueir:l, Jo~é Hento da UI/sn,
FnlOoi CD Roberto Cal' de BU5tamunle, i\lalloel
dos An;ns Cardoso 'PeLit, Alval'() AlltÓnil.l ~lar

cello;; Frllllcbco ele Paula Alvl\.fCIlJ;a, Silverio
Augusto de Araujo Vianna, Antonio Fl'<lIJoisco
P~reira lIa Fonscca, Luiz Alvo. d<l Silya c Ca ti
lho, .lo. é Gomes da.Foo eca ParahJba, Francisoo
Alves dfl !llIJUl'a, An[ooio Fe~ix ~Iartin', Mnl'ianno
Antonio Dias, Joaquim Marianno lljj AzevedQ ,
José de Pontos Fra'l1çn, AlltOnlO,j'erbÍl'U LeilãlJ,
Berna-rdo Clernentfl ['illto, Janual'jo \10 SnntoF
Sabino. Tarqllin'o .J o~é, da FOJlíieca, CI\r\o~ ~1aria

de Alldradé Salgado, João Gomes de l\lOllN,
l\laximi:lna llc SOITz:rVnlcnte Junior, Frnncisco
da Si/vn Lopj)~,J"sé Joaquim P<:ru.il·a, Antonio
Rudrigue tln CUllha ~ .lo. é Jnilquim Gonçal ves ,
Joaquim Antunes dó' Figueiredo, Caetano de
Bal'ccllo5 l\loritiho,,\Bernm'do Francisco J",s~iDia

no, Joiio Jos~ Rodri~ues Damilsceno, José Alves
lliJ Veiga" ,Feroanclo Jo,é da Fonseca, Jpaquim
Antonio M·ye tln Cunha, Herculano Augusto
La.oellcc CIJ<nhf\, Aó.tonio José Pereira lia Costa,
Cnmillo Ferreira de Andrade, l\Ianoel Alves de
lUonra, Francisco d,e Panla iUenezc<, Pedro J.osé
ViG~orinQ"ClaLJdio ,José Pereira da Silva, pomin
go .lo é Gonçalves lle ~lngalhães, Raymundp
Antonio Teixeira, Domingo de Azeredo Couti
nh{\ Duque tl';v:la, I.\lanoel Ignacio Bitaneourt,
Rufino Rodrigues da t Lapa, l\Ianoel Ignacio de
Figueiredo Jnime,iHllnoell,\odrigues de Oliveira,
José AugqstQ Ribt\irQ, João Pedro de Souza Cou
tinho, 'João AIl~onip de oJAra.ujo, Manoel Antonio
da Silv~ . ~larGos F.ral1cisco. Vieil'a, Jósé 'Vieil'a
de Almeida,' LIJ)z Jo.sé So-are , José Çustodio da
Fon eca Pues, Candido Borge 'l\lonteiro, J oaql1im
Leone! de Sou,zn, João José Femandes Coelho,
Luiz Cados da Fonseea, Hilario Jo;é da Silva
Pa '505, .lo é 1'>llIa , l?ranciõeo Dionisio da Silva,
João Paulo ~a Siha Tavares, Hennogenes re
reira Rflsa, João LUlll1gero do Sacramento, An
tonio Francisco de Oliveira Scilbis, Maximiano
Antonio, J~-é Rodrigues ~le .oli veira" Joaquim
Clarimundo Silva, José Paulo da Rosa Galha.rc1 ,
José Ricnrdo Nunes Bpancal'L, Hermogenco Gon
çnlvr~s uos Santos, Antonio José de Mello, Feliein
Fcrnar~dq d~ Santiago. - J1 clta-~e 110 Diario Flu
minense n. 6.5 1 vol. IS.

DEGRE'FO DE 9) DE AGOSTO.
, 1 ,

Cqll. Bral:.
, .

mento, na oonformidade da lei de 24 d" NOTem.
bro de .850; praticando-se o mesmo com osou,
tros officiaes.estrangeiros que o I.fverem em idco.
tieas cÍl'cumstancia • -IUaoool·ila Fonseca Lima
e Silva, etc. PalaclQ da.GOl'Cl'nO, emgde Ago lo
de 1851, 10 0 da In~ependencia e do Imperio.
Francisco ue Lima e Silva. -J,).é ua Co la Caro
valho. - João Braulio Moni"" - Manoel da Foo
seca Lim:l e Sih'a.

DECRETO DE {) DE AGOSTO.

ColI. Bral:.

A Regcneia, em nOlne· do Impflrador o Senhor
O. Pt'uro It, aanecioo.a c manda que se execute
a seguinte Ue:olo~ão da J.s emhléa Geral Lcgis-;
laliv<l : .

O Governo fica nutorisatlo a conceder bUm
anno de soluo dns respecLivas patentes'a cada
111Jm dos Offieiacs E trangeil'os que, sem con·
diçõcs especi:dmente estipuladas, forao manda
do \ir para () serviço do 'Brazil, e que forão lle
mittidos em virl.utle da Lei de 2-l de Novembro
d.~830.

IUunoel ua Fonseca Lima e Sil va, eLc. Palaeio'
llo Governo, em 9 de Agosto de 185. , 10' da
Indepeollcnci .. e elo Imperio. - Francisco~f.

Lillln c Silva.-José ela Costa Cn1'Valho.-Joã~

-Braulio l\lolliz. - l\lanoel ela Fonseca Lima c
Sava.

AVlSO-':DE 9 DE AGOSTO.

Manu criplo authentico.

Represenl.ando o Commandantc da Fort.lleu
de Santa Cruz a pouca segurança das pri õe em
que ali ~e achão os presos de Justiça, e a lillta de
guardas que o possão vigiai' e conter, manlla 3

Regencia, em nome do Imperador, que V. S,
expeça as ordens nece arias para que da cu(lêa
desta Cidade vá hum gU:lrda pura tomar conl.t
e vigiar 0- mesmos presos, como requisita o 50

bre,d.ito Comma,.dupLe. Dens gl1f\rde a V. ~'.
PaF, rOl gde Ago to de 1851.-Diog.Q. ÂnlOnIO
Feijó, - Sr. José P~llllo de Fig~eirôa Na.buco
Araujo. - /lC!tll-SÇ (Í {l, (32 do Liv. mpectlVoJa
Ollsa da/iupplicaCiLo.

AVISO DE 9 DE A·GOSTO.
f

Manu8criptn aubben1ÍeG,

Coo tando que em Inhauma existe buma qua~

drilha de ladrões, e tornando-se 'suspeita a U·
I R .toridadcs .daquelles lugares, manda a egenCla,

em nowtÍ do Imperador, qóe' V. S;' ordene ~o

Cotrp-gedor do Cl'ime da CÔJ're ti Casa I ql;le ~aJa
âe eôcarregar ao (:apitâo Maximiano 10, é ~~.
-dl'igues, Fiscal daquella Freguezia, da prlsao
\laquelJes facioOl'oSOS, para os conduzir á prcsen
ça do \ne~mo Ministro, eom as tcstemunhasque

s'ou~ert:m ~õ f!,ctns por elles pra~icados, ~canll~
na intçUigenci que ao DC5emharga~oJ'AJutlan
te do Intendente Geral da PoliCia se tem ()f~-·
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101,.. avulso.

AVISO DE 9 DE AGOSTO.

Imp. al·uI50.

AVISO DE 9 DE âGOSTO.

A.VISO DE {) DE A.GOSTO.

lmp,. avul60.

Accaso a recepção do officio que em 26 de
Maio passado Vm'. me clil'igio nà qllalirlilrlede
CommissariC' da Iiguidação d'<l galera' Willtennilla
e 1m-ia, em que expende' a' málleirá vantajo a
POI' que concluio aquelle negllcio , reduzindo a
m~~o meno a reolam,ação de iodemni. açõe$ que
fazl3,.o mootar a sO[Íll1las' norme . Cumpre-m~

pois, de ordem da Rcgencia, em nome do Im
perador, louvar o bom seL'\'iço que Vm. prc lou
inque tionavelllMnte .lá (]oml'ui ão sobredila
de que foi encarrega?,p i. i~oi~caodo-Ihe porém,
ao mesmo tempo, que, conforme o parecer do
P~'ocuradol'):da Corôaj Fazenda e Soberania a
cional, foi·ultimamenlé remettida c.la quml.Jo no
Supremo Concelho do ~IOlir,(lntatlo,rpahl, eodo
ouvidos o captllre, ali obt-er a .6nal decisão.
Deus guarde, a. Vm Pí/lacio do Governo, cm 9
de ,AgaaLq 00. 1851. -FI'anoi~r,o Carrieiro de
CampQSJ -, Sr. Jl'lão..lUartins LoU"6n~~0 Viaon~.

- Áclta-se flll Diarjo Flumine.me 71. 75, vol. 18.

A Regeueia, em nome do Imperador' , tumad.
do em consideração o que lhe repl·e eOlou a Con
gl'tlg'ação do. L 'ntes da Acade~ia rtlcdico-Cirur
gica uesla Côrte, em re~ultado dn CrJOt:ursO a
que se procedeu na t:llesma Acadowia para a
substituiçiiO da Cadeira JcHygiene qoe e llcha
semexel'cicio pela au enera do re pectivo LQole
ptoprietario, ha por bem 'nomear aO Cirul'gião
Formado Joaquim José ,la Si!va para servir cle
Sub'tituto da referida earlcira, emquanto e achar
aU.ente o proprietario, \'i lo ter concorrido nelte
a maioria dos ,"otos, sem eomluJo ser conside
rado SubstiLllto' da~ Cadcid de iUcdicina rIa E '
cola, como havia propo to a mesma Congrflga
ção, por se nãu achar !linda creaJo pOI'lei a9uelle
lug,ar, ,',cncendb por gratificação de tal eXer~icio

o mesmo que tem de ordeoado o Sub tilulo das
Cadeiras- G,irurgica. Jo ê Lillo COillioho , etc.
Palaeio do Rio de Janeir'o , eh\ 9 de Agosto de
1851 ~ 10· ,da Indcpende eia e do Imperio. _
Francisco de Liqla é Silva,. - JHsé da Costa Car
vaUlO. -João BrauHa lIIottiz.-Jo' é Lino Cou
tinho. - Aclta-se nó Diario FlumillenSe '11: 46,
vol. 18. r ,

IUm. eElCIIl. Sr.-Previno.a V. Ex.,. de que
a familia do. Tllnente-Gcnel'nl do Exel'cilo Portu
gue7.Luiz do Rego lÍal'reto deverú ser IlOmp,e,.
heudida nra disposição que a re peiw delle foi
communieada a V. Ex. em A.\'i o de 6 do commte
rite:IJ. Deos gunrde é! V. Ex. Pala()io do GO\'CI'QOt
em 9 de Agosto de 1851. -l\lanoel da Fonseca
Limlt o Silva. -Sr. José iJoaquim de Lima e
Silva., - LlcfuJ.-SIf, no Dial'io Fithminellse n. 39,
'Vol. 18.

A"1'ISO DE 9 DE AGOSTO.

Imp. 3,'uI50.

Illm. e Exm. ,Sr. - Achando-se. já competen
le?1enle armadas a guardas munieipaes de ta
Cúrtc\? torlíando- e p.or isso desnee.essario o ar
Dlamento, CórVflame e munições que anterior.
mente tinbão Ileoebido os Jui7ies de Paz da-s, Flle
glletias de '~a CÓIlle e Engenho Velho,espel'o que
V. ElI. expoça 5ua ol'dens, aos.dito ~uites ele
Paz, afim de que fação entrega- dIl1aes'geilel'os
no Ar <:nal do Exercito, on.de são preoisos e re
cla01ad~s. Vai inclusa a l~ta de taes arligos.
Deos guarda a. '. Ex. Palácio do 'Governo, ~m
!) de Ago&.o de '.831.-J)13noe1 da Fonseca Lima
e Sil.\'à. -Sr. Diogo, Antonio Feijó. _ Áéha-se
no Dla/'io FlltniinlJnse n. 59, vat. 18.

lIIanu5cripto 3uthentico.

~Ianda a Reglmeia , em oome do Imperador,
que Vm. ordene aos seus O.ffieiaes que se não
intromeUão em fazer lliligencia,s dos outros Jui
IP.S, além tlo~ de Pa~, de qne são prívati'vos, afim
de e e\·itarcm mil ibaonvenientes que na prali~
Ca eSlão appareceodo, bem como duvidas que
podem occorrer sobre a validade de suas cila
çõo róra dos seus Juizos. Deos guarde a Vm.
Paço, em 9 de Ag 'SIO d,~ 1831.-Diogo Antonio
Feijo. - Sr. Jniz de Paz da Freguezia de .
-1c/!p3'e ri fi. 80 v; do l.iv. 1 I da Côrte ntl Secre-
t41'11t da 'Juslipa. . • , '

AVISO DE 9 DE AGOSTO.

PORT l.UlA DE 9 DE AGOSTO.

CoU: Planclier.

Cqn,\'indo ,ao .~el \'iço publico. que 'Os Emprc
gadosset~~ quantq ser pos ã.o ela approvação e
agrado dalIuellell Pl'lrante quem servem, e sendo
as Guardas Municipae hum Cnmo ensaio das
Guardas Nnoionaes cuja creação jil se acha de
cretada , e onde os diffcrentes Commandan
les são da eleição daquelles a quem com
mandão, manda a Hegencia, em nome do
Imperador, qUll Vm. seja m.uito attenlo na es
colha do,s Commalldantes.das Guardas ~lunici

pac:' do seu distrjcto, não .empregau~o júmais
pcs oa que teoha conlra si o voto dos seus con
chI dão~, ,'i'to quelaes empregOI! são de sua li
vrellomeação, Dcos guarde a Vm. Palaçio do Rio
de Janeiro ~ em 9 de Ago to de 1851. - Diogo
Antonio Feijó. - Sr. Juiz de Paz da Freguezia
de 19uassú.

do que pónha' lt disposição. do mesmo Fiscal os
l'édestres que aqui exi tem' com o sen respecti
vo, CI1JDlÍlandnnte para coadjuvar nesla inipor.
tante diligebcia. Deos guarde a V. S. Pa~o, em
9 de Agosto de 1851.-Diogo Aotonio Feijó. -=-:
Sl'..José Paulo de Figueirôa lSabuco Araujo. 
Jelta-se d (i. 81 do Liv. II da Côrte na Secretm'ia
lia Justir:u:. .
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. Diogo Anl1onio F.eijó, etc. 'Palacio do Rio de
Janeiro, em II de Agosto de 1851, 10· da lod&
pendencia c do Imperio. - Francisco, de Limae
Silva.-José da Costa Carvalho. - João Braulio
l\1oniz. - Diogo Antonio Feijó. .

AVISO DE 11. DE AGOSTO.

l\1allnscripto aulhentico.
1- ,

Illm. e Exm. Sr.-Exigindo o Comm~~u?ote;
Geral das Guardas lUunicipaes 'alo"uns I\hlullaoO

. esll1dos que se acbão actualmente em servIço ~

Cidade, dirijo-me a V. Ex. , afim de expedir a
ordens que fôrem necessarias para se r)jspe~s'"
rem do mesmo se11'iço, c serem postos ás or e~
do sobrcdito Commandante, aqueHcs: qU? .e e

I ' . - d requIsitar,
houver, em qua quer occa5lao, e A"oslO
Deos Guarde a V. Ex. Paço, em II de D oe!
de 1851.-Diogo !\ntonio Feijó. ~S~'fl!tl~o Jq
da Fonseca Lima e Silva.-Áélla·tc a . ~
Liv. II da Côf'te fia Secretaria da Justiftl.

DECRETO DE, 11. DE AGOSTO.

Coll. Draz.

A Regencia, em uome do Imperador, tem sane·
cionado e manda qu~ ,se'ex,ecute a Resolução e·
guinte da Assembléa Geral sobre' proposta do
Concelho Geral da Província dêSanta Ctilharina:

Art. 1.. O Districto do' filo V'érméiho, eojo
territe,rio he comprehendido entre a ponta do
sobrerlito Rio c a Praia Brava, fica desmcmbrudo
da Freguezia dt: Nossa Senhora da Conceição da
IJagôa, no termo da Cidade do DcsterJO, em a
PI'ovincia de Santa Catharina, pal'a formarbuma
nlHa Freguezia. "

Art. 2.° A Igreja de S. João Baptista, ereel!
naquélle Distr-iéto, fica sendo Pal'ochial, c o la
rocho peré'Cbel'<Í os v.encimentos que compélireirJ:
tis mais Igrejas coHadas do Brazil. ' '.•

AI'fo 5." Ficão sem vigor quacsquerdisposlçoC!
em contrario.

Diogo Aotonio Feijó, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em I I de Agosto de 185 I, 10· da Iode·
penuencia e uo lmperio_-,lfrancis~ocl~ Lima e I

Silva -José da Costa Carvalho. -Joao Brau..
lio Moniz. - Dio~o Antonio Feijó.

PORTAnIA DE 11 DE AGOSTO.

Mantl cripto lIuthcnllco.

I l\:lauda a Regencia, em nome do Jmpcra,Ior,
pela Secretaria de Estado dos Negocios tia. Ju .
tiça, que a Carnara Municipal dest~ .Cldade
remetta, qUlll;lto antes, ú mesma repal'tlçao! JI~
ma lista contendo os nomes dos tres p1'l0l61'
ros individ~os eleitos p;ll'a Juizes de Paz, c de
outros tres para Supplentcs da Frcguezia de S,
José, e que fOI'ão immeuiatos aos actuaes, de
ciarando o numero de "otos de cada bum deUe"
Palacio do' Rio de J~neiro, em II t,le ·~lío510
de I851.-Diogo Antonio Feijó.. -Adm-se d p,
82 do Liv. 1 I da Côrte na Sec/'eta,.ia da Jus,
tira.

DECRETO DE 11. DE AGOS~O.
J I,

f,

'[

A Regencia, em nome do Imperador. o Sr. D.
Pedro II, tem sancciona'Jo e manda' que se exe
cute a Re~olução seguinte da A'ssembléa. Geral:

Art. unico. em a Órd. do liv. 4°, tit.' 95~
nem outra alguma Legislação em \'igorlRrohibé
que os filhos illegitimos de qualgue~espooie sejã,o
iustitnidos herdeiros 1'01' seus paIS erll testamento,
não tcndo estes herdeiro.s ·necessarios. '

DHCm'TO DE 1:1. DB AGOSTO. ,

Co11. Draz.

ponrrARlA DE 11. DE AGOSTO.

eoIl. Plancher.

, .A Regoncia, em nome do Impel'ador, tomando
c/UI cousider-ação ~ que no officio dC1copia inclusa
inf&)'mÍlr:J o Cirurgião· Mór da Armada; tem re
solviilo que, deixando de havei' ~ bord'o da Pre
si 17a7lga a Praca (le 'Botical'io, se forneça ao Ci
n~rgião da mesma nlio huma ambnlancia provida
de I'emedios, para serem llpplicados nos casos
urgentes"e a enfel'm'idarlcs cph~eras; devcn~o,

álém uisso, proceder-se a re"5pello 110s remerlaos
de toma-viagem na fôrma indicada pelo mp.smo
Cirurgião·l\1ór, indepenilente porém de novo
contr<Jcto com o B:otical'io fOl'neceuor, visto que,
pelo que ora se :loha em "igor, he ellé obrigado
a receher taes'remenios cm prejuizo algum da
Farenda, e só com o encontro de sua importan
cia na ..conta dos que tenha fornecido, e se lhe
Hão hOIl verem pago ou houver de fornecer, como
tujo' consta ilo respectivo Termo, cuja copia
acornp>llnholl o omoio dessa Intendencia, datado
de 29 ue N(')\'em1)ro do aooo passado. O que par
ticipo a Vm.•para suá iotelligencia e execução.
Deos g.ual'de a Vm. Paço, em I I de Agosto de
l81h .. -José l\lanoel de Almeida. -SI'. Antonio
Jotlqui~ dlÍCouto.

ColI. Uraz.'
t • • J J

A llegencia, em nome do ~mperador, tem
sanccionado e manda que se execute a Re olu
ção seguinte d~' AssetQbléa Gc~~l .sobre prop.o:ta
do' Concelho Geral dq ProvlDc,la do E 'pmto
Sant,o : ',' , ' .

Art. uo'ico. lQUO a 3ctual CaRclla l)'i1iaJ áa 1.>0 __
voacão cJa',B'arra da vi)h I de S. ~Jatheos, que já
ten~- P!a ~a'ptismal o Cemiterio, Eeja ~recfa em
Parócnia, abraogendo a mesma povoaçao e todos
os povos estabelecidos- nas mal'gens de lesté dos
Uios Preto e S. Anna " .dividinrlo-se com a Fre
guezia da llfta Villa ao O. pe,los referidos Rios;
ao S. com a de Nossa Senhora da Conceição lIe
Linharcs,pe1a bal'ra Secca, e ~o N. com 11 de S.
,Jo é' de Porto Alegre Ide !Hucqri pelas Itaunas.

Diogo Antonio Feijó,. etc. Palacio do Rio deJa
néiro, em I I de àgosto de 1851, 10° da lnde
pcndencia e do Impe.rio. - 1,'ranoi5co ~e Lima. e
Silva.-José da Costa Carvalho.-Joao Brau\1O
!IlQni~. - Diogo AntoniQ, 'eijó.
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OFFIClO DE 11 DE AGOSTO.

• CART A DE LEI DE 12 DE A.GOSTO,'

pedindo por satisfação que a V. S. se estranhas
se tão disparatada applicação do sobredito §, e
juntando certidão da ab oIvição que teve ne Jui
zo de Paz de S. Jo é, para onde havia citado_ fi

Procurador da mesma Camara, afim de eivindi
cal' a multa que por melindre havia pago, re
soheu que se mandasse estranhar a V. S. tão
ilIegal autuação, visto que o Largo do Roelo
jámais podia ser considerauo rua estreitll da ci
~ade; e legalmente reS:9lveu que V. S" quanto
antes, fizesse tapar os buracos que exLtem na
rua dos Ourives defronte do quarteiJ'ão em que
reside o dito Doutor Saturnino, para p que elle
applicou a referida ID ulta, as cu -tas e as partes
que deve abater-se aos Guardas i\1unicipacs; o
qlle participo a V. S. pitra sua iotelligencia e exe
cução. Deos Guarde a V. S. Paço da Camara
l\'IunicipaI do Rio de Janeiro, em II rle '\gosto
de 1851.-IIIm. Sr. José Ru6no Rodrigues de
Vasconcellos. - O SecretariJ, Luiz Joaql\im dc .
Gouvêa, - Acha.·se no.Dim'io Fluminense n. 4I,

t'ol. 18.

Coll. Brn.

A Regencia, em nome do Imperador o SI'.
D. Pedro II, fa~ saber a todos os S'Jbrlitos llll

Imperio que a Assembléa Geral decrctou e ella
sallccionou a Lei seguinte:

Art. I.· O Tutor nomeaao pela A 'selllhléa
Geral ao Imperador ~enor o Sr. D. Pedro II
tambem o he de suas Augu tas Irmãas,

Art. 2.· E~te Tutor não terú parte em acto
algum politieo, em nome de seus PlIpillo ,

Art. 3.· Dará conta de sua administração no
principio de cada sessão legisla ti va ti As emhléa
G~ral, a qual 'o po~erár remo\'cr, quando julgar
con"Yenientl'.

Art. 4,0 Nomeárú os IUestres e !'tJórdomo de
que trata a Con lftuição, art. 110 e 114, e po
der~' igualmente nomear e dc 'peelir os cl'Íarlos
de galão e mais empregndos da Casa Imperial

'até n classe de moços 'da Camara cxc!llSive.
Art. 5.· Prestarú juramento de betl'l servir,

ó qual Ibe será deferido pllblicamente pelo Pre-

49

1\Ialluscripto autbentico.

AViSO DE U. DE AGOSTO.

AVISO UE ii DE -AGOSTO.

Anso DR 11 .DE AGOSTO.

A. Regencia, em nome do Imperador, man
da qUll V. S. , tomando eontas e fazendo inven
tariar todos os bens perteneen ted á capella de
Santo Antot;lio .dos Pobre, cujas Ghaves' estão
ntregnes a ~ull;l Sargento.l\lór ou T~nente-Co-

ronel que mora proximo ii meSlnCa Capella, re
metla de tudo uma copia authentica a esta Se-, d E d I. mp. nulso.
cretal'la esta 0, podendo deixar as chaves da
referida Capclla 'Ia mesmo individuo que aClual- A Regencia, ·em nome do Imperador, manda I'C

mente as tem, se o aéhar digno diss'o, Dcos Guar- mellera Vm. o incluso requerimento do Olficiacs
de aV. S. Paço,cm I I de Agosto de J 831.-Dio-. Inferiores e Soldados dQ Corpo do eu cOl1llDando,
go Antonio Feijó.-Sr, Nicoláo da Silva Lisboa... afim. de examinar qucm são os upplicanle, e
- AC~la-se á /l. 81 V. elo Lit. 11 ela CriJte na Se- informar sobr,e o que allegão, Ileclaran,lo igual
crelal'la da Justipa. mente se lal requerimento foi feito e apre 'enta

do com permiSsão sua, tIe vendo, DO caso eon
trario, proceder desde logo como fôr lle ju. tiça.
contra os supplicantes, pela maneira por que
postetg{,ráo as orilens em "igor a tal re~peito.

Deos Guarde a Vm. Paço, em II ele Ag sto dc
1831.-JoséManoelde Almeida -Sr. Joaquim
Francisco das Chagas Cattete. -Ac!la-se no Diario

'Fluminense n. 42, vol. 18.

. ,.1
Manuscr1pt? autbentico.

Tendo-se ordenado nesta' data a Monsenhor
Inspectór da Capella Imperial, Duarte l\lendes
de Samptlíõ 'Fida1go, que haja de receber e fa
ça guanlar na mesma Capella toda a prata per
tenoente aos Telizes da Casa Impedal, que exis
te em seu poder, o communico a Vm. para sua
intellilleocia e execução. l)éos Guarde a Vm.
Paço, em 11 de Agesto de 1831.-Diogo An
tonio Feijó.-Sr. ManoeI Thcodoro,-Acha-se d
p, 81 V. do Liv. 1 I da Côrle na Secretaria da Jus
.I~a.

lmp. Inlso.

Illm: é Exm. Sr.-A Regellcia, em nome do
Imperador, a quem foi presente o omeio que
V, Ex. me dirigio com data de I I do mez fin
d~, sob D. 'I, manda sigoi6car-Ihe que, achan
do-se lIffecta á decisão do Corpo Legislativo hu
ma Proposta do G'o\'erno a respeito das Mari-'
nhas cm geral; e tendo, além disso, ultima
mente? Camara dos Deputados exigido todos
os papeiS que, existião nesta Secretaria de Esta.
do, ~dativos aos terrenos que fazem o objecto
du cltndo omcio, nenhuma deliberação se póde
~o",lar ~ tal respeito, sem que haja huma medida
eglsJatlva, que cumpre aguardar-se. Deos Guar

de a V. Ex. l'alacio do Rio de Janeiro, em 11

ti e Agosto de 1831.-José Maooel de Almeida,
-Sr. Honorato José de Barros' Paim.-Acha.
se no Diario Fluminense n. 41, vol. 18.

OFFICIO DE 11 DE AGOSTO.

Imp. ayulso.

fi ~ eamara l\lunicipal desta Cidade, a quem
~rao presentes os omclos do Dontor Saturnino
~e SOuza e Oliveira, aeel'cn da autuaçã9 que Y.
I" lhe fhfera, por cone/" em seu c'arrinho pela

t
,ra9, a da Constituicão. applicàndo-Ihe o€:!, do
Itn o ,. S J- • i:J •. ecyao 2" das PostUl'as, que prohlbe
correr em sege pe'as rUas estl'eitas tia cidade,

TOillO v11.
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JS.
DEGRÉTO ,DE '12 DE AtOST(l.

I'j ;)

J CoU. ,~·n.

A Regeocia, em nome do Imperador oSr.
'D. Pe~ro TI, ha por bem sancciónar c m~·

dar que se execute a se.guinte resolução da'As
sembléa Geral Legislativa:

Art. untco. O 'dia 2 dá JúUlo~será de fesliti·
dade nacion!ll na Iprovincia,,Q.a·IBahia~cessando
o despacho dos Trihunaes, e fazendo-se todll
as·outras demonstrações publicas de reg'o~jo qui
se pratiMo em dias de taes festividades.
, ''.1 osé Li,no Couti ho, elc. Palacio do Rio de
Janeiro.; ~m 12 d Agosto de 1851; lo·da'In·
depen'dencia e do Imperio.-Francisco de lilil
e Siha -'José da Costa Carvalho.-João BraB'
lio lHoniz.":-José Lino Coutinho., .~ ,-_.......-

.Imp. aV,ulso.
• _ II

Bernardo Pereira de Vasconcellos, etc. 1la~
saber á Junta da Fazenda da. P fO vincia das Ala,
gôas que a Rege-neia, ...em..nome do Imperador,
manda devolver a e sa J':\13ta o reque.rimento
incluso de Man~el de Souz~ Caldas Canioaoa,
Praticante da "sua Contáduria, que acompaohoo
o seu omeio n. 62, de 15 de 1?re,l~mbro o~timo,

~m .9U?_ pedeind~n:.nisação da gr~t~6paçao gO,1
peree,:\lJao os Escrlvaes d~ Almoll;ilu1ildo da CI'
!lade, para informar com o .seu pareceç, devllll
(1,0 3bslf~-se Ae dirigir c(}~tipuadQs qfficio~, eu·
,vi~ndo some,J;l.t.e os regp.erJmentos d~ parlfs 5f.ID
dizer cpusa 3..lgurna ~ob.re suas .pt:etenço.c:s, P
q\le çpmprirá.· João Rodrigue~ 4a Silva '.rei
no Ri(l de Janeiro, çm 12 de Ag~to de 1S;;}.
~andido Caldeira de Souza, l~judaq~eI41' Cf!P'

•\0, 01' G.eral, ,a #z es,crev.er. -:-)3,el'~aíclll P~rPl!a
de VilsconéeUos.-Jcha-se no ,Diario FI,(UlI~npII

n. &4, v.ol. 18.

, ,

Pl\O.VISÁ,() DE 12, DE AGOSTQ.

"
~ 1 I JPRO:VXSÃÓ DEI d2 DE A.GOSTO.

I

ColI. Plan,cher.

Bernardo Pereir3_ de Va.sconcellos, ~tc.. FZ
ço saber ,i Junta 4a li'azenda•.da.. Provlncla
Bahia, que, sendo pr'esente á ll,egencia os selll
omeios ns. 57 e 59 de 27 de Junho, e 4d.e 1~

nlhH" do . qmmte anl.l,O, partiaipando I)Q prlll1e~:
)r ~,remessa,reitaparla Lpndrcs de 9,254 L: l~
'9d em letras pal'a paO'amento dos eJIlpreshl11
.' ~ . -hrazileit;os .ali contrahidos, e pede esela[ecl~ de

t.os se, ávista,d<l SJ,21 do art. ,20, da LeL
o.t 5' .deIDe~emhrQ, passado, póde aontinuar a ~:.
goqiar letras por plenos de 50; e 00 eguDI ,

não tem a n~,~arr4 !8ptiJião pllra as commi~
sões que se lhes incumbirem.

José Lino 'Co~ti~ho, 'e[(:. Palacio do Riod!
. Jll}1.ei o, elD,l2' de Agosto de 1851, 10' d}"
~,dependencij\,e do .Imperio.-}!raQoisc,o ,d,e,L\Ifa
_'e Si!vl\,-JfI~é da Costa C~nv,~~po'-rJçpp)lr~.

lio Moniz.-José Lino,'poutinho.

I,

DECRETO DE'12 DE AGOSTO.

Colf. Bra3.

A Regeocia, em nome .do Imperad'Of o Sr.
D. :Pedro II, hil por bém sanccionar e mándar
que se. execute a s.egointe resQlução da Assem-
bléa Geral Legislativa: , "
, Art. unico. A Resolução de 9 de' Agosto de
1827 está em s~u inteiro vigor.

José Lino Cóutirlho-, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em 12 de Ago to de 1851, lO· da Inde
pendencia e do Imperio.-Francisco de Lima e
Silva.-José..da G<> ta Carvalho.-JoãoJBI'aulio
Mon'iz.-José Lino Coútiõho. .
I.,

DECRETO .DE 12 DE AGotTO.

Coll. Braz. I
I'" ~ I ,

A.~ Rege.;ícia, em nome Ido IPlperado,r o Sr.
D. Pedro II, ha por bem sanc~ion~r fe JnRU ar
que se ex.eO\1te a lseguin~e . rl!s':lJ~ão ga ,Â •em
bléa Geral Legi~lativa, tomada,so\:Jre; ollJ:rll o
Concelho Geral .da 'p{ovinci~ d,e M,iÇlas ~/l~'J s:

IArt. unico. Na Provincia de ~Ul.las G~ s
haverá dous OJIl,ci~es de Engenha11ia, ~ncar

regados de, le vantarem p'lant~a de to tIas, as, estra
das e rios navegaveis, ~ de facilitarem os meios
de seus melhoramento , os quaes se.rã.o p~opos

tos pelo. J?resirlente em CQpcfllho, sendo pplo
Plesmo presidente em concelho. despe4id~s do
serviço d~ Provincia, logo que se verificar. q/Je

, DECRETO DE 12 DE AGOSTO:

Coll. Braz.

A Regen'cia, em nome do Imperador oS,.
D. Pedro TI, ha por bem sancc~oDar e maotr~r

que se execute a seguinte resolução da Ass~m
bléa Geral Legislati-va,

Art. unico. Os Membros dos Concelhos de
Governos das Provincias, assim como os das Ca
maras Municipaes, não o poderáõ ser dos Con
celhos Geraes, tendo pcrém a opção.

José Lino Coutinho, etc. Palaeio do Rio de
Janeiro, em 12 de Agosto de 1851, lO· da In
dependericia e do Imperio.-Francisco de Lima'
e Silva.-José da Costa Carv'alho.-João Brau
lio MOl1iz.- José Lino Coutinho.

..sidente do Sl)nado; e reger- se-hll em. tudo ,o ~is
c]oe nesta Lei não (ôJ.: di post@" pe.las,..d'isposiç.óes
fi,raes de direi to. ! I . .1

( Art. 2. '! Térá o o\,dena'do e tratamento igual
ao' qu~ tem os Ministros e Sectetarios ,de ~-

tado. I f:J I,' I U V'I

Art. 7'· F.ipão revogadaq as aisposlçq~ em
contrario. I ,

; Manda, portill).to, etc. Dada no Palacio do
}li,o, de J:aneil'O, aos ) 2 de Agosto d~ 1851" 110·
da ,Indepencleocia e do Imp.erio.-Francisco de
Lima e Sihti.-José da ~osta Can'alho.-JQão
Braulio Moniz.-Jo.sé Lino Coutinho.-Oom..l's
registos rompe'tentes. .c' •



AVISO DE 12' DE AGOSTO.

nomes de patria e liberdade. Deos Guardo a V.
Ex. Palacio do Rio tle Jllneil'o, em 12 de A·~os

to de 1851.-Diogo-.Ant(Jnio Feijó.-Sr. Presi
dente da Provincia de S. Paulo.

)'l1anrlscripto authentico.

IIIm. cl Exm. SI'. -Tendo n Carn'ára ,lo Se
na ore's resolvido sallil' do P:/corle ~uas e~õe,
em ratão Bo estado de I'uina ,io J'e!'pl'ctivo ddi!i
CIO, e <ron anilo" em resl1lta :10 f)xamé a (lúé
mandóu p,rocedfer, 'que nenhnnl"Ólltr,,' o!T"'ecia
melhores ~roporções pal'a 11'1'Utlanl.7a d,l dífa
eamára d'o <)ÚI! a Ca a da é õe' do Snprel'no
1'ribdnal de'Justiçá , qne,' além rlp. podeI' <\I...an·
jar-se com maror presteza e comm()didade~, tem
a circumstancia de poder o referido Tribunal
continuar as suas s'essões na Jil'esma sala em que
se 'fazem as da Casa da Su?pliéação ,. a!t(lf'ando
se ós dias em que eU as hajão :le' tel' !LIgai'; a Re
gencih, tendo appr<rvallo esta ~l dida, manda,
em nome do Imperador, quely. Ex., enLen lendo"
S'e. sobre este objecto com o Chanceller interino
da Casa da Supplicação. dê th'das as provid Mias
para que amanhãa, pelas 10 horas da manhãa, a
C'ils1. dô ~ito Tribunal esteja prompta para ~s

se'3~()eS do Senado; I:esplmoend<i-me 'V. Ex. hoje
lÍlesmo sobre a execocão de l'a orl1~m. Deos
gíill .de a . Ex. Paçó, em 12 de Agosto de 1851.
.=.. D'idgo Antonio FeijÍ). -'51'. José Albano Fra·
gdso. - A c/ca-s'e (l {l. 8!1 V. do Liv. J 1 da Côrte
nil Secl"etaria da Justiça.

I
91

Imp. avulsor '

DFoC.RETO DJl 113 DE AGOS'llO.

" ,

.JiO DI: 11131.

J

ter aceitado as que sacou o Eocarllegado Ue
gOlliQs .cm Londlles'Jlobre (;l,Deputado The~HlreiJ

ro·teral da, mesma Junta" n.a. .imporLaocia. de
15Jooo" 1;. ao cambio de 26, p,U'a sati faze~

p~tlel.tIO-'lesto d'íl quota do anilO passado, que.
Dáo.bí\Y-i,a, si'd(;l paga em,razão da <luebra de João
W8nzell~r, afim d:: evitar,a pérda do reca:mbio~

e por virem sacada5 a favou de Roth child, .que
Deste seQtido, e para prevenir ulteriores saques,
pur'llm cambio tão d.. folVoral'el, re pOD,leu al1
dito En~arrégado; ha por bem, ·em nOUle do 1m-.
parador, responder ii osma Junla" qU:allto ad
primeiro aceMa dá. Dcgóciáção das lehas, que
faça lodo o esforço para obtê·las pelo cambio
mais fdVora velo atteõta a - necessidade de elfec
tuar a remessa da,quotll éommettida a e sa Pro
liDeia e sustentar o credilo da Nação, odendo
fazer os saques pôr menos í1e 50, quando por
este preço os não possa 'consegujr, sentlo .és ta a
illl~lligencia' da citada 1.ei; e qllanto ao•.'!egUlD
do, que se approl\a o seu procedimento sobre'lo
aoeile, das, Jelras sacadas pelo nos o Encartre@a
do, e se .recGmm~nda ii mesma. .Jun.ta pl~00u:re.
iodemn~/lar ii Fazenda Publica d~ p ejuizá que'
deale-sílCfuIl1~leresultou, pe196' bp.Ds das.saead,t)
res li indl)s5ador~ das letras não aCllítas -ou nãG
pagas, dando p,ar~ a este Thesoarà das' medidas
que a tal respeito tomar, bem como informan
do·o dos motivos que teve para autorisar o En
oarregado aos Negocios de Londres a fazer o 50
bredilo saque, como o mesmo diz no seu offieio
de IS de FevoCl"eil'o do correnLe' anno. O qne se
lb:, parli?i,p~, para sua inlelligenoia e execuçã?
Toao RodrJgues da Silvá a fez no Rio de J,aOCl
ro! em 1~ de Agosto de 185 I. Gandidll Cal
dma de ~ouzà, Aju~antl.l do Contador Gera~ a
fez ~serever. - :Bernardo Pereira de Vascon
cellna.

h'
I' POnllAnlA DB 12 DE G08TO.

Colr. Pla'acher.

,IUm~ e E~I7l. Sr. - ;Foi preselit~ ii Regent'
Ola 'o. omc,io de V. Ex:., dalado do lodo O/H'
renle, em q~e menciQn<\, 3S lI\t~dicla~ q~le I em.
DO,Dcelbo a;doptú113 a bllm da tran'lpinlUIqj.\e.'llu·,'
bhQa, que feli~!lJlmte ainqa não fôra pertul1Qa.fa
D~sa, PrQlyillCi~~ cuja cpntiouação e ,c,l'-racw} se .
.~o dC(;~eu!\ habita,ples, o' zelo e actiy~dª,çle"pQ
r. Ex., tanto aBnução; manda. a JDesmaJ, ~ .
Do,m~ do Iplper.ador" Ipuvar o.bom 3ceft,O {las
medidas, e li, pl'omplidão COIU 5j,u,e as tem (eitQ
~xecutar; outrosim, que, continuando s.eus·
esvelos ~ bem díl .,Çal11ja publica,. faça qO,e re

nhio mUi relig\osa observa.ncia aS Lçi~, princi
pal'rncnte 38 de 6 e 14 de Junho, ~cretos.db
i4ao mesmo mez, e de II de Julho, afiro !;Ie que,
~o~ os cid,adãos p,acificos. e des.viada a
udu?çao ~o~ perversos, Ollm a tranquiUidade

p. bhca seja perturbada, nem os inoocentlls se
Iio opprimidos; e dest'arle caua xez maj~ se
~~ye~ça o ci:dad;ío,. que só he hVf4J qualld.o as
e IS ~mperã(J,: f) utoridades, são obedecidas,
a calao-st: ps "interes~es e paixões- p;lrtic'~lare~
,ue l16t • • '"

ue/asas RI'ocuró'\o ~mpre cT;1,ÇI,brir com os

, A Regenc~ em Dome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, mands, demiL'il" do s~n1i90 do E,xe'r
cito, na conl'ormidade do art. Ioda Carta de
Lei de 24 de Novembro de 1850, os OíTiciaes
conslantes (~'a té-\àção' que com este baixa, assig
nada por !\'Ian.oel ç1afFon eCll- Li{llo e Silva. do
Concelho de S. lU. l .• l\lini tI'O e Secretario de
EStado 'cIos Negocids d'a GÚ'e1'l'a. O (l;oncelho Su
prem6 MiHtá'r' o tenhà :is i/o enten'l1ído e lhes
éxpeça m cómé'q'Ué"ncia os de ·~ach.os recessa
rilbs. PlIl'aci do Governo, em 15 de :Agdsto de
fS31, I, o· da Iod.~pentlencia 'dó lmperi /). 
Assignad-a fi Regerrt:ia. - l\1arloeI' da Fon eCa
Lima e Silva. ,
RsLAçi.o dos OfTIciaes qlU, por DeQl'eto datado de

ilo-js. se m(lnd"o dem.itlir do ,s rviço do Eq;ercito,
na çonformidllCÚ- dfl Carta 'de. Lei de 24 do Novem
bro de 1850.

Do exlincto Batalhão ~8 de "Cacadores de I"
linha. - O Capilão PcdTo-José Schramback, o
Tenente Jacoh ,U,its, os Nlferes Carlos Dachnert,
Carlos de Uslar e Carlos Rlume.

Do 60 Regimento iJeCavallaria de 1"linha.
O Tenente Julio Albl1rt() TlIeodoro.

Palacio do Govel'llo, em 15deAgosto'de .8ãl.
49··
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l\lanoel d,1 Fonseca Lima e Silva. - Aclta-se no
Diul"io Flltlllillense n. 45, vol. 18.

PROVISÃ.O DE 1.3 DE AGOSTO.

lmp, avulso.

Bernardo Pereird de VasconceUos, etc. Faço
~aber ii JUilta da Fazenda da P,'o vincia ela l'cr-'

. uambuco que, sendo presente á Regencia o seu
officio 11. (3 de 28 de Janeil'\l do corrente 11 nno ,
cm que parlicipa o roubo da quantia de réis
')og:ti;"572 em moeda de prata que exjstia no Co
tre da Alfalldeg"a, e as pl'o"idencias dadas á se
melhante respeito, manda, cm nomc do Impera
Jor, responder á Olesma J unta, quanto á despeza
de 4o:ooo:tfJoou rs, orçada. pelo Inspector do
Trem com a obra que pl'eci~a o predio parl\ sua
segurança, que cste objecto Je\'c ser tratado cm
Concelho, do Governo com as formalidades le
gacs, para depois ter lug<ll' a approvação deste
Thesouro, recommendada na Circular que ['efel'e
de 15 de Setembro ele 1829, dC\'endo o orça
mento ser ft:ito como el;a mister, com o exame
e parecer dos respectivos mestres, a qucm tocava
dar os arbitrios rela ti vos ás obras de seus offi
cios; e, por conseguinte, não tem a necessaria
legalidade: nem ha nelle a pI'ecisa designação

'da' diflúentes obras da qualidade e quantidade
dos ma.tcriaes, do preço media destes e dos jor
uaes dos mestres, omciaes, serventes e mais pes
soas que deverilõ ocoupar-se: e outrosim deter
mina que a Junta dig.l1 quanto já tem despendido
nas obr.as deste e~ificio ; e quaes ellas são, par~

verdadClro conheCImento do que se deve delibe
rar a este respeito. O que oumprirá. João, Ro
drigues da.Silva a fez no Rio de Janeiro. em 15
de Ago::to de 1851.-Candido Car'ueira d~ Souza
Ajudante do Contador Geral, a fez escrHer. ~
:Bernardo Pereil'a u.e Vasconcellos. -Acha-se no
Diario Fluminense n. 64, vot. 18.

I

AVISO DE 13 DE ,AGOSTO.

l\Ianuscripto autllentico.

. l'e~do a CamAra dos 1)eputa,do,s enviado já
a do Senado o Decre~p da ~oc.usaçlÍo contra o
lH,i~istro e, ~ecreta1'Ío de Estado dos Negocias da
Guerra José Clemente Pereira, como elle he
Desembargador da Casa da Supplicação, e não
pode., emquanto s; .não ultima o seu pl'ocesso ,
contlOual' no. exerClclo. deste lugar l)effi gozar de
seus respect[ vos venCImentos, o communico a
V. S. para sua iotelligencia e' devida execução.
Dens gU"l1'de a V. S, Paço, em 15 de Agosto de
185 .. - Diogo A"tonio Feijó. -Sr. José Paulo
de Fig~eil'ôa Na~uco Araujo. - Acha-se iílfl. 6Lj
II. do Lw. l'eJpecllVo da pasa da Supplicação.

AVISO DE 13 DE AGOSTO.

Manuscripto autheotico.

Constando que em Casa rle ~lonsenhol' Duarte
Mendes de Sampaio Fid,1lgo se costumão reco-

lher alguns mulato!, talvez fugidos de seus le

nhares, e que dó noite andão de cacetes é pu,
nhaes fora de horas, c entre os quaes se fll
notavel hum que he e~cravo do Ciru.rgiilO.Uor
José Vicente da Silva, morador na mesma BDI
da Ajuila, ela r'esidenoia do sobredito Monsenhor:
o cummunico a Vm" afim de dar sobro 1lI1t
objecto as pro\'idencia que a segurança e traJl.
.quillidade publica tanto exigem, Deo~ guardei
Vm. Paço. em 15 de Agn~to de 1851.-DiOKO
Antonio Feijó. - Sr. Juiz de Paz Supplcntedl
Freguezia de S. José. - Aclta-se d fl. 85 do Lil,
11 da Côrte na Secretaria da JustiJ:a.

AVISO DB 13 DB AGOSTO.

Mauoscripto autheotico.

• A Regencia, em nome do Imperador, ordeDl
que Vm. , d'entre os individuas alistados pan
Guardas I\lunicipaes, faça separar o nume~o dt
J ,0'00, que, pelas suas idades e prortssões. 10
achaJleffi cm 'termos de prestarerp mais serviço
effectivo. Dços guarde a" Vm. Paço, f\m .3 do
Agosto de 1851. - Diogo I Antonio l!'eijo. - Sr,
Sébastião do Rego Barros. - Acha-se d ft. 8u.
do Liv. 1 I da C(}rte na SecI'etaria da Justiça.

pnOCLUIAÇlo DE ilJ. DE AGOSTO.,
l\laooscripto aothentico.

PBOCL.UUÇ,iO do General Commandante dar Jnll4f
da Côrte e PI"IJvincia, ao Batltlhão ele OfftciaelSo~
dados" da Patria, na' occasião de passa?' retÍsla I

este corpo no dia 14 de Agosto de J 85 ...

Senhores! O Genp.ral Commandanle das Ar·
mas, sciente dos vossos feitos militares a prol
da Independencia e prosperidade do Brazil, teo~o
sido testemunha dos di~Linotos serviços por 'O!
prestados, huns no Commahdo de Esquadra!
Navaes e embarcações de guerra, outro~ DoM
Armas de Provincias, no de Corpos, companhl.
e Postos importantes, e outros finalmente pa
Carleira dos l\1estres explioando as Scieocia! e
es"palhando as suas luzes pelos nossos compa
triotas, vem hoj e tambem a,imirar o nobre ColD'
portamento e sem igual patriotismo co~ que,
para defp.sa da Patria, da Constituição, do 1111',
petador, do Gove1'00 e da boa ordem, empuoh~i!
o fuzil, sohrepondo- á banda a patrona e o OlP'

turão.
O General se congratula com as nobres prapa

deste pLeclaro corpo, pelo exemplo sem parque
dão á Nação c ao mundo do mais acrisoladO P"~
triotismo, fidelidade e bravura; e sente sobreflla
neira que as suas occupações de Commandallle
das Armas o privem da gloria de montar lambelll
guardas e fazer sentinelias com seuS bravos~
maradas; mas póde afiançar que aquelle sen:
o não impedirá de estar ao lado de ser serra a
dos corajosos soldados deste Batalhão sagrad~o~
occasião do perigo e do combate contra 05

101
;

migas do Estado; ,'isto que li honra de estar
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em presença do terri vel Ocos dos Exercitos. Viu
Ir heroica Nação Brazileira! Vivão os Poderet
Constitucionaes I Rio, 14 de Agost'O de 1851,
João Paulo dos Santos Barreto, Coronel e I"
Commandante. - Acha-se no Diol'io Fluminense
n. 59, vol, 18.

Manuscdpto a.uthentico.

IlIm. e·Exm. Sr.-Passo ás mãos de V. Ex. o
omcio incluso do Cbanceller interino da Casa
da Supplicaçãp, José Paulo de Figueirôa Nabu
co Araujo, datado de I I do presente, afim de
V. Ex. tomar em consideração .o que o mesmo
nella expõe, não só sobre a applicação de mais
alguns presos que se possão enviar para as obras,
que reclamou o Comma,ntlante da Fortaleza de
Santa Cruz, como em V. Ex. mandar igualmeo
te activa-las o mais que fôr possivel, para, quaD
to antes, se alliviar a Cadêa da accumulação em
que se acha. Deos Guarde a V. EL Paço, em 16
de Agosto de 1831.-Diogo A,ntonio Feijó.-Sr.

I .

AVISO DE 15 DE AGOSTO.

ColI. Plancher.

A Regencia, em n!lllle do Imperador, em Re
solucáo de Consulta da Junta da Fazenda dos
Arse'naes do Exercito, Fabricas e Fundições"
com a qual se conformou, houve POI' bem inde
ferir o reque1'Ímento de Finnie Irmãos e C., em
que pretendião ser isentos do pagamento dos di
reitos da polvora que vendêrão para o Arsenal;
porque, não ha vendo declaração alguma no acto
da compra a tal respeito, subsiste no vendedor a
obrigação que FI tinba do pag;,mentQ dos referi
dos direitos. O que a Regencia manda participar
a V. S. para procedcr d sua arrecadação. Doos
guarde a V, S. Paço, em 15 de Agosto de 1831.
_ Bernardo Pereira de Vasconcellos. -Sr. Con
selheiro Juiz da A.lfandega desta Côrte.

AVISO DE 1.6 DE AGOSTO.

DECRHTO DE 1.6 DE A<?OSTO.

MallllscriplO anthentico.

A Regencia, em nome do Imperador, lia por
bem que as c.onferencias do Supremo Tribunal
de Justiça, que, em conformidade do Decreto
de ~ de Janeiro de 1829, se fazião nas Terças
feiras, tenhão lugar no dia Segunda-feira ou
Quarta-feira, quando aqueIle seja impedido, em
quanto durarem as sessões da Camara dos Se
nadores, que d'ora em diante del'eráõ fazer·se
na casa das conferencias do mesmo Tribunal,
pelo estado de ruina em que se acha, o eâificio
proprio da referida Camara. •

Diogo Antonio Feijó, etc. Palacio do Rio de
Jan~iro, em 16 de Agosto de 1851, I Ioda In
dependencia e do Imperio.-Francisco de Lima
c Silva.-José da Costa Carvalho.-João Brau
lio I\I0niz.-Djogo Antonio Feijó.-Acha-3e no
'4rehito do Supl'emo Tribunal de Justiça.

Imp. avulso.

Discw'so do lO COl1lmandante, recitado em pl'esença
do Exm. SI'. Commandante das A I'mas, na l'evista
de 14cíe Agosto de 1851.

llriosos e esforcados Camaradas! A honrosa
nomeação que o 'GoTerno fez de minha pessoa
para tomar o eommapdo em 1°· do B:ltalh~o a
que deu existencia e fôrma a honra e patriotis
mo que abrasa voss,os peitos, sendo-me sobre.
man~il'<\ Iisemgeira, todavia não deixa de occas~o

nar em minha a)ma pel'tur.bação que nasce da
com'iação cm que estou de minha insufficiencia
para app,arocer ',entre "ós revestido de qualquer
apparencia de superioridade. Não, LUeus briosos
c honrados camaradas, nem sequer levemente
deveis reputar-me' possuido desse detestavel 01"

gulh~; fui só mente a vossa propria escolha, ac
clamando-me Commandante em 2°, que moveu
o Govorno ao complemento de vossos su[ragios
a meu fu vor.

Na escala do medto não ha certamente gra
duação sufficiente para medir, briosQs camaradas,
o relevante serviço que prestais á Patria. IUuito
na verdade hc empunhar o' fuzil, cingir sobre a
banda o cinturão, e lançar a patrona ao tiracol;
porém, por amor da Palria, esquecer' vos de vos
sas pl'ceminencias e sacrificardes cm seu Sacro
santo Altar os direitos que vos outorga a lei, di
reitos 'que nada menos importão que reconhecida
superioridade sobre aquelJes. mesmos a quem
quizestes obedecer por gosto, he certamente facto
mui raro na Historia, e que faz renascer em o
Brazil o heroismo que admirátaa antig Greda.

Eia, briosos ca'maradas, conNnuai a dar tão
nobre quão insolito exemplo ete patriotismo, e
ficai seguros 1.Ie que vossos nomes, transpondo
os tempos, passaráõ á mais remota posteridade
nas vivazes paginas da Historia, ao 'mesmo passo
que o solicito Governo. que, para o ,·osso bem
e para o bem da Patria, fixa sobre vós suas vis
tas, não deixará de galardoar acções que se não
obscrvão sem pasmo, c que se não r'lcordão sem
a~a~e em'oção que só a honra, o valor e o pa
tnallsmo podem fazer nascer nas almas bem for
madas c nos brazileiros peitos.

Sejão, portanto, honrados camaradas, Patria
o C~nstituição os caros objeotos que vos devem
reu Dl•r, obediencia ás leis e ás autoridades legaes
o melO que empregullis, segurançà e lranquilli
dado publica o derradeiro extremo de vossos in
fa~igaveis esforço!. Assim de vós o espera a Pa
tna, e assim o haveis jurado á face dos Altares

DISCURSO DE 1.4 DE AGOSTO

vo~sa tp.sla e de vos commandaT só compete ao
illu,rre chefe que por acclamação elegeste•.

Ultimamente o General, em prova de sua con
fraternidade eJdo eterno alfecto que vos protesta
pelas VUS!aS'l'al'aS virtudes, tem a honra de abra
çar a todo,- vós na pessoa de vosso digno Com
mandante, - José Joaquim de Lima e Silva
Ácha-se no DiU/'io Fluminense n. 59, !}ol. 18.
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liJ!'p. ,avulso.

- A.Regencioa, em nome do Imperador, toJJlllll!"
do em consideração que 'FêrQaodo l\f)drjgJ1t'.S d.

respeito dos que j~ ~stãj) aposentildlOS ou refor.
mados, a mesma Reg<encia, 6Ip:'nÇlffi'e do Impll'
rador, manda 11 clarar ii V.. Ex. que 9/i,3cirnu in,
dicados, não sond,o. cidadã.os Brazile'iro5, por
['Hla terem,Oal'tl'Í lle n'ílUI'.ali alião, pa. ada em 'l'ir
tudfl de ,resolução,da Ass.embl~a,GeJialLegisJativa,
não pedem sei' etnp'reg:)\l(ls; e por i 50 v,. Ex. O.!

de pedirá, fazenllo pvo·vel' os lu'gares em cida.
diios Brazileiros; quanto aos aposenta:lo , seri!
este objecto decirlrdu pela mesma Assembléa
Geral, a cujo couhecin1énto he lel'ado; e quan.
to aos reformados, será solvida a duvida pela
Repal'tição dos Negoéids da &uerra, a quem ago.
ra se communica. Oeos Guaede a V. Ex. Palaeio
do Rio ue Jan.eü,o, em 16 de Agosto de' 1851.
José Lirto Coutinhtl.-Sr.)~IanoelIgnacio de MiIl
lo e Souza.-Aclza-se no Dim'io Fluminense n. 42,
võt. .. 8 f. ' I '

i, \r

1
DBCRETO' DB 17 DB .A.Gos:ro.

. . Imp. 'lIVúlso. I

-l! • •
.A, Uegcncia, em nome 40 lmper.ador, ro·

~an o em consideração que Frederico Jos.é 'J;or·
res (q} hum d95 que mais se distingui~ão /Iq ~q.

cprso.a, que ma!1!louc,Rroced6l:, para o pro"imtm
to 'dos dous ~ugílpes d~ Offi.cial Aludantll,c Ama'"
nuense ga' ,.BiI:>JioqleC3: l'\ac),onal ldestíl' ~ôrte,

DJo~trf.\'~do p.o~ aUe taç,ões qu.e'" .além das, cir·
egrm,st pçias eXlgi+las para o dito concu!so, ba.
v311 frequentado aulaS'de estudos maiores".{ul por
qllm (a?,or-lbe melcê de o nomear Oficial·AiP
q~ntll.da,mepma llibliotheca, c~m o 'v,coci!JIeBlO
lJ,U.e se ~ch!l' estabelepido Ràra este lugar. •

·Jpsé Lino Coutinho'!vetG. ~Palacw. do, Rio ao
Janeil1b em 17 d~ Agosto ,de 1851, loo.da lu
d~.Rend.encif!, e do lmperiõ.-Erancisco de LÍlla
e Silva.-Jos~ da Costa CaJ;yallio .......João ~aa·

lio l\loniz. - José Lino Coutlnho:-Acha·$ll""
Dia..io Fluminense 7i. f#5,. vol.· 18.

AVIS() DE 16 ·D"E AGOSTO.
- J , !

Imp. ~vuls'!.. ,

'SereM p..es'ellte ú Regl!Í1cia a' 'int'õf'n\ação dlil
da~ pOPf 'Y. S. 5{)bre o ,t'éqt1i!i'16en'l!o de vario
negó'é~antes i1esta Práç'a que 'se quei'xão li" /lO•

. v'a prat-Ica introdl1zitla uo' despf,fch'o d(j sal, hóil·
vea ITIe'$'!ha Regencia p \. bem resoélvél' que se
guarde a/p atida até aqui ob ervadn, I'ecommen"
datido!..\he- que 'dê as pr'o'Vidé'ncias a seu aleoW8
p'3'ra evltllr o prejuizo da Fazehdá Publica, e
qUe proponha as Jl'Jedida qUe julg'àI' mais con·
"Veniefites para serem decrerad-as. Deos Guarde a
V. S. Paço, em 16 de Agosto de 1851.'-Bér·
mrdo Perl!ira 'de Vaso·oilcefll\s.-SI'. Conselhei·
ro-Jui't da Alfandijoi3 desta~ IGôrtil. h ..1tlzaLf'!tO
Diário Fluminense n. 54, fi'ol: 18. ~

; ~p. a~ulso.

Aviso :.l>E 1.6' D'H AGOSTO;'

eoll. Plancher.

111m. e ElI!m. Sr.-Pa so ás mãó.' de V. Ex.
O omeios inc1u'o do Chapcelll'r interino ela
Ca a da Suppliuilçãô, J~'sé Paulo de FigueÍl'ôa
Naf).u{ltj Ara uio, tlalÍauo de I I do corrente. ex
JiõMo ,rtcHe o deplol'd vel e.-rado; e o que e tão
sefl1t@ou., os desgraçados presos" da Gã.dêa desla.
661'fé, 'a6m de V. Ex.. , em v1'la do apuro em
qDlt sé' :tchn o ThcsoLÍro actl1alménte, fazer ex
p' i 1'3 o-rdeo. que fôl'em convenIenles, pavét'
l:(JM a-(;;àmará ~lullióipal haja ue, cbmprir com

~,()pr'õ',id'enciantlon;}o só a limpeza da lI)es-c
Ola' ~'dêa 'como toda. ;lS commodidades neoes
S'a M; arh nlil1011ar ii ~orte da quelLos infelizes~

sMicltÍl\idU tigualmente (ra Santa €àsa (la l\lise.
ri6offiiao ij' proro'P~Q socool'I'b d'agua e ~eJl1ediosn
cdôrt.'1littn~e ,pára (f trntamentó rios reFeridos
~8ils l,como exige1 o' sohl·e.(lito Chanceller.
Deos Gua~ti I áJ"\l. Ex. P~ço, em 16 de Agosto
de I 831.-Diogo Antonio Feiiú.-Sr. José Lino
Coutinhn.-Aclta-se á fl.. S . elo Liv. I I ela Côr
te na Secretlfrm (1à ·Justf/:a.

l\I3nusccipto nuthentico..

ANNO DE 1831.

A:1\egent:ia,. em nome do Ill1;perâd'or; man
dá" p"~la Seoretaria de Estado 40s Negocios d'o
rMiJéi'io, pnrricipar ~o Vice-PreSidente da Pro
"Vio~ili 11<é'E pinto' Santo, em res'pô'Sta1 ao' S'eUr
o11rci,q (1 i dti BnHo do anno passaijo; caiu
~úiiicando a IÍ-eliberação tomada pelo Coti.cél~ .:;
d'ô dove I ll~:)á' resp\ei~o de uma ce~ida~ negada
na S~cretaria díl freSi'ilen.Qia', ljüê Ó dito''G<\l(j)
c..~Th~ f ~Wpo~it~niandtlr p'assá,r rert-~ õ _s . db' que
Re1he{lçe rÍl.~tarfie'nte á IJ.lêSlha P'r,eS'Jdenm3 mas
51m.. u~ ~uOeJ cónst~r -ae soas act:u' por 'quem 'ser
.yJr6Je ~é~ ecteràJ'io~ ficart110 p1>rérn 'o ef~ illo
l'lCe.:.'V\!e l'1fêiitié I n;1 \l1telligenr.n de ;t{u se de
"Vem passàr,lê~ I d5es-de indo, 'quantIo l1las\ fô
rem pedidas pelas ~!H'~~ •.... te ..essadas, afim de
melhorare • ~I! . ~ortw de~ .\ldelodQ slla hon ..a,
fazenda e "Vida, ao quaL lodos tem Igual direito.
Palacio do RiO' do J1áReiro, em ••,(ltde Agosto de

851.:-J#Jsá Linp Coutinl1,Q. • 'f.. .o (u l,~ -I .J,i

j r jHj..h

AViso DE' fê i>\n AGos'1'O.
I

'~n "1 f f

AVIsa 'DE iG'DE' A:GOSTO'.

Mlltlt>el'da' F1a:dsecáJ Lima e SUva -11elia-se ti
~ tf. do Liv: II I dá OÔl'fe. ná earetaf'ia da Jus

t;ra 1

\
\



5 1

J I
PROVlS!O D!!, 1;7 DE AGOSTO: 1'1

lmp. jlvul~o. ,

Bernardo Pereira deVasconcellos,ete:.Faço aher
á Junta da Faze~da da P,rovincia da Parohyha que

MaOllscfipto auth«;nlico.

.Manda a Regencia , em nome do IÓ1pefad~r,
que V. S. proponha os réo que, pela's elrt.:ums
tancias de suas sentença", se achão em' e~tado êJe
lhes ser comm1;ltada em degredo a penà ém'que
estiverem conde1'l1nados. Deós guarde a
Paç.o, em I' de Agosto de 1831. - Dibg 'Anto
nio Feijó. -Sr. José Paulo de ~igueirôa Nábueo
Araujo. - A c/la-se dfl. 67 d'o 'Lif»'O respectivo da
Casà da ~(lpplicarii.o.

PORTARIA. DE 17 DE AGOSTO.

PROVlslo DE 17 DE AGOS'X.O,

Goll • .Plancher.

Bel;Dardo Pereira de Vasconcellos, lft,c. FMÇo
6a~er á Junta da E:azenda da Erovinl1t;),I~ Jfer
nambuco que neS~3 ~ata se expede \lr4~m~ Junta
da F.azenda da Parahyba, ap.pro.vando- e-lhe o
a.r~trio que propõe no seu omcio n. J 8, de,25 de
'Fever iro do cOl'l'ente, al)ç-o, para que Q.p\1oAuo o

_ dos seus rendimentos, al'l'ecaQados nessa, Prov' 
cia, fQse~, depo.i de deduziqas a Ide P.~ZilS da
quella, ahi IDpregildo em le~l:í\S a fuvor 4.os
Contl'actadores dos Emprestimos Brazilp.iros, e-'
gurulo as insinuações que a tal re peito a )unla,
depois de co.mputadas as despeL4I mensaes, lhe
houver de dirigir, evitando- e por este meio não
s6 as despezas e risco'ldas conducções elos dinhei
ros, co~o até 19urna faltarqup. ROss;J, lt/lver no
prompto pagamento da . ~etra que sacar, pqr não
estar ao facto. da estab\li~acle elas cas~s ipgleza .
O que se lhe partiéjpa.'P.. r.a, spa inlelFgenpia. c
execução. Pedro José da Camara a fcz no Rio
de Janeiro, em t1,cle !Agosto de r831. -Can
d~do Cald~eira de Souza, jud nte do COlltlldor
Geral, a fez escrever.-JJe oa do Pereifa 'de ~as

concellos.

AVlJjO

ManlJAc~tto ~tbe~tií: I (I • f1
t

Ulm. e$x.pl.,Sr. "'-JCo~~il,l,~o" PAA3 e,g
~ade dQs. prQoos, Q ,dQs Rf.~SO ~s ord,en 40
.zcs qf, ~l\z ~9~,elles,sej~o IQ,go .r/jcollP.d()5,d~

",es C'\rMl\bdllstll-.~i.dAde,,e os eSCr;HOj;[~Ol)GP

labouço, in.dependente de. Ordçln <laqt.lçJJ~sJa 
torid~4es, Jaz-se neces,sarig que V. ]j:;x., ~ II a
e&se um as Pl'Pvil1enp,ia~ qUlf fure\D cO.QJ'en~IH~s

p,\r.a que em to-das as ql.aohãas s~jão lev-ad06 ás
-prisões indic/l.das todos os ,indi vidu 0lJue,se iI~;l

rem recolhidÇls nas guprqas do!! Ql,larteis..l\UJitll
res á ordem dos sohredi.~os' \fuipes. o'lloS IH\ª (te
a V. Ex. Paço, em l' de Agosto de 1851.
Diogo Antonio Feijó. -Sr. Manocl da Fonseca
Lima e Sil~a.,-Açlla-se Q.ll'J~84,do Liv. 11 da
Côrte na Secl'etaria da JU$tiça.

I.
l AVISO IiÊ 17 'DE AGOSTO. I

, OFFICIO DB 17 J,lB AGOSTq.

J\lnooscripto 8nthentico. , él

• '.,., '[ 1"
llIm. e Expl. Sr. ..,-Requis·.taó..do p'.Ju·z.\d~l~z

dk ~reguczi3 dc Medty, para 00D-Seg~uÍl:.ap 'fêii,0tae
mUllos alteaaores que por ali vagi'\0, qu,e~p,.il

mameoto c carluxame queexi.'lte ~ p6d.er,~0 cPp;1
mandante dI! BataUlão n. 8 de Caçaupres de 'A" li
nba,lltcseja fornecido algum provisoriamentll para
sedio tribuir pelasGuardas,l\luniciHes, e qq~ estas
sejão c.9~,djuva~as.pelos resp,ectivo~ ~i iciaQ.os,
m~npa aReg~ocia,em I1Rme do lmpeç ~o , que V.
Ex, expeça, para a realisação d.c;P1,lq!. eo~4'9 objl;l(
IQ, as orden~ q'u,e ró' 'co;! Mn v:e~i~~~S-.'iPoi lI,ue.,
s~mestas pwvidencia , serll mUldj,(li u~tosa.aE ~

~o d~s r.eferidos salteadores que das. ~reg!l.ez·as
lmmediatns de l!;ajiJ. e Inh~úma passãQpara aqu~lla

em grande numero. D.e~s g,uarde a"IV, Ex.•faço,
e~..I' de Agosto dJl 1851. - Diqgo, AQ~onio
Fello. -Sr. l\lanoel da Foo,seca L'ma e .S~va.
J,cho.'$t.d (l.:$4 'D. do Lio. 11 da Côr teTJ.f1..Sec··,tq.-
TIa áa J ustira. '

lmp. avu1&o. .• I

f 1 • ~ ~ t ~ t
Illpl. e Ex:m. Sr.)Em presepça do .que/e-

solveu a Camara dos Dep,utados, sobre,parlfc~r

de hUll}a de sua.s Commis~,õcs" solicito .u'Ü Go
.i\'croo Imperial hajac;le mandar.,Píooeder a hu
ma ins,peçção de s'aúde em todos Oli EJnp~~gaaos
a}lo:ientados por molestj.a, pel~ S\lcretaJ.:ia..def~s
tad9 a cargo de V. ~ ',' .CUJas aposentad\)l'las
não forão aind~ approvadas, submeuendo aocÇ)
nhe"imentÇl da mesma ça..!t1'1ra . .De<Os Guarde a
V. Ex. Paço da. Camara uos, D~put~~os, em 17
de Agosto de 1851.-Antonio Pi!lt'o ChiQhorro
da Gama.-Sr. Bernardo Pereira' de Va con
ceUos.

Em oqnsequenc~a do que, par ordem ,do lllD.1.
c Exm. SI'. f!re ideQte 40 mesmo Thesou~9' se
r~z publico que no dia 11 do corrente, aS 10
horas da mal1h~a, ~eyeráq cqJ;D."pa1·eper nelte to
das as pei.soa~ a q\lem Aiz r~speitq, p,ara s.e pr~

ceder á in pecção ordenada pelos, l;acultatlvoS Já
nomeados. Thesouro Nacional, em 5 de.Setem
b.ro de 1831.-O Escri vão' iqte[ioo ela Mesa do
Tbe ouro, Manoel J OaquiDl. de Oliveira Leão.
Jliha'~e no Diario Fluminense n. 57, vol. 18.

Silva :foi' hurlPlos .qUjl ais .~e t9i~ting,ujJ.:~~illO
conour o' a· que ~e pro,ce~e1,J pal;a,o provi ~Jlto

dos dous lugares de Offici/lI"Aj'Hla.q~!'l,)e I ma
nllense da,B'J.lliolhecíl'~~,c~oqal ~staIC~r,~e, ha
por bem fazer-lhe mercê de o nomea,r ,4lIlaA.H~ 
se da mesmaJl&i.bli,o~·hl?c-q I :v JlQ~nd.o a graHfica
ção que se acha estabelecida pa ra este lugar.

Jo. é Lino ,CoulJn/.\o, etc. rPala,cioj.d,o ~i(} de
Janeiro, em I' de Agosto de 1851, 1o· .ç1~ I rle
.peodeQ,çia. . ,do lImperip: :J,)'ranci§co ~e Lima. e
Silv3.-;rose da Costa Cal' lalJiQ.~Jo;lO lll'aJlho
~oniz. -José Lino CoutiÇ\b.o.vAcluz-~e~o JJia.
rio.Flqmineij~8 n. 50, vpl. lfi,
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a Regencia; em nome do Imperador, ha por bem
appro"ar o arbitrio que propõe. no seu omcio n.
18, de 25 de Fevereiro do corrente anno , para
que o pro'ducto dos rendimentos dessa Provincia,
arrecadados na de Pernambuco, depois de dedu
lidas as suas desp.ezas, fosse empregado ali mes
mG em letras a favor dos Contractadores dos Em

'prestimo!l Brazileiros. O que se'lhe participa para
sua intelligencia e execução. Francisco da Costa
Barros tia Fonseca a fez no Rio de Janeiro, em
17 de Agosto de 1851. - Candido Caldeira de
Souza, Ajudante do Contador Geral, a fez e cre
ver. - Bernardo P~reira de Vasconcellos.
Ãch4-,e no Diario Fluminense n. 65, vol. 18.

eoIl. :Braz.

A Regencià; em nom~ do"Iinperador o Sr.
D. Pedro n; faz saber a todo os subditos do
Imperio que a Assembléa Geral 'decretou e ella
sanccionou a Lei seguinte: '

C!PITULO 1. - Disposições Geracs.

Art. 1.· As Guardas Nacionaes sãp cI'eadils
para defen,der a Cons~ituiç<ío, a Liberdade, In
dependencla e. In~cg~'lllad~ do Imperio; para
manter a obedlCnma as LeIS, con enar ou res.
rab~l?cer a ordem e a tranqnillidadc publica e
a~xlhar o exercito d~'Linha na defesa das fr~n
telras e costas.

Toda a deliueração tomada pelas Guardas Na-

, '" b
l' I

Imp. avulso.

CART A JJE 18 DE AG0S:rO.
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'cionaes acerca .dos negocios publicos he hum at,
tentado conlt'a a Liberdade, e hum delicto e.oo,
tra II Constiluição.

.Art. 2.· O servfço das Guardas Naciooae
- consistirá ~ \

'1 •• Em servi/o oruinario dentro do Munici·
"'pio.

2.· Em ~eniço de destacameatos rúra do M
nicipio.

5.· Em serviço de eorpos ou companhias des,
tacadas para auxiliar o Exercito de Linha.

Art. 5.· As Guardas Nacionaes serão organi·
sadas em todo o Imperio pai' Munioipio.

Nos Municipios, porém, em qUI! o numero
de Guardas Nacionaes não chegarem a formar
huma companhia ou batalhão, o Governo e os
Presidentes em concelho poderúõ mandar reunir
os Gual'das Naciouaes delle aos de outro ou ou·

- trô; t\Iunicipios para COlO elles formarem'Com·

111m. e Exm. Sr. - A Rogencia , em nome do panhja ou llatalhão.
Imperador, 'm~nrlll remeller a V. Ex. a represen- J~rt. 4·· A or&anis~ção das Guardas Naeiooael
tação que lhe llirigiriio os habitantes da Freaue- ~er~l permane~te;entretanto, o Governo, quando
zia de Carrancas contra o' Parocho da lDes~a , Julgar Conveniente, as poder'lI snspender ou dis,
afim de que~ procedendo ás infol'mações que jul- so1l'er, em détermioados lugares.
gar convemente para vir no conhecimento dá Em qualquer dos dous casos, ellas serão eha·
Terdade, faça que o Rev. Bispo responsabilise maJas ,ao serviço, ou reorganisadas, passado hum
pel~s meios ranonicos ao referido Pa roého , anno ri o dia em que se til'er ~erificado a su·
quando. criminoso, c que a autoridadc,temporal pensllo ou di, olução, se por Lei não fUrelte
respectiva proceda contra o mesmo em confor- prazo prolongado.
midade u? Codigo Criminal. Outrosim, que pro- Art. 5.· Se a~ Guard~ls Nacionaes tomarem
oure certIficar-se se ao conhecimento do Rev. d.el~berações sobre os ncgocios publico~, ou re·
Bispo tem chegado o procedimento irregular e slstll'em <Ís requisições legaes das autoridade·
crimi~os? que se attríblle áquelle Parocho, para ~unicipaes,.administrativasou judiciarias, o Pre,
que seja Igualmente responsabilisado, seguudo o slueDle da Provincla em concelhb as poder~ SUl-

art. 129 do citado Codigo; ficando V. Ex. certo _pender em determinados1l1gares.
de que lhe compete, como primeira autoridade E ta suspensão durará hum ann.o, se antes não
da ~ro~~ncia, encarregado da administração della fôr revogada pelo Governo, ou mandada prolon·
e prImeiro executor das leis, fazer re ponsabili- gar por Lei. . .
sal' a todos os empregados publicos da mesma Ar!. 6.· As Guardas Nacionaes estarão subor,
e ppr isso mesmo sujeito ú ('enas do su.pracitad~ uinadas aos Juizes de Paz, aos J.llizcs Crirninael,
artigo quando ,incorrer no § r.. elo mesmo. Deos aos Presidentes das Provincias e ao Ministro dI
guarde a V. Ex. Palacio ~o Rio de Janeiro, em Justiça.
I' de Agosto de 1851.-Diogo Antonio Feijó.--' Quando eHas se re~lBÍ1'em no todo 011 em par'
Sr. Pre idente da Provincia de l\Iinas Geraes. _ te, no.s lugares em que não re~uil' o ~liui,trll dI
.4clla-se no Diari'o Fluminense 'no 55, vol. 18. Justiça ou o Presidente da I' I'ôvincia sCl'ão su'

bordinadas ao Juiz Criminal mais an~iau do lu'
I - b' D Ihgar, ~ nao o . avendo, ão Juiz eTe Paz mais ve 6

_~rrr i'dade. ,Exceptua-se o ca o em que rôrem
mandada's .I;'ela Autoridade Civil compclenlc ex.e~·

cei- serviço' activo' militar sob a Alltoridade ~lIh·
tal'", -caso e'm quc lhe sel'ãó subordinadas. ,"

Art. , .• Os Guardas acionaes não poderao
tomar a armas nem formar-se elO corpo selll
ordem dos seus Cbefes; e estes não poderÍlõ.d~r
essa o rilem sem requlsição da Autoridade CIvil,
que será lida !1. frente dos mesmos Guarda~.

Art. 8.· Nenhum Cnmmandánte ou offid~
p.ó~erá distribuir cartuxarne pelús Guardas ~
CI?naeS, salv..o o caso de requisição competente,

-ahús será responsavel pelos resultarloS. "
Art. 9.· Totlos os Guardas Nacionaes fica.o

isentbs do recriltamento 'Para o Exercito de LI'
~ha e Armadà, ;jlva a excepção declarad~?~
til. 5·, cap. 2·, aTt. 120 § 2·, e os filhos fallllha.
de que trata o art. 10 § 2·.
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TITULO II.

CAPITULO 1.°-Da obriga\lãll do sei'viço.

Ad. -10. Será'O alistados para' o ~erviço ('as
Guardas Nacionaes nas Ciclades do fiio de Janéi
ro, Balda, ficcifc,.lUaranhão e seus respectivos
termos:

).. Todos os eidaJ;io~ nrazileiros que poJem
Icr Eleit'lrcs, comtanto que lenhão meno. de 60
aono de iilade, e mais dt: 21.

~ .. OS' cidudão filhos lamilias de pessoas que
Icm a renda necessa\'ia Ipara sererrl. eleitores,
comtanrto que tenhilo 21 anDas de 'idade para
cima.

Em todos os oUlros Uunioipios do Imperio seI..
r:io alistado : '

1.' Os oidadãos qUI) tem 1'OtO nas eleições
primarias. huma fez que lcnháJ de 2 I aOD;JS cle
idade até 60.

2,' Os ,oidadãos filho.s familias de pc- oas Hue
tom a renda oecessaria para pOderClTI votar nas
eleições primarias, comtanto que tenh'ão ,ere 21
aonos de idade para cima.

Oserviço tia' Guardas N3cionaes he obriga
torio e pessoal, salvas as excepções aJiante de-
claradas. .

Ant. I J. O servico das Guardas N3cifrtlaes he
iooompalivel 'com ~ Juncções da A.utorillades
Admillistr1ativos e Judiciarias que 'tem direito de
requisitar a for'ça publica.

Art. 12. Não serão àlistados para o seniço
das Guardos Nacionaes :

).. Os l\liIitares do Exercito e Armada que
c til'erem em servico 8cti \'0.

2 • 05 ülr.rigos 'de ordens aer3S que não se
quizerem Yuln otariamente I3listar.

5.' Os CarCel\eil'OS e mais cncal'regatlos da
guarda,dàS priS0CS,. e os Oll1ciaes de Justiça e
Policia. I '

l CAPr'nJI!O~, o_Do aüstamento.

Arl. 15. 05 cidadãos admittidos ao servico
das Guardas Naeionaes serão alistados em Livros
~e nlatriculn, subministrados pela Camara a ca
da, llUma1das Parochias e Curatos du seu lUuni
cipro. .,',

Art. q. Para se fazer este :lli,l3mentó o Juiz
de Paz da Freguezia Oll Capello Curada forma
1';', h\lm Goncelho de Qualificação composto de
~el. Bleitores llv 'eu Di 'tricto mais votnuos, aos
~uae, prc ididos pelo Juiz de Paz, fica compe
lindo verificar a idoneidade dos cidadãos que
devem leI' praça nas G.naràas Nacionaes, e ,fazer
o Seu alisllamen to.

as Fregueziâs e Capellas Curadas, onde Jlão
houver o numero de sr.is .E:lejtores, o Juiz de Raz
p~dórá completar e te numero com outros cida-
daos que tenhiio a nece sarja idoneidade. "
,~rt. .5. O Concelho de Qualificação procede-

ra rmmediatomente a fazer o alistamento no Li-
Iro da ~latricula GeraLi I • "
CArt. 6. No I me... de fi aneir o ,de co da. an~o o
L?~celho de Qualificação pro cederá a fazer no

lHo da Matricula ~eral u a listanicnto dbs ci-
TO)lO n:

dad;ios que Ii\'crem completado fi idade e adqui
"ido as qualidades nece '5arias para ser GuarJa
Nacional; e bem assim dos qne novamente tive
rem adqllÍl'ido domicilio na J>arochia ou CUI'a
lo, e I'boal'ú da matricula os cidadãos que tire
rem completado os 60 annos de idade, (JS que
ti verem mudado de domici\i". os ('a\lecido, e
Mdos as qne por algum outro motivo não del'50
mai5 pel'feneer ils Guarda acionaes.

Art. 17. No curso do auuo o Juiz de I'l\Z farú
notar na margem do IJivro da Matricula Geral
as alteraçõe provenientes iJc morte, mndança

'de. domicilio, e de rjtiaesC)uet' outras razúe pe
las quaes os ciaadiios não del'áo pertencer ii
'GlHlrda Nacional:; e o Concelho, no tempo aci
ma declarado, decidirá se tem ou não lugar a
baixa á vi la dõ documento ou razões.

O Lil'l'o da l\Jatl'icnlll Geral erá guar ado no
-Car\'orio do li cri vão ue Paz, e ,eu conteúdo se
"1,á communicado a qualquer cidadão que o re
queira aOI Jluiz.

TITULO lH.-Do servil'«> ordinario,

CAPITULO 1. 0 -Da classilicação cm lista de serviço oTdina
rio c de lC erva.

A,rl. 18. Finda a matricula gel'al, o Concelho
de Qnalifi,cação procedcrú ú formação da li ta
de serviço ol'dinario, e da li ta de reserva.

A lista de el'viço ordinario, comprehenderá
todos os cidarJãos que o Concelho dê Qualifi
c:a9ão, julgar que podem concorrer para o serviço
halaitual.

A lista de reserva comprehenderá todos os ci
diltlãos para quem o sel'Viço habitual fôr extre
l'oamenle oneroso, e que nãu devão ser I'equisi
Ladp.5 senão cru circumstaucias extl·aordinarias.

Na lista de l~eseçva seriio tombem comprehen
,d.id(;1s;

I I.' Os Empregados Publicas.
2.' Os Ad vogados, Medicas, Cirurgiões e Bo

ticarios' que o requererem.
5.° O E tudantes dos Cur os Juridicos, Esco·

las de Medi'cina, Semimrrios Episcopaes e mai
Escolas Publ.icas. '

q. ° Os Empregados nos trabalh~ d9S Arse
noe,~·e· Officinas '"Nacionaes.

Art. 19. As CompalJhias e Secções de Com
panlúas serão compostas dos cidadãos que en
trarem na lista do serviço orclinario.
lOS cidadiios da lista (le reserva serão reparti

dos pelas,ditas Compan hias, de manciq que pos
são ser nellas incorpol'ados qnando seja neces
sa1'io, a juizo da Autoridade Civil que houver
de requisitar a força. -

Art. 20. Os alistamentos e baixas que se hou
verem de fazer nas listas do serviço ordinario e
'de reserva, erão, em conformidade com as re
gJ'as e, tabelecidas pura 05 alistamentos c haixa.
do Liu(l da l\la.tricuI3 Gera\.

Art., 21. O 'Juiz Cl'Íminal do l\lunicipio, ten
do I1ecebido dos, Juizes de Paz das Parochias e
CUI'atos huma lista dos Officiaes e Officiaes infe
riores das GU3rdas Nacionaes do lUuni.cipio 'que

50
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3. ° Os cidadãos q,ujl ~i vel'çlll 50 annos ue idade
4. ° Os O.lIieia.~s tle lUilicias que tiverem 2í

aonos ele Sll,rvi90, e 'O~ reforfJ1l,1r.lo) do Exercito
c Arma,!a .
• 'ó.o, 0)1 Empr-og::ldoil. nas \dminish'a~ões do!
Correio. ,J -a I"'" .

Art. 28. Serão tambem rJj '.pansaLlos. ilb eni·
ço os cidadão' que tiverem enfermid.1l1cs qUI

lOS rinllabjfit~pai'a .fazercll'lÍ'li ·er"~ço .• ,
E.tas di:lpen ·a.< e lOtll1' lqll1aes,lijNcl'o'\.ltra ICID'

pOI'arias, que sejã", pe<JêJo·. por 01111 a ;c!1t .erriço
1'1lblioo ou pa rticular sei ão oMoedidas pelo
..QlolJcelho du QII,diüc ç50,' it,I'Üita do documen·
tO' ou razõo quc 'FI'o l'rcm-,ln oec6ssillade.

Art. 29, Bc t<lmbem pcrmiltida a auscueil
-tcmporari-a em pieocdér !:icauço, q lomlo a ur·
gcncia do negocio a~~im o exi:.;ir, ftcootll. porénl
o (}ndnda l;Naeilln~d ~hriglf(1l) a.j'l tilTcOl' 'd'~plli$a

'dita 'urgl;D'ci<l perante 'UJICo'l,lcelho d(} Quali6.
cilcão.

'lirt.5lJ.· rAo Jtiry de-Rev"sta' compotcJa'fleci,
ão'delil~jti\'a sobtlo IfH!las as dispensa DO' ca U!

de opp'<'!l\.àÇ:iO. ')'

'll,\P/TULO '3,~-FoNDacão das' Gllardas NacilJlJacs e com·
I ,I . 'P~sição clusICllrpo~!; ,

Arll. :3 .. ra Ouardas 'Nacianaes de rnfanlaria
serão formadas dentro do disll'ioto ..dü·caJaMn·
l7Iieipw poriSect,lq.,s de Cornpal1hia, CnJilpauhial,
Batalhões c Ll'giões.. ' 1\.1' "

Alt. 6~, 'A rop I\tição cm Secções de Compo.
nhia, Companhia. e Earolhõc' dos Guarda '~.

ci@naes aListados' pal'a_ o se F.\'i ç.ó I ol'uiuario sera
feita pela respectivo Gamar'a l\l.unioipal, ii qual
o Juiza de Paz remet~t'TÚÕ as listas tio seniço
ordinario c fle reserva, logo que tO Coucolho de
iQu'alilicaçãi0 e:lth'cr org-anisado. f

LAs Gamaras liX:H'ÚÕ Od palradas das, Colnpaoh!'s
e Bala Ihões. tendo allenção a que os cidadaos
ela mesma Comp<\ohi<uejãQ -E\ll.lrç si, o mais fi~·
nhos pa'ssh'cl.

r A repol'làçáó qne l'iJ:Ilféita "pela Caõ18ra Berl
posta em exee91.:ão immetliatain<:nte,' dando ~a

-Pro\'imcia . '<lo Rio de Janeiro l1um3 conta eí!'
CUlmsta11ciaLlu II cx.G ovel'no de tudo .quanlo hOll'
ver determinado, e oas outrus aus rcspeclifOl

• li'Jlfesúl e.mtllS: a <

. O Governo e I,'S Pl'esid~ntl,ls exa'lnionrilõsel

(JpTese!lt~JJ.d foi executada pelas Camaro ; e~en'

,dadõfolS Em'os que possão hll~et'.IIHl exeouÇ3ll,c
dal'ão oSloultcriores providepciás que julgarem
nleces arià-s '

Act.•.55. No caso plTel'UO no art: So} tendo
dous ou mais l\lullicipios de concorl'er para a

fO~D1ação déoeompfllihias ou BatalhÕé,'i, oG~ er
no Je 'os ,Eresidt'utes marcllrúõ qual a Cd~~

f que ha ,.de prooedel' ii orgauisação c l'eparIJ!'!o
que p.or el1es'lJi.v'cr sido pl'ts:Gl'ipla.. ,

_.' Art. 54. A fClrça ordinaria da l Compaol~lo!
-ide Infantaria eráde6oa:14opraça:ldeserf~

ord.inario; todar'ia, o I\lunicipio que não co:~
mallS de 50 a 60 ,GuarHas Na.oilJnae~ formará

r ma Gom,panliia. . ' .
J A. Paroohia ou Curalo qàe ti-ver o bJeSIDO lId

"

, I.',.1

CAPITULO 2.o-Das substituiçõ,es e dispensas do sll~vi~o
ordinario.· ,

tiverem ma15 de 25 nnoos de idade l formal'i"
em presença de dou5 Vcreadol'es do lugar, cedo
las dos nomes dos ditos Officiaes e OJliciae)i iu
fellio\"es, e 'posta em urna na Casa da Camara,_
till'á tirar t. sorle doze JIlI'àdos:, 1)S q,u,!>cs, presi
didos polo dilO Juiz Cl'iminal, formilráõ o Jury
de Revi1lla.

No' nlunicipios cm que não houve)' ào mehOll
vinte-c qualro Officiaese Officiaes i.nreriol;es.paríl
Sei enl postos na urna, cOlllpletãr.,se-h.\ este nu
meí'o com !?s.Cabo., e, não o perfazendo ~ind<Ji,

com Guardas 'Nanionaes, .escolhidos d'en'tre o,:;
que tiverem a itlaue competente, pela Ca01l~t;l

lHunicipal. - I '" I

Apl. 2!J. A este .lury compete' óDnhlloer por
appellaçãfl da I'eclámnçõe qúe ,"er aré-01 :

\,0 80inro. o nlistnmenlo ou nãó nlist.1Ll1.ento pp
Li 1'1'0 de IUnbi'ieuln GéraL

• 2, ° Sobre LI compl'ehen -ão ou cão cornprelg:ll
são na lista do enjeo ol'uülario, Além desta ~t,

tribuiçõe' e das que adiante vão declara\la',
competirá lambem a este JIlI'Y o conhecimento
das rec]amaçõfrs do' Guardus Naciooacs sobre
quem recahir hum scrvjço inllerido,

Ar!. ~5. O Jury de Revista rrâ'l P I~rá c ~h~

CCI' de negocio algUPll, sem que estejão presentes,
pelo menos, sete Membros com o Presldente; os
negocios serão decididos li plUl'alidadú absoiut<l
de yotos, ti 'da 'ua dct:i.iio se nãõ admiltiril re-
curso aIguo1- . I • I I J I

Art. 24. O' Jnry 'de Rel'ista'será rehOvado de
anno em aono, conferindo-se a oedolas dos no
mes, e tirando-sé ii sorte; ColDo fiul! dito; as·sua
funeyões ,ão incompatíveis com as de ,Mllliil.bl'OS
do Concdho de Qualificação" •• I .'

Art. 25. os Monici'pi'Os que fô'rem l'eúrJitlos
a outros, na f{H'Ina do art. 3°, eriÍ d Jury,d(\; re
vista presidido por hum dlol! Juizes CrimiFlàcs
de' es lHtloieip~'ós, que fôr'ti'e ignàd'o pdó Go
verno ou pelo Presidente em coocelho; rl'a·este
re01ettel:t\õ os J Lri'ws' tle r paz a mta 'lle que trata o
art. 2.. • ~1J' I r', '

f J r ., f I

Art. 26. As substi-tnições .são pr'ohibidas-")lla:!
'1'0 eOfre;Parontes proxímo,s,Ja saber: do pailpelo

- filho, do' i'j'mâ@ p-e-lo ilrmán, do tio -pelo sobrrinh'o
e reeiprocatt1'e,nte .. e as':inn' tamhelll!entl'c 05 afios
/105 mesélos,grilos, quMquerque seja a COJPpa·
nhia O'~ CBatalbão a qué 'perttmção esses parentes
e afio: I

Os ~ual'das' N:ioionae!'> que não, fõrem pâren
tes nos grilos acima ditos só ptHleráo tJroeol: a
sua vez de se:rViço oom outros da me ma Com-
pan1lia. ."

Art. 27, Serão dispensados d-o sel'v iço das
GuartlaslS/ aciomi~s, não obstante o ali,tumeo~o,
se o requererem: . I

1.· 0~'8ena lores, 'Deputados, lHlImhnos dos
COllcélhos . Geraes e Presidenciaes, c os (i;o'llse'
Iheiros' d'e Estado. ' (J

2,' Q):; .lagistrados. 10



ANNO DE 1831. 399 7

o o
'"du :s '<lO

'"'" '" . Q)
ul l::.O .'i,D.....: ,Q
Il: JJ tiS 'e <lO 8o
'" ~ o
~ • . o ...... C'l Ç;r., u E-<
I

I o

I
c-,..
" ... .... .... .. ~ ....

"" o...
,,; c

,
...z ..

E:! "" " .... .... .... .... o<t ....
o o
:= ,.,

'" o

I
'" . "" . I:-r,..,

< '" cd T .... ....;li "P • ... '"oo ""!-<

o o

,/'" ""í:l '" I' · · .... . .. .S 't::

'"ii'l - . i',
I

<-

I
....... . ';· • . .... ..

"
~, "

-I

Arl. 45. Ha\'fJrá igualmente Companhias, Sec·
ções de C,ompap hia.s, Esquadrõe 011 Corpos dc
Cavallaria nos lugarc em que o GOl"erno ou os
Presidentes cm Conéelho julgarem conveniente
a existenc~a Qllsta Arma,

Art. 44~ A§ Companhias dc Cal'allaria conte-
l'úQ 7-°,;1 )oolpr~gas: I'

_ oEIlI tJ\ld.a CO(1'\P.anhia, ou Secção de Companhia
de CaYf!llal'iíl haverú :

.
Art. 45. Os Cnrpos de CovaUario conslnrúõ de

!! até 4 E9qu_a~rõe9, e os Esquadrões ~onlerlJõ !!

CompanhiaS'.

mero wmbr:m pOllerá. formar huma Compa
nhia,

Arl. 55, Pai' cada Companhia das Guardas
Naciooac3. de lnfaotariEl uns diITtirelltcs classes,
hol'crú :

II'
···t·J~ 'I c .. I \ fi

I : • G 'l (;',;J-' ' ir
Art.36, Catla-Batalhão canstlará de 4 Campa.

nhias ao menos1 e de 8 a.oJ ruais. ,I

Art.J '). Em torlos o Munioípios em que os
GU~rdas Na cionaes ali tados para o sel'ViçliJ ordi
namo e-xdeder a 4'00 'sei foclll,arú hum Batalhão.

AJ'nrochia o'u Curoto quc tiver o me mo nu.
nluno tambwIÍlpoder;\ foomar hum Batalhão.

!~t,· 3'8:1 lOS 'Batad.hões formados pelos Guardas
NaC1ouae·s'de.hu'lu.m.esmo lUunic{pio podera.õter
~ ClIlJlp11lnlliiàslr/.êJCoçàdvreõ. '" I f, I ,

Art. 59, O Estauo·l\laiol· de cada Batalhão'~e:rá
compo ta dil;1 errente'-CollooeldU,h,cfe, de, Bata
Ih~o, 1ll\'lajOl, I Ajuda11te,.v Alferes Porta-Ban
de~ra I I Cirurgião-Ajudante - II Sal'gento..,Aiu 
da~tc, I r Sa-rgJenb.l rQuartel Ies~rc, I TambOI-
&101' 011 Qorneta-l\l~. I, I.

,~t,,40. N 5J1Munioipios em' q1,1c'J() Guardás
:íaülooaes nãõ formarem num 'Batalhão,l e que o
Go veMO .ou oSI!Pl'es.identc!> eml Conoelho não
mal~darem Teunir noutros 1>a á. o fOflha\'cm, 11a
'eral no .oaso 00 que os ~Harda:s 'r aoionaes for
T~~ ~ ou 5 C .mp'anGia " II Major CGnul'l>.1netan.~e
e a~ c I Sargento.Ajudanle"~ 1 i I I

GArt. 4J.,' O JUoóicipios .que-' hão' f'Orroarcm
ompanhlo' com.ple'tnj e que não .rôrem reunidos

~ Outros, na 'fórma'do nrt', ~', teMO Secções de
ompanliia-s: . T .,' • I ' . j'

~rl. 42. TEm õadn Sebcão de Companhia' ba-
'era: ' " " '11' .' ; ,1'1 to

!Xl'.
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Art. 46. O E~t()l1il-Maior de I C01'rli de. C'I
vallariaconstaril de I Tenente-Coronel COIMn 'II

<laute, I ~Iaior, I Ajullan~e, I Qua,·tcl-Mestl·c, I
Cirul'giiio-uIor. E. de-tanto.s llfurcs Porta-E'tan
d,utes quantos rôrc!11 os EMluadrões de qtl:e se pom
POZCI·.

Os Esqlladrões qu'c não entrarcm na çomposi
ção r1e CO!]Jos te"fáo- o Estallií-l\1á~ol' seguinte:
I l\'Iajnl'-Comrn"t!danle, II Sargento-Ajl1dante, I
Sargeoto Ql1artel-~hstre, I A.lrerestorta-E~tan

dart'C, I Cil'urgião-..Ajudante. _
Art. {17. O Governo po\lerú mandal'creal, nas

Provincias em 'Ice mi' misl'cl' ,CoIIlpanhia!' B.I
talhões ou COI'POS dc Artilharia; e, em'tal easo,
pl"e!'cre\'erá a suã formaçiio e regúlal'it a ors-<.\>ni-,
saçãll. ..

Art.48. Nos Municipios em que' os Gual'llas
Nacioll,,!Q.S-.ali~la~los.para o s"rviço ordi·nal'Ío .che
garem a I~OOO praças. o Govel'l1o poderú 01'
denar que' elhs' ro-rmcrn hnma Legi<io; c., che
ga ndo 1t 2,:000 , .~ ;' e ~ssim por diante.
. Art, 49,' O' E;\liaJo- laior dc I Legião serú

composto :de I. Coronel Chefe ue Legião, I
l\1ajor, - I Quart().I-3Ie~tre, I CirUl'gião-ulór, I

Tambor.-Mór.
Art. 50, O G0vern0 poderá tambem mandaI'

reuNir eD'! Legiões os <!:orp('Il.t1aó· Guar la Na
cionne~ das Prn'VinoiaS li'on,teifÍas, (linda <flle pér'
tenção a d'ivp.rsos i\'llll\icipios. . 1 .11 :

• t ) t ~J ~ ., ' ! I ?./ J1 I

CAPI1ULO 4. o -Nomeaç'ão dÓs postÓs, "z G
. 'r·· . 1 J~ • t .1' i

Art. 51. Em cada Parochia <h~ ('jura~o 'os Gua'r
das Nnciollaes <reSignados p'arà"o'l'marém'~ 100m·
~anhia ou ::lccçãú' de Companhia.se r(}únirfl~-5ém
armas pura pr0cedcrem. sob a Presideqcia do
Juiz. de Pa .11' rrmne<JÇ'éto aos seus Offi'eiae, ffi
ciaes IBreriolles.,e Cabos.. _

Se mais (le 1 l~arochia ou <Surato t)ver d for
mar rCompaulil., os Guarcl-as--Nãc1onaes õe reu
nirúó so1J-.a l?resideocia do.Jt1i~ C1e Paz ç].() ~~gal'
que tiver sido marcado flara a parada da dom
panhia. - -- .. .1 '

Art,- 52 A eleição dQf; Officiaês se fal'a succes
sivalOentc para t:àda posto, c01Jleçando-s~pelo
mais graduado, a escrutiriío indiVitIuàl e· secreto
e *ma-iorÍa absoluta.:oe votos\ . I ,

Niio reunindo alguem maiqri.a ãbsoluta no 10

escru1inio, CilÚ'ãl'ú5 em-~ 2 rr.rnts, vofados, e
nos mpa·tes deoidiril a sorte.

!\. eleiçiio do 10 Sargento' tambem se farÍl ÍI
maiorill a!Jsoluta ;-ns outiIUS OiIkiães Inferiores
e Ca1Jos .serão nomeados ii maioria l'elati va. O
escruLinio ser!1 berto pelo Presidente, e'servirilõ
de E'Scru tiüãdcrres-,2 Gu:tl'nas N:rcronacs propostos
pelo Presidenle' e npp1'ovad'os por acclamacão.

Art.· :;:. ~usYaro~hi4s ç Curatos em qu'e hou
vel' mais de :!. C·o.mpanl~a,·cad'a huõ1n dellas será
chamada <s<ar?dámenté cLpor scu turno para
prOCedeI' as SuaS e!!i~es. ~ .

Arl--54...A:n.om.eu1:.ã!LJ:o...Tênente-CQl'one!_C.he
fe de Batalhão, do Major e Ajudantede Bat:.Ihão,
e à ,do! .Iferes Port,Q-B~lJ;Jdeira se farú em I.uma
Assj!n1hlé~ tPPlposta dos Offici-aes~,. , <\rgentos ~
Forrieis das C.ompânhias do Batalhão; ,e ptesi:'

dtda . pelo '.Iuid dI! Paz doO LlIg~l' que til".er sido
mal'callo para a pal'afIa do Batalhão.

Seuvirilõ ue Eót:l'Utinadores nestas nomeaçõe
I {)ffi;'Íal eJ~S l'gtn1to.• pl'Opostos pelo Presiden·
te e 'llpprova,los pOl' acclamação; as norl!eaçÕtI
se f,lrão Ú plul'<JI'idade r.bsolula de yoLos em es-
crutinio indi vidual e õecretô. •

At'L 55, A, reclamações acerca .Ia Salta de
obsel'vancia da,; róTI'nãS r 'c,?p~as p~ra'a eleição
cio:, OlI'tciaes, Officiaes Inferi I'es' e Cabos, serão
decididas .~eln recurso pelo·J lIry diJ Rev~sta.

t\rt. 5tl. l~ nomeação dos €oroneis Chefes de
Legiãu c a do~ Majore' de Le~ião será reita pelo
Go\'crno, a d'o.QlIal'tcl-~1estlle e Cirnrgião~~lbr

de, Legjão ser!, feita pel Gorerno na Côrte, e
pelos Presidentes em ConcelllO'n5's Provincia,.
soh [lrc:eosta do Chefc (!~~egião ; a llQmeação
de Sargento-Ajudante, Sargelilto Quartel-~~eslre

e C rl1l'gião- Ajud<\n te de Bat"t hao ~erú feita pelo
Chefe ti'e B'a allf.io, de vendó 'e~,coH1t!1' os 2 primei·

')',)S d'entre os Officiat:.s Inf~rioreó do Bat.llbãoj a
no me<lção: do;s-'l"arnbores;;el'ú feita pelos Comman
uaotes' das Cnmpanhias, a do Tambol'-~lór do
Jlatalh~o [leio Chere qQ ~a~al~ão , e a do de Le
gi;iO pcll'J .Chere de Legião.

Art. :57: Os eITiuiaes qne se não apresentarem
rardadO.ti ~ PI'O!llp}OS: na:s Cidades no pmo dc4
mezes .... e. nos .mais Illgare no de 8 decorridO!
depois 1Ia 'sua Il!i!meação', serão subslitllidos por
outros,~ . , .

- Art. "58' kcabada a eleicfio do Chefe do Bala'
Jhão, u Jlfiz le Paz que t!~'er presidido it Assem·
blé-ª eLll. quiLe'llcJ~m 9AJier_eleito o tll'Ú ~eco

nhecel' pelo I3ntalhão reunido.
Esta' funeóio de Juiz. de Paz. ser!! exercida na

Côrte pelo ~linistro da Justiça, e lias Capitae!
daó Pl'ovJnclas pelps ·PI'~sidcJ;1i' '.h. I.

OS <,;ommandantes de' B'atalhão;fariio reconhe·
ceI ·os Officiaês do Estado-lHáiol' e nuis OfficiaOl
do.B~,baLhão. '.. ' 'J I. ,,: "

Os Juizes dj'l,Paz fllJliio I'econl.lccer pelas. Gom'
p,anhias aVlu,lsas 'e Seoções ,de ,()ompanhia5 o
seus, llCo,mmanl1antes, c eEt~s 05' Ollieiaes. Cada
hum dos, O'IDciae&, ao UH>mp.l:lGo de ser..l'edDohe·
c-ido". 'l~res~altá jui-amento de (fidelidade aa I~pe
pcrado!' c obediencia ú ,CIDnstituição' c·lels d~
I~npei'io. I' , .' ,'J "!( ..
- AI't. ~9' Tó..t1éslOs Officiaes',','Offieiaes Inteno•
I'~" .e Cabos sel'ão eleitos por 4 aonós, mas po'
de'ril". s.a ueeleito . r -I' ,

-l,E' .to .clisposi9ü,,/ 'se' oãõ énbe.ildc cóm os MaJO"
res c Chefes de Lpgião, que sã{)' nomeados pel6
G,6ve!',IÍI7I , .e 'q,ue. s~uvÍJ'Úõ emqúran:t@ aprollveu aO

GOlv~rno, e-bem,servirem. 'Il' , lJ - '.

I Art.[60"J Hav,eurlo qlléixa 'ou' representaçad
CQot!'lt qtjalquer,O.a;lo;nl da Guarda Naci~n,al,/
Go~el'l1f1 'o Ilodcj:;J sÚ5pender 0'0 excrOlCIO ~
seu po.slj(i) piOr hUlha ol1rl~m lÍ1o~iVllda, precedeD
audienoia do Offioial ,I. . I r

Gil Pl'esideb.les 11m Goocelho lambem pod~o
exercer a dita attr.ilb1'I'içãoJ p,eld l1UlStno'modli, e·
vendo paI tieipal.' ao GovCnl.OfB suspensão c om:
livo delJa, quando haja de durar mais' i1e! aDO.
S,c; deillI10 do ánno, o OUicia. ,não rôr relnt~g~
do pelo Go,'crno, p.·oceder-se-ha a nova elelÇA ,
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SBCÇAO i.' - Das pena!.

Art. 80. Os Commandantes de Postos ou Guar
tias poderrlõ empregar contra o Guardas acio
naes em serviç-o as seguintes penas correccio
naes:

I,· PoderÍlÕ fazer dobrar a sentinella' a qual-

rida/les civis, fa~er todas s dUposiçõc e dar
todas as ordenR relativ.ls ;lO serviço olldinario, ús
rcvista~ c aos cxercicios.

AI't. 72. O Governo e os Pt'esidentcs em Con
celho poderJõ suspentlcr temporaríameQte o'
excl'cicio e r~vi tas nos logarc. cm que julgarem
conveniente, dando cstes immedratamente 'conta
áquelle.
- Art' 93. A bem da ordem do sell'iço, o 10 Sal"

gento de cada Companhia formará hulU registo
uss:ignado'peLo Capitão, que indique o dia em que
cada Guarda Nacional dessa Companhia ther
prestado algum serviço.

A.rt. 74, Nos lugares em que as Guardas Na
ciOllues estirerem organisadas por ,Batalhões o
Ajudante furá igualmente registo poc Companhia
do Guardas qne tÍ\'er13m feito erviço, o qual
servirú para verificar o que tem cId fazer o 10
Sargento. ,

Art. :;5. Todo o Guar~a Nacional a'quem f'Ôl'
dotcrminada algum serviço del'el'il obedecer; fi
cando-lhe sal lO o tlireito de poder fazer perante
o Chefe suas I'eclamações. )

CAPITULO 7. 0
- Das despezas das Gliardas acionaes em

sen'iço ordinario e sua administração.,
Art. :16. As dpspe1.as das Guardas Naoionaes

em selwiço oçdinariQ,collstaniõ.:
I, o Do fórnecimento .Ias arma dc guerra, ban

~'lliraji, tambores, cornetas e trombetas.
2 o. Do fornecimento dc papel o~cessarios para

[egi tos~ offi~ios, mappas II COl}celhos de disci-
plin,a., I

, 5." Do soldo qlle o Governo marcar para os
Trurl:tbptas, Cornetas ou Tamborcs, quando este
Sll,fviço 040 yossa ~er gl'uluito.

4. o D s venQimentos e soldos tlos Instructores.
< Tpdas estas despezas se farão á Cl,lsta da nação.

- , Art. 7.7, O G9yel·no·na Côrtc eQ.s Presidentes
em C.9.!\celhQ, nas Províncias manclaráõ crcar nos
.corpos Con,eelhos d.e,Administração, e regularáõ
a sua formação, e estabelecerriõ, o modo por que
hão de ser fornecidas as quantias necessarias
pal'a as despeza 'e a su~ fiscalisação.

• r
" CArlTULO 8. 0

- pa inst~llcção das Gnardas Nacionaes.

, Art. :18."0 :Govero{) na Côrte e os P.re idente
nas respect~vas Provincias nomeal'Ílõ os Instruc
tlires que rarem necessarios para instruir todos
0,5 Batalbões, Esq4adl'ões ou Companhia das

'Guardas Naciohues óa tactica das suas respec-
tivas armas. ',' • •

l\rt. 79. AS' Cdmaras e os Chefes dos Corpos
daráõ conta ao Governo e Pre ideDtes do e tado
,aa in trucção dos respectivos Corpos~ e do modo
"por que os In~tructores preenchem suas obri
gá'ções.

Ârt.61. Logo quc algum emllrego "en11:1 a
vagar, ser~1 provido peLI maneira acima tlcclara,la.

Arl. 6ft.' As 11llmeações para os postos (tu AI'
tilharia c' Cavallária se farão em co1flH'midullc
com as regr'as cstauelecitlvs pal'u OSI/iÇ Infantal"ia.

Art. 65. l\S ~lunicipios qne reunirel1l mai
ue I te~ião, o Governo POrlCrll nome,lr I Com",
maodante Superior e 2 ~ju·jantes de l!Jrdcns.

Art. 6~. Nenhum .prncial do Exercito nem da
Atrmauw, em <lati l'itlalle de serviço, ,po lerá sei'
nomeado Offidal oq CG.A',malldante Superi'Or das
Guartlas Nacionaes cm serv iço ordinario.

CiPITOLO 5. o --no uniforme, armameôto ellrecedencias.

Art. fi5. O unifol\nle e di"linctivCiJs das Guar
01\5 Napiollilfi5 ~ seus Officiac~s ;e ,ão design:::·dos
pelo Gover 0, com ,attcnçã.o a fllle scj~o o mais
ilOpll:s e o Illenos dispt:ndiosl3 que fôr possi vel ;

~l llU,r;na vez marcado, não pi)d~rltõ •.cr, alte
rados senão por lei. - 1

Art,) 66, As :lrmaS dc guerra da Guardas Na
c,i,<\oa~~ s 'rão fornecidas li c,usta' d,a lHlÇ~o; o
r~ccbimento da,s. que fôrem entrcgues ao.; Guarj
das.N"cionaes COl1starú de n:gi 'to. por elles as·

.!ignaçlos, os Ruae. se fal,ão' pe,la Inaneira que
Iôr prcscriH~a I elo Gorcmo.. , ,

Os Guarda' Nracionaes 'crijo r~ 'pqu 'q fiei V~Ia-&

armas que !lou Vt:,rem 'rectbir1o .r;.a~ fJllaps ~erão
semll".e âel'propriedade d~. Ilação. '

Ao cqn 'crvação d:,Js arma -e concertos fic,aritõ
acargo'dos Gllurola NlIcionaes. As arm-as Iserão
marcada~ c numeradas. I - .',

,Art. 67' ElOfjuanto a Assem'tlIé'a .Geral não
Ilccrelar as' quantias nece~~al'ias pu\,a o f'orf)eG~

mento (las armas das GUal'cla,; Nacionaes.. o Go
verllO lTIa.ndal'{j di. tl'ib,uil' as ~ue tiver di:'poni
lei nelos B~talllões quu julgar conveniente.
.Art•-68~ As GU<jroas

l
• acltlOaes pertencentes

a ~iver.&r afOlas o1;J.ervaraõ entl:e si as mesmas
pI'ccec!encias ob~e.r,tatlas entre, os . Corpo,s de
~il'çrS;\S,,~,Jimas, de !1p11a. , ,.J

Art., 69. Todas ca~, vezes que as 'GP ardas N~

cionaes se reunirem, os dill'cl-ente. COl1pOS toma
rÓã ° lugar que lhes fôr marcado pe~o ,Com-
mandante Superior. . I

~rt. 70. Em.todos os casps em que as Gu~rc}as

~cionaes cpncorrere}11 com topas de lin la, t -, I -.. ~

mal'itõ ° lugar mais distincto.
O CommaOlI,o 'nas festas ou ceremonias-civis

pert~nc~rá ,\0 Official mais g;'aduado e ~~ iguaL
uaãe ~e graduaçãÇl ao mais antig nç, 'pll to ou
ao mais velho em ipade ~ C~s,? tenhão tido o
posto no ml:smo dia. '

!
C1~ITULO 6, o ~ Ordem do s,erviço orrlinai'io.

I .
.Art. 71. O RegulamentorcJativo l\0 servi.Qo 01'

dlnario, as épocas das revistas e o tempo que hão de
~urar os exercicios, serú proposto pelQ~ respec
hras Commandantes das Guardas NacJonaes,
e appl10 ado, emendado ou rejei~ado no todo na
~ôrte pelo Governo, e n'lS Provincias pelos Pre-
Jdentes em Concelho. '

Os Chefes poderúõ , em conformidade com os
,:specti'fos Regulamentos é sem requisição par
\\Ilular, mas depois de baver pre'ini,lo ..as auto-
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,.

quer Gll811lla Nacional que não tiver acudido ao
ubamamcnto ou se ti vel' ausentado do posto 6em
ordem. '"

2. o PodeJ'âõ releI' preso" no Corfl'o lla Guarda,
alé 01 seu,'fendimento., aquel!rOs que ,e ~ivel"l!1U

embriagJádo o\}qúe filLerl1m a'\aric!õ, coromelterem
vias de facto ou Pl'ovocarem a desol'{len& ou 'vio
lencias, sem prej"izu da remessa ao Concelho de
Di cipJin'l., qnando, pela fãItu commeUid~ tel,lIlão
incorrida cm ,maior. pena.

Art. ~h. LIdepcnoenle do .serviDo regularmenle
delêrminado, e que lOllo.o Guarda Nacional, Gabo
ou Inferior dll~e executar,,' serãio , aléln disw ,
obógaêlos a·1I1~rrlar. gu'üruas sem lhe tOC~1' q.uamlo
o Chefe do Cm po assim o oudCloe, por haverom
faltado alguma l"eZ, ' f' I '

41't. 82, Os GOllcl:lllios cl.e'disoiplina poderilõ."
nos ca O adiante deuIarado ,. impôr a.s eguintes
penas:" G'

1." Rllprehensão simples. , •
2.~n.eprehensão COD1 mençã~ D nrondem, db

dia.'1 • ' 'ti J ,. '. '\

5,' Prisão alé 5 dias. ',. I; , fllJe ' 11 (l

4." ll(lixa dq po to.
Arl. ~,~., , .\:-ó, pUI?j(]!l~ com r prõll~Íl'sâó 'sim

pre os Officiacs, Officiae Interiores, Cabo e
OUo:rdbs ac:ion áC' cf\i li ,'erem"oomn".ettiJ.ftq~lal
quel' infracção, 'pOI' levil que st!ja , tIS l'e~ as tio
erviço.,' . I .. ",1

Art. 84. Serão punidos e'om a rt'prelrensã
com rn~l~çã'O' niá io'rçlem tio aia, os,Ofi1eitàes, @ffi
t>iaes Inferid~e!3 I Cabos e GUànkisJN 'cioaae qu'e;
estando de ,ervico ou em uniforme, tiyerern ,hum
procedimento q,ic pos.sa ser lilàtm.oso â dicipi1~o
tias Gual'eln~ i1ciooaés óu á ordem lHíti!iéal: .,

Art. 85. Serão punido" com p,risãó ..I'S g-utidó
a .gra'vidlldc.(hf cas'O', os Officiá ,'Omóia(:s 1n
feriorfllS Ga']t)ÓS'Cltl Guarlla ','N,acionne;;lque', es
labtl fre -seI ",jllo;' ii'<t-orría'ilJih o(J~pádos::: h!,
" 'l ;1';'De rd:e'"ohétliencí'a ou fhslr15 l't1ihn~íf6: H.n

aJ' De falt!! dI6 ruspeito'oll"t1c flé'rém diltPpa
la'yras offensivnsiiou' f'rljul'ib,sa13 ,áÕ se'ú' súpe':'
TibtCll'. 1 ','. "I 1 ( I

5. o De iO!,nlt(JS ou inj ória-s 'fElitas a'os.s'eus s11
bordinados ou de abuso ele autoril!ade.

'fi. 41~Ue omis'sáó d'ealkú'nl'!térviço de _t\'.hTn~arfo.
,. ~.,~, pe lJqi\lq~j:l}'Il\ fI' cgÜt~d\s ij~gllqs !to.,seJ,y\ço.
,P-l' pe e!'!?PIl13e:RPh, " 10'1:1 cl J' :Jq;, ~ ~G.II
') .• pe",J.lpand,Qflp Jr.I~s_ armas ou 90. ~F,\l po~~p

ante~.pe ser.r 9djJuo . • 11'''' . i" • J
" AI}; ç..T,cl"" bai~Mlq, pos.tg p ;OlJ)~llll .. ,q,fl)
cial Inlerior Oll Cabo quc, h3venq,o la ,so~ldp

a),gumaóP\1qa'jWPPslíl pe~'9 C.olli elJw c(,e.Dj cipli
Ilil, ~ Itor'n~r cp#píJld,u ~entr~ çI,c §,D;lCzep, dtJ dat.a
d,\ 'CQ be~w~ ç1,cl.ah~'1,i l:lVl J [a ~~a ••EJ ll,Q, ~n pli\' P..J~JP'}'~8ãB·

tl'od~e'i'Í taro,Pj} )p)'aT \\\Ij~ ;. gP.il)d9L g1i
riliade do caso, aquelle que abandoD~'9fl.~
poslO antes de ser '1~e.ndj,I1Q.. ) ,

Os que liv,cr:~,?~ixa . cl_~;l;0SIO não poderáõ
:er reeleitos lia nas elelçoeS'~eraes.

t, 80. O GUalldas'1 180ionae qu<! ende
I'em.íls .qpm~s óu"ou:llIla tob.j)Ç~Los necabidds ~i'Jia

-o. 'I\llgão. lll~nllos ,li i ilj.li90 ec>IDp'eleole pnra;,lh~s

ser imposta a pena que lhes competh' pe1Q'Go-
-4' iO>o li Lllw I II') !~ lt, . , '.1' , '

O Juizo da conJeU1na~'ão obrigará a reslitoiçao
dos ubjecto H),n~lidos,

Arl. 88. Todo o CCllUm:m'lanle ~1C; Corpo I

'Po lo ou' Deslacamento que deixar de,npres~.

tilr- /.J ás requisições ,feitlls peJO!\ Magislvado -ou
oul11os Funceh'n~rjos. '1110 \~n1 direito, -dll,PQ!lui.
süav a ,força publicá, 011 que livl'l: obrado ~em

reflui i~iio l'óra dos oa ps \!n:l'istQ pl'1a Loi, eril
pUlliJo no Juiz')' .ai vil competente, no pr~meiro

caso oom p~rda do po 'to /.J I a5 Qlcze,s de pri.
sãn, e .no 'cg1lndo com a peM~ do art, 11)7 do
Codigo. lJ

li accusação.Jle mOlivo de suspen~ão alé ade-
••1 _ fll 1 (. UI I"
cI.ao.

SEGÇ,í6'2:~!.:.JDosConcelhos ue Disciplina.

Ar!. 89' FO"Ó1{ír-se,h~n t;' ncclhos llc Discl,
plina em todos o 'Batalhões e Conip<Jnhias não
rC'1l óia'as ea: Rata111pes quer' ~sle DàlalilÕCs e
Companhias 'e cómp'réhcndão em húm, quer~dl

mais nIuuicipios. f, •

.e Art. 90. Os C<lnéélhós de Disciplihh' con la,
'00 ue ci'neó mem'bl'os, a :au r: hum Pre~iden-

'le, Majnr~on')Capil!iO;·e qlla~ro'Vbg'a'l~s, 11 aber:
hum Capitã'n, hum Tenente ou ~Iféres, hum
Sarge'ntô'I'o'u Cab:o é hum Gua di Nllcional.

A1'1. 91. Se o rºo l'ôr Official, \n 'lugar do
ado, ulttlh 'Vdga _, 'éIHl'arilõ'dúus Officine do
po'stll dJ ,Ir~(l~ 'S,c o 'f'éo f9r. Omeia1 SUf.érlorou
dI> Es~ado Hai'br:.d:r'Legiiio, o Conéúlli'o' sê oom·
~oH'lte B lTIl IPrcsideni ' IC,I'J'efc de ·l."gillWOIl de
Bàlaf.bii' /c' crel quatro Vogaes OIfLciaesfSlIperio'
r"'s o Cap,ilã 's. .- iJ r I} < •

,,/ ~r :,1 9;": ' ; Conhclhos de DI cipnha erão
ilo,rr\eados pelos reS'pecl i vos Com iiináij~nle f1D'
'Cdr o , ,,'.' •. J

" O 'Cbnc'clhós qur: th reÚl. tlé"\)\S'ar (1 Chll
fes .di J'l!égíâ/.l' oll' Cómmaócrah e· de I, "brp'o.,
ou' Companhias não re Ilfidd 'cm nala1hões\'hse.
dio -nom ados,woa eôrUP'p to GóVl\t'ôó;'é a
Pro,liocias pe'l'cs PrcsWerlt'l!S'. I I .;j 11 II' ,

A.'~., l;l3.•Não ha I'entln' nU l\1t,JriidrJ'i9 oS'O~'
cidd' rieel!, , ários; 'I'eq'uisita'i- se-hão dl~'MuOlCI'
lfibs liifnlio. J. I , ... , I" f , < I

, A:l't. 94. Em éacI:1 tHunícipio buverú q}uíll Pro·
.n olor 'f~~ gl'a(! ua9ão de C:rl1 it,\o, 'e hÓD1Sé~rt·
1. r IJ otrr ",r'ad cãWrle T1ene te IamuOS nomea'
(f, '%j' 'lrâu': '1 . (cjGátr" a'ono' pelas'Clama\'~n, unicip,ae~. " I I );'1 I ' .. II "

;, Se, 'os'(M1Í'iHJcie~ós li1'61·erlí".siab reunil!os a.ou·
.yro 'p~'f~ "lar màl:ã'o a-e'CoUl~Ílilhias,ou Ba'ralhoel,
's~'r e~ a.' lh'eay!Iu rei a N'I Camara do lugar
/:la( paré'l1; t1oJHafa1hir() li l t; mpanhia. ,

Art. 95. Nos Muoidpi.o CDI qu'e'holll'r.r do~
ou m,í!,' /, 3MIh.q~~" ,lIa \'Ç ú( hu~ ~)J~~~qte d:
Promolor c hum Ajudllnle do SecrelarlO, leud
-l!''P~iih'6ir' li IgÍ'àJd[fliÇãbl~I6Jl)!llncDté. e'"Q seguO'
:.tIo' dc:lA;'lhttl .' - ,1"/ , • .
-:, lâ'rt., g{!)l. H(.;'orrlpl'te nO Pl'Omo~ol'e euAj1ldll!le
,a'O?t1 aI nÓs ~I)neelh'os de DL'cip~irJá:.Pe~~aoet:
, tluJn'te ddcla'racl<l; e oU Secreftltló tl eu AjU 00

"e~()re\'él'lÍm os 'ptíoé!él;S'OS d'os 'ditos CÓDcul~,os.,

" I Yf8Ç1 õlf 1;Ijl?PIRl?Il;C~S?, dOS,'Cf~c hos d~ ~j~~jP}la'D
' J) •

.'11 ~l' ,. ~~•.,.Ji,p~~ (lue Q,Ch~fl} doJCul'P,o (l,

ImAnlOl)ld~~OO~fel(;nteJ ti fel' QPWIlí\dQ ilg'1l!1
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Concelho de Di 'Cip\i!l~1 r~m'LterIi, no Pl"om ,to..
~ l\ómeo,çiio IIp, Çoncclho, a~ l}"rleS, queixas
represenlações, officio,s t:: <Lua\l'sqll~r pU~r(l'i do·
cUlllenll] qllc provemos, factos q\l~ fazeOl objec
til do mosm~ Concelho.,

Art. 98, O Promotor ;Jcoordoyil com o Presi·
denle d'o Con elho sl)bre o di" Ja primeira .oes·
[I>, e entllP~J\tÍl ao St!().l'o:ta[lió todo, O~ papeis

para os alltoal', e mondar,í cilol' no I'écl par,\ 'COL~l

parl!cet 11'<1 PI'it'I'I11il',\ se aO por si ou por'seu PI'O
i:uhdbl', . I I .n

Art. 9!)' Comporccenrln o· réo ou, ,seu p;b
cur'olLor cm se são 'pubhca, o Prolliolor exporá

I · I 'C "II' V' I' I' )o lJecto 10 unce 10, e o 1° 0Ço II1tE:rrogar~L

ao r~o sobre llS Pilrtc', !i'u:(~i"a<; 011 l'opl'ésenta
çõcs! fine \(1 "laÍ11bcm os [1cl!gunta" Cl'fC o Pro,"
motor "requer r guc se foç~o, O Secrelariei escrll'
','erú t dfJ'~ as. pcr'S",lUtas c I"CSPO ta~, 'e 011 tnesma
"C'Sá ou na'; sen-u. inle:i ,erá\. l1er"'unla(Jas tes-

I 1.( lJ 1 'J. '1 q I \lem,llI\ho, se torem neCeSS11f1;tS, pal'p pl;ova ( os
factos' Cfu(l UCI'::II 'lhgâr aI) 'C I celha de DilsCi-
1,· I.·,. • . ,/li, 1Pma, ' ue OIS a' que o re.o opres~n 'a}' em "uo

dere.a,· ~\Ó ellil IhulOa e otirr'a ~ ser'coLltes ada'
pelo Promotor é' pelo réo. ' I

I. I
,1~1't. 100. Recolhidas as prqvas, p Pr,qwo 01'

'àrl~ hl,1,ll1 re~otu.ri ve;'b~l po pro-epssO,N'}nqlllill'
do a sua exposição cr)m a iJ'ldicação d.o lar~igQ

ou ol'tio"Ds[eJJlL nue o I'éoc"t;\ CO!l1prel\C,nuido.t'G J"'.1 '\ .; -r •

O réo~ 'P'o'!" si Oll pCl' OUrL'cm, poderú deren
der·se lambem ve'l'b,tlmente~ finu:ú' o ql1le !lJI'l}ti·
rarhõ o ré<l, o Pnnl1.Cltar c. todosl 'o' () pect3uO
res, e, tOI'lJllnu>o- e ases'áJ secl"cw; tjJ(3bncelho
profenírú sua' .entcnço, 1\l"l1pnrltlo o Fn,:sitlcntiJ
cm primeiro lll.g~r a seg'uinte qLJ<lstna'; -;}jstú
provaUa a eulp'l I rgoi(la '30 réo í!- l)eaiui:r1do o

ncelhorpelo aifll'mativa o prllsiUente pCI'gun
taro quall a pen, qlles,~ dc.v'(! itnpõr ao réo l J e, cm
conformidade da d!lcisão, o S4Cretl1l'io laY>rnrú a
sehtent;laIJ' que sedl assignlldo pela Pore identl:lle
Vo.gads, '.J"I f (l

Art: 'lO\. S~ o T~O 'ou se~ Pl'Ocuq:llld,r ã
comp~rcce'r Jdia (le'terminatl/1 pel" titaçao, du
não 'U!!!' legitim'I é c ri; tdn~elh, il vi li ela
cc [hino tia' cit~ ão~ J r'dgllHIIH 'fI sléot'enci rá
reo ti I'eyclia I I:J'I' l~ ,,"

,J :.Ju· . ~ lu') . 1 • f ( ..

,Art, _102 As s~ntença .dQ l.Qn,cc1ho c~e D,isci,..
phna llap dã< lugar a I'cqurso <:IJ-gum, <;;-;cc-ptq Q
de revista.' , 'J

Art. 105. Não 2ropondo O réo ;'~\'i 'la peran
le 'o ,Se'c:rethrio, (c'nnJilem til s di~ 'a::ddtá dá

• I l':lt~ ~ 1. J~,r·FiH.J~''') enl If\'..- d liientença, o ;:,cere arlo l1l'al ii uma c ],'lIa e a,
que~ll&e~lJIrir ale Fr.omnlQr' 136m te -a ll~mê~cllr Ú

4ut'Oridade que. titvér. n )meado ol-.Condetho, á
qUa~ a farú Jim 1udiat'amente eXOCl1tàr.,1 'I

Ar\. . 104. A carla Concelho de Dis 'ipti ~ ~e
da'tl1 humà Oh! hanea' Guarda N-aci rMI 'il cjual
serrirá jW'ri fa:ilel· a ~itaçiio ao rl!o; e cà~prir~il
l!Ia,is Ol:uens do Coucclho. '.'

,A~\, lo5~' q -. prpce sos ,dos 'Cop,eéIpos tle Dis-
ol,phna não são ~ujet.tQs ao seLlo.

~t. 106. A,o PreSidente do Conoelho compe·
le Inanler a ol'dem nas ~essões. I I

,'" nf~o IV,

tAPITOl.O ,1.9 -Da .en'iço óe destacalllcQtns fÓi'a do Il.-
. 'ojc'pio.

• :,11 "

Art. 107. A.s Gu'VJa a,cionaes de"em for-
necer destllcamentos para fóra lp seus respec
tivo ~lul1icil?io~, ,nos st;guinte caso-o

I,: No caso ilc insuJllcien.cia (4t Tropa de po
~icill oq ti liql)a, O I1Umel'O d pom·ens nçce 
sados para escoltar de hum, lugilL' para outro n '
'~11~ -a~ Jc dil1h~iros ou o,otros eJI'eito perten
cente ;, NllÇão, ou par~ cqfJ~uzil'em o pronun
ciodos, condemnodos ou quoe q'ucl' onll'OS presos.

2,°" Para ,soecorrer qUae'quel' Qulr.os ,Mqniqi
pio; d~ me.r~H 01./ çlc djv~I;5i1 Proxio,qia, 10 caso
ue serem perturbados ou <lmeaçados de sediçliJO,
insUtrreigáo e. i'eb.<!lhiãn , e qualquer ouLra eommo
ção, ou de incul"ão (te ladrõe' ou malfeitores,

Art. 108. 03 deslacamcnto dil Guard:;ts Na
ci nlÍes que fôllem fome'cidos para b fins' déda-
- Ib ' I. '.' b ' /, I I 'I' -\ al nó IlUmel o 2 u arlll:l' aulecer enle, nao po-
I é'I'ãõ''c,bl'lll' aliím c Jlis'íi'\1 Le do territo~i'o cm
quelivcr jurisdie)IÇl a autOriu:lr!c't[ue lil'cr orue
liado "?~'~ I equi:iitatlo o' dê,tac~I~~~nti). Excep
tuão-' ~ os casos cm 'Jue:l~ LeI' permittel1'l aos
J iz ,'s a eotraaa ,lentro uos limites d~ jui'isJiccão

I, lheia. -'
-~, l . f' .
, ll.rt. 1°9. Em todo cu o, o destacamentos, rla
;, I I ., I... 1" I - d ,. ,I.>U, 1:( as aClona,cs n'l-p (elxarao e estar sUJel-

-t'65' ii ãutl1l'iuade Civil; á AuturiUacle lililar n:-p
-ldm 'rá oeCIl/rimando dás Guarda Nacioo~es para
mal1lltrnxao pa eguranç,o fublica, scn50 ii requi-
-síçã~ da Autoridade Cidl, • , !
-'I ",,) I. • . -,. ' d 'I I ', ~n. I 10, u. reql1lslcao e 01' ens pe aS m~ae,
I ' I) G I li~ 'I.T • "11 I' '. ';la's uarua l'laeionae. 1'ôrem c lDma( as para er-
-v'iço 'de d'csracamentos, d'cverúõ decIal·ar o nu
mero de homens necessarios.

Arb. 11'1. Quando o, des camentoss1ibirem
rúra dos seus 'I'esp'c?etivos Muniéipios por mais de
_tJ:e~~~íJs ,roMberúõ I os que lh,tlrp.m, p~l'tc deLle,
os me 'mos $«;jlJ:lo , .. etapos e mais v6l1rúólentos
que competemá Tropa de liuha ,I • I

-r Art. lo! 2. O~ destacatnentos I1lj'l prJ.Oel·úõ. du
nll',ll~.r:n de hum anno, por determiO<lgiio êo.Go
verno; e além de seis rneze<, ~.or cletcrminaçilo
.ol-l if.qLJi~j.çãQ dQ~ PII"C idente.: de Bo dias, po..
.l\~q,ui iíl~9 do Ju,izos Crinünaes; e de 20, por
,r~qui$ição ,dos Juizes ue Pa.z. r

CA~tTVLO 2. 0 :"'riisciplina dQs I!pstaCalJ,lcDtos:

,N..t, t 15. QUánrlo;à Guardas aei6naes hOll'

1 rem de foro e.ell I' do taoàmeu'los, as ~enas de
di oipli'na serão a mes,mas do lH.: 5° cap, 9°,
secção 1°, accresceodo n pena de lõzer dobl'ar cle
en'iço até seis dias; e podendo II pena'de pri ão

'e tender-sn até oito ôi'.l . .
AfI. í 14. A pena de pi'isão e a de reprehen

são com mençào na Ordem (I~ dia, podel'ú, neste
ca o, ser imposta pelo CommarldolHe do Corpo,
independeote do Conoelho ile Diséiplina: as_ou
tras pena, excepto a de baixa do posto, poderÍlõ
ser impo ta por qualquer Supelior aó seu infe
rior, com obrigação, porém, tle dar di:so conta
ao immediato Superior, opservanrlo:l-n at>rdem
du! 8'l'adna çõe&. lo I
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da lO, e assim por diante. Em cada humada
classes se principial'il pelos mais moçof, seguin.
do·se a ortlem das idades.

Art. 122, O irmão mais vf'lbo de orphãos m~.

nores de pai e mãi, o filho unico 011 mais velhb
dos !ilhos "u dos netos de huma ,'iuva 01\ de
hU~l cego, aleijauo ou scxagenario (quand,) lhe!
servirem de amparo), enlraráõ na claóse dos q.
sados com Jilhos.

,Art. 125. Nos ca~os de reclamações d;a de ig.
na~ões feitas pelo Concelho de Qualificação,
,compete a deci~ão ao J llry de Reyi ta.
j' 1}1't. 12/~. N.ão são ,'ptos para este s('niço:

. I. ° Os que não tiverem a altura do esl~lão que
'se houver cstabelecillo,

2. ° 0:1 que se acharem inhabilitados por IDO,

lestia .
Art. 125. A capacidade e a.ptidiio para o ser'

viço será julgada por hum Coocelho de e,xame
que se reuuirú no lugar em que se hon \'erde for
mar o Batalhão, ES'luadrão ou Companhia,

Est~' ç (ocelho se COi:J1I)0~Ú ae sete 1\1embro I

a saber: bUlD Presidente, huOl Chefe de Data
lhão, hum Capitão e hum Cirurgião-Mór Domea·
dos pelo Governo na Côrte, e pelos Presiden
tes nla Proviocias, e de mais Ires Vereadores

.da Camara l\lullicipal do lugar, que serão os mais
vo-t'ados.

Art. 126. OsGua rdas Nacionaes designudos pa.
ra fazeI' parte de hum Corpo destacado podem

..dar em seu l,lJgar ubstiLulOS, comlanlo que sejão
.cidadãOS, e ,que lenhão idade de 18 a 40 aoolH.

o' subsLiLulo serú apresp.ntado ao Concelho de
Exame, e, sendo por elle approvado e jul«ado
capaz, ter!1 lu~ar a sub tituição.

Arl. J 2~. Se o suô titulO fôr designado para
servir cm alguOl Corpo de~tacadú das Gua
Nar.ionaes, o ~uh lilulo de\'Crú marchar ou apre·
sentar em seu lugar OUtl'O, que deverá ser igual
(Jlleote approvaJo pelu Concelho de Exame•.

A,.t. 128. O Guarda Nacional ubsliLuido fica
rá1 no caso de deserçãO, responsave1 pelo, seu
substituto, durante o espnço de hum aDIlQ; fi
carú porém livre, se deqlro do anno o substilu
,to ,fãr Il):j~SO' em ~aso ~e deserção, ou se morrer
uo Exer'cilo,

41't. ,129,.. O Guarda Nacional que liver subs
l'itl1ldo Hós' Corpos deslacado's, não ficar!l isento
dó serviço orC\j.nario das Gnal'das Naciooaes, se
esti vel' ioscl'ipto na lisla deJle.

~AP1TDW a.o-Da formação, nomea.ção e admioistrlç~g dos
. CorÓos déstacados das Guarâás Nacionaes.; ti" L

IAI't. 150. Os Corpos destaéados das Guardas
Nació!lae serno oÍ'ganisados em Batalhões de
ln rantaria~ e em Esquadrões ou Compaohias da!
oulras armas.
~ O Go~,eroo poderil determioar a reuo,ião aes
,s~~ Bafal,hõps, Esquadrões e Comp~ohias em Le-
glOes. J •

,Art. 151. A ,organisação dos Batalhoes ~s'
quadroes c Compnnhias, o numero e gradllaÇOef
rios Officiaes, a' composição e installaç~o dll5
Conoe-lhos l de Admioistração serãl) deteADitdl:
por Decreto do Governo, ou por ordem do .

Art. ! 17. As Guardas Nacionaes d~verilõ for
necet' Corpos destacados pa ra d,ç,I'cndcr as pra
ças, ,as costas e as fron tei 'as aQ,ln) perit), ·colpu
auxiliares do Exer'ci\o ,tlc linha., .. 'J ' '

Art. 11,8. Os Corpos destacados nãQ p'oderáõ
ser tirado~ das Guarda's Nacionaes senão ~m vir
tucle de LE;i, Decreto ou ordem especial; no in
tervallo das sessões ela Assemblea Geral, e no
caso de iinasiÍo repenlina de inimigo, por D-e
creto 00 Governo, na Provincia do Rio de Janei
ro; e, nas outrns pe~os PJ'!Jsidentes em Conce
lho, dando conta a Assembléa Geral logo que es
tiveI' reunida.

Art. 119, A Lei ou Decreto pelo qual se or
denai' que as GUilrda -Nacionaes forn~ção Cor
pãs desta'cados para o serviço de guel'J'a, d.eveJ'á
fi;tar o numero de homens e a duração d'J ser
viço.

CAPITDLO 2. 0 -Desigoação (Ias Guardas Nacjonaes 'para
formação de -Corpos dcslacados.

Art. 129. Qu ando legalmente fÔl'em oharoa
dós Corpos destacados das Guardas Nacionaes,
elles se comporáõ .

L o Dos Guardas NacioDacs que se 3pl'eseota
I'em 'volu-ntariamente, e que fôrem julgados pro
prios para o Isel'viço activo. 

2. ° Dos moços de IS a 2 I anÍlo~, q\.ie se apre
sentarem voluntariari1enle, é que fôrem igual
mente julgados proprios 'I~ara o sel:viço ac-'lJ1'vo.

Os declarados oeste oume,ro não ficão isentos
eJa Lei do recrutamento.

Arl., 121. Se t;sles a)jsJamer~loS, não 1Ja lar'cm
para completar o qooHgeote exigido, o Coócelho
de Qualificaçã,q de, caga. Parochitf,ou Curato de
signará os G al'das Naqjonacs que hão de fazer
parte do Corpos destacados, d'eotre ·todos os
cidadãos :tlistãdos, tao~o na lista do serviço or
dinario, porpo ,na de.resena, elas ifiGapdo todos
os ditÇls cic),adãos da maneira segQ.inte:

I." JO~ solteiros , 1
~. ~ 9s lV~U \"os sem .f}lhos. L

5,.: Ds casados sem filhos.
4.°" Qs casados com ,fi~h<1s,

~ ••~Sl iu:vos com filhos.
r "ÀE:s~gllaçãn principiará pela 1" ela se,.~· nã,o
e passará li 2" sem estarem clcsignados lPdos Os

TITULO V. - Dos Corpos deSlocados das Guarllas
Nacionaes pal'a o' sél'\'iço de guerra.

OÁPJTDtQ Lo-Chamamento e serviço dos Corpos des-
I tacados. -

Art. 115. A 'pena de ba\xa do posto só pode
rá ser imposta pelo Concelho de Di 'ciplina, que
se formarú pela maneira declarada,

Art. 116. O 'Guarda Nacional designado para
fazei' parte de hum destacamento, que I'ecu~ar

obedecer ii requi ição, ou que deixar (> destaca
mento ~em competente aUlorisação, será enlre
gue a qualquer Juiz de Paz, para ser proce sadu
e punido como désobcdienle, com as penas do
3rt, 128 do Codigo.

Os Juizes de Paz darão, nesle caso, recurso
para a Junta respectha.
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ANHO DE 1831y ti05 I
sidentes em concelho, nos' easos de invasão ou
rebcllião, .'nãó ba venelo 'tempo para esperar as
\Iccisôes do GO"érn.o. " '

Art. 152. Na primeira organisação, os Gabos
~e Esquadra, amciaes Inferiorés, Alferes e' os
Teneotes serão eleitos pelos Gbardas Nac{(\nnes,
os FOl'I'ieis, Sm'gentos-Ajúdantes e Sargentos
Quarteis-1Uestre~serão próp(\stos pelos Capitães,
e opprD'"ados pelo Che fe do (Jorpo.

Todos os Capilães, OmGiae Superiores e mai
Officiaes tio E tado-Maior sel'ão nomeados pelo
GoverllO, qúe os p'oded tirar rIas G-uardas Nacio
unes, ou do Exercito de linha nu dos reformados,
. Art. 155: Os Corpos destacado das Guardas
Naoionaes receberáõ os mesmJS soldos, etape e
mais "encimenfós Ique competem aos de linha.
O reformados, dOl'ante o serviço que fizerem nos
Corpos de tacndos,- accumlltarnõ a pen õe e 01·
do qoe r?cebel'em com o que lbes competir pelo
po to -que occuparem,

Art. 151Í. A Nação fOl'llecerú fal'damento, ar
mamento e equipamento aos Guard'as NacionaoS'
lJUO o não ti "erem, nem meios para o fazer li sua
cn lo,

~APlTULO 4. 0 _Disciplio3 dos Corpos destacado.

A.rt. 155. O Gua:'das Nacionac que' recu a
rtm marchar nos Corpos destacado, tendo ido
lle ignados para fa1.er pal'te dellos, serão puni
dos 0001 prisão de oito mezes a dous annos.

Art. 156, Logo flue os Corp'os destacados das
r;ual'das.:.-acionaes çstiverem orgonisados, ficaráô
.ui~itos ao me mo I'eg·ulamenl.o e disciplina do
Exercito de linha. '

DisposiçãO commUDl aos titulos aotcccdcutes.

Alt. 157. Os Julga<los são considerados Mu
nicipio, para effeito de formarem Guardas Na
ciona,e uentro dos respectív.os districtos, se não
forem reunidos a outro • na fôrma do nrt. 5°.

~rt. 15S: As attribuiçôes que p'ela presente
Lei competem ús Camaras l\lunicipaes erão
exercidas nos Julgados pelo Juiz Ordinario, co
mI) l'rc<iuente, e seis dos Eleitores mais vota
dos da Cabeça do Ju:lgadp. Não havendo este nu·
mero, completar-se-ha com os das Parocllias ou
Curatos mais ,·izinhos.

Alt. 159' A Assembléa Geral decretarú as rc
COmpensas q\le hão de ter os Guardas Nacionaes
l[Ue receberem feridas no seniço ordinario, des
t:1camentos uu de guerra.

TITtJLO VI.

tHI'IU~O Ul'ilco.-Extincção dos Corpos dc Milicias, Gllar
das Municipaes c OrdeoançJs.

.~r~. 140. Ficão extinctns toJos os Corpos de
~lhCla , e Gual'das}lunicipaes e de Ordenanças,
~~go quc em cada hum dos Municipios cip. que

G(Jr~m CSses Corpos, se tenhão organisado as
uardas Nacionaes.
A.rt, 141. Os Omciaes de Milícias que vencem

~lcIo,s continuarúõ a percebe-los. Os Officiaes e
mOlaes Inferiores de linha, -que actual ml!ntc

.p aohão com' exercicio nos Corpos de lilieias,
'rOMO vu.

serão preferidos para serem empregados como
Instructores dos Corpos das suas respectit"lls Pro
vincias, tendo para isso a necessaria habilidade.
Os outros Omciae~de Uilicias que vencem oldo,
mll!s que nã» tem direito a- ~-oltar pal'a o Exercito
de linha, poderúô ser empregados pelo Governo
no postos rIas Guardas Nacionaes, cujo provimen
to lhe fica competindo. O mais Omciaes de Mi
licia que não vencem soldo, tl o tle Ordeoan~a

,fioaráõ oom as houras aonexns ao seus po los,
mas oão serão por isso isentos 110 eniço da"
Guarcuis Nacionaes, se fôrem alistados em con
formida<le da presente I.ei.

AI't. 142: Torlós os objectos fOl'l1ecido a()?
Corpos de Uilicias pela Nação serão rcstitoitlos.

O Governo na Corte e li ,Presidente' na PI'O

"incias, regu larilõ o modo e Jugar \1.1 entrt:ga
des e objecto.

Art. 145. Ficão re"ogadas todas a Lois c dis
posiçõe em contrario.

l\landa, pOTtanto, etc. Dada no Palacio \\0 I io
de Jnneiro, aos IS do mez tle Ago:,to rlc 1831.
lO· da 'InJependenoia e do IlJIperio.-Franci~
CO de Lima e SiI"u.-José da Costa Can-alho.•
-João Braulio l\looíz.-Diogo Antonio Feijó.
Com (JS ,'egistos competentes.

DE GRETO DE 18 DE. AG,OSTO,

Coll. nraz.

A Regencia, em nome do ImperaJor , para
couciliar os interes es da' Fazcnrla Nacionalo:l
prompta arrecadaçãO de sua divitlascom a ob er
:rancia do art..161 da Constitui~ão do In\~erio e
mais leis em. vigor, decreta:

Art. 1,· Contra os de"edore ua Fazenda Na
cional se continuarú a proceder executivamente
á penhora ou sequestro nos casos elD que qual
quer destes procedimentos tenha lugar na con
formidade das leis ainda n50 re"ogadas antes de
se iuten tal' a conciliação.

Art. 2,· Logo que se ti"ercm pel\horallo 011
seqllestra<lo bens do neveuores que ba. tem para
segUl'ança do pagamento da Fazenda acional
pur-so-ha o auto no Cartorio do I'especti'vo E.,
cri"ão, e nada ulteriormente se proceder!l, nem
por parte r\os Fi caes nem por pal'te \10 tlC\C

dores pcnhorados ou eque trado , nem por par
te de terceiros e nem ex~officio do Juiz ou E 
crivão, sem se hner intentado e ultimaJo o meio
de conciliação. I

Art. 5. ° Entre o acto da penhora ou 'equestro
e O da conciliação perante o respecti"o Juiz
de Paz, inter"irá sómente aquelle e pac;o qlle(mr
indispensavelmente nece. ado par11 () cha rna
mento e compal'encia do devedor, ficanrlo re'
ponsavei pela demora os quc nellil ti"crem
culpa.

Art. 4. 0 O Proc.ura~or da Fazénda acioual,
conformarrdn-se com as ia trucçôcs geraes ou
partjculares . que lhe fMem dadas pelo ThesOllf(,
ou pelas Juntas -da F~zellda nus P.'o"incias, 1)0
del'ú, no acto da conoiliação , cstipular com o~

dendorlls da Fazenda Nacional prazos razoavci-
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A.50 DE- 1831.

PROVJSÃ.O DE 1J8 DE A.GOSTO

lmp. avulso.

Bernardo Pereira de Vasconcellos , etc. ~'aço

saber li Juóta da Fazenda da Provinch da Babia
que, sendo presente li Regencia o -eo.offieioo.
2S) de 6 de Maio do COl'.fente anno, nyompanba.
do da copia da representação das negociante!
britannicos nhi «;lstabelecidos, expondo ascxtraor•
dintlrias circúmstaucias' da Pro'rinbia , e lhe 5er
impossivcl pOI' agora a. contiouaç,ãlJ rla re~e5;~

de lell'us para .tonares, comtu(lo, quc não r1elI3r~

de lançar mão de qualquer opp,ortunitlade para
continu'a'r taes I'emessas, lIa pór'bem, em nome
elo Imperador, recommenclar ii mesma Junta que
não deixe ue pôr cm pratica quanto esliver ,ao
seu alcance para que não so1fra mingua o c~edtto
brllzilciro. O (;Jue comprjrú. A,lexaodrcJose Fer
reira Braga a fez lIO Rio Janeillo, emllS de Agosto
de 1831. Candirl0 Calp,cil'3 de Souza, ~judanle
do CoomdQr Ge'ral,~; fez e crev,er. -;,Be~nardo
Pel'eíçá de Vascon.cellos. -A6ha-se nq l)iano FIIl'
mZnense n. {)5, ·vo~. I 8.

----

ordenar o; s~guinle: 1°, .que os Chefes de..~
buma· das Repal1ti&:qlls Civis, Militares;eEoolesi..
ticas, onde houverem empregados de nascimento
pottqguezes, escnupulosamente examine se eUes
são de facto cidadãos! BrazileirQs adoptivos"
natllllalisados; 0'1 fôrma da Constituição, til. ~,

art. 4°, e por Decreto da Assembléa Geral Legu.
lativll; e quando tal legitimidade se torne duyj.
dosa a respeito de alguns dos primeiro ,rarão
que encs justifiquem perante os Jufzes terri~oriael

as condigõe6J determinadas no citado tit.. 2°, ali.
4° da Constituição, do Imporio; .dando-se de lndo
conta 'ln Governo para sua completa intelligen.
aia; 2 P, que toda a autoridade perante a qual I!

apresente qualquer individuo {Jué não seja na&ei,
do no Brazil para usar de algum direito ou re
galia pertencente a cidadão Brazileiro, não COD,

sinta que assim use se eUa não estivei' perfeita.
mente çertifiGada de que tal individuo he cidadão
adoptivo ou naturalisado, segundo o direito ou
regalür de que pretenda aproveitar-se na.. rórml
da Constituição; 3°, que, pOl' via dos Cousules
Portuguezes residentes nes.te Imperio, se remelo
tão, na Côrte, ti Secretaria de Estado do Nego
cios Estrangeiros, e nas Provincias ás Secrelnria
dos respecti vos' Governos, listas exactas de todo!
os individuos da sua nação, ora existentes no
Brazil, e que niio são cidadãos Brazileiros~bem
como de todos os outros que fôrem «hegando
com inteo~ão de residir no Paiz. José Lino Con·
tinho, etc. Palacio do Rio de Janeiro, em 18 de
Agosto de ISal, 10· da Indel'endencia e do 1m.
pedo. -Francisco de Lima e Silva. - José da
Costa Carvalho. - João Braulio l\1oniz. ":"Jolé
Lino Coutinho. - Ae/la-se no Dia/'io Fluminellll
n. 47, vol. IS.

.. ,.

gnoy,J;s - G. D, 1..8, DE AG-OST9'
I -

, J. lm.,. ;anIso.
B~rnal'do. PeTeh'3 ile IV<a 'cÓ'ocel105, etC. Fd~

saber li {Ju atlp' Fazenda da Prd~if1Cia da BabJ3
. , '

Sendo notoeio que muitos POl'tugueics, awás
inimigos do BraziL, POI' se haverem oppostqásua
Indepel!dcncia, .ohegan o mesmo ao ponto de
empunharem as; a):mas contra nnma 1:aUM tão
sagrada, tem sido até agora escandalosalueote
cOllfiiilerados como cidadãos Brazileiros pelo Go
verno t"1I05acto. só pelo motivo ele contlnua.rem
a permanecer {lO Brazil dcpoi daquella épocl,l, e
i?to contra o geollino sentido da Con tituição,
til, 20~ urt 4.°; e sendo tambem constante que
OUlfOS muito , chegados a este Imperio depois
ua época da Independencia, só pelo simples facto
de h8l"ercm jurado a Con tituição, se acbão go
zau lo· do direitos e fôros de cidadão, Çom ma
nifestu prejnizo da aaci,oualidade Brazileira; e
cumprindo atadas ns lIutoridlldes constituídas o
velar ·na guarGa' da lei fundamental, defendendo
os interes es e gararrtias dos cidadãos Brazileiros

R
. ,

a egencla,. em nome do Itnpera.dor, ha por bem

Imp. aVDlso.

DECRETO DE i8 DE AGOSTO.

para o pagamento, ficando desde l{)go a.pparelhada
a execução do termo que desta estipulação se la
vrar para se proseguirem os.da penhora ou se
questro quando fllltar algum pagamento; e não
só pclo vencido, mas tambem pelos oulros aincli\.
pendentes que, nesse caso, se haverão p(lr igual
mente vencidos.

Art. 5.° Q Procurador dá Fazenda N<lcional,
tanto da Côrle como das Capitaesdas ProvinciaJi,
poderá delegar a faculdade de fazer as ooncilia
ções dentro das Cidades ,em que residir 11.0 So
licitador dá Fazenda 'Nacional, e fóra deHas em
hum Advogado do respectivo 'auditoria ou elD
qualquer cid;ldao idoneo morador no Jugar ; dan
do a estes deLegados instrucções particulares em
conformidade com as que tÍ\'el' do Thesouro ou
das Juntas de Fazenda.

Art. 6. ° Quando o Procurador da Fa1Jenda
Nacional não ti ver conhecimento de Ad vogado
ou cidadão idoueo de fóra da Cidaele para esta
delegação, poderá encarregar a nomeação ao Juiz
territorial, remeltendo-Ihe as instrucçõ'es para
serem dadas ao nomeado.

Art. , .• As despezas que se .fize'rem CliOI os
emolumentos e sal<!1'ios ao Judz, Escrivão c om
cial para as conciliações, quando estas se não
eJfecluarem, serão agas pelo Theso Uro e peras
Juntas da Fazenda, li vista as contas feitas pelo
Escrivão do Juiz de Paz, assignadas pelo Juiz, e
approvadas pelo Procuradpr da Fazenda; e estas

. contas com a quitação se ajuntaráõ aos autos das
re-pecti'vas execuções para accrescer a sua im
portancia áquellas por que correrem. Quando ~
conciliações se effectuarem, serão pagas as des
pezas pelns devedores. '

Bernardo Pereira de Vasconoellos. etc. Palacio
do Governo, em IS de Ago~to de 1831, 1aO da
Independencia e do Imperio. - Franci co de Li
ma e S]va. -José da Costa Carvalho. -João
BraQlio Moniz. -Bernardo Pereü'a de Vascon
ce1l0s.



que á l\egencia, em nome do Imperador, ha por
bem !feterminar à mesma Junta que envie sem
p~e a este Thesouro huma Yia das letJ:'as que to
mar sobre Londré,s e do~ conhecimentos de todos
os genllros que remeHel' para ali ou pílra qual
quer outra parte da EUI;opa, para o pagamento
dQs ernpl'e§timos hrazileiros; e outrosim dilas
rias dos respectivos officios de avisos. e.pecifi
cando as, letras, seu cambio e generos que remet
ter a cada .hum dos contraCl:adores, c no fim de
cada trimestre buma nota genl do importe pe
laes remessas, O que cumprirá. João Rodrigues
da Silva a fez no Rio de Janeiro, em 18de Agosto
de 1851. Caodido Caldeira de Souza, Ajudante
do Contador Geral, a fez escrev r. - Bernar,do
Pereira de Vasconcello,S. - A.cha-se no Diario Fla
mi1!e7!$C n. 66, vol. 18.

Do mesmo tbeor se expedio para as Proviocias
de Pernambuco, Parahyba e l\'Iaranhão,

CIRCULAR DE 1.8 DE ACOSTO.

lmp. avulso.

111m. c Exm. Sr. - Tenllo chegado ao conhe
cimento da Regcncia que por muitas Provincias
do Impedo se encontl'iio alguns estrangeiros de
difl'erentes nações empregados em di verso luga
res publicos, com escandalosa violação da Cans
titui9iio do Imperio e quebra dos in'~eresses e re
gali~s dos cidadiios Brazileiros que lhe cumpre
zelar, a me~ma Regeoçia, em ,nome do 'Impera
dor, ordena que V.' Ex., examinando escrupulo
samente a naturalidade de semelhantes emprega
dos nessa Provincia, haja de os de pedil', preen
chendo os lugares assim vagos com cidQdãos
Brazileiros natos, adoptiv0s ou naturalisarlos;
sem oorntudo entrarem neste numero aquelles
Officiaes estrangeiros do Exercito e Marinha que,
segundo a lei da fixação das forças de' 25. de o
lembro de 1850, devem fiear no serviço. Deos
guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em
18 de Agosto de 1851.-José Lino Coutinho.
S.r. Barão de Itapicllrú-lUirim.-Acha-Sf.110 Dia
TIO 'Fluminel1se 11. 4?, voto 18.

Omesmo para as outras Provincias.

CARTA DE GABINETE DE 18 'DE AGOSTO.

imp. avu,1s.o.

Carta de S. 111, o Rei dos Francezes dirigida a S.
111. 1. o Senhor D. Pedro Jl:

Senhor l)1eu Irmão e So1>rin! o J,lecebi a Carta
que V. ~I. 'I, me dirigia píl(a me annuociar que
seu A.ugustO Pai e Predece SOl' D. Pedro I havia
volUntariamente abdicado em eu fáyor a Corôa
do Brazil no dia 7 de Abril do pre ente anno, e
'lue' V. M. occllpa va o 'l'hrono Imperial em 'Y~r
tude desse memoravel suceesso. Ell já tu conhe
Cer o yivo inleres e que tomava pl:llo GoYe~l')o

llra.z~~:iro, e aproveito com muito g9st,o esta nova
ccc,mao parti eXRrimi~ a V. ~1. que, seodo osreus s~n~i~eo.tos ilw ariavei~ a este re peito', eu
ormo os vo~os mais s\ucero;s p~ra sua felicidade

DE 1831.
c prosperidade dos povo que V. M. he chamado
para governar.

He-me agradavel pllOsar quo eu posso contar
com huma justa re(;ipro.cj~ade, porque ella não
póde deixar de manter (l angmental' a feli:G har
monia .que subsiote entre 0& dous estados; e he
POI' isso que com vel'lladeiro pnJzer flproveito
me deota primeira occasjão de cOl'l'espondencia
com V. M. para Ibe dar as seguranças da alta es
tima e ped'eita amizarle com qUI: sou - Senhor
l\leu Irmão e Sobrinho de V. ~l. I. bom Irmão
e Tio.-Assignado, Luiz Philippe.-Paris, 18 de
Ago til de 1851.-Acha·se 1)0 lJim'io Flu'T/linense
n. 150, vol. 18.

AVISO DE 181)E AGOSTO.

lmp. avolso.

Em solução ás du vidas que fazem o objecto do
seu olicio de 16 do corrente, renho de significar
lhe: 1°, que os Officiac5 da Al1mada que e acha
rem desembIlrcados e os a,'ulso . do Corpo de
Artilharia da l\larinha devel'áõ ser considerados
como deseiJ!pregados, pal'a assim serem pagos
dos res.pecti vos soldo em notas do Banco; ex
ceptuando pOl'ém aqoelles que estivcrem alista
dos no Corpo de oluntarios da Patl'ia , 'que se
contemplarúõ como empl'e~ados, apresentanuo
em ~eus recibos J11lm ignal do re pectivo Com
mandanle, como se pratica no Exercito; 2°, que,
tanto o Monte Pio e pensões como o soldos do
Qfficia~s Géneraes que fôrem l\lembros do Con
celho Supremo l\lilitar, deveráõ ser pagos do
mesmo modo qqe o são os soldos dos Oliciae
émJ?regados, Lto he, metade em notas e metade
moeda de cobre, ficando porém excluidas as gra
tificações, ';Iue suão satisfeitas unicamentp na
prilpeira das mencionadas especies; 5°, que os
Officiaes de 'taLp.nda, de Saúde, de Nautiea e
Apito que sc acharem embarcados deveráõ ser
con iderados como os Officiaes da Armada em
pregados; e 4°, finalmenle, que onencUncntos do
Corpo Academico c Companhia dos Guardas
Marinbas e pagucm como soltlos' ficando Vm.
na intelligencia de que a maiorias, comedoria
e casas são gratific'1çõe; , assim como a r;lções,
e como taes devem ser pagas em notas; os ven-

. cimentos porém' de criados deveráõ ~er pagos
como ás praças a que corre pondem. Deos guar
de a Vm. Palra, em 18 de Agosto de 1851. 
José ~lanocl de Almcida.-Sr. Anlonio Joaquim
do Couto. - A c/la-se 110' Diario Fluminense n. 5:,
'/JoL. 18.

AVISO DE 18 DE AGOSTO.

Imp. avulso.

Illm. e Exm, Sr. - De ordem da Regencia, em
nome do Imperador, envio a V. Ex., por copia
authe.oticas inclusas, lanto a relação de '"Urios
genero necessarios para o co teio das dua bnr
ca oaohooeira que se conlitruirão na Provinciá
de Mattp GrD. so, como a nota de observações
re.pectivas, feitas pelo }o Tenente da Armada

aoional Augu ·to Lcrerger, que foi para ali en-
51··
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carregar·se das mesmas ha<l'cas , afim do ,que V.
Ex., ii vista das pl)ncltr<lçóes daquclle Omcial, cru
como melhpr entendcr, hája de manclnr apromp
lar, com a bl'eyidade po.ssivel, os sobreditos mis
teres para serem qu.anto nntcs enviados ii referj~

dll PJ'('rvincia nas seis' ennOllS destinadas para n
mesma e outras remessas, e a e. ta hora já a os.
pera em Porto Feliz, como omciou n ;Jullta ela
Fazenela re pectiva ao Thesonro Nacional. Deos
.guarde a V. Ex, Paço, t:m 18 llo Agosto de 1851.
- Bernardo Pereira de Va·sconcellos. - Sr. J o é
nléinoel de Almeida. -Acha·serno Dial'io Fllt'Ini
llense n. 68, 'vol. .S., '

matação no tempo contado do 1° de Janeirodo
corrente annollo ultimo de Junho de lS:h, guaro
dada a proporção dos ,ditos (~:ooo:tt> I'S. oll'ereci.
dos pelo tdennio, e exduida a condição de prl).
pin\ls, que se acbão cxtinetas por Lei. O que
se partieipa ii dita JOtíta pararsuá intelligeaciae
execução. José Fernandes da Costa 'a fez no Rio
de Janeiro, cm 19 de Ag'osto de I 851.-Ma.
I'iann'o Pinto Lobato, Contador. Geral da seguu-
~da Reparti.çãtil a l'e~ escrevcr.-Beroardo lIerei·
. ra 'de Vasc@ncellos.-Acha·se no Dial'io Flwni·
1leme n. 69, de, 2-2 de Setembro de 1851.

, _..:l::..ô _

•
lmp. avu)so.

AVISO, DE 19 DE AG,OSTO.

AVISO DE 19' DE AGOSTO.,

lmp. avulso.

.Convindo ter conhecilIlento e,Xaclo'de todo o
armament.o, correame -e equipame,oto enll'ado
nos armazens para se saber o' n nmel'o Bo quec;ll
perfeito, qual o arruinado, e bem assim aquclle
que com pequenos conce1:tos póde ainda ser 1I1il,
tem a Regencia, em nome do Jmperadbr, no·
meado a Vm. c o Capi'lão do Corpo de Eage·
nheil'.OS l\hllod Peixoto de Azocedo para a com,
mis~ão de hum semelhante exame a que Vru,
dpvcl'á proceder cqm Ul'geopia, dirigiodo-se ao
Arsenal do Exercito e mais dcpositos daquelles
_objecto~, úhaFllando os Mestres das Omcinas que
achar precisos para o exame., para o. que ficão
hoje ya sJluas as neccssarias or~lef,\s á Junla ~l

Fazen~a dos Arsenaes do"Exercit.o. O que parli
cipo a Vm, para seu conhecimeoto e exeúupáu,
recommendando-lbe a possivel exacçii9 no de
sempeo 110 desta commissão de que daril ·oir·
cUlllstaociad'a corita: J;>eos ,guaL'de.a Vm. Palaoio
do Governo, em '9;le Agosto de t831. -:-~Ja'

uoel da FQoseca Lima e Silva,. - 81'. li'l'aocisco
Carlo3 de l\1Qraes.-Acha·~e no Diario Flul/IilllJlIl
n. 51,' voto 18. ' ,

Nesta c~nfçrmid~,de,se' participou ao Major
Maooel Peixoto de Azercclo/c ii Junta da Fazenda
tIos Arsena~6 do Exerci.tó .

Ilhn. e Exm. Sr. -- A ,Regençia, a q~em !'oi
presente o olTieio de V. Ex, de ~6 de Janeiro
deste anno, que acMnpanhou a l'epresentaçãO do
Juiz de Paz da ~rugoc:IJia de NOllsa Senhora ,.Io!
Remedios do Julgado de Arl'ajas, sobre C0001010

de Jurisdicçao q1!-e tem occorrido entre o mesl~o
Juiz de Paz e o'Ouv1d6r dn Co\:narca de S. JOJo
de Dn'a's Barras;lmanJa, em nome do Impel'ador,
que V. Ex. haja de déclara~' nCI referido JuizJe
Paz que no 'exercicio de sua jurisdicção se,coó'

. tenha· deotro 'dos limiles que lhe tem marcado l

'-L~i <Ie 15 Ue Outubro de ,1827, e póstcriores~'
soluções, e ao mencioÍlado Ouvidor que se ab,.
terl·ha de oonhecer dàs clecisõé dos .!úizes db PaI,
a não sei' em caso de execuç<ío, quaodo' perao!;
clle possa ter lOg/ll', n~ cun formiclade do art, ;
ao Decl'eto de 20 de Setembro de 1829, e pe ,0.
meios 1}{)1' que as lei~ admilt~ro a opposição edi"

AVI60 DE 18 DE AGOSTO.

AVISO DE 18,DE AGOSTO.

; mp .•avulso.
, . ,

Bernal'do Pereira de Vasconcellos, etc. Faço
saber ii Junta da F1lzenda da Provincia de Minas
Geraes q~e a l,l~gencia, em' nome do Imp~ra
dor, por' Immecllata I'eso]ução de 9 do conente
mez tomaria em consulta do Conselho lia Fa
Lend'a de 24 de Janeiro de te--anno, a que man
dou procedei' sobre o oflicio Ja mesma Junta de
15 de NO'veníbro do aono passado, houve por
bem determioar que seja arrematado o contraC
to das passagens. do Rio de S. Francisco e sens
anoexos, pelo prcço de 4:oao:jj) I'S. olferecidos
por Francisc'o José Alves S. Thiago, e não hou
ver quem mais oIfereça; reduzindo-se a êHl'e-

1I1anusCJ:,ipto 'aulbcntico.

. A Reg'cncia, e.~ nome do Irnperador, orllena
flue Vnl. cxpeça as o,rdens que fôí'cm cou venien
tes para qlle.n Typograph~a ;Nacional/seja tod9 s
os rlias pro v jda lie 6, barl'i' de a.gua. Deos guarde
a Vm. Paço, em 18 t!e Agos~{) de 18.31. - Diogo
Antonio. Feijó. - Sr. Desemb'lt'gador ,Ajudaote
do Intendente Gcral da Policia . ......: Aclta-se fi (l.
8!J v. do Liv. 11 da Côrte na Secl'Ctaria (ta Jllstira.

PHo,,-rsÃO DE 19 DE AGOSTO.

lmp. avulso.

A Rege'~cia , em nome do Imperado' ,'manÇla
communicar a Vm" pal'a sua intel!igeocia e pal'a
o fazer consfa I' aos Co'mrnaodantes das Esq uadras-,
e p,stes ao's das roód,as modicipa-es que os domes
ticos e' mais pessoas eiNprcgadas no sel'v'i,ço,lclos

I l\iioistros l: Encal'l'égàdhs de Negociós das nacõe's
cstran,geirns resident'es nesta CÕl'tb, e que se ~os.
tral'em taes por.cp.rtificaà~'s' flos.mes,mo as~ill'.
nados pelo Offici;II-i\i'aior da SeCl eta'ria de'Estado
dos egocios ,Estrans'eiros; não' dev'érliõ'scl' apal
pados, c que; se ,por alguma cÍt'cnlTISta,nCl,Í se

• tornarem s)1speito', deverllõ daI' parle a "Joiz cle
Pai respectivo para provi,lenciJ.l' como' fôrjusto.
Deos guarde a Vm.· Paço, em IS de Agosro de
1831. - Diogo Antonio Feijó, - SI'. 'Sebastião
do Rego Barros. -Aclta-se li {l. 84 v, do Liv. J 1
(Ia Côrts na Secl'~m'ia da. Justiça. I
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puta sobre as sentenças que se executão. Dcos
guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em
19 de Agosto de IS5 .. - Diogo A:nlonio Feijó.
,_ Sr. Pre icÍente da Provincia ue Goyaz.-Acita:
ellO Dim'io FlwnLl1ense Il,.. 53, voto 18.

AVISO DE 19 DE A.GOSTO.

1cnp. avulso.

A Regencia , em nome do Imperador, manda
remelter a V. S. por cnpia a parle inclusa dada
pelo Capitão-Tenente Commandante da COryetll
Sete de Abl'il, erhpregada DO cruzeiro sobre
a CosIa deHa Provincia, para que, mandando V.
S, formar os autos necessarios acel'ca dos Afri
canos encontrados a búhlodo bergantil11 portu
guez Tmjall'to, que acaba de entrar neste porto,
os envie ao Dils-emll'argadol' Superintcndenté Ge
ral dos contrabhnélos para "progredir nos mais
Lermos ue direito. Deo~ guarde a V. S. Paço, em
19 de Agosto de'IS5 •. -Diogo Antonio Feijó.
-Sr, Lucio Soares Teixéira deGou ·êa.-Acltn
se 110 Picll'io' Fluminense II.. 53, 7:0/. 18.

H"Iso DE 19 DE AGOSTO.

JOlp. n\'uI50.

~landa a Regencia, cm nome d(1 Imperador ,
pcla Secretaria de Esiado dos Negocios na Fa
lcnda, gue as Com'mí.sães do Banco remellao
com urgencia aO Thesouro Nacional.huma mi
flula succintã do papel uo Bun~o do novo padrão
(Iue lem entrado ell1-c.it:c.ulaç;.io, e do "elho reco
lhido, carimbado, e que pn,sa estar em reserva
alé o 1° do corrente, afim de sati fazer-se ii re
qui ição da Camurpllos SI'.,s. Deputados, commu
nic,ada cm alicio de 1 I desle mez. Paço, em 19
ueAgo to de 1851.-Bernardo Pereira de Vas
Concellbs. - Acha-se no Dia1'io Fluminense n. 54,
vaI. 18.

l'l\OVlSÃO DE 20 D"E AGOSTO.

lmp. unJso.

:Bernardo Pereira de 'Vaseol~cellos, ele. Faço
aher i, Junta da Fazenda lIa Provincia de Santa
Calharina que a llegencia, em nome do 'mpe
radar, tendo allenção ii razoe. expendidas em
cu OmClO n. 59, de 25 de Junho deste anIlO,

manda approvar ii mesmà Junta as despezas que
fez em ,'irtude do Avi<lO da Secretaria de E ta
do dos Negocias do Imperio, de Iode Maio
antecedente, de 160 rs. diarios, e por 25 dias,
para o lransporle ii Colooia de S. Leopoltlo
de,I3 Co~onos ahi chegados na Charrua Carioca,
e_Igualmente repetir ii mesma Junta a autori a
Ç<lo- que em Prt'yi!,ão de 15 do dito Junho se
lhe c,ont'e\'i'o para, ltlLlependenle de ordem do
J~etpuro, cumprir os Avisos que receber elos
d~rrcrentes ~:lin!s~edos sobre despezas e objectos
5n s~as al~I'lbtll,çoes. O que se lhe participa para
sif Int.elllgencla ~ execupão. Am~ro Velho da
. va Bttllncourt a fez no RIO de Janelro, em 20 de

Agosto de 1831. i\lal'lanno Pinto Lobato, Con
tador-Geral da segunda Repartição, a fez escl'e
ver.-Bernardo Pereira de VascollcelIos.-Acha,
se no Dim'io Flllminense n .. 69. de 2. 2. de Setembro
ele ,IS31-

pnoVlS.:\.o DE 20 DE AGOSTO.
I

.IOlp. nr1115o.

I Befn\lrdo Pereira de Vusconcel1os, elç. Faço
aber it junta da FazendLua Provincia da Ala

góas que a Regencia, em nome do Imperador,
ha por hem determilJar ii mc:rua Junla que de
clare que ol'llem lev ' pa~a pagar a gratificação de
qOl);jj) ~' . annlJac , cOlll;edida a Antonio

J
de Cas;

tro Vianna qllando foi nomeado para f~11neputildo
Escrivão 1;01' 'D~creto de 16 do Abril do anno
pa ado, sinll lei' ainda a neces.aria Aprrov~ção
ua A embléa Geral Legislativa, como Ite eXI1
rado nr) me:i)l'lO Dccrero ; declaranJo m~is quem
forão os seu m~mbros que votilrão por e 'te pa
gamento. O qne .cumprird. Jolio Rodrigues da
Siha a fcz no Rio de Janeiro, cm 20 de Agosto
de 1831. C,andidu Cull1eira de Souza, Ajudante

, elo Cootador G 'ral, a fez osorever. -Bernardo
Pereira de Vasconeellos. - A elia-se 110 Dial'io Fla.
minense 11. 56, rol. 18.

l'i\oVISÃO DE, 20 DE AGOSTO.
J ,I)

'Imp. anl15'o,

Bernardo Pereira de Vasconcello~,• 'etc Faca
saber li Jllnta da Faz'enda dI! Jpj'oyiócia çle PeÍ'
l)al!1buuo qu,e, sendo p,~e cnte :i Reg'eneia o seu,
OmClO n. 12 lle 4 de,J'larço uo correnle anno ,
em que pe4,e declaração acerca da duvida que se
tem suscitado obre 03 10 por cento do dizimo
do algodão exportado na fôrma uas ln trucçóe'
que acompaohtll'ão a 1'l'ol'Í'ão de 5 de Ja.r/eiro
ultimo, manda, cm nome dn Imperador, respon
dcr ii mesma Junta qu o dizimu uo algodã'l ex
IJol'lado he calculado sobre o preço da pauta
semanar.ia, sem abatilbento dé beneficio" COI1
ducÇão, ensacca,mento,nó ou Ira alguma d~speza.

O que se lhe ]Jurtícipa para sua intelligencia c
execução. Francisco da Costa Barros da Foosecll
a fe~ no Rio de Janeiro, em 20 de'Ago to ele 1831.
Canr!iuo Calde'ira de Souza, Ajudante do Conta
dor Geral, a fez C1'ever. -Bernardo Pereira de
Vasconcelló~. - Acha- 6 no Dial'io Fluminense n.
66, vol. .S.

Fez-se igual declaração ne la data. ás mais Pro
vincias a cargo da 3' Repartição.,

PROVISÃO DE 20 DE AGOSTO.

1Ulp. avulso.

Berõ.ardo PereiJ'a de Va coneellos, etc. Faço
sabe~ a Junta da Fazenda da Provincia do lUa
ranhao que, constando do omcio do Encarre
gado de CgOCi05 em Lonrlres, de 5 de Janeiro
do corrente anno que as dua letras reroettid _
por e~sa Junta, sacadas por Antonio José ,Ue~:
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CARTA DE LEI DE 22 DE -AGOS1'O.

CoU. Braz.

A RtJgencia, em nome do Imperador o Senhor
D. I?edro II, faz'suber a todos os subdito do Im
perio que a Assemhléa Gepal Legislahva decretou
e eIla anecionou a lei seguinte:

Art. ),0 Ficão dissolvidos os Corpos de Mili
cianos Ligeiros da Provincia do Pará, creados por
Carta Regia de 12 de Maio de 1798.

Art. 2. ° Ficão I'exogadas todas as disposições
em contrario.

Manda, p9rtanto, etc. l>alacio do Governo,
eOI 22 de A'gosto da 1-83 I; 10° da Independencia
e do Imperio: - Francisco de Lima e Si! va .. 
Jósé da Costa Carvalho.-João Braulio l\'loniz.
lUano.el da Fonseca Lima e Silva. - Coni os re
!Jistos competen teso

( ) J'

l'eIles e lUapoel Gomes Belfol'd, !lobre Diogo
Duro 'e C.·, de Londres, na imporfancia de lib.
6,420, 15, pão fbrão aceitas, t1etermina a. Regen
cia, em nome elo Imperador, que a mesma Junta,
ú vista do que a es e re peito lhe de"crá ter es
cripto' o dito encarregado, procure indemni ar a
Fazen!lil PubJiea do prejuizo l}Qe Jeste saque lhe
resultoll pêlos bens dos sacadores e endossadores
das lelras não aceitas ou não pagas, dando parte
a este Thesouro tias mediJas que a lal respeito
tomar; fi OU.l1'b-itI\ se lhe recol1lmeófla que tenha
a maioF cautela eoi semelhantes trl\IJSaCções,
buscando seJOpre pára as letras que hou ver de
tomar lir a a. ln. is respeita'reis. O que cuin
pl'irá. João Rodrigue~ da Silva a fez nó Rio de
Jánlir' " em 20 de Agosto de J 85 I: Candido Cal
deira ile S-óúza, Ajudant'e dQ Cqntador Geral, a
litz escrever.-Bernardo Pereira tle Vasconcellos.
Acha-se 7/0 Dia/'io Flumi.nense n. 66, vol. 18.

I •

~--_/

PROVISÃO DE- 22 DE AGOSTO.

PROVISÃQ DIl 22 DE JULHO.

Imp. avulso.

BernardQ Pereira de Vasço n~ellos, etc. Faço
saber iI Junta da, Fazendà da Pr-ovinciíl do nio
Grande do Norte que a Regencia, em nomadD
Imperador, por immediata resolução de 9 do .
presente, tomada em Consulta do Concelbo da
Fazenda de 18 de Abril antecedel1te, sobre °ofli·
cio da Junta da Flazcnda I de Pernambuco, de
27 de Agostp, do anno passado, em que parti
cipou terem os Omcines da Alfandegil dessa fro·
'finda cobrado os direitos das merca'dori~sque
se salvill'ão do brigue americano Oriente, oaO'
fragau6 'nos lirni\e da Costa da Provincia, tendo
sahido dos ENado -Unidos para Buenos'AJI:~1
houve por bem resolver que os direitos se?O
restiruidos a quem se mostrar legahnenltl a?t~
risada, !l que os Officiaes da Alfandega Qbrarao

ma I em cobrai' sell'\elhantes direitos, pois q~e
o naufl'agio reclama auxilio e protecção do PaU
e não op pre,ssúv; que f) navio naufrallado coO'
sidel'p-sc elI} viagem, e nenh uns d.ireitos de coo'
sumo deve pagaI' 00 Paiz em cuja cost~ naU'
fragou; não sendo pJra ahi o seu desllfio, O
quc se lh~ I1articipa para sua íntelligencia e.a;·
cuçúo. JQãf)' r,odrigues da Silva a fei 00 lbdiO.

d
:

Janeiro, em 22 de Agosto de 1851. CaD
Caldeira de S-ouza, Aj udante do Contador Gel,!,

do Gover.no, em 22 de Agosto de 1851, lo'dI
Independencia e do Imperio. - Francisco ~

Lima e Silva. -José da Costa Carvàlho.-loàll
Braulio ~Ioniz. - l\1anoel da Fonseca Lima I

Silva.

lmp. avulso.

Bernardo Pel'eira de Vasconcellos, etc. Faço
saber ú Jqpta da Fazendà da Provincia ~e Pe~

nambuc\> que n Regenqia, em nome do Impera·
dor, por immediata resolução de 9 do corrente,
tomada sobre Consulta do Concelho da Fazenda
de 18 de Abl'il antecedente, accrca do offieio
dessa Junta n. 56, de 27 de Ago to do anno pas
sado, em que participa t,el'em ~f~ Officiaes da AI·
fandega da Provincia do .(Uo Grande 'do Nom
con trangido a d~pachar ali a~ h1ercadorias que
Sl;l salvúriio <lo brigue (jmeTicano pl·lente._ uaufra·
glldo na Costa da Ilha de l\lqnoel Gonçalves, li·
mite~ da mesma 1?rovincia, tendo sahido dos E·
tallos-Unidos para Bneno -Ayres, houve por bem
resolvcl' que essa Jun.ta faça cobrar os diceitOí
que se devem pelos despachos aliançados das re·
feridas mercadorias; e que nesta data se expede
ordem á Junta da Fazenda do Rio Grandcdo
Narte para I'~'stituir 05 que arrecadou incompe·
tenlemente. O que se.1he participa para sua iu·
tellig-.ncia e execução. Pedro José da Camara
a fez no Rio deJaneiJ·o. em 22 de Ago to de 1851,
Candido Caldeira de Souzil, Aj udan te do Coutá'
dor Geral, a fez escrever. -Bernardo Pereira de
Vasconcellos. - Ácha-se n,o Diario Flumincru, n.
66, vol. 18.

Coll. B1;3Z.

DIlCRBTO DE 22 DIl AGOSTO.
. '

.
.A- Regencia, em nome do Imperador o Senhor

D, Pedl'o II, sancciona e manda que se execute
a stl<rujn~, l\psoluÇilO da A sem~léa Gel'al Legis-
lati "fi j' J' I' •

Art. \.0 O,tempQE~sel;v,igQ p'll'i\ osindiv.iduos
flll,:C1assenlftráo prap'cl nos COl'pq,~ das .5 D,rJl)as do
'Bx:erpito c Ar,L;ilhar.ia de ~~al'Ínha, liCíl reduzido ~

4 :lnnqs p<ll' (I v.aluntarios c a. 6 pa.l'a os recni-
lados. .

J\rt. 2." Todos os individpps Ola existentes no
Exercito e Artilharia de ~IarinhD, que cstivel'em
comprehendidos na di '20 ição do artigo prece
dente, terão desde já baixa do serviço nacional;
c quando da execução l'eSy\Le gravc detrimento
do mesmo sel'viço, lhes lierá dada o mais breve
que fôr possi vel. . ,

Art. 3." O Çoverno Qca aúlorisªdo par~ J;>agar
pa~ ag;em aoS OmciaéS t.1feriore.s e. so~dado~ ~.ue
~c qu'izcrem re~il'al' para' SIT, s Pronnclas, aSSlm

olilO a cOlltinuàr' a dar-lhes as ctupe olqquqnto
. tlilrar con "cnicnte.

til anoel da Fonseca Lima e Si1Yn, elc. l'alacio
. , "



pôr bermo ao pJ;ocndiméntb dos'lndias que e
suhtrahem á perspicacia dos Commnndahtes para
perpetrarem toes nttentados, manda o mesma Re
gencia, pela SecretlU'ia de EslràiJo dos d~ocios

do Impeno, participar áosobredito fiee-Presi
dente que aplH'0va o que práticou 'áquelIe res
peito; e muito lhe recommeoda li bOIl Iiarmoola
eotre os povos limitrophes, empregando todo o
cuidado que se lhes não faça malfeitoria alguma,
"ara que se não perturbe a intelligencia amiga
'Tel cm qúe vivem com é te Imperio. Palacio do
Rio de Janeiro, em 22 de A.go tode 1851.-Jo é
Lino Coutinho. - Acha-se no Diario Fluminens6
n. 48, vol. J 8.

AIrKO DE I
a fez eSCl1evC1l'. '- Berorirdo' Pereira 'de Vascori·
cellos. -- Aoha-s'e. 110 Dim',oFluminense n. 66,
1101. 1&. '. J "

AVISO DE 22 DR AGOSTO.

l\Ianuscfipto authentico,

Exigindo o Capellão da Capella de S. Chri$
tOTão que se ponha em arrecadação tOda a prata
e mais objectos pe'rteílcentes ilqucUa Capella,
aRegenciat. em nome do'ImperltdM, -ordena que
Y. S. fa~a receber do ~esmo Capellão , e pôr
dehaixo de segurança,_ t~ldo qU,atito ali exi til',
remcttendo huma lista a está Secretnria de Es
tado. Dcos guarde a V. S, PàÇO, em 22 de Agosto
de 1851. - Diogo .A ntooio FeIjó. - Sr. icoláo
da Silva Lisboa. - Acha-se á fl. 85 v. do Lit1• 11
d~ Côrte na Secr:etaria da Justiça.

AVrso DE 22 DE AGOS1'O.

Imp. avulso. I ,

I

A..VISO DE 22 DE AGOSTO.

Munuscripto authentico.

A Regenda, cm nom,e do Imperador, manda
remetter a V. P. o requerimento incluso de Mi
guel da Silva, ~scl'avo dos Religiosos de se Con
,'enIo, pedindo que lhe eja- aceita a quahtia que
tem para dar por sua liberdade, e espera que V.
P. não ponha embaraço algum ii pl"etenção do
snpplicaote, pOr ser tão conforme com a huma
uidude e religIão. Deos guarde a V. P. Paço,
em 22 de Agosto de 1851. - Diogo Antonio
Feijó. - Sr. D. Abbade de S. Bento, - Acha-se
d fi. 86 do Liv. I I dei Côrte íla Secretaria da
,1u!tifa. .

AVISO DE 22 DE AGOSTO.

lIfunuscr.ípto authentico.

Ao Rcgeocia, em nome- do Imperador, a quem
fiz presente o omcio de V. S. de 15 do corrente,
cm que V. S. participa ter dividido por 5 Desem
bargadore, o serviço da Correcção do Crime da
Côrte e Casa, em conformidade do art. 9 d~
Carta de Lei de {j de Junho do conente anno ,
ha por bem approvai: 'Csta medida; conforn)an
d,o.se 'em tudo o mais que 'V. $. expende no seu
Cllado omcio. O qllll' comrhunico a V. S. para
soa intelligeneia e govel'Oo. Dcos guarde a V. S.
P~ço, em 22 de Agllsto de 185 .. -Diogo Anto
nIo Feijó. - Sr. José aulo de Figueirôa Naboco
Araujo.-Aclta-sc d fl.-'j'Jtpo Li'IJ1'V l'espectivo da
ClUa ela Supp'licaçáIJ.. '; I,

AVISO DE 22 DE ,AGOSTO.

Imp. avulso.
,-

SeooJ,o pr~ente ii RegellCia, em nome do ,101
p~rador, o oflieio do Vice-Presidente da Provin
Cla de Matto Grossn, na cIata de 4 de Janeiro:c te anno l j em que rc'fere Mi 'pTovidencias que
deu para se re,stituirém-ao .ubdU:õ da Republica

Q Pal:agu~y os li' ae qu.e lb.es forão ;roub~dos
pGr "lgolJl1.5 IncUQ~ dação Lay,ilna ; e afim de

IUm', e. Exm, Sr.~-Levei· á presença da Re
gencia, ero Gome, do lu1perador, o omcio de Y.
Ex., datado em 12 de MarÇ.-D ultimo, no quàl
participa as iuquietações que tem,havido nos pa
cifioos habitantes de varios lugares desai! Provín
cia por causa dos bandos de latlrões que 11 ih fes'
tão; e ficando II mesma Regeneia de tudó íntéi
rada, manda rllspúnder a V. E.. que; comquanto
deva mui seriamente cuidar da capturação de
tae saltearlores e facinorosos, deve todavia ser
tudo fcito em conformidade da_ leis, e que só no
caso extremo de resi tcneia fOt'mal, poder-se-hiio
empregar os ultimos meios de fazer fogo, db
pena de ficar V. Ex. respon nvel pelos ferimen
tos e mortes, quando niio tenha ido miste,' o ata
que por aquelle modo, Deos guarde .á 'V. Ex.
Palacio do Rio de Janeiro, em 22 de Agosto de
1851. -José Lino Coutiuho. -SI'. José Thomaz
Nabuco de Araujo. -Aclta-se no Diario Flumi
nense n. 48, '/Jol. 18.

I

AVIBQ DE 22 DE

~~p. -avulso: I

Pela promptidão e cOl'ag'em com que os Offi
ciaes Sbldados Voluntarios do' Batalhão da Patria
se apresent~rão em iJeresa d~lla;1 ulgan,rlo-ã amea
çada nfl noite de' ~o dõ pre ente i1go t6, ,riO a Re
gencia, em nome do Imperador, verUi'eada. a 1>:u'
da justa confiança com que aceitára o· eu, braço
e erviço na sustentação dos PorLlres Conslilui
dos, a honrosa denominação lque se derão, c que
constante conserv!Jráõ Hliba-da; e cumprindo á
mesm<l Regeooin dar-lhes hum especial testemu
uho de ua 'ati t'ação, o1'(lena que, ii frcnte do
Batalhão" Vm. agradeça a bodo , cm nome do
Imperador, tão decididas prova rle plitciot' mo,
brio e pundoDor militai', fazendo-lhes bem ,enti!'
que a PlItr,a I tudo espera de Officiaes l\lililare
que, esqueçidps dn lricrarcbias ganhada á custa
de eu sangue e fadiga não dttvidarão descer ao
duro er'fi' de simple soldll'du, tornnndo-se o
modelo da verdadeirl\ suhordinação e mereoeao
{es das benção de seus COJlcídodãoslJ oa'beh (1,

:üém disto, ~ Vm. e a todo os lIÜIisJOffioiaes 90S



ANNO DE 18'31.

Imp. avulso:

AVISO DE 23 DE AGOSTO.

AVI O DE 23 DE AGOSTO.

AVISO D'E 23 DB AGOSTO.

Manuscripto autucntico.

A Regencia, em nome do lroperad.or, ha p:;
bém que Vm. mande, csles tres dlas,-tranc

libras em cada .roló de fumo, se-guodo o seu tli
manho~ paI' estar cm conformidade'com aquele
observa ne.·ta Côrte; sendo, portanto. improce.
dente a opposição dos arrematantes dos meio!
direitos da .Alfandegn contra a dita pratica, pelo
julgamento a que se I:ecorr,eu pOl' nrbilros, pois
que não só assrm a achúrão 'antcs da sua arrema.
tação, como que, çm attenção a ella, se fez oca~

Clllo cio l'eudimellto quc servio ue base ao Co
tr~cto. O que I se pal'ticipa1ú mesma Jllnta'Para
sua intcllige(lcia e execução. Jusljno José ,di'
Araujn a-fez nq Rio'de Janeil"O, em 25 de Agosto
de 185 I. i\laGianno Pinto :bobato, Contador Ge
ral ~Ia egunda Repartição, a fez e"crcI'er.-Ber·
nardn Perei.ca de VawoDcelJos.-Acha-se no DÚl'
l'io Flttminenst_ n. 70, 'Vai. 18.

Illm. e ExUl·. SI'. - De ordem da Regcncia I

cm nome tIo Impera~lor, remelto a V. Ex. o in·
duso ameio n. ~8, datado de 1 I dc Mato deste
anno, da·Junta da Fuzeo.da Nacional tia P!ol'in
cia ue S. Pedro 1I0 Sul, com os mais papei"a
que se refere, afim de que na parte que toe;1 ii
allribuigão de V. Ex. haja de proYidenciar pelo·
meios competentes como fôr de justiça, quanlv
ú responsabilidade do Juiz de Fóra, ex-Superin
tendente da Decima dc Porto ~ legre Franciscc,
José Lisboa, pela illt·galidndes e defeitos <Iue
apol")tiio nos c'Idel'llos c[o laQçamento l'especLiro.
visto que, qu,anto a,] que pertence ii Repartição
da Fazenda, /lcão ne<ta occasião tomadas as me·
didns con vcnientcs. Dens glJarc\e a V. Ex. Paço.
em 25 de- Agosto de 1851. - Bernardo Pereira
de Vasconcellos. -Sr. Diogo Antonib Feijó.
Acha-se no Dial'io Fluminense 71. 70, vai. 18.

Imp. avulso.

111m. e Exm. Sr. - A Regencia , em Dome do
Imperador, fica inteirad<\ do que V. Ex. participa
cm seu offieio de 18 de Julho proximo' pa satlo,
e mais papeis a elle juot@s, e ol"llenn que V. Ex.
ponha toclo o euidado em quc continucmas 1'00-

l dns ci vicas. não só compostas da gente pobre.
,porém da mais grada e rica, que !le a que tem
mais a perder; vendo V. Ex. os meios de ossubs·
tituir da mein noite po,ra o dia, porquc de certo
homens que estão diariameute emprega~os n~~

eus misteres não podem perder as noites intei
ra , principalrrrente se não tiverem muit~S de
folga. Deos guarde a V. Ex. Palacio do ~Io,dr
Janeiro, em 25 de Agosto de 1851. - Jose LI~o
Coutinho.-Sr, José Thomaz Nabuco de AraUJO'
- A cita-se 710 Dial'io Fluminense n. 51 , vol. 18.

PRovrsÃo DE Q3 DE AGOSTO.

l~p. avulso.

Bernnrdo Pel'eira de Vasconcellos. elc. Faço
saber á Junta da Fazenda da Provincia do Rio
Grande do Sul que, em vista do que informou
cm seu officio n. 55, ue 6 ue Junho deste anno ,
c da resposta do Conselheiro Procurador da Co
r<1a, Soberania e Fazenda Nacional e mais pare
I"tJI'es da ~Iesa do dito Thcsouro , acerca do i'e
qnerimento de Manuel José de Campos Porto,
houve POI' bcm a Rcgencia, em nome do Impe
l'ndor, deferir a pretenção do 'upplicante, deter.
minando que subsista e continuc a pratica que
hal"Ía na dita PrlLrincia de dor-se de tara 8 e 10

quaes a uÍlnõil'llidaJc de sÍlfi'ragios de seus ,cama
radas élevou ú preeminenoia JI) Commando em
tão ilistinQto Carpo, .() Jesvancoimento ue huma
'~emelhante escMh'a. Dco guarde a Vm. Palar.io
do Governo, em 22 de Agosto de 185 lo - ~Ia~

1I0el da Fonseca Lima e Si! va • ....- Sr. João Pnu[o
dos Santos Rarreto. :-r-Aclta-s8 110 Dial'io FlLimi
?l81ise n. 55, 'L'ol. 18.-

. I _

~ROVISjí.O ;DA ~3 .DJ, I AGOS;ro.' Irr

Ioop. a"ulao. r

6emanlo Perell'a de 1raseoneellos, eto.. Faço
.aber ii Junta da Fazenda ria Provineia de S. Pe
dro do Rio Grandc uo Sul que. sendo presente á
Regenoia, qm on~llC do Imperador I) eu officio
11. 29, de II de !\laia deste anno , em que dava
conta da deliberação tornada de cncarregal' ao
Collector ria Deojma do, pI'edios na Cidade de
Porto-Alegre a cClbr-aqyl1 ,ge 5:42o.tí)349,rs., que
niOlla c I'C tfi, ~egu[\dliÍ;1s contasinclusns.no Ilito
offici,O, pqlos Cadel'l1Ç) 11e ,Líll1çameo.to alue pro
ced\,\u o actual Juiz de E"óril Fraooisc(j.Jo,sól1hboa,
pcrtpncentcs ao 20sem e lrll de,1828, todo Q anno
4e.1829. e 10 scmestre dc 1830, não ob tãn,te as illc
galidades que se lhes achárão, bouvea mesm.a Ue
gencia por bem, confl1l'ma1:ldo-se com a resp,osta
do Conselheiro Pro.curador da Corôa, Soberania
e Fazenda I aúonal t; mnis pareceres da .fIlesa do
The our~, appróvnr a refellida deliberaç~o, ue
terminando que não 'só e prpsiga nn, cl)tn co
.hrança, como tambeIP Da do saldo de 55~.J'j)238

r . a cargo d,o'Thesour~iroda re,5pectiya Decill'l,.a,
, para completar. a somma de 14,8~7.ti)830 r;.,

que havia arrcc<\dado de conta do lançameóto
feito pelo ,lpe,nr.ionado J uh ge Fóra" como 'mos
tra <\ conta correntc respecJiva,; cando, quanto
ao 'mais ponderado no sobl:t;ditQ officio, ncerca
uas il\eO"alidades e defeitos dos mesmos cadernos,
dáda a provjd~ncia neces aria para a tal re peito
se decidil' o que mi: justÓ. o que 13e participa á_
mesma Junta para sua intelligcncia e execução.
Amaro Velho da Silva BitnrfCourt a fez no Rio de
Jaueiro, em 25 ue AgpsLo de 1851. l\larianno
Finto Lobato, Contador Geral ua segunda Rc
partição, a fez escrever. "-Bernardo' Pereil'a lIe

asconccl\os. - A c/la-se no Vim'io Fluminense n.
;'0, vol. J 8.
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com boa grade de ferro:l sahida do cano que
passa por baixo do Paço da Comara dos Depu
lados, de maneira que ninguem possa por elle
entrar. ,Deos Guarde:i Vm. Paço, em 23 de Agos
to de 1851.-Diogo Antonio Feijó.-Sr. Desem
bar"ador f Aiudahte do Inlenllenle Geral da Poli,..
cia.~Aclta-st ti (l. 86 fJ. do Liv. I I da Côrte na
Secretaria da J u~tir:a.

AViSO DE 23 DE AGOSTO.
j ,

}laollscriBto aulhenlico •.

Ma da a Regene;a, em nrime do Imperador,
quc V. S. dê todas as pro"ide~cia$ ~egaes J:l~ra

que na Cadêa desta Cidade se nao façal) reuOloes
que possão comprometler a seguranç~_ da. mes
ma nem que mesmo junto- a eHa baJao aJunta
me~tos que próduzao reeeios nos vizinhos, .O?
animosidades. I'lGS presos. O que se lbe parllCI
pa para sua,intelligencia e devida execução. !Jeos
GUíl)'de a V. S. Il)uitos annos. Paço do RIO de
Janeiro 23 de A~osto' de 1831.-Diogo Antonio
Feijo.~Sr. Presidente. da Relação.-AcI~a-~~ li
p, 70 v. do Liv. respect~fJo da Casa da Suppllcarao.

AViSO DE 24 DE AGOSTO.

M~nu.cripto authentico.

Constando-me, por pessoa fidedigna" qlle lhe
disscra hum soldado dos da guarda da Cadêa,
quéhoje se projecta arrombamento <lena,. por
tanto V. S. mande proceder a buma veslol'la so
bre a seguranç da mesma, e exigir do Official
da gnarda o informar-se dos soldados sobre esta
noticia, e bem a sim fazer vigiar se cstão em
obscrvancia as ordcns dadas hontem sobre a se·
gurança da Cadêa, e ajuntamento em roda delta.
Oeos Guarde a V. S. Rio, 24 de Agosto de 1831.
-Dio"o Antonio Feijó -SI: Presidente da Re
lação.~Aclta'sel /l.: I ~.~ II Li'D. respectivo da Ca
14 da Supplicarao.

C.\RTA DE LEI DE 25 DE AGOSTO

ColI. Braz.

A. Regencia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pellro II, faz saber a todos os subditos do Im
perio que a As:,embléa Geral decI'etou, -e el1a
sancejonou a Lei seguinte:

Arl. 1. ° O Corpo de Artilharia de l\1arinha
passarn a ser composto d<l força constante do
fi uinte plano de organisação :

Estado-Maior.

COlllmandante Offieial Superior até Coronel
I, Major I, Ajudantp. 2· ou I" Tenente I, Quar
lel·Mestre 2" ou I ° Tenente I, ccretario 2° ou
T:oente I, Cirurgião-l\lDr I, Ajudante de Cirur
·,Ia I , Capel1ão I , Sargento Vago·Mestre 1,

COmcta-Mór 'I.-Sornma J O.

Praçaa de buma Companhia.

C~pitão I, 1° Teoele I, 2°' T~nentes 2, 1 °
Sargento I, 2°' Sargentos 4, Forrit:l I, Cabos de

tOllo "fI.

Esquadra 10, Cornetas 2, Solelarlos 127.-Som
-ma 149'

FOIça tolat do Corpo.

Estado-l\laiol' 10,8 Companhias a 149 praças
I, 192.-Somma total 1,202.

Art. 2 ° O Commandantl: do Corpo, al~m do
soldo de sua patente, pereeberá buma gratifica
ção OIensal dc (IO;jj) , ernquatlto estivcr encar
regado do Commando da Fortaleza da Ilha da~

Cobras; licando porém sujeito :\s despezas do
.expediente da Seeretaria, e selO nenhuma outra
vantagem.

Art. 5.° O Ajudante. Quartcl-)\le~t,.c, Va~o

Mestre e os Commnnelantes das COOlpanhia
perceberútas gratificaçõés marcada para estes
postos na tahclla nnnexa ao De~l'eto de 28 de
l\Iarço de 1825. e tanto o Ajudante como o l\la·
jor não terão direito ao valur dc cayallo ele pcs
soa, e ás competentes furrnc>ells.

Art. 4. 0 O Seoretal'io ,'enue)':'. o solel0 ela 5n'l
patente, e a gratiacação ele 5;fj) mensacs, COl

quanto fizer a eseripturação do Ch,~fe do Corpo.
em qualidade de Commandant,: ela Fortalf:za, e
nu fim de seis annos elc bom scnico Ir.rú direito
ao posto de 2° Tenente de Cnm"panbi<l, mos
traudo para isso ieloncidadc cm examc public(1
do serviçu pratico, t: theoria de Artilharia com
os Sargentos do Corpo.

Art. 5.° Os Offieiues, quando Sl~ acharcm cm
barcauos, gozarúõ <I, me mas vantagcll~ que com~
petem ao da Armada deiguill graduação.

Ar. 6. o As prnças (Ie prct "encerúõ a' etapes
estabelecidas para o Excreito pela C<I)'la de Lei
de 24 de Setembro dr. 1828; cc,,~an,lo porém
este ycoeiruento qU<lndu emb:jrcada • por serem
então contempladas com a ração de bOl'(lo.

Art. 7, ° Os Soldados que a hOl'do das ~mllal'

Iicacões de e'ucrl'a servirem de escuteiros e~ fieb
do; paioes da polvora. e ela 1'31al11ellla c corrJo~
ha d<l Artilharia. I'cllcer:íõ huma !!'ratiticaciio
de 20 réis diarios; além do' soldos dã;; 'oas 1;I'a
caso
• Art. 8.° Os Offieiaes e Officiacs Il:fcriorc' do
Estadv-l\laior e nJenor, e os d<ls Companhia, que
excederem ao estado completo do Curpo pela
nOl'a ol'gani ação, ficarilÕ a cl1(~ n"gref!3ll l1 s, e
conceder ·se-Ihcs·ha licellca COI11 "encimeutl' .ic
tempo c meio soldo, "nu' caso de a requererem
pela Secretaria de E latlo.

Art. 9" Os Cabos de E quadra, I\mpeçillla'.
Soldados e Cornetas das Companhias <lo cxtine
to Corpo, qUol não fôrem necc.-sarios para com
pletar a força agora dcrretaJa, 'erão 5CII:OS do
serviço pela ordem da autiguillatle d.ts ~ua' pra
ças, entre todas a~ do me mo Corpo qUI:: 'e dis,
solve.

Art. 10. o uniforme do Cnrpo de Artilhada
da Mar.inha ha"el'ú farda de l':lOlIfI nZ1l1 lê:rl'cte,
com gona e cnnhão cio mesmo. furro c~carlale e
botõe'l li o amarellllS, e nã" terú horda·lurll 011

sobreposto algum ile metal. Os Ofliciacs tcrã()
os distinctivos dos po to nM canhõe" conforme
o pbno dos uniformes do EXCI'cilo, ficando pro
hibido o uso de dragona-, que erão suh>tiluiJa~
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por presilhas de reh'oz preto; e nas ba,rr~l.inas

terão huma pequena ancora de metal àma
rello.

Art. 11. Fica extensi va ao Corpo de Artilha
ria da l\1arinha fi tahella approvada pelo De-

o creto de 5 de Setembro de 1824, declarando o
armamento, equipamento e utensilios que per
tenc~m ao Corpos, e o tempo de sua respec
tiva duração.

Art. 12. Fioão d:erogallas .todas as Leis c OD-

dcns em cpntrariQ. i,

Manda, portanto, etc. Dada no Pala6iol do
Rio de Janeiro, aos 25 de Agosto de 1&51, lO·

da Independencia c do lUlperíD.-Francisco de
LÍl;n.a e Silva.-Jo6é da Costo Capvalho,~Jóão

BJ:aulio Moniz.- José niauoel de Afmeida.

Tendo O~ Padres Barbádillhos entregue aCa.
.palla de Santo Antonio dos llqbres, ondeio_
(Jamenta se auha\'ão'; manda a Regehcia, emllQo

me do Imperador que VID. a deixe sob a adJDi.
nistração da Irmandade de Sanoo Antonio dOi
Pobres, isto sómente no que diz respeito á IS"'
ja, Sacristia e tudo o mais que fôr indispeon·
veI ao Culto; de que lhe fará entrega por hum
inventario. Deo Guarde a' Vm. Paço,em 25 de
Agosto de 1831.. "T" Dingo "Antonio FeijÓ-rSr,
.~r,oved·or das, CaB!lIIas.-Acha-sp á (l. 8, do Lil.
1.1 da Côrte na SeCI"taria da J ustit:a. ,

\
4)4 ANHO E I

AV O DE 25 1l1Jl ~GOS)ljo.

Manu8cripto authentico:' fl
.J

CA.RTA DE GA.DIN'ETE}?E 25 DE ACOSTO.
" )

hup••"'0150.

Serenis imo e POfc;ptis imo Príncipe, Irmio,
Primo e Neto muito amado.-Pela Carta quI,
em 'nome de V. lU. J., me dirigió' li RegedÓl
Provisoria, em data de 12 d~ AHril do dorrenle
aODO me' foi con'stante que V. M. L, em coo
seql1encia da al1dicaçãô· de seul Caris imo Pai,
fôl'a1elevndo ao Throoo do' Impl-tio do Bmiljc
que a mesma Regencia, que govel'Oa, em nome
de V. M. I.) fMia votos Pllra que os "incuto da
amizade existente entre nós e os nosso~ Estado
se· conservos em firmes, é se e trcitas em CId!

vez mais. V. M.' nao poderã.õuvidar,· á vi. ta lo

A"'.ISO DE 25 'DE .AGOSTO.
I I .

Mnnu5crip to.autbentico.

111m. e Exm. Sr.-Constandô que na6'Cll!
se dos armazens dn Intendencia da l\farinbaetlJ.
tem' pi~tólas boas, que.' podem ser'rir para
Guar a l\luriicipa'e. ~ a 'Regencia, em nomeIo
I'Pperaqor; ha por"b-em que V. 'Ex. expe~ al
ordens que fôtem c'oDvenientes para serem Clllre
gues aos Commandantes das réfe\'ida Gunrdll
as que fôrem por elles requisitadas, de que pas·
saróõ clareza, para sÍia effectiva l'e~poDsabilida'

de. Deos Guarde a V. lj:x. faço, em 25 de Agos·
to de 185 L-Diogo Antonio Feijó.-Sr. Jo~

Mall0el'de A:lméid .-d'êha'-sollt fllBrv, UoMr.
'11 da CÔl'to ,Ü, Secl'eta/'ia da ;/rwstipa.

. "l t l" j

AVISO DE '25 DE AGOST6
1
•

fI., f f •
l\1anoscripto authenllico. '

iiI· ". A ,-riegi:lOcia em nome do Impcrador, ordenaf\ . j ii}.; • 'I I

que V. S. J'emetta a esta.:':l!1 retar!a de Mado
huroa relação de toJas a~ fr~g:ue.zjasque existem
fóra. cla Ciclade, propon~o as que devem ser ado
'nexas aos lugares de Juizes C"rimiDaes, na coo
formidade do Decl'et"o dp, 6 do corrente. Paço,
em 25 de AgostO' de 1851. "-'Diogo Antonio
Feijã.-Sr•.José Paulo d,e f.igoUeirôa ~abuco

Al"aujo.-Aclta-se á fl. 8, do [-iv. 1 I úa C6rleJ14
Secret&rta 110. Ju.à:iça.

h
•• II·~

DECRETO DE 25 DE ~GOSTO.

Coll. Braa.

DECRETO DE 25 DE AGOSTO.

I .,

l\. Regen ia, em nome do Imperado\, 9 &Ij.
D. PedI' n, tem anccionado e manda que se
e;xecute a l'tlsolllção seguinte d.a Assembléa G,e
ral, solre pl'OpO ta do Concel.ho Geral d,a ~ro-

"incia de Pernambuco. ) .
Art. ~ .• Fica prohibirla, na Proyinci~ de :P~l'

nambuco, a Associação Religiosa. dos l\lissi,gnar
rios Italian'IS Capuchinhos. • ,

Art. 2.· A C8 a cm que habitão pas ará a ser
casa para o Expostos.

Art. 3. o Ficão revogadas todas as Leis, A[v.a
rns, Decreto e mais dispJsiçães em cootrario.

Diogo t\ otonio Feijó. etc. Palacio do Rio de
Janeiro em 25 de Agosto de 1851, lO· da ln
dependencia e do Imperio.-"'Francisco de Lima
e Silva.-.lo~é da Costa Carvalho.-João Br~u

lia l\loniz.-Diogo Antonio FeijÓ.

Coll. Bra,z•• -

lA Regencia, em nome crdlIm erador o Sr.
D. Per/roo II, tem' '~nccinnaclo e man.cfa q'ue se
execute u re 'olllcáo ,eguiote da Assemhléa Ge-

• I
ral, sobre propostn do Concelho Geral cla Pro-
vincia cle Pernambuco.

Art. I.· fiea prohibitla em Pernambuco li as
sociação do Carmelitas descalços dendfuinados
Therp. ios. /

Art. 2.· A. ca a em que até agora tem habita
do eril destinada para o e tabelecimento de hu
ma das ca a -em que se devem recoll\er e edu
car os orphãos, a cuja manutenção forão, des
tinada a rendas do bens dos ex-Congregados
de S. Filippe Neri.

Diogo Antonio Feijó, etc. Palacio do Rio 4'e
Janeiro, em 2fi de Agosto de 185 1 .; o· da In
\Iependencia e cio Imperio.-Francisco· d~ lima
e Silva.--:Jo é da Costa Carvalho.-Íoão Brau-
lio !\Ioniz. - Diogo Antonio Feijó. {I.' J.

f I.
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estteito pareotésho que eDtfé'hÓ's ~xiste, quaes
!er~o os sentimentos com que en receberia a
no~lcia de ter V. Mo' súccellido ao fmperir'l. E
deviv, M. ficar persuádid'o que o mên maÍs sin
cefÓ dl!seJo he não só Conservar em vigor as ami·
sal,eis reJaçõp.s que e~ist:m ênlre, os uos~o's Im
péha, e -que se achao tao apl!rtada. pelo tra1:a
lu 'de eomrbercfo N'àv~gação, ina tarbI)em
ae ctiltiva-las consolida-las, 'quanto'ser pO'3sa,
para a utilidatl~ commo'tn lle atQbos os Estad s.
Não ri1 r'esta maiS enãó 'Uirigil·1ao Omnipoicn..
te ferrçntes prece' para que se digne sua cle
menciá cOllceder a V. i\I. I. hum rei'nado féHz e
dWtOrlto. , I

Escripta emVienna', érÓ 25 de Agosto ele 1831.
De V. ~1. I. bom lrmão, Prim o e Avô muitn

afl'eicoado-FranciSC{}.-Acha-se no Diario Flu
min:nlc n 136 vol. La.

AVISO DE 25 DF. AGOSTO.
,II, I

u lm,p••a,vulso.

Tlim, e E~m. Sr.-Passo ús mãos c;Ie V. Ex. o
ofucitl inclt.W:i qa Cam3raMunicipal da Cidade
do Para, na data de 20 de Abril do corrente ano
no, c~ qne pa~,tici,pa 'o estranho procedímênto
da COOl.Q1anBante das Árm3s (laquella Pro'vincia
oll,ri.gadeiro Francisco 'José de ~6t?;za ~O~I'CS-(1'
!odrea, em !;I,ão querer apresentar o seu diplo
ma, e prestai' Q juramento do estyio, p'el'an.te a
mesma CalD;al'll., em conformidade ]a Lei, pata
enlrar no eXercício do seu cargo, áUm de que
V. EI" ficando inteil'ado do conteúdo do offi
c~~, haja de fazer efi'ccti,'a a responsi.bilidade do
dilo CODlman,dan~e. Deos Gua~'de a V. Ex. Pa
~.o,em 25 d'e Agosto de ISoI.-José Lino Cou
tinho.--Sr. l\lauoel da F"Onseca Lima c Silva.
Acha'se no ,D,iaJ;io., R;fumi.4ICllse -no 5,5, 'Vot. ,18,

L:J
(

Aviso DE 25 DE A.G,OST •
'.' (

,Impi. avulso.

l~m, p Exap. S~'~-Em ~e po ta ao officio de
V. Ef; datado ,,~e hO,ntem" maqda a n,e~e{jcia
lOl o~~,e do llri~el'3dl~r, que V. Ex. faça pleute
lO Majo~..,C'omma·nda,~t? d:a Fort~,leza 43 La~.e nye
dtye for~la l1uma t~I;JÇ~O semanal, abollap~ote11a ~ ()I~I~la de J 00 reis p,al'a ca ~ pre~o de j (IS
I~a que àh se achar, a qual relnetterá a c-ta Se

cretaria de Es~aao para se mãnr1a,r I'atisfa_zer a
lUa 1ffiportancia. Deo. GuárQe a V. Ex. Paço,
~:25 de ~gosto de 1851.-Diogo 'ntonio Fei
I·-Sr. J(hé Joaquün de Lima e Silva,-A.cha
/1 D' . I;1no la1'lo ....~uminense n. 55, vol. IS.

A.~lSO J)H 25 DE ,A.GOSTO:

" Imp. av'ulsb.:I.·
. C·"I I '1 II

LuIlltn. e Elt)ll. SI'. -A Reg.encl'a)' em Ilome do
~~rador. fica lnteil1ada de udo o que V. Ex.

I1rtlOip'a em. seu ornelG de I I de Julborp'l'(')ximo
lis!~do; a r'CS'p'eito I.le v'a'l;ios a. slisshlÍos perpe-

tra'llos eto alguns lugares de sa Provincia; e
muito recommenda a V. "Ex. que proceda con
tra semelhantes aggressores com todo o rigor
aas leis, 013n(Iandó logo processar os crimino
so que tiverem j(t sido captul'ados, e pondo,
finalmente, em pratica todos Q meios legaes,
afiro de se a~H!SUl'ar ii vida e fat~ndà tios pacifi
cos eidadãos da Provincia: Bens GU:II de a V. Ex.
Palaeio do Rio de .Janeiro, em 25 de Agosto de
JSvl.-José Lino Coutinhn.-Sr. José Tbomaz
Nabuco de Araujo.-..I.tcha-sc no Dial'io Flumi
nense n. 56, vol. IS.

-= .
PROVISÃ.O DE 26 D·E AGOSTO.

lrnp. avulso.

- "'Bernardo 4'el'eira de Vasconcellos, etc. Faço
saber á Junta da Fazenda 'da Provincia do Espi
rito Santo que a Regencia, em nomp. do Impe
rador', ten'.ro consideração ao reqllel1imento que
ii~erão pel b dito ll'hesoui'o o Official-Maior e
mais Officiae d~ SecretariJ do Concelho Supre
mo lUilitar, acompanhado de huma relação do
saldo, que a\legiio estarem 3 dever-lbes as Jun
tas da Faienda das Provincias do Imperio, até
10 de Jnnho do corrente anno, dos emolumen·
tos que lhes competem das patentes militares,
desde ii data dos Decretos (lc r 2 de .Abril e S de
lUaio de J 821, em "Íl'tude dos quaes forão man
dados arrecadar juntamente com os meios-&ol
dos e senos nas dit<!s Prorincias, sendo ti quota
de conta da mesma Juntá a quantia de 241 :tf>04o,
de qu-e pedem pagamento, afim de acudirem
ús suas indispensn veis de p ~zas; hou ve por bem
detel'minar: 1'0, que, no caso de se achar com
effeito li! arjlecadada, e a dever ao supplivantes
a mencionada quantia, pOl' saldo dos referidos
elllolum en~o" sejão della paogos, e do mais que

-lhes pertencer, por seu procurador, ou pessoa
para J o llutorisada; 2°, que a mesma Junta
envie, o mais.bl·eve possivel, a'o The Ul1I'l) h ma
-eon~a eocacta e ci.rcumsta.ociada, Rela qual se
"UHl:itl'e desde quando pri.ocipiGu eHa anecada
ção nessa }'ro\;ncia até o prescntf', quanto se
tem oobrado não só dos emolumento. pertc.n-
eutes á Secretal'ia do Supl'erno Concelho, e SI!

crelarm de E-tado da Guen'a, como tambem dos
-.meios-soldos e sel10s pertencente' á Fazenda Pu
blica, com distincção de cada huma I alente, (le
olal"ando-:;e o que jil fui, e qUJlu.]o rcmellitlo
para o dito TlleslJUJ'o, a 1m como o que aindn
não teve [1 se destino, e por que motÍ"C1, num de
S'olfa,zer'hulib (exame "ccidico ii face das tabella
.com1>.e~entes que se tem recebido até agora, e
-Gonlleeel'-se de algom engano 00 faLta que ['\lssa
lla,:eD.; 6", e finalmente, que os DeputlllLos The
sOlllreiro Geral, e Escrivão da mesma Junta, uca
I'áõ re ponsill'ei pela falw ele prompta remessa
das quantia perte.ucentes aoS meios -soldlls e
sellos .que se achal'em já r'ecolhidos aos coJres,
e das que se fôrem arrccatlanJo. O que tudo se
participa ii me ma Iuat" para sua intelligcncia
c execução. Alexandre José Fetreira J3raga, a fez
no llio de Janeiro, em 26 ue Agosto de 1851.
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Candido Caldeira de Souza, Aj uJanle do Conta
dor-Gerai, a fez escrever.-Bernardo Pereira de
Vascllncellos.

N.n. Do mesmo theol' se expedirão as mais
Proyincias a cargo da t~rceira reparliç<io, com
djfferen~a da quota de que pedem pagamento.
Acha-se no Diílrio Fluminensti n. 67, 'Dol. IS.

PORTAnI.~ DE 26 DE AGOSTO.

C01l. Plancher.

~landa a Regencia, em nome do Imperador,
pela Secl'etllria de E tado dos Negocios da Justi
ça, declarar iÁ Camara ~iunicipal da Villa de S.
Joãu do Prinr.ipe, que a Portaria de 9 de l\laio
ultimo, que mandou prllcedcr ii noya eleição de
Juiz de Paz na Freguez.ia de Santa Anda do Pira
hy, teve por fim unicamente .que houvessem
Supplentes que substituissem os proprietarios,em
suas faltas, como bem se d prehenJe da citada

.llortaria, expediria em consequencia da represen
tação da referÍLla camara de 1'2 dr, Abril deste
anno, e não para. S~l' privado .10 seu emprego o
actual Juiz. de Paz, que foi legitimamente eleito.
O que a mesma Camal'a fará COIl lar pai' Edital.
Palacio do Rio de Janeiro, em 26 de Agosto de
1851, ,-Diogo Antonio Feijó.

PORTARIA DE 26 DE A.GOSTO.

Imp. avulso.

Subindo ao cooheGimento da Regencia, em
nome do Imperador, que o 2° Tenente da Ar
mada Lourenço da Silva Araujo e Amazona·,
pertencendo ii Guarnição do Paq ue te Nigcl', e
deixando de recolher-se, para bordo do mesmo
na occasião em que ultimamenle largúra da Ea
bia para esle parlo, ali {icill'a, como se manifes
ta da quarta obscnoação da parte junta sob n. "
dada pelo respectivo Commandante; que, tendo
~e depois apresentado nesta Côrle, vindo de pas
~agern na Charrua CaI'ioca, como consta da se
gunda observação da parte tambem junta sob
n. 2, antesde participar por escripto, corno ~mm·

pria, e se lhe havia ordenado, os motivos da falta
que cI,mmellura, c mesmo de se justificar delIa,
11:10 'u voltou pal'a bordo di, dilo Paquete, mas
alé assumia o seu commal1do, como se '1'0 do seu
proprio omcio s~:l!J n. 5, pretexlando a ordem
da copia inclusa wb n. 4, expcdida pelo Quar
tcl·Gencr'al da Marinha, a qual mandava sim
que tal commando l'ecahisse no Official imme
diato, mas nunca em hum que nem Se achava a
bordo no rlia em que ella fôl'a datada, nem po
dia, sem mui positiva determinação, voltar para
o na viu que tinha dcsamparado; e finalmente
que, ha,'enrlo-se-Ihe feito obscl'\'ar isto mesmo'
pelo Capilão de Fragala e Ajudante de Ordens,
encarregado do expediente do referido Quartel
General da lUarinha, romp8ra no exce '0 de di
rigir a esta Secretaria de Estado os afficios jun
tos sob n. 5, 6 e 7, em que clar'amente appare
Ge a mais escarulaloaa insubordinllção e menos-

cabo das Leis e ordens existentes, e da dlecipU.
na militar: resolveu a mesma Regenoia que,
por todos os ponderados motivos, haja o sobre.
dito 2° Tenente de responder em Concelho ~

Guerra, a que serviráõ de materia os indicados
documentos, e para "crificação do qual se lem
nesta data orl1enado a nomeação do Presideoll
e Vogaes, na forma do estylo, mandando-se
igualmente recolher o réo para bordo do depo
sito, onde se acha. O que tudo participo a V, S.
para que, entendendo-se com o Presidente qUI
fôr nomeado para o dito Concelho, possa este ler
lug'lr. DeosGual'deaV. S. Paço, en126 de Agos:
to de 1851.-José i\lanoel de Almeida.-Sr, Jo·
sé l\laria ~lonteiro de Barros.-Acha·se no Di.
J'io FLuminense n. 55, voL. IS.

AVISO DE 26 DE AGOSTO.

Imp_ a~·uI6o.

IlIm. e Exm, Sr.-Tendo' ~ Engenheiro Fran·
cez. ~lr. ~lorin solicitado," por via da Legação

- Brazileira em Paris, que se lhe remeltesse ore·
sumo de todas as ohsel'Vações.metereologicas,
feilas nesta Côrte desde o Iode Dez.embro de
IS25 , vou rogar a V. Ex. que se dígne expedir
as suas ordens para que se satislação os dese·
jos rIo dito ~lorin, dignando-se remelter-meo
~',esultaJ!> para lhe sei' enviado. Ocos Guarde a
V.. Ex. Palacio do Govcrno, em 26 de Agosto de
.851.-Francisco Carneiro de Campos, - Sr.
José 1\1anoel de Almeida.-Acha-se no' Diari,
Flu.minen5e n. 50, vol. 1&.

AVISO DE 26 DE AGOSTO.

Irnp. nulso.

11Im. 'e Exm. Sr,-~ Camara dos Srs, Depu
tados acaba de omcial'orne, requisitando saber
sc he certo terem chegado 8 Africanos libertol;
e sendo, qual o objecto que os trouxe, seu meio
de industria, c a quem vierão recommendados;
onde existem, e 5e tem satisfeito os re~ulamen.

tos policiaes; e como nada ~isto consta nesl. Re
partição, vou a rogar 11 V. Ex. llDja ae 'dilI-me os
esclarecimentos neccssaríos, para que possa res·
Fonde'r á dita Camara, dignancÍo-se V, Ex. CI

pedir a respeito as ordens que convier, Deos
Guarde a V. Ex. Palacio do Governo, em2ade
Agosto de IS31.-Francisco Carneiro de Cam
pos.-Sr. Diogo Antonio Feijã.-Acha-se n&Di,·
J'io Fluminense n, 50, vol. 18.

AVISO DE 26 DE AGOSTO.

Imp. avulso.

IlIm. e Exm. Sr. - Foi pre ente ao Governo
o üfficio de V. Ex., na data de 25 do corrc!nte,
em que, por ordem da Camara dos Srs. Depu!a
dos, solicita informações sobre o requerimento de
João BOllifacio Alves da Silva, e see te ainda
acha-se preso, e se ha pretenção de o lançar para
fóra do Imperio; ao que sou autorisado arespoo.
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DBC,RETO DE 27 DE A.GOSTO.

j eoll'. Udz.

l\faouscripto autheolico.

Illm. e Exm., Sr. - Convindo trancar com boa
grade de ferro a sahida do cano que passa por
baixo do Paço da Camara dos Deputados, e não
podendo esta obra ser feita presen[emente pela
Intendencia Geral da Policia, faz-se necessario
que V. E~., pela Repartição a seu cargo, haja de
expedir á Camara Municipal desta Cidade as or
dens que fôfem oecessarias para se elfectulr quanto

AVISO DE 27 DE AGOSTO.

1\Ia'lOscripto autheotico.

A:VISO DE 26 DE AGOSTO.

. I,

A Regencia, cm n0!lle do Imperadol' o Senhor
D. Pedro U, ha porl~'.em sl\llQCiO~ar'emandar
que se cxecuoo a seguinte ItlJsolução u.a: Assem
bléa Geral Legislativa~ lon:lnda ~obre outra
do Concelho G'eral da Provillcia de Sanla Ca
tharina:

Art.... Fica approvada a Esto~a de Primeira
Le~r1!s cl'eada na Freguezia de S. José, com o or
denado annual d.e 200:tb rs., c Qutra com o mes..
mo ordenado pal'a a Freguezia de S. ~liguel,crea
das na l'órwa da Lei de 15 de OutuDro de 182'.

Art. 2.· ficão tambem approvadas as escolas
de Primeiras Letras creadas da mesma fórma
para as Freguczias da Enscada do Brito, S. Anna,
Ribeirã'o, Lagôa, S. Antoni6 c Cnpella Curada de
Gal'ôpas, cada.buma de~ta5 com o ordenado an
nual de 250:tiJ rs.

Art 5.· O~ ordenados acima taxados compe
tem 411icamente a Pl'ofe 'SOI'es habilitados por e~a·

mes a ensinarem as doutrinas prescrlptas no S
6· da. lei de 15 de Outubro de 18:17, porque os
habilibados pelas leis anteriures e interinamente
pro\"ídos ,só vencer:íõ .0 Cilrdenado de 150:tiJ rs.

José Lino COlltinho, etc. Palacio do Rio de
Jáncü'o, em 27 de Agosto de 1851, 10· dl3 Inde
pendencia e do Imperio. -Francisco de Lima e
Silva. -José da Costa Curvalho.-João Braulio
l'tloniz. - José Lino Coutinho.

IIlm. e Exm.. Sr. - Em resposta ao Aviso lluC
V. Ex. me dirigio , cm data de 20 do corrente,
no qual, communicando-mc ter a Regencia, em
nome do Imperador, re'olvido que o J"éo Jero
nimo Luiz de l\lorae,s Pt:r~ira, preso a Dordo da
náo que serve de depo,ito, 1'0 'se posto Ú di9po
sição da Repal·tição a meu cargo, pedc:'lhe ~eja

indicado o destino que dcve ter o mencionado
réo, cumpre-me dizer a V. Ex. que, estando as
cadêas e fortalezas cheias 1c presos, convém que
o mesmo réo scja conservado oMeIe se acha, até
preenclier o teml>o cm que foi condemnndo. Deos
guarde a V. Ex. Paço, em 26 d.é Agosto de 1851.
-Diogo Antonio Feijó. -J SI'. José i\lanoel rle
Almeida. - Acha-se ã {l. 8, V. e 88 do Lit1.' I I da
Côrte na Secretaria da J ustipa.

lmp. avulso.

Illm, e Exm. Sr. - Tendo de responder a V:
Ex, acerca do Aviso 'que me dirigia na data de
17 do corrente, exigrndo saber se 0$ vadios con
demllad os pelos Juizes de Paz aos trhbalhos do
Trem e Arsenaes podem ser transferidos para o
se~vi?o de bordo das cmbarcações, se me offerece
dizer a V. Ex. que, sendo.taes trabalhos de bordo
dirigidos pelo Arsenal, devem-se entender com
prchendiclos na sentença' do Juizes. Deos guarde
a V. Ex. Paço, em 26 ne AZosto de 1851, - Diogo
Antonio Fdió.-Sr. José l\lanoel 'de Almeida.
Acha-se no Diario Fluminense' n. 54, vol. 18.

\I

AVISO DE 26 DE AGOS'llO.

lmp. avulso.
I,

"Tendo a Regcncia , 'cm 'nome do Impcrador ,
por Decreto de hontem, removido ao Desembar
gador da Rela,ção de Pernambuco Nicoláo da Sil va
LisbQa, do exercicio em que estava do lugar de
Juiz do Crime d,os I Bairros de S. José e Sé, para
o de Juiz do Crimç do Bairro do Sacramento,
ba outrosim por bem que, eSta remoção !le vel'ifi,·
que jit, independente' d~ se lhe nãJ ter ainda ex
pedido o seu respectivo tit\llo, que serú obrigado
a lira-lo dentro do prazo de tres mezes imprete
rivelmente, por assim o exigir o b~m do serviço
publico. O que communico a V. S. para sua in
teUigencia e para que nesta conformidade lhe dê
posse dcste novo .lugar, "e expeça as mais ordens
que fôrem sobre eote aS:jump,td necessarias. Deos
~uarde a~. S. Paço, em 26 de Ago~to de 1851.
Diogo, Antonio Feijó. - Sr. José Paulo de Fi
tueirôa Nabuco Araujo. - A.cha-se no Diario Flu
mirunse n. 54, vol. 1.8.

AVISO DE 26 DE a.GOSTO.

der: 1°, que (Jll qocumcntps apresentados pelo
surplic~nte, prol'ão Ó pl'oeeaimento do Governo
a e;sc r~speito; 2·, q1l6 ainda se conserva preso

, 1 ,. I f' d Iale que se reso va a retu'ar-sc, para ora o 01-

perio; 5·, que, tendo (W' quando entrci para
estu Repartição, cncontrado na prisão o suppli
caule, e informado de que o principal moli vo
della era havel'-se a opi\lião publica declarado
contra cUe, e que sua "presença nól Capital seria.
motivo de alterm:-se a h'anquillidade publica,
nã\) julguei conveQiente defel'ir por eotão o se,u
requerimento, e não pela'maneira declarada no,
documento n. 9, por elle junto; mas, sc Carpam
dos 51's. Deputados, cuju voto be para o Governo
buma expressão meno egui voca da opinião pu
blica <Lo que' aguclla' que proc~dc de vagos ru
mores, julgar que a rcsidencia do mesmo suppli
oanle nesta -Côrte não trar!1 inconvenientes, o
Govemo Imperial nenhnma repugnancia tem em
~efcrir a sua pl'e.t~lnÇlão. He o que se me oll:'erece
informal', e que V. Ex, levará ao conhecimento
da mesma Camara.· Deos guai'de a V. Ex. Paço,
cm 26 de Agosto de 183 .. - DiogQ Anloi;lio
Feijó. - Sr, Antonio Pinto ChichorL'o ,da Gal:93.
-dcha-se no Dia/'io Fluminense n. 5,2, voi. 18.

I
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. l' . ! II' o • I. -, .L' fi oCrimlna ré pechvo a ta respeito, Vcrl' ca"se te.
rem-se dado as C(ií ~ leis ordanão em.serl-l lhanie
caso; c Ião cODviod6J1 bra jú'mais segundo os
desejos e a arbitl'in -d I que go~ão dó poder,
moda a lYIesm:b Reg~tícia, norné do Impe
rador, que;'tendo Vin. eril vista a leis, cuja exe·
c ~ão \he,eetiv r c nOada' as faça ln i religíosa.
mCOle 'oh, erv r pois 'qU'e ó de-te' modo a Iran
qüiln latlc e selglll'a·nça.publica.s'é)'~ consel'vada,
e tOI' lht-se-llão' éffilJ; '7!eo os "eus desejos a bem
della; eõph od o· (;lI\Í-erll 'ql e V'm'. continuar:,
c' ih"a mé' â a ctl Ifade e zelo no deserbpenbll
dos eu~ devel'e . D os g arde li Vm. Palacio do
Rio de'Jt\( eiro, ' rd J.27 de Ago.to de 185í.
Diogc. Auton)o Feijó. - Sr. J,Uiz de P t da tre·

S· I A I ")1 'ln' . FIgueziH de . G00 ai . - âlll-se 110 vlano u-
. '58 l .' ,mmense 11. ,vo. I ., ,

Ac'handoJse vaga a primeirà Cadeira do Se
guódo' anno d Curso de Sciencias Juridieas c
Soei:àes ':ia Ci'dade ele S. l)aul0, por ttlrSidotl'ans·
ferido o respectivo Lent-e par-a a Primeira Cadeira
do quinto a0!l0 do ;pe mo-CursO )uridico, por
Decreto de 27 do corrente mez, em consP.queo
cia do fallecimeoto do Douror Luiz Nicolilo ~'a

gundes Varella ; e devt1ndo proceder-se ao Coo·
ç,ul'sq da referida. Cadeira vagã, oa oooformida4o
do art. 18 "fi l,!li de 14 ~ Jpnho ~o presente
anno, ,a Regencia, em nome filo Imperador, ha
pôr bem or(Leoar que se verifique o dito Con
curso, segunclo as Iostrucç0es que com este bai·
xão,' assignadas por J s~ Lil)o Coutinho, do Coo·
celho do mesmo Imperador, ~ioistro e SeCl'da
rib ue E tado elos r e~ociQs ~o mperio, que as iro
o tenha entendido ç ~aça e~ecutar com os desp.1'
chos.,neccssa;ios.' ~álacio (10 RiQ.ge, JaoeiPo, cro
29 oe gosto de 183, , ·1 Ô· .da Io~l~p~lJdenciaJl
do Imperio. - Francisco de Lima e Sil va.-Jo.é
da Costa Carvalho. -João'13raulio 1\1oniz.-José
Lino Coutinh0.. -!

I
~vJso. DE 27 DE A&OSTO.

• I o

, Imp. avulso.

!'v'rsoVnÉi 27 'DE AG'OS1'O.
I '1
I

Av'rsq DE 27 DE AGOSTO.

lhi : ay6lso. '
, 'I

Ao G,overno foi pres,unte o seu officio data.d?"t.
ele hont m, cm 'qUtl Iief'orc iI llesobedicncia cle'
J,lernarcLo Jo~é .Borgeõ ,não Ó recu&ando pres
4r-sc i ~ionllal; que l'he tocfto, como até a fa,lta
de re peito COm que 01 tratou ha occasião em
que Vm. lhe i(lÇl~upavi,l .essu faliu, pedindo pro
l'idencia ii lalrespeito. tSlllJJ() Ie pllnde, para'-lla
iDteiUgenúia li exc:oução '" r«ue (lo art. 1"28 do
Coc\igQ '~'ilUiBé\1 eotãO' I'narcadas as pt;nas em
que incorrem os deso·b{\djeftle~. li 1)0, art, 9· da
lei de 15 de Outubro UI:: 1...8.27 o proce 50 altal
respeito, devendl! entender·se que a intimação
por escl'ipto d Commanda'ntel da 1E'squadra ou
l'onrla, e a certidão d,eJI~ ht; sufficiente para ter
lugar o dito processo i o'Jtrosim, que tão ne
cessa'rio ho qué a autol'idai.lc nüo ultrap~\oSse.suas

a~tl.ibLliçõeii cOam o que não eixe impune qualquel'
falta -dé re peito éUo'beJi~hcja devida ao encargo
qlle a lei Ih~ G!?nfiou, sendo"espóaõ~vel pqr e
melhante oolis ao, cO"!:PO he éxpre so o -:il"t. 156
do citado Codigo. Deos guarde a V . Páilacio
do Rio ,de Janeiro, em 27 de Agosto de 18~·1.

Diogo An~itni Feijô - Se. Juiz' de Paz -Sup~
plente do EI1g-énhb ;Yelhó. -.J1rlla-se 1\0 1J)iál'io
FJLumill6'7l.S8 n. 5'3, voL. .8-.

" 1· _

autes li ref'e'"ldà obr'a. Deds guarde a V. Ex. Paço,
cm 27 de Ago t.o ll.e 183,. - Diogo Antonio
Feijó. -SI'. José Lino Coutinho,. - dclla-se á {l.
89 dd 'Liv. Ilda eô.·te na Secretaria da J ustit3a.'

J ~..:.L _

I L

Comqullnta me pareçâo muLaltendiveis as ra..
zõ'es por V. S. allegadas no seu omoio.de 6 do
co c.nte mez para se au~meDtan li quantia men
sa decretada .para obras dé ii' t'lal'llza ;.altenta a
f,lecoss:idtrde Iode se ,conclui"cm em curto perio'!i01
as ohros das prisões 'da FOrltalezn do Santa Cruz;
t.enho, todavia,l1e oh 6111'a1·a'V. S. que, ethquante
o C:nOvorllo não tiIVel' :all~Cilrisação tegal p0l'llldes'
pendcr mail(!)r Cj}ll, lia Mm os trahàlhos' Gias-For
taLezas do que 03 oon. ig~1ada lIa,C\lrta de 1Jci doe,
J 5 de DezemJ:rDo d 'I S3o,deve'limitar·sc ii éon
sigClação mensal pá 'a ~b a' taéS, ho </ue--se ochi.\:
determinado, conror éja lei. tOnos S'uârde <rV. 8 •.
Palacio do Governo, cm 27 de Agosto de 1851.
-l\lanool da °Fon Ilca Imo e Silva. - Sr. Joa
quilo Norbe.r a,,' \' tle ,llrit9. - Acfta-se no
Diario Fluminense ~. 55, vol. 18.

u J Ú ,.U



....

8'81. 19

n kVJ;sÓ DE 29 'D1r AGosf-itt:' •
I t é. ,.,,. .•, ó ~"

Imp. avu\~o. 'i (, , ~

'Ill ,e Exm, Sr. -Teti'd'o 'o Eocarl'egtldb II e
Negocios ~(), S. M, o R<,;i d'os 'Fl'aoâze gattici
padó que o seu G6v()l'll0 hti'ví' 'e'ocarreoa~o o C,a
pit.ã,o BarraI da Fr<l~at.a FraoceJaf;'l!NHufrcrão de
cOI\inuar s tl'uI!a!l1O's hydr gr1/p'h'co'~"âo~lmi
ran e l Roli' ii). estenúeono-os óa Cós a 'aTo Bra ii,
desde a Ilha de Santa Calhal'ina; até lO Cabo de
Sa tá l Ma'ria; r 'qnel:Údo d '~b' erno Braziieiro
qu'é' haja ae p-r~s ar·tllle a 'protêcç'ã.Q 'qüe po Sa
ser rmister para o complementb fiéHa' óper'àção
11e iiite~e' l:! gei' T, d.ete'rminou'-n:re~· Rcgéocia,
em nBme 'ao í 'peta40r, q-ue h V. 'r;x~I'c<lfnhlu
nicasse o re~ Háa, redommeotland'o-Ibe <íiie haja
de rornec"r ao, dito Cqm'mandaote"n~lI:.ral O1'lds
05 auxilios quel, setrj, pç .j'-uizo da FaZ'lJndla Pu
Mica QU 'vexa'm_c d po vos, e'stejão 'a :!luu aléll'o'ée,
afim tie ,I,h'ós-rédtreI . í\IHervaçõc':l'tá'o'llteis <ios na
ve~oteS, it satisfazer-se o qllé l'eqller 'o repre
segtaflte ,da. ação FI;anceza, que com a 'B,'azileira
Gonsdr.y~ a mll}S, p rfe.ita q'Çl!pade e ltarm'ooia,
Deos ~Lfbl'dc a, 'V, Ex:, P::\lá lU 'uq Ç'ove ')lo, em
29 de Agosto de '1'851. -Fra~l.biYç.o tiaroeiro d'e
Campos. -Sr, FeHcia'rlO' N(lDes\-Pipes)~ -,-Ach'ã
se no Dial'io Flamiltc'nse-n. 54, vo't." 8. ' I' ,

O mesmo para l\bnoel Auto~i1jGa'lvilb,Pre-
sidente' da P~ovincia 'd'e S. Péar'b: • I,

I' .
,.---!.---.,-

Pro~iDcia. O,iljue se'partil3ipa á me.sma J'unta para
9.U'.ll idtelligendia. Justint\.José ,de .t\l·al,lj~h,l!. (ez 00

Rio de Janeifl(i), ,em al:}.ue !,gesto d~ 1,851. lU~

'rianrio Pi'nto.Laqato I Gontad,lil'\' Geral da ,seguD-
dia Reparti~ão~ a te~ C.lCl'tlVer j'rrBem<\I'do RetÇiÍra
ne IVascoooell(i)s,..,.J.tI. .!ta·se no.;l)iqllirJ .FMt7lline''f$8
~. '2"vot. 18. "_ 1

"l.r:: ~---.,.~--

,
, . ,

""

PBOVrs- O DE, .29, DE AGOSTij,~

1 I'
~mp" avul~o.

qual; senBOlLida ·ear Pllbli.0@,1 h>go que fe\ta. seja
eril entregue aCongregação dos Lentes 'que tam

bdmldev;e ~a1' pl'ese,01lfe. I

3.' Cada hum dos car.idi,dJalbs, lo ti depois
destc,segundo exercíoio ,'tirando quatro, pontos
sobre direito das gentes,' dü:e'lho mercao,tiL e má
rilimú ~ _ocOltnmi·a. politica e direito patrio, orga
nisarrl quatro Thescs para nellas seráru,n'lTguidos;
dando-s'c-Ih'es ro t1 mpo -de Shdi aa.l1à'os 'fazer
imprim-r e' distrihuir pOl' to'd'os'os Lcntes,clOs
outros banclidat0 , lTlo fim d'o' qual impr teri'\leL
meote,as s't.lstentá'rá.em'p blic'o;'trerãllta'a CQl~'-
gregaçãV.J . 1:/' 'c. - - . ,I 1·,1 "'-,

4.' Os candirdM!O'S a'rguilTÚÕ,lIe0iprocol1'lcn tef}ffi ns
sos outros, sendo a arlYuição de cada hum de
meia hora, pclo mei'10s. No CllSO porém de haver
hum ·ó .call1'did'llt0'[ aJOong,'egação1dos Lentes no
menrú tres d'en~t~ll i. pal'a ervi~ m de al'guentes,
e Isto aum dc se provei' a cadeira; não devendo
elle ell prejudioado plllá fal·ta tle ooncurhmcia ,
quaD610' e julglle d'i'grio, j "

5~"'Cohcluido iOS Utras referidos- exeroicios l , e
reunindo-se a Googl'e~açãb, vOlal'" 'esra obr'e
oada hqm Idos eancli'dotós, aquilatando em' globo
oseu .merecimenro, e não- p{§r partes ou por ca'cJ;a
hum cios exercicios ,- aum 'de ser nomeadp Lenbe
'aqrralle cantlitla o 'no qual'recahil maior'numero
de -l(l~0'S r!i..-pói's'Be sâlva a maidri'a IlQSO!Utll pelo
@ov 'rn'd centra\. _ . r' I

6.1 09" peílbo serão feitos pela, Oo~gl'egaião ,
o por ~lla fi mil m;ntba:doás as 'hÓl'il~ .em q el&s
oand~'clat'Üs os clé\"cm tÚ'3l' em J~ua p'res~nlfa,

Pflhltio do lHo! de Janeiro, em 29 de Agusto
d~ 1851, -José DiNo Goutioho:'-'-'Aclla-se no
Dia"io li'turninc71sc n, '64·, -voto 18.

II r

I ,
I~'

J • I I tI" ,

CARTA Jm LEr- DE 30 DE Ar;e,~1'O. , II

I. <!JoIl-. Bráz: I J

, . L '. I r I I ~, •

A R<ege[l.cia, eru Il.Ç)lJ~lJl do Imppradw,;o,Sr· p.
Pedro II, fó(z sab~~ a tQdos,OSrSl,lbdi!,os,do 19;1pç-,
rio que a 4ssemp,léa ,G,enal.Legi~~atiyaQllCret,qu
~ ellà sanccioDoU a lei seguio~6: 1 ..

"
I'
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RESOLUÇÃO DE 30 ,DE &GOS~O.

I' I\l'anuscripto au Itcntico. '
; . ~

S6nhol'.-O, ParIre FI'. Jo~é de S, João Evan·
gelista, provido Vigal'io.Enc@mmendado,da Fpe
gue.zia de Nossa Senhora do Desten:o de Tnmby,
POI' Pro\'jsão do Orrlinario,de hum anlll1, de quc
bau "e posse em 15 de Junho do allno p"oximo
passado, I eqUt-'rell a este Concelho assentamento
da respectiva COllgrua.

Pareceu ao ConceLho. indeferj~' \) ncqncl'imen
to do supplic<lOte, por ser a Pl'o\'Ísão do Orrli·
nal'io annual, e que elle requeresse.p.cla Ht!par
ti(fão. COln.p.elenlc; e ,foi esse o despachá que,se
lhe latlçou em sua su}:>plic,a, cuja execoçi\o, lo·
davia, fleOti susl?en. a I,~é ,reselução de 'I. M. 1.,
por pcdir consulta 'o esle respeito o pon elhei·
1'0 .Escl'i\'ão da Fozenda. qrte foi de voto contra
rio, seguillo dos Conselheiros JO$é Caetano de
Andradc Pioto e .José Forlllnato de Brito.

Parece a estes ullimos Conselheiros que °ues·
pacho é ilIegal e contrario ÚI pratica observad~

no mesmo Concelho, em hlentica circumslan·
cjas, da qual nenhum prejuizo vem :l Fazenda

,Publica senão ucvicla l:iSCÓliSilÇão, Que o despa.
cho he ilIegal, parece ti vista ria terminante dis
posição do, til. '}o, § '}. da Lei de 28 de Junho de
1808, que diz: - Hei 1)01' 'b.em ordenan IjllO lo·

,das as f,)lhas de ordenados, .pensões, júros e ten·
ças, ou outras quaesquer qlle se hajão de pagar
pela miríha Real Fazenda, ii ex(}ep~.io tla~ da de'
peza miuda tio expediente dos TdblJnae~, Ar
mazeLlS e Seoretarias dc Estallo, séj.io pl'oces. a
das 'no Corícelha, s(lb pena de nullid'Il.le, c de
não i;erem abol1<), las lao]; Thesolll'eit'()s as despe-

'zas que sati ú'h.erem pOI' quacsquer Cl'lltl'OS lilu
los ou 'folhas qne n.10 sejão lafrad~s no referido
COIl celho, a quem lica perlellcendn o a~scnla

~ento .geral ue todos 9-s tItl~lo) de depeza de
C0o,tinuQcão 0'1) anlluaes da minha Real Falen
da.-,A Le' não fez, di tillceão de servenlhl vi·
tali(~ia. ou temporaria dtl llli~} ou 'de mais anll(;',
papa pcrtbncer ou 'c\eixar de pé.r-teoce'r o assen
lamento no Conoelho; 1.0 Tri.builol, em exeçu'
çáó da Lei, sempre mandNl abril' as 'entaml\lllo,
a todas os PI;o·y,i,meJ.ltos" f~sse ql:1al fosse o tem
p-o~da Bl!la dmação 1j e nÍlo ha mlltivo para pra se
segui!' o contrQrio. O argu.Q:len lo que t:li!-aclverso
se fáz hé ,: se este Vigario,<peJo seu ProvimeOlO,

Art( 1.·' As forças de1terra ordinaria, no anno Dcira que a dita vantagem possa'scr desfruétada
6n'anceino que 'lia 'de correr do I,· de·Julho de ",852 pur muitos officiaes.
a $0 de Jlln:ho de 1855, constarilõ/: ' I I' Art. 12.· Fic'.l supprimido o emprt:go de Ca.

§" I. o Dos 'Officiaes e mais praças dds €orpos pellão-lUóf do Exercito.
das 5 a'rma's, org'anisados POI' Decreto de 4 cle , Art. 15,· A presente lei terá execução desde
l\laio dê 185'1; ~ão, excedendfl'porém a sua força jil no que fÔI' praticaveL
de 10,000, Cabos, Ampcçadas e 5(\l.da'dos, • Art. 14.·, Ficão dcrogaêlas as leis e disposições

§ 2.· Dos Olficiaes do Estado·Maiol' Gcneral em oontrario. f'" I

C do Exeroi~,o de I'/e 2' cl,~,sse " Engenheiros e I ~1anda; ,portant,o, etc. Dada no Polaeio do Go·
Repartições ora existentes, c~tejão ou não em- :,verno, ~aos 50 dJa.s do,méudiJ Agosto de 85.,
pregado:;; assim co!rnn rios Officiacs e Officiacs 10 0 da Indepéndencia e:do Impel'io.- Francisco
Inferióf,es 'lne, cm consequencia da organi'5ação de LimaI c Silva, - José da Co'sta Carvalho.-
do Exercito, ficão ,sem destino. ' • João Braulio l\'Ioniz. - Manoel da Fonseca Lima

§ 5. o I)as, Co~p.anhias de Al'lifices do TI'eÕ1 ,c Siha.... Oom os' rogistoNompeienles.
de Arbilhiu·ia. • ,I' II

AlI. 12,l°;'F,icã9, subsis.lin~? os Pedest/es da Pro- 'f

vincia ~ç ~Mto Grc;>sso e '1..5 Ph~isõ s .c'lo, ,Ri o D?ce-
da de ~lin;\~ G r.aes", " I .. )

Ar;t. l1i,. ,O repl'Utamento para o. Exerçit0lces- [)
sarú de,qde tá, e só tel;ã lugarq!lanc1o a Ass.emb)éa
Geral o aulol'isal'.

Art.4. o As pr~.Ç\\s que tivel'ém' compJ~t' ~q ?
tempo d~ se~ 'iço a que C1'ão obrjgadas serao irp
pl'eterÍ\'elmente despeçli~as do 'B}eSmO scrviço
logo que assim o requ,eirão; I

Art. 5. 0 O Govert~o 1i,ca,aulorisadó a demiltir
ou lj,;enpiar os· Cabos de Esq~lqdra, Anspcçada"
Artifices, Cornetas, Trom)?çtas e.soldados que
excederem do nU,mero indi .pensavel ~9 serJiço
dos Corpos. .

Ar!. 6.· 05 C I'pOS da Gllal'lb ~}ilitar da ~():

licia, 51:1"-0 .disso1viriQS desde jil; os O~yi'aes c:J;e
taç,s; Corpos, ficarilõ',addidos, aps, do Exercito c as
ma,s praça,s dis~ribuidas pelos mesmo~ C~rp,os do
Exel'cito' ah.li! os qu' pedire~(lemifsãqest~ndo
nos termas do art, 4· desta.lei.

Art. '}. o F:icão suspensas. as proll;lOçÕÇS n.o
Exercito, excepto sómentc para o postos ele pl'Í
meiros e segundos Tenentes do Corpo de Enge
nheil'os e Arrilharia,.~ qué:o Go'Vel'no podel'ú pro
moveI' os qu~ fôl'cp, I?ccess'lI'i,9s e tiverem Com
pletado os estudos pre criptos p'ela lei.

Art. 8. o Os postos etn~ctivosque, por g\íalqller
~maneira, vagarem nos Corpos das tres armas.do
'Exercito, serão preenchidos com os O'IHciaes
idoncos·\? (le graduações semelhantes que ficprem
disponi\'eis em con~equencia da orgaí1isoção do
Excrcito ou da 'extincç.ão tios Corpos (te Polioia,
e con1 os que I'ôr ln àesuecessal"Íoi; nos Esl"do'S
JUaiores ou aproveita~'eis do Corpo \le Vete
ranos. I lo

lArl. 9, o Ficilo ,suspensas as passngens para o
Êstad,,-M-aior do EXI~rcit9 , Corpo detEng'enhei
ros e Vetlwanos', as!'irn corou dosiOfficiae..: de 10

linha paTa os Corpos de 2' linha do Exércib@ ,
Art. "0.° () emprego d/ls OlJicjàes (lo EstflliJQ

l\1aior General c do)i;xcrcilo tm commissões ordi
naria!' c extraordin' r:ias não cxccdcrÍl do absolu-
tamenle'in'ciíspensavcI. 1 J

AI' • I"· O GOI' 1'110 {iç,a :JUtol'Ísado a conce~

der iicençil, com vencimento de tempo c meio
soldo, aoS eJffidnes & Officiae's Infel'iores q1ltl,

. sendo, Idesnece sarios a'o . ervi\l<)', desejarem ser
dcHe' dlspensa'dos~ ÉSl:\' 1ifcen~as SI: terão ,lu:gal'
durante o anno fioal1'c.eiro e p,)r tlll'OOS, de' ma-
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, ....\ I' 'J hf , 1 I l.., {' -J'que c"rlra em uu o ('O CUI're\'lLe anno, nao o-

de entrar ém folha sulísequ'e<iJte "das CQogrnas
qu'elia dé! procdsar 'o CcilcelJid, p~rh que se t}te
ba dI!- f:izcr assentamento? Ni ·toJ.ipor'ém ha hu
ma 6ónfll~ão de'irléas: A entamento e folhas sãô
ollhsas ehtre si mui düliõ'ct'as;' O ássentamen
to habilita ao ElTIpregallo' pal'aflla yer da Fazenda
Pública o :eu man timento, .que hc de trato suc
céS.ll'o c' diario/ pelo '(émpó \:lo Seu elCercicio,
contàdo da síla P9s~e, ségundo o tempo pó .qu':e
he provido, ti. ~Iha he h,um 'dêspocho resdlllido,
que compl'ehcn,ie fluma ordeW 011' Dcbr tó' ge
1'111, passau a ao Thesourciro elos or~endd'Os,J plen
sõe~ eturo~, e cootelliJa 'c01 hum 'AlvaNI, 'a~sig

nado pelo IlDpcl'ante, I par~ que, dentro UQ an
no d.. mll~lrlh folha','\e pagtie ao~ tilhos d'ql1o'ou
emprega rios ahi rlescl'Íptos.. Nem todos, 'IJois"
que tem o'~:lentameoto ehtI'ão tia folha; dClui
dos 5ão os que ~ã() tem titulo d'l! px:e'rciC'Íb assen
rado'pal'a o anno cujo p'a«ament~l'l'cge'a folha.
alas IJótle dellr:!'dobrár o ot·rlimauo que deixou
de entrar em Folha, por e;;ta raz~o,. sem que
IHê e~teja assenlado? 'Nãd, cl:rtamcntc. O as
,entbm'cnto he a sua hobilitacão de mantimento.
Omorlo'pôr ,que o deye ,c·obrar he a' folha ou
~ii1110 sllppfemcota.' d"lIa, que o COllcelho e só
n Con~ell,o 'póde expelliJ', segundo as palav"as
da I1ci aci'rnll trnn!lcriptas : - por quaesquer ou
Iros titulo_ ou folhils que não sejã lavrar.!a no
referido Citrtcclho. - Dizer pois o Concelho que
aparte l'equeira ii repartição competente, pare
ce ao dit'os Conselheiros que he desconhecer
qucl!Ó clle eX!Jll1si vawénte, pela Lei, póde ha
hititar o Empl\egados para cob\"~rtlm da Fazen
da eu. mantimentos. Todas q'uantas razõe de
excepy.io ou pratica contraria se pnssão apontar
cobtru esta dispn ição da Lei' fundamental do
Thesollro, P. tl,ere ha ver como outros tantos "bu
so e cOl'l'uptelas, com qlle, p~r longo tempo,
a àrbitt'al'ierlade tem lomado o posto e a1:ção da
Lei, Rio Ue Janeiro, em 9 de 1\Iá'rço de J 851,
aono lO· da Inrlepen'!~cia c- do lmperio.
f,conanlll Pinheiro de VasconceJlos.-José For
tuoato de Brito Abreu 80u1,a e Menezes.-João
SabiDO cle ~Iello Bulh,õ,cs Lactmla Castello TIran
co,-João PI'estes de l\Iello.,-Uannd José de
Souza FI'anca.-F\H 'v'oto 'o éOlisdhcil'o José
Oaetano rle ·i\.'I'Hlr':ide-Pinto.

Resolu('fio.-Como' pareoe ao' E-crivão da Fa
%Coda. P'l(10. 50 de A~osto de 185 •. ' Fl'anebco
de Linn e Siha.-José Ih C,,'st'a Cal·valho.
João Draulio Moni7..-BCI't1ol'do Pereira de Vas
concellos. I

'I

I.
, DECRIlTO DE 30 DE AGOSTO.

0011. Braz.

~ Rcgenci.., em nome do Imperador o Senhor
1), Pedro II em additlÍmeoto:Jo Decreto de 6 do
Corl'elHe mez, deoreta.:' , .,

Art. •. ' Ao J}airro das F.reguezia tle S. Anml
I EOIff!nho Velho licáo 'ãom!ios os! tiistrict>os do
EngbnBo NtOvo oté II Tejuca, JaclIrepagu{l, Ial1at't!
lI\<j'lJ1rajil até o Campioho. u .

To1l0 "II.

'Art. 2.· Ao Bairro .:J Fregu'ezia d'o Sooramen':
to, os Districtosda Freguezia do Campo Grande,
desde o Piraquamerirn inclusive até a Po teira da
Fázenda N-acional rle Santa Cruz OU Curral Falso,
ficando '3 me:ima Fazenda e o Di-tri~to late a" da
Sepellba e Fl'O.guezia 'rie lUar'i1picll pertencente
ao Termo da Villa de Itagnany. '

Art. 5.· Ao Bairro, das, Fregu.ezios de S. José
e Lagôa de Rodrigo de Freita os Di:<triotos dóI
Gavia, Ilhas de Paquetá e Governadol' I: S. João
de Rlaety.

·Art. 4.· Ao Bairro das Fl'eguezia de 8: Rita
c éan,lelaria óS Di. tl'ictos do Pilar e .pilai' de
IgnassÍl e Inhorncrim,

Art. 5:· A jUl'Íbdicç:ão fi(, Juizes Cl'iminae d(,~

l'eferidosBa'irro conlinóarú cumnlativamnnte, na
conformiJladé tio § 9" do A.I V'arú- clu 10 c1e Ma'iD
dé 1868, .

Diogo Aotollio Feijó, ,to. Palocio di) Rio ti
Janeiro, em 5'0 de Agosto de 183., 10" da Imle:'
pendencia e do ImpJ;uo, - , 'anci co .lu IJi nw f'

Silva.-José da Custa Cal"'alho,-Juilo Branli(l
Moniz, -Diog'ó Anton:o Feiíó.

DECfiRTO DE 30 DE AGOSTO. f

CoI!. MineiJ':l.

A Uegeneia, em oom~ ,lo Imperarlo)', tendo ou·
vido o Concelho ue E-tado, 1Ia por hem I'rOI'1>
gar a ~sembléa G~ral Legisl&tiva até uo dia I fi
de Outubro proxim, futuro. Jo~é Lino Couti
nho, etc. Pillaeio do Rio de Janeiro, cm 50 du
Agosto de 1831, lO· di. Indepen~tlncio c do Im
perio - Francisoo de Lima c Sil VII. - José da
c.osta Carvalho. - João l3raulio Moniz.. - José
Lino Coutinho_

Jln()VI~ÃO PE 30 DF. :\GOSTO.

IllIp. avulHO.

Bernardo Pereira lle Vasconcellos , etc. Façn
saber ii Junta da Fazenl a da PI'Il"ineia do I)artl
que sendo presente ii Itf.genoia o Aviso do '5e
cretarjo ~a Camarn dos Sr , Oeputnd.os, de 6 do
prhente, acompanhatlo da incluso rcpl'eselltaçi'iu
que dirigirão ú rne~1I1ri o negouínnlus \It)s~a Ci
d~de, CO} que se qucixão da Mcum ullJção ,Ie "mo
Júme!ltos yiolentnmente extorquidos pOI alglln.
empregado da Alfandcs'.\, sem autorisaçãn, 01'

dem ou Ici que os estabeleça, ha 'pOI' bem, em
nome do Imperado.', delerminllr ii me~ma Jpntll
que faça com'que na referida Alfandega SI; pilgllcm
sÓ01cnte os emoluUlentos que Stl achão cslabclu
I:ido~ pelas leis da sua oreação e oulras ~I\bse
quentes, ou por quaesquer ordens dimanad<ls rk
legitimas autoridades; e qne, informando, Cl'lru
já se lhe recoOlmendnu por Pru\l:;âo-,le 14 dt·
Junho do eOl'l'cnte anDo, sobre o oont xl.O deôte
segundo l'equcl'irriento, faça entretanto ~u~lleneler

;) cohranca do emolumentos arbill'al'illllltlnlc'
introdozidos. E outro im detcrmioa (llIe a Junl:l
envie II este Thesouro a Legislação ).lor que stJ
JfClre a Alfantltlga dessa Pro,viócia. (). que UUIJI

pril'!l. Francisco da Costa. Btlrros da FOliO!;:!,;;) II
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, I 1m' • áfiJ!sd:
:. ~ ~ ( ,I ~.. 0 ..

BCl'na1'do PereÍ)'a ~e ;Va~c(j)n'ceUOIi i elll. Fa90'
saber iI Junta da Fazcncla 'q,a '~I óvincia da Ma'
gõas que sondo pue cote ,á,Re-g ncja o seu offibio
n. 17 de 2, de' Ma~ço $lQ <;orrllnle anno, em:qua
pede esclarecimeQtos sobre. a d~Liberaçãc:i que
tomou de fazer-.arlllJci\dar ah~ o dizimo c CDU

lado de suhirla do algodão exportado pá.ra a5
Provincias lilDitropl1e&, Impor bem, cm nome
do Imperador, responder á mesma Junta que
os r,eferido direitos devem ser plIg6 na Pro
vineia que expOr!l\l' o algodão para fóra do 1m·
perio, como se collige dos arl5. J ° e 5° da lei de
4 do Dezeml1ro de, L850, estando pOf'ÍsS'O,quao!o

,a e te genera, Deoreto d13.5iade IUal(l de l l8f..Jr;
Quanto aos receios que aUe~a acerca da difficu)
dad~ P. demora dO.!l,Jlldoio'nados tmdiarento5608
seuseofres, d~truido8 ficào á "ista das'~ .
dencias d'ldasloa Pr.Qvisâp que' lhe 'fOI e~e_did'a

em 19 de Agosto do anDo Rassado. O qúe du~

."
. CAR'l;A. DE t.EI DE 31 DE A OSTO.

Co!/. Brn.

A Regen-cià, em nomoldl) Imperador o Senhor
D_ P dro II, faz ,abec a todos os subditos do 1m
peri qlle a A seritbléa Geral decnetou e eJ!la sanc
cionou ;I lei oguinte: I

,Art. 1,0 h.s força navaes notivÍlll do Imperio ~

no <lnno financeiro que ha de correr do .0 de Ju
lho de 1852 até 50 11e Junho de 1855, constado
das embarca,:-õesque o Governo designar; ·e as
respectiva tripulaçõe 'j não excedel'áõ de J,500
praças de to6as as crasses.

,
AVJSO DE aO DE AGOSTO.,

l ~ ••

Manuscripto authentico.

A Regencia, em nQme do Imperadoi', em re
solução ao que V. S. expuz nos seus omcios de
27 do corrente, relativamente aos Juizes Crimi
naes ultimamente nomeados para osllairros do~ta

Cidade, ha por bem que, ficaudo sem etfeito (1&
Avisds expellielos naquelLa mesma daLa, V. ;S.
lhes faça con tal' que deverilÕ qU'!lOLo antes oli-,
citar ne ta Sec/'etaria ele E todo a expedição dos
seus re pecti' os ,Litulos papa poderem entrar C(}11'J,

a maior brevidade no exercicio do lugal'es-emq,u
se achão providos, coroo muito.exige Q bem do
serviço publico, (icando V. S. na illtelligencia
~ue no Desembarga 01' Nicolâo da Silva Lisboa
e tem expedido, ne ta data, Decreto de nomea

ção de Desembargadores da Relação da Bahia
parn tel' exercicio deste lugar na casa da Suppli
cação .todas as vezes .que fôr co~ppati":el co o
de luirl: dó Crime, em que ,está iPI;ov,ido; bt:m.
eomo ao Desembargador da mesma Relação José
l\hria lUollteillo de Barros para tCl' exereipio na
mesma Casq.; etn conformidade do .que V. S. p~o
pôz [Ias' citado~ seus,offiqios. De,os s'uarde a Y.
S. Paço, elÍl f~~,)gl'l Agosto de 18q l. -Diego
Antonio Fei,j'6,. '}·SIr José 1)a1110 de Figueirôa
Nabueo Al'aujQ.~-,üha,se. á p.. 90 v. do Liv. 11

da Côrte na Secre,tal'ia drt JlLStiça, I
II

,
fez no,Rio de Janeiro, cm 50 dp Ago to de 1851.
Ca(lJi~o Caldeira de S.ouza, Aj,ndl\l\t,e do,Col;lta
d r Çaral". fez éscrever. T'::..Re 'IH\rdo PereiÍ:l.l
de_Vl\~conc~1I06. - A !la"s4 nll Diqrio Elumipe!!se
n 68"vol. 18" I'. I

t , l I r ~ I '" I
AVISO m~ 30 DB AGOSTO.

I ., :l\f. ntisGriptd'aulüentiéO.
1 ;" (

Sendo PQesentc,it,Rltgcncia o omeio dq Vm.,de
27 do corrente, dando parte de terem ido pr,eso,S
19 estr.angeil1OS pp lie encontrQren\lItdormi,t' róra
de bOIla pela praiaSA~'olJtrosr(uga~es,manda,
em nome do Imperadol',. quo, verificando-se'
serem vadios"J Y.llli.,proce~ oontl',a elles na fórma
da lei, até quo S,e d8m.:o,utl·ás, pJ1,Ovidl:lncias, Deos
gUt\llde'a Vm. I?aÇl.Q, emf50 4.e &g05t1o' de 1851.
- Diogo Antonio Feijó. !..- Sr. Juiz de Paz,Sup
plente ela Fregue.zia fIe Santa Rita. - A..cba-ss á
p., 90 do Li'/)'. 1 l da GQ1'te n«·Searetairiada JlI.s.tip,a.
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MaDuseripto Rutúenti,cO'.

'AVISO DE Bt DI' AGOSTO.

,Thesoul'o .a quallliá <le') :4~5.]D'258 rs. dos des.
contos feitos nos soldos de di vc;:csos Omciaes Mi
litares que,' pOl' o.lí1cio 'do Thesoureiro pagador
intel'iii'a de 19 de, Novembro d@ an\1lO p:assado, se
'Participl3, ii 'VJsta dos l'espee~vos conheoimentos,
ít~w"'se l1ecolh.ido aos co;fres aa llita Junta, deler
mina a Reg(mcia , 'em oOlué .do Impcl'ndor) que
sern deu1úra algun~a seja \'Oulullida ao nlbs'mo
1I'hesbor.o,',assirn a sobl'edita.somol1llJ; como o iJ.iais

!;(Jlle se houY~r ,arJ'ccadado de' tlles descontos,
aoorppanhanlio os mappas cómpelenres ,'-a1fim de
se 1i1ehtneg>nJ'em ás 6ecrebàJ'i'às ,(lo lDsta'do dOIf l~e
gociôs 'da Guerr~ e do GonceIlho Sllpr~mo ~'lili

,tal', il que lhes' ,ta.ca dos em'olumeubos das pa
-lieores. O que assim oumplliril. :Narci~o Xtavier
-d~' B'lwo@s "ii Lez n@ Rio dr: J~oeiro, 001 51 de
A:go tIo d.c. L$~i. ,~larianna ,PiolJ@ i.obatl!l\, Con

ltador G.enal oa seg.undra R.eparloição·, a fez eseÍ1e
v-er.r-Btll'nalldo"Pelleira de' Vasconcellos.-A:dla-
se no J)j,hri'Ó F6'iminense' n. 71', võl 18. • I

Exigindo a tamará dos Deputa(Ios huma esta
tlistica JlI~rciaria desta ,Cida;]e f\ ECO termo, <100
tendo 8.3 cir<?umsta'Ocias expressadas na requisi
çiio da oop~a inclusa, .manda a Regencia, em no
-me dO'Imporador,qu-e V. S. satisfaça a sobre
di'-'a exigenoia. Deos gaal-de a V. S. Paço, em
'5ill: Agosto de 18:;Io-Dio~0AOl'Ol'Jio Foeijá.
St'. JbsélP'aulo de F1guP.i'l'ôa Nabuco Araujo.

I >" '

Requisição d'e,I!Lwma es'tatisfJiaa Judia 'aria desfia Ci
-dade e setl. .termo, aqfle sB.,-efere,o Aviso da data
l.úést'rL.u - - ,,-

11 0 O numero de causas civei e crimes, dis
lribui.da's em cada hmú .dos 5 anilas PIlS ados,
meoclOnaodo -se e numero destas' que obti verão
s~nten~l\ pró., e o nu.mel·o daqueUas que farão
sentenciadas contra. I' •

2. o Nas crimes dedara-- e a qualidade, idade,
sexo e natpralidade do accQ clP,.

5. o O numel'o das_ causas que se achão dt:010'
radas no pró h'á 10, 20 e"O;1315' aooos, declaran
do-se ~as fivei~.de~ta c(n~ ~~ a 'l~at!dnde, séxo e
natu'rahdade do autor e I'"eo., se Vl rlio por ap-
~elláç\io. _ ' '"
_ '~ •.o 'O lDümerb {?e-presos que 'existem nas Ca
duas d sta Cqrte, sua idade, quál1d de, seJ!o <e
naturàl'idade:'. ' J

5.' O tempo q~e ali tetl astadd.' ~
6.'" 1'0,1; qu~in são, s\-lstentados os }>resos po-

obre ~ -d "'que cQ,nsta ç'ste aliu\ento, e a desp-eza
q\lc 'bo elies, c~m"h's Cadêas epme E)1

'pregado faz ó Esràdo, 'iodq cílda 'parcel1a"~sj?'e
cificaua. Secretaria ')je E: t~tlo ilu I cg'ocios da
Justiça, cm 51 de Agosto (fé 185l.-Joiio Car
neiro de Ca'lhpds.-'}b:!La-sé'H. f'l; 90 'D. do Liv. 11
da Cô,.te na..$acretal';ac da il-mtipac.

PROVISÃO iDiE 3!tJlJ:: AGOSTO.

_pril'á. P-oqrO' J "'sé.d enm'aTa n 'tez no Rio de
lanéiro /I em q1 de Agasto 'de 18>51. Cancliao
CaldeiraH!le Souza,. Ajuddn~e do Contad.orGeral,
a,'fez ·esc"ev.e:J~- ,B-eroaI,da Berei.va lIe VnsGoll-
oellos. --' v1êlla-se '1loDiario Rlwmínells/J '11-. 168,
lol. 18.1' j' t • I t. ,;

~ .') t Í't ., f II,

pna'VI5~,? ~E 3:t 'DE J\h6sTO., •
.lJ I., f.,,1 li.

J IwPt. ~vlll,~o ,
Bernardo Pereira de Va'sbobt:ellos, etc. F'aço

sabei' ir Junta da F1a~ef)da da Província da Bahia
que sepdQ lPF.e~'1,nte{(j'i !Rf.gePFP. 9 seu omcio
n. 5, de 4 de Fel'ereiro ultimo, crn que expõe
os meios que tem emp 'egt1'do para o recebimento
do scpo das .he\·an as dos finados AntonJo~ GuaI
ter e Francisco l\lal'tins da Co~ta, IJíla\lda: e~n
óomeJdo irnperadol-, I'es~ondcr (I mesm,! J\.\Ç1ta
ghe, por Â:viso ,da- data dçsta, se ~eco.!UmeoJou
ao se~ De.p utado p['I}oura',d'or d1,l F,<IzeIlda que
intel've'ii;h1a e1Iicaz e activamente oe./te n~ocio,
fro~o~enc1ô a 'conclusã~ dos ioventariospé!!n se
e~çct\l;)r o pas-alIlento do que ,perteoce á Fa.ze~da

Na-c',~nal, reguerendo a élfeotiva respo~sabilillilde
aos ruizes, Escrivães e m~is O.mci~s que ienhão
sido omissos 00 expedient\l (Ia sua 1iquid~çãp. O
que se [kg pa ticipa para ,Sua intelljgeocia. Pedro
J • d' t'.. . R' di' I 'pse a, ~mara a Jez n,\ 10 :0 "a~,elro, em
5\ de 4&<isto de Jl~51. Can~ido ~a, deira. 4e
Souza., Alf~al,lte" o, Gontad9r_ Geral, a fe,z es
crever. -i3el'Onrdo Pereira ae Vascoocellos.
Jcha·se no Diaj'io 1.i'trLmmdll'Je n. 68, vol. 18.

0.'1 f~ rI' rn

1m!'••no!so.

Beroardq ie eila all Va~co'ocel,los~ etc. Fa~o
saber á Jud a ~a 'Fa'2ieoü~ ~a PI'ovincia da Balria
.gup a ~ecr~~~ià,. CIp I,I-oIlle',10 Imperailqr, a(.ten
dendo o que lhe epresentou João G.omes Neto,
acerCa di IH\ríÍa' por'éd9 ~e fazeodas rCllletti4as
~essa PróviJ{cii,l que RO'r:'tahl de se~.uoda vi\\- da
g~'a o deóa~la)la pl~(lY1Sâ~>r1~ '1' ac janejro de

•; .. ! .. JJI· ~ ~ ~ t I

I :a9~ o5q 101 o supp'llc~n ,e desonerado ~a (iaoça
; ,tJ ) 'I () .. ... ,I,

que re tara pelos respec lV'OS alreltOS , !la p,or
~ell), ~~terrnioa~ '\ mcsma, Junta, 9u'e ,:xP~fr1' as
cq\l'rbn,eot s órdeo's ao ,Prov'cdor úa ÀlIan(lega
pllr. 9~ ~ /~t ,as s '~~cessariâs (Úlige~c'i~lS sobre
é~te obJec ,pa e a segu (:1<1 VIl! com resalb,da
OUtl-il para' tcr lugal' o en~ontl'ri "~<J,ue~ido. O que
se lhe participa para s a iote1l1genma eexecução.
Francísl,;o da Costa Banos a fez 00 Rio de Ja
neiro, em "'I de Agosto de 1851. Caodido Cal
deira de Soo'ta, âjúda 'C'lol{J'ootlà'dor Gel-ai, a
fez eSCI·cvel'. - Bel'Dardo Pereil-a de Vas'concel
los.-Acha·se no D[ar'ió Flu'mine'lse n. 69, vol. 18.

I f 1 '••



ANIlQ:DE 18.31.

.
ldlp. a\'ulllb•

Bernardo Pereira de Vasconeellos, ele. FI
saber á Junla da Fa7.enda da Provincia da Para
hyba que· cndo pr .se ln .Í1'Regenéln 'o seu odi
cio n. 50 de 20 de I \lllto d9.:eorreute allno, a
ca da dUl'ida (lUC se lhe offerecc relalil'a ii coo
tinnaç1io '!tas remel;slís 'parrt Le'n'dl'e's, parll ,~
m~nto <l6s lempréstimdJ brazlleiro" pbl'·bio
t~r na Lhi do Orç;a~b ~ or!tlidll tal'déspt!;J pU

, I

I.

DEcnETo..JU'-LoolJ.ll,·~ETEMDno.

CoU. Braz.. '

do da náo Pedl'o l.soo presos, dirijorIDe a ~.

Ex., aOm de fazel1' promovI: r,1 pela Repartiçãcla
seu cargo, que a Sall'ta Casa"da Misericordiaie
presle a forneeer-Ihés ali os f1Fceiso,s alimento,
communicando-me V. Ex. o re~ull; do de~le ob·
jecto, para se darem ontras pl'()\'idencias, no
caso de rp.eusar-~-e a isso a mesma Sonta Casa
Deos guarde a V. Ex. Paço, eul15"de Agosto de
1851.- Diogo Antonio Feijó. - Sr. José Li·
no CouLinho.-Â1:/la·U ci P.! 91 'V. do Liv. II da
Côrte na Secretaria da JltStiça.

'DEcnnT~ n:tt1. DE sETE~runO.
I ',. I .
Coll. BUI.

A Regencia; em nomé 'd . Imperador O 'r.
~. Pedro· II, ha po~ bem sunccionar c mand.r
que se execute a soguinle resolução da A sem·
bléa Geral Legislativa, tomada s'obre oUlra do

, Concelho Gerál da Provincia 'de Sergi~c."
Art. 'unico. Fieão creadl\s Àulbs ile~Primcirt

)J..etras pa~.l' Ihcninas, na c'bnfo,rmhladê da Let,4e
r5 de ,Outubro oe 1827, na ,Capital desta p'~.

, vincia, ViIla de l'n,pihÚ, e nas po\'oaçõcs da
Instancia e Lar'angeÍl'as.

J,osé 'Lino Coutinho, etc. Palacio 40 fiio de
Janeiro, cm o 1° de Selelnbro de 1831, ,olda
Jndepend' neia e .I! IÓ'lperio.-FI!anciseo de ~i.
lha c Sill'a.-.lose tfa Costa' CarvalLo.-João

• Ilraulio Moniz. -José' Lino Coutinllp. ' ,
. I .." .'

AVISO DE. iH. DE AGOSTO.

Ao VIS'O uE 31. lln AGOn'o.

I " lIt~~\lsc~i~to 3uthé"ntico. •

Achando-oc,) a ';-19 P~d,.o I prompta para re
ceher 2qe BreSOS aO's'que exi·lem na Cadêa afim
ue dirninuí'r-se ali ô ~rdllde numero: .!}1anda:a
Regencia, cm \lOme do Imperador, ql,le ~., S. dê
as providencias que fôrem neeessadas,.varà que
amanhãa se' verifique II reiilOçao de/les; Jlcgulaú
do V. S. os que de\'ão ent",al', Qcsle numçro, se-_
gundo ~ naturClla dos seus crllnes.,-Doos gual'
de a, V. S. Pa~o, em 51 de Agosto de ~ 851.-D\0-

.g,? A~tOJlIO,'Feijó.--'Sr. J?sé P(lulo de Fiou~irÔa
abu~ .Ara,Jjo.-:-Âcha-~e.5~ft. g~ ~e tiv. 11 da

.cb)·t~ na S,p etana da 'J /ts,t ça.. Ir' I LJI

I I,.

Ao V. SO DE 3i DE_A<i OSTO I

ltIannsbriyto authentico.

TlIm. e Exm. -Sr ......,Tendo de SCI' ll'anSpol·t a
dos da t';adêa da Casa da Supplica,ção para bor

(;c

.l\lannscriplo anLi>cnlicu.
J t f liJ ....

! llhn .. c E i~. Sr.-flal j,0ipando O S,e'CJ:elario
_'iji.l Call1ilra dq~ Sef),adores ach(lI'-s4'a mes~ua Ca·
_mara Ilm 03oj"O, alg!1p1a,ªproplliaçla.,p.~I·a os tra
halho~ i,le commissões, copfercnçias r"pqtl'O ,.e
ClllC no edifjcio cm qlle actual~eotc se,I'eun,em
e..u tçrn algun' quafto,;.que, egunclo i'nfQrrnilra
o ~I)Pl'cJario dp Suprem '1'rjbulJal uc .Jusli~,

podem sei' llispen ado : manda a llegcncia, em
,nome. do Impcr.aJol·;que V. Ex. dê as próviden
tias neee ')Irias, pal:a que se verifique a oessão
tlaque'lle que se possã dispensar para o teferido
lim.-Deos "uarde a V. Ex. Paço, cm 51 de

-Agosto de Iti51. -Diogo Antonio Feijó. --"Sr.
José Albano'Fragoso.-tloha·se d fl. 91 do Liv. 11
da CÔI·te na SecI'et(ll'ia da .Justiça.

l'al'licipou-sa, na mesma data, ao Ministpo-do
Impcrio.

I

lIIanllscrlpt6 allthcntico.
~ f 'I I r: J. I

A. llegencJu, a .quem foi pl'e ente o offil}io de
V. S. de, fi do (:0ITentc,' jnfurlOaodo sobr.o.o re
que!'ÍCllelJlO lie~oséHippolyt() deAraujo, em que
pede tl\lm dos ~)ffici05 occuparlos por l'1anoel
110 111",,1 e' Franoo, maneta, em nome do Impel1li
,uÇ!r, communicnr. .a ·V. S. que, não rendI) sHlo
por~o~a attel1uidl,l o upplicaule, e não podendo
l) I'. .rel'Íd~I' iUanuel fi urigues Fraoc/l cOlltinuar
a I'cunil'·a ,scl'v6n!á:a. dos',dou offi:cios de,Escri
",';io 1.\0,5 Fpitos da.Col'ôa e Fazenda, c de Guar
ua-~HII' Ib~ Relllção desta Cidade, por sc não
achar para H o ólutorisa,Jo com cxpressa e posi
tiva licença do Governo, convirá que moslire le
galmente que uão Jla incompatibilidade nâ reu
ujão do exercicio uelléS, para cnlão se deliberàr
() 'Çjae fUI' eon.\'~niente e conforme a dh'eito.~

Deos gual'(!Q ii V. oS" Paço, crn.:9t de Agosto ,de
1851. -Diogo Antonio Feijó. -SI'. José Paulo
de Figucil'ôa Nabuéõ-Al'anJo.-Aclta-se li fi. 90
'o. e 91 do Liv, I I da (Jôrte na ~eFretal'ia da Justiça.

H"rsO BÉ 31 /lE AGOSTO.



r

425
da, e a delibera~iio que tomou de forneceI' á re
ferida Me-sa o extJedenle que l'i'I' absolutamente

'preciso, tnelliante o maiur desvelo cm cingia:'- •
se, '{(lIanto rôr po's5ivcl,llí disposição ua J..el do
Qrç:'aml!nlO, monda, rim 1I01J1.C ~o In1peri\doT~' ap
~l'ovar inlutinal1lcotc, o acbill'io que tqmou"nl
lenttl5 'as J1a7,ães.expentliJas, c 'que ,'ui ~er' pJ'e
sente 'o,seu omeio Ú Lbsembiéa ,GoraI, para SOl'
tonlaH>a na de\'idll'·coll·siJera~üo.,O .que se lhe
participa para sua inte\ligJencia. Ale. aadre' Jqsé
Fe~reira Braga a r~1. 110 LUo <1,~ Janci'l'o, em o

, Iode Setembro dtl-.S51: Candido Caldeira rle
Souza, Aj4dan,t'!; 00 Contadol' Geral, a fez es
CI'ovel'; - Remado Pl1r'cil'a dc Vasconeellos,
A c!la-se no Dial'io Ftnminense n, 82, 'rol. 1 B.

,.'

: .-
ponrARU, ..D~ 1 DE ~E'fE~iDnO.

1

POR1'ARIA. DE 1 DJ, SEl'EMnno.

\l' llI!p, al'u1so. - 'I

, "II, 'l'

I O IJ.1he!Íbtil'eiJ''O Gel'ai i-nterino du8, 0l'denadd5,
JUl'ÔS e Pensões,' em consequencia do' Ibiso dp
Se'cretarl~ d-e ''f}sta-áó ,dos Negomo,9 d.a 'JustiÇa,
de f},7 "de' A~lfsto pá8Spd'a, 6gu& na iutelligrt~!)~
de que- dão dc1'e !l'ot1trnuar o,pagamonlól,()o'S'Ot
deflad~é' á Am'll'l'o José V.ieirlJ!, contó Es~rjvão 'd'ü
flt'/gísro d~s< e<ttinotos Trihunaetl do DeseDlbàrgo
do' PIIÇO 'e Mesa da OooslJieootà e Otdens, p6'r
se achar servindo de Escrivã~ da Correcção da

I'

" }wp. a.vulso. . I

-[ 'Sendo pl'ése!ót,~ ú Ué'genciu, Cln nome do Irtl
p ra~lol',"(o oUido ''<.lu- 27 dé J ·'n~í.n ultimo, d'o
vicc"pl'ésideute da Pro,'incil\ dlJ Rio G,'ande dó
Nl1l'te, "acompan'hando o'l'c'l1uerirrieÍltd de 'Vié:éllr
te Ferreil'a de ['a'il'a, em que sl:'\lueiX'iI tle te):
s:do cm 'alta noite eel'cada c cOl'I'id~ ,,"'ua casa
pOI' huma (')'u tu ,:crbal do.!Jiuit de I'úz de V'illa,
Flor, Antonio rle Mb.uquel'll"C Maranhão, mau
da a mctirrta ncgcn~ia l2t1n S,2cretaria tI E:tado
dos Negocias dI) Illlperio, l't~spOlhler'ao rt:fcrill0
Vice-Pl'csiclérrto,i](!ue a casa do cidadão 11e iu
via lavei, eXI~epto nos o'lsos mareados pela Lei;
que tO(~O aquellc q'lHi houvcr violado um tão sa
grado direi~o ho altl\\llentª,l'éSP0!1 /lvel, 0,/ te
..nh~ sifir. por igool'ancia p,u Pior ,pl'.Q r,ia. tJtaldà
de.; g,ue,llcste ca o (!) qMcial de JU"~h:~ e'os mais
qu~ 0,1 a,~omB~!lhá~ão naqpdi,\ diligenCIa sã!) I'e
'pen§a eis, p~rrg.ue M\'Cm s bel' a Le.i fl1ndall'leu
~al dq s,eu Paiz'l não devenuo correr a ca a (\e
hum cidadão, e muito mais sem ordem pOI' ego
oripto do dit~,Jujz de Paz, o qual tambem se cons
tituio crimi'.10so, na confi.!rmi~lade 40 Codigo l)e
DaI, por não ,ter elfeCltlad,o a I'esponsabilidade 50

bl(~ o menc~onado Qmcial-dc Justiça; e final
m,en~, quanto ao qlJei;tQ~o, que é s.obremaoeiva
ceosuravel, pOI' não saber ser cidadão de hum
povo livre, abrindo logo a sua casa a homens
que, sem ordem por escripto, e contra a Cons
tituiÇãO, ião ,dev'Jssa-la, Palaciu do Rio de Janei·
1'0, c'm () IOde Setembro de 1831.-José J.ino
Coutioho.- Acha.-ae 710 Diario Fluminense n. 57,
po.':. !~.

• I _ ,

PROVISÃO DE 1. DE sBTEMllnO.
f ~ )

. C~lI, PJancher. , .,
, Bern~rdo Pereira doe '\'a co'ncellos, etc. Faço

saber li Junta ~da 'Fazenda da Provincia da Bâ'
hia que sendo prcstlnte li R&gencia o' seu om
cio 11. 5B,"do '1° de Jul'hi;l do COl'rente anno,
.acompanhado da copfa lia 'r'cpresentação 'que'lhe
tliriglra o ÁdÓ'M'istrldôr da ,1\1esa dei Di '/trsâs
Rendas, expondô' ~s pifficuldlides' de' occol'r~r

bm 'ii' quantia(U~ 5 :27o~rs. para O expe(licn~e
4aqueUá' Mes'a, do'j'ante o pfres~nte ann\l'fina6.
ceiro, a todas as despezlIs, que montão'la mliís
do duplo, e se tarnão irrdrspensl1veis a bem ue
humo avultada arrecadação em favor da Fazen-

essa PI'O"incla, manna, em nome do Imperador,
responder f1"mesma Junta gue de,'e continuar n
razer a~ remessas 'que lhe tJm sido ordcnada~ na
bOnformIdade do que ultimamente se lhe recom
mondou, p.O/) 1?llov' 'ão de .17 de Agosto passa·
do, em s.olução ,ao ál'bitdo propJIEto no 'seu oili
cio n. I B, dej 2·3 ue Eev,ÍH'eiro do ,corrente anno,
pois. (Iue, estan(!&. o( Goveroo I.autorisado a ap
plicar OJ saldo tlisponivel, efistente. nos ,cor 'I1S d'as
Tbesourarias P,rb~'iGc4aes,j depois d'e sa[isfeitas
11Idas as 51JnS cle~pe:bas l'e!l'at:s, Ral'a ou1l1as dé
cretad,ns na Lei ,do 0119amen.to" nenhum inc0l1..
venic.ntl) póde hav.er 0.0 <;;ull~primento das oudens
que sr. !lle tem exp.edido a i;'emclhanCe respeito. (f)

que cumpJ:ir',á. Peili'o Jo e d,uCam'à.ra à fflz [1'0

Rio de J.udeiro émllo, 10 dc'Setemhro de,j~fi/1.

Oandid@ Cald~ira de Soma, Ajudante d'01 €onta~
1101' Geral, .a f~7J é·crevcl'.-Bel"Oardo Pereira
de Vaseoncel1os. - Acha-se no Dial'io E'lurni-
nen.lellh 56;' vol.' 18. II

n _

1 , '
,PRO"lS!Õ DE 1. DE SE'l'E~\~.RO.

Imp. avUlsO'. l.lU
I' , . T •

Bernardo PeI'eh'lI de Vasconcclll>s, etp. Faço
saberá Junta da Fazenda da"'pI'ovincia da l'arahy
ba que sendo presente ii Regeneia o seu omeio
n, 9 d'e'::> .I1e•.Fc,'el' il'o do cOl'rt'ute anno, infol'·
ma.lldo sobre a pr ten~;ão de José Luiz Nogueira
de Morae~ á rei togração 'do emprego de Fiel
do ,J,lc9'st'g r11\ll'lmbjl,rfJue uos g~~Wips q.ue...ou
lI"Ol'l\"SllfVip, RU (HJa,lquer pu~r~ ·emprego, ma 
dB'I,~plltnp !h d{) 11}1[1'el'adori responder á_ ~e5
1jI~ J,urtt E(.uc" t Qdo o sum~lica.nte desampal'a,
~o D.8j:lt lugar. sem licen~a, nenhum direito ~em

(jndeql!:l1s' çãq que ~equer; porém, como pela
Circulpl' rdlt '9, dc, Abril .e Lei de 1,4 'd~ ~I~n~o

dp,cone!lte. nnno"lel) pete ús Auto,~4ades, Pro
fillciaes ;0 w'ov.ime,nto dQs. Empregps e PlIlci,os
não e,xceptu3Ç.QS ,Dil dtta Lei, d~ye p supplic,!o
te dirigir.a. sua SU['HJliCll li cçllupe}ente Autolida
de. Oque sç ~I,le p(ll:ticipa pill~a sUl! inlell~gepcia..

lexandr.e José Fer)'eil'a, BI'aga a Fez no Rio de
Janeiro, em o 10,ºe SetemlJ1'o de IS5.I. Candido
Caldeira dc Souza, Ajudante do Cónta~o,r <;)era1,
a fez eserever.-Bertl8.J'ào- Pel'eira de Vascon
cellos. - Acha-se no Diol'io Fllt1ninell~e n. 81 ,
wl. J8. ., t ~ • J
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A.V.ISO DE 1. DE SET.EMBnO.,' ,

. ímiJ. ~u)sO.
I Jli'

A Regemcia, em Dome dq 111lpé1'2,Úoe, leudo
presente o omeio n. 22, em que o Corom....
te da8 Armas da lll'ovíncia da Bahia., 'dondo etlI.
a de existir ali. aiuda I hunia Companlúa de (Ja.

vallol'i4 tle 'primeira linhll, que fizera addif
Corpo da>,Policia, pede ser. aúlotisado a o •

.-ena-la, atleota a neeessi:dade do erriço>d~.

lá: manda, pela Secretaria de Estado dos ..
gocios 'da Guerra de:claMr lat) referido COIDo

ymandonle das ÂI'maslque; lloo,tendl\ idosem"
l!bante força de CaY'alla1'Ía cootemplatla no plqo
àe 4lue1\1a i'O do 'Co~rellto armo,. peI~ qual, em
~onforólitlade da Lei de 24 de. Noxembro dlll83d,
'slllmandoll org,lOisLl'" o Exercito, .nãb podeJ}lOI
isso SUl' 000 crvádo, mas l.Ooles aumpl'c imme·
diatamcnlo dis olvor, passanno-se as praças que
esliverem em eslado de e,ontÍnuar, a servie~

os Corpos de prilDeit·!1.Linha, novamente or~a·

nisados, e ficando os 0fliciaes que sobrarem con,
siderados cClmo avul os. I'alacio do Governo,
em o ,o de SetemLro de 1831 .-Manoel da Fon,
seca Lima e Silva.-Aclta-se no Dial'io Fluminen·
se n. 55, vol. 18.

Avi o DE 1 DE SEl'E~rnRo.

G-amara de S'. Ptaulo ; f! a FíPriliQ@ tBe.rllulaO(~ de
JJcito, como OffiaialJda Seatelal'ia dQ ultimo'dos
ditos lfI:ihunae , dão oh lante o iV~O e i5 de
Março de 1829, pórque, acJlapdó- ti !)Ollllcxer.
oicia ue ~o Escrjpturario do TbcsQuco,.não p' de
ser comprebendido 00 art. 6· da Lei de 2)1. q,e
Se~embco de 1&18, pondo-se em coofurmÁdade
as competentes Dotas nas Folha. Paço, ~lU o 1°

de Setemb.'o de IS;)I.-,Va concellos--J.tcl~a-se

no LJiario l1'luminwse n. 99, vol. 18.

Imp'. avulso.

Remetto a Vm, os inclusos papeis relutivos flO

exame a que se mandou prp'ceder p'elo Ou vidor
da Comarca, sobre alguns pretos ,-innos da Cos
la d' Urica, no Brig'ti'e Nacional Lobo, afim de
pl'oc,ederap T,cemo,na fMm. ,apontada Relo ~;on

selheiro l'roClu;~dor, da Fa~lluil, eQ'l ~ua .~cspos

ta ~,lf ,24 (! \> pa ~adp_, que I'emelterá eym ,tq los os
-RflPRis, afi~ ,Ir deliberar ulte,iql;1l c te, 9 que
cOl1;\1icr, j leos gua~'pe a Vql. 1''',ço" em o I n de
Setel~bro de 1831.-.Bel'naIA9 Pereira de Vas
concc\los.-Sr. J,l,liít de Fóra desl<j. Cidade.
4c1ltl-se no Dia/'io Fltmtinense n. 57, 'Uol. 18.

PORTAUIA. DE 2 DE SETE~mÍto.
• I"

A~x'~o 'nt iDE sEl·E~fllRó.
• ~ 1.1.) •

.IDÍ/>. avulso.

f ...

lmp, avulso.

111m. e Enn. Sr.-Sendo 'nccc'.aHos oêsta
1\c~aTtiçãr esalarec~ment~s ae,erca, dê thuns p~e
lCis enviíltlos .~a Costa tl' AfI'I,Cn DO Bergtaotlm
Portuguez Ttajano; e anstando quel tio ·rite mó
vierão Officiaes com oJ)ieios para o Govérno,
que se s11ppõe relativos aos -ditos pretbs; rogo a
V. Ex. bnja de communicar-tne o que houver a
tal re peito, par'~ que, com Cónliecimento de
cansa, pOssa deliberar O lJue qonviér. 'l)e05 guar
dea V. Ei.'Paço,ern.o Iode Setembro de 185 ••
......,'Bernar~o· Percir'à ()~ Vas60o~llo9'•.wJ.Sr. Jl>~~

Manl!lel 'ele 'Almtnditi.-<-.JéllaJsc no lJititro·Fln"ii·
nense 71. (5'7, "DoI. 18.,I ..

AVISO DE -1. llB SllTRMBI\O.
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PROVISÃO DE ? DE SETÉ~mnO••

Imp. avulso.

A.VIS!). IlE 2 ~Ji S.ErT~~r,uno.

.Maóuscr1prd~lltlt~e'ritico. I '
r .' "1" '. • (

.~rticipº 'u y. ~:, pa.ra'l;Ll~:jf\lelligpl!C1JI', ,qu~
tcncJGI a ija.o1ta,Cas,a da MiseçicQl'dia re~lupoiad,o

o. pr~:v.Ue~io; que tinlH,l. de.Juiz PrivaliiVo ~.Ac~e

c005egllint~melJ te cessar a nomeação de L!}! uiz.
Paço, em 2 de Setembrrrde 1851. -:- Diogo An
tonio Feijg.;;r. Sr'I Jo ~ p'a,vlp de,. Ji:\g,U~:I'Ô3 a
buco Araujo. - AcI~a-se d ~. 85 elo Liv. l'cspectivo
da Casa d{1 8upplicacilo. I

., (.1 '. 1 ~ f

I I
A VISO DE 2 DE SE '~1Bl\O.

Imp. a~u1so
IJI i 1 I

. Ulrn.< e Exm. Sr.-Repcesentatld,e,-me.,hbntem
orCOlÍlmàndant'e. Geral'1a Guardas Munici:paes
qli1e o ComtJ;la'Ddante de 4° Regimento d.c; l\'Uli
qias, l\'I/ànoel João Goulart 'se negáta'ã dis cnsar
oS',MiliQianos de s~u Comr.n.ando pâ.l'a icoadjuva
roem as mesmas ,Guardas, bem OOIl;lQ me 1~f1ntioi

pál'a o J uÍII de .Pa~ Su?plente da Villa de lta
gllahyo que alguns Milicianos dOICorpo.de, Arti
lharia de j!' linha igualm.ente se nega, \'ão a pres.,.
tarem á l1equisi9ão dos Commanclaotes de;Esqua
doa o juraI11entoma.l'ca~o oa lei,por tflmor o amea~

9as .do Comlna'ó<lw1le daquflLle Corp'O,; c uão po
dendo ó secviq,o d,as refel"idas Guardas fazer-'O
com a reguladdadelque'as actuaes cil'curn tIl.ocil.l
exigem, nem ,d·elle ~iral'wse o frueto que.se Jeseja
sem que os i\liticlanos ·as coadjuvem nos lugares
ande Itom er delles necessid.dde, dirijo· me no,.
vamente a V. Ex. para, que, fazend~ expe
dir oeste sentido' circular -fi todos os Com
mandantes de taesl Corpos, elies se prestem ús
requisições que lhes fÔl'em fe.i~as, assim pelo Com
mandante GeraIdas referidas Guardas como pc os
re.$pectivos Juizes de Paz~ e por estll meio ce e~
de J'luI11a vez as reclamações de~tas.Jtutorida(h~s
ãtál respeito. Deos guàrde a V. Ex. Paço. em
2 de Setembro de 18511. - Diogo Antonio Feijó.'
-Sr. 1\1onoe1 da Fooseda Lima e Sitva.- Achq.
se li '{l. 92 V. do Liv. Ilda, Cô~'te na Secretal'ia' da
"ustipa, ,e no Dial'io do Governo n. 58, vQl. i 8•.

I,

Beroa,rdu P~reira de v'1\~conoellos ,etc. Faco
saber á JQntn ·da Fazenda da· Província de Santa
Cathar~nalque,a Regeneia, !'1m nome do Impe
l1adol'; a quem ,rlli preseote o Setl offiBio .0· '4.8..

. de 15 de Julho úLtimo, no qual dâva C nLa dã
deliberação tomada de nomear as pessoas de que
deveria oonstar a 1\'Iesa de l)iverslls Bendas, man
daJa crear peHi'lei'de 15 ao neze-rnbro do anno
passado, houve por lJem determinar que, não obs
tante a Prov,isão de 24 de Janeiro do corycnte, o
Pres;del,l,te A;1a dita,Pr/lv;incia. ço.QiQl'me .0 Aviso.
que nesta data se lhe expede" faça a dita nomea
ção segllndo entender jUfltG e preciso.• como lhe
c,o~p~te llm ,CoQcelho pelo aFt. 18 ela Jei de._4
de ·Junoo proJ;imo pl'ete~it~. p que se palllicipa

Imp. avulso.

l\Im. e Exm. Sr. -Havlfn~o chllgado ao COo

ohecimen.t9' da Regllncia o m*o e,stado cm qqa
quasi gel'alniente se achão, logo em seu começo,
ai Escolas Elementaras de Ensino Mutuo que o
Estado, com sacl'ificio não pequeuo -; em procu
rado estahelecer e e palhar, afim de melter na
maSsa geral dos cidadiios a primeira e mais es
sencial instruoção de ler e eSQrevel',' ~em o que
enão pôde dm' melhoria de industria e nem (le
moralidade j c isto tal vez pelo pouco cuidado da
parle das Munioipalidacies a qilem cump"ia pres
lar huma escbupulosa attenj;lão em negocio de
taoto transoendenllia,. a mesma Regencia, em
nome dó' Imperador,. sempre solicita em promo
ver'o bem,estanldos cidadãos Brazileiro • 4a por.
bom quel;V.'Fir.,lffazendo conhecer ás i\lu'nioipa:
lid~de8 dessa Provincia {l desgosto que lhe ·tem
caq ado hum tal coo heoimeoto" exija dellas maior
soHcitude sobre as Escolas que se acbanem esta,
belecidlls em seús IJ-resp,ecti?o8 Municipios; no
me~rldo pa~!l lfnspectores homens de ,adéquada
iutelliogoooia na ID,(iteria e co.hheoido pàtriotismól
ljlIe, velao. o so>àné /) estado da,s Aulas, methodo
seguido, êonducta dos 1\lestres e aproveitamellto
dos discipulos, dêm ás sobrc itas :.\Iunicipalida
des exacta e miuda.~as conta do que fOl'em no
lando, para se p 'o'videnciar a respeito; e outro
lim que incum:bão aos seus 'respeotivos Fisoaes o
coir~do de verem 'se a~ ,:Esc9,las ,estão sempre
abe~la~ O? '~ia I qu~Mo fôremferiado, ,e~pela~
hor~ PJarcad~ ;para, ?,ada, bUrgJa d'ls p'es~ es de
co'i~~, .\I~!r de,maohãa, ql1er de tarde j ficando
O~ pr.Qfe~s.o,e~ qertos q'te;dp .cQnhec~mento deste.
e~ diante; nij.o pQàel'áõ ,receber seus ora~mados
so'!lJ aere,~E:rit~~cm' cer,tidão de fre~ue,Üpia , Il!\S
ada pelo resp'ectivo Fiscal do Districto em que
cosinão; e ~nalmente que V. Ex. , exigindo das
llu}Y.oi !11i~~~e5 éscÍarec\me'nto~ e~êtos·de.5 em
5mezealsobr~o bom ou~áo .estado..de taes es
labelécmntas" Ítllfo'l'me com O' que lhe OOCM'
t~, pa~a '~prtj'v.ider;tCiar como fôr mig~ei':

Deo gUilràll a.: y:- ,~~, .Palaclo ~o ltio {l.e Jllneil'o,
IDlll'4lc SeteQ:1bro,l;le ,1831(; José-Lino- Cout~
Ohol-,Sr. B'm11i de IlIápicurú-Mirim. i":'" Á~1usi
It tto'Dirtrío1F,luminéfrse n. 12'1, '1)01 iS.'

am~s'nía po~or~idallcf e ~ata pai" as OU~fa5
Provincias do Imperio.

lI;,O UE 2 DE SEI'E?4.1U~.,

. Ilnp. '8VUÍJ.~ • I')

II ' "I' >iI" r , "
,&hmda 1&~e.çlCia, ~m nome do ,ljn)ppr.aoQr-,

rAweUCI( V.' S': ~ inclusa relaçã,q d:e,4~v.~rsP!l

d~~e4o,r,ClSr~q i~po~to S'~br.e botequin~ ~. ~3jberQí1~

00 anno pl'oximo passado, afim de V S. ~apdali
prooeder á sua arrecadação, como convém aos
iolere~ses 4a ,F;a'len,da .Nation \. ,pe~s guarde a
V. S. Paço, em '2 d~ SeteqJ.bro de J 851. - Ber
nardo Pel'ei1'l1 d'e Vascóntj~lIos . ..L..Sr. Conselheiro
~tqpur,ador da Fazend~.--;4qllflrse 1l(),Dilll:iq Flu-
IJif(ens6 n. 6J, "Vai., 18, ~

1, ' f

AVI O DE 2,DE' sET~~no.
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~mp. avubo.

fo. VJSO ».11 3 lln Sli'fEMnno.

.. AViso DR 3 DE SETlmBno. ..

nESQi.uçÃO 1m h DE sit').·J!M.nna.

Sen&o pl'cselllll ii· Regencia o officio de Ym.,
de 26 do mcz passaUtI , damlo parte de que o
morallol'es da~ Larangciras o Cosme Velho lhe
havião represcnt di,> qnanto se1iia prcjudicialll
tllánquillidade publioa a soltura do pardo furro
Domingo' .José uo E~pirito Santo, que fôrl! pro
nnnciado pOl' seu anteCIlSSOI' ; "isto 8er tão mal
VL3>Ul) que até.disso faz alarde, manda· a me m3

Rcgellcia que Vw. dê a este-negocio o de tin,'
que manda a lei, 11,0 qual o dito seu anteccssbri!l
determiuou no de pacbo proferi ln nos aU&Os41C
inclusos reenvip. Deos gll:;rde a VIY.I. Papo,OlS
de Setembro de 1851.-J1>iQgo.Antonio F..eijó.
Sr. ,Juiz de Paz 5upplcnte da Fl'eguezill d ,
José. - Acha..so ti /l. 65 do Li7!. I ( tia Côrte"
s.ecretaria da Jltstiça, e;no Diw'io do GoJJertlJl'll.
6.8, vol. 18.

lIIanl1sc~iptlJ authentico.

A. Regeneia , crh nome ao Impel'ador , Dihll'lla
que Vm. expeça as orllens convenientes pal'3lílie
seja quanto antes posto_em libe.rdade João Bon~

fade, Alves d,1 Sihil, que s!) acha preso na Forta·
leza da Ilha lIas Cobras. Dens gua 'de ti Vm. ~a,o,

em :5 de Setembl'o q,e .1851. - Diogo Antobio
Feijó. - S,'. Descmbal'galtnr Ajudilnle do Intell'
,dente Gerai da Policia. -:- Acha-se ti {l. 9'1 ti. cI~
Liv. I I da C~"!é tia Secretaria da Justiça.

I -,

qua houve- 'por bem nomea-In para o lugar de
Chanceller da Casa da SuppUçaç:io, afim de que
V. S. trate, quantn antes, dt; ~olicitar a expedi.
ção de slia respr.ctiva carla. Deos guardé a V•.
Pa(:o,.~1n5 de Setembró de l851.:-Di~1l Ai
tdnio Feijú. -Sr. José PlIulo dé Figuciroil i·
btico &ranjo .

AVISO D;E SE'XEMnno.

ManuscJ;ipro 1Illthentico.

A fit!g'cncia, em nome tld lmperàdor., niaudn
fcmcttel' aVo S., por copia, 9'Decre~(') (*) p'l!It>

• (>, ••• f,O

. (ot Vecreld dlr 29' dt!, ACósto. "e

Convindo " Uoa adm; IstJ;ação tia Justiça que u lUga
tle OhaDceller da <ilasa da..sl1pplica~iio, quese.aoba Gelual:

AVISO DE ;) DF. S.El1EllnnO.

Imp. a,·ulso.

ItIm. e Exm. Sr.~Conhecendo- e pelo exame
que até hoje lem rc~lo a ~ommissão cnr.al'l'egada
da liquh1açiio lIa Caixa de Londa'es, que o Vis-
onde ,Ie ftabllyana dj~ozera de anlltada. quan

tia' , l'em ordem que par~ isso o aUlorisas'e; c
liavenrlo nas eonl,as tia dila Caixa alguns objec
tós) meno. claros, ~obre nS quaes só o re feri rIo'
Viscon,le podel'iI (lar O cscLlrecimeh'losindispen
savcis para a I·e~ul~.iàad,· da mencionada Iiqui
rlaç:jn; c con ·tant.lIl-:lUfl que i'" ha I~uito se ex
pe,!irão nrÜ.cn· para flur. dle' se rec"lhesse ii Côrte,
tenho qlle rogar a V. Ex, lle inl'Mmal'-me 110 que
consta neSsa Secretaria ele Estauo sobrll II "inda
ou niio vinlla tio mellBiol\ado Vi condc. Deos
guardc a V. lix, Palio, em:5 de SetP.'mlJrl\ de
185 •• - Bm'nartlo PCl'llil'1l de V'lls'éollcenos;"":
Sr. Fl'Dnci);co Curoeil'O de Cao1poo.-Acha.$1Í no
Diario lflltlllinenu 11. '55. "0" .8. I

rilovIsX"o E 3 DE Sp.TE~mRO.

lmp. a'/ulso. I
Bern,lI'llll llerl!ira de Vasconceno~, etc. Faço

sabçl' ÍI Junta da Fazenda ua Provincia doE:ipirito
Santo '111e endll pl'liSenle li Regencia o seu olIi
cio n. 50. de 6 de ,Julho pas'ado, informanelo
sohre a pretcoção de Joãll ~Iallllel da Silva, hei"
deil'O hahilitado do falleeil1(, Padre. Manoel ~íen

Jc~ da Sil",':í cerca d'l pal;atncnto das Congrnas
e guisa('nent.o~lfJU\l se lhe lIeárão dC1'endo ria Vi;::
R'lII'aria da Fregnez.ia .10 S• .lo. é- ele P.or~o AIp.gl,e:r
Gomarea ele J?o;rto $eguro,.ha por bem, em· nome
do Imp rn(\n:r\ uotormioul' II mesma .Junta '1:J'1I'C .~.

slIflplibarrluc ~cia pâgo peJ 1 ~lla Thesll'UrariUl, prol.
oodllndo-se. flUO'otll ill.sua ióscl'ipção { iJ1la j'{?,rma
(ta IfJi de 15 Ile Novembl'o de 183?, á vis Ira' do'
I'c~llceli \'{l conhecimento, como dctorll'lina '0

a1'1. 14 ela dita lei', e O pagamcntp 110 sello da
lJcran~;1 e da pcn tio p;n-a a Gapellll Imperial, ~e'

e~~i\'t:t' pOI' pagar. O que (}umpriril. POllrO .José
,la • 01"1'1' li fez no Uio rle J;.IlIeirn, em 5 de Se
tcmilro ue "1831. Calldidn Caldeira dc Souza
Ajlld"nlú llo Cont,idor Geral, a foz e CrcvOl·.-"
Remal',I" Perei"a de Va:lcnncello • - Aclta-se no
Dia/'io Flttminenso n. 85, voL. J 8.

á mesma Jdnla para sub intelligencia e cumpri
mento. Narciso Xavier dp Barro~ a fez no Rio de
Jnneiro, cm 5 'Ie Settmbro de 1831. l\1:lrianno
Pinto Uobalo, 'Contador Geral da egunrla ne
lHII'tiyão, a fez e:,crever. ...:... Bernard. Pereid de
Vnsconccllo . - Acha-,se no Diario Fluminense 71.'I vol. 18.



ANNO DE 1831.
oodo co~respond'ellte ao lugar de Guarda Livros
da dita Administração.

"inha. instruido este requerimento de huma
informação da :Junta da ~obrt!djta Administração
que sóbe no original com os respectivos papeis.

E dalltlo-se , por este Concelho, "ista ao Pro
, curador lia Fazenda Nac,ional, respondeu o se
~uinte : - Não "ejo folha corrida. Rio, aos 1 o
de Janeiro de .831. - Nabuco.

O que tudo \'ifito , parece ~o Concelho que he
indeferi I'cl () rcquerilllcllto li o SIJ pplicante, porque
não ha lei que lhe confim a aposentação, nem o
serviço de scu en~prego he lal que,não possa ser
substitudo \-1.01' Offici~es companheiros, sem que
se grave a Fazenda' Publica com tal aposentação,
que só servir:', dc abrir mais hUIll exemplo que
embarace ao Governo para o futuro na igualdade
com que deve deliberar sobre taes as~umptos ;
e por isso indeferio ú requi;ição fisc~1. Rio de
Jaoeil'o, em 24 de Janeiro de 1851, 10· da In
dopendencia e d" Imperio.-Leonardo Pinh~}ro

de Va:!concéll~s.-Francisco Baptista Rodrigues.,
-.Joiio Sabino de i\lcllo Bulhões Lacerda Cas,
tel10 BI'on(:o,-Jlláo Prestes de Mello. -Manoel
José de So~zo Franca. - Forão votos os Conse
lheiros Lui;; Thomaz Na\'arl'o de Campos_e José
Fortunato de ,Brito Abreu Souza e Menezes,

Rcsolf!{'ã.? -Como parece. Paço, 3'0 de Se
lcmhrn d'J 183 •. -FrancÍsco de Lima a Silva.
José Ila Co 'ta Canalho. "-,Toão Braulio M.oniz.
-Bernardo Pel'cira de Vasconcellos.- Acha-se
ooriginal no Cartorio actual do Thp,so;tro Naéional.

PROVISÃO DE 5 DE SETEMBRO.

Imp. aVIl15o.

Bernardo Pereira de Vasconcellos, etc. Faço
saber li Junta da Fazenda dá Provincia da 13ahia
que, comtUett~ndo-'se á 'Secretaria de Estado dos
Ncgocios do Imperio a decisão da parte da de
monstração n. 2, acc.usada no seu omeio n. I',
de, de ~1arço do corrente anno, para prestar os
esolarecimentos cxigidos por essa Jnnta, resoll'eu
li llegcncio, em nome do Imperador, que he sem
fundamento a duvida mencionada no mesmo
oIDcio, porquc, tendo a AsselDbléa (;eral votado
na lei do ()l'çamento a quantia de 210:t/:JOOO rs. ,
p:la Rllpartição do Inlperio, para a continuação
das Missões, suppl'imintlo os vencimentos aos
Directrres • Escri vãeSi e Procnrador dos Iodios •
'isto pertencer ii mesma Repartição a Cateche~e

CCivilisação delles, COrtnu essa despeza dQ MI
nisterio da Justiça para e"itllr duplicata, e por lhe
não pertencer aquelle objecto, como me foi corn
OIunical!.) em AI'isn da I'eferida Secretaria de 50
de JlJlho ultin1<'" O que se lhe participa para su:'
intclligl!ncia e execução. João Rodriguesda Silva
a fez n'\ Rio de' Janeiro, cm 5 de Setembro de
1831. Candido Caldeira de Souza, Ajudante do
Cllntallor Geral, a fez e~cre"er. - Bernardo Pe
reira de Vasconcellos. -Aclta-se fi? Diario Flu
minenlc 11. 8~, 'Vot. 18.

----
\

Tono "1.

PROVISÃO DE 5 DE SETEMDIIO.

Imp.....015{'.

Bernardo Pereira de Vasconcellos, etc. Faço
saher á Junta da Fazenda da rrovincia da Balda
que, pela Resoluç,io de 50 de Agosto pa~sall", to
mada em Consulta do Concelho da Fazenda de
8 do mesmo mez, sohre o scu omcio ~' 92 rle I,
de Dezembro ultimo; acel'ca do lanço oll'ereeiclo
por José Soares, e afiançado por Vellol!slúo l\1i~

guel de Almeida e João pereira Leite pnra 11 al'
rematação Jô Contract', das Capatazius (Ja Alfan
dega de'ssa Cida,Je pelo triennio de 1851 a 1855r
resolveu fi Regencia, em nOllle do Imperador,
que o r.eferidll Contraoto seja arrematado pOI"
hum anno sómente e jndepentl~nte de apjH'nva
ção deste Thes()uro'; d,aIHlf1 porém conta do qu >,

praticar. O que cuntpril'ÍI, J vão Rodrigues du Sil va,
a fez no Rio de Juneir0, em 5 de Setembro ele
1831. Canllitlo Call1eil'a de Soma, Ajudallle do
Contalldr Geral, a fez escrever. - BernarJlo Pe
l'eira de Váscollcellos. - Acha-se TIO Dilfl'ip FI(/,
millcnsc n. 84" vol. I 8 .

CARTA DE GABINETE DE 5 DE SETmiBRo.,

lmp. a\'u!io.

Ca";üt de S. M. Et-Bci de DinamQl'ca dirigida aS.
111. l. o Senhor D. PedTo lI.

Senhor !Heu Irmão e Primo. Tendo-me cons
tado, pela: Carta que a Reg,eucia Proyisoria do
Imperio do B'l'LlZil me dirigio em nome de S.
M. I., ,em data de 12 de Abril ps sado. que S.
1\1. I. D, Pedl'o I acabava vllluntariall1\lllte de
abdicar fi Corôa do 13razil em favor lle V. M. 1.,
eu Vos peço, SOpltOI' L\1eu Irmão e Prilho, que
estejais p(wuadido da sincel'idade dos votos que
faço para a constante felicid.lde de V. 1\1. I. e
para a prosperidade do seu Governo, e que sem·
pre aproveitarei com milito gosto toda') occasião
de cultivar e <1pertar catla I'CZ mais as relações de
<1mizade e boa intelligencia que lãu felizmente sub
sistem entre os nossos estados. Animado destes
sentimentos, rogo a V. ~1. r. que receba a se:;UI'an
ça da alta consideração com que sou, Senhor
~1eu Il'mão c Primo, de V. 1\1, I. Bom Irl\lãn
c Primo. - F.aEDERlcO.- A S. lU. I. Meu Irmão
e Primo Senhor D. Pedro II, Impcrador do Bra-

, zil. Re.fel'cllllada. Krabbe Caricius. -Fredcricks·,
berg. 5 de ~ctembro de 183 •• -.iclta·se "O Dia"
I'io Fluminense n. 142, vol.- 18.

l'OnT ARIA. DE 5 DE SETEMBRO.

Manuscripto authentico.

'1\landa a Regencia, em nome do [mperador..
pelá SecI'etaria ~e Estado dos Negocios da J Ilsti
tiça, participar li Camara l\lnnicipal desta Cida
11e, para sua iutelligl'ncia, que nesta data ~e or
dena a 1\'1anoel COl'rêa Fernandes, Oficial pape~

lista da SeCl'etaria do extincto Tribuna I do De
sembargo do Paço. que vá in ,'entariar os papeiS'
do extincto Juizo da Alrnotaceria, para ~erem en-
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AVISO DE 5 DE SPT,EAfBRQ.

Imp. avulso.

~lal1da '\ Rcgtlllcia, em IJome do Imperador,
p,ela Secretaria ,de E tad" dos Negocio.s da Fa.
.zeucla, que, o Encarregado do expediente da ln·
lendell<t}~ Geral da I?oliciíl expeç,a as [meioas
ordens I-Iara se não ~oocecle,clJ1 pela Q.1e~ma Re·
pal'tiçãQ as lícel1ças do costume. ~os· Colleetadqs
do impl)stq ~ p,rt; bot(lquil1~ e taverQ<1s, sem que
estes apresen ·em os re~peçtÍ\'Os Donhecimllnlos
cios pagamentos rl(ls, al'\nos 'anted'ores.jPaço, em
õ ele Setcmlll'.O (le l8:31.-Bernardo Pereira de
Va'cpnc llo',-Aclm-se no Dim'io Ftl~millen$6I\,
6' " voto 1,8.

dos €Ol1lrohandbs; na confoJll\tldad~.do~viso de
19 do mez antecedente, afim de proceder-se Ie-

f:galm~rtle nos mais tennos de Direito, bem como
ã respeito' 1105 vintc c tantostillolutdos na matri·
cula, cama V. S_ expõe. Deos' guurele a V. S.
Pa!1Ct, •.801·5 de Set mbro, de, 185 -Giogo An·

-tonio Féijó. .,.-Sr. Luoio Soares Teix~ira de Gou-
'Vêa ....,...Ãc/la-se á {l. 95' do ~ivro.' J 1 da CÔl'te da
Secret(lriâ. daJustiça.

Avise DI! Õ DE SllTllMnRO. "

tregues --ao Juiz dE} ·I?a-z do S1Jcr-lllpel]to. Palado
do Rio de Janeiro, em 5 (Ie &elembro de 1851.
- Diogo Antonio Feijó.-J1clta-, e tl {l. 95 v. elo
Li'P" I I ,da CÔI" na ,qliÇ1~8tarj(1 d ,J..ttsji lf-, "

. t:' I
AVllSOllE' 5 DE BTmrnno. . 'I'
l, .1 f {

l\I,nnufwipt.o a?,~hentieo. II ~

Em vespo tn,ho olicio do V S e 29 do roe
pa aclo, que acompouhou ~111 mapp'a organisan~

do a e criFturação ·da, Cadêà destu'Oôrte, cum
pre-me dizer l~e l'Jue·a Rrgcocia, tendo approva;
do o d~to mappa., manda, Il) nOlOe do Impera
dOi', que V. S. I1clDctta á esta Secr tarill de Es
tado tantns exemplan~s deli/) qllunth são as Pro
vincias ,do Imperio (*), afim de e enviarem aos
respectivos Presidentes, e que, por esta mesma
Secretaria dc E tacto, se hã'o de dar as provi
dencias precisas a 'respeito das Cadêas desta Pro'

.- vinoia. Deos guarde a V. S. Paço, em [) 'dI'! Se
tel1ibro dI:: J 851.-'-D'iogo Antonio Feijó. -Sr.
Jose Paulo de Fi.gueil~lI Nabubo Araujo.-Ac/lCl
se á {l. 88 do Liv. re,'pectivo 'ili Casa d(l Sltppticafuo.

Imp. aV\llso.

Tendo le1'3(10 ao conhecimento da Regenci4 o
oflicio de V. S., que acompanhou o otTereeimen·
to feito pelos Omciaes ria Alfandega para pre Ia
rem os seus serviços em defesa do estabeleçi.
mento em que ervem, alistando,se para i 50

como 'oldados tia I?at(ia, ame l11a Regeocia, em
nOipe do lmper~dor, á 'Vi ta .de tão palfiolicos
sentirribritos, que fhes manda lou var. ha pôr bem
aceitar-lhe' tal offerecimento, e determina que
V. S. empl'egl.Ie os ditos Omcia'es como julgar
maisoonveniente, em defesa deste estabeleci·
mento, podendo para isso' I'p,quisital' O n~ee sa
rio armàméÍ1lo aQ A'rsEmal do, Exercito, a cuja
Repartição vão expedir-se as precisas Qttlens,
Deos guarde a V. S. Paço, éTh 5 de Setembro
de 1851.-Bern. rc1ó"'l'ereira de VasconceJlos.
Sr.. Conseihéii'ó Jilií1da Airanrlega desta Côrte,
.,..- A'clta-soto Ditll'id 'Fl!tmif1ense n. 6" vol. 18.

.( )1 •

Imp. avulso.

Ulm. e Exrn. Sr.-Participo a V. Ex., em
re po ta aO AY~ de 26 (lo' rnez antecedente,
que, tendo con tatlo por huma parte do Com
mandante da corveta Sete ele Abrit, empregada
no cruzeiro sobre a <;Çlsta desta Pro "incia, que
nó brigue PortugQoz Tl'(Ijano vinhão alguns Afri~
canos, ordenei o Juiz da alfandega que,forJflll:s
se os autos neces arios' ~obre a existencill dQ'S
me mos Africanos, e envia se ao Supel,'infenden
te G/'ral dos Contrabandgs, para progredir nos
mais termos de Direito, e nesta data tenho fei
to expedir novas order'wáquella autoridade, á
vista da informação que acabo de receber, e de
ql,1e rcmetto a V. Ex. a eopia inclusa, pal'a dar
as .llrov)dcncias necessarias para o imm~diato

deposito do' ~~te Africanos que com effelto se
achárão a bOl'do do sobrcdito brigue, afim de
pro cguil;- I:: lega'lml!niç no mais terl'l1oB de Di
Teito, Ocos gU'Il'lle a V. Ex:. Paço. em 5 de Se
tem.i)\·o de dH ,.-J)ioKo Aotonio Feij6.-Sr.
FraÇlcisco Carllêiro-dl: Carnpos.,-4olta-se á (l. 94
do tiv. I I da Oôrte nçt. ~p.cretarin. da Justipa, e '/lO

Diario Flitmil'l,el1:!! 61, voto 18. .
.,

AVISO DE 5 DE SETEl'tmn-O:

I ~ , .'

tso D'E ,~'ID'E $ETEMBno.
, ,
l con. Pláneher.

A. VISO Dll_5 DE SETEMBRO.

1allu~erip,to llulhentico.

A Re~enci(l 'f. lJ,u~!J1,r j v,r!l CÇl.1e o omeio de
V. S. de:3 do corrente, expondo as medidas que
adoptlÍl'a acama do sete Afriounbsque for"ão
com effeito enMl1trados a boreJo do' brigue'por
tuguell. 1i'~·t4ja.lO, oi'dana, em uome do Impel'adol',
que V. S. d&.t1S pI'O idl:lncias que'fôrem neccssa
rias pu n o imme<iiabo deposito dó' mesrb~s Afri
canos,. el rem a dos a,utos respectivos ao Juizo

(') Em ofieio de 6 de 'Setemb~o remetti 18 l)1app,a~.
I ~'j I

..
IUm. e Ji:.xm, Sr.-Pretendendo o Ohanceller

da C~sa ·ela SIlppliea9ãb ir com alguns Juizc a
bocdp da núo Pedro l in 'per.cionar as Dommo
did'lqes- ups ptej;o" que para ali passão da Ca·
«âa- cj.esta Cilladt:, fa~-sc necessario que V. Ex,
dê ~~ Q den~ que fôrem co_uvenientes não so pa
ra que n~llbl1lna da~ neferidãs Autoridado c em
..re~pt;ctivo Escrivães encontrem o menor emba~

.ra,çt>, todQ' a - vez~s que tenhão de ir a hordo
da sobrec1ita náo, de omcio, como para obser
var- e com os pre~ o detalhe distribulivo da,
Autoridades Jucliciaes. Der"s guarde n V. Ex. Par



,.&:Xli

Avrso DE 6.DIl SE'DE~no.

1mp. avulso.

A Regencin, em ·nome do Imperador, detl!r
mina que Vm, expeça as' mai posjtüas ordens
a todos os Communclantcs dos Corpos ele segun
da linha da CÔrte e PrOvi cia para coadjuvar,em
com toda a eillcac,i(l a& lJe'pCc;liva.s Guardas i\111
picip,aes, pl'estf\ndo- e firQJ1'lptamentc ÚS reqlli
siçõç~ que lhes Qzercm, tanto os CQll}1lJílIliJan
llÇS G.er~es da~ Guarda~, cpmo os cp'llwctenles
J,uizes d Paz.,.Deo' gllurc!e aVO),. llalucio elo
.Gqyçl'l'O" 6 dtl Setemb,l'O de 1831.-~La:nod da
Roodeca Lima e Sijva.-S....,Francjsco Carlos de
I\lpraes.,-'Aclta-s6 no Diario Ji'luminen.e n. 61...
voto 1,8.

AVISO DE 6 DE SETEMllU0.

1111 p. avulso. !

'.11101. OExm. SI'.~Cu~}prindo.qne na I?ro\'in
cia de, Malto GI'llSS0 se procqcla, na confol'lni
da de do Decreto e Plano de 4 du Maio do c,Qr
rente anno, Íl reol'"alli ação da Legião de pri- I

meir(l linha da me, lOa PI'ovincia. na qual se de
"Ver':' fnndit, o Batalhão de Caçadorl's n. 29 tle pri
meira linha, que. pOI' Dão colral' no numero do;

-Batalhões qlle /icão existindo, se manda ora l;UP-
primir, e llelte uni,camepte ~~'ganisar duas CO,m-
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se a quem trliblllba, o ']0 hU'illa mallcj"a el:luivl\
lente, de j1lStiç:l sel'í\.l dofol'ir' () ~uppli ,:lute mano
dando-se-I'l,lc pagar 'o ordenodô ilOr-l'&,rpolldclJte

~ "aa tempo-'que servio, .nã1o só pela. qUHJta p~rte,

eomo nos casos' ord:joul if19 [Ie impeditnenio de.
ausenoia ou' moléati:l dos jlropJiet;lIi JS mil S~ID

do tgdo'Ciuell1i3~s aool'osc/.: ,do,órtl.}n'~(Jo do Aggra
"ilsta ao ,eh: IDesemb J'gadlH' Exha ~ttunte>, Gomo
q?alltes' S6 (Jl"atica.ya, na 'olll'ol'rniilmie do II, en-

Ita çJe II de Jpneir:o d.e 18p.8" tJ 00010 com'ontros
se ~em;,pralic;ldo' m ép .. eas J'êcentc .' H.io, '4 de
J.ulho de ,~5,.. -I't1I,ja. I I

JUl'lt-amlo,;se dei oi.., hum,. OdllsHl!a"rcsolvirla
1l0brll bU,SO idcntip'o, I omciou rloVll'1llUnte o çlito
ProcUl'aJor da l!'azonda se1llto (lU \,ido, pela ma

'neira seguinte: - Faça-se i \ tRli!, 'Rid, .25 <le
Julllo rle '183,.-~raia.

O -[ltH) tndo visto, paret:e ao Cóneelho que o
supplicaoLe se acha nos .lei-lIl1d' rle vonCOI' a quin
ta parte do ordenado de lugar de Desembarga
dor Aggr3vista.. que sub&lituio no impedimento
do propriet'ario Fl'anc'isco Cnl'l cirb de Ca.ntpOS,
por não havor dirç~tu qu.e se lbe opponba, sendo
contad,a es a quinta parte depoi ,do quadl'age
simo dia ,ie substituição. H.io u~: .'Janeiro, em 29
de Agosto de 18(3" ;lnno -I dP da Iodepéndé/lcia
e do Ioopel'io.-Joüh Pre'Sté de Mello.~José
Caetano dê Andl'ade Pin'tb.~iUanbel Jo~é de
SOUZll França, Foi "bto'o' OO'n'sctIJ~il'o J6ão Sa
hióo dê ~1ellà Bulbocs.Lácel'dá €á tll1lo BI·anco .•
I RIt,sott.ção.!..-C'ómo pal'ece. 1>áhcio do Rio de

'Janeiro, 6 de Setembro 'de í83'1.-Francisco de
Lima e Silva.-José dá Có tu ICA1·\'Mho.-João
Bl'a'Ulin l\1oniz.-Diogo' ~nfonio Feijó'.

I I
,-~--

ÇIl.,I eln"';) de Selem..~'o dtl'16i3l.~Dio.go,'Allto·

niol·F~jó. -rSI,.,Jos;é .1\1aJjlotll ile Alinai:€ia. .: '
'11.11. " ,.,'" .. r,

I J , I' . JI I .,

• I I ,J\RS,OJ/pç 0, pE 6 DE N,lTA :Q,\l0.

'MQoosctipto o'Ut1\' h\ico.O .,
~ .; I 'I . f 'Iti,

Senbor.~P·}' Paltaria d~' Se,cre~ari(l .çle Esta
do,cl.ús,N,~goC~QS daJ J\,lfil,iç,a .. dc, .li3 ~l /JúrJJ)p lio
con'en~e 'Ilnp"Il,l'lndouV.. i\'l.:, ~.~·eQ'lE;HcJ· a, ç~tC'

I Concelho, para cOIl~ultilr.,.o rl(fLuUl'iOíllllJl .Q Çl..Ue
8eln\Jarga~or FI'.a,l~cisc X(lyi '\' Furtado.l\e j}J~en-

. douça diJ th~ol: ,seguinle: - ~el\hor, Diz:.o I)e
sempp.rg- dQr FA'ancLsco Xnv!~1' Fúrta40 "d, Men
donça qlle, tendo oecupallo o eJFel'qicioJ!lç ,.t\g
grayi la d~, pasa .la Sppplic~,Çã , P!)I'. impedi
menlo do Dcsc;mbargaç r Franci 00 Oi',ll'l1C;Ü'P
de Ci\qll\O~? onde o sllpplicantu,servio por es
paçol fie qito }Deze; e vinte ehll!:)} diq's, ilssin;l.
como, a ~etirl1fl ca~a de aggravos, eJ». 25 lo Ja
neiro do I corl'el?te 1\nno até SJ pia I r3 de AbJ'i I ;
tudo Cllnsta elo documento, cujp, ll,Q,I);Jeaçilo,de
~vent,ia foi 01\ co,n~orm·c.l,ad,() çl,a L\~i, elevçlldo
pr pag . o supplicante pel~ p1\~te qu.e.a ,L:ci dç,-

termina, n,. que: Perle a y. M. I r, se ,dlgfJe P?i"l
dai' pagar ao supplicalúe aqufllI;l partq rç Rlw~jva

que pe.l'tcnce.ao supplicante, como S\{"V~/ltu.ario

que flli. - E n. ~1. - Rio d~ Janeir.o, :5 e\l-l J u 
oho de 1831.-Como Procur~dor,.J osé ~1aria 1e
Souza. I I,

Este ..eq,uN·iIDenlo viriha instl'uido' c'om llesp<>8'
las do Pnl'lCul'ador da Fazenda Nadonal, dada
pela Repartiçãll dos Negocios da Ju liga do the.~r

seguinte: - A quinta parte que as Leis tefll de
lignndo para os Desembargadores c ou I'OS.em'"
pregados, quando serl'cm pe,l-os. impedido, rle
cujo QI'denado se deduz, c não da J"az'endn ,Pu
blica, tã,,> eleolal'ada sem onu' a ':espeito'd~ Mas
Scm:DLuarios, (lUe ne'iTl mesmo (hus paga 'lllLlIl
do a,serventia ha 'de Lugares inteiramr.{)~e V'~s,

Decteto de 27 d~ ,~lap\lo' d''ll'1802,' ,E''Porquanto
osupplíeante l'.ervio fiOS iJnpedimeB'Il!IS d 'Dc·
semhnl'g'a·t!oc.es de Aggl'avos, t:arnei,.o 'lle''caln
pos e lIdrradas, qUfl, nq tempo <J!:l' SI:,.V(:.rllia
dcUc, niio \ellej~C) ordenados ,<h~ q'lC II quinta
pal1le se podesse1tirar, o pl'iruciro por Sei', Se
nadOl'c ulinistl'f1 de ESLarle-, o o/segundo 1>ol'que,
MI) ledJu aindà cntráuo no 'CNC1'cie, do lugar.
d~ (Ille' Ó Min,(!)lJ p.oss'C1' ainda "ta1nu,em, não cn
1\1011 no 'v.cl1cimentol do .l'espoo i vo o,l'dena'do, se:..
guc-se que não pórle sor defeNdo Rio, 14 de Ju-
nho de •85..'.-I\I:I1;1j , !, , J ' , I

Dandll-st: ~-elo C(;)Oc'clho-vista'la0' mesmo Pro
curou.0l' da- E"azenua, res,poE,d<Otl't. -Jú olJiciei em
rigo)'o~a ,caufarmidacle cmm 'o Dircito'je~cl'Ípta,

quando 11"e, tratava de'aver'igui1': se U pl'etl.nção
do 511pplicantc era fundada em Lei, para ler o
GoverllO a nccessal'ia obl'igaçiio de, deferir-lhe.

Agora, P9rém, que se ml\nda QOllsultar ~5te

Tl'ihun~1 e póde dar·se mais al~nma umplitulle,
não duvidarei con'l'1' ém que, não ha,'endo nada
mui; justo e cr;msel,tar1eo cPIJ,l ra~913 justiça un i 
vel' ali c l,nais cC)nforme com 0& RI}ocipios daquel
lc bir,eitoi , que ,não escripto, serve comtudo de
llilsC '\ tolla. a Leg!;lação aj,u5tí\~ que, o pagar-
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panhins de Caçadores, que, seu do consideradas
como parte illtegrante tia Legião, estarão com
tuclt> d~slacadas na ProYineia a.: Gojaz, de que
farão a guarnição, orde'la a Rcgcnda, em nome
do Imperador, que V. E~, IlUsta intelligencia
mande logo proceder nessa Prol'íncia de Malto
GI'USSO Ú reorganisação da Le~ião de primeira li
nha, lia fórma d,. mencionado Plano, contem
plando-se as ,luas COmpa(dlias em questão, ~e
ficaráõ destacadas em Goyaz, O que participo a
V. Ex. para seu conhecimento e exccução, pl'e
"fcnínl1o-o de que ao Presidente de Goyuz se ex
pedem as orJens precisas, pelo que respeita ii
:iUpprc 'são cio Batalhão n. 29, e formatura das
duas Companhias que devem' fazer parte da Le~
'gião. Deos guarde a V. Ex. l'alacio do GOl'er
no, em 6 de Setembro de 1831. -M anoel da Fon
seca Lima e Sil~'a.-Sr. Antonio CQl'I'êa da Cos
ta.-Aclta-sc no Dia1"io Fluminc/lsc n. 62, tolo 18.

A VISO DE 6 DE Sl!TEAmno.

Imp. avnlso.

Em ,ista do que V. S. expõe em seu omcio de
51 00 passado, ~m re,p()~la aO AI'iso'de 29, so
bre a chapa dos bjlhetes da Alfândega, pod'erá
faze.r u o dos qllC ha impressos p;lI~a os assigna.
d05 dos Direitos do mez de Agosto, remettendo
tOllos os mais ao Thesouru para serem inutilisa
dos 011 (Iueirna.dos; COlIl'inoo prel'euir 110 publi
co de que por esta só I'CZ enem taes bilhetes
com emelldas, "islo que jil se derão 3S precisas,
ordclh' par'a a abric:ão ele no\'a chapa e impres..,
sao tle bilhetes. Deos gU31 de ii V, S. Paço, cm
6 de Setembro de 1831.-Bel'llurdo Pereira de
Va 'conccllos.-Sr. Conselheiro Juiz da Alfande
ga de~l3 Côrte.-ÁclUl-sc no Diario Flumi/lc/lse
11. 65, vol. 18.

AVISO DE 6 DE SI\TEMnnO.

Imp. avnlso.

111m. e Exm. Sr.-Cumpre-me transmiltir a
V. Ex. o incluso extl'acto de hum officio, datado
(]e H3mburgo aos 16 de Junho do corrente an
no, qUI: acabo de recebcr do Encal'l'egado de
Negocios do Bratil, Anlonio de Menezes Vas
\;onocllos de DrummonJ, lia qual expõe haver-se
infdizmcnte propag!lC!o em ITIl1i(os pontos da Eu
ropa o tCl"fivel contagio da choler3-morbus, nlim
de que V. Ex. haja de dcterminar a~ prol'iden
ciGS que julgar adequadas a pre;;erl'ar O uosso
P3iz de huma tal calamidade, como he de ur
gente necessHade. Deos guarde a V. Ex. Palacio
do GIl"crno, em Gde Setembro tlll 1831.-Fran
ci~clI Carneiro de C.ampos.-Sr. José Liuo Cou
tinho. - Áclta-scno Dia/io FlunlirlC11SC n. 61 ,
'Vo l. 18.

NOTA DE 9 DJ\ SE1'E~mll!).

Imp. avulso.

Em re posta :1 Nota qne o ;Ib lixo a ig'n3:do,
Encal'l'cga1lo de 'Negocios de S. ,\1. Britannica,

teve a honra de receber de S. Ex. o Sr. Fran
cisco Carneiro de Campos, i\linislro c Secreta.
rio de Estallo dos Negocias E~trangeiros, reque.
rendo ser informado da duração prol'avclool
Irabalhos feilos em Cabo Frio, debaixo da di.
recçã., dos Officiaes do nal'io de S. M. IIritunni,
ca Lighlnill~, Ipara se sa1Yar a propriedade iII.
gleza quc jaz na Tlletis, tem n dizer que jil tI).
mau as III:cessarias medioas para cOll,le~ccnder

com os desejos de S. Ex., e o resultado lhe ('om·
munical';\ em de\'ido lempo-.

O abaixo assignado aproveita-se desta occa·
sião para as'cgurar a S. Ex. que, na continuação
daquelle serviço (quc he de notar·se he explici
tamente sancciuuado pelo art. 18 do Tratarlo de
Amizade e Commel'cio entre o GoV'el'l1o da Grão.
Bretanha e Brazil) tem ,se expedido rciter:lIlas e
positil'as ol'l\ens ao Omcial Commaodant~ para
escrupulosamente se abster. como até agora, de
se intrometter nas occupações lIos habitante!
das Villas vi7.inhas, que hajão de lIar ju~tos mo·
tivos dI: queixa.

O abaixo assignadó tem a homa de rCllof81
a S. Ex. as seguranças dll sna mais alta r.on,j·
deração e eslima,-(Assignado) ArtltlLl' A3lon.

Rio de Janeiro, 9 de Setembro dc 1831.
A S. Ex. o SI'. Francisco Cal'l1eiro de Cam·

pos, etc. , etc., etc.

-O abaixo assignado, do Concelho de S. M,
1., l\tinistro e SecI'etario de Estado dos ego·
cios Estrangeil'os, accusa a recepção tia No~'

que lhe dirigia o Sr. Arlhor Aston, Encarrega·
do de Negocios de S. M. Britanuica, emdAla
de 15 do mez passado, em resposta á qU81ht
passou em data de 6 do loesn::o mez, relutif3'
mente ii rep're 'entação da Camara Municipul da
Cidade de Cabo Frio, sobre os damnos que se dil
c,!usavão os lnglezes que e achão na Ilha do
Foucinho, embaraç.mdô ali a pescaria.

Havendo-se o Sr. Aston limitado unicamen·
te a desl'anecer as increpar,ões que se fimão

,áquelle respeito aos subdilos da sua Nação, !em
que deelarasse o lempo em que se retirarião 05
seus compatrivtas daquella Ilha, como o abai
xo assiguado exigira na sua citada Nota, "!l·se
o abaixo assigllado na necessidade de solioitar
do Sr. Aston huma resposta a ,este I'espcito, afim
de" poder sat!sfazer ,convenientemente a(ls clcla·
recimenlos que delle solicitou o Secrelario di
C-amara dos Srs. Deputados.

O abaixo assignado renova ao Sr. Aston a5
expres~ões do seu obsequio e estima.

Palacio do Governo, cm 2 de Setembro de
1831.-Francisco Carneiro de Campos.-AclIG·
se no Dial'io FltJ.minen3C 11, I o~, 'Vol. 18.

lWIT AL DE 9 DE SETInIBRO.

Imp. nlll~o.

Não podendo "erificar-sc a inspecçlio de saú'
de dos Emprt!ga.Jos apo 'enlados POI' Ololeslia!,
e cujas aposentadorias aindão não fará,. appro·
vadas pela Assemblé" Geral, p'or meio da com-
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AVISO DE 9 DE SETmllmo.

Imp. 8.uI50.

I1lm, e EXIll. S;',-Senfltl veridicamente sabi
110 qUI) pelo Norte ,ia Europa reina desgraçada
mente a mor'li fera doença denominada cholcra
moruus, quc tantos.cstragos já tem feito na Po
lonia, Russia e Prnssia, e àincla ns continóa a
fazer, estcndendo·se progn:5. il'amente mesmo a
alguns outros PO'"Os para o Occidente c Sul da
Europa; e convindo tomar todas as medidas
saoitarias 1105 paI tos deste Impel'io, sempre aber!.
tM, e pm continuada cornmunicaçãu com os na
vios qne dali chegão, afim de se evitar O appa
recimento de tão aguda', como terrivel docnça:
não obstante a discordancia que ainda existe
entre os Medicas, de ser ou não contagiosa por
sua natUl'cza, pdr. ser certo qll': he melhor pre
caver o mal do que resol"eI' a questão, no caw

ponTAnIA DE 9 DE SETEMBnO.

; mp. 8vulso:

I
A.VISO DE 9 DIl SIlTllMnno.

Sendo presente ii Regencia o officio da Cama
ra ~lllnicipal destll Cidade, na data de 50 do mez
proximo passadl1, sobre os meios que pretende
se ponhão em execução para evitar-se o conta
gio da cholera-morbus: manJa II mesma Regen
cia, em nome.do Imperador, pela Secretaria de
Eslilllo dos Negoci.,s do Imperio, participar li
dila Cam'lra que, quanto ii primeira pal'te do seu
oficio, jil 8e derão a9 providencins afim de que
a lleparlição da l\lal'Ínha, apromptando uma pe
quena embarcação, li ponha, segundo o seu pe
dido, ancorada no SaccQ da Jurujllba, á dispo
sição do Vereador que serve de Pro,'edor da

. Jwp. avulso.

l\endo sJdo Jellunciado pela Camaa'a lia VilIa
da l'al'llahyba ela Provincia de S. Paulo o Desem- .
bargat1nr ManoeI da Cunha de Azcredo COl}ti
nho Souza Chichol'l'o, pOl' haver r"lsi6cado as
eleições para Juiz de Orphãos daquella Villa, in
'troduzindo nos Pelouros o nome de hum cidadiio
em que nenhum Eleitol' volára, e em çuja casa
omesmo Desembargador se at:hava hospede, [ui
ha ponco absolvido de semelhan e crime pP.1os
Desembargadorcs Carvalho, Vcrnl~cke, Cunha e
Ferraz, sendo, enciflllS Pinto, Barbosa e Siqllei
1'11, com o pretexto de o ter feito por descuido,
haver-se o mesmo denunciado, c lião ter sUl'li
do eJ1'cito a dHa deicão, Allendelldo o Governo
que, se tacs motivos' sahassem da l'csponsabiLi
dade aos I\lagistrados, nenhum ca~tigo jámais
56 lhes imporia, illllllilldo-se assim a Lei, e tor
oaodo-ae semt:!hanlernente nomioala maior' ga
rantia dos eidaelão$ contra as pr'evaricaçõe~ de ..
semelhantes Empregados: manda a negencia,
em nome do Imperador, pela- Secretaria de Es-'
tado dos Negocias da Justiço, que o Supremo
Tribunal de Justiça faça immediatamcnté res
ponsnhilisar os J llizes que tal sentença proferi
rão, dando pute dI) resultado pela refel'Ída Se
oretaria de Estaelo, pal'a darem-se as ulteriores
prol'idencias, PalôI'Cio do Rio de Janeil'O, em 9 de
Setembro dé 185r.-Diogo Antonio lleijó.
Acha-se no Di((rio Fluminense n. 60, 'Col. 18.

nJissão de Facultativos da Sociedade de Medici- Saúde deste Porto, pal'a que com ella tome to
na desta Côrte, como' foi annunciado pela Se- das as cautelas precisas afiro de não atl'acm' es
crelaria de Estado dos Negocias do Imperio, caler a1lgum, ali desembarcar gente e géneros
cm 29 do mel~ passado, fa'l-se sabei" aos t.litas das embarcações que ~c hou verem de mandar
Empregados aposenhll)os que sc acllão expedi. fazer ali II quarenlena; e qm!, quanta ús duas
lIas asconvenit:ntes ordens para quc'se verifiqul: ultimas mcdidas apontadas pela mesma Camara,
a referida inspecç,io de saúde pôr meio da com- isto he, a de fazeI" immediiltamente sahir para
mi~s;'io qU'e fôr nomeada pela Congregação dilS • o alto ma..' aqudla: cm!llll'(.lações qne enll'ando

'Lentes da Academia Medico-Cirurgica desla Côr- ti verem a s(~1l bordo argum docnte da cholel'a
le, onde elles deveri,õ apresentar'·se para II de- morbus j c lambem a de se lião consl:>lltir que
lel'luillada avcl'igua~ão, Secretaria ,Ie Estado dos entre l1e~te porto embarc'lção alguma finda de
Negocios do Imperio, em 9 de Setep:luro d.: portos 'onde se .alba que 11einn a dita doe.nça,
IS~J,-~uiz Joaquim dos Santos I\lall'ocos, - ,ainda que nãn traga enfCrl1111s: lI'io podcm seI'
Acha-s8 110 Dia,.ià Flumillense n. 60, vol. 18, tomadas em consideração, por se oppõrem ils,

Leis da humanidade, IJIlC mandito ~im evitai' o
contagio," mas não acaual' com os noentes e os
sãos, só por t,)relll sahido ele hum lugal' infel;
cinnado, c mesmo porquc com c,tas duas,medi
das tão Cxll'cll1Js erão es.cll.s;lrlo~ então toJos os
oull'os cuidados e trabalhos de separação .: qua
rentena, 1'01' to las estas,razõe" entende 11 Heg'en
cia que a mencionada Camara MlllÍicipál, cum
prindo ii risca com o Regulamento mallrlado ob-,
servar por Decreto de I' dI'! J,'lleim de 1829,

I principalmente com os seus dOlls 1I1'l~. lO e 12,
não o!Jstante tcrem siLl" suspcns ..s por Parlaria
tIe I r de Jllnhn do mesmo anilO, pflr haver cc'·
s:idn a rcbrê amar'lIa qlle entiifl reinava em Gil
undlar, pode mllilo bcm pôr a >all'o do conta
gio da cltolcra-moru,lIs e te porto, elllregue a
seus cuidado " c tanto mais quanto~ auxiliada
com as ob~el'l'ações feitas a taJ re~peHo pela So
ci(~dade Medica desta Cidalle, qlle paI' copia se
lhe emeltem, para sua melhQr direcção, póde,
em mtltcria de tanta im~ortancia, dar ~inda al
guma nova providencia; e, em conclusão, não
cessa a Rcgencia de mandai' recommendal' OIui
seriamente á dita Camara toda a I'igiluncia e
exame nas embarcações que entrarem dos por·
tos do Nurle da Europa. bem como uma prOlllp
fa e rigorosa execução das medidas sanHarias es
tabelecidas para este porto. Palacin do nio de Ja·
neiro, em 9 de Setemhl'o de 1831.-José Lirlo
Coutinho. -Acila-se no Dicfl'io Flwni7161lse n, 'i I,
vol, IS.
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- que dcsgr:lça:l<Hne'lte app areça o cootagio: a Rc
genlli<\, em 1I0me do Imperarlor, ha por hom que
V. Ex. faça 'lue o C~mal'a Municipal des a Ci
dade, bem como a lle loda' a~ Villa maritimas
de:'" .Provioeia, qU'l tem communiea~ão com os
rere/i/lo povos \10 Norte un Europa. QlIlle reiDa
aquella tnl'crlnidade. ponnão lI1ui erio Cllidad"J
cm semelhunto negocio, qlle pódc, por de:groça
n055a, al:abar com Ü llrazil, 00 apuro cru que
se aeha, cumpl'indo úrico com o negulamel~

to mandalIo observai' por D~creto de 17 de Ja
neiro \Ie 1829, c multu pr.incipallllp,111· cOm os
seus dou' art'. 10 e 12, não o\)'t(ll\te tCrtlln irlo
su 'peu' . pOl' Portaria \ltl II Ilc,.JU!lJ!O do mc··
mo anno, por naver ce ':;aJo a febre amare:lla~

'lue elllãn reinava elll Gibraltar. E para que a~

dila C::II11ara poasão melhor desempen1101' tlllm
tão 'agrado .h,ver, mand:; a me-ma Reg~neia re'
meltcr pur copia a V. Ex., para chegar ao co
ohe,cim 'nto du l'l.:fericlas Camaras, as reQexões
q'ue a talre pe.ito ojfercccn a Socieda,dç de ))le
dici nu tlstabelecida Desta Côrte, licando essen
cialmente rcsponsaveis por tot;la c qualqucr ne
gligencia que em seu cumprimento se encontrar.
Deos gnarue a V. Ex. f'alaeio <10 Rio til: Janei·
1'0, em 9 de Setcmbro de 1831.-José Lino Cou
tinho.-Sr. Barqo ue Itapicuru-mirim.

O mesmo para todas as outl'as Provincias do
Impcriu.-A'clla-se no Dia"io Fluminense n. 71,
vol. 18.

AVISO DE 10 DE ~ETJmBnO.

1m • avulso.

IIlm. e Exto. Sr.-Para 'ÇIlaiol' brevidade, pas
so ils mãos de V. Ex:. todos os documentos ori
ginaes que mc remetteu o nosso Encarregado de
Negocias em :Suecia, aCGrca da cholera-morbus;
e V.. Ex. teril a bondade, logo qnc delles filieI' o
conveniente uso, para prevcnir que tal I:lagello e
e3leuda ao Impedo, de devolve-nos pal'a integri
daue da corl'c:-pondencia. Dcos guarde a V. Ex..
PahlCio uo Governo, em Iode Selembr·o de 185 r.
-Franei co Carneil'o uc Campos.-Sr, Jos.é Li.
no Coutinho.-A't;ha-se no Diario Fluminense 11.
62, voeIS.

A VISO DE 10 DE SETEMIlI\O.

1mp. avulso.

, A Rngencia, em nome rIo Imperador, recc
hcn~o com ag'l'\do o testemunho prestarIo'pelo
Commandantc das A,rmol da Pro\'incÍ<1 dr, S. Pe
dro lia Sul, III eu uót:Qe e 'da Tropa (~O- eu
commilvdo, no seu oOlcio n. 85: m... nda, peja
Secret,lria de Estado dos cgocius da Guerra,
lnuvilr ao me mo Commandllllte das Al'lnás pe
los buns cntitnenlos quc o animúo, e ii Tropa
do ~cu eOIl mandl,), para a, fiel manutençiio rio
jural)1cnt ,qne prestúrão. Palacio di> Gu\'erno,
em 10 ue SdcmlH'(, \0 IS:)J.-iUaJ;loel da Fon
seca Lima e Silva,-Acha-s~ 11opi;/l'io F(ul1l1:nense
11. 64, t'ol, 18.

POIlT ARJo!. DE 12 DE' ISEJJ1llMBilo.
'" . I')

lme_ avulso, I

Manda a Ilcgencia, em nome do IOlperllllor,
pela SecI'otaria de Estarlo dO:l'Negooio da Ju
tiça, I'ellldtel' á Camara i\luaiéipa.1 <lestà Cidade
a relação iaclo a do \'el>tual'io qo tem veuci40
o prll"O' de j lIstil'a que. ora existem na For
tult:za de SaI1t.\ Ü,I'UZ, desde o I· de Janeiro
de 1830 até' 30de JUllho do corrente anno, para
que, na t:ouforlUidtld do art. 15 da lei do orça.
mento d(, preserite nnrlo I1n~nc(jiro, amcsúl8 Ca·
Ill'<ll'a'!'aça L1pl'oú\ptar e entreg.u' r 5 nl'l!igos,meo.
cionados na obrcdita .relação aOpes oa autor.í ada
pelo Commandantc. daqueltLl Fortaleza, para o
qUI) se telD xpcrlido nesta dala ordem no The·
ouro Publico para a entrega de 1 :000:t1J rs. por

conta Ja qualHia Jesign'ada pal'a o sU5te'lto do
, prosas pobres Jeste l\lunioipio. Palacio do ,Rio

de Jal1'eiro, COI 12 de Setembt'ode ,831.-Diogo
Antol)io F,'ijó.-A'c!la.se á fi. 96 do Llv. Ilda.
Côl"le na Secreta7'la da '!Justiça, li no Diario F/I!1/I/'

.neJlse n. 77, vol. 18. , I 1

Communicou-se oh mesma data.ao IUiJli.lro
dos Negocios da Gnerra. .

AVISO DE 12 DE SET:EAmnO.

Imp. avuls •

Constando, por iol'ol'O~açã@ da COlDmissão Li·
quidadol'll do Banco, que oelle existem ainàa.al·
gUDS dinheiros a jUl'O, pertencente aorPhão!,
sem que percebão lucro algum tIe 'de LI de De·
zembl'o de 1829, manda a Regencia , em Mme
do Imperador, que V. S. dê 'OlS providencio que
fôrem necessarias pam que taes dinheiros &~áll

removidos com brcvidade e recolhidos lia corrI
respectivo. De.os guarde o V. S. Paço, em udt
Setembro de 185 .. -'- Diogo Antonio Feijó.
Sr. Nie,)lúo da Siha Lisboa. - AelLa-se 'ii. fi· 96
do Liv. J I da Cô/'ie na Secretaria d(J). Justiça, t

no Dial'io Fluminel1se n. 77, vol. ),8.
I.

r..
A.VISO DE 1~ DE, &ETEMIlR9.: q ,II
II 'Mnl1~lsCl:iplro autbe~tico. n 1111

I .'0
Devencio O Juiz de Paz Suppleote da -Fregllezi~

de S. .José enviar aT. S. húm requerimenlodo,
moradores das Lal'aogeiras COotl'll Domingo' José

'110 E pirito Santo, mand" a Regencia, em nom~

do Imperal\ol', que V. S., tomando cm cQn ide·
ração a dita' repre cntação, de os pr9,'idencias

Jegaes que () caso exigir, participando depois por
,esta Secretllria de E t-ado Oresultado dellas, Deli,
gu.arde a V. S. P!lÇO, em 12 de Setembro de
1831. - Diogo l\:ntouio Feijó. - S.'. icoIúo lLJ
Sih'a Lisboa. - A c!1ll-se á fi, 96 do Liv. Ilda
Secretal'ia da Justiça.

DECIIIlTO Dll !l3 DE SETJ!MBRO.

Coll. '1lraz.

A !,legencia, em nOI110 do Imperador Q enbur
J). Pedro II, sancciona e maodd que e cxéc.utt
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Art..],. O C-ovel'hd fica ,lllt'orlsado a confil'l'l'lar
o~s posto~ a quc ftll'â éleva,lo's,-'em consçquen
cia fie propo a, legalmentel ~'iras por serviços
pre tad6 ''na ditfércnte PqJvincias do Imperin,
abem lIa II dl::pen'~t:lJcin Nacion'al, hqllf:!Ies Offi
eia ,OffiUiae's Inferiores que, ten'clo sido pnY·
morido , não .forão tod' lÍa c'onfirmadô por
terem tomado pade' em commo.ões polilicas.

Art. 2, o A disposição d.Q arligo antecedente
comp,'ehencle a todo aquGlles que rorão ellten·
ciados em Comtpi. ,'õe lUilitare,compctindo ús
viuva destes e qunesquer outro a quem a lei
fal'orece os me 'mos direitos de que gozltrião se
não fosscm sentenciados.

Manoel di) Fl)n,eca Lima e Silva, eto, Pala·
cio do llio de Janeiro,. em 13 de Selembro de
1831, [.0 0 d~ I"c1ependeocill e do Imperio. 
Franoisetl de JJim~ e Silva. -José da Co ta Car-
lI'" I l

valho.-João Braulio Moniz; - Manoel da Fon-
sec~ J~ilDale Sil,va.

'AVISO DE 1.3 DE SETEMBRO.

Imp. avulso.

31anda a Rr.gencia, em nome do Impel'ador ,
reOlelter a V. S. o officio iocluso do Vice-Presi
denle da Proviucia de ~latto Oros o, ele 6 de
Maib oe te anno, afim d decidir- e na Ca a da
Supplieação o conilioto de oj urisdicçiio que ali
OCOOl'l'CU nritré o Juiz dos Orpbãos da Cidade de
Cuyabil e o 011 vidol' daquel!a Comar'ca, na qua
Iida,lp, Lie Procurador, como expõe no mencio
nndo officio o dilo Vicc-l're idente. Deos guarde
a V. S. Paço I, cm )3 de Setembro de 185 \. 
Di go Antonio Feijó. -Sr. José Páulo de Fi
gueirôa Nabllco Araujo. - Aclta-se á {l. 96 v. do
LiD. ) 1 da Côrte na SecI'ctaria da J UJti?'(t, c 'to
Dial'io Fl!lmincnsc n. 77, vol. 18.

CARI'A DE GABINETE DE 1.3 DE SETmmno.

1m,\? a~ulso •• '

Tradacpão .•

Anql'é Jf\cltsoo/ Presiden~e,àos,~ L\10 -Unidos
do Amer'yq" ii Regeoci,a o~r'Qvis>w'j,\ <lo Brazil ,
~m 1\0 e,.dQ'~ pçrador o Sen):1or D. ,Pedro II,
ImpcradQl' CQn titucionaI, 11 ~efen~or Perpetuo
do )lrdzil. Saúué.

Recebemos das mãos do S. Jppé de Arllujo
Ribeiro. Eocarregado de ~Ilgocios do Brazil a'
C~rta, quc vos digna tes didgiJ'-nos em 12 de
Abril de \S51 , ann J;1cil!.l1..do nã9 9 a abdicação
vnl~b aria d 'I S. l\l. D, p'~drq I eD;1,fqvol' de «,lu
filhn, D. Pepl' II. e a el{:,ição que os Represen
tante da Nação fir.erão de' hUlDa Regeocia Pro
fi oria, cm nome dg 1m erador; mas tambem
egurando aos Estad(l~· OilJOS a dispo ição da

parle lfo Goyerno de S. M. de estreitar os yin~
culos de amizade e de perfeita harmonia que fe
Iizmenle subsistem aS'0ra entre si, c"sempré sub-'
!i lirão., I I,

Ao .mesmo tçmpo que recebemo eo 11 viva sa
tisfação e plenamente rctríbuimos ~sta 'Xpres 50
da boa vontade dt. parte lIo Govel'Oo de S. i\I.,
~proveitamos ii occa iiio pam ignificilr nO-5a e3
perança e sinceros de \:jo' 'de que o succe, 'o me
mOI'avel c "adical que.lão prompla e amigavel
mente 00 - annuncia 'lt', na vos -u communic3ção,
possa contribuir para huma felioidadc durauoura
cÍ<L naç;lo Brazileiru, que recommenl!am(lS ii PI'O
tecçITo rio Omnipolenle. Escripla em Wa hing'lon,
aos 1:5 dias de Setembro de 1831, e du Indepell
dencia d'JS Estarlo -Uni lo', 56, - ti, siglllldo,
Aodré J3('k on.-Pelo Pre-idente, Daniel Br'el'ct,
fazeodo a vezes de Secretario de Estauo.
Acha·sc no Dim'io Fluminense n. 127, '/Jol. 18.

JlROVISAÕ DE 14 DE sE'~EMnRO.

Imp. avulso.

B.el'l1ardo Pereira de Vu 'conc \los, ele. Faço
saber it Junta da Fazell\la ela PrO"incia de S, Pe
dro do Rio Grande do Sul que a llegeneia, cm
nome do Impet'ador, em vista da sua informação
dada em ameio n. 40, de dezoito de Julho do
corrente aono, acerca do requerimento de .1 o'é
Joaquim de Freitas, em que pedia c lhe man
da se pa ar AlvaJ'Ú de Serventia Vilali ia do
emprego de Admilli trador e Thesollreit'o da Mesa
Fiscal da Povoação do Norle, houve por hem de
terminar, confol'maudo- e coro a I'e po ta ao
dito re peito do C~nselheiro P~ocurador da Co-
ôa, Soberania e Fazenda Nacional, que, allenta

a razão de ter sido o e labeleciroento daquella
Adroióistl'ação Fiscal provi oriamente onlenado
pela Provisão de 3 de Outubro de 1829. não tem
lugar o provimento que requer o supplicante,
nem pelo Thesouro, nem pelo Pl'esideole da 1'1'0

vincia em Concelho, posto que não seja do ex
c.eptuados no arligo 18 da lei dc 14 ue Julho
ultimo. O que ,e lhe participa para sua intelli
gencia e para o fazer cl)nstar ao me mo suppli
caute. Narciso Xavier de EalTOS a fez no Rio de
Janeil'o, em 14 de Setembro de I 831.-i\larianllo
Pinto Lobato, Contador Geral da st'gunda Repat"
tição, a fez escrever. - Bel na rdfl .Pereira de Vas
cÓncellos.-Ac/la-sc 710 Diario Flllmillens~ n. I 15,
vol, 18.

A.VISO DE 14 DE SETEMBnO.

lmp. avulso.

Reç.chi o omcio que em 27 do mez pa gauo
Vm- me dirigio, oa qualidade de Secrelario ria
Sociedade de i\Ie.diciua desta Côrte, e lenho de
significar lhe em respo -ta que com sali. fação me
pre to a anouit' que na ln lia do officio - que c
dirigem a esta Repartição venha a porção de pns
,'accinico que periodicamente haja de réllJellCI'
a Sociedade Janeriaua; cm conformidade poi ,
pas o a expe~ir as nece aria Ol'deD, ao F.ncar·
regado de egucios do Impedo em Lonc\re', e
me àpressarei a tran mitlit' a Vm. as remessas ii
medida que fôrern cheganllo. Deos guarde a
Vm. Palacio do Governo, em 14 de Setemhro
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de 1851. - Francisco Ca'rneiro de Campos.
Sr. Luiz Vicente dc-Simoni. -Ácha se no /Jiario
Fluminense n. ,5, voto IS.

AVISO Dl~ ill. DE SETEMBllO.

lmp. aVlIlrio:-

llarlieipo,a V. S.• para sua intelligencia e ern
resposta ao seu ufIicio (lc 15 do corrente, que
ncsta. data se tem ,t:xp'cdido ordem ao Thesouro'
'úcion~1 para P'H' ali ~e entregai', iI pessoa que

por V. s. mI' autlJl'isada; IOWJ rs, r1ial'Íos para.
5\1st~nlo df.,s presos qne 1'01'110 remnyidos eh Ca
dGa para b()r'~lo da nilO Pedro I, e que devcI'ilÕ
ILdi ser rcmellirlos para a enfermaria tIa Cad&a
lodlls aquelles quc possii.n adoecer, como exige
n Comllland'antc da refcrida nilo.· D(~o's gual'de a
V. S, Pa~:(), em 1.'1 de Setemhro de 185 I. -=
DiQgn I\nl~nio Feijo, - SI'. J,'sé Paulo de Fi
gllcirun N'l\)lIco Arllujo.-.rJcllll·se ti {l. 97 ctt{ Liv.
1 I ela Côrlu na Sec7'ct(lJ'ia da Jllsliç([ , -e no Diario
Fln11lí71C71Se 11. 77, vol. 18.

COI11I11UniCOll-se ao Mini;;tro dos Negocios ua
l\lariulln Da lOesrnn data.

'PROVISÃO DE 15 DE SETElIlunO.

lmp. avulso.,
Bernardo Pereirn' de Vasconcellos, elc. Faço

s1bel' il Junta da FlIl,enda da Provincia ue S.
Paulo que li Regen0ia I em nome do ,Imperador',
a quem flli presente o seu omcio n. 12, de 11 de
Junho do conentc ano,õ, danrlo conta da venda
~e 1,.629 al'1'obns c i2 libras dé caf4 do dizimo
dos dn1l5 annos findos em Jun 110 lle 1829, da
ViLla de:: S. l\liguel das Al'ê,as e Freguezia do Ba
nanal, contractadll com o Saq;e~to-i\1ór José Pe
reira de Azevello Castro, ha por bem determinar
que a mesma Junta infOl'll1C cil'cllmslaociada
mente e sem demoro ácerca das I'a~ões em flue
se fundou pnra hum tal procedimento, não só
le,ivo ii Fazenda Nacional pelo preço assaz dimi
1I~ln de 7UO r~, a anoba, P'II' qll~ contractou a dila
venda, como tambem contrnrio ús instrucções
qllc~ :.cnmpan!l:·lIão a Provi'ã@ lle 5 de Junho .10
sohredilo Huno de 1829, cxpellido a bem da ai'·
I'ecadação dos 1IIl'smllS cfizimos. Ç> que assim terá
entenuh!o ti mcsmJ Junta c cumprirú. Amaro Ve
lho da Siha Bilancoul't a l'ez no Rio rle Janeiro,
cm 15 (le Setembro de IS5\. Mal'ianno Pinto Lo
bato, Contador Geral da segunda Repartição, a
fez esel'evel·.-Bel'llal'dll Pereira de Vas'conéellos.
-Aclla 'se no Dic[rio Fluminense n. 106, vol. IS.

o

1'0RT A.RIA DE 15 DE SETEMBRO.

lmp. avulso.

O Provedor intcrino lIa Casa da Moeda Emílio
João VaLletaro fique na intelligcncia ue que se
tem approvado 11 meu ida economica que em seu
omeio de 25 do mez ultimo pal'tillipa ter tomado
sobre a preparaç,io dos Illminadol'es, por isso que
se não acha ainda suspenso por lei o cunho das

moedas de nuro e praia, na conformiuade do re·
gimenlo da mesma Casa c das leis em actuqltl·
gor; e olllrosim que faça levàotar os novos bUI'
los com as competente>! modificações nas legen.
das, de"cnuo côrntul!o ob~er var qlle nada SI: Ile'e

I altt:rar do qne estiver legalmente estabrlecido, I

respeito do pt:so, valor, insel'ipção, lypo e deno,
minaç:io das moedas. io de Janeiro, em t5de
Setembro de IS5 •. -Bernardo Perei,'a de Vos'
coneellos.-Aclta-se no Dial"io Fluminense n. 109,
velo i8. I

AVISO DE 1,5 DE SETEMURO.

lmp. afulriu. ~

l'lclu~o remetto a V. S. por copia, pora suo iD'
tclligencia e gonlrno, o lCrmo e obrigação que
em JuiZ{) assignun .José: i\lal'ia da Sill'a. r'1Iali·
vo mente aos pretos \' indos ela C nsta d' Ai'rica nó

bl'igllc Lobo; rcsponsabilisando- se a dai' conl~

up.lles em todo e qua lquel' tempo que assim llil'
Iôr determinado pai' ?rdem su~erjol" Deos glliJrllc
a V. S. Paço, em 15 de SeteUlhl'o de 1851.
Bernardo Pel'círil de Va~concellos. - SI', Con~c'

lheiro Juiz'da Alfandega.-Acha-se no DiCll'io Fln,
minense n. ,S, vol. IS.

AVISO DE 15 DE SETEMIlRO.

Manuscripto authcnticu.

- IIlm. e Exm. SI'. --' Queira V. ·Ex. eJlpc,lir as
ordens que l'ôr~m conyenientes para que no Ar·,
senal da ~larinha se en\regu\'m ao Common~Ail

le das Guar'das Municipaes os chnços «uu reqlli
tarem paJ'a bem do scrv~o de que sc achão cn
carregauos. Deos guarde a V. Ex. Paço, cm 15
ue Setembro de IS31.-Diogo Antonio Fcijú,
~ ... José i\lanoel de Almeida. -Acfta-se ri fi· 97 v,
do Lit,. 1 I da Côrte na Secretaria elC[ J[[~tir.([,

Communicou-sc na mesma data a Sebastião
do Rego Banos.

A.VISO DE 15 DE SETEMIlRO.

IIlannscriptu aulhcnlico.

A•Regencia, a quem fiz presente o omeio ~~

Vm. de lodo corrente, senindo de inl'lll'm3·
ção ao requcrimento do par~do João Linhares"
que se 'aeha recolhido ii p"isão do Calabouço t

manda, cm nome do Imperador, que Vm. Cip
com qne eL\.e e os mais presos qne forão remelti·
dos a essa Intendencia pela Repal tição da Mari
nha', sejão logo éntregues ú autorhlade cumpe
tente para dar·lhes o de~liôo legol, e não e~larcl1l

por mais tempo indevidamente privados de sua
liberdade. Deos guarde a Vm. Paço,' em t5 Ui'
Setembro de 1851. - Diogo Antonio Feijó.
Sr. Desembargador ~judante do IntcOllénte (;1"

ral da Poneia. - Aclta-se á fl. 9S do Liv. II dll

Côrte na Secretaria da Justi{'a.

DECRETO DE 16 DE 'SETJmJlRO,

Imp. 8~ulso.

A Regencia, em nome do Imperador o,Senhor
D. Pedro II, manda demittir do sl'rviço do, Ele!-
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cltoq' 31 cótllbrmidadél 'do 3rt. 10· da Carta do
Ló' ile ~4 de!lNo\-embr\). de 185Í), os Officiaes
coDstantell1da'Rdlàçã "que eom este bailta, assig
nadâ por lUanoel d'a'Fonsecar~imà e Sil"a, etc.
OConoelho Sup.remo'Milifar o tenha assim'en
tendido, 'e lhes el:p~ça em con-sequencia os des·
paohos 'liel)essal'ios. Pa§lo, em 16 de Setembro de
1831, I bOI da Independência e do Imperio, 
Francisco de Lima e Silva. -José da Cos~a Caro
talho. -João Braulio lUoniz. -l\Janoel da Fon
leoa 'Lima e Silva.

, .'
, , , , 1

lldllfão d04 O/QcifJ4I ,'1Ille" por D~cretQ datado de
hoje, se mandij.,Q', de77!il.ir. do serviço do E!cerci~o ,
na conformidade do an. 10° ,da Carta de Lu de
'4 de Novembro de 183'1.

Batalhão' de Caçadoçes n. 20 de 10 linha, an
tiga numeração: -O Teriente José Carneiro.

Corpo de Al'til~al'ia do Posição; n. 9 de lO li
nhá, an1igll numeração': -:-0 1° 'tenente ~lano'el

Antonio ~a ClÍnha: ' r r;
Segunda linha: ....:.. O Tenente-Coronel do ex

tineto 1° Regimento de Infan~aria da Provincia,.
do Pi~llhJi Antonio José de Araujo Bacellar. .

Batalhão de Caçadores n. 99: - O Ajuda-nte
Felix Antonio da Rooha.

Batalhão de Cacadores n. 83: - O Tenente
Manoel da)Costa, Áraujo.

Paço, em 16 rle Setembro de 1851: :;-l\1anoe}
da Fonseca 'Lima c Silva.-.4clta-se,no Dia/,io
Flu11IílleT,l8é n. 81, vol, 18: .'

PORT ABIA DE 16 DE SEt:l'MDRO.

0011. Plancher., ,
Sentia pr~sente ú Regencia os omcios de V.',

P., tle 2 eí:5 dI> corrente, o primeirQ servindo de
informação ao I'equf))'imento do pardo Miguel da
Silva, escra,'o' desse Mosteiro, que pret,:n~e a
IUO liberdacle ; e o segundo ·acerca dos embara
ços qoe encontra na d~oisão de certos negocias,
a vistq da Rcsplução d(l anno passado ,sobl'e os
Conll'aclos onerosos das ordens regulares, manda,
cm nome do Imperado~, responder a V.•.1'. que,
quanto ao primeiro ohjc::to,'j:'mais se poderá ep
tender aquella Resolução como prohibiHva da,)
Iibqruade dos escravos; mas que, no caso de V.
P. ainda e.ntr.ar nessa duvida, lhe concede licença
par~ I) poder fazer; e, respeito ao mais que pon

,dera, que lodl1s as vezes que fôl' mister qualquer
aliena~~o ou contraoto sobre os bens do ~losteiro,

oGoverno prestará a licença necessaria, (I vista
do que lhe fUI' allegado, na cqQformidl\dé da
mesma Resolução. Deos guarde a N. P. Paço.
cm 16 ,Ie Setembro de·I~51.-DiogoAntonio
Feij6.- Sr. D. Abbado do nIosteiro de S.Bento.

AVISO DF. 16 DE SETBMBRO.

lLDp, nulHoo

111m, C1 Exm., Sr. - Sendo digna dC1 conside
ração" relJl'tlsentação inclusa da .Junla da Fazen
da dos Al'sr.naes du E~ercito, para que se niio de-

TOMO Hl.

duza das prestaçõelt mensaes que ella tem de re
ceber do Thesouro Nacional, por eOlita dll quan
tia de III :000:tíJ rs. que a lei de 15 de Dezem
bro de 1850 consignou par:! aquella Reparlir,ão,
durante ,o presente anno financeiro, a quanlia de
5~9~'~265'r5. , imporlaneia de direitos de p.ol
vara comprada a 'Guilherme Young no anno de .
I ~r.l6; espero que V. Ex" li Tista das razões alie·'
gadas'pela mesma Junta, mande suspendllr a de
ducçãa em questão,. assim como qualquer outra
que não PÓde jámai~ cabei' na quantia cstricta
mente' decretada para as despezas indispen8aveis
e corrénlC"s no prl!~ente anno financeiro. Deos
guarrle fi V. Ex. l'aço, em 16 de Setembro de
J831. - Man'oel tIa Fonseca Lima e Silva.
Sr. Bernardo ereira de Vasconcellos. - .ticlla
se no Dial'io Ftumi,lense n. ,5, &ot. 18.

'r·
00 'J

r1 j A.VISO DE 1.6 DE SETElIIBRO. '

J I IIlp. ayulao.

Illm. e E.xm. Sr. - Achando-se decl'etada no
§ 15 do art. 19 do lit. 5° da Lei de 15 de Dezem
bro de'1830, a quantiíl de 15:597.tt>600 1'8. para
as despezas durante o eor.ceote anno financeiro,
com 05 empregados no extincto commissariado,
seu expediente e diversos fornecimentos; e "or
denando o § 5° do a'rt. 4° da Lei 'de 24 de N0
"embro de l830 , que o' fornecimento dos ~el)e

ros qu e pelo Corllmissariarlo era feito aos Quar
teis, Corpos d~ Guardas e Fortalezas serú ençar
reg'adl) no Rio de,Janeiro ao AlmoY3rife do Ar
senal do Exercito e o scu~ valor conf~rme'aospre
ços db mercado: expedi ordem ao The,soureiro
Geral das Tropas para que, recebendo do The
souro Nacional a necessaria prestação, por oonta
da mencionada quantia, satisfaça mensalmente
ao Almoxarife do-Arsenál do Exercito a iínpor
taneia as despezas que elle houver de fazei' com
ohjectos taes, começando j(1 por pagar:lhe a quan
tia de 270.tt>360 rs. que elle despend&ra no mez
d'e Julho do corrente anno, conforme a oonta qne
me I'emellêra o Intendenle do Arsen111 do Exer
cito, e que transmitto inolusa a V. Ex. l\1us, por
que da me~ma conta' se conheüe que o Almoxa
rife dcspenrlêra, alé'lU da referida quantia que
mando págar, a de 2:530.tt>845 rs., corre'p~n

dente ás des'pezas feitas nos mezes de FevereIro
a Junho, que n~o podem ser contempladas no
anno financeiro por serem a elle anteriores; rogo

- a V.. Ex, queira expedir as suas ordens 1"'lrll be
effMtoal' o pagamento c(lmo V. Ex. julgar mais
conveniente. Deos guarde a V. Ex. Paço, cm 16
de Setembro de 185 L-l\1anoel da Fonseca Lima

,e Silva. - Sr. Bernardo Pereira de Vasconcellos,
.-.ticita se no Diario Fluminense n. 73, vol. IS.

No B. Assim se communicou ú Thesollraria
Geral das Tropas e ii Junta do Arsenal do Exer
cito.

AVISO DE 16 DE SETEMBRO.

lmp••,u'so.

Illm'- e Exm. Sr. - Tenho a honra de passar
ús mãos de V. Ex., por copia, o officio que de
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Cherburgo me dil'igio o i\1nrquez de Rezende ,
que foi Enviado E~traordinario e Miniswo Ple
nipotenciario deste Imperio junto á Côrte de
França, em iJata de I' de Junho passado; assim
como o cxtra,cto de outl10 seu omcio datado de
Londres em 2 ele Julho do corrente anno ; pelos
quaes verá V. Ex. que elle, depois rle manifestaR,
em termo'S os mais insultantes e -abtentatorios dli
dignidade do Go\'erno B,I'nzileIro, a sua desappl1o
va'ção pelos gloriosos ~UCoessQs desta Côrte ,no
dia ? de Abril, se demiLtio cle todos os cargos
que occupava fiO serviço destf'_ Iroperio, accpes
centnndo que o Secretario da Legação .v'eTi °simo
Maximo rle Almeida o ncampanhava nestes seus
sentimentos. E seoetn summamente tts'candalosa
a conc\ncta do dito .II arquez, que tantas obriga
ções deve ao Brazil, contl'a quem se porta com Il'.

mais feia ingratidão, manda a Reg~ncia, em nome
do Imperador, remetlcl' a V. Ex, o~ ditos omeios
para hn ver o procedimento que oe te caso 'ilenha
lugar. Deos guarde ao V. Ex. Palacio do Rio de
Janeiro, em 16 àe Setembro de 1831. - Fran
cisco Carreiro de Carop~s.-=Sr.Diogo António
Feijó. - Aoha·se no Vim'io Fluminense n. 81,

vol. IS.

AVISO DE 16 DE SETE~mRO.

Mapuscripto au'thenticó. '. .
A Regeocia , em nome uo lfIlperador, manda

remettel' a Vm. o l'euueriroento,incl'uso de D. Leo
nor Alves de Cástl'~ R,oso , mulher do Coronel'
Domingos Francisco de Ara.ujo Roso , aU~«tnte,

em Portugal, queixando-se do attentado pratica
do por ~eu filho Francisco Alves de Castro Roso

-Alferes do Batalhão n. ; I, afim de Vm. o obri-,
gar a assignar: termo de bem viver; podendp ~ r.

supplicante intentar ,as mais acções,.que lhe fa
culLão os meios ordinnrios. Deos guarde Vm.
Paço, em 16 de Setembl'o (le ) 83 ~o.- Diogo An
tonio Feijó. -Sr. Ju'iz de Paz da Freguezia da
Cande]aria.-Acha-~ed fl. 98 do Liv. 11 da Côrte
na Secretaria da Justiça.

• 1

P·ORTÁRJA. DE 16 DB SETm.l~RO.

Manusc~ipto~ut~enticO. ~

Sendo presente 4 Régencia -a I'epl'esentação da.
Camara lUunicipal de:;ta Oidarle, queixaodo~se.

do Jlli~ d.e Paz tia Freguezia de l\'I.il'ity l1avel'l1e.!.·
cusado o Escl'rvão Frn·nri' co Joso~ da Sitva Qua_lo
dros, manda, em nome êl o Imperador, pela Se
cretaria de Estadt'l dos N~go ios da Justiça, de
clarar á mesma Cam31'a que nqueUe Jui~ de Pa,z
tem pr cedido leg'altllênte. Palacoi'o €lo Rio de Ja- .
neiro, r.m 16 ae Seremb\oo de 1 85J.-Diog'(ij An
tonfO Feijo. - )Jc!l!'--s d (lo 98 v. do 'Liv. 11 da
Côrte na Stcl'ctal'ía Úa J us'ti{:lI.

,\VJSO DE> iL6 DE. SETEMBRO,

Manusçllipt<> 3tlthentico..
Em rc. P9stn ao oillcio de Vm. de 14 do cor

rente, Mo.mpalil1àdo de outro do Commandante

da FOTtaleza da Lage, diIJtad~ d;0(diá"lQteoedep~j

pedindo provideóa:iaB ac~úil do' u..é de'le pla'
cat' com o. preso senten1ci,adl) Qlctilent&lJ"ollé,
Oijveira~ que diJz aehal',se,doe te, ml!nda a
geOClill;eIJ}. nome rIo lmp(!radQr, d~c\.atar'aVIn
que, se o pt'eso não he mendjg~, dé've o Giro..
gião il1, ii cultta do mesmo, e.ura-Io na prisão 11$
que está Ir e, qu-ande <&eja, "\fm. p mande pas'lIr
para a enfermaria da Cadêa, onde $e OOn5el'M
durante o templO da' mõle~tia. De08 guarde a VlI\
Paço, em 16 de Setembro de 1831.-Diogo Alio
tonio Fe\jó. -Sr. Juiz de Paz da Fl'eguezia d
Sacrarnento.-'Achd-se '{Í fl. 98 'D. e 99 do "f,iU.
II da Corte naSliáetària da .1uSti;à.. • .

DEORETOS DE -1.7 DE SETEMBRO.
I r

lmp. avulso.

Forão s.ancciooadas di versais Res~lu9ões da
Aissembléa Geral 'Legislativa' al'pr''lV'addo variai"
aposentadorias, e em \lonsequencia se Ipassllrão
Decretos cm ii? de Setembro dó cotlrell'te anDO,
e s:ã'OI'a s ,se,guinles: I . •

João Carlos (Jol'rêa .J),eroos, com o d)'deOàdg
pOI' inteiro de C'ontador Geral d'o Thesouro,

Joaquim José de Souza, com.4oot/2) rS. de or·
denâdd.

M.anoel José Monteiro <ie Barros, oom oor
demrdo ode Escrivão da Junta da Fazenda de Mi·
na's,'~eraes. ' (,

Faustino Maria de Lima, com o ordetládo de
Official-Maior da Sccretaria da Mesa da €ons
ciencia.

Manoel Corr~a Maciel, com o ordenádo de I'

Offici'al da Junta dl} Beroarohuco,
Antonio Caetano da Silva, com o ordenado por

inteiro de Contador Geltal do Tllesour .
Mano'~l'l'1ac1Íado Coelho, com o ordenado de

I'oott/J rs. e sobroevivenciq a suas filh'as repartidp,-
mente. '. l

Fra'Ócisco de 'Adujo'JLanãim~ com o drdenado
de 2° Esêr'ipturario do The' ouro. .

Fr'iinciscb Caetanó de Alp:Hlida , com o orde·
n'ad'o de' 'thesoureiro G'êràl da Jui:lfu da Rallia.

Vicente José.d l\.ráujo, oiW,o brd~nado que
venera e gràélu ça Ird ,. Es'CriljtU( ii'i 'da Junta
da 'Bah·'a.· ,(, ,: , " " ,

FrancÍséo' de Seixas Sou'to:Nlãibr, iJalr. b, o~'
deO'aél1l de 2° Escl1ipturado do Theso"I.Íro'.1

Jo é T i"eira, com: Ó.00·deoàdà de IOÓ:jj)OOO
r'éis. I .. ~(' J o

Jlosé Ca'et'ado G-ome , Icom 'o bhl'enado de
go0:tP'boo Iis. I '-o.~ l I

JoséoProQOlJio dé Cns I , curo metadll do oro
den'3no de Esdfi" ãoLda' l\1es'a tIo ThclsoUl"oo.

IJóa:qliim José Ríbeir'o de Ban os, com o o'rde·
Il'àdo

n
de Comiílissario ii I. isterlte da Th'esoumin

Geral das 'l'ropas.-ziClta-Se no Diario Fluminense
n.-g2, volo 18.

DECRETO \ DE 20 DE .ETEilfBno.

CdU. :Braz. ;'

A Regencia, cm nome dOflr})pérador ó Senhor
D. Peclro H, ha por bem sanccidnal"efFllandar

"



.. DE 8 439

que eéj exec~te a seguinte Resolução da ÀneIÍl
bléa Geral Legislativa, tomada sobre outra do
Concelho Geral da Provincia, de Goy.az :

Arl. únioo. Fiea coeada buma JEecola de Pri-'
'lDeirns Letras no, Arna1al do €urralinho.

José Lino, Coutinho, etc. d'alació do Rio de
~aneiJ!o; em 20 de Setembro de 1l!l5., IOG ,da In
,depeodeneia e do 100,p.erio. - Francisco de ,Lima
eSilv,a.-José da Costa C'arvalho. '-João'Bnao
tie Moniz. - José Lino Coutinho.

DECRET.O DE 20 DE sE':JJ,EMBnQ•.
I

C'dlJ'. Braz.

A Regencia, em nGI!lc c1u Imperador o Senhor
D, Pedro II, ha por bem sanccionar e mandilr
que. se ex.ect:ltlil a seguinLe Resolução da Assembléa
Geral Leg1slati~a :

Art. unico~'I'Ji'ica .extensivo a todas,.as Provin-
cias do .lmperiQ o Decceto de 25 de.Junho do

,cof,lient,e' aOl}01s0ure ~esolução do Concelho Gjt:
r~1 da, Provincia .da iBahia, acerca da íJ,dmissão de
homen'!f ljv,res I)as esta,Qões publicas.
Jos~ ILino ~qu{tinqo, etc. Palacio do,Rio de

Janeil1o, em 20'Jp Setem~ro de IS51, 10° da,In
dependeucia e do Impel'io. -li'rancisco•.dll,L~ma
cSilva.-José dq COsta.,Carvalho.-Jpão. BI'au-
lio. Mpnir ~ Jüsé Lino ,CoutinQQ.. ,_

I ; f

DEtRETO 1> ,'20 D'E 'SETE~no.
I • •

Coll Braz.

À Reg,l'inclil, em nome do Imperador o Seóüor
'D, 'Petl) O II, ha por bem sanccibnar e mana'ar
que s~ 'éxecute a 'scgulótc Ré lolução da Assem
'bléa ~e 'ai tegislat'i' a, toma,da 'sob1'e outra do
Concelho Geral da Pro"incia de Goyaz: >.

ÁN, 1.° Fl-ca CI' a'oa humaAl'l'la,de En'~ind ~lu

tho n'O Arrayal aó Pillar.
Art. :lo o Emquanto aquella Aula não mI' p.ro

~ida, se' coo erval'ú fi do Ensino Indi vitlu;/l exis
1cnrti n m'íê~mo ArrayaJ. •

José IJiblío Cou'tinho~ etc. Pala'cio do Rio de
11 nêlro, em 20' de Setembro de 1851, 10" Ua '10
dcpeó'd n.cla·\'! d'a Imp\'!rio. - Fr:lOcisco de Lima
e ilv'a. '- J o, edá Costa a, r'v'albo. - J'oão B'rilu-
Qio 'Mol1Jz,~ Jbsé Lino CoutipÍ16. I, ,
I r - ....

, JIl', ô' Di}lCRM'O 'DE 2@ DE S·ETEAf.B!RO.

Co11, Bràz.
/ J - ,

h
·.~),1egprcia, em nome d,) IlIJp,eracLor o Senhor

"I PeclrQ.,!Í
"

11a,por, Inem sarceionar e \TIandar
:Rue, sle ~xecl)te a', eglliol~ Resolução j~a Assem-
Jilép G'(\I'al.Ll1gislat,ivll : •

A~t: uo~c(,. JC/âo Franci~oo de Chabi, na cido
oq~ ~ISia v:..~?t~rr.ito~'o <1,0 Portugal. está no gozo

do's direitos de CidadãQ, Brl\zileÍl'o.
. J.9sé J...ino ~ouLinho, tyle. Palacio do Rio de

Jancjro, em 20. rle ~etçijlbro de 'IS511 10° d" n
dcpendeneia ,e do Imperio. - Francisco de ~i!Da
e Silva, -José da Costa Car.<Yalho. -João BI'au
Iio Moniz, -José Lino Coütinho.

PROVISÃO DE 20 DE SETEMBRO.

Imp. avulso.

Bernardo Pereira de Vasconeeilos , eté. Faço
saber á Junta da Fazenda da Provincia da Para
hyba .que, á visla do seu affieio D. 49 , de 25 de
Junho do COTrente anno, em que participa a ne
ce~sidade de erigÍl'·se defl'pnle da casa de~fnada

para â:dministraçã? ela Mesa ll,e Diver~a~ Rendas
bum toel;heiro e ponte a bem cio Commercio e
.utilidade 'publica', em conse.quenc'Ía d~ <lue re
roetle a sna planta c orçamen'to da quantia de
5:0115;)7> 1''5,' de que pede a necessal'Ía appl'ovação,
manda1a Regencj'a, em nOD11J do Imperador, res
ponder li mesma Jtintll que li creação desta Mesa

-ainda está depeo.dénte da approvaç-do do Corpo
Legislativo; e, quanto á obl'a ~m questão, que
deve fiel' proposta em Concelho do ~overno co91
as formalidades legaes qne malícâo as leis ~e fa
zénda, devendd o orçamento fazer distincção de
cada. hum dos artigos nece sal'ios, com o e~ame

. e parecer, dos respectivos '~1estres das di±ferentes
, obras de seu,s oÇicios, da qualidade e q,u'lllltidade
dos materiaes, do preço medio r1estés e dos jor
-naes dos Mestres, offioiaes, se'I'fenles e mais peso
soas que devoerfIõ occupur-se, e por conseguinte
não tem a necessllria legalidade pura depois ter
lugar a autorisação deste Thesouro, recommen
dada na Cü'cular de 15 de Setembro de 1829 c
}lrovisão de 15 de Janeiro do corrente anno., O
que cumprirá.' Pedro José dll Camara a fez no
Rio de Janeiro, em 20 de Setembro de IS51.

I; C'andido Caldeira ~e Souza, Ajuda~te do Conta
dor Geral, a fez escrever. - Bernardo Pereira de
'v'asconceUos. - Acha-se no Diario Fluminense n.
'~8, vol, IS. '

I pnOVISÃO DE 20 DE SETE1'<f1lnO...
lmp. avulso.

Bernardo Pereira de VasconceIlos, etc. Faço
saber ú Junta da razenda da Provincia do ~la
'ranh~o que, sendo. presente' ii ,Regencia o s~u
ollic 6 de lide· ~1alO do Corre.llte :ln no, em que
participa não ter a'pparecido lanço algum sobre
a Typographia Nllc'ioual', que andou em praça, e
sim hum requerimenN oil'erecendo por ella
Soo:t/J rs., cujo lanço uão'allmitti1'll por sei' muito
inferior ao pl'eço ua su'a avaliação, e lei' ella cus

'tadó 4:Soo:tjJ 1'5" ha p.<Jr bem, em n0n:'e uo lm-
'peradbr; responder li mesma Junta que faça re
messa para aqui da dita TypOgl'upbill. O que

. cumprihá.. 1Â1exandre José Ferreira Bvagn a fez
'no Rio 'de Janéiro, em 20 de Setemhro d~ 1851.
Candido Caldeira de Somloa, Ajudante do Oorita
dor Geral, a fez escrever. -Bernattdo Pereira de

- VasconcelIos, - Acha·se no Dd.ario Flumitnense n,
90, vo!. I fl.
f"

A.VISO DE 20 DE SE'I1EAIDRO•

Imp. avtilsó..

Illm. e Exm. Sr. -Tendo a Regencia, em
Dome do Imperador, por Decreto de!lg de A~osto

orgallisél,do a Administração do Correio da Ciclo-
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440 A.XNO DE 1831.
- ,Instrucções sobre'a il!specçáó ,dos Pa7J4.ete Nacionl/ll.

• IIt ~. .

1.° Tod.os os Paquetes Nacionlles~lioão'dl!baito

da: iDÍnlecHata v.igilanêia e cuic[ados do Inspootor,
que de ,tudo 'quanto' occonrer acerca delles dali
parte ao IUinistió e' Seca'eta'rio 'de Estado dos Ne·
gocios do. IOlperip. lIor isso passal'a; quanto 00.

.. tes, a inveutariar os objectos pertencentes 801
pa,q,uetes ora· existentes neste portol , e ,aOs ou·
tros que rôrem cheg,ando, ,afim d·e se oOÍlhe~r

o que nelles existe e 0_ que. falta para se preen.
chel'.

2.· Logo que qualquer IP~quete chegar a esle
porto, O In"pcctol:. irá ~ bordo c1elle para conh~
ceI' pessoalmente das precisões qu~ nas p'brll.
cipações dos Comm:mtlantes se 'acharem desl:.
~d~ . , r

S.·· Igual visi,la faril fi ImpectC?r a qua1querPa.
quete, dous diàs aotes da sua pllrtida c1e~te porlo,

- afim ue ror ,se está convenien :emente pro/nplo
para ,seguir viagem; e então parli'éipa'rá ao Ar$e·
nal da l\larinha palia que 'ós! PlIotos ,da narra o
vão pôr fóra no dia aprazado'e em mal'é'pl'oprio,
Além das duas visitas mare3das,he'~teartig(lenol
,antecedentes', '0 In~pect!Jr fará q·uaésqucr outras
que julgar nec'essal,ja~ para 'o'bomrdesemllcnho
de su~s obritl'acões. • • I • ,_ tl • ,

, 14.· Touas as partiei,páções dos Oomt!13l1dantes
sel'áo clirig.iuas ao I'n'spector pllra subirem depoil
á Rep~rlição dos Negocios do Imperio, e bem
assim todos Op pedidos, ,aG,m de que, examinada
a sua precisão e conveniencia, e I'Ubdcadospelo
dilo Inspector os l'efel'id'os pedidos, sejão depois
apresentados ao fornecedor cuntractfl.do,; Da iD-

- telligencia de qúe nada deveri! ir.par" b~rdo s~

que o mesmo Illspect~)\' com o l'espectivÇl Com
maóqantt: pl:o~t'àão a ex,am,e; p.ara se ,r,ejéi!a~ no
caso de arl'UlOauo. ,J JIIIJ

_, 5.,· O's' pequenos concerto,s dos, Paquetes ,e as
suas' despezas miu1las, que não excederem ã

_ ,quantia de I oo:tj) rs" serão, feitas pela,Admiois·
tracão do Correio Gel'1,Il desta Côrte, com a ruo
~ri~a do In~p'ector; as.o)lras grandes porém, de·
pois do exame d~ 31e~tl'ança uo Arsenal da Ma·
rin ha, á vista do o,rçamentC? que eUa ap~eseDlar,

serão postas puhlica~enre a lanços,pa.~a s.~dllrem

ao l\lestre ue Estaleil'o com quem se lizereOlmais
cômUlodos ajustes; e o dito Inspec.lo~de'verltcui.
uadosamentc vigiar que as obras .sejão conclui·
das com bOlis mádeiras e metaes. '

6.· O Inspector regulará o' ·numero de mario
nheiros precisos para c,arla Paquete, conforme I

sua grandeza, fazen,do que não estejão sobrecar,
regados de maruja excedente e,má, pbqd'O âssim
em pratica' o util ,con~e1ho de- poucb e bom,

, ••' Finalmente, empregal'ú t.odo. o zel'~ eaati·
vidade no cumprimento dos artigo~ destas los'
tmoções e 'de tuuo o 'mai:; que occorrer hcercl
da boa promptilicação, conse~v8'çãoe lisc.alisafão
cios Paquetes Nacion'aes.' '
'Secretaria de Estaélo <los Negocios do Imperia,

em 22 de Setemlfro ,de 1851. -,-Luiz Joaquim
dbs Santos l\larrocos'. - Acha-sé ,no Dia/'io 'FlllIíÚ·
1'Iense n. 92, vol. IS. J ,

I

I' ,Imp. avulso.

AVISO DE 22 DE SETEMllnO.

Achando-se v.. S. encal'l'egado oa Comwissão
de inspeccionar os Paquétes Nacionaes, debaixo
das ordens desta Secretaria de Estado dos Nego
cios do Imporio, percebendo pela Adminis'tração
do Correio Geral des_~a Côrte a gi'atificação men·
sal de 40:tf> rs., metade uo seu soldo actual ,J a
Regencia, em Dome do Imperador, OlaNda re-'
metter a 'v. S. as Instrucções inclusas que houve
por hem approval' e se achão assignadas pOl' Luiz
Joaquim dos Santos Marrocos, Official-Maior da
dita Secrctdria d<; Estauo, afim de que V. S. possa
por ellas regular:.se no exercicio da referida ins
pecção. Deos guarde a V. S. Paço, em 22 de Se
tembro de 183 •• -José Lino (Joutinllo. - Sr.
David Jewet. J' l' '

"cc

AVISO D,E 20 DE. SETmIIU\O. I, '

..... Manuscl'ipto authent·ico. !

f" ,;A I\cgencia , em nome do Impcl'a1lór ,_ manoa
remcllcr a V. P. Rev. o requerimento ifJcluso de
FI'. José de Santa Angel~ Retlovalho, ReligiQso
Franciscano desta Provincia, cm que pede 6 an
nos de licepça para)r residir na Villa dé Taubaté
da Provincia de S. Pauto, c ba pOl' bem qile V.
P. Rey. haja de deferit' ao supplicante, aUentos
os p1olivos que all,ega, e a não de\'el' ser cons
trangido em objectos de conscicncia. Oeos guar
ae a V. P. Rev. Paço, em 20 dé Setembl'!) ue
1831. - Diogo ~ntonio Feijó. - Sr. Provincial
dos Religiosos Frallciscanos.-Aclta·se cí {l, 99 v.
do Liv. 11 da Côrte lIa Secreta/'ia da J'(lsli{:a.

de do ~Iaronllãoeapprovado por Al'iso de·~ do cor
rente o Plano de reforma para o mesmo Correio,
cUKlpre significar a V. Ex. a necessidade de rll
mn"er para fóra daquella Repartição O actual
Administrador David da F. meco Pinto, o .qual,
sel)do reconhecido por inimigo,do Brazil" assim
nessa Provincia como nesla CÔI'te, e tendo POI'

issq contra ~i n opiniãp publica, em consequencia
.doi celelíres fac~(ls com qlle se tem distinguido,
daria orisem a dpsordens a sua contlnua~'ã.o.Ola-'
quelle, emprego; e sendo esta llle\lida a mais
prudt'\nte e jll~ta nas ac,luaes circulpstancias, por
não se de\'Crem cunfia.r os ,empregos .pl.\bljcos de
pessoas indignas pOr sua conJlucta palltica, ac
cresce a circumstancia de ter sel'Yitlo o dito Ad
ministrad,or er.q virtude de Provisões t,emporarias
da Junta da faz~Q.da, de~sa Provinda; podendo
por, isso o GoveruQ deL':C:al: de lhe conceder novas
Provisões, sem ser .Qecessal'io outr,o qualquer
acto para ser considerailo róra do refe1'Ído 0rxt
pl'ego. E~pera po~tanto ii Regencia que palla o
exellcicio ,dclle l;scoI9:1 V. Ex. pessoa idonca e de
geral conceito. Deos guard~'Q Vi. Ex. Palacio do
Rio de .ral)ei~o, em 20 de Setembr'o de 1831. 
Jos~ l;ino Coutinho. - Sr. Candido José de
b.raujo Vianna. - Acltâ~!J 1/0 Dia/'io Fl(tminenslJ
n. ,5, voi. 18. "';

..
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-AVISO DE 22 DE s),nmmno
, I.

Imp. avulso. "

• AVISO Dn 23 1lE ~ETEMDno.. ,

"'11 ..

dib Mine do rmperddo~, pela Seoretaria de Es
~tada dos Negocios dó Imperia, 'que 'o' Reitor
do' Semlllorio de' S..Iosé facilite ao dito Profes
sor nomeado o' eXél'cicio ela respeotiva Aula, na
oonformidade' do que de tempo anterior sellchava
estabélecid~ . a~ I'c.peito della. Pal:icio dlJl Rio de

I ,Jànell'o', em' 2Z ue SeMlilbro ,le 185 I • - José
!;ino;Colltiullo'. -Acha se no Diario' l'llltminense
11. 88/ tlol... 18, r' I' ,:) ( •

I \ I 1 c

A Regencia, cai -nome do Imperador I ha por
bem ordenar que nenhum elos Paquetes Nacio
Daes se conserve -nos portos sem que a bordo
dclles exista algum dos Officiaes de sua guarni
ção. O que pal'ticip·pr,a,.y.; S. p,ara sua jn~elligen

cijl, ,e par;l quo'as8i~ tl faJil :constaraosre pecti-
-VCilS Commanqantes. ,Deos guarde a V,' S. Pa~o,

-em 2Z de.Setembro de 185,1. -.José Lino Cou-
tinho. - Srd,,Qav,id 'Jewet. - Acha-se no Diario
Flu,minen~e n. 8,6., 'Vol. 18.

/

inso DE 22 n,ri' SETÉMllRQ!
I ',' , .

l\Ianuscrlpto authenlico. , [

_ A Reg~n~fa l eql .no.ll~c.do Imper'ador , mantla
remetter'a Vm:··o requerimento il1clu~o de :André
Lopes Nunes, Contra-mestre dô'bri'gue !lfq,)'quez
ele Pombal, queixamlo·se de Vm. o mandai' pj'en
der por niio·quercr.pag,ar!l quantia que lhe fôra
arbitrada ao marinhpiro que o supplicantea::lmit
tio ao ser\'ico eló 'dito ·'navio, mas que depois
despedjl;a,.aule~ de l;llª-tr.rcuJado, por não mostrar
a neoessaria aptid(io, e ba pai' bem que V.m. res-

,p'onda s9bre os motivos ~m qlJe se fundou para
determiúa'l' semelhante pagamento, qual o pro
êesso qu,c,p"recedeu iI prisão dp supplicaute, e se
.lMe lugar a sentença conde01natOI ia. Dens guar-

-de a Vm. Pa'ço, CID 2~ide Setel)'lbro de 18:'h.
Diogo Antonio Feijó. - SI'. Juiz de Paz da Fret

. gllezia de Sílonta Rita. - A elia-se á [l. 100 do Li'v.
-lU (ta Côrte na Secretaria da Justiça.

lmp. avulso.

111m. e Exm, Sr. - Sendo indispensavel obser.
vaI' com a mais eXac~a fiscalisal;lão o dispendio
..a~ ~oLDmas decret'ldas pela lei de 15 de Dezem·
bro. do. anno findo pal'a os differentes ramos do
serviço I da R~p,art.ição da Guerra em o anno 6
nanc~iro de Iode Julho de 185/ a 50 dc Junho
de 185~; muito mais quando e te se de\'c regu-

e lar de modo Qll6. nunca se exceda O quantitativo
que a m~sma lei J;nal'cou para cada Provincia,
ordena a Regcncia', em nome do Imperador, que
V. Ex. vú' I'ettlettendo a esta Secretaria dé Es
t.ado, dos Negocios d~ Guerra, em tO,das as oc~a

siões opportunae, huma Tubella demonstrativa
ou conta circumstanciada de todos os lIrtigos da
despeza militar dessll'·PI'ovincia do Pará, em cada

ImÍ'. avulsó.

IJIm. e.' Exm. r: - Aeha~dd 'os Piquetes
Naciona~s inieiramente '..(lesli'g'alJus (la Repnr'ti.
Ção do NegeY ias da Madhha, fi'cando subordi
nados em tól:Jl:is os 'lteus ramo's ú dos Nc'gdcios

I. I R .! 'oU I di'do ImperlO ,a egen Iii, em nou. .o mpera-
dor J.'híl pdr' ,bém <Jud, V'. Ex." ndme~ndo 'h~m
agente üe sua 'cçn'hánça , expeçá as rden lie'
oes'sal1ias para que, por meio dell'e, se' fa~o tód s
aà despézas indispen~a\'eis el'e, que os 'djtos Pn- ,(
quetes 'precisarem nos' Portbs de~s:i Pré I CI~,

pagando- se logo. as Ih~ íi,ia~ despezu's pela 'Í'e~

pêctiV'a 'Junta ~at FazenUa , c!t3ca,ndo-se depOIS
cbntra o ~linistro do Impedo, a) favor do The·
rouro Pllblico, c qüe O"mesmo se p atique á I'es
peilo das' soldadas que uhi S') hOQvere'!' de pagar,
plahUd~do V. ~~., na ,"olta aos (fitos ~a\Iuetes, as
fesp'ecUvas conttls e as letras IIssim sacadas. Deos
gu~rde a·V. Ex:. ralaéio eloiRio d~ Janeho', em
22 rle'Setembro'Jc 185J.-'JoJé L'ino Coutlnhó.
-Sr. I1bn'O{ato 'Jo'sé de Bal'ras Paiqi~A);!ha-se
no Diario'Fl'.imindme n.. 87" vbl. 18: :.

Na mesma conformidade e data se expedií'ão a
Iodas as Provinciaw1a escala dos ~aquetes.

• rr • 1" , {

AVISO UE tl2 D'E..5ETEAmno.

) r, IJIlp, av.ulao. .tI '

b d é'} II! j, I! . trazell o-se nec s,sal'lo saue,r- se OIOteresse ~ue

r.68ul a do' e,;tál.l«!leciofé/iWo UB 'p'!/quetes'Na ío-
acs, afim de'p'0der ciíl'/lllar.se de sua lÍl,ilidade

e se tratar de seu prog essivo mer'horlnuento h
poporçãb' que ascol1Jmunica'~õ~(s"ellll',e as Pro
linolas 'do Imperj'o se'furem murtiprbari,do? lia

íJ '11" d I dpor llem a Regertcia, em Dome o m(!era 01',

'quf 'tm. I rI r~aJHe. nchsa ,~drJ)!O.istráçã~ Ijpilia
ecri tu 'a:çã'o,' ~epar'a ,a e vrlvahva para os refe
~itlos Paquetes, a <{ua deverá eompr~heDder os
'arligp~ âe fret~$, pa'ssageiros e portes (I 'e càrtas

qUe fpr~ão a base de sim interesse, aju,Dtalldo
lhe todos' o niais esç'larecimentos que i1llgar ne
cess' ios'\p~r'if 'o suá I~egularidaele ; e- que igual
mente officie a tpdos os Administradores dÓs
Correios nos portos onde costumão tocar os
mencionatlos Paquetés, afim de que proeedão a
humo semelhante esoriptll1:açãll; mandando na
lolt~ ele cada hum delles a sua respectiva conta,
para'que no fim' fi? an!l.o s,e rossa cpnhe'cel' eXllc
tamente quanto 'elles 'dão de mteresse. Deos guar-

. de a Vm."Paço, f)\~ 22 d'e Sêter;nbro dê 185/.
José Lino Coulillho. - S". Caetano Luiz' de
Araujo,'':'" Aéfla·se no Diario FlUi11i1tense h.' 88,
~ol. 18. I" 'f ,. .),

; AVJ~'O';;E '22 'Dn SE1'Jl,MDRO: i'! ,f

" ,
. Imp. avulso. ,. I.

, ' t , , 01

Achando·se Ignacjo Xaviçr GayosÇl nOQ1ea~o.
p/)r Decreto de 10' dq corrente, para Pr\lfess~rda

Aula Publica da Língua Ingl~za, que estava vaga
nesta Côrte, em consequeneia da demissão de
Guilberme l)aulo "Ti ury, manda a Regeneia,



C1RCUJi~n p~ ,24 DE SETJ,mBno.

ColI. Mipllira.

lUm. e E~. SI; - COlQO aC(:lOteça qlle em
conformidjlde do ar~. 2" da. Lei de 24 de p ~
bro do a9,I,1O proximo passado::, aue dá n~lV~ Ot
gjlnisa,Ção ao Exercito deste I~l1eriq, alg.

_PróviQcias fiquem em Corpqs de lalinhUlt
J~es ejão·privativos., por isso quc tem de.
gua,t;nllcidas por destacamqntos; e. podendQ
em toes ciruull;lstancia,s q,ul'idà" para quaes CQI.
pos.da plesma linha .devão re"erter com a\l9
os l\1~jores e 'Ajud<ln~es que nessas Provmcil
ljeJ;vem na 2" Hnha.... mauda a Regencia, 'em nol'4é
do Imperadpr; deçlarai' a y. E~. q\l~ os O~b
CIp ques~ã9 devem entrar daqui em diante n~ c)

eai q~s ant}guid4ue~ col(ll 05 das )?"Ol1ocias q~e

fornec,l;m o~.de tacamentos das I)Cspeclivas arlllJl
para onde ll,S listas DQminaes e guias dos mFI
mos Omcj~es tem de er ~eme~ti4as. Dcps guar~1

l.a V·o Ex. Palaoio do Rio de Ja.ueiro 'Ie~ 34 de
,Se,l,embrp Ae " 83 ~. -M·anoeJ) da; 't'Qnsep LIma
e &ilva. --,5r. Bar~o. de Itap.ieu lÍ-,l\}.irim.

Nesta con[ormida.de se escreveu a tod~s 05

Presidentes dí1~ ~r.qviocias. I j .,

) 1 r

AVISO DE 24 DE SETJlMBRO.

(.. Imp aVll!so.

IlIm. e Exm. Sr. -" Ousando o Juiz de Pa,
da VHla J,teal da Pr.aia Grande, citar hum pobre
soldado reformado pa.ra demolir hum rancbo

)ím que mora, silo em t~rreno aujacente ao for\e
do Caraguallt, e de que o mesmo Forte está de
posse.,ha tempo immem'o,riál, propondo-se oulro,
sim a'tirar dali pedra e barro, e permiltiodo que
num tal 'venaocio da Silva, Pcréi~'a Velho, em
qualidaâe de roreir~, tenha quasi,dt~ncadohuma

. on/e {(elP prej\lizo do Forte e ser~eDtià ppblica,
éxponbo a V. Ex. este faclo, afim Cie que se digoe
pruviden~iar a tal resp.eito, D-e~o', guarde a V,.Ex,
Paço!? efU 24. ae Sê~~mbl'oAc 18~ I. - 'Mano~1
lia Fonseca Lima e Silva. - Sr. DIOgo An\onlo
Fei)'o. - ~cha·se no Dial'io Fluminense n. ~~ Ifi, <I til' ,
vôl. IOj • • j. r li '

.(1 U / ' 'r. ',,~
AVISO DE 2l.J. DE SETEMBRO,.
~ ".. ' "

I 1 I 1 IJlip avo'lso.
l. .~' ~, ';'~' t', , ~ -I I

• ,Con'forma'do-me con;t o .Çjuc Vrp. AlíPõe no
J.J J,;. rl,l I ' 11 J';. I

seu owcio ae 20 d QOI;l'ente· p;tez, sOl.lre 11 repte·
- '~e~t~cãolc1o l\lajo,:.C~mJl,l,:o( antE; int riDo do l'

COI pó de' ArtilhurJã a cavaÍlô dll ,a linha, lenbo
àe' cQmmu;lica,l li \1m. que proceda ii i:!0~ça9ão
ca 'Commissão nccessaria para tomar o6nncoi·
men to do cstado da -eaixa da administração do
referi/lo Corpo, e mande azer ejfectiva a respon·
sabilidade (le quem a .v<!'I' , \ andô Vm. de tudo
conta 11.oa1 pela Secrelaria ue Estado dos Nego·
cios da Guerra. Deos guarde a' Vm. Paço, em 2\
de ~Hemb"o'ilc) i'8ã I :L'l\1an el da Fonseca Lima

8'i"lv'á. - S-r. FlilOêisco -Oados de Mora s. 
Aélu("3e no Diario Flu7n!11ê-nse!n. '77, "Dol. ,S.

11

Im,p. avõlso.

AVISO DE 23 DE SETEMBRO.

AVISO DR 023 DE SETEMJJ1\O.

\

IlIm. e Exm. Sr, -Instando respondtlr á Ca
mara dos Srs. DeputadtJs, acerca das queixas
que aCamara l\lunicipál de' Cabo Frio fez cou'tra
os subditos Inglezes est<lcionad<ys no Foucinho do
Cabo, para. salvar os fuutlos da'frll'gata Thetis,
naufraga1\:1 ali; rogo a V. Ex, haja de aommu
nicar-me o I\esu'\taélo das J?ledidas que péla Re
pUl'lição de ,V. 'Ex. Sé lomllrio, em/tlon' eqúellcta
do meu Aviso ue 9 de 1\1aio pa sudo. Deos guarqe
a V. Ex. Paln6ià do Govcl'tlb , em. 23 de 'Setem
bro de 183 I, - Fran{li~co Carneiro le Ca·ropos.
- Sr. José Ljn,o o\Jpnho. - Acha·se no lJial'io
FlfLminens1 n. 'o 5, vol. ,·S.

l':1anuscl'ipto nutlientico. ,

A Jl,egencia, em ndme . l'u1pern'dor, thanda
re.~eUer a Vm, ,para a iotel1igenci\i, a ebpia
inolusa do Dcc'relo tle )7 ltlo con'ente, p 1 qual
lhe fui aceila.a dduissão que deu do Co'ml11ando
dá Glliq,âa,s l\luni'cipaes dest'a (%lall . Déos
guarde a V01. aço em 23 d Setbmbt,o de ,831.
DiQg A tônjo Feijó. - Sr. Sebasljão do Rego
Barrfl ,- Acha-s8 ri {l. J 00 do 1-ilJ. J I d'a Côrte
na Secl'etapa de! Jasprlí.. . .

Commüníco,u-sc ii Camara Muo cipal ria mes-
n1ó1 datà, • •

~VlSCl DE 23 DF. S.ll'TE~mRO.

hum mez, a contar do de Julho ultiJllo ~D,cllJsi~

varo nte; (ormando porém conta separada da..
quelláS dcspezas que, sendo pagas em qualquw
dos mezes <lo anno financeiro, são todavia per

.tenc ntcs ao róez 'lU mezes ante.-io 'cs. O que
a sim p.articipo a V. Ex. , para sl,l'a j'l1tel1igenc~a

e execução. Deo~ guarde a V. E,x. P.all\çi\l. do
Rio (Ie \l.aneiro, em 25 de SetembrQ ue 18:51.
l\1anoellla Fonseca Lima e Siha. -Sr. Vi conde
de Goyana. -Acb.a-3e no Diario Fluminense 11.
77, vol. 18.

N, B. Na mesma conformidáde se escreveu a
~orl<lS <IS Provincia~.

r Imp. avulso.

Rl'!ptcsentllndo O'Gúaridi'ão rfd Convento de
-S~nto Antonio desta Côrte, FI'. .loaquündeSanta
, l\fargarid':l, nãô poder o me mo Convento c,onti

n'Úa' a tllr a seu cargo as Capellanias dlls Forta
lezas tle Santa €I'UJL e' Praia :verlfielha, pOl' falta
de Relig-iosos, ha por bem II Regencia, tlm neme
do Imperador, dispensar 11quelle Convento as
mencionadíls CapeJ.l<lnias. O que J>articipo a Vm. '
para ua intelligeneia e execução. Deos guarde
a Voo. Paço." em "23 de Setembro de ,83,. 
l\l,anpel da Fonseca Lima e Silva.-Sr. Francisco

,C.arlos ae 1\lorae.5. -.Acha-se nõ Dial'io Flumi-
l 1 ~ "I • t ,

ne713e n. 77,' vol. ,8. • '
•



A I)

i fi
A. rso DE 26"DE sETErno.
,11 " I

" ,! Imp,. 11 ulso

Representaudo' o Juiz' de PAz'cI~ Freguezio rle
S. ~,osé q~le alguns p(resos entregue pela rondã
municip,!es na GuarUá da Carioca, é 110m nÓ
Quartel do 5d ,Batalhão de Caçadore de I· linha,
não existel.Õ; ali na Cadêa, ignorando- eperfeita
mente o que h feito delle ; lembrando, para
obstar a continuaçao de tão de 'aoTadavei occur
l'encias, que', eria coo ",eniente I)ão 6 que o' mi
litares que connuzem o presos â Cadêa fo sem
obrigados a exigir recibo do CDrcereiro e apre
senta-lo 8 seus Command,an,teE, a sim como e re
ás I'ondlls municipae de queJ]1 os re~ebem, de
termina a Regencia, em !;lome do Imperador,
que Vm~' haja de informar obre, tal objeoto;'
alivirtindo-o qu os presqs entregue na Carioca
forão o pardo forro lU ode to Antonio em a noite
de 14 de do corrente; Q preto forro Joaquim
José na de 18; e Jeronimo da Silva oa dI: 20;

g~srql1~, P. v~ta- da. raz.Ões po~derada~ no S.flU
omeio It. 54~, ~e J 3 de, Ju,lho do cC'rre»te anno ,
ha por bem a Regencia, em nome do Impera
dor, autorisa,c jJ. me~mn Jupta para a ço\npré\ re,..
quel'ida do cofre c\l} ferro que lh foil0fl'aecidQ
por 80:t/J I's.; e .outros~~ requisitar-lhe nova
mente a solução do que se)he determinou por
Provis1ÍO de 28 de Janeiro do corrente anno, em
resposta ao seu omeio de 3 ·de ~I'aio do anno
passado, acerca do I'OU~O da ca'a da nrrecadação
dos direitos nacionae da povoação de S. ligueI.
O qUe s lhe partiC)pn pam úa ilH~nigeneia e
e"Ceêlíoão. Franoi COI da Costa Barros da Fonseca
a fe:rJll Rio de J',Ineiro, em 26 de &etembrB de
1851. Cáódicto Caldeira de Souza, Ajudante.io
Contador'Geral, a fez escrever. LBeroardo Pe
reira d Vuscon'ceIlÓs.-!Aclla-se1toI Diaf'io Flu-
miiJense 11.' gB,tvol: J 8,. I

~ • f ;00' • '
, , ,

A.VlsO DE: 26 DE SETEMBRO.,

Imp. aVIjJso.

Illm. e EXIIl. Sr. -Rcmetto a V. Ex., pOI'
copia, a nota e documentos aanexos que me diri
gio o Encarregado de Negocios de S. NI. o Rei
dos Francezes, reclnmaneló o pagamento dossoc
corras que o Governador de Cayena prc tou a
Amaro ela Silva "eves, quando ali arribou a cm
barcaçãõ Flor do' Mm', de que- elIe er.i' Capitão,

, cujo_pagamentol'de'Ve '~er feito cm Paris ao lHi
nistro ,da l\f.à:rinha de' 'França ; e tenho de r(!

commendar a V, Ex. haja de intervir com as pro
videncias que eôrem convenientes pára que tal
pagamento se I'ealise, como o exige à boa fé e he
prática entre naçõé's amigas 'que mutuamente soc
correm os respectivó subditos em circutn tancias'
identicás. Deos guarde a V. Ex. Palaoio do Go
verno, em 26 de Setembro de J 85 r. - F aóCisco
CarneiJ:O de Campos. - Sr. Joaquüh Jósé Pi
nheiro de VasconceIlos. -Aclla-so no Dia/'io Flu
minense n. 76, vol. 18.

AV(SO DE 24 DR Sn'l'n~fBl\e.
[ ,

tmp. avullÍo.
Ii 1 1 t f

Expeça Vm. os ordens pl'eqisas'pal1a:,que, quan.
~o aponteça cb.egar a este portõ ar famHia do Te
nenle-General Portuguez Lni~ do R ~o Barreto,
~sa linemente desembarcar, lioando sem effirito
o'Clisposto no Aviso <.Ie 9 de Agosto antecedente.
Deos gnarOe a Vm, Paço, cm 2q. de Setembro
de 1831. - [Hanoel da Fonseca Lima e Silva. ..
Sr. Francisco Carlos de 1\1oraes. - Acha-se no
Diario Fluminense n. 82, 1)ol. 18.

"
PROVI'SÁO DE 26 DE SEtE~t1lRO.

Colll Plancher.

13eroardo Péreira de Vasconcell?s ,dc. Faço'
saber á Junta aa Fazenda da nrovllO~ia de Santa
Catharin~ que ~ Regencia 'em nome io Im~e-. 'I I ...' ...ra'dor;d PÓ)S dp, tomado em cons\~e.raç,a na a-
mra '~os De~d~ados tO.(l~ ,q,e:t-neód,ipo pela m~~~
ma Junta em. seu OmCiO n. 5 Lle 2 I de JaneIro
do corrente 'aono' acr.rcà"J1Ó ncces riq.coocérto·
dd Trapiche da 'Claad'e! ê'apitá'1 da Provi' êia '"

\ r 'I' .
meSa aestinada para apel·tu~a ,e onferencia dos
generos, de importação, em vis,ta dq pla~o e ar ....
çamento ,da obra, houve por.bem determinar que,
quanto antes, se proceda ao referido .concerto
por arrematação a quem ppr merios fiz~r e ebaixo
da in pecção ela meEma Junta, não ,9(> tante nau
eh"gar a quantia (le '560:t/J rs. , votada na lei do
orçame'lto para as despezas eventuae da mesma
Provincia; porqhe o resto Ule será auxiliarmen,te
destinado da' sé?rnma que na J:Qesma leI se acha
marcáda para iguaes desJlezas ria Repartição da
Faz nda , e ii proporção que Se fôrem vencendo
o.prazos estipulados na arremataçã;o para seu p~' I

gamlmlo; não té,ndo porém logat; algulI.\a ind, rh
Disação prop9st~ ••de taes o\l.spezas, Q ousta dos 80
rs, por Jingaqa, e 1130 1'5. diarios de alugueJ, sem
que prifueiro su a á ~mJ)lldaLPresença" como se
Iheórdena, a informação esclarecida a res,ptlito de,
la\ ~rbjtrio ou pl'ati a, afim de'se deciciÍl' o que'
I ." I r. ' 11. .,ôr JU to. vu~ros~m, cetel'mlOOU a mesma lte-~

gcncia que seoO'undQ o ,estado actUé1l da "endtlS
I flf'", 'f ~, .. " f'

publicas, fiq4e sub~tada a Qutr re'11preza de nq a,)
ohra dê" hum e ificib' l)al'a "ccommlld""an das, ~(J I "'1;(; • "1)" (T ~

Uepnrtiçõep Fiscaes, proposta peJo l?resid nte d~

P ,I., I ffi' ( '6 d ' 'a 'i lh
r~V\~~la no sl)\l I o .e~9 n., ,,' e 2 2 ~.. .,u o,

do anno passado, de accordo com o Concelho
Provincial, at,é, q1fe melhor,es cit;c mstílDcias e
00'ereç50 p<\ra e pôr em pratica. O que tudo e
parflcipa á me,sma' iunta para sua ~ntP.1ligenc·â ,e I-t I/' '. T , t

eum,l\l'imen,to. Amaro 'Yelho d,l\ Sil ~ ltancour~l
afez nOI 'Rio de Janeiro, e 26 de Se.teI11bro de
1851. l~larianno Pinto LoBato" cd t dor' Gera~
da 2' Repartição, a fez escr~v,er. -, Be/óClrdo PC"
reira de Vascol1cellos. <

I

co
PROVISÃO DE 26 'DE SETEMBRO'. I' I

('.I'

Imp. 'a.."Ulso. J I

B~rn"rdo Pereir!l~ de VasconceIlo , eto. Faço
!aher ii J'unta ,da Fa~enda da Proyinçia das Ala-



A".O ii: 1831.

"

ignorando!.se o DOme do que ficou no Quartel-do
Balalhão ln. 5, e que 'froi 'vislO na rua oom hum
soldado. D'eos' gua'rdtl a Vm. Poço, em 26 de Se-,
lembro ue "8í>.-.,....,. l\t anoel da Fonseca Lima c'
Silva. -'Sr! Francisco Carlos de l\'loráes.·..,
4cha-se no DiarlO Flumincnse n. 72' vol. ,8.'

"l tI"

,& v,rso ~E f6 ~E s~TJmJlnõ •.,. ,. ,
( Imp. av Iso.

f I ;4 (I
IIlm. e. Exm. Sr. - Dev,oh'el)do a V. ,Ex. a re

presentaç:il) da Junta do Arse,nal d,o Exel:ql~q"

relati,'a ao p,agameolo dos ,direitos ,d9 'pj)hora"
comp~·ada. ao nllg9cillnle Goilhllrmd J'OI!'Q'g,. que,
aoompallhollo Av.iso d,e, V.. .E~,; e,,1[lble Ag9's~0,

tenho de com..Qll~nieal'-1l1e. qoe tªc,s,ijireitos de
"em ser pa~os pela dila Junta por. meio.4aspres-,
tações que para as suas despezas lhe der o The
souro Nacionr,l. Deos gual'de a V. Ex. Paço, em
2() de Selembro de ,S5J.-"Bernardo Pereira de
Vasconcellos. -Sr. l\lanoel da Fonseca Lima e
Silva. - AclUL-se no Vim'io Fluminense n. 78;
vol. JS. '-

AVISO DE 26 UE SETEMBRO.

l,mp. a'volso. I ')

I i
: 111m. ,e Exm. SI'. - Em. Gonformid'adll do que

r.esolveu, a 'Camara dos Depula~o,~" ,á "1sta, rio
oilleiQ da ~reside~cia dessa Pro;vinc~a, de 22 qe
lunhp ~e )830" ~tle oaccol'do GOro o Corre.elhç> da
mesina, sobre a cons~r~cção de hBm edificio1prOj
Frio para Varias estações fiscaes, deliberou a }le
gencia, em nome doo Impçl'.ader, aHe\l~as as;
actuaes circllIDstancias cIps r.eJ.lda~ publil{as, qgc.J
se sobr'e~teja no Ploje·cll}. dessa obra, emqllanto'
se Dã~o oifet:.ecem melhores.proporções para se pôr
em pra liça ; pois q4e o_plano demanda gran,de
dcspeza, cOJP ~que não ppde a fazenfla nacional
presenlemente, ainda mesmo 'qye se p.roceda 'ú '
'Venda dos predios indicados para e~se fim, que
no eSlado actual nao orrcrece vantagem pela
mingoa das ,~r,al,lsac?õe.s. commercilles e contin
geneia em prllça de Inaior pl'eço que p dado na
avaliação dos diLns 'pl'edioos. o. que rIe ordem da
mesma Regencia participo para co h,~cim~nto

oe V. Ex. e 'para o fazer consta'r em ConcelhQ.
Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro,
em 26 de Sétembro de 183,.- Bemardo Per'eira
de VasconceIlos. - Sr. Felioia,no Nu~es Pire~.z.."..
.Aclia· se no Dim'ia FllLmÍ7le11Se n. '07, vol, ,8. .

;)

I

P,oRTARIA DE 26 DE SETE\mnO.

Manllscripto alltbe~~ico.

Manda o Regencia, em nome do Imperador,-'
'pela Secretal'ia de Estado dos Negocios da Justiça,
l'emelter Ú Camara 1\1 unicipal desta Çi9.a'de (j om·
cio incluso de José Nicoláo Ferreira, Juiz de Paz
Supplcnte da F.·eguezia 1:Ie S. João 'Baptista da
Lagôa de Rodrigo de Freítas, expondo o máo es
tado de SUII saúde, !,lfim que a mesma Ca~ara "
ia ,'bta da necessidade que existe, faça quanto

nntes juramentar'll quem o'deve substiluir, pra.
ticando o mesmo com todos os impedidos, afim
dos, districtos não Ii'carém"dê repente sem Juiz,
devendo regula se', nes~e negooio , chamando
sempre o lmais veMdó', 's'em '1I1te'n~ão a estaI' II~

clAsse dos JUlies ou SupplenteSl' Pâlacio dO,Rio
de Janejro, e'm 26 de Setemhrnde',r8fh.-Diogo
Antonio Feijó.r-4clld-s~ á fP.' 1'00 n. t 101 dd
Livl 101 da Côrrte na Seer.etaria da J ustira.

II, . "
.. t ' .',

GIRcuiA~ p~ ~7,pE §FEMBRO••

Coll. Mineira.

IIlm. ~ E,x:m. Sr.'-:-- Sendo evidente que só I
uniformidade ~ystêínalic<l, clareza e precisão DI
marcha do serviço.mil:itDi"hi!· o mais efficaz m\110
por .onde póde, o G,ovel'Oo chegar, a conhéeer
com exacçãó~d e.;latlo CO'! que seI~c1),~ô.osdifl'6'
rentes ramos da neparlicão da Guerra em lodlu
as Provincias do Impel'i~, sendõ fi, sc~ descnTol·

.'1 i'til
vimento llpresentad,os elD mallP,as claros e oiro
c-umstaociados ,1 e geralmç,Dl~ segqidos /'Ipara,
il o~st1t dell~s, r~o,ridC,nl:ia,r as :falt~s que ollmce
rem, mandou a Regenc.ia , em Dóme dn mpora·

, " 'I' ,"dor; fOI'~alisal' p~ra_agu"e~le Gi'}) os il~;cl.uslls map·
pas, cUla apphcaçao vaI d.çclJlrada na I\,c1açiio
. d ' a I I,. r V E
Jun~a"r etermlO?n o ,que os ennass'e eU,a " I.,
afim ele que, por elles sejão feitos os que os Com·
maoulintcs dos Corplos tem de transmitlir ao ,Ias

f' 'J' t
Armas dessa Provinci.9 ;"e ,este, cpm os que lhe
tocão pela sV,a parte, ~ .v.. Ex., qlJe os endercçara
a esta Secrelaria de Ést;1do dos Negocios ~a
G I , , b ., ;, '"uerrn, nas epocas q4C a alxo sc ocd'lIl'ao:
",';0 Que 'do \0 de Julbo ddsteJ~nl1o cm dianle

se r~me.Llã~ qs D (a~pas dos modelos n. J a 61de
:3 em ~ mezes,- ~comp?,uha4oos de relações n,oJIlI
naes de t~dos os indiy,idl;\os,a qlJe elles ,se refe
rirem, cessand'o o estylo da remessa .dos mapuas

- -' j I I, d o - C 'I: r
mellsa~s CJl~e ale agora ayao 0,1 ,.?rp,os. -

2. o' Q!1e ;de 6 cm 6, niczes se r~m,!ljllão ~amhem

as relações de conducta e anliguidane dos 001·
c111es-, OíncJaes Io{eI'iQreio~_Çad'e'lés / ha confor-
miàade do modelo n. ,. .
, '5:. o E finalmente, que \10 10 'iléIJhneii'o decada
ao~o 'remetl!H'ÚÕ os C()mtpanrlaptc~ dos Corpos
de ,~ ligha pelo int~rmcdio detel'~)!~(jtlo a conta
corren,tc çl0 estado das Caixas:de Aminislracão
de fundbs de fardamento e rllhchos" fazéudo' os
respe~livos ~()ócclhds o lan amcnto das conta!
da J receita e despez!" na ~'órma dos modelo!
O. 8 e 9. ," '.~' ,

I ' . I

..,.E porque não pO,5sa ser rigqrosamentc ohser·
V'a'éla a épooa donde deve comecar a reme sa dos, 6 Iró " , ••
mappas 0.,.1 a, ,0, e 9 ,'po,r ISSO que os Conce-
lhos d JAdminjOstbç~b" s6 fOl'ão genel'alis:\dos a
tddos ó~ COi"p'ós'pór Decreto 'de 26 de Julho pro'
ximo pas a'd\>, e ~ão possa ler lugar a I'emcssa
d'os marpas pel·tencentes a'o trimestre uc,\orrido
daquelle periodo _ao Jo dc''Setembr'o presente,
cumpre que, quantCT a este.s , V. Ex. remella os
'que possKQ estar-.p!D-ul;ptos de hum ou dous lri
mestres; e, a respeito daguelles, a conta currenlt
tlestle o dia da sual<in~taÚação alé o ullimo ,It
Dezembl'o/deste an'h'o; segúiudo':se dahi em diante
iDalteravelme~te 'o que fica exposlo.
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pelas providencias que lert;l dado pa'ra suffocar
n anarchia, não pó~e. deixar de agradecer ~ tão
honrndo~ militarcs seus_ briosos sentimentos e
fidelidade ao syslema juraao'; esperand'o tcr sem
F-J'e iguaes provas da SUà subol'Uinação e bom
serviço. P<ll'acio do Rio de Jaoeiro, em 27 de Se
lemb.·o' \:Ie .851. -lManoel da Fonseca Lima e
Sih'a. -.l. A 6!là-~e no Diario Fluminmse 11. 80,
vot:~'18. .

I1Im. e Exm. Sr. -A Regencia. em nome do
Imperador, qlalildando remeller a V. Ex. o exem
plar il/clu~n da ,lei· novissima de 50 ele Agosto
proximo p:assa.lf10 S(~brc a ,fixaçãQ .das rorça~' do
,Excl'Ci~o para' o aJ1aO fillauceiro de 52 a 55 , de
termina. f[lle Y. Ex:.., para cabnl e mais facil de
sempen.!lQ das suils dispo ';çõcs', haja de ·ter
moito em vista e observar ponlualmeule, as' ihS"'
trucções seguinles :

I." Quanto ao art. 6·, que rlev.e}ser im'lncdiata
e estreitamçnte exc'cutal1Í'l, V. Ex. leril a,maior
"igilanciu ria 1,0.a e.prompta ~l"recadaÇãotle tó'ilos
os objectos tio Corpr)'da Policia que ahi existe,
n:10 só no que he.relalivo a arITlalÍlent,(I ~.e.quipa

mf1nlo, etc., mas tambem ao rchivo e fundos
da caixa do mesmo Corpo.

2.' QuaDto ao al't, li·, pass-arÍl V. Ex. a pl'een
ch.er todas aS'vagas que h.ouverem nos .cprpl'Js de
linha; feito Q que, dirigÍ'r{1 a esla Secretaria de
Est~do dos Negocios da.G'uer.ra relações norilinaes
dos Offida.es ttll"epti'vos eJaggiiegados quc {jubl'cm,
e:x;istiodo nos me mos'Corpos, afim de 'Iué na re
fer:ida SecretarIa de Es'tado se lhes passem 'os'>
cõmpetentes Decretos; não poJendo depQis ter
lugar qua~quer remoção d-e hum pal'a outro Corpo
sem novo Decrelo.

5." Quanto ao .art.· I o, cumpre que haja a mais
escrupulosa lisc'alisação acerca dos emprcgados
de que ella trata; dispensando-se os que fôrem
desnecessarios, especialmente os Commandantes.
A.judantes e A.lmoxarifes tias Fortalezas que hou
vellem de ser desarrnadas em lt;mpo de paz, os
quaes scrão supprimid05; tl bem assim os Aju
dantes de Ordens de Pessoa.

4." Quanto ás licenças de que h'ata- o art. I I ,

fique V. E~, na intelligencia que ellas só podcrúõ
ser cOQcedidas pela Secretaria de Estado actual
m6~te a Jll,eU cargo.

nO que tudo participo a V. Ex. paraseu'prornp
to e exactissimo cumprimento, não só a respeito
dos artigos apontados, mas lIe todos os m~is da
mesma lei, em tudo quanto seja d de já prati
caveI. Deos ,guarde a. V. Ex:. Palacio do Rio de
Janeiro, cm 27 de SetemLro de .851. -l\Janoel
da Fonseca Limn c Silva. -Sr. Darão de It0l'i
curc.-Mirim. - Acha·se no Diario FLu71lil!cn~e

n. 88, vol. J 8.
Nesta conformidade se escreveu aos Pre.<iden

tes da Babia, Pernambuco e lUarnnhão, e aos
mais sem a I" Instrucção rdativa ú Policia.

. TransmitHridó 'a V Ex as ordens da Ilegenoia
e{ls !nappas que' ue-v:em servi'r de l~odel0 lloCom

,mandante dll~s A~màs d-ãos"'d'ó's'G'o'rpos, tenho de
oommonioar a' V'. Ex. , de ordem da ,Regencia ,
que, sendo V. Ex. pelag leis. e ordens o primeiro
responsavel L pela Admi~jslra~ão, fiscalisação e
seguran'ça dessa Provincia, he pelo séu 'interme
dio que c1'óra em diante correrá-a, corresponden-1

ci" ojJicial do Oommanuanle da~ Áí'm'as com'
csla ScoJ1etarill de Est.ad'O,;, e assim receherí, as'
reso\u!,ões da Regen~ia, expcclindõ V. Ex. as or
dens e pO'rticipaçóes !l~cessal'ias. Deos g.uarde a
V, Ex. Palacio do Ri,l' de Jã·ndr'o, em 27 de Se
lembro de I 85J.-l\la'noêl da fonseca Lima e
Situ, - SI'. Burão de llapicl11·(I·Mit'im.

ficsla conforrnidad(~ se escl'c\'éu aos mais Pre-
sidentes das·Ptovincia's. I "

.J

. "1
POJl'URJA DE '27 l?J! SET<JlMBRO.

1mp. avu?so.
I _

Sendo presente ia llegencia o' omcio da Ca
lIlar~ ~lunieipal,da Q()aç1e .de Porto Alegre, Qa
da,\a de 18 dó. me~ ,passado, em que participa
quanto ficou sensibilisada com a noticia desagl'a
davel dos í1conteciulentos.que tiv.erão tugar nllsta
Cidaae nos dias ~4'e 15 de.Julhcr deste anno.,
prolest~I1(~Q a.guafiJelid<lde e patriotismo, ma'l'
da a me~Jlla Regencia. em nome do Imperador,
pela Seerelal'ia tle Estado dos Negpcios do I[lJ-_
perio, parlicipar ÍI referiua Cama,rll l\:lunicipal,'
em resposta ao seu officiQ, que lhp. forão muito
Igradal'{!i,s estas demonstrações de seus honrados
'cnlimentos. Palacio do Rio de Janeil'o, em 27
d~ Selembro de J 8'3 J. -José Lino Cllutinho,
Acha se 110 Diario ,Fluminense 71.' 77, R~l. 18.

.1,
AVISO DE 27 DE SBTEMBRO.

lmp.;avulso.

llIm. el Exm. '51"0"- FerfeITcendo <l "':. Ex. o
Merimento cfo requeriàré'rlto ihcluso dõProv ~dor'
eIlesa da Santa Casa da 'Misericordia deml Côrtej "
por ter pa~sado pará ·a Heparlifiltl dos Negocios
dulmperio a difecção dc:>s nssumptos relat.ivos nos'
Colonos Allempes, tenho a honra de o dirigi., a V.
Ex., para que haja de i'esol\ller CÔUlO lhe parecer',
lu lo a mpeito. geos gu,arde"a V. Ex, l'alacio do
Governn, em 27 de Sctembro de 1831. - FJ'an-
ci co Carneiro de Campos. "-. Sr. iJosé tino Cou
linho, - Acha-se no Diario Fluminense n. 76,
rol. JS,

AVISO DE 27" DE SETEMBRO.

l~p. avulso.

Manda a Regencia, em nome do Imperador,
,éiii Secrctaria de Estado dos Negocios daGuerraj
parlicipar ao' Commandan\e das Armas da Pro
lincia de S. Pedro, assim como aos O.fficiaes
de SUa obediencia, qt1e, séndo-llie presente o seu
ameio de 20 de Agosto prnximo passado: em
~ue a congratulava, n.io só pela 'sua cleição, mas

! 1MO 1'11.

l' ,
AVISO DE 2; DE SEll'E~mRO.

imp. avulso.
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AVISO DE 28...DE SEUAJnno,

.':0 l AVISO DE 28 nn rl1<J!.'iIDr\o.'

• I lmp. avrrlso. .:

111m. e Exm. Sr. - Aeclls I ldo 3 reel'peão do
I I' ~

Aviso de V. Ex., da.dala dó 2;) do correlllll, ~o

qmrl mge Q resultada da modidas qu ' p r eill
Secretafia 'de E tado !le tomal1ãb, .elll o n,r.qucn·
c~aI1lfo. êU.1 iso de 9.de lU~lio pa!lSadcl 3dtr~1
das qumxas da Camarat lUuniGri'péll da Ci"'3~ll'dtJ
üab.o< Frio oOI,tro os subdit s'Inglews.e tnclllna
dos'no Fonoinho do Cabo plu:a . ai vdr os l'ullIios tl~
fragata ·l}!letis ali naufragada, cutnpl'e--nlc par-

(I

.Imp. avqlsp"

A Regeocia, em Dome do Imperador, !Ja por
bp.m que V. S. ordéne pdrescripto a todos (IS

C9mmanttante d'p&' I'..aquete.s. ,Rara. que, fazendo
bum fer,mo de·enoerramento 00 l-.e peotivo li·
vros de que hão. dê dac;contas I)Ó Ar ellal J~ ~Ia'

'rioho.1PllÍncipiem huma noya csç.JÍp~uraçãod'ora
cm d~ante, dllp()It· que {jGárã~j"jn 1I'aO'l-':1116 ge)la·
rad fdo rll(l.l11idQ' Arsenal. Q (I lpl\l'biqipll\ ',(,.
~. Pª 'é\ su" jot!!l1ige.noia e-e 1Jeuç!ld.•lJ)eo' Il'IWI'de
a Y. S.'t PIlço, Clíll.2 de Set-e bl'O'de I '5) .....·
Jos~ ~in.o C.O'otinbo.-.!-Sr.· Bal.ir .}>ewct.--Jc/KI·
se no DillQ"iIJ .Flumin1Jnse n. 9 ~ V"ot.1 I . I I

ii·

foss~m jostameqte apreciados, -e01 NrAo All~.
viço impo~ante ,\lque se ião lirbs ta r ; enlretaD~

Dá\l podendo c9Dseg,uu;.isto !Iesl.a Citlade, ro~
a V. ix. quei.r~ ~l\,nd" pflla ~mprel1sa reall"f
esta minha prQP'w,ssa, \}e~ta Côrle. •

Não PQsso deixarr,de GnJ1Servar na Secretari,
deste G~verno ps ó1fwios que acompaoh1milÍ
as relaçõesdnclusas e as re"postas ty1.ledas Vil.
las da PJ;oviilcia obtive por O'loti vo da eXjle.pção
a, ,qu,e. me refiro., vi to que he ueoessarin ~ue

eu saiba colll! que,J;D devo çOlltar Ge\lto, se inftllil'
meQte,alguijllJ1ovi,m~n.to desordeoa40 sobrevier.
esso g motj\,o pOT que n'ão nvio os ri~naeh

V, ,:E~ o não, fOSSO 't,.;ansmittir copias. porqllll
o trabalhQ EJpe pesa sobre a D1e ma Secrrlarjàl
não, P pel'mitte; todavia eU tlllSeja a que Co .e
preseute a V. Ex. a linguagem sisuda das ~lUtd.

ridades e Concelhos das SocicdaLles Pauli tanalt
para que se fizesse ju tiça ~05 sentinH'otos ~crni.
cos dos povos desta Provincia': -amigos nrdcnles
da liberdade, capazes de ~~er por ella os ulti
mas sacrificios, e dignos.de g07.lI-ln, pOI:que não
ornai, se cnrvlJráõ 'ii tyrannia; abemlo pur i .0

mesmo defender a leis, Jleapei ar':! 8unotidad I

e cóndorrer para a boa ordem e }'lltbliC'8 Lr31lquil-
lidáde. t -r .. I

Espe...ando que V. Ex. ~I'eve tudo isto ao conhe·
cimento à'õ Govern'o Ná~iooal , po SO' afiançar
ql.le..estou cer~o f!lue esta Pro'Vfnclá só cl1otrlbuirâ'
para a prospeHdadc e bem slfi' dll háção. 'Dlo!
gUJarde a V. ElIi. S. Paulo, em '12 ele Ser..mbrll
de' 185 h - Illm e Exm. Sr. l\1aooel'da Fon!el!a'
Lil.bll e Silva. -l\lànoel 'fheodoro de'Araujo e

. A-zambúja. - A~!la-se no Diario Flcrmillense "."98
vol. 18.

AVISP DE 27 DE SETn~BollO.·

IMp. avalio•.
I f' I II

JUm. e,l:JUQ. Sr.-; qm O ffi,ojo 1).59, que
V. l,iix. qJll P.iriglO CiJ;ll 12 do1correptf:j S~tembro~l

'Vi.o a F.egenci~, ~rn nome.sI9 1mp~riJaor a lista,s
dos cidadãos d~ssa, lhQ ineia. d~ S'I Paulo que ..
se ofi'erccêrão a rnarcha.r f,!.\Ira-a Côrte para O',laQ
ter o Governo Nacional, c bem a.sim o dopati
vos que subscrevêrão para a t1espezas da expedi
ção. A Regencia nào póde- deixar de lou vaI' e
agrarlecer o' patriotico zelo com. que V. Ex. pro
moveu esta cmprezé,I, eXiC i tél,ado , convencendo e

. persuadindo os unimo; honrados e briosos dos
habitantes dessa Provjncia, os quaes Se t'orilârão
dignos do memor couceito e eslJima, não só pela
libel1alidad c.oril, que -acudirão á áuxilial' a etn
preza intentada, porém muii~'ma~s peIra prun1p-

• tidão com qoe. se prcsta vão a 'Vir elle l1Jesml:ls-,
oerva nM os olhos a incummod.os gl'avis'oimos, a
debeHa'r e 'slllpplanMr a anarchia e de l'tm der a Pa
tria ,e sua liberdade á'meaçaIJa~'Oque o Regencia
me ol'deoa faça coostar a V. Ex. pára sua iotelli-'
genda. r@eos guarde a V. Ex.' Palació do Rlo de
Jaritliro, em 27 de Setembro de 11831. - Manoel
dn Fons .cá Lima o Silva.-~r. lUaDoelTbeodóro
de ~na:ujo Azambuja.- ;/oha·se no Diario Flumi
nense.m. 981, Ivob. 18.

01 'J ,

- J11m. e Exm. Sr.-Posto queaimla não tenha
re,ee.bido cJ.e algdm2s :v.iIlas da Froviocia, em ra
zão de snas distancias, os eseliU'ccimeo!:os que I

preci ;;lva para poden d;m eumprimento ao 'quel

prllmetti a V.Ex. em o.fficio do 1° de Agosto
proximl) passado o. 52,.-tod.avi"a passo a levar ao!
seu conhecimento parte db-flesultado que teve.o·
con'Vite 'que dirigi aos'ori060s cidadãos·Paulista-.
DpS, plll1a que Imarchass~' em SOCCOI'ro a e sa
Côrte qua do os success@sJj'~los dias '14 e 15 de
Julho chama vão os Brazileiros- a salvar a' hoor.a
nocional, salvando o COllstitui ão politica do
Imp('rio e as sua leis, cuja'linfra'cção, dlóm de
offender a. dignidade do Es,tado , aU!Juraria tam·
bem a sua ruiná. ' , . ' J

.As reJ'3cões de 1.1. I.a .61 fOl'ão me enviadas:
pelo J'liz' 5 d. Paz, pelas..G,amarase Sooiedade
D.efensoras••da Liberdade c lilldIepelildencia Nacio
nal das VilJa a que I.as rnesmall sé referem.
Por ellas "eJ;ú V. ~K. o numero de cidadãos pa·
triblas que se exp.ozeriin ao>! incommodos in l'l

para \'eis J de 1lU Iria j'Ç5rnada longa e io e perada
e a graves c inl'al1ireis prejuii'1os eLn"sl!lóÍS ·foIl
tUQUS, 1.~ilJ e uni ameotc p á:J§Uor!a Ue ser.~it á
suá '~attia e á iberdadlllJ}nazi:Jeira, q(fe amã •
com", ;cirladãQ ,'il'luogOS~ ASlbullros 'l'ela:ções deli
n. I a n S dém'ótlSlrão as ooo.tHhoiçães qoe se I

efi'e to.ârão para unxilih.l'. as,ex;pediçÇies<.d V.illas·
'lue vã6 ir~.di05cla· nas mesmas r.el'ações>. i II ..

T Mo o Dum rI) tio voluht:rcios como a omtna
da con tril1.ui-çõcs muito crl"sceria-&e não clkgas
sem a c ta com brevidade as noticias do res
tabeleciaienl<y da andem-

Na rc~postas.e\n que 'ngradeci aos corajosos
1 Paulisla o eu cnthu iasmo 6 civi mo, lhes pro-
melti .quc rari~ pnWi.c (l,üS nomes, para que
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licip~r a .V. Ex. que o se,u meSADo'omeio com I)S
papeis .que o. ~compa(lhá!iíol. forão remetti
d.os á Repartlçap ,dos, eg,()ClOs da Justiça,
com Aviso c,I,~. 29 ele Julho ,. a6m ~ se fazerem
por aq\leUil epart" ão,as ne«es ;Irias lllVerigua
,õe e s.e da,~em ílS pr!). i.de.u.cias C{l)fà fps ém de
ju iça; e que; havendorsl! po.r. ali,expe,t}ido· em
6 de Ago.sto•.as «pnveole..ptes oJ:clen_ ao Juiz d.e
FÓl'a daquella Cidade_,"pa!tl que, ou vindo .POI'

escripto ao Juiz de Paz, e .exigindo da Camara
tres testellfuól111 , .a1:éln· de.;{hlãs,'e inquirindo elte
me~mo mais tres, illro~'masseo que lhe fosse coos
tanle sobre a queixa da l'eferida Cam ara ; não
deu até agora o sobredito Juiz de ~óra "es
postll alguma ~obre e 'te objecto. Re i to o que
lero ao conheClmeAl'o ue V. Ex" em I'e pósta ao
seu aillcio. Oeo.s guarde a V. Ex. P'3ÇO, em 28
de Setembro ue 1851.-José Lino Continho.
Sr. Francisco Cárneiro de Campós. - Acha-se
no Djltl'io Flumimnse n. 106, '/Jol. 18,

I'

I '
CARTA J,lE G4.BINETE DE 28 DE S,ETEMBI10.

Imp. /lvu\ .•

Carla de S. 11'. o Rei da.!'Suec~ e JYoruega,rJJri
giria aS. 11[. o Sr. /)~ Pedro II.

NiIs Cal'los João, por graça de Deos, ~ei d9S
Suecos, Noruega, Godos e Vaodalos. Ao f5ere
nissimo c Potclltissimo Principe o Senhor D.
Pedro lI, pela mesma graça Imperador Consti
tucional c Perpetuo Defensor do Brazil, saúde e
prosperidade. Serenissimo c PotcnLissimo Prin
cipe, Irmão, Primo e Amigo. Por carta de 25

, do mez ue Junho passalto fa'mos ioformados que
a Assembléa Gerâl do "llra'Zil ê1egeu a Regencia,
a qual, durante a' menol'idade de V. "dC'fe
governal' o Imperio qo Brazil, segundO' a Cons
tituição, AninTados de sentimentos de 'Vchladeira
alnizad~édeboa vontauegueconsagramos a V. iU ..,
não podemos; deixar de tomar gl'áode parte pilr
aquelte sucéesso, como jil o fizemos; I'epeliodo
oUtra vez que o nosso maior éoidaoo erú con
servar cmpre firme â amizade que existe eoh'e
o 005. os reinos. Não me resLa mais senão appe
tecer a V. l\'1. todos os bens C' proprieâa'des ,
e I'og<ft ao Ente Supremo toda sua protecção
em._eu f3\<01·. D.ada C'OO littrlme, no nossQ Palació,
aos !18 de Setembro de 1831. - Oe V. lU. bom
Irmão, Primo e Amigo.2.-' Carlos J'oão.-Barão
de Schuezcohum, - A. o. Mo, o Imperáuor do
llrazil. - .licita-se no Diat:io ..Fluminense n. 150,
rol, 18.

InllIJA'1'ÓR'IO ']) 28 DE "ETlmnnO.
'.1

lmp. avulso.

RÉUTOR1Ó do J uii dé Paz do Sacramento ao im
niJtro 'da J ltstir:a, sobre o~ acontêéimentos da
iu/ilH- de 28 d'e Setembrlrde 1'851 no 'TlIelitro:

f H.e uo meu c1evel\ lel'ar ~o éoohecimeQ!iO de
, Ex. os desastrosos acontecimentos do 111ea

ll'1l que na naite de hontem t'30til peJlturbiwão
~ tranquillid;a4~ 4esta Capital. feIas 10 hQJ'as

.forão chamar-me alguo cidad"cfus no' camarote
para acoommodar huma desordem que havia no
Largo, junto ao' arco do Theatro; corri im
mediatamente e ncl:tei em de ordem hum ']}enente
de nome ânl!\nio Galltano com hum Official do
Estado l\'Iaiqr F. Paiva, qneixando-se (J e de
iI e aqu.e~le o tinha atacauo ,Mm mais.ei e

.lhe· arrjll<tCúr·j'o a 'e pada,de .qma m.l:I1)~(lu·al:re-

D ntndas 'as corrêas do l labartt: ~ .e aqucHe' de,
que' est~J o tinha aQllmn'leltid oom u. mesma

..~sparla, e que L1ep@is a efllrel:nra a hum seu
'camarada; pr'endi u am~lo, e OJ'deoei, a huma
patrulha das ronrlas murricipae de Cal'aHaria,
que eslava prcJ!ienl.e,. que os coulluzis e il.goarda
principal; enlão resp.onaeu-rne o dito T~uente

A.nt{loi.o CaetaM que iria pre o, mas n~o pela
patrulha, porqlJt! era OffieiaL. A pezal' ua futili
dade da razãp, por evitar maim' motim, roguei
ao Commandante: ::113 gU31lâa do Theatro que o
conduzisse, ao que auol,l<io o dito Ao tonio Cae-

, tano; imm'ediataH'lcntll' P'o ém hu'\];} grupo de
povo que nos rodeava oome. ou. a gltitav que o

.Bra~ileiro Antonio Caetãoo nã'O iria pl'eso', e á
for98 (} puxárão, apezar delle trlesmo gritar que
estava preso e que queria ir paru a pr'isão; a este
tempo o outro OlIleial Paiva evadio-se,e'f(Jj,logo
recolher-.se pre'o á guarda Pdncipal, como pouco
depois me foi participado: e ta ova ão deu. hum
no \"0 pret(~t6 aos amotinadore, que de nO\'Q"
começárãl) gritar que eu havia soltado o Chum
bo e queria prender ao Brazileil'o; debalde lhe'
fiz ver que· preodêra a l!mbGS e lhes protestei re·

I quisitar ao CommandanLe das Armas a prisão do
qlJlC se evadira i ii forç'1 {} levál'ão para dentro da
plabéa, .sendo os pnincip·aes opp.osi.t~res ii pl'isão
hUD1l Oillcial do 5.o illatalhão F. Bacellar, outro
que estava de sobreca,aca,. eujo nome ignoro;
hum C5cripturario de Quartel-Genel'llJ, e outros
cujds nomes tambem ignoro; e então come\lou a
reunir-se a for93 das rondas municipae vizinhas
que acudirão ii desordem.

Levado Antonio Caetano para a platéa, ahico
meçou a gnitar que estava pre () por cau a de
hum Chumbo que o. atacou, mas que esle fôm

. sóltljl, e que e tavamo~tra.idos, l'a.zendo elle e os
r1emJUs hUlll espanto o alarido;' th: no\'o recom
mendei a(1 Commandllntc da guarUa do Theàtro
a sua prisão; mas, sahindo pura o sã~uão, o lUajor
Miguel de Frias .0ppÔ'L- e a que se entrega s~ ,
diizendo-me que eJle me resp nueria por aquelle
pre o, e a levou Dão 'ei para onUe, teudo tido
comigo numa Corte altcrcação elle e hum Tenente
Leopoldo, que igualmente se oppunha á prisão,
dizendo-me então o dito Offieial de sobl'ecasaca
que Á.ot~oio Caetano oão havia de ir preso por
.que a p.opulaç-a não queria, e esta podia majs do
que eu ; em tal (lesor.lem retirei-me do sa;;uão e
foi 'para.defrOll!-e ,dra 'lll'eada do a'hell~ro, onde fiz

, pôr cru ,onlem, a di tallcia. de tres braças, os rno
daa municiplles que vinhão hegando, éode que em
breve se reunirão p:lra m3ill de. 200' hOOÍlellS; co
meçúrão Jogo do ~aguão 'e mesmo debaixo da ar
cnda -variosindi iduos a'a sobiarem e apuparem
aquella granue fOl'Ça' e quando eu queria faJ,ér
prender alguns fU§lrão para dentro. Receiando da

56**



ANITO' DE' 1&31.
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AVISO D)";.29 DE SETEMBRO.

Imp••hLIO.

Sendo' notorio, pda pal'te omeial do Juiz de
Paz da'F~'cguezia,do lS~Cr?me!\l.o.o facto dcasau,.
,da, motlm c es,stenCla a J usllça, occorrido no

. Thealt'o Nacional na noite de 28 de Setembro
uo _qual tivél;ã"o vande,~ não duvidosa par\e~
Ma.jor .de .Engenheiros n1lg.uel de Fria; Vascon.
ceIlos, o 2" Tenente do lDesmo COI'PO Bonorio
José Ferreit'a, os Tenente!.,do 5" Co~'po de Caça,
dores de I" linha Antonio Joaquim Bacellar Leo,
poldõ Frederico Thompson, e'os AIfcres JI sê Ale,
xanêlre, avulso, e JoãQ do R.ego ~Inrqlles, do dilo
5° Corpo, com o Alferes do mesmo Francisco
Joo~quil11 Bal:ellnr, chegando o excesso r. arrojo
?estes ,quatfó ultimas Officiaes ao ponto de irem,
QOlp,fl h~_ costume, sl.rprcnder e desarmar aI·

_ gumas pntrulhas de gu~rdas municipae l com· '
pellindu· as com força e ameaç,as a segui-los n05
sel~s criminosp' projectos, manda pol"lanto alle
gellcia, em nome do Imperador, que Vm, faça
recolher presos á Fortaleza de Santa Cl'Ul 05
Alferes Franoisco Joaquim Bacellar e José Ale·
xandre, ii da Lage I) Major Miguel de Fria5 e
Vascouoellos, no Villegaignon o 2° Tenente Ro·
nodl:! ,José Ferreira e o Tenente Antonio Joaquim
..Bacellnl", e. na de S. Joãq o Tenente Leopoldo
Frederico Thompson e o Alferes João do Rego
Marques, para que sejão legalmente julgados 5e·
gundo o resultado da devassa a que se vai proce
der pela Repartiçã;o dajJllstlça. ,Deos guardea
Vm. Paço, em 28 de Setembrn de IR51, -Ma·
noel da Fonseca LinW e Si! va. - Sr. Francisco
Carlos de l\Ioraes..,Acha-sc no Di(l1'io FlulIlinlnll
n. 85, vol, IS. n -----u "I ]"'1 II ,I I

AVISO,DE 29 DE sÉl'EMDno.
I "I

, l\~l)ousc~ptp a,ulheOlico..

A Regerreia , em Dom~ do [mperador, mauda
l1emeller a V. S, a cap.i'a iuclusa do Decreto pelo
qual o tem liomeado Commandante G.cral dI!

Guardas Municipaes da Côrte; e r.xigindo aI
_actuaes circumstancins qu'e hoje mesmo V. S.
entre no exeroicio deste emprego, iOllepelldentl
de não ter prestal'lo ninda o competente jura'

• menlo, espera que V, S ass,im o cumpra imfUI'
diatamente. Oeos guarde ii V. S. Paço, e~,~9de
Setemhro de IS~I. -,Piogo Anlonio Fe1Jo,
SI'. José Maria Pint,) Peixot:>,-Acha·uti. /l. IOI~'

do Liv. 1·1 da' CÔI·te nlgSb etãrilt da J uslira.
Communieou-se (I Camarli Municipal e doI

lu ires de Paz das Freguezias do 'Cidade, EDgenbo
Velho e Lagôa,diz-epdo-se-lihe1!'lJUe ii pessóaque

punha escriptural'io· do' Quartel-General he o 2'

Tenente de Engenheiros Hohorio. Pà!l~o a proce
.der li oorpo de. déJicto nos feriilos emorto pala
os ulteriores' p'tbcedidl~~5,! 'D~os 'guarde a J.
E~. :- IlIm. e Exm., SI'" DIOgo Anltlnid Feij6

'MIOlStr.O e Seoretatib d~ Estado dô Negocios,.
,Justiça.--lSaturnino tIe Souza e Oliveira -.i~
se no Dia)'io Fluminense fi. 79, vol. 18.
'll '

~8

desespel'ação eni,que \··ia as guardas municipaes,
não qUilo empregar a força, e lauto eu como o
C1lmmaOllanlll Geral da Freguezia os exhol'la a
mo,; oom lojas os esf\\rçOll a que desprezassem
laes insultos como nasci<los da embriaguez;
as nossas exhortações porém não .falião senão
augmenlar o arrojn dos loucos que furio~os sabi
rão' it frente \'arias vezes a provocar as guardas,
com Oil maiores insultos e pal!lvras r)hcenas -que
a oecencia não p'ermitte aqui empregar; eu linha
quasj perdido a ei'perança de conter as guardas,
manJando fechar o Theatro para depois dispersal'
os amotinadores, quanrlo chegou o digno ex
Commandante Gel'al Seba ·tião 110 Rego BarllOS ,
e me exhortou a'que fizesse prender aquelles in
sultantes para que os gnardas desesperados não
rompe 'sem em excesso que impussivcl era con
ter; eot5o chamei quatro homen~que,approrimei
ii arcad·i "e lhes ordenei Clll.C prendesse.m os pri
Oloil'os qU.e c\wgassem. ao saguão a insuHar e pro-

"vocal'; 7 chegúriia- L0g0 quatl'ol, fi tllstalllos quacs
otlstava hum 'pnl'oI,o esouro com hum cacete na
, mão; apenas os 'êfuatl1o guardas os quizerão pren
Il<ler"ellr.'s lIHlsJançárão as mãos Íls armas para 'as
tomnrem; emqua'llto lutaviio, dispnl'úrão do sa
guão p'lra fu,\, hum tir'o; imlão Loi' iOlposshel
conter a'quel\a .ron~lt (te mais ile 200 hontens pl'O-'
"Vocada ao u.ltimo ponto; elles começárão tam
bem a fizer fo-go t1csconcel'tadamcnte, Jispa 1':10do

- para mais, dlJ 50 tiros; e eu e o Commanuante
. Geral lia Fregue7.1a, ambos á sua f~'ente, por entre

as balas lhes grita "ámos que paras. em, e, abai
xando-me encostfldo a ell~s, pude pas_ ar para a
rlJtaguarda, e á força de gritos conseguimos fazer
oe sal' o fogo, ficando mortos tres ilHlivitluos e
dons ferido, ao que me éonsta, c fambemalguns
mui poucos dos glLardas municipaes, :

O Geneml dns arm~s, que havia chegado pouco
antes de romper o fogo, e que observou todos
os insultos e presenciou meus esforços para con
ler excessos, me testemunhou a sua grande admi
ração pela muita prudencia com que huma força
tão consiue\"ll\'el, obe4ientc ús minhas ordens,
sofft'ia os ultimos insultos, posto que muitos guar
das IDIJ protestassem que não tornariãil a marchar
para virem recpbê los; o mesmo presenciou o
referido ex-Commandllotc 8al'I'os, que immedin
lamente me obscn:llI que não senia possi,'el con
I~-los sem pl'ender os iusultantes e pro,'oeadores;
com magoa ,i dcrrnmado sangue que tanto me
csforcei para poupar, notanuo aos gua rJas que
nem todos os que csta rão no salão erão amoli
nadore~, e fazendo-lhes toda, a. sorte de exborta
çõe.; porém veneeu a licença: o.furol' uese'nfreaJo
ue a~g~lOs amotinaúores, e ·timuhli:los pur bçm
oonheCldos cabeças, fOl"ão causa de t'les d~s-

graças, , I

Com o Iogo dispersou-se inteit amente I) povo;
mas, as gl,lar'das Icominu?rão a marchar pnra o
RoClo, e di versas Fregue7.1asmemandúr.ão rcforyo,
de modal que, á meia noite, elI tinha-no Rocio
huma força de mais de 1,400 homens ,Ie ''"uar-'
das Ulunicipaes em abmas j dispersámo-nos ~elas
4 hobs dlt mauh:ia .• Depois ue concluido este,
sou informado tie que o inuividuo que cu 8UP-

, .



A-NNO 83.
Costa Canalho.-Jnão Braulio Moniz.-:-Bernar
do Pereira de Vasconcello .-~c1If1.-sC no Carto
rio actual do TlteMlJrQ Nacional.

de,ia ii' receber as drdens do Commandante Ge
rai ~ra o CommaJldante G'eral ~as Patrulhas, e
não o proprio Juiz de .paz. ......:.'..lclta-se ti (l. 101 V.

do Lic• • I da CÔl't(! na Secretaria da Ju.!tiça.
j .

I' RESOI,UÇA-Õ DE 30 DE SETBMBRO.

BESOLUÇÃ.O DE,30 DE' SETEMBRO.

l'lIanuscripto authentico.

Senhor.-Pdl" Porlaria da Secrétaria de Esta
do dos Negocias da Fazenda, de ? de Janeiro do
corrente anno, mandou V, 1\1. 1.' rcmettcr a cstll
Concelho, para con ultal', o requerimento de
Francisco' do Vallc Porto, 'sobre a queixa que faz
conlra a Junta da Fazenda da Provincia do l\la
Tallhão, por causa da execuçi50 que soffreu ém
seus ben., como fiador cio ex-'I:hesoureiro da
Alfandega da!)uell a Pro \'iucia, José l\Iarcelli no
Calltanhedc.

Acompanha va esle J'elJuerimento um omcio da
mspncliva Junla da Fazclllla daquella Provincia,
e pareceres dados pllla,.Repartição do Thesouro
Publico, quc, com todos os pa'péis. sobem no
original. E dando-se paI' esle Concelho \'ista ao
Procurador da Fazenda ~i1cional, respondeu pe
la maneira seguinle: - O supplicanle mesmo
confessa llaver exe'cução e pcndencia pe 'ante o
Juiz dos Feitos da Fazenda do l\iãl'anhüo; falia
em sequestro, c portanto convém consult.ll'-se
Ilue deve u~ar dos mcios ordinarios, quahdo e~se

julgamento '0 prcjudique, P. não envolva corho
nlidaria ri responsalJilidàue dós mais c1avicúla

rios, não sendo st'~ulido o direito e a razão, por
:550 que b,( recursOs It'.gaes. Convém rc ponsa
billisur a Junta na represel1laçú'o'pes oal de cada
um dos respectivos n1Crribl'o~; p,elos desarranjos
e damno que se provaI' ter induzido a Fazenda
Naçional. Rio? 26 tle J:lneiro de .'831.-NalllJCO.

O q'ue tu'd() yisto~ parece ao Concelho ~uc 'de
rigorosa justiça uatla ~la que deferir ,ao súp
plicante, 'que, como fiador,. prinüipal pagadol'
de um Recebctlor da. Al1'a'll'de-ga, segund,) infor
ma a Junta ua Faz.enel"";) 'rlo lUaranbão que eUe
he, !leve responCler pel,) alcance do seu fiadu,
sem o beneficio da divi~ão que r.cclama, o qual,
ainda quando de direito lhe competisse, só se lhe
podia fazer elfectivo r por meio de embargos,. a
execução que 00\1tl'a clle pande.

Quanto á negligencia da Ju lta, que o mesmo
snpplicante argue, na inten,Ç~o de melhol'ar a
condição da sua upplica, só erve'para"Se 10Ma
rem pro\'idencjas de rc(or'mas; de que taes Re
partições muito necessilão;' mas ná" releva a
Obrigação do sllpplieante. e uireito da Faz.enda
Publibd, para exeéular. Rio de Janeiro, em 9 ele
Fevereiro de .S:h, lO· da Independencia e do
Imperlo.-JOãO Sabino de Mello nulhões Lacer
da Castello Braoco.-João Prestes de l\IelIo.
José Caetano de Anrll'adc'Pinto.-Manoel José
de SOuza Franca.

R.esolu,:ão.-- ~à'o tem lugar a pretenção, eres
pon~abilise-se a Junta ou oS'membros della cul
pados das med'idas arguidas, e ps clavi-cularios
do cofre da Alfandega: Paçõ, cD) 5ó de Seiembro
de r85J.-Francisco de Lima e Silva.~José da

IIfanufcriptn authcnticll.

Senhor.-Determinanl1o a Lei lle 4 de De
zembro de .850 <IU!l,()S Um iaes-Maiores das
Secretarias do E~tado fação a publicação das

, Leis que alé'enlão Se fa~ia na Chancellal'Ía·l\JÓr
c",tineta do Imperio, se enr.etou II tlx-eeução. da
meama Lei, l'c'mctlenolo- e a cste Tl'Íhunal os
e,xemplal'es'!)ue lhe tocão, com direcção ao Con.
selheiro mais autigo, que occasionalmcnte pre
side, o que na pratica CIlCnntra alguns inconve
nientes, para obstàl' oS quacs parece ao Conce
lho que convém dar-oe POl' V. lU. L as suasim
pCl'iaes ol'dllos: para qU(i PQJ)tilill.le a m.e~ma- pr,a
tica obserV"ada pelos O f.Itc~'3es tia..Ch~nCt11l4ria
extincta, remetlendo-s~ uire'ctamente, cprn $0
bl'escl'ipto ao Concelho, os ditos exe.niplares, ,que
podem vil' acompanhados de hum indice del~e",

abaixo 110s quacs daiú o Sécretal io do Tribunal
certid.io ue lerem sido remellidos, ellmo a Lei
ordena, para descarga dos Officiaes-!Uaiores, l1e,5
ponsa\'eis da execução do artiõo da .Lei. Rio de
Janeiro, :; J dc,Janeil'o de 118:51, J oÔ tLa kn lep,eo
dcncia c do ImporiQ ...M,arque~ doe, A,l'3caty.
Leonar(~o Rinheir,o de Vasconúellos·-Jnão Sa
bino de Mello Bulhões de Lacerda C'ISlçUO Bl';n
co.-José CaettH10 de Andrade PintO.-l\lanoel
José de Souza Fl'anca.-Forão "o~os os COD e
lheiros Francisco Ba'ptista Rodrigues e João Pres
tes de 1\1e110.

Reso./.uçao.-Como parece. Paço, em 50 de Se
tembro de .85:.-Francisco de Lima e SiI.\"a.
-Josú da Costa Carvalbo.-João Braulio Ho
niz.-Bcrnacdo Pereira QO Vasdo\'cellos.-Aclta
se o original no CClrtorio actual do Tltesouro Na
cional.

RESOLUÇÃ.O DE 30 DE SllTE~mnO.

'Manu cripto aulhentico.

Senhot',-Ao Concelho dirigio Verissimo I\lcn
des Vianna, por si e .em nome de seus socio , o
requeriólenlo do theor seguinle ~ - Senhor. Ve~

rissimo Mendes Vianna, cidadão brazileirn, e
, negocianle desta Praça, por si e seus socios, tem

a bonra de apre entar a V. M. I., em virluae tio
Edilal aaixado na enlrarIa da sala desle Tribu
nal do Concelho da Fazenda, com data de 28 de
'Dezemhro ultimo, Q pl'opo,ta exarad" nl)S arti
gos seguintes,: I·. compl'ar a armação dcnomi-

- nada ue Sanla Anna de Lagoinha, na Ilha de
Santa Cathal'ina, com todos os objectos a ella
p'ertencentes, oflerecendo pagar log<n, visla, nos
cofres do Thesollro Publico desta CÔI'le, O valor
total llaquelIe eSlabelecimenfo, segundo o seu
inventario, existente na Seeretul'ia db Concelho,
é mais meio POI' cento sobre o mesmo valor, as-

. sim como a sisa competente, tudo em apoliees
do Governo, pelo se~ valor DominaI, J'eDuncian-
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Mannscripto aulbcDlico.

RESO,LlIÇio ,nh 3'0 J)B SETEMBno.

r

Senhor.-PQr Portaria da Secl'etal'Ía de Es
,tad do Ncgociós da Fa~el1da de 2 tle Selem
p'ro (io oorrenre anno, mandou V. ~1. I. re·
met\et ti este Çoncelho, para con u1lar,.0 re·

"g,uerimento de José Antou.io da Costa to Ir
m~o:i, negociantes desta Praça, em «ue rcol~.

P\~o o pag~m.eflto dos direitos lI\! ~alor inlrin
Sl<CO dasohras cle. prata Qlanufacturaclas, 4e-

_lerminado pe o Juiz da Alfandega, em Porlaria
de 27' lIe :âbl'iI do corrente anno.

V~Qha e te uegocio. io~tl'Uido de huma io
'br,m <l,Çãp d, ,. ditóJ ulz d Alfanuega e m~is pa·

re0 re.s lida 'los pela Repartição do 'rhe50uro Pu
blj t q!.lP çom esta sobem ii Im,perial pre co
ça endo a re5po ta do Procur dQr da Fazeo
~a dadn pela spbW~~lé\ rel)arti-ção do Theso~'

rq, do' theol' segu'i.n~: - A i\lstancia dos sup·
pIic~l~ les, r ·p1íqan.êio .sóbl'e ~ J~fe~imento de
15 de Julho prOXi01() pn~sado, h~', a mel) ver,
não pouço t,er:qeraria, Por in[undani~nt:lda. Para
se eonlif\ua," n anprovaç:"o dó ol'ocedimento do

~ . t'" ~- l ~ ~- l •

Juiz «.1a 41Ia,nrl~g~, em ol?pgqr o supplican'
,les a pagar O" i,reitp~ de obras de prata pelo
seu Talor i9t"i)) ,y,co, ' al'én{ das razões jil expeo·
did<l.~ no obredi o ael~l'imento, ba 'tará \lUeo-

J J .,
_ ta '0 II quç a ~~il"tléÇJ deste pagllmenlo, que la

estal'a anterioi'fne'lle' ~slabelecida c formada
pelas" .Por'taria '~r~1 I ti de A,goslo e Cl de No·

8 6
,ti, q, I

,\'e~lbro (le I 2 , não pode consi«.1eral'·5e a te·
':lga pela.Ji iposição da resolução de J o.i1e Se
t,eQ1h~o ae 1850, a q~la], por ÜSll me 010 que
prA \·j,lt.:gioll a.s l~latel'il\s primas, ouro e )1rala,
fll'lnou II regra cm conh:lriõ, já exi5tenles,46
serem. yjeitas ao pagamento dosdit'clt05, quao·
do manufacturadas; nem he es~a a unica di po·
siçãl! ue tal Ilatu.reza, e ne~ he "só no Br~zil
qne f;C âpi'l,Ua ,a intl:0iIucç~o das dilas materIaS,
<;111 benCQ 'io da inilustria na,ci'onul. Ri01 ~5 de
A(;O~lo de' 1831.• ::":"':Maia. .

O ql!~ VJ;;t.o~: pjlrece ao Concelbo que O

_,df',Q,~uppliqi\nte a yaottlgeQ1 dos p'Igamentos a O\ltub~'o pe 1t>2~) ~ tellde~~o o C\>ocelhp qu~ a
prazp J concedidtl p~la rl<~0IU91l0 dq J).5scmbléa . Ilálol de\'el' nJa~5. 're§~; ,íl,dl> pi\,ra erpelhantc
LeS'i51ati\'a de 15 de ~o"emIH'Q de 1827. No an- fi.Dl, este est'lbel9Plll1cq~o pode Q sUPI~licallle ~r

50 que V. ~I. 1. se não digne aceitar a propa i- admittido a l~nç;l\~' e~:R: 'aça, supprindo com ali" '
ç50 do arligo aotecelientt', o sopplicallle otrerece lices o equivalente elo preço da arremataçàQ,
p"S':lr ·o'n'lo 'fflo lanço \ III dinh·l;i1 o oiJnente, em pelo "all>l' com .que correrem em o mercado a
pagamentos devlez por cenlO da quantia tot:ll, o habilit'\Ção ,do estylq, orno ,pondc,fa o Dese~.
a praz/ls ,Ie sd~ mezes, n:l rúrrna da supl'acilada barga«.1or PrOCul"aaor da Fazenda, com quem o
J'esoluÇlÕo, erl~rllndo o upplicante 1 go para o ConcelhfJ se cbnfol:n1a. RIO de naueiro, eDl 5 de
~ofte fI·o depM\itn geral corp :lquell:l quanlili1que Agos~1l d:, .851, lor uíl In~epen«.1encia e do 1m.
pnr V. 1\1. I. i'ôl' llrbitriali.d llhl'i1 segllr<ll1ça CI g:l- gerio l-.JQ~O Pre·lt:. de MelLo.-José Cae~no

rlmtiá c1 .. Ii'~\llémla P'ublica, eii.lapoli::es ri" Go- • de ~\n.dl·i,de Pioto.-FOl";io ,;ot, s O,s Coqselheir~s
\'el'nu;' 2·, ~e no atlt'O'lle tomar, por ~eu Procll- , LçQné\rd,o Pinheiro de Vn cOllcellos e João Sabi.
rat!()r, po"~e judicinl tia fTItlnc'Íonll{ja :lrm8ção, no de Mello Bulhões Cn·stello-Branco.
pelb seu inventnrio, e <lchar que al .... un. 110- ob-' Resol1tj:(Ío.-Em pr:lça, a que e tlel'e procederl
jeeto' nello cOlltemplaclos 1qm ce~snd,) de exis- podn'ú o uppliqp,lllelarwar c~mo lhe parecer,
lir J e farão logo de'liarcs faltas o. tCrH1.os cQmpe- Paçq, CQl 3q l~ 5otemb, ÇI de .851. -Francisoo
tentos, Iwm 'os rqllnc,:' del'idamente legali nuos, Ic L!~a e Sill'll.-JosÓ na Co:;ta Canalho.....
poderá o supplio..1nl.« reqtlel'ol' no l'hesouro Pu- João Braulio Moniz.-Bernnrdo Pereira tle Vaf'
hlico <Iesta ~ôrte osiu.tos de conto por cme- cQncellos.-,1c!la-.,e110 Caliorio actul/l do Tlusoa.
lHántes faltas, ,JS q11aes lhe serão sati feitos, ou )'0 Naçio'lal.
aliá "ind~ml1isaflo~pela Prorinda de Santa Ca
tbarina, em lanchas de pesoa, e escravo, da ar
m'a-ção de e5sa ~p.nhora (l/a Pieda«.1e, pelo seu
1'e_l'oc61'0 ,'alOl'. Proponrl.q pois o sopplicaote
pagar destle já ~m apolices t,)do o pl'eço do pre
eJli'o em '(l{tlcst50l eu pôr cm .dt~pos-ito. paJ'a fiança

'do 'rada lentes, t n qnantia 'que V. RI. I. deter
-mio'"r nM mesll1a,~'3poliOé$, parece'desnece a
Tio pr~óé.der Í1qllellas habilitaçõf:s e 6ança~, qUll

não ter mai do que garantias }}nra li- }I'nzeoda
Ptiblfcrl, quando se nãn ]'>'agi:r de €ontaclo ou se
niío e~tanel 'oe se~uro deposito, portanto--P.ede
á V','''!.'l. r. 1"0 digne aceitar a proposição que- of
ferece, e mandar aITematat a dila propriedade,
visto que anda cm praça e sem lançador desde
Dezembro do alino passado.~E. R. nI.-Vo'tissi ..
mo Rlénde Viaunn.

'Sdbre eslo requedmento, depois de informar
o Escriv~o da Fazenda, com todos os papeis
respecti~D" its anematações das ::lI'mações da
pesca da5 balt:as, den -~c vista ao Procurador da
Fazen«.1a, que. responJellrpela fórma seguinle : 
Pelo contexto da Con;ulta deste Tl'ibunal, de J7
de Dezembro de 1828, e omcio d.o Ministro da
RI arinha de 4 de Janeiro deste ano", se manife 
ta seI' a armaç;'\o da Lag.oi,nha, na Ilha clV Santa
Calhal'Íoó], huma dar" re~el'\"adas ]lara ° sel'\'j~o

nac;io\'lal, e parece-me. por i,.o, qne cl " se u~o

porlefÚ Ol,ctter a lanço~. Quan lo, pQré~? pão
ob,sta.e \,L duvid<l entendo que p,.oJerÚ , ;suppli
çaote ~el' a~mtttitlocf1mo ~ici~a,n~e, m"waça, ~up

priodo, comO ~e o1fcrecc, com apelic '.0;, CfHliví\
lente uo preço ,(I~ arrem~ta9ão pelo valor com
que concorrem no uleréado, a habiJita.r,ão rCfrue
rida pI:I" J,.e;i, por ser, na I'erda4e, I' dçpo, ito
dellas uma ca ução muitc;> lIfficienje Rio.: 27
de Jull~~ ,lo .8(i,J.-M.aia. , . I

O quI::. seQdp .... i to, parece ac;> C08celho levâr
e: te \leg.q~io a.o çonhecimenlo. de V. M. 1. por
ellc;,s,~r l,~I',p~çt'es~f) naeio'lql· II fim Q,'f ÇJ e y. ~l. 1.
h'13,1). dff *:,clal'llr-Lhe c ni\,u~ coo I'~rp r,e5enor

.para o 5e[\"rO publico a <)nnação de Santa Anna
',"/ L'IJ'oin!Ja, n~ Provil)pia de 1:Santa Clllhal'illól,
{(om.q lhe rui'~G!arar!o Vlila l'orlaria ile 50

J
de
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lmp. avulso.

NOTAS DE 30 Dll ~ETE~m..no.

o a,baixo a ignado, do Concelho de S. M.
II IU)pcrador, lini l:co e Secretario de E·tado
do' Negocios Estrangeiros, tem a hQnra de se ;
dirigir ap Sr. A. Aston, Ellcarregad,o de ego
cio de S. 1\1. BritalJ,pica, paca, comm\lnicar·lh~

a grande sDrpresa que tem jlauliadQ (\0 G91'er'10
de S: AI. J. ,o inso\ito, inesperadou c!., muitQ),
de 3Fl! lavei !\c,o teliirnen.tpqH~ bQj.e te e, 1 ~a<l'!)

apreseutando-s~ ·e~ fre.nte díl-s praias e Avse,nal
do Exercito tl sla Capit!!l \UlUl grande Dumero
de escaleres e lanchas da Divisão 13ritannica,
,urta no porto, armadlJs o.m morteil'os e con
sideravcl guarniçãO, em hum tom ameaçador.
num tal pf1 cctlirriéltó l la pllrte d 't· rllmandao
leda Divisão" sem c.'b)~ ordef!s !lUe não se verifi
caria, parece • a~soliJl~mente in?ri vel, n? .seio da
pu, elUt's vela. oes l!Ja1 c'õ'l:lS'taQ.~es e p slt"'ás tle
an~za'dó' c Ma: irlLenig{)flci!,!Gque un ri! os dtlllS
pane" ~ p;l>de tl'az~t ol:hsigó~a .mai fune tas
~onsi!q enoia ,priooip'almebt ilm'túlDIJO 'de .tlto. I

rerfescencib pbblica, elll qU!l, ~xa'hando-se todO'
0$' ~rltiill(m 6S' de na:oi Nb.lid de é patriotismo-, I

que fazclIí' hoje o lirnbte '6 b<lóra do eara(j~eri~

bratil 'iro, não pcldem deixar de ser .g'1'andeme~ :
l~ all'éctado por qualqullr sombra· de pro cn-:
ça~ ou meno -mtbo db parte' das naçõe e trlfóhll , '
de queol o' Braliil., pelódcfe'l'-eocfa ;' é ainda sa
crillcio , durante a: a:dmini tra~ão'pá Ma, nátlà
deyêrn cSl)erarseoão a mai&'íJlncera graLhlão é'
eonliáll~Klde. O .abaixo assignado se' ê' [01' IIn
lo, na dolorosa nece idad~ .dê pedit com toda
• .nrgcncia da parte do Govocno ImpHial a ex
plicação daquclle acto, q.ue, arecendo muito

luiz da Alfandega prorredell em regra, e que ofi'ensivo da dignidade' dã laçã e do GO'ler
oada ba'3 ,emendai' sohre. o tm. procedimen- no, lém já posto em alarma e indignação o povo
lO; mas túmbenll lhe pa eêe muito impdlitico da Capital. Por estll o~casião renova 'o abaixo
qué stJ remol'a da en~Fada do Brazil por se- assig'na.d a.o SIl. A. A tlln as llxpres óe , do ,IlQ
melhanle maneira, a abulldanoia de [lnata e. ou· ob 'eqvio crestiÓlll. Palacio dQ Govbrno em 50
ro lanaud 9ue, aliús, porleria entl'ar,. COll li- ae. Selemhflo de' .8ã I ,-Franei co Cll'rneíl'o de
loindo huma ,''Crdac!eira I\iqueza parn o paiz, e Campos.
que Il0l'tanto muito cnnviria efUe o Governo pro- - O abaixo ássignado, Enoarlleg'a.do de egooi6s
pozesse ao ~or,pó Legi lath-q o e I fi I'>se a de S. M.•J3ritannicll c tal'aJ jil pl1&parado para
isenção dos dlrelto d-e'enlíra.da do OUl~ ,f:m baer di~'gir huma repre entaçà-o offio.tal Íl S. Ex. o
18 e p'rata em pinha ao lesmO ou1!~ e pl'alll: Sr. Franci co Carueii'o'/de Gâmpo' l\lini,llI'o c I
Imado, send.o est'llj metÍl! do.. toque da Lei, Secretariç de E ·tado f'dos N'egocif):! E trangei
obsist-iodo a imflo~ção dos Clitos dhieitd sobrer I'OS, fondo POI' fim _I'epre entat' fOl?temente. cnn-

o .alor intrin eco, quando pele., toque 'do .<ti ~ tra o procedimento vloleMd e improprio <rue
to ou outro qualquer ensaio da al·te e vel'Í- teve lugar, e ta manhãa da p rte de algui.t!'l 001-
fique ser de qualirlade inTerior, pngando-se selD- ciacs BrazileiTos~ em hum e calell avmado, npo-
pre, em todo ..o caso, 'o direito do' alOI1 da mão rlel'anlh>. e forçosnmenle d!f hum dos e 'Cl,lénes
de obra. Rio de laneiro, er:q 12 de Set mbro pef((iuceDles Ú Eq latlf'a de ·S. r, snr~a oeste
de I ~3" I o;; da' lriélopeO(I~ocia e do Imperio. porlo, e aoommeHenrlo e Il}altrarolldo o OilleiaL
-lo é C:J~tnno de Andrade Pinto .•-lUanoel Jo· em serviço da maneira a. máiÍs dnaes'oulpllvel,
sé de Spll1Jà FI·a.nç.a •.-Foi voto ó C,ooselheirf' qu.a\ldo o mesmo abaixo assignaclo teve- n 11'00'·"
loão Prestés ele 316110. ra de reoeber a Nota de S Eoc. J, em;qbe e quei-

Resotuçil0.-Iodeleritlo. Paço, cm ,~o de Se· xall~ontra aquelle me mo·.01:Jl'ci-al, que' de facro
lembro de .85 .. -Franci co de Lima li Silva.-. foi li purte"olfc.ndido.
losé cln Costa Cal·V'alho.-João Braulio Moniz. Os detalhes desta aéootecimento são 0S seguin
-Ileroardu Pereir.a de Va'sooocellos.-Jlahll-sll o te :-Enlre IIs'9 e lO hol'a~ da ,manhãn; hum'
original no Cartorio aclltal do ThesoU'to Nacbonal. Omcial pertenoente á fragata de S. ~L , Sama-

" 'J • • mn[5, ia,ellJl sniço em hum escaleI' de flna,h'i I·e,..
mos, quando ao pé da Ilh.a de- ViJle'" ígnon
hum grande e 'caleI' pertencente. ao (j.o\'~room
perial abalroou o escaleI' inglez, damnificonuo-o
mui consideravelmente. O Omcial Inblez, iul~

gando que este 'procediment-o extraOl'dio31'io
não fo~sc lalvez interitional, ap?roximou- e ao
escaler brazileiro, afim de pedir aquclla explica
ção, que julgou ju tamente merecer; ma , .on
da 'ecehido com hUrDa linguagem aggra-vante
e insultadora, perguntou,' eDlão pelo nome du
Officilll Brazileiro, e a Repartição a que pel'ten
cm o escaleI', para quc ioformass o Omciai
CommandaDte Inglez de todas as' mrclim Lan
cia ; tudo porém lhe foi negado. No entretanto
llUm grande escaleI' brazileiro armado largou do
Ilha do Vjllegaignon, e' abordou O és'Calcr bri
tannü:o, com os sabres desembainhado ; agar
1'011 YioletltametJte (l Offieial Inglez, ameaçou-o I

com as slul ... órmas, rasgou·lhe o uniforme, mal:
tl'atou-o mu~o, e, flflillmente. conilu7.io o dito'
Olicial e a tripnlação P"'(1:'05 pal'a a Cidade.

Semelhante pr00edi.menlo não podia deixar
de ser obsel v.ado 'pt'lr; Offieiat ()omID'an'i1ante da
Esquadra Britanoica~ Q qual l não podendo COrD
prehender hun~ ?ct~ Lãu improp'rio e não pro
l'<fCad " e que drfficrlmente. e davia UPPÔI' r
sido'perpetrado pcl auL ridade dI> Olliciaeo; do
sen riçolimperial, julO'ou Sul' do eu dl!tcr Orllt:
nar qull e expedi scm escaler'e~ com o fim de dar
a·-protecção qUe a citft}urti tàDoias tio cas() ptire-"
ciãO justificar.

'n\(j~ 'Ilão os facllls' dI! te nconr oiroCIHo, c ;[
intenrno de huma intervenç,io nãO' e e len eu a
mak do gue a Una!' o subditos briblnl1i ·os aO
servIço de.S. lHo das mão de pc oa q'1 e tidlulO
a apparencia, de serem (J peila .

·0 .aoaixu assignado ~ento -ir\cel'amelH~ 'lu I
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houvesse lal desintelligencia enlre os subdiloS
das duas Naçõe , mas he obrigado a declarar
que a prol'ocação não procedeu. da parle do 01'
fieial Inglez, e unicamente se def/J auribuir á
conducta, indesculpave1 dos Officiaes e tripula
ções dos' .dous escalel~es bl'azileirds acima men
cionados.

-Suppondo-se mesmo que o OlIicial Inglez fos
se aggress!Jr (o que não aconteneu), o modo de
cente e legal seria tllr-sc'feito huma queixa con
tra elle ii compct~nlé aóloridade.

-Em'quaesquel' eirclimst!Jncills não se póde se
guramente justificar li forçosa apprehensão e,
milo trafamento do O.fficial.

O abaixo assignado lenlar;i affirmar qu'e S. Ex.
jámais achou disrfosição ulguma da parle das au
toridades IJrilannicas ho Brazil de se n~garem a
dar plena in\'estigação c snlisfação por qualquer
damno ou aggressão que se suppllÍlha haver sol'·
frido os súbdilos deste Imperio. Deve porém o
abaixo as~igriado observar que, apezar de esta~,

rem animadas as autoridades brilannicas do mais
sincero ~ vi,vo des:ej'o de cullivaroÍl e manlel'em

. as l'claçGes amiga veis que aClualmente ex.istem
enLre os dOlls paizes, comtll\lo não ·se podem res
ponsabilisar pejas conscquencias que resultarem
de ataql-}es feitos ús p'eSl'O;lS das Officiaes do Rei,
semelhante ao aggra vanle de· que agora se quei-
.xa o abaixo assiguado, r I

O mesmo abaix:o assignado segue inteiramen- '
te a opil1iã~ tlc S.' E~., quanto á. possil'tl im
pressão desagradavel que esta occurrencia póne
produzir;. e por isso estú muito persuadido da.,
necessidade de requerer a S. ·Ex, que faça expe- •
dito ordens tdes, que obstem a repetição de seme
lhante comportamento ria parte "tIos Officiaes do
seniço uraZ-ileil'O ; e S. E-x. póde estai' certo que"
o OffieiaJ ·Commandante Brilannjco conti'nuarú
a exigir, CQmo alé agora} a obser\'allcia de húma
eSlriéla regularidade e boa ordem entre os Offi
ciaes e tripulação da E~quadra Naval, debaixo
do seu commando, na communicação que tive
rem com os habitantes desta Cidade.

O abaixo assignãdo tem a honra de renovar
a S. Ex. as seguranyas da sua mais alta estima
e con ideração.-(Assignado) ArthUl' A~ton.

Rio de Janeiro, 50 de Selembro de 1851.-Aclta
se no Diario Fiuminense n. 80, vol. IS.

PROVISÃO DE 30 DE SETEMBRO.

Imp. avolso.

Bernardo Pereira de Vasconcellns, ele. Faço
saber ii Junta da Fazenda da Provincia das Ala·
gõas que, sendo presente (, R'lgencia os seus offi
cios ns. 15 c 55, datados de 26 de Fevereiro e
20 dê Julho do corrente anno, em que repre
srnta que a qWlDtia de 5:6,5.,'(tl524 rs. , fixada na
Lei do Orçamento de 15 de Dezembro ultimo,
para as i:Iespezas (la Junta e Administrações das
Rendas elo presente anno filJanceiro não he suffi
ciente, faltan,lo-lhe 5:5,8~S56 rs., sobre que
pede esclarecimentos, afim de evitar 08 emba
r,lços em que se vê: manda, em nome do Impe-

rador, responder li mesma Junta que deve limi
tar-se unicamente a fazei' as despezas decretadu
e fixadas na dita- Lei do Ol'~amento, it \'ista do
impresso apresentado Aa se§são do anno passado,
supprimindo loda's as outras rlespezas que' não
estiverem co:Dtempladas, it excepção do ordena.
do do Procurador da Fazenda, não obstanle não
ter sido mencionado no l\1inisterio a qne per.
tence. O que cumpriril: . José Franeisco de Me.
deiros'a fez no Rio de Janeil'o, em 5b de Setem.
bro de 18ih. Candido Caldeira de Souza, Aju.
dante dll Contador Geral, a fez escrever.-Ber.
nardo Pp.'teiril de ·VasconceUos. ,..- Acha-se no
Dia,rio Flum!nense n. I 15, vol. I ti.

i., , .

PROVISÃO DE 30 DE SWfEMBRO.

Imp. nol;o.

Bernardo Pereira de Vasconcellos, ele. Faço
sabei' ii Junta da Provinda da.Parahyba que, suo
bindo ii presença da Regencia o seu omcio 11. 51,
de 20 de Julhú ultimo, em que supplica li decio
são dos de 26 de ..raneiro e 25 de Fevereiro ano
tecedente, nos quões pede deliberação sobre a
maneil'a pOl' que se deve COIl duzir) relativamente
ú recepç50 nos cofres da sua Thesouraria dos
dinheiros que lhe p~rtencem, arrecadados na
Provincia de Pernambuco: manda, em nOflle do
Imperadõr, responder iI mesma .Junta que, ii vi;
ta das or,lens que se Il~e tep1 expedido, jit não
poJe tel' Iugar a mateda de que se trata nos re·
ferirlos officios. âcvendo dirigir-se direclamente
à Junla da Fazénda de Pe1'llambllco,. exigindo
della os esclarecimentos Ilccessarios para a boa
ordem e clareza das slIas transaccões , e ela res·
pêctiva·eshripttiração. O que se Ih~ parti(:ipa p;lra
sua intclligencia. Pedro J oS,é da Camara a fez no
Rio' de Janeiro, em 50 c\e "Setembro de 1851,
Càni1ido' Caldeirá d'é:Sou'2a, Aj udanle do Conta
dor Geral, a fez escrever:-Bel'fial'do Perelra.de
Vaseoncellos.-AG!la-se no Díario Flttmimnse n.
1 14, rol. 18. (

PORT AlUA DE 30 DE SE1:mrnRO.

I' Imp. avulso.,
N;io tendo a Galnara !\l11nicipal da ViIla de

San~o Anlo.nio de Sá remeuido ii Ijecretaria de
Estado dos Negoc~os- 'do Imperio a informação
que foi exigida em Portaria de 11 ele Agoslo
passado, a respeito da subscripção voluntaria de.'
tinadü a beneficio dos: ufermos pobres e oonla
giados do seu municipio : manda a Regencia, cm

_nome do Imperador, pe-Ja mesma Seure1al'ia de
Estado, que a referida Camara Municipal rem~l

ta -quanto anles os esclarecimentos que lhe lo
rão determinados a respeito da mencionada ~ubs'
cripção, afim de poder providenci3r~seso.bre a
applicação das quantias existentes. PalaClo do
Rio de Janeiro, em 50 de Setempro de 1831.-:
José Lino Coutinho.-Ac!la-se no Diario FIU1lll
nen~e 71. ,I 19~ vol. 18.
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AVISO DE 30 DE SETEMBRO.

lmp. avulso.

. Constando pelas partes offici~es inclusas que
na noite de 25 do corrente alguns individuos
armados n:io só acommeltêrão e desarmárão al
gumas Patrulhas dns Guardas- Municipaes, como
pratic{\I'ã" muitos outro~ excessos; e que na noi
te de 28. no Theatro" tiv-er-ão tambem lugar mui
tos outros procedimentos cdmiao 'os constantes
da parte dadl1 pelo Juiz de Pn Supplente da Fre
guezia do Sacr-amento, e coO\'indo que os per
turbadores da ordem publica e os princi-paG.s au
lares de taes desordens sejão proces ados plllos
meios legaes, para que da sua impunidade se não
siga a renovação de tão tristrs af;ontecimentos,
que lanlo concorre par'! o desassocego desta Ca
pital: manda a RegencÍ:l, em nome do Impera
dor, que V. S. pas~o'" de\'assa,' de taes factos,
se lal medida tiver lugar na ~onformidade das
Leis, dando parte do final resultado das ailigen
cias li que procedrr, para se darem ulteriores
pro\itlencia<. Deos gllal'de a V. S. Paço, em'::>o
de Selelllbro de 1S5 I.-Diogo Anlonio Feijó.
SI', Nicolúo da Si"'a Lisboa.-Aclta-se no Diario
FIlllllinrflse 71. 85, vol. .S.

OFI'lCIO DE 1. DE OUTUBRO.

I'IIp. uufso.

IIIm. Sr.-Na noite de '28 do corrente, sentlo
c~1amado ~Io meu namaróte no Theatro para acu
dira huma desordem no largo, corri immediata
mentf~, e achei travados cm briga os Tenentes de
Arlilllaria Antonio Caetano, e :.lo Estado-~1aJol'
Fulallr) Paiva, e ouvindo-os a '1mb os, dizia aquel
le que e te o acommettêra com huma espada
de,emhainharla, lUas que, acodinJo-lhe os seus

,amigo, dle a pa ~{,ra a JHlm seu camarada, qu~
c au ~ntllra com ella: este porém queixava-se

de que, indo n entrar para o 1'heatl'o, Antonio
Caetano e mais .eis individuos o comecúnio a in
sultaI' de pala\'l'as, e leigo o acomm'lt~rão todos
elhe arranclll'ão a espada, ainda dentro da bai
Ilha, c llJO~tt'ou-me arrebentaJas as corrêas do
lalabal'te; prendi ii ambos, e os entreguei a hu
nlH patrulha tle .Ca\'allaria das Guardas l\1uoici-'
paes para os conduzir á Guar,la Principal; porém
10·0 o dito Antonio Caetano desobedeceu, decla
rando·me que não consentia em ir pl'eso pela
p;'lrulha, porque era hum Omeial, como e a pa
lrul!la ,não fusse sufficiente para prender ou con
Ilum' a [lri·ão a qualquer citladüo achado cm
fla":ante delicto. N:io obstante, porém, os entre
guei ao Cnmmandante da Guarda do Theatro
Ilara os condu'zir ri Principal, por ser tão proxi.
m~; mas logo hum grupo de povo comeCOll a
gritai' que elle Antonio Caetano não iria pr'eso e '
o 31'rancou ; entretanto o Tenente Paiva receio-
O de, ajuntamento, evatlio-se e foi·se ~ntreO'ar

pre o fi minha ordem na Guarda PI-incipal: en'ão
com.you O dito ,Antorrio Caetano e o seus nmi
go~ a !iritarem l'Jue eu Linhll soltado o Chumho c
prenlllrJO o BI'azileiro, e, apeza.· de eu lhes fater

TOMO 'Vu.

yer que prendêra a ambos, grita vão-traição !
e conduzirão o preso para a platéa, onde elle co
meçou a proclamar que os Brazileiros estavão
trahillos, que elle linha ~ido preso por causa de
hum Chumbo, a quem eu sollllra, e só prendêra
a elle; dp. novo ordenei ao Commantlante da
Guarda doTheatro a sua pris,io, responsabili an
do-o por ella; pnrém este Offieial~ dizendo-me
que nao se atrevia a p~endê-Io, não empregou
a força que commanda\'a, nem ao menus üeu
ao delinquente -a voz de preso, selllo elle e
os seus soldad03 indiffercntes espectadores rla
mais completa Jesordem, desobediencia, amea
ças e resistenéia que me fizerão no saguão; além
disto, chegandO. aos degritos do saguã', huma
força dos Guardús lUunicip:les, os soldados 'CU

lárão baioneta, e lhes apresentitrão huma dispo
sição hostil; /h r:ecuar para o largo a IIi tallci:,
de tres hracas ela al'cada a Jita forca~ c lotla a
mais que v~io cheg~n(lo, e por, espaço de mai:;
de hum quarto de hora a Guarda tio Thcatro
consentio no saguiio individuo' al'm,1l10s de e'
toques e púos. al'upantlo, proYoean~o e amea
çaodo as Guarda' l\'1unicipúcs, scm p ende.n~m;,

parecendo os amotin:J(lores anim:Jdos com e'sa,
Guarda, q11e d,;via primeiro que tudo pr'eench 'I'

o fim pal'a que foi para nli manda,la. de so.<ten
tal' a policia c tranquillidade no :rhcatro, pelo,
que [pC parece que tleve ser rcspon abilisada.
Quanto aos dous Tenente., Paiva foi cOlldllzitlo
para o Quartel do Campo da Honra, e Antnnio
eaetanQ consta-me estar recolhitlo ii prisão do
I Gorpo; onde quer que estejã(l, ficão :\ Ui IpO

siçáo de V. S., que, ú "isla do exposto. mandar;"
procetler como entenller con forme Ú~ I,~is. Deos
gU:lrde aVo S. Rio, ,o de Outubro de ,831.
IIIm. Sr. Coronel 'Francisco Caril)' t1e iHoraes,
Commandante interino das Arma .-Salnrnino
de Souza e Oli vtdra, Juiz de paz SILpplen te ela
Freguezia do Sacralllento.- At'/Itl,se 1/0 Diario
Fluminense n. 79, vol. 18.

PROCLA~IA.ÇÃO DE 1 UE OUTUBRO.

Imp. avulso.

Patriotas! A vo sa conducla na ooite de 28 Je
Setembl'o não pócle ser e curecidll pelas calum
nias dos perturbatlol'es rIo socego publico; he
snperior a todo o elogio. Insultado; e provoca
dos ão ultimo ponto com o - mais infalll anteS
cOIll'icio.<, vós dé te hum exemplo de modera
ção e de obediencia que muit" vo bonra; cum
pristes a- minhas orden de não fazer fllgo, até
quando vos foi necessari,) repel1i" força com for
ça cm d' fe -a propria ; e, oepois ~e vilipendiarllls
por mais de hum quarto de III'ra, ti rnaior parte
do "OSSOS tiros forão dados ao ar, mo trando
assim que e laveis rle <Jccol'do comigo, ,'m pou
par o sangue dos homens. Camaradas I Eu Liuha

I dado urdem para fechar-se o Theatro, Il fim de
dispersar os amotinadores e prender os cabeça,
e se solIri que fos:;emos ultrajados com tanto
excesso, e por tanto tempo, s'em fazer entrar
parle da uossa for ça dentro do saguão, foi para
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Ra1'endo Josó Joaquim de·Aloncastl1o, no lem
PI) em que c",cllceu o lugnr!:le Consul deste Im
penio oa RepuBlica uo 'E t-ado Oriental do Uru
guay, excedido os 'poderes que se lhe concedê
rão, jú que.rendo e'Xercit~r jurisdicção naquella
Repuhlica, erigindo o seu Consulado em Tribu·
nal de J' Instancill para os suJ)itos Brazileiros"
como e "ê dos documentos n. I a 5, já estabe
lecendo hHma nova P51uta de emolumentos con
sulares, documentos ns. 6 e'7, contra () que se
lhe determinou nas suas Instrucyões, e ne despa
cho de 25 de Fevereiro do corrente anno, doou
mentos ns. 8 e 9; ordena a Regencia, em nome
do ImpCl'ador, que V. S., tendo em vista todos
aquelles 1I0cumcntos... hãja de pr0'Ceder contra
o referido Alenca tro, na fórma da Lei. peos
guarde a V. S. Paço, em o Iode Outubro de
185 .. - Frallcisllo Cameil'o de Canlpos,..-;Sl'.· Jo
sé Antonio ria JSih'a Maia.-'Aoha-ie no DiaJl'io
Flu1'Ilillénse n. 87 , vol. 18.

AVISO D'E 1:' DE OU·TlIBno.
I . •

,Manusc.rip.to authentic9' •

,Constanpo ao GO'll roo 'achar-se na li'orlaleu
da J~ha das Çpbrp~, removiçlo d.a Cadêa desta Cio
d;adé,. hum <los presos, em conselJuenei" da de
vas u.,a que se procedeu pelos ílcont;ecimcntos de
14 e 15 de Julho, sendo al\-ús publico o cspiri1n
de pouca subordinação do _Corp,o da. Marinha,
aH estaoionado, e a propensão exaltada do Ilrt
,s.o : .manqa a Rllgencia~ em nome dó lillpepudor,
que V. S. declare ao J\liz que tal rCOloção de
terminou que fica eUe responsa vcl pop qualquer
.fQ'n~to acol'ltecimcnto que, em Gonsetlllcncia ,Ie
.tal r.emoção, tÍ\'er lugar, "isto que nenhuma
ra2ão ou prete to qualquer póue jU5liJ1c~t hum
semelhante procedimento nas autuaes ,cirouO! .
tancias. "Deos guarde a V. S. Paço, 1° de Ou·
tubro de, 1851.-DlOgci Antonio Feijã.-Sr. Jo·
sé Paulo de Figueirôa Nabuco Araufo.-Acha-sl
á ft. 140 do Li'O. respectivo da Casa da Sapplicarão.

PO,RTARIA DE 3 DE OUTUBno.

Jmp. avulso.

111m. e Exm. Sr.-Sendo pl'e 'ente ii Regeucia
o omcio de V. Ex. de 28 de JU0110 do corren
te anno, em que informa sobre a reprc'entoção
da"Oamara l\lunicipal ila 'ViI1a J de Caxias, que
p'cdio licença para a execução de h.um projecto
de E tatuto sobre o éstabelecimcnto de hum3
So-c:iedade Philauthropica na dita Villa, a mesma
Regcucia ha por bem d.eclarar a V. Ex. , para o
fa,zer constante fi referida'€amara Municipal, qne
taes Sociedades não 'precisão de licen ya, oa CO~

formidade do EéBigo Penal, huma vez que oJm!
de Paz do districto eSleja ao facto lle sens Es·
tatuto.s, e d0s' fins uteis' a que se dirigém. Dcos
guarde a V. Ex. Palacio e1'o Rio d"c .ht111~il'o, em
5 de Outu'b\t6 âe I Sõ I. - José Lino Coutinho.
,SI'. Can<lid'o JIHé de Araujo Vianll:l.-/Jcha·$c 110

Dial'io FtumincrVse ~. 85, vol. 18.
I

xandre Jo ~ .-Çoelho, sob~e p fQrnecimento dos
alimentos neces arios para os presos que :;e achão
a bordo da núo Peiíro I, O qual acompanhou o
omcio .de V. S. de: 28 ,$lo mez antecedente, para

. cujo..6m reenyio ,;,I V. S. o 0'1 '1Or) contrac10.
Deps gqard~ V; . IPaÇQ, ~ode Out,obJo d1l183J.
- Diogo Antopio JEeijÓ.rr5.r.!' Jo é.Paulo de Fi·
gucirôa Nabuco AraqjQ. ,

AV~SO DE i DE OUTUBRO.

'não "arrisc.al' <\ a de hum só de ,·ós, e de mui
ta pc 'QaS ÇJue c~bavãq. na platéa; a pQsiç~o era
I1ess~li)a para ah~ ~nJral'-sc; l~. e. t(l VlI em i\rmas
a, Guarda dp lojjl)h"" q,ue não. ó não me tinha
coadj lJvadn flara •. ,steptar a ordem,- c ~ostra va
:8e indiífer\WLç "f\ectadora dos ~J1trajes que se
..DO' fa:z.iãn OlaS até'l'e nos m,ostrúra ,bos ii, c~

.Jand~ bai nl
las 3.0 lprimei o r~forço que che.gou

iJ. e.ntrada d jlgllão; era portan o.rl .1'1'ceiar hum
violeotp atllÇ(ue d,e b",ioÇl~.t(l,eOo peqAleoo espaço
do agllão~ ..onde muilJas ~'iqas se perder,ião, e eu'

.emp.r garei l'..Ippr.e to-iIoo o.s meil()S'lie não com
promdter a 'ida.d,~ hu,rn Ó Guarda l\1uoicip.al.
Reorlamds no.:o. agr,adeciLncotqs,,ao pat!:i tas
das mais Frcgu zia ..."Jue prpmptps marchárãp
em nosso soccorro. CpotinlJemo, firmes na reso
lução de SIl. tental'mos o y t.~ma jur.a~o, e rebar
ter a aoarchia'f Sa,h'flodo d,t?~la a CapiL'31, "ós sal.,.
vais to(la5 \,5 PTQ.\'Ín(:ia. i sr/pre as quaes reflectem
os movimc.nt,\s dÇl centro.• e gOl'-areis, Gom glod,'J,
paz e'Pl'ospeJ1ida(J~. Rio ,de Janeil1q, 10 cJ.e Outu
hro 'de» 1851.-Syt\lrnioo de SOU,zíl e OILv~ÍL'a,

Juiz .de paz Sup.pl.enll~lda Erel!'uczia do Sacra
men~@.. - A cita.· se no íDi(tl'io F~lL1nil1~nSc n, 7,g,
vpl. J 8. ... I ' • I--.;..--

I f I

.'~VJSO ~E i DE, OUrTUB.nO.

1m'!>'. avulso.

\llllluscripto ao lhentico.

A Rl'gencia, em nome do Imperador, ha por
bem appro ,·ftr () contracto (*) ceiebrado eom .Ale-

(') Eu. baixo assigna\lo me obl'igo a dar de 8 em 8
dias os m. nLim ntos para fornecer os l?resos que se achão
a borelo da nflo Pedro I , a saber: farinha, feijão, arroz,
arne sccca e toucinbo; todos estes generos da melhor

qualidade, pelo estado da rerra provado, sendo com o
pesQ e JlJ('<üda correnles, pefa anerição do corrente an
no; pondo-os ell a bordo da dita náo li minha custa -nos
dias aprazados. No caso que alguns destes gener('s não se·
jão capazes. torna-lós-hei a receber sem pagamento, e !o
go nu .mesmo a'Oto da entrega, recebendo o pllgamento

AVISO DE 3 DE OU'l'unno.

. lmp. 8YuIso.

Sen do prrsen'te â Regencia as exp.'essõeS de
sincera felicitação que lhe dirigio aCamara Mu-

á face de hum conhecimento ou recibo cm fóru13 qUI

a bcrdo se' dê da quantidade parcial dos g-eoeros, ." ClIm
a express.a designação de que são t1~' me'hor qllah?"~e.
e sem detriQlcn lo alglIDl nu nespecLi vo pesu c medld3: e
por isso ter tratado, passo alPl'csentc uhrjgaçiio pur mim
sómente assigozda. Rio, 26 dlj Setcm~ro de '1831.- Are
xaodre José Coe1ho.-Acha·se li {1. 138 11. do Liv. fill~o e
Ordens á l{elaçno dU·igi'tlos.
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1\ VISO DE ., DE OUTUBRp.,
-I

lm.l" avulso.

Achando-se nomeados POI,ª Aju.danle da' Es
quadras das Guardas illunicipae do di lricto do
Engeoho Velho, 'raocisco Coelho da Silva Aze
retlo Lobo, Joao Gomes CaroeHo, Codt!tcs, e
Laurindo José Uo E5pirito Santo, Cubn, todps
do 5° Batalhilo de Caçildore de egunda linlia,
bem com.] Josê I"nacio I Anto'Úin, So\Jado, e
Bernardo eto (Ie Azel'eilo, Soldado, al,nb03 do
2" I,tegimento de Covallaria de segunda linha:
manda a ltegeocia, em nome do lmperadol', que
Vm. expeça as ordens pl1ra fical'em t1isp'eli 'odos
de todo o serviço dos 'ellS Corpo : e au'torisa
por esta occasião a Vrn. pora di~pf)Osal' do servi
ço dos Corpo~ de segunda linha todos os indivi
duo's que os Comlllandallte Gpl'<\es da mesma
Guardá I'eclamarem: o que participá à Vm, para
que expeça as onIen. Ocos guarde a Vm. Pa~o,

em:3 de Outubro 'de 1851. - Manoel da FOBse
ca Lima e Silva.-Sr. Francisco Carlos de Mo
raes. - Â cha-~e 7l~ Dial'io Flu.mÍ1~ense n. 90 ,
vol. 181

mento e glj),l'lII'.1W, ficando na iJ;J lelligencia de que
o archivo e caixa daCfuelle C,qrpo sera recolhid,o
a essa Thesollra.da Gel'ill uas Tropas. Dep guaro
d'e a Vm. Paç " em:3 dc OLltubro de IS~l.-nfa

doei da FOl1seca Lima c S,ii \'~.-Sr. Ignacill Vie
gas TOIl,ri\ ho rraogel.-ÂclJ.(I.-~e 110 Vitll'io j'lu.,
minense n. 90, val , : ..'

I---------

A • .I{O DE 18 J.
nici~al da Cida4fl das ;\lag9a ~ p o intqrmedio.
do ~eu Delegado Franc~sco Jos ~orrêa de Albu
querque; e!1Í .demon tra~~q do scu completo re
gozijo pelos'll1l'm,,oraY'ris aconleoimentos do dia
? de Abril do conente anno, e glol'Íflsa .eleva
ção lie S. ~I. r. o Sr. D. Pedro II ao Tbrono do
Braúl: maq?q ~ 'lflt!sma•. Rege qia I~m nomc do
Imperador, pela Secretaria de E. tado dos, Nego
cias do Imperio, pàl'ticipar ú refcriJa Camara
Municipal que. está muito ccr.~a,d.ns ~eus p~tr~o

licos e hünrados sentim nlos..Palacio ri R1Çl de
. ln "",""0 Ii' f ,1"' J' ,.1,-•..,Jànell'o, c ':>oe utu 1:0 'e 11S.J/,- QSI::.Ll)\lO

Coulillhh:-Âcha-se no Dial'fo Flumine7\se~. 82,
tol,! 18. I I I

11 ; I, f 1

À VlsO DE 3 DE OUT UBRO.

lmp. 8Yuho.

Tl • , d"" R . I
~ol';io IllUltO. agra avels a egenCla as Ilxpre.s-

~õc, da siucera felicitação que lhe dirigia a Ca
roara Uunicipal da Cidade da Fortaleza, pelo in
leruicdin do seu Ddegado Q 'Oeputad@ José Mar
tinian,) ~e Alencar, pelo' gloriosos aconteci
m~olos do dia, ue tl.bril, que, elevaod!> 'lo
T1lrono O Principe Brazileiro, firmou para, sem
pre a Independellcia e Liberdade deste Imperio.
Oque milnda a me ma Regencia, em nome do
Impaador, pela Secretarin rie Estado dos Nego
cias do Imperio, pílrticipar it referida Camara
Municipal para sua intelligencia. Palado §o Rio
de Janeiro, em 5' ~e Outubro de 185/.-José
Lino Coutin ho.-Âcfta-se no Diario Fluminense n.
8a, valo 18.

11AVISO DE 3 1lE OUT'Unno.
I \

Iwp. 8vulso.

Ulm. e Exm. Sr.-Fo· presente la Regencia,
em nome rio Imperador, o'omcio ue V. Ex. de
ln de Setembro práxímo-passado, em que par
ticipa não terem ha vido bccurrencias que ~er

turhem o focego rlessa Pro vinci ; e a mesma
Rcgencia; CfJrtr. do boln juhp e .energia de que V.
Ex. he dotado, espera que V. 'Ex. lenha o maior
cuidado sobre toàas as au.toridades ubaltel'l1a"
afim de que, cumprindo bem os seus devl:res,
se raça justiça aos po o~, e ~e Cá tiguem os per
',erso', com o que sempre haver:', paz e lranquil
llllnde publica. Oeos guarue a V. Ex, Palacio do
Rio de. /aneiro, em 5 de 011Mbro de 1851,
Jo é Lino Coutinho.-SI·. IUanoel Ignacio de,
llello c Souza.-Ácha-Je no .Dial·io Fluminense
n, 84, vol. 18. .

AVISO DE 3 DE OUTUBRO'.

J Imp. avulso., I'

AohaoJo-se a cargo da (Jamara Municipal
deHa Côrte as obros d9 can.al do Guandú, de
éuja direcção se tem encal'l'egado o Mojor Gra-
duado do Corpo de Engen.heil'~s Antonio João
Rangel de Vasconcellos; e devendo em conse
quencia este' Offici aI sei' abonado da I'cspectiva
gratificação pelo corre da me ma Camara l\luni
cipal', o communico as im a Vm. para 3~U Co
nhecimeliltO!, e para que nesta intelligcncia su 
penda o ali(wo da gratificação pcl, 'l'ile'oural'ia
Geral dJs Tropas da Côrll'_ Ocos gual'Llc a Vm.
Paço, em 5 de Outubro de 185I.-~lonoel da
E'ooseca Lima e Si\va.-SI'. Ignaeio Viegas Tuu
rinho Ra'ogel. -Âc!la-$e no Dia7'io Fluminense n.
91, 'Ool. 18,

AVISO DE 3 DE OUTUBRO.

Anso DE 3 DE OUTUllRO.

J Olp. avulso.

Tcnrlo a Regencia, em nome do Imperarlor,
!lla~t1~i1o repartil' pelo I· Corpo de Allil haria de
Pos~ao ue primeira linho, e pelos Batalliões n.
I c,) lé Caçacl'ores de -orimeira linha, as p~acas I
lcl", o

/a~' fl~ prd dó 5° Batalhão de Coçad~TE;s de
~ Im~lra \1Oha, p,,-ssando a avulsos os respeclivos

mOlaes, o participo a Vp. ,para seu' cQnh~ci-

lmp. avulso.

l'jz preSfnte ú Regencia, cum O officio de Vm.
de 2 do IPI',e~l:nte mel., o do ÇOlIlmalldante""li
lital' de Campo, sobrc o iocon veoientc qoe ha
vi,a I?0l'a ,desoccupar o Seminario da Lapa; e re.
solvenclp a RegP.nciQ, cm n()[~w do Imperador.,
q~ç aquelle Commandante-iUiliLal' alugue huma
casa p,l/'a Qu.artel tio Destacamento, dal1rJo par
te pajmpQrtancia do alU,g\,!eI, pa(a er fngo meo
salmeo,te pelo Tuesouraria Ger~l d'ls TI'Çlpas, a
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(Juem pertenCei', emquanto se não dão outl'as
proviJencias, e participo a Vm. , para que neste
sentido I'xpeça as convenientes o'rclens, advirtin
tio ilqut'1Ie Cnmmanelante,' pela ultima' vcz, que
rapa logo desoccupar aqu~lle eJifido ela Lapa,
entregaliclo-Q :'s pessoas a quem competir a di
recção cleHe. Oeos guarde à Vm. Paço, em :; de'
Outuhro cle ,851.-1Han(,)el da Fonseca Lima e
Silva.-S.·. FI'ancisco Carios de 1H0raes.-Aclta
se no Diario' Fluminwu 1;. 91, vol. ,8.

AVISO DE 3 DE OUTunIlO.

'Ímp. av"u\so

A Regt!l1cia, e~) nome dn 'Imperador, tleter
mina que VI1l~ abone ao Tenente·Coronel Gra
auaelo, atldiJO' ao EstaJo-Maior do EXiercito, José
Manoel Carla; l\e' Gusmlio, a grati'ficaç,io de 10

c1as~e, e as r~sp,ecti yas fon'agens: ao Tenente
avulso lle Çal'allllria. Lopo José de Albuquerque
l\hranhão, vencimento de forragens; c ao l\1a-

• jor d~ 10 Batalh,io de C3çaclores de primeira li
nha Luiz Alves de Limá, as respectivas forra
sens, conta(ja~'~Iesde o dia em que deixárão de
F.er-Ihe abonarias, ,p.or estijrem todo~ e~ seniço.
Deo; g\Jar~e a Vm. Paço, em 5 de Outubro, de)
1831.-Manoel da Fonseca,Lima e'Silva.-Sr.
I:;nado VlCgílS TOl)rinho Ra,ngeL-Acltthte '~o
Diúi(l Flftminense n. 92, vol. 18. ,

Ao ,\ISO DE 3 DE OU'TUDII l'l.

Imp. avulso.

111m. e Exm.. Sr.r.,-Neste momento, que I'e
cebo o omcio de V. Ex. , com riata de hoje, in
cluinrl0 copia da Nota do Enca....egado de Nego
cias de S. !\l. Brtitannica, relativamente aos ti
ros que da Fortaleza de Santa CrUz se derão so~

bre a eSCOl a de guorra ingL<l:n:\ Adelaide, expedi
ao enca'rl'egauo i nterinamente de) commando das
AJ'mas a ordem constante da copia ju,nta, I'ecom
mendando-lhe a ma iOl' brevidade na indagação
deste faoto, e bem assim no dos outros dous,
acerca dlrs quaes V. Ex. anl'c .. iol·mr'nte me havia
olllciatlu ,; e logo que receba o resultado da in
ve~tigação, me forrei cargo de os cn1"iar a y,. Ex.
Deos gnarde a V. Ex. Paç~J, em j de Outubro
de 1831.-~lanoclda Fonseca Lima e Silva.
SI'. Francisco Carneiro de Campos.-Aclta-se no'
Dittl'io Fluminense 11. 95, vol. JS.

- \

ponTARIA DE 3 DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

o Director ria Offioiu<l Typogl'aphica Nacio
nal, Januario da Cunha Barbosa, fique na intel
Jigencia de que deve fazer ..emover para bs a1'
mazcns fó ..a daqllelIa.Omeilla (15 trastes da la
pidação dos diamantes, Ol'a ali existentes, para
melhor se accommr1Clllrem ne1la (1S utensílios que
lhe s;io 'pe .. tencentes, na I'órma de sua repre
sentação de 17 do mez p,rJximo passado, estan
do porem p..esente para este eJfeíto o Adminis
trador da- Fabrica da l.apidação, procedendo~se

I.

•a ill\'entario dos ditos tblste!; que' de,'erá ser as
signado por quem tomar delles conta, Rio, em~

de Outubro de 185 I.-Bero,ardo Pereit'a de Vaso
concellos.-Aclta-se no Diario Flumill~llse n. IIII
vol. 18. -, .----

PROVISÃQ DE 3' DE OUTUBnO.

r- Imp. 3vulso.

Bernardo Pereira dJ Vasconccll~s, etc. Faço
saber á Junta da Fázenda da Pro\'incia da Bahl.
que, á vi'sta do seu offi.cio .1,41 de 15 de J.Jlio
dô conente anno, em que participa ter arrema.
tado a TJpr)~raphia Nacional a Francisco Vicen.
te_ Ribeiro Moreira, afiançarlo POI' João de OH.
veil'a Guimarães e José JoaquiOl Rib'eiro Morei.
ra, pela quantia de 4:õ04.t'z)720 1'5. , constantcdo
termo que oJferecen: lia por bcm a Regencia,
em nome do Imperado,:,' approvar. a I'oferitla
arrematação. O que se lhe participa paríl sua intcl.
ligencia.· Alexandre José Ferrcira BTaga a fez no'
Bio de Janeiro, em:; de Outubro dc I 83J.-Can.
dido Caldeira de Souza, Ajudante do Contador
Geral, a fez escrever.-llel'Oardo Pereira de'Yas~

concellos, -A~ha-se no Diario Fluminense~. 138,
vol. 18.

AVISO DE 4 DE OUTUBRO.

M3nl1S~l'ipt~ authenLico.

l\lan,da a Regencia, em nOIDe do Imperador,
que Vm. remeUa quanto ant-cs huma relação
bem circurustancia-da de tnclos os escravos presos'
no calabouço, com declaraçüo do tempo emque
para ali entrárão, e á ordeni de quem; o maxi,
mo dos açoite.; que se dão em cada individuo, c
pnr que -ordem; quant,ls vezes no dia são ali,men
tados, e com que; e bem assim em que se CID'

pregão. Deos guarde a Vm. Paço, em 4 de Ou
tubro de 185 J. - Diogo Anronio Feijó. -Sr,
Desembargatlol' Ajudante do Intenclente Geral da
Policia. - Acha-se q {l. 105 v. do Liv.• I.'da
Côrie na Secl'eÚll'ia da Justiça.

AVISO DE 4 DE OUTUBIIO.

Manuscripto 3uthcntico.

111m. 'C Exm. SI'. - Convindo para pl'o~rta

prisão dos léos que se possão evadir das pl'lSOCS

IH:rtencentes á Repartição de Mácinha que ~s

partes sejão dirigidas pela autoridade qu.: estl'
ver á testa das mesmas pr~sões directamente ao
Chanceller da ,Casa da Supplicação, indepen·
dente de irem taes partes â presenç.a de V. ~I,
pelo intermedio do Inspector do ârscnal da Ma·
rinha, e depois de en viadas por V. Ex. a esta.Se·
cretaria de Estado, C'l010 até aqui se tem pratica
du, dirijo-me a V. Ex. afim de expedir sobre es,
te assumpto as ordens CLue J'ôrem convenientes.
Deos guarde a V.Ex. Paç(1, em 4 rll: Outllb,rode
J 831. -Diogo Antonio Feijó. - Sr. J(lS~ Ma;
nocl de Almeida. -Aclta-se ail. 104 do LIV. I
da Carie na Secretaria da Justiprt.
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C~RTA DE LEI DE 4 DE OUTUBRO

CoU. Dl'az.

A. Regencia, em n orne do 'Imperador, faz
saber a todos os subditQs do Imperio que a
Assembléa Geral decretou e ella sanccionou
O Lei seguinte:

TITULO i. o - Da organisação do l'dbunal do
Thesouro Publico Nacional.

CAPITULO I. - Da organisação do Tribunal.

Art. 1. 0 Haverá na Capital do Impel'io hum
Tribunal denominado 'fhe.ouro Publicd NiI-

. cional, o qual seri! composto de bum P/resi
dente, hum Inspector Geral, hUIII Contador
Geral, hum Procurador Fiscal, que tm'ão todos
o titulo do concelho, e serão de nomeação do
Imperador.

Al't. 2·. Este Tribunal terá P'H semana, e
ii escolha do Presidente, tres 00nfereocias,
que duraráõ o tempo necessario para o ex
pediente; scr-lhe-ha annexa huma Secretaria,
huma Contalloria de llevi~ão, huma Thesou
raria Geral, e hum Cartorio.

Art. 5. 0 O Prcsidente tel';' voto dei ibcr!lti
"o. e touos o~ outros nlemhros do Tribunal

. I' fi I . I' Io COIlSU tl\'O; Icam o re~ponsavCls por feus
folos que fôrem oppostos ús Leis uu con tra
o, interesses da Fazenda Publica, se fôreril
monirc tamentc dolosos.

Al't. 4. o Os negocias de ob via decisão serão
despachados na meSllla conferencia: nos que
pedirem exnme de direito scr't ou'vido poi es
eripto o Procurador Fiscal; e nos q ue exi
girem exame de facto, será ou vida pelo ínesj
mo modo a Autoridade competeute.

Aft. 5. o .F:ica extincto o tilulo de L!-!gar-
Tenente do Erario. - ,

CAPITULO· 2. o - Das attribuiçães do Tribuual. .

AI'I. 6. 0 Compete ao Tribunal do' Thesouro
Nacional:
S J. o A suprema dil'ecção e fiscalisaç<1o da re

ceita c Jespeza nacional, inspeccionando a arre
cadação, distribuição e contabilidade de tOGas as
I'endas publicas, e decidindo todas as questões 3d
minislrati "as que a taes respeitos possiio occorrer.
S 2 0

• A suprema administração de todos os
bens proprios lia Naç.ão, que não, estiverelll
por Lei a cal'go de outra Reparti~ão Publica.

S3. o Tomar annualrnente contas a todas
as llepartições Publicas, por onde se dispen
de~ dinheiros da Nação, mandando passar qui_O
taçoes, quand,) cornmtes, aos rl!specti vos The
Sou~eiros, Recebedores, Pag~dol'ei ou ALmo
larlfes j e mandando proceder oontra clles quau-
do iIlegaes. ./

§ 4.· Propôr as cundições dos emprestimos ,
qUe por Lci houverem de ser contrahidos den
tro ~u 10l'a 110 Imperio, fiscalí ando a obser
lanCla das que fUrem estipuladas.
S 5.· Fixar as condições, e terminar- a ar

rematação dos contractos, ou de receita, ou

dédespeza na Côrte e Pro"inoia do Riu de
Janeiro.

S 6. 0 Examinar o cstnuo da Legislação sobre
Fazenda, para rcpre~ental' ao GO"erno, indi
cando -lhe os pontos em que encontrar dcfeitos,
insufficienoia ou incohercncia, nfim de que ~lIe

proponha ao Corpo Le~blatiro as medidas que
jul~ar convenientes. ,
~ , .• Obsenar 0:1 eITeítos que produ7.em ou

\'ierem a produzir os Tributo!' ora existentes,
ou que p..ra o futuro SI: denalOarem sobre
os d jvcr os ramos de riqneza nacional, e pro
pôr a tacs respeito o 'Iue entendei' mais 'l an
tajoso á pl'osperidade da Naç:lo.

§ 8. 0 Exercitar toda a jurisdicção volunta·
ria que até agora exercia o extineto Con
celho da Fazenda, a re~peito tle habilitações,
ordenados, tenças e pcnsões; do ns~~ntamen·

to dos proprios nacionae~; dos contractos das
rendas publicas; e ela tlxpelliçã I de titulos
ou diplomas a todos os Officiacs de Fazenda
subalternos do Thcsouro Publico. Fi<:lão ex·
ceptuadas as ha1Jilitações do' J)el·deit·os e ces·
sicnarios de qllaesquey credores da Faz-enda
nas Pro"incias do TmpcrÍtl, as quaes pndel'úõ,
ser feitas perante os .ToizCti Territoriaes, ou
'l'ido o Proourarl(lr Fiscal.

§ 9. o Instituir hum rigol'oso exame do es
tado da actual al'recaducão e distribnicóio das
renrlas Nacionaes da C·ôl'te e Pro\'Ín~'ins do
Imperio, podendo demitir ou nposelltar todos
aquelles emprega/Jus de FazC!lrl~ que 1 ll1e(fiante
o exame inslituído, fUl'em reconhecidos com
defeito physico 01\ moral que Os inhabilite para
continuar, ou fôt'cm bOlll'encidos ,lc dcleixo'
on abuzo no exercicio Ile suas obrigàções.

§ 10. IlIspecdonar não só os Officiacs em
pregados nas dirrcreote Repa1'líçóe!> de Fazenda
immellintameute dcpentlentcs do mesmo The
souro, como tambem nqnelles que tiverem a
seu cargo a receita e despezll dos dinheiros
publicos em Estações dependentes de outl'a ju
ljsdicção, Gomo nlgllma Fahricas e Officinas
Nncionaes que por esse motifo lhe ficão su
bordinaUas,

§ II. Promover tudo quanto mI' n maior
belO e de intel'esse para a Fazcndll Publica.

CAPITULO 3. 0 - Do Plesidente uo Thcsouro Nacional.

Art. ,.' O Mini ·tL'\) e Sccretal'i.9 de Estado
dos Nego-:ios da Fazenua he o Presidente do
Tribunal do Tbesouro.

,brt. 8. 0 O PresisIentc assislirú ús 'conferen
cias do Tribunal, sempl'e que o expediente dos
negocír\s do Govemo lh' li' permitta.

Art. 9.' Competê ao l'residentt: do Thesoul'O:
§ LO Levar ii Augusta Presença do Im

perador todos os negocios do Tribunal que
cxigirein seu conhecimento, approvação e
assignatura.

§ 2. 0 Assignar e apresentar aunualmente,
até o dia 8 de Maio, ii Assembléa Geral
Legislativa, juntamentc com o seu llelalorio,
a conta geral da receita e despeza do 'fhc
soura Nacional, pertencente ao anno que se
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a conducta dos Exactores ,ou Colltetores das
rendas publtcas, quer sejão arrematadns ou
admini tradas.

§ 6.° Propôr ao P;'esidente 'em Tribunal o
que devão sei, llQmeados para os Emprego
dc Inspector, Conf;tltl I~fls, Th~soureiros, OQl.
çiaes ~laiores, I precedendo inforr.pação l\o~ Prc
identcs tlns PI'ovincias em Coooelho" emquan.

to ás Propostas dos Inspectores respeclivo
das Jl1CSIDjlS Prolinci'ls. ,
. § 7'· Nomear, CQm approvnção do Presi•
denle cm Tribunal, f) Porteiro e Continuo
dn Seci'etnri" do Tribunal do Thesouro; e
~p~l'ova a,~ nomoaçQ,e que para taes empre.
gv' lhe' I1.l os ln pootores de Fazenda d;u I

Pr' \'indr,s .•
Art. 15. q InspectoT Gerill apresentaria an

nualmente. a,té .5 de 51al'ço; o mais tardar,
ao Pr~sidenle em Tribunal, as duas tnbellas
seguintes:

I;' Conlen~o ri orçamento. qª receita ge.
ral do ImRcl'lo pnra o anno futuro, indioan.
do I cada hum dos ramos da, renda publica,
e o seu pl'oducto, e declarando qual a diriqª
activa da Na,Ção, c a parte que se julga cobra
vel, dUI'ante o nnno.

,2." Conlenuo o oreamento da despeza "e·
I •J' II

rill do Impel'lo para o mesmo auno, Ilesignan,IG
ead~ 'lju,Ul

1
dos arti~os d i d~speza provincial

e da despep geral rio Imperio, e ') Mini
V·Ó ou 'Rep,lrtlção. por que se devão fazer'
declara~'do"a som na precisa pnra u pagamen·
tu do Juro tl amortização da di\'ida pa sil'a.
quc estiver a cargo do Thesouro N~cional.
e mostrnndo pai' fim o saldo ou deficit que
achar. ' -

Art. 14, Estas Tabellas se~h'o organisadns so
Dí'e as coutas geraes de J~êceita e dt':speza.
depois ,le revistas e fiscnUsadas, e sobre o;
orçamentos parliculare, dos difl'erentes Miai"
tros ou fiepartiçç;es a cUJo cargo estiver 3

immediata de peza. do material e pessoal do
s~rviço publieo. '

Ari. 15. O expeclienle a cargo do Inspec·
tal' sed feito pela Co\ tadoria Geral, no que
pert'cnce' ii rI: visão Q fiscalistlção dos balan
ços:' e 'c lIras quP til'e'1'ern dado as Estações
de Fa:cerllu; e pela ~ecrétaria do Tl1esouro no
1]1.1 e- tucal[ a commurlicações dc .()I·cnns e ins·
trucçõe tende'Mes a promovei' a boa acJll1ini~·

,tl'nçã , .ecdnomia eH applib'ação das rendoso
e ri nego'c(ô: 'dos El'upregaçlo's de .Phzenda.

, ,. I .
CAPITULO .5.~-Do COfll:lldbr Geral do Thcsollro.

Art. 16. O Contador Geral he o Chefe da
Cootauoria tIa Revi.,ao: substitue ao Inspec·
tOl' Gcrnl, 'ndo substitliidb pelu seu Official
iUaiO'r, que nesse casá terá' 11 ssento e "010
conSulli\'o no 1'l'ibunaI. Vencerá de ordcna-
do 5:200:t/) 1'5.. -

'A rt. '17 Compete ao Contador Geral cln The·
ÓUI'O:

- § 1,0 Didgi,' e inspeccionar a rC\'Í'iio ou
exame, não só 1l1att:dal, mas tambem lelial ,
de tod ,DOS bal:mç.'o e contas de Fazenda,

JL I

findou; ~ orç,llnenta da J;C,C ,itu e pe peza, ara
o linDO futuro.

§ 5.· ;:lubmelter ii Asselllbléfl Gepal' 'fegis_
lativa qqjlesHuêr plano: de .melhor\\ffic!)w, rc·
O'iQlel lOS. e outra,; medida I ~isl tI Y'as níieb 'U J'l' )

O 'TI;ibuna,1 julgar eon\'euiente ao bem pu-
hlico, ê dignas ria consü!eraçap l d~ I mesma
li -selllhléa.

§ 4.· Delibepr em Tribunal sobrt: t(lrlos os
ne~()cioqa comlJetencia tio Thesouro Napi()~al.
. § 5.· Subme~tcr .ap Imperador, com al,l·
'diencijl 119 Tribunal, a n091p.'Ição dos m
ciaes de Faz('nda, que de,'ão P.I' propo.tQs pelos

. dR' - . qChdes as epartlçoes respectll'a'. .
S 6.· ClJlIlUluniear a') Tribunal as determi

nações do Goverpo , e I"e.p.artir pelos seus mem
bros 05 trabalhos, extraonlioarills que pos
são, ccorrer, e (lue tiver por conveniente en
carregar-lhes.

§ , .• Ex.pediç em sw nome. c assignar
todas as r~rJeps, in-trucções ~ titulos ou di·
plolllas" Çjue fôrem clfPçdirl"s em Tribunal. '

§ 8,· ,A s~gflal' ,IS 1]1Ij~a~;Eies que fórclJ).,
daçl,a,. I um 'fl·j,lwllal,. e. sphscr~Pla~ pelo Cdn
taUI/U, Geral nos. prl?~ll)a S OUlCJnes rI.e F~-,
z~n la, a '!lber: nn Côrle ao In~pector da Fa·
zl)ntlu e I?ilgadol' Geral, e nas P lIvincias aos
J:.especti \'OS InspelftNes d,", Fallencla.

âl'l. ,19. Todo o .cxpedl.:nte a p<Jrg
sidentc ~o The ouro será flito pela
ria do mesmo Thesouro.· 1· 1.

CAPITUr.u 4. 0 -Do Inspector t;eral do Thesoor'o\',

Art. 1 L. O II1~pector Geral he o Vice-Í>I'c
sidcnte IIp Tribunal do Th,esouro; e no que 11g
do cxptldiente. e regimen uo TribunaL fai
a' vezes ,do P 'e'il\ente; excepto na assi{fnatura
àaslorJ;!en . Yencyl'ií o ordenarlo de 4: 001l~ ro.",
e será st,tbptilqic!o Fll.lo Cootadc;>r Geral., ,

AI't. 12. çom.pete ao Inspector Ç-eral:. ,
§ 1.. Ó. fi cali acão pnl'lil}l1lar da al'l'ecada

~ão, ;dlllini~tl': ç.ã~, ?istribuiçiiO I: cOllt~bfjé
uade das renoas· .nnClonajjS ~'II. t~do 0, ~~.
p~rio, e Cl'citanu esta-sua ~ ,tl;lhUlçao por meJ(~
dos rcspecti vos lnspectore ele Fazeoda, ,011 Che-

. .1 [> • • d I I, L. I
rcs 11;;1" Th~s9L1rnl'las uas rO~lI1Ç1ns •~ rnpeno.

§ !.l." lte:,ol .~~' li p:peJI': t[~aOS o~. 11~'~~{
cios que nao .Jur'~11I da pnVall\'il nttnblllçao
uo Prcsidcli'e ~11l Tribunal', dnnrlo-Ihe totla
via conla tjl -eguintc ~onfe."cl\cia. Lln~ _re~o
lucôes . tL1eos qu-c aSSllll tlvel' expedido, •

.§ 5.· Executnl' ~s deliberacõe' do Prllsideht./l
~ ( ,.

elll T~ilJqo,\l, corul~unicao,jo- ~ P,o~' c,bri td
ils re-p tÁ '~s Estnçoe:, ql,le lhe ~e]U11 s b,~r~
dinndas.

§ 4.° ln I ecôQnar todas a Àf1n}inislraç'ões,"
Rel'~beu(lrias e l\l~adoria5 dd ,'cnda~ 'p,u
blicas; al1rertillrio, reprchendcnrlll Ü s'u 'pen
denq temp\>r'lriamcnte. aque~c: I~e SCliS ,Em·
pregôld'o~ em quem aeb"r !1eohgcnc~a~ Ó talta~.
nu de"eito; ,e da;lllo cqnta ali Pre,.11cnt,oem
'fripuna , qWII.\LI'1 clllenda qllt: 11.:\'" . 'er cor·
ri'~iJo' P I' meio,; aintla n\Jis SGleros.

:>~ 5.' Fj~cal~sar a Llbseri'a \c'ia ela,; condi·
rOe ' dos contracto de Fi~enllll., c llgiar' bbrc,:
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que ~ubirem ao Tl'ibunal"lô 1'h sbmo ;.da 'rlh 
.ouraria Geral do mesmo Theso'pro , li dc tôdas
as Thesoutarias dns Proyiocias do Impcdü ; ·~s'
sir)'} como uE! toaas à 1\1 fileparfiçõe, '&u '"Eóta
ções que se acbão compreheodi.das 'no aTt. 6.°
S3.' 'dé r'\\ Lei. 'I ~"',

A reY'i ão' IJ 'X'ame material r fere-sb a aês~

cobrir o h erito arilbmeli aI 'dais coo Ca '. 'e:''O
le"al estende-se' a' 'od'aO'ar ,>~li. ° 'se" as ;:cndãs

D • tl ' I
forão arrecadadas;r rcbebidas e1 admin' tl:'idas
pelo modo e 'n' , têmpo deM'rolna lo ri sOL is
e ordens quc as auf.orisão c Ieg r~ó;' :2. ° c
as despezas 'iJU di tribuições das rerr,lI s f~rão

feita pelo U1CJc\O é no tempo mlarcá'~d"nll~
l,eis c ordens que a; autorisão e regv1ão.' :

§ 2.' Formal' LI plaoo ou fixar o :i tema
Ilc e cripturação que sc dc ve se(:uir em toc\o~ as
Reparlições de Fazenda'" quaesquer "que cllas
~CjãO, adoplando como base o methodo mer
c~ntil por partidas dobrndas, fi cD.lisando a OH

boa, gel') 1 e IIniforme exelJuçãà~ I

§ '3.0 Pis'cllli ar'c fazer escripturar há Conta
doria Geral da Reyi ão tu(1os os, balanços e con
ta' das Estações mcncionadas em o lIumero ,I. °
Ile te, 31i ti/go, de maneira que se possa extrahil'
huma conta cil'cumslancíada e geral·da reclfit;t e
de-peza do Imperio.
S4·° FiscaHsar tambem e fazer esc ipturar as

COlllas dc empresli'l'nos 'oil operações ae' C1'ctlito
nacional jit feita ,e que se fizerem, tanto der'tlro
como ~'ra do Impeno. • ,

§ 5,° Formal' o i,nventario ~eral da divida
activa d,' Naçiio, classi6cando~apor Provincias,
e.pgundo :,ua mlureza e origem.

§ 6. ,! Abril' contas com as diversas Thesoura
rins (!Js Provincias, dcbit~ndo-as drrs 'sohras de'
iua receita, depois de d~duzir as suas de'sp'e~as

prol'inciaes e creditando-a. pela importancia das _
õe peza gcraes do Imperio que por dla,ue fize
rem I~ que por esta Lei ficão à cargo do Thesouro
Publico, para se poderem bem nrganisar os 01'

(amentos determinados nQ alt. 15.
§ ,.0 Verificar os titulos ou documentos da

dirida pa . iva da Nação, e fazê-los lançar rio
Grande Livr da Divida Publica. '

§ 8, ° rropô'r ao Presidente em Tri~unal os'
que devão scr Official i\laior e Officia'{ da sua
Cllnladoria, e nom~ar, com a]?provação do
mesmo Pre 'idenle os re peetivos Eseripturarios.

Arl. .S. O Contador Gerul apresentaI'/! an
rlllnlrn~nte, até 15 de Março, o 'mais tflrdar
ao PI'C idente em Tribunal, as quatro tabollas
'egui!ites : I •

I,' C'Jl1t~ódo o quadl'o da receita geral do
l~peri" do anno financeiro antecedente, meo
Plnn<t,ndo expres amente cada hum dos ramos
tia renda publica, com di~tindção do 'p'roduc~o
IIrçado, cio produclo cobrado da' d~ peza, de suu
arrccarlaç,ão, e quanto ficou por dbbrar. ,
.2.' Declarando ao me mo tempo a divida' ae-·
IIva, a.p'ar'le que foi cobtadá , e/'u que se julgou
cubravcl no orcamento. "

5,' Contend~ o q'uadl'o da déspeza lç~ral do
lmpcrio do anno qlTe sll' findou) mencibnando
'Xprc 'Sllm'Cilte ca,la hum dos artigos de de~pe-J

zà; o l\'iinistro e Re'partição que a fe z. a de~pe
za orçada, 'a d~speza efIectiva, declar.ando POI'
fim '0 saldo qúe-hou ve, ou' iteficit a que tem di-
reho de pagamento. '

4.' ,Mo irando, 'o), e tado ,da divi.da pos~jva.u

cargo .d(l TJle. ouro, a parle qUI: e pagou, ,e 11

que fic,ar pq'r parial'..
•Estas .t~ beUa RI -E!rão organ isada it vi b do

ba'lan os re lettidos nó.fim de callaséme tre ao
TI'iJ1unal do TI esouro, POl' toila' as '1:he.\ou
rarifls da Provinclas,.e das contns tflmàcfas ás
.ll~J)'artiçOes de que trala o art. 6° § 5°, 11 e
pô'is' de biderem sido cxaminadas, re vistas e ap-
prov é1.'ifS pela Co.ntadl,ria Geral. ,. ,

CHITULO 6.° - Do Procurador Fiscal:

- f\.íl 19. O Procurador Fi ca( ílC o me~~brQ
dó Tribunal do TI1C OUl'O, especialmente ~ncal'

regado dc dgiar sohre 11 execvç'lo das Leis de
F,lzenda, Será s.ub tituidp nos impedimentos,
p'or quem o Governo interinuQ10n e nomear.
Vencerá o orden.ado de ?:80'o:t/:> ri.' ,

Art. 20. Compete ao Procurador Fiscal:
§ 1. n Intet:p(lr o seu IJarecer, pOl' cócripto"

sobre todos os 'nego cios dó Tl'ibunal Ç/\.Ie ,ver
sarem sobre objecto ue execllç'- o de Lei.

§ 2.°. Promover o eon en'cioso l.] Fnc:Jda
Publicâ, fisca!isanrlo a", excc~çges dell~' irdi;
cando os lneios legaes par'a compellir o deve
dores. remi' ''15' e represelltando ao.Tribun.d a
ncgligencia aos Juizes encarregados (1a rnes-
.. _ -l I I .. I 1

mas execuçoes. í

§ 5. ° PI;opôr uo Tribúnal todas a medidas
que entender nece saria para o m,elhoramento
da administração, arrecadação, distril}uiçãl,l e
fiscalisação da's rendas publicps e bens da
Nação.

TITULO II.

CAl>ITOLO L° -:Da Secretaria do Tdbunal do TbesoUTo.

Art. 21, A Secretaria he a Reparlição por onde
o Ministro d'Estado dos Negocios da Fazenda,
é o Tribúual do 'fhe ouro Nacional, e o Inspec
tor Geral delle, farão expedir suas resoluções,
instru'ccões e ordcns ás Thesoul'aria das Provin
cias, e'ás demai Estações de Fazençla.

Art.' 22. Esta Reparlição ted por Chefe o
Inspector Geral, I: por Feus Empregado hum
Official tUaior, que será nomeaclo á propo la do
Tribunal, ç. "eocerá o ordenado de I :200:t/J rs. ;
ql1àtro Officiae e quatro An\anuenSI~s, que,
serão nomeados á prop.osta do ln pector Ge
ral; e venccriJõ o Officiaes o' ordcnado dc
800:tp "s., e os .Ámanuenses (1 de 600:tiJ 1'5.
E tes Officiaes cobrarilõ os elUolu'mento; dl~

braçagcm que até agora pe~cebião os d'o cxlinc-
o Concelho da Fazenda.

Art. 25. Além do expeclio.nte a cargo dc 'ta
Reparlição, compete-lhe lambem a expeC\iÇáo
de tilulo~ :?u diplomas parI/. lod~s oli Emprega
dós de Fazenda, qualquer que seja a .ua cla e,
e bem a sim a e cripturação das concliçõc: 1c
contrablos e adminislrações de rendas nacio·
naes, e,seus rcspe<:t)vo Alva~3s de. Corrente.

Arl. ~'4. lIra a escripturação que e dCI'c fa-
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zer nesta Reparlição. hal'erú o numero de liuos
que o Inspector Geral entender necessarios ; sem-,
do os principaes ahertr,s, rubl'icados e encer
I'ado~ pelo mesmo Chefe.

CAPITULO 2.° - Da Conladoria Geral da Revisão.

Art. 25, A Contadoria Geral da Revisão he a
Repartição pela qual o Tribuna 1 do Thesou
ro Nacional excrcita _a sua suprema ill5pecçã,)
e fi5calisaç:io da receita e despeza geral da
Nação.

Art. 26. E ·td Repartição tera por Chefe o ,Con
tarlor Geral tio Thesourn, e ter;, hnm OliciaL
~laihr com o ordenado de I :600;jj) rs" seis I. o.
Escripturilrios com o ordenado de I :200W rs. ,
e 8 2. ao com o orJenal-Lo de I :ooo;jj) rs.

Art. 2i. Nesta Repartição al'-se-ha tU'lo quan
to compete e se incumbe ao Contarlor Geral no
c;l.pitulo 5' art. '17 da préselltc Lei, ~, além
disso, na rnpsll1a Repartição.

§ 1.° Serão devi..Ihlamente ernmassadas. nu
merica~e chronolo,gicnmente, tOllas as ordens,
I't:!'o.lpçõcs e ins{l'ucções e;<pedidas pelu Tribunal
sobre a dir~cção, arrel.:adação, contabilidade e
e fiscalisação liaS}"' nelas nacionaes; e on fim do
anno entiadernadas COlO o seu re,;pectivo index.

§ 2,° Serão tambem emmassallas e encader·
nadas, corno no § anter,edente, todas as mercê"
de remuneração ào:: senicos.

§ 5.° Suho passadas' todas as qnitações que
se del'em ás Estações,' ou illllividuo' que fôr~m

cne w"egilllos de arrecadar, administr'ar e distri
buir dinheiros publicos,

§ 4. ° A fllrmação d~( folha geral do assenta,
mento de toJos os ordenados, pen ões e tengas
que se hiljão de pagar, ou seja pelos cofres úa
Thesouraría Geral, ou pelos da" Thcsoul'ariao5
da Províncias, gnardanúo a del'ida sepal'açilo do
que hou vel' de pertencI'r a cada huma ela' dilas
Thesoururias, e extruhinLlo da folha geral, até
o dia 15 llc Janeiro, allnualmentc, a folha parti
culal' que deve ubil' Ú Il1lpcl'ial A signatul'a ,
pertencente á Thesoul'aria Geral do Trib.unal do
Thesouro.

§ 5. 0 A formação da folha geral Llo a§senla
mento ele todos os proprios nacionae' , COIU di,,~

tincção du" Provincias n que pel'tencerern, decla
ranuo-se em caUa hum assento ou verba o titu
lo dá Dcqui:;ição, as respecti VilS confrontações, la
data UO despilcbo para a encol'poraçáo, e o vol,19\;
do objecto e'll:ol'pol'ado. Este valor será Jescripto
pOI' extc,nso uu texto, e lançado ú llJal'gem ,em
algari mo, " •.

§ 6.· Esta Cont,adoria oecupal'- e·hª" tambem,
por di tdbuição do Contâdor Geral, do nego,
cios da cOlllpetencia, da Repartição que fôrcm
re/atiro ao Trib110al tIo Thesouro c ús Provin··
cias do 1111 pel'ia.

§ 'i'" Ne ta Contadoria se escreverúõ tambem
os li vro diario e mestre. e o da receita e d-es
peza do The our~ro Geral do Tribunal do
Thesoul'o, sen,lo 005 dous primeiros escriptos
pelo OliciaI Milic.1' da ContaJol'ia, c o terccjl'o
por hum dos 1.°' Escripturaril's.

A'rl. 28. Cumpre a este 1.° Escripturat;io:

§ I.· Fazer lançam,ent.ÇI em livro para esse 6m
destiuado de todas \IS guias e conhecimentos cm
forma, quer de receita, quer de tlespeza, que
o Thesoureil'O Geral hotiver de faze... na fôrOll
d art. 52,

§ 2. ° Examinar a legalidade dos documcnto.
que sel'Vircm de base ao:' conhecimentos em rôr.
maj , os quaes s,erão POI' elles assignados para ft..

rificaç;"o da sua responsubilidalle.
Act, 29. Para ii escripturação do 'lue fica a

cargo pesta Repartição, além dos livros rriario e
me'stçe', e elo da receita e despeza do The ou.
reil'Q Geral, ha vel'úõ o~ livros auxiliare' 'lUe II

Contar1or julgar [leces5arios. devendo ser os li.
vros principnes abertos, rubricados e encerrado
pelo Pre idente.

C,'PlTULO 3,o-Da Thesouraria Geral do Tribunal
do Thesuuro.

Arl.- 30. A Thesou.ruria GeTal he, a Rep:lI·tiç.ãn
eela qual, o Tribunal. do Thesouro realiba a cffcc.
th'a arrcca\laçiio c .listl'ibuição das sobras da.
Thesoul'arias uus Pl'ovineias do Imperio, e lle
tatlos aqu,elles fundlls que não fôrem privativos
das me.'mas.

Art. 51. Nesta Repartição se verificaril tudo
quanto l.:ompete ao seu Chefe, que serÍl o Tlic
'ollrt:il'o Geral, o qual terá hum Fiel, e de 01"
Jeuaúo c para quebras 2:800:tíJ r'.

Art. O!!. Compete ao Tbesoureiro Geral:
§ I." Fazer entrar nos cofres, ajudado pelo

Fi .. l, e ú vist~ ~e guia da Contadoria, to.la as
sobras que das Thesourarias das Provincias do
Imperio fôrem rcmettidas pora o Tbesouro I 011
por este sacadas sobre aquel!:ls.

§ 2.° Fazo::r sabir dus tlito" Gofres, &jutlado
pelo li'iel, totlos os ~omput9s neces5ario' para
as de pezas ordcl/adas pelo Trihunal.

Ar!. 35. As desp~zas geraê~ do Impelio Slio
re1alil'a5 ú ,livida publica, e ú manutenção do
Govemo e defesa do lmperio" a saber: a dota
ç~o da-Cas,a Imperial, o Corpo Legisllllivo. O

Concelho de Estado, os Supremos Tribunaes de
Jusli\;a, Ch'il e Militar (emquanto existir), o
110 Thesonrp, os iUiniJ,lros e S"cretarios tle Esto
Jo, e tud.o que hc I'elutivo ao Exercito, ~larinha,
Esüolas ~1 aiores de, Inslrucção Publica, Diplo'
macia e Correios lUaritimes.
'Art. 5!(, Q ler o rocebilllento • quer a pugn°

mentq, serã/) precedidos de gubs 11 conhccimcll'
~to;, e lançados pelo 1,° I::scriptural'Ío da Conta
doria de Revi,ão, com indil.:ação elas rli[ercn1c,

e peJies de moe~la em que fôrem feitas. e c~r

colulDna dil'ersas os seus respectil'os qUillllitilll'
"OS eID cifras n umerícas.

Art. 55. Est~s asselllo- erão aSõignados pelll
Thesollreiro Geral, pelo clito I. ° EscripllJl'ario,
e pela parte, 'Ou O sen PI'ocurauór, C(v3nt" á,
despl1za~. , ~

Art. 56, O ThesoUl'eiro Geral aprcsent3ri~ nO;

dous primeiros !lias de cada sem.ana ao Presldcn'
te CID Tribunal o balancete-dl)s cofres Lia 'cmana
antecedente, e o de c<\da m.ez sera authentic3110
com os competentes conhecimentos em rórrua,
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eassiO'nadoi pôr elle ,21 e polo .... Escriptororio
que lhe sene L1e E~crivão. _ • <J

&rt.<,57' O Fiellfefá nomell'do pelo Thesou
reiro Geral, qye filfllr~ respOll~vol pelo desem
penho do~ seus deveres' ,.bem como pelo que elLe
fileI' na gestã()'dos negocio~ a seu cargo, poden
do exigir' dcUe as fianças 'que j,ulgar oecossarias.
Vencerá o ordénado aTÍnOltl"Ue I :O()O:t/) rs. J <

Art. 58. 0·I"·id' substit'uirá o Thcsóureiro Gé
ral em sua falta, por 1 irnpedimertt'o legiti o,
na! operações ile entrada e sallida d-ós dirilieirós
foblicos. ' " I,

Ar!. 59' 'O Thesoureiro l!;eral I prestará fiança
idonea li todaslls faltas que possão haver no cofre.

C<\PITGLO 4.· - Do CaI'torio do Tribunal do Thesouro.' _
f' ,- r

Art. gO. O Cartório he o ArchiTo do Tdbuoal
do 1'h050uro onde devem ser depositados) - com-

o ' dffiQlla e seguramente) todo,s os papeis vlOdos e
totlc~ os Tl'ibupà'es ou Rl.'parti~ões que tiverem
relação com a Fazenda Nacional.

Á I,IT O C ~. . • J. "art. 'II. - artorarlO sera nomeado a pro-
po!la <10 Jn"'peotor Geral, e ;vencerá o ordenado
de 4no.Jt> rs. , além des emoJuméntojs d\! :;~p J rs•
por cerlidã que não passe de huma folhá ae pa-
pcl; passando,,'xencerá a 1601'S. por éada",pagi
na, e 2001'S. de buscas por anno, conlado do se
gundo em dianle, depois da enlrada dos p,apeis
no Cartorio. Terá, hum Ajudanle nomeado pelo
Inspector Gemi, com a approv~fão do Presidente,
'encendo o onlenaJo de 500:tJj rs,

! importancia d'as busds não po~erá em calso
algum excedêr a 4:t/J rs. ; > e to~os os emolumen
tos,serão di vididtÍ~ em 4 partes, p para 9 Carto
rarlo c I para" Ajudante.

AI't. 42. He lia obrigação do CaI;tol'ario:
S.. ' Ter todos os papeis vindos dos (lifferentes

Tribllllaes c nepartições de Arrecadllção extinctos,
cque ficão debaixo de sua guarlla~, com a indj
~ção do Tribunal ou Repartição donôe 'fierão
ecum os respectivo~ inventarios; e quanto aos
posteriormenle recebillos, fará relações segundo
Icrtlem chronologica e numeric'.!, com declara
~o da3 materias recebidas, e de cada huma das
Repal'tições donde vierem.
S2,' Ter a seu cargo e fazcr ii sua cus~a o

15 cio do Cartodo e a despeza dos Amanuenses
que forem precisos.

Art. 43, O Inspeclor Geral fará com que este
Cartorado cumpra I'estrictameute os seus de
lere. .....

Alt. 44. Os membros do Tribunal do The
50l1ro I~oderáõ tirar do Cartorio os livroi; e papeis
que ([uittlrem examinar, deixando recibo em ,pro
locolo para eSde um destinado ..

TITllLO m,-Das Thesourarias das Provincias.

(1P1TaLO 1,' - Da formação e altribuições das Thesoura-
rias de' PTovíncias.

IAlt. 45. Haverâ cm cada humll das Pro"incias
II) Imper'o bUITIa Repartição de Fazenda Publi
II, denominada Thesouraria da Provincia de:...
I Ar\. 40, Esta~ Tbe ouradas se comporáõ de I
n[lector de Fa7.enda, de I Col1tador e de I Pro-

T,O!(O VII.

curador Fiselíl, e serão subordinadas ao T~ibu
nal do Thcsonro Nallionll~, e uesti~ada5 fiara a
admioistração, arrer.adaçã(l, distribuição, éO,nta

fbilidade e fiscalisação de todas as rendas publi-
cas da Provincia.

Art. 47. Os Gontadore~ da Fazen-rla de Pro
v-ineia, e os Pl'ocuradores Fiscáes assistit·úõ ao
despacho, e terão sómente \'oto consu Iti vo, com
obrigação lodavia de darem conta ao Inspector
Geral do Thesouro, quando entenderem que hou
ve desserviço publico em algum despacho,

S'er,ão responsaveis pelos s.eus votos que fõrom
oppo.tos ás leis ou conlra o intel'esses da Fazenda,
e de 5·, se 'fOrem manifestamente dolosos.

Art. 48. A' 'excepção das clespezas determina
das'por léi t n~nhuma outra será feita nas The
sourarias de Provincia, salvo em casos urgentes
o extraordinarios que não admilláo a demora do
recurso ào Tl'ibunal do Thesouro, scm prejuízo
do ser\'iço publico; e só então as Thesourüria~

ou os seus ln pectores compririJõ as ordens tle
dcspezas que lbes l'ôrem.dirighlas pelo 'Presidente
-da respectiva P"uviocia em Goncelho, oqual, to
mando sobre si toLla a I'espoo~ab.ilidade) tiar{.
immediatam.cntc conta dessa de peza ao ~linistro

da Fazenda, Pre~idente do The>,oUl'o.
- j Art, 49' A's Thesourarias 'tle PróYirici'as serão
annexas J Coólad.oria, I 'l1hesouraria e I Secre
tária, com a~ d'enóminaçãõ da Provincill a que
pertencerem, e com as attribuições c cncargo's
declarados nos seguintes Capilulos.

Art: '50. As 'Thesotfrarias de Provincia despa
chárúõ naS Ilegundas, qual'las e sextas feit'as, c
nos outros dias, quando aquelles sejão impt:,di
dos, e Das Casas dás Thest>uraria's todos o nego
cios da sua compefenciã.

I

CJ.PITULO 2.' - Dos Inspectures de .Fazenda de Pro\'iilci~.

Art. 51. O Inspector de Fazenda de Provincia
he o Chere da Tlie ouraria de Provinda, e que
diariamenle despacharú os negocios do Expe
i:liente, Estes Inspectores serão propostos pelo
Tribunal do Thesouro, sobre informarão do ln
pecror Geral, e só serão amovi veis por propo la
moti "ada cio mef!mo In_pector Geral, preccrlr.ndo
informação do Pre idente da Provincia em,Con
celho e audiencia do Inspectol' que se houTer de
amover.

Art. 52. Na correspondencia olicial, reque
rimentos' e mais papeis que fôrern ás Thesoura
Ti;)s, terão, emquanlo servirem, o lratamenLo de
Senhoria, se outro maior lhes não competir.

Art. 55. Ao Inspectores de Fnzenda de Pro
"incia compete:

§ (,. A fiscali ação <\e arrecadação admini'
tração, di tribuição e contabilidade das reuda·
da Provinci'a.

§ 2.· A execução da delibera\=ôe- do Tri,hu
nal do Thesouro, communioando-as por l~" 'npto
ás respectiva csláções que lhe sejão uhordi
n"rla.

§ 5.· Inspeccionar todas as ildmillistraçõcs •
Recebedoria c Pagadorias das renda. publica
dá Provincia, adverlindo aos empregados em
quem achar negligencia ou defo:íto, e dando con-
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ta -quando precis,,~ew. ser corrigidos P01' meios
mais &ever.os.na.Cqrte ~fJ TribqnaldoThç~ourQ,

e naS P,l,"oyjp,aia ,o .l?Fesjdente, que cm Concelho
podel'á suspeDde·IQ~ e mandul1á pl'ocess,arf,:;e o
caso fôr para isso'.

Art. tlLí. Q'sIn net<t.ot;cll de J:'jlZenda darã aos
Pr ~de)ltllp das Provjnci'3~ em Concelho tod(IS é\'S
infon:na&jões c es \al'eciruentos que exigirem so
bre o estado ou. qualql\el: as uOlpto da Fazenda
Publica; e o d,a Côrte p ~I'ln'iijcia de Rio de Ja-
neiro qo TribunaL. uo ThesoulJo. .

Art. 55. Os IQ,spe.ctoros. de Fazenda d,e Pro
vincia, quando ~~.pediJo , ~erão substjtuidos
pelos respecti \'OS Contadores de F~en.E1a<

Art. 56. Nen~ul}1a arr,flmatação de çoptl acto,
ou seja de receit,a 011 de despllij),'pl1bl~ca da ~JQ

Tincia, será ul~itlDatla sem approvação d.o Pr(}s-ic
dente em COOC~U~til; e lJ3 (;ôrte e PrQvincijl d.Q
Rio de Janeiro s,t;m lIpprovação da TlJibunl\1 .dQ
Thesouro, os quães poJerúõ !Dan,dar que se 1'6

,nov(:lm os leiJões quaodo ptl\sumão que a arre
matação (:ai feita, ç~ntrl\ leio); ou Io:strncçõç~ I

;\,l·t 57' Os Inspectores de ,Fazenda de Pro
-vineia levar4õ ao. conhecimflnto do Presirden,te
em Concelho d~,re,,-pectiva p'rovincia o balança
da receita e.dq~pei1la qo all110 findo e orçl\roento
do anoo futuro~ pã1a. tl&te I'eme.t~r par~ o 1;111IJu
ual do T1J!!sol.\ro com o e~ pa~ ecel', depei~ d~

fazer o e.xame'materiàl e moral deiL s; e na CÔF~e

e Provincia do Rio de Janeh:o ao IQSpeetaI; ~ll

ral do ThesoUl'o.
Art. 58. Tambem levaritõ pq copia, llté 9.dia

6 de Dezembro, ao,conhecimeoto do Concelh9
Geral da respectiva Proyincia, o balanç,o e 011

çamentQ de que trala o' aI:tigo antecedente.i' e
ministraráõ os esclareojmon~9s, que o mesmo
Concelho julgar necessarios para as reflexõe e
repre entãçõe que à tal respeito tiver de dirigir
á A scn:bléa GeJ;al e ao Podor Executivo.••

Art 59' Estes balanyos, serão acompanhados
de 4 tabellas na fónma indicada no ar~. 1~, d~sta

lei, rclativa,s Ú re·cejta .. de~peza, divid aptiVa,~

passiva da Proviocia; e mais auuas 2 rlllatiíV~s jÍ
receita c despeza g.eral -do I,Q1pcrio, feita 't1
Provincia, e pela fórma indicl\~la, nO"'Qit;l.qo
art. J 3. J.

CAPITOLO 3.0-Dos Contadores de Fazend:l de Provinci:r.
I , J

Mt. 60. O Contador de F"zenda de ProvinAi-a
he o Cbefe da ·Cemtadofia; he propq,sto pelo Tr~:

hunal' do Thesouro,' prec~endo iofor)llllçãQ'~o

lo pect{)r .de Fa~od'll da F,rpv.ijllcj.a; e t()àos os
seus subaltel'Oos eriio nomeados pelo InspectOI;,
sobre ua proposta, e a.p,p 'ovados pel\> Tr~blJoal

do Thesouro. ': ' -
Arl. 61. Os Contadore de FazIlQc1a" debaixo

.tia direcção dos lo pectores, regulllráõ eU} suas
Contatlorias o trabalho da escripturação e con
tab 'lidade da rendas publica das su~s Il~'ovip'

eia , tendo por ba c a e cripturação mercantU
por parLich dobradas, e tomaráõ o.Qnta a todos
o AlIministradores, Contadore , ExactoI'es e Dis
tribuidore das meslDas rendas, quaesqoer que
ejão 0_ denominações.

. Ad. 62. <;ompeto aos C'ontadorcs do Pro ia.
cia :

S J •• Fazer em.ma~sar, segu.ndo a ordemoll1lle.
Jlica. e. cbl'QndlÇlgjQa, toda~ AS ordens ou Reull",
.,çõe e Ins~rucçõe~ exp.edidos .pela Tnesourarq
~rllvincial, ~obre a direcç,ão, a 'eeadaçõo, admj.
fi' :~ração, di tJibuigão, con!Âb ilida'de. e &sealiq,
çi!o das reot.!@ pulilip<\sr da Provincia, e faze-lis

_ @adel'nar entp buO).tÍnd6xJ d soas materias.
rSl~' o F,,~er,.pa&Sar todas 'IS quitações tpIl11e

~llm ils Estações ou indhiduos que teDhão sidI
encarregados dé arrecadar, admioistrar e di '
(b~jl( o:s dinbeiros publicos da Provincia, sub..
~ endo-as depois de examinados.

S 3. o Fazer escripturar pelo respecti-vo Official.
M.aiol"o 1i>iario e Livro Mestre.

S 4· o Determjnar os livros au iliares que fi\.
rem precisos para facilitar a escl'ÍDturação do

j \ D" J I tme 'il)o 1al'lO.
Art. 65. Nas Contadorias ak Fazendo da~ Poro.

,iueias se formarúõ os foÜ1a~ p~hi1:ulares do ~s
sentame~to de todos o's o,rdenados, pensões e
terlgas que se ,hajão de pagar pel s Cofre dai
ll'Jesourarias das P,'ovincias para ser assignn'di
}fe) resr.ectivo Inspector de Fazenda.
. rt. 61f. Na mesma Contadoria se formarÍl O

ã ~edtamento d'e todos os proprio; naciooae dI
r-ró-vincia, 'declarondo,se em cad'a \'erba o lit~
da aC9Jisição~ as :mos cOQlrontações, a da.ta di!
'despacH'o para a incorporação e o seu valor.
Fste 'valor s.erá escripto por extenso no leIto ~
lan9ado ú mar8'em em algaris~o.

:Art: 65. Nas mesmas Contadoria se farão o
balanço da receita ed'espez;a da Provinoia e as
Tabellas determinadas nos arls. 15 c IJI na
parte que lhes respeita.

Art. 66. as Contadores de Fazeoda das Pro
.vinma;; serão tmb tituidos pelos Officiaes Maio
rl:S e estes pc o~ seus immediatos, seguo4~ ~
ôrde'm era antiguidade.•

I •

I, ,

CAPl, \lLO 4. 0
- Dos ~ ~ul'?iros de Far.enda dai Pro

VlnC13S.
-I •

Ar!. '67' Os Thesoureiro, de Fazenda de 1ro
vincia são os Guardas do's cofres da T lesour.arla
da Proyincia. Guida'1'úo1·debaixo da dire,cção des
Iuspectol'e c auxiliados pelos FIeis cm l'e'Qcper,
guardar c distrib oÍJ' todos os rendas publioas que
fÔl'em arFecàdad'as na Provincia.

Art. 68. Qudr a receita quer o despeza sera
feita, precedeQdo os termos declarodos 00 arlS.
54 e 55., : '
- :Art. 69' O Theso1ll'eiro da Fazenda da Prec

v'ind-a apre.étJtará ad Inspector della o. balancete
dos cofres, no tenipó e forma declarados 00

art.· .:36-.
Art. 70. B um I" Escripturario da Contad,oria

'.J.a Pro vincia fará Q lançaII1ento da sua receita e
despe1.a, e examioalú 'a legalidade do documeo'
tos, na fórqJa determinada nos §§ 1° e sode
_art, 28.

Art. 71. Os· Fieis serão nomeados pelos Tbe:
ponreiros da Faze(lda da Prorincia, e o snbsJI'
.tui<Cáõ.nos te.l'mos do art. 38.
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ArL 72. Os Thesoureiros da Fazenda das Pro~
,il;cia~ pre$taráõ fiança idooea, ,antes de entra
,em cm exercicio., a todas as faltas que possão
bafei' nos cofl'es.

Art. 75. O Thesoure'l'p d Fazenda da Peo
dada do Rio de J,aneiro ~et't\ o Thesoureil'O G.~

ral do Th,esouro Pu~lico acional" c nãa terá.por
ÍJIO outrD vencimentQ.

"tITULO 5.· -J)as Sec.I:eta:rl;is. das Theso'l1rarins JãsJPro-
viopiAA· , - l

rt. 74. A Secretaria lie a RepaI'tiseão por onilé
ot!lspector da Fazenda faz expedir sua,; Re~olu

~ões c ordens.
Ar!. 75. Além do expediente a setl ca'rgo',

compete-lhe igualmenLe a expedição'dos Titulas
ou Diplomá dos empregados de Fazenlla tia
frovincia" como o mais ql\C' consta dO'art: 28.

Alt. 76. O Inspector da Fazenda determinarft
onumerO 'de livros que enlen der Oeces ario parà
• 5110 e3crip turação. 1

CAP1TV,LO q. ° - Do Procurador F;iseaJ.

Ar!. 77, C) Procurador Fi cal pe o membro d,
Thesfluraria de P"ovincia para os fin declarados
n05 S§ 1°, ~. e 5° do art. 20.

.\'I't. 78. O Procurador Fiscal Soerú nomell'do
pelo Tribunal do Thesourl> á proposla'db Íi 
peeLor Gerol e sobre infoonação dos Presidentes,
pelo que re.peita Íls Provincias. O proposto serâ
pessoa de notaria probidade e ioLelligencia em
materia de Legislaç~o; e quando imp dido., serú
ubstituido por quem nomeai', lia CÔI'te o Tri

hunal <ln Thesouro, e nas PJ'o'vin.cias o PI'C, idente
,em Concelho. r , •

, -
CIIITULO 7.° - Do numero e ordcnadus do~ cmpreafldos

das Thesourarias de Pro.ioeia. l)

Art. 79. O Inspector de F-azerrda da Pl'<Hin
cia do Rio de Janeiro teril d ordcoado'5:ooO',j'b
n. i o da Bal~ia, ,Pernambuco e lHar~nhão,

2:40o;jj) rs. ; os de Minas Gcr~es, Rio G~ande do
Sul, S. Paulo e I'arú , 2:0POWJ·l's.;- os de 5~ÇlLil
C~lhapina, Alagôas, Parahyba c Ceara, I :200W; •
n.; c os da mais 'Proviociíls, 8oo;jj) I'S, <

ArL. 80. O Contador da Pro\'incia do Riç> de
laneiro terú de ordenado 2:,~00;U; 1'5. , o Conta
dor c The' oOl'eiro das Pro"inC~[l:; da llnhia, Per
Q~lDbuco e Maranhão l<!rão I :6oo:t1> 1'5,; o, do
Rio Grande do Sul, S, Paulo, l\Iinas Geraes c
Pal".I, I :200:t/J 1'S, ; os d Santa éatharina, Pal'a
hybn, Alagôas e Cead, 8oo:t/J rs. ; e os tias Illais
Pro\'jncias 600:jj) 1'5.

Art. 8,. O l'roenrador Fi cal u'a TbosoUl'aria
da Pro\'i'neia do Rio de JaoeÍl'o veocerá· o orde
nado onlíual de I :400!/tJ ris.; la das p'ravino'ias da
Bahia, Peroambueo e Nlaranhão o de I: 20U:jj) 1'S.;
odo Rio Grande do Sul, S. Paulo, Mioas G-eraes
ePoril, Soo:t/) rs.; o de Saota Cathal1ina, Alagôas,
PiU'ohyha ~ Ceará, 65o;jj) 1'5. ; e os das de Dais
PrOvincia 50o:jj) rs.· I

Arl. 82. O Official-Maior da Tbesoural'ia da
P~Qvinciq do Rio de Jao~iro tfJrâ de' ordéllacl9
1:400""" rsw,,· 'f ,

Art. 83. Na Thesoucaria da Pl'.ovincia do Rio

.de Janeiro, além do~ oD;lpJ'egados declarado _nos

.artitfos II ntecede,ótes,ha vera.4prillllJÍl'OS Esc}'ipt,u
J:arioscomoordenadode 1:0.0 :t/>l'Ij.; 6~CB'Ul~dos,

com Soo:t/) rs,.; 1;,4 tel'cl\iw , l:qm .6oo-:t/:J .rs. ; I
Ajudante do The oureiro, ,ç.o~ o,o.l'dooildo de
J :ooo:t/J rs.; 2 Fi~js do +111l~Our~iro, CO)11 ?OfJ:tj)
[s.: I The oUl'eiro pos ol'denados c addições
llljudas, outro do sella uo paB~1 c dec,irua d<l-s he-
.raoças, cada hUID COD;!, ord~.l!lUd9 de SC!0:J:/J I'S. ;
I Omcial-Maior da Secretariji ,: C{)I;Il (l,or~ellado

.de .l: ooo:t/J 1'5.; 2 OJli.ojjles d;I)DeSma, com 8oo:t/J
l' .; e :2 Amanucnse > com 6po;jj) r$.; I Porteiro
da Thesoijrari.a , com o ord~Ddo de 600:tl> rs. ;
.ç 2;C\ln.t~nuos, cp!n o de 4ou:tJ; ,1'5,

Dous dos segun.dos Escripturarios servirúõ de
l':scrivães da Repe,ita e Despeza p The oUI'eil'OS
d.os Oi'dcnadosj Sello. J I. _

Ar~. 84, O nljmel'O (lp effipl'l,}gndo das The
sourar41s da delÇlais PJ'(\'V*~cias e , cus ordena
dos serú propo Lo p,elas meSm, 5 Thesourarias
depois d,e çlitarem :5 mezes e.W ll.xercicio, rc.met
teodo pS propostap aos Pl,'e idcnles elD Conceltl.O,
para estes as dirigirem ao 1;rib'Ul~i\1 do The ouro
.com Suas ,informações e. obscl'\'ilções, afim de
serem soomettidas 4" anp.r.Qfação da Assc;mbléa
~eral ; podendo o mesgIo :r i)lu}lal pôr em t: e
cução., interil)a~eQte as que juJgar cnnt'll1'lDeS
com as eircumst,anoias peçv\ieEes da3 l'especti a
,Proiincias.

-TITl1,tO IV, - Dispo ições Gerae .
$.... J... J:.i

CAPITULO UN1CO.
) 1

• 4-rt. 85,. A cor1'espondeocia- do T.riJJUna~ do
.TJJesouro.c,001 as Theso~r.a1'i;ts da PI'o\'incias, e
desta com o mesmo Tribuoal / se {arq pelo jn
teemadiq do PresjdeoLeS da P,I.'p,viocias" oS,lLuaes
pgderáõ fazei' as obsenações que jlllgarem coo
v~1I1ientes.

:AI't. 86. Est~s corl:aspondencias e todo~ os
aclos e' .Q11~Jeos do Thesou.ro, dirigidos ás Est,açõe
P.p~lica!l,. se publicarú.õ immediatam ote pela im
p '.'osa, sal \'0 quando o segredo fiir ~1cce , ario
parp O P9lU exito ele alguma negociação, caso
eln que a publicação se fará depois 4ue e.1la Ivr
coocluida.
, Art. 87' O {'residentes da~ P«l\incins em
C.Jlnc,dh )uarão coo~a ap Tribunal do Thesouro
de q,ua\gller abu o 011 de vio que observarem na
administração, a.rrecadação o distribuição das
~'endas da Proviocia, e poderâõ uilpendcr ill
tAr~oamcnte a tran a~ão pl'ejullicialá lj'azen da [lu
bl~ca quando o lnspcctgr da Fazelld\l da P.ro-
"incia a não cordja,. ,

Art. 88, Todas as di posições do Alvarâ ele 2S
de Juóho de 1808, nos tits.~:?·, 4°. 5", 7° e 8°,
captÚlUãq t;ln vigar, tfazen49 Jp.al't,~ elesta lei em
tudo. que, pox elIa não fica ljey.qgll.do.

Art, 89, A. sim qUI:) fôrero nomeados.o mem·
bros do Tribuoal c4> Thesqur.o ~acional, iqslituir
se-ha, -por mc\o rle dell:.gad,o~ h.abeis e aU, lel'os, o
exalDe de que traLa o art. 9°;. e sómente rlepois
desse exame, o,u ii medida que se fôr fazendo,
serão estabele.cidas ou irãb sçodo montadas a
Ílepartiçõ,es de Fazenda 1'~org~oisada5 por esta lei
oas differentes l'l'oviocias do Imperio.

58**



ANNO DE 1831.

'Árl. 90, J Fica extiucto °actual EI'ario e o Con-
, eelho da Fazenda••As justificaç~es que até agora

se faziãó neste Tribunal serão feitas perante os
Juizes Territoriaes., com' alldiencia do Procura
dor ,Fiscal; c, as sent~nças que nelle- se pruferi
rem a favor dos jl1~tificantes serão sempre appel.
ladas ex-officio para a Relaçãl.l do Distl'Íct'o,
sob pena de nullid~de. Os Processos ultimados
dos justificantes lhes serão enlregUes sem, depen-
dencia de trOlslad'Osl' .l: l.

Art. 91, A Jufi'sd~cção' Cóntenciosa que exeJ
citava o mesmo GObcelho exlil1cto, fiCOl perten
cendo ao' Juizes 'I1ér\'i1:ol'ines , com recurso para
a Relação do Districto, guarJ'lldos os termos de
Direito.

Art. 92, 'No's processos em que por esta lei se
exige audiencia do Procurador Fiscal nos lugares
onde o não houver' fará as su~s' "e~es a pessoa
que fôr nomeada pelos lo, pectores da Fazenda
sob proposta dos J úizes Tel'l'itoriaes:

Art. 9~' Os actuaes Conselheiras-da Fazenda,
os empregados do, tI!esmo C'lncelho, os do Era
rio, os das JIJl1l'as de F1azeoda, que se fOl'em exr
tioguióllo , e os dos' outros TI'iblrnaes e Reparti..
ções jil extioctas que \lencem ordenados, terão
direito a ser preferidos,' sendo hahei's para as Re
partições re ,rganisa'das pOl' esta lei, segundo a
aplidão professional >de cada hum.

Art. 94. Os Conselheiros da FOlzenda que não
fôrem empregados nas ditas ltepartições, serão,
não tendo outros vencimento iguaes ou maiores,
aposentados com ó"ordenado por inteiro, se ti
verem l\uis de 25' annos de se'I'\'ico, diminui-odo
~e o Grd~nado propord,i'onal,'oelfle no.? que tive-
rem menos. I , ,I 'j J ,

Arr. 95. Os odtros empregádós que pelo exa
me instiluido fôr.em reconlleridos como 'inhal'leis
para conlinllarç.m no sC1'\'iço, st~rão aposentados
pt:la mesma. maneira. Os que fôre01 reputados
habeis, c todA "ia ficarem desempregado', couti
nuaráõ a vcncp,r os ordenados que tiverem,. fi
cando addidos ús Repartições rcorgOluisOld&s pOlra
sel'virem no qlle convier, até que llóljão vagOls
em que sejão admittidos. '

Art. 9(j. Não se admittiri. , d'ura cm diante,
para o ser~iço da FOlzenda pessoa ,algn,rna senão
por concurso em q~em e \'crifi!(lle que o pre
tendente tem os principios de gmmmatica da
tingua naclOnnl e da cscrirtüI'a~ãl) por ,partidas
dobradas 'é calculo mercantil, 1I1tindf' a i 'to boa
ietra, bOOl 'cowlucta moral c id~de de 21 annos
para cima: 05 casados, em i'gnal.Jade dl~ eircnms
tancias, 'erão pref!:<ridos qos solleir()~,

Art. 9" A'an!iguidadc, no C,ISl' ue igualdade
de merecimento 'c aptidãi> prnfh 'ional, reg!llará
o accesso dos Officides de Fazenda, par-rl serem
promovidos do etúprego tIl:: menor Ó1'denad'o
para: os de maipr; 00'C'3S0 poré II r1(~ Illlsigualdade
c apti\lãu .el'h prefel'idO" o m.ais li !''tl);' I

J :AI,t:'g8. As, C&m'missões 11.;0 pl'\ljutliéüo o di·
reito de antiglfidaâe qu merecimehto. .:..

Arl. 99. <:h empregados lIe [o':I7.elhla despacha
dos pOlra as I divel'sas Pro"incill do IlIlpedól,
removidos de humas, pâra oulra!; ou tm 'Oom
missão, reeeberáõ, !l titnlo de ajuda de cuHo

·*8;:

-pára despp.zas de viagem, a ~. palte dos seusres-
pectivos ordenados. '.

Art. 100. Os OOlciacs-Maiores da Secrçtaria
do Tribunal do Thesouro e das Thesourarin~dI!
Provincias, além das 'iobrigações que lhe in.
cumbe o art. 2ã, cap. 1°, lit. 2°, servirhõ de
Secretarios para e~crevereJ1l 'os d'cs[fuchos e 11
actas respectivas em livro a e'sse fim dc~'tinado,

'U Arl. 101. !Em to rias ,ãs Casl5s da-Administra.
ção, Arrecadação, Fi'scalis'açiio, Contabilidade e
de Fazenda:principia""l 13 LJ'abalho em tod\ls osdlll
que n;io fôre~ Domiugos, Dias.Santo~e de ,,,a
Nacional, às 9 hõras da maphiia e findará àsJ
da tarde; salvo nos casos extraordinarios em
que poderáõ. os Presidentes providenciar a tal
respeito como julgarem necessario; em c~dt

hUD~a dellas haverá hum livro, rubricauo pel,
Procurador Fiscal da Fazenda, no qual sc escre·
crevCI:á . cm forma de mappa, todos os dias do
mei, e os nomes de todos os OOlciaes da Repar.
tição, afim de que, na ohamada n 'minai a que
se deve pl'ocedcr á hora <le principiar o tra·
,balho, em presença do Chefe ou do S,Cll im,me·
diato, se pO'são notar as faltas, pal'a serem, Pão
haveudo motivo justificado, descontadas dos oro
d,eoados e repartido o seu producto pelos outrO!
.o.fficiaes da mesma Repartição.

Art. 102. Nas Provincias mainres e que abem
do serviço publico e commodirlade dos po 05

-rôr precis,o estabelecer em alguma das suas prio·
cipaes Cidade:; ou ViIlas alguma Rc cebedoria 00
Pagadoria, o Tribunal do Thesouro na Côrlee
Provincia do,Rio de Janeiro, e os Presidentes em
Concelb:o uas outras Provincias, poderúõ, sobre
proposta dos respecti vos Inspeelores, e dando
conta ao Tribunal do Thesoul'o . estabelece·lo!
onde melhnr cO,nvier e marcar os 'respectivos or,
denados, ficando sujeito ii Olpprovaçii'o ua Assem·
bléa Geral Legislativa.

Art. 103. Os TlicsoUl'eiros não pagaràõ ord~'
nado a empregado algum ci vil, de Fazenda, L11,
terario e Ecc!esiaslico s',m que este,; aprescnle~

ãttestnção de _ua freqllencia, as qllaes de,er~o

ser dadas pelos Chefes respedi\'os, e, não O ha·
vendo no lugar, pelas CamarOls MUI'1icipaes.

Art. 104. Nenhum Cllefe de RepartiçãO de
Faienda podel'it propô.' para lugOlr. algllm dç ao
cesso sem que a SUOl-proposta. seja acompanhadA
da certidão do ponto respecli,'o ao omOJaI pro'
posto.

MI. 105. A Camara dos Deputados na Côrie
e l'ro"inci do Rio de Janeiro oomearit todos 01

a'nnos uma ou mais ComIIlL~õl~s dê seus llIe~'
bro.; para" á vista dos li \'1'05, linhas, r"lhas em~
-documentos originaos d\~ receita c de5pc~a

.tOdOlS OlS RepOlrlições, informaEcm sobre ~ua lega'
lid~9ll, e tudo o muis que c()lHier.

~I t. 106. Este mesi'ho /leveI' CU'll1pl'e IlIlS Pro
vincias aos ConcellLO~ G'l'ac;, o, C(uac~, ii fi I'
cIo RelOltorio da Commissão nu Comniissões, e
das obsen"ações q ue ,fiz~l'cm ,;nhrc tiS ducumentOS
originacs dQ. qUl! t.·Olta o ólrtigo :lntcccJc,ntc, p~o

porúó ÍJ. 'AsselIlbléa Gerol e ao PoJeI' E:<ecUllfO
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AVISO DE 4. DE OUTUnnO.

lmp. :lvulso.

Constando que os presos muit'ãs ve,zés reousão
prestar os serviços a que estiio condemnados,
ou que ã neces orios fi economia interna da8
prisões cm que se aellão, e quc outras "ezes deso
bedeccm, injurião e ill:iullão as autoridades cn
cllrrt>gadas da guarda e policia dos mesmo pre
sos, dc que resulta pl'opagar-sc o espirito de in
subordinação nos que habitão as ditas prisões,
com perigo c"jJcnle da tranquillidade e begu
rança C)ecessaria cm taes lugares; e cOl1vindo
providenciar a man eira cOfl'cceional de que de
vão J-ançar mão (JS cncal'rcgdrlos tio governo e di
recção das prisões, $CUl comtudo exceder ao, di
reito io 'ep:u:a,'el de pôr termo aos Ulales r.:sul
tantes de taes p'\(1ccdimcotos: a llegencia, em
nome do Imperador, dp.termina qae V. S. remet
ta por copia a toda' as prisõesas inclusas ln true
çõe' para inlclligeocia e execução à<l.s pcssoas
'nearregauas do gOl'Cl'1I0 e policia das mesmas.
D.:os guarde a V. S. 1TI1Iil.OS annps, Paço, 4 de
Outubro de IS3 I.-Diogo Antonio Feijó.-Sr.
Presidente da Relüção. '

171slr/Lcrões pUl'a cOl,'rerPiio Uos prcsos..,
ToJa; as vczes que o preso se recusar ao ser

"iço II que está cOllolemnado, ou que fôr neces
ado, para economia, as~eio e boa ordem da pri·

são, ou se fizer inqUieto, turbulento, que incom-

Mnnuscripto autbcntico.
I

Parlillipo a V. S., para sua inlelligericia, que,
em consequeOli:ia do I/lle cxpõz no seu oillcio de
honlem, ficão expedidas as orden~ necessarias á
Repartição da Marinha para que as partes sobre
pagas de presos sejâo dü'(re"tamcnte a V. S. , in
dependentes de actos intcrmedios que até o pre
sente sc prati::al'ão. Oeos guarde a V. S. Paço,
em4 de Outubro de )851.-0iogo Antonio Feijó.
-Sr. José Paulo deFigueirúa Nabuco Araujo.
Acha-se á p. 1 o4v. do Liv. Ilda Côrte na SCCI'e
taria da Justira.

AVISO DE 4. DE OUTUBRO.

primeiro anno financeiro' subsequente ú sua pro
mulgação, sendo ao depois alteradas óu confir
mada em cada lei do orcamenlo até definitiva
Resolução. •

Os ditos empregados exercitarúõ seus empro
gos por Commissão, emquanto se não verifioar
a dita definitiva Resolucão da Assembléa Geral.

Art. 118. Ficão derogadas todas as LeJs-, AI
varás e Oecrétos _que se opponhão á execuçãó
da presente lei. " .

Manda, portanto, elc. .Da'da no palacio do Rio
de Janeiro, aos 4 de Outtibro de 18.51, 10· da
lorlependencia e do I01perio.-Franci$eo dcLima
e Silva.-José da Costa Carvalho.-João Brau
lio J\loniz. -Bernardo Pereim de Vasconcellos.
- Com 08 registos competentes.

as medidas e providencias que íulg'àr~m uteis ,
remettendo-Ihes em todo o caso os ditos Relata
rias e obseryações.

Art. 107. Os Chefes das di versas Repartições
de Fazenda, n o caso de desobediencia formal,
poderitõ, com certidão do Continuo, autoar os
Officiaes insub9rdinados, e rernetteráõ o. auto ao
Juiz competeMe; e, para suspende-Ios~bastará a
falta de 15 diás uteis sem motivo justificado.

Art. lOS. O Triounal do Tbesouro Pl'Iblico,
em suaS sessões, terf! I Porteiro, 1 Ajud'ante e 2
Continuos, -rromeados pelo mesmo Tribunal so
bre proposta do Inspector Geral, tendo o Por
teiro o ordenado de Soo:tl> rs. ; o Ajudante o de
60o:tf; rs.; os Contiouos o de 400;jj) rs.

Arl. 109. O pagamento dos ol'deoados dos cm
pregados publicas, civis, 'Fiscaes, Litlerarios e
Ecc1esiasticos .serit feito aos quarleis depois de
vencidos. n

Arl. 110. q Corpo Diplomatico e Consular
serão .pagos çlirepta'ment~ 00 ;fllesouro Publie<:,
por SI ou por seus procUI'aclol'es, com atleoçao
ao cambio ,tliveaLo dos Paizes em que estiverem
servindo, e na sUa falta calculado pelo cambio
de Londres.

,Art. 111. O pagamento dos juros e amortiza
ção do;; empreslimos externos será feito pelos
mesmos agentes dos emprestimos com os com
putas qoe o Tribunal do Thesouro houver de re
metter directamente ou pclüs Thesourarias das
~rovin.cias.

E 'ta rem~ssa só sera feita em IClras de cambio
sacadas por negociames de intcirp-creditn, Gcan
110 exqnctas todás e qoaesquer Rep(arlições de
Fazenqa fóra_do Imperio.

Art. 112, ~1~nh)Jm Procurador Fiscal accurou
ladlO emprego de ju!O"ar, c os Irlembros das The
sOUl'arias não potleritõ ser Cooselheiros do Go
lemo.

Art. 115. Os Prcsidentes das Prorincias pode.'
ráõ chamar perante o scu Concelho o ceÍlpreg,,
dos das ThcsolJrari'ls c, das nutl'as Repartições
de Fazenda, quando lhe. l'ôrcm indispensaveis
alguns e e1al'ecimcnto~ ,'erbacs que por cll.es tle
rão scr dados.

Art. II{" O The';f1urcil'o que n,io tiver Fiel
nomeará no seu impedimentll pessoas de sua
confiança para fazer 'uaS "czes.

Art. 1.5, O Presidente do Tribunal fio Tue
SOUI'U apel'scntar!. Ú Assemb1é'a Geral, no prin
cipio de cada scssão, hum quadro da receita da
Pr'll'Íncia d"o· Rio de Jallciro até o ultimo de
Mnl'ço, c o da rcccila das outr:!s Pro,'in'cias que
constar dos halancos e balancete recebido até
o dito le~po.·. _ '

Arl. 116. O mcsmo' Pre idcnte rcmettc1'Ú ti
Assembica. Gcr~l, 1)0 princip'io dc cada ~c ã",
h,ulU Relataria ciréum'stanciat!o da exccuç~o que
,hvIlr' dado Ú pl'~sel tê lei, e d,l:i' dilJiculdades c
InCOl1venicn~e quc.·ti I'lll' encnrl1.r:!í1n na pfàlica,
propondo 5ô ln'es'mo tcmpo as alteraçoes que
Julgar necessarias.

A~t.. 117, As di:,po ições relati vas ao numero,
lenClmentos e atlribui/ôl: do' émpregad.os crca
dos por esta Ici terão "igor sómeule du rante o
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mode aos outros presos Oll as pessoas ql,1e habi
~o, 01) pri~ões, ou suas immec.li\içõe" ou que
4espbeqecer ou injuriaI' aos epcal'regados dn go
verno e policia das mesmas 'prisões, 0J} qjU~ fi·
ZQ • qualqu6li OQU a. contr1\ria ii bpll o,l'dern que
d$lVie reinai' em iiemelhantes lugaJ'l) a pe oa en
Qal'l~egQ,da.d(\ go,'elIUQ das ditqs pris~es o aqmoes
tar.ú,; e <]1l3'!ldo não lIe oorrija ~mmediatamentc o
r<lr!, J~m01el' p1\ra algu.mn. p,rjsãQ mais aspera ou
solitaria; e quando nem assIm e cOl'I'ija;, lhes
tlifPinuirn 01\ alimeótos, até que modGrem o fu
ror, e se suj~item áqllillQ qne legitimamente lhes
fôr odenaUQ

Quando algum pl'esO se acll.5lI' aI'mado, ou ~s

tiver daJ;l\nific1\ndo algllma1c,0l1sa alheia, oU'prQ
tendenuo arrombar a pJ'iSói(;l, se lhe arra\loal'ÚÕ
as armas e instrumentos com que pretenda fa
zer o mal, usando para esse effeito da força ne
ces aria para conseguir-se o fim, e quando re
si. ta á ordem de entregar as ditas armas ou ins
tl'Ulllenlo', usarúo contra os mesmos das armas
necesauias.para ,cffllctuar-s.e. 'a diligenoia, sem
que OJu·l'áo. ri eo os epcarregados della, repellin
do a força dos J'csi ·tentos pelos meios qne ex
pressamente autorisa o art. 118 do Codig Cri
minal., que será lido aos pl'esos para seu conhe
.ci, entoo
, E FOI/quo aos ])re,os. se podem nCGurol!1lal' Ino

V'llS p;enas, qllagdo co mmettem núvo' deliettns,
qllal'l,do 0& praticarem da~ão parte immeJiata
mento ao Juiz Criminal, pan l\,Ies fo mal' cuLpa
e seguir o proce 'EO alé final sell.te.nça. Pala6io
do Rio de Janeiro, 4 de Outubro de 1851.
João Carneiro de Campos.-Aclla-se no Viario
FÜtntine"se n.' 86, voto 18.

II~OVlSÃO DE 4. DE OUTUBRO.

Imp. avulso. .J

Bernardo ~ereira de VasconceLIos, etc. faço
saber ú Junta da Fazenda da Prov1Llc1a (l'c'l\f1úa~

Geraes q~e a Regenéia, ero nome' do Impcrà
dor, ha por bem determinar, ero confotmidade
do Aviso de 17 de Agosto do corrente adno, da
Camára dos D!!putaclos, que à mesma Junta man
JI? J).l'ocec1er a huma inspe<:ção de saúde cm to
Uos s Empregad~s, ap'osentados por nlo,Lestias
pela obrcclita Se rctaria de tE ta do, cujas apd~

s«ntaclorias não fOl'ão ainua Ilpprovadas, <tando
logo eonta d ie 'ultaao da dita im'pccção, para
ser presente.\ referida C(lrnara. O que se parti
cipa á mesma Jbllta ~al~à Ena 'intellig'encia e de
vida execução. l I,uiz de /l'lmeitla Cunha a f~z no
Rio 'i1e Janciro, em' ~ tle Out;lbro de 185,'!
Marianllo Pinto Ldbato, Contador Geral 'da se
guoda llepartição, a fezescrever.-Bernardd Pe-
reil'a dI> Y ê nce'llo . •

Expedirão-se circolares para as mais Pro-
vincias. '

.• r .,

DÊCRETO im 4. DE OUTUnnO,

Imp. amlso.

ClJQ,llwinr!o pl;pVel' (I pror;npt<) e effr-cHva subs
tiluição das . otu do Danco em ciroulaçao P.111'

oulras do oovo padrão, como foi prescr~pto lia
Lei de 25 de Setembro de 18291 a l\egen~ia,

em nome do Imperador, ha por. bem der,lílrar
que l\S optas dq Banco el!C\ circulação. qll~ aei.
tada Lei maÇldou .subs.tituir, não serão recebi
das nas Estações Publicas ,'q~e IAezps depois da
Ilata dQ PI'O ente Decreto. Bernilnlo J,lereiri\ de
VQ;scqnccllos, etu. P.~la.cip do ~iQ de Janeir~

em 4 de Outubro de 1851, 10° rlíl,Independell'
c~a e qo IJ\ljlth·io.-'-E'ranciscfQ e Lima e Silva.
-José.da ~.osta Carval!l.tl .......Joà. Bl'aulio ~loni&,

Bernardo Pereira de Vasuol1cQllOs.-4cltase no
Vim'io F(um.incnse n. S9, voto IS. '

AVI o DE 4. DE OUTUBRO.
.H ~;.l ) .....

Cal!. PlanchllJ:.<

IBm.•: Ex\n. SI·.-Em cem eqoencia dó Avi~

?O 1° do c.orrente, expedido PAI' V. EX'. , tenho
ó.l'r!enadQ ao Juiz. de Paz upptente da Freg.oc
zla de Gaapémel'Jm qoe, tO,das as Ye'z s que
hou ,~r r!e empregar algum Mi'liciar'lo, dê i[ROIe·
d'iatamente pute ao seu re3pecti'vo Comn;Jandao·
le, afim de se evitarem para o' [utUloU ~$ conle 
tações que refere o Commandante das Arma da
CÔrte, esperando lJ,0e V. Ex, , para esse d\\.'ÍIO,
haj talllbem de I'enovar as suas orrP r.J , para que
õs rel'eril:lo CrI' mandaotes, huma vez prel!rl'
chida esta formalidal:le, não obStem ao serviço
para que mOrem nomea.los os mesmos Milicianos,
afim de poderem os Juizes de Paz co1'n a coado
juvação destes, desempenhar as inCllmber.rias
de que se aébão encarregados a bem da seguran·
ça e trunquillitlade publica. Deos guarde a, V. Ex,
Paço, em 4 de Outubrõ do 18~I.-Diogo Anto-
~o Feijó.-Sr. 'l\lanoel da l!oJlSeca Lima e 5ih'a,

PROVISÃO DE - 4. DE OUTunnO.

Imy. a\'ulso.

Bernardo Pereil'a de VascouQellos, etc. F~çll

-saber á J unta da Fazenda da Pro"incia do B pi
rito Santo f:\ue, tcndo resolvido a Camara. do
DeputadQs q'JC se procedesse a hum a inspecção
de saúde em todos os Empregad,os de Fazen
da, aposebtadps pOI' m.o[estias, cujas aposenlil
dori~s não fotão ainda approyadas, como mI!
foi comoollnicado e 1 A"~ISO do seu Secrelaiio,
.(le 17 de I\go to ultimo' determina a flegen
eia, em nome do Imperador, que a me ma Jun·
ta manc;le proceder á dita inspc~ ãp,nosEropre.
g,ados di! di"er as Rep~rti9õ,es de F~zend~ des·
sa Provit)ci afim de ser çOo;ul\ettido o seu re
sultado ao conhecimento da rel'erida çamara. O
que e Ihe,paJ;ticipa para sua inlelligencia IJ éie
cução. Pedro José da Caroara a fez no Rio de Ja·
neiro,. 'tp;1 4 d~ OutubJ'ó/ d'e '183, . ..:- Canaido
Cald~ir,'l e SO'\lz,a, Ajudaqte,l!o Conroc.lor-4e
ral" a, fez eSCreveI'. -Bel'll,ardo pb'ciJ'll. d~ Va5
çoncell(l$.-,dcha.-se no Viario Ftwninen,s, 11. 140.
tal. IS. •

Semelhantcs .se eXRedirão. ~s Proyincias dq
Torte a. cargo da terceira R"partiÇáo.
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PBOVISA.Õ DE 4 DE ou,;unno.

Imp. avulso.

Bernarde Pereira de Vasooncellos, etc.- Fa
co saber fi Janta da Fazenda da Provillcia dE>
Espirito Santo que, sendo presente ii Rege- 
cia o seu offieio n. 5., de 6 de \Julho do
oorrente al'JnO'; informando sohre a pretençao
de João Gon;êa €le'Alvareóga e 0utr.OS herdei
'ps de Ignacia das' <;:hagas, em que' pedém
pagamento da quantia de 650~5íi"-'rs., que fói
recolhida aos cofres da sua Thesourarill, em vir~

tude da Lei de ~!J de Setembro de .8'28: manda,
em nome do imperador, responder á mesma
Junta que fie' d~ neces idade rigorosa deferir
lê aos supplicantes, que, legalmenté hahilitados,
pcde~ com incontestavel direito, não o paga
menro de1divida qoe contrahisse a Fazenda Na
cional, más S'im a entrega de que lhes pertence,
e de que a mesma Fazenda só se encarregou de
ser dcpo~tária. Que ao depositario não são ad
missiveis escu as algumas que obstem a re5ol:kui
çlo do deposito, quando he 6'onhecida a lcgiti
midade da pessoa qJle a demandrr; a que lem
brou a dita Junta he improcedente, pois que, não
!C achando arrecadação fio producto dos bens lIos
,\u entes incluiDa na receita do ,Imperio, que
orçou a Lei de 15 de Dezembro de 1850, não po
de, ~or conseguinte, considerar-se a entrega de
tal producto como dC5pezas de que trata a mes
ma Lei. O que 'e lhe participa para sua intelli
gencia e execuçãe. José Rodrigues da Silva a
fez no llio de ~aneiro, em 4 de Outubro de 1851.
-Canllido Caldeira Je Som:a, Aiu'dante do Con
tador-Gerai, a fez escrevcr.~Bernardo Pereira
de Vasconcellos.-Acha·stl no Diario FLuminense
n. 145, vol. 18. ,.

l'nOVI'sÃo DE 4 DE' OllTUBRO.

Imp. avulso.

Bernardo Peréira de Va conceBos, etc. Faço
saber á Junta da Fazenda da Provihcia de- Pel'
aambaco g'.1e, selldo prçsente á Regencia o seu
Qfficio n. 49, de ~2 de Julho do COI'rente allno,
em que Plll'ticipa o estado de ruilla em que se
acha o Trapiche onde se embarcava Wdo o a
gndiio da Pl'ovincia, e remette por copia O orca
Inento a que procedeu o Illspcctor do Trem l\Ti
Iitar das despezlls que se pod"er<Íõ l'u:iier com os
seu reparo: manda, em nome do Imperador,
responder á IIÍcHlla Junta gue e.te objecto de'\"e
el' tratado em concelho do Governo, com as

formalidades l'egac , para depois ter lugar a ap
prOTação deste Tbe50ur'0, recommeudada na cir
cula-r de 14 de Setembro de 1829, dévendo o
orçamento ser fei~o na conformidade ~o que
lhe. r eOIDmenaou pÓlO P-rovÍ! ão ele 15 de Agosto
ultimo, acerca da obra da Alfandega, o qúe se
cumprido João Rodl'ignes. da Silvól a fez no Rio
de Janeiro, em 4 de OUlubro;de 185 J.-f,andi
do CaMeira de Souza, Ajudante do Contadol'
Geral, a fez escrevet.-Bernardo Pereira de Vas
concellos._Aeha_se no Diario Fluminense 11. 45,
rol. 18.

PROVISÃO DE 4. DE OUTUBRO,

Imp. avulso.

Bernardo Pe\'eira dé V3scooGeIlIlS, eto. Faço
saber á Junta da Fazenda da Prnvlo 'ia i1ô Rio
Granue do 'brte que, á vista do seu omoio n. 14
de 6 de Julho do corrente anno, .em' que pede

'fáouldade para' poder a'f1'ematal' 1;509 qolntlies
-de púo-brazil ali exi ieo~e~ afim dI!' f zel; o,ób ás

lias despezas, ou que se lhe deólílré o de tiDO
que deve dar ao dito p~o : manda, eoi Dome do
Imperador, respondei á esma Junta que re
meLta para Londrçs o referido páo, na fórma de
outras semelhantes remessas, coo ignando-se a
Samuel Phillip'e, e que em'ie a este 1'hesouro
mensalmente o estado de seu cofres, incll!idos
os 12:000:t/Jooo rs. da consignação çom que he

- supprida annualmente..pela Junta de Pemarnbu
co, para se darem as providencias. O que eum
prirú. Pedro José da Camara a fez no Rio de Ja
nelfp~ e~'4 de Outll~ro de I 851.-Candid<:\'ç?1
deira de Souza, Ajúdante do Cootadoc-Gcral,.a
fez escreYer.-'Bérnardo Pel'eira de Vásconccllos.
-Acha· se no Diario Fluminense n. '45", ~ol. 18.•

DECnll'TO DE 5 DE OUTUIIIIO.

Coll.Braz.

Acontecendo <,Iue o Decreto de I \3 de Setem
bro de 1822, q),le' creou O tope nacional hl'a1Jilei
1'0, não tivesse apresentado o typll que promet
tia; e sendo mui conveniente e até nccessario
qne este se determin~ e marqoe, afim de que de
sua alteração e differellça se nãll',siga algumprin
cipio de distincções e di cordias ent -e os subditos
de hum ,só e Dlesmo Imperio, como desgra9ada
mente já hoje se observa: a Regellcia, em nome.
do ;Imperador, querelldo acabar com huma e
melhante ofi'ensa da união brazileira, e fixar de
h,ulIla Tez o padrão do tope nacional, rIa pllr
bem? esclarecendo o referido decreto, de-termi-
nar o seguinte: _

1. 0,0 tope nacional será u'ora em diante
cOp1Rosto de huma superfície circulai' verde, com
l1Uma estreUa de 5 pOnt3s aroarella no centro, e
colloe~do no meio da copa do chapéo para c'im1\"
sendo redondo; e nos oulros, no !úgar do cos
tume.

2.· O cidadão.que contravier a di 'posição do
artigo autecedellte, o.ca.sujeito ús penas do art.
301 ,lo tit. 7· do Codigo Penal, impo<tas ao que
u ão de hum distinlltivo que lhe não comp te.

José Lino Coutinho, etc. P{llacio do Rio de
Janeiro, em 5 ele Outubro de 1851, 10· da Tn
uependeocia e do IOperio.-Francisco ele Lima
e Silva.-José da- Co ta Cal"lalho.-João BI'au
lio MOlliz.-José tino CoutiLlho.

I .

AVISO DE ~ DE OUTUBRO.

Ma,ouscripto autbent\co.

Regeneia, em nome do Imperador, ha por
'bem que V. S. expeça as ordeos necessaria pa·
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ra que José Vivas, que se acha preso na Farta
leia ue Santa Cruz. seja dali conduzido, debaixo
de toda a segurança, para a audiencia do Juiz de
1)lIz da Fregue.zi,* de S. Jos~, ,afil)l de conciliar
se com Antonio Domingues Veloso, que para
ella o, fez citar: deveudo voltar com a mesma
segua'ança, depo'is de concluído este acto. Deos

,gua,'de a V. S. Paço, em 5 de OUlubro ele 1851.
-Diogo Antonio Feijó,-Sr. José Paulo ,lc Fj
~ueirôa Naboco Arauj.Q.-Acha-se ti fl. 105 v. do
Liv. 11 da Côrte ?Ia Secretaria da Justiça,

AVISO DE 5 DE OUTunno.
f

1\Ianuscripto aulhentico.

Em resposta ao omciá de V, S. de 21 do mez
pas,adn, manda a Regencia, em IltJmc do Im
perador, que V. S. expeça ordem aos Juizes Cri,
minaes desta Cidade" para que mall~em a todus
os JUIZes de Paz da 'mesma os nomes 'dc todos

'o's tulpa'dos, ben1 c'omo lhes parlicipe qnando
deixão de ser, afim âe quc oS' ditQs Juizes de Paz,
na údcasião de manrJarem solta't' alguns, averi
guem entiio sc tanlbem he culpado nas justi
ças ol'dinarias, para podcrem obsel'var o que
cm taes casos a Lei lhes determina'. Deos guar
de a Y. S. Paco, em 5 de Outubro dc 1831.
Diogo Antoni~ Feijó.-S.·. José Paulo de Fi·
guei\'ôa Nabuco âr<lujo.-4c1IIt·se li {l. 150 'v. do
Liv. respectivo da Ca51t dCL Suppljcação.

POllTA1\IA DE 5 DE oUTunno.

1\Iaouscripto authentico.

Manda a Regencia, em nome do Imperador,
pela Se.;retária de Estado dos Negocios da.J ustiça,

• que aCamara n'lunicipal desta Cidade approve a
designação do successor do Jniz de Paz 4a Fre
guezia de Santa Anua, José da Costa Arnl)jo
:Barros, leodo sempre em vista o determinado
na Por~ria de 26 do passado, afim ue nunca se
senti!' llernora no scrviço, como aClualmente
acontece. Palacio do Rio de Janeiro} em 5 de
Outubro de 1851. - Diogo Antonio Feijó.,
4o!la·se ti {lo 105 V. do Liv. Ilda Côl'le na Secre-
tal'ia da Jus'liça. .

ponTARIA DE 5.DE OUTunRO.

CoIl. Plancher.

JUro. e Exm. SI'.-Tendo chegarIo ao conhe
cimen to do Governo as ordens que tem tido lu-o
gar nessa Provincia, pela perseguição feita a Eu
l'ppêos, atacando-se assim Constituição, as
J~eis, e até os foros da humanidadc, sem que as
autoridades encarr.egadas dc manter a lra,nquilli
dade e segurança publica tenhiio desprendido
contra esses fucciosoS'e amotinadores a força ne'
cessaria para os conter, deixando de prestar a
protecç<io a que todo o homem tem direito na

ociedadc em que "he, resultando de emelhan
te procedimento o descl'(,dito da Pl'ovincia intei
ra, quan'do huma mui pequena parte della só-

mente se terá. manchado com taes atrocicladcs, a
estagnação das fontes da riqueza publica, o ter.
ror dos habitantes que s'e vêm ab<lndonaJo~,jul.
.gaodo estareln os anarchistas conniventes com aJ

autoridades encarregadas de protege-los: mano
-da a Regeoúia, em nome do Impera rlor, que
v.. Ex. participe mui circum.stanç,iaualllcntc todos
os successos injustos e jl1egaes que te.m li,lo lu.
gar nessa Rrovinoia, quaes os motores principaes

'de semelhantes desordens:; qU!l proviuencias I.em
'dado os Juiz.es ele Paz e as' justiças ordinari con.
tra' os pe ..turba~ores da tranquilliçlade publica e
os facinorosos que atacão impunemente ;IOS ci
dadãos pacificos em seus bens e vicias; ~e V. Ex.
já' pôz elD exercicio as GU;lrdas ilIunicipae', co
mo determina a C'urta de Lei 4e 6 de ,~unho dei
presente anno ; 'e, finahnente, 9 q 'J.t por parle
desse G-overn<l se tem feito a belfi dos. halJilallte
dessa ProvlQcill contra os q~e, scm rC,'lpeito h,
Leis, úSllutoridades, tem !HaticaJo tanlas atroci
dadc',. afi-m lle darem-se as provide,neias ncce~·
sorjo~ pal'a que cessem de hu lIl\l '~ez taos riesrrr·
dens, e scjão soVcraU1~nte punirias as alltrul'idade
conl1i ventes ou ommissas em objeoto clc 'tanta GOO'

sidernçiio. Deos guarde a V. Ex. Palacio,do llio
.de Janeiro, em 5 de Outubro de 1831.-Diogo
Antonio Feijú.-Sr. Pl'esillente da Pl'ovinciada
Alagô-as.

AVISO DE 5 UE OUTURRO,

CoU. Plancher.

A Rcgeneia, cm nome do Imperauor, empre
solicita pela tranquillidade, soeego c e,,1I1"lIIça
individual dos subditos da Imperio, vio, com
profunda magoa pela leitura dos offieios IIS: 68
e 70, de 22, 24 e 26 do mez antecedente, o expo,
sicão uo Vice-Presidente da Provincia do' Espifi
to' Santo, relativa ii insnbol'dinação e revolla mi·
litar que desenvolvêrão, logo uepois do seu de
sembarqne, as praç.as do extincto Batalhão.de
Caçadores n. 2 de I' linha ria anliga nurneraçao,
que, esqneeidas da disciplina o honra militar e
da nohre tarefa confioda a cidadãos de qucm a
Patl'ia esr.era protecção legal, quanllo hoslilj~a~a

por inimigos internos e exte~nos, ,se insurgImo
aleivosamente cuntra todas as aotorida:lc5, que
aJiús, lhes cumpria respeitar e D,\anter, como seu

'primeiro dever; e comquanto appro\'e lodas as
medidas tomadns pelo Vice-Pre::idente cm con
celho, para restitui!' a tranquillidade c seguran
ça dos pacificos lIalJitanles da Provincia, e~lrc

gues a05 cuidados ue sua administração, c lazer
entrar em seus deveres a soldadesca Jesellfreada;
detcrmina, todavia, para aca'ba r de humo 1'C,Z, e
cortar pela raiz crimes de n1,lturcza tão grarc, e
que aJiús cumpre 'Castigar exemplarmente, e ~e
maneira tal, que os indi viduos a quem éI _ Taçar/
confiar as armas sc não alrcvão a repetir tao,ho~'

.rorosos attentados, o Vice- Presidente da Pro vII1Gla
do Espirito San to, fazendQ prendor c segnrar o'
cabeças da sedição e rev.olta militar, oponha
a bordo das canhbeiras que o Governo manda·
rú estacionar n'a Provinci<J, ú disposição do Go'
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Terno déIla, para apoiar as pro'Videncias, e fa
zer respeitar as ordens emanadas le~almente das
autoridades, e os remctla dahi immeclialamenle
para a Côrte, com o seu processo, para serem
enlregues ao Poder Judiciario; procedendo si
multaneamenle a dissolver o Balalhão que se co
brira de tão indelevel nodoa. Paro d!J prompto
se consegl,lir a onlellllda dissolução áo Batalhão,
lI1andarll o Vice'Plesidcnte dar baixa a todas as
praças de pret que se achiío cemprehendidas
na5 disposições da Lei de 21 de A~OSlo de 1851,
aqui inclusa, I: I.las praças que' sobrarem, ou q.ue,
por sua boa conductu e morigeração~ mereção
ainJa er conser\'adas no honroso serviço das ar
mas, formará hum deslacamento, commandado
por tres Officiaes d~ confiança e sua escolha,
manllando con hlcral'·se como avulsos os demais
Officiaes; e como estas praças devem perlencer,
cm lazão da di ssol\1l,'ão do Corpo, a. algum ou
Iro, ordena a ~egen(;ia que, l/)go depois de for
mado o destacamento, I'emettão para a Côrle
tanto a relação, nominal, como as respectivas
gltios, para erem encol'porados em hum dos exis
lenles ,na Côrle, e uel1e fazendo parte. O que
tudo manda a Regencia, em nome do Imperador,
péla Secretaria de Estado dos Negocios da Guer
ra, communical' ao Vice·Presidente da Provin
cia do Espirito Santo, para seu conhecimenlo,
gOferoo c execuçâo,-Palacio do Rio de J~nei

ro, em 5 de Ontubro de 1851.-l\Ianocl da Fon-
L, S'l . Iseca Ima e I \"a. ,

AVISO DE 5 DB OUTUBRO.

Imp. avulso.

1\. Rcgencia, em nome do Imperador, manda
rcmetler a Vrn. a parte inclusa do Commandan
le Geral dás Guardas l\lunicipae5 dessa Fregue
lia. datada rle 2 tio corrente, afim de Vm. fazer
punir os individuo que desobcdecêrãe ás or
dens do dito Commandante, e processar os que
iojuriár,ão a aUloridade de que Vm. se acha re
vestido, e aos seus agentes, para 'que desta sortc
~c con venção os perversos de que não ficaráõ
Impunes, c conheção os cidadãos paoificos que
as outoridades não são indifferentes aos ultrajes
que recebem, principalmente quando se achão
preslanllo tão relevantes serviços ú causa publi
oa,lIc/)s guarde a Vm. Paço, em 5 dc Outubro
de I S51.-Diogo Antonio Feijó,.-Sr. Juiz de
Paz Supplente da Freguetia de S. José.-Acha
U li? Diario Flltminense n. 85, 1)ol. 18,

AVISO 1,>E 5..DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

, IJlm. e Exm. Sr.-Remettll a V. -Ex,. o o1IlQio
Incluso n. ti da,}unta da Fazertda do Rio Gran
de do Sul, de 51 de Janeiro deste ann'o, acom
panhado .Jo requerimento de Joaquim Antonio
de Alencaslro, COI'one! de Ca,'allaiia fie I" linha
do, Exercito, b dos mais papeis que dizem res
p~llo ii impossibilidade de l-omarem·se contas ao
supplicanle da quantia de 59:278~60o rs. , que

TOi\lO VII.

tinha a seu cargo para as despezas da Tropa
existente nas fronteiras do Rio Pardo, no anno
de 1828, afim de que V. Ex•• á 'Vista de ou Iro!
omcios dã mesma Junta, enviados ii sua Repar·
tição em Agosto ultimo, haja de esclarecer-me
ne~te negocio, par'o cm confllrmidode mc habi
lilar no que convém rnsponder-sc ii dita Junta.
Deos ~lIa.rde a V. Ex. Paço, em 5 de Outubro de
181h.-Dernardo Pereira de Vasconcellos.-Sr.
Manoel da Fonseca J~ima e Silva.-'-Acha·se no
DiQl'io Fluminense n. j 09, vol. IS.

AVl60 DE 5 DB OUTUB.nO.

l\-Iannscripto :luthentico.

A Regencra, em nome do Imperador, manda
novamenle rcmetler a V. S. o requerimento in
cluso de Scba~ião da Costa Maia, Solicitador
do;; Cartorios tia CÔJ'le, para que V. S. nomC'c
pessoa que intcrinamente sina de Promol.lll" Fi$
cal d.os Residuos e Capellas desta Comqrca, no
impe'dimento do acl~aJ, (I qu~m por'Lel não e lú
assignado substituto~ pál'a cujo ca~o parece ap
plica,'el a disposiçãO do art. 8 da Lei de' I I cle
Outubro de 1827, ou então lIa Ol"d. Li \". 10,

til. 97, § 1°. Deos ;uarda a V. S. Paço, em 5
de Outubro de 1851.-Diogo Antonit;) Feijó.
Sr. José Paulo de Figueirôa Nabuco Araujo.
Acha-se á {l. 106 elo Liv. II da Secretm'ia da JIlS

tira.

PORTAnIA DE 6 DE OUTUBRO.

lmp. avulso.

~1anda a Regencia, cm nome do Tt1lp~r.idor
pela Secretaria de Estado dos Negocios lia Gue~'

ra, que a Junta lia Fazenda dos Arscnacs de
Exercito, Fabricas e Fundições,' em confnrmida
de da requisição do l\Iinistro e Secretario ue E 
tado dos Negocios da Justiça, mande fornecei' o
armameçto nccessario, e que fôr pcdido pelo
Gommandaules·Ger::es dos dislrictos de qualquer
Freguezia da Provincia do Rio de Janeiro, 1'ar3..
armar as rondas dus l\lunicipios, e depo,i as
Guardas Nacionnes. Páço, em 6 de Outubro de
1851.-l\lanod da Fonseca Lima e Silva, -Acl/a
S~ no Uial'io Fluminense n.92, vol. 18.

AVIse DE G DE OUTUBRO.

Imp. avutso.

Requerendo aCamara Muoicipal de ta Cill a
de que nenhuma embarcação vinda dos POlIa'
dq Hollaoda, da Russia ou quaesquer oulras do,
Baltico possa ter communicação com pessoa al
guma de t.erra, nem hajãv de entrar a bonlo
G.\Iardas l\lilitares ou da Alfandega ante da Vi
aita da Saúde, senindo de signal de que e~la

se tem effecluado huma bandeira da Naeão da
embarcação, içada no ma tI' da prôa: ordena a
Regencia, em nome do Imperador, que Vm. a 
sim o determine Ú, Fortalezas do Re~i lo eleslt:
·Porto. Deo, guarde a Vm. Paço, cm 6 de OuIU-
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urso DE 6 DE OUTUBRO •

A"VISO DR q J;lE O;PT,UBRO.

Manusc!li'p(ó'l\l1uIlIHiiJcb.
J I

II Regcncill , em nO/J'I'IJ 9,0, Imp...erador, toman·
do em. cODSideraç~o',o q!J/'l V, S. represenl'ou cm
offieio de 21 qa mez pl'0,ximo ,paseado: manda
que V. S. orce merrsalmel1,te a,de.$peza indispen
s~vel para snstento ecarn~ gue se deyc submi
nIstrar aos presos que e acbão,a bordo da náo
Ped,'o I. D'eos guarde a V. 'S. Paço em ô do Ou
tub;o de 1851: - ~i'Qgo ,~toni~ F. ijó. - Sr.
Jose Paulo de FJguel~ôa Nabuco Araujo.-Acha·
se á~. 1.52. 'II. d,o 1-11)1'01re,lpictiva da Casa da Sup-
plicação.· ,

. , I, .---r---J

:Ao VIso DU: 6 DÊ OUTUBRO.

ranusqriEto authenlico.

II~m. ~ Ex~·. -sr...:- Partic~po a V. Ex., para
sua llltelhge ~a, qQo se achão,expedidas as o....

-~iogo' Anto{lio Feijó.~ Sr. Antonio .Pi~~

Ch~chorI;o da Ga.ma.-Jclta-s~np Dial'io FJami.
nense n. 86, 'Dol. 18.

, lmp. avulso. I

A R~gencia, em nom!e ao IJDperador, manda
relneUer a Vm. , C'om o inclus'o afficio do Minfs.
tr~ ç S~Fr.e~ari~ de Estado dos ~e~ocios Estran
g~)ro. copIa da Notá que lhe passára o Encar
rer.-aq,o de egocios de S. l\1. Britannic<T, a res
peito de do.us tiros qae ta Fortaleza de San
çÇU'L Se' derão sohre a escuna de gúerra da me~•
ma 'N·aç~o Adelaide, q~le já tinha sido visitada, e
eS,tava ,com a sua flamula içada no tope do mas
tro; e porq?e seja li repétição de semelhaqte
facto, a seI' Como se diz, contparia não menos h
ordens e regulame)lto do 1>orto~, ue a cortetl~

c?m que se ~eve tl·~tar os navios de guerra de
toa~ as NlIç.oes .com qU'em ,o Imperio está em
paz lielermlOa a mesUla Regencia que VÓl
sem per~,-, de tempo, no entretanto que mana~
coo hecer deste facto por Officiaes de· escolha e
p.robid'ade, faça r~commendar aos Commandan·
t~s das Fortale,zas do },'orlo a maior ciJ'cumspec
çao c prudencIa no trato dos navios de guerra

t • I 't~pt,o; ng eze,s, como de qu.alquer oulra 3rt0
poup",uodo ao Governo o dissabor- de repetjçoer
de taes successos.

Logo que os Officiaes, aos quaes Vm. recom·
mendará urgeneia e brevidade, tenhão concluído
a investigação, Vm. m'a enviará, para, á vista
della, poder o l.\'linistrp o Secretario de Estado
rio dos Negocios Estrangeiros responder cabal·
mente.

.P,or'esta occasiã0 renovo a Vm, a necessidatle
de'fa.zer concluir a investigaçao sobre o negocio
dos ~sGal Ees e db outro navio inglez. Deos guaro
deI a Vm! Paço, em 6' de O.utt:lbro da 1831.
Manoc,l da Fonseca Lima e SHva.-Sr. Francis
C(f Cavlos de l\loraes -Aclla-se no Diru-io Flumi·
ne':5e n. ~9.4, vol. 18. I

I' ...,~tl 1.

bro .de 1851.:-1\1aooe1 d1\ Fonseca Lima e S;I\·,\.
-:-Sr.• Franql 09 C, r1(l.S de lUoraes.-Aclta-3e no
Diuio Flll17!i:llflfSe n, 92.,1)//; 18.

" ,
A,VISO DE 6 DIf OUT1J,DRO.

. I rop. avulso.

IIlm. e Exm. Sr.-Sàlis(a~ellci,()ao qae V. Ex.
p.or orrlem da Camara do Srs. Deputados soli
cltr.u do Governo Imperial relativamente ao:s
aconlecimentos qut:. tiverão lugar no Thcatro
elD a noite de 2.8 de Setembro, e bem assim se
os arts. 289 e~90 d'o Cotligo Criminal forão bem

• e lilleralmente o.bserv!1dos, ou, autorisado a res-
ponder: . '

I. ~ Que, em conseqocncia da prisão de dous
OffiClaes que ~e bali<io, houve fórmal resistencia
e tomada de preso, com grandes insultes con
tra o Juiz. de Paz que presente se a'cha\la, e.ou~

tras aUlorld~des, cbl'lgando o exoesso a lal 'pon
to, qu'e hum punhad0 de anarchistas não du
vidou rlesaliar a Guarda l\funicipal e cobri-la
de'im,properios j IJ mandando o 'Juü de Pa'lJ
prendei' os p,rinéipae motores~/lda desordem,
tornou a ap'parecçr :J resi teneia com armas, é
alé disparanllo-se tiros sr'br~ a inesma Guardo,
enlão fcz esta o sen elever; 'epellindo a força
em defesa deis pidadfl'O.s opprjmidos, cl)mo hé .
concedido pelo art.· 118 ao 'Codígo Criminal,
de que resultou ficarem alO"uns Guardas leve
mento forido, o dos resistentes tres mortos e
dous feridos" segundo éon ta. Pela anteceden
te exposição. se cor;,hece: que o caso não he dos
cOOlprehendidos no art. 289, e por isso não hou-

- ve lugar a sér executado; poderiã encabeçar-se
no art. 2.85' mas então pela Lei de 6 de Junho"
sendo hum 1al ajnnlamel1'to não só illicito, mas
criminoso olsnjeito ás pcna dccl'etadas.na1Juel
la Lei, ao Juiz e a. qualquer competia não dis,·
persa-los. 'maS preni:1el' aos que o compuóhãD.;!
por se 'arll~a'r(ml em flagrante delicto. Aproveito
esta occagiã61 para declal'ar que a' ID'sulJiciencia
das Leis criminaes, e a falta dell'as para mui·
tos caROS, hc a causa dos' males que ;off~e a
Capital e todo o Impctio; gu.e a liberdade d$'
injllriãi'. ca1nmnillr, o ameaçar desde o primei
ro cidadão a é 1.10 ultimo; a difficuh:1ado de pro-o
cessar semelbalJtes ~llctos ..a má organisação
do· Jurados c da J.,ei ue pune os ahusos' de
exprimir os pensamentos,' e o apoio que os per
versos tem encontrado jlOl pessoas que mais os,
devião cen uJ'ar em razão do cargo que occu
pão, vai introd ziQdo a ~mmoralidadc a ponto
tal, que as LeiR são inteiramente desprezadas~
e as autl1riclades vilwendiadas; e vendo-se a
ma sa. de cidadãos p"Çobos, como abandonados
a seu proprios recursos, não os encontrando
nem na legislação nerq. nas autoridades, não.
de e allmirar qúe o d!esespcro os condu~a a
exce~ os que já vão aT?parecendo" e que aJ;l1ea'~
ção;J total di~ olução do estado social. lEi ô
que offerei,P ti considera ão da~amara dos 81'S.
Depllta~o , a quem V, Ex. fara consrar. Deos
guarde a V. Ex. Paço, em6 de Outubro de 1851.
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S. Ex. ü Sr. 111 rij, lro e Secretario de Estado
dos Negocios da' FIl1.enUa e P,'e-iddltrf do Trmu
nal do Thesouro' 'l'lIbli (l d~tel'min<l que·Vm.
faça com que o Thesoul'«fÍl"o' do Seito. Sisas'
tt'feias Si, as. N \'0. I!>il'cito:, c de ot1\ras <[uae 
quer rCl'idas pu.Llí 'as quc al'1'e ádão pOI; eSE'3

VilIa e seu Termo) entrem para os cofrcs noeio
naes com as quantias pur que ão respon, a veis 1
sob pena tIe se mandar proceuer contra elles na
fór81a da Lei; oul1:o sim que apre enlem com
úrgencia no mcsmo Th~scuro o linos concer
nllntes á arrecadação (los OI1IH' findos, para, fi.
vista delle., se lhes tomar conta. D os guarde a
Vm. Contadoria Geral ua \" Repartição, em 6 de
Outubro ~r. IS31.-0 AjUÔóllllc d,) Co'ntadol' Ge·
ral, Luiz'VellanL:Ío Qttoni.-Sl's. Juizes de FÓI'a
dll Illta Gr, nde e P~l'aty, d,e Sanlo Antonio de Sá e
l\lagé, da Praia Grande, de Cabo Frio e nJaci'hé;
e 51'S. Juizes Ordinal'ios ,da VilIa de l\l:lricá,
ae Itaguahy, de 8. :Juão do Príocipe, de Reten
de, de S. João de ItabQrahy e de CantagaHó.
Aclla-se no Dieil'io Flieminenso 'O. 123, 'f:ol. 18.

A Regencia, cmIDQID'fl' do Impera ldr para a
boa execug:1O da lei de 27 de Ago to de 1850,
decrcta : '1

Art. 1. 0 A nomeação dos. Collectores c seus
Escrivães não será .Iegula'da pelJo numero das
CiLlades, Villas e lugare nptavei em que se hou
ver de faZi:r o lançamcnto da decima; pOl'ém não
só se podei'ú encarregar a cada hum Collector e
seu Escrivãv () lançamento e cobt:an~a da declma
de hUl1'la Cidade juntamentc com algumas Villas
ou lugares que lhe úqu~m om proxil1liüudt', e de
duo. ou mais Villa~. de dOLJS ou mai' lugares uota·
veis, iIlas lambt:m podtll'ú huma Ciuatle Oll illa
populosa seI' dividida pOl' 2 on mai C')I! <Jlorc',
cm oltensão ao iutcrcs e publico e á exten~ã()

do;' [l1s·al1cs.
, At't. .2. o Quanl10 vagarem aIgun UO I}OJ\)I'Cgos

de Colle<;tor ou Escl1i Ião, p1'oceder· ·c·lJa imnJc
diatamente ú nova Iwmeaçã,) pela fórma tabo
lacida nos al'ts, ~o e 5· da lei; porém a \'<lCall
cia acontecer no tempo da cobrauça dJ decirna,
que não deyerà suspenller-stJ, .sendo em Villa ou
lugar em que não bOUVCl' Junta ou Adminislra
ção de Fazenda para o PI'owptO pl'ovimenlo do
emp,'ego, ,ervir[\ interinamente de Colleclor o
Fiscal da Cama!'a Mllr'lÍcipal, e de Escrivão O
Escrivão do Juiz de Paz ou quem e-te nomear.

Ar!. 5.· Nos ca os da vaoancia, seja qual 1'01'
o motivo por que aconte'ça, dividir-se.ha o pre
mio designado na lei, art. J4, pcl~' Collectol'e
e Escrivães que tiverem servitio no decur o de.
anno, em proporção do tl'aoalho que houV'érem
feito, assim no [ançamento, como na cobrança;
sendo sempre a di visão em parte iguaes, quando
buns fizerem o lançamento e OutltOS a cobrança.
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lmp. a 'ulsn.

ORDEM Dn 6 DI: 'OI1TUI\RO,
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DECRETO DE 7 DIl OUTUBUú.

'ColJ: Bruz.

l'ROVISio DE 6 DE OUTUBRO.

lmp. u"nlso.

Bernardo l'e:'eira de Vasconcellos, elc. Faç@
saber ii Junta rl:1 Fazenda da PrO"incia de.Fer
namlJuco, que apl'cs.enoondo neste Tl.tesouro o
Deputado pela Provinoia do Pa.rá, João Fernan
de Ue Vasconcellbs, os respeclivos alte ta dos de
frequencia passados pelo ,priroeiuo Sem·eta.ria da
Camara dos Depulauos, para que á visla delles
~expeça Uova ordem sem a clausula da que lbe

.foi dil'iS"iJa no I, o de 'Setembro ultimo, por se
rem os referidos d"cumeútos o~·ti:llllos legitimos,
scgundo ,o que delcl'mina a Cii'cular de 31 de
Maio ~nteceden le: ba. por bem a Regencia, em
nome do Imperador, em deferimenfo da preten
ç50 do upplic'ânte, ~etel'minar á mesmá Junta
qUe lhe sati faça o seu subsidio vencido no pre
ente anno, ucando-sem e1I'eito a clausula ex
pre; a na dira ordem. O q'ue cumprirú. Pedro
Jose da Camara a fez no Rio de Janeiro, em 6
~c Outubro de 1831. - Canclido Caldeira de
Souza, Ajudante do Contóldor. Gel'al, a fel; es
Crevei'. - Bel'nOI/do Pellei'r3 de Vasconcellos. 
dcha,se 'lO Dim'io Fluminense n. 14{~, voto 18.

ded9 necessorios ao Presidente da Provincja da
Babia para f8~er entregar Ít Camara Municipal da
Villa da Cachoeira a im/illftancla dos legadoS'
pios não oumpridos para serem applicado!;, na
conformidaJ~datei, em beneficio do Hospital da
Santa Cosa da' l\'1i'sericordia ela mesmá Villo.
Deos guarde a V. Eill:, Paço, em 6 de Outubro de
1851. - Diogo Antonio.~eijó-Sr. José Liflo
Coutinho. - Aclta-se ti {l, 106 do Livro --1'1 Ida
Côrte na Secretaria da Justiça. ' ( '. t

.II

pnQVI~Ã.O DE ~ DE OUTV,nRO.

Imp. a\lulso.

, Burnardo Pereira de Vasconccl~o~,etc. Faço
saber Ú Junta da Fazenda :la Protincia de S. Pau
lo, que a Regericia, em nome do Imj>eradgr,
em vista da"sui). informação dada em oO').eio de
9 lIa Ago.to deste anno, sob ",Umel'o 16 ,
ácerca dh preteução de ADtoni~ Luiz Patricio da
Silva'Haoso, houve P01' be\ll delerD.linar que,
no cas" de o 'upplicante na ua volt~ para ~Ia,t

lo-Grcs~o não.poder levar comsigo as duas ca
nôas que com os respectj vOS. pertences deixou
na Villa d!i Porto-Feliz. enfr~gues ao Almo~arife

da mesma VilJa. raça, COIU il competente l?aJ;ti
cipação, a remessa deUas c diloS pertync.~s, para
Uqiabú na primeil'a oeca iiio que se ofi'el'ecer de
algum con4uctor de encommendas para aquella
Prol'i1]cia, . a entrcgar ÍI ordelI\ da Junta. da Fa
tenda, onde requel'crá o supplicante o seu dil'ei~

lo, O que se partit:ipa ii !"l1esma Jurta para sua
intclligencia e execução. Luiz de Almeiua Cunha
afC-iDO'RiQ de Janeiro, em 6 de Outubro de d331.
-Mal'ianno Pinto Lobato, Contador Geral da
se"unda Repartição, a fez e Grever. -:- ~ern(\rdo
Pereíro llc Va conceitos, - Ach(L·~e no Diario Flu
lIIin€llsen. lOS, 'Cal. 18,



ANNO DE 1831.

Imp. 3\'ulso.

I11I1l, c. Exm, SI'. - De ordem da RelTcQcia,
()m nome do InweI'uçior, participo a V, Es:,
para t'a.zer con,luI' i~ Camara dos SI'S. Deputado"

feita por cada hum delles explicita e distincta.
mente; e tanto esta declaração cOlno os mui
actos anteriores de que t,'-alão os 2 artigos ante.
ce~entes se'la,nçaráõ em termos eseriptos pelo
r.espectivo Escrivão r assignados' pdo Juiz de
Paz e pelas pessoas que:QclJes intervierem. Da
~e&ma J'orte se procederá, qua.ndo fÔI' precisa I

a nomeação de 5° arbih'o, no caso de discordan·
cia dos 2.

Art. 15. Conc1uidó o al'bitramênto, o Juiz de
Paz, que nenhum voto" pareceI' ou influencia di.
recta ou indirectamente deve ter nesté negocio I

decLararú sómente por eicripto que está conclui
do o acto da reclamaçãll e arbitramento; e que
por este, 011 se tem I;oufirmado ó lançamento, IIU
se deve refol'mar de talou tal manl'ira. ,

Art. I/I' Se aS partes se nõio conformarem com.
o arbitramento, manifestal'úõ o seu re.::ur~o,ou no
mesmo acto em que se publicar a declaraçã<. do
Juiz de Paz, ou no terrop de 2 dias no Cartorio
do Escrivão; e em qualquer dos casos se lavraril
terrn'o de manifestação com declaraçãO dos fun
damentos delIe.

Ar.L 15. Feita a manifestação, o Escrivão a
intimará á outra parte p:Jra responfler porescripto,
se quizer, dentro do prazo de 2 dias improroga
veis; e, findos est~s, o me mo E"crivão, eoma
resposta ou &em e1la, remetterá ex-omcio os pa
peis ao 1hesouro, Juntas ou Admini>trações.d8
Faienda, ond,', com audieneia somente do Pro
cúradOl' da Fazenda, se deciuirá o recurso termi
nantemente, reenviando-se os papeis ao Juíz
de Paz.

Art. 16. A decisão defilliti va que houver naS
reclamaçõlls será enviada por copia feita pelQ.
Escrivão do JniZ' lle Paz ao Collector a que ~er

tencer para,a mandar ,\verbar pelo seu Escrirão
á margem uo lançamento, filzer-se a reformá
quando l'ôr determinada, e ser II o fim do anno
apresentada com os livros no acto da tomada uas
contas.

Art. 17, No processo executi \'0 -contra os ~gl.
lectados, que não ti,'ercm pa gu no tempo uev1do,
se observara o disposto no Decreto de 18 de
Agost~ deste anno; e ao que pagnrem á bn~a
do Cofre se daria conhecimento el1\ fúrma fCllo
pelo Escrivão e assignaclo pelo Collector.

Art. 18. O Présid<:ntc do Thesouro e as Ju~·
tas e Admini5trações de Fazenda poderilõ denut
liL' os Colleetores e seus E crivães, quando o f!O'

tendão conveniente ao erviço publico, e se pro'
cederú na rÓI'ma do art. 2. °

Bcrnardo Pereil'a de Va eonee1l0s, etc. l'ala-,
cio rio Rio ,~Janeiro, ao 7 ele Outubro, de I ,5 11

10° da Indepcndeneia ç do Imperio.- FranCISCO
eLe Lima e 'Si! va. - José da Costa Carvalho.
João Bral1lío Moniz, -Bernardo PeTeira lle Vas',
conce1l0s.

AVISO DE 7 DE o '1'unllo.

Art. 4.· A demarcação nas Cidades e Villas
dos limites, dentro dos quaes del'e ter lugar o
lançamento e a designação dos Lugares nc,taveis
para esse fim que O art. 4°',da Lei inc,umbe ás
Camaras l\lunicipaes , serão por estas renovadas
i.'odos os allnos cm sessão' ordinaria on extraor
dinaria; Lançadas nos livros das sua actas, con
forme o que se deciqir :'1 pluralidade de votos;
e concluidas em tempo que po sãú ser presentes
ao Thesouro, ás Juntas ou Administrações de
Fazenda e aos Collectores :lté O dia 15 de De
zembro. _

Art. 5.° Além d:l copia que desta demarcação
e designação devem remetter as Camaras Muni
cipaes :lO Thesouro, Juntas e Administrações
de Fa7,enda, e que devem ser sobseriptas pelo
Presidente e Secretario, se extrahiriaõ igualmente
copias alltllcnticas tantas quantos fôrem os Col
lectores cio Dislricto l\lunicipal, para lhes serem
remettidas; e demais se rarão puhlieas pOl' Edi
taes nas Cidadt:s, Villas e lugares sujeitos ao
lan .1mento.

Árt. 6 ° Da demarC:lção e l csignação feitas
pelas Camaras l\lnnicipaes poilcrúõ recorrer para
o Governo, na conformidade do art.,,5 da'lei do
1 ° de Outubro de' 1828, não só o proprietarios
que sc senlirem prejudicados, mas tambem os
CoHectores e os Procuradores Fi caes da Fazenda
Nacional, no caso de 3 suppôrem cril dumno dos
intcresses da mesma Fazenda,

Art. 7, ° Os Collectores, na n:13neira de consi
derar e descrever os pl'edios urbanos, e os fóros
que delles perceberem os senhores directos para
liqui larem a dccima de que se deva fazer o lan
çamento, além do que se acha determinado no
art. 6° da lei, ob ervarÍlõ o disposlO nns §§ I,
2, 5, 11, \!l. e 14 no principio até a pahnora
encerramento-llo Ah'arú de 27 ue J unho de 1808,

Arl. 8 ° Ouando para se razer o lancamento
fÔI' necessa,io o juramento llos inquili,;os, por
não apresentarem recibos, ser:. este la nçado nn
cademo uo E 'cri vão por terOlO assignado pelo
Collector e o inquilino, fazendo-se expressamen-,
ção da ralta do redbo ou da impossibilidade de
o apre entar.

Art. 9.· Pal'a fazei' o- al'bitramellto a respeito
dos LHellios occupados por sens proprios l1on05,
serãv chamadas pe'9 Colfector 2 pessoas de pro"
bidade que til'crem int-elligellcia dJ materia, As
uespezas quc com e tes louvado - se fizerem selão
induidas nas ue que trata o :lrt. 14,

Art. la. as reclamacões contr,l lJ Laocamento
serão aprcsentada~por escript(l, delltro .10 tempo
mar ado no art. 7° ua lei, pCl'allLc o Juiz de
Paz do lugar em que estil'el' o predio; ~: este,
fazenJo intimaI' as p:irtes p.ara comp:lrCl.:CremllO
dia e hora que lhes as.'ignar, Ilplll'arú ptllo accnrt!o
della. a nomeacã(} dos arbitros,

Art, I J, QU~Ilr1o estiverem nomeado: os ar
bitro , o Juiz de Paz sem llenlol'a os faria vil'
perante si, e, dando-lhes copL, dil ,'cclnntação,
o encarn:gal'á, com jurallle'lIto, de cxan)Í.nal"em
e. darem sobre «;lHa o seu vuto com justiça e
imparcialidade no dia e hora que lhes dC5ígnar_

àrt. 12. A <leclal'ação do voto do~ arbitros serÍl
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que nesta noite, da5'8 para as 9 horas,.a guarni
'0 da Presiganga pegou em armas, abandonou

;«uarda dos presos e foi-reunil'-se a seus compa
nhciros de armas' no Quartel óa Ilha dasl Cobras,
pedindo ou ordenando a não I'etirarla para fóra
da Capital do Capitão José Custodio. l\Iuitos
liras forão d,isparados 'da Ilha para a Giddde que
forão respondido!' pelos Gil ardas ~luniciraes que
derepente tomárão armas e conHão á defesa ua
Palria, reunindo-se a Cavallada da vizinhança
que espontaneamente acu lio 4 alarma que pe1a
Cidade derramou a rebeldia uaquelle corpo.

Ninguem poderá hoje di 'simular o estauo ter
rivel da C:lpital; a indignação fene BO peitos
do~ cidadãos, todos os dias ameaçados por
meia duzia de intrigantes e misel'aveis indivi
duas que tem a de meneia de quereI' di..clar a Lei
ao Imperio, mudar a fórma do Govel'Oo e coLlo
cor neIle eotes ou nul\os ()u desprezi veis,

Q'latro periodicos, eehos de se partido anar
chi~o, entretém c conservão no IJspirilo da po
pulaça a insubordinação, o desprezo das Leis,
onenhulh caso das autol'idade3, e POl' cDnsequen
cia a verdadeira anarchia. "Não lJf: ao Governo
que compete puni-los; a Lei e o~ Jurados são
insufficientes. O Cocligo CrilIlhlal 1Ie em muitos'
casos inisorio pela leveza da' penas, e o nosso
processo etemo, cerc3do ele mil tortuosidades; •
abre a porta á iOlpuni,lade ; e. quando u ag.itaçã,o
lem chegado ao termQ actual, não são mediclas
ordinarias que podem sal vaI' o E~tado : o G.over
no jil tem propono. algum'ls l1JeJidas : mais se
riam propostas, se esperança houvera de sere{ll '
atteo,lida , o se jú semelhantes não fQssem des
prezadas.

A Camara dos 51'S. Deputauos deve saber qne .
sei. mil ciJadãos armados, não da qualidaçlQ dos
que em 15 de Julho delTamárão a consternação
Da Capital, mas seis mil propriotarios e in(lus
Irios9s que representa cada b11m família e bel)
que constitnem a ma.sll da mais d,ca c populo~a

Cidade do Imperio, tem declarado não poder
mais soil't'er a inquietação ~ o sobresalto, \1S in
commodos e prcjuizos. que lhe eau ão os anar
chistas, e que a indill"':rança ua As 'embléa Geral
sobre as calamiduclos que se pas3ão diante (Ie
eus olhos, lhes !lo mui scn ivel e dcsagraJavel.
OGOH:rnO sempre deI-eu ser franco; m'as hojc

Je,·c sê-lo ainlla mais, e por is o ccrtifica á Ca
mara dos 51'S. i)cputõllloHlllC os ci,llIdãos, aLan
donalliJs ao scps proprios rccursos, vãu jú to- I

cantlo a desesperação; e qlle serú melhor que
'cus Representantes prôl'ão de remedio efficaz a
seus males, do que ueixar ,qne a paixão obre,
(lllando as Leis se caliio.

Até e.te momento a GlIarlla Municipal e lú em .
armas para defénder-se de ous inimigos, sem
dormi.r c sem cõmer; só remedios fortes c mui
promptos podem hoje ~all'ar a capital e 'COm ella
o Imporio. oeos guarJe a V. Ex, Paço, em 7
de Outubro UC l85 J. - Diogo Antonio Feijó. 
SI'. Antonio Pinto Chicho1"l'o da Gama. - Na
mesma conr rmi'lade se expedio out(O Ao viso á
Camara dos '51'5. Selladores. - A clza se no Diario
Fluminense n. 84 vol. IS,

AVISO DE 7 n'E .OUTunno.

lmp. avnl50•.

'fendo o GO\lerno llsgotado toaoa os meios per
suasivos ·para tra~el' It ordem e ii obedieoein ás
Leis da disciplina e suborll,inaçlio hum punhado
de s'oldados revoltosos do corpo de Artilharia de
:.\'IaTinha, que, e;;quecillos do júramento que pres
tárão, e congregando-se tumultuariamente na Ilha
das Cobras, ahi apresentão buma attitude hoslil
e se. julgóio com direito a propol' condições para
depõrem as arnIaS, quando só lhes resra appellar
para o pel'dão ; e sendo da mais rigoresa oThriga
ção do Govemo castigar exemplarmente seme
lhante atlentado que tem ameaçado perturbar o
socego e tranquilliuade publica, defendida pela
energia c nobre coragem das Guarllas lUuuici
paes e do batalhão de Officiaes S Ildauos Volun
tados ela Patria: ordena a Hegencia, cID nome
do Imperador, que V. S. , como Commandante
Geral das Guardas Municipacs, e de accol'do com
o coronel João ['a ulo do Santos 13aneto, 1°

Com mandante do referido ,corpo de Officiacs
Soldados, proceda immediatamente a escolher
de bum e outro corpo huma força de 600 bliio
netas, ou maiol' se julgar necessaria, e na quali.:.
dajc de Commandantc c1dla, de que a mesma
Regencia ha por bem nomea-lo, tendo em se..
gundo o s.obredito Coronel João Paulo dos San
tos Barreto, passe ii Ilh-a das Cobras para obri
gar os revoltosos a entrarem em cus devel'e e
entregarem-se ú discrição do Go'"prno, que por
e5ta occasião autorisa a V. S. a lançar mão de
todos os meios para fazer cumprir as ordeo da
Regeocia sem a menor tergiversão. O que pal'li
cip'o a V. S, para eu conhecimellto, governo e
pontual execução, fazendo a precisa cOlllmllnica~

clio ao mencionado COl'onel João Paulo do' San
tos Barl'l:to. Deos guarde a V. S. Paço, em 7 de
Outubro de 183/. - Manool ela Fonseca Lima e
Sih·a.- SI'. José Mal'ia Pinto Peixoto. - Adia· e
no Dial'io Fluminense n. SG voto 18:

A.VIS('l DE 7 DE OUTUBRO.
Imp. 3"uI5".

Tlim. e Exm.-Sr. - Foi ptesente 11 Omeio de
V. Ex., em que responde qU(l f) Governo propo
nha a prol'idencia l.U me~irla, da lI1uitas que di •
e poderia propôr, na ceI teM de que, sendo fun

uada na Constituicão e óÍlferme com o vel'da
dadeiros interesse'· naciunaes, merecerú toda a
atlenção c deSl'olo; ao que sou autorisado a res
ponder que, nas ciroumstancias presentes, não
tendo o Governo força alguma de confiança per
manente, como !la muito tempo.. requereu' não
pasôando no Síillado a propo tu de hum de seu'
membros para !'erem cOllsillcrados cel'los crimes
como policiaos e C()UlO tae' processados, não.
temIo sido até ngora approvado o projecto vindo
do me mo Seoarlo obre eel'las ml~didas urgen
tes: persuade-se o GOl'erno que só a' inteira con
cessão do que lembra o art. 179 § 55 da Consti
tuição, compreheodendo-.e a <llll'ibuição ue lan
çaI' mão :Ie todas as mctliJa de preéauçiio que a
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urgcncia lIas crrltumstanoias exigir, poderá sal far
o Estado. Eis o que a r Regeno,ia, cm nome do
Imperador, me ordél"It!,le"e ao conhecimento da
Campra.d()s 81's.. Deputados para ser dc"idaUll!ll
te avál,iad'Q eill sua abedorra. Deos guarde a V.
fu~ o1uitos anno. ,Paço, em 'J de OuluQro.de r
1851. -Dio.go Antoni"o l"eijó. - Sr. Secretar)Gl
da Comara 1105 81'S Deputados. -;- A,alm-sl7°110'
DÜlrio Fluminense. 11 ,92 , voi. 18.·

todos os papeis· pln elle exigidos, pel~ mlll1Cira
seguinte t."- A qtmixa do suppliçante Ire nluilO
i ustificada e ve.rdadeira"; F-oI'a, a ,COIlS1Jltn reür...
me ao meulÚffidio de,:n de 8etembroiovocll8d1l
a,applica~o li; e tca e a outros casos identiiJ05
que aiDoa -apparecer possão, do arbitrio judidio
50 tomallb rela ti V{lf,llente a huma 'questão mo'Íc!a
porlJoão de~Aruuio Roso, sobre oulra arremula.
ção aa mesma Provincia, e sGbre a qual iii sulni
Consulta' parecendo'IDe que a pIlQvideocia dete
sei' homogenea, aUenla a natnreza {) qualidade
da razão de pedil1. 'Rio, 12 de Jianeiro de 1831
Nabúcu,

O que tudo visto, pal'ece aD Concelho que o
requel'imento 00 Sllpplicante implica duas ques
tões, huma do seque3tro c execução li que se
procedeu em seus bens pOl' hum alcaner. do Fa·
zenda Publica; c a este I'eapeiro he de voto que,
c.tando aflecta a' que tão ao Poller Juuiciario, oa·
da hn a deferir; quanto porém ú óutl'<l gueSlão da
sua .queixa de lhe não lerem entl'egue integral·
men~e todos os bens que lhe forão sequestrado
camo propriedade portugueza: pOl' motivo tIO
alienação ou ~rremataçãode alguus em ha~ta pu.
blica, he o Concelho de parecer que exige o ca
so' a me ma providencia que iii con ultou a Ir
VOI' ~lia extinGttl co,mpanhiu do Grão Parú, (I cuja
Res loção i.gnol'a pOl' ser a especie identica, e
que' pOr este motiYo coovirú que V. lU. I.~nba

presente 'a Stlbredita Consulta para a Resoldgio
de ta. Rio de Janeiro, em· 21 de Fc, ereirade
1'8&1, lO· da Independencia e do 'Impel'io,
l\1aI'quez de· AI'acaly -José Fortunato de nrito
Abreu Súuza e-l\'lenê71es. - João Sabino de Bel·
lo Bulhões Lacerda Cal:tello-Branco. - José Cae·
tano de AndraJe Pinto. -1\lanoel José de So~a

França.
Resolufilo. -Nos meios legaes /le' qu e o slll"

plic ute u ou quanto ao sequestro que se lll'e fez
como de,'edol' da ·Fazenda Publica, e de que pó
de usar quanto, ii arrematação de seus bens como
propriedade pOl'tllgue~a, tem o 'remedióque re·'
quer. Paço, em 8 de Outubro de 1851. -Froo
cisco de Lima e Silva, -José da Co ta Cal'l'alllo.
-João BrauJio Moniz. - Bernal:do J'ercll1a de
VasconCellos.-Acha-.!'e o 07'igihal no Ca7·tol'io oe·
tual da Tltesou7'o INacional.

AVISO DE 7 UE ?1JTUB),IO.

Imp. avalso.

JUm, e Exm. Sr, - Cumpre-me commuuicar
a V. Ex., cm re.posta ao aviso que me dirigio
antes de hontem: pedinuo esclarecimento.s sobre
o negocio da estada dos Inglezes no Foucinlío do
Cabo, com o fi,m Je salvar os fundos da fragata
Tltetis ali oauu'agad<l; que ainda não receb~ as in
formações que a tal respeito exigi da Camara lUu
nicip.al da Cidade de Cabo .Frio .: do Juiz Crimi,
nalre pectivo, e queJ.?go que.as receber as trans
miltirei a V, Ex.. Deos guarde a V. Ex, Paço, em
? de Outubro de 185.J. - Diogo Antonio Feijó,
Sr. Francis'~o Cal'Oeirõ de Campos. -Acha-se no
Diw'io Flumin8nse n. 06, 'Ool, 18.

I

Ilim, c EXOl. Sr. - Foi presente ao Senado o
Qfficio de V! Fx. da data de hoje, com a dolorosa
narração elos aCQntecimentos que amigam a PfI
tria, acorllecimenlos que o Senado ~em tem (Jl:e
,'isto e desejauo.pre."enir. O Senado se acba em
sessão permanenle" e tem convidado aCamara
dos Sonhores Deputado: par.a nomear hun;u\ com
missão qQe se reuoa il QuÚ'a (lesta qamara. ati
de se tomarem com urgeocia 'IS medidas efficaze;;, I

que está con"encido li crise assustadora eF'~g~ :
o..que V. Ex., se dignFrá le"ar ao cOllbe9iJn.<rntp·
do Governo Imperial, Deo guarqe a V. :Ex,
Paço do Senado, em 7 de OutU\>l'O de ) 851. ~ I

Conde de Valença. - Sr..Diogo Antonio Feijó,
- Aclta-se no Diario Fluminense n. 87, 'Ool. 18.

OFFIOIO DE '7. .DE OUTUBRO.

J ·lmp. avulsó.

RESOJ.UCÃO DE 8 ;E OUTUBRO.. ,
~Ianllscripto aulhentiçp.

Senhor. - Por purtaria da Secre~aria de E tádo
dos e"'ocios da F'lzeuda de 18 de Dezem!JI'o do
anDo pl~OXi1l10 pa sado, mantlon V, lH, 1. r:l~et
ter a e te Concelho, para consultar, o TequerImen
to de Francisco José Rodrigues Bayata, sobl'c a
queixa que faz do sequestro a ~lIé feito na 'P~o
villcia Jo Par:" como devedor LI Fázellt!a NaclO,..
'Da\. Conl este requerimento e m'ais papeis <lcom',
panhan hum Omeio da J uota da F<lzenda da so
breôita i'"ro"jncia, o qll<ll sobe com todo os 1'e5·
pecti. vds papeis e pal'ecetés ciaJo peh Repar·tição
Jo Thesoul'o Pubrico.

E maullanJo o Concelho dar rista <l() Procura
dor lia Fazeuda, respondeu este, tendo presente

DECRETO D.B 8 DE OUTUBRO.

Call. nraz.
t .. t..

A Regcn'cia, cm nome do Imperador o Sr.
1): Pedro II, saocciona e manda que se execute
a ~eguinte Resolução da Assembléa Geral Le·
g·íslativa : ,

Artigo unico, -Fico ooncediIJo ii D, l\laria Jo e
Deal da Nobrega, em remuneração dos rele\'a~·

tes serviços prestados ú cau a da 1[lllepellden?lo
do 'Impe~io por seu fallecido m((l'ido o nrigauclro
Llliz P~rcil a da Nobrega de Souza Coutinh'ó, o
~oldl) pell' illteil'o correspondentc ii palent~ que
este tinba, ~ qual$' por faUecimcnto da agraciada,
\lI: repartirá com i-gualdade eotTe suas filhas.

I\Ianoel da Fonseca Lima e Sill'a, etc. PaçO,



A.VISO DE 8 DE oUTUBno.

Imp•. 81'0190.

Resolvendo a Regcn9t'\:~ em nome do Impera
ª.or, que hump ~Opl~IS~ão; composta de VD;l. ,
do Capitão ,de. Mar <:. Guerra EUIDcisco Bibiano
d ~astr.o e, do C r~a.e, .~~~'i\0e) Jo é, de Olil'eira,
á v,stp dos documel)tÇl, )qntç>s, pqs e a investi.,
gar éscrupulosam~n~c U. condueta dos indivi
duos do Corpo de ÂrlifhtPia d;J, l\1.arinha, assim
~qtes. coroo depois ~a d sm:defIl e insubordi.na ..
ção p~aticadas nos dias 6 ~ ,.: do corrente pelo
m~ftmo çOl'PO, em mel}o cltbo das lei e d4~,au

torid,ades con~jt~j,dq.s, Ci1al1ldo depois cqnta do
resultado para servil' de,ro cria ao 'Concelho de
Guerra, cm ',ql\e taes' dividuos devem ser jul
gados'; assim o participo a Voo. para sua intelli
gencia e execução, 1'6aot,nm-e-ndando·lhe a maior
circumspecção c brevida,de em semelhante dili
gencia. Deos guarde a Vm. Paço, em 8 de Ou
tubro de 1831.-José 1\lanoe1 de Almeida.
Sr. Jacintho Roque de Senna Pereira.-Acll/l-se
n.o Di'frio 'FlunU11CIl.3C fi. 86, vol. 18.

signalado, e na "el'dadp p.r~p'rip de Officiaes
Brázileiros, O que com a maior satisfação parti
cipo a Vm. para seu conhecimento, e para que o
faça coo venientemente constai' aos <,>ffiç.ae~,~ol

dados de que se ~ompõ~ t&o nobre Corpo. pe
guarde a Vm. P.W?, efl} ~ 1e Outubro de 183'1,
-1\lanoel da Fonseca Lima e ,8i1ya. -!k Joap
Paulo dos. Santos Ba.rre o~- 4cha-se 7W iJi(l.do
Fluminense n, 86... vol. 18.

o I 'J

AVISO 'DE 8 DE OUTUBRO:

IulP,/ivolso.

Se desde a sua Íf)stituiçao tem fei <1 -grandes
serviços á Pl1tria os Juizes de Paz, depois da Lei
de 6 de Junho ultimo, que llies designóu ciaa'
dãos para cem elles manterem 6 tranquillidade
publica, tem principalmente os desta Cidade
arrostado granâes difficuldildes, vcnddo emba
raços eX;tl-aor~inarios, .e conseguido por seu zelQ
incansavel e 'purez~ de patriotismo conservor li'

, Capital segura conITá os fl'e:J:uentes ataques dQs
anarchistas que por todos'os meios tem procu
rado transtornar ã ordem pnblica confiados na
impe\1i dade que a fultia d'e algumas leis e a i01
perfei,ção de cutras de certo modo protege. O
GOVéruo reconheée p, louva tão relevantes ser
viços, ~ a gratidão da Pnfria aoS filhos que tãb
bem a servem he a mars lisollgeira recompensa
para ~idadãos desin eressados: ,matll:1a; portanto,
a-R.egencia, e~. Dom~ do IC!'!P,ehiilor, cOmmuni
car-Ihe .estes seus entimentçs para sua intelli
gencia. :Deos guarde a Vm. Paço, em 8 de Ou
lubro de 183 •. - Diogo AEltopio Feijó. - Sr.
Juiz de Paz Supplen.te da Frcgp.ezia da Candeia
laria. - Aclta-se no Diario Fluminense n. 86,
vol. 18. .
'~a mesma conformidade e expedirão Avisos

ao 011lpos J oizes de Paz desta Cidade e Engenho
Velho.- . .•

FULA Dll 8 DE OT1':L'lIBnO.

Imp. nulso. ,
Odenodo, brav.ura e civismo com ql\e em to...

das as occasjõe~ .se tem portado"desde a ~ua ,es
ponlanea reunião a pro~ do socego e tranquilLi
dade,publica da Capital do ,Impedo o Corpp de
Officlaes Soldados Violpnt31-~os da Patri~, de eJue
flD. he digno Comman,da~e, se· elel'~rãQ hon
~m a hum. gl,'ào tao distinc!.o na,cpos,idcl'aQã;Q po
ovemo pela ma.Jileü'a pres.tante com IIue; se..l}ou-'

;e o C?rpo na repressão dos seld,ado~lreiVolt~sos
a ArtIlharia dE; 1\1;u:jnpa, que a Regi<lt;l.c~".,~m•.

Come de IlDperador, .lis,@ngea,ndl\'sÜ\ d~ pode
~~t'.lr se'gurameqte com os serviço de,militares
le" lhes mand,a 10uvaI' mais ~sre SlJ.rJvir;:o, tão aS-

DEcnETO DE 8 DE OllTunnO.

Qull. Brae.

A Regeucia, em no'me do Imperador o Sr.
D. Pedro, sancciona e manda que se execut.e a
seguinte' Resolucão da Assemblléa .~eraJ Le.gis
ialiva: - . ..~. J

Artigo unico. João de Siqueira Campel1o, na-'
laral da P~ovincia de Pernambuco, Tenen'r:tgra
daado do Esq adr.ão de ,Linha d~ mesma ·Provin.
ria, e tá no gozo dos direitos de Çídadã Brazi
leiro, e ,como tal com direito ao posto militar.
qbe tinhá ,no tempo em que 'f i jurada a Cons
titnição do Imneiio.

I< ,- r
Uafioel dª Fonseca Lima e Sílva, etc. ,Paço,

em 8 de Outubro d.e 18'31, -Lo· da Independencia
e do Impedo. - Francisco de Lima e Silva.
losé da Costa Carvalbo. - Joaó'Braulío Jlloniz.
-Manoel da Fonseca Lima; e Silva.

! ,

DEr.RETO DE 8 DR OUTUB 'o. '
Tli.'

Col!o Bt:az.

A Regencia, em nQme do lmperador o Sr.
D, Pedro lI, sancciona, e mallda que e eXf!cute
a seguinte Resdluçãp ~lJ sse,mbléa Gel:al Le,
gislayva, : ,',

São comprehendidos!la ultima excepção do art.
10 tia Lgi de 24de Novembro de J 830, os Officiaes
Inferiores, Cabos, Anspeçadas, soldados, Musi
co', tambores e Cornetas dos extinctos corpos
de e trangeiros que, por inspecçiio dos FaculLa
tiros, fôrem declarados comprebendidos ,e,m al
gum ~os casos ali mencionados; dev el,l,do , em
con equencia disso" serem reformados com os
seus vencimentos por intejro.

Manoel da FOQseca Lima e Silva, etc. Paço,
cm 8 ue Outubro de 1851, 10· da lndepeodencia
o do Imperio. --: Francisco da Lima e snva . .
losé da Costa Carval-ho.-João Braulio MQqiz.,~

JIanoel da Fonseca Lima e Silva.

.
eU18 de Outubro de. 1831, .,Lo· ~~ IJ;ldependencia
e do Imperi,(), -Francisco d.e Lima e SilVIa. 
José da Costa Carv~lho. -'i:Jo.ãQB,rqul,io Moni2;.
_Manoel da ,FQ.nseca Lima S,iha.



com a nOJicia do resultado do ata/lue da Fortaleza
da Ilha das Cohras, e se occupa de hum projecto
de agradecimentos aos bravos do Balalhão de
Soldados do Palria e Guardas I\lunicipaes, que
tanta gloria tem adquirido, e à todo o bom povo
Fluminense que com tanIa energia e enlhusiasmo
procllrút'!Ío' malite(a honra 'nacional e:I seguranca
puhlica. O Senado, querendo tomur em é"1J1I i.
der..ç.lo os serviços dos que faJleoêrão e forão
faidos, e'pera que V. Ex., com a possÍI'el hre.
Tidade, lhe envie huma relação do nome de cadi
l1Um e de suas familias, assim como os nomes
dos comhalentes lJue mais se distinguirào. 1I1em
omcio da data de hontem participei a V. 1lI.
que, 'desejóso o Senado de ac.::elel·aralgumasme.
didas que satisfizessem as exigeneiils da crise em
que nos achamos, nomeou huma Commissão de
cinco ue seus memhros, e con vidou aCamara
dos Senhorlls Depulados para nomear outra de
igual numero para, reunidas, propôrem aquellas
que parecessflm mais propl'ias, e para isso con
tinuou o Senado cm sessão permanenle. -Te'e
com effdto lugar a reun'ião; mas como o onlra
Camara hOll\ esse jil convidado a V.' Ex. para
propôr quanto enten desse necessario, resolveu o
Senado suspender a sessão permanente alé ,ir
a proRosta que merecerÍl da parte do Senadn lada
a consideração. Devo tambem declarar 'a V. Ex.
ql:e a Commissão Mixta foi de parecer que e
promovesse pelos membros da Commissaõ da
Cãmara dos Senhores Deputados a discussão do
segundo pJ'ojeclo do Decreto remellido deste
Senado, que .m~ito póde influir na prevenção
~os crimes e no prompto casligo dos delinquen
tes; assegurando mai5 a V. Ex. que se acha Bp
provad,a por eS,te S~nado a emenda posl:rpor
aqueJla Camal'a ao Decl'eto que crea o Corpo de
Gual'das l\lunicipaes pagas, que vai subirlt':anc
ção ImperiaL O que tudo V. Ex. se dignaria le
~ar ao conh~cimenl~ da Regeneia. Deos guarde
a V. Ex. Paç:o do, Senado, em 8 de Outubro de
1851. - Conde de VaLença. - Sr. Diogo Anlo,
nio Feijó. - Ar/la·se no Diario FLLtrminense!l. 87,
voto 18.

A.f,ISq DE 8_DE OUTunno.

lmp., avulso.

.IIlm. ,eExm. S.,.-P~rlicipoa V. Ex., para fllu
sClente a Camara dos Senhores Deputajos , que
a Ilha das Cobras foi hontem atacado e a Forla
le~a escalada á viva força, sendo presos lodos os
rebeldes, . que receberáõ o castirro merecido.
sendo morto húm só Guarda M~nicipal, CUjl
p,erda rem sido em ex.tremo sensi "el, porque na~a
ha que pague a vida de hum verdadeiro cidadao
amigo das leis e da sua Patria; e dos rebelde!
sabe-se de outro morto, não s~bendo-se aO certo
o numero dos feridos:' A Cidade parece tranquil·
la '. resta que a sabedoria da Camara dos Senha·
r s'J;lep.utados dê pr~videncias legacs , pllfa que
se corte pela' raiz o mal, é cessem para o futnr.o
sccnas semelhantes. Deos gual'de a V, Ex. mUI'

tos annos. Paço, em 8 de Outubl'o de .851.
Diogo Antonio Feijó, - Sr. Antonio Pinto Chi·

AVISO DE 8 DE OUTUnnO.

Ol'FICíl:> DE 8 DE OUTUnnO.

lmp. avulso. ,

IlIm. e Etm. 81'.-0 Senado ouvia ler com o
maior pr'azer o Omeio de V. Ex. dadata debo'ntem

lmp. avulso.

Moi digna de 10Ll ~or foi a cohduc!a das Guar-'
lIas l\l~nlcipaes que, desde a nOite de 6 até hon
tem, COIII o peso de tanta fadigas e incommo
dos soobel'áo süstentar a h9nra e dignidade do
empreg(l que a nação lhes confiou; mai admi
ravel Iie aiuda, e acima de lodo o elogio, a co,
ragem e denodo com que sem a menor recusa,
anles animada dQ mais puro patriotismo, ós que
farão chamados concorrêrão a combater os re
beldes.. cujo ataque; pelo local em que se acha vão,
dllmandava extraordinario valor e indicava gra-
.viss1mo perigo; mas qui~::, Providenci'll que só
huma ",ictima fosse -sacrificada ao bem da Pa
Iria, cuja perua o Governo tanto mais lastima,
quanto não tem preço a vida oe hum cidadão
honrado, pacifico, respeitador d~s leis c amigo
do ~eu pai'L; a nação porem não se mO"lrarú
indiifel'ente ao maior dos sacrificios que pó de '
hum homem pre~tarú Sociedade a que pertence.
Manda, pOl'lanto, a Regellcia, em n:lme do 1m
peradol', louvar e agrarlecel' Ú Guarda iUuni
cipal e a seu digno Chcfe a maneira hOI')!'osa e
legal com que se comporl~rão na noite e dia
referido, e ass'egurar-lhes que cOlh tão bene
meritos cidarliios não he peso, mas gloria o go
vel'Oar. O que, em nome da mesma Re~encia,

V. S. lhes communicará. DllOS guarlle a V. S.
Paço, em 8 de puttibro de .831. - Diogo Ân
too'o Feijó. - SI'. Jose l\lal'ia Pinto Peixoto.
A c!la-se no Diario Fluminense n. 86, voto 18.
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lwp. 8Julso. •

mm. SI'. - Não dc,'endo ficar "em silencio os
grande~ serviços prestados p~los 11onrados ci-

,dadâos Guardas n1uniéipaes desta Parochia n'es
tes ullimos dias em que soffrêrão. as' pri vações
mais sensiveis para defendeI' a Palria, bem como
o meu reconhecimeuto e gratidão por tão re
levantes serviçlls por. mim presenciados ocular
mente, tenho de rogar a V. S. que, como digno
Oommandante de tão bnoso Corpo, haja, de sig
ni'ficar a todos os ·Srs. Commandantes de Es
quadras 'para que esles o ràçãO aos cidadãos
deli as, o meu etel'no ~gradecimentopor tão exem
plar conducta de- puro paltiótismo, coragem e
moderação; não esguecendó os AJudaJites de
V. S. que li seu exemplo tem sido ineansaveis.
Deos guarde a V. S. Rio de Janeiro, 8 de Ou
tubll0 de 183 •. - Illm. Sr. (;apilão l\lanoel Fe
líznnlo de Souza e' Meno, Commandante Geral
do Corpo Municipal da FregtÍe~ia de S. José.
- O Juiz dc Paz Supplenle João da Silveira
PiIl ..r. - Acha-se no Dial'io Fluminense n. 86,
vot. 18.
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,
'Bern ardo Pereira de VasconceHos etc. Fj)~o sa

ber fi Junta da Fazenda da Provincia das Ala~ôa

que, por immediata resolução de 4 do corrcnte
tamada em consulta do Concelho da Fnen da de
20 de AI'Jril antecedente, ú cerca do oillcio do
Presidente dessa Provincia ele 21 de Outubro dó
annr) pa~sado, sobre a deci fto precipitada da
Junta, respeito ao recebimento t1:ts renda. cm

\i11oeda de cdbl'e eoiHra as leis exi. tentes, e a de-
claracão dos mem'bros que fbrão dó dito accordo,t "* • J

hou~c por Dem a .Regenefa, cm nome do 101-'
péfad01;, resolver que Jlão apparecenllo no de 
pacho da dita.Jullla "ic'o de p'rel'al'icaçfto c só
mente imprudencia, e tendo-se reparado o e"ro
pela Provisão de 22 de Setembró de anno pa sa
do, nada ba mnis n fazei em beneficio da cau a
publica. O que 1;e lhe participa para sua inlclH
gencia. Ale:x.anClré Jo'~é Ferreira Braga n fez no
Rio de Janeiro, em 8 de Outubro de 1$51. 
eandido Caldeit'a de Souza, Ajudante do Conta·
dor Geral, a fez escrever - Bernardo Pereira de
Yasconcellos. - A clza-se ,no Viaí'io 'FlLpl1il~mse 11.

148, vol. 18.

'Usando da autoridade que II referida lei lhe tem
cooferid'o, 'haja de providencial' de maneit'a que
os povos confiados á sua àdmínistração não
-slntão oppressão alguma da parte dos emprega
dos pubHcO's. D os gU,arde a V. Ex. Palacio do
Rio'de Jan~iro, cm 8 de Outubro dp. 1831. ~
DIOgo Antonio Feiró. -Sr. Pre'idente da Pro
"Vincia de Goyaz. - Aclzl}--se 710 Diario Fluminense
n. 95, 'Dol. 18.
oh to., r f'" ;..

'1 "PROVISÃO DE 8 DE OUTUBno.

OFFlcro DE 9 DE OUTUJll\O.

Imp. avulso.

IlIm. e Exm. Sr. - Pela leiturn dô Officin n.
8i, que V. Ex:. me uirigio em 31 de Ago to fin
do, vio a Regenoia, cm nome do Imperador, a~

bem fundadas razões e difficuldaues que se oITe
recem para obstar a prompta execução do 'Aviso
de 2, que incumbia á-:v. Ex. mandar proceder
nessa Provincia de !\lina Gemes fi organísação
do primeiro Corpo de Cavallal'ia de primeira li
nba, na conformidade do Decreto c plano de 4
de Maio do corrente anoo.- E cDmquanto a me'o
ma Regeocia tome «iro consideração a oece-~ida.

de'iJrgente que na .actualidade obriga a cbnser
var nes~a Prorincia o numero da praças de pret,
de que até agora se compõe o antigo llgundo
Re"'imentô' ue Cavallaria de pdmeira linha, por
iss~ que elIas apenas cnegão para os indispeosa
veis destacamentos e diligencias extra.ordinarias
do serviço, segundo o mappa annexo ao citado
oflicio: reso,,"cu, tou2via, que V. Ex., á ,'ista do
plao'o de 4 de lUaio, que remetlo incluso, m:rn
de proceder de accordo á organjsação cio pri
meiro Gorpo de CavaHaria de primeira li6ba, fuo·
dind(} Deste O antigo segundo Regimento de Ca
v,allacia, 'da 'maneira seguinfe: -'Das praças de
pret de te Regimento que actualmente ahi exi

60

lmp. uuldo.
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j mp. av;;!so.

IIlm. e EXID. Sr.-ComdlUnicando-me o Com.
mandante do Corpo ue' ;irtiJ-haria da Marinha
aobarem-se pdsioneiros Da Ilba dns Cobra " pol'
lerem ali encontrados, o Queiroz que fôra Sar
gento do mesmo Corpo, C o Vasconcel!O's do
Pará, que, segundo ai falila, era: 'tambem. dos que
illauião para a revolução, ruga a Y. Ex. se
sina expedir as s'Uas ordens' paia que seme
lhantes indil'iduos tenbão o com'enie~te-destino '1
6eando·Y. Ex. na inteUig.encia ·de qu'e'ao dito
Cornmandantc se tem ordcnndo a entrega dos
mesmo , logo que fôrem competentemente re
qtIi itados, Deos guarde a V.! Ex. Paço, em 8
11e Outubl'o Ue 183 .. - Jo:sé Manoel de AI
meida.- Sr. Diogo Antonio .E1eijó.-- Âolta-se-110

/lia/·io Fluminense n. 88, 'Dol. 18. 'j

Imp: avulso.
t

\lIm, e Exm. Sr. - Em consequencia do que
V, Ex. cxpôz no seu officio do l° de Julho pas
!ado, relativamente á condueta irregular do Juiz
de Fóra dessa Cidade contra Maria do Carmo,
houve a Regencia~ em nome d'(!),Impel'ador, por
bD~ ordenar, que todos os papeis n~lativos a este
obJe~to fossem ,enviados ú ,Relaçã o desta Cidade
para tomar conhecimento e fazer effectiva a
responsabilicl.ade:dq sobredito Juiz, e que pon,.,.
II~rasse eu a V. -Ex:. que, sendo da ~un attribui
çao vigiar sobre a conducta de todos os empre
~ad.o8 para fazê-los entrar em seus dever.es- pelos
lIl~lO~ legaes, sobre os l\1agistrados tem",V. Ex. ,
Ilem de' outras , a de su pendê·lo,s: qu~qdo o in
leresse publico, o exigir, na conformidad~ do
:rt. 17 d_a )ei dei 14- de Jun.h,o ,do corr~{lte ~nno ;
di que, ,DaR p,odend,o o, G,ov.efDo ~Jll tão gt;and'c
estancla rem.ed~ar os m.a.\es ~~. éldmiqistraçãol
001 a brçvi4ade.neces.~ I:il\, espl1!a que V. E~.,

TOXO 'fll.

~ Imp. avul.so. '"

IÚm. e Ex.m .. Sr. - Apresso:ni'e a,'transmit i.r
a V. Ex. a informaçãõ que 'exi'g~ e Itrestild o
Inspector rio Arsennl ela ~ia.rinha intérino, sobre
o objecto da nota do EllcarregadrJ de Negocies
de S. M. Britanoica nesta Côrte, ~ue por copia
acompanhou o Aviso (le V. Ex. , de 6 do cor;
rente; e por ella .conhecera V. Ex. -qu.e o prQce
llimchto contr:i que 'se queixa aquel,le 'Enc rre
gado de Negoc!o~ não teve hlgar com embarca
~ão algilma sUjeita ao mesmo Arsen~l. .Deos
guarlle a V. Ex. Paço, em 8 de Outubr~ de 1'851:

-José 1\lanoel' de Almeida. - Sr. FranCI'sco
Carneiro de Campos. -, Ackã-s~ no Dial'io Flu-

inense n. 88, 1)0l. 18. 1 S
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tl:m, mlUldará V. I Ex.. forma'r os ,qua,tro esqua
drões,d~ quelDa conformidade do ,p'lano; se. -d,eve
oompõe o primei 1'10 çorpo em qUllstão, p.a"sí!Jldo.
SQ a addidas ou ~g,~ega4fls todas.as que sobra:
Iem. Nesta orgarnsaçáo cumpc.e que V<. Ex.
maqcfe incluir tambem, tanto aS.prl\ç\ls do cxtine-
to segundo Regimt!Çlto., d.çstacndas na cõrte" e.
que, fOI,"lIlanl;!o llté agolia uID...e.s.qnadrão sãu re
duzidas a uma companhia provisoria. com o(1'e.s;
pecti vo Capitfio, Tenente -Alferes, como as" do
extincto primeiro Regimento de Cavallaria, de
que igualmente e mandou compõr uma compa
nhia provisoria com igual numero de olJiciaes.
A' vista da incJl,lsa relação nominal destas praças
que ficão pertencendo aO primeiro Corpo de Ca"
valleria de primeira linha, e delle destacadas nl1
curte" se abriritõ no respectivo livro-mestre os
competentes assentos, emquanto se não remet
tem as S'uiaE~ ou scião consideradas praças eJIec o

tivas, ou addidas e aggregadas. Nestes ter.mos ii
V. Ex. ,'erá que nenllUr;n1\ ,alteração vai por' ora,
soJI~er o antigo se.gqn.dp R,egimen!o quanlto !l
pe soai, por i,sso flue se copqervão toqQs as Jlfíl,i
.!Jas existentes, a'nd,a que cxcedeQoos ,do eSlf}!J
completo do novq, primeiro Corpo. ))ias, porquCc,
na conformidadl(, dll lç~ de 24 de Novembro d~

183.) que fixou a~ forças de lerra durante o qor~

rente anno financeiro, dev.c reduzir-se o exercito
á for,çi,l de I-!I,oon, CaboS; *-nspeçadas' elSoldados;
e nesta conformidade 'tenba baixa~o o Decreto e
plano de 4 de [Uaio do co~ellte anno, no qual
sómeote se contempla na .\?r,ovJncia de Minas Ge
raes um Corpo de GavaJlaria de 397 pt;agas no
seu estado total.e cQfDp~eto, torna-se indispeu
sa-vel que, log:o que tenha V. Ex. conGluido a
organisação do primeiro Corpo de Cavallaria, co-

.mo levo indicado, '1'Ire Temelta um mappa bem
explicito e qemon~trativo, de sua,ol'gani ação e
força, notando-se as 'praças de pret, addidas ou
aggregadas, a sim eamo os officiaes de patente
que sohren'Í ou faltem, -para se provid.enc1ar
prompta\!l'ent:e , diminuindo-se igual nnmero.de
praças nos outros corpos do exercito on ue(]neno '.
fôr a exigencia do seu serviço, e combrnandols
as' im d bê.m ·delle 0000 o dispendioda1fazenda.
publioa. Por esta occaSiãa é' do meu dev'er pra
Ve'OÍL' a V. Ex. que,' mandalildo-se agora dissol.:
'\fel' o :esquadtíão dessa 1?l'ovÍ'Ocia aqai clesta'oado,
e reduzir 'simplesmel1.te--8. uma companhia 'provi
soda, cuja 'p11aças' ão consideÍladas destacadas
dó primei o Cprp:o ·de·Ca.rvallaria, emquaoto as
circum tarrDias'da· cârte lli?o ermittem que alias
seTecolhão ao lugar de sua paTada, como se mlln
dão recolher'os officiãe que excedem de um.Capi
tijo, um Tenente 1e f\lln A.lferes, pótde dispensa -se

--o sel' e te destacamento elel'ado a maior fOTça do.
que a xtstente, e sómente CUmpIle que etlas sejão
suli>6tiluidas 011 Tend.i.das, quando o permittir b
eõtadCl dn Corpo..Persuado-me ter assim. rei{o
vido o -oiÍlstaGulos'que V. Ex. apresento lDO seq,

-éitlído offiõhr, para'deilXar de dar. cu'mp:ritn6l1t'Q ao
A v'iso ue< 2 de A.go~tó findo; e oSpero [yue, l'eilu

-zida li n1a doutTiba fao }dispo~ao nes~e Av:iso; 'VI.
Éx. eón;'Clui li em buetYe este. -negocio habiHíáo"
do-me a dar. immediata c.oota a Régencia, 'em

P9glC do Ill\peradorj de "char-se qrg-anisado nes.
sa Provincia o Corpo de primeira linha quo a el4
pertence, na fórma do -p-lanil da organisação do
exercito. " . T r ; (f (' "II

Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ia.
neiro, em 9 de Oufn'bra ,de 851. - Uanoelda
J.i'0Wlllc~ Lima e S4va. - Sr· .l\J.anoelrIgnaeio de

eÜ{)"e ouza, - Acha,-~,.no Di.ario Flumi7ll'"
n. '9$. VO~1 18. 'j.,'.l..'.;.,.'-',__....,

OFJ1,CI9 DE 9 DE OUTUBRO.

Imp. tavulsD.

1Jl.n;t., e Exm. Sr. - Tendo eu tomado o c~ui.
mando da força composta de 600 Guardas~Iwti.

cipaes, e do Bata1l1ão de Omciaes Soldados 'TolDa.
t~ri()s da Patria, destinada na tarde d~ 7 dp cor.
rente a bater e· prender as praças do Corpo de
,t\.~tilhaJ'Ía 'tie Marinha, que se achavãi) suJ>leva.
das na Fortaleza' da Ilha das Cobrali, ordenei ao
Coronel João Paulo dos Santos Barreto, segundo
C ommanrlante da força, que fizesse a or'ganisação
.das columnas que devião dar o assalto ti FortaJe.
za, e com eJIeito forão di~.l\ostas do modo seguia.
te: I' columna. compunha-se de meio Batalbão
de·,Officiaes c 186: Guardas l\1unicipaes; a 2' do
oútlJO .meio Barnlhão, e ] 80 Guardas Municipau;
a 5' de 2b.ó Guárdás Municipaes, e uma rese.....
derí~o das mesmas Guardas. 'A .' oolllIDlla era
commandada pelo Coronel Barreto'; a 2' Ido
Major Llliz Alves de Lima; e a 3' pelo cidadão
IUanoc1 Antonio AiL'osa; estas colnmnas aelth
vão-se pastadas junto á pOl'ta do Arsenal, e se
destina vão 80 ataque dEi tres differentes pl!DWI,
se ássim fosse necessarío.

Tendo-se feito aos sublevados a ultimá intima·
ção pa<.ra que se entregassem presos, recusárão
obedecer,. e foi então -necessario obriga.los-peIQ
emprego da força armada.. Á bateria 'do sei 'bo
cas de fogo,-assestaàa no adro de S. BC'nw, rom· ,
peú o fogo, e as .embarcações de guerra, di p~
tas convenie:ntement~e c c::J'mmandadas pelo bra
vo Chefe de Di vi .50 João Taylor,. seg.l~ÍI'ãoo fogo.
Aos primeiros' tirds 'dos "can'bões, emharcou em
lanchas a I' columoa~ e dese:.!Pbarcou sem ame·
nOl' resistencia no porto da Ilha da .Cobras. A
g'tiI:\r~:l dos subleiVadbF,: que se acHava naqu.elle
luza/', deu urha '4estarua sob;re as'~a'i1cpas e l'u~o
logo que e llie'lle,sponden a? rpgo.

Os OlJiciaes-SoUla(dds, 'estendendo na frente da
ctilumna u'ma 'hn11~ '(1 atiJ'. '/loTes,' protegifio ~s
fOTl}ns da 'retagüarUá, qu i'c 'ro h tnaio~ intrepI
dez e veldcídatle, g'â hárà6 a 'ti pranaíIa da,For
talella 'pela frente dó .Prd rt'o , 0s' u~ ,vq8 s~ daTão
de ordenadas descarg'as, 'que quasi Q:enllnOl damo
rro éilu árão; J immediatameilte toda ~ frente
abaluartada 1'0' cerbada pel 'força'aq-ãéante, oque
fêrl r~ti~a'r' dós fara'pei~os 'os'Sõlt1a'do!l qll.e 05
gU8l'oeciãõ: I r.::' Ir r{' •

nNesPá Mó!asião tÍl:!serrilbarc'ou a 2! éóHimoa, que,
ccJnro'rn~íHló' lIhá peio lh!do eSCI,\Ierdó ~ep ~D
éotltrar ~ai'or' l'eS1 te1ó:éia,} exc'e~fbl àl~os tirOS
d'i5pérsQs;i:h~got1Ja~gaDhaIl o Ú 011 do"lJa.'For·
ttãí~:Za', -é,lestbndeddo- ii; CefC'OU to a ~ ue11p trea·
te-,t·Cenheci!nllo eu qú' 'áô éra nebessarib co-

Vo T
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, é~nTA D~ LEI DE ~O DE OUTUllno.."

Manuscripto outbeniico.
I

A Regencia, em nome do Imperador, manda
q~w Vm. ponha todos os, dias, pelas 9 horas da
111ilnhãa , n disposição do lnlcnJcnlo da Marinha,
10. soldados das Guardas· 1\luoicipaes, que. c fa
zem indispensaveis pal'a Ji.frereotes gual1oições;
na iptt;lligencia de--que esle sel'viçu. extraordina
l'jO, qpe a aClJ1aes circumstanctas éxigem, não
d.l:.verl1 exceder a hum mez;, Deo, guarde a Vm.
Paço,.em 10 de Outubl'Q de 1831. - DJogo An
tonio Feijó. - SI'. Juiz de Paz da Freguezia ~o

59"

i t •~ '. !

O, I J éolJ. B~u.
, A (

e"/í Regenêia, em nome do Tmperador o Senbor
b. 'phuró II, füz sabêr '1 l,OJ~I:; 5 SlILLlitos do
Impe,rio que a 4-sscOlblé'a Geral d~()retou e cUa
sanccionou a Lei seguinte :J ;,

Art. I.· O Gcl"crnci fica aUl~,r ado para crear
nesta Cidade bum Corpo d~ Gua;'~as l\lunicipaes
volüntarias a p" e a ca ':ali o , para. maQter a traB
qui\lidade pulílicâ c auxnial'.a JU tiça, com venci
mentos estipulados, não exced~ndo' o numero de
640 peosoas ,_ e a despeza a.nnual a IS0:000:tiJ rs.

Art. 2 0
• Ficão igualmenle autorisados os Pre

sidentes em Concelho para crearem iguaes Cor
pos, quando a im, julgue.tll Ilecessario, marcau
Jo o numero de praça' proporcioundo.
,Art, 5. o A organisação do COlopO, pagamento

à~ aada individuo, a o9mcarii'o c de p'edie/1I dos
CbUlIlyandtlO les , a illstrocçõe~ nece arlas para
1)(' hóa tliscipl'ina J,' serão feitas Pl'ó"jsoriarncnte
péI6 Governo.J l'qU'e darú conln n,1 futura sessã~

pÍ1-rar.a áppNlva'çã'J da A embléa Géral: '
t'DtArt. '410 Fiêão revognua toda. as Leis em coo-
tfar-io, J' I

- I' inu!'la, portanto, etc, Dada uo Ptilac11J ~10

Rio de Janeiro, aos Iode Oulubro de IS~h , 10 0

dl:\ ;Ind'ependencia e do Imlyerio. --Frand co (I e,
Lima e Silva, --Jusé dl~ Custa Cal'Í'alhu, -JOao
Braulfo i\loniz.. - Diogo Antonio Feijó•.:....... Com
113 registos competentes.
-:J
,l #J

e do.s auhley.ados n~Q me oOIlsta .qlJe Olorresse
algum, e sómen~c \l.oll,.ve .mui pouoos reril10 •
hPersu~do,;,D;le h;i."Ver I!re~nchi~o por .este meio

a commissão para que, til'c la honra de seI' no
meado; e lisongeo-me de hayer satisfeito ús or
dens do governo, serrr quc fosse misler o derra
mamento de saugl,le t que, sendo muitas vezes ne-

, .j' ~ d Icessal'lO, touaVla e semprc o OrosO a quem o
faz verter.

Deos' gual'de a V. Ex. muitos an!l0s. Quartel
à0"Joommaodo g('ral do!> Guardas l\lunicipaes,
em 9. de Outubro de ]831. - IIlm. e Ex;m. Sr.
1\laooel da Fonseca Lima e Silva, l\finistro e Se
cretario do Estado dos egocios da Guerra. 
José lUa-ria Piu!o Peixoto, Marechal de Oampo.
~ Aa!l(f,-s4 ·1Ío . Di/lI'lo Fluminense n: 96, vol. 18.

fiar mais f9~Sla. á ~a'::l~mbarCluei-u;a~. e dirigi-me
á primeira frente atacada; e apparecenrlo no pa·
rapeito alguns sold~~s, tendo um dclJes uma
bandeira III n'\l ,lhe ~nti~ei , yoré,n ÍJl.T,J..til
iJl,ept~, ~ue bd ~~IO P .r,~~ !1 s1 r:~~cJ.e 'St1!Jl .
jOU\Ilaçao ~s}al Qw:,},ft arhes;.; ~e haufl f~tqIP(,c,o
rOlj.el,B.arrelo. q.) sublev.q,~9M ,prQveib.l}ª,o- ~

~~ c.,~aí\~ã~, o.fqgo, dis»al:3jv:%" a.tr'liçoa~a~~n,-·
lq àJgu.ns ·tlr,9s, (lOs' qua-es um. Olatq~ ~ COrilJpso
Çu,a'rda, ~lunicip.al E tevão l de 4,lmeida CnllV ~

lI!'ll,com a maiorintrep'i~ej!:" e achava todCb~gs,.

cobevto Qa esplaDada,jun~o ao fosso: .W:~é\:=des'j
carg~ qu.a i cerrada foi o re6ultar,lo dr-ste sucGllIlsO~

e(6'L desa,ppal'ecer COOlElljtjlmeote dCJs,poaràpeitQB
os que neUes esta"~. ~4 enlii~ .estav- nq'por~ãq

da Forlaleza o Coronel Barreto e varias Offiaiaes
que o pretendião arrornoãr com os couces das
armas, e ",cndoJ eu que nâd. ~ro. poasivel esta ope
ração, mandei buscar ao Arsenal um obuz para
romper o porlão, o <félal' nãl)'foi necessal'Ío, por
lI.~e o Tenen.~-Coronel Jncinthg Pin,lí(l qejA&~ujo

Çorrêa; grjmpaQd# Isérn ~,çada peJa. wqralha,
.~~hou ° V~ ap ito,· cil, gQ a.R.ós,dIlJJ~ um (;1;IarT
da MUIl.iuipaL e, varios Qmc,i,-a~S;J a. este telIlp~Q I o
Coronel Barreto, gat:\'h<ro e jPi\lJapeito, <s\lbjÍl®
por'11ma esHas\Jl d§ JDão.coUoCl\d~1 juntQLa,olp.or
tão, e após GlJA QutI:O!i Qillpiaes. 'Sl!bijiJXl.-media\~a .
JqlInle pela 'IDC. a esc,llla e intimei a;os up.l,ey,
qdo~quelser.eo,dessem" o ql\e eUes sem I'C-Sistel)
cia6zerão; mandei-os formar na praç:) do Qunrs
lei I e ordenei-lhes- que crepozes em as, armas,
loque ob~'\t!jQêrão pr.omlj~(\Ll.lenle.

esta occasião e9trou p.e.La frente opposta o
Major Luiz Alves óe Lima com sua columna,ten
do'an'ombndó o portão qac:jucl1a frente, O'ndeo-en
tonll'ou 'peqlleJla l'esistenoia' da -parte dos flue o
derendiüo; 1~lldo aules rlprisionado as g'1l3·t I«s'do
Diqne e de mais. doli p-ónlOll que guavneGiã.e
liJulllle lildoL . ',' "1 j' 1.0 I li

"0 • d '·u" dr, "f'.J I "rlUnJCTO OSS u lí'ra osque ora o c Blul'â O

De mód, ião'clíegaii5'o a','du?:enlos) hã '0 Ítlprc,
bellditlos p'r .so. que h vHiÓ I sitlo 2ór ~Jlei 61:
11l ,'C .e il"cha liio 'q!u ~i hJÜO 'occultq' ; 'a I;~mõ'ê
elta'vão ari'()niaa~ 5" l\1a'htlei eÔ'fuãrcar' a~l niol'
plrlê dos solda'd'os, 'esbtlltado »éItls Guarda
lInnicipdc 'OfficlUe~-Soldad 's, gl,le os conduzi·
ri1l para,. bof'do ,a ~7";si~~ll8;.~._", " I ...

Retirei-me, e mandei igualmente...nara !l cj,d~
dede todas as GUUI,('\.a& MUBicipaes" deixando a
FOrlulm 0fjF B'lrla. pelo :B:\t;ll ãO,de Officiaes;
tendo o Commando o coronel Barrelo, que pro
!eguio na diligenciá ll'e cap mal' os soldaclo~ e
,re os gUI) ~ell~ay:ião ocqultndo''}1os edificios e
ljJ~t~s <ju,e e~'~I,ew,junt9 J Fortaleza. I •

,N"4o me é R ~siv,el mencio,nal' c 01 'particulil
",d~d~ as p~<lç:,ap.dé' qpe. s~,compunhãoias ~U1l"5
d"lloe 9.ue en lpúl'ão 0fWO 'lssal~o, q!Jle 'llUi , co~
flgcUlll10 'lra sem,e, 91:jis se dis~iugu'ssem,; Ilpr
~ne, se ~l" O,m,cill.';!i' maoifestarão ~enodo e, l}ãQ
lUlgar h1"1 V ra identicas provas derilo as Guar~d \' ,. .J

ISlnlulllcjp<leS; sendo certo que Ul1S e olllr'os s~
D10SI~ltr;io q~nemerilos 1a ,Pl\tria,. I

,Alem do Guar~a ~luniç~pl\l.queJqi moçto, Co
~Q le!H\l p e feridp~;.~· contu o,s lliesdQAic~acsJ



. j , 'Ü'lSO DE 1,0 DE OUTUJ!RO.
I

ti IIflP' avulso.

Nomeando a ltegencia, em Nome do rmpera.
dor, para Commandant'i'l interino da Fortalêll
da Praia iV~rmclhá', o Major Sebastião JoséRo
drig'u~s , 'actual Commatadante das Baterias de
S. lJoão, o pQrticipo a "'m. para que expeçUI
o'rd~l1s neoessal'ias. -Deos Guarde a Vm. Paç,o,
em 1'0 de OutÍlbl'O de 1851. -l\lanoellla Foo~·

oa Lima eSilva. - Sr. Francisco Carlos deMo
Taes. - Acha-se no Diario Fluminense Il. B"
vol. 18.

AVISO DE 1.0 DE o'ú~UItno.

Imp. avulso. I

• l\landa a Regencia, em ubrne db Imperador,
pela Secretaria de Ejstado tlo§ Ne-gocios da' Guer.
ra, p'articipar á' Júnta da fa.zilO'da' dós Arseoaes
de Exe.reit<,J, FabJi.bs e l~uódições, pa~a seu
con~eclme~to " que ten'do Rlspensado o Brlg~del.
ro'Raymun'd'o ~osé 110 Oúnha,~laHos do empre.
go de- Il1specto do ~rsenal do Exercito, DO,

meou para o ubstituir-intel'inaiIíente o Corooél
do Estaao Maior iJ oão"Pa u.1o cIos Santos Barre.
to. Paço, étl? Iode 'Outubro de 1831. - Ma.
noeI da Fonseca Lima e Silva. - Aclta-se no DIa.
rio Fluminense n. 86, 'Dol. 18.

ANNO DE: 1831.~o

AVISO DE 10 DE OUTUBRO.
• I

Imp. avulso. ;
, ' ':J\.r

. Dispensando a Regenc,ia , em nome do Impe
l'ad.or ,. o 'Jenente Coronel Reformado Ped\'o da
Si1'va Pedl'osÇl, do empregll de Cornmandante
da For.taIeza de S. João, e nomean(1ú para a com
mandar interinamente o Capitão Felicio Fortes
de .Bustamente c Si!, o pjlrticipo a Vm. parà seu
conhecimento e expedição Jas ordens, commu·
nicando-lhe igualment<l qrre O Coronel do Estado
Mai,or João Paulo dos Santos Barreto se acha
nomeado ln,;pector interioo do arseual ao Exer
cito, por ter sido d'ispcn;;;ado deste emprego o
llrigadeiro llaymundo José da Cunha 1\latto , as·
sim c~,mo 'de qú' o CorolJéI d'c Engenüei'ros
ManoelJosé de Oliveit'a se acha cm huma'eom
mis.ão de Marinh'a pal'a a qual fôra requisit'ado
pelo respectivo l\linisrro e Secretario de Estado.
Deos guarde a Vm. Paço, em 10 de Outubro de
1851. -1\l:móel na Fonseca Linh e Silva, ---!Sr.
Francisco Carlo's de Moraes. -"Aelta-s"e no Diario
Fluminense n. 86, 'Dol 18.

f

S:lcramento. - Acita-se ti /l. 107 v. do Liv. :11·
d a Côrte, lia Secretaria da Justiça.

Na mesma oonformidade aos mais Juizes de
Paz das Freguczias da Cidade.

11 1'.. •

AVISO DE 1.0 DE OUTUBRO.

Imp: avulso.
.' I

Urgindo, II segnl'ança desta Capital que marche
sem peréla le tempo para coadjuvar o serviço da
sua buat'lli~o hum contingente d,e 50q pra.ca.s de
C?ça~Iores, tirados p~l' hum detalhe propp.rC'io.
nal de todo~ os Corpos de 2' linha desta Provin
~ia,e hum outro deCavallaríade loopraças~
mjlnda ..em conscquencia a Rcgcnoia, ~m nomê
do Imperador, que Vm., fJZcildo logo o respecti
"0 detalhe, expcya immcdiatamente as m~is ter
minantes ordens a todo~ .tIS Commandantcs dos
Coqiq,s çe 2' linha·, resp,onsabilisi!ndo-0s, por
'lualC[.l!Çr omissão ou 'demora na execução de~ta

ordem fazendo-lhes sentir que, na posição em .
que

J
nos achamos, a Re~encia con iJerar;1 O cu.ll).

primeuto de ta ordem como hum serviço rele
vante c patri(lti.:o.-Logó que venlião chegando
os dcótacamentos V,m. os 1'ará repartir pelo 10 e
:;, Batalhão de Caçadores de I' linha,

Por esta occasião manJa tambtl.Ol a Regencia
quc-Vm. expeça ordem para que no Hospital Ui
litar se não dê entrada a pesso<l algulna que ali
vil lisitar os Ofllciacs que estão doet'ltes: c outro':
sim 'que remetta a c~ta Secretaria de E t:lc!o ti
'Jonta numel1ica das praças qne, na conl'úl'miJaUe .
de Decreto de 22 de Agosto proxim0-P3 :at!o, .Ue
,'em tCl' uaixa. Deos guarde :1 "m. Paço, cm I/}

,Ie Outubl'o de 1851. - 3lanoe\ da [c'on'cca'Lilll'a
c ~\l va. - SI'. Ii ranci 'co Cados de 1\1 O1';lc5.
ti elia.-se no Diario Fluminense n. 86, vo.l. 18 li..-

(;l.

AViSO DE 10 DE' OUTUnnO.

Imp. avulso. •

Havendo a;Regencia, em NOple do Imperador,
pOJ.' Decreto c;lesta' data,' mandado dispensar do
Commando das Armas dessa Provincia das Ala·
gôas Ô 1\lajor do .Estado Maiol' do ExeroilO
1\liguel VeUoso da Siheira Nobrega e Vascon·
ceHos, o communico assim a V. Ex. para sem
conhecimento e execução; assim como que.
Re~encia ~ em n/orne do I~p,erador, I)rdena seja
interinamente encarregado do Commando d~
Armas o l\Iajo,r 1\lanoel l\~Jndes da Fons~ca,
Deos guarde a V. Ex. P~lacio, 4,0 Rio de JanellO,
~?-l Iode Olítu.bso 1e 1851., -; ,Manoel da ~OD'
seca Lima e Silva. \ Sr. l\lanoel;Lobo de ~lraD'
da Henriques. - ./feita-se, no Dial'io Fulmmll1J1

11. ~6 vol. 18. I I 1,1

AvtSO DE 10'DE OUTUBRO.

lmp. avulso:

Hayando a Ren-encia em nome do Imperador,
por Decreto dest~ dãta', 'mandado dispensa~~o
Cummando' dà's Armas da Proviocia do EsptnlO
Sauto o Cot'óncl Uo"E'staUo j1\laior do ExcroilO
Joaquim AJlberto de Sóu~a(ld'i:l Sih'eira, manda,
pela 'Seoretbci'd de Estado' dos l êS-oéios da Guer·
rã , à~si'm communical' 'á-o .Vic'c'- Phsidente 11010'

fetida Pro'~ncia, pàrh seu cbnheeimenlo ceIe"
Goção ,'ol'ilenando-lhe que chame para occupar
semelhante lugar, intcrir!amenté, o Offic~alaque~
por lei p''ertel1cer, ou que 'Ó mesmo V!ce.Pr
déurc'jtl1gal' Imdis -intél'cssahte ao erY1çO. Pala



ANNO DE 1831. 481
'cio do Rio de Janeiro, em Iode Outubro de ~ 831.
_Manoel da.Fonseca Lima c Silva. -Acha-se
no Diario Fluminense n. 86, vol. 18.

AVISO DE 1,0 DE OUTUBRO.

lmp. avulso.

Illm. e Exm. ,Sr. - ,Tendo a Camal'a dos
Deputados votado lou vares aos Guardas l\luni
cipaes, Batalhão de Officiaes Soldados e Juizes
de Paz, pelo \lel'o.ismo. e denodo com que, á
custa de sacl'ificios inrlizi I'eis dedicados á Patria,
a tem salvado, sufrocando a anarchia em totlos
aquelles pontos onde ella tem pretendido abys
ma·la, tanto nesta Capital, comoemalgnmasou·
IraS Provincias do Imperio, destá sorte o parti
cipo a V. Ex., de ordem da referida Camara; so
licitando ao mesmo Vasso ~dp Governo Imperial
pelo intel'meuio de V. Ex. a expedição das 01'

deos que fôrem de mister, afim de que o ex
posto possa chegar ao seu conhecimento. Deos
guar(le a V. Ex.. Paço da Camara dos Deputa
dos, em Iode Outubro de 1831. - Antonio
Pioto Chicharro da Gama. - Sr. Diogo AntoniQ
Feijó. - Acha-se no Dim'io Fluminense n. 8?,
tol. 18.

AVISO DE 10 DE' OUTUBRO.

lmp. a,'ulso.

IlIm. e Exm. Sr. - Os horrorosos aUentados
comm~ttid6!; na 'Cãpital dessa Provin~ia, pela
soldadesca desenfréadà nos malfarJados dian4 ,
15 e 16 de Setembro findo, de que faz V. Ex.
a dolorosa narração no seu Officio n. 65 , de 20

do rerel'ino mez, magoál'ão sobremaneira a Re
gencia', em nome do Imperadol' , que, teodQ a
maior solicitndc peló socego, segnrança e tran
qllillidade ~os sub(litos do Imperio, ainda se acha
profulldanlente co'ns'tcrnada com a noticia de
semeHíante calami'tladc. E comquanto a mesma
Rcgencia esteja Olui certa 'de que o zelo, pru
denciá e circumspecção de V. Ex. lhe terão sug
gerido todos os m.eios de alliviar os penosos in
commodos dã habitantes da Provincia confiada
aos c\J.idados ôi'sua administração, manda to(la via
oommuoicar-Ihe que, seddo indignos dc con
tinuarem a ser -corrsideTados no numero do
Exercito, a quem a,Nação sus~cnta para defesa,
interna e -ex.tcrn.t do' Imperio, Cor'pos com
postos de individuo!>immqraes e mais semelhan
tes a feras que a homens, faça V. Ex. log() di 
solver todos os COt'pos dc'lilJha que entrúrão na
revolta e ahi existem aioda para opprobrio dos
Militares,' prócedendo-se contra os criminosos
com todo o rigor da- Lei, e chamando V. Ex, as
Milici~s para o serviço da G'trarnição, E porque
tão escandol'osa c crimino a Tc\'olta militar não
pode deixn'r'dc cobrir de descredito o Omcial a
quem se achava confiado o Commando em Chefe
d'a Força A.rmada, detc'rmina a Il.egencia, em nome
do lmper'ador, que, ficandp disp'ens'a do do com
mando das Armas dessa .Provincia o Brigadeiro
Francisco de Paula Vasconeal\os, qlie corntudo ,se

demorará ahi até nova ordem do Governo, cha
me V. Ex para o Commando interino das Armas
o'Coronel de 2" linna Franci,co Jacinlho Perei
ra, que tanto se distinguira n os arriscados servi·
ços á prol da segurança publica nos desgraça
dos dias de Setembro. Por e ta occasião manda,
além disto, a Regencia prevenir a V. Ex. que,
para evital'-se a repetição ue actos tacs por occa
sião da chegada ãhi do Batalhão de Caçadores
n. J? de I' linha, aQtiga numeração, não o dei
xe V. Ex. dcsembarcar sem primeiramente ter
dtldo baixa a todas as praças comp.·ehendidas nas
disposiçãesdo Deeret" de 22 de Agosto llo corren·
te anno, e organisar as restantes praçüs, se disso
fôrem julgadas dignas, na conformidade do De
creto e Plano de 4 de iÜaio. Communicando as
sim a V. Ex. a ordens da Regencia, que me
pal'ecem mui conducentes a restituir o socego. ii
es~a Provincia, 'espero que V. ~x. me participe
sem demora tudo o mais qne julgar conveniente
e depeuder da autorisação do Governo. Deos
Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 10

de Outubro de J 831 - Uano"el da Fonseca Lima
é Silva. - SI'. Joaquim José Pinheiro de Vas
concellos. - Acha-se 1/0 Diario Flumir1ense n.
89, vol. 18.

PROVISXO DE :lO DE OUTUBRO.

lmp. avulso.-

Bernardo Pereira de Va concellos, etc. Faço
saber á Junta da Fazenda da Provincia de Santa
Catharina que a Regencia, em nome do Impe
rador, tendo considel'ação aConsulta do Concelho
da Fazenda, de 9 de l\Iarço deste arino , a que
mandou pror,eder sobre os Officios da me'sma
Junta, numeros 11, J 2 e 60, de '21 da Janei
ro, :; de Fevereiro, c 23 de No\'embro do anno
proximo passado, houve por bem (Icterminar ,
por sua immcdiala Resolução de 4 do Corrente
mez, qnaoto ao dous pl'imeiros Officios; que
a renda dos cioco réis imposta n3 carne- verde
dc vacca, e a da sisa- e meia isa, devem entrar
no numero das que se hão de arrecadar na l\1esa
respectiva, mandada crear pela Lei do Orca
menta de J 5 de Dezembro do dito anno passajo
no artigo 24, pelo que toca ii Cidade do J)esterr~
e Freguezias adjacentes, que/a Junta enlenda
poder abranger a fi 'calisação immediata dos Offi
cines da mesma l\1e a; àrremalando -se porém
ua caso de assim convir, súmente os rnUlOS des~
.'las collectns pertencentes ús tres VilIas da mesma
-Provincia, S. Franci co do arte, Laguna ao Sul
e Lages no interior, núo excedendo o contracto~
o termo do anno finaoccil'd subsequente como
está determina.do: e (1uanto ao terceiro' Officio
numero 60, que se aceite a encampação do Con
tracto do Dizimo do Pescado ela Cidade do Des
terra, requerido pelo ex-ContractadOI' Cano
dido Antonio Fernande ria Cunha, por isso
que foi desapprovàda em Resolução de Consul
ta do referido Concelho-, a condição quarta
com que fôra arrematado o mesmo Conll'acto ~
approvando-se portanto o procedimento da dit~
Junta cIp, o pôr novamente em praça sem a citada



A.NO DE 1831.

,!vis6 DE 11 ~E O'UTu'Dno.

" I:A.vrso DE 11 DE OUTUnRO•
• Ir {

IIÍlp. avulsu•• I "
)" ("

Pel Secretar:. ~e 'E tíldo, dos ~egocios da
Justiça se faz publjco ql1~ deven'do qua,ntQuD
tes organisar-se O CQrpg de GU,a,rdas lUu.oicipaes
,'oluntariasa p'é e a eavallo, para .manter a lran
quillidadl' puqli~a .qestq Cn.pital, toqos o~ Ci~ll
diios Brazileiros que ti .crem de dezojto a qpa
I'cnta nnnos dê jllad~'lbQa cOilducta 'auestada pelo
Selt respectivo JUi1. de PalZ ,; constituiç4o pb~~ica
nr,oporcion·al nos.serviços tIn mesmas Guardas.,
ç que ~e qllil,CI;eJ!1, nal ~ li.lélr, pouel'1íõ din
;li,;-~e ii ca'a l'a I' )ye;n?i.! do 'fenente-CQroOllI

'~heobaldo Sa?xQs Brandã ,,;encl'lrregado d~ (es'

i.

A\''1 o .DE_ii DE OUTunRO.

!\Ianu5cripto áut1l:enlico.

~ , A Regencia, ém ntlme-do Imperador, manda
de41arar a v,' 'S,·, em resposta ao seu officl() ae
2f1'do mez ant cecIente, que, J.1ã'o sendo ninguém
obrigado a faier impossivei-, deverá V. So., de.
pois de cel'tiqeado d'a pobreza dos réos, mandar
pôr huma nota d'eclarlltol'ia' àessa circnmst~n.
cia nos seU5 processos, para eonhecér-S'e que es.
tã.o isento-s da.táxa do sello, e proseguir no seil
llndamento, p:n·a que nao parem por semelhán!~

motivo. Dcos gU,!I'de a V. S, Paço, em 11 de Oito
tubro de I 85'I.-bioJio 'Abtonio Feijb.-Sr. José
Paulo lle FiA"ucil-ôa l'fabuco Arao'jo,-.licha-se •
fi. i 55- dd Liv, respectivo da Casa da Sllpplica{ii.a,

, ., I

Mnnuscripfo aulhenlico.

Illm. e Exm. S,'. "";"-Em resposta ao Aviso de
5 do corrente, düigido por V. Ex~, se me oll'e
rece communicar-Ihe que a Villa dc Campos tem
por' Juiz de Fórâ o BlJcharel Diocleciano A,d
gusto Ce ar do Amaral, ll!!.e, tendo entral!D-.no
exercicio deste lllgal' em .1:;' dÊ 61arço do anDO
passado, não tem' 00mpfetado ainda, o seu trleD'
nio para se lhe nomear success,or, c mesmo por·
quri, tendo-se-lh~.concedido dous mezes de licen·
ça para pod,) vir a esta Cô.rte, logo qu~csto
findcI!!, deverú regr.essar ao sell exercicio, c. que,
por DeCl'eto de, _12 Id,e Abril passado fo~ 'ultima
mente nomeado Ago linho de SçlUia LQureiro
para o.u vidor daJ,Com~rca do, Esp~,ito ~aq o, O
qual, estando !IlUda el1l Santa Calhflr1pa, logo
~ue aqui se recolha', ! (ai;ei exnedir I orde.l)s nara
Ir quan to antes exercel:@ men.clOnadp lugar, í)'e~s
guarrie à V. Ex. Paço'. 'eín II de. Óutubrn <Ie

J 851. - Diogo Anton,.io..Feijó. -:- ~r~ 1p-sé Liqo
Cou,tinho. - A-eha·se li fi. 10'8 v. Liv. 1,1 da
Côrte na Secretari~ ii; Tustica. 'i ,

. IIY.'

-
dependcuoi e do .Imperia. -Francisco d2 Lillla
e Siha.--Joséida Costa Garvalho.-Joio au.
lio Moniz.-·Dio~O'Antonio Fei.jól ' '

PROVISÃ.O DE 10 DE OUTUnRO.

Coi!., Brnz.

A Regencia, el~ nomy do Imperadol' o Sr.
D. Pedro II, tenJ.,sancciooado, e manda que
se execute a resolução ;;cguinte da Assel)'lbléa
Gel'al, ;;obre outra do Conselho Geral .da ,Pro;
"illCia do Ceal'ú.

I Art. unico. Fica creaJa na Povoação .de S.
Cosme c Damião da I Serra do ·Pel'eira huma
Fre"'uczia, extremando ao Norte na Fazenda
den~minaua Tap.eril, do Riacho do Figueiredo,
aO Sul 110 ultimo sitio d.a Serra do Cam,arú, a
Este ao pé da SCI'I':J do Fraue e Jar li 1, e a
'Oeste' na Fazenda Cal'apuca, ~

Diogo Antonio Feijó, etc, Palacio.,tlo Rio de
Janeiro, em I I de Outubro de 1831 I.)j ua 1n-

DBCRETO' DE 11. DE OUTUllRO.

Imp. nvulso.

Bernardo Pereira de Vasconcellos, etc, Faço.
saber ú Junta da Fazenda da Pro"iilCia de l\iioas
Geracs (~uc a Regencia, em nome do Imperã
dor, em ~ista dns razões expendidas pelo Con
celho da Fazenda em Consulta de 20 de Abril
deste anno, com que não se conformou ácerca
do O/lieio da mesma Junta, n. 27 ~ de 21
.de Abril do anno pãssado,: houve por bom, por
sua immerliata Resolução de 4 do corrente mez,
mandar llednrar ii mesma Junta que não Jlror
cede a sua duvida posta ao cumprimento da Re
solução do Governo da dita Provincia, pal'tid
pada em O /licio do seu Presidente, da mesma ua
ta d.: 21 de Abril, relativamente á indcvída per
cepção de emolumentos arrecauados pelo E cl'i
'Vão do Almoxarifado, e outros; tanto porque
emolumentos não podem cobrat'-se sem lei,
comQ POI' serem expressamente prohibidos no
baSO ue q\Je s~ trata: e gl1e por con equéoGia
Íhe seja muito estranhado o seu procerlimeuto,
como se lhe ~stranl a, POI' contrario Ú i Ilsta re
paração dos abusos que se propoz remeelia,. o
dito Concelho, em beneficio das partes, e mes
mo ao zeloso uesempenho das suas attribnições.
O que se participa ii me';lJ.1a Junta para sua in
t~lligencia , e em conformidade l'a~el' cu mpril~ a
dita Resolnção do COllcel,ho, 'como se lhe or
dena. Jos.é de Brito Gomes a fez no Rio de .la
Deirei, eni Iode Outubr,d ue 1 851., ~1arianno Pin
to Lobato, Contador Geral ela eguoúa Reparti
ção, a fez escrevCl'. - Bel'l1al'Clo Pereira ue Vas
concellos, - Acha·se 110 Dim"io FlunJillense n,
115,vol.18.

condição, visto a natureza da ren:la. O, que tu
do se lhe participa para Sua intelligencia e CUIlJr
primclIto. Justine José de Aroiujo a fez no ~io de

-Janeiro, cm Iode Oo(ubro de 1.85 L. lUananno
- Pinto Lobato, Contador Gera,L da segu oda ~e-

Jlartiç'do , a fez escrc cr~ - Bernardo Pcreil'.a d!e
VaSCOOQelJos. - .licita-se no Diario Fluminen~e

1J. 11l9, t'ol. IS.
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pectiv() alis~men10, asseguran~o-~e ~ todos que.
sérão oáa '80 befll pagos, cama -tratados oam
aquelle melindre d:e ·que se.fa.z digna uma cor~

poração escolhida p.ara a dufesa da prop.riadad.e
e vidas dos seus coriêiâa aos. - Rio de J an~iro,
em II de Outllb,r.o,d 18~1.-Jp~0 Carneiro de
Campos. "':"'1cha-se no Diario Pill1ninense n. 87,
~ol. 18. r f .q J

I P;OVISÃO ~B" i.l'DE; OU~lJnno;
, '

Imp. avulso. /

.(\ llcgencia , ,em Nolpe do Imperad,ó~~ mandíl
remetter a V. S, , com o -incluso Officio do Juiz
de palo da Parochi~ de Sant~ ,Rita, o An·to de
Corpo de de)icto que o acomp.allhou, c a que
se procedêra sobre o cada ver do çjdadão ~uarda

Municipal Estevão. de Almeida Cha:ves, que
rôra morto qa oC.c.a 'ião do at~que,da Ilha das
Cobras, no dia') dI> corrente, ~m consequencia,
da revolta dos .incHN"iauos' da COl'PO de Arfilha
r~ da ~larioha, afim de que V. S. proceda igual
mente' em tal caso como fô,r de lei; fican'do Qa~
intelligencia de que se tem nomeado huma com
missão para investigar da conllucta de semelhan
les Individuos, assim ant'es como. depois daquel
le dia,cujo J:esultado ,servira de materia áo Con
celho de Guerra, em que 'os mesmos tem de ser
julgados, 'Oeos gU3lrde á V S. Paço" em I I de
Outubro ,de 1851.-José~1anoel de Almeida.
Sr. José 1\1aria l\:I~onteiro de Baeros, - Acha-se,
no Diario Fulminense n. 88,1)ol. I a.

A. VISO DE 1.1. DE I OUTUBRO.

lmp. avulso.

Vol, expedir(l as ocdqOis,nccess rias "para que.
3 Nilo Imperador do. Bra"il seja quanto an
les am~n"da no .1al;go, lJl.ll.e assigoalei aO 'p'atrão
MoI', ~ g;lIarcI.adâ pela Eragata GOIl~tituiçã(J

e Corveta, B.ertiog"h que 4eví~ráõ f~nd.!illr. em
lugar para isso prop.rio,: Vm, ,.farú ,:~u,trÇlsjm
montai; um rodizio ~lila Barca de, VapoI',. elflpre
gando-a com as EscuDas Canhoneiras que já e~

tão 'de guarda ás PI~igangas, no mesmo servi
ço; cuesvian'do ainda mais as dibas' Ptesigangas
do lug.ar immediato aos Navios do Commercio
eda proximidade da .terra:· Deos guarde a VÓl .
Pallo, em.;I i de'Outub.ra~de,JI83t.~J0sé M~noel

de Almeida. '"':""'".51', ftl.'anc~sc-o.'Roarig.tres de Lima
Pinlo, - Ao'ha!'se ,nó, Diariv ,p,turn:ircmse ~n. 188,
~ol. 1'S.· .t1I.1:J ,'fi J I>J '['lul "

,_ :J t ::..J j I ,11 . r, !:', I; •

VISO Dm i:[IDE,(QUil'uBRO.
, ~ ,. f,' J ~ '" '..) ~ t
" I,m..p.,..avutso.". fi

Vm. faná pubilicar".oa Qrdem do IDia ,que a
Regenci.~, çm o'o,me' dOI ilmirel'8,;do1!r ãI~Guj o 'C9
n~6ci~enta clíegbu n.brio·s:a éo,nducl'a1rquel Itrve:
rao" por o~casiã~ .da r.revQ1lra t<lós' indh111htes '<lo)
Co~po e,'lA.rtiJllh:aria i'ihl,;MawlBha'}oá 'UIj'a ,,d'a"S1 C'o I

b~a.:" assi1Il'lÕ8 Cemmanddnbei, ()ffi.ciaêste Gà;~Í"~l'
OIÇoes do,s, ,?a~ios JôJfmadb's. e desífr~ai1.o? BUr-

r
:

tos neste !PlIilJ.l!O ~ e~0.o; ~.v.f'rsos-~Ô.l:li~í'átl!l GEi.!

nel'a.es e Qfficiaes da A.I'mada (cujos nomes deve
I'áõ se'r iguallil1P,nte publicados); os qUMS. aehan
(lo-se descOlbal'cados, .concorrêrão na noite de
dia 6 ao Arsenal da ~larinha, onde permanecê~
rão até depois do ataque c[ue teve lugar no dia
seguinte, contra aqueUes revoltosos, e se p,'e!!
tárão indistinctamente ás Commissões uc que
forão então incumbidos, e que S'ati'sfactoriamen
te p 'ellnchêrão, manda louvar tão decidida p~'o

va de seu patriotismo e adhesão ao systema
que felizmente nos regc; elevendo eu aCC1'escen
tal' a este merecido elogio os meus a1:\'radccimen-

,tos a cada hum uos mencionados Officiaes, e em
particulal' ã Vm, , aos Capitães eTe 1\lar e Guer
I;;', encarregados, da Iotendencia e da Inspec~

ção do Arsenal da Marinha, seu~ Ajudantes e
mais Officiaes empregado destas Repartições,
pela inca.nsa vel diligencia com que sr. prestárão
ao desempenho dos deveres de -seus cargos cm
tão melindro'sa e arriscada crise. Oeos Guarue a
Vl]l. Paço,.em II de OQtu'bro de 1851. - José
Manoel de Almeida. - Sl', "FI'ederico 1\Iarialh,
Capitão de Fraga'ta, Ajuddnle çl'Ordeos Eocal're·
glldo do Expeoiente do Quartel General da 1\lari
nha, Acha-se no Diario Flaminmse n. 88, 'Vol. 18.

AVISO DoE 11. DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

IUm. e EXill. SI'. - Tendo no meo despacho
de hanlem commullicado a V, Ex, as orclellS da
Regencia, em resposta fl alguns al'tigps do seu
Officio u. 65, occorl'e-me'ora signjücar' a V. Ex.
que o armamento requisitado nos seus Officios
de 27 de Agosto e 5 dr: Setemb.ro fitldo, fica-se
a.I-'romptando para ser-lhe immediatamente I'C

mettido; e que a requisição de mais huma em.
barcação, ue ~uerJ'a p'lça cstacianar nessa El'o
vincia de FU'l'oa!nbuco sel'ú, salJisfeita com a ida
de bum Brigue que está a largar pa 'a ahi, Pelo
que pertence ao destino dos individuos do Exer
cito presos em consequrmcia dos desastrosos a coo
tecimenlos dos dcsgl'açados dias de Setembro,
julgo mui acertado a proposito de conservar a
bordo a.queUcs cootra quem não haja pr ovas
sufficicntes pal'a a pronuncia e punição legal,
e-que sejão mandados pal'a a Ilba de Fernando ,

. donde cm breve os Africanos serão transportados
pal'a algum ponto da Co ta à'Arrioa pela embar-
cação que para isso se aprompta. ,

Por resta occasião oocorre-mê mais lembrar a
V. Ex, 9ue, quando tenha lugar o arranjo do
Batplbão 17, que ahj deve chegar em bt'cve,
m,ande V, Ex. fonDar das suas praças, dignas de
continuar no ~erviço , ql1att'o Companhia , qu~,

com os' destacamentos eXÍ's ten I'CS Da Parahyba,
Rio Grande da Norte e C'eal'il, devem conside
ral'-'se 'Batalhão n, li 2 , seglJq.dn 'o -Plano ue nova
organi'saçã'ó, não ~squeoeodóol'ganisar uma Cum
panl:lia !de' À.l'l'ilharia dos dCs'ta'catnentos que se
acháb "nas A.lagôas,. mô Grande do Norte,' Pa

'rahyba e Clearã,' t1 qu'el:tl: sJe deve dar pÓÍ' Offi-
ciae~ os que'Iiierecerem a esc0'lba qe V. Ex. Deos
gunrde a V, ~x. pglacio do Rio de Janeiro, em
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11 de Outubro de 1831. - l\Ianoel da Fonseca
Lima e Silva. - Sr. Joaquim José Pinheiro de
Vosconccllos. - Ac/za-se no Dia/'io Fluminense n.
89. vol. J 8. .

AVISO DE 11 DE OUTUBRO.

Imp. nnho.

Iltm. e Exm. S'·. - Fjm cumprimento do De
creto ele 2'A de Agosto oeste anno, sobre Resolu
ção da Assernbléa Geral Legislhliva, determina
a Regencia,' em ome do Impemoor, que V.
Ex. pass'l immet1iatamcnle a dar haix.a a todas
as Praça,; voluntarias de qllltro annos, e rp.cru
tados de seis, nos Corpos da tre armas "o Exer
cito; e que Olltl'O 'im continue a d,al' as mes
mas baixa i1quelle indil'illuos qne succe siva
mente mrem completando o seu tempo, e que
ainda restarem nos Corpos meucioll3.clos; o que
participo a V. Ex. para seu pontual e exacto
'Cu~primento. Deos gU3nle a v.. Ex. Palacio do
~io de Janeiro', em II de Outubro ue 1831. 
IHanoel da Fonseca Lima e Silva. - Sr. ManoeI
Theodoro de Araujo Azambuja. - Aelta-se no
Vim'io Fluminense 11. 89, vol. 18.

AVISO DE 11 DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

l\Ial1da a Regencia, em name dI) Imperador,
pela Secretaria ue Estado nos r egocios da Guer
ra, que a Junta. clh Fazent1a dos Âl'senaes do
Exeroito, Fabricas ·e FUliuições, faça apromp
tal' e remetLel' para a Província de Pernambuco,
afim de serem entregue~ ao Presidente della,
mil espinga,l'das com baionetas de adarme deie
sete, mil clavinotes de Cavallaria, mil espada
gões e mil pistolas. Paço, em lide Outubro a'e
lS51. - lHanoel da Fonseca Lima e Silva, Acha
se no D iario Fl!J.minense n. 89, vol. IS.

Av'Iso DE li DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

Constaudo que y. S. I~ao fizera entrega dos
Africanos que ultimamente se·tem aqui preten
dido introduzir por contrabando, ao Juiz res
pecli 1'0, cC?mo se ordenára por Aviso de 5 do
mez antecedente, e que os cencedera antes a~s

proprios contrabandistas debaixo de fiança, e a
pretexto de serem reenviados para a Costa
d' Africa, ordena a Regencia, em nome do Impe
radar, que V. S. rcmeUa a esta Secretaria de
Estado urna relação contendo o numero dos 'in'
dicados Africanos que tenhão 5ido entregues
hebaixo da fiança I'eferida, e os nomes dos fiado
res, ficando V. S. na in.telligp.ncia, de que a ne
nhum proprietario de embal'cação que se' pro,:,
ponha a reconduzi-los se deverá dar des'pachp ,
sem que primeiro por esta SE;cretaria de Estado
se re5oh'a a tal respeito o que pareceI,' con:venien
te, sel~do V. S. responsavel por qualquer ~on-'
travenção a tal respeito. Deos gl}ar~c a V. S.

P aço, em J I de Outubro de 1851. - Diogo Ao.
tonio Feijó. - Sr. Lucio Soares Teixeira de
G ou vêa. - A cita-se no Diario Fluminense II. '9'
vol. 18. .,

AVISO. DÉ 11, DE OUTUBRO.
"

Imp. avulso.

Determinando a Regencia, em nome cio 1m.
perador, que, logo que esteja lJTompta na Biblio
theca Nacional a collecção, das Estampas da
Flora Flumiuense, seja entreg~e Ú Junta Dit·~cto.

ria dos Estuclos da Academia ~lilitar, para ser
"ir ao estudo dos que se applicão a esle ramo
elas ciencia n.atUL'ae , o manda pela Seo}l'et~ria

de Estado dos Negocias da Gu'er'r~ assim partici
paI' fi referida Junta, p'ara que alltori c quem fá
receber ali aquella colJecção , ficando na intclli
gencia de que concluida a impre são do texto da
mesma Flora, se lhe 'distriIJuirú um exemplar.
Paço, em lide Olltubr'o de .831. - Manoel
da I!'onseca Lima e Silva. - Acha-se 110 Dial'P!
Fluminense n. 94-, vol. 18.

AVISO DE 1,1 DE OUTUBO.

Imp. avulso.

Conotando que o Tenente-Coronel Vasco
LOUL'ellço, que, pela Junta do-Gommercio, recebe
huma griltificação,. por estar encarregado da!!
Barcas do SOCCOI'I'O, continúa II perceber pela
Thesol1l'aria Geral das Tropas a ele empr.egado
na quclla Fortaleza, dete~milla a Rcgencia, em
nome do Imperador, que Vm. snspenda a que
por ahi vence; e que d'Of<\ em diante, para oh
tal' semelhantes abusos, não abone Vm. gl'alifi
cação de empregos militares sem que os orn·
ciaes que a vencem apresentem atlcstJldo ou
rubrica das autoridé!des sob as quaes sencm.
Deos guarde a Vm. Paço, em 11 de Outubro de
1851. - l\lanoel da Fonseca Lima e Sil fa. - Sr,

-Ignacio Viegas Tourinho Rangel. Aclta,se no Dia-
l'io Jilluminense 11. 98 ,vol. 18.

. .
l'ROVISÃO DE 11. DE OU.TUBRO.

~p. avulso,

Bernardo Pereirll de' Vasco'necll05, etc. FlfÇO
saber á Junta da Fazenda da- Provincia de Per
nambuco que, por immediata Resolução de 4
do corrente, tomada em consulta do Concelho da
Fazenda de 22 ele Abril antecedente. relativa ao
Officio dessa Junta' n. 67, -de 29 de Outubro
do anno p,assado, concernente á remessa dos Pro'
testas dos Consules 'Estrangeiros residentes oeS;3

Praça, contra a eXf.cncão da 'nova Pauta de AI·
fandega : hou~e paI' bem, ã Regencia, em nome
dO',{!DpeTado1, ,resolver· que nada ha a providen.
l:<i3r neste negocio, e 'q,ue,a Jnntã deve cumprir
as Qrdens que lhe ·forão trao'smittiàâs, respeito ii
Tarifa das Avnliaç.ões das mercadorias, sem se
embaraçar cpm Protestos, que são permittidos
a cada hUql fazer qUâDtos quizer; porque indu·
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'1'0)10 1'11.

lmp. ayulso.

DECRETO DE :12 DE OUTUBRO.

A Regeada, em nome do Imperador o Sen~or

D. Pedro II, querendo exprimi!' os votos e Os
sentimcnt'1' ua gp.nerosa Nação Brazileira, per.
petuando a memoria uo cidadão (Iue ha pouco
fez O sacrificio de sua vida a bem da cama pu
publica, decreta:

A Camara Municipal ue ta muito teal e he
roica Cidade úo Rio de Janeiro fará inscrever
no IÍ\'ro de tina.lo a transmiltir á IH steridade qs
grandes acontecimentos, o non)e do ciúa,lâo Es
tevão de Almeida Chaves, declarando ser o pri
meiro Guarda lU unicipal que no dia 7 de
Outubro do corrente anno deu a ,'ida eru defesa
da Lei, da !'atl'ia e da Liberdadl! , atacoudo os
rebeldes na Fortaleza da Ilha das Cobr':' . Diogo
Ântonio Feijó, ~linistro e Secretario dI: Estado
dos Negocios da Justiça, o tenha a sim enlenúi~

do e faça executa;'.
Palacio do Rio de Janciro, em I ~ de Outnbro

de 1851, lO" da Independencia edl1 Imperio. 
Francisco de Lima e Silva. -- José tia Co ta
Canalho.-JO:lo .Bralllio Moniz. -Diogfl Anto
njo Feijó. - Acha-s8 1!0 Dial'io Fluminense 7/, 95,
vol. IS.

Sahbado S rIo corrente, pelas, 6 hor:ls da tar
de , fEl i ~epultado n.a Igreja ria Ordem 5." ~e S,
Franci co de 'Paula o carlaver do bravo cid~dão

Guarda ~Junicipal da Parochia da Calldelaria
Esieviio de A'lmeida ChaVES, que morrC:ra d,~ humlJ
Ibala no dia antecedente, as~nltandl) com o
seus bl'Íosos camarada' a Fortaleza úa ]Ih" II;JS

Cobras. E te -muço, que sacrificilra os ~eu dia
á honra dQ Brazil e it defesa do seu" concilia
dãos, !le mai-s huma ,-ictima que os detc>la
v'eis allal'cl1i,tns.de\'em contar na lisla do CJue j(l
p,erçcêrâo cm resultado dos seus 1)al'ulh05. ,1CÓQ1
pallhado solemnemente cm seu enterro pelas
Guarda i.\lunicipaes das 5 Freguezias da C ida .1e;
Sustlll1tado o ata{,dc pelo seu ComÚlal1llant(: Ge
rai e Juizes tle Paz, entroll no Templo onde
o c~perúl'iío o' Membro' da n..:gencia , o:; ~linis

tros de .Estado, lOuitns Funccionario,s Publicos
CiI-i~ e Militares e hlim imrnensn povo, qUf', por
não caher ja na Igreja, e tava apinhado 110 largo,
e tornaI-a mui vagaro a a marcha do enterro.
Em todo:; os semblantes ~e did a I'a, pnr entre
o dó -,Ie se haver perdido hum ciçbll:l0 bencme
l'ito •. a indign'ação geral de Cjuém abomina o
principios desses Cjue forão causas da lIn mor
te. A. pgmpa, o extraordinario respeitoso
concurso de te enterl'O, prOI',ío conl'eniente
mente qne os corações br'azileiro - c bem f()r
mad03 sympalhisão em honrar uqucllr:' qUl'
del'enllcm n Patria debellando os anarchistas, O
cidadão Chaves 1110r1'CU; lUas o rLlmo de cllf6
de que e adornaria em meio de seu call1arada~

no-fim do ataque, po·to agor;J sobre o t:11 ~ep 11
cro; sel'vin\ de o di~tinguir como o jazigo de hum
Bcn cmcrito,animanuo os brioso' c idad50' «(tU'

tao dcnod"damenle conem sempre COI t.\cl'e,a
61

(n
J)ECRETO DE 12 DE Ó1JTBl\O.

CoJl. Braz.

A Regencia, em nome do 1:mperat1Qr o Se
nhor O. Pedro II) tem sanccionado e JÍlan
da que se execute a Resoluçii o seguin te da As
.embléa Geral, sob.'e ou1tra do Concelho Geral
da Provincia de Sergipe d'EI-Réi. '

Art... " Fica creaua Freguezia óa Povoação
do Rosario de Nossa Senhora do Caltele,

Art. 2.· A dita Freguezia serú di\'idida das vi
zinltns pela maneira que ~e <egt : Barra de
Japnratuba com S.el'Íri pelo Rio Seril'i acima até
O' Brejos da Bananeira; dahi sahir:'l pela estra
Ja dir.eila para o Engenho Porteil'as I deste se
guirú pal'a o Engenho Tira Vergonha, dahi sa
llir,\ pela estrada real para o Maroim até onde
entra a estrada que vai para O 'Engenho Mal'oim
deeima a entl'ar \) Ria'cho Macaco; pai' este ab,ai
lO até a embocadura.do Rio Ganhamoraba; por
este acima até b Engenho Siebra, deste para o
Engenho IUaria Telles', pela dhoi ão da Oh' iua
I'a,tora do R1e,rno Engenho de niaria Tt:lles para
osilioBal'acho, dil'idit'ú o Rio Scriri, deste sa
liiril pela estrada que vai para Jurerna até en.
tOhlr,lr a estrada real da ClIpella, deste seguiriÍ
ptla cstrad~ do Capimassú Varzea Gl'ànde S. Jc
~é para o ~itio Rancho até encontrar na Estada
Real ele Japaratuba, que divide oom a Fregue-
lia I'izillha. ,

Diogo Antonio Fcijó, etc. Palar,io do Rio ,Ie Ja
neiro, em 12 de Olltubr'o de IS5., 10' da Inde
pcnrlencia e do Impel'io. - Franoisco de Lima e
HIa. - José da Costa Cal'valhQ. - João Brau

lio JIoniz. - Diogo Antonio Fcijô,

sem meras cautelas contra perua lle direi~o, que
a ninguem se póde tolher. O que se lhe partici
pa para s~a .inlelli~encia. Pe~r\) José da Camara,
a fez no RIO ue Janelro,em II ile Outubro de 1831.
_ eandido Caldeira de Souza, Ajudante do Con
tador Geral, ti fez escre ver - Bernardo Pereira
de Vasconcellos. - Acita-se no Dia1'io Fltlmine1(
It", 147, ,,0C: 18.

AVISO DE 12 DE OUTUBRO.

!IIanllscrieto nuthentico.

lIIm. c EXLD. SI'. - Representando o Carcerei
ro da Cadêa de~ta Cidade CIue desde o dia 7 do 001-·
rCI1\C os galés empregados no sel'Viço do Arsenal
~a ~Ial'inha (em deixado de conduzir o caldeirão
1:ll1n a comida que a Santa Casa 'da Misel'icOl'dia
1:lrnec,c diarinmente aos presos, dirijo-me a V.
f',t. IIflln de expedir as ordens qnc fôrem conve.
licnleõ pua que este serviço continue regular
mente Corno d'antes, até pela difficulJade quc se
~ncont~ em achar-se pretôs de 5al111O para essl:
~111' Oeos guarde a V. Ex. Paço, em 12 de Outu
rn do l S31. - Diogo Antnnio Feijó. - Sr. Jo~c

'1~llnel fie !\lmcida, - A cita-se ri {l. J og do
1.'1', I J da Côrte /la. Secl'ell1ria da Jllsli~a.
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A:vrso DE 12 DE OUTl1BRO•

Imp. avulso.

Manda a Regencia , em nome do Imperador,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Ma.
riolp, participar ao Juiz do Crime dos BairrO!
de Santa Rita e Candelánia, para seu devida
conhecimento e governo, e em resjlosta no seu
officio de hontem, que fo.rãb expedidas as coa
venientes ordens para se :vefificar quanto anlel'
I'emoção para a Fortaleza da Lage" não só i"
paisanos l\1anoel Fernandes Y.asconcelIos eA·
xandre de Siqueira Queiroz, mas ,tambem ae
outro paisano José Antonio da, Costa e Souza,
ex-Secretario de Artilqària da Ma,rinha, o quul,
na occasião /lo ataque da Ilha das Cobl'DS, ro"
ebcontrado com as armas na mão entre OS re,o~
tosos Heste Corpo, e a guem o respecqvo Com·
mandante altcibue' pm grande parte a sua re'll
lução, segundo participára em seu officio de ~

do correnle. - Paço, em r 2 de Outubro de 1831,
- 'José Manoel de Almeida. - Aella-se no Dia";'
Fluminense n. 88, vol: 18. .,

------.

"Paço, em 12 de Outôbro d.e 'r 85 L. - José MahOQ
de Almeida. - Sr. ""CamI110 Caetanp dos Reis.
Açlta-se no Diario,Flumine,he n. 8S, '!lot. 1'8•

A.VISO DE 12 DE OUTUjJlRO.

Imp. avulso.

IUm. e Exm. SI'. - Tendo o .cOl·onel Gom·
m,andaote do Corpo de Artilhal'ia da iUarinha,

'em seu officio de 8 do corrente; participado qu~

entre os revoltosos do üito Corpo fôra encoo·
.tl·ado com armas na m~o, na occasião do ala·
que que teve lugar contra os ,me mos I·evolto·
sos na Ilha das CóblasJ eql ó. dia.ç do correnle,
o ex-Secretario,do mesmo Gorpo' José Antonio·
da C'o'5ta e Souza, .ordenei qlle Jlste ,ÍodÍl'iduo
iosse remondo para a FOI'Lal.eza da I_age junta·
mente com os dO'lJS outros pl\isanos.Vascollccllos
e Queiroz, que, em conformidade da requisjçã~

do Juiz do Crime do -Ba i1'1'0- dé Santa Rita, se
mandárão para ali remover, a!WI Àe se haver
com elle o procedimento que fôl' de Lei, O
que tudo partici'po a 'V. Ex. 'para seu devido coo
nhecimento e governo. - Deos guarde a V.
Ex, Paçó" em 12 de Outub!"Q d,e 1851. ~ José
l\Ianoel de Almeida. - SI'. Di.ogo Antonio Foijó.
- Aoha-se no Diario Rlumine.nse 71. 88, 'Vot. r8.

t.

OFFICIO DE.12 DE OUTUBRO.

llllp. not~o.

Illm. e Ex,m. Sr. -Em resposta ao officio de
V. Ex. , dallldo de, do corrente, em que diz
que só a inteirá tloncessão do que lembra o § 55
do art. r79 da çonstituição poderia salvar o
Estado, cumpre-me participar a V. Ex., paTa ser
presente á negeneia, que tl Camal'a dos Depu
tados, conformando-se com o parecer de homa
de suas Commissões, não convém nas medidas
propostas. Deos gdarde a V. Ex, Paço da Oama
ra dos De.putado • em 12 de Outubro de 185r.
Atit'onio Pin'toChichõrro da Gama. - Sr. Diogo
Antonig FeilÓ. - ÀI'fla-se no TJial'io F:uminensc
11. 92, vol. r 8. .

---;--,.,

OMEM DO DIA 'liE 1.2 DE OUTUBRO.

da honra nacional c da bem, entendida Li
berdade.

.Iios que mOl'rJl'ilo, dando-nos exemplo,
.Ii mOI'te /te vida e osepuLcl'o /te Templo.

lmp. a\'ulso.

Não sendo compativel com a honra que carac
terisa os briosos camal'adas que voluntaria
mente se alistárão no Batalhão (mórmente quan
do a Patria tão altamente reclama, seus serviços)
a falta que alguns delles tem commellido , dei
J(ando de com parecçl' ao seniço para que por
escala 'tem ido nomeados, estando no numero
dos pl'ompto ,alé!D de 'a~guns outros que, apenas
derão seus nom~s, logo e'nviárão parte de doente,
não obstan te serem diadamente encontl'ados em
pas cio ~ determino que os Srs. Cbmman
danles de Companhias envieo;t e ta mÍ'nha o'rdem
úque~le senhores que eHejão \compl'eh~ndidos

nestas duas cil'cumst~ncias, afim de que eU~,

, e ando b<;m LI minhas ex.pressões , e 3tt~Jlden

do ao qpl.Jro em que· se acLa o Exercito, ven}1~o.

ajuu31' seus bçurados e b,l'iosos camaradas, so
bre_ qu,em estú Eó~ente pesando tão violento
quao 110nroso servIço.

ReCOOln;lendq porém ~os Srs. Corp.man
uantes de Co\npanb,ias que se hajão , a respei,tG
ua remessa qe,sta minha ord,em áqueUes St;s.
Officiaes com a necessaria eircumspecçã;Q ~

para que nem levemente se offenda o pqndonor
daquelles que só merecem no sos elogios.
O COl'Onel Jo;W P.au\o dos Santos .Bat;reto, 10

Commandante. - Lf.c/ta-se no Diario Flulninerwe
11. 93, Tiol. 18. -

AVISO DE 12 DE' OUTunno.

lmp. avulso.

A Regeocia, em nome do Imperado!", man
do oomear a "Vm. paJ'a Commandar a Não
P"incipc Real, que se acha servindo de Pre
~iganga , sob as ordens do Inspector do Arsenal
da Marinha interino, a quem se d verú imme
diLltamenle apl'esentar. - Deos Guarde a Vm.

lvrso DE 1.2 DE OÚ,TUBRO.

lmp. avulso.

mm. e Em. SI' - Constando-~e que V, Es.
tem ,nomeado huma. Commi ,ão .para reTer e
ceformal' os Estatutós do Seminario ae S, Joa
quim' desta Côrte. e havendo eu organisado hun
Estatutos que farão appr.ovados pam o Colle
gio dos meninos orphãos na Cidade da Babia,
tenho a nonra de l'e~etter à V. Ex. huma cop~
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PRo'vrsAq DE 12 DE OUitJnRo.. .
IJDp. avulso,

Bernardo Pcreira dc Va conçeUos) ele. Fqço
saher úlunt;l da Fazenda da Provínc.ia da P.,ua"
J1i~a~ que coro csta s~ lhc cnúa a pr[rneira "ia
deâ;~otesLo da ell'3 1J!1e "ai j~otá ue libs. 1,458
sacad'a ncssa Província em .6 de l\1:lI'çq ultimo
ior i\1. J. 1\lartins Hibeiro 1iobrc DiofTo Brum
e 'G.· ; rle (ondres, e 'POf; eS>(l Junta endossada
a favOl' de Bazelt Clovin Crawtord e C.', Fletcher
Alexandre e C." ,Thl)lUl\~ Vibon e C.". Çon
~raétad()res de bum ao e,mproslimos llvazileil'os;
e bem assim a carta de. AI'iso dos mesmos Co 
tractaàores dil'igida ii dita Junta acerca das'cres
ge:t.a,s dp prole tos, perfazendQ tudo a somma de
J]hs. I :~78, 8\ 7d , para que a me.sroa ,Junta cui
de de fazer indemnisar a Fazeoc a f'uofica do
prejuizo' que deste saque lhe causou çonjuncta
mente com o recambio, os juros ;vencidos, COII
fqrme a pratica seguida nes 'a Praça. O qlle se
lhe participa para sua lntelligeócia c pontual
execucão, Pedro ·José da Camara a fez no Rio
de Ja~eiro, em • ~ de OIJ,tubr~ de 1831. - Can
dido Caldeira de So'Uz , &j1:r'Jante do Contador
Gcral, a fez ese'rever. - Beruardo Pcreira de
VasC1lncellos. - Acha-se n~ Dial'io Fluminense
11.• 147, v,ot. 18.

• l

DECRllTO DE 1.3 DB OU'PUIlRO.

ColI. Braz.

,A. Regeueia, em Nóme 11'0 Imperador o Senhor
DOffil Pedro li, ba por bem 3~nccional' e mao-

61'"

AVIS!f DE 1.~ D); ou~unno.

Imp. avnfso.

ao conhecimento dos so-lJI'ctlitos, e- eternísar e
por esle meio o reconheeiment;o tia Patria a tão
relevantes servJços. Deos guar1e n V. S. Paço,
em 12 dc Outubro ele .85 I. - Diogo Antónid
F~ijó. - Sr. Januario da Cunha' B1lI'bosa. 
Acha-se no Diario FlWlnillen~I!-'I/l. 9' ,vot. 18.

_ I

Doi A;viso c TraeJucção jnclusa ficl1l'ú Vm. in
teira,do do insulto q~e se diz feito pelo Es
calel1 da FQrtllleza dc VUlegaignon contra hum
pequeqQ bote da Escuna .de. S. 1\1., lhilanni
ca A.delaide, t;lnto mais aggraVõ.\nt~ PQr isso
E1U,e. reBetido ; e de~erl1jJilla li G.f1gencin, em
nome do Imp~rado'C) que, rnandliHlido Voo. ouvir
a l'll.'espeit#IQ Commandan~e daquelln FOrl~\eza,

encarregando-o rle hulU,<\ miuc\a c ese...upnlosa
investigação sobre lão desagradavcl 1I00ntc::i
J!lf}~to, passe a \Qjotmar-me de todo o occoJ'l'i
do; restituindo-me o AvisQ e Tradtlcção, para
integridade da corre 'pondellciib des,ta SeCiletaria
de Eslado, e tudo isto com urgenoia. Deos guarde

. ~ Vin. Paço, em l2,ide OutUQljO d,e .851. - Ma
noeL <l31 Fonseca 1.ima· e Silva. - Sr. Franoisco
CarlAs.9c ~lora.es. - A aha-se .o Dial'io Fltuni
n~nse?t. 98, voto I S.
r
% • ,

Imp. aniso., .

AVIse DEI 1,2 DE OUIl'UBRO.

'.

.
Constando qu.e tiuma embare;tçãe q!ue con

dutia tI'opa arribilra il Bahia tendometrt(i),o ,Com·
mandante; e ~odeBdo awnt~er que ella, ou
oqtra com N'OPll1, seja remettida para! esta Cê:r
II, determina ál Reg-encia, CDl nOlilc do 100
ptI.ador, que Voo., sem perda l1e tempo, exp-eça
ordem aos COml',llBnuantes daS' Fortalel,as do
Porto pora que não c(:)Jlsio,fão que tal cmbar
ca~o passe pava o' Poço sem que para i~so re
Qebão ordem , fa~ndo, pelo ::Cclcgrapho Q;viso dc
!lia chegada, para se tomal'em as medidas de
cautula.Deos guarde B Voo. Pa90, em J2 de Ou
lubro de 1831. - 1\1aooel da Fonseca .Lima e
Silva. - Sr. Francisco Carlos de 1\IQraes.
Adia-se no D.iluio Ftullíinen.se n. Sg, voto 1.8,

AVISO DE 12, DE OU'l'.U;BRO.

, I

ARegencia, e~ nQlme. do Jmperador, ha por
~cm que V. S. r... ça publicar pelo Dim'io do Go·
11'/10 o A\'iso da- copia iQclusa, pelo qual a Cn
ara (\.os Srs. Deputados eoromunicou. ao
remo os louvores votado.s pela, mesma Oa
a aos Guardas l\1unicipae!i. Batalhão de om

. es Soldapos e Juizes de.,P'az, ,pele; heroismo
4enodo C1.H~ (fue~ ii custa de I1rande sacri1ieios"
DI sufl'ocado a anarchia, .•afim de podcr ch.ega~

lelles, pol" me 'per5ua~ir que ttll'yez V. Ex. Jlaja
de encontrar al'gumà cousa gU'e se p(o'!;sa' apro..
"eitar par'a ó difO"S'etnmano d S. Jaaqtiim d'es
ta COrte , que he dígno'd'é'to'dál à')>,rotecção do
Governa. Debs Gu'a'rife a V. "Ex. Palacie d'o Go
111'0'0, em, 12 (Ie' Outubro d'e .&3J.'-Francisco
Carneiro de'Car.hpo~: -Si'. Jils'é Lino'-CoÔ\inho.
- Acha-se no Diario Ftuminense n. ~ , MP. i8.

I ) • 1 ~ , f

,I f I

A..VISQ DE 12 DE O1!f'l)Un,no. I

Imp. avulso.

. Imp. avulso.

Convindo n' segurança e rranquillidauc pt.:lli~
C1, omesmo adI regilhen militar, que S'c deve
tllriotamenre flb ~rvar nasJPraças de Gl1c'[ra~ mui
priocipalmeóte onde se con crvão presfls I'éds
Militares ou Civis~ não .consenlil'-se o ingresso
ijvre: flIàS Farlalezas de tt~ Porti>' a 'irrdh-Hiub dr
1ua1qucr caodi9ão ,sob' pl'étexto 'Ull 'visitàl'
,re~Qs, ordei:l1a a Rcgencia ~ eru nome' do lD-

tádor, gll~ Vm. 'pas e as m;lis tenhin ates
ordells aoS; Commnnd'ante das Fbrta'lczas / pal'~
~Ie, debai,' da 51 á' r spons'ábilidadc, -rlãh PCI'
llillão visitas' taes senão à algum pa'I'ênl.e dos
,resos, de quem nilo haja a m no!" lIspeita (~e

rahalar c!Jntl'a a segul'ança pubHca, oui!- pes
1{ias de serviço. Deos guard'é 11 ym. Paço, em 12

de Outubro rle 1~31. - l\'landel ela Fon eca Li
Qla cSilva. - SI'. Francisco Cú'lós de 1\lól'ae '.
-dclm-se no IJid,:io .z;ltlmi1ien~e n. 89, vol.• 8.
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dar que se execule II seguinte ResoluçãO da As
sembléa Geral Leg'islath'a, tornada sobre outra
do Concelho Geral da Prorineia de l\linas Ge
raes:

Art. 1.0 Fieão eread'as Villas na Pro"ineia de
1I1in<1S Geraes as seguintes Povoaçõe- :

I.' A Ptlvoação de S. l\Ianoel da Pomba, eom
prehendcnuo no seu Tel'mo a Freguczia do mes
mo nome, e a do Presidio de S, João Baptista.

2.' A Povoação do Coryello, comprehenden
do no seu Termo a Fl'cguezia do lDesmo nome.

5.' A Povoação de Tcjuco, comprehendendo
no eu Termo a Freguczia do mesmo nome, a
do llio Preto, e as Po\'oações do Rio Manso,
.cnrimatahi, Pissarrão , Rabello e Catonio.

4.' li Poroação do Rio Pardo, compt'ehenden
-<10 no seu Termo a Frcguezia do mesmo nome
'e a de S. l\lignel de Jequitinhonha.

5.' A Povoação de S. Romão, comprehenden
-do no eu Tel'mo o Julgado do mesmo nl:lme e
a do ~algado.

6.' â Po, oação de S, Domiog@s do·Ara~ ,.
,compl'ehendendo no seu Termo o Júlgado do'
me 'mo nome e do Desemboque.

7, n A Povoação de Pouso Alegl'e, 'colOpi'e
hendendo no seu Termo a Fregúezias de Pouso
Alegre, Camanducaia, Ouro Fino e Cal'ilas.

8.' A Povoação das Lanas r.'o .Funil, corilpI'e"
hendeodo no seu Termo a Fl'eguezia do 'mesmo
nome e a das Dôres do Paf!tano, e uividindo
com os Termo~ tIas ViIlas de S, José e de S.
João d'El-Rei pelo Rio Grande, até a Barra de
Capivari, e por este até a Fregllezia de Cat'
rallcas,

g.a A Po"Voação de Formigas na Comarca do
Serro elo Frio, comprehendcndo no seu Termo a
Capclla do mesmo nome, .1 do Dom Fim c
Contenda ,e as Fregllezias da Barra do Rio das
Velhas e Moninho·.

á.rt. 2. 0 Em eada huma da~ ViIlas do artigo an
te..:edente fica cl'cada huma Cam3ra Muoicip31~

room a mesma autoridade e attl'ibuições da do
Termo de que fez parte, 110us Juizes Ol'dinarios
e 'hum dos Orphãos, quantlo ainda os não te
nhão, . "

Art, 5,· Os Julgados que fazem parte da's
Villas creadas conlinuarúõ a ter as mesma.
aUlQrid~de que prc. ~ntemelltc, fioando Ulir
camente sujeitosÍl autoridade municipal. ,)

José Lino Coutinho, cl<t. Palacio do Rio à'e
Jancir l ), em .5 de Outubro de 1831, 10' da
Inrlepeudencia, e do Imperio. - l?rancisco' dp
Lima e Silnl. - José da Co ta Carvalho, - João
Hraulio 1I10niz. ~ José Lino Coutioho.

DECRETO DE 13 DE oUTUDnO.
Coll. BTaz.

A Regencia, em nome do Imperador o SI',
;l. Pedro II ha por bem sanr.cionar e mandar
que se execute a seguinte ncsoltl~~ão ll'a A'selll-
bléa Geral Legislativa: ,

rl. I.' Todos os hens patrimohi<les, e outros
qoae:quer rendimeolos pcrlencpnte' a0S Bo pi
tae da l\1iscrioordia de Olioda, de ,Pedro de

Alcantara da Cidade do Recife, de Nossa Senholl
do Paralso dos,Lazal'os e da Casa c\os ExpostO!,
serão reunidus debaixo de huma só administra.
ção, ficando con61'mada a sua posse.

Alt. 2. o, Os dous Hospitaes que exi!tem bl
Cidade do Recife, que sã.o o de Nossa Senh,
do Paraiso e o de S. Pedro de Alcanlal'3,.
fundaraõ em hum só,

Art. 5. o Este Hospital será colIocado no sim
de Coelho, que hoje pertence Ú Nação, ceden·
do-o esta para nelle se fazer o Estabelecimento.

Art. 4,0 Conserrar-se-ha em Olinda o Hospi,
tal ali existente, o qual fical'a sendo fililll ~o

Hospital do Recife. O Hospital dos Lazaros con,
tinuara a exütir sepal'ado. .

A.l't. 5, o A A(lministracão Geral dos Estabels
cimentos de Caridade s~rÍl composta dI: cillCl
l\Iembros, e de mais hum i\IeeHco e hum C~

rUl'gião do grande Hospital do Recife, e e III
dous só terão ,'oto nas materias relativas il.sal
profissão. O's 5 primeiros l\lembros da Admini~

tração serão pessoas de reconhecida probidade,
abastadas de llens, eleitas pelo Présidt:nle di
Provincia em Concelho; e o que obtiver maior
numero de Volos serú o Presidente da Adminil·
'tração: do outros, um ~crvirú de Thesourcirn
e outro de E~criyão; o Medico e o Cirurgião
não poderúõ servir estes tres cargos.

Art, 6, o A Administração gt:ral, logo que fÔl
nomeada, enlI'al'ú em exerci cio , e durar.! 50
dous annos, finJos os quaes se procederá I
eleicão de nova Administracão.

A·rl. 7, o A AdlDinislraçã~ geral fará puhlicar
em todos os trimestres, p!;-Ia imprensa, a relo
pectiva conta da receita e despeza, e omappl
dos enfermos que tiverem entrado naS dife
rentes' casas, dos que hou I'Cl'em fallecido. dOl
curados, e do que ficão existindo; e logo que
o Conoelho Geral se reunir, lhe serão rcme!ti,
das as contas para a sua approvação.

~rt. 8,· A Admiuistração não podcrú vender
e alienai', pOI' qualquer fÓI'ma, os bens urba·
nos, do patl'Ímlluio das Casas de Caridade; pu·
d~r.ú porém permutai' por outro prediu U1banuJ

conh't:cida a vantagem pela Actmiuisll'cção e
Concelho, G~l'al. ,

Art. 9,°...1 AqminisLl'ação Geral serÍlI'esponso·
,'el pelo prejuizo efue causal', proHnienlc de
exlravios, fraudes c umissões, sendo legal,
mcnte pro,'ados.

Art. • o.· O Conct:lho Geral dói !PI'ol'inciafdldO
reg'ulamento para a administração uus bcd e
governo economiCll de caua huma lias Casos,o
qual fica ri. tendu execução provisoria , emquaa·
to não mI' approvado pela Assembléa.

Art. I I,· Cousenar-se-hão os ncargos J3!

Instituições a que ti verem direito alguns parti.
culal'es.

, Ârl, 12. o A Admillistração Geral poder!long·
mental' patrimonio do estabelecimento de Ca
I'idade com os bens que Jlltl fÔl'em legado, een·
tl'"r na posse cJaquclle a que tivercm rocaçJo,

Art, .3. o Os cniços feitos pelos Adminislrada
re n'áo pro fessionae sCl.ão con~ideradCJ 00

, cI'yiçoij fu'itos ii Nação,
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Arl. 14.° Ficào extinctas todas as Administra
9ões ora existentes das 5 (:asas de Caridade, men
cionadas nes~a Lei, e l'evogndas todas as Leis,
Ordens c displ?sições cm contrario.

José Lino Coutinho, etc. Palácio do Rio de
Janeiro, em 15 ele Outubro de 1851, 10° da 10
dependel}cia c d,o Imperio. - Fl'anéisco de Lima
e Silva.-José da CoSIa Carval'b'o.-Jo'ão BI'aulio
Moniz. -José Lino ·Coutinho.'

DECRETO DI'. 13 DE 01iTÚnno.

Coll. Braz.

A RegeQcia, em nomc do Imperador o SI'. D.
Pedro II, ha pOl' bem sanccionar .e maó,;,
tlar que se exeçute a seguinte Resoluçã'o da
A~sembléa Geral Legislativa, tomada sobre "ou"
Iça do Concelho Gemi da PI'ol'incia de S. Paulo:

Art. 1° Ficáo creadas Cadeiras de Primeiras
LeLloas em a Comarca de S. Paulo uasl Frcguez,i·t\s
da Cutia, Cassapaba ~ S" ]lento, ,Queluz e
eolonia AlIemãa de S. Amaro; na Comarc<l dn.
llu em as F\'eguezias de Pit'apofa, Capiv'\fi

'e eaoonde; na Comal'ca de COl'iLib<l em a Villa
!le Oastro, e nas Freg,uezias de S. José dos Pi
nhaes, Palmeh'as, Ponta' Grossa e Xirirlca, e na
Co!onia Allemãa da entrada da !UuHa.

Art. ,2· Ficão rel"ogadas todas as disposições
em oontrario.

José Lino Coutinho, etc, Palacio do Rio -de
Janeiro, em 15 de Ontnbro de 1851, 10· da Inde
pendencia e do Imperio. - Ftanc~sco de Lima
e Si!va. - José da -Costa Canalho. - João
Braulio ~lOlliz. - Jo,é Lino} Coutinho.

li

DEcnETo DE 13 DE oUTunRo. ..rI
CoU. Bl'az.

A Regencia, em nome do Imperadol' o Sv. D.
llcdro n; ha por bem sancc,ional' e mandar que
se 'execute a seguinte Resolução da Assembtéa
Geral Legislativa, tomada sobre olltl'a do Con
oclno Gel'al da Pl'ovincia da Parahyba do Norte.:

AI't· unieo. Havcrá Cadeiras de ,Primeiras
Letras pelo methodo do EQSino l\llttuo nes
ta Provincia, nas Villa Real de S. João
e de S. ~liguçl da ]lahia da Tl'aição; e nas
Povoações de S. Rita, da Cruz do Espiri,
to Santo, ria ~latdz da SeITa do Coité, de Ita·
baiana, do Ingá, ue Cabaceiras " da ~1atriz dos
Patos, ti:. Alagôa Nova, de Gorabit'a J de Gl1
dnhem, da A1i!gõa Grand~ do Pito, e da Sena
da Raiz ,todas provinas. na fórma das .J.,els exis-
tentes. I

.losé Ling Coutinho, etc ,Palacio lio Rio de
Jancil'o, em 15 rio Qutubro de .. 8ãl, lO· da ln
depqndencia e rlo Imperio. - Franciseo de LJc
ma c Silva. - José da Costa Carvalho. -João

I Bral1lio Moniz. - Jos~ Lino Coutinho.
I

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO.

0011. BI3Z.

A. Regeo'çia, cm nome do Iúiperador o Sr.
D. Pedro II ,. J,la 'p'Ol' bem salicoionar' e l111D-

d"r que se execute a seguintll Re oluç.io da As·
sembléa Geral LegislatÍ1'a:

Art. unito. TIe nnlla a Resolução do Conce
lho Geral da Provincia de Sergipe d'EI-Rci, de
5 de Fevereiro de 1851 , que re"ogóu a Postura
da Ca mara Municipal de ltabaiana, sobre a pro
hibição de solta de gados nas terras de lavou
ra, depois 'de haver confirmado a mesmll Pos-
tura. ,

José Lino Coutinh.o, etC. Palacio do Rio de
Janeiro, em 15 de Outub.,o de 1851 , 10· da ln·
dependencia c do Imperio. - Francisco de Li
ma e Silva. - José da Costa Carvalho. - João
Braulio Moniz. - José Lino Coutinho.

AVISO DE 13 DE oUTUBno.

lmp. avulso.

IIlm, e Exm, Sr. ~ Tendo sido necessario
encarregar a Canhollheíra, empregada sob as
ordens da Repartição de v,: Ex. , no registo dos
embarcações l'iodas dos portos onde se tem ma
nifestado a choltJra-mol'bu,s, de impedir que
os navios que aqui aportarem, cooduzindo
tropa passem da enseada dll Jurújub,a e te
l1hão eommunicação com a terra; previno disso
mesmo a V. Ex. para seu devido conhecimento.
Deos guarde a V. Ex. Paço, em 15 de Outuhro de
1851. :.- José l\lanocl de Almeida. - Sr. Jo'sé
Lino Coutinho. :- Acha-se no Dial'io Fluminense
n. 91 , t1ol. ) 8, '

AVISO DE 13 DE OUl'UnJ\o.

lmp. avulso.

. Pela I'elação e documentos annexos conheqe
1':1 a Commissão de quo Vm, he Presirlento as
circumstancias dos OOIciaes indicado na outl'a
relação, que acompanhou o seu omcio de 29
do mez findo; cumprindo portanto, pal'a se ulti
Ol:ll'em as justificações daqu,cLles dos menciona
dos Offi<:iacs que e~ti vcrem no caso de as deve
rem prestar, que a nlesma· Commissão os con..
voque pelas folha , afim de apresental'em (os
que se acbarem nesta ÇÔI"te) os competentes
documentos, no espaço' de 5 mezes, contados
da data deste, entendendo-!'e, quando a isso se
n-o prestem, que tem renunciado inteit'amen
t,ll ás suas justiflcaçõ,e1s, devendo conseguinte
mente ser demittidos ,de seus postos na fórma
da Lei. O que participo a Vm. para sua inte1li
gellcia e execução. J)eos guarde a Vm. Paço,
em 15 de Outubro de 1851. - José t\1anoel de
A,lmcida, - Sr. FI'dnéisco Rodrigues de Lima
Pinto. - Acha-se no Dia 'io Fluminense 11. 91 ,
vol. 18.

AVISO DE 13 DE OUTunno.

1mp. a)'U)50.

C oTn'indo saber- e quem forão os indil'i
auos existentes a hordo da Nilo Pedro I que
éOJnmellêrá? os insultos e arremeçúl'ão p~dras



conlra a Esoulta lUupicipal qUIl ali fOra coo
du~jr prc OS, que ha viãQ tidp alta do fio pi.
tal, coo fórme consta (1,a parti0ipaçõe5 que Vm.
me dirigira éro clata lle hontem, a6m de serem
castigado' 'COIDe convi.er, cumpre que VIl). ,
bavend.o as conHI}i(>nles ,inforOlacões a tal re5
peiro, os transmiu<l immecÍjatomdnle :t esta Se
cretaria de E tado. Deo guarde a lm. Paç.o, em
15 de Outubro de 1851. - Jo é ~lanoel de
Almeida. - Sr. ,Frapcjsc9 Rodr.igues .(Ic Lima
Pinto. -AGlza-se no Diu.rlio FIU11iinense 1l. 91~ vaI.
18.

AVISO- DE 13 DE OUTUBRO.

tmp. av~lso.

Vm. se fará amanhãa ú vela deste porto para
a Provincia do E:ôpirit'{) Santo, ii cuja Pl'esiden
cia entregará o ojJjcio inclu:iO devendo ali fioar
e. tnoionauo t.s ordens da meSnlil até ulterior de
liberação. Deos gual"de' a \r m. Paço, em 15 d,e
OutuPfO de 185 .. - José l\\alOcl de Ah;neida.
- Sr. Commandante da Escuna Jacaipe.
Ãcha-s.e 110 Diario Fluminense n~ 91 f vol. 18.

AVISO D' 13 DE 01JTUBRO
u

loop. avulso.

l\lnnda a ~l!gencia, em nome uo Imperador,
qu'e Vm. abobe :l cadá praça elflJctiva de pret
dos áestacamentos de 2" linha, que estão n'á
Côrle fazendo o serviço -aa guarnição, sendo
de Cacadores 50 1';;,. diarios, e de Ca
,'aliaria' 60 rs.· para fundo de farr!amellto,
sendo esle pagamento feito oa occasião do pret.
Deo l;.uarde a Vm. ~,aço, em 15 de Outubro de
1851. - 1\1<In el d,\ Fonseca Lima e Sil va . ....:...
Sr. Igna ia VieO'a t~urinho RangeI: - Acha·se
no biario :Flumine11se'n. 92 ,vai. J 8~' , J I. J. '

VISO n't 1:3 DE OUTUBRO., '

Imp. aVJllso. I

IlIm. e 'Exm. SI'. - Pal,ticipnD<lo'O :1nleces
SOl' de V. ~x'.l cm óflicio n. 52, ler a'tlmltlirlo
nó senico de I h linha dessa Provirrcia; é ÇWnn.:.
dado ab'o 11 81' soldo uas pUf ,rites que ou\'t ora
tivcrão no Exerpito, a Gabr'teÍ. Féronndes 'd'él

CarVaTli'o, ESlanisláó Rddrigues Cba ves, Vrnn'
ChlO .José de Souza, João Corrêa trc·'o., Joaqlri
Filippe de Olivcira Casado, e Antonio Alves'
de Pairá, ju'nlando no dito olic'o docu éntos
concerne'ntes aos mesmos indivi uos; e 'Comb
pelos referidos doMmentos se nii põSsa fúi'fna'
juizo a'cerca dascirc'ums\:'ancias qu pp ãô a 'to·
risar o procedimento do dito seu anteces ot ;

. manda portanto a Regencia, eID nome do Im
perador, r(}m'etl'er a V. Ex. ó'5 mencionados
documentos, aum de que, combinando reflecti
damente se tnes io'dtVIduos e tão comprehendi
do. oa dispo ição do Decreto de !') de ~b;rit e
no 110,·j í'O)o de 15 de SetembI'QJdes~~.a,nn9"1

do qual remetto II V. El(. o exelll,plal',j,uJl{Oi ~-

fOI'me, depois dos mais escrupulosos e;x~cs, se
co ciI~tfj cstão no ca o]de c.ontillu'l~e,l}la seni~

e no caso contrario, faça !ogo susp.ender opa,.
gamento dos soldos q\lc lh~s for~o abonados,
li do; de tudo coota ~etalhada. Deos guarde a
V"Ex. Palaç'lJ do !\.io ,de. Jílneü'o, em 15 de Ou.
t. Q.ro (le J 85 ~. - 1.\'1anoe1 da, Fon eca Lima e
Silv:). ~ SI' 1.\lanoe1 ~1aria Carneiro da Cunha.
- Acha-se no [)ial'io,.Flumine11s~n. 9~ ~ voL. 18,

AYISO DE 13 DB OUTUBRO.

lmp avulso.

MarIdn a Regenoia, em nome do Imperndor I

que V. S., todas as vezes que'perante a Casada
SuppIU:áÇão' e mandar fazer efl'ectiva o respon·
snbilidalJe dá qualquer Em11regado Publióo, haja
de dái' ptlrto do rll!fultada das diligencills a que
se prócellcl't'lD, para se tomarem as pl'o'iden
cias quI;! as circumslancias exigirp.m, e que
par~iclpe já lJlIaes scjão os.p ocessados .até o pre·
sente j e o Iesult:ldo da denuncias e nocusBçõe~

que'se tiveram procedido. Deos guarde a V. SJ
P~ço, em 15 de- Outubro de J 851. -Diogo ..1.nto
nio Feijó. - Sr. José Paulo dcFigutlirôll Nuboco
Maujo. - Acha-se no Biarib Fluminonse 11. 90,
vol. 18. •

A VISO DE 13 DE OUTUBRO.

Imp. avulsQ.

Não sendo, compatível o exercicio do olneio
de Curador ~os Orphã'Os com o do lugar de Jlm
de Paz, 'manda li Regbneia, elD nome do 1m·
perador, pela Secre~riade Estado dos r egocio
da Ju,tiça, p~evenir á Camara Municipal desta
Cidade que João José Vahia , que exerce aquel.
le omcio, não póde ser mais contemplado como
J.ll'iz.de Ilaz Supp1ente, da -F1'eguezin de S. José,
para que fôra eleito, por não tell élle de;~istido'

como convinha, d~ s<lrveotia do iudicado officio
JogQ que s(mbe da sua eleição; e que ncsJe sen
tidol a mesma. Camara fáça I declarar paI' Edital
parão conbecimeoto t1n Publico. lalacio do Rio
de Juoeiro, em 15 de OIHubro de 1831. -Diogo
,AnMoio,Feijó. - Acha-se 710 Dia.l'io FolumínlcllS(
n. 94, vol. ,iS:

AVISO DE 13 DE OUT BlIO.

• 1 \ I l; , 'Imp: al'?lso.

Sendó presente II Regencia o omeio da Sooie
datle Promotura -da Itlstruccão Elementar do Rio
de Janeiro, na data de ;5 do mez passailo,

olWpnnlfillnllJ ·tF Rel'ot'Ql'io· e planos .Ie nrcdi
d!! 'qUI! a· l'espE'cliv'a (;timmissã'O da mesmo
S'Qeiedadé jólga con1'enien~e ejao tOBladas pára
a iT'etoTnla do·· SeIÍ!ilJ'ar'io de S. Joaquim desllt
Cidade: a nYesm'a Regeoei'a, a'gra-dooendo , elO
nome do Impl'l"allol', 11 t50 illustrada Corporaçfi(l
esta prova 'l'lã0 eq'uiV"Ooa da U".l IIdfi"idade pelo
progresso rln InstrucçiU> ,{lfimaria da mocidade.
\I que l,em (J-e~'c~do s1illttS fad1'gas (manda, p~la
Secretaria de ;Estado dOSI Ne,gocios do )m.pel'l~,



Á lfO DE( 1. ,. I

participar-lhe que 'terá tolla a sal!lsfação êm se
aproveitar das suas luzes, paro coilseguil'-se a
reforma daquelle EstalJelecimento. Palacio do
Rio de Janei.ro, .em .-3 de Outu.bro de 1831. 
JoS'é Lino C utinho. - Ácha-se no Dial'io Flu
minense n. 99 , !VO l. I 8.

BESOLUÇÃO DE .1.4 DE '.DU'l'UBBO.

l\IanuscriptQ autpenJico.

Senhor. - Por Portaria da Secretaria de
Estado dos Negocios da Fazenda, de 28 de Abril
do corrente anno J mándou V. 1\1. I. remettel"
a e te Concelho, para consullàr, o reque
timento do thcor seguinte: Senhor. -Diz José Fer
nandes da Gosta Pereira, da VilIa de S. Salfa
dar dos Camp'os, por seu bastante ProcuI'ádor
aesta Côrte, que, tendo' em Julho do anno
passado, perante a Junta da Fazenda da Cidade
da Victoria, lançado na retida nacional da sisa
cmeia sisa dos escravos ladínos do districto de
Campos a quantia de 25:4oo:t1Joon 1'5. pelo trieô..
nio que prinCipia no I· ue Janeiro deste anno
eunda em 51 de Dezcg:lbro de 185:5, 200:t/JOOO fS
mais que a arremntàção passada, e lanço maior
que houve, c que a Junta aceitou, não quenm
do todavia arremata-la de fi nitiv ari1en tt sem·tel'·
mioante ordem d.~ 'V. ~l. I., por isso se proce-

. deu ii convenção entre o suppticante e a Junta
de ir o lanco offerecido ao conhecimento de V.
JI. I., afim de o coufirmar ou rejeitaI', cu
jo negocio V. lU. I. ainda se não dignou resolver,
E como chega á noticia do supplicll:nte que por
meio de requerimento se tlfferece maiol' qUl\ntia
pela mençionada renda do _';lu e aquella ofl'ereci\:la
pelo supplicante em hasta publica é perante 'a
Junta respectiva, ôode o supplicante compare
ceu com o sacrificio e despezas dfl huma longi
tude de 60 leguas, o sup'pli~ante, ImperialSenhor,
em razão de já se achar habilitado e compromet
tido e seus fiadores com a Fazenda Nacional por
bem do lanço orrerecido , e dos termos que as
ignou, implora de V. ~1. I. a graça de ser ou

vidn na pes oa de sêu ProcUl'ador bastante Besta
Cidade do Rio de Janeiro, a respeito Ue todo e
qualquer oiTel'ecimento e decis'ão Imperial que
possa haver sobre tal objecto. - Pede a V. '[\1.
I, se digne assim üeferir-Ihe.-E. R. M.-Rio,
31 de Janeiro de 1851. - Como Procurador
ba taote, Manoel Domingues da Silva Maia.

Mandou o Concelho informar o Escrivão da
Fazenda, que satisfez pela fórma eguinte: ---: Sé
nhor. -Por informação ao reql.lel'imento de José
Fernandes da Costa Pereira, que ajunto com
a respccti va POI'taria de remissão, levo á pre
sença de V, -M. I. a minutá da Coosuna por
onde Calista o que cons,!lltou o Concelho a res
peito da approvação dos contl'actos da Provin
cia do Espirita Santo J entre os quaes se inclue
~ de que trata o supplicante. Rio, em 5 de lUaio
de 181>1. - O EscriY'ão da Fazenda, Manoel do
~a-cimento l'ttonteiro.

Sendo óuvido o Procurador da Faz.enda , I'es'
pondeu: - Estando já determinada toda e qual-

quer ques1:ãol'elativa'DGS contractos da Provincia
-do E pirito Santo no triel'oio. de 1851 a 1835,
pOI' parte (10 Concelho, na sua co'nsulta qúe, da·
tada de 16 de ~larço deste anDo, jú devé ter suo
bido ii presença dp. S._M. I., pal'ece que nada
ha a consultai' de novo a respeito dos mesmos
contractos emquanto S. ,}l. I. não 110uver por
bem resol"er a dita Consulta, poü que só terá
pgar hum 9utro prbitrio, se o offerecido pelo

C.oncelho n~o merecei' li Inwel"ÍaL approvação.
Rio, ~4 de .I\Iaio ile 18:51. -RIaia.

O qU'e tudo \'isto, parece ao Concelho levar
todo o expendido á presença de V. M. I. com a
copia da ConsJlta sobre o objecto ue que se tra
ta, que subio com data de 25 de l\Iarço do cor
rente anno (*), afim de que V. 1.\-1. I. réso!.va o
gue hou ver por bem. Rio, em o I· de Julho de
1854, lO· anno da Independência e do Imperio.
- José Fortunato de Brito Abrell Souza e l\'le
nezes. - João Prestes de Mcllo. - José Caeta
no ,de Andrade Pin,to. - Foi voto o CO,l)selheiL'o
João Sabino de 31ello Bulhões I,accl'dá Castello
Branco. '

"Res(jllt~,ü.o. - Como parecb. ,Paçq,. 14 de O,u-

(') Senho,' - Por Portaria da Sccretal'ia de Estado
dos Negocios da Fazenda, de 2'l de Fevereu'o do cor
rente anno, mandou V. 1\1. I. remetter a este Coucelho,
para consultar, o ol:licio n. 46 d'á :mnta da Fazenda da
Provincia do Espirito Santo, relativo il approv:lção que
pede de diversas rendas ali arremaladas, e acerca do estado
em que se achão outras eobr'lveis por administraçii o,
tod,o pel? trieunio de 1831 a 1833. Sobre este omeio ,
inlormações e J;Dais papeis respE:ctivos que com esta so
bem, foi ouvido pelo Concelho o Procnrador da Fazenda,
que dis e; - Acho cooveniente ter presente os termos
das arrematações de que se trata, para com melhor razão
se deliberar. Rio, aos 12 de ~farço de 1831.. - Nabuco.

O que tudo sendo visto, parece ao Concelho que, se
gundo a nova norma dada ii qrrematação dos impostos
por aono financeiro, se não podem appro\'ar os contmc
tos comprehensivos em seu triennio do anoo de 1.832 a
1833, e que por esta razão s6mente, quaodo outra não
hou vera, cum pria negar a approvaçiio dos arrematados na
Provincia do Espi"ito Santo. Parece mais que cumpre
incumbir, como está determiQado pela lei do orçamento,
a arreoadação de todas as rendas de que se trata, li mesa
das di\jersa5 rendas que se 'deve crear na Cidade da Yiclo
ria, Capital da dila p1'f)vincia; incumbindo as ctlllectas
que se deve dar das Viltas de S. Salvador e . João da
Ban'a e seus districtos a U1rl Collector- particular l que,
com seu Escrivão sujeitos ao Administrador da Mesa da
Capital, arcecndem em escriplcraçpo particular as oollec·
13s respectivas de que deve dar conta, todos os annos ao
referido Admioist1'3dor a que /lcão suje.itos; qáe todas as
collectas de pequenos ramos de rendtmenlos das "filias e
lugares da provincia em que seria prejudicial e§tabelecer
Reccpedores pagos 1:'01' li;onta da Fazcndn , se ineumbão
peto dito Administrador da Mesa da Capital a quem ai
queira arrecadar, fazendo cerlo em cada anno a quantia
em que se ajustar e que deve entregar ao dito Admi
nistrador, ficando-lhe pela commissão do trabalho da ar
recadação o que além dessa quantia arrecadar, por ser
esse expediellte o unico que ha de aproveitar ás rendas em
todo o territorio dOi Provincia, que, posto sejiio de pouca
monta cada um l se uão deve desprezar, porque ao todo
valem alguma cousa, e porqr:e em materia de Tributo
todos devem contribuir, e niio se contribue quando falIa
quem arrecade, e niio ha Recebedor, quando o premio
da arrecadação absorve qllasi o da collectn. Rio de J a
neiro, em 23 de Março de i83i. -Leonar.do Pinheiro de
Vasconoellos. -João Sabino de Mello Bnlbõei Lacerda
Castello Branco. -João Prestes de MelIo. - Forão volos
os Conselheiros José Caetano de Andrade Pinto e Manocl
José ae Sou~a França.



ANNO DE 1831.
tubro de 1851. - Francisco dc Lima e Silra.
Jctié da Costa Carvalho. - João Braulio i\louiz.
- Bernardo Pereil'a de l'ascon.::ellos. - Acha·se
o original 110 Cartorio actltlll do TI,esow'o Nacional.

DHCRETO DE 14 DE OUTUBnO.

ColJ. Jklz.

A llegencia , em nome do Imperador o Sr. D.
Fedro n, ha por bcm sanccionar e mandar que
se excl'ute .1 resolução scguilltt: da As 'cÔ'lbléa
Geral:

Art. unico. O GOl'umo fica auLori ado a eon
Liuuar prJl' 111ais hum anno o pagamento Ile toda
:15 pen~ücs, tençaS e l}lais m(:rcês pecunÍiIl'ias
que se pel'cl:bião em "irtude da Resolução dc 21
de Julho de 182~" exceptuada aquelJas que jil
ten,\ sido de appro\'all~ls ou aS que o fôreOl an
te. do reft'rido prazo.
- Bel'llarcto Pereira de Va~con.cel\os, elc. Paln
cio llo Rio (Ie Janeiro' cm 14 de Outubro de 1,&3],
10· da Indepentlellcia, e do Impcrio. - Frall
cisco de Lima e Sil ra. - J ost: lia Co ta Cnn'a
lho. - João Bra111io l\loniz. - Rern:1l'llo Perei
r:) ~le·VaseoncelIos. .

I' ,

DECRETO DE 14 UE CU1:'unno.

Coi!. M.incim.

ti. Regencia , em 1I0me llo Imperador, tendo
oulidó'o Concelho de E,;tado ,11:1 por bem pl'O
rogar n. Ass Olbléa Gel'nl LegislbL~.l'a aLé o fim
do COITel1tc mcz, Jo é L1no Continho, etc, PiI-

. lacio do Rio tle Janeirç, em 14 de Outuhro ue
IB:i I, lOh da Indcpcnucncia e rIo Imperio.
Francisco Ile Lima c Silva. - Jo~é llil CosLa Car
I'illho, - João fi! aulio i\loniz. - Jo ú Lino COll
tinho.

-----,'
DEcnETO DE 14]H: ÓUTUllIlO.

ColJ, Brn.

ti.. llegencia, em !)<:me lIo Imperador o SI'.
D. Pedro U, ha POI' bem sancei(\nar e mal1{]ar
que se e~ctlte a seguinte Ilc~olução lIa A~ cn1
blén Gm'al:

Nii('l hc necessario o L'3I'01O, nem "ão l1cvicios
os Emolumçntos que, a Litulo elo mesmo, se co
hrâ(l \1(\ ttegi~to da Parahylm, ou elll outros
qunr."fjucl' Ueg'i 'to âe portos secoos.

HCI'l1:H'lIo Pel'eira de Vaseoncellos , etc. Pala
cil) (Jr,] io de Jal.lcil'o,em 14deOutubl'O de 18~J,

10' ,Ia Tllllepcndencia c cio Imperio. - Fl'ao
ci-co de Lim'l e Silva. - José ela Costa Carva
lho, - .l0ão Braulio Moniz, - Bernardo Pe~

,'ciJ'a rle Vasconcel\os.

DGCllETO Df': 1{1 DE OU'!'\' Illtf:).

CoI!. Br:lz,

A UC'goncia, cm nome uo I Imperador o SI'.
D. '(!llro II, 1\a por bem sanccionar e mao(lar
que 'c exeeute a seguinte resolução da A.~sem

bléa Cerul:

Fica approvada a pensão concedida ao Tenen·
te-Coronel Francisco Xa viel' de Banos Gaivão,
de 50WJ rs. mensae~, por Decreto de 1'7 de Dc·

..zembro de 182'7 ; assim como a~ aposentadorilll
concedi{las pelo Governo a Gonçalo Garcia Fer·
nandes Vieira, por DecI'cto de 19 ue Agosll.
de 1829, com o ol'denado ue l5n:jj) rei'; a
i\lanocl i\lachndo Coelho, Feitor da Extracção
Diamantina do Tejuco, pOI' Decreto de 14 de
No,'cmbro ue 1825, com o ordenauo que 1111'
compete; e ao Padrc João nu 1'0 da Costa, Pro:

'fessol' cle Grammatica Latina da Cidade da For.
laleza, P01' Decreto de 15 ue Novembro dc ISSO,
com o ordenallo. de 50o;fb rs. annuaes.

Bcrnardo Pereira rle Vaseoncellos , etc. l'ata·
cil) do Ri!) deJaneirn, em 14 de OULubro de 1831,
•o· ua Iodepenuencin c do Imporio. - Frao
cisõo deLimac Sill'a.-JosÚ da Co Lade Carva
llio.-João B.'aulio ~l.oniz.-8el'llardo Pereira de
Vasconcellos. "

----
AoVISO DE 14. DI; OtTUllRO.

l\funnscripto unlheutico.

. -,lllrn, e Exm. SI'. - Cumpre-me uitl:I' a V,
~J(., cm 11espQsla iI'O Aviso que dirigio em 7 clu
.con'ente, acompanhullo fie um memorial uos tl:!
tal,l1erJteiros do lidleeiJo Francisco Conchanel,
sub,lito da C()J1I~dernção Suissa, que, declaran·
do o' sl1pplical.te· e 'LlH' cm 1itigio o ohjccln
daquell~ memorial, c nem ao qlenos l'azentlo ccr·
(o o Juizo por que corre, n~o pÚllo o GOI'orno
ter ingereneia algumn no seu julgamento, prio
cipalll)entc quando ainda nflo ha queixa contr~

clle; por cujo moti"o reen\lO a V. Ex. o .obre·
dilo memorial. Deos guarde. a V. Ex: I'a!:o, CIII
I{~ de Outubro ~le 183L. - Diogo-Antonio Fcijil.
.- SI'. Franei CD Cnrnelro de Campos. - AdiU'
.so.li /1. 111 do Liv, 1 I da Côrte na Sccl'e!lu'i" dll

J71,ltiçll. -
----'-

ponTAna DE 14 D,ll OuTUBRO.

Mann.cl'iplO allthcnlico.

Manda a Regcn~'ia" em nome do Imperador,
pela Secretaria de Estado tios Negocin . da Jn."
tiça, ti clar'nr ia Camara Municipal desta Cidadll
que QS .lui7,es de Paz vão concertar a casa de·
tinatla na Cadêa para a guarda della , na cl:I'IC7.a
de que Q me ma Camar<j conviria pqr melhorar
~c o predio , a n~o adm.itLil' demora o mbo c la
fio cm qoe. c acha. Palacio do Rio lle Janeiro,
em 1 t, ·.Ie Oulubro de 1831'. - Diogo Antoniu
Feijó. - Aclta-se ti /l. ] ~o v. elo Liv. II dI, Caril'
11a Secretaria d,t J astira.

Commuoieou-so ; J(\ é Paulo de Fi"ucru,1
r abllco.

AVISO DE 1.5 DE oLn:nno.

MSlluscriplo aulhcnlico.

Anegencia, e.m Dome' <V> ImperadM, manda
l'emeLter a V. 5" para que seja irnpre sa nn T,I'
pographia Nacional, é\ J.ci inclLt.a sobre a crCD
,ção nestà Cidade e Pro"incia, (le hum Corpo d~

,
• ,J



ANHO DE 1831.
GuarJa~ iUunicipacs voluntal'ios a cavaHo, ücan
do V. S. na intelli'gen,;ia de que niio ~Ó desta.
éomo de torl~s as Le~s 'e' DCla'etns quc, pOl'
esta Reparticão, fôl'eri1 f.omettido· pal'a a im
pre..ão. dev~ en\'i:,1' °n. de 2,000 exemplares,
cuiio 1560, como <lté agora se tem pl'alicaao.
Oeos gnarde a V. S. Paço, em 15 de OUlubro tle
13.. - Dio;:u Antonio FéJjó. - Sr. Januario
da Cuuha Barbosa. - A elIa-se á 17, 112 V. do Lil"
II da Côrie na Secretaria da Ju.sli{!/I.

VISO DE 15 DE OUTUBRO.

l\Iaonscripto aptheoticC!.

Tendo I'cpreseot<ldo Bernardo José .BOI'ge,
que não fÓl'a por de obediencia a S. lU. quc dei
1&1'3 de rondaI', ma5 por ).lchnr-. a alist;Hlo oa
Candela!'ia, dondu !le fregue7., o que compro,'Ou
com documenlos ; queixando-s0 tia maneira pou
co altenciosa com qne fóra tratado, quaodo se
lhe determinou quc fosse I'ondar.; o 'luer'endo
allegencía, cm nome do Imperador, ({ue a Au
IN'idades sejãl) I'espeitndus, 'mas sem oJl'ensa do
cidadiio innllccnte, o que se consegue pela pon
tuaI e 'Hcnção da Lei sem mistur.a de al,bitrlll,ie-,
dade, a sim o manda participar a V111., para ~ua

intelliS'encia e execução. Deo gual'd e a Vm.
Pa~o, em ) 5 de Outubro de )831. - Diog'o An
tonio Feijó. - Sr. Juiz de Paz da Fl'eguezia do
Engenho "elho. - Aclta-se á /l. 112 li. /.to Liv,
II ela Cvrfe na Secreta/'ia rja J /~stir(/,

AVISO DR 15 DE OUTI:DRO.

)[aouscripto nu lhenl1ciJ.

'fendo pal'licipadl> D COrEmandaote das AI'm:j
da Côrte nã'l) se tel' ain,l'fl abonado aos preso "en
Itneiadoscxi Lentl's na Fortaleza de SanLa C.'U7J o
,ustenLo e vcstuario que hão l'encido, manda II Re
'eneia, em nome do Imperador, pela Seorelaria de
fstado dos Nogocios do Imperio, que a C<lmara
~lInioipal desla Cidade (]ê prompta eyecuçüo no
que a tal I'espeito,' se lhe OI'(ICI1OI1 POI',Por
laria de J 2 do mez pa sado; cerla de que de
reaccusar immeeliiltamell(c a I'ecepçãl) das POI'

~lias, que lhe forão llirigida!l pela refcl'ida Se-"
I'fotaria de Estado, pal'a se pod,er ?aber donde pro
lem a grande demora que se observa no cum·
primento das ordens do Govel'Oo. com manifesto
prejuízo do serviço publico. Palaeio do Rio de
Janeiro, em L5 de Oulubro de .8", I. - Diogo
Antonio Fcij6.- Aclta-seafl. 112 li. do Uv. I)Ii~ Côrte na Secretaria da Justiça.

,\ VI o DE 15 DE Ou Tl'DllO.

lmpl avulso.

\lIm, C .Exm. Sr. - Ex; 'ndo V. Ex. esdare
riolento para poder respnnder ói Repl'e enl<lção
,lo Concelho Sllpl't'mo Militar tle Jnstiça , ~obre

"Iran ito na Chaneell.lria oa Calta de Seguro,
'j~C obteve José ,\nlonio dn ih'[1 "illela, apl'es-
•,<rol' a dizer a V. Ex, que, tendo sido ahusiras

TO>IO '11.

as cart<l de egl1ro 'nos cr'i,nes a que c tá impos
ta penn maior do que seis mezes (le pri ii ~

não reconhecehdo a Constituição pnrn QD rns
ca os enão a fiança nos termo da Lei ~ oã
pôde ter lugal' Otran 'ito do eguro conccrfido ao
supplicante , e inclUS<l achará V. Ex. a dita Jte
presenlnção, cl1mo exigio no A"i o de 3D e
honLem, que acompanhl'u, Deo guante:1 Y.
Ex. Pnço,em 15deOutllbl'I)de 183r.-Diogo
Alltonio Feijó. - Sr, Manoel di FOllS-er.O Ljlfla

e ilva. - ,.fc/ta'!c 110 Diario Plllminc1tliC' 7],

7Jol. J 8.

H"ISO pE 15 DE OUTUDUO.

Imp. avul.;o.

A Uegencla, em nome tio' l,r,nperador, toma 
do em con-itlel':Jç:ío o flue lhe representúl' p~a

),lepnl'Lipiio tia Justiça, o Presidente aa G"~3l';a

l\Í!Jnicip.al da Villa 1.11: rarat,)", n I'G;peito-~C?s
meios de sua segul'ança: <.lelel'Olioa flUI( Vt~. (jx
peja lag'o ordem ao Commandnnte MilitaI' da
Ilha Gran,le e Parat:, j'I'a que o COmmaD(lante
inldino do 10 Batalhão de Caçatlo11cs de 2,- lioL..

f mallde recolheI' ii casa dI) chadrez da respeeli.-a
1\1 unicipa liJade o'excedente do n.1'lJ1i1mento do
Batlllhã"o que se acha no QU:lI·tels dos Comman
dantes de Companhia' , c dó mt:smo modo o
cal'tllxame emb~lado exi-lente no Forte Dercn-or
ue tacando para <I sala immetliata la tio chadm
hum Officiat ou Inferiol' de confiunça, cm cDjn
mão e tal'.... a chave dÍ! Jeposilfl , e donde se for
necer;' espinganlas aos Soldados de i\rriITlaria
ali desLacado , parn, em qunlquer eLUergencia
poderem cooperar na manutenção do socego pu
hlico da Vi lia. Deo - guarrk a Vrn, Paço~ cm .5
de Outubl'o tle 183 J, - l\) anoel da FOI] oca Li
ma c Si/V<l. - Sr. Fr<lncisco Cario' de Uora~.

1c!la-se no Dial'io Flnminense II. 98,10/, h.

1\ VISO DF. 15 DE OUTUBRO.

Imp, 3VlIlso

l,el'ando ao conhecimento ela Regcncia 3 Jte
prosentação do Pnure Anlonio Ferreira Viço.o,
oncarregado da economia e I'cedificação III) e
mil~nl'io de Orphãos de Jacuecanga , na Villa da
Ilha- Grande, em que expõe a difficuldat{e e
incommouos resulLante da ordenada mlld;.IO~ado
dito Seminario para o Convento Ilos ReJi~'osos

Franciscano., oOlquanto sé não conclue' nOll'a
obra que se <lcha adiantada, II me'ma Rcgeo
cia, apezar de !la ver ponderado mui ser}ameofr
as I'nzões pOl' elle expcndida , ma nda, Il"c!.a Sc
crelari<l de Estado do Tegocio <.lo Iml,crmo" ,!~

clar<lI'·lhe que, sendo evidclIle o risco Ic y'~

em que se aellão tantns pc soa- no e<.liücio nlho
do Serninal'io, o os I'omol',o' c pez<lres qnc_
eguirião, çom o eSl1'<lgo e morlo deBa., 'e se 

ced ."C o (Ie a lrc de I'irem a ser epnftalJ~ de
b<lh:o de SlJn. I'uinas, fi cão. 'inléiramrn!e de. Ta
'lI'ciclas a difficulda'les POI' r\le apontgda , ;j 1~

ta da pro"idenoia da rcfel'ÍoIa mudança, '1tiC i
obsta I' a desgraço de que tanto se receia; e '1or:,

(h
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tendQ-se expedido nesta data ao Thesouro Publi
co as convenientes ordens pnril entl'egar ao ne
gociante Benl'ique Jó é de Araujo ~ quantia de
t!Joo:jj)ooo T " ha por bem quc o mesmo
Padre Antonio .Ferreim Viçoso, com a ~ua ca
údosa actividade e 7,elo, continue na ohl'a do
novo Seminal'io, empregando não só aquella
quantia, ma a de hum legado, do valor de
1 :ono;jj:;oo'o '''. ~ que con ta exi til' na dita VilIa,

. para Ião util destino; ficando igualmente certo
de que para o anno futuro continuará o Governo
a prestar·se com outros 3uxilios pecuniarios, es
perando tambem que, em attençâo ú utilidade da
qu Ue pio estabelecimento, se promova pelos
habitantes dos respectivos Districtos alguma vo
luntaria sllbscripção, de maneira que com taes
auxilios, tão dignamente empregados, possa
com a maior bre,'idade possivel concluir-se
hum a obl'a de geral e reconhecido interesse.
Pnlacio do Rio de Janeiro, em 15 de Outubro de
183 .. - José Linc, Coutinho, - Acha-seno Dia
rio Fluminense n. 99, vpl, J 8.

AVISO D.E 15 DE OUTUBRO.

lmp. avulso.

Em consequencia d~ sua I'epresentação de 31
de Agosto, relativa ao concerto dos es~aleres e
nece hlade ele hum quartel para as tripulações,
ordena a Regencia, em no.me do Imperadol,
que V. S. mande proceder ao concerto dos esca
leres debaixo da sua fiscali ação, pondo-o a lan
ço para ser feito em e talei1'0 particular pelo
menor preço; e quanto ao quartel, preciso he
que V. S, indique o lusar mais conveniente de
o constl'Uir, em'iando juntamente o plano c or
çamento da despeza , afim (le se deliberar ulte
riormente. Deos guarde a V, S,. Paço, em 15 de
Outubro de 183,. - Bernardo Pereira de Vas
concellos. - SI'. Coo elheiro Juiz da Alfandega
ue ta Côrte - Acha·se no Dial'io Fluminense n.
100, vol. 18.

AVIO DE 16 DE OUTUBRO.

Irop. avulso.

11m, e Exm. Sr. - Sendo nece sario proce
der-se quanto antes ao COIll:eII1Q (le guerra" em
q1le devem sm' julgados os OffiC'Íaes, Omciaes
Jnfcl'iore e S{Jl~ados Jo COl'PO da Artilharia
da J'lJal'Ínha, implicado na l'e"u1ta do mesmo; e
não havéndo neste os Omciae neéessarios para
semelhante p-Ifeito, rogo a V. Ex, com urgencÍa
~e ~ina orrlenar 'Iue' do Exel'cito e prestem
tal' O iac~ que dev,eráõ ª~re entar- e ao Com
mandante d J dito Corpo. Deo, guarde a V. Ex.
>aeo. rm I de Outubro de IS51.-JO é i\Ianbel
de' hneida. - S.'. Manoel da Fonseca Lima e

. ii a.-AclUI-M1l0 Diario Flumillmsen. 91,vol.
IS, •

VI o DE 16 DE OUTlnmo.

lmp. avulso.

De; cllllo -er applicadt> <lO pagomehto das des
I '~7. ~ ,lo Corpo Diplolllatico e Consular o pro-

·ducto de OUI'O e S'izalha que se remetteu , eDYi

a Vm, a inclusa relaçãõ das pessoas nella cmp",
gadas e despacbaclas, que tem de ser pagai II
cada quartel, que terão pril;lCipi.o na forma de
signada na dita relação; cumprindo advirtir-.
que, l\lém dos ali mencionado~, deve tambla
er PMo o En-cal'l'egado de Negocios no p~

Duarte, da Ponte Ribeiro, desde o I· de !ii
deste anno , 'á razão de 2 :200:jj)OOO rs. de QriI.
nado, e 200:jj)OOO 1'5. para despezas ua Secreh
ria; e bem a sim o Secretario da Legaçüo.~

Paris, Antonio Gomes Ferreil'a Brandão, e I

Consul Ge,'al Francisco de Paula Ferreira ~!

Amorim, comprehendidos na mesma Relação,
que deverúõ ser desde o dia cm que mostrare!
ter partido desta Côrte para os seus destÍllO!.
Qualquer duvida que oecorra nos pagameel~

deverú Vm, decidi-Ia com o nosso Encarregadt
de Négocios nessa Côrte, bem 00010 sobre 01
descontos que se devem fazer :'Hluelles que
tenhão recebido ordenados adiantarlos. Occom
dizer a Vm. que, logo qu e dl'ectue a nn~a dOI
genel'es indicados, 11aja ele remctter a contapln
Se lbe debitar o liquido producto, e:i propor.
ção que fÔI' fazendo o,s pagamentos, darit igual,
mente conta para seu credito. Deos guarilel
Vm. Palacio do Rio de Janeiro, em 16 de OulU
bro de ,851,- Bel'l1ardo Pereira de Vasuoocel·
los. - Srs, Samuel Phillips e Comp.' -JIlI.·
se no Diario Ftu11lineTlSe 71. 100, tal. IS.

AVISO DE 17 DE OUTUBRO.

lmp. 8'l'ulso.

A Regeocia , em nome do Imperador. manda
remetter a Vm. o incluso Concelho de Imesti·
gação , a que procedêra a Commis.ão para i
especialmente nomeada, acerca da revollà"
Corpo da Artilharia ria M.arinha do seu CommaD
do, manifestada ~os dias 6 e 'i do correUlej
aDm de servir de maleria, juntamente OQm ore
sultado das diligenoias igualmente ioollmbidas
.ao Auditor Gel1al Ja Marinha, ao Concolho de
Guel:ra, em que devem qu~nto antes ser julga
dos cs Omciaes, Officiae lj;)feriol'CS e Soldado!,
(Iue a me ma Com missão declara indioiado como
os prÍlneiros cooperadore de tão 'c)'Í1nino opro·
cedimenl'o, c para o qual se tem deprecado da
Repartição LIa Guerra os Offir.iacs nece ario!)
conforme annunciei já a V.f\l. em A"iso de hon
tem. O que asS'idJ. se cumprirá, - Deos guarde
aVm. Puço, em l'i de Outubro de 185,.
José l\1anoel de Almeida. - SI', Joaquim Frao
ci~co das Chngas Caltete. - A cita-se no Didril
Fluminense n, 91, vai. JS.

AVI o DE 17 DE OUTunno,

Imp. avulsf'.

Previno a V. S. de que. oe ta data se tem re
mettido aO Commandante do Corpo de Artilha
ria de l\Iar~nha o Concelho de ,Im'e tiga!,.:io a
qu~ se procedêra acerca da revolta do me!mo
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Corpo, afim de senil' da ma Leria· , }].latamente
0001 o resnltado das diligencias a V. S. inoum
bidas por Aviso de 11 do concnte , ao Concl'!ho
de Guerra, em que devem seI' ju1gados os amo
oiaes, Officillcs lnft:riores e Sôldados indiciados
00019 primeiros cooperadores .de tão c~iminoso

procedimento " e a que se d'al'à principio logo
que do Exercito sel'resLem o~ Officiaes para el
lo requisiLados·, Ocos guarde a V. S. Paço, em
17 rle Outubro dc )851. - José l\1andeL de Al
meida, - Sr. José Maria Monteiro d'2 Dan'os.
- licita· se 110 Dial'io Flumiriense n. 91, vol. 18.

,.VISO DE 17 DE OUTlTUnO.

I lD p. nulao.

,TraoSO'1;tLO a Vm" pal'a seu devido conheci
menlo e governo, a Relação inclusa dos om...
oiaes, Omciaes lnfedores e Soldados do Cor
po (Ie Ai'LiIl1al'ia da l\llIl'inha, que do Concelho'
de Investigação, a que se procedeu sobl'e a re
Tolta do mesmo Corpo, manifestada nos di3s 6
e, do COI'r~nLe, consta acharell1·se indiciadQs,
como os primeiros cooperadores de tão ~l'ÍminQ

soprocedimento, e que portanto se lem man
dado melter em Concelho de Guerra Deas guar~

dea Vm. Paço, Cm I' de Outubro de lS51~--!..
Ip~ ~lanoer ue Almeida, - SI', Francisco Dibía
DO de Caslro.

Relaçiéo dos O/llcifles., ()lficiaes In{cl'iol'cs c SIJlda
dOJ do dorpo de Al'tilltaria de Marinha, indicia
dos no Concelho de Invcstigarteo, como primeiros
COOIJB1'(l(lol'68 da l'cIJ'Olta do mesmo Corpo, nos -aias
&c 7 do corl·ent1J. .

OI"Tenente l?e~l'o AI ves Ctabl'al, 0 2· Tenen'
te Camillo José gi~eiro, o Cilpitão Graduado
losu Custodio, (') SargenLo Lu.iz Domingues, diLo
fraocisco Josél (la' Conoeição', dito Apollioario
Alves ria Sil\'eina, dito José Alves Caldas Hangel,·
~ilo Firauúisco HaYl11ullclo ~l'arqu(h dito Hyjginio'
ila Silva, o Soldado Luiz G~JI1zag-a, o Sargeüto
AgoSl1l1ho, d1ito Antouio lllrirllO'el J.os Sanlos,
ililo AlcXillldl'io,o, dito '1'1tara, dito Nobre
)Voai!', o c,~bo Luiz Alves Teixeiul, dilo De·
meLdo de Arruda, o Soklnçlo José Óesal'io: dito
losé I 'iuorio, di~o Joaquim José de Snllla Ann3,
dito José Victor, Ilito João de Freitas.

N B, Achão·se lambem conLem.plados 110 COIl'
celho de ln ~esligaç;io juutamenle com os iuc1i
Tilluo. supra, o ex~S-argento Alexandre de. Sc
~ucjra Queiroz" e o ex-SecretariQ Souza. Se
vrcltll'ia de Estauo , CllJ 17 de OutU.bl'ú de. d3,51.
-Joaquim Francisco Leal. .~.Acltrqe 710 DictrÍo
F/llminc71so 71. 91 J 'tol.) S

raute a suspen ão do respeclh'o J-uioz, pa sou a,
chamar pava sOl'vir no seu impedimento ao im
melliato em votos 0'0 mesmo Su'pplenLe; e que
como as 1istas das apurnçõe3 s50 duas, a leatou
a l'e'ferida Camar3 CJue devião su bstituh: os elei,
tos para Suppleotes eroq'u3nlo não fos'e aquelle
Juiz rIe Paz·absolutarmen.tc impossibilitado: man
âa a Re'gencia, em name do lmpeuallor, vela
SecrtJtal'ra de Estado rios Negocia ua Ju:;liça,'dc
clarar à sobredita Caman ql!lc deve ser jUI'a
montado, e substituil: ao Juiz de Paz, aquelie ,
que ti ver obtid maior nUll1ero de "otos, quer
pertença á classe. doos Supplentes, ou do Juizes.
PaLacio do Rio de .lüneiro , em J'i dI! Outubro de
1851. -:- Diogo AnLonio. Feijó. - Acha,se no
Diai'i,o Fluminense 11. 116 , vol. 18.

AVISO DE 1.7 DE OUl'llUno.

Imp. avulso.

Sencl!O necesso,rio plTocedér quanto anLes a
C'oncelho de Guerra, cm que devem ser julg-ada'9
os @fficiacs, Officiacs lnrel'i'ores e S,~lrlados do
.corpo de Artilharia de Marinha iUl)'Plicnuos na FC

,'olttl de 6 e' '7 do corrente mez, c não !Ja "endo
naqueIle Corp'o os Officiaes n'llcessal'Ílos- pará ,fOl"

marem tal Concelho, segundo me participa o
MinisLro e Secretari'o de Estado dres Negocios da
lHarinha, cumpre que Vm. hote mesmo nomeie.,
e hoje mesmo mande.- aprcseutar-se no Comman
do do dito Corpo, os Vogaes que nome3r para
aquelle fim: o que participo a Vm. para seu im
mediato cumprimento. Deus guarde a Vm, P3ÇO,
elO 17 de Outubro de 1S51. - l\1anoel da Fon·
seca Lima e Silva. - Sr, Fr'ancisco Cados rIe
~10raes, - Acha-se no Diario Fluminense n. 97,
vol. 8.

AViSO DE 17 DE OUTunnO.
. I

I lD p. avulso.

Communicando-me O l\lil\istro e Secretario erc
Estado dos Negócios da MurinJla, que o 2" 'l'e
nente do Corpo de Artilharia da lUa~inha Ca-·
millo José llibeiro, que ora e acha recolhido
ao Hospital Militai', t.Iebaixo de pri ão J he hum
tlos iudipiados COliJO cabe!(a de revolta daqllclIe
Cor'po , roquisitando cm Gunsequencia que e
Lenhu com elle o luaior cuiua«o c' vigilanci3 ,
pal'ã se 1l~0 evadir, pouuo- e·lhe hum,l s.enti
nella á vis~a : o 'que pUl'ticip.o a m, pur,l que,
sem pel'da de tempo, ex.e.eça IIS ne~essal'ia or
dens. Deos gunl'de a Vm. r aço, em I' de Oulll
blo de IS51. ...:... M.anoel da FOllseca Lima e Silo
va. - SI'. Fl'al~cisco Carios de iHol'ae~. - Aclta
se no Dial'io Flu7'IIinênse 71, 97, vai IS,

lwp'. avuls.o.

Exp h o a Camara ~lunicir3'1 daI Villa d.u lJha
Grando, no' seu ameio c!e /" ao mel, proximo
~al'auo, que, ten,lo adoceidQ (!) Jui·z de 1J3Z Sl1p
plllnte que se achava cm en'celiro exeroicio dl1-

, I

HISO DE 17 DE OU'l!.IJlR'O.
A.VISO DE 1í,DE OliTVIll\G.

111lp. &ful.o.

II\m, c Ex:oJ. SI', - Os afficias 'uclu os d
Commandante inlerino llu' Armas da Côrte C tio
rIn Fortalcul de Vil1cgaigoen .são o re:iultado

62**
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l1ROVIS,lO DE 1.7 DR OUi'UBRO.Q

Imp. avul.o.

.Bcmall'do Pel'eil'a ,de -Vaseorteellos , ,etc. Faço
saber .<Í Junta lIa Fazenela da Pro"incia da Para.
h)"ba que, pela Rt:solução de I {~ do correntc',
tomaila cm consulta do Concelho da Fazenda de
S de JIJlho antecedente, sobre,O requerimento
de Antonio Dias ~Il)nteilo, Victorino PereirJ
Muiil, e outros socios e interessados na arrema·
tação da wetade dos Direitos da Alfandega ddSSl

Provincia, em que pcd,em a entrega do respecli·
,.o imposto do sal da terr,\ co-mpl'eheudido Da
dita an'ematação; e bem as im o seu offieio
n. 42 de 25 de Setembro cip anno pa sado [, 'c'
melhanle re.peito ; houve POI' bem a Uegencia,
«m nóme rIo Imporador, res'olvcr qul', não po·
dendo o sal naci oal deixar de considerar-se co
mo direito de entrada ou de importação, sejl
ijoal ('Ôl' a denominação com que tenha sido ou
seja enunciado, e que, havendo si,lo como tal
cOllsiderado e comprehendido no calculo que
:e fez para servir de base ii arrematação dos meios
dir'eitos Ja re~pectiva Alfandega, na conformida~e

da Lei de 25 ue Outubro de 1827, al't. I', não
p&ele s,cr excluiJa da arrematação que filor,io
os slJpplicantes segundo a citada Lei, da me
lade do rendimento dos Direitos actuaes chama·
dos de entrada, que sp arrecadão neSSa AIrande
ga; do que se segue que em ncrtoda justiça se
fundou a sua preLençào no requel'illlcnto que
fizerão ii dita Junta p,ara haverem u melade de
rendimento dos Dit'eilfl cle sal nacional, sem

-embargo da duvida do Juiz da. AlfiJndega, que
em taes termos não procede. O que se lhe parli
cipa pal'a soa intelligC"llcia e govt'l'no. Pedro
José da Cumal'u a fez no Rio de Jaoeiro, cm
J:; de Outubro de 185/. - Candid ) Caldeira d~

Souza, Ajudante do Contador GemI, a fe~c"

crever. - Bernaro!) Pereirll de VasconceIlo!.-
, Acha-so no Diario Ftumincnse n. 14:;,1Jo(. 18.

~ aeional. Deos g'uarde a V. l~x. Paço, em li
de Outubro de 185,. - José- Lino Coutinho._
SI'..José ~bnoel dp. Almeida.. - Acha-se 110 DÍII

'1'ioFllLminense q~., 100, 'DoI IS.

Il'iSTRUCÇÕJ~S DE 1.8 DÉ OU'fUnIlQ, •

CoU. llraz.

,,,. t1'llcções par o p/'Qcll1'ado1' da Fawlda iYI(cio~~1
proceder sabre os pra~os dos pagamentos c/lU rim'
úa nacionaes, conforme o a1'tigo li do Dcc1'!l
de 18 de Agosto deste allllO.

Arl. 10 O Procurador da fa'l.enda ~acion31.
em execllcão do al't. li do Decl'elo de IS dI) ,1iio"
to de le ~nno, PIJder!! estipular Gom'o' deVli'

.elOl'r da mesma fazenda. pal'iI o pagamento "'
}TI'a~os que jUlgill' cotn'enienles; cstendc~dol'
ultimo até lIt1venta·dias, c espaçando o.s IIller
Ineflio. da maueil'a quê lJ1ais commodo fOI',

Ex.ccptuão-se :,

'~, A. VISO DE 1.7 DE OUTunnO.

VISO DE 17 DE OC'!'UlllIO:

VISO DE 1 j DE OU'funno.

lmp. nl'ulso.

111m.. e Exm. SI'. - Respondendd ao Aviso
de V. Ex. datadQ. de 12 do conento mez, tenho
de participai' a V. ,Ex. que já se expedirão ít
ccRvcnientes ordens aos Juizes de Paz uesta 'Pro
y. ei:t para quc logo que nom...êem alguns i\lili
ei;aoo~ pal'a Delegado ou Commandante Gerol
das Guardas i\luni,cipae da soa Freguezia, o
communiquem ao COfOnl;lndante do Corpo a qué
pertencerem, pal'a oste os di pensár do -e1'

viço d Ile; o que V. Ex. farú constar aos ditos
Commalldantes dos Corpos de l\lilida declaran-

lhes -que, emquantn não reCt:pel'em seme
IJJ;rrdes patticipações do Juizes de Paz, não de
~ Í5e1lta-lo~ do servieo de 2' linha. Deos
~rde a V. Ex. Paço, ~m I' de Oulubro de
.831~·-Diogo ~nt()nio Feij6. - SI'. Manoel aa
~ a f.ima e Silv:t, - A c!la-se no Dim'io Fltt
lIUl!ln!l~" it. 99, vol. I 8. ,

Imp. avulso.

Delel'minando a Regeríeia, cm nome do Im
perado!', que .s,ejão· reccl}id(ls na fOl'taleza da
Coà.çciçãn aqudles dos Gual'r1as Municlpae que
para ali JÔl'em manJados eorr()ccionalmente, por
faltas,,(1e sen.iço; o pal'Li~ipo as,iro a Vm. Pfll'l1
qu~ c~peçíl ordem neooss'~l'ia. Deos gudrde a
Vm. Paço, em 17 de Outubro ue 185L. -l\la
Doei dll 'Fouseca Liml e Silya. - Sr. fl'ancisco.
Cario' de l\Ioraes•• - Ac!la-se ,1~p . D 'al'io Flumi
nense n. ü8, tJ~l. 18.

das avel'igua.:õesa que mandêi pl'ocedel' cU} CDU

sequeneia do Aviso de V. Ex. na data de lodo
correnteUlez, a respeito do c'ruel acootecimento
de que se queixa o 'En arregado de r egocios de
S. M. Bcitannica, que se diz occorrido em hum
pequeno bote da Bscuna, Adelaide, e hum Esca
leI' Gue largou daguella }'orlaleza; e de tudo
"Verá V. :{i:x. que ali nelO ao menos 11:1 noLicia de '
tal facto; podendo bem ser que eIle tivesse lu-.
gar com ú escaleI' lIa AJfaudega, de que fallão
os mesmos amcios. Ocos guar.LIe a 'I. Ex. Faço,
em ~!7 de OutUDI'O de 1851. - M Doei da Fon·
seca. Lrma e Silva. - SI'. Fraodi~CQ Carneil'o de
Campos. - Aclta-se 710 Dial'ic Fluminense n. 98 ,
'lJol. 18.

rmp. avulso.

,... e Ex:tll. Sr. - Participo a V. Ex., para
>: se digne expedit' as con l'onienLes ol'deo',

osCotnrnandanles e mnis.O.lJlciae da ,,11(11"

- -~ as Pue[uetes ão pagos POI' esta lt~p(l ·ti-
- , tB 'egoci08 do Imperin 'ólllcnte Je 'lias

iarias e comcdol'ias; c que o pnéfa.rllellto do,:
lie.ipl~-VOS ";01,10; deve seI' feito [leia rreparti~ãl)

~d.() V. Ex:, , com'} os Officraes la :\l'IllIlcla

J.
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§ 1.· O deveu ores, cm consequencia de CO~17

lracloS, de arrecadação de Rl;lndas Publicas,
de compra ue Pl'rlPrios lIçionaes, e de despa- I
chos de quaesquer gl:neros, fazendas, merca
dorias, de que se hajão de pagar direitos nas
Altapdegas, Consulac!,o ou outra Estação, a
quero, na conl'ormillaue das Leis, tenha sido jit
ooncedido algum ,'alor de espepa pell) pagamen
to em preslaçees roduzidas a Letnls; porque a
estes nao poderá conceder !Uaior prazo que o
de 60 uias.

S 2.· Os elevedore"5, em cODsequepcia ele al
oance em qu.e fôrem aehauo " de ThesoUl'aria ,
AlmoxlIrifauo, Commisi;ari<:do, Administração
ou Arrecarlação, Cobrança de bens, rendas e
dinh, ires nacionaes, a quem nãu ,podel'ú dar
prazo maior qlle o de 20 dias; e nem este mes
mo quando contra laes deve(lorcs tiver lugar o
procedimento criminül pelo seu alcance.

S 3.° Os devedore contra quem jú houver
senlençA pa sada em julga-do, pois que a e le
nenhuLl1 prnzo poderá concedei'.

Art. ~." Quaudo occorrer algum caso em que,"
por circum lallcias extraordinarias e altendi veis,
o devedor se filC::a digno de maior consideração
o Pl'ocurador da Fazenda o representará 'ao Tbe
'0111'0 e Thesourarias Provinciaes com todas as
i!1ustraçócs necesslIrias, e interpondo logo (} seu
parecer.

Rio de J;lI1eÍro, e1l118 de Outubro de 1851.
llernardo r~reira de VascoucelLos.

OBDEU DO DIA. UE 18 D~ OUIl'UnBO,

Iwp. avulSo.
J •

Dev(\nuo-se fnrmal' no dia 2{~ uo corueo (;c o
Batalhão de OlTiciap-s Soldados Voluotari0 ,da
Patria, aum de se pa~sar huma revista ger,!l, con
vido a todo os Sr . Officiae" para que compa.re
ção II 8 horas da m:lObãa dafJuellt: dia no thseqal
do Exel cito.

'Outl'O irn eonvi(lo aos Srs. Officiaes que ,se
achãn com parte de doentes, e que suas en[er
mid:ldes lhe' pel'mitlirem comparecer:l lIooun
ciada revista, iguall1ler.lI~ e apresentem.

Esper(} portan o d~ rccunhecido zelo c 110ma
de 10llos os b1'Íosos Camaradas de que e com
põe o B:.talbão, bajáC:l de pl'estar-se a este acto

, de alr"luta lleces idade, para o mclb(ll'amento
do detalhe do servico.

, Rio de Janejl'o, ~m 18 de Outubro rle 1851,
- O Corond João Paulr dos Santos Barreto, I"

Commandant.e. - Aella-se no Diario Fluminensc
li, 93, vai. 18.

AVIO DE 18DEOu:runno.

l\l~nll cripto a·~tl\c~tico.

1 Regencia, em nome do ImperJd.or 1l1:1nda
remctLer a V. S. os pap~is const'lntes da relação
inclu:la de queixas contra diverôos Juizes de Paz,
aum de I'azer en'ectiva a sua \'esponsabilidade,
pois que, tendo V. S. autoridade cumulativa,
tom os mais Juizes desta Comarca, e nãn cuben-

do aos Juize de Paz [ôro privUegi do, os d,~ve

responsabilisar quando as parte:; os denunciarém.,
ou o Govemo O determinar; rccommencÍnndo
se lhe muito a urevi,lade de taes p oqfJSSOS - li.
caudo V. S. na intdligcncia que o Juiz de Paz
da Ilha Granue Joaquim l\lartin Zimblilo e
acha su-penso por Oecreto de 21 de Julho pa-
sado. Deos guarúe a V. S, Paço, em 18 de Ou
tubro de 1851. - Diogo Antonio Fdjó. - SI',
Antonio Augusto l\lonteiro de :Barro. -Acha· e
d fi. I I V. ÚO Li'/). 11 ria Côrte lI{( Secrcta/'ia dfL
Justiça.

Relação dos papeis a quc se 7-c{el'e o Aviso da d(lta
desta e que vão I'emcttidos ao Ouvidor ela Co
marca.

Hum requerimento de Sebasti:io José Peixoto
Guimarães e !,uh ·José de Souza Lisboa contra O

Juiz de Paz dit Villa da rOTova Friburgu. - J
respondido por esle.

Bum dilo tle Cbristovão Tanny. - "a Ule.n~a

fÓI'mei.
J Bum Requerimento de' José E1yseo da Silveil'a

contra o Juiz de Pa~ da Freguezia le Icarahy.
Jú le,pondido por esCe e informado pelo Ouvi
dor da Comarca e Corregedor do Crime da Côr-
te e Casa. .

Hnlll dilo tie Claudio José dos Santos, quei
xándo-se de Francisco Portes I,le Bustamnnte e
Sá, Juiz de Püz Supplente da VilIa de S. Ànto
nio de Sá.

Hqm <lito de Joaquim Alves de Souza Malta,
conlra José Joaquim l\1artin Zimbltio, Juiz de
Paz ria Ilh~ Grande. - Já respundido por elle
e informado pelo Juiz pela Lei.

Hum officio do Juiz pela Lei datado de 23 tI,
Julho, quei.xando-se ào meomo Juiz de Paz.

Hum olicio da Cama~a Muninipal da Tl11'
Grande, de 22 dc Julho, ~obre o mesmo objecto.

num requerimento do J'eferido Juiz ~e Paz
pedindo defender-sc nesta Côrte das accusa~iies

contm elle feitas, _
Hum dito de João Caplista Reis l\lotta contra

o Juiz de Paz da ViHa de Valen9a.
Secretaria de Estado dos egocios da Justiça

em 18 de Out-ubro ue 18')1.- João Cal'l1ciro de
Campos. - Acha-se d fi, 11 Q V. dÇl Liv. I I l/.t

Côrte na Sec7"eta/-ia da Justira.

.\.VISO DE 1.8 DE OUTUBRO.

1mp. avulso.

'lIlm. e Exm. Sr. - Levei á Camara elo 8,·s.
Deputa(lo, de ordem da Regencia, em nome
do Imperauol' , hUlllu Propo ta para o um de el'
o Governo auto.ri ado ao pagamento das divida
posteriores ao anno de 1820, Ú emissão de Di"
llietes.do Thc~ouro, e Ú compra do cobre indis
peo avel IJara ,'arias despezas; e não'tendo i:lo
até o presente discutida, a Regencia, em nom '
do Imperadol', me ordena que pelo intermedio
de V. Ex, peça ú Camara dos Srs. Deputado,:
provid~ncias sobre os mencionados objecto,

A materia desta Propo ta não póde dc,jsal' e

"
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merecer a 3tlenção da AsseJUbléa Geral, como
mereceu a do Governo.
. Diariamente e apre então credores do Gover·'
no, e, o !hesonro .hesila.no seu pagamento, por
que, a VI'S~:) da Lei de I:J ue Dezembro de 1850,
parece qlll) o não deve fazer.

Não ~e pà 'sivel, pelos esclarecimentos que ha
11? .Thesouro, calculal'-se a importancia desta
drvlda; pelo que se tem verificado alé o pl'esen
te ~e a di VIda ~esta Provincia de 400: aoo:[p rs. ;
de Igual quantIa he a do Rio Grande do Sul' de
J '71 :ouo:t/> rs. a do Parú: Sanla Calharina: S.
P/lulo, GUJ.'.az, ~latl~ Grosso, Espil'ito Santo
dJ)vem, tl nao tem meios para as suas despezas
correnles.. Par!" Cearú e Ser"ipe não estfto em
melhores circum-Ianeias, se"u~do consla dos ui·
timos offieios recebidos. o

Cumpre neste Iugal' certificai' li Assernbléa
~eraI que o Govet'no se julgarú feliz se os ren
drrnentos das Provincias ao N (a'le do Rio Dooe
fôr~m ~1lJ!icienlospara as naS dt:spozas, soccor
10 as bmnrophes, e para ó pagamenlo dos j.uros
dos empl'cstim6s brazileÍl'os, u1evefldo neste
caso ficar a cargo do Thesouro a a.mortitação dos
empl'estimos braziloir05, (I jui'(J e amorliza9ão
do cmprestimo porluguez, os juros e amorliza
.ção da divida' publica interna, despezas do Cor
po 'DiplomaNco c Consu lar, c ns dt peZ1l5" fbs
Provincias 80 sul do Rio Doce, .das qunes ape
nas Minas Geraes e Rio Grande do Sul promet
ter:n modicas s~bl'lls. I~felizr:nente as randas pu
blIcas tem so11l'1do conSlderavel diminuição e o
Thesoul'o, não tendo soccolTido ris ProYi'neins
como II e incumb'e a Lei, precisa llc l'eCOI'SO,
ptll'a muilas e mui eonsidern"eis de pezns. POI'
este moti vo não. tem feito remessa nl "Uma pa I'n. o
pagnlllento dos emppestllno exlernos, tem de;,
xado de remetter para S. l'aulo, Goynz, Malto
Grosso, Espirito Santo e Santn Ca thnl'Ílln, .as
'l0antbs que tem sitIo exigidns 'Para encher o
úeficit daquelln5 Provincias, c deve algumas con·
signnções iI fiepartição da Mnrinha c á (lo Im
perio para os Pà{Juetes.

Pouco ha a e peral' do nugmento das fiendas
]}ublicas , porqne a ~aralysaçfio da industria he
remltado infnlli veI de huma revolução: o Go
"orno se lisongêa com (I foturo progresso dn ri·
queza nncionaJ; mas g'ran()es. ão as precisõcs
aCluaes, pnl'n cuja "rlisfação lhe fallt:cem'os 1Íleios
necessarios., A emissão de bilhetes, que ao
tempo da PI'OpO ta parecia sufficiente, não pro
tluziril hoje o de ejado e'ffeito, porque ha hum
deficit réal., e o nossos fundos publicos tem ca
hid:t de '74 c '75 '\ 44 e 40. Por csle motivo
.4 nl emprestimo c'çntrnhido na fórmn daLei.de
15 de r' ovembro ~P, 1827 não deixar'a de ser
muilo lll'ejudidal.

O agia da notas pelo cobre eontinúa posto
q le~ o Governo lenha ordenado a nlUlliplicnção
das de pequeno valores. De,peza hn que ,e
n;:io p. ,lenl fa'hel' cm outl'n moeda ;, e o Emprc
giH10s Publico:. l'ec1anlii(l do Thcsoul'o o pnga
menlo cm coql'e, reduzidos a !1,)etalle {II; seu
"ellcj11l\:nto, pela dirfel'l~nça dn moeda rm qu'll
são pa"OS, c o Th('~ouro não póde defirl'ir be-

.'

nignamrnte Ião justas I'eclamações, havendo sus
pendido ha tres Inezes o cunho da moeda de co
bre. Doos guarde a V. Ex. Pnço, em 18 de Ou
tubro de 1851. - Bernardo Pereira de Vnscon
ee1l0s. - Sr', Antonio Pinto Chichorro da Gnma,
- Aclta-s~ no Dim-io ]i'lu11tinen~e 11. 97, 'Vai, 18.

AVISO DE 18 DE OUTUilRO.

lmp. avulso.

A ~cgencia., em nome do Imperadol', manda
autorl~ar :a_ Commissão eucal'l'egada do exame
de pretel'lçoes dos Offi~iaes do Exercito, para
poder eutregnr aos Offi'Üines reclamadores os
requerimentÇJs e documenlos que lhes perleo
cerem , pa~s~ndo elles os competen.tes· recibos:
o que partiCipo a Vm. par,\ que, fazendo-o pre
sente na Cummi são, as im se execute. Deo
guarde a Vm. Paço, cm .8 dc Outubro de IS31.
- Mnnoel dn Fon 'cea Lima e Silva. - SI'. Ma
n~el Jo é de Oliveira, - Aclta-se no Dim'io FIIL'
mL118nSB.n. 100, vol. 18.

PORi ARIA DE 18 DE OUTUIIRO.

Imp. avulso.

Tendo a Camara dos Senadores, em omeio
{~O, ~ u S~cretario,. de 14 dQ COfl"ente mez, par·
tlclpado a l~cgcnCJa que, acerca dn duvida cm
que se nchn o Cflncelho Geral da Provincia da
Bahin, sobre compelir o.u nüo ú Camara Mu·
nicipnl r.ollceder as e cusas aos Conselheh'os Ge·
raes da l)rovi~c!n, resolvêra que, comqllnnlo
a Camara MUnICIpal, conhecendo impedimenlo
no Con elheirlls pl'Oprietarios, de"e mnndar os
Dipl0l1!as ao~ Supplenles, e avi~a-Ios para to
marem assento, nem por isso está -autorisada
p-ara. cscuôn ... aquclle~: assim o manda a mesma
He~encin, em nomc uo Imperador, pela Secre
tana de ESlado dos Ne"ocios do Imllei'io dccla·

. r' c ,
rar a~ relündo Coocelho Geral parn sua inlelli-
gencla. Palacio do Hio de Janeiro, em J 8 de
OUlubro de 1851. - José Lino Coutinho, 
A cita se 110 Diario Flumillense n, 10 I, '/;01. 18.

d

AVISO' DE 18 !lE OUTUBRO.

lmp. a"'~lso.

A llcgcl1Gia, em noú)l~ ÚO Impe'J'adoJ': manda
remcltel' a Vm, (J excmplar tlb Decreto de 5 de
Outubro corrente, que, côclnreccndú o de I S de
Setembro de 1822, delcl'lnil1n e fixa o Tope
Naciol'\cd Brazileiro; afim de que VO). expeça a
Jlecessaria onlem pára qúe a Trop1! não use de
plllro, seguindo li risca a maior uniformidade a
tal resj'lciLo.' Oeos gunl'lle n 'V m. Pnço, em .8 de
Onlu1JI'u de dml. - !\laooel da Fon ecn Lima (;
Sill'a. - SI'. FrnLlcisco Cnl1los de !\Iorae~.

l'e~UI COllfrll'lnidnde se llSCI'CfeU nos Pra 'id '\lo

te uu I'I'o"incins. - .-lclw·5e 110 Dial'i? /i'ltrllli

'11 C71 SrJ 11. ~0!!, uol, 18.
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AVISO DE 18 DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

Remetto a V. S. a inclúsa conta na irnpnrtan
cia de ,131,55q" lo""'9d

.,, 1'. cntreg\lessem
ordem do Governo pelo Visconde de Ilabayana,
ex-~linistro Plenipotenciario do BI azi! CI1;! Lon
dres, ao lUal quez de Palmella, Embaixador Por
tuguez naquella Côrte, afim de ,manda,r proceder
conTormc o diJ:eito. Deos guarde a V. S. Paço,
em 18 de Outubro de 1831. -BerQardo Pereira
de Vasconccllo . - Sr. Conselheiro I'roCu.radol'
da Fazcnela. - )1.clza-se no Dial'io Ji'luminense n.
94, vol. 18. I-----

AVISO DE 18 DE OUTUBno.

Imp. avulso.

~landa a Regencia, em nome do Imperador,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guer
ra, participar ú Junta da Fazenda dos Arsenaes
do Exercito, Fabl'icas e, Fu'ndições, para seu
conhecimento, quc, na data de ta, sc expedio
Aviso á Thesollraria. Geral das Tropas, afim de
que, por aquella Repartiçãu, se suspcndão aos
Artifices menores os· vencimentos respecti vos
desde o dia 16 eleste mez de Outubro om diante:

,ordenando-se outrosim, em igual data, ao Com-
mandante intcrino das Armas da Côrte que faça'
desligar os ditos menores da"Companh..ia de 'Ar-',
tiOoes, a que sc Gchão addido". Paço, em 18 de
Outubro de 1831. - ManoeI da Fonseoa Lima
o Silva. - Aclla-se no Dia,.io Fluminense n. 99,
tol. 18.

AVISO DE 18 DE OUTUBnO.

Imp. avulso.

Tendo-se acnumuladb nesta Côrtç quantidade
ele Offieiaes" que, pertencendo ás differentes
Provincia dêste Imperio, são áqni obejos, e
podem fazcr falta nos Corpos a que estão liga
dos, determina a Rr.g~noia , em nome do Impe
rador, que Vm. ordene aos mesmos Officiaes
que hajão de apromptar-se para se recolherem ús
Suas Praças; e outro, im, l'emetta a esta Secre
taria de Estado, com a brevidade possi vel, uma
relação nominal de todos elles, afim de se lhes
determinai' o transporte respectivo. Deos guarde
a Vm. Paço, em18 ~le Outllbrg de ]831. - iHa
noel da Fon eea Lima e Silva. - SI'. Francis
co elido de i\lol'aes. - Aclta-se no Dia,.io Flumi
nense n. 99, vol. 18. " ,

AVISO DE 18 DE OUTU'BRd.

Imp. avulso

Manda a Reg'encia, ero nome do Impel'ador ,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guer
ra, que a J unta da Fazenda dos Ar enaes 40 Exer
oito, Frabricas e Fundições, faça numerar as
cinco bombas de fogo que ex:istem nos seus de
po.itus, e as di tl'i~ua .t; collo,que da maneira
'6g11inte: huma 00 Qúarte\ dos Bt\l'bonos: outl'a

no do Campo da Honra; na GUllrda da Carioca
huma; cutra nas Cocheil'as da Ca a Imperial; e
finalmente huma scrú conservada no Arsenal do
Exercito: df<vendo outrosim serem nomeadas
as praças da- Companhia de Artifices , pel'teocen
tes a cada bomba, que, em caso de incendio ,
scjão obrigados a correr immediataQleOte aos
postos que lhes fôrem designado. Paço, em
18 de Outubro de J 851. - !.Uanoel da Fonseca
Lima e Silva. - Acha-se no Diario Fluminellse n.
99,vol. 18.

!.VISO DE 18 DE OU'DUBno.

Imp. avulso.

Foi presente ii Regenci3, em uome do Iml?e
rador, o oillcio n. 5 do Commanda nte das Ar
mas da Provincia de Santa Catharina, pedindo
explicações sobl'c a maneira dc proceder Ú orga
uisação do Batalhão de Caçadores n. 'J de I' Li
nha , e do 2' Corpo de Artilharia de Posição de
I' Linha, que, ná confoi'midade do Deoreto e
P lallo de 4de ~aio do corrente a(lno, d,evem per
tencer ÍJ mesma Provincia; e suppo to já em 2

de 4go~tQ Jo prescnte anno se communicimio ao
Presidente da Provinoia as inslrucç:óes necessa
rias para mandar elle organisar taes Corpos, e
deva portan'to o. referido Commandantc das
AI'mas estar dellas sufficientemente inleil',ado;
manda oom'tudo a mesma Regenoia, em nome
110 lmpel'adol', pela Secretaria de Estado dos
Negooios da Guerra, deolarar ao sobredilo Com
man ante das Armas que do antigo Batalhão
de Caçadores n. 8 de la Linha deverá organisar
o novo Batalhão u. 7, conforme o plano de 4de
Maio, e c,Ontemplar uelle os Officiaes que se
maodtll'ão ir ue S. Panlo; e do antigo 4° COI'PO
de Artilharia deverúcompôl',_na fórma do mesmo
Plano, o 2° Corpo de.Artilharia de.Po"ição da
nova numeração, no qual se incluil'(lõ a duas
Companhias mandada formal' em Santo, e coo
sel'var ali de tacadas, bem Cúm(l o Offiaiae. do
extincto 3° Corpo e mais praças de pret, qne, na
fórma.do Plano e orden expedidas, se fuu.lcm no
actual 2° Corpo. Palacio do Rio de J anoiro,
em 18 de Outubro de 1851. - l\'1aàoel da Foo
.seca Lima e Silva. '- Acha-se 110 Dial'io Flumi
nense n. 99. vol. IS.

VISO DE 18 DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

Illm. e Exm. SI'. - Reclamando, na confor
midade do Dccreto de 15 de Setembro proximo
passado, os Offioiaes i\l ililares constantes da Re
lação inolusa, a confirmação dos posto a que
tinhão sido promovidos, e de ejanclo o Governo
fazer-lhes prompta e de vida justiça, huma vez
que as suas Cil'Cllmstancias alJegaJa coincidão
com a disposição do dito Deoreto, o que não bc
faeil conbecer-se aqui só ir ,'ista dos Documento
apresentados, jil porqu~ os recorrentes podem
por omissão deixar de apresentar hu~ funda
mento por onde se faça mais evideJlte sua recla-
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Sel'gipe,

1m p. a ~1I1so.

MaouSdriplo alltLtcolico.

t\ VISO DE 1.8 DE O.U TU,lln o.

AYISO mi 19 DE OUTunno.

cre reu aos Pre~illentes das Pl;ovincias 'do l\lura.
nhão e Sergipe cO,m as Be}ações seguintes:.

111a/'w\hão.

Fra(lei5CO Joaquim Fer1'eira '(lc Oarval1lO I 2'

Tenente do 10 Batalhãd rIo Corpo rle Artilhari~

de i\larinh3 - Do Posto de Tenente do Batalhão
n. 23 de I" Liri·ba extlneto.

l Fl'ancisco da~ .Chagas Gambôa" Tenente do
.Regi~neDto_ de Infantaria de 2" J.. inhu da Cirla~e

--; Do Posto de Capitão Gradll:lllo com a GITecti-
I'idade. '

11l1~l, O Exm. S,', - A Regeocia. em nom!'
do Impel:ac1ol', maOlla romeNer a V. Ex, o00i·

.cio inelu o 1). 5" do Prc idente da PrOvincia
11e Minas Gerues, sobre a in ['racção UOS §§ 1:J
c I~. rio art. 1'9 da Constituição, pelo BisIlO
Eleito des" a Dioce'e, em ()xc1uir de s~I'em pro
movidos 3 ol'dens 05 pI etend[~nte que não rô·
rem d, casta h,rane.1 de ambos os lados, comr.
scv~ dos doculllentos apresclltado pai' Manoel
ue Brito l?reire, e qlll~ ucompuuhão o cita,lo
affieio COI~ antro da Camara Municipal tl3 "illa
de Pi"ucatú, donde ne nalUl'31 aquelle pl'etenden
te: (lfim de que V. Ex., otnindo o mesmo Prela
do;,mande proceder ú ua efl'ecti\'a 1·~'pon,alJili.

dade. 1)eos guarde a V, Ex. Palaeio do Riu dt
Janeiro, em 18 Pll Outubro de IS51. - Dingo
Antonio Feijó, - 81'. Presidente chi Prol'incill
de Pc~numbllCo, - AGha-se no Ditll'io F/rrmincn·
se.·n. 1 10, 1)0i. IS.

AVISO DE i9 DE OUTUlI!\p.
Man'uscJ'ipto autLtcotico.

IlIn1, e Exm. SI',-Rf eebendo o Avi,;o de t. ~S,

de 1{~ do correntf-, qtte acompanhou os. omcio;

maçilo, e por outro lado pode p Gover'no sei' in
duzido :l eITO. occulLando ta! vez elle motivos
que torn.em dU"idos'l o seu direito; em tal cólli
são; para se não estorvai' a immediata execução
dó mencionado De::reto, e prevI'nir-5e ao mes
mo tempo qualquel' abuso: ffi,JI]da a Regencia ,
cm Dome do 1m per'adol', r,emctter a V. Ex. o
requerimentos c docnmentos tios ditos Officiae5
para que, eonfrontanelu reflectidamente 3S cir
cumstancias (11'l1e5 cc,m a disposição do DeCl'e-

'to lhes m31lde , huma vez que nelle e tejão
comprehendido-, d3r logo exercicio e "encimen
to d posto a que tem direito, dando. V. Ex. COD

t(l para se lhes expe'dir os respccti vos titulos; no
C<l50 porém de que a pretenção de 31guns seja / Chl'i todio tle Abreu CtrTval!lo c Cnntreiras,
de, tituidél de fundament@, e lhes não aproveite M3jor de 2" Li'lha - Do Posto de Tellentc-CIJro·
o Oecreto em questão, V. Ex. os indefira infl1l'- nel doEstado i\laior do Exercito,
mando sobre os n1'1ti'l'o' que a isso il leváráo. 1anoel de Jesus Freire e Anrll'aue - Do Poslo
Doo_ guarde a V. Ex. Palacio do Bio de Janeiro, . de Tenente do Batalhão n. 26 de I" Linha CI·

em 18 de Outubro de 18'9 J. - Manoel da l"on~ tincto. - Acha· e no Dim'io Flltmincmo n. 106,
_cca'Lima e Silva, - SI'. Joaquim José Pinheir'o :rol, 18,
d' ascOncello. 1 I •

''Rr"iaçúo dos Olficiaes Mititm'es da Provincia tle Po;'-
'Wllb(,lco, a que se retere o Aviso datado de hoje,
qar pedem cql1fll'1na,~'ão dos postos em qlte (ol'lio
providos em dilTerentes él1ocas.

I r .;.
Aleixo José de Oli\'eira, Major de " Linbr

Do postos de Tenenc...CoroneI e Coronel, a que
foi promtH'iLlo em 3 de Outubro de .82.1, pelo
Governo temporario da VilIa de Gnyao3, e
el !36 de Abril de 1823 por proposta Geral da
Junta Prrnoisol'ia do Governo da mesma Provin-

I •
OHl.

Antonio Fernandes de Souza, TCllenle do
cxtincto Batalhão fIe Hemiqllcs de 2' Linha 
no posto de Major do "mesmo Batalhão a que
foi promovic!o cm 3 de Outubro ele i 821.

andido Germano .Harlill13 , Cadete do {~o

,orpo de Artilharia de 1° Linha - Dos Postos
tle ~o Tenente a que foi promovido em 26 Ile
Abrilde 1823 , elO Tenente eo'\ proposta 'do Te
nntc-Coron'el José de Barros Faleão•.

Francisco José de lHenezes Aml)rim, Major
reformado - De Capitão c l\13jor a (JlIe foi p1'O
wC/vida em 11 de Novembro de .1822, e em 16
de A/lril de 1823, ficando nu1la a refol'roa 1)0/,
in'u ta e arbitraria.

ooocencio da CIl~)ha Goyana Alferes do
jo flatalhão de ,Milici~s _ De Capitão Je huma 111m. e Exm. Sr.-Ach'lI)do ·~e o Chanceller da
da Companhias pagas do Batalhiio da P(ltria, a Ca a. da Suppl~eação o~Jerado com varias, inculD-
'lu foi promovid o· cm 15 de Setembro de IS'2I. b~~c1as desta :secI'et~rlallde ~slado, mUIto con-

~1anoel Machado lIa Silva S. Thiago, Alferes vll'la ao serviço q?e e e t1\'e5Se urpa ordcn3n
llo extineto 50 Batalhão de C3çadores Je I' Li-' /'a: ? que cummul11eo. a V. Ex. p,ara C/I,le , sendo
nha _ Do Posto de Tenente.a que foi pl'omovi- P?ss1\'el nas actuaes C!l'Cllmstallcla , laç3 expe'
do em ) I de ·ovembl'o de 1822. dé Capitão d.lr as ordens necessarJas. Deos glwrde a V,.Ex.
em 26 de Abril ue 1825, e de l\~jor Graduado Paço '. em .~r de Outubro de 1831. - DI?go
em IS d~ Novemj)l'o de lS~3. Ant,oOlo FelJo. - S~·; Mall~el da ~onseca LI/~~

Thome Fernanrles MadeIra, Coronel Gradua'- o Sl1v~, /1 cita· se a fi: Iii) v. do I,IV. Ilda C~,
do do Artilhada addido ao Estado !\iaiol' do ,Ex-el'. til na JeC1'pt{lI'/lI. daJJ ustlpa.
cito - Do posto de Goronel efl'ectivo a que foi
prclmo,ido em 26 de Abril de 1823.

Secretaria de Estado, IS de Outubro de 1831.
- < o~é Ignacio da Silva.

Na conformidtlde do sobl'edito' Ayiso te es~
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dos Commandantes das Armas e Fortaleza de
Villegai~nonsobre a remessa de presos para aquel.
la Fortaleza pelo Chanceller da Casa da Suppli
cação, cumpre-me responder a V. Ex, que, es
tando taes prisões destinadas hoje para toda a
sorte de presos pela incapocilJade da Codêo,
mui conveniente he que V. Ex. ordene lIqllellcs
Commandantes que venhão os quc pal'a ellus fô
rem mandados pelas Autorillades Judicial'Ías e
que' fação observar as suas recommcncla!/ões a
respeito de semelhantes presos, e representando,
no caso de encontrarem algum incon\'eniente ,
afim de se evitarem demoras e desintelligcncias
.empre prejudiciaes ao serviço. Ocos guarde a
V, Ex. Paço, em 19 de Outubro (le 1851.
Diogo Antonio Feijó. - Sr. Monoel da Fonseca
Lima e Silva. - Acha-se a p.. 105 v. e IILj do Li'IJ,
II daCôrle lia Secretlll'ia da Justiça.

A ViSO DE 19 DE OUTUBRO.

lIIanuscripto aulhenlico.

A Rcgencia, em nome do Imperador, manda
remelter a V. S. a copia inclusa do Aviso do
Mini tro e Secretario de Estado dos egocios Es
trangeiros, que acompanhou os documentos tam
bem incluso , relativos ao Consul, que foi,
deste Imperio , na Repllblica do Estado Oriental
do Urugnay, José Joaquim de Alencastro, afim
de proceder-se na casa da supplicação. como
r\ir de lei, acel'ca de acto iIIegaes praticados

18lo c>bredito Consul dUl'ante o tempo que
e}erceu o dito emprego. Deos gual'de a V. S,
Paço, f!Dl 19 de Outubro de 1851. - Diogo An
looio Ftiju. - Sr. José Paulo de Figucirôa Na
boco Araujo. -Acha-sc a 'fl. 114 v. do Li!;. 11 da
Oirle na Sccrctaria da Jhstiça.

~VISO DE 19 DE OUTUBRO.

l\lanuscripto autheutico.

ARegencia, em nome do Imperador, manda
remctler a V. S. os omcio- inclusos do Inspector
do Arsenal da ~lal'inha de 12 ti 15 cio corrente,
acompanhado de outro do ComOlandante da
Nilo Padl'7 f. que serve de Presiganga, expondo
o'hum os insultos praticados por alguns pl'esos
principalmente senlenciados, e cujos uomesmen
ciona, contra a escolta das Guardas l\Iunicipa«Js,
q~e conduzia para ali varios presos, que tÍ\'e
fali alta no Hospital, e no outro a fuga de 8 sen
Ic~ciados, que se acha vão no dito Hospital, 4
d,o' quacs fOl'50 apprehendidos, declarando os
llgnaes dos que ainda fallão: e ha por bem que
~,S, , respeito ao .0 objecto, mande pôr em pra·
Iica na refel'icla Presiganga o Regulamento de 4
dC>lc mcz ~ pal'a correcção dos presos malfeito
!'t'; c quanto ao 2°, que expeça as ordens con
II:nientc- pam a apprehensão dos referidos réos
eradidos. Oco gnarde a V. S. Paço, cm I9 de
OOlubro de 183 •• - Diogo Antonio Feijó.
Sr, José Paulo de Figueirôa ,'at>uco Araujo. 
JScllQ~SC li (l. 172 t'. elo /'c.<pcctivo Liv. da Casa da

IIPfJ1,capii.o.

TOllQ "11.

AVISO DE 1.9 DE OU1'1iBRO.

Mnnuscriplo aulhenlico.

Tendo-se por esta Secl'elaria de E tado pl!I'
mittido a Cypriallo José Bal'ata de Atmeilla, pc·
lo Aviso de 1 de Julho dirigido ao Challcellel' da
Relacão da llahia. a renuncia do l'ôro rio ~eu do
mieiiio para Ser julgado na Relação desta Pro\-in
cia, do crime pÓI' que fôl'l' pronunciac1" na Cor
recção do Crime da Rdação daqndl3 CilIJ.!c.
do que resultou serem os proces~os remetli:los
para esla Côrte; notando porém o GO\'erno 'lue
semelhante permi' 'ão imp'lJ"ta hUIlI3 \'erdadcira
dispensa de Lei, por sel'cm os réo~ IIbrigi.lllos i.I

responder no lugar d.o seu domicilio uu da
culpa, sendo este prcl'erÍl'cl cm razão <1e set'
melhor conhecido o pel'petradol' l!t:lla, C hne
rem-se com mai: facilidade ilS (lnHas nccessa
rias para o julgamento, não sentiu jilmais per
miltido ao réo escolher al'bitl'arii.lJot!nlC o ,luí~(I,

que lhe. parece cOIl\-ir, tendo a ld providellflia·
do os inconveni,mles dos Juizes ~u5peitG: quan
do hajão, e não qucrcnrlo o mesmo Go\'cl'no
que por motho algum se transtol"Oe a marcha
estabelecida nas Leis que l'llgulão 11 proces"o ,
nem que alguem se ptrsuada que clle qUI I' inge
rir-se nas attribuições do Poder Judiciario: mao
da a Regencio, em nome d', Imperador, que
fique sem efl'eito o meucionauo Aviw. (\ que a
Relação proceda ne te negocio COIH" I'ÔI llt'

direito, parlicipando do re 'ultado a esle re5pt;i
to para darem-se as providencias nece~ 'ar,iils para
a remessa do réo c sua culpa pill'i.\ o Juizo do
fôro legitimo. O que participo a V. S. pill'i.\ 'ua
iotelligencia e execução. Ocos guarde <I V, S.
Palacio do Rio de Janei.,o, em 19 de Outubro
de 1831. - Diogo Antonio Feijó. - Sr, Jo í:
Paulo de Figueirôa ,Tabuco Araujll. - Acha-se
ti fl. 169 v. do Li!,. do registo re. pediro da é'asa da
Supplicaçüo.

PORTARIA DE d9 DE OUTUIlJlO.

Imp, avulso.

Tendo a Regencia , em nome do Imperador,
determinado qne se proceda ii continuará,) ,li,
obra do nQVO Seminal'Ío do Orpllli05 da Villa ,.I I

Ilha GI'ande, que jú se acha muito adianl3.1" •
ficando della encal'l'egado o Padre Ant(\nio Fer
reira Viçoso, e empregando- c em seu auxili
não só a quantia de 8oo:tj) 1'5., que ora de
verúõ sp-r enlregues do Thesouro Publico a(\
negociante Henrique José ue Araujo, para 3fJuo.l
le deslino, mas tambem a quantia ue 1: 000 'til
de réis, de hum legado que coo la exislir nú

dita Villa para ter a referid.a applicação: manJa
a me ma Ilegeucia, pela Secretal'ia de Etano
dos NegJcio do Imperio, que a Cam<ll'a l\luni
cipal da mencionarIa Villa auxilie a dita obnJ.
quanto lhe fór po sivel, não so tralallt10 da aCCjui
siç:lo daquelle legado para -el' enlregue an dil(
Padre Viçoso, ma! promovendo pelos habili.ln
tes do seu Municipio alguma~ suh!'cripr'õl', \'0'

luntal'ias, a quae., com 05 au'\ili05 pcellltia.
rios prestados pelo Govcrno , pos,,;,o concorreI'

63
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para terminar-se em pouco tempo huma obra de
geral e reconhecido interesse. Palacio do Rio de
Janeiro, em 19 de Ontubro de 185 .. -Jo~éLi
no Coutinho. A cita ·,~e 7l0Dim'io Fluminense n. J 02,

vol. 18.

A. \ISO DF. 20 DE OUTunnO.

] lU!'. avulso.

Em re~posta aos omcio, de 17 e 19 do cor
rente, tenho a (lizer-lhe que, em conformidade
do que levo já exposto em outro Aviso da data
de hoje, devel'ú V. S. dirigir-se aos 51'S. Ministros·
e Secretarios de E~tado tia l\larinha e Guerra"
para tudo quanto fôr necessario para o bom ar
ranjo dos presos que se acbão a bordo da Nilo
Pedro I, e guarda dos generos que fôrem ali re
colhidos para o seu sustento; acautelando toda
via que as rações não excedão ao indispensavel
mente necessario, mandando V. S., quanto ás
correntes que se fazem necessarias para seguran
ça dos que se acllão na Fortaleza da l.age, pro..
ceder ao orçamlmto da sua despeza, á compra
ou encommcuda dellas, para se mandar satisf,i
zel' logo que dê disso pal'te ; instando com o S'r.
Mini tI'O da Marinha sobre o Libambo que deve
conduzir para a Cadêa a comida que fornece a
Santa Casa da Misel'icordia aos presos ali exis
tentes, ficando na intelligencia que ao Thesou
ro Publico se tem expedido ordem para pôr á dis
posição de V, S., além da consignação mensal
para o sustento dos indicados presos, a quan
lia de ?4:t/:Jrs. para illdemnisação do exces
so de despeza causada pelo extrnio que
houvera nos mantimentos a bordo da sobre
dita Não. Deo guarde a V. S. Paço, em 20 de
Outuhro de 1851. - Diogo Antonio Feijó.
Sr. José P'lulo de Fígueirôa Nabuco Araujo,
A c/Ia-se no Diario Fluminense n. 99, t'ol. 18.

AVISO DE 20 DE OUTUBRO.

lmp. avulso.

Il\m. e Exm. Sr. - Passo ás mão~ de V. Ex. a
informação que acabo de receber do Juiz de Paz
da Villa Real da Praia Grande, em consequen
cia da exigeucia feita por V. Ex. pelo Aviso de
24 do mcz antecedente, e por ella reconhecerà V.
Ex. plenamente que as qlteixas dirigidas contra
o mesmo Juiz forão infundadas, e algumas até

I destituidas de verdade. e que ella, longe de pra
tical' actos illegaes no despacho que doera contra
o Soldado, que se diz estabelecido em terreno
pertencente ii Forta'leza de Caraguatá, compor
tou-~e como lhe maTca a Lei em casos taes. Deos
guarde" V. Ex. Paço, em 20 de Outubro de
1831 ..- Diogo Antonio Feijó. - Sr. Manoel da
Fonseca Lima e Sil voo - ÁcILa·se no Diario Flu
minense n. 99, vol. 18.

AVISO DE 20 DE OUTUBnO.

Imp. avulso.

lllm. e Exm. Sr.-Tendo o Administrador das
Pas :;gens do Rio Parahyba e Parahybuna re-

presentado a necessidade que ba de 11uma
dêa de ferro, que s'e faz indispensavel paI!
serviço do sarilho da "Barca das. referidas Pase
gens , e indi'cando ser sumciente buma ,ias cu.
lhe fizcrão ver no .(\.rsenal da Marinha; vou t
gar a V. Ex. haja de providenciar sobre este
jecto , mandando pôr á disposição do rcfcr.i4t
Administrador a mencionada cadêa POl' alle. t
quisitada. Deos guallde a V. Ex. Paço, em 2W
Outubro de 1851. -Bemardn Pereira de Vu.
concnHos. - Sr. José l\lanClel ·de Almeida. ..,
A cita ·se 710 Diario Flwminense n., 100, vol. 18.

A"VISO DE 20 DE OUTUBRO.

Imp avulso.

Tendo-se expedido na presente data as Daces.
sal'Ías ordens ú Repartição da Marinha, para I

construcçãu da Barca em que deverá ser 100ll'

tada a machina da. escavação de Portos e An.
coradouros, debaixo da insilecção de Vrn. , cum·
pre preveni-lo de que ao Sr. IUinistro da nlari
nha se deverá apresentar, fazendo-lhe as l!elll!i.
sições que julgar necessarias e condmleó!e
assim do bom desempenho ucsta Commissão;, ile
que Vm. fica encarregado, como igualmente ..
brevidade cO,m qu-e deve concluir-se II con,st(QQ;!
çã.o da dita Bllrca., visto que a ~ua neces$idàI\Q
he da maior urgencia; dando- me~ Vm. conta de
tres em tres dias obre o progre-so da obra. Deo.s
guarde a Vm. Paço, em 20 de Outubro de 1831.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. - Sr. Daniel
Frazen. - Ácha-se no Diario Fluminense n. Ll!>1'
vol. 18.

AVISO DR 20 DE OUTUnnO.

lmp. avulso.

Sendo necessario, quant-o antes, construir-se
huma Barca, em que seja montada a Ulachina
de escavaç~o de POl'tos e Ancoradouros, e ten·
do Posta de ser fabricada no Arsenal da Marinlla I

debaixo da direcção e fiscalisaçilo do Engenheiro
Damiel Frazen, segundo a planta por clle apre
sentada, vou )logar a V. Ex. haja de expedir as
necessarias ordens a este respeito, afim de que
com II maior brcvidade possivel possa cODcl~ir
se a referida Barca, cuja neoessidade bc da maior
urgencia; facilitando-se para isso ao dito ln·
genheiro todos os meios que eHe requisitar e fa·
rem conducentes ao bom exiló da menohlDada
construcção. Deos guarde a V. Ex. Pa90, em ~o

de Outubro de 183'1. - Bernardo Pereira oe
Va'sconceHos. - Sr: José l\lanoel de Almeida.
Acha-se no Dim'io Fluminense n. 10 1, vol. 18.

AVISO DE 20 DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

H avcndo-Ihe respondido nesta dota ac.trca da
cadêa de ferro que exigio para o sarIlho da
Barca de passagem, occorre accl'escelllar. ~ue,
não obstante affirmar Vm. ter posto em actlllda-



de o referido saTiLho, corotado -não sc póde ne
gaI' ter ha \'ido alguma negligcncia a esse respei
lO, o que é muito eslranha vel, esperando se.0 dê outra occasião de advectencia. Deos guar
de a Vm. Paço, em ~o de Outubro de ,I 85J, 
lernal'do Perp.Íl·a de VasconceUos. - Sr. lldmi
mHslrador das passagens dos Rios Pal'abyha e Pa
IlUhybuna. - .dclta·se no Diario Flu.minenu 1to

li 2., 'Doi. 18.

AVISO DE 20 DE OU'ToilRo.

Manu.cripto authenlico.

EUl \'l:,posta ao officio de V. S. ualado de 17
docorrcnte, se me ollerecl: tiiz.er-Ibe que, tendo
pessoalmente falla.lo aos Srs. i\lini::tros e Secre
taril)s de Esta(l" da Marinha e Guerra, sobre as
celhas, caldeirão I: mais objectos qUI: V. S.
exige a bl~m dos presus que: se achão a bordo da
Nilo Pedro I, de\'êra V. S. dirigil'·,e ao mes
IDOS, não ~Ú para o referido [im, como para quaes·
'qner onlros objeclos existentes nos respectivos
Arsenaes, que pI'omptamente serão expeiJidns as
ordens qlll: ml'em necessarias pura ve<rificação
das exinentJias que fizer. Deos guariIc a V. '5.
'aço, 20 dc Outubro de 185 I. - Diago Antonio
'Feijó. - SI'. Jo-é Paul" tle Figueirila Nabuco
ArBuj II , - Acha- 'e fÍ /l. 175 do f..iv. respectivo da
VdM da SllppUco(ão.

A)'I-O DF. 20 DE OUTUBRO.

1Ilannscriplo autllentico.

Pal'Licipo a V. S" para sua iotelligcllcia, que
l,fi~gencia, cm 110me .10 11111' 'rndor, a quem f·,i
prescute o ufficill de V. S. de 17 do corrente,
concorda 0000 a~ ero lidencias dadas por V. S"
para a lilteral oh 'urvancin do art. 179 § 9° da
Coo'titnição, DelI'; gtl;)rde a '. S. Paço. em 20

deOutllbru ue 1"31_ - Diog(l AntOllio Feijó.
Sr. .Jo::é Paul" elc Figuerôa Nahueo.1lraujo. 
Áclla-se ti. /l. ,;3 v, do Liv. "cspecth'o dn Casa da
.supplica~cil),

A.VJIlO Ph 21 DE OUTUllRO.

1011'. anllso.

1I1m, c Exm, ,'I', -.1(;l1anc1 (l-se empregndo ef
r,.clivaIO'lllle, la/llo na gour'nição das Fortale
ta llc,tc Plll'l\', cuj I ~l'gllrança agol'a Illli~ qlle
nU\ll;;; /:'111 \'élll allt'ntler. corno 11•• dllstacamen
los l'ol'nc(;Í,lr" 1"'.';) n, n,lt'()(I' Cilnhoneil\ls. to·lo
o re~l'i1111; da !'lllwa 1'111'\,11 cxi.Lenlc de tropa dI:
I' Lin!.a emai. n contingente da 2° Linha, que,
apezar lias Illil i, \' h'as rccl)l11mcml acõe,., não che
ga ii metade dn ']tJ(' '0 mandúl'a \'i; par'a fi servi
ço; c lião 1'"c1eIllJo p'lr conseguinle tel' dispolli- ,
Yel tropa alguma para o serviço .1as Guardas tio
lJospilallUilit:JI'. Carioca e Galé', ,ejo-me na
urgente nl'cc,,~idadc de chamar a altenção de V.
'Ex, a este ohjecto. ro~antlo·lhe queira dar as
sUa.. ordL'l1~ ~ pro\iuencias, afim dI: que de uma
Dbaa em diante, c emquanto não chega mais al
~Um1 Iropa de 2' J,inha, "ejão aquellas Guardas

feitas pelos Guardas Ml1nicipaes. Deo,; guarde a
V. Ex. Pnçll, CUI 21 de Outubro de 1851. 
Manoel do Fonseca Lima (: Silva. - Sr. Diogo
Antouio Feijó. - Acllfl.-se 110 Dial'io Fluminense
n. 95, voto 18,

A.VISO DE 21 DE OUTUBRO.

l\lanuscriplo authcntictl.

Exm. e Revoo, Sr. -A Regencia. em nome do
Imperador, matlda I'em'~tter n V, Ex. o omcio
incluso da Cnmal'a Municipal tla Villa de Santa
Maria de Marir.:ú, in f'lr/nando IJ reqnerimeuto
tambem. inr.luso de Pal'ochianos da Fregu.ezia
'de N. S,·a. de Nazareth de ::iaqual'ema , em que
se queixa\'ão do sea ParodIo, O Pu,lre JIJ é
Pinto Pinheiro, e bem assilll otllro requerimen
to de Domingos Cat'\'nlho da Silva sobre o mes
mo objecto, e mais papeis que diz.em respeito a
esta questão, afim de V. Ex, ntnndar ilqllelle lu
gar hum "i itudor conhecer da conducta do Pa
Tocho, e dando parte do resultado de semelhante
diligencia. Dens gunl'tlc a V. Ex. Paço, em 2 I
de Outubro de 185 I. - Diogo Anlnnio Feij6.
SI'. Bispo CapclJ;io Mór, - AeI/a-se ti fl. 116
do Liv, 1 I da CÔl'tll na Secl'etaria da Justiça.

AVISO DE 22 DE OUTUBRO.

Iwp. avulso.

!lIm. e ExUI. Sr. - A Regencia , a quem foi
pre 'ente o omcio de V. Ex datatlo de 2 do cor·
rente, acompa nllado das participações que 111C

dirigira o Juiz. da Alfandega da ViII a de Santos,
dando pal'te da apprehcn ã,) de 267 pretos Afri
canos lançado' pOl' c;ontrabantlo na. praias da
Bertioga pOl' tlct..az da AJ'I)lação da Balêas,
manda, eOI nome do Impera for, ..c.pouder a V,
Ex, que, do referidO)' preto', d('poi de erem
todos competentemente jlllnados Uu confol'lllida·
tie do Alçaril ,Ie 26 de Janeiro de 18,8 e 1'l'atn
dos existenles, devl:l'úõ sc I' eUl p..cgntlos na eS
trada (le Snlltos, nu em qua1111lc" oulra obr;, pu
blica (1e maior ioteres~e, a411elles que fUrem
para is,o pl'oprios; e lodos os mais arrellj,Hados
us seus s"I'\'iços, na conl'nt'mil1adc do § 5" dI) ci
tado Alvnrit, a pe'~oa~ pullre., du Ci,lade e po\'oa
ções circum\'iúnha , '1Ue mais nece:'sitareltl .JeI
les, evit Indo·se todavia lJUIl humn pp..~oa e mes
mo familia al'l'ematc ul'ois lle hum, alim de po
derem ser COIl\'t:nienLl'l\Jcnte r,:parthlos p"r mui
tas pessuas; fazendo V. Ex. reCIJmmellUar ii Au
toridade compelente e designaJ.. no citado :\1
varit a maior vigilallcia e exacção lia execuyão
delle, para que o mi~era\'.~is African I não caião
em mãos de pcs'oas que o' Dl'1IIJ'atem e Ihe~

não dêm a educa cão rle"ida; ordenando-lhe V,
Ex. que, depois de feitas J:' al'rematações, remet
ta a esta Secl'etaria de E~tado huma relação dr·
cu~tanciada de todos os pretos e pes oas qne
os arrematarem, o preço tIa arrematação, o no
me do fiauol'l:s e SUIlS moradias, obriganu11 o
rc pecti\'os arrematantes a apresentarem tuilo' o'
seis mezcs os referidus preto , para serem exa-

65*·
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minados em sua prc t:nça e lIa respectho Cura
dor, o hom ou 11l:1O tratamento que tivcl'em ti
do, comioarHlo-lhe a pena de desobcdicllcia
e algunJa ITlIllta I:OIl\'encional.

Quanto Ú uespeza, como he indispcnsavel oe
correr com o lIecessario sustento a taes indivi
duas para que não pereção de fome, V. Ex. ex
pe'lirú as ordens oecessarias para que ella con
tinue a ser feita por conta da Fazenda Publica;
prom(\vendo enlretanto que no acto d3s arre
matações se exija :ligum3 quantia adiantada,
11uanLo seja mffieiente para indemnisar a mesma
Fnzenda Puulica; oecorrendo por ultimo ponde
deral' a V. Ex. que, costumando-se eommettcl'
cm negocios da natureza oeste muitas fraudes,
o Governo confia que tanLo por parte de V. Ex.
C0ll10 da Autol'idadeJudicialrespecti va, se adopta
rúõ todas os medidos que fôrem neeessarias para
as evitar. Deos guarde o V. Ex, Palado do Rio
Janeil'o, em 22 de Outubro de 1831. - Diogo
Antonio Feijó, - Sr. Pl'esidente da Provinda de
S, Paulo, - Acha.-se no Diario Fluminense n. 99,
voi. 18.

.HlSO DE 22 DE OUTUBno.

Imp. a~'ulw.

A' "isLa da representação que Vm. fizera em
SP,U omcio de 20 do corrente, acerca dos gene
ros que ex:Hem elD mão estado, principolmente
na I', 4' e 6' classe, sobre n I'uina que ameaça a
casa da arrecadação do panno uos navios; e rela
tivamente á falta de portas nos arm3zens de ma
deims na Ilha das Cobras e de alguem que as
guarde; tenho de significar-lhe, quanto ao' 10 ob
jecto, que cumpre relacionarem-se os generos
em que~tã(l, indicaodn-:,e aquclles que po são
tcr aiodn algum pre5timo c qual o coosumo que
de V,lO ter os ouLros; quanlo ao 2 0

, que é mister
proceder-se a huma vestoria na mencionada easa
c orçar-se a despeza do seu reparo, para, á vista
do resultado se providenciar convenientemente;
e quanto finnlmente ao 50, á Inspecção do Arse
nal da Nlnl'inha se ordena nesta data haja de
mandar fazei' as portas que faltão nos ditos ar
1I13zen' e colloe31' senLinella5, n bem ua guarda
(la' madeiras que nelles exi ·tem, Deos guarde a
VIll, Pnco, cm 22 d,: Outuuro lle .851, - José
."\hJnoel·dc Almrilln, - Sr, Francisco Bibiano de
Castro, - Aclll!-se no Diario Fluminmse n. 100,

voto 18.

_lVTSO DE 22 DE OUTUBRO.

lmp. uul8o.

IIlm. e EXIll. SI'. - Pela informação junta do
Conselheiro Juiz da Alfandega desta Côrte, co
nhecer'" V. Ex. que não li ,era lugal' com esca
leI' algun daquella Repartição o acontecimenlo
d" dia 4 uo corrcnLe, con .. I'lIl1e da nota que de
'·ulvo. Ocos guarde ,I V. Ex, P,lÇO em 22 cle
Oulllhro dc 1~31, - Bernardo l'erdra de Va..;
I'Olll:cilo:" - Sr. li'r~lIci:ieo Cal'lleil") de Cam
pos. - Aclta~se no Dim-io Fluminense n. 102,

rol. J 8.

AVISO DE 22 DE OU11UnnO.

IlDp. avulso.

Determinando a Regencia, em nome do 1m.
pe,'ador, que os primeiros Marinheiros que SI

engajarem para o serviço dos nnios da AI'mada
por tempo de 2 annos sejão gratificados com
15:t/Jooo rs., e os segundos l\larinheiro& com
10;jj)000 rs, ; assim o participo a Vm. para SUl

intelligencia e execução. Deos guarde a Vm. Pa,
ço, em 22 de Ontubro de 1831. - Jo é l\1anoel
de Almeida. - SI'. Franci co Bibiano de Cal
tl'o.-Aclta-se no Dial'io Fluminensen. 102, vo/.18.

A.VISO DE 22 DE OUTUBRO.

lIIanuscripto authentico.

A Regenllia , em nome do Impera1lor, mao:la
remetter a V. P. o incluso requerimento de Za·
carias José Barreto, escra \'0 dc~se l\losteiro, DI

esperança de serem attendidas as supplicas deum
miseravel que não duvida comprar a sua libero
dade, pois que, satisfeita a caridade chrisbia,
nenhum prejuizo assim resulta ao mesmo Mos
teiro por huma acção tão louvavel. Deos guarde
a V. P. Paço, em 22 de Outubro de 185 •. 
Diogo Antonio Feijó. - Sr. D. Abbade do Mos·
táro de S. Bento. - Aelta·se ci fl. 117 doLi'D,
I I da Côrte na Secretaria da Justiça.

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO.

eoll.Dru.

A Regencia, cm nome do Imperador o Sr.
D. Pedro II , cm consefJuencia do § 12 do ArL
102 da Constituição e da Lei de dez do corren·
te mez, decreta:

Art. I. o O Estado Maior do Corpo de Guardas
Municipaes permanentes nest3 Côrte constará
de I Com mandante Geral com graduacão de Te
nente-Coronel, I Ajudante, I Cirurgião ~lór, I

Cirurgião Ajudante, I Secretario Sal'genLo e I

Quartel Mestre Sargento.
AI'L 2. 0 Constará o Corpo de {~ Companhia;

de Infantaria, composLa cada huma de 100 Sol,
uados, I Cometa, 6 Cabos, I FOI'fiel, j Sar
gentos, 10 e 2 0 Commandante com graduação de
Capitão e Tenente: de 2 Companhias de Ca~al
lari.l composta cada hUlIla de 75 Soldados, I Cla
rim, 6 Cabos, I Forriel, 3 Sargentos. I' e"
COlllmandante com graduação de CapitãO c Tc'
nente.

Art. 5. o Neste Corpo serão alistad05 CidadãOS
Brazileiros de 18 a qo anno~. de boa coudueta, mo·
ral e politica; e uclle serv iritõ emqullnto quiz~rem,

a não serem demittidos pelo Govcrno na Corte e
pelos Presidentes O2S Pro vincias onde tae,; Cor'
pos fôrem QI'eados; ou por sentença condemna
toria.

Art. 4. 0 O Estado Maior e COllllnaodaoLe. lie
COlllpanhias serão nomcados pelos L'residenlt '

em Conselho nas Pro"ineias e na Curte pelo ~o'
verno, e demittido crua 11110 tenhão l'wlillu
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a confiança dos que ClS nomearao. Os Officiaes
Inreriores serão promovidos e torna/los ii classe
de Soldados pelo Commandante Geral sob in
rormação dos 2 Commandantes de Companhia.

Alt. 5. 0 O Cometa, Clarim e Soldado ven
oera mensalmente 18;J:fJooo rs., o Cabo 19;J:fJooo
1'5., o Forriel 20:t/>OOO rs. , o Sargento 21 ;J:fJooo
1'5., 020 Commandante e o Ajudante 6o:t/>000 rs.,
o lO Commandante 70;J:fJooo rs., o Secretal'io e
Quartel ~lestre, 25;J:fJooo rs., o Cirurgião i\lór
4o:jj)ooo 1'5., o Cirnl'gião Ajudante '3 o;J:fJoo o , o
Commandante G'lral 120;J:fJOOO 1'5. Nenhum ac
cUlrJularú vencimento, nem terll pret, etape, far
dament~ ou gratificação alguma. O Comman
dante G.:ral , Ajudante e mais Commandantes de
Gompal,Jlias terão mensalmente 20:t/>000 rs. de
forragen~ pnra 2 Ca'·algaduras.

Art. 6. o 05 Presidentes em Conselho, depois
de designarem o numero indispensarel de Guar
da Municipaes a pé e a ca valia, de que deve
constar o C.orpo, proporáõ ao Governo o venci·
mento que julgarem conveniente n cada praça
pal'a ser approvado ou alterado. EntretólOto, 01'·
ganisado o Corpo, se abonará ás Praças o ven
oimento proposto até definiti,'a resolução do Go
verno.

Art. 7' 0,\ falta de cumprimento cxacto nos de
reres tera punida com reprehen ão particular
ou cm frente da Cllmpanhia; e sendo habitual,
com demissão.

Art. S. o A desobediencia será punida com I a
3 mezes de prisão, conservando-se solital'io 8
dias em cada mez. Na reincidencia, além destas
penas, será demittido.

Art. 9. o A injuria feita a supel'lores será puni·
da com '3 a 9 mezes de prisão, estando solitario

dias cm cada rnez.
Art. 10. A ameaça aos supel'iorcs seri. punida

cum 1 n '3 annos de pri~ão com ll'abalho.
Art. 11. .\ oJI'ensa phy~ica aos supcriore será

punida com o dobro Jas penas do artigo antece
dente.

Art. 12. O qu e conCOl'I'cr ou mesmo tolerar
para que se não cou 'el'l'e na fórma Jetermilla
da aquillo que he confiado ú sua guarda e ~egu

rançu, além de ser punido com pena igual úqllel
la em que incorreu o que tal acto praticou, e se
l'ôr preso, á em qUt\ este eslnva incurso, serú de
miuido.

Art. 1'3. O que desertar ou deixar o lIeniço POI'
mais de '3 dins, além da penas em que incorrer
pela omissão, será preso por I a '3 mezes e de
miltido.

Ar!. 14. O que se servir do seu emprego para
COmmetler crimes Oll tolera-los, além de demitti
110, serú preso pOl' 5 a 9 mezes.

Art. 15. O que se servir da armas pnra fazer
ou ajudar algum ajuntamento iIlicito será preso
por I a 5 nnnos com trabalho.

Art. 16. Todns as veze. que a pena exceder a
6 rnezes de prisão, seri. demittido.
_Alt. 17, As penas acima declaradas niio isen

.lao das declaradas no Codigo Cl'iminal, que serão
lUlpo tas pela AutoriJade civil competente.

Art. 18. O réo indiciado do crimes mellciona-

dos será logo preso, formando-se-lhe culpa no
prazo marcado por lei.

Art. 19. O COlllmanuante do Corpo e o Com
mandante de companhia é competente por i eó
para reprehender particularmente.

Art. 20. Nos mai caso, se o crimc fôr de Es
tado ~laior ou rios Commalldantes, con"oeal'
se-hão, por ordem doGoverno, 60fficiaesdeCa
pitão para cima das Guardas Nacionaes, presididos
pelo Commaodante do Corpo, se não fôr este o
réo, porque cntão serão pre illidos por I Com
mandante rle Datalhão da' Guardas Nacionaes e
ahi ouvidas as te-temunhas obre a parte cir
cumstanciatla que deve tlar a Autoridade que
mandou prcllI]er o réo ou o accusou, serú este
pronunciado ou não.

Se o cl'ime fÔI' de Official ln ferior ou oldado,
a convocação ser:i feita pdo Chefe, e os Offi
ciacs serão tirados d'entrc os Commandantes das
companhias.

Art. 21. Feita a pronuncia seril oJIerecido o
libello accusatorio pelo Promotor, que serú 1

Official mais apto para esse fim, nomeado pelo
presidente do Conselho, seguindo-se em tudo o
mai o proces o do Jury; podendo o I'éo recusar
4 Officiaes e o PromotOI' 2, OS quaes serão sub~

tituidos por outros nomeados pelo mesmo Presi
dente, comtanto que não sejão amigos intimos ,
inimigos declarados ou parente até o segundo
gráo do I'éo ou Promotor. Na falta de Comman
dante :le companhias serão chamados Capitães
das Guardas Nacionnes.

Art. 22. Condemnado ou absolvido o réo,
tem as partes recurso a OULJ'O Conselho, quando
a pena exceder a :3 mezes de prisão.

An. 2'3. Este Conselho serú o mesmo Jury do
lugar: mas este não poderá dimij"luira pena para
menos de;; mezes, excepto por unanimidade de
votos.

Art. ~4. Este recurso deve ser intentndo ~ó

mente dentro dos 10 dias depois de intimada a
la entença e perante o Pre itlente do Conselho,
que immediatamcnte fará remessa da culpa ao
Juiz ue Direito para decidil'-se no }o Jury, no
qual as partes pndc1'Ílõ allegar o que lhe fór a bem,
e alé reprodnzir 1I0vas testemunhas se o mesmo
Jury julgai' nece. ~ario.

AI't. 25. O Official ofi'endido não póde presidir
ao Conselho. O Presidente deste não lem voto.
Em caso de empate he o réo abEolvido.

Diogo Antonio Feijó, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em 22 de Outubro de 1851, 100 da In
dependencia e rIo Imperiy. - Francisco de Li
ma e Silva. - José da Costa Carvalho. - João
Braulio nloniz. - Diogo Antonio Feijó.

AVISO DE 22 DE OUTUIlRO.

Imp. avulso.

111m. e Exm. 81'.-0 sentimento de conunjse
ração que produz o excessivo numero de réos
militares retidos nas divers s prisões e muitos ha
longo tempo, por falta de julgamento dos seus
processos, por não bastar só o Auditor das Tro-
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pas ~ra o expediente de tantos IH'oeesso_s accu·
mulados e que dial'iamente se augmentao, me
le\'1I a intel'essar a humnllida.te tl justiça de V.
Ex. ii favordaquelles presos, rogando-lhe queira
nomear dous ~lagistradn' parn coadjuvarem o
Auditol' clns Tropus no julgamento fIos proces
sos, sendo l1uma tal Commissão tempnt'aria. Dllos
guard~ a V. Ex. Paço, cm 22 de Outubro de
1831. - i\lanoel <ln Fonseca Lima e Silva, 
Sr. Diogo Antonio Feijó. - Acha-se 1111 Diario
Fluminense n. 103 ,,'/Jol. IS.

AVISO DE 24 DE OUTUBRO.

l\Ianuscl'ipto aUlhentico.

Em rt:spostn no olieio que V. 5, me Jil'Ígio
em data ue 22 do corrente re lucl'eudo varios
objectos pnra arranjo de eresos da Justiça a boI"
tio da Núo Pcd,'o l, tenho de 'igniGcar-Ihes que
peln Repilrtição da l\larinha não é po~sive1 satis
fazer-se áquella requisição ou qualquer outra de
semelhante natureza, porque, tentlo ella uma
consignólção p1'Í vn ti vn para a' suas deseeza , e
não recebendo pontualmente as prcstaçoe mcn·
saes que lhe correspondem, nãu ha sobra: pal'a
empregar aos sob,'ecellentes de que preCisa, e
menos parn adiantar quantia ou genero algum
para qualquer outl'a Ilepn(,tiçãn; podendo por
tanto V. S. haver aquelles objecto!! do mereado
por conta da Repartição da J~stiça, tendo. em
"ista as razões expostas; e demaIS, que a Mal'lnha
não he obrigpda nem deve fazer despeza,: que lhe
não competem, Deos gual'de a V. S, Paço, em
24 de Outubro de 1851. - Jo,:é ~anoel de Al
meida. - Sr. José Panlo de Figueil'ôa abueo
Araujo. - Acha·se d. {l. IS5 v. c IS4 d01'espeetivo
Liv. da Casa da Supplicaçíio.

AVISO DE 24 DE oU'rURDO•.

Maouscripto auLhentico.

Exm. e Revm, Sr. - Tenelo o Vigario Geral
desle 'Bispado repre~eDtndoá Camara l\lul~icipal

dn Villa de Rczende testemunhns quc )ureln
obre a queixa da mesma Cam ara contr.. as pre

yaricnções do respecth'o ParodlO, () Padre Tito
Pereira de Cnl'Valho, U1alhln ii Ilcgencia, em no
me do Impernclor, declarai' a V, Ex. que he mais
cou "enientc, pam conhecimcnto dói \ ertlade, que
UIlI visitildor vú no lugar da re"i,len(,:i I do ditu
Pnrocho iudngat" dos ractos ílu que he arguido,
allendcndo-se assim;i 11istanc:ia e il diillculdnde
de virem as testemunhils á Curte. Deos guarde
a V. Ex. Paço, em 24 de Oulub,'o de 183!. 
Dio"o Autollio Feijó. - Sr. Bispo Capellão MoI'.
- AC/lu.se ci [l. 118 do Li". I I da Cárte na Se
rreiaria da Jusci{:a.

},'ALLA DE 24 DE OUTr;nRO.

Imp. 3vulso.

Rd IÇii.O dos Officiaes Soltladosvotulllarios da Patria.

..; cllhores: a honra, rlUIOl comtitue a bnse do
\'0. o nobre caracter, ounCn se ml:\nil'e.tou de

huma maneira tüo pronunciada como no infaus.
to dia 7 deste mez. O portentoso espectnculo
que déstes ii Patria apparecenrlo com formidá_
veis armas que derrocilrão os brutos instrumen_
tos de IlU00a vergonhosa ochlocraoia, vos tem
grangcarlo os votos du~ Illustres Representantes
da Nação, Il~ louvores <lo Governo e as benção
dos vossos ::oncidndão-.

Apparecel' c Vencer forão actos quasi simult••
Deos: vencer e perdoai' he n iudole do Cidadão
Brnzileiro.

Não ha, Senbores, expressão condigna de fOS

so Dobre proet:dimento, nem menos de vó aguar.
dava a Patria. Cohortes lDt:rcenarias~011 mi
litares, flue SI: não decoras 'em com o honroso ti.
tulo de Cidadãos Soldados, de olltrn sor~ se !ta.
verião para com b.rbaros Africanos, que n pa _
snda mesquinha I'olicia ha\'ia introduzido nas fi
leiras dos bravos d~fensore da Patria,

Pel'severança no 'acl'ifieio que havds encetadn
he hum de\'!:I' lJue imperiosamente de "Ó5 re
clama a Patria; l'ellectitla rlbedieDcia illei e ás Au·
toridalles, que,lem virtulle rlella, exercem osporle
reo nacionaes, he u mai,: 5eg1]rO meio d(~ consoli.
dal'-se a desejaria garantin r!n pl'opriedadu, duvida
e dns publicas liberdades. AITipiar tão ..... obre cal"
reira erin, além tle vergollhosn, hum' indelerel
caracteri.tico de desall'eição ú Pntria.

Prost'gui, Senhores, em tão Dobre quão iu
guIar exemplo tlo mais sublime patrioti:;rno, ao
mesmo passo que já aboreais os fructos que,ns
pl'ovém do õ bem llH:reciílos louvare que fO,

tem votado a I~ugn 'ta Assembléa Legislatira, (I

Go\'erno e 0< vosso' compatrintas.
Viva a hCl'Oica Nacão BrazileÍl'a!
Vi\'ão os Podere Constitllcionaes!
O corunel João Paulo dos Santos Barreto, I'

Gowrnandaute.
Rio de Janeiro. em 24 tIe Outubro de 1831,

Acha-se no LJiario FluminCll e n, 98, voto IS.

Anso DE 24 DE OUTUBRO.

i mp. avul.o.

- III II rn. e Exm. Sr. -A Regencia, a quem npre
seutei u olTiciu de V, Ex. de 26 do mez passado,
acolllpnnhndu l1n certidão dn Pl'llI1 uncia feita no
PI'ocesso do ex-Prc,ideult: rln Provincia do ftla
raohãll, nlanllcl d(l Cu 'ta Pinto, expondo o em
baraço eu. que ~e acba nc,'rca do C~lmprim~nto

do art. 2~ ua lei II ... on:élção do Supremo Tl'Ibu·
!lal de Justiça: manú(l. em ullo'e do Imperador,
conllnUllicar a V. Ex., em re 'posta ao dito offici~.

que :le\'e ser cumprido aquelle al'tigo, por na(l
puder entrai' em du ddn o comprcheDrler-se nos
deveres de ". Ex, o [Jromo\'er a expedição e de
sempenho da aUrihui~õe> ,lo sobredito Tribuna!;
pois que nãu ht: aUllli 'siVl'l exceptuar-se n obl".
gação de fazer cllmprir o dispo>to do citado artl·
go, qualldo a pronuncia tenha de verificnr·se ~

I'espcito de hum Militar, como no caso pres,e~te.

pOi'que, aind" que a l'ri.ão deste se não tlc\'a.eJkc
tual' conLra ns disposiçõe,: de Direito, por 10!":lC'
(liatas ol'dcn ou mamiatlos de autoridades 01VlS,
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róra de flagrante, e não seja- por isso exequivelo
di,posto nos arts. 10 e 2 0 do DecI'eto de Iode
Agosto do anno passado, que não revogou as
leis relativas aos Militares e á boa iotelligencia
que (le,"e ha \'er entre as autoridades, ha com
tudo o meio estabelecido pelas leis, como a de
21 de Outubro de 1765, e constant~mente prati
cado, de se exigir por o.fficio civil das competen
tes Autoridades Militares a prisão duquel1e Mi
litar, que deve set proce"s ado no fôro civil e nel
lc defender-se. Deos guarde a V. Ex. Paço, em
24 de Outubro de 185 .. - Diogo Antonio Feijó.
- Sr. José Albano Fragoso. - Acha-se 710 Dia
"io Flumi11ense n. 100, 71ol. 18.

A.VISO DE 24 DE OUTUBI\O.

Imp. avulso.

Tendo representado o Juiz de Paz da Fregue
úa dc Iraj:i, que hum dos Escrivães da Correição
do Crime da Côrte não quizera inquirir duas
testemunhas, que eIle en viára , para depô rem
contra Florencio Martins, preso POI' ladrão, de
pois cle as haver demorado nesta Cidade dous
dias: manda a Regencia, em nome do Impera
dor, que V. S., procedendo sobre este objecto ás
cOU1'enientes indagações, dê as providencias que
l'ôrem necessarias para que taes proceclimentos se
não repitão para O" futuro. - Deos guarde a V.
S. Paço, em 2{1 de Outubro de IS51. - Diogo
Antonio Fcijó.-Sr. José Paulo de Figueirôa Na
huco Araujo. - A elia-se no Diario Fluminense n.
102, vol•• 8.

AVISO DE 2f1. DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

Em resposta ao officio que Vm. me dirigio
com data de 6 do corrente, sob n. 27, tenho de
significar-lhe que ao Intendente da Marinha
fica expedida a conveniente ordem, para informa
lo ou dar-lhe a competente clareza da entrega do
e cravo da nnção, Francisco 2 0

, que Vm. diz re
meltêl'a para esta Côrte, que em lugar do dito
escravo não he possivel en"iar-lIl'e outro para o
,eniço da Barca, por não haver presentemente
algum disponível; e que finalmente o Patacho
lndppe.nclencia Feliz, p,m conformidade do que nés
la data ~c orriena ii Inspp,cção do Arsenall1a Ma
rinha, devcrá seguir daqui em dircitura a Piú
nJn, parn receber ali 05 liames de camará que"m. ('lIclltlll11endln'a para Benevente. Deos guar
tle ii VllI. P,llacio do Rio de Janeiro, em 24 de
Outubro de 1851. - José Manoel da Almeida.
SI'. Jncintho AII'es Branco Moniz Barreto. 
Atlw.-se no Diario Fluminense n. 105, vol. IS.

AVISO DE 24 DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

Augustos e Dignissimos Senhores Represel'l'
l3llll'S da Nação. - l\'lostrando a experiencia os
grande elllhal'ac;os que resultão ao serviço, de

se não poder applicar as sobus que haja em
alguos dos artigos da rlespeza designadlls na Lej
de 15 de De7;embro do anno passado, no que
toca á R~partiçáo da l\larinha, em o pngamento
de qualquer aecJ'e cimo ele despezn que as cil'
cumstancias exijão fazer-se em outros artigos; c
convindo portanto pl'ovidencinr de prompto so
bre semelhante objecto, em que aliús se não dá
prejuizo da Fazenda PlIblica~ me ordenou a Re
gencia, em nome do Imperador, viesse, como·
venho, a apresentar nesta Augusta Caruara a
seguinte proposta: - Que o Governo possa ap
plicai' as sobras que hourer em nlgulls das ar
tigos de despezas, designados pela Lei Je 15 de
Dezembro de 1830, para a r.epartição da l\lari
nha em o pagamento de qualquer acorescimo da
despeza que as 'CÍrcumslancias exijão fazer-se em
outros artigos relativos ú mesma llepartição. Pa
lacio do luo de Janeiro, 24 de Outubro de 1831.
- José Manoel de Almeida. - Acha-se no Dia
rio Fluminense n. 1 06~ vol. 1S.

DECRETO DE 25 DE OUTUBRO.

Coll. Braz.

A Regencia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, hn por bem sanccionar e mau dar que
se execute a seguinte resolução da Assembléa Ge
ral Legislati va.

Art. I. o São rlias de Festividade Nacional em
todo o Imperio : .

§ 1.· O dia 7 de Abril.
§ 2. 0 O dia 2 de Dezembro.
Art. 2. o Fica supprimida a Festividade Nacio

nal do dia 12 de Outubro.
José Lino Coutinho, etc. Palacio do Rio de

Janeiro, em 25 de Outubro de 1851, 100 da mde
pendencia e do Imperio. - Francisco de LilD'J e
Silva. - José da Costa Carvalho. - João Brau
lio :Uoniz. - José Lino Coutinho.

DECRETO DE 25 DE OUTUBRO.

Can. Braz.

A "Regencia, em nome do Impcrador o SI'.
D. Pedro II, hu por bem sanccional' c mandar
que se execute a scguinte resolução da Assemhléa
Geral Legislati vn:

Art. 1.. Emquanto senão organisão competen
temente as 5 Secretarias de Estado dos Negocios
do lmperio, Justiça, Estrangeiros l\larinha e
Guerra, "enceráõ os Officiaes l\laiol'es por anno
2:000:t1J rs. , os outros O.fficines 1 :200:jj) 1'5., O
Porteiros 800:t1J rs. , os Ajudantes 500:t1J.

Art. 2. o O excesso sobre os ordenados que
actualmente vencem os Empregado' de que tra
ta o artigo antecedente, será considerndo corno
gratificação, que se abonará annualmente ao~

differentes Ministerios na lei da fixacão das ues
pezas, cessando a gratificação já co"nccdida ao
Officiaes da Secretaria dos Negocios da Justiça.

Art. 5. o Todos os emolumentos pertencente.
~s mesmas Secretarias serão arrecadado como até
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agora cm caua uma deIlas, e a A'sembiéa Geral
deliberará sobre o seu destiAo na sessão ~eguinte.

Art. 4. o Os officios que crão concedidos pelo
Governo do Rio de Janciro e lJue, cm conformi
dade da Lei que marca as allribuiçõcs da Regeu
cia, hão de sei' providos pelos Govcrnos das Pro
vincias, continuar3õ a pagal'.os mesmos emolu
mentos; e estes serão arrecadados nas Secreta
rias dos referidos Govel'OOS das Pro"incias ii be
neficio dos respectivos Officiaes.

José Lino Coutinho, etc. Palacio do Rio de
J'lneiro, em 25 de Outubro de .851, 100

, da In
dependencia e do Imperio. - FI'ancist:o de Li
ma e Silva. - José cla Costa Canalho, - João
Braulio lUoniz. - ,Tosé Lino Coutinho.

DECRETO DE 25 DE OU1"UnRO.

Coll, llraz.

Ao Regencia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, ha por bem sanilcional' e mandar que
se execute a seguinte resolução da Assembléa
Geral Legislativa, tomada sobre outra do Conse
lho Geral da PI'ovincia d:! Bahia,

Ar!. J. o 'o Porto da dita Vilb de S. Francis- 
co das Chagas se eonstruiráõ 2 Barcas de 5uffi
ciente capacidade, e adaptacIa estructura para O
transporte da pes oas e animaes que se enca
minharem a passar o Rio para esta Provincia;
não sendo entretanto pl'ohibido a qualquer pal'
ticular ou sociedade estabelecer n':sse Oll em
ouII-os di vel'so pontos do mesmo Uio iguaes
mcios de facilitar o transporte, comu expI'essa
mente lhes é peJ'mitlido pela lei de 29 de Agosto
de 1828.

Art. 2.' A Junta da Fazen la Publica desta
PI'ovincia fornecer{l a quantia de I :800~ I' ., ou
mais se fôr necessario, ú Camara ~lunicipal ela
dita Villa: a qual, debaixo da sua maior respon
sabilidade, deverá concluÍ!' com esse capital II

construcção indicada dentro de I anno depois de
l'Ccebida a referida quantia, ou ainda cm menos se
lhe fôr possivel ; c por e ta arrecadaçãn o Pro
curador da mesma Camara não I'eceberú gratifi
cação alguma.

Art. 5.' A conservação, costeio e serviço das
Barcas, será por arrematação annualmente feita
em hasta publicu a quem por menos fizer; e
qu,mdo não haja arrematante, a mesma Camara
o faril pelos rendimentos das Barcas, que não
excedel'áõ a 80 rs, por cabcça de gado "accum e
cavallar, 20 rs. por cabeça de gado ovelhum e
cabrum; assim como os mesmos 20 rs. por ca
da pes oa line ou liberta, c 10 rs. por cada hum
escl avo.

José Lino Coutinho, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em 25 de Outubro de 18:51, 10' da In
dependencia e do Imperio. - Francis::o de Lima
c Silva. - José da Costa Carvalho. - João
Braulio Moniz. - José Lino Coutinho.

DECRETO DE 25 DE OUTUBlIO,

Coll. llraz.

A Regencia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, ha por bem sanccionar e mandar que

se execute a seguinte resolução da AssembléaGc.
ral Legislativ .. :

Art. 1.
0 Fica approvado o plano di! obra de

huma ponte uo braço do Rio da Parabyha deno
minado Sanhauã da Provincia da I'a"i!hyba do
Norte.

Art. ~. o Fica igualmente approvad:l a seguinte
taxa de uso e passagem, a qual cobral'-sc-ha r.lra
a Fazenda acional POI' espaço de 10 annos, Por
carla pesso.a, 20 rs, ; animal "accum ou ca~alfar,

20 rs. ; 11Ito com carga, 40 rs.; carro "allO, 101.
rs. ; dito carregado, 200 ..s. ; porco, 10 rs, ; h!Jma
cabeça ele gado ovelhum c cabrulJI, 10 r ,

Art. 5.' Na lei do orçamento serú contempla.
da a somma necessaria para este en'eito, na fórma
do al't. 16 da referida lei.

Art. 4. o Fieão sem effeito quaesqucr dbposi
cões em contrario.
• José Lino Coutinho, dc. Palaci u cio llio de
Janeiro, em 25 de Outubr,) de 1851, 100 du ln·
depencIencia c do Impel'io. - Francisco de Lima
e Silva. - José da Costa Canalho. - João
Braulio ~loniz. - José Lino Continho.

DECRETO DE 25 DE OUTUBRO.

Coll. Braz.

A. 'Regencia, cm nome do Imperador o Sr.
D. Pedro II, ha por bem sanccitlDar e manilal'
que se execute a seguinte resolução da Asselllhlc(I
Ger..1 Legislativa, tomaria sobre outra do Con
celho Geral da Provincia de Malto GI'O SO,

Art. I. u Que o Arrayal de S. Pedro d'EI.Rei
seja erecto em Villa com a denominação ile Vill.1
do Poconé, comprehendenclo o seu tel'l'ilorio de;
de as margens do Rio Jaul'ú da parte de i1quem
oté ús margens cll) Rio Belllo Gomes da parte d~

além; ficando desde Jogo desmembrado do Ter
mo da Cidade de Cuiab!J aquelle terreno que lhe
pertencer.

Art. 2.' Que pal'a o regimen da nova Villa ha·
ja 2 Juize Ordinal'Íos e I de Orphã05 e Ca
mara Municipal na fórmu da Lei; assim C0ll10 I
Tabellião rio Publico, Judicial e Nntas, e I E;cri·
,'ão de Orphãos ; e aqlleltes que fôrem provirlo,
nos ditos empregos os ser'viráõ na fórma das lei
e fiegimt:ntos que lhe.~ são I'especti vos.

Art, 5. o Que para patrimonio da 110"0 Villa
sc concede huma legua de terra em quarto. con
juncta ou separadamente, onde hou verem devo
lutas. pam serem aforauas em pequenas porçõe'
e em fateosim perpetuo, e com o lanllemio da
lei, na fórma da lei de 25 de Julho de 1766; fi·
cando esta VilIa gozando das prerogativas, pril'i'
legios e franquezas que são 'concedidas ás demais
VilIas do Imperio. E serão seus moradore obri
gados a Inantar, ú sua cuHa, Pelourinho. casa
da Call1ara e Cadêa, na fórma da Con tilUi!:ãc
do Impcrio.

Art. {~. o Ficão' revogadas todas leis em COII

trario.
José Lino Coutinho, elc. Palacio do Rio de

Jnneiro, em 25 de Outubro de 1851, 10· da Til'
dependencia e do Impel'io. - Francisco de Lima
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DEcnETO DE 12 DE OUTUBRO.

CoI!. Braz.

DECRETO DE 25 DE OUT ·BRO.

CoII. Braz.

A Regencia em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, ha 'por beql 5anccio~ar e mandar que
se ex.ecute a seguinte Resoluçao da Assembléa
Geral Legislativa, tomada sobre outra do Con
selho Geral da Provincia d~ S. Pedro do Sul.

Art. 1. 0 Fieão creadas VJllas nestes 4 lugares,
Triumpbo, S. José do Norte, Caçapava e Ale-

64

Art. 2.· Sel'á applicada para a construcção e
ramificação da sobredita estrada a renda eollecta
da no Rio Parabyba, e Das estradas do Mar de
Hespanha, Estrella, Commercio, Policia, Rezen
de e Picú.

Art. 5.· Concluida a obra mencionada, o total
rendimento de portagem reverterá pro "ata em
beneficio da conservação c 'augmento das estra
das que poduzem a renda e são comprehendidas
no artigo antecedente.

Art. 4.· O Governo fica autorisado a despen
der com esta obra, por espaço dt: 5 mezes só
mente, a quantia de 4:000:tfJ mensael.

José Lino Coutinho, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em 25 de Outubro de .85., 100 da Inde
pendencia e do Imperio. - Francisco d!l Lima.
e Si! "a. - José da Costa Carl'aIlío. - João Brau
lio Moniz. - José Lino Coutinho.

A Regencia, cm nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, ha por bem sanccionar e mandar que se
execute a seguinte Resolução da Assembléa Ge
ral Legislativa:

Ar!. },. As Posturas i\1unicipaes não poderúõ
ser executadas sem appro vação.

Art. 2.: Se, ao tempo cm que esti v~rem feitas,
não esti-çer Teunida a Assembléa Geral Legislati
va, nem os Conselhos Provineiaes, erão levadas
na Provincia cm que eslÍ\~er a Côrte ao iUinistro
do Imperio, e nas outras aos Presidentes em Con·
selho, para provisoriamente as mandar executai',
se julgarem que ellas s~o dignas de prompta pr?
videneia pela utilidade que de sua observanCla
resultar ao bem peculiar de cada um do Munici
pio em que fôrem formadas, enviando-as á n.s
sembléa Geral Legislatil'a, ou aos Conselhos Ge-

• raes de Provincia, logo que se reunirem.
Art. D. o As Posturas uma ,'ez approvadas pe

los Conselhos Gemes não podel'áõ ser alteradas
ou revogadas sem que as respectivas Camaras
l\'lunicipaes assim o proponbão. .,

Ar!. 4.· Fica revogada para esle effelto so
mente o art. '2 da Lei do ." de Outubro de 1828,
e todas as disposições em contrariQ: .

José Lino Coutinho, etc. PalaclO do RIO de
Janeiro em 25 de Outubro de 1851, 10· da In
depend~ncill e do Imperio. - Francisco ~e Lima
e Silva.- José da Costa Carvalho.- Joao Brau-
lio Moniz. - José Lino Cljutinho. .

DECRETO DE 25 DE Úl!TUBRO.

ColI. Braz.

ARegencia" em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, ha por bem sanccionar e mandar que.
se CIcute :\ seguinte Resolução da Assembléa Ge-
rai Legislativa: .

Art. 1.0 O governo fica autorisado a continuar
pOr administração com o melhoramento da es
trada de i\'linas chamada da Policia, e abertura da
ramificação denominada da Serra de Santa Anna;
em todo o tempo porém que appareção empre
hendedores que queirão tomar, ou em todo ou em
~~rte, com elles se poderú fazer o contracto na
orma da lei.

tOMO TlI.

e Silv:\. - José da Costa Carvalho. - João
Braulio Moniz. - José Lino Coutinho.

DECRETO DE 25 DE OUTUBRO:

ColI. Brn.

A Regencia; em nome do Imperador o Sr. D.
Pellro II, ha por bem sanccionar e mandar que
se execute a seguinte resolução da Assembléa
Geral Legislativa, tomàda sobre outra do Con
selho Gel'al da Provinciá da Bahia.

Ar!. 1.. Fica elevada ti categoria de Villa a
populosa Povoação de Nazareth das Farinhas,
com a denominação de Villa de Nossa Senhora
de Nazarelh, desmembrada da Villa de Jagoari
pc, a cujo termo ora pertence.

Ar!. 2.· O territorio desta nova Villa princi
piará na barra do Rio da Aldêa da parte do N01'

te, e em seguimento entrará pelo Rio do Barro
Podre, atra,'essando paI a a ESlrada de S. Ber
nardo no lugar chamado Matta da Igreja; por es
ta~Iatta seguira até.o Rio de S. Bernardo e ponte
da Estrada do Reiil'O até sahir na Estiva, que se
gue para Jacaré beira do Rio Jaquiriç:\, e por es
te subindo até á Povoação da Lage, seguirá pela
estrada de Santa Ignez, até limitar com o Termo
da Villa de Valença. Todo o Territorio do Nor
te, separado por esta Linha, fica pertencendo á
nova ViIla, e dividindo-se com a de ~Iaragogipe

na vargem do l\laracá, abrangerá em seu dis
tricto as Freguezias de Nazarefu e de S. !\ligueI,
eas Povoações da Aldêa e Maragogipinho.

. Ar!. 3.· Fica igualmente elevada ti categoria
de VilIa a Ilha de Itap-arica, que se denominará
-denodada "illa de Itaparica-, desmembrada
doTermo da Cidade. Seu Districto comprehende
r6 todo o terrilorio da dita Ilha e. das adj acen
tes, que ora pertencem ao Termo da Cidade.

Art. 4.· He transferida a Capital da Villa de
Ilapicurú e collocar-se-ha ná-Povoação da Mis
Ião de Santo Antonio da Aldêa, conservando a
antiga denominação de "illa do lLapicurú de
cima.

José Lino Coutinho, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em 25 de Outubro de 1851, •o· ·da In
depcndp,neia e do Imperio. - Francisco de Li
ma e Silva. - José da Costa Carvalho. - Jpão
Braulio n10·niz. - José Lino Coutinho.
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grete, com as denomioaçães por que já são co
IIhecirlos laes lugares.

Art. 2.· A Villa de S. José do, Norle compre..
hende em seu Termo os Districtos do Estreito e
l\lostardas.

Art. 5.· Ficão pertencendo ti Villa do Trium
pho o~ Districlos de S. Amaro, Tacuari, Dô·
re. e S. João.

Art. q.• Os limites da Villa de Caçapavaprin
cipião pelo Este na barra do Arroio dos Pedrosos,
no Caroacuan Grande em o Passo dos Lusos, e dahi
seguem para cima ath ii sua c-abeceira na Co-xi
lha, e atravessão esta a gaol.lar as vertenles do
Rio Pequiri, donde se desce pela margem es
querda até chegar-se á altura da Estancia da Ca
pellinba, cortando em linha recta até ti barra do
Rio de San-sepé no Vacacahi. P.elo Norte sobem,
pelo Rio Vaca~ahi até ti bana do Anoio Are
nal, segnindo pela margem dIreita deste a cor
tar as pontas rIos l\lattos de Santa Catharina até
á Coxilha Geral, e desta seguem á Fazenda do
Cruz, e do Cesar pela niargem esquerda do Rio
Cacequé-alí ii sua bana no Rio de Santa i\'Iarin,
ou Ibicuhi Grande. Pelo Oeste tem por divisa a
v-ertente proxima ao Pit'ahi ou Arrojo de S. Luiz,
e vem pela margem direita deste até o Rio de
Santa !.\Iaria ou Ibicui Grande, c dali ahana de
Cacequé, onde finalisa a divisa de NOI'te. Pelo
lado do Sul dcsc.e aquellas vertentes prorimas
ao Pirahiguassú , que fizeráo as di visas da par
te do Oeste, seguem os limites desta 'Villa de Ca
çapava pela margem direita do R,io Pirahiguas
sú e ~Ierim, alh encontrar as vertentes lo Ibirá
merim nas immediações de Santa Tecla, e pela
margem esquerda de te, e do Camacuan Chico
vão eneontral··se com o Camacuan Grande, se-

/guindo pela sua esquerda até á barra do' Al'mio
'dos Pedrosos, onele pl'Íncipiarúõ.

Art. 5.· A ViIla de Alegrete tem pelo Este as
divi as marcadas para Caçapava pelo Oeste; a
saber: as vertentes proximas ao Arroio Piram
ou S. Luiz; a margem esquerda deste até ii sua
harra no Rio de Santa i\laria ou lbicuhi Gran_
de; e o.lado eS~Jl,~rdo deste ullimo Rio até á
bana de Cacequé. Da parte do arte é di vidi
da pela bana do dito Rio Cacequé no Ibicuhi
Grande, e pela margem flsquel'Cla deste até fi sua
foz no Rio Uruguay. Pelo Oeste confina na maL:
gem esquerda do Uruguay até. ii barra Arapehi, e
pelo Sulna margem direita deste Arapehi até ás
suas primeira vertentes na Coxilha Geral de
Santa Anna seguindo o Anoio Pirahiguassú,
onde começarúõ os seus limites.

Art. 6.· Ter:\ caua huma des,tas 4 VilIas Juiz
Oruinario, 1 Juiz de Orphãos, 1 Tabellião do
Publico, Juuicialc Notas, um Inquiridor e Con
tador para ambos os Juizos.

José Lino Coutinho, etc. Palaeio do };lia de
Janeiro, cm 25 de Outubro de 185 J, la· da In
dependencia ,e do Imperio. - FranoLco de Lima
e Síll'a. - José da Costa Carvalho. - João
Bruulio Moniz. - José Lino Coutinho.

DECRllTO DE 25 DE OUTUnno.

CoU. :çcaz.

A RegelJcia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, ha por bem sanccionar e mandar quese
execute a seguinte Resnlução da A sembléa Ge.
ral Legislativa, tomada sobre outra do Canse.
lho Geral da 'Provincia de S. Pedro do Sul.

AI't. 1,' Ficão creadas Escolas de primeirai
Letras para a instrucção de l\Ieninos nos lugares
seguintes: Freguezia (le Nossa Senhora de Oli.
vcica da Vaccaria; S. Francisco de Paula de cima
da Sena; S. José d'e Camacuan; Santa AnDa
do Fa4inaI.

Art. 2.· Igualmente ficão creaias Escolas par:a
a instrucção de Meninas nos lugares seguintes:
Cidade de Porto Alegre; VilIa do Rio Grnnde;
Villa do Rio Pardo, Villa da Cas;hoeira; Villa
de S. Antonio da Patrulha; Ft:egue7.ia de S. Fran·
cisco de Paula de Pelotas; Freguezia do Trium·
pho; S. José do Nl>rte; S. José de Taqua·
·ri; Capella Curada de Caçapava.

José Lino Coutinho, etc. P-alacio do R;io ~e

Janeiro, em 25 do Outubro de 1851, 10· da lu·
depentlencia e do Imperio. - Francisco deLillll
e Silva.-José da Costa Carvalho .-JoãoBrau·
lia Moniz, - José Lino Coutinho.

DllCRETO DE 25 DE. OUTUBRO.

Coll. Bcaz.

A Regencia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, ha pai' bem san'coionar e mandar que se'
execute a seguinte Resolução da Assembléa Ge·
ral Legislativa.

Art. 1.· Ficào creadas 3 Escolas de primeira;
Letras na Provincia do Espirita Santo, sendo
huma de Ensino Mutuo na VilIa de S. Salvador
de Campos, eom o ordenado anoual de4oo.jJ)rs.:
outra na Villa de S. joão da BalTa pelo melbo,
do antigo, se não poder ser pelo dc Lencastre,
com o ocde,nado de 250:jj) rs. : c outra na Aldêa
Pedra, eom o ordenado de 200:jj) 1'8. _

Art. 2.· Os Dl'denados acima taxados crao
percebidos ómente pelos profes ores habilita·
dos por exames a ensinarem as dGutrinas prei'
criptas no § 6· da Lei l1e 15 Ele Outuhl'o de
1827'

José Lino Coutinho, (;ltc. Palacio do Rio de
Janeiro, em 25 de Ou tu!JI'O de 185 I, la· da ln·
dependencia e do Imperio. - Franciscu de Lima
e Silva. -José da Co ta Carvalho. - JoãoBrao'
lia MOl)iz. - J fJllé Lino CoutLnho.

DECRETO DE 25 DE OUl'UBno.

C,oll. Bcaz.

A Regencia, em nome- do Imperador' o Sr. D,
Pedro II ha por bem sanccionar c mandar q~e

se 'execute a seguinte Resolução lia Assembler
Geral Legislativa, tomada sobre outra do Canse'
lho Geral da Província de Goyaz. ,

Art. llnico. Fica croada hnma Escola de prJ'
meiras Letras para meninas na Cid ade de Goya~
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José Lino GOlll:tinlw" etc. Palâci.o do Rio de
Janeiro, em 25 de Outubro de 1831, 10· da In
depeBdenoia'~~o Imperio.-Fraucisco '~'C Lima
e.sjlva.~lJlosed,a G;QslJa iCarvallHl.- Joao Brau
lia ~loniz .~ iJ~sé Lino Coutinho.

DEGRETO DE '25 DE OUTUBRO.

CdlJ. Biu.

A Regencia, cm nome do 'Imperador o SI'. D.
Pedro II, ha por bem sanccionar e mandai' que
se execute a s-egui,nte Rlllsbtuçã,Q·dn Assembléa
Geral Lcgislali va:

Al'l. unico. Os rrro'fessorés 81': Grammatica
LUioa (pile tiverem menor ordenado qllle os Mes
IFes de PI',imeiras .Letras dos mesmos ,~ug<lres

bode :ensíinão terão d'ora emldiante igual or~le

nado ao aesws.
José Line Go<utiu,ho, eto. PnIacio do 'Ri.o de

Jilnéilro, em 25 ~e Qutabro·de 183 J, 10,· da In
deporldencj,a e do IlIlpel'i.o.---.Fl'ancis00-d.eJ..jma e
Si~va. - José da 'Costa Oarv'alho. -,João B.nau
lia MonilZ'. -,J<flsé Lino G,o.utinho.

Coll. Braz.

A Regencia, em nome do Imper,ador o Sr. D.
Pedro II, ha pai' bem sanccionar e mandar que
se execute a seguinte Resolução da t.ssembléa
Q'éra'l I;egis"la t'i Via: •

í\'rt. ~ .• 'A 'VíJlra NólVa do Prinóipe ,~la P'ro\'illJ
cio do Rio Gl'antle d'o :No'rfe c'ôntinuai'tí)])a pos~

se tle ,to'do o rerrit6tio que lhe .foi assig>nado no
acto d/e sua cre8ção, eiD :31 de JulillO de 1788 ;
fiannda o'teTl'itorio·dentI'o dos limites da €:omar...
ua, e 'sui'ei~0s os moradores -neHe a0 Goremo Ci
I'H'e j}Jlilitar, t;.ú ArlmiuislfF.ação da Fazenda da 50
hred~ta Pr~Hincia, com exclusão porém d'e toda
il'Pl'eguezia das Patos, tall qual actualm'eilte exis
te; e daquella pavte da ,do Cuillé, que senipre
perténceu ii Pi'ovincia da Paralryha, na q'ual fiéão
cOlhpreh'enc1i-das., tanto esta parte da do Culté,
como a dos Patos.

Art. 2.· Fica assim entendido o AI vará qe 18
de Março de. l818.

José Lino CoutiohoJ etc. Palacio do Rio, de
Janeiro, em 25 de Oub.ulmo de 1831, 10· da-In

:dependcncia e do Impcrio. - Francisco de Lima
eSilva. - Joséda Costa Carvalho.-João13rau
Iro M'oniz. - José Lino ,Coutinho,

DECRETO DE 25 DE OUrr.UBRO.

Coll. Bl'az.

,A Regencia, em nome do 'ImpCl:auor o Sr, D.
Pedro II, ha pmr bem sanccionar e mandar que,
se Je>teoube a seguinte ResoluçiiO da Assembléa
Geral Legislatrva, ~omada sobre oulra do Con
se~ho Geral da ProV'Íncia de Goyaz.

Ârt. 1.· l'1ica eréoto em ViBa, conservando o
mesmo nome, 'o Atrayãl da Cal'olinu, com as

mesmas Ju'stiças e prerogativas que Eão conce
didas ás l11ais Villas do Imperio.

Al't. 2.· Os limites do Municipio sã,) pelo Sul
O Rio do Sono, e o Ribeirão da Tranqueira até
a sua primeira oTigetn, e a 'Sua contl'a vertente
até o Araguaia j pelo Nascente a Cordilheira,
que divide as vertentes pal'a o Tocllntins até a
Cachoeira de S. Antonio 00 mesmo ToCa1il'ins;
p'e~Jo Norle o angula ~a conílueno'ia üo Tocan
tins com o Âraguaia; epelo Occil:lente o Aragnaia.

José Lino Coutinho, etc. Palaoio do Rio de
Janeiro, em_25 de Outubro ue ~851, lO· da ln·
de,pendencia e do I1l1perio.- Francisco de'Lima
~ Sílva.~ José da'Costa Car·valho . ...::.. João Bran
lio ~'loDiz. - José Lino Coutinho.

DECRETO 'DE 2'5 DE OUTU.BRO.

'Coll. Braz.

A Re;g.encia, em nome do Imperador o SI'. D.
Pedro II, ha por bem sanccionar e ma ndar que
se execute a s~uinte Resolução da Assemblea
Geral Legislativa, tomada sobre oulra do Con
selho Geral da Provinoia da Bahia.
_ Art. 1,. Fioa fH'ccta em VilIa 0 Julgado de
Geremoabo, desannexando-se do Termo da Villa
d-e Itapicurú a que pertencia.

.Art. a.· O termo da Villa cle Geremoaho oonterá
as 3 Frti'guezias de que actnalmente o seu Dititricto
Eleitoral se compõe; a saber: a mesma de '8.
João Baptista de G'ere~oabo, a de Nosso Senhor
do Bom Caminho nos Montes do BoquéiI'ão, e a

'do Sanlissimo Coração de Jesus, e ossa Se
nhora da Conceição do Monte S-anto com to'dG
o terrifol'io pertencente.

José Lino Coutinho, cle. Palacio do Rio de
Janeiro, em 25 de Outubro de 1831, lO· ua ln
dcpendenda e do Imporia. - Franciscu de Li
ma e Silva. - José da Costa Carvalho. - João
Bl'aulio Moniz. - José Lino Coutinho.

DECRETO DE 25 DE OUTURRO.

Cóll. B-raz.

A Regencia, em nome do 101[1er,}(101' o SI'. D.
Peuro II, l1a por bem 5 nccionar e mandar que'
se execute a seguinte ltesalllção da A semoléa
Geral J,egislativa, tomada sobre outJ'n do Conse
lho Geral tla Provincia de SCI'gipr..
- Art. 1. 0 Fica remlJviua a Villa de Santã Luzia
do Rio Real pua a Povoação da Estancia com a
denominação de VilIa Con titucional da E ·tancia.

Art. 2.· Fica creada Freguczia a Capella de
Nossa Senhora de Guadalupe da meSllla Povoação.

Ar!. 5.· A divisão da Frel;uczia scrú pelo Rio
Piauhy acima até a conlluencia elo Rio l'iapitin
ga, e dal;li em direitura a procurar. o Rio Arili·
cuiba, e pOl' este acima até ne fim; ficando des
tes Rios pal'a o Norte a Frogllezia da Estancia ,
e para o Sul a de S. Luzia.

José Lino Coutinho, erc. Palncio do Rio de
Janei~o, em 25 de Outubro de 1851, lO· da 1n
dependeocia e do Impede. - Francisco de Lima

64··



512 ANNO DE 1831.

e Silva. - José da Costa Carvalho. -João Brau
lio Moniz. - José Lino Coutinho.

DÊcnBTO DE 25 DE OUTUJ\1I0.

ColI. Braz.

A Regeucia, tm nome do Imperador o SI'. D.
Pedro II ha por bem sanccionar e l\landar que
se execu'te a seguinte Resolução da Assembléa
Geral Legislativa:

Art. I.· Fica restaurada a antiga Villa de Ita
maracú oa PoYoaç~o de Nossa Senhora po Pilar
com as competentes Justiças e Officiaes, como
as demais VilIas.

Art. 2.· O Conselho provincial lhe assignará
OS limites.

drt. 5.· Ficão revt'ogadas quaesquer determi-
nações em contrario. ..

José Lino Coutinho, etc. PalaelO do RIO de
Janeiro, em 25 de Outubro de 1851, lO· da In
dependencia e do Imperio. - Franeisco ~e Lima
e Silva.-José tia Costa Carvalho,. - Joao Bralr
lio !\ioniz. - José Lino Coutinho.

'DECRETO DE 25 DE OUTunno.

ColJ. Braz.

A. Re.ge~cia, em nome do !mperador o SI'. D·
Pedro 11 ha por bem saneClOnar e mandar que
se exebu~e a seguinte Resolução da Assembléa
Geral Legiõlativa: ,

Fica appro vatla a P.-:nsão de 50~:m a~~uaes

coneedida pelo Governo a D. Ig'nacla Emlha de
Castro Borges Leal, em Re-olução de Consulta
do Conselho da Fazenda de 8 rle Oulubro de 1850,
pelos serviços d~ seu marido o. D~sembargador
Joaquim BernadlOo de Senna Rlbel.ro. .

José Lino Coutinho, elc PalaelO do RIO de
Janeirr, em 25 de Outubro de 1851, 10' da In
dependencia e do Imperio.- Franciseo de Lima
e Silva.- José da Costa Cal'valho.- João Bra'u
lio l.\Ioniz. - José Lino Coutinho.

DECRETO DE 25 DE oUTUBno.

Coll. Bl'az.

A. Regencia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, !Ia por ·bem. sanccional' e mandai' que
se execule a seguinle Resolução da AsseI}lblé~

Gel'al Legislativa: - _
Art. unico. O Governo fica autorisado para

conceder Carla de Naluralisação a Valentim Gar
cia Monteiro, n aturai de i\l urcia.

José Lino CouLlnho, etc. Palacio elo Rio de
Janeiro, em 25 de Outubro dc 1851, 10· da
Indepelldencià e rio Imperio. - Francisco de
Lima e Silva. -José da Costa Carvalho. -João
Braulio Moniz. - José Lino Coutinho.

DECRETO DE 25 DE OUTUBnO.

ColI. llraz.

A Regencia, em nome uo Impel'al!or o SI'. D.
Peàro II, 1.la pOl' bem sanccionilr e manual' que

se execute a seguinte Resolução da Assernbléa
Geral Legislativa.-
, Art. unico. O Governo fica autorisado a mano
dar passar Carta de Naturalisação a Pedro La.
batut, Bdgadeiro do Exercito (lo Brazil.

José Lino Coulinho, elc. Palacio do Rio de
Janeiro, em 25 de Outubro de 1851, lO· da ln.
depeudencia e do Imperio. - Francisco de Lima
c Silva.-Jo é da Costa Carvalho.- João Brau,
lio l\loniz, - José Liuo Coutinho.

A.VISO DE 25 DE OUTYBRO.

Manuscripto authentico.

A Regencia, em nome do Imperador, manda
remeller a V. S. o requerimento incluso do Ita.
liano José de Lanis, pedindo a conclusão do
seu julgamento, e ha por bem faça adiantar o
processo do supplican le, como interessa á Jus.
tiça, e honra dos l\'Iagistrados; não conse.olindo
em demoras prejudiciaes á innocencia, e dando
parte por esta SecI'etaria de Estado do .resultado
deste ne<rocio, logo que fÔI;ultimado. Deos guaro
de a V. l>S, Paço, cm 25 de Outubro de 1831.
Diogo Antonio Feijó. - Sr. José Paulo de Fi·
gueirõa Nabllco Araujo. - Acha-se á {l. 1180,
d~ Liv. I I da CÔl'te 1M Secl'etari(t da Justiça.

AVISO DE 25 DE OUTUBno.

Imp. avulso.

Altr.ntas as razões por Vm. ponderadas no seu
Officio dataclo de hontem, relativamente aos fun·
dos da Caixa P articular de Economias do 5' Ba·
talhão de Caçadores de la Linha dü nova nume
ração, jú extinclo, determina a Regencia, em
nome do Imperador, que Vm. ordene ao Tenen·
te-Coronel 1\lanoe I José de Castro que faça re·
colhei' ú Thesouraria Geral das Tropas os diloS
fundos; tendo-se passado Aviso áquclla Repar·
tição para proceder á cobrança nece1-saria. Deos
guarde a Vm. Paço, cm 2:i de Outubro de .831,
. ':"l\'Ianoel da Fonseca Lima e oSi!va. - Sr. Fran·
cisco Carlos de Moraes. - Acha-se no Diario
Flumine'nse n. 107, vol. 18. .

AVISO DE' 25 DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

Representando o Inspector interino do ~rse

nal do Exercito ser impossivel, além de pel'lgoso
e desvantajoso á .,Fazenda Nacional, continuar a
ter-se em deposito no mesmo Arsenal o arm~'

mento pertencente ao negociante Ioglez GUI'
lherme Young; não ser possivel, por deverem
com prefereocia ser acondicionados os generos
nacionaes, hoje expostos ús injurias do tempo,
quando os armazens estão abarrota,dos com aquele
le 3rmamen lO; perigoso, consideranuo-se que
já hum dos arcos do edificio em que estú o ar·
mamento abaleu com o enorme peso que sobre
elle carrega; desvantnjoso, no caso de se to·
lerar a continuação de tal deposito, pela despe·
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za que necessariamente se tem de fazer com a
construcção de telheiras para guardar os nossos
generos: manda portanto a'Regencia, em nôme
do Imperador, pela Secretaria de Estado uos Ne
gocias da:Guerra, que a Junta _da Fazenda dos
Arsenaes do Exercito, Fa-bricas e Fundições, ten-'
do em vista o que dispõe a Portaria de 27 de
Setembro deste anno, faça intimar ao dito Gui
lherme Young que deve quanto antes tirai' dali
o seu Drmamento, marpando-Ihe para este effeito
hum prazo limitado, e clando logo conta pela
dita Seçretaria cio Estldo. Paço, em 25 de Outu
bro de 1831. - Manoel da Fonseca Lima e Sil
va. - .11. elia-se no Dia/'io Fluminense n. 109, vol.
~ 8.

CinTA DE LEI DE 26 DE OUTUBR~

Col!o Braz.

A Regencia, em nome do Imperador o SI'. D.
Pedro II, faz saber a todos os subditos do Iinpe
rioque a Assemliléa Geral decretou, e ella Sanc
ciooou a Lei seguinte:

Art. 1.· Os crimes publicas serão, emquanto
'não prescreverem, processados ex-omcio pelos
Juizes de Paz, os ·quaes procederáõ a auto de'
Mrpo de delicto, e depois ú inquirição cle 2 até
5 testemunhas para conhecimento do delinquen
te; - e se este nã:> Jôr descuberto pela ,primeira
inquirição, proceder-se-ha contra elle em qual
quer tempo que seja conhecido, salvo sempre o
caso da prescripção.

Art. 2.· Tanto uos crimes acima menciona
dos, como nos particulares de qualquer natureza
que sejão, o processo até li pronuncia e {r prisão
dós réos será o-1'ganisad'ó cumulativamente pelos
Juizes de Paz, e mais Juizes Cl'iminaes, segun
do os arts. 8· e 9· ·do Decreto de 6 de Julho cio
corrente anno; e nos casos em que o julgamen
to final lhes não compita, será o mesmo proces
so remettido ao -Juizo competente para a sus
tentação da pronuncia e seguimento dos mais
'termos da causa.

Art. 5.· O uso, sem licença, de pistola, baca
marte, faca de ponta, punhal, sovelas, ou qual
quer outro instrumento perfurante, será punido
com a pena de prisão com trabalho .por 1 a 6 m~

zes, duplicando-se na I'eincidencia, e ficando em
"vigor a disposição do Codigo, quanto ás armas
prohibiuas.

Art. 4:0 As penas impostas contm os vadios'
:no art. 295 do Codigo ficão elevadas de 1 a 6'
mezes de prisão com trabalho, e ao duplo na
reineidencia,

Art. 5.· As oiTensas physicas leves, as injurias e
calumnias não i.mpressas, e a.s ªmeaças, reputar
se-hão crimes policiaes, e como taes serão iJl'o-
cessados. .

Art. 6.· As oífensas physicas, injurias e ameaÇfas,
feitas em actos de omcio aos Juizes de Paz, aos
seus Escrivães, aos Officiap.s de Justiça, e ás Pa
trulhas, ser~o processadas pelo Juiz Criminal
respectivo, ou pelo Juiz de Paz Supplente.

Art. , .• Qualquer tumulto, motim ou assua
da, não especificados no Codigo Criminal, se·

rão punitlos com I a 6 mezes de prisão com tra·
balho.

Art; 8.· Nos crimes policiaes, e nos que são
pr00cssados policialmente em virtude desta Lei,
não se concederáõ seguros.

Art. 9.· Ficão revogadas todas as Leis ou dis
posiçõçs cm contrario.

Manda, portanto .• etc. Dada no Palacio do Rio
de Janeiro, aos 26 de Oulubl'o de 1831, la· da
Indep'endencia e do Imperio. - Francisco de
Lima e Silva. - José da Costa Carvalho. 
João Braulio Moniz. - Diogo A.ntonio Feijó. 
Cem os /'egistos competentes.

AVISO DE 26 DE OUTUBRO.

l\Ianllscripto alllhentico.

Illm. e Exm. Sr.- Achando-se vago o lugar de
Secretario do Supremo Tribunal de Justiça, por

·ter sido nomeado para a Onvidoria de Goyaz o
Ba'charel José tle Assis ~lascarenhas, que o exer
cia, e, tendo requerido o provimento delle os
Rachareis Aureliano de Souza e Oli,'eira Couli-,
nho, Candido Ladislúo Jat>iassú, c Ovidio Sa
raiva de Car.valho, Veuaneio José Lisboa, for
mado em direito na França, e João Alves de Bri
to, e os Cidadãos não formados Antonio Alvares
de l\1iranda Varejão, !\ianoel do Nascimento Caso
tI'o e Silva e João Gaspar da Silva Li~boa : man
da a Regencia, em nome do Imperador, que V.
Ex., em conformidade do art. 5·, do cap. 1'· da
Lei da creação do lUesmo Tribunal, informe com
seu parecer sobre a idoneidade- do que melhor
convier para o de empenho do sobredito lugar,
segundo a citada Lei. Deos guarde a V. Ex. Pa
ço, em 26 de Outubro ue 1831. - Diogo Anto·
nio Feijó: - Sr. José Albano Fragoso. - Acha
se li {l. 119 elo Liv. 1 I da. Côrte na Secrelal'Üt
da Justiça.

NOTA DE 26 DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

Tendo constado a..o Governo Imperial, pela re
presentação da Camara Municipal da Cidade de
Cabo Frio, que a Tripulação da Fragata Bl'itan
nica Thetis, naufragada naquella paragem com
outros subditos Inglezes que ali concorrêrão com
o intuito de a salval'em, tem-se estabelecido na
Ilha do F-ocinho do Cabo, praticando actos pos
sessorios e espolia~ivos; chegando até á teme
ridade de privarem os moradores do Arrayal do
Cabo dé tirarem madeiras para a cOI'l'strucção ue
snas casas; o abaixo assig'nado, do Conselho de '
Sua !\fagestade O Imperador, ~linistro e Secre
tario ue Estado dos Negocios E,trangeiros por
nomeação da llegencia Provisoria, em nome dó
mesmo Alig'usto Senhor, recebeu ot'dem para se
dirigiL' ao SI'. ArlI'LUl' Aston, Encarregado de Ne
gocias de S. lU. Bl'itanniea, igoilieandõ-Ihe a es
tranheza que causou á dila Regencia o proeedi
me'nto inconsiderado e snmmameote l'cprehensi
veI dos ditos Omciaes, que assim retl'Íbuem os
auxilias que encontrárão da parte elos habitan
tes do Paiz.
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o abaix-o a sigoado esuí bem oerto que nom
.0 Sr. Aston, nem mesmo o Sr. Almirante Baker
terão sido informados de semelhantes in:egula
ridades, ,poi que jit as terião remerliado da sua
purte; e é por isso que e~pera que sem demora
dariio as provir1encias para quolJos'se o e!'ealldalo
que estão dando os meneionallns indi~irluos,

leompromettendo a honra e dignidade da sua Na-
.ção..

O abaixo assignado, esperando com toda a bre
-vidade huma resposta do Sr. Aston, lhe renoya
-{IS expressões da sua perfeita estima e obsequio.
Palacio do Rio de Janeiro, em 26 de-Outubro de
1831. - Francisco Carneiro de C.ampos.

T,'aducfiio .

O abaixo assignado, Encarregado de Negoeios
'de S.!\l. Bdtannica, teve a honra de receber a
Nota de S. Ex. o Sr. Francisco Cal'lleiro de Gam
pos, l\finistro e Secretario deE tado dos Negocias
Estl'angeiros, contendo os detalhes de certas irre
gularidades ql1e se dizem tprem sido commettidas
pelos Offieiaese1\lnrinheiros da Marinha Britanni
-ca, estacionados pl'esentemenle cm Cabo- Frio,
"como fim deprocuraremsal'Var a propdedade Bri
taÍlIlil).1 , que fôra posta a bordo da Fragata de S.
'lU. TILetis, que infelizmente naufragou naquella
Cosmo

O abaixo assignado não perdeu tempo em
transmiltÍl' esta communicação ao Gnmmandao

!te em Chefe 'das forças Navaes de S. !VI. na Ame
lriua do Sul, c tem agora a honra de responder a
S. Ex. o seguinte ~

Havendo o Governo Imperial concedido. licen
;ya para que o Almirante Bl'Ítannico proseguisse
-livremente e sem interrupção nos seus lúuva-

eis esforços de salvar a propdeuade acima men·
cionada, o mesmo Almirante deu !lOS Officiaes
destinarias para esse serviço instrucções qne con
tinhão ocdens explicitas e positivas para se não
intromelterem dc maneira alguma nos direitos,
privilegios ou occupações dos habitantes, e an
tes pelo contrario se esmerassem em elllti vai' e
manter com elles as rclações mais amigaveis. Os
ditos Officiaes recebêrão demais ordens para'pro-

'hibirem aos seus subalternos de cortarem ma-o
deira, pescarem, etc. , sem O consentimenlo pre
'Yro 'dos moradores, dando-se para essa permis

ão huroa plena compensação pecuniaria.
As noticias omeiaes ultimamente recebidas de

Cabo-Frio, longe de mencionarem qne tinha ha
'V.ido alguma desintellig'cncia entre os Officiaes
'Inrrlezes e os habitantes, dizem que ambos con-o . , .
'tinuão a 'l'i ver em termos maIs amlgavels,

- He pois de presnmir que as ordens eXI)edidas
pelo A.lmiranle não forão deso~edeeidas, ou ao
-menos não tanto quanto se informou ao Gover
no Imperial. Apezar disso, o Almirante Brita'n
nico tCOl mandado proceder ús mais estrictas in
da rrações itcerca da representação de S. Ex. , que
p6:1e estar eerl~ _que nem.elle, uem o ~lmirante
já01ai protegcr;~o pro~ec!Lmento~ que se appro
ximem a. buma II1fl'acçao das 'Lms, ou que ma
nifestem falta de clcviélo respeito ás Autorida'des
ao Imperio.

Tendo o abaixo assignado respondido satisfac.
toriamente, como se persuado, ao assumpto da
Nola de S. Ex., tem toda ii confiança que, se
cônstllr (como o abaixo assignarlo actualmente
crê) que" inforl1laçiio que foi transmiltida ao

.GnveJ'l)o Imperial he infunda-la (ainda que som
duviua, não de proposito) ~m engano, S. Ex. fa.
rá da sua parte que se ciê a satisfação, que nesse
ca o será a devida ao caracter dos Offieiaes de
S. M. que forão empregados nesse serviço,

O abaixo assignarlo apro"eita~ e desta oceasião
pa I'a offurecer a S. Ex. a segucaoça da sua .alt~

consideração e estima.

l~ssignado] A,'tltur .lJston.

Rio de Janeiro, Lí de Maio de 1631.

A S. Ex. o Sr. "Francisco Carneiro -de Cam
pos, etc., etc., etc.

fJ'radílcrão.

O abaixo, assignaJo, IEncarregado de Negocios
de S. !VI. Brilanniea, referindo·se ú Nota que diri·
giu a S. Ex. o Sr. Francisco Carneiro de Cam·
pos, !\linistro e Secretario de Estado dos Nego·
cios Estra rgeiros, em 4 rio corrente, tem agora 9

'honra de .informar a S. Ex. que 'o Almirante
.Britannico rt:ceheu uma Communicação Offi·
cial do Commandanle das embarcações presen·
temente estacionadas em Gabo-F1'Ío, cam o fim
de salvarem a propriedade oing'leza que ja'l nll
Fragata TI/etis, negando positivamente que l~n·

to elle, como qualquer outlO seu suba!tElrno, te·
nhão causado obstaculo ou impedimento algum
ao~ habitantes do Cabo na ·continu~ção do.arduo
sei viço em que estão empregados.

O abaix ') assign.1ci(l remette inclusas copiá!
de dous dOcllmentos que conoborão plenamen·
te a declaração acima mencionada. O primeiro
he as~igna(lo pelo Juiz de Paz do Districto, eo
segundo pelos habitantes (la Praia do A.njo, cx
pondo os termos amigaveis em que tem vivido
com os Officiaes e tripulação das .Emb~rcações ue
S. 1\1. em Cabo-Frio.

O 3baixo aM ignado, suhmettendo e~lcs fnotos
á consideraçüo de S. Ex. , appella para a justi
ça e candura do Go"el'llo Imperial, afim de or
dcnar que sefa satisfactoriamente refutaua a in·
formação 'enonea e maligna que tem circulado
a este respeito.

O abaixo nssigoaclo aproveita-se de ta oeca·
sião para renovar a S. Ex. a segurança da sua ai·
ta consideração c estima.

[Assignado] A,·thur Astotl,

Rio de Janeirõ, 9 d.e 'Maio de J 85 J.

A S. Ex. o SI'. Francisco Carneiro dc Cam'
.pos, etc., etc., etc.

Documentos a que se "erere esta 'Nota.

Acrabo de receber o Oficio de V. 5" C'Jll que
me pede lhe participe se perante 'mim tcm ha
vido algllma qlleixa da cquipagem d9 Hiate e
do 5flll cÓhlmaudo: o que tenho a responder-lhe
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he que até hoje ainda nada. Deo;; gllar.de a V.
S. Quartel da minha rcsidencia, em :30 de Abl'il
de 18:31. - O Jui·t de Paz, Antonio Garcia da
Rosa Tena. - 111m. Sr. Thtll1laz Dickin'on.

Nós ubaixo a~,igl)arlo , hahitantes da Praia rIo
lnjo no Cabo-Friu, declal'anllJ;; que não 'temos
motivos 'Ilguns de queixa, nelll temo sitio mo
lestados em qualquer modo pela equipagell1 ou
Officiaes da Fragata de S. i\.I,. lldtannica Light
ning, Capitão Thomaz Dickinson. - Com vinte
e. cinco assignaturas. - Acha-se no Diario Flwni
nense 71. la 1, vai. 18.

AVISO DE 26 DE OUTunRO.

Imp. a·vulso._

Illm. e Exrn. Sr. - Foi presente á RegenGia,
e.arnome do lmperadol', o oaLcio. de 22 do cor
rente, em que V. Ex. ,. por l?arte da Camara dos
81'S, Deputados, pergunta,qu.e providencias tem
dado o Governo Ba'a occone!, ao deficit da Pro
vJncia ele Santa Catharinll,' caso subsista a or
dem dirigida á Junta da Fazenda para não conti.,.
DUal' os saqlles; e a mesma Re~encia me or
dena que não só ministre os esc,larecimentoo pe
didos, mas que exp~nha. á Assembléa a n,ecessi
dade de meios para occorrer ao deficit.

Já.em omcio de 18 do corl'entecomrnuniqueiá
Camara dos Srs. Depu.tqdos Q apuro do Thesou,l'o,
destituido dos meios indispensa~eis par,l @cGo~

rei' ás necessidades publicas;, declarei que sa
tisfeito ficaria o GOl'el'Oo se as rendas dds Pro
vincias ao Norte do Rio Doce bastassem para as
suas despe7Jas e para pagamento dos juro;; dos
emprcstimos brazOeiros; ficando neste caso a
cargo deste Th,esouro as Jespezas da amortizaçã:o
dos cmprestimos brazileiros e dos juros e amor
tização do empl'estimll portuguez , bem como as
das Provincias ao Sul- cio Rio Doce, das quaes
apenas Minas Geraes e Rio Grande do Sul pro
mellião sobras, mas pouco importante, ln feliz
mente tem dccrescido as rendas destas Provin
cia ,de maneira que o The;;ouro não tem satis
feito pontualmentc aos seus credores, e tem uô
pendido as remessas d,IS consi..nações ueviLlas
pela Lei dc 15 de Dezembro de I tl50 p~l'a as
Provincias do Esp.irito Santo, S. Paulo, Saota
Cal1)arioa, Goyaz e j}Iatto-Gro so, imporLantes
na quauLia de 85:000:tj).

Convém que o Corpo Legislativo saiba quc
se não tem aceito algu lUas d'JS letras de Santa
Catharipa, sacadas sobre este Thesouro, po to que
~s sqques fossem feitos para pagar um mpres
11UHl que a Junta da Fa1Jenda foi forçada a c',n
tl'ahir para solver os soldos e mais ,'encimelltos
úa Tropa ali estacionada. As outras PI16yincias
tcm pai' vezes pedido recursos ao The~ouroJ e a
R:gencia, em nome do Imperador, não tem po
dIdo accecler a tão justas requi ições; á previ
dencia da (;amnra dosSrs. Deputado não' parlem
escapao os funestos i'esuttados qne pl'oduzirá a
falta de meios pa~a as necessidades do serviço
publico.

Orrel'eço ú consideração da Camara dos 81'S.

Deputado~ o orçameuLo da receita e despeza do
The;;ouro heste seguncrn trime tre, importantes
aquelIa em l,oog:570:tj) e esta em I ,526: 266./t),
não comprehenrlidas as ddpezas ainda não pagas
do dito t!'i.mestre, c! as extrflQrdinari!ls que som
mão J, 226:764./t)462 sem oontempl,l1' as di \' idas
que terão eontrahido as Provincias soccorridas
pelo Thesouro, Existe pois um deGci,t de mais de
2,256:ooo./t), e a Regencia, em nome do Impe
radol', me ordena que peça á Cllmara dos Srs.
Deputados os re.cursos indisIlensaveis para que
não soffra o s~l'riço publico.

Qu.ando o expendido não bastasse para con
vencer da nec/lssiuade dos rnei'ls pellidos, sobra-,
v'! a seguinte reflexão. A tabell" mqstra que tem
cessado QO corrente anno o rendimel to mais de
4,ono:ooo./t) que no ultima se arrecadárão, e se
os dignos Ministros, meus antecessores, não ti
verão com que satisfazer todas as despezas, le
gando-me não poucas, evid ncia-se a impos ibili
dade de a conseguir com as rendas reduzidas,
e tão desfalcadas pelas nossas eommoções intes
teinas, V_crdade é, que tem diminoirJo algumas
des.pe~a.s, mas não ha propOrção do descrecimeo,
to das renda.

Satisfazenuo as im ú ordem da Regencia, em
nome do lmperador, tenho a honra de olferecer
á CommisS$lo a que mI' e te omcio remettido.
para lhe Illinistl'ar verbalmente, e por c cl'Ípto,
e em qualquer lugar, a;; informações de que a
mesnn precisar para interpôl' o seu parecer com
a urge!Jcia que o objecto exige. Deos guarde a
V. Ex. Paço, em 26 de Outubro de 18:31.
Bern'll't1o Pereira de Vasconcellos. - Ac!ta-.Je
no Dia/'io Fluminense n. 105, vol. 18.

AVISO DE 26 DE OUTunRO.

Imp. avulso.

IIIm. e Exm. SI'. - Entrando em duvida se
João Capistrano ReuelJo, pelo tempo de sua re
sidenda neste Imperio) he Cidadão llrazi!eiro na
conformidade da Constitnição, entretanto que
e$tá exercendo o lugar de Desembargador da Re
laç<lo do MaralThão, manda a Regencia, em nome
do Imperador, que V. Ex., fazen do éxamina,r
dos papeis da 8ecrctal'Ía do exLincto Tribunal
da lllesa do Desemb<Jrg'o do Paço os que exi Lirem
á cerca d.cl!e, informe cpm o seu parecer ii vista
do que constar do mesmos papei, e do que aLai
respeito souber com toda lHe' idade. Deos guar
de a V. Ex. Paço, cm 2.6 ele Outubl'o de 1851.
Diogo Antonio Feijó. - SI'. José Albano Fra
goso. - Aclta-se no Diario Fluminense 71, 106,
'Cal. 18.

AVISO DE 26 DE OUTunRO.

11llp. avulso.

Expondo o CommandanLc das :Armas da Pro
"incia da llahi3, em sen omcio n. 38, ter su
pendido, de accordo com o Presidente, é\ .extinc
ção da companhia de Cuyallaria, annexu ao cor
po da Policia da referida ProYincia, não só por
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ser composta de gente escolhida, mas pelo im
portante serviço que está prestando, não obstan
te ordenar o contrario a Portaria de J. de Setem
bro proximo passado: manda ora a Regencia,
em nome do Imperador, pela Secretaria de Es
tado dos egocios da Guerra, declarar segunda
vez ao mesmo Commandante das Armas que,
não tendo sido contemplada a força de tal Com
panhia no Decreto e Plano de LI de l\1aio deste
anno, ó lhe rest~l cumprir < risca a dita Porta
ria; não tendo vigorJ nem lugar, ponderações
taes para invalidar as determinações da Regen
cia, que dc,'cm ser pontualmente obedecidas. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em 26 de Outubro de
1851. - Manoel ua Fonseca Lima e Silva.
Aclta-se no Dial'Ío Flllminense n. 109, 'Vol. }8.

AVISO DE 26 DE ·OUTUBRO.

Imp. u,'ulso.

Requerendo Zeferino Pimentell\'Ioreira Frei
re, outl"o-rn l\1ajor ~do I' Corpo de Artilharia
mon tada de I' linha uo Exeroito, e hoje avulso,
ser julgado em CouselJlO de Guerl'a, por isso
que na ordem do dia 25 de junllo deste aono,
desse Quartel, do commando-das Armas ~la CÔl':
te, foi declarado menos afIeeto ii Regeneração
Politica dO'Imperio do Bl'azil; determina aRe
geueia, em nome do Imperador, 'qne Vm. ex
peça or·dem para ser convocado o Conselho de
Guerra que pede o supplicaute, nomeando para
esse efI'eito Presidente e Vogaes. Deos gnarde a
Vm. Paço, em 26 de Outubro de 1831. - nia·
noel da Fonseca Lima e Silva. - Sr. Franeisco
Carlos d'e Moraes. - A cha-<e 110 Dim'io Flu1I1i
l1ellSe n. 108, vol 18.

l'ROVISAÕ DE 26 DE OU~ BRO.

Imp. avulso.

13ernardo Pereira de YasconcelIos, etc. Faço
saber á Junta da Fazenda da Provineia de niatto
Grosso que a Regencia, em nome uo Imperador,
bou\"e por bem mandar deolarar.pelo A,iso da
Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra,
de 21 do corrente, á qual se eln'iou o officiõ da
mesma Junla, de 2 de julho deste anno, em que
trata da gratificação provisoriamente mandada
pagar a-o Tenente-Coronel Valeria José lIiacha
do, pelo comma nela militar da Cidade de VilIa
13ella, que, segundo o Decreto de 28 de Março de
1825, nenhuma gl'atificação pertence ao dito Te
nente-Coronel, pelo commando que ora exerce;
não podendo aproveitar a ordem de 25 de Ja
neiro citada no mencionado omcm, por não ter
fund\lmer:to em Lei, e isto, além de estarem a
supprimir-se de todo Laes commandos militares.
O que se pal'ticipa li mesma Junta para sua in
telligencia e ~xecuçã.(). Amaro Velho da Silva
Bitancourt a fez no Rio de Jneiro, em 26 de Ou
tubro de 1851. - Marianno Pinto Lobato, Con
tador Geral da 2.' Repartição, ":I fez escrever.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. - Acha-se no
Diario Flltmineme 11. 128,1)01. 18.

CARTA DE LEI DE 27 DE OUTUBRO.

CoIl. Braz.

A Regencia, ém nome do Imperador o Sr.
D. Pedro II, faz saber a todos os subditos do
Imperio que a Assembléa Geral Legislativa dc.
Cl'etou, e ella sanccionoll a Lei seguinte : '

Art. 1.· Fica revogada a Cal' a Regia de 5
de Novembro de 1808, na parte em que mandou
declarar a guerra aos Indios Bugres da Provin
cia de S. Paulo, e determinou que os pl'isionei
ros fossem obrigados a servil' por 15 ano{)s aos
Milicianos ou moradores que os app rchendessem,

Art. 2.· Ficão tambem revogadas as Cart~s

Regias, de 13 de nlaio, e de 2 de Dezembro dc
1808, oa parte em que autorisão na Provineia de
Minas Geraes a meSllJa guerra, e servidão dos
lndios prisioneiros. .

Art. 3.· Os Iudiüs todo' até aqui em seni
dão serão della exonerados.

Art. 4.· Serão censideranos como orphãos
e entregues aos respectivos Juizes para lhes ap
plioarem as providencias da ordenação Liv, I',
Til. 88.

Art. 5.· Serão SQccol'l'idos pelo Thesouro do
preciso, até que os hlizcs de Ol'phãos os depo·
sitem onde tenhão salarios ou aprendão offieios
fabris.

Art. 6,· Os Juizes ele Paz nos seus Distrietos
vigiaráõ e oceorrerúõ aos abusos eontra a liber
dade elos Indios.

Manda, portanto, ctc. Dada no Palacío do Rio
de Janci1'0, aos 27 de Outubro de 1851, lo'da
Iudependencia e do Imperio. - fraucisco de Li·
ma e Silva. - José da Costa Canalho. - João
Braulio Moniz. - Manoel da Fonseca Lima e
Si"'a, - Com os registos competentes.

CA.nTA DE LEI DE 27 DE OUTUBRO.

CoIl. Plancher.

A Regencia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pedl'o II, faz saber a todos os sllbditos ào Impe·
rio qu e a Assembléa Geral Legisla ti va .decretou,
e ella sancciónou a Lei seguinte:

Art. 1.. O Governo fica autorisado a despen·
d'er mensalmente pelo Ministerio da Guerra a
somma extraordinaria de 8:000:t/J .rs, , para
ser empregada em materias. primas para o eon·
certo das muralhas do Arsenal, e nas offiriuas e
jornaes dos convenientes aperarios que hão dc
trabalhar nas mesmas obras, e nas ditas offiei·
nas. .

Art. 2.· Esta prestação não exceder~1 li quan
tia de 75: 200:t/J, devendo cessar logo que se tc
nha despendido a quantia em que a obra foi 01"

cada.
• Ãrt. 5.· A dita prestação começará a correr
rIo principio de Junho deste anno em diante, de'
"endo '0 lI1inistro da Guerra fazer reducção des,
ta quantia logo que assim seja pratieaveI. ,

Art. 4.· Só no caso de faHa de Cidadãos Bru
zileiros serão admittidos escravos nas omcinas e
outros servi90s do Arsenal. .
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Art. 5.· Ficão revogadas todas as Leis, AI va
rás, Decretos, e mais disposições em contrario.
~1nnda, portanto, elc. Dada no Palacio do Rio

de JJneiro, aos 27 dias do mez de Outubro de
1851, 10· da independencia e do Imperio.
Francisco de Lima e Silva. - José da Costa Car
valho. - João Braulio i\1oniz. -l\'laoo~l da Fon
seca Lima e Sih·a. - Com os "egistos competentes.

AVISO DE 27 DE OUTunRO.

I';"p. a,·ulso.

A Regencia, a quem foi presente o omcio da
Camara Municipal desta Cidade, de'J9 do cor
rente, manda, em nome do Impérador, pela Se
cretario de Estado dos Negocios da Justiça, res
ponder ii mesma Camara que o \'estuário para
os presos de Justiça que existem na Fortaleza de
Santa CI'UZ, que, por Portaria de 12 de Setem
bro pa~sado lhe foi ordenado, o deverá entregar
apessoa autori~ada pelo Commandante da dita
Fortaleza; e que ácerca do sustento para os pre
sos claro _estit que, incumbindo-lhe a Lei rece
ber o dinheiro para o tratamento delles, c ten~o

amesma Camara jit recehido ) :ooo:t/J de rs. por
conta do que lhe foi orçado para taes despezas,
acHá compete, por meio do seu Fiscal, provi
denciar que os mesmo!' sejão tratados humana
mente, esperando o Governo que a sobreclita
Camara lhe dê terminantes ordens para o promp-
to desempenho eleste dever, pr(lcurando para
Cise fim corresponder-se o mesmo com as Auto-
ridades encarregadas do governo elos mencio
nados presos. Palacio do Rio de Janeiro, em 27
deOutubro de 1851. - Diogo Antonio Feijó.
Aclta-se no Diario Fluminense n. 103, vol. 18.

AVISO DE 27 DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

nIanda a Regencia, em nome elo Imperador,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Fazen
da, remetter ao Juiz de Fóra desta Cidade a sua
representação de- 15 de Setembro e mais papeis
annexos, relativos á diligencia a que se mandou
proceder ii cerca elos pretos vindos da Costa
d'Africa no Bergantim Trajano, afim deseguir a
tal respeito o que indica em sua resposta o Con
selheiro ProcUl'ador da Fazenda. Paço, em 27
de Outubro de 1851. - Bernardo Pereira de
Vasconcellos. - Acha-se no Diario Fluminense
n. 105, vol. 18.

A.VISO DE 27 DE OUTUBRO.

lmp. avulso.

Representando o Conselheiro Procurador da
Fazenda que muitos dos collectados pelo im
P?SlO sobre os botequins e tabernas, comprehen.
d~das nas .relações que da Administração de
diversas rendas se tem enviauo ao Thesouro
para se proceder fi arrecadação, tem apresenta-

'lI) MO TU.

do conhecimento dos pagamentos da respectiva
eollecta, indicanrlo outrosim que del'c continuar
a pratica de serem laes rJiI·idas al'l'ecadadas pela
mesma Administração, cumpre que: O respecti vo
Administrador informe com urgeucia sobrc o ex
pendido, e que compareça no ThesOlll'O com a
sua exigida informação. Rio, em 27 de Outubro
de 1851. - Vasconcellos. - Acha se nlJ Diario
FLuminense n. 105. t'ol. 18.

AVISO DE 27 DE OUTunno.

lmp. arulso.

Sendo pre,ente ii Regencia o offieio da Cama
ra lVlunicipal desta Cidade, de 20 do c,orrente,
expondo o motivoporque não tem ainda podido
dar prineipio aos reparus na casa destinada para
Guarda da Ca lê<l, por terem sido omissos o En
genheiro ~ Fiscal respectivo em apre entarem
o plano do orçamento da r1espeza necessaria para
aquella obr'a que lhes tinJla sido novamente t1e
tel'minada : manda, em nome do Imperador, pe
la Secretaria de Estado dos Negoeios da Ju tiça,
responder ii m~SlDa Camara que na Lei encon
traril os meios de obrigar o Fiscal a cumprir' as
ordens della com a brevidade necess:lria, ou mes·
mo a despedi lo, quand'J hahitualmente se mos
tre negligente, afim de não retardar·'e ,1 mar
cha da Administracão Publica. Palacio do Rio de
Janeiro, em 27 de Outubro de .831. - Diogo
Antonio Feijó. ~ Acha-se no Dial'io Flumi.nensé
n: 107, vlJl. 18.

AVISO DE 27 DE OUTUBno.

Imp. avulso.

A Regeucia, cm nome do IlIlperador l a quem
foriio presentes, com o requerimento de D. l\la
rianna Rodrigue da Sill'a Flores, em que se
queixou ele V. S. lhe ha vel' faltado ú justiça, re
cusando dar-se por suspeito n.as causas que o
supplicante traz pendente na Casa da Supplica
çãu, as respostas, assim de V. S" c Jmo a do Pro
curador da Corôa sobre este objecto, não pôde
deixar de estranhar a maneira por que foi conce
bido e rcdigido o despacho proferido por V. S.,
na data de 2 I de Setembro passado, em um dos
requerimeotos do supplicante, por não porler ser
justificado, fosse qual fosse o motivo que o pro
duzia e espera que V. S. para o futuro se abs·
tenha'de procedimentos taes, que-só podem fazer
escurecer os conhecimentos jurídicos, que oin
guem poder!. jámais negar a V. S., e os gran
des servicos que continuamente presta á causa
publica 0"0 lugar que exerce com tanta activida
de zelo e di cernimento. Deos guarde a V. S.
Pa'ço em 27 de Outubro de. 183 I. - Diogo An
tonio' Feijó. - SI', José Paulo de Figueirôa Nu
buco Araujo.

Nesta' Secretaria de Estado dos Negocios da
Justiça se achão os papeis de que o supplicante
trata, onde se encontra a resposta do Procurador
da Corôu seguinte: - Parece-me em ,extremo

65
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desmarcada a temeridadc com que um estran
geiro, em negocio que pessoalmente 'Ihc não
toca, ousa apresentar ao Governo um requeri
mento descomedido, em que o mesmo Governo
he gral'issimam"cntc injuriallo, e insultado pelas
injlJrias e insultos dirigidos contra um 1\'1ngis-'
trado a quem confiára a dircc9ão de um Tribu
nal; parece·me que a tanto o não aufori 'ou a
procmação que apresent:\ déssa mulher solteira,
que inculca viuya desvalida; e que esti\ bem
nos termos ele dever ser punido com. as penas
do art. 238 do Codigo Criminal: podendo -sua
Constituinte accusar o Chanceller l)elos meios
legacs perante o Tribunal Supremo da Justiça,
se para isso ~e considera com direito. "Rio, 21
de Outubro de J83 I. -!\'laia. - Existe mais lan
çado no alto da I'espost<l do Chancellel' da Casa
da Supplicação o despacho seguinte, qne foi poso
to no dia 27 do corrcnte no Livro da Porta da.
mesma Sccretaria de Estddo. - Se fod'o o cida
dão tem direito a não ser injuriado, muito mais
tem o supplicado, ,CFl1 razão. do lugar que occupa
na nlag~stratur<f; a CJual, pela r 'sposta quc deu,.
mostra-sc livre QC cu'lpa, e apena~ verifioa·se a .
i~prudencia em alguns dos seus despachos; por
tanto, se o suppli<::<ll1te sente-se oJYendido requei-,
ra á Autoridalle Judicial competente. E para
constar se p~ssou a presen~e. Secretaria. de Esta
do dos Negooios da Justiça, em 51 de. Outubro.
de 185 .. - João Ca,l'I1eiró ue Campos. ~ Acha
se no Diario FluminellJe n., 1 07, vol. 18..

AVISO DE 27 Dll OUTUnRO.

lmp. avulso.

IIIm. eExm. Sr. - Quando em 10 e 1 1 do cor
rente mez, ainda sem ter reeebido o omcio de V.
Ex, 11. 66, (;001 a copia da acta da ses~ão 'extraor
dinaria do Conselho dó Governo dessa Prov'incia
de'Pernambuco, de 2; de'Setembro, communiquci
a V. Ex. as ordens da Regencia, em nome do r

Imperador, em contestação ao seu olieio n. 65';
preveni então quanto estava ao alcance do Go
verno, que a ohegada ahi 40 Batalhão de Caça
dores U. I? de I' Linba, da antiga numeraçãó,
não podesse pertll,rbnr o sncego e tranqnilliLlade'
publica, que tanto s01l'rêra no malfaâados dias
14,15e 16deSctembro, Eporqtiesub istem ainda
as mesmas razÕ.es que cnt!to me privúrão de pe
der manual' sobre lar [la id'a do referidu B;ita
lhão, pois que. em 5 de Agosto se tinha feito sa
bit, deste Porto para Santa Catharina a Frao-ata
B'l"iana, para Lrall'porlar, não posso satisf~zel'
a inrlic"çãn e rcsoltiçüo do Conselho do Governo 'J

des a Provincia, quanto á susp<:nsão da rem'essa
do Bata.lhão, que se~Ju\'ida deverú ter jú eh ..:
gado alH. A su ~peusa I da reme;sa seria a mais
pl'oficua medilIa, como logo occoneu ao Gover
no; O1:,s, não poLlendo jr. ella ter [ligar, como'
le"o dito, rcsta que V. Ex. lance mão da.outl'a ,
fazenuo rete a bordo o-Batalhão até dar as bai
xas ás praças compl'ehendidns. nas disposições d@l
De rp,t~ de 22 d~ Agosto do COII'ente nnno. Eisl
quanto J m.e OCCOITe particip':lr a V. Ex. em res-.

posta ao seu officio n. 66.n Déos gU'arde a,~. EI,
Palacio do Rio de Janeitlio, em 27 'de OU'tUbl de
1851. - :'\lanoel da Fonseca Lima e Silva._
Sr. Joaquim José ·Pinheiro de Vasconcellos,_
A clta-'se no IDial'io, Fluminense n. 109, vol. 18.

AVISO DE 27 DE OUTUBRO.

.lmp. avulso.

Sendo preciso que se lev-al.te 'a Carta Topo·
graphica d~ Ilha da Trindade" e no mesmo tem,
po a Hydrogl'aphicn de sua Costn, as quaes de·
vel'áõ sei' esclal'eeidtts com uma exaeta e circums.
tanoiád-a uescripção mineralogica' e botanica da
mesma Ilha, afim de podel' o' Gove1'0'0 deliberar
cow'àoerto sobl'e a occupaçãô della do mouo que
fÔl'- mais eOnYéhiente ao serviço nacionnl : deter.
mina a Regehcin, em 'nome'da Imperador, que
seja nome'atIo para ~scmelhünte'Commi5sao, por'
se 'lIdhal' eon'V'eoientemónte habilitacto para ser'
incuml:iitlo doIla o M.lí"jo'r Gráduâd'Ü 1do COI'PO de
En'g'éhheiros', Aótonio J Qão . Rangel de ·Vascon··
ceIles.' O que plll'lioipo'a V. S. pora lh~ expedir
as occessarins D\'tlens, fol'rie'Cenuo-lhe todos os
insl1'íJ.mentoS i:IUt~ fÔl"(~m absolutamenfe indispell"
save-B para o bom desempenho da l'efel"Íua COl1j~

mis~ão, e 'prevenindo de'que brt!veaiefll'C dewã
palitir: Deos' gUllrd~ a V. S. Paço, em 2i' de Ou·,
tubro de 1851.' - ManO'el da FG'nseca Limn e
Si!va. -' 'A,c1IlL-se no Diarló Fluminense n. 1°9,'
vol~ 18.

AVISO DE 27 DE OUTÚBRO.

lmp. avulso.

Manda a Regencia,. em nome do Imperador,
pela Secretaria de E ·tado dos Negocios dn Guer'
ra, participar ao Viee-Presidente da Proyiocia
do Piauhy, em resposta ao seu alicio n. 23, que,
eomquanto sejão at.tend.iveis.as razões al1cgadas
para a nOI11~ação de um Professor d..: Medicina
e Cirurgia que I vá. seI' elloal1r:egado do Bll pilai
Militar dáPl'ovinfÜa, Dão póde lodav·ia ter lugar
semelhante nomel~çã.o peli!' Reparti, ão da Guer·
ra, pO\' isso que n nova organi.sação do Exel'Cito,
iJão dando Corpo algum..dc'~I' linha Ú sobl'cdita
Provincia, de've'5upprinür-sc o Hospita') Militar,
Palacio do !Rio de Janeiro, em, 270 do, Outnblló de'
1831, - Manoal da Fon<seoa .Lima e ,Si! I'a. 
Aoha-se no Diario Ji'luminense n. 11 I, vol. IS,

A. VISO DE 27 DE OUTUBRO,

1mp.- avulso.

IIlm, e Exm. 5lr" '- ~ Rêgencia; cm nome rio
Imperador, lendo pre~llte o officio n. 26, do
ex-Commandante das Anuas dessa Prol'incia,
dando conta dos indj \'i'uuns alistados 'o COI pos
de " e 2' linha do Exercito que se jul"ão COOl"

prehen dido" no· art. 10· da Garta tle Lei de ~4 de
no "embro de' 1850; manda rerncltr.1' a V. Ex, a
rcla9ão das praças que se acha'vão elD justifioa·
ção de serem estrallgcil'os.~ n:fim de qUI: V, Ex.
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lhes deura na conformidade da ci.tada Lei, Jican
d~ I)a jntelJigencia de que o Tenente de l'jinha
l!namazo Pinto da Vciga; io(Jicado CPIDO estran
l7&iro, Jlão e tá nesse caso. Deos gllarde a V. Ex.
]<Ílacio do Rio de Jaoeir.o, em 27 de Outubro de
185 .. ..-l.\'Ianoel da Fonseca Lima e 8ill'a. -8r,
CancUdo ..José ·de Araujo Vianoa. - Acba.se no
Diario. Fluminense n. 11,1, vol. 1.8.

AVISO PE. 27 DE OUTUBRO.

Manuscripto.autluintico,

A Regencia, em nome do Imperador, ha por
bem que V. S. mande fazer as 24 correntes de
que trata o seu ameio datado de hontem, con
cerlar as antigas, e'o mais que julgar necessario
para segurança dos malfeitores. Deos guarde a
,V. S. Paço, em 27 de Outubro de 183J. Diogo
Antonio Feij6._Sr. José Paulo de Figueirôa .Na
buco Araujo. - Ao!l(l·se ti fi. 119 v. elo Liv. II
da ,Côrte TlaSecretal'ia~da Justiça.

AVISO DE 27 DE OUTUBRO.

, la,lluscripto aulhentico.

Para evi"ar-Ee.a ignoranoia de malfeitores exis
.lentes oa Cadêa, que cMtumão dirigir insultos
,llos Guardes I l\lunicipaes, convém que Y. S. en
cal'l'~gue ao Juiz ,da dita <;;adêa, e a mais alguns
que observem os que praticãoJaes actos illegaes,

que, no casQ de n.ão quererem descobrir os de
Iinquent~s, s,ejão pro.cessados como deso1Jedien
tes, afim de que a impu~1Ídade nã@ exaspere aos

.1I]es!Ilos Guardas l.\'Iunicipaes, cujas G.onseqtuen·
Qias ,palIem SOl' desagradavei" Deos guarde a V.
.S. P<l\:o, em 27 de Outubro de 1851. -.Diogo
íAntonio Feijó:-Sr. José Paulo de Figueirôa Na
buco A.raujo. -_Acha-se fi (l. J97 do Liv. aberto
a? de Junho do 11I8smo anno pU1'a o registo da ex
fincta Ca~a da Supplicação, e d fi. 1 19 v. do I 10

da Secretaria da J tL.!tira.

AVISO DE 27 DE OUTUBRO.

Manuscripto nuthentico..

Foi' presente á R!lg~l)cia o ameio de V. S. de
25 do corn:nte, em que participa e tarem I)on
oluidas as devassas que tirou em cqns~que.ncia

-dos acontecimentos do 25 c 28 de Setembro pas
sado, nos guaes farão pronunciados varias indi
vidüos, e a mesma Regencia manda, em nome

110 Irnpel'ador, que V. S. faça pl'oceder 'ris dili
gencias necessarias para a prisão dos culpados,
a~m rle que se não tornem illuso,rias as disposi
~oes de 'Direito, e não fiquQm impunes taes de
hetos com manifesto prejuizo da Sociedade. Deos
guarde a V. S. Paço., -em 27 de Outubro de 1831.
-:- Diogo Antonio F,eijó. - Sr. Nicoláo da Silva
Lisboa. -- 4cha-se d fi. 120 tl. do Liv. 11 0 da
CÔ1'fe na Secretaria da Justiça. .

AVISO DE 27 DE OUTUBRO.

.ItDp. avulso.-

. IlI.rn. e Ex:m. Sr. - Achando-se lIS quatro Pro
Vlnelas de S. P a~lo, Santa Catharina, Goyaz ~

Matto -G rosso cm circumst'1I1c)US assaz critica,.s
por falta de meios para occorrerem ús suas in·
dispensa veis de5pezas, visto a escass~z ?as suas
I'endas como bem mostrão os 01:Ilt:IOS 1I1cl usos, .
dos Presidentes e Juntas de Fazenda respectivas
ns. 2 e 22, e 15 da, -primeira, n: 51 dª. segunda,
n. 48 da terceira, e n. ?8 da qU<\I:ta : determinou
me· a Kegencia, em nome do Imperadur, que to
dos sejã() levados ii Assembléa Geral Logblativa,
c@m os mais popeis concernentes, afim de que

.se tome em consideração tãl) gl'ave urgtlncia, e
se possa acudir de remedia efficaz, como pede o
assuOlptO. O que Cl1Olp~O rogando a V. E~. qu~,

por bem dc um Uio Importante negocIo, seja
quanto antes tudo presente ú Camara dos 81'S.
Deputados. Deos guarçle a V. Ex. Paço, cm 27
de Outubro de 1831. - Be1'l1ardo ,Pereira de
Vasconcellos. - Sr. Antonio Pinto Chiohorro da
Gama. - Acha-se no Dim'io Fluminense n. 128,
vol 18.

AVISO DE 27 DE OUTUBRO.

I.n;p. avulso.

111m. e Exm. Sr. - A Regencia, em nome çio
Imperador, manda remetter a V. Ex. o amcio in·
cluso por copia do Juiz de Paz da Freguezia de'
Japoré,. dessa Provincia, datado de 21 lle Agosto
ultimo, no qual expõe a connivcncia que exi te
entre o Juiz de Poz ria Freguezia do Brejo do
Salgado, Francisco de Pau la Pereira Pr'oença,
e dous indhiduos ali chegados do Reconcavo ria
Babia, chamados os l\1eirelles, os quaes tem pro
curado dis5cminar"rinl!idades entre os Brazilei
ros natos e a1loptiyp , S!HA que o dito Juiz de
Paz désse providencia <llguma, antes pelu con
trario tem feito espalhar por seus emissarios
que e pretende cativar os pardos e pretos livre..s :
e ha por bem recommendar muito a V. Ex. toda
a -actividade e energia em fazer perseguir os
malfeitores, e re ponsabilisDr as Áutoridalles
conniventes com elle's, ou omi as nos eu de
veres. Deos guardc a V. Ex. Paço, em 27 de Ou
tubro de 1831. - Diogo Antonio Feijó. - Sr.
Pre irlente da Provincia de ~iil)a Geraes . ..,......
Aclta-se no Di((rio Fluminense n. 155, vol. 18.

,
,AVISO DE 28 DE OUTUBRO.

eoII. Plãncher.

Illm. e Fxm. Sr. - Tendo a ~egencia, em
Aviso de 13 do corrente, participado a V. Ex flue
o Provedor de Saude deste Porto obrou em con- •
formidade tio S 13 do Regula menta de' 17 de
Fevereiro de 1 !hg, quando sujeitou a quarentena
a Polaca Bespanhola Santiago, que havia chega
do dos portos do/JVediterraneo, e II con~ignação
de Nuno 1\1a'ria de Seixas: a mçsma negencia,
ponderando ~obre este objecto, ha por bem, ~m

nome do Imperador, declarar a V: .Ex. que o re
ferido art. 13, que manda fazer 6 dias de qua
rentena ás embarcações vindas do l\Iediterraneo,
e Levante, incluso Gibraltar, tinha elD vista a fe
bre amarella;que então reinava naquelles luga-
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res; mas quc, n?-io sendo actualmente suspP.itos
aqueltes portos, nem se elicontrandCl a bordo das
embarcações dali vindas doentes que possão dar
contagio qualqucr, cumpre que nãu se execule
litteralmente o referido artigo no que pertence
á sua primeira parte; substit'lin<!o porém quan
to -á seg\lnda~ 4cerca das embarcações que se
'communicilrão com qULllquer navio que hou ves
se par lido ue porlos infecciollad?s. Deos gULlr
de Ll V. Ex. P<llacio do Rio de JLlneiro, em 28 de
-Outubro dc' 1851. - ./nsé Lino Coutinho.
Sr. JOLlquim José Pinheiro uc Vasconcdlos.

AVISO DE 29 DE OUTUBRO,

Imp. a\'ulso.

Fique V. S. na illlellig'encia ue que os Em
pregados nessa Alfandega, que, por escala do
serviço LI \.!nicipal, deixLlrem de ,::('mparecer ús
suas obrigações de veráõ ser abonaclos dos scus
vencimentos, não se reputando faltas as que
por tal motil'o fizerem. Deos gULlrde a V. S. Pa-

, b "ço, em 29 de Ontu 1'0 de 1831. -Bernardo Pe-
reira de Vasconcellos. - Sr. Conselheiro Juiz
da Alland ega.

Nu mesmo sentido se expetlil'ão Portarias ao
Conselho da Fazenda, Casa da Moeela, Adminis
tração de Di I'ersas Rendas, e Director da TJpo
graphia Nacional. - I1clza-se no Dial'io Flumi
nense·lI. 106, vol IS.

AVISO DE 29 DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

Foi presenle iI Regeneia O requerimento de
José de Ganis, em qu'c se qlleixa de SCI' conscr
vado na prisão ha 54 meles pelo crime de achada
d'arlTla, sem que até hoje lhe sPja possi,'el obter
livramento Oll contlcmnação. Ig-ualnlente foi pre
sente a infurmação ,que V: S. de-u a tal resp~ito;

e de tudo se collige que, seja qual mI' a causa, é
irtllubitavd quo.;J. ~orte ele alguns presos é deplo
'favel, e que difficil é lle5cu\par o dcleixo dos en
carregados da Adl~l!lJistrução da Ju, tiça em CLlSCS
'semc\hante~, e que,se cscapill'ão a\g-urnas cxpres
·sões descornedidas ao upplic;lnLe, del'e-se tam
bem dur desl'onto' ú descspcrução: Depois de 8
de Janeiro do corrente anno, em que sc publicou'
o Coeligo Criminal, ;, pena elo ;;rime de (IUC he
arguido o sllpplicartle não podia cste .der-sc a
mais de se,senla dias ele pri,ão, e multa corres
pondente ii metade ,io tempo, caso em qne pela
Conslitl:ição o rúo de'êr<l lil'rar-,c solto; e e
esle por ignorancia não teru reclamado pelo be
ncficio outorgado pelo art. 50Ç) elo meSHlO Codi
1)0, n~o derem os ~lagislrad(ls prel'alercm-fe
della p.lra consel'var enCarcerado um de. gr;lça
do que j.imai- póde ser con-lonlll,\.'10, ,em injn 
liça, ('11J pena igual:i que jil tem soffdtlo, e.sc o
e:LLl<!o do' [lrul;esso parece llnllJaray"r a CjlJe o
suPpl'c;ll1te s'eja prl1nlpl.,mcnte relaxado (la pl'i
são, a COII.titui\,ão e o Codigo rêclamão que o
me mo não seja sacrifica(10 a rormalidadcs di;-

pensavcis, quando estão dc encontro com ajus.
tiça: manda portanto a mesma Regencia, em
nome do Impei-ador, que V. S, faça saber aos
Magistrados que, em casos semelhantes, li Cons,
tituição e o Codigo Criminal devem ser obser_
vados, não obflante a falta de ccrtas formalida_
des que obstão a sua inteira, ponlual e prompla
execução. O que se lhe participa para Sua intel.
ligencia. Deos guarde a V, S. Paço, cm 29 de
Outubro de 1851. - Diogo Antonio FeijÓ._
SI'. José Paulo ,le Fig-ueirôa ~abuco Araujo. _
A cita-se 1\0 Dial'io Fluminense n. 107, vol. 18.

AVISO DE 29 DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

111m. e EXIll, Sr. - Devolvendo a V. Ex. a!
duas representações da Junta da' Fazenda da
Provincia da Parahyba do orte, que me forão
dil'Ígiuas com o Aviso de 22 do corrente mez,le·
nho de communiear a V. Ex. , p,lra mandar res·
ponde)' ús referidas representações, que o proce·
dimento da Junta, em mandar fazer suspendera
Felieia no Rodrigues da CoDGeição o pagamento
do meio soldo, he fnndado em Lei,e portanto de·
ve pel'manecer, assim como, por ser legal, com·
pre quc abone os respectivos soldos ás "iuvas

, dus Officiaes comprchendidos nas II i. posições da
Lei de 6 de Novembro de IS27, e Decreto de 6
de Junho da corrente anno, abonando ao Te·
nente-Coronel de 2' lillha Francisco José de
Avila ÍHttancoUl't, em quanto estiver no Com
mando interino das Armas da Provincia, ares
pecti va gratificação do commando d·as armas
e as forragcns correspondentes ás cavalgaduras,
que competem ii slla patente cm exerciGío. Dco!
guarde a V. Ex. Paço, em 29 de Outubro de
-1831-, - :\lanoel ôa Fonseca Lima e Silva.
Sr. Remado Pereira de Vaseon.::ellos.-Acha-sl
no Diario Fluminense n. I 12, rol. IS.

A.VISO DE 29 DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

111m. e Exm: SI'. - Ha"endo a Regencia, em
nome do Imperador, pOi' Decreto de 1 I de Ou
tubro presente, ii vistil do que pondcrúra o ante
cessor de V. Ex. em <eu offieio n. 15, de 18 de
março deste anno, disp~nsado o Coronel do Es·
tado-1Haior, Visconde de Ca~lru, do commnndo
da fronteira do llio Pardo, o participo a V. Ex."
afim ele 'lue lhr. mnnde logo suspender o ,'cnCI
mento 011 gratificação que por tal titulo percebe,
Cllcarre'·antlo V. Ex. o dito commalldn, ou ao Coo
ronel el~ [)o ll""'imento de Cu\'allaI'Í3 tle 2'linha,b ,
ou a oulro Official dc sua ()scolh~, sem que por
elle possão perceber g-ralificaçáo alguma.

iUanlla ii I\(ogenc:a, além disto, que V. Ex.
facu tambem uspellllcr ,I graLificação que, pdo
co'mmando do Hq;'ísIO dc Santa VictfoJ'ia, se ab~'
na an ~laj(ll' do Regimento n. 59, de Cu "allana
de 2' linha, 'Joaquim José dc A~drade e Vas'
cón,;cl~os, empl'l'gando V. Ex. neste oommando,
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ou o mesmo Major, querendo, ou qualquel' ou~
Iro Omeial, sem vencimento de gratillcação ;
praticando V. Ex, o mesmo ,com o Capitão Joa
quim Pedro de Almeida, que eSlú, no~ comman
do do Registo do Porto dessa Capital, sendo
'substituido, ou por um Official dos ávulsos, ou
por um' iuferior.

Ordena outrosim a Regencia que V. Ex.
mande tambem suspender os vencimeutos ele
etapes o carne, q,ue até agora indevidamente se
tem ahi abbnado a VOl'ios Ofliciaes de 2' linha,
não só porque unicamente pertencem aos Majo
res e Ajudantes ue 2" linha cm cífectivo serviço,
como porque uma tlio abusiva prati,ca não he
fundada na Lei.

E porque na Cô;:te he tIue devem estar os Ofli
ciaes do Estado-lUaiõr para serem empregauos
segundo o seu pre,:timo, cumpre que. V. Ex.
intime aos que ahi estão desempl'ég'ados que a
preferirem o eontinuar ti residir nessa Provincia,
que I1cão considerados como com licença, abo
nundn-se':-Ihes, na conformidade da Lei de 24 de
Novembro do anno proximo passado, metade uos
seus respectivos soldos: o que tudo participo a,
V. Ex. para seu conhccime)1to e expedição das
ordens. Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio de
Janeiro, em 29 de OutubL'O de 1831. - lVI.1noel
da Fonseca Lima e Silva. - Sr. l\'lanoel Antonio
Gall'ão, - Acha se no Diw'io Fluminense n. ll{r,

vol. 18.

AVISO DE 29 DE OUTUnnO.

Manuscl'ipto nuthentico.

A Regencia, em nome do Imperador, maRda
remelter a V. P. Rma" o ref]ucrimento inclnso
de Frei Thento!lio ue Santa I-IuIl1iliana, para
que V. P. Rma., depois de ouvir os Ex-Provin
ciaes que se achaí'em. presentes, informe sobre o
Breve que o supplicanteobtev.eda Santa Sl~ Apos
tolica para goz·'r dos privil.e~ios 110 EX-PI'ovin
cia!. Deos guarde a V. P. Rma. Paço, em 29 de
Outubro de 183!. - Diogo Antonio Feijó,
SI. Prol'inchll dos Religiosos Franciscanos 
Aclta-se li (l. 121 V. do Liv. 11° da Côrte lW SeC/-e-
tal'ia da J uslif.'a. \

AVISO DE 29 DE OUTunRO.

l\1anuscripto aulhentico,

Accusan,lo a -recepção do oflicio ue V. S., da
tado de 20 Jo concnte, com os tlocumelltos n
que nelle se rufere, não posso deixar de ponde
rar a V, S. que, tratando estes dc pretos imp'lr
t~dos ,no Brigu(: [obo, e mesI110 o :\. viso expe~

dldo pel-a Hep<il'tição da Fazenda, em virtude do
q,ual fez entrega a ~osé Maria da Silva 'dlls refe
ndos pretos, não se ac1la ainda salisfeito o que,
por Aviso de I I do éOI'I'cnte, se oxi1:)io dll V, S.
relatil'amente ao' Af'ricanos enconlrados a bordo
do Br'igue Tn\iano, e ue flue V, S. f'ez ménc'ão no
seu omeio ue 3 de Selenlhro passado ;'Cll1;lprin
do. portanto que V. S., em execução Jo citado
AVISO, dê os escltll'ecimelltos nelle apontauos.

Deos guarde a V. S, Paço, em 29 de Outubro de
183 J. - Diogo Antonio Feijó, - SI', Lucio Soa
res Teixeira de Gouvêd.-Aclta-se cl {l. 121 v. e
122 do Liv. I 1° úa Côr'le na Secretari(( da Justipa.

PORTARIA DE 31 DE OUTJJ.nRO.

Mnnuscripto nulhenlico.

,l\landa 'l, R~gencia, em uom!! do Imperador ~
p.ela Secretal'la de Estado dos Negocios da Jus
tiça, declarar ú Camara lVIUllicipal desta Cidade

- para sua int,elligencia e exewção, e e;n respost~
ao seu omclO de 27 do corrente, que a mesma
Cama1'a poderú utsig'na,' as companhias de Ca
vallaria é secções e1ellas em qualquer Jistricto
onele lhe conste, petos ~uizes de Paz respectivos:
havendo numero sulTiclente ue Cidadãos em cir
Ct~l:nstan~ias de s?rem a clles admillidos, e que
alws rlHlltg COlHem lectarar, Palacio do Rio de
Janeiro, em 51 de Outubro de 1831. - Dio""o
AntoniJ Feijó, - Na mesma conformidade a ~o
uas as Camaras Ja Pl'ol'incià tio TIio de Janeiro
omittiqdo- e as palavras-em resposta ao seu of~
ficio de 7 do corrente.-A clza-se d {l, i 23 d'J Liv.
J I' ria Côrte 71a Secretaria da Jastifa.

EDITAL D'E 31 DE OUl'UlIno.

Imp av,ulsu.

Francisco José Alves Cameil'o, Desel1lblll' "aelOl' ela
Re:açâo ela Bahia, com e:rel'cicio na Cas~ da Sap
plicação, Ajudallte do. Intendente Ger'al da Poli
cia, Encal'l'êgado de todo o ea;prd,iente do mesmo'
lugifl', e Presidente da Junta Policial desta Côrte.

Faço saber quc pela Junta Policial forão ap-
provadas as seguintes [lroYidencias :

J,' Que, tendo sido detel'minado por Decreto
de 5 de Ou~ul.lI'O do corrente, o padriio do tope
nacional, e tel\dll-Se notado ain'la algum deleixo
em algulls €idadiios Brnileiros, que continuão
a usai' de tope de pa Irã'1 divcrso do marcado no
mcsmo Decrt'lo, todos os Juizes de Paz l'eCOIU
meudern aos COI-llmandantcs ele Esquarlras que
pl'endliO, COIlH! em fiagrante delicto~ todos os di
tos Ciuadãos B,'azile'l'os que fôrem encontrados
com tope de padrao' eliffercnle uo marcado no
dito Decreto; 2', que, ha,'enrl0 alguns inclil'iduo~

nascidos cm Porlugal e seus dominios, que, ten
do vindo pal'a o BI'a1.il clepois da Independen'~ia,

e não seudo pOl' isso Cidadãos Brazileiros, se
julgão laes, e pc.r isso tl'azem o tope nacional,
só pelo faclo de havcrcm jurado a eOIl liluiç,iO
do Imperio, se lhes ad virta por E,lital que não
só esse;;; como quaesqllel' ontl'os estrallgc)ros,
cstão sujcitus ii [lllnaS do art. 30 I do Codigo
Crill1in.al, e se l'ectJmmende aos mesmos COIl1
mandantc,; de ESf]lIadra 05 [1relluão em flagran
te delicto encOnll'"nrlo-o' com o topc nacional;
3', que U,' DlesnJa f'Úl'Illa pl'()ndão, 1;0010 em fla
grante, aos- Al'ricnnO:i libcllOS, cham;,doê de na·
ção, que, oão sendo Cidadãos Bl'azileil'o , na fór-,
ma Jo § {1°, ar!. 6"., titulo 2' d" Constituição,
não podem fULcI' uso do tope n,;lcional, quando
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os encontrem col11 o dito tope; (~', que, feita a
prisão, os Commaodaotes das Esquadl'as -<:18m
immediatamente parte aos Juizes de Paz para
lhes fórmarem o processo summario; 5', que
igualmante prendão, e fação conduzir logo ao
Calabouço para sofIrerem as penas da Lei,
quaesquer escravos que fôl'lm encontrados com
o tope napiooal, visto que tal distioctivo lhes
não pertence. E para que chegue ao conheci
cimento de todos, mandei amxar o presente
Edital e publicar nos Jornaes. Rio, 51 de Outu
bro de 1851. - Erancisco Jo~é .:lhes Curneiro.
- Aclta·se no Dial'io Fluminen;e n. 108, vol. 18.

À VISO DE ~1 DE OUTUBRO.

.Imp. avulso.

Manda a Rege'ncia, em nome do Impel'adcr ,.
pela Secretaria de Estado dos· egocios da Ju,ti
ça, declarar á Camara Municipal desta" Cidade,
para sua intelligencia e execução, e em resposta
ao seu omcio de 27 do corrcntn, que <I mesma Ca
mara poderá designar <IS companhias rle Caval
lada e secções della , em qua Iquer districto onde
lhe conste, pelos Juizes de Paz respectivos, havei'
numero sul'ficiente de cilladão. em circum tan·
cias de serem a clhs admitlidos, se por algum
dell~s não ti I'erem sido teitas as designações a

. tal respéito, sem para isso ser necessario esperar
por novas declarações, aHm de nJo haver demo
ra na sua organisação, quI.: aliús muito con
vém accelerar. Palucio do }lia ele Janeiro, e~n,;;1

de Outuhro de 1831. - Diogo Antonio Feijó.
Açl(a-se, no Diario Flum.ínense n,. 1 q,8,,'Vol. 18.

AVISO DE 31 DE OUTUBRO.

Imp. avulso.

Nesta data tenho expeJirlo as necessarias or
dens á casa de Samuel Phili.p· e Comp. , em Lon
dr~s, para o pagamento dos vencimentos do En
cal'l'egado de Negocios interino, e Consul Geral
em Boliv-ia, Antonio GODç,ahes da Cruz, confor
me o Aviso de V. Ex. de 29; e em consequencia
90 de la tambem o preveni para que no primeiro
pagamento que houvel' .de fazer ao Secretado ela
Legação em Roma, Fran isco Moniz Tavares, se
dpscontem L. st. I" 2" 6" incluidas de mais na
letra ultimamente paga pelo seu ordenado do 5°
quartel deste anno. Deos guardc a V. Ex. Paço,
em 31 de Outubro de 183). - Bernardo Perei
ra dc Vasconcellos. - Sr. Francisco Carneiro
de Campos. - Acha-se no Diario Flt,millense n.
109,);01. 18.

CA.RTA DE L:EI DE 31. DE OUTUBRO.

ColI. Braz.

A Regencia, em nome uo Imperndor o 81'. D.
Pe,dro II, faz saber a todos os snbditos do Im
perio que a Assembléa Geral Legislatiya decr.e
tou, e ella sanccionou a Lei.scguinte:

Art. 1.' O Ministro e Secretario de Estado dos

Negocios da Guerra fica autori ado a despender
_po .aono financeiro do 1° de Julho de 1851 ao
ultimo de Juoho de 1832 na Provincia de PCr.
nambuco:

Com o Trem, a quantia de 31 :03):tj) 250.
Com o Hospital MiliJal', 14:000:tj).
ArL 2.' As quantias meóeionadas no artigo

antecedente serão detIuzidas das sobras que se
derc.m nos tlifIerentes arlig.os tle despezas· COD.

sigoadas ti Rep,artição da Guerra pela Lei 'de 15
de Dezembro de 1830. / . '

Manda, portanto, etc. Dada no Pala cio do Rio
tIe Janeiro ,. aos 51 tIe Outubro de 1831, 10' da
Iodependeneia e do Imperio. -Francisco deLima
e Silva.-José da Costa Carvalho.-João Brau.
lia Moniz. -i\lanoel da Fooseca Lima e Silva.
Com os "egistos competentes,

CARTA DE L:EI DE 31 DE OUTUBRO.

Coi!. Braz.

A I;tegencia, em nome do Imperador o SI'. D.
.Pedro II, fuz saber a todos (\s subditos do Impe·
rio que a ARS mbléa Geral Legislati Vil decretou,
e ella sanccionou a Lei seguinte:

ArL 1.' Fica concedida ao Minislro e Secreta·
rio de Estado dos N~gocios da Guerra autori·
dade de applicar a .'luilntia de 15:7q8:tj)60o rs.
para as despezas do corrente ~nno finaQceirona
Provincia do Espirita San to.

ArL 2.° :esta qbantia será tira~la das sobras
que se derem nos difrerentes ar'tiS"os de despeza
consignados á. Reparli9lio da Guerra pela Lei de
15 de Dez.embro áe 1830.
, l\landa, portanto, etc. Dada no Palacio do.Rio
Janeiro, aos 31 de Outubro dc 1831, 10° da ln
dependencia e do Imperió. - Francisco de ~i·

ma e Silva. -José da Costa Canalha. -João
Braulio Moniz. - l\lanoel da Fonseca Lima e
Silva.-Com os registos competentes.

.CARTA DE LEI DR ·31 ~E OUTUBRO.

ColI. Braz.

A Regencia, em nome do Imperaçlor o Sr. D.
Pedro II, faz sabe.r a todos os subditos do Impe·
rio que a Assemhléa Geral decretou, e dia sane
cionou a Lei ~egainte:

art. unico. Cada mm dos Juizes do Crime des·
ta cidade"vencerá o ordelíado de I :60o:tj).

Manda, portanto, etc. Dada no Pala cio do Rio
de Janeiro, aos 31 de Outubro d~ 18:», la· ,da
Independencia e do Impcl'io. - Fra,)1ciSCO de
Lima e Silva.- José da Costa Carvalho. _JoãO
Braulio l\~oniz. - Diogo Antonio Feijó. - Com
os registos compe.telltes.

DECRETO DE 31 DE OUTUBn9·

Coll. Braz.

A Regencia, em nome do Impo,raclor o Sr.,D.
Pedro II, ha por bem sapccionar e mandar que
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DECRETO DE 31 DE OUTUBRO.

Col!o Braz.

~ Regencia, eh1 nf)me do ImpCl'adol- o Sr. D.
II, eancciona e manda que se e'xecute a sr-guinte
Resolução da A,sembléa Geral Legislativa:

Ar!. 1.· Os officiaes militares naturaes ou do
miciliarias na Provincia C'isplatina, que adheri
rão ú causa do Brazil , conservando-se no Exer
cito do II11peri() quando a -mesma Pro,-incia dcl
lc se separou, em virtude da Convenção Preli
minar de 27 de Agosto de 1828, são Officiaes do
dito Exercito, ç come taes tem Jireito aos ven-

, eim 'nlos que lhes competein.
AI'!. 2.· Ficã.o der(lgadas as ordens em con

trario.
~hnoel tla Fonseca Lima e Silva, ctc_ Palacio

do Rio de Janeiro, em 31 ele OU,tubro de 1831 ,
la· da Indcpentlellda e do lmperio. - Francis
co de tima e Silvn. - José da Costa, Carvalhq.
Joüo Braulio 1\10niz. -l\'lanoel da Fonseca Lima
e Sil"a.

se execule a seguinte Resolução da Assembléa
G'eral Legislativa: J

Al't. I.· O anno para as contas das Camaras
Municipaes do Impcrio será contado do I·' qe
Outubro ao ultiino de Sêtembro.

Al'l. 2.° Estas contas se acbaráõ n'as Capitaes
rIas Pro vincias no dia I ° de Dezembro para serem
apresentadas aoS Conselh'os Geraes; e as da Pro
vincia onde esti ver a Ca pital do Imperio serão
enviadas á Secretaria de Estado dus NegQclos
do Imperio, para se remelte'rem ú As'semblb"
Geral Legislativa em seu de~idf) te/ppo.

Art. 5." As Camaras devem balilnceai' exacta
mente suas contas; contenrio as da rece!ta: 1·,
quanto effectivamenle se arrecadou; 2°, a que
anno pertence;, 5°, quanto se deixou cje cobrar;
4', se estú a divida em exeçução ou fali ida. E na
conla da despeza: 1°, qúnnto se despendeu e em
que; 2,", a qU,e anno pertence; 3°, qual seja a sua'
divida passiva. '

Art. 4.° No'balanço se devem notar marginal
mente as Jisp osiçõe~ legisla ti vas que a li torisão
as Ca<narasl para a su'a receita e desfleza, reLtlet""
lendo-se certidões dós Accórdãos, Mandados e
Posturas, que legalisão as mesmas despezas, mi·
nistrando-se aos Censelhós Geraes todas as in
formações e documentos que por elles fôrem exi-
gitlos. ,

Art. 5.° As Carnaras que 'não cumpl'.irem a
presente disposição serão .mu1tas1a's pelo ~linis;'
Iro e Secretario de Estado dos Negocios do Im
perio nesta Pro vinci a, e nas outras pelos Conse-
llíos Geraes,' na quantia de 40 a 120:t/J rs. " pa
gá p"O ratw p~loô bens particulares dos Vereado
res culpados, applicada para as despezas dos j}lu- :
nieipios, e'arrecadada pelos respectivos Procu
radores. Na mesma multa incorrei'úõ, e do mes
mó mo(~o as 'Camaras 9ue não cumprirem. as
glosas feitas pelos Consclhos Genies da Prol'ln
cia. Na imposição da l1dulta se tedl muito em
"ista as pf.lsses,dos militados.

A1't. 6:° Ficão rc\ ogadas todas as Lcis em
contrario.

José Lino Coutinho, etc.- Palaeio elo Rio de
Jandro, em31 deOutubrôde 1831, 100daIn-'
dependencia e do Imperio. - Francisco de Lima
eSilya. - José da 'Costa Carvalho. -Joã JBrau
lia Moniz, - José'Lino Coutinho'.

DECRETO DE 31. DE OUTUIlRO.

". ColL Braz'.

A. }legencia, em nome do Imperador o.Sr. D.
Pedro II, ha por bem sanccio'nar e m, ndar que
se execute a s.egl~inte Resplução ela Assemhléa
Geral Legislativa:

ârt. I.· Em 21 annos compIe'tbs termina a'
minoridãdc, e se he habilitadd 'pJra to.tIos o actos
lIa "ida ci vil.

ârl. 2, ° Fica' revogada a Legislação cm con-
ll'ario. -

José Li;no Coutinho, etc, Palacio 'do R~o de
J;Jneiro, cm 31 de Outubro de 183 J, 10° da In
dependencia e do Imperio. r- Francisco de Li·

ma e Silva. - José da Costa Can-alho. - J oãó
Braulio !\ioniz. - José Lino éoutinho.

I----
DlwnETO illl 31 UE ÕUTUIlRO.'

ColL Braz:

A Regencia, em nome do Im'perarlor o SI'. D.
Pedro II, s!lncciona e manda que se execute a
seguin te Resorução da Assembléa Geral Legisla'-'
ti via. :

Art. uóico, Fica concedida a Anna Maria de
Jesus a metaue do soldó que percebia ·seu. fina
do m:ll'ido, o Cil'Urgião-Mol' do extinclo Regi-
men to de Santa Calharina. '

Manoel da Fonseca Lima e Silva, etc. Palacio
\ d'O Rio de Janeiro', em 51 de Outubro de 1831,

10° da Independcncia e do Imperio. - Francis
co de Lima e Sill'a. - José da Costa Carvalho.
- João Braulio Moniz. "':'l\ianoel da Fonseca
Lima e Siha.

DECRETO DE 31 DE OUTUIlRO.

Coll. Braz.

A Regencia, em nonie do Imperador () Sr. D.
Pedro II, sancciona e manda que se execute a se
guinte Résolução ela Assembléa Geral Legislativa:

Ar[. Ilnico, Manoel JO'sé Eduardo Vaugien é
Cc,pílão de Anilharia do Exercito do Imperio do
Braz,il.

l\fanoel ela Fonseca Limà"e Sil'va, etc. Palacio'
do Rio de Janei,l'o', em 31 deiOuiubl'o dc 1831,'
10° da Indl!Rendenciá e do' Imperio, -FraJicíGCO
de Lima e Silva.--José ria Costa Carva1ho.-João
BrauJio Moniz.-~1anoel da Fonse-ca Lima e Sil va.

DECRETO DE 31 DE OUTÚllRO,

Coll. Br"az.

A Regcncia, el1! nóme do Imperadol' o Sr. D,.
Pedro II, sancciona, e manda que se execute a
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seguinte resolução da assembléa geral legisla
til'a:

O Govemo fica autorisado para manllar pagar
a José Antonio de OliveiJ'a Guimarãr.s, filho do
fallccido Coronel 1~1anodJosé d,~ Oliveira Gui
marães, os soldos atrazados que o dilO Coronel
deixou de perceber, quando Major de Cavallaria
de Milicias de pjracalú, ii razão de 2!i:t/:J rs.
mensaes, liegundp a Provi,ão de 24 de Setem
bro de 1798.

l\lanoel da Fonseca Lima e Silva, ele. Palacio
do' Rio de Janeiro, em 51 tle Outuhro de 1851,
lO·, da Indcp,'ndencia e do Imperio.-Francisco
de Lima e Silva.-José da Costa Carvalho.-

, J <7'ão Brôulio Moniz, -nlanoel da Fonseca Lima
e SilYa.

LECRETO DE 31 DE OUTUllRO.

CoI!. Braz.

A Regenei5, em nome do 'Imper~dor o Sr. D.
PP.dl'O II, sanccinna, e manda que se execute a
seguinte resolução da assembléa geral l~gisla

tiva :
Os ernpregauos da exlincla Reparlição do

Commi 'sariado que se c!cIJ.l1'em conOl'mados por
Aviso da Secretaria de E lado dos NI~gocios da
GuelTa, conlinuarúõ a receber os sens ordenados,
até qne sejão empregados em outras Rep'lrli
cões.
• lIlanoel da Fonseca Lima e Silva, ele. Palacio
do Rio de Janeiro, erÍ151 de Outubro de )8151,
10· da Inllependcncia e do IOlperio.-Francisco
de Lima e Sil va.-José rIa Cosla Carvalho.
João Braulio l\louiz.-Manoel da Fonseca Lima
e Silva.

DECRETO DE 31 DE OUTUllIIO.

CoII. Braz.

A Regencia, em nome do Imperador o Sr. D.
lledro II, ha por bem sanccionar P. mandar que
se executc a segninte Resolução rIa Assembléa
Geral Legislativa: ,

Art. unico. José da Costa - Freire de Freitas,
natural da Cidade do Rio de Janeiro, está no go
zo dos direitos de Cidadão Br3zileiro, e como
tal continuarú no excrcicio do seu posto.

José Lino Coutinho, etc. PalaGio do Rio de Ja
neiro, em 51 de Outubro de 1851, la· da Iorle
pendellcia e do Imperio. - Fra ncisco de Lima
e Siha. - José da Costa Carvalho. - João
Braulio Moniz. -José Lino Coutinho.

DECRETOS DE 31 DE OUTunRO.

Coll. TIraz.

Forão sanccfonadas diversas resoluções da As
sembléa Geral Legislati vã approvando varias oa
turalisações, e em consequencia se pa~sárão De
cretos, em 51 de Outubro do conente anno, e são
os seguintes: -

David Jewet, natural dos Estados-Unidos.
.Jonathas Abbot, natural de Londres, e residen

te na Bahia.

Julio Frederico KOtller, nalural de l\Iayença,
Bartbolomeo Bartbl1lazzi, nalural de eneza.
Tbomaz B. Tilden, natural dos Estados-Uni.

dos d'America. ".
José Pereira de Azevedo, natural do Porto,

casado com Brazileira, e residente na Provincia
do Rio Grande do Norte.

Antonio Carlos Figueil'a -de Figueiledo, natu
ral do Reino de Porlugal.

José Vno Coutinho, etc. P~lacio do Rio de
Janeiro, em 51 de Outubro de 1851, 10· da Inde
pendencia e do Imperio. - Frnncisco de Lima e
Silv-a. - J.osé da CosIa Carvalho. - Jeão Brau·
lio Moniz. - José Lino Coutinho.

3 DE NOVEMllno.

Coll. Braz.

FALLÀ com que a Repencia ,.em nome de S. 111. o I.,
encerrou a sesõão da A ssembléa Geral Legisl/[.
tiva, no dia 1· de Novembro de 185 I.

Augustos e Dignissimos Senhores Representan
tes da Nação.

No momento em que termina a presente ses·
são, os negocias do Estado offerecem um aspecto
menos desagradavel aos. amigos das Liberdades
Publicas. .

Nassas relações de paz e amizade com as Na·
ções de bum e outro HemisÍ'berio cOlltinuão sem
alleração.

Algumas Potencias tem jú reconhecido o SI'.
D. Pedro II, havendo os Estados-Unid.os da Ame·
rica de novo acreditado o'seu Encarregado de
Negocias, e he de esperar que Sl~ l'ealise o reco
nhecimenlo dos outros Estados, .attenta a justiça
do mesmo Augusto Senhor, e os imprescriplÍl'cis
Jireitcs das Nacões.

No interior; Lei eobra o seu imperio; e se os
partidos desencontrados, aspiraçães illegacs,
paixões violentas, arrastão aqui e ali a licença, e
produzem commoções, a Nação ns repetle e de
testa, com'o fataes percursoras da anarquia e des·
potismo. O Brazil se recordarú sempre grato dos
revelantes serviços prestados pelos Gual'das Mu·
nicipacs, olliciaes, soldados, e outros bravos mi·
litares; estes dignos brazileiros tem arrostrado
por toda a parte os maiores ÍJerigos, esquecidos
de si, e só tendo por diante o que lhes merece a
sua Patria.

Esgotados il1fruc~uosamenteos meios brandos,
forçoso he desembainhar a espada da justiça para
conter os facciosos, cuj os incessantes atlentados.
contra a ordem e tranqnilJidade principia vão 3

estancar as'fontes da riqueza nacional, e como
que a banir desta terra hospitaleira a paz e li se
gurança individual, e a lIa propriedade.

Be chimera aspirar ii liberdade sem justiça.
Augustos e Dignissimos Senhore, Represen'

tantes da Nação, a Regencia, em nome do Impe
rador, vos agradece os importantes actos legis
lativos que se ultimáriio na presente sessão, e que
tanto tem contribuido para a manutenção dg
Estado; me;ecendo especial menção o lOSSO ~elo
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COl encetardes as reformas constitucionaes re
clamadas pc!a opinião geral. Abranger toda a
extensão das necessidades publicas em tão curto
periado não cabia no pos ivel; ainda laltão al
"umas das Leis, de que depende a plena execu
ção da Constituição, bem como providencias pa
I'a o melhoramento de nossas finanças; ainda he
indispensavcl que continuem algumas institui
ções antigas pouco compativeis com a Lei fun
damental da I\10n archia.

Depois de tantas fadigas ho. necessarlo o repou
so, importa que torneis ás vossas habitnaes occu
]lações, afim 'de que deis o mais vi vo exemplo da
obediencia ás Leis, das quaes não pequena parte
são obra vo oas.

Ide, Senhores, receber as felicitações e ben
çãos de vossos concidadãos, e afiançar-lhes que
o Governo dc HIS n eleição põe todo o seu (les
velo e solicitude em promover a publica pl'OS
pcridade, e velaI' na Independencia, Integridnde
cHonrn Nacional.

Está fechada a Sessão. - Francisco de Lima e
Silva. - José da Costa Carvalho. - João Brau-

o Iio Moniz.

AVISO DE 1. DE NOVEMnRO.

Jmp. avulso.

Illm. e Exm. Sr. - Fiz pl'e ente ii Regencia,
em nome do Imperarlor, o officie. de V. Ex. n. I,

pal'ticipando a sua chegada a essa Provincia, e
de nal'er tomado posse da Presidencia della, e os
de ns. 66 e 67 do anteceSSOl' de Vo Ex. c.lm co
pia da Acta do Conselho sobre a remessa para
cta Côrte dos militares ahi revoltados, os quaes
com efl'eito acabão de chegar ao Porto desta Ca
pilaI; e quanta fosse a satisfaçJ:o que tel'e a Re
geneia peja leitura do dito seu omeio n. I, por
estaI' certa de que a prudencia e zelo de V. Ex.
muito eoncol'I'erião para tranquillidadc da Provin
cia, tanto mais vivo fcd o dissahor que sentio
pela execução da medi,la da remessa dos presos,
aqual, não tendo sido de antemão communicada,
como muito cumpria, põe agora o goycrno cm
extl'aordinnrio embaraço, ii vi:;ta da circums
taneias em que se acha a Cal~ital uo Impcrio,
que acab~ de dcver ao patriotismo dos seus ha
bitantes o não ser "isitada do mesmo Ibg'.lllo que
infelizmente desceu sobre e1;. a Provincia, quan
do não he de menor peso a consideração ue se fa
leI' remover do lugar em qne commeUêrão cri
mes, e no qual de\'em seI' julgados il vista ue tes
temunhas e provas irrefragaveis presos de seme
lhante qualida.de, par... se não uar lugar no e ta
do actual it mais lo. ve suspeita de que por esta
maneh'a se lhes quer tolher os meios de J nstiça
filie possão estar ao seu alcance; nestes ter
m~ , consi'del'ando a Regencia não ser por ma
nCll'a alguma pratiea vel con el'l'nrem-se aqui
aquellcs ~resos, nem me 'mo p~udente, ehei~s
c~mo estao as FOI'taLczas, \1reslg<Jngas, c pn
100 desta Capital, ue réos sentencia'los c por
'enteneiar, reso1Yeu cm sua sabedoria faze-los
Outra vez regressar para essa Provincia, orde·
nando ao Omeial Commandante do Na vio de

TOMO 'VII.

Guerra que escolte aqnelles em que os presos
são transportado.; o ir directamente descmbarca
Los na Ilha de Fernando de 1 oronha, cuja posição
geographica e localidades offerecem todas as
commodidades para serem conservados sem con
tagio da Provineia, não só os que fUrem senten
ciados, mas ainda os que o não fôrem por falta
de provas, mas quc todavia deverem por cautela
estar apartados do trato e communicação do res
to da Prm'incia. Deixa a Regencia ao arbitrio de
V. Ex., quando assim julgue preciso, designar
para vigiar aquella Ilha mais huma das Embar
cações de Guerra; e para se tirar aos presos
qualquer meio de reproduzir novos motin~, man
dará V. Ex. retirar daquelle lugar as munições
de guerra, ou gunrda -Ias de modo que a ellas
não possáo ter aecesso.

Como possa OCCOI'l'cr que cheguem primeiro
que as orden de V, Ex. os transporte~ á Ilha de
Fernando: mandou a Regcncia dirigir ao Com
mandante do destacamento ali estacionado po
sitiva e preventiv:l onlem para receber os pre
sos, e para cuja su tentação V. Ex, dará as con
"enientes pro\'idencias.

Resta-me agora dizer a V. Ex. sobre a medida
apontada no dito seu offi.-:io n. J a respeito de
baixas ao resto dos soldados de 1 n lin4a, que a
Rcgencia o autorisa para as dar como enlen
L1er melhor,

Conuando muito a Regencia na prudencia,
luzcs e patriotismo de V. Ex., espera que bl'c
vemente V. Ex. lhe communical'á lisongeiras no
ticias dessa Provincia, por cujo socego tem a
maior solicitude. Deos guarde a V. Ex. Pala cio
do Rio de Janeiro, l de Noyembro de J 831. 
Manoel da Fonseca Lima c Silva. - Sr. Francis
co de Carvalho Paes de Andrade. - Adia-se 110

Diario Fluminense n. 1 12, rol. IS.

PORTABJA DE 3 DE NOVE~mnO.

l\lao llsCl'ipto aulhcntico.

Manda a Regencia, em nome do Imperador,
l,ela Secretari.a de Estauo dos [egocios da Ju 
tiça, que pela Intcndencia da Policia se não con
sinta que no Calabouço se dêm mais de 50
aCQules em escravos ú requisição dE> seus senho
r~s, e cm 2 dias, e quando tenhão eommeUido
nl"um crime, deve preceder processo legal para,
e~ consequencía de sentença, serem darios mai
acoutes; yisto que mais de 50 deve entender-se
e~cesso d'e corret'çáo, e por isso prohibído pela
Lei. O que lhe participo para sua intelligencia
(' execucão. Palacio Llo Rio de Janeiro, 5 de

oveml;ro de 1851. - Diogo Antonio Feijó. 
Aclta-se li {l. 125 do Liv. 11 0 d'1. Cô,·te na Secre
taria da J asliça.

AVISO DE 3 DE NOVE:unno.

1I1anuscl'iplO autbentico.

IIlm. e Exm. Sr. - Vou rogar:l V. Ex, a C:í

pedição das convenientes ordens, afim ue que 0
Milicianos uo 40 Regimento da Côrte, e as pra
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DECRETO DE 3 DE NOVEMIll\O.

A. Reg-encia, em uome do Imper.ador o S11. D,.
Pedro II, ha por bem: ampliar o art, •• das Insl
truoções aunqxas ao Decrelo de 3 de De.,zembrol
do anno passado, pora exe,cuçü,o da Cal'ta de Lei
de Iode Setembro do 1 esmo a,nno~ pern;littindo,
que, quondo não haja no mercado pergaml\1\\O
em que se estampem os passapOI',lP.S espcciQe
para os na"io~ cmpl'cgados na nayeg'''ção de c,a
bolageru, ou estejo ellli por lal pr~ço que nãQ
con veuha ás partes a sua compra, possão os di
tos pas,aportes ~er eslampauos em papel de boi
laoda tia melhor (Iualiuadc, para que a sua Jura'
ção seja a .maior em beneficio das meSOlas par
t,;', c sel\l prejllízo d;) Fa~enda Publica, :Joaquim
Jo;é Rodrigues TO\'l'es, elc. Palacio do Rio d
Janeiro: em 3' le No"cmbl'o de 1851, 10· da
ln dcpcndcncia e (lo Impcrio. -Froncisço d.eLimn
e SilY(1, - José li" Costi.\ Cal'\: lho. - João

Imp. 3\'ulso.

e5c~nd~10sos, e ilté iop rvlglveis; o quo nãQ
ar.?nleC~ria sr, ou de_de ~\'il cipio p'oze5~e el'l'
elfectiya ob5erva~ç.ia aJ egHls ~'l'c ~, o,u"
deixantlo ,de aQ)biciooar grunde lluwero do subo
ditos, lil'~sse ,p0\' si rofsll1O 'despedWIl aq~f.lle~
que só qüerern gozar das vaotagefls la r~ligião,

sem r,xpôr-se aos incon~~niel\les da Qssociução
dosgr' ça que, bem loogç de "ttribuir-sç ás, Por
tarias mencionad';\s, ç aos principilj>,s nellas ex~

rados, deve,se som duvi?a á re.Pvg~unci~ em
redu~i-Jos il pralica; 5·, qu,~ 9, Govel'l)o desvian
do-se da m,lr(;ha a,otedormcnte pralica,àa, lon
g~ de 90nceder aos Religiosos licença para resi·
dlrem fóra do, Convento" tem re.enviado os seUl
requerimentos a V. P. Rni. para lhes deferir"de
clarando sómr,nte a sua opiniiio,; enlenrlendo que
ta,es licçnças niio, dl)verq., ter outro fi,m que sali 
zer de~cres d,1) conspie,l'l,cia, que eSlão fóra (la al
çada do Go,'e 'no, e nunea evi,tar po~' IJ;leiQ d,çlla
a coacçãf) produzid,a por custigo, ci dI e lemporal,
cujo empl'l'gú iria de enconlro á ConotilUição DO

supracila,cW arligo, e sujeitaria a qU~I)l a I)mr,re
gasse ús penas decreladas n9, al't. 191 do CodigQ
Criminal; l) esle procedimento do Governo jit
mais em boa fé poder-se-ha dizer que he direc
ção direcla dq~ n,egqcios ç causas p.e3lUiarcs dos
lleligiosos, como V, P. Rm. alfecto LI enlendel' I

p'orquanto um só faclo não opparecerú quc pro
\'e semelhante ingerencia da pill'te do mCSIDt>

Govel'Oo, o,Clual prestará cpmtu(/o em qualqueJ'
tempo a, çeY,irla prqtecçã,o ao~ subditos do Irq,
perio qu~ fôrem de quaJqu~r modo viplentadQS
para praticarem actos religips,:js conll'a sua 1'00

taJe) quando lhes he liv,re,pela ÇonSliluição, oãq
só o escqlhel'em o ClJ I,to que quizerlJm, como
até ri separar,em-se da associ,aÇ.ão pQli~ica bra~i

lcira, satisfazendo unicamenle 05 l\egulamcntos
policiaes. Deos guarlle o V. P. ROl. Paço, ernJ
de Nov,embrp de 1831. - Diogo Antoqio Fcijp,
- Sr. Provincial tios Religiosos Frarwiscaoos
desta Côrle. - Acha-so /lO Dial'io Flumillens~ 11,

108, vol. 18. '

AVISO DE 3 DE NOYEUnRO.

ças, que lh'e ~sl~q oddida , bem comq os O~

ciaes de I' linha que não tem Cqrpqs, ~lem se,
achão reunidos <io I,lat~Jhão dos Olliciaes Sqlpados
da Palria, sej:'lo cqmpl'\Iidos a prestaI' se,;viço n.as
Guardas Municipac , di pensando-se aqyç\les flo
pequeno scniço quc Cozem aos Dor;pingo;' e
Dias Santos, e a cujo pretexto se evadem a?
das c\itas Guarqas Municipae~, que se lem toma
do por isso mais oneroso aos' oulr9, c~~adãos,.
Deos guarde a y. Ex, fuço, em 3 tle J ovymbro,
de ~831. - Diogo A\ltooio Feijó, - Sç, Manoel
da fou~eca LlO'la e Silva,l- Aelta-se dfl. l24,v.
do Liv. 11° da Côrte 'Ia Secl'etal'iada Justi{:a.

lmp, avulso.

~oi F\'csente á Regencia a representação de ,:,.
P. Rm., em que 1',,1. vel' o emboraço em que e
achà oa adminislraçãu do seu Conve?to, depois
dos 'ortaril:s d,e 27 de Agosto e 13 de OUlubro,
nas quaes se lhe fuzia ver, - que ningnem deve
seI' conslrangido em objeclos de B.eligi~o, e, que
a mesma Regencia se persuadia que nt~nhum re
gular, coacto pódtJ d,esempcn11or J~veres tle cons
ciencia~ 'e que a Religião só perJ,e, e nada ganha,
quanao ha eonsl,rangimenlo; - e que se via re
du'zido ao fatal diltlmma, ou descra cada omen
to reprchendido pelo ç ovel'l~p de empregar a
coacção para reprimi,' subditos qt\soq,edi,en'tes,
etc., ou se tornilriio\ respl)nsa~~J pela immorali
dade de seus 5ubdito~, cujo~ excessos e relaxações,
ll),e devem ser por sua Í1~differença imputados,
concluindo - que, se o Govel'l1o, por um effeito,
de sua benevolcncia, não se dignasse dil:ig,ir de
huma maneira dire~ta 05 negocios e can~as p,e
culiares dos Religiosos, niio teria roubadl) o ttlm
po com tão longa exposição, elc. - l\1anda a
mesma Regencia, em nome do I'lIperador, res
ponder-Ihe, para sua intelligencia: 1°, que
aque\les principios professados peJo Goremo
s<1o '05 mesmos que V. P. llm. reconhece vf'rda
deiramenle em lheoria na sua represontoçiio, que
todas as so'deuadcs verdadciran'lente rdigiosas

, pl'aticão, o qUlJ a ConstiLuil,:ão 00 Imporio no
ar't. 179, § 5° proclama comI) hnm direito indi
"Vidu,.!, que dr. ve sei' garonlülu; 2°, que ne
nhuma r<lzão leUl elD julgar-se reuuzido ao fatal
dilemma de ser a cada momento rtJprehendido pelo
,Goyerno de empregar a coar.ção para r .. primir
subditos dcsobedienl es, ctc., não só por ser l'<iO

e l'hirnerico esse temor, não tendu Illolivl) algum
da parle do GOI'erno que o induzisse a lal cousa
esperar,' visto que as Porlarias só tralão de coac
ção em objectos'religiosos, como porqne o mes
mo Governo reconhece o direito que lem qual
quer ossocioção dc regulaI' a sua odmini,lração
interna, e de qnalquer chefe de familia empre
gar casligos cOJTeccionae~, em que se convencio
narem oS ossociados, emquanto q'lÍzol'l'm fazer
parte da mesma associação,; sondo porém certo
que se lama responsav~1 pda imçnqralidade dos
, eus subditos, que, pela voz publiç<l, e c'!IIa são
me'mo de V. P. fim" muito&, .0 tem tornado
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GrauHo Moniz.~Joaqllirn' José Rodr'igues Torres.
- Acha·se no Dtãl1io Fluminense lt. 115, vol. IS.

AVISO DE 3 DE NOVEM8RO.

Souza. - Acha-se no Diario Fluminense n. 115,
vol. 18.

AVISO DE 4 DE NOVEMBnO.

Mantlscripto authentico.
IlDp, avulso.

IIIm. c Exm. Sr. - Os papeis inclusos, sobre
os quaes chamo :I artençáo de V. Ex., o intei
máõ de que o Desembargadol' Ju'iz do Crime
do Bairro de S. José requbilou â prisão elo~ dous
irmãos Alferes, Demado e Claud'in'o da Silva e
Almeida, ao Juiz d'e Pai da Freguezia de Santa
A:noa, sem o menor cloo hecimento rIo Comman
dante uas Al'lllas e Pro"incia, que se acha per'
plexo sobre a linha de cnnuucta que deve se
guir para consl!l'vação do fl)ro militar não dero
gado: esper'o pois que, digna'nda-se V. Ex. dar
providencias ql1'ê regulem nós futuros casos ás
prisões elos oificiaes e soldados que fôrem requi
sitados pelos Juizes Criminaes, hája de commu
nicar-m'as para i'ustí'll'cçáo d'o refcrir\'o Comma'rt
daote das Armas;' fêstduindo·me os omcios que
remetto. Ocos g'uarde a V. Ex. Paço, cm 5 de
NOI'embro de IS5',. - Manoel da Fonseca Lirria
eSilva. - Sr. Diogo Antonio Feijó. - Acha-se
110 Diario Flll71linense n. I 13, vÓ'lo I'S.

ii. VISO DE 3 DE NOVEMBRO.

IIDl>: a lllso.

JlIm. e Exm. Sr'. - AIs I'azões apresentadas
pelo Commandante das AI'mas dessa Provincia
de iVlin&s Geraes em seu alicio n. 38, de 9 de
Olltllbro findo, para obstarem á prompta exe
cução da Circulai' de 26 de Julho do corrente
anno, que m:lndil estabeleçer' em todos os Cor'·
pns de I' lin ha do Exercito Conselhos de Ad
ministração para fundos de farda mentos, sendo
poodertlsas e fundadas nas peculiares circums·
lancias do 10 Corpo de Cavallaria de I' linha,
que jil merecêrão ::í passada Administração toda
a altençâo para deixar ele verificar-se ordem
idcotica', não podião deixar igudllJlerrte ue ser
altenrlidas pela Regencia, cm nome do Impel'a- I

dOI', que, tomando em consideração, resol ven ,
em cnnsetlUerlCia, que, ficando por ora sem ef
feito o dispo to na cifada CiI'(fular; e reservada a
sua exccuç<io litteralpar'? quando estejão mais
concentradas no lugol' da Parada as praças do
sobrcdito I a COl'(lO, que 'act'llllmentê por encar-
go do sehiç'o public'o se achão disse'mil1adas pela
Provincia e fóra dena, exp'/'ça V. Ex. de accordo
a ol'lleLls precisas 'pnl'a que, em lugal de se re
oolherem os 60 réis deteflDin:ldos para fun-
do de làrdMl1ento de cada huma praça ao (Jorre
pnl'ai5so destinado, contióuem elles a 'ser, como
até agnl'a, entl'cgues i ús mesmas praças direota
mente para se ólpromptât'em ce seuS uniformes,
na fórma ela p'l'alica segui'd'ã. -O que pal'ticip'o a
V. Ex:. para seu conhecirhllnto e execução, Deos
guarde a V, Ex, Palacio do Riu de Janeiro, em
3de I ovembl'o de IS3. _- Manoel da Fonseca
[,ima e Silva, - Sr. ~lanoel Ignacio de lUello e

111m. e Exm. Sr. - Em reSp(lsta ao Aviso de
V. Ex, de 18 do mez antecerrente, pelo qual V.
S. solicita novamente solução do que exigira
pelo de 22 de Fevereiro aderCa dos pretos
julgados libertos pp.la C... mmisr;ão Rlixta; cum
pre-me dizer a V. Ex. que, tendo sobre este
mesmo objecto feito as mais po,itivas recom
mendaçõés ao Ouvidor da Comarca como Juiz
Conservador dos refel'idos libertns, delle apenas
obtive as informações que c"n"tão dos inclusos
papeis. que rogo a V. Ex. m'o haja de restituir,
afim de os ter em vista quaOllo receber as ulte
riores inj'ormaçpes que tenho l'eeoml~enJ.ado.
Ocos guarde a V, Ex, Paço, em 3 de Novembro
de )851. - Sr. Francisco Cill'Oeiro de Campos.
,- Aclta·se ri {l. 125 do Liv. I Iodá Côrte na Se
cretaria /ia Justiça.

AVISO DE 4 DE NOVEMBRO.

:Maouscripto autheotico.

A' Regencia? em nome LIa Impel'ador, lia por
bem que Vrh. dê a. cau~àpol' que até agora não
informou. corno lhe foi ordenado por !viso de
22 do mez passado, sobre o requerimento de.
queixa de RiC3rda Maria; o que fará dentro de
24 horas contadas da entrega deste, pal'a cujo
fim passará recibo ao pOI'tador. Deos guarde a
Vm, Paço, em {~ de Novembro de 1831.
Diogo Antonio Feijó. - SI'. Juiz de Paz Sup
plente da Freguezia da Lagôa. - Aclta-se á /l. 125
do Liv. I Ioda C6rte na Secretaria da Justiça.

AVISO DE 4 DE NOVEMBRO.

Manuscripto :\Ilthentico.

A Regencia, em nome do Impe.radol·, manda
I'~mllttel' a Vm. o reqllel'iloento incluso de Rosa
Maria', expondo achar-se no Hospital da Santa
Casa da R1i,;el'iüordia uma mulher que acompa
nhou os ladrões que roubárão c matárão a dous
lrni'ãos .da supp!icante, a qual, chamando-se
Maria Torcate, ali he tida com o 110me supposto
de J.\'laría Silveria: e ha por bem que Vm., de
pois de indagaI' se he verdade o que a supplican
te allega, procedb contra a supplicada na con
formidade da Lei. .Deos guarde a Vm. Paço, em
4 de Novembro de 1831. - Diogo Antonio l?ei
já. - SI'. Juiz de Paz :supplente da Fregllezia dc
S. José. - Acha-se á /l. 125 v. do Liv. I la da
Côrte' na SecI'eta/'ia da Justiça.

AVISO DE 4 DE NOVEiI!BnO.

Manuscripto authentico.

111m. e Exm. Sr. - Pa 'O ils mãos de V. Ex.
o omeio incluso do Juh de Paz Supplente da
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Fl'egnezia da l\1angal'atiba de 25 do mez passa
do, c mais papeis que acompanhilrão, enviando
preso o supposto Padre Francisco de Pa ula Nas
centes, por se descobrir scr desertor do I°Corpo
de Artilharia de potiição desta Côrte, () qual se
acha recolhido na Fortaleza de Villegaignon-, alim
de V. Ex. lhe dar o destino que fôr conveniente.
Deos guarde a V. Ex. Paço, cm {I de Novembro
de 1831. Diogo Antonio Feijó. - Sr. Manocl
da Fonseca Lima e Silva. - Aclta-se li {l. 125 V.

da SecI'etm'ia da J ust iça.

AVISO DE li. DE NOVEMBRO.

Manuscripto auLhentico.

Em resposta aos dous officios de V. S. de 31
do precedente mez, offerece -se-me dizer a V. S.
que as COl'I'cntes novas e o concerto das antigas
e o tronco, não devem exceder a quantia de {loO:tf;,
que, quanto aos pre os, cujas sentenças fôrern
commutaveis, devem vil'lodos juntos em huma
relação, visto que com'ém seguirem juntas ao
seu <.!eHino, ilfim de evitarem·tie maiores despe
zas. Deos gnarde a V. S. Paço, em 4 de No
",'embro de, 183 J, - Diogo Antonio Feijó. 
SI'. José P~nlo de Figucirôa Nabuco Araujo. 
Aclta-se á fi. 202 V, do Liv. de registo da extincta
Casa da Supplícação l abwlo em ? de J unita de
1851, e ri {l. 12l V. do 11° da SeCI'slal'ia dó. Jas
tira.

AVISO DE li. llE NOVEMBno.

Illlp. aTulso.

Sendo presente ii Regencia, em nonre do Im
llerador, o seu officio de 29 de, Outubro proximn
passa.do, em que requisitava hum Cirurgião e
Botica para a Fortaleza da Lage, determinou
que não só para esta, roas para todas as Fortale
zas deste Por~o, Vm. haja de fazer destacar men
salmente hum Cirurgião dr. sua nomeação: offi
dando outrosim ao Hospital militar para que 1'01'

neca a cada huma das mesmas Fortalezas huma
ca{xa de medícamentos. O que participo a Vm.
para sua intelligeocia e execução. Oeos guarde a
Vm. Paço, cm 4 de Novembro de 1831. - Ma
noel da Fonseca Lima e Sil va. - Sr. Francisco
Cnrlos de Moraes. - A clta·se no Diario Flumi
nense n. J 14, vol. J 8.

AVISO DE li. DE NOvmmnO.

Imp. a\'ulso.

Ordena a Regencin, em nomc do Imperador,
que na Thesoural'Ía Geral das Tropas da Côrte
se p:lgue no Procurador da Camara l\'lunir.ipal
tla Villa de Angra dos Reis, ~janoel de Sonza
Dias, ou n quem suas vezes Ihcr, a quantia de
ã02:tf;220 rs., importancia da despeza que lize
ra aquella Caro ara na conducção e mantimentos.
fornecidos a tres Destncamentos, que viel'lio para
a Côrte cm 1 e 16 de Agosto, e'3 de Outubro
findo. O que. participo fi Ym. para seu conheci-

,mento e execução. Deos guarde a Vm. Paço,
cm 4 de Novembro de 1831. - l\lanoel da Fon.
seoa Lima e Silva. - Sr. Ignacio Viegas Tonri.
nho Rangel. - Aclta-se no DiariJ Fluminense n,
114, vol. 18.

AVISO DE li. DE NOVEMBRO.

Imp. avulso•.

Illm. e Exm. Sr. - Podenl1o aconteccr que
hum mesmo individuo que pertença aos Corpos
de ~liljcias c ús Guardas Municipoes se veja na
collisão de ser chamado simultaneamente a ser·
viços disparatado~, e por isso constrangido a fal
tar a hum delles, e sujeito, em consequencia, a
castigo lle cOl'l'ecção, como V. Ex. (pelos papeis
inclusos que peço me reslittia) verá que aconlc
ceu com o 1° Sargento da Companhia de Grana
deiros do 1° Regimento de Inl1ntariade 2'Jj·
Ilha, J'1sé ~lartios Lopes, ora preso na Fortaleza
da Conceição: espero que V. Ex. se digne expe
ilh' orcJem afim de que não sejão nomeados para
o· serviço das Guadas Municipaes os ~'lilicianos

que se acharem em activo seniço na Tropa de
Linha. Oeos gunrde a V. Ex. Paço, eUI 4 de No
vembro dc 183 I. - Manoel da Fonseca Lima e
Silva. - Sr. Diogo Antonio Feijó. - Acha,uflo
Dia/'ia Fluminense n. 1 14, vol. 18.

AVISO DE li. DE NOVEMllRO.

lmp. avulso.

Manda a Regencia , em nome do Imperador,
pela Secretaria de Estado dos Negocias da Guer·
I'a, participar ao Commundante das Armas da
Provincia da Babia, cm resposta ao seu Officio
de 12 de Outubro findo, relativamente il Dlanei
ra e qualidade da moeda em CJue devão ser pagas
aS quantias marcadas para o fundo de fonlamell'
tos, que a Tropa deve receber taes quanlias,
como estabelecer o Presidente da Pro\'incia, sem
hesitação alguma. Palacio do Rio de Janeiro, em
4 de Novembro de IS:)\. - Manoel da Fonseoa
IJima e Si)ya.·- Acha-se no Dim'io Fluminense II.

I ILf , ~·ol. 18.

AVISO DE 4. DE NOVEMRBO.

lmp. avulso.

Illm. e Exm. SI'. - A Regeneia, em nome do
Imperador, inteirada de todo o conteutlo no of
Iicio de V. Ex., de 20 de Outubro ultimo, em
que participa a fugida dos presos que se acl1Ol'ão
na Cadêa da Villa do Sabarú, manda re ponder
a V. Ex. que muito confia na slla bem conheci
da actividade e vigilancia para empregar tr,dos
os meios ao seu alcance afim de con~erval' inal·
teravel a paz e tranquillidade publica dessa Pro·
vincia, fazendo captlu'ar os perversos c!csl)rdei·
I'OS, e perseguir @s fugitivos da Cadê" da dii:l
Yilla do Sabará para serem novamente recolhi
dos ii prisão; ficando V. Ex. na intelligencia d(
quc v~li tuJo seI' presente ao EXUl. Mini.lro d
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Justiça para se providenciar pela sua Repartição
o que fôr conveniente {lquelle respeito. Deos
guarde a V. Ex.'Palacio do Rio de Janeiro, em
4de Novembro de 185 .. -José Lino Coutinho.
- Sr. Manoel Ignacio de ~lell'o e Souza, 
Aclta-se no Diario Fluminense n. 116, vol. 18.

AVISO DE 4 DE NOVEMBRO.

lmp. avulso.

Il\m. e Exm. Sr. -' Não tendo ainda o C.ol
legio ~1edico-Cirurgico dessa Cidade hum Re
gulamento pelo qual se conheção as differentes
obrigações de cada hum de seus empregados, e
a marcha que deve seguir-se em todos os ramos
de sua particular e economica administração: a
Regencia, em nome do Imperador, ha por bem
que V. Ex., fazendo reunil' em Congregação os
Lentes do referido Collegio, os incumba de for
marem hum plano de rp.gimen interno e econo-'
mico daquella Repartição, afim de que,. sendo
apresentado e competentemente approvado, pos
sa por elle conduzir-se, emquanto não apparece
a Lei da sua reforma. O que participo a V. Ex.
Palacio do Rio de Janeiro, em 4 de Novembro
de 1851. -José Lino Coutin'ho. - Sr. Honora
to José de Bal'ros Paim. - Aclta-s~ no Dial'io
Fluminense n. 116, vol. 18.

AVISO DE 4 DE NOVEMBRO.

lmp. avulso.

Não tendo ainda a Academia ~ledico-Cirur

gica desta Côrte hum Regulamento no qual não
só se indiquem as differentes obrigações de cada
hum dos seus Empregados, mas tambem se pres
creva a marcha que deve seguir-se e~ todos os
ramos de sua particular e economica administra
ção: ba por bem a Regencia, em nome do Im
perador,rquc a Congregação dos Lentes da mes
ma Academia, ponderando na necessidade de
promptas medidas em que se acha esta Reparti
ção, para obter o desejado melhoramento e pros
-peridade, organise hum plano proporcionado
para o seu regimen interno e economico, e o
apresente ao Governo, afim de que, sendo ap
provado, possa a referida Academia conduzir-se
por elle, emquanto não apparece a Lei de sua
reforma. O que Vm. fará presente na mesma
Congregação dos Lentes para sua intelligencia
e execução. Deos guarde a Vm. Palacio do Rio
de Janeiro, em 4 de Novembro de 1851. - José
Lino Coutinho. - Sr. Joaquim José ~iarques.

Acha-se no Diario Fluminense n. 116, vol. ,8.

A. VISO DE 4 DE ~OVEMnRO.

lmp. avulso.

A Regencia, tomanrlo em consideração o que
lhe representou José Alves da Silva, queixando
se da Camara ~1uoicipal desta Cidade, por lhe
haver indeferido os requerimeo tos que lhe diri
gira, para se obótar á ruina da e~tracla do Sitio

do Rio Grande, causada por D. Anna lanocen·
cia Telle~, com o fim dc fazer conduziI' as agua
para o serviço do seu Engenho; e o que, em
omcio de 27 ue Agosto, expendêra por informa
ção a rcfe'rida Camara sobre o motivo daquella
queixa; c finalmente a mpplica da dita D. ~nna
Telles para que se suspcnda a Ordem expedida
cm Portal'Ía de 9 de Setembro, e flue determi
nou se restituisse a estrada ao seu antigo esta
do: manda, em nome do Imperador, pela Se
cretaria de Estado dos Negocios do Imperio, de
clarar ii sobredila Camara Municipal que fique
sem effeito o que se ordenou na citada Portaria,
com a condição de que a dita D. Anila 10nooen
cia ,seja obrigada a fazer pontes de pedra e cal,
com toda a segurança, em todos os lugares on
de o canal córta a Estrada e ser"idão publica;
fazendf) aCamara examiua-las se e tão ou não
bem construidas: e ol'àena oUt!'osim que a mes
ma Camara a fllya assignar termo de bcm conser
var as referidas pontes, para que a senenlia pu
blica nã:> seja embaraçada e obstadn, nem por
hum dia, cm consequencia ue falta de reparos;
ficando igualmente sujeita a restitu ir a e trada
ao seu antigo estado, se faltar a esta essencial
condição do dito tp.rmo, o qual seJ'ú passado na
mesma Camara Municipal, e huma copia delle
remettida ú sobredita Secretal'Ía de Estado, Pa
lacio do Rio de Janeiro, em 4 de Novembro de
1851. - José Lino Coutinho, - Acha-se no
Dim'io Ftumínse n. 118, vol. 18.

AVISO DE 4 DE NOVEMBRO.

lsnp. avulso.

I A Regencia, em nome do Imperador, ha POI'

bem que Vm, informe por esta SecI'cLal'Ía dc Es
tado se a Sentinella postaua no salão da enU'ada
dessa Administração, onde se achão a li.tas das
cartas, he ou não precisn para guardar o cofre
da Repartição; pois que, não .endo, serú reti
rada, como julga conveniente o Mareohnl Com
mandante Geral das Guardas ~lunicipaes; e ne se
cnso Vm. dará as pro"idcneias pal:a que as porta
dessn Administração fiquem de noite fechadas éom
a devida segurança, rompeurlo-se porém n'huma
dellas huma fresta de grandeza pl'oporeionada
para o publico lançar as cal'tas em buma caixa
que deve estar peln parte de delltro, e que no
dia seguinte, quando se abrirem as portas, será
aberta pal'a se despejar. Deos guarde a Vm. Pa
ço, em '4 de Novembro de 1851. - José Lino
Coutinho. - Sr. Caetano Luiz de Araujo. 
Acha-se no Dial'io Fluminense n. 125, vol. 18.

DECRETO DI!. 5 DE l\"OVmmRO.

eoll. Braz.

A Regencia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, hOIJ"e por bem sancoionar e manda
que se execut.e a seguinte Resolução da Assem
bléa Geral Legislatil'a :

Art. unico. Fica npproyada a aposentadoria
concedida a Antonio José de Gouv~n, E.crivão
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do Almoxarifado do Arsenal da Marinha pela 6"
clas e, por Decreto de 5 de Outubro de .828,
com metade do ol'(\enaJo que percebia.

Joaquim José Rodrigues Tones, etc. Palacio
do Rio de Jilneiro, cm 5 de Novembl'O de 1831,
10· da InJcpendencia e cio Imperio. - Francis

.. co de Lim<l e Silva -,José na Costa Canalho.
- João Braulio Moniz. - Joaquim Jo é Ro
drigues Torres.

DECRETO DE 5 DE NovmIDRo.

CcH. Draz.

A Rp.gencia, cm nome do Imperadol' o Sr. D.
Pedro II, hou ve por bem sanccionar e manda
que se execute a seguinte Resolução da Assem
1léa Geral Legislativa:

Mt. unico. Jorge Broon e tá comprehendido
na excepção do periodo ultimo do art. 10° da
L~i de 24 de Novembro de 1830, sendo por isso
Capitão-Tenente da Armada Nacional.

Joaquim Jo~é Rodrigues Torres, etc. Palacio
do Rio de Janeiro, em 5 de Novembro de 1831,.
10· da Independencia o do ImperlO. - Francis
co de Lima e Silva. - José da Costa Carvalho.
- João Braulio l\Ioniz. - Joaquim José Rodri
gues Torres.

AVISO DE 5 DB NOVEMBRO.

Imp. avulso.

Constando da conla do,primeiro trimestre do
presente anno, pOl' Vm. IJemetlida a este The,ou
1'0, bem como dos respectivos liVl'OS de escriptu·
ração da extincta Caixa dessa Legação, ha ver
Vm. sacado contra< a J unta da Fazenda do Marll
nhão sete letras no vahr de Lb. 5,000, ao cam~

hio de 59 d. por I:ti> r .; e vendo-se no balan
ço da referida Junta da Fazenda que aquelle sa
que fôra cm huma unica letra de Lb. 5:061" 5"
3", e ao cambio de 35 d. POI' I:ti>; cumpre que,
pelo Paquete immediato ú recepção desta, Vm.
me iofor.me qual o mqti 1'0 dc semelhante e tão
nntavel ditfercnça. Deos guarde a "m. Paç'o doi
Rio de Janeiro, em 5 de Novembro de 1831. 

Bernardo Percira de Vasconcellos. - Sr. Eus~a

quio Arlolfo de Mello e Maltos. - Acha-se, no
Dial:io Fluminense no 108, vol. 18.

AVISO DE 5 DE NOVEMBRO.

Imp, avulso.

Tenho pl'esente as suas cartas de 6 e 7 de Se
tembro proximo passado, reccbidas neste The-
ouro em 2 do corrente, na primeira das quaes

Vm: participa tel' recebido' nova letras.das Jun
tas de Fazenda da Bahia, no vai 01' de JJb. 6, 121"

11" I", de Pernambuco - 3,000-, e do I.\'la
l'anhão - 4,000 -; cujas remessas o habiliti.
l'ão a annunciar o pagamento do semestl'e àe JU
ros vencidos no 1° de Outubro ultimo, havendo,
em consequencia disso, subido no mel'cado o pre
ço da apolices brazileiras, que a mais subirú ,
dh Vm., se o Governo Imperial continuar em

suas constantes l'emessas. E na segunda acons~.

lha Vm. que para uslentar'o preço do pito-lira
zil nessa Praça serll bom que todo o qué houvét
de remettUr-se das Provincias seja consignadb a
huma lló casa.

Quanto a esta ültima, fico inteÜ'ado db eu
conteúdo; e respondendo ii outra, repetirei a
Vm. que o Governo de Sua Mngestnde o Impe
rador porá sempre o seu maior desvelo em mano
ter illeso o credito do Brazil, con tando que da
parte de Vm. encontrará o necf:ssario auxilio
para se conseguir ess~ fim tão importilnte a am
bas as partes.

Com a póssivel brevidade se remetteril a Vm,
quantia que, junta {Js sobras que em seu poder
devem ter ficado no •• de Outubro, perração
o importe da amortização do presente anno.
Deos guarde a Vm. Palacill do Rio de Janeiro,
em 5 de Novembro de 185 I. - Bernal'd'o Pe
reira de Vasconcellos. - Sr. Nathan MeiJer
Rothschild. Lundres. - Acha-se no Dio.l'io Flu.
mineme n. 112, 'vol. 18.

t D ,.

AVISO DE 5 DE NOVÉMnRO.

J!mp avulso.

Foi presente á Regencia, em nome do 1nípe
radOl', a representação da SóciedaJe tiefe'nsora
da Liberdade e Indepenclencia Nacional, em que
lembra algumas medidas rç1ativas aos presos ha
pouco cht:gados de Pernambuco, afim de que
não seja. alterada a tranqtrillidade de que goza
esta Capital: a mesma Regencia, em nome do
Imipel'ador, 10uvando os patdulicos sentio entó-s
de que constantcmente' se acha animada a mes
ma Sociedade, declara terem-se' jil da'r1o todas as
providencias para que sem offensa da humani·
dade sejão o's presos eo viaelos ii llha de Feroan
do: (I que pela SeitMta'ria de Estado rio·s Négó~

cios da Justiça se participa ao Con,elho' daI 50

bredita Sociedade para sua inteHigElllCia. Palaci&
do Rio de Janerro, ém 5 de Novembro de 1851.
- Diogo Antonio Fdjó. - Ach'a:-se nO' Diario
Fluminen&"e n. 1 12, vol. 18.

AVISO' DE' Õ Dfi NOVE,f1fRO.

Imp. avulso.

. nlm eExm. Sr. ..w.. Em regpOSla ao' Offimo dé
V. Ex. dé 31 do IU'C'Z pasS'a'do, offeréoend6 no
'VIas du~idas sobre {} Pl'ocesso uo, ex-PI'e'siJéot~
da Provincia dlj iUiara'lllião", tenho a' dizer a 'v.
Ex. que, não cônstitui'nd!l':J Lei execulOi' li '
ordens do Supremo Tl'Íbuoal de Justiça ao Mi
nistro e Secl'etario de Esttado desta RepartiçãO,
todas as veze que tllla âeterminar algum acto
sem perscl'cver a fórma, he li'Vre á Autol'Ídade a
quem fór iocumbida a sua execução lançar mão
do meio que mdhor convier' para c6nseguir o
fim; e que, sendo o réo de que se trata militar
he obvio que o Supremo Tribunal de Justi~a
deved omciar ao seu re peclivo Superior, nao
só para fazer suspender o exercicio de U3,
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funcçÕes. e metade do soldo, como recQnhccer a
iohabilidade contrabida em consequencia da
pronuncia, que baslará ser communicada, c não
IUlviada por copia, visto que o meSFllO Tribunal
em casos taes não be ~l'igado a justificar o seu
prooede,r, e. obra com pleuitude de autoridade:
neos.guarde a V. Ex. P.aço, em5. de Novembro
de 183 .. - Diogo Antonio Feijó. - Sr, José
Albano Fragoso. - Aclta-se no Dia:rio FLuminen
~1l. 115, v()l. 18.

AVISO DE 5 DE NOVEMBRO.

Imp. avulso....
Manda a J.l.egencia, em nome do Imperador,

~ue o Conselheiro Juiz da A.lfandega desta Côr
te remeUa o orçamento da despeza com os repa
ro. da Casa do despacho e abertura, cum especi
ficada declaração .da qu,1lidade do coocertos ou
obras necessarias, da qualidade e quantidade dos
lI,Iateriaes pl'eci os com seus l'espectivos preços,
e do numero dos opera rios das di'fferen~es clas
es e omcios que de"em empreg.lr-se com de

signação do~ seus jornaes; porque aS5im não
,"ei.o o que acompanhou o seu offi.::io de 20 de
Agosto 'leste auno. Rio de Janeiro, 5 de _ nvellJ
bro de .831. - Bel'Oardo I?ereira de Vascon
ceBo, - Acha-se no Dial'io Fluminense n. 155,
vol. IS.

c; s

UnTA. DE LEI DE 7. DE NOVEMBRO.

Coll. Braz.

A R,egel)cia, cm nome,do limpel'ador o Sr. D
Pédro II, fa7t saber a tudos os.subditos do Im
pedo que a Assembléll Geral Decretou, e eUa
sancciunou a Lei 'eguinte :

Art~, 1°. Todos 05 escl'avo.s que entrarem no
ter~itollio ou Portos d,o Brazil, vindos de {óra,
fi.oão livres. Exceptuão-se:

1°, O~Escravos matl'ic~lados no serviço de
embarcações perten-<lentes a Paiz onde a cscra
,·.idào hc permillida, emquanto emplegados no
sen'iço da;; mesmas embutl'caçõcs.

2°. Os que fugirem do tel'l'itorio ou embar
cação estl'otngeira, oSll]uae SIHão. cntregues aos
enh(JI'es que 05 l'e~lalDhrcm, e l'eeXpOl'lados pa

I'a róra do Braúl.
Pura 05 casos da excepção u. lO, na visita da

entrada se la\'l'avá termo do nurnel'ouo escra,'o,
com as declarações nece sarias pal'a verificaI' a
identidade dos mesmos; e fi cali~al'-se na visita
da sahida se a embarcação leva aquelles com que
entrou. Q' escravos que fôrem. achados depois
dR sahhla da tlmbarcal',i0 serão af1Pl'ehemlidos e
retidos alé serem reexportados. •

Art. 2°. 05 importadul'es ue escravos no BI'a
7.i1 incorrerilõ na peua corporal do art. 179 do
Codigo Cl'iminal, impos~a aos que reduzem ia
e cl'a\\idão pessoas liVl'cs, e na multa de 200 .

pOl' cabeça de cada hum dQs escravo- importa
d~s, além de pagArem as oespez:ls da reexpOI'la
930 pal'a qualquer parte d' Africa; reexportação
qUe o Gb\lel1no Jal'Í! e:lfecli "jl com a maiO!' pos i
veL bL'eVidade, coot ractUlldo oom as Autoridades

Africanas pal'a lhes darem hum a ylo, Os infmc
tores re5pooderáô cada um por si e por lodos,

Art. 5°, São importadores:
1°. O COIDmanJante, l\le5tre ou Contra-mes-

tre.
2°. O que scientemente deu ou reoebeu O

fl'ete, ou por qualquer outro litulo, a embarca
çúo destinada para o commercio ue c cravo.

5°. Todos O interessados na negocia 'ào, e
todos os que scientemente furnecêrão funJos,
ou por qualquermolivo derão ajuda, a favor, au~

xiliando o desembarque, ou cousentindo-o na
sua 5 lerras.

4°. Os que scientemenlp. comprarem, como
escravos, 05 que são declarados livres no art.
}0; estes porém só llcâo obrigados subsidiaria
mente ús tlespezas da reexporta(:ão, ujeitos
comludo ás outras pena.

A.rl. 4°. Sendo apprehendida fóro dos Porto
o Brazil pela, forças nacionaes al;;uma embal'

cação fazendo o commerciü de escravos, proGe
der-se-ha, segundo a tli<po. ição dos art', 2° e
5°, como se a apjH1ehensflo fusse dentro do Impe
rio.

AI't. 5°. Todo oquelle que der noticia e for
necer os meios de se apprehendel' qual quer ou
mero de pessoas importadas, como e (;ra"o', ou,
sem ter precedido denuncia ou mandado judi
ci-al, lher qualquer opprehensiio dt:sta natureza,
ou que perante o Juiz de Paz, ou qualquer â.u
toridade local, der noticia do desembarque de
pessoas li Vl'es, como escra \'os, por tal manejra
sejão appreb~ndidos,receberá da Fazenda Publi,. .
ca a quantia de 50:t/J 1'5. por pessoa appreben·
dida.

Art. 6°, O Commandante, Officiaes e Mari
nheiros de embarcação que fizer a apprehen ão
dtl que faz menyão (J ar~. 4° tem direito an pro
dUClo ua multa fazendo-se o partilha, 5eguodo
o J.legimenlo da Marinha para a di visão das pre
sas.

Art. 7°, Não serú permittido a qualquer ho
mem liberto, que não fôr Brazileiro, desembar
Cllr nos POl'tOS do Bra7.il, debaixo de qualquer
mrlivo que seja. O que uescmbal'Cat' erú im
mediatamenle reexpúrtodo.

Art. 8°. O Commnndante, Me tre e Contra
mestre que trouxerllm as pessoas mcnciOJl<lda no
al't. antecedente incorrerllõ na multa de 100:t/J

por cada uma pessoa, e farão as t1espe1.as de uo
reexportação. O denunciante receberú da Fa-
zenda Publica a quantia de 50 por pe soa.

Art, 9°. O producto das multas impu tas cm
virtude desta Lei, depois de deduzidos Og pre
mias concedidos nos art•. 5° e 8°, e mais de 
pezas que possa fazer a Fazenda Publica, será ap.
plicado para as casas de Expostos da Provincia
respectiva, e quando não haja taes ca a para
os Hospitae .

Manda portanto, etc. Dllda no Palacio doRio
de Janeiro, aos 7 de ovembro de 1851 ~ 10·

da lndepeodencia e do Imperio. - Franoi co de
Lima e Silva. -José da CosIa Clinalho, -João
Braulio LUilniz. - Diogo Antonio Feijó, - Com
os registos comp~tentcs.
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DECRETO DE 7 DE NOVEMBnO.

Coll. Braz.

A Rrgenoia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, ha por bem sanccionar e man'lar que
se execute a seguinte Resolução da Assembléa
Geral Legislativa:

Ficão provi ol'iamente apprcn'ados os presen
tes E;tatutos pal'a servir de Regulamento aos
Curso d~ Sciencias Juridicas e Sociaes de S.
Paulo e Olinda,

ESTATUTU PARA os CURSO DE SCIENCIAS JURIDICAS

E SOCIAES DO IMPERIO.

CAPITULO L - Dos e:cmnes pl'epal'atol'ios e habilita
ções pam matricu.las, _

Art. 1°. Os estudantes que se quizerem ma
tricular na Academia deverúõ apresentar as cer
tidões exigidas pelo art. 8° da Lei que creou os
Cursos Jurídicos.

Art. 2,0. Mim de obterem as certidões de exa
me, de'que f,dla o art. 1°, requel'erúõ ao Director
da AcaLlemia para que os haja de admittir úquel
les exal11')S preparatorios.

Art. 5°. O presilltmte de tes exames seri! sem
pre e Director, e, na impossibilidade deste, hum
dos Lentes ou Substitutos, que, estando desoc
curado, fÓI' nomeé\do pelo me mo Director;
sendo arguentes o Proprietario da Cadeira da
materia do exame c seu Substituto; e na ftdta
deste, outra qualquer pessoa que o ,Director jul-

- gar propria para ~rguir uo mesmo exame.
Art. 4°. Os Examina'(ores arguirilõ os exa

minados nos limites das materias do exame, e
sobretudo 00 que fór neces'ario para poderem
formar sell juizo sobre o medto deIles, 0;10 exi
gindo nns exames das linguas o conhecimento
da ,'el'Lladeira pl'onullcia dellas; nem no de arith
metica as theorias de progressões e logarilh
mos; e quanto ú geomell'ia, limitando "se ii geo
metria plana.

Art. 5°. Cad~ exame durará huma hora. OsEs
tudantes que não apresentarem alteôlaç:ão de
algum I'rol'essor Publico, das materi:ls em que
se qUÍ7.erem eX:lminar, serão examinados com
mais rigor. Os exames serão feitos em publico.

Ar!. fio. Os Professores Publicas das Cadeiràs
Primarias apresentarúõ ao Director, IHJ fim de
cada anno lectivo, e antes de se proceder aos
exames, pontos ll<Js re~pcctivas mate rias que en
dnarem, os qllacs entrarúõ em urnas, tirando os
examiodJos ú sorte, na occasião do exame, hum
ponto de cada materia em que hou verem de ser
examinados; dando-se aos examinados de gram
matica latina algum tempo para reverem os
pontos que ti verem tirado em prosa e verso; e
igualmcnte aos de geometria para pensal'em
sobre :l propl) ição que lhe,; deu a sorte, devendo
elles respontler Í1s que tões que lhl's fôrem pro
postas para seu desenvolvimento, e ús proposi
ções subsitliarias, definições e axiomas qUt: os
txaminadore' julgHern nece~sarias. O exame
Je arithmelica seri! vago,

Art. 7°. Os 2. Examinadores ,'otar,lõ com o

Pl'esiJ.ent~, ficando approvados unicamente os
que o fôrem por 2 ou mais votos.

Art. 8°. Findo qualquer exame, lav rará o
Pl'esidente nas costas do requerimento huma
nota do exame, com a qualidade da approvação
ou reprovação do examinado, que será assigna_
da por el1e e Examinadores, devendo ao depois
esta nota ser enviada á Secretaria para ser lança.
da em livro competente, onde será de novo as.
signada pelo mesmo Presidente e Examinadores,
e donde se extrabirilõ as certidões exigidas no
art. l°.

Art. 9°' Os exames prepar3torios começaraõ
findo o anno lectivo, logo que nas Aulas meno~
res se puzer o ponto; e duraráõ até que findem
os actos da Academia. TerdO igualmente lu"ar
desde o primeiro dia util de Fevereiro atê o
ultimo dia util de Março.

CAPiTULO lI. - Das A u.las menores.

Ârt. 1°. Para o estudo das materias dos exa.
mes preparatorios, exigidos no art. 1°, cap. I',
serão inccrporadas ú Academia Juridica as se,
guintes Cadeiras, nas quaes se ensinal'ilõ as ma·
ierias dos exames preparatorios~ a saber:

I'. Cadeira, latim em prosa e verso; 2' dita,
. francez e ioglez em prosa c verso; 3' dita, rhe·

to rica e poetica; 4' dita, logica, metaphysica
e ethica; 5' tlita, arithmetica e geometria; 6'
àila, historia e geogl'aphia.

Art. 2,0. E -tas Cadeiras serão regidas pur Pro·
fessores nomeados pelo Poder Executivo, prece
dendo concurso publico para çada buma dellas;
devendo a apre-entação dos que merecerem ser
oellas providos sei' feita pelo Director, a quem
pertence promover o concurso na vacaocia da'
m·}smas Cadcit'as -

Art. 5°. 'O ConeUl'so será féito em lugar des·
tinado pelo Director, em sua presença; devendo
elle nomear os Professores que no mesmo de·
vem argumentar; os quaes procederúõ á votação
sobre os candidatos; e aquelle ou aquelles que
d'entre elles reunirem em seu favor maior nu
mero de votos tios Professores deveráõ ser o
propostos.

11 rt. 4°. Estas Escolas estarlio debaixo da ins·
pecção immediata do Director; sendo corntudo
livre aos Professores dellas fazerem as rtpl'e,
sentações que jnlgarem cllnvenientes; tanto so
bre o regimen economico policial, como sobre o
ensino das mesmas, para que o Director dê as
providencias necessarias.

Art. 5°. Os Professores farão a escolha dos
Compendios da sua profissão ou os ananjarilõ,
não existindo já feitos, devendo entretanto apre·
senta-los ao Di/'eetor, alim de que este os le\'c ao
conhecimento e approvação da Congregação,
sem a qual não poderáõ servir nas Aulas; bem
a sim deve ser sujeita ii approvação da me~Dla

Congregação qualquer altel'ação que posteTIor.
mente os Professores julgarem conveniente.

Art. 6°. No terceiro dia util de Fevereiro coo
meçadlõ os traba lhus em lodas estas Cadeiras, e
terão lugar"até o ultimo dia util de Outubro, eU!
que" se pOI'á o ponto para se dai' principio aos
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exames preparatorios, na conformidade do art.
9· , cap. 1°. Seus exel'eicios tcrão lugar diaria
mente Das respectivas boras, prcviamentc mar
cadas relo Director; havendo para estas Aulas
os ,lias feriados jil marcados pal'a a Academia
Juridica no art. ~o, capit. 12.

Al'L. ,0. Os cxercicios destas Cadeiras tel'ão
lugar huma vez diariamente; durando nas Au
las de latim c francez pOI' espaço de 5 horas,
e nas outras por hora e n1cia.

Art. So. Os Professores das respectivas Ca
deiras eomeçarúõ a matricular os seus Discipulos
dous dias antes do mez de Fevereiro, e admittirúõá
matricula, sem requisito algum, todo o Estudan
te qne se apreseutar até o fim de Março, annun
ciando de antemão o lugal' c hora eO) quc re0e
beritõ o Estudante á competente matl'Ícllla. Cada
hum dos Professol'es euviará ao Dh'eetor no fim
de ~larço hum.1 lista dos seus alumnos. Os Pro
fess?res porém de latim e francez deveráõ
admitlir ú matl'Ícula, lião só no prazo marcado,
como no decurso de todo o anno lectivo; c apre
sentar,i Õ, (,Iém da Ibta exigida no fim de l\:IarçQ, .
Qutl'as de tres em tres; que serão levadas pelo
DirelJlor á presença da Congrega~ão.

Art. 9°. Os Professores destas Cadeil'as man
terúõ a ordem, ad virtindo, e mesmo reprchen
tlendo seus respectivos discipulo~, quanrlo estes
se não portarem com o silencio e decencia devi
lIa, E quando por estes meios Dão poderem con,
scnar a boa ordem, por ha \'el' algum obstinado
a perturba -Ia, recorrcráõ ao Directo/', desigoun
do o autor da uesor<1em, para que e: te o reprc
henda, fazendo ir ii sua p"csença; e mostrando
elle reiteradas vezes que he ineorrigivel, ou de
subedecendo ao primeiro chamamento do Di
rector, pollerá este manda ·10 riscai' da li ta tla
tJuelle anno, e probibir-Ihe no decurso delle a
entrada das Aulas.

Art. la, O que fica disposto no a1'L. 6° se en
tenderá quando os I'e,pectivos Professores não
estiverem occuparlos nos exames preparatorios,
na conformidade do art. 9° , do cap. I", porquc,
nos dias em que fôrem a exames, f:c,io dispen
.ados do exercicio de snas Cadeiras,

CAPITULO lU, - Das l1U1tl'irulas,
Art. 1°. As matriculas começarúõ no mez de

Hal'ço, no primeiro dia util, c duraráõ até o dia
15 do .Iito mez. O Secretario fixará, 3 dias an
tes, um Edilal, cm que :\nullnciarh a mesma ma
lricula, para que concorráo todos os estudantes
flue a ellas quizel'em ser admittidos.

AI'L. 2·. Só serão admiLlidos h primeira ma
tricula os Estudantes que se apI'esentarem com
despacho do Director, o qual só o coucederil no
primeiro anna úquelles que tiverem mostrado
as cel'lidões de idade, de Lodos os exames prepa
I'atorios, e conhecimento de haverem pago na
Junta da Fazenda a quantia decretada no art. 6°
deste capitulo; e nos olltros annos, aos que apre-
cntarem certidão de approvação do anteceden

tc, c o conhecimento acima referido.
ArL. 5°. O Secretario, cm hlll11 li\'l'o rubri

cado pelo Directol', !nvrurá termo tia matl'icula
'fOMO "11.

de cada hum dos matriculados, fazendo menção
de seus nomes, pais, patl'ia e idade, e documen
tos mencionados no art. 2° deste capitul.o; cujo
termo será assignauo por elIe matriculanl10 e
Secrctario.

Art. 4°. Não havel'á precedencia na matricu
la senão a dcterminada pela letra alphahetica
dos que se apresentarem na hora da matricula.

Art. 5°. No mez uc Outubro, em que se findar
o anno leetÍl'o, na eonformidade rIo art. 10·, do
cap. 4·, sc fará a segllnda matricula, para a ve
rificação rIa primeira; fazcndo-se o competente
termo de encerramento; a e ta matl'Íeula preee
del'hõ tambem os annuncios determinados no al,t.
10° deste capitulo: para dIa ,so se cxigirá o co
nhecimento referido no art. 2° do mesmo.

Art. 6°. Em cada uma da3 referidas matl'Ícu
Il1s, pagal'úõ os E,tudanles a quantia de 25:t/)60o
1'5., para poderem SCI' matriculados.
• Art. ,'. Finda a primeira matricula, fal'lÍ o

SecI'dario huma lista gp.ral de touos os matricu
lados, e tambem listas parciaes dos estudantes
de cada hum dos annos, qne serão impressase dis
tribuidas pelos Lentes e Conlinuos. Tambem se
imprimiráõ os nomes dos estudantes de cada
hum cios annos cm hUlD li \'1'0 que deve ser
distribuido pelos respecti\'os Lentes, afim de nel
le fazerem sem assentos: uevcndo cada nome
ser collocado no alto ue huma pagina, ficando o
reslo para o fim já dilo.

CAPJrULO IV. - Distriúuição elas mlltcrias '1uc dc
rem SC1' ensinadas na Ac{/demi(! Juridica, c pro
videncias soúre os I cspectivos Compendios.

Art. 1°. O Curso completo de Sciencias Juri
dicas e Sociaes será ue 5 annos, em cada hum
uos quaes se cn~inarúõ as matel'Ías abaixo indi
ca.Jas; haveud,) \;) Cadeiras dislribuidas pelos
an nos da maneira seguinte:

1.° anuo. - Dir~ito Natural Publico, c Anals
sc da COn!tiluição uo Impcl'io.

2, ° anno, - I> Cadeira, Continuação das me 
mas materias, Direilo (las Gentes c Diplomacia;
2." Cadeira, Dh'cito Publico Ecelesiastico.

5,° anno. - 1° Cadeira, Dil'eito Civil Patrio'
2,' Cat1eirn, Direilo PaU'io Cl'Íminal.

4,° anno. - 1° Cadeira, Continuação do Dil'ei
to Ci vil Patrio; 2" Caueh'a, Direito lUal'itimo e
nlercantil.

5.° anuo. - ),0 Cadeira, Economia politica;
2.' Cadeira, Theoria e pratica do Processo.

ArL. 2°. Os Lenles faa'ão a escolha dos Com
pendios da sua pI'ofis-ão, ou os arranjaráõ, não
exislindo j:l feitos; comtanto que as doutrinas
eslejão de accordo com o sy tema jurado pela
Nação, Estes Compc.nelios serão submettidos â
:lpprovação ua Assernbléa Geral, e appro,'ados
pai' ella; o Governo dará aos seu~ autores a
primeira impressão gmLuita, competlDdo-lhes o
pri vilegio excI usivo da obra por 10 annos.

AI'L. 5°. O Lente de pratica rIo processo do
quinto anno, logo qne abJ~Íl' Sua Auia, e~plical'á
os principias ela hcrmencutica jurídica, fazendo
depois explicai' suas regl'as, á analyse de qual
quel' Lei ratria; e em todos os Sabhados darÍl a
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seus discipulos huma Lei para elles analysal'em,
a qual fal'ú o objecto da primeira parte da sab
balina.

CAPITULO v. - Dos exel'cicios praticos das A u{as.
Art. 1°. Finda a primeira matricula, o Direc

tor, tendo feito 3promptar tudo o que fól' neces
sario para a abertura e andamento das Aulas,
avisará aos Lentes, desi;;nando o dia em que de
vem dar principio aos trabalhos das suas Cadei
1'as.

Art. 2°. Em cada huma das Aulas duraráõ as
lições por espaço ele I hora que, o Lente gastará
em ou vir lições e fazer prelecções.

Art. 5°. No lim de caela semana, julgando o
Lente haver materia sufficiente. ha ver.i bum exer
ciéio, em que tres estudantes 'etefennel'áõ, e seia
perguntaràõ, sobre a dita materia. Os nomes
dos que devem entrar neste exercicio se tirarúõ
por sorle de huma urna, onde devem eDtral' os
de todus os estudantes da Aula. Os primeil'os tres
que sahircm serão defendentes, e os outros seis,
arguentes, competindo dou destes a cada defen
dente, pela ordem com que sahirem os nomes
da urna: não devendo o defendente responder a
dous arguentes successivamente.

Al't. 4°. Poderá o Lente, quando julgai' conve
niente, ordenar algum destes exercicios, e desig
nar no dia os estudantes que nelle devem entrar.

Art. 5°. estes exercicios <!lO fará a recordacão
das materias dadas no decurso da semana, ~ão
se admitlindo outras questões mais do qNe aquel
las que fôrem relativas ao seu objecto: ficando
todaYia line ao Lente, quando julgar convc
niente dar, para ser nellp,s discutido, algum
ponto interessante e que tenha relação com as
malerias das lições.

Art. 6°. O Lente de cada huma elas Cadeiras
dará annualmente aos seus discipulos dous pon
tos escolhillos entre as doutri.lJas que lhes hou
ver explicado, para dissertaçõe por escripto em
lingua vulgar, nos quaes terú 'lugar de notar o
progresso dos conhecimentos e b m gosto de
escrever elos estudantes; e serviniõ estas dis·
sertações, do mesmo modo que as lições e Outl'OS
exercici05, para o juizo que de cada hum eleve
formal' o seu Lente.

Art. 7°. Cada ponto serú dado, logo que o
Lente julgar que tem explicado materia suill
ciente, para que os estudantes possão desenvol·
ve-Ia em suas dissertações; devendo elIes en
trega-las dentr0 de mez e meio, cOIltado do
dia em que fôr dado o ponto. Todo aquelle que
não entregar a dissertação neste prazo, sem j us
ta causa, será considerado eomo tendo faltado 10

vezes ti Aula.
Art. 8°. No mez de Outnbro, porá o Director

ponto aos exercicios das ,Aulas, em um dia para
isso destinado pela Congregação, para esse fim
reunida no primeiro dia util deste mc'l.

CAPrrtJLo VI. - Das habilitações e dos pontos pllta

exames.

Art. 1°. Findo o anno lecti \'0, e feita a egun
da malricu!:.l, haverá no primeiro dia util huma

Congregação, na qual se tratarú das habilitações
dos E5tudantes. Ali portanto, á vista das lista
dos ContinHos, conferidas com as dos Lente,
que terão tambem notado as faltas de disserta
ções, se decidirá quaes dos estudantes tem per
dido o anno, e quaes o aproveititrão e estão nos
termos de serem admittidos a exame.

Art. 2°. Ne·ta Congregação se desigoaráõ Cl'

Lente que hão de examinar, marcando-se as di·
versa~ turmas que dt'veráõ formar.

Art. 5°. Formar-se-ha huma lista dos estudan.
tes habilitados, segundo a ordem dos annos, e
antiguidade das matriculas, que será fixada na
porta da Sala em que se devem tirar os pontos,
assignando-se dia e hora para o exame de cada
hum.

Art. 4°. O ponto seró tirado 2.4 horas antes db
cxame, na presença de hum dos Lentes que hou
verem de examinar, e ser,1 communieado imme·
diatamente aos oull'os Lentes que houverem de
assistir ao exame.

Art. 5°. O Estudante que não comparecer no
'dia e hora que lhe houver sido assiguado pura
tirar o ponto ficará para o fim de todos os de
seu anno, devendO'1ser admittido em sua yaga o
immedi'uto na lista dos habilitados: ficão pi ohio
bidas as trocas de lugar entre os c5tudantes.

Art. 6°. Os Estudantes do 5°, 4° e 5° anno
tirarúõ mais hum ponto d'entl'e as matel'ias do
respecti vos annos, para fazerem huma dis ·erla·
ção por escripto em linguagem vulgar, que de
fenderáõ no prinoipio de seus exames.

Art. 7°. Os Lentes de cada anno, combina·
dos, arranjarúõ os pontos em que devem ser exa·
minados seus respeeti vos discipulos, de mnneira
que nelles inclnão doutrinas de ambas a Cadei·
raso Cada hum dos Lentes do 5°, {~O e 5° anno
arranjará de mais os pontos para as dissertações
de que falia o art. 6°. Todos estes pontos devc·
ráõ sujeitar-se ii approvação da Congregação,
para ao depois entral'em nas umas.

Art. 8°. Quando aconteça que algum e lU,
dante habilitada para fazer acto se ach~ impos~

sibilitado de o effectlJar antes de fenas, .<lra
admittido a faze· lo depois dellas, antes do cn·
cerramento da matricula, huma vez que o rc
queira á Congregação, e peraute ella justifiquc
a impossibilidade em que se acbúra. ,

Art. 9". Todo o estudante que, depois detira·
do o ponto, 0110 comparecer julgar-se-ha como
se ti vess.e perdido o anno, excepto se justificar
sobreveniencia de molestia gOrave, devendo nes
te caso recorrer á Congregação, p3ra que esta o
admitta a tirar novo ponto, achando ser verda
deiro o impedimento que teve para nã~ fa~er
seu acto na occasião em que tirou seu prllnClro
ponto.

CAPITULO VII. - Da {órma dos Actos.

AI'L l°. Finda a egunda matricula, ac~bado,
os trabalhos de habilitações e de arranjos d~
pontos, começaráõ os a to·, presidindo a.os exa·
mes alternadamente os Lentes proprietal'lOs no.
respecliYos armas. .

Art. 2°. Nos actos do 5 annos da Aoademla
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Jurídica, serão dous os examinadores, del'endo
cada hum delles argumentar 'por espaço de 20

minutos, sobre as materias do ponto e suas re
ferencias: competindo aos Presidentes no 5°, 4°
e 5° anno, arguir o examinando sobre a disserta
ção por igual espaço de tempo.

Art. 5°. No caso de faltar hum dos Lelltes a
qualquer acto, será immediatamente chamado
em seu lugal' hum outro Lente que esteja de
8occupado; e se não hou ver tempo para isso,
ou se acontecer que todos estejão occupados,
argumentaráõ os outros dous; e neste caso fi
oaráõ plenamente approvados os.que fôl'cm pelos
examinadores assistentes; e SiDlpliciler appro
vados os que tiverem contra si hum só R.

Art. 4°. No fim do exame virá o Secretado da
Aoademia á Sala onde elle se tiver fcito, trazeu
do o Li vro destinado para os termos de approva
çiio e reprovação; e fechadas as porta~, votaráõ
os Lentes por escrutinio, com a letra A ou R •
signal de approvação ou reprovação. O Secreta
rio abrirá a urna, e lavrará logo o competente
termo da decisão que achar, a qual será assigna
da pelo Pre~idente e Examinadores.

Art. 5°. Enteuder-se-hão plenamente approva
dos os que reunirem em seu favor a totalidade dos
l'otOS de seus examinadores; e simplesmente ap
provados, os que ti verem hum só voto contra si.
Os que fôrem rcprovados, no caso de tiuererem
continuar os seus estudos na Academia, sel'ão
obrigados a matJ'Ícular-se, e a frequentar de no
vo o anno em que houverem sião reprovados:
esuccedendo que sejão assim reprof'ados 2 annos
conFecutivos não podel'áõ ser admittidos a fre
quentar terceira vez o mesmo anno.

Art. 6°. Os actos serão feitos com toda a publi
cidade.

CAPITULO VI11. - Do Gl'áo de Bucha/'el Formado.

Art. 1°, Os estudantes do So anno, depois de
concluido o seu acto; e tendo merecido a appro
vação, serão chamados pelo Secretario, e acom
panbaãos por elle e Continuas, se approximaráõ
(\ mesa dos Examinadore , e ahi, na- mãos do
Lente do So anno, que presidir, prestarilõ o ju
ramento que vai transcl'ipto no fim destes Estatu-
~s. .

Art. 2. ° Prestado o juramento, 3ubindo o dito
Lente á Cadeira, lhe dirigirá o gratluando huma
breve ol'ação em que peça o gráo de Bacharcl
Formado, e approximanrlo-se ti Cadeira, o mesmo
Lente lhe porá o Barrete da Faculdade sobre a
cabeça, conferindo o dito gráo; e tirando outra
1'cz o Barrete, dcscerá da Cadeira.

A.rt. 5°. Deverá, depois disto, subir o gradua
uo ii Cadeira e ahi dar gl'aças, pelo bom successo
do eu acto, ao Presidente e Lentes. e a todu
o auditoria a honra da ua assistencia; c:>ncluio.
do·se assim este acto. O que fór approvado sim
plicilcr no So aOLlO não será obrigado a tomar o
grilo; sendo· lhe licito frequentar o mesmo anno.

CUITULO IX. - Do Gráo de Doutor.

ár!. l°. Se algum estudante quizel' tomar o
grilo de Doutor, depois de feita a competente

Formatura, e tendo merecido a appro\'ação ple
na, circumstancia esta essencial, defenderá em
hum acto publico tbeses, que elle formará, so
bre as dilferentes matedas de cada huma das Ca
deiras da Academia Juri,jjca, devendo elle apre-

. sentar no numero de tres, sobre cada huma das
pitas materias. "

Art, 2°. O Candidato arranjará as suas theses
de maneira que e tejão de accordo com o sy té
ma jurado pela Nação: as fará imprimir, e apre
senlará á Congregação tantos exemplares dellas
quantos f6rem nece!-sarios para a di tribuição pe·
los Lentes Jubilados, Proprietarios e Sub titu·
tos, e ficar algum remane,scente no Archiro da
Academia Juridica.

Art. 5°. Tendo o Candidato aflresenlado as
suas tbeses, a Congregação designará 9 Lentes,
para lhe argumentarem de maneira que elle seja
examinado nas differentes materias de cada buma
das Cadeira,. A mesma Congregação marcará o
dia em que deve pl'incipiar este acto; mas de
maneira que nunca eUr. tenha lugar antes de pas
sados 10 dias depois da apresentação das theses.

Art. 4°. No caso de concorrerem diversos para
defender theses, a Congregação dará preferencia
ao Bacharel Formado mais antigo em g!ár.

Art. So. O Director fará participar a todos os
Lentes, e remeLter-lhes os exemplares rias theses
8 dias antes do que se houver designado ao Can
didato para seu acto, e dará aos nomeados, para
nelle argumental', aviso de suas nomeações,
marcando·lhes ao mesmo tempo a#materia em
que hão de argumentar, segundo o que se ]louver
decidido na Congregação.

Art, 6°. Este acto será presidido pelo Lente
Proprietario mais antigo: durará 2 dias, princi·
piando áS9 horas da manhãa, e acabando ao meio
dia. Cada hum dos Examinadores nelle argumen.
tará por espaço de meia hora: terminado elIe,
procedendo os Lentes assistentes á votação, na
fórma dos oulros actos, julgar-se-lla approvado
o qüe o fôr ao menos pela maioria dos ditos Len
te , e lhe será conferido o gráo da maneira indi
cada no capitulo seguinlc. Para poder entrar
como oppositor ás Cadeiras, será uecessario a
approvação unanime.

Art. 7°. Acontccendo que faILem a este acto
algum ou alguns dos Lentes para elle nomeados,
pnderú elle elfectuar-se logo que se achem reu
nidos ?, inclusive o Presidente: bem como,
achando-se impossibilitado o Lente mais antigo,
pre 'idirá o que se lhe seguir na ordem da anti
guidade.

C!PITULO x, - Solemllidades para o G,.áo de Douto/'.

Art. 1°. O Dou torando requererá ao Director
para lhe designai' di em que ha de receber o
gráo de Doutor, e ajuntará á Petição a Certidão
de approvação do seu acto, em que virá decla
rada a sua antiguidade, para que o Director dê
a mesma prefel'r..ncia do art. 4° tIo cap. 9°,

A.rt. 2°. O Director a~signará nessa conformi
dade o dia, esculhendo sempre hum que fôr fe
riado, e farll avi o a todos os Lentes desta deter
minação.
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Art. 5°. 05 dias que se hão de assignar para
os Doutoramentos serão festi vos para a Acade
mia, com repiques dos sinos da Casa dos E~tu

dos.
Art, 4", O Doutoranclc nomeará d'entre os

Lentes hum Padrinho, o qual, com os Continuas
c Porteiro da Academia, _o acompanhar!tõ da
porta priJ:lCipal do odincio da mesma até ii sala
dos Doutoramentos; e abi serú recebido pelos
antros Lentes e Directo\'; e depois se recolherúõ
na sala, occupando os seus respectivos assentos.

Art. 5°, Estarão na dita sala assentos para tó
dos os Lentes e mais assistentes; e na parte m3is
con\'eDiente, huma mesa decentemente ornada
com:3 c<tdeiras, cm huma das qU;;Ies se assentarú
() Presidente do acto; def"onte delle o Douto
rando; e ultimamente, ao lado, o Padrinho.

Art. 6°, Assentados todos, furú o Presillelltc
signal ao Doutol'ando para que elle peça o grúo
de Doutor, o que clle executarú em huma breve
oração; finda a qual, acompanhado pelo Presi
dente e Padl'inho, se dirigil'á ao lugal' do Directol',
que lhe tomará o juramento transcripto no fim
destes Estatutos; e lhe darú Jcpois o grito, pon
do lhe sobre a cabeça o B~lTete -da Faeuldade,
tendo an,ledormente o Padrinho amado com o
anueI doutoral: voltarú assim depois o novo
Doutor para o seu assento.

Art, 7'. Recitará, depois- disto, o Padrinho
humaoração, emquerecommentlarúaonovo Dou
tOl' a faculdade e autoridade du grito, e exhortarú
o pro~eguimrnto das suas letras; seguindo-se de
pois os abraços d<t confi·.atel'Oidade, o Padrinho
o levarit ao Director e a carla hum d,!s Lentes.

AI,t. 8", Conclujl1as estas ceremonias, darú ul
timamente graças o novo Doutor aos presentes
que honrárão com a sua assistencia, fica.ndo as
sim findo este acto.

C.\P1TULO Xl. - Da economia c policia das A alas.

Ar!. 1°. Em Congregação, no principio do
anno lectivo, se detcrminarúõ e rcgularáõ as
Ilolas para as Aulas dns respectivas Cac1eir<ts, de
maneira que seus exercicio.;; comecem ás 8 ho
ras da mnnhãa, e fiquem lindos ii huma da tarde.

Art. 2". lUeia hora antes da ql1e fica designada
no artigo antecedente para se abchem as Aulas,
cm cada dia se far50 sig-naes, dohrando o sino,
até que soem as 8, e dahi por diante regularáõ
as seguintes horas, na conformidade do qne se
houver ânteriol'nlentc decidido.

Art. 5', Os tentes, log.o que der a hora em
que de)'em começar seus exerciciqs dinrios, se
<tpresentaráõ Ú porta d3S AU!.ls, e dahi sulíiráõ Ú
Cadeira o mnis promptarnente possüe1.

Art. 4°. No primeiro dia de Aulas, est<tndo
Ilresente o Lente, e reunidos os estudantes na
hora determinada para a respectiva Cadeira, da
ra o Continuo assento a cada estudqnte, segundo
a ordem da sua matricula, guiando-se pela lista
que lhe ti\'er sido distribuida.

Art. 5', Os estudantes comp!ll'eceráõ Ilas suas
!J. ulas, antes do 1° quarto de hora para enas mar
cada, e occuparáõ os lugares rJlle pelos respeeti-

vos Continuos lhes forão distrihuidos no primeiro
dia de nulas, e ahi estarão com toda a alten.
çãa e silencio até o 6m da hora deli as , sahindo
sem perturbaçiio depois de haverem sahido srus
Lentes,

Art. 6°. Os Continuos aponlarúõ as faltas dlJS

estudantes, e os Lentes tambem farão Suas lem.
branças, para as confel'irem COlO as dos Conti
nuos, e se conhecer a final se o estudante arro.
"eitou o anno, pela slIa freqnencia, e pótle ~~r

admillido a exame: devendo o Continuo lfUe
tiver de .marcar em cada Aula, para ~lIa enlrar

.logo depois de primeiro qllarto, a}>ontar em
voz alta, pelos respecthos numeras, os estudan.
tes que faltarem, para que o Lente possa nola
los em sua plopria lista.

Art . ..'lo. Podendo acontecer que nlgnm estu
d';lllle, para illudil' a prtlvidencia do artigo anlc
cedente e faltnr ús lições, com prejuizo "CU e es·
candalo dos mais, sida da Aula depois de apon.
tado, fica licito ao Lente chamar de novo o
Continuo, para o fazoer marcar, excepto se isto
fiz(!r com justa (causa e licença do L~llê, •

Ar!. S". 10 faltas, sem causa, e 40, ainda que
justificadas, bast;io para fazer perder o anno, não
de vendo prevalecer motÍl'o de qnalid ,de algnma
para relevar desta perda o estudante que til'eras
mencionadas faltas. Os Estudantes que foliarem
a algum dos exercicios de que falia o art. 4'
do c<tp. 5°, sem alguma caus,. justa, serão apon·
tarlos em lino separad,), e proprio par'a 'sabba
tina, pelos Lentes e Continuos, para serem eon·
si,lerados como se tivessem faltado quatro vczc
ii Aula: 7 faltas cauSão preterição nos actos, não
seorlo ju tificndas.

Al't. 9'. Os Lentes poderáõ pergun tal' as li·
ções <tntes ou depois da sua ex},licação, dividin·
do o tempo, na confol'miuade do art. 2' du
cap. 5°.

Art. 10°. Para a boa ordem dos estudos exi·
je-se a maior gravidade dentro das Aujas, no.
termos do art. ti' deste capitulo, e toda a civil·
titule e- cortezia fúra das mesmas, quando reuni·
dos os estudantes, ou quando se cnclJntrarcm
huns com os outros, ou com os Leutés pelos ge·
raes, onde nenhum se poderú conservar com o
chapéo íH' cabeça; c fazendo-o, será advertido
pelo Porteiro, ou qualquer dos Continuas que
ali se <tehar; os qnaes, no caso de não serem alo
tendidos, darão disto parte ao Director, para que
este correccionalmente reprehenda o infrnctordo
presente artigo.

Art. 11.' Acontecendo ([ne haja algum estu
dante (rUe nos goraes perturbe a ordem e silen
cio requerido, qualquer dos empregados da Aca
demia poderá adl'crti·lo para quc cumpra os seu;
devcres; e 00 caso de reincideneia, informaril aO
Director, b qual, fi vista desta informação, e ou
,-indo mais alguns dos empregados, confol'fie ai
drcumstallcias do caso, decretarú por si a J)el~a

do art. 16 deste capitulo. Quando hnja relnC!
clcnein, o Director) ouvindo dous Lentes, a quem
possa ter chegado o conhecimento deste facto.
dccrclarú a pena de pl'isão de I a:3 di<ts: a qll~1
terú lugar no Aljube, c seni executadil pcl' arrl-



ANNO DE 1831. 537
eial da Secretaria com hl.!m dos Continuos da
Academia.

Art. I lIO. O Lente pol1erá lembmr ao estu
dante a falta de respeito em que tiver incorrido,
perturbando elle na Aula a or,1em estabelecida;
ou mesmo ordenar ao Continuo, se as circums
tancias o exigirem, certifique o caso, e suas
particularidades, para ter lugar o procedimento
ultcrior.

Art. 15°. Tambem o lentetcm a faculdade de
suspender a continuação de wa Aula, não sen
do sufficientes para a manutenção da orllem e
decóro exigidos os meios apontados no artigo
antecedente.

ArL. 14°. Para se verificar a disposição do art.
J2'deste capitulo. estarão promptos os Conllnuos
a qnalquer chamado, comparecendo para este fim
por differentes vezes nas Aulas; não apparecen··
do porém algum delles na occ3sião do aconteci
mento, deveril qualquer outro empregado, a pe
dido do Lente, passar a mencionada certidão.

Art. 15°. Com a certidão sobredita, o Lente
dirigirú ao Director o competente omcio, expon
do o caso acontecido e suas cil'cumstaucias; e
este, ouvindo dous Lentes, poderá decretar a pena
de prisão, na conformidade do art. 11°, confor.
me fôr a gra,·idade do mesmo caso.

Art. 16°. Se porém, á vista da certidão e offi
cio do Lente, se julgar que não póde ter lugar a
pena de prisão, mÚldarú o Director intimar ao
estudante que compareça na Socretaria ú hora
(Iue lhe determinar, onde o mesmo Director o
reprehenderá, fazendo·lhe ver a falta que com
meUeu, advertindo·o que não h'lja novo motivo
dc escandalo. Este acto serú escri1lto em livro com
petente para se regular a reincidencia, e servir
para as informações annuaes que o Director deve
dar, na confol'midade do cap. 18 destes Esta
uto~.

Act. 1,°. O estudante, que !'lO decurso de I

amo, pelas faltas acima mencionadas, tiver sido
peso tres vezes perderú o anno em que esta va
mtriculado; e se, matriculando-se no auno se
gUllte, commetter as mesmas faltas pelas "quaes
sofi'a as mesmas penas, será riscado por;) an
nos da Academia J uridica.

t\:t. 18°. As penas relativas a qunlquCr con
travlnção commellida dentl'o da Aula compre
benooráõ quasquer outros estudantes que, não
sendo da respectiva Aula, nella fôrem perturbar
n oIdem.

.üt, 19°. Se os estudantes de qualquer das
\ulas do Curso Juridico fizerem o que vulgar
Ueote se chama pareele, iSlo he, se se combina
I'm para não irem ás Aulas em hum dia lecti vo,
o.Lentes, nn hora designada para a sua Aula,
enrnndo para ella com o Continuo, farão apon
lal esta falta, que equivalerá a 10, sem causa
mohada; excepto para aqllelles que justificarem
quefnllárão POI' molestia, apresentando certidüo
de l\,edico ou Cirurgião approvado,

CAPITULO XII. - Dos Premias.

AI't. 1°. Acab.ldos Oi actos, havel',i no segun
~o dia l'iI huma Congregação em que se hão de

dar por lindos os trabalhos do anno Iccti\"o, e se
ultimaráõ os prescriptos nos artigos seguintes:

Art. 2". Nesta Congregação se tratarú de con·
ferir premios a dous estudantes de cada anno ,
que, pela sua frequencia , lições, dissertações,
actos, e até por sua conducta, mereção decidido
conceito,

Art. 5'. O Lente de caua huma das Cadeiras
proporá para hum premio úquelle ou ílquelles
de seus discipulos que julgar mais dignos; e pro
cedendo· se ú votação por escrutinio, se conferirú
áquelle que obti ver a unanimidade de votos em
seu favor. Não poderá o mesmo estudante ter
mais de hum premio no meSJllO anno,

Arl. 4°. Se acontecer que em algum anno o
Lente encontre mais de hum discipulo digno de
premio, deveri. propôr a todos; e ~e depois a
Congregação se decidir, 1'01' votação igual ÍI do
artigo antecedente, a fnvor dos propostos, tirar
se-ha á sorte aquelle Que deve Sl:r premiado.
Neste caso accrcscentar-se-ba ii legenda lIa me
dalha de que falla o art. 6°. e na face em que es
tiver o nome do premiado, ii declaraç,io seguin
te, á sorle :

Art. 5°. N,io sendo de rigorosa necessidade,
nem convindo que haja premios em todos o
annos, quando em algum dell1Js o,i o hou ver
estudantes de distiocto saber e merecimento, o
Lentes niio farão proposta alguma para premios.

Art. 6°. Os Premios serão hum a medalha de
ouro com o peso de huma onça, com as legen
das gravadas de uma face - Prcmio de Merilo
Litlel'ario, S, Paulo - e da outra fnce, o nome
do premiarIo, c o anno em que foi premiado.
Além disto, bum certificado de mérito, que serú
passado em nome da Congregação, as~igllado

pelo Director e Lentes do aono a que pprtencia
o pI'etni'ldo, e pelo Secrel.. rio, e seIlado com o
seIlo da Academia. -

Art, ,0. DeSignados os premiados, a distribui
ção dos premios nfio se fará no mesmo anno ,
mas sim no seguinte, em hum dia pnl'a isso de
signado pela Congregaçno,

Art. 8°. 03 premios serão di6lribllidos publi
camente no dia assignalado, o qnal o Director
fara annunciaJ' por Editaes e repiques de sinos da
Casa dos Estndos, Da respera e no mesmo dia.

Ar t • 9' No dia e hora ue;ignada, estando
presente o Direclor, e I'eunidos os IJentes, o Se·
cretario apresentari\ a lista cios premiados, e cios
que com eIles entrúrão em urna, e igualmente
os tespectivos pTemios; o Director então c1la
mar:i a cada hum dos premiados, e lhe entrega·
rft o premio, convidando-o a qUl: continue a
fazer-se digno de outros.

Art. 10°. Findo este actn, fUI'iI o Direclor men
ção honrosa claquelles qne, tendo entrado cm
concurrencia com os outro para premias, não
forão designados pela sorte; ch2,man; a cada bum
o lhe entresará hum certificado igual aos do cn
tros.

CAPITULO Xlll. - Das ferias,

Art. 1°, Haverú fcri.ls geral:s que dUl'al'úõ
desde qne se acabarem todos o trabalho. do
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auno lectivo, que ficarúõ impreterivelmente fina
lisados antes do Natal, até o fim do mez de Feve
reiro, devendo começar o novo cnr:'o no mez de
Março, immediarameôte que findar a matricula.
Nas ferias, os Lentes não são oJlI'igados a residir
Da CHade ou Provincia.

Art. 2°. Além destas, haverá as do Entrudo
até Quarta feira de Cinza inclusive., e lfS da Sema
na Santa, que começarúõ 00 Domingo de Ramos
alé o lIa Pascoela; e fóra dellas só ,:erão feria
dos os Do~ingos e Dias Santos, o Anoiversal'Ío
da creação da Academia Juridica, e os de festa
nacional, além das Quintas feiras de todas as se
manas que não ti verem Dia-s Santos ou outros
feriados.

CAPITULO XLV, - Dos meios de proveI' aos lugm'es
de Lentes.

Art. 1°. Todas as vezes qU.e vagar alguma das
Cadeit'as da Academia J urinica, será ella dada
pelo Poder Executi vo ao Substituto mais antigo
da mesma Academia: e havendo falta no nume
ro dos Substilutos, será este lugar posto a
concurso, alim de ser dado áquelle que mais me
recimento tiver, Os Opposilores serão daquelles
mencionados no art. 6°, do cap.. gO.

Art. 2°. Tendo-se procedido a concurso, e
.havendo a Congregaç~o feito o seu juizo sobre
o.merito dos concurrentes, proporá, pelos meios
competentes, ao Poder Executivo, aquelle ou
aquelles que mais se distinguirão por seus conhe·
cimento, e por isso se achão nos termos de ~e

rem admittido~.

Art.· 5°. O Poder Executivo escolherá d'cntre
os prop.ostos aquelle& que fôrem necessarios para
preencher os lugares v·agos,.

CAPITULO xv. - Disposipões Gel'aes para o Concw'so.
Art. j 0, Serão admittidos ao concurso para

os lugares de Substitutos os que tiverem obtido
o gráo de Doutor, na fórma do art. 6° do cap. gO.

Arf. 2°, Havendo algum lugar de Substituto
a preent:her, o Director o fará publico por Edi
taes e fo'lhas publicas, para que aquelles que
quil.erem concorrer hajão de se apresentar den
tro de 6 mezes.
~ Art. 5·. Os Oppositores farão as suas theses
com o mesmo methodo determinado no art. 1·

do (Jap. g', e entregaráõ no fim 'dos 6 mezes,
marcados no artigo anteeGdente na Secretaria,
numeL'O sufficienl;e (\ellas, para serem immedia
tamente dbtrib:Iidas pelos Leutes e mais Opp.o
sitores, de'rendo estes ultimos procura-las na
mesma Secretaria,
I ,Árt', {,o, Findos os 6 mezes, a Congregação
determinará o dia em que deverá principiar o
concurso. Essa mesma Congregação assignará
a cada )lUm dCls Canuidatos hum ponto paL'a
buma dissertação, que será dada na Secretaria ao
Oppo itor, 8 dias antes de principiar o concur
so. Esta di scrtações serão lidas antes de co
meçarem os argumentos.
~ Ar!. 5°. O Director farú participar a todos os
Lente o dia marcado para principio do concur
so, e o fará publico por Editaes.

, Art. 6°. No di'a e hora marcada pela Congre.
gação, reunidos o Director e Lentes em buma
sala para isso -destinada, f3l'á o Secretario acha·
mada de todos os Concurrentes, e lhes apontará
seu'S rcspectivo's assentos.

Art. ,o. Os Oppositores serão os arguentea
huns dos outros, seguindo-se a anliguidade do
grilo de Doutor, pelo methodo s guinte: o Ü}I
po itor mais antigo no refaido grúo argumen·
tará o immediato, e findo (\ tempo, o al'guente
se·tornal'á defendente. Acabados o argumentos,
haverá votação de todos lJS Lente~ assistentes,
por escrutinio, com a~ letras Ae B; o A, per
tencendo sempre ao mais antigo em questão, e
B, ao segundo. Aquelle que tiver mais "0105

tem preferencia, e fica send'l arguente do ter
ceiro em antiguidade; e feitos os argnmentos
entre estes, haverá nova votação, ficando sempre
aquelk que obtiver preferencia, sendo o arguello
le do Oppositor que se segue; embora qualquu
Oppositor continue até o fim. A votação he sem
pre sobre os dous ultimo·s contendores.

Art. 80
• Os argumentos duraráõ huma 110ra,

e o argucnte só fará seis argumentos, escolhendo
nas Iheses do seu contrario as argumentos qae
quizer; devendo-se portar com todo- o melindre
e circumspecção.

A.rt. gO, No primeiro dia UliJ, depois de ulti
mado o concurso, haverá buma Congregação,
para proceder aos trabalhos ~e que faUa o att.
2" do oap. 9°, fazendo-se votação por e cru·
tinia, sobre cada hum dos Concurrentes; e dan-
do-se a preferencia áquelle ou nquelles que reu-

,nirem em seu favor maior numero de volos.

CAPI.TllLO XVI. - Da BibliQtheca.
Art. 1°•.Haverá bum3 Bibliolbeca qUI: serál

composta, não só de obras sobre Sciencias Ju
ridicas e Sociaes, como sobre aqueIlas que- são
hoje geralmente reconhecidas C0mo illdispenSl\'
veis para o verdadeiro conhecimento e udianlt
mento denas.

Ar!. 2°. A' Congregação pertence a clesigqt
ção das obras que devem ser compradas, fa~erdo
dellas competente lhta para remetter por in'er
media do Director, ao l\Iinislro do Impefio,
afim de que este dê as providencias para ~sua

effectiva compra, confol'me a qNanlia que f~r
designada na Lei do Orçamento para aquelh DI
bliotheca.

Art. 5°. A Bibliotheca serú situada naqutlla
pal'te do edificio da Academia que a Congrega
ção julgar conveniente.

Art. 4°. Ella estará aberta, durante o an~1
leclivo, todos os dias, excepto Domingos e Dili
Santos, e os que fÔl'em feriados, desde as 9 horl'
da manhãa, até ao meio dia, e de de as 5 M
tal'de até ás 5.

Art. 5°. Sua entrada será franca a totla a ,es
soa deccnte: devendo qualquer que qur.ira~OD

sultal' alguma obra pedi-la ao Encal'regad~ da
Bibliotheea que lh'a entregar:í, não l)onse01odn
porém que ena seja levada para fóra do S(l\ re
cinto.

Art. 6". Haverá na Dibliotheca me:as aSSel1-
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tos, e tudo b mais necessario; para o que dará o
Director as providencias convenientes.

Art. ,0, Hum BibliothecaIlio serú encarrega
do, <I,ebaixo da inspecção do Directol', do bom
arranjo, Gtassificação e conservação das obras e
da policia, no recinto da Bibliotheca; manten
do o silencio necessario para não serem pertur
bados os que nella se quizerem instl'uil',

CAPITULO xvu, - Das Con/{regaçães da Academia,
suas funcpães, e das pessoas qtte a devem comp6r,

Art.• 0, Havel'á hum Conselho, denominado
Congregaçãu, para vigiar sobre a observancia
destes Estatutos, e procurar que cada vez mais
se aperfe'içoem os estudos da Academia Juri-
dica. •

Art. 2°. E 'ta Congreg'lção se compnrá do Di
rector, que ser,i o Presidente, e de todos os mais
Lentes, assim os jubilados que quizerem, como
acLuaes, Cathedratieos e Substitutos. Será Se
cretario delia o Secretario da Academia Jul'i
dica.

Art. 5°, Haverá Congregação no principio do
anno lecti vo, e nos outros casos assim mencio
nados neste~ Estatutos, Além disso, huma vez
cada mez, para dar as providencias necessarias,
para' a observancia delles, e pua tudo o mais que
fôr concernente a o bom andamento dos E'Stu
dos; e occorrendo ca-sos extraordinarios, poderá
o Director con voca-Ia extraordinari.amente todas
as vezes que necessario fôr, ou hou'Ver sido pe
dido por algnm dos Lentes,

Ar!. 4°, Pertence á Congregação dar, haven
do causa justa, licença requerida pelos Lentes,
por 2'0 dias uteis; devenrlo aquelles que as qui
zerem por mais tempo requel'er ao Poder Exe
outÍTo.

Art. 5°. Pertence tambem ii Congregação o
governo e inspecção de tudo o que respeita ao
formal e scienlHico da mesma Academia. E sen
do necessaria alg,uma providencia, que uão se
comprehenda na legislação destes E~tatutos e
dependa de me!lida legislatha, a propol':I, pelo
meio competente, ao Poder Executiyo, pedinrlo
que a leve ao conhecimento e appl'ovação da As
sernbléa,

Ar!. 6°, Em hUIll lino ruhricado pelo Director
escreverá o Secretario as actas !le tudo o que se
decidir em Congregação, as quaes er:lo a signa
das pelo Director e Lentes que esti I'erem pre
sentes,

CAPITULO XVIll. - Do Director,

Allt. 1°, Haverá hum Director nomeado pe
lo Poder Executivo, o qual vencerá o mesmo
ordenado que vence/em os Lentes Proprietarios,
e assim mais huma gratificaçflo de 400:t/:J réis
anllUaes, Este lugar he amovivel, a arbitrio do
mesmo Governo.

Art. 2°, He de sua iucumbeneia vigiai' com
as iduo cuidado sobre todas as cousas relativas a
este e tabclecimento; procurando pt'incipalmen
te que se observem com muita exactidão estes
E tatutos ; maiormente na parte que diz respeito
ao ensino, seriedade, e ordem das Aulas e dos

actos; inspeccionar sobre o bom al'J'anjo o con
se~vaçã<) da Bibliotheca, e pro idir a todos os
acto~ que lhe estão marcados nestes Estatutos, .

Art. 5°. Deverá propôr em Congregação tudo
aquillo que julgar digno di so, que, sendo por
ella approvado, e não se achando de algum mO
do contrario aos pl'escntes Estatutos, poderá pro
visoriamente pôr em pratica; parlicipando neste
caso, bem como em to,los os outros que se ofIe
recerem ao Poder Executivo, pela Secretal'ia de
Estado dos Negocios dCI Imperio.

Art, 4°. A elle se dirigil'Úõ to.lo os requeri
mento dos estudantes, qncr sejão para o que se
acha determinado :lccrcu das matricula , e mais
andamento I'egul!!r dos eõtullbS, quer para outl'OS
objectos que sobrel'enhão.

Art, 5°. A este requel'Ímentos decidirá por si
só, em caso ordinaritli;, ouvindo por informação
qualquer dos Lentes, seguDllo n materia o exigir;
e !IOS que fôrem de maior monta, decidirá com
a Congregação.

Art. 6°, Dará, pela Secretaria de Estado dos
Negocios do Imperie), todos os al1nos, no fim
doS' actos, huma conta circum5tanciada do esta
do em que se acharem o e tudo', e do ap.'ovei
tamento e deleixo dos estudante- e Bmpreg.l
dos,

Art. ,0, Porá em execução tudo o que fôr de
ciJido em Congregação, tendent á observancia
desles Estalutos e boa orucill dos e tu dos,

CAPITULO XIX. - Do! Lente3.

Art, .0. Para 11 I'egencia das Cadeiras desta
Academia havera 9 Lente' Propl'ietarios e 5
Sub titutos. O Lentes Proprielarios v(!'ncerúõ
os ordenados qUE' ti n~rem os De"embargadores
das Relações, e goza ráõ das mesma honra. EL
les poderilõ jubilar-se com o ordenado por intei
ro, findos 20 annos de serviço.

Ar!. 2°. As suas antigni lades serão contada
das datas das suas nome" ões; e enll'c os nomea"
dos no mesm') dia o que: pril1l.,jro lil'er princi
piado a servir cril COD'iderado como filai" anUo
go'; e nn caso de o terem feilo na m!'slll'l épocha,
o mais antigo no grilO de Dúutor.

Ar!. 5°. Os Subslilutos upprirúõ as faltas que
os Lentes Proprietario th'el'cm: elles venceráõ
annualmeote o ordenado de 8oo:t/:J rs.

Ar!. 4°. Achando-se pOl'tanto qualqúer Lente
impossibilitado de ir á Aula, participarú imme
diatameote ao Secretario, afim ele que este d~

di to conhecimento ao Director, qu"J logo de
signal'á o Lente SubstilUlO, que dever:1 ir subs
titui-lo, no caso de seu impedimento dm'ar mais
de 2 dias.

CAPITULO XX. - Da Secretaria, SecretclI'io, e mais
Empl'egados.

Art. 1°. Haverá hum Secretario pora o expe
diente da Academia Juridica, certidões, e mai.s
arranjos deste E tabelecimento, que sel'Ú o Lente
mais anligo; e vencel'á huma gl'atifi~ação men
sal de 20:t/J I'éi : elle terú hum Omcial para o
ajular, que servirá ao mesmo tempo de Guarda
Livros, com o Ol'denado que lôr competente-



540 ANNO DE 1831.
mente arbitl'ado. Este Olicial servirá e~ll lugar
do Secretario, quando este se ache impossibili-
~~. .

Art. 2°. As primeil'as certidões serão gratul
raso Pelas certidões repetidas, pagaráõ as partes
I ~o réis, que scr,io divididos entre o SecI'etario e
Official da Secretaria, sem que possão exigir mais
nada, a titulo de busca.

Art. 5°, Para o despacho Academico, e p8ra
a boa ordem do sel'viço, deveril haver na Secre
taria huma caixa, onde se devem lançar os re
querimentos; sendo a mesma Secretaria lugar
Jllarcado para se darem os despachos,

Art. 4°. Todo o serviço deve ser feito legal
mente, pOl' competente escripturação na Secre
taria. O Directol' só terá, para sua intellígencia,
em seu poder, hum li\'\'o de registo particular;
porque tudo quanto fôr serviço, alieios, livros,
sello, e outros objectos, devem existir na SeC/'e
taria.

Art. 5°. Havel'á os Continuos que fôrem ne
·cessarios para apontar as faltas dos estudantes;
.tirar seus nomes das urnas para sabbatinas, e para
todo o mais expediente: devendo tambem <lar
parte ao re,pecti vo Lente, quando algum estu
dante tiver perdido o anno, na conformillade do
art. ,0 do cap. I 1°, para ser riscado seu nome
das listas. A Ji\'i~ão dos trabalhos destes Empre
gados pertencerá ao Director. ElIes vcneerdõ o
ordenado que fôr competentemente arbitrallo.

Art. 6°. Para a incumbencia lias obrigações
marcadas no cap. 16, que trata da Biuli.ot!Jeca,
será nomeado hum Bibliothecilrio com o ordena
do competentemente arbitrado.

Art. ')0. Haverá mais hum POI'teiro cum o
ordenado annual de 4oo:tf> réis, que terá a seu
cargo abril' e fechar as porta5 das Aulas ú hora
marcada, e cuidaril no aS:ieio e limpeza dellas, e
de todo o editlcio on!le fôrem estabelecÍllas. E:ite
mesmo Porteiro terá a seu cUI'go o toque dos si
nos, como se acha ordenado nestes EsLltutos,
para o que lhe serú. arbitra la huma gratificação
de Ioo:tf> réis annualmente. .

Art. 8°. Haverá tambem hum Correio da Aca
demia Juridica, com o ül'denado competentemen
te arbitrado, o qual sel'iI obrigado a estar na Se
cretaria, quando não e~tiver de sel'l'iço.

Art. 9°' A Secretaria eslarú aberta nos dias
lle Aula, desde que se abdrem, até que se aca

-bem, II na;; occasiões em que hou I'e .. Congrega
ção. ,

- Art. 10°. Nclla devem hal'er todos o.; li\'l'oS
Ilecessarios para a competente escriptmnção; e
a Congregação determinará quacs elles derem
ser.

OAPITULO XXI. - Disposif:õCS Gemes.

AI't. 1°. Ha\'erú Carta de Bachal'el Formado
para todos os que con eguirem este grilo, que
51lrá passada em nome da Congr"gução, pelo Di·
~'ectol', escripta em linguagem ndgur, a. signada
pelo Lente do quinto anoo que Gonferio o gl'ÚO,
subscripta pelo Secretal'io, impre,sa em perga
minha, e sei ada com O' sello pentlf.'nte ue fita
en~arna'la, sebundo a fõrma traos_cripta 00 fim

destes Estatutos; e neHa se fará menção da qua.
lidade de approvação.

Art. 2°. Ha verá tambem Carta de Doutor, que
será passada como o de 8acharel Formado, com
as unicas differenças que se verão em sua formu.
la, tambem transcriptn no fim destes Estatutos,
e de ser esta assigoada pelo Presidente do acto
do Doutoramento. Es~s Cartas serão passadas
ao Doutor, dcpflis de lhe haver sido eonferido o
gl'ÚO, declarando-se tambem a qualidade da ap.
pFovaçfio.

Art. 3·. Todas as Cartas serão dadas e passa.
das gratuitamente, com a unica despeza de imo
pressão, pergamioho, fita, e caixa de sello que,
pagarúõ os respecti\'os Bachareis Formados e
Doutores.

Art. 4°. O Eeno da Academia Juridica terá
a fórma de huma Elipse, em cujo centro se re·
presentarú em relevo huma Balança (emblema
da Justiça e Igualdade); e na circumfereneia, a se·
guinte inscripção - Academia de Sciencias Ju·
dicas e Sociaes, S. Paulo. - Este sello estara
no Archivo da Secretaria, e delle usará o Chan·
celler, que será o Lente mais antigo ou imme·
dia to, na sua falta.

Art. 5·. Nos g.·andes nctos da Academia, os
Lentes, além ela Becca, tral'áõ na mão huma
borla encarnada, que he a insignia de Doutor j e
desta mesma borla usarúõ todos os Doutores que
se apresentarem naquelles actos.

Art. 6·. As partieipações e avisos, etc. I do
Director para os Lentes, e dos Lentes pal'a o Di·
rector, serão sempre por escripto.

Art. ,0. Para expcdição das matl'iculas, se farit
de antemão imprimir os conhecimentos exigidos
no art. 2° do cap. 5·, com os e,paços em bran
co necessados, para depoís se preencher com o
nome do matriculando, e o anno em que se vai
matricular, a data do conhecimento e assignalu,
ra do Sceretado.

Juramento para o GrIlo de Bacharel Formado.

Juro defendcl' a Constituição Politica do lira
7.il, e que no serviço tle minhas letras, cujo em
prego me ::oneede o grúo que "OU receber, me
não deixal'ei guiar senão pelos motivos de justi.
ça, equidade e probidade, e que com ellas seOl'
pre procUl'(\l'ci concorrei' para a felicidade do
Bratil.

Juram nlo para o Grd'J de Doutor.

Ficl ao juramento que prestei, quando me foi
conferido o gráo ue Bacharel Furmado, e debai
xo dos mesmos au picios, juro proceder de ma·
neira a fazer I'espeitur o gn\o que agora vou re
ceher, e que, no caso de me ser eoncedido algum
dos empregos para que c\le me habilita, o s~r'

virei eom todo (1 zdo e desempenho Cflleell111JlOl
couber.

COdificado de llferilo.

t\ Congregação Geral llos L'~ntcs dll AClldem~n
ue Scicncias Jul"idicas c Sociaes da Cidade de S·
Paulo, altendcuJo iI nrilhante maneira por que
o SI'. F., .. natul'"llle .... se di,tingllio enll"e oS
seus conui'cipul05 113 Aula li':> •••• anno, jil pela
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ilIa applicação e conhecimentos que com ella ado
ljuirio, jú pela sua honrosa conducta ; e quel'endo
dal'-lhe bum testemunho do alto grilo em que préza
o seu merecimento, lhe dá este Titulo para pl'O

1'a aulhentic(l, de que lhe foi conferido hum dos
Premios de .Merito LiUer;lrio, decretados pelo
art. 2° 110 cap. l:!, dos Estatutos da mesma
.\eademia.

S. Paulo .... de .... de 18 ....

(Sello da Academia.)

(Assignatura do Director.)

(Assignatura dos Len tes.)

(Dita do Secretario.)

Academia de Sciellcias Sociaes eJ uridicas, em 110me
da C071é'l'egaçii.().

En F ... , exercendo as funceões de Director
da ,\cademir. de Sciencias Socia~s e Juridicas da
Cidade de S. Paulo: Tendo presente o Termo
de aptidão ao gráo de Bacharel Formado obtida
pelo SI'. F ..•. , filho de , na.cido em ....
no dia .... de .... de IS , e de lhe haver
sido conferidu o dito grúo, pelo Presidente e
Lente que o examinilrão e approvúrão (plena ou
simplesmente); e em consequcncia da autori
dalle que me !le dada pelos Estatutos que regem
esta Academia, e do que nellcs me he ordenado:
dou por esta pl'esente ao dito Sr. F .... a Carta
,Ie nachare! Formado cm Sr.iencias Sociaes e
.lurídicas, para que com eHa goze de todos os
rlireitos e prcrngativas attribuidas pelas Leis do
Imperio. S. Paulo .... de .... de 18 ...•

Sello pendente.

O r,e"iJellte do Acto. O Dil·. da AcaderniaJnríd.

O Secrclorio da Acadenlia Jurillica.
(Assignatura. )

Academia de Scie'llcias Sociaes e .Juridicas, em nome
riu COl1gl'egaçiio.

Eu l? ... excrcendo as funcções de Director
da Academia de Sdeocias Sociacs e Juridicas da
Cidade de S. Paulo: Tendo presente o Termo
lle'aptidão ao grúo ele •... obtida pelo SI'. F .....
filho de .... , na. cillo em .... no dia .... de .... de
IS , e ele lhe 1I0ver ~ido conferido o dito
grito ; e em eonsequencia da 'Hltoridade que
me ne dada pelos Estatutos, e que regem esta
Academia; e do que nell(~s me he ol'llenado:
dou por esta presente ao dito Sr. F.... a Cal·ta de
Doutor em Sciencias Sociaes e Juridicas, para
fI.ue com ella goze de tOl'los os direitos e preroga
tlvas attl'ibuiclas pelas I,eis do IO"perio. S. Pau
lo.... de.... de 18....

Sel10 pendente.

O Presidente do Acto. O Dir. da Academia Juricl.

(Assignaturo.) (A ignatura.)

O Secretario da Academia Juridica.
(Assignntura. )

DEcnETo DE 8 DE NOVEMuno.

Coi!. Brn.

A Regellcb, em nome do Imperador O Sr. D.
Pedro II, manda demittir do sel'viço do Exer
cito, na conforrnillade do art. 10° da Carta de
Lei de 24 de Novembro de 1850, aos Officiaes
constantes da relação que com e te haixa, a~

sigllada por ~Ianoel da Fonseca Lima e Silva, do
Conselhtl tle Sua Mage tade Imperhl, lIlinistro
e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra.
O Conselho Supremo Militar o tenlla assim en
tendido, e lhes expeça cm COllsequeneia os des
pachos necessariós. Paço, cm 8 de No,'embro
ele 1851, 10° da Indepe1ll1enda c do Impel'Ío. 
Francisco de Lima c Silva. - Jo é da Co ta Car
valho. -João Braulio i\Ioniz. - ~Ianoel da Fon
seca Lima e Silva.

Relaf.iLo dos OfTiciaes mandados demitlir do serviço
do Ea;el'citl) por Decreto d((twlo de !loje, na con
{o1'lniáade do arC. 10° da Cada de Lei de 24 de
Nooembl'o de 183 I •

Batalhão de Caçadcres o. 22 de l' linha, anliga numeração.

O A!fel'es Ajutlante Joaquim da Rocha Mo
reira.

Reóimenlo de Ca<alIaria n. 30 de 2' linha.
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O Alfel'es Ajudante Antonio José Lino de Oli

"eiro.
Regimento de Cavallal'ia n. 31 de 2' linha.

O Alfel'es Ajudante Anlonio Candido de Souza.

Rcgiwento de Cal'3llaria n. 35 de 2° linha.

O Alferes Ajudante Fl'anci3l:o Edoviges de
Souza.

Paço, 8 de Novembl'o de 1831. - ~Innoel da
Fonseca Lim'a e Síll'a. - A cfta-se no Diario Flu
minmse n, 128, vol IS.

DEcnETO DE 8 DE NOVEMnno•

ColI. Braz.

A Regencia, em nome (10 Imperador o SI'. D.
Pedro II, tem sanccionado e manda que se exe
cute a Resolução s<'guinte da Assembléa Geral:

Al't. ,.. A FI'eguezias que estão em territorio
sujeito a diITerentes ~Iunicipios ficão d'ora em
diante pertencendo .iquelle onde esti ver col'lo
cada a Igl'eja Matriz.

Art. 2°. O Governo na Capital do Imperio, e
os Presidentes em Conselho em as outras PI'O
vinc'as, marcarúõ tiS di visões lias Freguezias e
Capellas Curados.

Diogo Antonio Feijó, elc. Palocio do Rio de
Janeiro, em 8 ele Novembro de 1831, la' da In
dependencia e do Imperio. - Frallcisco de Lima
e Silva.-José da Costa Carvalho. - João Brau
lio Moniz. - Diogo Antonio Feijó.

José I,ino Coutinho, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em 7 de Novembro de 1831, la' da In
depeudencia e do Imperio. - Francisco cle Lima
e Silva. - José da Costa Carvalho. -João nrau
lio Moniz. - José Lino Coutinho.

(A ssign'l tura.)(Assignatllro. )
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AVISO DE 8 DE l'iOVmmRO.

Manuscripto autuentico.

TenJo dado part. o Presidente da Provincia de
l\1inas Geraes que da cadêa ela Villa do SaburÍl
fugirã " a 9 do mez antecedente, todos os presos
que ali exi~tião, "OU prevenir a Y. S. tambem
de.te acoutecimento, afim de daI' as providen
cias que lhe pareoerem acertauns para a captu
ra daqueBes que por venlura pos~ão por aqui
apparcoel'. Deu' guarde a V. S. Paço, em
8 de Novembro de 1831. -Diogo Antonio Feijó.
- Sr. José Paulo de Figueirôa Nahuco Araujo.
- Adia-se ci {l. 21 {. V. do Liv. de Registo da CaseI
drt Supplicação, aberto a 7 de J ullhJ de 1831, e á
{l. J 88 do 1 J o da Secretariu da Justiça.

AVISO DE 8 DE NOVEMBRO.

Imp. avulso.

Para satisfazer á requisição do Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Justiça, ex
peça Ym. as ordens precisas para que sejão dis
pensados do serviço militar os Milicianos exis
tentes na Ilha do l'aquetil, aos quaes farú cons
tar que ficão obrigados its rondas l\1nnicipaes ali.
Deos guarde a Ym. Paço, em 8 de Novembro de
185 .. -l\lanoel da Fonseca Lima c Silva. 
Sr. Franoiseo Carlos de Moraes. - A elia-se no
Diario Fluminense n. 115, vol. 18.

AVISO DE 8 DE NOVEMBRO.

Imp. avulso.

Em conformidade do que me foi requisitado
pelo Ministerio da Justiça, cumpre que Vm. ex
peça as ordens precisas para que os l\tilicianos
do 40 Regimento de Infantaria de 2· )juha do
Exercito e as praças o elle addidas, bem como os
Offieiaes de 1· linha que nUo tem Corpos, nem
estão reuuidos ao Batalhão de Officiaes Soldados
da Patria, sejão compelIidos a prestar serviço
nas Guardas l\lunicip'ae~, di 'pensando- se aquel
les do pequeno seniço que fazem aos Domin·
S'os c Dias Santos. Deos gual'lle a Vm. Paço, cm
8 de Nnvembro de J 851. - ManoeI da Fonseca
Lima e Silvo.. - Sr. Fl'ancisco Carlos de Muraes.
-- A eha-se no Diafio Fluminense v. I 15, vol. J 8.

AVISO DE 8 DE NOVEMERO.

.ímp. avulso.

I1Im. e Exm. Sr. - Fiz presente á Regencia ,
em nume do Imperador, o omcio de V. Ex. n.
42, sobre o embaraço em qne o tinha posto o
Aviso de 7 de Julho deste anno, designondo as
paradas que deverião ter os Corpos de CavalIaria
de 1· linha que ficúrão pertencendo a essa 1'1'0

l'incia, em virtude do Decreto de 4 de Maio ano
terior, que déra nova organisação ao Exercito; e
achando a Regencia mui ponderosas- as reflexões
de V. Ex. a respeito, e considerando que a de
signação das paradas que não vem marcada no

dito denreto he medid~ sub~idiaria que então
pareceu conveniente, e qne agora parece menos
exequivel: mauda autorisar a V. Ex. para, de ac.
cordo com o Commandante das Armas, darsoblc
semelhante objeoto a direoção e providencias que
entenderem convenientes, ten~n em vi ta a Inai~r

economia ria Fazenda, bom accommodarnento da
Tropa, e pastagem para os Cavallos. O que par··
ücipo a V. Ex. para que assim expeça as ordens
necessnrias. Deo guarue a V. Ex. Palaeio do
Rio de Janeiro, em 8 de Novembro rle 1831. 
Manoel da Fonseca Lima e Silva. - SI'. ~lanoel

Antonio GalYão. - Acha-se no Dial'io FIllminells~

n. 116,vol. 18.

AVISO DE 8 DE 'OVEMBRO.

Imp. avulso.

Fique V, S. na intelligencia de que os Guardas
da Alfandega ~ão obrigados a prestaI' serviço nr.s
Guardas l\lunicipaes, nãl) podendo prevalecer o
pretexto, com que a isso SI) tem c\'adido, de, se
acharem alistados na me ma Alfandega p ;Ira acu·
direm a ella logo que seja necessario, como me
foi communicado em Avi o da Secretaria deEs·
tado dos Negocias da Justiça de 5 do corrente.
O que V. S. fará constar aos mesmos Guardas
pal'n sua intelligencia. Deos guarde a V. S. Paço,
em 8 de Novembro de 1851. - Bernardo Perlli·
ra de Vasconcellos. - Sr. ConsellJeiro Juiz da
Alfandega desta Côrte. - Aclta-se no Dim'io F/rt·
minense n. J 17, vol. 18.

PROVISAÕ DE 8 DE l'iOVE~mRo.

Imp. a~ulso.

Bernal'do Pereira de Vasooncellos, eto. Faço
saber ii Junta da "Fazelllla da I'I'0vincia do Rio
Grande do Sul: que a Regencia, em nome do 1m·
perador, ha por bem determinar, segundo o Ari·
so que me foi expedido pela Secrotal'Ía de Estado
dos Negocias da Marinha, em data de 26 de Ou
tubro proximo pa>sado, no qual se participara
ter-se deferido a representaçáo do Presidentc da
dita Provincia de 27 de Agosto antecedente, q\IC
pedia hum Official para substituir nos impedi
mentos dos Commandantes das duas barcas que
ahi se con enão armadas; que o soldo daqucllC

dos sobreditos Omciaes que ~e achaI' de embarca
do seja pago pela referida Proyincia. O qu.e se
participa ú meSOla Junta para sua intelligencIa e
execução, dando porém conta ao Thes'ouro do
dito pagamento para ser elle encontrado na con
signação com que se suppre a Inteodencia da Ma
rinha desta Côrte, "isto competir ti mesma tal
despeza, e não ú mencionada Proyincia, confor
me a Lei do orçamento ora em vigor. Amaro Ve·
lho da Sih'a Biltancourt a fez no Rio de Janeiro,
em 8 de NovembIo de 1851. l\1arinnno Pinto Lo
hato, Contador Geral da segundn RepartiçãO, a
fez escrever. - Bernardo Pereira de Yasconcel
105. - A clia-se no Diario Fluminense n. 128, vol. IS.
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AVISO DE 8 DE NOVEMBno.

Illlp. a \'ulso.

~lantla a Regcncia, em nome do Imperador"
pela Secretaria de Estado dos Negocias da Guer
I'a, remetler ao Conselho Supremo Militar, em
soluçflo da sua conta de 20 de Outubro proximo
passado, sohre a copia da fé de omcio do Coro
nel Miguel Theotonio de Toledo Ribas, que lhe
fôra pedida, o officio n, lÍg (P<lI' copia) rio Presi
dente da Prol'incia de Minas Geraes (;om os do
cumentos de n. I a 7, de que fdz menção o dito
olicio; afim de que, ú vista delles, haja de lIecIa~

rar a reforma que compete ao dito Coronel, e de
que dará conta.

A Regcncia, mui certa do zelo, luzes c I'ecli·
dão no Tl'ibunal: manda por esta occasilio re
commendar-Ihe toda a fiscali ação nas fés de
olicio dos Officiaes do Exercito que ti verem de seI'
reformado" Paço, em S de No vemhro de 1831.
- Munopl da Fonseca Lima e Silva. - Aclta-se
no Dia/'io Ftuminense n. I~:ÍJ, voto IS.

DECRETO DE 9 DE NovmfBRO.

CoI!. Brn.

A Regencia, em nom _ do Imperador o SI'. D.
Pedro II, tem sanccionado e manda que se exe
cute a Resolução seguinte da Assembléa Geral:

Art. 1°. O Go"eroo fica autorisado a conce
der dispensa ele idade a Augusto Jo é lonteiro
Diuiz, filho de Anna Thercza de Jesu , viuva de
Joaquim José iUonteiro Oitli'l, para poder elLer
cei' qualquer officio publico, mandando proceder
aos exames e informações competentes.

Art. 2°. Ficão derogadas para e te effeito só
mente todas as disposições cm controrio.

Diogo ~ntonio Feijo, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em !:I de Novembro de 1831" I 0° da In
uependencia e do Imperio. - Francisco de Lima
c Silva. - Jo.é da Co ta Carvalho. - João
llraulio nloniz. - Diogo Antonio Feijó.

AVISO DE 9 DE NOI'E~fBnO.

Irnp. avulso.

COllstando ao Governo que os réos Padre José
Rodrigue~ Malheiros e 1\lanoel José Duarte Gui
marãeR t'orão absolvidos dos crimes que se lhes
imputúrflo, quando ha pouco se espalhára a noti
cia de que o primeiro havia Rido condemnado a
5 annos de pl'isão com trabalhos, n,io parecen
110 acredila vel facto semelhante, porque, a ser
,'crl1adeiro, Dão póde deixar de sujeitar á respon·
.abilidade os Juizes que primeiro tão injusta
?lente condemnúrão, ou os que se mostrárão tão
Indulgentes ao depois: manda a Regencia, em
DOme do Imperador, que V. S" ouvindo aos Jui·
zes que clerão a primeira e ultima sentença so
bre 0.5 mencionados réos, informe com o seu pa
recei' circum<tanciadamente sobre os t'unda,men
tos que derüo lugar a tão diversas sentenças,
afim ,lc uarem-se as pro videneias que a tal res
peito fôrem legaes. Deos guarde a V. S. Paço,

em 9 de Novembro de 183 .. - Diogo Antonio
Feijó. - Sr. José Paulo de Figueirôa abuco
Araujo. - Acha se no Diario Fluminense 11. III ,

vol. i 8.

AVISO DE 9 DE NOVE~mRO.

Imp avulso.

Exm. e Revrn. Sr. - A Regencia, em nome
do Imperador, manda remetter a V. Ex. o re
querimento incluso de João Joaqnim Ferreira ue
Aguiar, afim de V. Ex, lhe deferir como enten
der sobl'e a licença que pede para 5e poder or
denar; visto que, sendo elle estrangeiro, ne
nhuma dependencia tem de licença do Guvel'l1o
para o indicado fim; ficando porém V. Ex. na
intelligencia que, no caso de verifiear-se o que
pretende, jámais poder:l ser empregado, nem
mesmo temporariamente, em ClIl'6 d'Almas, ou
qualquer outro beneficio pelo qual possa reee
bel' quantia alguma da Fazenda Publica, aUeuta
a sua qualidade de estrangeiro. Deos guarde a
V. Ex. Paço, em 9 de Novembro de 1831.
Diogo Antonio Feijó, - SI'. Bispo Capellão-l\Iór.
- Aclta-se n/) Dia/'io Fluminense n. 114, voto 18.

AVISO DJ; 9 DE NOVEMBRO.

Imp. avulso,

Illm, e Exm. Sr, - Chegando ao conhécimen
to da Regcncia que a Camara Municipal dessa
Cidade não tem até agora posto em actividade o
andamento uas Obras Publicas que se achão a
seu cal'go~ empregando nellas a quantia que foi
decretada pela Assembléa Geral na Lr.i do Orça
mento, como já se recommendou em Aviso de
8 de Outubro passado; nem mesmo a factura da
muralha da ladeira da Misericordia e da ladeira
da Conceição que sustenta o Theatro; obras es
tas que a mesma A 'sernbléa apontou na dila Lei
como preferiveis e muito urgentes: ha por hem
a mesma Regencia, em nome do Imperador,
que V. Ex. expeça as convenientes ordens para
que a rcferida Camara ~lunicipaltratesem perda
de tempo da construcção das mencionadas obras,
que sáo inwspen aveis para segurança da Cida
de Baixa, e até parll se occnpar~m Ilellas os in
di viduos que, por n5:o terem trabalhos em que
se empreguem, estão perturbando a tranquilli
elade publica. Deos guarde a V. Ex. Palacio do
Rio de Janeiro, em 9 de Novembro tlc 1851. 
José Liuo Coutinho. - SI'. Honr.rato José de
Banos Paim. - Acha-se no Dial'io Fluminense n.
124, 'Cot. IS.

AVISO DE 9 DE NOVEMBnO.

Imp. avulso.

Chegando ao conhecimento da Regellcia terem
sido apresentadas á Cam ra Municipal desta Ci
dade a)guma~ propo tas de pessoas que preten
dião tomar pOl' contracto a illuminação publica,
e que, longe de serem attendidas cm seus arti
gos, foi aquelle ramo posto em Administração:

6S**
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manda a mesma a Regencia, em nome do Impe
rador, pela Secretaria de Estadu dos Negocios do
Imperio, que a referida Camara declare n mo
tivo pnr que não procedeu ao contracto offerp-ci
do pelas pessoas qlle a elle se propunhão; e que
remeUa ii dita Secrelaria de Estado as Propostas
((ue a esse respeito tenh.io havido. Palacio do
Rio de Janeiro, em 9 de Novembl'o de 1851. 
José Lino Coutinho. - '/icha-se no Diario Flumi
nense n. 129, vol. 18.

AVISO DE 10 DE NOVEMBRO.

Imp. avulso.

tUand .• a Regencia, em nome do Imperador,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da J usti
ça, remeUel' ao Tribunal Supremo de Justiça
o omcio incluso do Vice-Presidente da' Provincia
do Parú, em data de 9 de Setembro deste anno,
c o Proc.esso in f'Irmatorio a que mandou proce
deI' sobre a condueta do ex-Presidente da mesma
Prol'iocia, o Visconde de Goyana, para 'que Ee
prooeda na fúrma da Lei. Palacio do Rio
de JJneiro, em 10 de Novembro de 1851.
Diogo Antonio Feijó. - Aclta-se no Dim'io Flu
mincnse n. I 15, vai. 18.

AVISO DE 10 DE NOVEMBRO.

1m!'. avulso.

Exm. e Uevm. SI'. -Remenoa V. Ex. oinclu
so requerimento de l\lanocl Pedl'o, para quc V.
Ex. informe com o seu parecer sobre o que re
pre;;enta o supplicante ilcerca de não haver quem
queil'a ir syndicar da conducta do Parocho da
Freguezia de Saquarema; occorrendo-me dizer a
V. Ex. que, ha"endú muitos Sacerdotes Benefi
ciados, d'entre ell.~s haverá quem tenhà idoncl
dade para ir tomar conhecimento dos factos al
legados contra o dito Parocllo, e que não tenha
justo motivo de éscusar-sc, buma "cz quc Eão
sustentados il custa do Publico. De03 gunrdc a
V. Ex. Paço, em 10 de NOl'embro dc 183 .. 
Diogo Antonio Feijó. - SI'. Bispo Capellão-M.ór.
- A cha~se no Dial'io Fluminensc n. I 15, 'vol. 18.

AVISO DE 10 DE KOVF.:unno.

Imp. avulso.

A Regencia, a quem foi prescnte o officio da
Coromiss;io liquidadora do Banco, por partc do
mesmo, soure o objecto do paga mcnto a hcrdei
l'OS da casa de Dias Villva c Filhos: mnnila, cm
nomt~ do Imperador, pela Secretaria de Estado
dos Tegocios da Fazenda, pnl'licipar;Í mesma
Commis::ão quc, sen,lo-lhc agradal'd a contcm
plação da mesma Commis fio para com o Gover
no em procurnr a sua approl'ação a semelhante
l'CSPl'ito, não póde comtudo intervir nesse
negocio; visto que elle tem corrido pelos meios
ol'<!inar'ios até a decisão do Poder·Judiciario. Rio
de Janeiro, em 10 de Novembro de 18::h.-

'Bernardn Pereira de Vasconcellos. - Aclta se 110

Dim'io Fluminense n. 118, vol. 18.

AVISO DI, 10 DE NOVEMBRO.

Imp. avulso.

Havendo me commullicado o ~linistro e SeCre·
tario de Estado dos J\egocios ,Ia Justiça qlle, para
se não repelirem os proccclim.:ntos il'l'egulal'e,
de prisáo de militares, contra que Vm. represen·
tou no seu olTicio de 2 do corrente, pas~a a dar
as convenientes crdens para sc obscrvar o dis
posto na Lei de 21 de Outubro de J 765, relati·
vamente a prisões de militares com excepção do
crimcs policiaes, nos quaes deve pI'! c~der-se se·
gundo o Aviso (LI referiu;) Repartição da Ju>tiça.
de 28 de Julho do corrente anno, que translllilli
por copia em 2 r1t\ Agosto ao seu antec~S50r para
o pôr em execução: o communico igualmente
a Vm. parp'seu cooheciml!nto, e go'·crJlo. O,'os
gnarde a Vm. Paç.o, em lO de Novembro de 1831.

- Manoel da Fonseca Lima c Silva. -SI'. Fran·
cisco Carlos de l\loraes. - Acha-u no Di!ll'io Fllt
mineme n. I 19, rol. 18.

A. VISO DE 10 DE ~OVEl\lnno.

1mp. avulso.

111m. e Exm. Sr. - Sciente n Regencia , cm
nome do Imperador, de quanto V. Ex, refcre 1111

seu officio n 39. que acompanhou o ln \'cnL,rio
dos objectos actllalmente existentl:S no Trcll1 de
Guel'l'a dessa Proyincia de S. Pedro tIo Sul,
vio com satísfuç.in as acertada providenci;" por
V. Ex, tomad:ls para a conserl'llçáo, aI rccadnção,
e apl'Oveitamento da grnnd.: ma'5a 'ele ,lI'ma
mento consenado em deposito, e e'palhado cm
eliffcl'cntes pontos ela. Provincia com risco de le·
são d,! FazenJa Nacional, bem como as di'p01i
ções cm que V.. Ex. se acha sobre o llcslino de

-grande porção de carretas de que cumpre di ..
pôr para e\'itar o prejuizo da Fazl·IH!a. TI COI1l'

quanto a mesma Regencia approl'a o pr.oc,:di.
mento de V. Ex. úcerca dos olJjcet'ls em ques
tão, não meno;; que r 'lativaltlente ;1 maneira de
dispôr d'J sortimento das f"zendas propria, I'al'a
fardamento dc Tropa, exi'ilentcs no< "rn!nl.eus
dn Trem, iII inuando ao Commandante di! Ar
mas faça preCedI' preço por pl'eço ii compra ~c
tae generos pelos Conselhos d~ A.ellOini~traçao

no Deposito Nacional: manda tocla\'ia lembrar
a V. Ex. que, para melhor combinar n illéa, ali;,;
mui plausivel, que V. Ex. susci.ta, d,~ ~c apro
veitarem os generos pnl' manlJracturar na anH,r·
tização rl.~ parte d:l dil'irla mililar do,; anllOS de
1827, 1828 c 1829 muito oonl'il'Ú que a \Cnd~
fios Conselhos de Admioi tração comece 1'0111

prefcrencia a I'cri/icar-.c nos object0s manul\,c
turados, como rurdus, fUl'detas, calça~, POlISC',

etc., reserv::.neln -;;e então os genc,,ros pnr ma
I.ufucturar parn o pag'amedo .:Ia di\'ida lIjln.lIta·

da, para o qual ii R.>gcncia i111lorisa n Y. },x.,
adYCrlindo-lhc flLle 'c derem yerifi',lr 05 p.'!r"
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mentos de credores taes pl~O ratll.dos seus titulos,
para não haverem exclusoes odiosas; e q.ue V.
Ex., quando ln ve a effeito esta roed.ida, d'ê co~ta

oircumstanciada de quanto pratICar, assim
oomo de qual a amortização da divida, a que.1n e
qual a restante. De03 guarde a V. Ex. Palacio
do Rio de Janeiro, cm 10 de Novembro de 185 ..
~Ianoel da Fonseca Lima c Silv~. - Sr. ManoeI
Antonio Gaivão. - Aella-se 110 Diario Fiuminense
n. 122, vol. 18.

AVISO DE 10 DE NOVEMIIRO.

~mp. avulso.

Itlm. e Exm. Sr. - A Regencia, em Dome do
Imperador, ha por bem que V, Ex. e~pe.ça as
ordens necessarias para que nessa provlllcla se
ponha em actividade a propagação da vaccina,
despendendo a quantia votada pela As.em"Qléa
Geral na IJei do orçamentü para esse importante
objecto; c que remetta a esta Secretaria de Es
tado, todos os annos, huma relação exacta do
numeru das pnssoas vacciuadas e Jas que ~ro

duzirão verdadeira ,'accina com as convemen
tes reflexões sobre o seu progresso ou ret.rogl'llda
cão. Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio de
janeiro, em 10 de Novembro de 1831. - José
Lino Coutinho. - SI'. Honol'ato José de Barros
PaiOl.

Na mesma conformidade e data pnra as outras
Provincias do Imperio. - Acha·se 110 Diario Flu
minense n. 124, vai. 18.

DECRETO DE 11, DE NOVEMBRO.

Coll. J3raz.

A 'ReO'encia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, ha por bem sanceion!" e mandar q~e
se execute a seguinte Re oluçao da A'semblea
Geral Legislativa) tomada sobre untra do Conse·
Ih') Geral da Provincia da Balda:

Art. 1°. Haverá na ViIla mais populosa .le ca
da huma das Comarcas da Provincia da Bahia
huma Aula de ellsino da lingua franceza, huma
dita de philosophia I'acional e moral,. huma de
rhetorica e poetica; outra dc geometl'la, e outra
de agricultura, sendo a desta tambe~ creaL!n na
Cir1ade. Os Professores das Aulas da llOgua fran·
eeza terão de ordenado annllal 500:tj); e os de
mais perceberúõ o de 800:tj). As aulas de ~gri

cultura poelerúõ ser occupadas por t:. trangeHos,
se n"o houverem cidadãos Brazileil'os que con
corrão a exercê-las; mas o Lente e trangeiro
será admittido sómente por Commissão.

An. 2'. Os Pro fessores das Aulas acima incli
eadas serão nomeados pela mesma fórma e ma
neira que o são os professores de Escolas de pri
meiras letras, e na conformitlad~ do artigo '}O da
Curta Je Lei ele 15 de Outubro de 1827.

Ar!. 3°. Hum anno depois da creação das Au
las da lingua franeeza, alu~no nenhum se;ú
a Imiltido ás uo' estudos ma10re , sem prevlO
exame e atlestado de conente no conhecimento
neCe sario da sobredita lingua.

José Lino Coutinho, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em II de Novembro de 1831, 10· da
Independencia e do Imperio. - Fr.lllcisco ~e

Lima e Silva. -José da Costa Canalho, -Joao
Braulio Moniz. - José Lino Coutinho

DECRETO DE 11 DE ~OVEMBRO.

Coll. Braz.

A Regcncia, em nome uo Imperador o SI'. D.
Pedro II, ha por bem ~anccional' e man!lar que
se execute a seguinte Resolução da AsscUlbléa
Geral LegislulÍ\'a :

Art. 1°. O Governo fica autori 'ado a mandar
pôr em execução os Estabelecimentos dos 01'
phãos de ambos os sexos, para que fnrão desti
nadas pela Lei de 9 de Dezembro dp. 1830 as ren
das dos beus que furão da Congregação do.; Pa
dres de S. FiJippe Ne,'y em Pt~l'Ilalllbuco.

Art. 2°. O Governo fica aulorisauo a dar o
regulamentos pr.Jvisorios que julg'lI· necessario '.
O presidente, cm Conselho, nomearú hnma Com
missão para fOI'mar os Estatnto permanentes
qne serão submelLillos ao ConsellJU Geral da Pro
vincia, e por clle uefinitivamente approyaJos.

Art. 5°. O Presidente, em Conselho, nomea
1'Ú a primeira Administração para este Estabele
cill]ento; a qual fie/Irá encarregada de promover
os arranjos necessarios p'1TU o seu anuamtnto.

Art. 4°, Logo que a Administração for nomea
da, passarúõ ao seu pouer o ln venlal,io, Tilulos
e bens que pertencião ii ex-Congregação, assim
como as reudas que se houverem percebido des·
de que a Congregação foi cXliucta.

Art. 5°. A Administração haverá pelo' meios
Iegaes quaesqner bens sonegado, ou por outro
modo extra viados; e reiviudicarú lodos aquellcs
que forão iu dev idarnente alienado , as im como
annullará os contractos indeviJamente celebra
dos.

Art. 6°. A Adminislrnção não p(}!lcrú "t:oder
alienar, nem permutar os bens, pol'qualqul1' ma
neira que seja.

Art. '}O. Baverit neste Estabdecimento c no
da Bahia huma Cadeira de geometl ia e mecha
nica applica.ja ii artes, assim como no Collegio
'de S. Joaquim desta Côrtc, cujos EstatutQs fica
o Governo autotisadu a reformar.

Art. So. Ficão revogadas toda.s as Leis, Decre
tos, Alvarás, e mais disposiçõe8 cm contrario.

José Lino Coutinh'l, etc. PaLaeio do Rio de
Janeiro, cm II de Novembro (le 1831,10° da
Independencia c do Imperio. - Francisco de
Lima c Silva.-José da Costa Carvalho. -João
llraulio l\'Ioniz. - José Liuo Coutinho.

DECRETO DE ii DE '01' E~fIlno.

Coll. nraz.

A Re.O'encia, em nome do Imperad,,]' o SI'. D.
" '.1Pcdro II, ha por ]JeB1 sanCClOll31' c malluar que

se execute a seguinte Resolução da A se 111 bléa
Geral IJegislati va :

Art. 1°. O Governo mandarl! abril' fontes ai',
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tesianas. podel1llo emprcgar neste tJ'abalho En
~enheil'osnaturae" ou mandar "ir da Europa dous
Engenheiros bastantementc habeis em as fazer.

árt. 2". Tilmbem mandal'lI compral' os instl'll
mentos necessarios para abril' os furos nos dif
ferentes lerreno~, sendo porém os instrumentos
escolhidos pelos me mos Engenheiros.

José Lino Coutinho, etc. Palacio uo Rio .de
Janeiro, em II de Nove.mbro de 1851, 10° da
Indepentlencia e do Imperio. - Fl'ancisco de
Lima e Silva. - José da Co.ta Carvalho.
Joiío Braulio iIloniz. - J(lsé Lino Coutinho.

DECRETO DE 11. DE NOVEMBRO.

Call. Braz.

A Regencia, em nome do ImpI'radClr o Sr. D.
Pedro II, ha 1>01' bem sanccionar e mandar que
se exeCll te a segui nte Resolução da As,embléa
Geral L~gislati"a, tomada sobre outra do Con
selho Geral da Pro\'incia uo i\Iaranbão :

Art. 1°. Havel'<.l na Cidade de S. Luiz dI) Ma
ranhão hum Profcs 01' de lingua franceza.

Arl. 2°. Ser3 provida conf<'lrme a I.ei de. J 5
de O liltubro de 1827, que regula as Aulas de pri
meiras lfotras.

Art. 3°. Terá o mesmo ordenado que tem, ou
possa a vir a ter, o de lingua latina.

Art. 4·, Seguirú o methodo de ensino adopta
do para as outras Cadeiras da mesma lingua, es
tabelecida, no Brazil.

José I.ino Coutinho, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em II ue Novembro de 1851, 10° da
Independeneia e do Imperio, - Francisco de
Lima e Silva.-José da Costa Carvalhu. - João
Braulio Moniz. - José Lino Coutinho.

DECRETO PE 11 DE NOVEMBRO.

Call. B/az.

A Regencia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro lI, ha por bem sancci onar e mandar que
se execute 'I sr.guinte ResoluçãO da Assemhléa
Geral Legislativa, tomada sobre outra do Con
selho Geral tia Provincia da Par3hyba do Norte:

Art. uuico. O Professor de primeiras letras da
Cidade Baixa vencer3 o hOlloral'Ío de 400:t/) an
nuae5, como vence actualmente o Professor de
primeiras letras da Cidade Alta; e os mais Pro
fessoras <[ue reger'em as Cadeiras de primeü'as le
tras ela Villas e Povoacõe5 da Pro vincia vence
rúõ ollonorario aunuaÍ de 300;jj); emquanto es
tas e aqupllas CadeÍl'as fôrtlm rr.gidas pelo me
thodo do Ensino 1\1utuo.

José Lino Coutinho, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em II ue Novembro' de 1851, 10· ua
Independencia e dn Imperio. - Francisco de Li
ma e Silva. - Joséda Costa Carvalho. - João
Braulio 1\1oniz, - José Lino Coutinho.

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO.

Coll. Braz.

A Regencia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, ha por bem sanccionar e mandar que

se execute a seguinte Resolução ua Assembléa
Geral Legidati va :

Art. 1·. Fica extensiva a todas as Provincias
do Imperio a disposição do Decl'eto de 25 de Ju,
nho de 1851, creando di versas Cadeiras na Pro.
"incia do Ceado

Art. 2°. O Govel'l1o, na Capital do Imperio
e nas Pr~vincias, os Presidentes, em Conselho:
marcarao .05 ordenados; procedendo em tudo
na conformidade ua Lei de 15 de Outubro de
1827, da creaçâo das Cadeir:>s de primeil'as le·
tras; estl'Udendo -se esta providencia ás Cadei.
ras já existentes.

AI'l. 5·. Fieão revogadas quaesquer disposi.
ções em contrario.

José Lino Coutinho, etc. Palacio do lUo de
Janeiro, em 11 de Novembro ue 18Zit, 10' da
Indcpendencia e do Imperio. - Francisco de Li·
ma e Silva. - José da Costa Carvalho. - João
Braulio i\loniz. - José Liuo Coutinho.

DECRETO DE 11. DE NOVEMono.

Call. Braz.

A Regencia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, ha por bem sanccionar e mandar que
se execute a 5eguinte Resolução da Assembléa
Geral Legiôlali va, tomada sobre outra do 000

selho Geral da Provincia de Goyaz;
Art. 1°. O Arrayal do Porto Imperial fica erec·

to em Villa com o titulo tle VilJa de Porlo 1m·
pedal, e terá huma Camara Municipal e Justiças
Ol'dinarias, como tem as mais Villas do Imperio.

Art. 2°. Ficâo ,en'iodo de limites do I·especti.
vo Município os mesmos que actualmente tem
como Julgado.

José Li no Coutinho, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em 11 l!e ovembro ue 1851, 10· da
Independencia e do Impel'io. - Francisco de Li·
ma e Silva. - José da Costa Carval·ho. - João
Braulio Moniz. - José Lino Coutinho.

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO.

Call. Braz.

A Regencia, em nome do Imperador o Sr. D
Pedro II, ha por bem sanccional' e mandar que
se execute a seguinte Resolução da Asselllbléa
Gel ai Legislati va :

Art. 1· Fica erigida em Villa a Frr.guez.ia de
Nossa Senhol'a da Guia da Mangaratiba com a
mesma denominação; cl'cando-se neUa as Auto·
ridades Judiciarias e Adminislrati vas, na con for·
midade das Leis.

Art. 2°. O Ministro do Imperio marcarit o
limites da Villa da maneira mais commoda aoS
Povos.

José Lino Coutinuo, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em 1.1 de Novembro de 1831, la· da
Il1dependeuc.ia e do Imperio. - Francisco de ~i.
ma e Silva. - José da Costa Carvalho. - Joao
Braulio Moniz. - José Lino Coutinho.
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DEcaETO DE !l1 DE NOVEMBaO.

eoll. Braz.

A Regencia, cm nome do Imperadol' o SI', D.
Pedl'o II, ha por bem sancciouar e mandar que
se execute a seguinte Resolução da Assembléa
Geral Legislativa, tomada sobre outra do Con
selho Geral da Provincia do Coyaz,

Art. I'. O Anayal de Trairas fica erecto em
Vma,com o titulo de VilIa de Trairas, e teril sua
Camara MUnicipal e Justiças Ordinarias, como
tem as mais VilIas do Imperio,

Art. 2~. A. divisa do l\iunicipio desta ViIla será
ao Paente,? Rio Maranhão, conservados nas mais
direc9ões os antigos limites do seu Julgado,

José Lino Coutinho, eto. Palacio do Rio de
Janeiro, em 1 I de Novembro de 1831, 10° da
Independencia e do Imperio. - Ft'ancisco de
Lima e Silva. - José da Costa Carvalho. - João
Bralllio ~loniz. - José Lino Coutinho.

DEC,j\ETO DE !l1 DE NOVEMBnO.

Coll. Braoz.

A Regencia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, ha por bem sanccionar e mand' r que
se execute a seguinte Resolução da As embléa
Geral Legislativa, tomada sobre outra do Con
sellio Geral da Província da Parahyba do Norte:

Apl. 1°; El'igir-se-ha em ViIla a Povoação de
S. Antonio do Piancó.

Art. 2°. A V-i1la, r1e S. Antonio do Piancó serú
denominada Villa Constitucbnal de S. Antonio
do l'iancó.

AI't. 5·, A Villa Constitucional de S. Antonio
do Piancó, compl't'lhenderá no seu termo sómente
os limites da Freguezia, que serão declarados na
Acta da crcacão da Yilla.

José Lino' COlltinho, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em 1 I de No,'embro de 1831, 10° da
Inelepcndellcia ~ do Impf'rio. - Francisco de Li
ma e Silva. - José da Costa Carvalho, - João
Bl'alllio l\loniz. - José Lino Coutinho.

DECRETO DE 11 "DE NOVEMBRO.

eoll. Draz.

A Regencia, em nome do Imperador o Sr. B.
Pedro II, ha por bem saaccionar e mandar que
se execute a seguinte ResoluçãoJ da Assembléa
Geral Legislati vu, tomada sobre outra do Conse
lho Geral da Provincia de Goyaz :

Art. 1'. O Arrayal do PilIal' fica erecto em Vil
la com o titulo de Villa do PilI<Jl', e terá sua Ca
mara l\'Innicipal e J!..stiças Ordinarias, como tem
as mais VilIas do Imperio

Art. 2°. Ficão pertencendo ao Municipio da
mencionada Villa o Julgado de Crixás e todo o
Districto da Capclla Curada de Amaro Leite.

Art. 5'. Ficão ser\'Índo de limites do respecti
vo Municipio os mesmos que actualmente tem
os Julgados de Pillar e Crixás eu Capella Curada
de Amaro Leite. "

José Lino Coutinho, ctt). P,l!<Jcio do Rio de Ja
neiro, em II de Novembro de 1831,10· da ln·
dcpendencia e uo Imperio. - Francisco de tima
e Silva. - José da Costa Carvalho. - João Bt'au
lia !\'loniz. - José Lino Continho.

DEcaETO DE 11 DE NOVEMBRO.

CoIl. Braz.

A Regencia, em nome do Impel'ador o SI'. D.
Pedro n, ha por bem sanccionar e manual' que
se execute a seguinte Resolução da As embléa
Geral Legislativa, tomada sobre outra do Conse
lho Geral da Provincia de Goyaz ;

Art. 1°. O Arrayal de Ca valranti fica erecto
em VilIa, com o Titulo de Villa de Cav<Jlcanti ,
e terá sua Camara Municipal e Justiças Ordina
rias, como lem as mais Vill<Js do Imperio,

Art. 2°. Os Julgadc.s das Flores e de S. Fclix
ficão pertencendo ao l\ll1nicipio de Ca'V<Jlcanli.

Art. 5°. Ficão senindo de limites do res
pectivo Municipio os mesmos qlle actualmente
fem os Julgados de Cavalcanti, Flores e S, Fe:.
lixo .

José Lino Coutinho, etc. Palacio do Rio (le
Janeiro,emll de Novembro de 1851, lo·da
Independencia e do Impel'io, - Francisco de Li
ma e Silva. - José da Costa Carvalho, - Joio
Bralllio l\loniz. - José Lino Coutinho.

DECRETO DE 11 DE NOVE~mao.

- ColI. Braz.

A Regencia, em nome do Imperador O Sr. D.
Pedro II, ha por bem sanccionar e manelar que
se execute a seguinte Resolução da A sembléa
Geral Legislativa;

Arl. unico. A pensão concedida pelo Gover
no a Francisco Antonio de Oliveil'U, por Decreto
de 20 de Ma rço de 1850, fica ele varia a 400:jj;,

José Lino Coulinho, e(c. l'alacio tIo nio de
JaneiI'o, em 11 de Novembro de 183 I, 10°' da
Indepenlleocia e do Imperia. - FranciSI10 de Li.
ma e Sil\,a. - Jo:!é da Costa Carvalho. - Jotio
Braulio·Moniz. - José Lino Coutinho.

DECRETO DE 11 DE NCfhMBaO.

Coll. Braz.

A Regencia, em nome do Imperador o SI'. D.
Pedro lI, ha por bem sanccionar c mandar que
se execute a seguinte Resolução da Assembléa
Geral Legislati \'a :

Art. llnico. He permittida ao Hospital de Mi
sericordia da Villa de Paraty a faouldade de pos
suir as onze moradas de casas que lhe forão lega
das pelo Guarda-Mór D mingas José Viei,'a, no
testamr.oto com que falleceu, dispensadas para
esse effeiLo as Leis em contrario.

José Lino Coutinho, etc, Palacio do Rio de
Janeil"), em 11 de No,'embro de 1851, la' ela ln.
dependencia e do Imperio. -Francisco rle Lima
e SiIYa. -José d~ Costa Carvalho, -João Brau
lia Moniz. - José Lino Coutinho.
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DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO.

ColI. Braz.

A Regellcia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II, ha por bem sanccionar e mandar que
se execute a seguinte Resolução da A.ssembléa
Geral Legislativa:

Art. unico. Antonio de Cerqueira Carvalho
serú admittido a examc das materias do 5" anno,
do Curso JUl'idico de S. Paulo, que frequentou,
fi0ando dispensada a falta de matl'icula, cujas des
pezas será toda via obrigado a satisf:lzcr.

José Lino Coutinho, etc. Palacio do Rio de Ja
neiro, em J I de Novembro dc 1831, la· da In
dependencia e do Imperio. - Francisco de Li
ma e Silva. - José da Costa Carvalho. - João
Br.lUlio Moniz. - José Lino Coutinho.

DECRETOS DE 11 DE NOVEMBno.

CoB. Braz.

Farão sancciollaLlas diversas resolnções da As
sembléa Geral Degi:;lativa approvallllo varias na
turalisações, e cm conseqnencia se pass:'II'ão De
cretos em lIde Noyembro do corrente anno, e
são os seguintes:

Ao Doutor Rafael PilJati B-aggi, natural da Ita-
lia, casado, e·rv:iillenle na Bahia.

A João Libcrali, natural da Bolonha na Italia.
A Eduardo Eval I, natural de Hamburgo.
A João Gonçalves Corr(~a, natural do Porto.
A A!cixr) Bosch, natural- dc Catalunha no Rei·

no de H'espanhf..
A Vicente A.ntonio ue ~lÍl'ancla, natural de Gal·

liza, e residente lia Pl'ovincia do Paril.
José Lino Coutinho, etc. Palacio do Rio de Ja

neiro, em II dl! No,'embl'o de 183 J, la· da 1n
depenuencia c do Imperio. - Francisco ue Lima
e Silva. - José da Costa Garralho.- Jüão Bl'au
lio ~Iuniz. - José Lino Coutinho.

,\. VISO DE 11. DE NOvmmnO.

100p. avuloo.

A' vista ,lo seu Omeio Lle Ilda cOl'l'er1tc, úlll

o flual Llú V. S. contll da insubordiuação c mais
eriulitlosu procedimento com que se bouve a seu
respeito u Çabo dos Corneta' i\Iartinho de Santa
Anna, proa na r úo Pl'illcipe Rlal, e pertencente
ao Corpo de Al'lilharia da ~Iarinha, no qual of
Geio pcJ.e V. S. que se dêm as ordens necessarias
para sei' castigado este Cabo: manda a Regencia,
em nome LIo Imperaclor, ignifil:al'-lhe que deve fa·
zer conduzir úculpado para horJr) d~ qua lqucr ou
tro N~Hio de Guerra, e fazê-lo ahi castigar, na con
fOl'lllidade do regulamentos em vigo I'. Oulrosill1
manda declarar-lhe a me ma Rl'gcncia que igual
procedimento deve ter, a re5peito rlaquelles Sol
dados presos a bordo da mesma Núo que falta
rem ao respeito r!el'ido a seus Supel'inres. Ocos
guarde a V. Ex. Paço, em II dc-Novembro de
185 .. - Joaquim José B.orll'igu~s Torres. - SI'.
João Taylor. - /iG/,a-se no D.'ario Fluminense n.
115, rol. 18.

AVISO DE li DE NOVEMBnO.

lmp. 8yulso.

IlIm. e EXIl1. SI'. - Sendo presente á Regen.
cia o offieio incluso da Call1ara Municipal da Cio
dade de Cabo Frio, datado de J 5 do mez proximo
passado, eID que, depois de huma formal averi.
guação a que a mesma Camara procedeu, diri_
gindo· se no dia 12 do citado mez ú Ilha do Fo.

• cin ho do Cabo, informa serem falsas as noticias
espalhadas de terem os Inglezes que se achão
arrecadando os despojos da Fragata Thetis erigi.
do ali huma Fortaleza, assestado artilhal'ia, e
PQsto hum destacamento de 200 hCJmens, pela
maiol' parte artilheiros; referindo igualmente os
motivos que induzirão ú dita Camara a dirigir, na
data de 9 de Março do corrente, a Representação
a este respeito: manda, em nome do Imperador,
remeUer a V. Ex. o citado officio para seu conhe·
cimento. Deos guarde a V. Ex. Paço, em II de
Novembro de 1831. - José Lino Coutinho.
Sr. Francisco Carneiro dc Campos.

IIlm. e Exm. SI'. - Tendo-se divulgado no
Pcriodico Voz da Libel'dade, huma C,?rresponden.
cia, em que se affirma\'a que os Inglezes que
na Ilha do Focinho do Cabo esta vão arrecadando
os despojos da Fragata Thetis tinhão erigido
Fcrtale'!:a, içado bandeira, assestado artilharia, e
posto hum destacamento de 200 húmens, pela
maior parte artilheiros: c>ta Cam ara, cótando em
reunião, entendeu ir úquelle lugar, o que execu
tou no dia 12 do corrente Outubro; e chegando
il praia da Ilha, "imos com os proprios olhos a
ralsicladc de semelh;,nte annuncio, que tendia
a terrorisar os povos deste Municipio e da Prorin·
cia, e talvez da Naçfio.

A Camara portanto deliberou levar ao conhe·
cimento de V. Ex. que Cllcontrúmos choupa
nas de palha de construcç;io irregular, onde o
Commtlndante Inglel. tinha algumas pessoas oe
cupadas a extrahir do fundo do mal' prata cunha·
da e de pinha, e ouro em banas; a machina
para a extra.~ção e ferral'ia, de maneira quene
nhuma duvida restou ú Camara de boatos anles
e>palhatlo serem fa!sc,s, e que hum aterrado na
superiol'iclade do lugar do naufragio nesta Ilha
inhabitada, onde esta·vão uxos cabrestantcs da
Fl1achina, foi que deu lugar a suspeitas infunda
da" ulhas de rumores pupulares, que, com lo·
tas as inllagaçõl:s até agcra feitas, a Camara não
podia dissipar, e nem, sem dar o passo que ago·
r" deu, podia assel'cral' cousa alguma, quando
aquelle :I quem aCamara encal'l'egou, efsa llili'
gencia, o Fiscal, por temor ulho da ignorancia,
informou dando hum '"ulto maior e iuexistenle
a quanto se lhes antolhava; o que deu molil'oá
representação de DLle Março Llc 185 .. Deosguar'
de a V. Ex. por muitos annos. Caho Frio. PaçO
tia Cnmara Munieipul em sr.ssão, 13 de Outllb~o
de 1831. - 111m, c Exm. Sr. José Lino Coul l 

nho, etc. - Padre Ignacio Felizardo Fortes.
Pedro Luiz tlr. Souza. - Custodio NogueiraRo'
drigues. - Padre Joaquim de Santa Cathario!
Loyolla. - I~nacio CarJúzo da Silva. - Jclta
se no Dilll'io Flltmincnse n. I 15, vol. 18.
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AVISO DE ii DE NOVEMBRO.

10lp. 3\'u1so.

Constando ao Guverno que ainda se não tem
dado a execução á. Sentença proferida pelo Juiz
de Paz da Freguezia de S. José, contra os indivi
duos que fizerão parte dos ajuntamentos illicilos
nas noites de 28 e 29 de Setembro proximo pas
sarlo, tendo sido appellada por parte dos Réos;
cumpre que V. S. dê a razão de semelhante de
mora. Oeos guarde a V. S. Paço, cm II de No
vembro de 18:31. ~ Diogo Antonio Feijó. - Sr.
José ~lal"ia 1\lonteiro de Barros.- A c/ta-se no Dia
rio Fluminense n. 115, tolo 18.

AYISO DE 11 DE NovimBRO.

lmp. avulso.

A Rcgencia, em nome do Imperador, manda
rcmetter a Vm. os dous omeios inclusos, dirigia
dos ao Desembargador eOl1arregauo do expe
dienle da Intendencia Geral da Policia, em dat
de 7 do correntc; pelo Juiz de Paz da Freguezia
de Inhauma, sobre os rigorosos castigos exerci
dos pur Julio lUanoél Teixeira em hum séu es
oravo de menor idade, para quc Vm. faça delles
o uso que convier, declarando o lugar para onde
foi depositada a victillla da barbaridade desse Se
uhor deshumano, e dando parte do final I'esulta
do uas dilig'encias a que proceder sobre facto
tão hOl'l'oruso e digno de severo castigo. Deos
guarde a Vm. Paço, cm I I de Novembro de.
1831. - Diogo Antonio Feijó. - Sr. Juiz do
Crime do Bairro de Santa Anna, - Aclta-se /lO
Dial'io Flumine/lse n. I 15, vol. 18.

AVISO DE 11 DE ~OVJBJlIRO.

Imp. avulso.

IlIm. e Exm. SI'. - Com. o incluso omeio, que
cm data de hontem me fôra dil'igi\lo pela Iulen
delicia da Mal'Ínha, pas,o Ú, mão de V. Ex, , lan
lo a copia do fretamento da Galera Italia, que
cOlldu~ os presos destinados ii Ilha de Fernando,
romo 8 conta das de 'pe~as feitas com semelhante
expediç[io, montando tuuo na quantia de I'éis
20:343./1>080; satisfazendo assim 'ao que V, Ex.
exigira em seu Aviso de 5 do corrente, a bem do
pagamento de tal quantia. Deos guarde a V. Ex.
Paço, em II de'Novembro de 1831. - Joaquim
José Rodrigues Tones. - SI'. Manoel da L~onse"

Ca Lima e Sill'a. - Acha-se no Dim'io FlumillM'
se n. u5, vol. J8.

AVISO DE 11 UE NOVEMBRO.

lmp. avnlso.

Participand~ a Camara Municipal da Villa de
Calaogallo,em officirJde 14uoeolTente, terman·
dado uspenckr,. até decisão do Governo, os jul

,gamen.t?s dos JUIZes de Pnz do seu Districto, que
absolvlao alguns individuos multados pelas 1\le-

TONO v11.

sas Parochiaes, por estar em duvida se competia
ou não aos referidos Juizes laes absolvições:
manda a Regencia, em nome do Imperador, pela
Secretaria de Estado dos Negoeios da Justiça,
eommunicar á referida Camara, para sua intelli
gencia, que ao s'eu Procurador competia appellar
das sentcn ças dos Juizes de Paz, quando aS julgasse
inj ustas, e nu nea intl'omelter-se no Poder J udi
ciario; devendo portanto mandar declarar sem
efft.:ito alluel1a suspensão; e que, POI' attribuir
se ti ignorancia este seu procedimento, não se
manda responsabilisa-Ia, na cel'teza de que com
pete-lhe sümellte, quanull vier no conhecimento
da pl'eval'icação de algum Empregado, denun
cia-lo ao Governo, e nunca embaraçar a execu
ção dos seus actos. O que a sobredita Call1ara de
ve ficar entendendo, para n \lnca mais commet
ter outra arbitrariedade. Palacio do Rio de Ja
neiro, em II de 'ovembro ele. 18') .. -Diogo
Antonit> P'újó. - Aclta-se no Dial'io Fluminelue
n. 116,voL, 18.

AVISO DE 11 DE NOVEàfBRO.

Imp. avulso.

Reconhecendo-se, pelas contas e"-tl'ahidas na
Contadoria da Mal'inha desta Côrte, que o pro
ducto do córte de madeira publico, estabelecido
na Provincia de Sanla Cathal'ina, he muito in fe
rior ús despezas que exige o custcio do dito córte:
manda a Regencia, em nome do Imperador, queo
mesmo cesse desde logo, deixando pOI'consequeu
cia de remelter-se a consignaf.ão mensal com que
elle era supprido, e recolhenrlo-se aos compe
tentes armaxens, depui' de relacionados, Cúül ue
claração do seu eSlado e valor, touos os ulensis
e mais objectos com que e faziiio o re pectil'os
trabalho, e pertencerem a emelhante estabele
cimento. O que participo a Vm. para sua iutelli
gencia e execução na parte que lhe toca. Deas
guardeaVm. Paço,em IlricNol-p.mbrodcI831.
Joaquim José Rodrigues Torres. - SI'. Francis
co Bibiano de Ca~tro.

Nesta mesma conl'ol'miuade e data se omeiou
ao PI'esideutc lia Provincia de Santa Catharina.
- ./lcltlJ.·se no Dia/'io Fluminense II. 110, vot. 18.

AVISO DE 11 D"E NOVE~rnRO.

Imp. avulso.

Tendo o Desembargador Ajudante do Intel1
denle Geral da Policia levado iI presença daRe
gencia os omcios que Vm. lhe dil'igira, partici
pando o ll'atamento cruel e castigos rigorosos
praticados por João' Manoel Teixeira em hum
seu escraVo menor de I I 01100S: a mesma Re
gencia, em nome do Imperador, manda louvar
a Vm. a humanidade e justiça com qne se condu
zio neste negocio, e com o que mostrou saber
desempenhar cabalmente a confiança que os seus
constituintes em Ym. depositúriio, para guarda
c segurança de seus direitos; ficando na intelli
gencia que em easos taes a Vm. compete, na
conformidade da Lei de 26 de Outubro ultimo,

69
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do exemplal' incluso, pronunciar os réos, e de
poh remettê-los ao J niz Criminal respectivo. peos
guarde a Vm. Palacio do Rio de Janeiro, em 11

de Novembro de 1851. - Diogo Antonio Feijó.
- Sr. Juiz de Paz da Freguezia ue Inhauma.
Acha-se no Diario Fluminense n. 125, vol. IS.

AVISO DE 111m NOVEMBRO.

Imp. avulso.

Para satisfazer-se á requisição que acaba de
me ser dirigida pelo Mini terio da J usliça, expe
ça V01. as ordens precisas afim de que o forte
da Gloria no Campinhn seja posto á uisposição
do Juiz de Paz da Fregueúa ue Irajá, para nelle
fazer recolher os indjyirluos presos ii sua ordem.
Deos guarde a Vm. Paço, em 11 (Ie Novembro
de IS'31. -l\huoel da 'Fonseca Lima e Silva.
Sr. .Francisco Carlos de l\loraes. - A.c(~a-se no
DiarioFlu11linense.n. J 25, '001. IS.

AVISO DE 12 DE NOVEilffiRO.

Imp. avulso.

Representando aCamara l\1unicipal'ua Villa
de Itaguahy que Luiz- Fernandes l\Iontt:iro, eleito
Juiz Ordinario de Pelouros, para servil' no pre
sente anno, se tem negado a tomar posse do dito
cargo: manda a Regencia, em nome do Impe
rador, pela Secretaria de Estado dos Negoeios da
Justiça, responder li referida Camara, para sua
intelligenoia, que de'Ve enviar todos os documen
tos relativos áquelle Juiz eleito, e sua informação
ao Corregedol' da Camara, para este provi,denoiar
a tal respeito como fól' de direito. Palado do
Rio de Janeiro, em 12 de No,'embro de lS51.
Diogo Antonio Feijó. - Acha-se no Dim'io Flu
minense n. 116, 'Vol. IS.

AVISO DE 13 DE NOVEi'iffiRO.

Ímp. avulso.

Illm. e Exm. SI'. - Tendo o Capitão gradua
do José Custodio Rodrigues, e o 2° Tenente Ca·
millo José Ribeiro, ambos do Corpo de Artilharia
da l\larinha, e actualmente presos, o primeiro
na Fortaleza da Lage, e o outro na de Villegai
gnon, de ~er interrogados no Conselho de Guer
ra, a que se aohão respondendo; e sendo portan
to mister que elles compareção na sala das ses
sões do mesmo Conselho; rogo a V. Ex. se sir
va expedir as convenientes ordens para que os
30mmandantes das ditas Fortalezas se prestem
á requisição 11ue lhes fôr feita pelo Quartel Ge
neral da M.arinha a bem de semelhante oompa
recimento, sempre que se faça necessario. Deos
guarde a V. Ex. Paço, cm 15 de Novembro de
1851. - Joaquim José Rodrigues Torres. - Sr.
lUanoeI da Fon eca Lima e SiJya. - Acha-se no
Dial'io Fluminense n. 1 J 9, vai. 1 S.

AVISO DE 14 DE I\OVE~mnO.

lmp. avulõo.

Illm. e Exm. SI'. - A Regencia, em nome
do Imperador, a quem forão presentes os oOlcio
q ue V. Ex. dirigira a esta Secretaria de Estado l

com datas de 5 e 20 do ml)Z passado, sob uso lO?

e J 10 , manua signi ficar a V. Ex., pelo que res
peita ao objecto uo primeü'o, que, visto acha\'
se prompta a embarcai' grande pal'te da madeira
para ahi encommenda ela, deverá V. Ex. remet
ter a que se poder aeeomroodar, assim na Charrua
Carioca, segundo se ordenára já em Aviso de 24
de SetcmlH'o ultimo, como no Brigue Providencia,
quando, não tendo achado na Pro\incia das Ala
gôas carga prompta para poder ser immediata·
mente expedido para esta Côrte, se dirija a e,sc
Porto para a receber, como se tem determinado
ao respectivo Commandante; e quanto ao ob
jecto do 2°, que, ficando inteirada do que V, Ex.
expoz, ii vi~ta do Hsultado da nova ve toria, a
que se procedêra na Fragata Pitanga, approYa
o arbiLrio que V. Ex. tomára de abrir mão do seu
fabrico, e de continuar com a conslrucção da no·
va l?ragata; ficando portanto V. Ex. autori ado
para mandar alienar ou desmancbar aquella Fra·
gata, couforme mais conveniente julgar ao in
teresses da Fazenrfa Poblica. Deos guarde a V,
Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em I{~ de Novem·
bro de lS51. - Joaquim JoséRodrigues Tnrres,
- Sr. Honorato José de Barros Paim. - Aclut.
se 710 Dia/'io Fluminense n. 120, 'Vai. 18,

DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO.

Coll. Braz.

A Regencia, em nome do Imperador oS,,, D,
PedI'o II, em additamento ao Decreto de 50 de
Agosto do conente anno, declara que a Fregue
zia de S. Antonio de Jacotioga fica annexa ao Juiz
do Crime do Bairro rle S. José; e a de S. Salra
dor do Mundo da Guaratyba ao Juiz do Crime
do Bairro do Sacramento.

Diogo Antonio Feijó, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em 14 dc Novembro de 18:;1, 10' d~

Indepeodencia e do Imperio. - Francisco de Li
ma e Silva. - José da Costa Carvalho. - Joúo
Braulio l\J,oniz. ~ Diogo Antonio Feijó.

AVISO DE 14 DE NOVEMBno.

Manuscripto authentico.

Illm. e Exm. ·Sr. - Tendo repre,entado I) JuiZ
do Crime do Bairro do Sacramento que o Com
mandante interino das Armas da Côrte se nega
a fazer recolher ú Fortaleza de .Villegaignon os
Alferes de I' linha Bernardo de Silva e AlmciJa
e Clauclino da Silv-a e Almeida, ambos pronu~

ciados na devassa pelos acnntecimentos da nOIte
de 25 de Setembro passado, a pl'etexto de se náO

haver aquclJe Jui~ dirigirIo ao mesPlO Comman'
daote das AI'mas para a prisão dos indicados Of
ficiaes, e sim ao Juiz de Paz da Freguezia de S,'
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AnDa; e const~ndo que este procedimento Das
cêra unicamente de ignor(lr elle então que taes
individuos erão com elI(~ito'militares, vou soli
citar de V. Ex. a expedição das ordens que fÔI'em
Decessarias, não só para verificação da pri:ão de
taes amciaes naquella Fortaleza á ordem do sobre
dito Juiz, como de todas as mais requisições que
fizer a bem da conclusão do processo que lhes he
relativo. Deos guarde a V. Ex. Paço, ehl 14 de
Novembro de 185 .. - Diogo Anton'io Feijó. 
Sr.ll'1anoel da Fonseca Lima e Silva. --Acita-se ti {l.
151 doLiv. 11° da Côrte na Secretaria na J as/iça.

PROVISÃ.O DE 14 DE NOVEMllRO.

lmp. avulso.

Bemal'do PCI'eil'a ·de Vasconcellos, etc. Faço
saberáJullta da Fazenda da Provinciá de S. Pau
lo que a Regencia, em Dome do Imperador, a
ql1eln foi presente, pela Secretaria de E tado dos
Negocios da Guerra, o officio n, 19, de 16 de Se
tembro deste aono, no que dizia respeito á du
vida de ter ou nao obl'ado bem em I'ecusar as 'co
mcdol'ias de embarque requeridas pelos amcines
do 3° Corpo tle Artilharia prestes a partir de SaD
t(l para Santa Cathnrina : houve por bem resol
V(lr ~ seg'undo o Aviso que me foi expedido por
aqnella Repartição em 8 do corrente, que se de
vem abonar as comedorias aos afficiae que fô
rem cm sel'viço. a que se participa á mesma J un
ta para sua intelligencia e execução; ao illl como,
quanto ao segundo ponto cIo dito offieio, que jil
lhe foi communicado, em Provisão de 5 de autu
brtl passado, qnal a qnota que lhe cape da som
ma decretada p~l'a as despezas extraordinarias da
Repartição da Gue1'l'a. Amaro Velho da Silva
Ilitancourt a fez no Rio de Janeiro, em 14 de
Novembro de 1851. - Marianno Pinto Lobato,
Contador Geral da segunda Repartição, a fez es
CI'(lver. - Bernardo Pel'eira de YasconceIlos. 
Acha-se no Diul'io Flll1ninell$e n. 129, 'Vol. 18.

CAI\TA. DE LEI DE 15 DE NOVEilIBRO.

Coil. 1l1'8z.

fi. Regencia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pcdro II, faz saber a todos os Subclitos do Im
pcl'io que a Assembléa Gel'ai decretou, e eIJa
sanccionou a Lei seguinte:

TITULO lo - DESPIlZAS NACIOKAES.

CU'TULO I. - Da fixação das despezas do MioisteriJ dos
Negocios do Imperio.

til t. 1°. a Ministro e Secretario de E lado
dos Neg'ocios do Imperio he autol'isado a despen
dcr (ln) todo o Imperio, no anno financeiro do
I' ele Julho de 1852, ao ultimo de Junho de 1855.

1°. Com a dotação de Sua
àlagcstade o Impel'udor.•.•. 200:000:t/:Jooo

§ 2°. Com os alimentos das
tl'CS Pl'Íncezas Impel"iaes.. 14:400:t/:Jooo

§ 5'. Com o ol'denado do
Tutor de Sua l\1aO'estade Impe-
rial e Altezas . . ~ . . . . . " 4:800:t/:Jooo

219: 2oo:t/:Jooo

Transporte. 219: 200:t/:JOOO
§ 4°. Com os Mestres e des

pezas de ensino ele Sua Mages
gestade o Impcradol' e suas Au-
gustas Irmãas. • . . • . • . .• 7:502:t/:Jooo

Supprm1ido o ordenado do Di-
rector.

§ 5°. Com os ol'denados dos
Membl'os da Regencia. • . . ., 56:ooo:t/:Jooo

§ 6°. Com o C.onselho de Es
tado e seu expediente, Secrctaria
de Estado dos Negocios do Impe.
rio e seu expediente . • . . .• 40:'566:t/:J80o

Supprimindo-se o augmento
do ordenado do Conselho de Es
tado pOl' Decreto de 8 de Agosto
de 1825, a despeza de tres Cor
reios de Gabinete, o ordenado de
hum afficial da Secretaria~ que
diminuio, e passando para a folha
das pensões 200:t/:J a D. Anna J oa
q'uina da Costa Barros.

§ 7°. Com os subsidios dos
Deputados, Secretaria e despe-
zas dacasa da respectiva Camara. 260:000:t/Jooo

Supprimidas as delpezas com
Tachygraphos, redacção, e im
pressão dos Diarios, e conti
nuando a impressão das Actas.

§ 8'. Com os subsidios dos
Senadores, Secretaria, e despe-
zas da casa da respectiva Camara. 200:000:t/Jooo

Quando em alguns tios artigos
àe despeza para que são votadas
as quantias dos §§ ,0 e 8° hou
fcrcm sobras (menos dos subsi
dios), poderáõ ser applicadas para
qllaesquer outras, Iluando as res
pectivas Camaras assim o julga
rem indispellsa\'el; e esta mesma
disposição terá Jugar dcsde já a
respeito das quantias ,'otadas para
as despezas do corrente anno.

§ 9°. Com os Cursos Juddi
cos, Academias·l\ledico-Cirurgi-
cas e l\luseo......•... ~ 5(:l:i94:t/:J800

A sabei';
Na Pl'Ol'Íncia do Rio de J;tneiro

9:042:t/:J400; na da Bahia 6: 250:t/:Jj
na de Pernambuco, incluindo os
premios e 2:500:t/:J para compra
de linos, 20:451 ,tt>200; na de
S. Paulo, na mesma conl'ormida
de, 20:451 :t/:J200.

§ 10. Com os COI'I'eios. . . . 140:000:t/:Jooo
Supprimindo-se a gratificação

ao Director Gel'al e as despezas
dos 4 Postilhões em Pemambuco.

§ II. Com pensões, aposenta-
dos, e empregados de Reparti-

- t' t 6:000 w. oooçoes ex ll1C as. . . . , . 'W
§ 12. Com despezas eveD-

t 0:000 W.oo ouaes • • • . • 'W

Somma.•. 995:265:t/:J600
6 ..,J
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Somma, além dos cambios •. 105:00o:t1Jooo

5q 2:000:jj)ooo

OA PI7ULO III. - Da fixação) das desp~zas do MiDislerio dos
Negocios Eslrangeiros.

CUJYur.o rt". - Da üxação das despez3s do 1I1inislerio dos
Negocios da 1I1ariDha.

Somma. . . I ,50o:ooo~000

Art. 5. ° Picão snppl'imidos os vencimenlos do
Ajudante do í\linistro da Marinha e de tOI\OS 01
Officiacs da Armnda cmpregados em tcrrru, que
fôrcm além do soldo e maioria. Exceptuão.se os
empregados na Academia, allsim como os lntcn
dentes da Marinha do Uio de Janeiro c lluhia, e
o Ins}Jcctr.r do Ar~enal do Rio de Janeiro, os
quaes continullrúõ a pel'ceber os vencimenlOs que
ora lhes competem pelas leis existentes.

Ar\. 6. ° O registo do porto do Rio de .Janeia'o
ser!, feito por hum dos officiaes do navio r.om·
mandante qne nelle se achar, acabahe\o Ilcsde iii
a rcspecti\'a commissão em qne se. lIcha um Ca-
pilão de I\'lar e Guerra. .

Art. 7'° Ficão suppl'imido~ os "encimeIlIOS
dos Guardas-Marinhas de menor idat.le, e o or
denado de um I.ente substituto de desellho; c n
Governo he [lntorisa.do para fazer li reforma na
Aca,lernia.

!ll't. 8. ° Ficáo .. bolidas as Inteadencias ddla·
l'inha, excepto as UO Rio de Janeiro e Balda; c
o Goremo he autorisado a fazer as cOnl'enientes
reduc~ões nestes estabelecimentlls e nas fabricas
na "aes de todos os portos do Imperio.
. Art. 9. ° Na Intendcneia e Arsenal do Rio ,le

Janeiro ficão suppri01idos einco ~ledidores, hUIIl

Ajudante do Almoxarife, a gratificação de huUl
Continuo, os Praticantes extrannmerarios, diver·
sos empregados não creaclos por lei, hum encaro
regado da Inspecção das fcrill~, dúus Escrhãcs da
J.\lesa Grande oa Intendeocia, e os Me;trcs ,II:
cordoaria e fundiçãu que exceclerem de hum.

Al'\. 10. Fica extincla a cu pellania do Ar~cn31
do Rio de Janeiro, e o aclnal Capellão, no caso til:
ter patenle militar', conservaria o seu soldo, eserú
addido aos ClIppellãe3 do numel'O d,. Al'l1lllda.

Art. I" Ficão extinclas aS Conseryatoriasdos
curtes de madeira~.

?' Ar\. 12 Os Empl'egallos CI'eados por I~i ~cst:t

Repartição, cujos einpregos fôr~m SUpprlml~O~'
serão considerados da mesma forma que os ]i,IlI
p.'egados do~ Tribunaes que se lem exti(:ct~.

Arc. 15. As cmbal'cações do seniço naclolH"
n'-io poderltõ rcceber cargas n frete ~en.Jo na CI1I1·

Transporte. 542:000~ooo
§ 6. ° Com l'eformas, pensõcs

e monte pio. . . . . • . . • .. 50:ooo~ooo

§ ,.0 Com as Iotendeneias e
Arsenafls • • . . . . . . . .. 50o:oo0cií'>OCiQ

Sendo 161: I 85.:jj)880 'para q
Arsenal da Balda.

S 8." Com os navios arma
dos, h'ansportes, eanhoneil'as,
Patrões·l.\'lóres e corl'eios mariti-
mo~..•..•.•.••.•.. 500:o r,(I./t)ooo

Supprimidas as despezas d.a bal··
ca de vapor.

S 9. 0 Com os nuvios desarma-
dos c despezas exl1'uordinlll'ias. • 108:ooo./t)ooo

Comprehendillos 4:ooo;jj) para
llS harcas e mais llespezas dll,m.:iri-
nha n<l Provincia dn Malto Grosso.

'128:00o:t1JoooSomma.

CAPITUIoO II. - Da fixaçio dai despezas do Miailterio dDI
Negociol da Justiça. .

Art. 2". O Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios da Justiça he autori~ado a despender
em todo o Imperio, no anno financeiro do I" de
Julho de 1832 ao ultimo de Júnho de ~ 835 :

S 1°. Coma Secretaria deEs
tado e seu expediente, e Tribu-
Dai Supremo de Justiça. • • .• 84:000,t'J)000

S 2°. Com os Tribunlles tias
Relações. . • . • • . • • • • • . 12o:ooo:t1Jaoo

S 5° Com Pensões, aposenta-
dos, e empregados de Tribulüles
extinctos • • • . • . • 24:ooo.ti'>ooo

Art. 5°. O Ministro e Secretario (le Estado dos
Negocios Estrallgeiroshe autodsadl) a despender,
no an no fina nceiro do I ° de Julho de 1832 ao
ultimo de Junho de 1855 :

S 1°. Com aSecrelariadeEs-
tado e seu expediente. • • • .' 22:000:t1Jooo

S 2·. Com as Leg(lções e Con-
sulados em Pai21es eslt'angeil'os e
Commissões l\'lixtas. • • . . •• 81 :ooo:jj)ooo

Além do cambio respectivo
com que serão pagas taes despe
zas pelo intermediu de casas de·
commercio, com que o Goyerno
tralará para esse fim; o que de
ve ter effeito desde jil.

Art. 4°. O Ministro e s.ecretario lle Estado dos
Negocios da Marinha IJe aulorisado a despender
em todo o Imperio, no anno financeiro do 1° tle·
Julho t.le ) 832 ao ultimo de Junho de 18~5:

§ 1°. Com a Sccretal'ia de Es-
tado e seu expedicnte . . • • •. 18:000,ztlooo

Não scnclo comprchensiva a in
hibição na admissão de Offieiaes
lle~ecl'etariaao Official com clau
sulas que nella existe, logo flUC o
Govemo o julgue digno de ser
contemplado com os scus "enci
mentos.

S 2°. Com o Corpo tia Arma-
da.•.•••.•••••.•. ' 150:ooo,ztlooo

§ 5°. Com a Academia dc i\'la-
rinha, Auditoria, ClIpelliles e
Officiaes dc SlIuue •••.• " 54 :ooo:t/:Jooo

§ 4°. Com o Corpo de Arti-
lharia de IIIarinha. • • . • . • . 150:ooo:jj)ooo

§ 5°. Com pi·euiios para ajus.
te de mariuh '1'05 e soldados •• 50:ooo:jj)00o
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formidade dos Regulamentos dos sorreios mari
timos.

Art. 14. O Governo he autorisado a vendcr
os navios de tramporte que poder dispensar, e
vender ou arrendar a barca de vapor.
CAPITULO v. - Da fixação das d~lpeza' do Ministerio dos

Negocial da Guerra.
Art. 15. O Ministro e Secretario de Estado

dos Negocios da Guerra he autorisado a despen
der erp todo o Imperio, no anno financeiro do 1°

de Julho de 185~ ao ultimo de Junho de 1855:
§ J •• Com a Secretaria de Es

tado e seu expediente, e Con se-
lho Supremo l\lilitar . . . • •• 50:000:t!Jooo

§ 2.· Com a Academia Mili-
tar e Corpo de Engenheiros. .. 50:000~ooo

Ficando o Governo autorisa
do li fazer na Academia a refor
ma do systema dos estudos para
as differentes armas do Exer
cito, de que darú conta ii Assem
bléa Geral J"egi~lativa.
. § 5.· Com os commandos de
armas e Estado-i\laior empregado IOO:OOO:t!Jooo

Supprimidos desde jú os 0::000

mandos de armas das Pl'Ovincias
de S. Paulo, Goyaz; l\linas Ge
raes, Espirito Santo, Sergipe,
Alagoas, Parabyba, Rio Grande
do Norte, Ceará e Piauhy; as gra
tificações dos Commandantes mi
litares das Villas de Santos, S.
Sebastião, Paranaguá e outros lu
gares semelhantes, e dos fortes
denominados: Bertinga, Forte
Augusto e Ipanêma.

§ 4.' Com os COI'POS das Ires
armas da nova organisação, fican
do o Governo aulorisado para re
duzir o numero dos Corpos, e
bem assim para abolir' ou redu
zir o Corpo de Vcteraoos, e fazer
economias com as bandas das mu·
sicas, e as mais que julgar con-
venicntes..•......... 1,400:000.tJ)000

§ 5.· Com o Estado-~laiol'

desempre.gado, Veteranos, Avul
sos, Reformados, Officiaes de se
gunda linha que vencem soldo,
pensões e lenças .....•.. 500:000.tJ)ooo

§ 6' Com os Arsenaes e Fa
bricas do Exercito, comprehen
dendo a Fabrica de ferro na Pro·
,'ineia de S. Paulo e as Compa-
nhias de Artifices . . . . • • . • 18o:oco.Jí)000

§ 7'· Com os Hospitaes Mili
tares, autol'isado oGovernJ a I·e·
formar' os existentes ou substitui-
los por Hospitaes Regimentaes., lOO:OOO.tJ)ooo

§ 8.· Com os Thesourarias e
P&gadorias de Tropas, reparos de
fOI'tilicaçõcs, Quarteis, Hospi-
taes e outras despezas diversas. t4o:000,mooo

Somma. . . • 2,50o:ooo:t!Jooo

~

Art. 16" Os nncimcntos do Commandante
das Arma!! da Côrte ticão reduzidos ao soldo da
sua patente, com li gratificação e cavalgaduras
de commando (!e divisão; e 08 Commandante.
de Armas da Bahia, Pernambuco, lUaranh<io,
Par;'" l\~atto Grosso, Santa Cathadna e Rio Gran
de do Sul, venceráõ sómente o soldo de sua pa
tente, com a gratificação e cavalgaduras de com
mando de brigada.

Arf. 17.· O GOTemo be aulorisado a supprir,
onde convier, os commandos de fortes, forLins,
baterias e pontos fortificados,

Art. 18. Os Empregados creados por' lei nes·
ta Repartição, cnjos empregos fôrem s upprimidos
serão considerados da mesma fórma que 1J8 Em
pregados dos Tribunaes que tem sido exlinetos.

Art. J 9. O Governo he autorisado a fazer as
reducções e reformas que fôrem nccessarias aos
Arsenaes e Fabricas do Exercito, Thesourarias
e Pagadoria das Tropa., sem augmcntar "enci·
mento ou numero tle Empregado'.

Arf, 20. O GOl-crno fica autorisal1o a mandar
,'ender, na rro,-incia do Rio Grande do Sul, a
cavalha,la pertencente ii Fazenda N.aciono I, ou
reparti-la dcsde já, pelas Estancias da Provincia,
se o quizerem, ficando cstes obrigados a dar ou·
tros tantos quando se lhes exigir·em.

Art. 21. Fica tambem o Govcmo autorisado
a yendcr, na Prol'incia do Rio Grande do Sul, as
bestas muares e bois pertenccnte ii Fazenda a
cinna!.

Arl. 22 As tabdlas dos orçamentos conterllõ
huma lista nominal dos Officiaes existentes no
Imperio, com dcclaraçiio das Commis5ões cm qne
se achão empregarlos cm cada Pro, incia, das gra
tificações que lhes competem, e dos soldos pago~

ou não pagos.
Arl ~3. As sobras que possa ha ver nas quan

tias consignadas para as Repartições fIa ~lal'inha

e Guerra, emquanto ao pessOt,r, pnderáõ appli
car-se ao melhoramento do material.

TITULO 11. -Despezas Provinciae~.

CArITULO I. - Pr~villcia do Rio de Janeiro?

Art. 24. O Ministro c Sccretario de E_tado
dos Negocios do lmperio he autorisado a des
pendl!r na Pro "incia do Rio de Janciro, no anno
financeiro do I· de Julho de J 852 ao ultimo de
Junho de .855:

§ J.' Com a instrucção publi
ca, incluindo a Academia das
Bellas-Artes e a Bibliotheca Pu-
blica . , . . • . . . . • • . .. 40:o.oo:t!Jooo

§ 2.· Com o Jardim Botanico
da Lagôa de Rodrigo de Freitas,
Passeio Publico da Côrte, ilIumi
nação da Cidade e propagação
da vaccina . . . . . . . . . .. (j~:ooo '. 000

§ 5.· Com as obras publicas. roo:ooo;fj)oon

Somma. . . . 204:00o.ti>ooo

Art. 23. O l\linistl'o e Secretario de E tado
dos Nrgodos da JllSli?3 he al1torisado a despen-
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800:tJ>00o

960:t/Jooo

6: 140:t/Jooo

OAPITULO JIl. - Provincia da. Bahia.

Art. 28. O PresHente da Provincia da Bahia,
em· Conselho, he autorisado a desp~ndel', no
aono financeiro do 10 de Julho de 1852 ao ulti·
mo de Junho de 1855:

S I. o Com a- Presidencia da
Provincia, sua Setll'e'taria e Cen-
selho do Governo' " 10:OOO:t!>ooo

Fica l'estabelecido o Ofllcial de
Secretaria que fôra supprimida
pela lei de 15 deOutubro de 1830.

S 2. 0 Com o expediente do
Conselho Geral. . . • . . . •. 1:500:1$000

S 5. 0 Com a instrucção publi
ca, senilo 5:000:t/J destinados paTa
a Bibliotbeca Puhlica e compra
de livros. . . . . . • . • . •. 56:ooo.JJ)0oo

Fica sem effeito a suppressã@
da parte do ordenado do LenLe
daAula doCoromercio, feita pela
lei de 15 de Outübro de 1850.

S 4. 0 Com o Passeio Publico. 1:40o:jj)ooo
S 5. o Com a cÍ\'ilisação e oa-

techese dos IOdigenas e propa-
gação da vaccina . . . • . . . . 600.JJ)ooo

S 6. 0 Com as obl'as publicas. 6o:ooo:jj)ooo
§ 7," Com as justiças tenito-

riaes . . . . . . . . . . . 4:000.JJ)ooo
S 8. 0 Com as Guardas Poli-

ciaes ........•... " 5C':ooo.jpooo
§ 9. o Coro as despezas 'eccle-

siasLicas " 59:ooo~ooo
Supprimidas as ordinarias aos

Benellietinos da Cidade.
S 10. Com a mumiuação da

cidade. . . . . . . • . . . . •. 10:000~ooo
S II. Para a casa de prisão

com tl'abalho. . . • . . • . •. 5q:ooo.jj>ooo
S 12. Com reparos e coos-

h'ucção de cadêas.... ; . .. 15:500~ooo
S 15, Com sustento de presos

pobres . . • . • . . . .. ., 10: 200.jj>OOO

Transporte. 51 :q57.ti)ooO
Comprehen(lendo a congrua e

guisamento ao Parocho da Nova
Fregueúa da Barra da Villa de S.
Malheus, e a Congrua ao CapeUão
Curado da Colonia da Fl1eguezia
dos Ilheos deVianna; e supprimi
das as ordinarias aos Religiosos de
S. Francisco da Capital,da ProvJn.
cia e aos da Senhora da Penha.

S 9. 0 Com as despezas even·
tuaes . • . . . . . • . . • . • . 200.ti)ooo

S I u. Para casa de prisão 0000
trobaloo ...•...'. . . . .• 'J.:oo,o:jj)ooo

S II. Com I'cparos e coris-
tl'Uocâo de cadêas. , • . • . . • 900:tJ;ooos' 12. Com sustento de preso's-
pobres. . . . . . . . • • . 60o:tJ;ooo

Sarnma. • .• 5!b57~OOO

5:880 .rt>000

6: 207:t/JoOO
8.000:t/Jooo

200:t/JOOO

der~ na Pro\'incia 1]0 Rio de Janeiro, no anno
financeiro dO'l o de Julhú de 1852 ao ultimo de
Junho de 1835:

S 1. 0 Com as. justiças tcrrito
riae , incluida a Lntendencia Ge
rai da Policia e seu expediente,
comprehendidos 60o:tJ> do onIe
nado e gralifioações Llo ln terpre-
te e Escrivão da Visita. , . .. 15:000:t/Jooo

S 2. o Com as Guardas Poli-
ciaes . . . . . . • . . . . . . . 100:ooo:t/Jooo

S 5. o Com as de3pe~as eocle-
siasLicas. . . .. " . . . . . .. 66:ooo:t/Jooo
. Não pouendo exceder de
50:ooo:t/J a despeza da Capella
Imperial, onde fica desde ja sus-
penso o provimento dos empre-
gos que vagarem, e o Goveroo
autol'isado a fazer reducções no
pessoal e maLe1'Íal, devendo dar
conta á Assembléa Geral na fu-
tura sessão do estado desta Re-
part~ção.

S 40 Para casas de prisão com
trabaLho. . . . . . . . . . . .. 50:00.0:t/Jooo.

S 5. o Com repal'os e contruc·
ção de cadêas. . . . . . . . .. 22:500:t/JOOID

S 6. 0 Com snstento de presos
pobres. . • . . . . . • . . •• 15:000:t/Jooo

S 7· o Com graLifiGações ao So
licit(.tdor, OJIlciaes de Justiça, di
ligencias para prisão de malfeito
res e quaesquer ouLras despezas
eventuaes q.ue occorrerem desde ja 8:c;JOo:t/Jooo

Somma... '. 2)'6:500:t/Jooo

Art. 26. Ficão supprill1idas as dia rias aos Re
ligiosos de S. Boa,'eotura da Villa de l\1acacú,
de S. BCl'Oal'flino da Ilha Grande, de Nossa Se
nhora dos Anjos de Cabo-Frio, da Aldêa de S.
João, aos da Villa de Santos e aos desta Cidadc.

CAPITULO II. - Provincia do Espirito Santo.

Art. 27. O Presidente da Provincia do Espi
rito Santo, em Conselho, he autol'isado a des
pendei', no anno tinanceiJ'o do Iode Julho de 1832
ao ultimo de Junho de 1835:

S 1. 0 Com a Prcsidencia da
Proviocia, sua Secretaria e Con
selho do Governo. . . ...

S 2. 0 Com o expediente do
Cooselho Geral .

S 5.0 Com a instrucção pu-
blica. . . . . . . • . . . .

S {I'· Com a civilis,ação e ca'-
techese dos [odioso .

S.5 o Com as obras publicas.
S 6. 0 Coma ,-accina....•
§ ,.0 Com os Juizes Lenilo·

-Tiaes . . . . • . . . • . . • . .
S 8. o Com as despezas eccle-

siasticas ......••.•.••
-------

Somma. • • . 27 2 :000 :jj)ooo
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600:tj)000

50o:tj)000

9oo :t/Jooo

{~oo:tj)ooo

1:500. 000

5:ooo:tj)000

22:000:tj)OOO

10:000:tj)000

5{I:ooo:tj)009

I fí:500:tj)000

10:200:t/:JOOO

18:800./::)000

IO:OOO:tJ:;OOO
60:ooo:tj)000

I :8no,tbooo

50:000 000

Provincin, sua Secretaria e Con-
selho do Governo .

§ 2. 0 Com o expeditllHe do
Conselho Geral. . . . . . . ..

§ 5. o Com fi in trucção p u
blica, incluindo O Iyceo..•..

§ 4. 0 Com o Jardim Botani
co, vaccina, Profes ores de sau
de e ol'dinal'ias a0S Expo tos e
Lazaros .

§ 5. o COQ1 a illumioação da
Cidade do Recife .

§ 6. o Com as obra publicas.
§ i' o Com as jU'Uças terri-

toriaes . . . . . . . . . . . . .
§ 8. 0 Com as GUilrclas Poli-

ciaes .
§ 9. 0 Com as de pezas eccle

siasticas. . . . . . . . . . . . .
§ 10. Pa ra casas de prisão

com trabalho. . . . . . . . . .
§ II. Com reparos e cons

trucção de caelêas. . . . . . . .
~ 12. Com sustento ele presos

pobres • . . . . • • . . . •.•

6:ooo:tj)ooo

2:000:tj)000

5:000.:ti)000

7: 200:tj)000
27°:tj)OOO

8:000:t/Jooo

CAPI1:ULO IV. - Provincia de Se~gipe.

Art. 29' O Presidente da Pr-ovincia de Sergi
pe, em Conselho, he autorisado a despender, ~o

anno financeiro do Iode Julho de 1832 ao ultl
timo de Junho de 1833:

§ 1.0 Com a Presidencia da
Provincia, sua Secretaria e Con·
selho do Governo. .'. . . .

§ 2. 0 Com o expediente do
Conselho Geral. . . . . ....

§ 5. o Com a instrucção pu-
blica . . . • . . . . . . ....

§ 4. 0 Com a vaccina.•...
§ 5. 0 Com as obras publicas.
§ 6. o Com as justiças terri-

toriaes . . . . . . • . . ....
§ 7. 0 Com as despezas ecde

siasticas. . • . . . . . . . , . .
§ 8. 0 Para ca,as de prisão com

trabalho. . . . . . . . . . ...
§ 9. o Com reparo e construc

ção de cadêas. . . . . . . . . .
§ i o. Com &tlstento de presos

pobres ..•..... '•.

Somma. • .• 28:870:t/:JOOO Sommil. . .. 258:600:t/:Jooo

80o:t/:Jooo

800:tj)000

Arf. 52. l'ica supprimida a despeza de 467:tj)200
com o Guarda-bandeira tIa Provedoria tIa Sau
de, e a gl'atificaçã,o ele dous dos sellS Guar
das; assim como as ordinarias ús Cnmaras de
Goy:ana e Olinda para festividades.

CAPITULO VlI. - Provincia da Parahyba.

Art. .35. O Presidente da PI'ovincia da Para
hyba em Conselho, he autorisado a despendeI',
no a~llo financeiro do lO de Julho cle 1852 ao
ultimo de Junho de 1833:

§ 1.. COIU a Presidencia da
Pruvincia, sua Secrt:taria e Con-
selho do Goveroo. . . . . . 6: 127~!180

§ 2. o Com o expedieote tio
Conselho Geral. . . . . . . 800:tj)ooo

§ 5. 0 Com a in trucção pu-
blica . . . . . . . . . . . . ., ú:ooo:tfJooo

§ 4. 0 C?m ~ Cil:~l'gião-Mór
da Pro"inCla, ClrurgJao do par-
tido e vaccina. . . . . . . . . . 60o:tfJooo

§ 5. o Com as obras publicas,
illuminacão da Cidade e ardina·
rias da éamara da Cidade. , .. 20:000.tbooo

§ 6. 0 Com a obra da ponte no
braço llo Rio Parabyba denomi
nado Sanhanl1, na fórma do pla-
no approvado. • . . . . . . .. 15:ooo:tfJúoo

§ 7, o Para o Hospital da l\li-
sericordia. . . • . . . . . . . . 800:tfJooo

§ 8, o Com as justiças tenito-
riaes . . . . . . . . . . • . . . 820:t/JOOO

§ 9. 0 Com as dcspezas ecclc-
siastieas . . . . . • . . . . .. 4:380:t/Jo 00

I: 800:t/Jooo

I :9Qo:tj)000

6:8oo~00o

8:000:tP.0oo
27°:t/:Jooo

3:200:tj)000

6:000:tj)eoo

CAPITULO VI. - PIovincía de PeJnambllco.

Â11t. 30. .o Presidente lia Provincia das Ala
gôas, em Conselho, he antorisado a despender,
no anno financeiro do 10 ue Julho de 18'32 ao
ultimo de iJunho ce 1835:

§ 1. o C:om í1 PI'esidencia da
Provincia, sua Secretaria e Con-
selho do Go verno. . • . . . •. 6:ooo:tfJooo

§ 2. o Com o expediente do
Conselho Geral. . . . . ....

§ 3. 0 Com a instrucção publi.
ca.•.•.••.........

§ 4. 0 Com as obras publicas.
§ 5. 0 Com a v~cci~a... '.'
S 6. 0 Com as Justu(as tern-

tonaes . . . . . . . . . . . . .
. §.7. 0 Com as de pezas eccle-

SlastlCas. . . . . ...•....
§ 8. 0 Para o Hospital da ViI

la do Penêdo . . . . . . ....
§ 9. o Para casas de prisão com

tl'abfllho .........••.
§ 10. Com reparos e cons

truccão de cauêas . . . . . • •
§·11. Com sustento de presos

pobres. . . . . . . . . . .

C,\PITULO V. - Provincia das Alagõas.

Somma. . .. 38: 270:tj)OOO

Art. 5 J. O Presidente da Provincia de Per
nambuco, em Conselho, he autorisado a despen
dero 110 anno financeiro do Iode Julho de 1852
ao ultimo de Junho de 1855:
-§ 1,0 Com a Presiuenoia da
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. Somma. . •. 26:89o:t/Jooo

500:t/Jooo

90o:t/Jooo

60r:[booo

I :500i/j)ooo

~ :700 :tJ)ooo

I:ooo;jj;ooo

2:000:t/>OOO

2:000:t/JOOO

2:000:jj)OOO'
4g2 :jj)ooo

5:600:t/Jooo

4:68o:t/Jooo
8:000.jj)ooo

24:000.tbooo
I: 200:[bOOÕ
I : ~oo:jj)ooo

26:g80:t/>ooo
------_.

Somma.•.

CAPITULO X. - Provincia do Pinuhy.

Arl. 56. O Presidente da Proyincia de Piau.
hy, em Conselho, he autl'risado a despender, no
anilo financeiro do 1· de Julho de 1852, ao ulti.
mo de Junho de 1855:

§ l.· Com a Presidencia da
Provincia, sua Secretaria e Con-
selho do Governo .

S 2.· Com o expedicnte do
Conselho Geral. . • . . . . . .

§ 5.· C'om a instrucção pu-
blica . . . . • • . . . . . . • .

§ 4.· Com as obras publicas.
§ 5.· Com a catechese e ci

vilisação dos Indigenas, medica-
mentos e outros soccorros a'os
pobres do Hospital Militai' e pro
pag-ação da vaccina . . . . . . .

-S 6.· Com as justiças terrÍlo-
riaes •......•......

§ 7'· Com as despezas eccle
siasticas. . . • . . • . . . • . •

§ 8.· Para casas de prisão com
trabalho. . . . . . . . . ....

§ 9. 0 Com reparos e construc
ção de cadêas. . . . . . . . . .

§ 10. Com sustento de pre-
sos pobres. . . . . ..•.••

------'"

CAPITULO XI. - Provincia do Maranhão.

Art. 57. O Presidente da Provincia do Mara
nhão, em Conselho, he autol'isado a despender,
no aono financeiro do lO de Julho de 185~ ao
ultimo de Junho de 1855:

§ lo· Com a Presidcncia da
Pro"incia, sua Secretaria e Con-
selho do Governo .

§ 2. 0 Com o expediente do
Conselho Geral. . •......

§ 5.· Com a instrucção pu
blica, sendo I :550:t/J para a Bi-
bliotheca . . . . • • . . . . •. 15:5go:t/>ooo

§ 4.· Com as obras publicas
e ilIuminação da Cidade.•• " 24:000.tbooo

§ 5. o Com o canal quc fez ob-
jccto da lei de 27 de Agosto de
1850 ...•.....•....

§ 6.· Com as justiças tcrrito-
riaes...••.••.•..

§ 7. 0 Com as Guardas Poli-
ciacs •........... " 28:000:t/>ooo

§ 8.· Com as despezas eccle-
siasticas ..•.•....•. _. 17:000:t/Jooo

Dcstinanao-se I :ooo:t/J dc rs.
para o snbfoidio ao Recolhimento
de Nossa Scuhora da Annuncia-
ção c R.emedios da Cidade.

§ 9. 0 Com o Jardim Uolanico.
§ 10. Com a V:act.:ina . . . •
§ II. Com casas de prisão

com trabalho • • . . . . . . ., 16:000:jj)ooo

200:t/:JOOO

9 00 :t/JoOO

6oo:fj)ooo

. 500.)i)000

2:000:t/JOOO

5:6oo.:tbooo

5:ooo.)i)ooo

5:550.)i)000
8:ooo:t/Jooo

65:027:t/J480Somma.

CAPITULO VIII. - Provincia do Rio Grande do Norte.

Art. 54. O PresiJente da Provincia do Rio
Grande do ~()rtc, em Conselho, he autorisado a

de Julhodespender, no anno financeiro do lO

de 1852 ao ultimo de Junho de1855:
§ L o Com a Presidencia da

Provincia, sua Secretaria e Con·
selho do Governo....•...

§ 2. 0 Com o expediente do
Conselho Geral. . . • . . . . .
. § 5. 0 Com a instrucção pu-
blica . . . . . . . . . .....

Si 4· o Com as obras publicas.
§ 5. o Com a propagação da

vaccina '..
§ o. o Com as justiças tenHo-

riaes ......•..••. - .
§ 'i' o Com as despezas eccle

siasticas. . . . . . . . . . . . .
§ 8..• Para casas dc prisão com

trabalho............•
§ 9.· Com reparos e construc

9ão de cadêas. . . . . . . . . .
§ 10. Com sustento de presos

pobres .

CAPITULO IX. - Pro~illcia do Ceará.

Art. 55. O Presidcnte Ja Provjncia uo Cea
rá, em Conselho, he autorisado a despender, no
anno financeiro do I· de Julho dc 1852 ao ulti-
mo de Junho rle 1855: .

Si I. o Com a Prcsidcncia da
Pro vincia, sua Secretaria e Con-
selho do Govcrno. . . . . . .. 6:000:t/Jooo

§ 2.· Com o expediente do
Conselho Geral. . • . . . . . . 800:t/Jooo

§ 5.· Com ii instrucção pu-
blica•. " . . . . . • . . . . .. 13:8oo:t/Jooo

§ 4.· Com as obras publicas. S:ooo:t/Jooo
§ 5.· Cum a propag-ação da

vaccina e com o Cirurgião-MóI'. I :ooo:tj)ooo
§ 6.· Com as justiças territo-

rbe~. • . . . • . . . . - . . .. 2:000:t/Jooo
§ 7'· Com as despezas cccle-

siasticas. . . . . . . . •. 4:950 :t/Jooo
§ 8.· Pal'a casas de pri~ão

com trabalho. . . . . . . . .. 6:ooo:t/Jooo
§ 9'· Com reparos e COI15-

truccão de cadêas. ; . . . . .. 2:'i00:t/Jooo
§. 10. Com sustento dc presos

pobres. . . . . . . . . . . I :800:tj)00o

Transporte. 52:527.)i)480
§ 10. Pura casa de prisão com

trabalho " 6:000.)i)000
§ 1 I. Com reparos e cons-

trucção de caJêas ..•.•. " 2:700:t/JOOO
§ 12. Com sustento de presos

pobres . . . . . . . . . . I :800.)i)000

Somma.



goo./1>ooo

60o:tJ:>000

557,

22: 060./1>000

2: I oo:jj)ooo
20: ooo:t/Jooo

'J.:7g2:tf;ooo

2:000./1>000

5{1o= 4Li 0./1>000omma, , '.

Somma.

Transporte.
S 6.· Com as justiças territo-

riaes .••.••••..••.•
§ 7.· Com os Pedestres • • .
~ 8.· Com as despezas eccle

siasticas .. , . . . . ...•..
§ 9·' Para casas de pri~ão com

trahalho.' •......... , .
§ Jo. Com reparos e cons

lrucção ue cadêas. . . . . . . .
§ I J. Com sustento de presos

pobl'es .•........

CAPITULO xI7.-Prcvincia de Goyaz.

Art. 40. O Presidente da Proviocia de Goyaz,
em Ccnselho, he alltorisado a despender, no
aono fillao.~eiro UI) I· ue Julho de 1852 ao ulti
mo de Junho de 1855:

§ J.' Com a Presidencia da
Provincia, sua Secretaria e Con.
selho do GOl'el'oo. . . . . . .. '):ooo:tJ;ooo

§ 2.' Com o expediente do
Conselho Geral. . . . . • . . . 500:t1Jooo

§ 5.' Com a in.trueção pu-
blica. ..•.....•... 25:280:t/Jooo
~ (I." Com as obras publica. 8:000./1>000
~ 5." Com a propagação da

i'accil1a, catechese e ci vilisação
dos Intligenas , 5:200:tf;QOO

§ 6,' Com as justiças territo-
I'iaes .. , . . . . • . . . . .• 2: J60W:>000

§ ').' Com <Js ue-pezas ecele·
siasticas. . . . . . . , . . . .. 4:800jpooo

§ 8.' Para casas de pl'Ísão
com trabalho. . . . . . . . .. 2:000 'tDooo

§ g,' Com reparos e con -
trueeão de eadêas. . , . , , . . gl)o." 000

§. 10. Com su tento ue presos
pobres.... , . . . . . . . 600i/booo

800;mooo

ANNO DE 1831.

6:500w:>000

!( :ooo;mooo
8;ooo:tJ:>000

1:8oo:tJ:>000 •

6:000.. no

)Li8:542 W:>000Somma.

CAPITUI.O XII. - Provincia do Pará,

Transport~. 156:542./1>000
§ 1~. Com reparos e cons-

trucção de cadê.ls. . . . . . .• 7:200:tJ:>000
§ 15. Com sustento de presos

pobres • . . . . Li: 800:tJ:>000

Art. 58. O Pl'csiJente da Provincia do Pará,
CIll Conselho, he autodsaclo a despenuer, no
anno financeiro UO I' ue Julho de 1852 ao ulti
mo de Junho de 1855:

§ 1.' Com aPre iueDcia da
Provincia, sua Secretaria e Con
selho do Governo ...•..

§ 2.' Com o expediente do
Con-elho Gel'ul ........•

§ 5.' Com a instrucção pu-
blica . . . , . . . • . . . . • •

§ 4.' Com oJardim llotanico,
horto de especiarias, Passeio li u·
blico, ci vilisação e catechese dos
Indígenas c Llropagaç;io tia l'ac-
cina .. -..•..........

§ 5.' Com as 0lJl'3 publicas.
§ 6.' Com as justiças terdto-

riaes .....•.....
§ 7"- Com as GuartIas Poli-

ciaes ....•...• ' .. " J 6:000W:>fJOO
§ 8.' C..m as despezas eccle-

siasticas , .. , 52:,jOO;mOOO
Supprimida a ol'llinaria aos re

ligio os de Santo Antooio, a~sim

como a quantia de ,80W:> tle aju
tIa de 'usto e mais tlespezas com
a vi ita episcop:Jl.

§ 9.' Para casas de prisão com
tl'abalho , , , ..

§ 10. Com reparos e coo 
trucção tIe cadêas, . . . . . . .

§ E I. Com sustento de presos
pobres . , . . , . . . . .

C,PI1HO XIII. - Provincia de Malto Grosso.

CHITULO xv. - Provincia de Minas Gel'aes

Ar!. 41. O Pre idente da Provincia de iUinus
Ge'ras, em Conselho, he nutorisado II despender,
no anno financeiro do l' de Julho de 1852 ao ul
timo ue Junho de )853 :

§ I.' Com a Presidellcia da
Prol'iDeia, sua Secretaria e Con-
selho do Goverllo .. , . . . 6:6oo,z'])ooo

§ 2.' Com o expediente do
Conselho Geral ....•.. " 1:500 ' 000

§ 5.' Com a instrucção pu-
bllca•.•....••.... " ::l5:280oiJ;ooo

§ 4.' Com as obras publi&as. 22:000:t/>000
§ 5. o Com a catechese e ci-

l'ilisação dos Indigenas . . • .. 5:000:-t/Jooo
§ 6.' Com a propagação da

vaccina, Jardim Rotanico e Guar-
da-Mór Geral das minas... ,. 1 :560W:>ooo

50o:jj)00o

2:300w:>000,

6:goo.fj)000

-4:360~00o
8:oooW)000

go: 160.)7>000Somma.

Art. 5g. O Presidente da Provincia de Mato
Grosso, em Conselho, he autorisado a despen
dei', no anno financeiro do I' de Julho de 1852
ao ultimo de Junho dI' 1855:

§ J.' Com a Presidellcia da
Provincia, sua Secretaria e Con
selho do Governo .. , .•.

§ 2.' Com o expedientc do
Conselho Geral. , . , . . . .•

§ 5.' Com a instrucção pu-
blica . . . • . . . , . . • • . .

§ !j.' Com a obras publicas
§ 5,' Com a c<Jtcc1Jese e ci

vilisaç,~o dos Indjgena~ .....

2~:06o.tt>000

TI):UO i II.
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CAPITlTW XVI. - Província de S. Paulo.

800:t/Jooo

I :80C':t/:Jooo

6:000.)]>000

4:6 00.)]>000

goo:tíJooo

6oo:t/)ooo

1 :300?/)ooo

I: 140?/)000

2: 25? :jj)ooo

2:000?/)00o

5 :ooo?/)ooo

800:jj)ooo

2: ?90:jj)ooo
8:ooow:;ooo

59: 500 ;jj)00o

12: ooo;fj)ooo
20:000:t1Jooo

2:000:t/Jooo

~------

Somma.

Provincia, sua S.ecretllllia e Con
sclho do Governo ....

§ 2. 0 Com o expediente do
Con olho Geral. . ......•

§ '3. o Com a instrucção pu-
blica . . . . . . . . . . . . . .

§ (I. o Com as obl'as publicas.
§ 5. 0 Com a vaccina, Len!e de

oirurgia, Hospital, sendo 50oi/iJ
para a criação dos expostos e com
a catechesc e civilisacão dos ln-
digcnas . • . . . . ' -. . . ...

§ 6.~ Com as ju tiças tenito-
riaes....•.•..•.....

§ 7. 0 Com as despezas eccle-
siasticas. ..........:

§ 8. 0 Para casas de prisão com
trabalho. , .

§ g. o .com reparor. e constrnc
ção de cadêas. . . . . . . . . •

§ 10. Com sustento de presos
pobres • . . . . • . • • . . .•

Art. 4,. O Minist!'o e SCCl'etario de Estado
CA PITULO UNICO.

CAPITULO XIX. -Disposições comIDuns.
Art. 45. Fica autorisada a despeza necessariu

ú manutenção das novas cscolas, quandu CI'CJ
das, e providas legalmente .
. Alt. 46. Ficão elevadas a 200.)]> as congrua

dos Parochos, cujos vencimentos até ago!'a não
ohe-g,avão a essa quantia.

TITULO lU. - Despezas Nacionaes e Provinciae
pelo l\1inisterio dos Negocios da Fazend.a,

'CAPI:rUL9 XVllI. - Provincía do Rio Grande dI) Sul.

Art. 4!~. O Prcsirlente da Provincia do Rio
Grande do Sul, em Consclho, he autl.risauo a
despender, no anno financeiro do Iode Julho de

.1852, ao ultimo de Junho de 1853:
§ J. o Com a Presidencia da

Provincia, sua Secretaria e Con
selho do GOVCl'llo. . . . . .

§ 2. o Com o expediente do
ConselLo Geral. .•. , .•..

§ 5. o Com a instrucção pu-
blilla ....•.......•.

§ 4. o Com as obras publicas.
§ 5. 0 Com a vaeeina .....
§ 6. o Com as justiças tenHo-

daes . . . . . . . • . . . . ..
§ 7, o Com as despezas cccle

siasticas. . . • . . . . . ....
§ 8. o Para casas de prisão com

trabalho ..•......•...
§ 9. o Com reparos e construc·

ção de cadêas. . . . . .....
§ 10. Com sustento de pre

sos pobrcs. . . . . . .•.

2:400~000

5:coo~000

6:000.)]>000

2:700 .)]>000

1 :800.)]>000

5:580.)]>000

1:500~ooo

8:500./1)000

20: 220./1)000
20:000~000

100:500:t/JoooSomma.

Supprimirlas as ordinarias aos
Religio 05 da ViIla de Santos e
Santa Clara de Taubaté.

§ 9. o Para casas de prisão com
trã!Ja!llO. . , . . . • . . . . . •

§ lO, Com reparos e cons
truccüo de caJêas ..••...•

§' 11, Com sustento de presos
pobres .. , ......•.•.

AI't. 42. O Presidente da Província de S. Pau
lo, em Conselho, he autori ado a despender, no
ann o fiuanceiro dI) Iode Julho de 1832 ao ultimo
de JllObo de 1833:

§ 1. o Com a Presidencia da
Província, sua Secretaria e Con·
selho do Governo .

§ 2. 0 Com o expediente do
Conselho Geral. . . . . . . . .

§ 3 o Com a instrucção pu
blica comprehendendo os Semi·
nados ..•..••......•

§ 4. 0 Com as obras publicas.
§ 5. 0 Com a civilisacão e ca

techeôe dos Indígenas'. . ...
§ 6. 0 Com o Jal'dim Botanico,

,'accina, Professores de sande e
Director Geral das minas, ...

§ 7. 0 Com as justiças territo-
riaes.. , .•.••.......

§ 8. 0 Com as despezas eccle-
siaoticas. . . . . . . . • . . .. 29:000~ooo

Transporte. 5g:,40~000

§ 'J.o Com as justiças tenito-
I'jae•... , . . . . . . . 15:4g6~668

§ 8. 0 Com as divísõc do Rio
Doce. . . . . . . . . . 20:000:tj)ooo

§ 9, o Com as despezas cccle-
siasticHs. • . . • . . . . . . ., 28:ooo~ooo

Supprimida a ordinaria á Con-
gregação da Mãí dos Homens.

§ 10. -Para casas de pri~ão

com tl'abalho . . . . . . . . .. 16:ooo~ooo

§ I J, Com reparos e construc·
ção ~e oadêas. . . . , . . . .. ,: 200~000

§ 12. Com sustento de presos
pobres. , . . . . . . . . . 4:80(l~oOO

Somma. . . • 149: 250;1])668

,
CAPITULO XVll. - Provincia de Santa Calharina.

Art. 43. O Presidente da Provincia de Santa
Cathariua, em ConscJho, he autorisado a despen.
d 'I', no i1nnp financeÍl'o do 10 de Julho de 1832
no ulLimo de J.unho de 1833:

§ I. o Com a Presidencia da
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dos Negocios da Fazcnda he autorisado a despen
der, no anno financeiro do I· de Julho de. 1832
ao ultimo de Junho de 1833:

§ I.. Com a divida externa,
libras esterlinas 398,429 (com
prehendidas 40,000 libras con
signadas á amortização dos em
prestimos brazileil'os do anno
de J 8(0), orça do o cambio a lb
medio nas differentes Thesunra
rias por onde são feitas as re-
messas. . .. , . , . , . 2,988:217tUl500

§ 2.· Com a divida inlerna
fundada .... , . , .. 1,046:500tUl0oo

§ ·3.· Com a compra de páo
btfazil • , , ... , . ,. 50:ooo:t/Jooo

§ 4.· Com despezas e"en
tuaes na 1'ro\'incia do Rio de Ja
neiro, comprehendendo barcas
de SOCCOI'I'O e pharoes, r-cbates
de bilhetes e letras. , .. , ,. 154:800:t/Jooo

§ 5.· Com despe.zas e\'eo
tuaes na 1'ro\'incia na Bahia,
comprehendendo '35:'320:tf> para
rebates de bilhlltes e cedalas .• 48:000<tJ)0000

§ 6.· Com as outras despe
zas designadas no art. 20 da lei
de 15 de Dezembro de J 850,
que fixou as despezas do aooo
de 18'31 a 1832, Ú excepção dos
§§ I, 2, '3,17,21,28', '34 e47,
que acima ,'ão contemplados.. 956: I 72.J'bOOO

§ ". Com o accrescimo dos
órdenados dos Empregados no
Thesouro Nacional, Thesoura
rias das Provincias e l\Iesas das
Di\'el'sas Rendas, e com as des-
pezas da Junta do Commercio. 150:uoo<tJ)000

§ 8.· Com a indemnisação
dos cofres dos Ol'phãos na Vil
las da GI'anja e Viçosa da Pro~

vincia do Ceará; capital e juros
de quantias delles extrahidas no
tempo da Indcpendencia (qoan-
do não estejüo indemnisadas)., '3:600W>ooo

§ 9. o Com o pagamento dos
jnros da quantia de 6'3:ooo.J'b que
u1anoel FerMn(l'es Guimarães
legou ú Casa da l\1'isél'icordia da
Provincia de Mato Grosso, que
roi despendida pela Junla da
l?azenda na mesma Provincia
(quando eja isto veri6cado) , 5: 150tUl0oo

Somma. • , . 5,'38o:[~'IO.tJ)200

. An. 48. As remessas para pagamento da di ...
nda externa serão feita desde já em generos ou
letra.' como fôr mais proveitoso, publicando-se
pela Imprensa o preço dós gener.os e o cámbio
das letras.

Art. 49. O Governo he autorisado, desde já,
a reformar as Alfandegas em tudo que possa me
lhol'ar o seu expediente e fiscalisação, com es-

pecialidade a do Rio de Janeiro, não excedendo
de 100:OOO.tJ) a sua despeoza, e nas de mais, a
que I'e acha actualmente orçada, dando conta á
Assembléa Geral para a necessaria approvação,

Art. 50, li. despeza que antigamente se cha
mava do boI inho, d'ora em diante se pagarú de
baixo do titulo de pen õcs.

TIT LO IV. - Da receita.
OAPITOLO UNICO,

Art. 51. O Governo fica autorisado a arreca
\lar, no anno financeil'o do lO de Julho de 18'32
ao ultimo de Junho de IH3'3, as rendas que fo
rão decretadHs parli o anno de 18'31 a 18'32, com
as seguintes alteraçõcs :

1.. Ficâo abolidas toda~ as imposições de qual
quer denominação sobl'c a importação e expor
tação de gencros e mercadorias tran~poTtadas de
bumas para outras Provincias do Imperio, tanto
nos portos de mar, corno nos portos seccos e, re
gistos.

2," Fica abolido o sello de fazendas e tax.a res
pectiva, assim corno II de capas, guindaste c ca
pataz/as, que tudo será subsliluido pela quantia
de I por cenlo sobre o valor das fazendas,

'3." Ficá-o abolida toelas as imposições sobl'e o
pescado, os foros de sesmal'ias, as pensões de
engenhos de assueal' e as da Impel'ial Capella, e
o imposto denominado subsidio nacional nas Pro·
vineias do i)l.lrallltão e Piauhy.

{~.• Ficâo isentos de direitos de importação os
linos e aqucllas maehinas que ainda não e tão
em uso na Pro\'ineia.

5. 3 Ficão L-cu tos da decima dos predios urba
nos as Villas e Povoaçõe que não tiyerem n:ais
de 100 casa dentro do arruamento.

6.· Os Ho pitaes de Caridade ficã'l gozando do
indulto concedido ás Casas de l\lisericordia a res
peito do seus pr'edio urhano.

7. 3 Serú cobl'alla uma imposição de ancora
gem sobre todas as embarcações que navegão
pal'a os portos rÓl'a do Impcrio, na razão de 10 rs.
diarios por lonelada, cootados dentro de 50 dias,
depois de cada entrada nos portos do Impc.rio,
ou até abandono legal antes deste prazo; fica
comprehendida nesta imposição qualquer outra
qnc até agora se cobrava depois da mesma, deno
minaeão.

8." Fica extensiva ús emlHrcações e trangei
l'as a contl'Íbui:;ão que pagão as nauionaes em fa
vor do> Ho>pilae .

9." ]!'ica Ii"re a impol'tação de polvora e tran
geira, gual dando-so as lei policiaes de venda
gem c guarua na pOHlaçõe , e pagando os iro
portadores 50 por cenlo,

10. As fazondas actoalmenle exi tontês nas Al
fandegas, logo que fUI' completo o tempo de de
mOl'a que a lei lhe permiltc, pagarúõ 1/8 P01'
cento do ECU valor pula armazenagem em cada
me~; c as que d'ora em diante entrarem so po
uerúõ demorar-se por e paço de 40 dia, findos
os guae pagaráõ a armazenagem acima estabe
lecida.

11. Sel'Ú cobrada l1uma imposição de .5 POl'
cento do "alol' sobre a vend'a das embal'caçõ-es

70 "
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estrangeiras {(ue passarem a ser brazileil'as, não
pagando outro algum imposto a titulo de venda.

12. Será cobrado huma imposição de 80:t/J ao
lluaes sobre cada casa de leilão, c sobre cada
llUma das casas de modas, 40:jj) annuaes ..

J5. Todos os impostos sobre as aguardlln
tes de producção brazileira e sua fabriçação,
quaesquer que sejão sua~ denominações, ficão
abolidos e substitu1dos pelo de 2 por cento oa
exportação e 20 por cento no consumo.

I~. Serãõ postos á disposiçãO das Camaras
l't1unicipaes os terrenos de marillha que estas re·
clamarem do Ministro d3 Faz(~ncla ou dos Presi
dentes das Pro"incias, para 10gloadoUl'os publicas,
e o mesmo l\linistro na Côrte, e nas Provincius os
Presidentes, em Conselho, poderúõ aforar a par
ticulares aquelles de tees terrenos que julgarem
convenientes, e segundn' o maior interesse da
Fazenda, estipulando tambem, segundo fôr jus
to o fôro daquelles dos mesmos terrenos oOlle
já se t·enha edilicndo sem coneesRáo, ou que,
tenclo jil sido concedidos condicioualmente, ~ão

obrigados a elles desde a época da concessão, no
que se procederú á arrecadação. O Minisll'o da
Fazenda, no seu relataria da sessiio de 1832,
mencionará tudo o que oceorrel' sobre este ob
jecto.

15. Os terrenos e proprios nacionacs que não
fôrem necessarios ao serviço publico serão ar
rendados em hasta publica a prazos, não exce
dentes de tres annos, c por lotes nunca maiore
de 400 broças em quadro j este arrendamento
será executado pelos Ministros das respectivaR
Repartições na Côrte. oe pelos Presidente', em
Conselho, nas Provincia3.

JG. Conlinuarit o r,órte do púo-brazil e sua re
messa para o pagamento da divida externa até
2q,000 qnintaes.

Art. 52. Serão sómente admitlidos assignarlos
das Alfandegas nos despachos feitos acima de
100" •

. Tl'IULO v. -Disposições 'geraes.

CAPJTULO UNIOO.

Art. 55. Ficão em vigor as disposições dos
arts. 52.55,56,'5,. 38, 5~l. 40, 41, 42 e {15 da,
lei de 15 de Dezemhro de J 850, que lixou as des
pezas do anno de 1851 a 1852.

Art. 54. Todas as arrecadações de imposfos,
que até agora tem estado a cargo dos Jl1ize~ ter
I'itori,les, serão desde já feitas e fiscalisa:las pela
Mesa de Diversas Rendas 011 por Collectores
Commissario~. A arrecadação porém do impos
to do ouro continuará nos termos das leis em
l'igor.

Ar!. 55. O art. 109 da Lei da oTganisaçãC' do
Theso\l1'o comprehende ~Ó os Empregados que
fôrem promo"il1os a outros empregos depoi da
publicação da lei. .

Arto 56. Ficáo derogadas as leis e disposiçõe
cm contrario.

Manda, portanto, etc. Palacio do Rio de Ja
neiro, aos 15 de Novembro de 1851, 10° da In
dependenda e do Imperio. - Fl'anci co ue Lima

{' Silva.-José da Costa Canalho.-João Brau-

lia [\loniz: -Bernardo Pereira d~ Vasconcello .
-Com os registos competentes.

A. VISO DE 15 DE l'WVE~fBRO.

l\Ianuscripto aulheDtico.

Reen\'io a V. S. o omeio para o Juiz de Pa.z ~a

Villa de Valença, que acompanhou outro de Y,
S. de 15 do corrente, e todas as vezes que tiver
necessidade de brevidade na remessa de tae~ pa
peis, Vo S. os mandorll li Intenuencia Geral de
Policia. Deos guarde a Y. S. Paço, em 15 de
No\'embro de lli5 I. - Diogo Antonio Feijó. 
Sr. José Paulo de Figueirôa Nabuco Araujo.,
Acha·se á flo 21711. do Liv. do Registo da Casado
Supplicapão, aberto a 7 de Junho elc 185,; e li p,
152 do I I ° da Secretm-ia dct Justira.

Ansa DE 15 DE NOVEMBRO.

Manllscriplo alllhenlico.

A Regencia, em n.ome do Imperador, manda
recommendnr n VII). que, todas as vezes que pe
las Justiças lhe fôrem em'iados Omcios pnra fóra
da Côrte, os faça remetter ao seu destino pelos
Pedestres, que nisso ao menns de"em SCl' oe·
cupados; ainda que nessa occasião se lhe aug
mente alguma modicn gl'otificação segundo o
bom desempenho da diligencio. Deo guarde li

Vrn. Pnço, em 15 de Novembro de 183I.-Dio·
go Antonio Feijó. -- SI'. Desembargador Aju
dante do Intendente Geral da Policia. - ,4ch(! .'e
(ifl. 151 e 132 do Liv. 11 0 da Secretaria da Justiça.

AVISO DE 15 DE KOVEMnnOo

I ln p. a,·uiso.

Furão pl'esentes Ú Regencia os oficins de Y. S.
datados ue 14 do corrente, em que declara que
a demora na remessa dos Autos appella los d(l
Juizo de1>az de S. José. sohre o ajunlamentoilli
cito das noiles cIe 28 e 29 de Setembro h e d 'l'ida
ú necessidode cIo traslado que deve ser deixado
no Juizo, e de humll eel'tid1io pediila dos mesmos;
c que a demora do processo appellado, em que hp
parte interessada Ignacio PCI:eil a, hc alll'ibuida
ao Juiz de Paz adjunto de :;anta Rita) quc, rece
bendo em 26 de Julho, o cntregál'a aos 51 lIa 1'1'0'

ximo mez passado: a mesma R~gencia, em nome
do Imperador, manda drclarar a V. S. que, ~o

bre a ne0essidadc do tl'aslado dos Autos, faça oh·
senar'o que achou em pratica no Juizo a tal res·
peito, pois que consta ser protica em muitos ou·
tros reenviarem-se os proprios Autos scm dei
xar tl'aslauo, como acontece no Juizo de Pa1.
donde são remettiuos; com o que evitão-se de
moras, despezas, seOI que possa temer-se incon
Teniente algum pela proximidade de :101bo os
Juizos. Bem assim que, niiosendoaV. S. imputa·
da a demora na drcis:ío da outra appellação, eon·
"ém comturlo que estejo ao facto do nndaD1eulO
de todos o processos do eu Juizo, pari! d:ll··lhc>
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o necessario impulso, sem o qual se cternisar{lõ ,
e para cujo mal tantas causas concorrem. Deos
guarde a V. S. Paço, em 15 dc Novembro de 1851.
- Diogo Antonio Feijb. - Sr. José ~laria Mon
teiro de Barros. - Acha-se 110 Diario FI'tminense
n. 119, vol. 19.

AVISO DE 15 DE i'"OVEMnno.

Imp. avulso.

A Regencia, a 'quem foi presente o officio da
Carnara de Santo Antonio de Sá, de 1!2 do mez
pass~do, vio c.om grande e ·tranheza O desusatlo,
e até mesmo criminuso estylo, em que, depois
tle q.uasi Ires mezes fIe estutlada demora, fôru con
cebido aquelle omeio em resposta ás Portarias ex
perlidas pela Secrtlaria de Estado dos Negocios
do Imperio, com as dalas de I I de Agosto e 50
ele St:lembro deste anno, pelas quaes se exigião
da ..Iita Camal'a, e bem assim da de Magé, ioful'
mações exactas ácerca da ~ubscripção fluminen·
se a favor dus miseraveis doentes daquellas duas
ViII as ; pois que, tendo sido presentes fi mesma
Regencia algumas reflexões da Sociedade /lIec.lica
rlesta Côrte, úcerca do melhor curativo claquel
lp.s desg' aça·los, nada se p )flia pl'ovidenciar sem
o prévio conhecimento elo producto daquella
subscl'ipção, e cio que della já se houvesse con-

. Hlmido. E quanrlo se esperava da parle daquella
Camara humil inleira e legal oberliellcia a tão jus·
to, como pl'cciso mandato, ei~ que ella, menos
judiciosa e sincera em suas cOllrctadas, e <lltanei
ra em suas expre~sões, se arroja a provocar o
Governo com o seguinte peri1ldo, eurado no fi
naI do seu omeio:- E fazer vcr quc o estado de
indepenJellcia e possibiljjades d~ seus membros,
e bem 'adquirirlo conceito publico, a põe feliz
mente em altitude de rrpellir qnalquer invectiva
que se faça il sua reputaçã.), seja ella donde fôr
dil'Ígida : - A Ilegenci,\ bcm poderia sujeitar a
hum julgamento cl'Íminal o culposo officio da

. mencionada Camara, afim de le~almcnte punir o
seu temerario a"I'oi'); mas, deposital'ia da alta
clemencia de Sua M.ag·pstade o I mpcrador, e con
\'encida de que tal procedimento he antes filho
da ignorancia do (l'.1e de acinlOSO propo ito de
menosprezar o Governo: ha por bem, cm nome
tio mesmo Senhol', relevaI' a culpa, por esta vez
primeira, advertindo muito sisudamente ~ dila
Camara que para o futuro seja, como lhe cum
pre, maís com~.dicla e respeitosa em seus offiüios;
e que, mais solicita no desempenho dos seus de
Teres e cumprimlmto das ordens do Governo,
haja de satisfazer quanlo antes, e debaixo delegaI
re pOllsabilillade, com a' informações exigidas
pelas supraciladas Portadas. Palaciú do Rio de
Janeiro, em .5 de Novembro de 1851. - José
tino Coutinho.

ll\m. e Exm. Sr.- Determinando V. Ex., pelas
Portarias de 50 de Settlmhro e I I de Ag slo pro
ximos passadus, que esta Gamara remeltesse a
conta do dinheÍl'o existenle da subscripção f1.u~

mineo e, que foi de tina ria por m'íos parliculares
para aCamara despcuJer a fa vor dos necessita-

dos do seu termo, afim de O Governo applical'
como lhe aprouvesse: a Camara participa a V.
Ex. que, tendo mandado suspender, em cumpri
mento de taes ordens, o dispendio que linha
mandado fazer em soccorro dos misera veis para
pode,r realisar a conta exigiJa, ella não pórJe com
tanta celeridade remeller a mesma conla, sem
tomar todas que lhe de,'em ser dadas pelas pes
soas a quem confiuu taes objectos, e pl'oceder
neste caso com aquella circumspccçãlJ e escru·
pulo com que deve fazer patente ao publico a
boa fé com que tem procedirlo, o empenho com
que defenderá a sua honra, e fazer ver que o es
tado de independencia e de pos ibilidade de seu'
membros, e bem adquidtlo conceito publico, a
põe felizmenle na altitude de repellÍl' qualquel'
invectiva que se faça ú ua repulação, seja ella
donde rôr dirigida. Paço da Camara Municipal,
emltaborahy, 22 de Outubro de 1851.-11Im.
e Exm. Sr, Ministro e Sccrelal'Ío de Estado dos

. Tegocios do Imperio, Jo é Lino Coutinho. 
O Presidente, Alexanrlre Forles de. Bustamante
e Sá, - José Custodio Vieira. - José Barbosa
Velho. - Manoel Teixeira de Carvalho. - Ma
noel Duarte Moreira de Souza Azevedo. - Vi
cente José Gomes da Silva. - Acha·se /10 Di((l'io
Fluminense n. I 19, tal. 18.

AVISO DE 15 DE NOVE lRno.

Imp, a,·ulso.

A Regeocia, em nome uo Imperador, manda
remeller a Vm. , com o requerimento incluso de
Aotonio Luiz Machado, em qne se queixa de e
lhe ter tÍl'ado o Commando da 15" Esquadra des·
sa Freguezia, pal'a se dar a Francisco Pedro Hen
riques, de quem ha"ia soft'rido insultos, a infor
mação do Commanrlanle Geral das Guardas /lIu
nicipaes, e do Commandanle da dila Freguezia,
c huma represuntação <ls.-ignada por 15 pessoas
pertencentes Íl I'efel'irla Esquadra: e h(l por bem
que Vm, proceda f)onlra o supplicante na fórma
da Lei de 26 do mez passado, determinando, no
l)aso de ser verdade o que contra elle se allega ,
que não conlinue mais a s.~rvir enlre o Gual'das
Municipaes., dando Vm. parte a final do resulta·
do deste negocio por esta Secrelaria de ESlado.
Deos guarde a Vm. Paço, em 15 de nvemuro
de 1851. - Diogo Antonio Feijó. - Sr. Juiz
de Paz da Freguezia de Santa Anna. - d cita· se
no Di((rio Fluminense 11. 122, '1:01. 18.

AVISO DE·1.5 DE NOVEMBRO.

Imp, avulso.

Sendo presente á Regencia o officio da Camal'(I
Municipal desta CidaJe, com a data de 12 do cor
rente, em que, expondo a dudda em que se
acha, se lhe pertencem ou não as marinhas, pede
providencias para poder remover. e fazer GessaI'
os prejuizos que caus,io fi commodl(Jade esocego
publico a barracas iluadas na Praia de D. lUa~

noel , as qnaes, além de impedirem o embarqu
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Imp. avulso.

AVISO DE 16 DE Novm.rllno.

AVilso' DS 1!6 DE NO'VElIillRO'.

COllstnnrlo do Auto da visila, a 9 rÍó corrente,
pelo Desembargador Promotor da Justiçn, que,
na Irortoleza de Villeg LÍS'non, os presos Cypriano
José Baratn ele Almeidn e CleInente José dc Oli
veira represe'tilfll':10 os 111ales que so:ffrião por se
acharem incommunÍcaveis e privados pOl' coo
sequeocia de dnrem aos seus Procul'adores e
Agentes as informações necessarias para o an
damento de seus Processos: cumpre que Vm. de
clare por ordem de q,uem forão postos os mesmos
presos 00 estado refel'itlo. Deos gllarde a Vrn.
Paço, em 16 de NovemlJl'o de IS5}, - Diogo
A:I1tonio Feijó. - Sr, éommandaotc da Forlale
za de ViIlegaignon, - Acna-se no [)iw'io Flamí
nense n. 124, vol. 18.

Imp, a,'ulso.

Illm. c Exm, SI'. - Tenllo-sfl qfieixado Sebas·
ti'ão- Pac\«Iani e José lHartins aó Desembal'gadol!
llrol11C1tor da JugLiça, oa 1'Ísi'ta qtie proéedeu nd
9ia 111 do corrente, aog p~'esos que: se acllão lia'
Fortalcza d'a LiI'ge, que so lhes n~o da'va alimel)
tos, nem o vnlol' das lliariás' que' sr. lol11 arhiLl'a'dO'
a tgdos <1S presos, didja-me a V. 1;)':<., nOm de'
mO'lldal"exigÍol"do Comm'anLlanrc dnquclla FOI'
raleza informaçõõcs a tal rcspeito; porqlle, tcn
elo s-e' Grdenado quc' a todos os !JI'eSO$ exi tcnles
na FOI''taleza sp,jão abonndos 100 réis diodos)
não be crivei qlle estes deixtlnl de ter sido COOl~

prehendjdos Ilas I'elações que se tenl ja manda·
do s'atisfazel·. Deos gllal'd~ a V. EX', Paço, em 16'
de Novemb,'o de 1831. ~ Di<.lgo AJ1tonio l?djo.
- SI'. Manoel da Pon eca LinJa cSil'l'a. -Aclta·'
se n(JD'ial'io FLu11linel1Sen. 1'26, v'o!. 18.

flORTARIA DE 15 DE NOVEMBRO.

DECRETO DI! 16 DII XOVEMBno.

edc_embarquerltlS pe:'oa" e generos que aliap0l'-participo a V. S. para fazer dista sciente ao rncs~

tão, cOlbaração a ven la puhlica dos mesmos ge· mo Conselho. Deos guarde a V. S. Pálacio do
neros, e se nem de escondrij'l a vadios, malfeito· Rio (leJanciro, em 16-de Novembro de ill5!.
rcs e la,drõe : manda a mesmCl Regencia, em O(lJ- Joaquim José Rodrigues Torres - Sr. Jose Ma·
me do Imp 'I'ador, pela Secretal'ia de ESlado dos ri'a Montdro de' Rarros. - A elia-se no Dict1'io fi'Lu·
Negoc'io; do Impel'Ío, participa,' ú dita Camara mirzense n. 121, voL. 18.
que, abstrailinc!o da duvida de lhe pel'lencerem
ou não as marillha , e lá clla autOr1sada a dar to
das as providendas sobl'e aq'uelle local ou quaes'·
quel' ollt"ras, aOm de pl'omover o commodo dos
Cidadãos, desobslrnÍl' c dcsempachar taes sitios,
e por esta fórma dar fim ao asylo (Lue nelles pro
curão os Illalfeilol'es e vndio5. Palacio do Rio de
Janeiro, em 15 de Novembro do 183 I. - José
Lino Cootinho. - Acha-se no Diatio Fluminense
n• •28, voto J 8.

Imp. al'ulso.

l\:Ianda a Reg(~ncia, em oomc do Imperador,
pela Secretal,in tle Estado ,los Negocios da Fa
zenda, que a Camara Municipal desta Côrte l'aça
c-om ,que os Vereudores que servif'ão na mesma
Camara de Pro1'ellores da Sande Publica pres
tem com fi passivei brcvidqde ncste Thesouro as
sUasconta~, na conformidade cio'al'L 56 dn Lei de
] Sde Dezembro do l850. Pnço, em IS dc No"em
bro de 1831. - Bernal'(la Perei,'a dc Vuscoo
ceHos. - A efta-se no Diario FLuminense n. 155,
voto 18.

ColI. Benz.

A Regencia, em o'orne do Imperáclor o Sr. D.
Pedro II, tem sanccionado e manda que se exe
cute a Resolução seguinte da Assel:nbléa Gerar:

ArL unieo. O Julgamento da llntiguidadc dos
Magistrados fica competindo aGl SURremo Tl'i
huoal rIe Justiça.

Diogo Antonio Feijó, etc. Palacio do Riro de
Janeiro, 0111 16 de Novembro de 183., la· da
Indopendenoia e do Impel'io'. - Francisoo de
Lima e Silva. -José do Costa Carvalho. - João
Braulio Moniz. - Diog'o Antooio Feijó.

A nso D'E 16 DE NOVEMBRO.

II\l,p .. avulso..

Sendo mui g/rau'rre o numel'O d'os individuas,
pronunciados na devassa c Conselho de Investi
gação, quo servem de basc ao Consclho de Guer
ra, em qne se estão julgando 05 comprices da re
hellião do Corpo da Artilhada da Marinha; e
convindo que os cabeças deste attentado sejão
quanto antes punidos, na conformillad'c'da's Leis,
afim de quo se não enCl'aqueça com o longo i'n'
tervallo de lempo entro o Jdict,; o a punição
delle, o s'alutar dTeito das penas: man(la a Rc
genc.in, em nom'e' do Imperador, que 0 Conse'lH~1

de GU\'rra separe d'entrc todos os pronunci'ados
aqudles <I'ue, mais criminasos pat"ece'rem, parm
que sujão julgad'os em primeiro' lugar. O f(Ue

A,VIS0 DE 16 DE NOVE~JBno.

lJl1p, avulso.

Manda a Reg;encia, em nome rlo Impel'adO!',
Rela Secretaria rle Estado dos Nos'oeios da Justi
ç,a" que· a Camall<l ~Iunicipal da Villa, Real da
Ifraioll Gran,de faca COI1Slar a toJos os Juizos de
Paz do sou Dislr{clo que, por llcsoluç<io da As·
semblén Geral, as Fl'eguezias qlle e tiverem em
tel'l'itol'ios suje.ilos a elilfercote lUtll1iuipios fi
cão d/ora ep1 diante pcrtencendo úq'uollc onde
éstivcr' Gollocada a Igreja Mall'Íz, I'cY'ogadln a do
anR{) passado, que determinava o conrtnll'i'o, a/fill1
de poder-se concluil' cluanlo antes O alistamento
ard'cn'ado pal'a as Guardas N'acionaes. Palacio do
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Rio de Janeiro, em ,6 de Novembro de ,831.
Diogo Antonin Feijó.

Na mesma con(")I'midade ás mais Camaras. 
Ácha-se no Dia,.io FlumillCllse n. '28, vol. 18.

A.VISO DI! 16 l>E NOVEiIIllRO.

lrnp. avulso.

llhn. e Exm, 51'. -'Senrlo pre ente ii Regen
Cill o omcio de V. Ex., da dala de 28 de Setem
bro do corrente anno, em "Iue, para e7ital' os
inconvenientes que resullão <le tie cenlrali 'ar oa
Povoação de S, JO'é do orte a mala geral d.os
Correios dessa Prorineia, propõe que separem
na Administração do COl'l'eio Ger(ll de'ta Côrte
as lUa las da Vil/a do Rio GNode do Sul e da de
S, Fra.nciseo de Paula, pal'a ahi seguirem o seu
deslino, sem I'etardamelll.o Bcm prejuízo do com
mercio: a meSma Regencia, approvando taes
medidas, manda, cm n\)me do Imperador, par
ticipaI' a V, Ex. que ne"tu dala .ão espeuidas as
convenientes (Hdens ao Admínistradnr do Cor
reio Geral de la Côrte, para que, ii "Vista dú~ mo
tivos npoutallos no omeio ue V. Ex., faça a indi
cada separação elas malas. Deos guaruLJ a V, Ex.
Palacio elo Rio cle Janeit'o, em 16 de Novembro
de 1831. - José Lino Coutinho, - SI'. i.\'l anoel
Antonio Gaivão. - delta-se /lO Diw'io Fluminense
11, 132, vol. 18.

PROVISAÕ DE 16 DE NOVEMBnO.

lrnp. ayulso.

BCJ'l1ardo Pereira de Vasconcellos, elr. Faço
saber ii Junta da F'17.endo tia Provincia de Goyaz,
que, sendo pl'eseote Ú Reg-encia, em nome do
Imperador, o eu omcio n. 72, de 2 tle Julho
deste ann(" cm que dava parle da sua COLTespon
dencia havida com aCamara Blunicipol da Chia
de Capilal da Illc ma Província, e de n:ín ler :In
nuido, lanlo ii demarcação por ella feita dos li
miles <1..1 mesma Cidade pOI'a o lançameuto da
decima, como a (lesigJla!;ão dos lugares nota veis
sujeitos ao dilO impoflo: houve por bem man
dai' rlec!arar á dila Junta, eOIJ('ormando-se com a
rewostn elo Conselheiro Procurador da CorÔa ,
Sol;crania e Fazenda Nacional, a quem se rleu
visla deslo negocio, qlle, comquanto procedesse
bem em oppÔr-sc ii isenção total do lançamento
da decimu na Cidade, porqne- isso era negai' a
execução II Lei, todavia excedeu-~e, arrog:ll1do a
si hnlUa autoridade incompetente, qu'lDdo por
ua decisão inutilisou a delibel'acão da r feri,la

Camaru Municipal a respeito da"demarcação dos
Iimiles denlro dos quat:s e dever'ia f,'IZer o dito
Innçamento: e determina igualmente que, paM
remediar-se a il1jlJ'tiça ou lesão que considera
haver cm lal deliberação, bem como na relatÍl'a
it designação dos lugares nolaleis, ordene ao
Procuradol' da Fazenda Nacional que use dos re·
cursus decIal'ados 110 ilrt 75 da Lei do I· de Ou·
tubro de 1828, que providentemente oecorre a
semelhantcs inconvenientes, que podem resultar
dns deliberações das Camaras lUuoioipaes no de-

sempenho daquella nllriLuição, visto que a Lei
de 25 de Agoslo de r830 foi omis a ne sa parte,
sem dovIda por exi Li I' jú aquella onde se opon
tão as mediu~s a oh>crv<lr elll lHe ca~os, O que
rudo e parlicipa á lJIesmu Jllnta para sua inlel/i
geneiu e execução. lImaro V('lhn da Silva BiLan
COUI't a fez no !lia de Janeiro, em 16 ele Novem
bro de IB51. - ~lariallno Pinto Lobalto, Con
tador Geral da segunda Repartição, 11 fez cscrc
"Ver. - Bernardo Pcreira de Va r-oncellos. 
Acha.se "0 Dim'io Fluminellse II. 152, rol. 18,

DECRETO DE 17 DE NOVIiAInRO.

CoU. BI'3Z.

A Regencia, cm nome do Imperador, ha por
bem sanccionnr e mandaI' que se exceple a Re
solução seguinle da Asscmbléa Gel'al :

Ar!. unico. O lUioisll'.) ua Fazenda poderá ar
bitral' a cada hum dos l\l·mbl'os lln Coml11is~ão

de liquidação de conlas da Caixa ue LOlldres
huma grBlificoção mensal q le oão exceda a 200:t/J
réis, cujo vencimenlo se eOlllo1'Ú desele o dia em
que os i\1embrosda Commissão enlr6r,lo elll ~xer·

cicio, fican 10 esla despeza comprehendida nus
eventuaes que ('orão voladas para o iUini 'Ierio da
Fazenda,

Bernardo Pereit'a de Va eonedlos, ele. Palacio
do Rio de Jaueiro, cm17 ue NOl'embl'o de I 31,
lO· da Iodependencia e do lmpel'io. - Franciõco
de Lima e Sill'a. - Jo.é da CosIa Canalho. 
João Brauliv 310niz. - Bernardo Pereir.} de Vas
conce]los.

AVIsn DE 17 DE NOVE mno.

lmp. a,'nlso.

Tenilo sido pl'eseote ao Governo, P()l' inlcr
medio elo ~linislro da Guel'ra, O seu olUcio diri
gido ao Comm:lndanle r'as Armas inlerino, so
bre a pri ão dos dous Olficiae Bernardo lia Silva
e Almeida e Claudino tia Sill'a e Almeida, c
não conslando que por aqucllH Ul'partição lhe
t'o_sn feila alguma requisição, ali dil'igida qual
quer ordem alai I'e peilo, e ~im pelo Juizo do
Crime do llail'l'o do Sacramenlo: ,I quem unica
menle del'êra Vm. parlicipar do I'e ullado ua di
ligeucia requisitadd, c de qualquer circumtilan
cia que occorresse; lornou-;e portantu durido a
a sua eondoeta ú vista do precilado omeio , mui
to mais lendo-se divulgado não ser exacto o te
rem-se os réos opresenlauo a Vl1l. "olunlaria
menle, mos 5im condu:Lidos presos pelo Com
mandanle enoaIlregado da uo pri ão; e conl'Ín
do ober-se II verdade desle facto: monlla a lle
gencia, em nome do Imperador, que "m. e e1a
reça este aoonteeimenlo, ajuntando os documen
tos qoc o ju lifiquem, afim ele darem-se as pl'O
"Videncias oece!saria sobre e le objecto. Deos
guarde a Vm. Paço, cm 17 de Novembro de
185 I. - Dío.go Antonio Feijó. - SI'. Juiz de Paz
da Fc<'guezia de Santa Anila. - Acha-se 110 Dia
7'io Fluminense n. 120, tol. 18.
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AVISO DE 17 DE NOVE~1BnO.

Imp. avulso.

Foi presente á Regencia a sua resp05ta, em
data ue 9 do corrente, ao Aviso de 51 do mez
passado, relativo n nflo ter sido punido, em con
formidade com a Lei, o réo J(lse Joaquim Ma
chado, que, pela parte do Commanuantc que o
prendeu, cunsta tel' ameaçadu a huma mulher em
sua propria casa com huma pistola, e que com
dIa dera depois tiro~, além de ser ,'adio e achar
se embriagado; contentando-se Vm. cm o obri
gar a pass<lr termo de bem vi ver, como se pelas
Leis não estivessem designadas penas a taes
delictos, e se as partes offendiJas podesselll"dis
pensar dellas aos delinquentes, que officialmente
devem ser processados como incursos cm crimes
policiae : manda portanto a mesma Regencia,
cm nome tio Impcrador, que Vm. dê inteiro cum
primento ús Leis a tal respeito, participando o
resultado tias diligencias a que proceder; c que
para o futuro, mais esclarecitlo, não ofl'ereça
moth'os ii responsabilidade. Deos gual'de a VID.

Paço, clll 17 de Novembro de IS51. - Diogo An
tonio Feijó. - 81'. Juiz de paz tia Fregllezia de
Santa Anna. - Acha-se no DiMio Fluminense n.
120, vot, 18.

A VISO DE 1.7 DE NOVlnmIlO.

lmp. a,-ulso.

A Regellcia, cm nome tio Impel'ador, alten
dendo ao atl'azamento em que sc acha a casa for
te q IC ora sc construe, e que serão ainda neces
sarios muito tempo e gro sas de;pezas pal'a com
pleta-Ia; e allendendo outro im que quatro tia
antigas pl'i'ões da Ilha tias CUbl'oS, cujos fundos
deitiio parn O mal', e dL1as salas que ôlli servião
de Quarteis aos SoltlarJus da Brigada, podem
bem preencher o fim a que era destinada aquel.
]a casa, uepois <le se terem rompido nas paredes
della algull1a~ janellas, parn n5 toroar melhor
vp.uliladas, c flue para e~te objecto poucas despe
zas se exigem, conforme o orçamenlo que lhe
foi apresentallo: onleoa que V. S. faça desde
jil parar a construcção da mencionada casa forte,
c que oecupc os oper<lrios nli empregados, parle
na continlJnçáo da casa do apparclho, parte na
aberwra uns janellds mencionndas, conlol'me o
plano fJue nesta occa~i;to lhe he dirigido, e par
tc emfim em acnbar de cobrir a porção du no"o
Quartel da Ilha das Cobras, que, achando-se jil
com o vigamento levantado, "irÍl a arl'uinnr-se
-em breve tempo, se continuar como eslil, e fi
caI' exposlo ns intcmperics da alm()sphera. Deos
guarde a V. S. Paço, cm 17 dc Novembro de
1851. - Joaquim J osá Rodrigues 'forres. - SI'.
Da"id Jewet. - Acha-se no Dial'ioFtu1I!;nense n.
) 25, tol, IR.

\ \"ISO OE i 7 DE lIiOVE,IJlJ\O,

I'llp. aTuldo.

Tendo a Regcncia, cm nom/', Jo Imper:lUOI' ,
mandallo parar a con~lrucçi\o da i~n -a forle, e

empregar os operarios ali occupndos, parte na
continuação da casa do npparelho, parle emaca.
bar de cobrir a porção do oovo Quartel da Ilba
dns Cobras q'le se acha com o 'ligamento assen.
tado, e parte cmfim em rompei' nas pal'edes de
quatro das prisões ria mesma Ilha, e de duas sa.
las que servião de QUllrleis aos Soldados do Cor.
po da Artilharia da l\lul'Ínha, as jaoeJlas necessa.
rias para as tornar sufficientemente ventiladas:
assim o manda communicar a Vm. para que preso
le os materiaes necessarius a estas obras; OU Iro·
sim lhe manlla a mesma nege~lcia ~rdenar que
passe lo.go a fazer hum ILlvental'JO dos materiae'
ainda em er, comprados com os dinheiros des.
linados para a coostrllcção da re ferida cnsa forle;
e que faça empregar estes materiaes nas obra!
que ora se mandão' executai', ajuntando o seu
importc ás despczas a cargo da Intendenein e
Arsenal, e abatendo-o por con eguinle na parte
da consignação já recebida pal'a construcção da
mesma casa forte. Deos gual'ue a Vm, Paço, em
17 ele No"embro de 1831. - Joaquim José Ro·
driguc Torres. - SI'. Francisco Bibillno de Cai'
tl·O. - /1 cha·se no Dial'io Fluminense n. 123,
vol. IS,

.\ VISO DE 17 DE NOVEMBRO.

lmp. a\'lllso.

Em I'p.sposta ao seu omcio, datado de 14 00
corrente, em que pede iLl>trucç:io sobre a deso
bediencin ús suas ordells, e o embaraço em que
se acha pela lldta de comparecimento dos Eleito·
res pal'a furmal' o Con 'clho de Qualificação: mano
da a Regencia, em nome do Impel'ador, com·
municar-Ihc: emqllanto ao )0, que no ar!. 128

do COI\igo Cl'iminal encontrarú a pentl que deve
impôl' aos desobedientes; c no ~cu regimento o
modo de applic<l-la, no art. 157 {} que deve 'er
impo ta aos que Jargão o exerci cio do emprego
~ell1 prévia licença; e na Lei nO"issima de 26
de Outubro, o proces80 a que dcyc lançar mão
cm cnsos semelhantes. EmquantlJ ao 2°, qp!', não
podendo inteirar o numero 'dos Eleitorcs que fal·
tarem pelo meio lembrado, no art. 14 da Lei de
18. de Agosto, e"tando pl'cspntes quatro Eleilo
rcs, dc\'erú continuar o sel'\'ifo, afim de quo este
lião cesse; bem como para que os diligentes não
soITrão por causa tios neg·ligentes. Deos guarde
a Vm. I'alacio do Rio de Jalleiro, eUl 17 de No
ycmbro de 1851, - Diogo Antonio Feijó. -Sr,
Juiz de Paz de Campo Gr;lnde. - Ac1Ia·se /Ia
Dim'io Fluminense n. ) 27, t'ot. 18.

.tYJ$O DE 17 DE .-OVIDIJlIIO,

lmp. avulso.

Pal'ticipando-me O l\lillistro e Seel'ctorio deEi'
laJo dos Negocios da Ju tiçn hU\'er-lbe repre
. entado o Juiz do Crime 110 noirl'o do Sacramen
to que Vm, se neg'úl'(1 n l'nzer recolher ii For~a

lüza de Villegaignon os Alferes de )a linha,.reo,
pronunciado , Bernardo da Sil, a e AIOle)(ln e
Clalldino (la Silnl e Almeida, aFretexto de 5cha·
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ver aquelle Juiz dirigido ao Juiz de Paz da Fre
"uezia de Santa Anna, quando consta que este
procedimento nascêra nnicamente de ignorar elle
então que taes indi virluos erão militares: ordena
aRegencia, em nome do Imperador, que Vm.,
fazendo recolher os réos iJ sobredita Fortaleza, á
ordem daquelIe Juiz, igunlmente se preste a todas
as mais requisições que fôrem a bem da conclu
são do respectivo process·o. Deos guarde a Vm.
Pn 'o, em 17 de Novembro de 1831. - 1\lanoel
da Fomeca Lima e Silva. - Sr. Francisco Car
los de l\ioraes. - A cha·se no Dim'io Fluminense
n. 128, tolo 18.

AVISO DE 17 DE NOVmmRO.

l\fanuscripto authcnlico.

ParLicipo a V. S., para sua intelligencia, que,
teudo ManoelRodl'igues Franco feito desistencia
da serventia vitalicia do omcio de 20 Escrivão
dos Feitos da Corôa e Fazenda, por ser ella in
compativel com a de Guarda-1\lór da Casa da
Supplicaç.ãQ, que prefe~io, foi o sobredito om
cio, por Decreto de 9 do corrente, conferido a
Henrique Aoastacio de Novaes, na conformida
de ua in formação dada por V. S. Deos gU3l'de
a y. S. Paço, em 17 de Novembro de 183 .. 
Diogo Antonio Feijó. - Sr. José Paulo de Fi
gueirôa r abuco Araujo. - Acha-se á /l. 219 v. do
Liv. do Re.gisto da Casa da Supplicação, aberto a 7
de Junho de 1831 ; e d /l. 133 V. do I Ioda Secre
taria da Justiça.

AVISO DE 17 DE NOVEMBRO.

.lIIanuscripto authentico.

Participo a V. S., para sua intelligencia, que,
na conformidade da sua proposia, fOl'ão nomeados
os Juizes do Crime dos Bairros de Santa Anna
e Santa Rita para ~oadjuvaremao A,uditor Geral
das Tropas da Côrte nos diversos Conselhos de
Guerra que se achão dp.morados. Deos guarde
a V. S. Paço, em 17 de -ovembco de 183 .. 
Diogo Antonio Feijó. - SI'. José Paulo de Fi
gueirôa Nabuco Araujo. - Acha-se á /l. ~H9

v. do Lir. citado da Ca,a tia Supplicar:üo; e d /l.
133 V. do I lodo da Secl'etaria da Justiça.

AVISO DE 17 DE NOVEMBRO.

Manuscripto authentico.

Participo a V. S. , para suaintelligencia, e em
I'esposta ao seu omcio de 15 do c01'1'ente, que to
dos os papeis relati vos ao supposto Padre Fran
cisco de Paula Nascentes, enviados pelo Juiz de
Paz supplente da Freguezia da l\langaratiba, fo
rão remetlidos á Repartição ela GueJ'l'a, por se
descobrir ser o referido N"ascentes uesertor do
10 Corpo de Artilharia de Posição desta Côrte.
Deos guarde a V. S. Paço, em I? de Novembro
de 185 .. - Diogo Antonio Feijó. - SI'. José
~aulo de Figueirôa Nabuco AI'aujo. - Acha-se
a {l, 134 V. do Liv. I 10 ela Secretaria da Justiça;
e li /l. 219 v. e 2~0 do da Casu da SupplíC'Ição,
aberto a 7 de J (L/lho de 1851,

AVISO DE 17 DE _. OVElIlBRO.

1mp. avulso.

Constando que, por fallecimento de Pedro 1\la
chado, com loja de cabos, ficára por te tamen
teiro l\lauricio Jo,é de Canalho, que não tem
dado conta do testamento, não cumprindo lega
dos que dizem avultar a mais de 2~:000:tt>, nem
pago a decima, e pretende retiral:- se, para o que
só espera a cbegada de hum bl'igue que comprou
com o producto apurado daquella testamentaria,
remetli ao Procurador dos Residuos este negocio,
em 15 do corrente, para providenciar convenien
temente, c acautelar o prejuizo da Fazenda Na
cional, dando conta do que praticasse. O que
participo a V. S. para ua intelligencia, e em con
sequencia, proceder como rôr de direito. Deos
guarde a V. S. Paço, em 17 de Novembro de
1831. - Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
Sr. Conselheiro Procurador dd Fazenda. -Ac/la
seno Diario Fluminense n. 136, vol. 18.

AVISO DE 17 DE NOVE~IDRO.

Imp. avulso.

Remelto a V. S. a copia da Portaria expedida
pela Secretaria de Est~d~ dos Nego?ios da l\iari
nha, ácerca da permls.ao concedlua a Carlos
Cbristiano Rosemberg, do uso de hnma lancha
de sua construcção para a pescaria de alto e coo
servação do peixe vivo, ficando .ujeito na entra
da e sahida deste Porto ás visitas e registos de
terminados' pelas Leis da Policia delle, como me
foi communicado por Aviso da referida Secreta
ria de Estado, de lodo corrente; afim de que,
'pela parte qne lhe toca, a execute. Deos guarde
a V. S. Paço, em 17 de Novembr9 de 1831. 
Bernardo Pereira de Vasconcellos. - SI'. Conse
IheÍl'o Juiz da Alfandega de ta Côrte.

Neste sentido e data e expedio Portaria ao
Administl'ador das Di versas Rendas Nacionaes.
Acha-se 110 Dial'io F l'1.millense n. 156, vol. 18,

A.VISO DE 18 DE NOVEMBRO.

Imp. avulso. .

A Regencia, a q.uem .fiz prese~te o requeri
mento incluso de VlCtorlOo Ferrelfa, casado, e
com dous filhos menores, escravos desse l\lostei
1'0 expondo que, desejando gozar do estado ~e
liberdade que todos os individuos nas suas cu
cumstancias a pirão, oITerece par.a obter esse bem
a importancia do seu valor. e Igualmente o .de
sua mulher e filhos: manlla a mesma RegenCIa,
cm nome do Imperador, recommendar a .V. P.
Revm. que haja de prest~r todo o beneficIO aos
supplicantes a este respeito. - Deos guarde a
V. P. Revm. Paço, emI8deNovembl'ode 1851.
Diogo Antonio Feijó. - Sr. D. Abbade do l\l~s
teiro de S. Bento desta Côrte. - Acha-se no lha
rio Ftumillense n. 120, voto 18.

,#.



,566 ANNO DE 1831.

A.VISO 1l]? 18 DE NOVEMBRO.

lmp. avulso.

111m. e Exm, Sr. - Em resposta ao A",iso de
15' do corrente, dirigido por V. Ex., acom
panhado elo officio da Camara l\lunici'pal desta
Cidhde, propondo a medidn que llic parece mais
coti\'enienlete sabre o tJ'niamento dos presos, se
me ofi'ercce pondeI'ar a V. Ex. que, lendo sido a
Sá'lita C,rsa ela Miseric(J('dia até o presenle Ião es
cas,'a n09 soccorl'os que presla a esteS infelizes,
com'iria antes saber-se a quantia que ella destina
anbualmentl'. par'n e se fim; porque só á vi;ra·
della podbr-sc-ha melhor calcular se será mais
conveniente entrega-la a illgum Administrador
nomeado pelu Cama'ra, afim della cuidar privati
vamente de~lc objeclo, como lhe incumbe a Lei,
reservantlo para depois de obtida aquella infor
m<rçüo daI" enl<1o o Irleu parecer a este· re peito.
D'Cos gUaTde a V. Ex. Paço, em 18 de Novembro
de 185 t. - Diogo Afltonio Feijó. - Sr. José
Lino Coutinho. - Acha-se no Diario Fluminense
n. 120, ?Jot. 18.

AVISO DE 18 DE NOVEMBRO.

lmp. avulso.

. Attcndcndo a Regencia, em nome do Impera
dor, ao que Vm, pondera no offibio que me diri
gio em 15 rio corrente mez, e ordena q'ue'o'coüti'n
gente detel'min.adll por Aviso dd Iode' Outubro'
ultimo, de 500 praças de Caçadores e 100 de Ca
vaBaria, tiradas dÇls Corpos de 2" linha dcst.1 Pro
vincia, para coadjuvar o serviço da guarni'ção da
Capital, f)tque reduzido a 300 praças de Caçado
res e 50 d'c Cavaltaria. O que assim participo a
Vm. para suaintelügencia e execução. Deós gnar
de a Vm. Paço, em 18 de Novembro de 185.. 
IUanoel da Fonseca Lima e Silva. - Sr. Fran
cisco Carlos de Moraes.-':"Acha-se no DiaríoFiu
millense n. 124, voto 18.

A. VISO DE 1.8 DE NOVEMBRO.

Imp. avulso,

Resolvenuo a Regencia, em nome uo Impera
dOI', que, feitas as compctentcs avaliaçõe~ pelos
mestres do Arsenal do EXCI'citll, que VID. chamá
ra, e para o que se expede hoje ordem á Junta
do mesmo A,senal, Vm. pro.;eda a vC'nder a
mobilia do Palacde da Lagôa, ('s bois da fabrica,
codcluiua a mudtln'ça della, os canos e carroças
do trafico, a' porçôio de lelhas velhas e tijolos ali
existéntes, bem como a madeÍl'a que se acha na
mesma fabrica: o particip'o a Vm. para seu co
nhecimen'to e execução, prevenindo. o de que a
mé'sma Regencia autorisa a Vm. para tratar com
o Major Antonio Carlos O art'endamento do tel'
l'enn, cm que se devc constl'uir na Estrella o te
Uie'iro necessario para a accommodaÇ<10 uos ob.
jeclos que de' em descer c subir para a Fabrica
da Polv,?ra dando Vm. conta para se cxpeclirum
as ulteriores on!f'ns. LI gD que Vm. tenha con
cluido a venua daquelles artigos, apresentará a

conla tio seu produeto para se deliberar sobre a
sua applicação, l'e~eI'Vflndo-mepara oulra Occa
sião o providencial' obre o augmento da consigo
nação mensal que Vm. requi ita, logo que che·
guem os' esclarecimentos a que- mandei proce
der,

Por esta oecasião tenho de participar-lhe quo
ficão passada ú J unta da Fazcnda do Ar enal as
ordens, tanto para a suspcnsão do or<!enado do
Capellão da Fubrica tia Lagôa, como para o for.
necimento dos artigos indiJados na relação jun.
ta ao •eu omoio rle 17 do presente mez. Deo
guarde a Vm. Paço, em 18 de Novembro de 1851.
l\Llooel da Fon eca Lima e Silva. - SI'. Antonio
Hcrculano Pereira Tabol'da. - Aoha·se no Diario
Fluminense n. 126, voto 18.

AVISO DE 18 DE NOVÉMBRO.

lmp. avulso.

A fiegencia, em name do Impel'aclol', manda
remelter a Vm.- o requtlrimento incluso de Clau·
dio' 1\lanoel Custodio, queixando-se dos iu 111
tos contra.elle praticados por José Joaquim Pa·
checo: e ha por bem. que Vm. faça punil' o sup>
pIlaado pelas suas ameaç ..s, obl'Ígando-o a assig
nar teJ'mo d'e bem viver, df'pois de verificaria a
queixa/do supplicante, '\'igiando'l;Obl'e a condUGtll
futara do suppli'cado, afim de que não incOIíl
mode os demais cid'ad'ãos .iessa Freguezia. .Deo,
guarde a Vm. Falaria do Ri!) de Janeiro, cm 18
de Novembro de 183t. - Diago Antonio Feijó.
- 81'. Juiz de Paz da Freguczia de S. J 0<10 de
Itnbo/ahy. - Acha-se no Dia/'io Fluminense 11.

129, voto 18.

AVISO D.Il 1.'9 DI! NOVEMBRO.

lmp. avillso.

A Regencia, em nome do Imperador, confOl"
mando-se com o que e propozera pela Inspecção
do Arsenal da [\farinha, em officio de lodo cor·
rente, áccrca do brigue escuna Empl'elltndedol',
l1e.tinado para receber a machina de invencão
de Joãu Francisco de Madureira, que se lIão'Je
vou_a cffeito: ba por bem que se proceda á alie
naçao de semelhante vaso, nu conformidade da
Lei. O que participo a Vm. para que assim se
execute. Deos guaade a Vm. Paço, em 19 de
Novembro de I~~I. - Joaquim José Rodri
gues TOITtlS. - SI'. João J'Osé Dias Camargo.
A'clla-se no 1Jiario Fluminense n. I 23, vot, 18.

AVISO DE 19 DE NOVEMBRO.

lmp. avulso.

Fiz presente [1 Re~encia ,. em Llome do IOlP(}'
rador, () seu omcio do 1° do correnLe mez, DO

qual Vm. declara que, julgando do seu dever
não ser indiffercnte ao attentado commettido nó
dia 28 do mez proximo passado, pelo Batalhão·
10, c por algulJs p;lÍzanos a elle reunidos, reõd,l
vcu, de accordo com o Indcntente da l\larillha
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Juiz de Paz e Commandante dos Gual'(las.~luni

cipaes da Fveguezia da Conceição da Praia, fazer
desembarcar da guarnição da corveta do seu com
man·do 150 homens cllpitaneados por Vm. , anm
de guardar o Arsenal e Cidade Baixa, no caso de
ser preciso marcharem os i\'lunicipaes daquella
Freguezia eootr,1 os facciosus: c manJa a mes
ma Regeocia approvar-lbe e,te seu procedimen
to; e significai-lhe qne nenhuma outra cousa
podia esperar de seu reconhecido patl"Íotismo,
intelligencia e brio militar. De IS g'u<Jl'de a Vm.
Palacio do Rio de Janeil'o, em 19 de Novembro
de 183 •. - Joaquim José Rod"igucs Torres. 
Sr. Pedro Fel'l"eira de Oliveira. - Aclta-se no
Diario Fluminens.e n. 125" vol. 18.

AVISO DE 19 DE NOVEMBRO.

Imp. avulso.

Tendo chp.gado ao conhociment-o da Regencia
o omcio da Camara Municipal da VilIa Nova de
S. José, pedindo que seião desmerobrad'ls todos
os Parochiano. das F,'e,guezias de Ilamb.i, !ta·
bOI'ahy e S. Gonçalo, comprehendidos nu termo
do seu' ~lunicipio, ~ que 'cJ'ora em diante fiquem
pel'tcncendo á l~reguezia Matl'Íz da referida V'iIla,
pa ra que assim passão tel' execução os arts.• 3 e
32 da Lei de 18 (lo Agosto proxilOo passado:
manda a mesma a Regeucia, em nome do Impe.
rarlor, pela Secretaria (le Estado dos Negoeios
da Justiça, que a sobredita Camara proponha as
divisas que julgaI' mais convenientes para a sua
Freguezia e as cicumvizinhas, l1eclarando a ex
tensão com que fica cada huma e o numero de
pessoas comprehendidas em taes divisas. Pala
cio do Rio de Janeiro, em 19 de Novembr~ de
1831. - Diogo Antonio Feijó, -Aclla-se no Dia
l'io Fluminense n. 1:32, vol. 18.

A. VISO DE 19 DE NOVEIIIBUO.

Imp. aVllIBO.

A Regencia, em nome do Imperador, deter
mina que V. S. informe se, nas execuções que 5e
tem promovido pelo Juiz 1 privativo do Ban.co ,
se tem pprcebido os emolumentos que as Leis
tem designado para O!i Executores Fiscaes;,e qual
a Lei em que se funda tal percepção, pois não
basta o DeGreto de 24 de Setembro de 18 4, em
que se determina que as dividas pertencentes ao
Banco do BI'uzil fO:isem reputadas em tudo e POl"
tudo como fiscnes, pl'ocedendo ·se sem dilferença
alguma na sua cobrança e arrecadação, pois que
sei'ia preciso que por esse Decreto, ou outra dis
posição. tambem expres amente se ol'clenasse que
o Juiz houvesse os mesmos emolumentos das exe·
cuções fiscaes; e o que lhe foi pel'mittido haver
das execuções das di vidas pelos imp ostas esta
belecidos no Alvará de 20 de Outubro de 1812
não he extensivo a qllaesquel' outros. Deos guar
deu V. S. Paço, em 19 de Novembro de 1831.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. - Sr. José
Paulo de figneirôa Nabuco AI'aujo. - Aclta-se
no Dial'io Fluminense n. 140, 'Vol. 18.

AVISO DF. 19 DE NOVEMllUO.

Imp. aVlllso.

O Administrador das Diversas RendaR Nacionaes
deixe passar livre de direitos hum pequeno co
fre aberto, contendo 5,727 kilates de diamantes
brutos, que, por interllleLlio da oasa de Samuel
Phillipps e C" o Governo remmetle para Lon
dres pelo paquete inglez Emaloas. Rio, 19 de
Novembro de 1831. - Vascllnce\los. - Acha-se
no Diario Fluminense n, 140, vol. 18.

A. VISO DE 21 DE NOVElIffinO.

lrop. aV1l18o.

mm, e Exm. Sr. - A Rp.gencia, em nome do
Imperador, ficando inteirada tio que a esta Secre
taria de EHarlo se participÍlra por essa PresidlJO
cia, em omcios datados de 7 e 9 de Setembro
ultimo, soh ns. 9, 10, 11 e 12: manda significar
a V. Ex" pero que respdta aI) segundo dos ditos
oflicios, que, de vendo .v. Ex. receber pela com
petente Repartição as prec;isas instrucções e 01"

dens sobre o que cu nlpre p 'aticar-se com os in
dividuos afastados dessa Provinda por motivo
dos acontecimentos que ahi ti verão lugar no mez
de Agos.to, nenhuma outra providencia ha a
dar ácel'ca do Constructor Valentim José. POl'
esta oCGasião manda a mesma Regencia traos-

,mittir por copia a V. Ex., a 'sim o art. de hum
omcio do Intendente da Mario!la dessa Provin
cia sob n. 1~, como a represen tação de 7 de Maio
deste anno, a que elle se refere; para que V.
Ex:. haja não só de providenciar sohre o seu ob
jecto, como fór jUnto e conveniente, mas tambem
de proceder dentro dos limites da Lei do orça
mento e das suas attribuições, ás reformos e re
ducções necessarias na Repartição da Mal'illha
ahi, para que ús I'PSpllCtivas despeza' possa fazer
face a quantia para ellas consignada na mesma
Lei. Deos guarde a V~ Ex. Palacio do Rio de
JaneiJ'o, em 21 de NOI'cmbro de 1831. - Joa
quim José Rodrigues Torres. - Sr. Presidente
nomeado parú a Provincia do Pará. - Acha-se
no Dim'io Fluminense n. 127, vaI. 18.

....VISO pE 21 DE NOVEMnnO.

Imp. aVlllso.

Accusalldo a recepção dos o.fficios que Vm. di
rigio u esta Secretaria de E.tado, com datas de
30 de Agosto e 9 de Setembro deste anDO, sob
ns, II, 12 e 1.3,. tenho de significar-lhe, pelo que
respeita ao objecto do ultimo, que ao Presidente
nomeado para essa Provincia se ordena haja de
proceder, dentro dos limites da Lei do orçam:n
to e de suas attribuicões, ús reformas e reducçoes
necessarias nessa I~te.ndencia, para que ús res
pectivas despezas possa fazer face a quantia para
ellas consignada oa mesma Lei; de.vendo por
tanto "Vm. nesta intellig1encia deprecar daquelle
Presidente, logo que abi chegue, as providencias
que fôrem precisas para semelhante fim, e para

'I··
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Imp. avulso.

DECRETO DE 22 DE NOVE~"BRO.

dres; e sim vindas dos Contractadores, como
tem pr·aLicado o Sr. Rothschild. Deos guarde a
Vms. Palacio do Rio de Janeiro, em 21 'de No
-"embro de 1831. - BernardQ Pereira de Vas
concellos.

Srs. BazeU Cohin Craw1ford e C"., Fletcher
Alexandre e C·" Thoinaz Wilson e C'. -Lon.
dres. - Acha-se no Diario Fluminense n', 144,
vol. 18.

Plano pm'a a ,'co"ganisoçãiJ dos Pedest1'es da Pro
vincia de illatto-GI'osso, em Izum COI'PO, com a
denominarão de Ligeiros, na conformidade do
Decreto datado (li! hoje.

Est~ Corpo serú composto ue hum Estado
Maior e quatro companhias, da fórma seguinle:

Estado l\faiof,

Capitão Commanrlantc.
Alfp.res Ajudante.
Cil'lú'gião-i\1ól', , , . ,

1

IqO

6
(i

S01l'lma. 5

Somm~. o 161

A Regencia, em -nome do Imperador o Sr. D,
Pedro II, conformando-se com a informação do
Presidente, em Conselho, da Provincia do MaUO
Grosso, e em observancia do 3rt. 5° da· Carta de
Lei de 24 de Novembro de 1850: resolve que 0S

Pedestres da mesma Provincia, informemente
organisados em ,hnma companliiá ue 500 praças,
sejão organisados em hum Corpo, com a deno
minação do Ligeiros, c da maneira marcada no
Plano que baixa oom este Decreto, assignado por
Manoel da Fonseca Lima e Silva, do Conselho de
Sua Magestade Imperial, ,Hinistro e Secretario
de E~lado dos Negocios da Guerra.° Conselho Supremo Militar o tenha .assim
entendido e o faça executar com os despachos
necessarios.

Paço, em 22 ue Novembro de 1831, 10° da ln
dependencia e do Imperio. - Francisco de Lima
e Silva. - José da Costa Carvalho. - João
llraulio Moniz. - Manoel clã Fonseca Lim~ c
Silva,

Cada companhia,

Tenente Commandante.
1°. Alferes .•..
2°. dito . , .
1°. Sargento...
20

• ditos. . . .•
FUl'I'ie!", . , . o

Cabos de Esquadra.
All5peçadas.
Corneta. _.
Soldado>••

AVISO DE 21 DE NOVEMBRO.

Imp. avulso.

~ ~1\landa a Regencia, em nome do Imperador,
pelfl'Seeretilria ue Est,a.do dos 'Negocios da Fa
zenda, que o Conselho da mesma effectue, sendo
presente o Conselheiro Procurador da Fa zepda,
o arrendamento da casa e chacara pertencente á
armação das Balêas da banda d'além, por tempo
de hum anno, pela quantia de 460;jj), e 4:tb men
saes pelo serviço de cada 'cscravo enlre I{~ e 60
annos, maiar lanço offerecido por Bartholomeo
Hayden, e consta do oflieio do Escdvão rio Con·
selho desta data, Paço, em 21 de Novemoro de
185 •. - Bernardo Percira de Vascotlcellos• ..:.
A cha-se no DiaTio Flwninen,se n. 140, vol. 18.

o mell~or desempenho âas obrigações' a seu car
go. Deos guarde a Vm. Palacio do Rio de Janei
ro, em 21 de Novembro d'e 1831. - Joaquim
José Rodrigues Torres. - Sr. Guilharme Cy
priano Ribeiro. - Acha-se no Dial'io FIILminense
11. 128, vol. 18.

Imp. á.ulso,

Em déclat~ação ao Aviso de ,29 do passado, cm
consequcncia 'ua s.ua representação de I I do COI'

rente, fique V. S. na illtelligencia de que he ex
tensiva a torlos os operarios da Typographia Na
cional o slisposto. no dito Aviso, não sc reputan
do falta quando empreg,Il10s no sCl'\'iço munici -'
pa! i convindo haver a maior vigilancia para que
s{l não ahl1se destll providencia. D.eos guarde a
V, S. Paço, em 21 de Noveinbl'o (Ie 1851. 
Bel'Oardo PereÍl'a rIe Vascol1cellQs. - Sr. Direc
tor da Typographia Nacional. - Aclta-se no Dia
Tio Fluminense,n. 140, 'vol. 18.

AVISO DE 21 UE NOVEMBRO.

A. VISO DE 21 DE NOVE~rnno,

Imp. avulso.

Pelo paqurtc Lady Pelltan, l'ecebi a sua Carta
de 21 de Setembro ultimo, accusando a ,'ecepção
de novas letras no valur de Ibo 5,300, enviadas
pela Junta da Fazenda de l?ernoambuco, das gLJaes
se tem tomado a competente nota no Thesollro"
do Imperio;

Nas cartas que Vms, devem tel' recebido pos
teriormente áquella acharáõ a resposta que pelo
meu antecessor lhe foi promeUida em '} de Ju
lho proximo passado.

Vi nas folhas dessa Cidade annunciado o pa
gamento dos dividendos de IlOS50S emp,restimos
"Cncitlos no 1° de O,ulubl'o ultimo; e posto que
Lumca duvidasse da e1fccthidade de tal paga
mento, não posso todavia deixar de sentir CJue
·Vms. me não fize,:scm par,ticular part.icipação ; e
tánto m~is quanto no penultimo seme tre ti mes
mo nconte eeu c,om o então Presidente .do The
,ouro; quando nliús he muito de desejar que o
lUini~lro da Fazenda tenha aqui essa noticia sem
. Cl' obl'Ígaodo a procura-la nas gazelas de 'I,on-
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Paço, em 22 de N ovpmbro de 1851. - l\1a
noel-da Fonseca Lima e Silva. - 4cha-se no
Diario Fluminense n. 156, vol. 18.

DECRETO DE 22 DE NOVBMBRO.

CoIl. Braz.

A Regencia, em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro II,. sancciona e manda que se execule a
seguinte Resolução da Assembléa Geral Legisla
tiva:

Art. unico. O vencimento concedido ás viu
vas, orphãos menores de 18 ann os, filhas soltei
ras, e mãis de Officiaes fallecidos, antes da Lei de
6 de Novembro de 1827, aeclarada pelo Decreto
de 6 de Junho do corrente an no, deve ser con ta
do da data da dita Lei; e ás dos Officiaes falle.
cidos postel'iormente a eHa será contado desde o
dia do obito. .

l\ianoel da Fonseca Lima e Silva, etc. Palacio
do Rio de Janeiro, em 22 de Novembro de 1851,
10° da Independencia e do Imperio. - Francisoo
de Lima e Silva. - José da Costa Carvalho. 
João Braulio ~loniz. - il'lanoel da Fonseca Lima
e Silva.

AVISO DE 22 DE ~OVEi\mRO.

Imp. avulso.

A' vista do officio de Vm. de 10 do corrente,
servindo deinformação ao requel'imento de Joan
na Maria, em que se queixa de não ter Voo. dado
as providencias precisas para que fossem punidos
os dous pretos que a atacúrão e maltratárão em
sua propria casa, ficou a Regencia sciente de que
Voo. não desempenhou cabalmente neste nego
cio o que determina o art. 5°, § 8°, da Lei de
15 de Outubro de 18~7. porque, tendo sitio indi
cados os delinquentes, não os fez conduzir á sua
presença para as averiguações e-mais diligencias
especificadas na çitada Lei, depois do que deve
ria ter remettido o Corpo de deliúto ao Juiz CI'i
minai res'pectivo, por ser de ferimento no rosto,
para neste caso proceder á de'vassa ex-omcio.
l\landa portanto a mesma Regeneia, em nome do
Imperador, que Vm. faça a dita remessa ainda
agora, ficantlo porém_advertido de que se deve
inteira.!' melhor no que he do seu officio, para
que as partr.s não sejão jámais prejudicadas nos
.eus recursos por falta de prompta jusliça. Deos
guarde a Vm. Palaeio do Rio de Janeiro, em 22
de Tovembro de 1831. -Diogo Antonio Feijó.
-- SI'. Juiz de Paz da Freguezia de l\Iarapicú.
A.cha-se no Dia"io Fluminense n. I ~ 2, 'Vol. 18.

Recapitulação.

Estado Maior•••.••.••
4Companhias, a i60 praças•.

5
640

Tolal. • 6{~5

dada a representação que fizeráo os moradores
do lugar da Capella de Nossa Senhora do Roza
rio de Serreoha, tanlo na parte relaliva ao su
borno na eleição tle Juiz de Paz e Supplente do
Curato do Arrozal por ser deslituida de prova,
como Da pretenção de hum Juiz de Paz do dis
lrieto da.sobredila Carella por não ser ella cura
da, e estar por is o fóra da eonsid~ração da Lei:
manda a Regencia, em nome do Imperador, pela
Secretaria de Estado dos Negoeios ria Ju liça,
participar iI referida Camara qne não foi alleDdi
da a representação daquelles moradores, não s6
pelas razões já pOl1lleradas, como por lhes não
resultar prejuizo algum a falta do Juiz que pre
tendem, em razão ria proximidade em que se
achão do Curalo do Arrozal, nlio podendo con
sl'!quentemente continuar a servil' o Juiz de Paz
Supplente Nuno tia Silva Reis, f,orque, resirlin
do elle no CUI ato da posse, não póde exercer au
toridade no Arrozal, como ponderou a mesma
Camara. Palacio do Rio de Janeiro, cm 23 de
Novembro de 1831. - Diágo AntoniQ Feijó.
A cha-se no Dial'io Fluminense n. 15q, vai. J 8.

AVISO DE 24 DE NOVEMBno.

Manuscripto aulhentico.

A Regencia, em nome do Imperador, manda
remeEer a Vm. a parte inclusa de 19 do corren
te, que Victorino de Queü'oz Pai va deu a I\Ianoel
FiliLardo de Souza e l\1 ello , Commandanle do
Corpo l\lunieipal dessa Frcguezia, sobre hUID
ajuntamento que na noite de 17 haure no I.argo
da Batalha, esquina do Becco tio Muura, e de va
rias reuniões n3S casa s menciouadas Da referida
parte, afim de Vm. tlar as providencias nr.ces -arias
a este respeito. Deos guarde a Vm. Paço, em 24
de Novemloro de 185 •. - Diogo t\ntonio Feijó.
- Sr. Juiz de Paz da Freguezia de S. José. 
Acha·se âfl. 151 V. do Liv. lloda Secl'ell(I'ia da
Justira.

AVISO DE 24 DE NOVEMllIIO.

Manllscripto authenlico.

A RegeDcia, a quem foi presente o officio tle
V. S. datado de hontem, dando parte de lerem
vindo a bordo do patacho Torcato, ultimamente
,chegado de Angola, 7 Africanos buçaes incluidos
na matricula dos marinhr.iros : manda, em nome
do Imperador, que V. S. , formalisando os ne
cessa rios autos, os envie á Commissâo l\1ixla Bra
zileira e Ingleza, estabelecida nesta Côrte, para
proceder áeerca dos mencionados Africanos na
conformidade dos tratados e Leis exi tentes. Pa
ço, em 24 de ovembro de 1851. -..,- Diogo An
tonio Feijó. -SI'. Lucia Soares Teixeira de Gou
ven. - Acha-u ci {l. 157 v. do Liv. II' daSeCl'e
t.al'ia da J ustirlL.

ii VISO DE 23 DE XOVEMBRO.

Imp. avulso.

Verificando-se, pelo omcio da Camara l\lunici·
p~l.d I Villa de S. João do Principc, er infun-

6. VISO DE 24 DE NOVEMBno.

• Manuscripto allthentico.

Não tendo Vm. ido exercer o lugar de Juiz de
FÓl'a da Cidade da Fortaleza, para que fôra no-
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meado pn1' Decreto d~ 12[le Outubro de 1828,
vou preveni-lo de que o GOVCI'IlO tem declarado
vago esle lugnr p;,Ira sei' provido em outro Ba
cllarel, na cun1'úrmidode do Decrdo de 22 ue Ou
tubro de 18 til. Deos gual'de a Vm. Paço, em 24
de Novembro de 1851. - Dillgn Antonio Feijó.
~ SI', 1\1ouoel José C 01'(1 o o Junior. - Acha-se
ti fi. 157 'li. do Li'll. 1 Ioda Secl'clarict úa. J ustipi€,

AVISO DE 2l~ DE NOVEMBRO.

MOBllSCl'ipto otrthentico.

Illm. e~XLn. St'. - Pas~o Íls mãos de V. Ex.· a
Tepre~entação inclusa do Chanl;eller da Casa da
S,upplicação, datada de 20 do conente, pa,ra'que
V. ~x. haja de dar as pro\'idl!:ncias que eUe ,I'e
clama, relativamente it ordenança que lhe foi
concedida para o expediente das OI'dens de que
está incumbido. Deos guarde a V. E.x, Paço. em
24 de No,vembro de 185 .. - Diogo Antonio
Feijó. - Sr, Manoei da Fonseca Lima e Silva.
- Acha-se ci fi. 137 'li. do Liv. 11 0 da SecrctaricL
d~Justipa.

AVÍSO DE 2'h DE NOVE"hO!BO.

Manuscl'Ípto aulhentico.

A Regencia, en1 nome' do Imperador, manda
remetter a Vm. a I'eprcsentaçã 1 inclusa de Joa
'({uim Cesar Cony, Conunandante da patrulha, e
outros Soldado~ que rondúlião cm lUatacavaHos
em a noite do dia 6 deste mez, queixanào-se,do
,insulto que sofl'rêrão por serem mandados reoo
1her por ol'uem do Commandante Geral daquelle
Districto, á requisição de hU-ql grup~. de la a 14
indh'iduos, afim de Vm. iuformar., não só sobre
.0 estado em que se acha o prooesso, como ácer- .
ca do acontecimento que ho u v.c, ou vindo poc-cs
cripta o referido Commandante Geral. Deo~,gual'

rle a V!11. Paço, em :1.4 cle Novembro de 1831.
Diogo Antonio Feijó. - Sr. Juiz de Paz da Fre
guezia de Santa Anna. - A c/za-se ci (l. 136 v. do
Liv. 1 Ioda Secretw'ia da Justiça.

AVISO DE 2h DE NOVE~mRO.

Imp. avulso.

IBm. e Exm. SI', - Accuso a recepção do A"i
so de V. Ex., em,data de 11 do corrente mez,
que acompanhou o oflicio da Camara Munici-

,paI da Cidade de Cabo-Frio, datado dc 15 do
proximo passado, em que, depois de huma for
mal averiguação a que a mesma Camara proce
deu, dirigindo-se no dia 12 do citado mez á Ilha
do Focinho do CalJo" informa serem fhlsas as!
n<:Jticias tJspalhad<ls de terem os Inglezes que se
acbão al'1'ecadando os despoj os da fragata Thetis
erigido ali huma Fortaleza, aS,sestado artilharia,
e posto hum destacamento de 200 homens, pela
maior parte artilheiros; referindo igualmente o,s
motivos qu'e induzirão a dita Cantara a dirigir,
na data de 9 de Março do corrente, a Represen.
tação a este respeito. E comquanto a Regencia ,

em nome do Impcrador, se pel'suade que o zelo
patriotico da referida Camara motivllrH sem duo
vida a precipitação com que fez o primeil'a Re.
presentação, que "gora he obrigada a cOlltrariar,
todavia li mesma Regencia muito estranhou que
ella não tivesse úsado nos ~eus primeiros omeios
daquella circumspecção que depois pl'alieou, c
assim requeria hum negocio de sumilla gralida.
de, pois que poderia comprometter a boa har
monia enfre ó Governo Imperial e o de S 1\1,
Britannica. Deos guarde a V, Ex, Palaeio do
Governo, eQ1 24 de 'Novembro tle ,85 .. -Fran·
cisco Cal'l1eiJ'o de Campos. - SI' Jo.~é Lino Cou.
'tinha. - Acha-se no Diario Fluminense 11. 125 l

vol. 18.

AVISO DE 2h 1lE NOVEMBRO.

lmp. al'ol80.

lllm. e Exm. Sr. - Tendo-se expedido pelo
'M in isterio' da Guel'l'a ordem ao PrcsidtJnte 'da
Bahia para fazer cessar a pratica, até agora segui·
da, de serem curados no .Hospital Militar o~ pre·
'sos sentenciados de Justiça; e representando élle,
no o'fficio incinsú n, 51, a impossibilidade de se·
melhante remoção; permitta-me V. Ex. que'cha·
me a sua attellrão sobrc este negocio, d~olaran

do-lhe que 'cm bre,'e' ,'ai cessar o Hospital em
questào, por não 'ser conveniente continuar com
detrimenlo da Fazenda Publica. Deos guarde a
'V. Ex."Paçe, em 24dc-Novembro de 185t.
Manoel da Fonseca Lima e Silva. - Sr. Diogo
Antonio Feijó. - Aclta-se no Dim'io Fluminense
n. 152, vol, '1,8.

AVISO DE 2h DE NOVEltmRo.

Imp. avulso.

Sendo da maio1' solicitude em todos os Gover·
nos ci vilisl1dos promu~'er quanto seja possivel a
saude publica; e achondo-se infelizmcnte este
ramo de administlaçfio em hum quasi total aban
'dono neste Imperio : a Regencia, consider:lndo
a necessidade que ba de se pôrem em actividade
os recur,os que a este r6Speito o.ll'erece a Medi
cin" , e que diclão a prudencia e a razflo para se
conseguirem delle~ as necessarias vantagens 6

beneficios; e cOllfian$lo muito nas luzcs e patrio,
tismo da Sociedade de Meçlicina Jesta Côrte, que
não deixará de pl'C tar-se a bum trabalho de Ião
geral c rec IObecida utilidade: ba por bem, em
'nome do Imperador, encan'egar amesma Socie
dade' de organisor hnll~ Plano completo de Sou'
de' Publica para tOllo o Imperio, designando-se
nelle os Empregados de que deve compôr-se este
estabelecimelJto~ suas respectivas nbrigações c
,'encimentus, 'Dlim de seI' proposto li Assenihléa
Gm'al na proxima sessão, Palacio do Rio de Ja·
neiro, em 24 de Novem!Jrfl de 1831, -Jose Lino
Coutinho. - A cita-se no Dia/'io Fluminense 11.

135, vai. 18.

AVISO DE 2h DE NOVEMBRO.

lmp. -avulso.

Constamlo á Regeocia que os Pensionistas da
Academia das Bellas-Artes, apezal' de percebe-
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rem dinheiros da Nação pm'a seus ordenados,
não s~ empregã'l em serviço algum de utiLidade
áquelle Estabelecimento, contra os fins para que
fOI'iío crearlos os ditos lugares: ha pOl' bem a
mesma Regeocia, cm nome do Imperador, que
d'ol:a em diante, e nos dins Je serviço em que
a AC'<lilemia eHtiver abert'a, sejão os ditos Pensio
nistas occapados em trabalb08 uteis de sua ap-,
plicação e estudo, ou formando composições suas
propria ,.ou copiando os originaes dos mlllhores
autores, para assim se pod.. rem enriquecer a
S.ala e os Gabinetes d,a mesma Academia com
obras Je seus Alllmnos. O que pal'ticipo a Vm.
para sua io-telligencia e execução Deos guarde
a Vm. Paço, em 2{~ de Novembro de 1851. 
Jllsé Lino Coutinho. - Sr. Henrique José da
Sil va. - A clza-se no Dia"io FlumÍtnense 11. d54,
vol, .8.

AVISO DE 24 DE NUVE~JBRO.

lmp, avulso.

IIlm. e Exm. Sr. -l\'I·anda a Rcgencia, em no
me do Imp'eradol'. remdter a V. Ex. o reque
rimento iooluso de Este'Vãõ Alves de Maga.
lhães, na qualidade de Pl'ocurador dos hahitan
te!!' dai V~ ~la de 5', JOãu d'El' Rei. e IHra podendo
descohl'ir a ca~'a da demol'a na ex.ecução do l\vi
50 de'2S de J 1I1ho deste anno : ordena que V. Ex. ,
ouvindo pOl' escripto ao Reverendo Bispo, e não
acl~'an'do attcnrliveis as razõtls que allegar, O faça
respell'sabiltsal'1Ycrante o Ouvidor da Comarca,
pela desohediencia {IS ordens do Go,'erno; e
quantlo ainda assim não trate de fazer eifectiva a
respo.nsubilidade do Parocho denunciado, V, Ex,
o mandarú rCdponsabHisar por esse facto, como
he do seu devei'; e particip:mí ii mesma Regen
eia, pela Secretal'ia dos Negocios Ecclcsiasticos ,
não ó do resultado deste negocio, como tambem
da causa da demora na execucão Jo citado Aviso.
Deos guarde a V. Ex. PalaciÓ do Ri,~ de J alleil'o~
em 24 de Novembro de 1831. - Diogo Antonio
Feijó, - Acll(!-se no DiatilJ Fluminense n. 155,
rol. 18.

AVISO DE 24 DI> NOVEMBRO.

Imp. avulso.

IlIm, C EXIll. Sr, - Tf'ndo a Lei de 14 de
Junho do correntc anno determinado que as no
meações dos Empreghdos das Provinciasse fação
pelos respectivos Predidentes, cm Conselho, in
dependentemente de confirmação do Govel'l1o
central; e devendo o me mo Governo conhecer
quaes os individuos que se achão no ex.ercicio de
eus empregos flas differentes Repal'tições das

Pr,ovincias: ha por bem a Regencia, em nome
(lo J01pera~or, que V. Ex. remeUa com a brevi
dade pos i vel a cada huma das Secretarias do
Estodo, hum quadro estatistico dos Empregados
Das ReparLiçõl's Publicas dessa Provincia, cujo
conhecimento lhes pertença; c que para o futuro
pn~ticipo ú Secretaria de Estado, onde convenha,
qlJalquer alteração que lJocorrer no J1efel'ido qua
dro estalistico. Deos guarde a V. Ex. Palacio do

Rio de Janciro, cm 2{~ dc Novembro de IS5I,
José Lino Coutinho. - SI'. Candido José de
A.raui') Vianna.

Na mesma conformiJadc para todas as PI'O
vincias do Imperio. - Acha-se no Dia/ia Flumi
nense n, 158, vol.. IS,

RESOLUÇÃO DE 25 DE .:oVE~mRo.

l\fanoscri'pto aulhentico.

-Senhor. - A este Conseluo dirigi/) o Esr:rh'ão
de Fazenda a repl'escntaç;in do teor seguillte:

SellhQr. - Na con{'ormillade lIa Lei de 22 de
Dezembro de 1761, e Carla de Lei de 22,1" Ou
tubro de 1827, cumpre-me I'epresentar a V, 1\1.
I, que se f:,z necessôrio que V. 1\1. J. mande ex
pedir os Editaes para a nova an'ematação da ren
da do dizimo do pescarlo da prôia de~la Cidade,
fr do contracto ua Admini 'lração das Capata7.ias
dos homens trabalhadores da AlfallJega, desta
C@rte,.cuja eotendêl'a finJ1a no ultimo ue Dezem
hro de 1851. E Dute'o'im levo ii consideração de
V. l\L I. a providencia que seda mbler dar-se
p,ara os 6 mezes suhsequente aus oontractos fin
dos, buma v~z que os mesmos de\'ão ser ail're
matados pelo anno financciro de 1852 a .853:
Rio, 6 rie J u.nho de 1851. - O E. cri vão da Fa
zenda I\lanoel do Na~cimento l\lonteiro.

l\lanfJou o Conselho ouvir o P.'ocurnuor da.
Fazemln, queTespendeu pela maneira seguinte: ......
Convém que-se manele expedil' os Editaes para a
arrematação d()~ Conlractos de que trata esta re·
presentação; e l'mquanto ii providcncia exigida
a respeito dos 6 mezes que hão de correr desde
o 1° de Janeiro até o ultimo de JunllO de 1852"
parece-me que o mais vantajoso ii Faz-cnda Pu
hlica será a de incluü na arrematação que sc fi
zer para o anno financeiro de IS52 a I 55 o
rendimentos c1esse 6 mezes, h. venllo a clareza
disLincção neGessal'ia para a regulal'Ídade da al'
recadação, Rio, 25 de Junho de 185 I, - Muia.

O que tu'lo visto, o Conselho, tenllo em Ii~tao§
lO·, tloart.IS"cap. 10,titul04°,laCon.tituição;e
o § 6°, do art. 50, cap, 7' da Carta de Lei dc 15
de Dezembro do anuo proximo passado, julga de
seu dever Icvilr a duvida oiferecida pelo EJcriv.ão
da Fazenda ta pre ença de V. 1\1. I., pedindo huma
rlecisão pela qual se regule. Reconh 'ce porém o
Const::lho que o contracto da Capatazias tios ho
lllens trllbalhadores da Alfandega desta Cillade, a
qUClll por menos o fizer, be de na tureza Ln 1, quc não
serú {'aei! obter-se hum lanço favoravel, q'lando
se ponha cm Praça por menos de tres annos, por
i so que, sendo necessario ao arrematante no
mear Fieis em toelos os Armazens, e emp.'egar
home,ns no serviço da A.dministração, egllral'l1en.
te 05 não encontrará pelo curto espaço de hum
ann o, senão por hum salrll'io muito maior do que
aquelle por que elles se prestariiio annualmente,
quando co~tassem de continuar nu seu empl'ego
por h'es annos; o que oonsequenlementc fllrú su
bir o preço desta anematação que muito convém
á Fazenda Publica que se ultime, afim de que
não cáia oulra vez semelhante trabalho debaixo
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da sua administraçãO, do que resultará o onlls de
resareir as faltas que possão occoner no extravio
das fazendas depositadas na Alfandega. Rio de
Janeiro, 13 dc Julho de 1831, 10· ann'o da In
dependencia e do Imperio, - Leonardo Pinhei
ro de Vasconceltos. - João Prestes de M.ello.
José Caetano de Andrade Pinto.

Resolllçáp. - Não tem lugar, á "i ta da Lei
do orçamento de 1832 a 1833, Paço, 25 de 0
vembro ele 1831. - Frallcisco de Limae Silva.
- Jo é da Costa Carvalho. - Jpão Braulio Mo
niz. - Bernanlo Pereira de Vasconcellos. 
Acha·se o ol'igillCll no C(wtorio acttull elo Thesoll1'o
Nacional.

RESOLUÇAÕ DE 25 DE NOVEItIDRO.

Manuscripto authentico.

Senhor.-A. este Conselho requereu o Conse
IheiroJosé Pa lllo de Figueirôa Nabllco assentamen
to do ordenado do lugar de Chanceller da Casa
da Supplicaçilo, em que fôra provido pe1a curta
junta, e deliberando o dito Tribunal ao dito res
peito, se lhe offerece duvida fundada nas seguin
tes considerações: I·, que, estando, como está,
aberto na folha respec,h'a assentamento do 01'·

denado do mesmo lugar ao Visconde de Goyana,
se não pórIe abril' e te de que se trata sem extin
guir aquelte; 2" que o Conselho não está auto
risado para extinguir aqllelle primeiro assenta
mento sem ol'dem positiva de V. M. I. que, assim
o detel'mine, muito principalmente ii vista do
art. 153 da lei fundamen tal do Imperio, que, fa
zendo perpetuos os Juizes de Direito, perpetuos
consequentemente tambem faz os assentamentos
de sen mantimento, de que só perdem ser priva
dos por sentenças, conforme o art. 155 da mes
ma lei fundamental; 3', que a enunciativa da
carta do supplicante que dá por vag'o o lugar de
Chanceller pela nomeação do Visconde de Goya
Da para Presidente da Provincia do Pará, 'além
de ser enunciativa pela qual se não costuma fa
zer nos Tribunaes, tem de mais contra si a prati
casempre ob~ervada de se não extinguirem assen
tamentos a De5embargadores empregados em
com missões do Poder Executivo, como são os
empregos de Ministros de Estado e Pl'esidentes
de Provincia1 reentrando eUes para os seus respe
ctivos exercicios vitalíci.os independentem,:nte de
DQVOS despachos, e cOl'ltinuandõ a cobrar os seus
OJ'dcnarlos pelos assentamentos que já tinhão;
4·, que os Desembal'gadures empregados em Pre
sidencias comecão a vencer os ordenados destas
commissões do 'dia do embarque para ellas, ces
sando no· mesmo dia o vencimento assentado do
lugar vitalí"cio, por não deverem cabral' seme
lhantemente dous ordenados, e que pela IJ1.esma
razão cessão de cobrar o ordenado da Presiden·
cia, e contipllào a vencei' o do lugar vitalício logo
que deixão o exercicio da mesma Presidencia, e
"Vem em viagem reentrar no sen aOligo exercicio,
A' vista rias quaes considcrações V. lU. J. se dig
nará resolver o qne o Conselho deve obrar sobre
este assumpto.

Aos Cunselheiros Leonardo Pinheiro de Vas-

concellos e João Prestes de 1\lel1o parece: que, es.
tl!ndo osupplicante José Paulo de Figueirôa Nabu.
co Araujo, pela carta imperial de 23 tle Setembro,
passada legalmente, provido no lugar de Chan.
celler da Casa da Supplicação desta Côrte, vago
pelo no"o despacho dado· ao Visconde de Goya
'na, que o ex.ercia, nenhuma duvida póde ou deve
ter o Conselho em mandar abrir assentamento !t
vi ta do imperial diploma, referendado, como
estÍl, pelo i\linis~ro de Estado dos Ncgocios da
Justiça, porque só se lhe faltasse essa legalidade
podeda obstar ao assentamento requerido; po
rém como lhe não falta, está o titulo leil"al e o
negocio decidido, nem das deliberações da Re
gencia ou Poder Executivo póde conhecer o Con
selho, nem interromper a marcha quando as cou·
sas ,'ão em regra, porque isso serra apartar.se do
seu verdadeiro t!'ilho. A' vista do que fica expos
to, parece aos mesmos Conselheil'Ps que se deve
mandar abrir o assentamento requerido; mas V,
1\1. L resolverá o mais jU5tO. Rio de Janeiro, em
21 de Novembro de 1831, lO· da Independencia
e do Imperio.-Leonardo .Pinheiro de Vascoo
cellos, -João Prestes de ~iel1o. -José Caela
no de Andrade Pinto. -Manoel José de Souza
França,

Resolução,-Como parece aos dous Couselhei·
ros, Leonardo Pinheiro ele Vasconcellos e João
Prestes de l\iello. Paço, 25 de Novembro de
de 18"3 L-Francisco de Lima e SiLva.-José da
Cost'a Carvalho, João BI;aulio Moniz. - Bernar
do Pereira de Vasconcellos. - Acha-se o origiTlal
no Cm'torio actual do Thesouro Nacional.

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO.

CoU. Braz.

A Regencia, em nome do Impérador oS,'. D.
Pedro II, tem sanccionado e manda que se exe·
cute a resolução seguinte da Assembléa Geral:

O Governo fica autorisado a despender com a
obra da sala da Relação rlesta Cidade, para fazer
effectiva a disposição do art. 159 da Constitui
ção, até a somma de 1 :ooo:jj).

Diogo Antonio Feijó, etc. Palllcio do Rio de
Janeiro, em 25 de Novembro de 1851, 10· da
Independençia e do Imperio. - Francisco de Li·
ma e Sil~a, - José da Costa Carvalho. -João
Braulio Moniz.-Diogo Antonio Feijó.

AVISO DE 25 DE NOVEMBRO.

Manuscripto aulhentico.

A Regencia, em nome do Imperador, sendo
lhe presente o offi.::io de V. S., dataflo de ~o de
Junho proximo passado, em resposta !lO a\'isO de
I I do mesmo, quc acompanhou a remes.a do.
papeis rela ti vos ao conflicto de j urisdicçãO en
tre o Presidente da Proyincia de Goyaz e o
Juiz de Fóra daquella Cidade; manda res·
ponder a V. S. que não cabia duvida da compe·
tencia do Juizo dá COI'ôa para conhecer do oon·
flicto de jurisrlicÇão entre as autoridades, e fazê'
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lo terminar pelos seus julgados; 'porque, tendo'lhe
ella sido expressamente estabelecida pela Ord. ,
liv. 1°, tit. 9, §§ 2 e 11, e pelos regulamentos
das diversas Relaçõe. do Imporio, que ti mesma
Ordenação se' remettem quando tratão dos res
pectivos Juizes dos Feitos da COI'ôa, nenhuma
legislação posterior até o presente lh'a fez cahh'
ou mingoar; devendo V. S. fazer eITectiva a sua
primeira e regular deliberação, procedendo -se a
respeito do i mpedimento do J uíz actual, na'scido
da propalação de seu voto, da maneira que o di
reito insillúa em casos taes. Por esta occasião se
me ofl'erece dizer a V. S. que a duvida neste caso
passou a escrupulo, e os escrupulos sobre a in
teUigeneia e observancia das leis só servem 'Ie
tl'OPCÇOS ú Administração da Justiça, que muito
perde qllando a promptidão lhe falta. Deos gual"
'de a V. S. Paço, el11 25 de Novembl'o de 1831.
Diogo Antonio Feijó.-Sr. José Paulo de Figuei
rôa Nabuco At·aujo.-Acha-se d fi. 232 V. do Liv.
da Casa da Sllpplicação, abel"tl) a 7 de ,Junho de 183 J,

e â (l. 138 e 139 V. do da Secretaria da Justiça.

A VISO DJ; 25 DE NOVE~mRO.

l\1unuscripto authentico.

.A Regencia, em nome .10 Imperador, a quem
fOI presente o omcio de V. S., datado de 20 ele
Junho ultimo, pedindo que sf\jão remo~'idas,
desde jil, as duvidas que tem sido suscitadas por
alguns Juizes úcel'ca da illtelligencia do art. 26 do
Decreto de 20 Dezembro elo nnno passado; lOan
da responder a V. S. que, sendo a lei clara a res
peito· de se admittirem revistas só de sentenças
defini ti vas que terminão o processo, !te abuso to
lerarem-se outros casos, peíos quaes se tOl'Oarrlõ
responsaveis os Juizes que o COllsentirem, c que
V. S. faça sabei' isto mesmo, e parti_ipe qual
quer acto cm contrario. Deos guarde a V. S.
Paço, cm 25 de Novcmbl'o de 1831.-Diogo An.
tonio Feijá.-Sr. José Paulo de Fi"'ueirôa Nabuco
Aranjo. - Acha se ti (l. 253 do liv~ citado,da Casa
da Supplicoçào, e li (l. 138 v. tio 11° do d:L Secl'etlL
l'ia da J ustir:a.

AVISO DE 25 DE NOVEMBRO.

Munuscripto autuentico.

A Regencia, em nome do Imperador, llla:Jc\a
remettel' a V. S. os requerünentos inclusos do
Provedor da Santa Casa da lUisericorJía desta
~ôrte, afim dc que V. S. pas e a dar as providen
Cias requeridas sobre a falsificação e classificação
que se deve fazer elos presos escravos, para poder
a mesma Santa Casa haver de suas senhoras as
<lespezas com eUes feitas, como tambem dos
doentes fingidos ele que se acbão entulhadas as
enfermalÍas da Cndêa. Deos gllat'de a V. S. Paço,
em 25 de Novemhro de 1831, - DioO'o Ao ntonio
yeijo.-Sr. José Paulo de Figueirôa Nabllco Â.rau
)o:-AcIHl-se â (l. 233 do Iii;. citado da Casa da Sap
phca{:ão, e d fi. 158 v. do I 1° da Secretaria da Jus
tira.

TlnlO VII.

CIRCUL,\R DE 26 DE NOVEMDRO.

Imp. avulso.

Illm. e Exm. SI'. - Tendo sido demasiada
mente sensível {\ Regellcia a noticia dos aconte
cimentos que tiverão lugar nessa Provincia, os
quaes presagião desgraças il1calcula veis aos
seus habitantes, 'e, desengauados de que só com
a Lei religio amente ob ervada, e obediencia ás
Autoridades, páde manter'se o estado social, e
saborearem- se os frnctos do Sy tema Constitucio
nal, não se reunirem ao Governo Provincial,
para que e te possa re,tallrar () Imperio da Lei,
pt'olegendo ao cidadão opprimitlo, e não con
sentindo que huma função qualquer impunemen
te se apodere ela Administração, ou a force a obe
decei' a seus caprichos e vontalles, debaixo do
pretexto de assim convir iI prospeddade da Pro
vincia: manJa portanto a mesma Regencia, em
nome do Imperador, que V. Ex., lançando mão
de todos os recursos que as Leis autorisão, apoia
do dos cidadãos amigo da ordem, c interessados
na tranquillidac\e da Provincia, faga nella revi
vei' o imperio da Lei, r:olltcndo os facciosos ou
exalta~os, que, sem missão alguma, se intromet
tem a decidir dos negocios publicos que estão
confiados a Autoridade, da escolha e confiança
dos Povos, ou de nomcação do Governo creado
por eUes; e que, fazendo· se respeitar c obede
cer, pelo desempenho cle suas attribuições, faça
igualmente reoascer a confiança que os governa
dos devem ter no depo itario da força publica,
quando della se sen'e a bem dos mesmos que lb'a
confiúrão. O Go\'eI'OO espera que V. Ex., sati .
fazendo aos devere do seu cargo, se fará credor
de estima, c mi recerú agradecimentos dessa Pro
vincia confiada ao seu cuiado; dando parte do
estado della para tomarem-se as pro1"idcncias,
que a solicitude o dever e interesse que por dia
toma o mesmo Governo lhe suggeril'. Deos guar
de a V. Ex. Palacio tio Rio de Janeiro, cm 26
de Novembro de 1831. - Diogo Antonio Feijó.
- SI'. Presidente c\2 Provincia do Parlt.

Nesla conformidade se expedirão aos Presi
dentes das Provincias <:le Maranhão, Cearil, Piau
hy e Goyaz. - Acha-se no Diario Fluminense
n. 135, vol. 18.

AVISO DE 26 DE NOVE'mRO.

!alp. avulso.

A. Regellcia, em nome uo Imperador, dando
o deviria apreço ao zelo e actividade com que
Vm. promoveu a organisação da Guarda Nacio
nal no seu Districto, bem como ao exacto de
sempenho de seus deyeres, quando encarregado
de dirigir O serviço da Guarda Municipal do
mesmo, reconhece [I seu patriotismo, e agradece
a cooperação que tem pre tado ao Governo na
tarefa de mantel' a tranquillídade publica, con
tando com a continuação deHa para tão interes
sante fim. Deos guarde a Vm. Paço, em 26 de
Novembro de 1831 •. - Diogo Antonio Feijó.
Sr. Juiz de Paz Supplente da Freguezia da Can
delaria. - Acha-se no Dim'io FlILminense n. 153,
'Dol. 1.8.
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AVISO DE 26 DE NOVEMBRO.

1mp. avulso.

Havendo a Regencia, em nome do ImperntlOl',
por Decreto datado de hOlltem, .nomendo o Bri
gadeiro Antéro José,ferreira de Brito Comman
daute elas Armos da Côrte e Provincia, o monda
assim participar a Vm. para seu conhecimento e
expedição das orelens, c ao me mo tempo lou
yar a Vm. o bom serviço que tem feito no Com
mando interino das Armas, e no qual o estado
de sua sou de lhe não permitte continuar, con
servando a mesma Regencia em lembrança a
IlOnra e zelo com que Vm. de~empenhou a'qllelle
exercicio. Dcos guarde a Vm, Paço, em 6 de
Novembro de 1831. - Manoel da Fonseca Lima
e S1"·a. - SI'. Francisco Car!'Js de l\loraes. 
Acha-se no Diario Fluminense n. 153, vot, 18.

AVISO DE 26 DE l\OVEIúBnO.

1mp. avulso.

Illm. e Exm. Sr. - Tendo O' Capitão-'l'enlm
te da Armada Luiz Antonio da Silva Beltrão
excffdido o prazo que se lhe prescrevêra para a
sua Commis:Hío na Europa, e não, devendo por
t'Onro continuar a gozar mais das vantagens que
por tal motivo se lhe mandúrão abonar ali, mór
mente depois de se lhe expedir, em 4 de Dezem..:
1>1'0 do anno passado', ordem terminante p'ara o
seu prbmptb regresso a esta Côrte: fin(,fo que fos
se aquelle prazo: rcsoheu a Regencia, em nome
do Imperador, que se lhe 5nspendão as ditas van
tagens, até que clle venha dar conta do resultado
da mesma Commissão, e justificar-se ~a demora
na execução da citada ordem. O que parlicipo
a V. Ex., para que nesta conformidade se sirva
fazer as competentes cOlDmunicações ás Lega
ções deste Imperio em Londres e Paris. Deos
guarde a V. Ex. Paço, em 2() de Novembro de
1831. - Joaquim Jo.é Rodrigues Tones. - 81'.
Francisco Carneiro de Campos. - Acha-se no
Diario Fluminense n. 135, vai. 18.

AVISO DE 26 DE NOVEMBRO.

1mp. avulso.

A RegerJcia assistio com prazer fJ parada do
Batalhão de Guardas Nacionaes, que teve lugar
no Imperio do Brazil, e louvando a promptidüo
com qUe se Oi"ganisou, o asseio c disciplina com
que se aprcs(;otou,iem toda a esperança, pelos ser
viços já prest ados pelo mesmo quando Guarda
municipal, que, fiel ao juramento qne em seu
nome prestou a Officialidade, sel'iI reunido aos
Ibais cidadãos armados em defesa da Palria, e
sustenlaculo verdadeiro da tranquillidade, segu
l"ança , ordem e liberdade dos BI'azileiros: man
da )1ortanto, cm nome do Imperador, que Vru.
communique estes seus sentimentos ao Batalhão
da seu Gommando, e ao Capilão COl1l1nant!ante
da Oavallaria do seu Dislriclo, pílra SUíI inlclli
gencia. Ocos guarde a Vm, Paço, em 26 de No-

vembro de 1851..- Diogo Antonio Feijó. -Sr,
Commandante do Batalhão das Guardas Naeio.
naes da Candelaria. - Acha-se no Dia7'io Fltnnj.
nense 11. 13{" voto J8.

AVISO DE 26 DE NOVEMBRO.

1mp'. aVl1I.o.

IlI~n. e Exm- Sr. - Sendo presente á Regen.
cia o offic(o de V. Ex. n. 61 , cobrindo os do
Commaodante das Armas deusa Provincia, sobre
o rompimento que ahi teve lugar no dia 28 de
Outubro proximo passado, em que tivera parle
o Batalhão de Caçadores de I' linha n. 10, resol·
veu qne fosse exlindo este Corpo, passando para
o de n. 9 e Artilharia as Praças de Pret, ficando
avulsos os respectivos Officiaes; e outrosim que.
sejão meuidos em Conselho de Guerra os mili
tares comprehendidos naquella revolta: o que
manda, cm nome do Imperador, commuoicar a
V. Ex. , para 'Iue neste sentido expeçà as ordens
neccssarias. Deos guarde a V. Ex. Palacio do
Rio de Jüneirn, 26 de Novembro de 183 .. 
l\lanoei ua Fonseca Lima e Sil va. -- Sr. fi ono
rato José de Barros Paim. - Acha-se no Diario
Flumine71$e n. 134, vol. 18.

AVISO DE 26 DE NOVEMBRO.

1mp. avulso.

Qbando, em 25 do corrente mez, dil'igi a Vm,
Aviso para informar sobre a restituição das lres
caixas àe instrumentos cin1rgicos que reclama
a Congregação dos Lentes da Ac'lllemia Medico·
Cirurgica, por terem ido emprestadas e entre
gues, em Setembro de 1822, ao Delegado do CI
rUrgião-~]ór do Exercito, júmais me podia pel'
suadir que, sendo Vm. o mesmo individuo enliio
empregado naquelle exercicio de Delegado, e á
requisição de quem., por Portaria de 15 de Se
tembro de 1822, se mandúrão entregar as coLtnS
em questão, com obrigação de as restituir, õe
mosLJ'e agm'a tão ignorante do negocio; o que
álilts muito o desabona, e mostra deleixo no euro
pl'imenlo de seus deveres. Esperando porém que
Vm" mais àdvcrtido, satisfaça melhor quanto o
Governo lhe incumbir; restituo o seu offieio de
24 do correnle mez, para informar novamente,
e com maior circumspecção, á vista da copias
inclusas. Deos guardc a Vm. Paço, em 26 de
NO"cmbro de 1831. -l\lanoel da FODsecaLimo
e Silva. - Sr. Manoel Antonio Henl'iques Tolta.
- A.cfta-se 110 Dia/'io Fluminense n. 134, vol. IS.

RESOLUÇAÕ DE 28 DE i\"OVElIIBRO.

l\fanu8crípto aulhentjco.

Senhcr. - Por portaria da Secl'etaria dos Ne
gocios do Impcrio, do I' <1e Julho do corrente
aono, mandou V. ~l. r. remrttcr a este Cons~'

lho, para cousullar, o reqnerimento d~ AntolllO
Machado de Carvalho, do tcor segulllte: Se-

..
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n1JOl·. Diz Antonio !\Iachado de Curvalho que'
pelo documento junto mostra a declaração da
Augusta Camara dos Representantes da Nação,
em acta de 25 .Ie Julho do anno proximo passa
do, em con equcncia do requerimento do suppli
cante, pedindo augmento da pensão cm remune
ração de seus serviços, 'que, sendo ali reconheci
dos e justn a preteação do supplicanlie, se lhe
declarou que ao Govel'Oo compete aVàliar tues
serviços; he por isso, Imperial Senhor, que o
supplicante, á vist;l de tal declaração e dos docu
mentos juntos, implora e pede a V. M. L haja
por bem mandar que, arbitl'ad05 os seni
ços do supplicante, se decida como fÔl' ju to.
-E. R. M.-Antonio ~1achado de Carvalho.

Depois de satisfeitos diversos despachos do
Conselho, mandou este dar de tudo vista ao Pro
curador da Fazenda Nacional, que responrleu nos
seguintes termos: - Os serviços do su pplicante,
que tão grandemente se conceÍt'Járão por este
'Tdbunal pel'ante o antigo Govel'Oo na r.onsulta
Ue 5 de Julho de 1818, e que, como relevantes
e altendiveis, se considerárão na Assembléa Gerál
Constituinte do Impel'io, se farão mesquinha
mente I'emunerados com a pensão de-250:t/:J para
suas filhas pelo decreto de 2 de Abril de 1819 ,
tambem depois se lhes não elevou a recompenM
ao gráo corrcspondente do valor que se lhes dera
pelo outro decreto de 7 de Outubro de 18'1.5, em
que se .~egurou ao supplicante a teuça cle 650:t/:J
par,l elle e suas filhas, subministrou-se-lhe pOl' isso
fundamento ás reclamações em que tem in 'tado.

Bp. certo porém que a definitiva resolução da
Asstlmbléa Con tituinte, tomada já sobre huma
e pecie de recm'so que para elIa interpôz o mes
mo supplicante da luingoa da remuneração que
lhe dera o Governo, parece ter posto termo a toda
a pretenção a este I·espeito. Se, apezar disto,
aiuda se entender haver lugar para algum novo
3rbitramento com apoio do deferimento remi so
da Camara dos Deputados, elle se deverú fazer
com attenção ás circumstancias do Thp.souro, e
não convirá que ex.ceda o aCCl'eseimo da ten
ça a 200:t/:J. Rio de Jaueiro, 25 de Agosto de
1851.-~lilia.

Ou vi do o Conselheiro Fiscal d s Mercês, dis
se: - Os serviços do supplicante já estão remu
nerados, e como não ha ontros de novo, não tem
matel'ia sobre que possa recahir nnva graça; além
de que, sendo o decreto de 15 de Agosto Je J706
o que regula a remuneração, isto he, a qualida··
de dos serviços que podem ser remullel'ados, á
vista deste, se fará justiça, se parecer que taes
serviços se comprehendem no dito decreto, ou
podem por disposição legislativa ser novamente
avaliados. Rio, ~9 de Agosto de 1831.-Dr. Na
varro.

O que tudo visto, parece ao Conselho o mes
mo que ao Desembargador Procuradol' da Fazen
da e Fi cal das ~Iercês. Rio de Janeiro, cm la
de Outubro de 185 J, 10· da Indepen c1enoia e do
Imperio. -Leonardo Pinheiro de Va concellos.
- João Sabino de ~lello Bulhões Lacerda Cas
tello Branco. -José Caetano de Andrade Pinto:
-Manoel José de Souza França.

Resolu?,ão.-Espere occasião opportuna. Paço.
28 de Novembro de 1851 -Fl'ancisco dp. Linl,a
e Sill'a.-José da Costa Cal'valho.-João Bl'au
lia loniz.-José Lino COllljnho.-Achlt-.~eo Q/'i
ginal no Cal'torio actual do TheS7Ul'0 Nacional.•

DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO.

Coll. Braz.

A Regencia, em nome do Imperador, sanccio
na e manda executar a seguinte resolução da As
sembléa Geral:

Art. I.· O ouro em pó, em qualquer quanti
dade que scja, <lepois de pago os direitos devi
dos, correrá livremente como mercadoria em to
das as Provincias onde houver mineração.

Art. 2.· O OUl'O em pó, pagos os dil'eitos de
vidos, será acompanhailo de uma ceJula ou guia,
a qual conterá as cautelas necessal'ias para não
servir para mais de uma parcella.

Art. '5,. As Intendencias e casas de fundições
serão as repartições competentes para o rece
bimento geral do imposto mal'cado no art. I.·

-Além destas casas, haverú em cada huma Paro
chia hum Thesoul'eiro e hum Escril'ãodaescolha
da Camara Municipnll'espectiva, os quaes serão
os recebedores e fiscaes do referido imposto nas
Parochias onde não hou verem Xntendencias.

Art. 4.· Os Offieiaes das Iuteodencias, os
Thesoureiros e Escrivãcs Parochiaes se regularáõ
por instrucções do Governo, as qU,aes devem
acompanhar a pl'esentc lei. Os Thesoureiros e
Escri vães Parochiaes venceráõ I por cento do
imposto do omo que recebp.rem.

Art. 5.· As companhias de mineração ou ou
tros quaesquer mineiros e negociantes que apre
sentarem ouro em pó nas Intendencias não se
rão obrigados a fundi-lo, salvo qucrendo, com
tanto que satisfação o imposto que por lei estiver
marcado.

Art. 6.· Ficão sujeitos !Js penas impostas aos
contrabandistas e extraviadores de direitos os
que passarem de humas Provincias para outras
ouro em pó, não s.ando acompanhado da compe
tente guia, na qual mostre haver pago o impos
to I'espectivo.

Ficão revogadas as leis em contrario.
Bernardo Pueil'a de Vasconcellos, etc. Pala

cio do Rio de Janeiro, em 28 de Novembro de
1831, la· da Independeocia e do Imperio.
Francisco de Lima e Silva.-José da Costa Car
valho.-João Braulio lHoniz.-Bernardo Pereira
de Vasconcellos.

DECRBTO DE 28 DE NOVB&ffiRO.

Coll. Braz. •

A Regencia, em nOlDe do Imperador, sanccio
na e manda execu tal' a resolução seguinte da As
sembléa Geral:

Art. unico. O Governo fica autorisado a man
dar pagar, pela Junta Administ!'ati.va do nan;:~,
o dividendo de ) ,829 aos ACCloOlstas que deJ-

'2**
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xárão de o receber na occasião em que a mesma
Junta fez o pagamento do referido dividendo.

Bernardo Pereira de Vasconcellos, etc. Pala
cio do Rio de Janeiro, em 28 de Novembro de
1851, 10° da Indepemlencia e do Imperio.
Francisco de Lima e Silva.-José da Costa Cal'
valho,-João Braulio Moniz.-Bel'Dardo Perei
ra de Vasconcellos.

DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO.

ColI. Braz.

A Regencia, em nome do Imperador, ~anecio

na e manela executai' a resolução seguinte da As-
sembléa Geral: .

Art. unico. Fica approvada a pensão conce
dida pelo Governo a D. Escolaslica Angelica Va
reiro"viu,'a do Conselheiro João José Rodrigues
Vareiro, da quantia de 400:tj), por decreto de 5
de Agosto do corrente anno.

Bernardo Pereira de Vasconcellos, etc. Pala
cio d.o Rio de Janeiro, cm 28 de Novembro ele
J 831, 10" da Independencia e do Imperia. 
Franc'jtCO de Lima e Silva,-José da Co,ta Cal'
valho.-João Braulio l\loniz.-Bernardo Pereira
de Vaseoncellos.

DECRETOS DE 28 DE NOVEMBRO.

CoIl. Brn.

A Regeneia, em nnme do Imperador, anccio
na e manda executar a resolução seguinte da As.
sembléa Geral: .

Art unieo. Ficão appro'vadas as aposentado
das concedidas a Joaquim Rodrigues dos Santos,
Ajudante da fundição, com exercicio ue Cunha
dor da Casa dI! Moeda, por decretos de 6 de Fe
vereiro c 20 de Dezembro de 1828, com o orde
nado de 565~; a João Candido Fragoso, segundo
Escripturario do Thesollro Nacional, por decre.
to de I!-) de Dezembro de 1828, com o OJ'denado
de 400:t/J; a Elias AII iceto Martins Vidigal, por
decreto ele 26 de Junho dc 1826, com o ordena
do de I :'l.oo:tj) , do lugal' qu..: servia de Contador
Geral do Thesol1ro Publico.

Bemardo Pereira de Vasconcellos, etc. Pala
cio do Rio lle Janeiro, em 28 de Novembro de
J 85 J, 10° da InrIependencia e do Impel'Ío.
Francisco de Lima e Silva.-José da Cos~a Car
valho.-João Bl'aulio ~Ioniz, -Bernardo Pereira
de Vasconcellos.

AVISO DE 28 DE l\'OVEMnRO.

Manllscrijlto allLhentico.

Sendo presente á Regel1cia o omeio de Vm.,
de 18 do corrente, servindo de informação ao re
querimento que acompanhou o de João Machado
Nunes, primeiro Escripturario dessa Inteoden
cia,· e o de Francifco Xavier Bcll'reiI'OS, Omeial
da Secretaria da mesma, sobre a divisão dos emo
lumentos; e confol'mando-se li mcsma'Rcgencia
com a resposta do Procurador da Corôa, manda,

em nome elo Jmpel'adOl', participar a Vm., para
sua intelligencia, que o Omcial que sen'e de om.
cial-~laior continue a perceber ns duas parte
dos emolumentos que estava recebendo, emquan.
to servir o referido lugar. Deos guarde a Vrn,
Paço, em 28 de Novembro de 1831 .-Diogo An.
tonio Feijó. - Sr. Desembargador Ajudante do
Inteudente Geral da Policia.-Acha..se á fi, 159 do
liv. J 1° da Secl-etaria da J ustiçll..

AViSO DE 28 DE NOVEMBRO.

Manuscripto allthentico.

111m. e EXIll. Sr.-Passo ús mãos de V. Ex. o
omcio incJu~o do ComLDandante dns Guanlas Mu·
oir,ipaes da Freguezia de S. José, llatado .1023
do conente, acoUlpanhado da pilrte do cabo úa
patl'Ulha uos cidadãos das ditas guardas, que na
noite do referido dia 23 fôra in ultada pelos sol·
dados de artilhada de posiÇiio quando conduzião
alguns presos para o qnartel daqueIle corpo, c
I'ogo a V. Ex. queira dar a tal.respeito as provi
dencias que o caso exige. Deos gnanle a V. Ex,
Paço, em 28 de Novembro de 1851.-Diogo An·
tonio Feijó.-Sr. ~1anoel da Fonsl'ca Lima e Sil
va. -Acha-se á (I; 139 7). do liv. 11° da Secretaria
ela JUlJtiça. .

Na mesma data se dirigio outro ao Juiz de Paz
respectivo perguntando-lhe se tinha encct:1l10 o
processo segundo a lei sobre tal acontecimento,

AVISO DE 28 DE NOVEMBRO.

Manuscripto authentico.

Sendo presente ft Regencia, em nome do Im
perador, o omeio de V. S., de 25 do correute,
sobre o sustento dos presos das eaclêas dcsta CÔI'"
te, cumpre-me re:pondcr que, devendv muitos
delles alimentar-se ii Slla custa, no que deve ha
vei' o maior cuidado. a Jespeza com a comida
diaria do alTu~ não dere exceder a 4:tj). Dcos
guarde a V. S. Paço, cm 28 de Novembro de
1831. -Diogo Antonio Feijó. -SI'. José 1'alllo
de Figucirôa Nabuco Araujo. - Acha·se â fi 159
v. do liv. 11° da Secretaria ,da J ustira.

AVISO DE 28 DE NOVEMBRO.

Manuscl'ipto authentico.

A Regencia, cm nome do Imperador, ha por
bem que cessem as rondas da meia noile para o
dia, que até agora fazião as Guardas l\Junici~ae~,

cu jas rondas serão feitas de amanhãa cm dIante
pelas Guardas l\lunicipaes Permanentes, que re
ceberáõ o santo do Cnmmandante das Guardas
Nacionaes da Freguezia da Candelaria. O que
participo a Vm. para sua intelligencia c execu~

cução, c para o fazer constai' ao COO1m~nd.antu
das di~as Gu'ardas l\iunicipaes desse dlslrlctO.
Deos guarde a Vm. Paco, em 28 de Norel~li.Jl'O

.. 1.'''' S' JUlzdc. de 1851. - Dingo Antomo L'eIJo. - I. ,

Paz da Freguezia de S. José. Item aO lIo Sacra
mento EnO'enho Velho, Santa Rita c Candeia·, o
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ria. -Aclta se á [l. 140 do liv. 11° da Secrttaria da
Justiça.

AVISO DE 28 DE NOVEMBRO.

lmp. a\"uI80.

A' vista do que no omeio junto se participára
pelo Quartel Genel'al da Marinha, sobre a falta
de execução de ordem, commellida pelo 1° Te
nente d a Armada 1\1iguel Cardia Heitor, que se
achava Commandando o patacho Venus: resol
veu a Regencia, em nome do Imperador, que
aquelle OfficiaI fosse preso, e responda, em Con
selho de Guerra, por semelhante motivo. O que
participo a V. S. para sua intelligencia e execu
ção, logo que pelo mesmo Quartel General se
nomêem o Presidente e Vogaes para o referido
Conselho de Guerra, na fórma do estylo edas or
dens que ora para isso se expedem. Deos guarde
a V. S. Paço, em 28 de Novembro de 185 .. 
Joaquim José Rodrigues Torres. - Sr. José I.\'la
ria 1\10nteiro de Barros. - Aclta·se no Dim'io Flu
minense n. 1:75, ·vol. 18.

AVISO DE 28 DE NOVEMBRO.

lmp. avulso.

I.\'landa a Regencia, em nome do Imperador,
pela Secretaria de Estado dos Nego cios da Guer
ra, que a Junta da Faz(:;nda dos Arsenaes do
Ex:el'cito, Fabricas e Fundições, remella para a
Provincia da Bahia 1,000 espingardas de adarme
17, que são necessarias ali para armar os Guar·
das I\lunicipaes, como representou ° Presidente
da Província. Paço, em 215 de Novembro de 18:51.
- Manoel da Fonseca Lima e Silva. - Aclta-se
no Dial'io Fluminense /l. 136, vai. ,8.

RESOLUÇAÕ DE 29 DE NOVEMBRO.

Manuscripto authcntico.

SenhOl'. - Por po.rtaria da Secretaria de Esta
do dos Negocios da Justiça, de 29 de :.\larço do
corrente anno, IDalldou V. 1'1. I. remetter a este
Conselho, para consultar, o requerimento de José
Raymundo de Andrade e Almada, do theor se
guinte: - Senhor. Diz José Raymundo de An
drade e Almada, serventuario vitalicio do offieio
de Escrivão do Juizo de Orphãos da Villa do Rio
Pardo da Provincia de S. Pedro do Rio Grande
do Sul, o seguinte: Que eIle supplicaute he ser
Tentuario vitalicio pelo alvará assignado peIo au
gusto pai de V. 1.\'1. I., de gloriosa memoria, como
mostra o documento n. I de que paga annual
mente 205:jj); que o dito omclO acha·se lotado
em 2'36:jj) de rendimento anoual, como mostra o
documento n. 2; que a lei de I I de Outubro de
1827 autorisou aos Ministro competcntes para
provel'em os oflicios vagos, e os providos paga
rem a terça parte dos seus rendimentos regulada
pela lotaçãn, e prcsumindo o supplicante que es
tava na circumstancia dc gozar lIa mesma graça,
por ser provido pelo augusto pai de V.1'1. I., que

era então o Ministro Supremo deste Imperio, fez
o requerimento n. 5, em que teve por despacho
que requeresse a quem competir; portanto, re
corre a V. 1\1. I., a quem implora a g.·aça de man
dar que o supplicante pague a quantia de 85.,tt>335,
que he a terça parte da lotação cl'ftificada pelo
documento já apontado em numero; que o sup'
plicantc jurou a Constituição do Imperio jurada
e mandada jurar por V. M. 1., que Deos guarde,
do documento n. 4. - Pede a V. 1'1. I. seja ser
vido conceder a graça que o supplillante implo
ra. -E. R. M. -José Raymunrlo ue Andrade e
Almada.

Depois de satisfeitos varios despachos do Con
selho, respondeu ultimamente o Procurador da
Fazenda pela maneira seguinte :-A pretenção do
supplicante não se apresenta digna de considera
ção, não só porque a lei ue I I dc Outubro de
1827 não tem o effeito retroactivo para re,ogar
ou alterar o que anteriormente estaYa feito e ue
terminado na conformidade das leis que então
vigora vão, mas tambem porque, á yi ta da ulti·
ma lotação do oillcio de que se trata, não he ex
cessiva a quantia com que annualmente contri
bue para a Fazenda aciona1. Rio, 4 de Outubro
de 1851.-l\1aia.

O que tudo sendo visto, parece ao Conselho
que, senuo, como foi, 90nferido o omcio de Es
crivão de Orphãos da Villa do Rio Pardo ao sup
plieante com encargo de !Ionativo ÍI Fazenda Pu
blica, deve continuai' o mesmo donativo lal qual
primitivamente lhe foi imposto quantlo aceitou
e entrou de posse na serventia delle. Hio de Ja
neiro, em 25 de No,'embro de 1831, 10° da I n
dependencia e do lmperio.-Leonardo Pinheiro
de Vasconcellos -João Prestes tle I\lello -J05é
Caetano de Andrade Pinto. - l\Ian oel J usé de
Souza França.

Resolu(:âo. - Como parece. Paço dn Rio de
Janeit'o, 28 de Novembro de 1851. - Francisco
de Lima e Silva. - Jo é da Costa Carvalho. _
João Braulio 1\10niz. - Diogo Antonio Feijó. _
A elia-se o original no Cartorio actual do Tllcsow'o
Nacional.

INSTR 'CÇÕES DE 29 DE NOVEMBRO.

lmp. avulso.

Instrucções p(U'a as l'ondas Municipaes Permanente.

I'. De dia e de noite haverá rondas de Infan
taria por toda a Cidade; e de CavaIlaria nos seus
arreuores.

2°. De dia, bastará que a ronda conste de hum
a dous soldados, excepto nos arredores, ou ruas
pouco povoadas, os quaes, tendo necessidade dc
reforço, apitaráõ, e serão immediatamente 50C
corridos pelas rondas vizinhas, e Guardas Nacio
naes e l\lunicipaes da "izinhança.

As Obl'igo{:ões das rondas são as scp,uintes :

, 3°. Prender a qualquer pessoa que estiver
espancando, injuriando, ameaçando, furtando,
damnificando, ou cDmmetteodo qualquel' outro
crime; ou que constar ha,'ê-Io commeltido á
pouco tempo.
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4°, Prender os que, reuniUos em numero de
tres ou roais, derem indiéios ue as 'im estarem
para commetter algum crime, E scndo de noite,
estando reunidns S ou mais pessoas, sem algum
fim justo c reconbecido,scrão pI'e as,

So, Quando hou\'er I'euniáo por causa de al
gum e~pectaculo, ou outro qualquel' motivo jus
to, obsl:r\'adt a ronda que no ajuntamento se
consene ordem e tranquillidade; e havendo in
dicios de 'sel' cUa perturbada, fará a visar a qual
quer Juiz de Paz ou Cl'iminal mais vizinho para
que n venha malldal' dissolver; e enlão fará o
que pelo mesmo Juiz pessoalmente lhe fôr Ql'de
nado,

6'. Preadcr os que esti,'crem fazendo tumul
to, motim ou assuada,,0. Prender a que estiver doudo, 'furioso ou
embriagado,

8°, Prender os que trouxerem arlnas de qual
quer natureza, excepto os militares trazen'do as
ao seu uniforme, estando em serviço.

9°, Prender os que esliverem commettendo
alguma acção evidentemente offensiva 'da moral
pnblica e bons costumes.

10. Prendei' os que fôl'em encontrados COQl
instrumentos de furto ou de qualquer crime.

I I. PI'ender os que andarem com distinctivos
que lhes não competeQl.

12. Apalpar a qualqucr pessoa que se tornar
suspeita, para VCI' se rem armas ou instrumentos
de crime, prendê. ln, quando sejão encontrados.

15. ConduzÍl' á presellça de qualquer Juiz a
pessoa que se tornar suspeita pelo lugar e 'tem
po, não dando ella razão salisfactoria da sua ac
tual conducta.

14. Para prendei' criminosos poderá de dia en
trar em casa alheia; c quer de dia como de noi·
te poderá entraI' nella, quando de dentro sc lhe
peça SOCCOITO, ou neHa se estiver commetten
do violeocia contl'a alguem. Quando de noite se
refugiar algum criminoso para casa alheia, re
quererá ao dono que lh'o entregue, e recusanâo
este, fará guardar as entradas e sahidas, dará parte
ao Juiz mais vizinho, e fará então o que por es
cripto lhe fôr por este deterrçinado.

IS. Nas tabcrnas. lojas, assougues, estalagens,
e outras casas publi.c.as" podel1á entrar para pren
der criminosos, e .dispersar reunião de escl'avos,
ou outra qunlquer que esteja nos ter'IDOS do art. ~.

16. Não conslJl1tiráõ que se clêrn gritos, neID
haja vozedas pelas mas; e quando não se oa
leID depoi' de a visados, serão conduzidos á pre
sença do Juiz palia pUIlÍ-los conforme as Postu
ras.

17. Os delinquentes serão presos hum dia Ó.
ordem do Juiz de Paz do Distl'Ícto. n',outro á or
dem do Juiz Criminal, e n'outro fi' ordem do In
tendente Geral da Policia.

18, Cumprindo com o seu dever sem eXQepção
de pe~soa alguma, serão com todas prudentes,
circumspectos. guardando aquella civilidade e
respeito devido aos direitos do cidadão.

19, Se resistirem a ser presos, apalpados, ob
servados, ou de qualquer modo embaraçarem
ao cumprimento 40 seu dever declarado nestas

Instrucções, applicaráõ a fOl'9a necessaria para
effectuar-se a diligencia, sem quc corra risco os
da ronda ou os que a ajudarem.

20. Quando encontrem algum morto, grave
mente ferido ou espancado, o farão conduzir á
sua casa; c sendo pessoa miserayel, fi Casa da
l't1isericorl1ia ; e lhe prestal'ilõ no momento tudo
o SOOCOI'I'O que a humanidade exige.

21. Dal'ão todos os dias ao 'Commantlante da
Companl1ia parte e.ir-cumstanciatla de tud(~ quan.
to 'fizerão e obsel"vál'ão, com declaraçfão do lu
gar, hora c testemunhas; c quando estas não es
tejão presentes, chamaráõ clous ou lres ,'izinhos
para testemunharem, declarando na parte seus
nomes e moradas pal'a serem procuradas pelo
Juiz. Es~as partes originaes serão logo levadas-aos
Juizes, a cuja ordem forão presos os criminosos:
e de todas fur-se-ha' hum exlracto em' que se
detlal'em sómente os'faclos e obsel'\'ações com as
ciroumstancias do tempo e lugal', para ser en·
viado ao l\linistro da ;Justiça no mesmo dia. Rio
de Janeiro, 29 de Novembro de 1851. - Dio.go
Antonio Feijó. - Acha-$8 no Diario lj'lmn'i1l8m!
n. 154, vol. 18.

'A1nso DE 29 DE NOVEMBRO.

Imp. avulso.

Um. e Exm. 'Sr, - Havendo-se, POI' Aviso
de I I do corrente, tletellminado a ,abolição do
córte de 'madeiras publico estabelecido nessa
!Provincia: manda ora a Regencia, em nome do
Impel'adol', prevenir a V. Ex. de que os escravoS
da Fazenda Publica que se .acha vão empl1egados
no seI'Viço do dibo córte devem ser Ilestituiuos aos
lugares donde forão tirados, enviando Y, Ex, a
esla 'Secretaria de Estado huma relação deJles,
conlendo os,seus nomes, idades, omc ias, e mais
circumstancias, de que cumpre ter-se conheci·
mento, para que se lhes possa dar qualquer ou
tro destino, quando assim convenha. Deos guaro
de a V. Ex. Palaeio elo Rio de Janeiro, 29 de
Novembro dc 1851. - Joaquim José Rovrigues
Torres. - Sr. Feliciano Nunes Pires. - Acha se
no Diario Fluminense n. 154, vol. 18.

POR!J.'ARtA DE 29 DE NOVmmRO.

Imp. avulso.

Illm. e Exm. Sr. - Ponderando a Regencia
não ser por ora já exequi yel a orclpn1 que onte
riormente fôra cxpedida ao Commandanle' das
krmas dessa P'I'ovirlCia para a extincção da Co~·

'poohia de Cavallaria de I' de linha dessa COpIo
tal, á face dos aC'9ntecimeotos que ahi tem tido
lugar, resol\'eu que V. Ex. mandasse sobl'estar
na execução daquella ordem, deixando ao arbi
trio de ·V. Ex. o seu cumprimento, logo que a
Pl'ovincia esteja de todo tranquilla, e aquella
Companhia não seja mais precisa para aquell.e
fim. O que participo a V. Ex, para seu conheCI
mento e expedição das ordens. Deos guarde a
V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de No
J>embro de 1851. - !VlanoeI da Fonseca Lima e
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Silva. - Sr. Honorato José de Barros Pnim. 
A.clia-selllo Dial"io Fluminense 11. 136, vol. 18.

AVISO DE 29 DE' NOVEMBlIO.

IImp. 8lYúldo.

ltequisitantlo o ~linistro e 5"eeretari'o de Esta
do dos Neg..ocios da Justiça que, para maior eco
nomia da Fazenda, se forneça do Arsenal db
ExercÚo ao Corpo da.s Guardas Municipaes Per
manentes, segundo as requisições feitas pelo seu
f'enente-Coronel Commandante Francisco Theo·
baldo Sanches Brandão, o armamento, correa
me e utensilios que estão nos armazen~, e não
são precisos p'ara a Tropa de I" linha: e outro
sim, lJue no mesmo Arseual se fação todos aquel
les concertos que o mesmo Tenente-Coronel exi
gir; passando este recibo, e fazendo-se de tudo
couta' sl'para.drr·para seI' raga pela Repartição da
JustiçaI: o manda a Regeneia, em dom'e rio Imr
p'crador, pela SeoretM'ia de EstadoHlos- Negoci05
da' Guerra, participar á Jnnta da. Razeoda dos
A7rsC'oae.; do Exercito, Fabricas e Fundições,
lllim de que expeça as necessarias ordens para
que S'e'executem as requisições! qpe fôl'cm feitas,
llemettendo a'.competente GOrlta á dita Secre~aria

de. Estado, da Guerra para se lhe dar seguimen o.
P"aço, em 29 de Novernliro de 1831. - ~bnoel

da F'onseca Lima e Sil~a. - Aolta-se no Diario
Eluminense n. 14~,.vol., 1>8.,

AVISO DB. 29. DE NOVEMIlno.

Màtrnscrípfo a'Uthentíco.

li Reg:,encill" em nome do Imperador, manda
remetter a V. S. a representaç.ão inclusa de,Jac
ques Cesal' Cruz, C ommandante da patrulha, e
outros soldados fJu,e rondúrão a rua de Mataca
v-allos em a noite de 6 destA mez, queixando-se
do insulto que soifrêrão pai' serem mandados re
colhei' por olldem do Commandante Geral da
ql1elle districto Ú requisiç.ão de hum grupo de
dez a quat01lze individuos, afim de V. S. infor
mar não só úceroa, do estado em que se acha o
processo, cerno tambem do acontecimento que
hou I'e, ouvindo pOI' escripto o refeddo Com
mandante Gel'a!. Deos guarde li V. S. l)aço, em
29 de Novembro de 1831.-Diogo Antonio Feijó.
-Sr. Antonio Conêa Picanço,-Acha-se d {l. 140
do liv. 11 0 da Côrte na Seonthl'ia deI J ustipa.

AVIrSO DE 29 DE NOVEMnn6.

l\Ianuscrípto authcntíco.

Illm. e Exm. Sr.-A Regencia, attendendo ao
que lhe representou D. Anna Joaquina de Sou
za i\leil'dles ha por bem, cm nome do Impera
dor, q,ue V. E'lC. expeça as ordens con venientes
ú Abbadessa do Convento ue Nossa Senhora da
~juda, para que D. 'Felieiana l\'lol'eil'a de Souza
MeireUes, filha da supplicante, e que ali sc acha
recolhida com elIa, seja transferida para a com-

panhia de seu irmão Damaso I\ioreira de Souza
i\leirelles, afim de poder tratar lle sua saude, re
colhendo-se ao Dlesmo Convento logo que s.e
julgue restabelecida, Deos guarde a V. Ex. Paço,
em 29 de Novembro de 185"1. - Diogo Antonio
Feijó.-Sr. Bispo Capellão-Múr.-Acha-se à {1..
140 v. do liv. 1 Ioda Se'Cretaria dei J ustipa.

AVISO DE 1 DE DEZEMBnO.

Imp. avulso,

Illm. e Exm. Sr. - Foi pr'esenfe fi Regencia ,
ein nome do Imperador, o omcio de V. Ex" cm
data de 25 do mez passado, informando com o
seu pareJer sobre a queixa de Antonio I\lanoel
de Sá Ferreira, e as resposta.s que flerão ao~ I\la
gistrados, que dene 17 iu'ã.o a reviola pedida por
elle; e ainda que forão slltisfaotoriamente de- •
senvolvirlas as· razões e fundamentos em que se
estribarão no seu parecer, e respostas dos De
semhargadores. EU7.C'l:iio de Queiroz Coutinho,
Antonio Geraldo €urado de Menezes, João de
Medeiros Gomes, e João José da Veiga, comtudo
foi bastantemente eSll'anho ú mesma Regencia
que estes dous ultimos l\111gi~tral!os, recouhecen
db 5er o mandato do Governo hum ataque á in
dependencia do Podedudicial'io, e por iss-o illc
gal e anti-constitueional, lhe des~em inteira exC'
cução, o'ontra'Vinuo o art. 142'do Codigo Crimi
nal, não os podendo ue maneira alguma j ustifi
oar as razões que'p'l1'a isl:O allegárão, POl' não ser
dl:ixado' ao arbih'io db cidadão suspender a exe
oução da Bei, quando assim lhe pal'coer con"ir ;
muito mais quando nenhum oull'o inconvenien
te podcria resultar da inexecllção do dito man
dato, além da respo'nsabilidade a que fiearião
sujeitos, o que não teme o cidadão quando se
guro marclla no trilho da I,ei : c pOl'que obser
",'ão-se algumas expressões no ultimo pal'agl'apho
da referida resposta dos dous I\lagi Irados, que
principião - semelhante petição não he qlleixa
que, referidas ao Governo, exigem promplas pro
videncias: manda portanto a mesma Reticncia,
que V. Ex, determine aos rlilos Magistl'.lllns que,
ho pl'azo de tres dias, .deelarem o sentido e refe
rencia de taes expI'essões, Dcos guarde a V. Ex.
Paço, em o Iode Dezembro de 1831. - Diogo
Antonio Feijó. - Sr. José Albano Fragoso.
Acha-se no Diurin Fluminense n .. 151, vol. 18.

AVISO DE 1 DE DEZEMBnO.

Imp. avulso.

IUm. e Exm. Sr. - Tendo o antecessor de V,
.Ex. apresentado ú Assembléa Geral Legislati va
huma Proposta para ser rcorganisalla a Acade
mia de Guardas I\lal'inhas, refundindo-se com a
Academia Militar em huma só; e tendo eu de
expedir ordens aos Lentes Frei Pedro de Santa
Marianna, e Coroneis João Paulo dos Santos
Baneto e nlanoel José de Oli"eira, para forma
rem o projecto da reforma dos ESlatutos pro
prios par as differentes armas ~lo Exercito: cum.
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pI:e-me solicitar de V. Ex. a nomeação de duas
ou mais pessoas para, em commum, trabalha
rem com os acima mencionados naquelle Pro
jecto de reforma; dando-se por este modo exe
cução á Lei de 15 de Noyembro deste anno, que
autori~a o Co verno para o fazer: ficando eu em'
consequencia á espera da deliberação dfl V. Ex.,
afim de me dirigir cm tudo qnanto a este respei
to tcnho de ordenar. Deos guarde a V. Ex. Paço,
em I de Dezembro de IS31. - Manoel ria Fon
seca Lima e Silva. - Sr. Joaquim José Rodri
gues Torres. - Acll(L·se 1/0 Dia/'io Ftuminense n.
151, voto IS.

AVISO DE 1 DE DEZEMBRO.

lmp. avulso.

IlIm. e Exm. Sr. - Reconhecendo-se, pelo
exame a que se procedeu, ni!S contas dallas pelas
Adl1lini trações dos cortes de madeiras nessa Pro
vincia, e no Districto de Campos, e nas do cus
teio das embarcações empregadas na conducção
das madeiras, nell~s promptificadas, haver exce
dido a despeza do primeiro ao valor das mad.ei
ras recebidas desde SeLembro de 1829 a Junho
da corrente anno, a somma de 12:S67:t/J776 1'5. ;

e a do segundo, de Junho a Dezembro do anno
passado, a quantia de 2:559.tb3g5 rf., e sendo
portanto evidenLe não convir aos interesses da
Fazenda Publica a continuacão de semelhantes
estabelecimentos: manda a Regel1cia, em nome
do Imperador, ~Jne cessem desde já os respecti
vos trabalhos, e se suspenda a remessa das con
signações com que erão suppddos pela Inten
dencia da l\J 3rinha, procedendo-se á competente
arrecadação de todo; os utensis e mais objectos
a elles perren,~entes, depoi de competentemente
relacionados, e dando- e conta do numero de
páos que existirem promptos ou derrubados, tan
10 no lugar do cmbarque, como no do córte,
afim de se provi::lenciar sobre o destino que de
vem ter, rcstituiudo-se a esta CÔltc os escravos
d'a Naç'ío que se achão no serviço da barca na
quelle Districtn. O que participo a V. Ex. para
sua illLelligencia e execução, no que respeita a
essa Pro,'in~ia. Deos guarde a V. Ex. Palacio do
Rio de Janeiro, 'em o lO de Dezembro de IS51.
- Joaquim José Rodrigues Tones. - Sr. Vice
Presidente lia Proviucia do Espirito Santo.

Ne ta mr.sma conformidade e data se ofliciou
ao Intendente da Marinha desta Côrte, e ao ofli
cial C'ncnrregado' da adminisLI'ação do córte de
madeiras em Campos. - lielta·se no Dim-io Flu
mineI/se n. I {~6, vai. IS.

AVISO DE 1 DE DEZEilIBnO.

Manuscripto authentico.

EXIl1. e Revm. SI'.-A Regencia, em nome do
Imperador, manda remellel' a V. Ex. o requeri
mento incluso de A.nacleto Fragoso de Rh'ldes,
queixando-se dI! ter sido insultado pelos Semi
naristas do Seminario de S. Joaquim, afim de
V. Ex. dar as providencias necessarras, não só

para serem punidos os motores daquelle insulto,
como para que se não repitão actos semelhantes;
e se os estatntos da casa não providencião a tal
respeito, então V. Ex. participe por esta Secre
taria de Estado para se mandar proceder judicial.
mente contra os delinquentes. Deos guarde a
V. Ex. Paço, em 29 de Dezembro de IS51.-Dio
go Antonio Feij6.-Sr. Bispo CapeIlão-l\lór.
Aoe!la-se cl fl. 140 v. e 141 do tit'. 1 Ioda Seeret a.
l-ia da J LLstiça.

Por aviso de 7 se deu direcção a c,~te negocio
pelo l\iinistro do Imperio, por se achar o Semi
nario sob a sua inspecção.

AVISO DE 2 DE DEZEMBRO.

lmp.avnlso.

Partindo nesta.occasião para esse porto a corve
ta Sete de A h/'il, commandada pelo Capitão Te
nente Joaquim Leal l?erreira, afim de rendê-lo
nessa Estação, previno a Vm. de que, no caso
de achar-se fazendo ahi as vezes de Intendeote
da Marinha, conforme se lhe ordenára no impe.
dimento do. Capitão de lUar e Guerra José Perei
ra Pinto, deverá entregar semelhante commis
são áquelle Capitão Tenente, e voltar ao com
mando da corveta Defensora, a cujo bordo rece
berit nessa Cidade, além dos passageiros que ora
daqui vão na Sete de A bl'il, o Presidente nomeado
para a Provincia do Pará, e os Commandanles
das Armas lambem nomeados para esta mesma
Provincia e para" a do Maranhão, seguindo em
direitUl'a a este ultimo porto, 'donde, deixando
as pessoas para elle destinadas, partirá, sem pel"
da de tempo, com os que se dil'igem para o Para,
e ahi ficará estacionado ás ol'dens do Presidente,
até ulterior deliberação. A Regencia, rm Mme
do Imperador, confia do seu reconhecido zelo,
intelligencia e paLriotismo, o melhor de empe
nho da sua Commis~ão. Deos guarde a Vm. Pa·
lacio do Rio de Janeiro, em 2 de Dezembro de
IS51. - Joaquim José RO:lrigues Torres. - Sr.
Pedro Ferreira de Oliveira, Capilão-Tenenle,
Commandante da corveta Defensora. - Aclla-se
no Dia/'io Fluminense n. 147, voto IS.

AVISO DE 2 DE DEZEMBRO.

lmp. avulso.

Devendo o brigue Ca.boclo partir brevemente
para esse porto, afim de rendú nessa Estação a
coneta do seu com mando, previno a Vm. de
que, logo que o dito brigue ahi aparte, devera
Vm., sem perda de tempo, fazer-se á "éla para
esta Côrte; pal'a cujo efI'eito se faz nesta data a
con veniente participação ao Presidente des~a

Provincia. Deos guarde a Vm. Palacio do RIO
de JaneÍl'o, cm 2 de Dezembro de 1831. - Joa
q.uim José Rodrigues Torres. - Sr. José Joaquim
Raposo, Capitão de Fragata, Commandanle ~a
corveta Regenerarão. - Aelta·se no Diario FlllInI·
nense n. 147, vol. IS.
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AVISO DE 3 DE DEZEMBRO.

l\lanuscril'to authentico.

A Regencia, em nome do Imperador, a quem
foi presente n officio de V. S., do 1° do corren
te, Jando parte da maneira criminosa por que
forão substituidos POI' pretos ladinos os Africa
nos buçaes que, no acto da visita da entrada do
bergantim Torcato, V. S, communicou ter':'se
encontrado incluidos na matricula do mesmo
bergantim, ordena que V. S. declare os nomes dos
Gual'das que se acba Tão a bordo daqnelIa embar.
cação, e que ~ão eomplices neste delicto. Deos
guarde a V. S. Paço, em 5 de Dezemhro dc
J85J.-Diogo Antonio Feijó.-Sr. Lucio Soare~

Teixeira de GOll~êa.-Aclta-seá {l. 141 v, elo /i'O.
1 I' da Secretaria da Justiça. .

AVISO DE 3 DE DEZEMnno.

l\Ianuscripto allthcntico.

A llegencia, em nome do Imperador, manda
remellel' a V. S. o omcio incluso tio Juiz da Al
fandega desta Cidade, em que uú conta da ma
neira por que forãn substitui dos por pretos ladi
nos os Africanos buçaes que a bordo do bergantim
Torc'lto forão cncnntl'a<!os no acto da visita da
eutra,la, bem como todos os mais documfmtos a
qnc o mesmo Juiz se refere, para mandaI' proce
der contra os ladrões que l'urtúrão estes misera
veis para se subtl'ahirem á pena da lei, e todas as
mais pessoas que fôr.em ()nmplices neste delicto,
dando afinal conta desta diligencia. Deos guarde
a V. S. Paço, em 5 de Dezembro de I851.-Dio
go Antonio Feijó. - SI'. José Paulo de Fi"ueirôa
Nabuco Araujo.-Aclta-se á {l. 142 do liv.o 11° da
Secretm-ia ela Jllltiça.

AVISO DE 3 DE DEZEMBRO.

IIlanllscripto authcnlico.

Acabo de I'eceber o omcio de V. Ex. em que
insta para que.as causas dos subclitos da FI"ança
sejão sempre remeltidas ao mesmo ~1agistrado,

pal'a assim evitarem taes demoras com que são
vexado~, . Ao Governo do Brazil, bem como a
toda a naçãe, são visiveis os males resultantes do
processo actual, e que só podem terminar por
meio de disposições legislati,'as que estão fôra do
seu alcance. As leis tem marcado os iUagistrados
que devem julgai' certas causas e o meiJ de os
substituir; fazer o contrario, se não he crear Jui
zes de commissão, he sem duvida violar a lei, e
quem quizer residir no Brazil deve necessaria
mente sujeitar·se a el1a; nem o Governo Francez,
sabio e justo como lIe, poderia toroar escandalo
de que os seus subditos soiTressem no Imperio
os me mos' ollvenientes que soiTrem os nalu
raes IlelIe, huma vez que o Governo se presta,
como tenho assegurado a V. Ex. , a fazer da sua
parte .todos os esforçes para que 09 processos se
abreVIem quanto fór compathel com as leis que
os regulão. Siuto sobremaneira não poder

TOMO TU.

concordar com V. Ex. no expediente lembrado;
mas posso assegurar-lhe que serei incansa'·el em
promover a administração da justiça aos subdi
tos da França, como faço aos do Imperio. Dens
guarde a V. Ex. I'aço, em :; de Dezembro de
1851.-Diogo Antonio Feijó.-SI·. Eduardo Ile
POlltois. -Acha·se ti {l, 142 do /iv. 1,1 0 tia Secre
taria ela J usti(.a.

AVISO DE 3 DE DEZJ!MBRO.

l'oIanuscripto authcntico.

Já pensan ultimada a causa de 1\1r. Bistcis,
que, pt:lo encarregado de Negocios da Franç,I.
se me ass~guI'a durar dezenove mezes; cumpre
que V. S. participe, ColO toda a brevidade, o es
tarlo do proccsso e causa da (Iemora, e que pro
mova () seu adiantamento qu;into fôr possivel.
Deos guarde a V. S. Paço. em 5 de Dezembro
de 183L-Diogo Antonio Feijó.-Sl'. Jo.é Pau
lo de Figueiróa Nabuco Araujo. - AC//{( se á {l,
142 do liv. I I· (ia Secretaria da Justiça.

AVISO DE 3 DE Dn.zE~mno.

Imp. avulso.

Exm. e Uevm. Sr.-Tendo sidn as Ordens Re
ligiosas em ~eu principio o asylo da virlllc!e, e
onde a sociedade e!Jri tãa, ()rnesmo a civil, tem
encontrado tantos homens distinctos que muito
a tem coadjuvado, com o tempo se tem cllils I'e
sentido dos defeitos a que e:tão sempre expostas
a.s obras humanas. E querendo a Regencia, em
nome do Imperador, concorrer quanto em si
cabe para o melhoramento das ditas orden~, des·
truiudo-se os abusos ne1las introduzidOS, refor
mando-se alguns dos seus estatutos c regularncm
tos interno.s que não estejão em harmonia con
as circumstancias actuaes, consente que V. Ex.
exerça, para com as referidas Ordens, tOlla a ju
risdicção espiritual e economica ncccssaria para
o mencionado fim. O que participo a V. Ex, para
sua intelligencia. Deos gnarde a V. Ex. Paço,
5 de Dezembro de 1851.-Diogo Antonio Feijó.
-Sr. Arcp.bispo ue Tal'ço, Nuncio Apostolieo 
Acha se ti {l. 15~ v. e 155 do tomo 4° das lIfemo/'ias
Histol'ica3 e Politicas da Pl'ovincia da Ballia, pOJo

.decio/i.

AVISO DE 3 DE DEZEMBnO.

Imp. avulso.

Havendo o Governo de Sua l\lagestaJe o Im
perador ordenado aOS Presillentes uas Pro ,·incias
que contribuem para o pagamento da divida ex
terna deste Imperio que, no caso de lhes não
ser possivel remeUer, sem grande desvantagem,
sllas respectivas quotas em letras de cambio a
favor dos contractadores de nossos emprestimos
contl'allidos na Praça de Londres, fizessem as
remessas em algodão de boa qualidade, consig
nadas l.t casa de Vms. nessa Praça; tenho que
dar-lhes, de accordo com o Sr. Samuel Pbilipps

75
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desta C itla lle, as seguinte~ instrucções 30hre tal
objecto:

Farúõ Yms. o competente seguro log'o que re
cebão aviso ue qualquer remessa, e tratando de,
pois de cITcctual' a \'en(la, da maneira a mais van
tajosa, consel'varáõ em seu poder o liquido pro
dueLo para entregar na proximidade do ,'enci
mento dos dividendos dos referidof. empresti
mo::, -- 1° de Abril ao 1° de Outubro de cada
anHO - aos contractaclores dellcs ~aLhan l\leyer
Rothschild, e llazelt Colrin Cmwffol'd eCo. ,
Fletcher Alexantlel' e C,, e Thomas Wilson e C,,
Caos quaes em tempo pl'Opl'ÍlJ farei o's necessarios
avisos) na proporção de cinco por OilO, isto IIe ,
cinco partes ao pl'Ímeiro e tres ao segundos; exi
gin do dclles tres \'ias de recibo, das quaes em' ia
rúõ duas ao Ministro c Ser,retario de Estado dos
Negoeios da Fazenda deste Imperio; e sem que,
pela entrega aos mesmos contractadores, perce
hão Vms. cornmissão alguma.

Acontecendo que, em resperas- do vencimento
dos juros dos em.prestlmns, Vms. tenbão em ser
alguma por<;ão de algodão, de que não possão
dispôr sem prej uizo para o Bra'dl, Vms. adian·
tal'áõ dous terços do respecti 1'0 nlor ao men
cionado Rothschild e Bazett e seus Sooios no
empresLimo, na proporção estabelecida de cinco
á<jnelle c tres !l estes, lançando cm debito do Go
verno o competente juro: avanço este que cons
tantemente tem praticado com o mesmo Gover
no o dito RothsehHà,

Fica cntenuido que, por todo o tempo que em
suas mãos parar qualquer quantia de conta do
Governo do Brazil, Vms, lhe ahonarilõ o jlll'O de
estylo nessa Praça.

Tomando Vms. em eonsideração que só nas
épocas acima fixadas se faz preciso ó producto
das vendas que tiverem de efi'ecLuar. he obvio
que. raras "ezes ter~o de fazer sacl'iÍ1cios para
l'eahsa-Ias com breVidade; antes pelo contrado
estarão muitas vezes no caso de podei' espaça-las,
sempre que por hum calculo p~udentehouverem
esperanças de melhoria de preço.

. O Govcrno.Imperial, d:ndo a Vms, a pl'eferen.
Ola nestas novas transacçoes cm que vai eutral'
con idera-se com direito a esperar que Vms. s~
não pouparúõ a esforços para o bom desempe
nho dellas; con'1'idando-os assim a emprehen
der maiores neg'ooios com a sua casa, Ocos guar
de a Vms, Palacio do Rio de Janeiro, em 3 de
Dezembro de l85 I. - Bernardo Pereira de Vas
conce1los. - SI'. Samuel Philipps. - Londl·es.
A cha·se no Dial'io Fluminense n, 139, vol, IS.

AVISO DE 3 Dll DEZEMBRO.

lmp. avulsl),

Sendo indispensavel, pal'a evitar o risco que
correm ?s ~avp,gantes que demandão os portos
das P~'ovlOClas ~o Cearú, Maranhão e Pal'ú, que
no~ (11 ver~os !)arxos que neUes ha se eolloquem
b?laS que mdlquem os perigos de que se deve fu
gu': e considerando a Regencia, em nome do
Impcrador, que Vm., em razão de sua intelligen-

cia e da pratica atlquirida tia navegação daquel_
les portos, se acha sufficientemente habilitado t

assim para dirjgir a conslL1ucção das ditas boias t

como para verificar a sua collocação: ha por
bem encarrega-lo de tão interessantes trabalho~l

nos qnaes Vm. deverá quanto antes dar princi
pio, partindo sem demora para Pern<lmbuco,
em cujo Arsenal poderú eIfectuar-se aqueLla cens
trucção de1Jaix.o de sua immediata direcção, para
o que se expedem as con venientes ordens ao Pre
sidente respecti vo, de quem Vm. deprecará os
precisos auxilios ; devendo, depois de concluidas
ali uS boias, seguir para o Ceará a assenta-Ias
nos pontos convenientes, para cnjo effeíto reque·
l'erá igualmente do competente Presidente os
indispensa 'eis SOCCOI'l'OS que lhe serão prestados
em conformidade do que tambem sc lhe ordena;
o que findo, Vm. dará conta a esta Secretaria de
Estado com declaração das despezas feitas, ou de
quaesquer embaraços que oecorrão, afim de se
providencial' tiobre o modo por que convirá con
tinual' a sua commissão para o l\laranhão e Pará;
ficando Vm.•na intelligencia de que, emquanto
residir em Pernambuco, promovendo a mencio
nadn constl'Ucção, não perceberá outra yontagem
além do simples soldo de sua patente, pago pelos
cofres da Pl'Ovincia; e de qne, quando seguir
para o Cearú, a Regencia deixa ao arpiLI'io do
Presidente desta Provincia o marcar-lhe os ven·
cimentos que pela natureza do seu exercicio lhe
oompetirem; esperando a mesma Regencia do
seu zelo e patriotismo o melhor e mais bre"e
l'csnltado da importante commissãl' que lhe con'
fia. Ocos gual'dc a Vm. Paço, em 3 de Dezem
bl'O de 1831. - Joaquim José Rodrigues Torres.
- SI'. Joaquim Lucio tie Araujo. -'Aclta-se fiO

Didl'io Fluminense 11. 159, vol. 18.

AV!50 DE 3 DE DEZE~mRo.

Imp. avulso.

Illm. e Exm. Sr, - Foi presente ú Regeneia
a participação da Sooiedade Federal dessa, e
posto que os fins da mesma não sejão prohibitlos,
com tudo não deve dissimular-se que póde pro
duzir mui serios inconvenientes, aUento o estado
de desconfiança dos Povos, falta de luzes necessa
rias para crearcm-se desejos de reformas, que,
principian(lo por pretenções legaes, acabã~ de
ordinal'io por violencias, com que hum partIdo,
ús vezes bem pequeno, quer impôr a Lei á maio
l'ia: a Regeneia, em nome do Imperador, espera
do seu oonhecido patriotismo e zelo pela caUsa
publica que vigilante observará que a mesma
Sociedade não se deslise de seus fins, e que
V. Ex. procurará prevenir os males que p.ossão
o('correr da dissidencia das opiniões e partld~~,
e em hum tempo em que tanto con"ém a UOlao
de todos os bons Brazileiros para o rcm- e aOS
iuimigos intel'Oos, e fazerem huma barreira il'l'~'
sisti"cl aos externos, que só esperão a nossa d!·
visão para seus fins, e qne tanto se congratulao

com algumas oommoções insignificantes, mas
que não deixão de manchar a gloria do dia 'l de
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Abril. Deos guarde a V. Ex. Paço, em :3 de De
zembro de 185 lo - Diogo Antonio Feijó, - Sr.
Presidente da Proviccia rIe Pernambuco. -Acha·
se 110 Dilt1'io Fluminense n. 1 ~I, vol. IS.

AVISO DE 3 DIl DIlZIl~mno.

1mp. avulso.

O objecto da commlssao para que Vm. fôra
nomeado, rela Repartição de Guerra, 1Ie rI' aCi
dade de Cabo-Frio examinaI' as obras indicadas
na inclusa J'ep,'esentação do Tenente-Cnronel
Miguel Joaquim Prestes, e sobre cuju utili,lade'
informe aCamara nlunicipal daquella Cidade no
alicio original tambem juuto, devendo depois
prestar tum cÍl'culDEtanciarlo l'eIatorio a tal res
peito, apresentando com elle o orçamento da
despezaa que poderJõ montai' semelhantes obras,
com declaração dos artigos que possão obter-se
no lugar,.e dos que ali não haja e devão daqui
ser fornecidos; ficando Vm. na intelligeocia de
que coo vém apresentar·se ú sobredita CallJara,
para della obter os esclarecimentos e auxilios pre
cisos para o melhor e mais b.·el'e resultado da
sua com missão. Deos guarde a Vm. Paço, em
5 rIe Dezembro de IS:31. - Joaquim José Rodri
gues Torres. - Sr. Henrique Luiz Niemeyer
BeJlegartie. - Acha-se no Diario Fluminense n.
148, vol. IS.

A.VISO DIl 3 DE DEZEMBnO.

Imp. 8 vulso.

Convindo ao serviço nacional que na Capital
da Provincia de S. Pedro do Rio Grandc do Sul
persi~ta hum 01Iicial da Armada, não só para ser
exv1usi vamente' encarregado do melhor e mais
economico apresto da8 barcas que neJla se devem
conservar armadas, na fórma da Lei, mas tam
bem pal'a cuidar na boa arrecadação dos objectos
pertencentes ú Repartição da 1\1ariuha, que ali
existirem, assim como na conservação das bar
cas desarmadas.; desempenhando ao mesmo tem
po qualquer diligencia de que o Goveroo o in
cumba, em beneficio da navegação naquella in
teressante Pro vincia; e considerando a Regen
cia, em nome do Imperador, que Vm. está no
caso de bem desempenhar semelhantes commis
sões, tanto pelos conhecimentos locaes que jii
tem da Provincia, como pelo seu reconhecido
zelo, intelligencia e patriotismo: ha por bem
nomea-Io para ellas, ordenando em consequen
cia que Vm. parta quanto antes para o seu desti·
no, onde, ~ogo que chegue, se apresentará ao
Pl'esidente; ficando prevenido de que por ora
não percebe['ú outra vantagem além do simples
soldo da sua patente, que lhe deverá ser pago pe
los cofres da ProYincia, para cujo eifeito se exige
nesta data a expedi9<iO das ordeus necessarias
pelo Thesouro Publico. Deos guarde a Vm. Pa
ço, em 5 de Dezembro de 1851. -Joaquim José
Rodrigues Torres. - Sr. Antonio Joaquim do
Couto. - Acha·se no Di"!'io F-luminense n. 149,
vol. 18.

DEcnETo DE 5 DE nEZE~!llno.

I ::np. avul~o.

A Regeocia, em nome úo Imperador o Sr. D.
Pedro II, em observaneia do § 5° elo art. J5.,
cap. 5° da Carta titl Lei tle 15 de r-ovembro elo
corrente ann o, que orça c fixa a receita e despp,
za do Imperio para o anilO financell'o do )0 de
Julho de )852 ao ultimo de Junho de 1855:
manda que se sllpprimão, desde jil, os Comman
dos de Armas das Províncias de S. Paulo, Goyaz,
Minas Gcraes, Espirito Santo, Sergipe, Alagôa'S,
l'arahyba, Hio Gr,lOdc do Norte, Cear!1 c Piauhy;
as gratificações dos Commandanles Militares das
Villas de Santos, S. Sebaslião" Parauuguil, e ou
tros lugares semellJautes, c dos fortes denomina
dos BerLÍó"'a Forte Augusto e ILapema. O Con
selho Supr~~() i\lilitul' o tenha assim entend.ido
e o raça executai' com o tle pachos necessal'lOs.

Paç-o, em 5 de Dezembro de 1851, I ÚO da Il~

dependencia e do Imperio. - Franelseo de L!
ma e Silva. - José da Costa Carva,lho. - Joao
Braulio iUoniz. - i\lonoel da Fonseca Lima e
Silva. .:- Ach,,·se no Dial'io Fluminense 11. 14L,
vol. 18.

Ao VISO DE 5 DE DEZEiIlBnO.

Imp. avulso.

A Regencia, em nome do Imperado)', manda
remetter a Vm. o requerimento incluso de Paulo
José Rangel, queixando-se de Vm. o querer obri
gar a servil' nas Gl~ardas ~acionae~, quando o
supplicante nem liberto aJUda esla: e !ta por
bem que Vm. se abstenha de proferir despachos
como o de que trata o do requerimento iunto do
supplicante, na certeza de que qualquer pessoa
tem direito a requereI' o que lhe fór a bem; e
ficantlo na intelligeneia de que o sl1pplicante, at
tentas as suas circumstancias, não deve ser obri
gado a prestar serviço publico. Deos guarde a
Vm. Pnlacio do Rio de Janeiro, em 5 de Dezem
bro de 1851. - Diogo Antonio Eeijó. -SI'. Juiz
de Paz Supplente da Villa de nlagé. - Acha·se
no Dim'io Fluminense n. 158, vol. 18.

AVISO DE 5 DE DEZEMnnO.

1m p. avulso.

Constando, pela parte do Carcereiro da Cadêa
desta Cidade, que as desordens que ultimamen
te ali houve praticadas pclos presos, na cêrão
em parte dos proc~dimentos que ti verão alguu~

Guardas 1\1unicipacs com duas mulbel'es que ali
sc dirigirão a fallar aos mesmo~ presos; c con
vindo regular o serviço da guarda ali estacionada
de maneira que se não renovem para o futuro taes
scenas: a Rcgencia, em nome do Imperador,
ha por bem que Vm. faça lembrar aos Comma~

dantes da referida Guarda que para esse fim mUI
to deveril cooperar a regularidade da coodue~a
dos Soldados até para n<io manchar-se a glol'la
por elles adq~irida á custa ae tantas fadigas c sa
crificios. Deos guarde a Vm. Paço, em 5 de De-

,3'"
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zembro de 1831. - Diogo Antonio Feijó. - Sr.
Manoel Antonio Airosa. -Aclta-se 110 Diario Flu
minensé n. J 59, vai. J 8.

AVISO DE 5 DE DEZEMBRO.

Imp. avulso.

IIlm, e Exm. Sr. - Em consequencia do Ad
50 do I ° do corrente, dirigido por V. Ex., se tem
expedido aS mais tel'minantes ontens ao Juiz
pela Lei da Villa de lUaricú, sobre o Processo e
pl'i.ão dos assassinos do francez Pedro 1'olony,
podentlo V. Ex:. assim certificar ao Encarregado
ue Nel;oeius da França que o Governo tt:1l1 tum
bem tomado todas as medidu5, não ~ó para a per
feita seglll"3nça de todos os habitantes de,te Im
perio, como para a prompta punição dos de
lictos; e que niio deixará de filzer re5ponsa vel as
Autori,lades respectivas logo que eheguc ao seu
conhecimento faltas ou omissões por ell<Js prati
cadas a tal respeito. Deos guarde a V. :Ex. Paço,
cm 5 de Dezembro de 1831. - Diogo Antonio
Feijó. - SI'. Francisco Cat'l1eiro de Campos, 
A elia-se no Dim'io Flfl11linelUe n. J 39, 'Cal. J 8.

A"ISO DE 5 DE DliZlmnRO.

Imp_ avulso.

Convindo, na confol'lnidade da Ld novissima
de J:'I (le Novemhro proximo passado, proceder
se quanto ahte~ Ú reforma e reducção do Arsenal
do Exercito, e org'anisar-sea'lncl1e etitabelecimen
to de maneira quc possa ser realmente ulil e in
teressante á Nação, sem augmentar o numero e
ordenallo do~ seus respectivos empregado~ : de
terminou a Regencia, em nome do Imperador,
que buma commissão ael hoc, Gomposta de Vm.
como Inspcetor do Arsenal, do seu Ajudante o
Major Jo é de Vaseonccllos IUenezes de Drum
monrl, e do 1° OmciaI da Contadoria da Junta do
mesmo Arscnal José de Cuperlino Ferreira, e
que ora serve de Contador, procede~se a tomar
effectil'os os fins daquella Lei, formalisando hum
plano geral, pelo 'lual se regulem os respecth'os
lrahnlhos, tanto do Arsenal tia Côrte, como da
'IneHes que se elevem mandar consenal' ou crcar
Das outras Provincias do Il11perio, que derem
ser designa~os pela mesma commissão; cumpre
me portanto commuuic .. -lo a Vm. , aOm de que,
de accordo com os dous outros membros, tendo
muito cm vista o mais simples e regular syslcma
de contabilidade, para com facilidadc se poder to
mar conta aos Fieis, AJmoxarifes, c t\lcslres- das
officinas, e veriOear-se o emprego da materia pri
ma :'1 face elas peças manufacturadas, e outrosim
a distribuição elas elasses, compra de genel'os,
fornecimentos, arrecada\,ão, e fiscalisarão de tu·
do que fô.r concernente ao dito estabelecimcnto,
haja de apresentar, dentro de hrere prazu, o in
dicado Plano, para que, obtendo a approl'açâo da
Regencia, se expeção logo as n(~cessarias ordens
para scr posto em exeeução.

Indicando o Go,'erno os objectos mais salien
tes sobre os quaes póde a commissão huscal' os

~eU5 trabalhos, não lhe tolhe o aIlresenlar ludo
quanto entender ser melhor e mais con"eniente
ao bom an1amento daquelle estabelecimento, e
a melhor economia lIa Fazenda; antes cspera do
seu zelo e conhecimentos fIue darú a este objecto
hum tal desern'ol vim~nto, que muito tenha o
me5mo Governo de louvar-lhe. Deas gual'lle a
Vm. Paço, em 5 de Dezl~mbro de 183 lo - Ma.
nocl da Fonseca Lima e Si! va. - Sr. João Paulo
dos Santos Barreto. - A cita-se 110 Dial'io Flumi
nense II. 1Lí5, vaI. 18.

N. B. Nesta COII t'Jrrnidade se escreveu ao "
Official da Contadoria do A.rsenal do Exercito
José ue Cupertino Ferreira, e ao Major José de
Vasconccllos l\lenezes ue Drummund.

AVISO DE 5 DE DEZEMBRO.

lmp. al'ulso.

Constando a Regencia que 05 Tenentes Anto·
nio Joaquim Baecllal', João do Reg? Marqu~s,

Fl'ancisco Joaquim Bacellal', Canclldo ~orell'~
lUonteÍl'o e os sc"undos Tenentes Banana Jose'o . hFerreira e José Joaquim de Pan'a, que se a~ áo
presos ha mais ele llotls mezes, ainela não tcm res·
respondido a conselho de guerra: manda, em nome
do Imperador, queV. S. detcrmineao AuditOl'das
Tropas e a seus adjuntos que dêm andamento ao
proeesso destes Olliciaes, com prefercnci? a OI~I~O
aJ"um afim lle ([ue, sendo criminosoõ, so ofiraoo , _
a pena qlle a Lei lhes im[! UZCI', e innocentes,nao ex·
perimentem os il1l:ommodos de huma I"'olongada
custodia. Deos guarde a V. S. Paço, em 5 d.e De
zemhro ue l85}. - Manoe1 da Fonseca Lima e
Silva. - SI'. Antero José Ferreira de Brito.
Acha.se no Di(/l'io Flumillcnsen. 148, vai. lS.

AVISO DE 5 DE DEZEMBRO.

MaDuscripto aUlhcntico.

lUanda a Regencia: em nome do Imperador,
que V. S. i'1forme com seu parecer: ,0, em nome
de quem são conccclidas as cartas de seguro, e
em que lei he fundado o uso de se passal'cm de
baixo dó nome qualquer que elIe sl::ja; 2°, se as
cartas de se"ul'o são consideradas como graça ou
gal·anLia. lc;al; 3°, paI" que motivo passão p.cl~
Chancellaria da Relaçii o e não pela do I01pel"lo,
ouvindo V. S. tambem a Relação, se lhe pare
ceI', soure este objecto, e dando de tudo couta
com bred ·Jade. Ocos guarde a V. S. Paço, .~~l

5 de Dezembro de J831.-Diogo Antonio ~tIJO'
- Sr. José Paulo de Fi"ueil'âa Nabuco ArauJo.
Adla-,'o d f!.. 142 V. d~ liv.- J 1° da Socrotaria da
Jus/ira.

PORTARIA DE 5 DE DEZIIMDRO.

lIIaultseripto aulhcntico.

Sendo presenle ú Rcgencia o offieio da Cama
ra Municipal de ta Cidade, de 5 do corrcnte, .que

. L maacompanhou a escusas de Pedt'o de AraUJO 'd
e neginaldo Jo!'é Feijó, chamados aO cargO c
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Juizes de PaI:, escusas que el1a não quiz aceitar,
e !obre que pede providencia~: manda a mesma
Regencia, cm nome do Imperador, pela Secre
taria de E~tado dos Negocios da Justiça, respon
der li referida Camara, que julga a'ttendil"Ci~ as
razões u\legallas pelos eleitos. Palacio do Rio de
Janeiro, em 5 de Dezembro de 1851. - Diogo
Antonio Feijó. - A cha-,'e á {l. 145 dr) Liv. I J
da Secretariei da Justiça.

A VISO DE 5 DE DEZEMBno.

Jmp, amlso.

IIIm, e Exm. Sr. - Acootencendo que O Pra
tieante do Quartd General 1.uiz José da Fonseca
Ramos fosse nome,\l]o pelo Commandanle da
Esquadra n. 28 da freguezia do Sacramento para
enll'ar de guarda, ameaçando-o com prisão,
quando se oão prestasse, apezar de lhe represen
tar o dito Ram05, que tinha de comparecer na
sua Repartição: e >endo .-lesagra,la\'el e injusto
que um indilciduo seja punido pOl' não cumpriL'
impossibili,lades: espero que V. Ex. se sin'a ex
pedir as suas ordens, afim dtl qlle os empregados
ciYis do referido Quartel General não sejão de
talhados para scniço nac[nelles dias cm que es
tivel'em de obrigação lia sua R{;partição. Deos
guarde a V. Ex. Paço. em 5 de Dezembro de
1851. - nlanoel da Fonseca Lima e ::;ilva.
Sr. Diogo Antonio Feijó. - Acha·se 110 Dial'io
Fluminense n. 145, 'Vol. 18.

A.VISO DE 5 DE lJEZmmRO.

Imp. avulso.

Comquanto parecessem li Regencia, em oome
do Imp"rador, attendiveis os motivos que indu
zirão a V. S. a l.irigil·' me o seu officio do lodo
corrente mez, peclillllo instrucções que mostrem
especificada mente as funcções e 3Uribuições do
commando das Armas da Côrte c Provincia do
Rio de Janeiro, de que se acha investido: man
lln toda da a mesma Regencia declarai' a V. S,
qne, não exi tinllo :.lil da a Lei regulamentar de
que faz menção o art. 150 do cap. S·, do lil. 5°
da Conslituição do Imperio, tão necessaria para
pôr de accol'do a disciplina do Exrrcito e'n todos
os sens ramos de administraç,io, c da qllal derem
deril'ar tOllo~ os regulamentos e i115 II ucçõcs que
di"'ão respeito ao Exel'cilo, seja con 'idel'ado em
"'e~al e cm hum Corpo, stja tliviJido em g'ual'
~ições de Prol'incias, não póde o Governo alle
rar o que se acha c tnheleGido e até agnra em Yi
gol' ticerca- de ohjeclos tacs, c nenllUm outro
meio tem V. S. de bem uesempenhal' os encargos
!la sua commis~ão, que não . ejlio o marcados
nas ordens, regulamentos e L(,is exi-lentes, e
que s.e não apponhão ao~ pl'incipios con5litucio
naes, Pelo que rr.speita porém ao escruplllo que
V. S. apresenta como de gral1lle peso e conside
ração. para deixaI' de exigir de üffióaes do Es
tauo-Maior·General mais anligos e de maior grrr
uuação ii sua no Exercito, subordiGação e C'lJc-

dic[)cia ás suas ordens, na qualidade de Com
mandante das Armas, elle se desvanece logo
.que V. S. I'cllicta que, pertencendo ao Poder
Executivo, na fórma do § 5° do art. 102, do
cap. 2° do til. 5° da Costituição do Impedo, a
nomeação dos' Commandante.; da força de terra
e mal', e tendo V. S. mereci tIo a escolha para
Commandar a força da Côrte e Provincia do Rio
de Janeiro, não he ao seu po to militar no Exer
to a quem semelhantes Officiaes Superiores em
graduação d:io deferencia, e e~tão subordinados,
mas ao Commandante das Armas do lugar em
que resÍLlem : c se aos Commandante ele Praças,
na conformitla de do § 12 do cap. 18 do Regu
lamento de 'Infnntaria de 18 de Fcyereiro de
1763, se mandão obedecer qU3esquer Officiae>,
app.zar lIc sua mais elevada patente, com quanta
maior razão oão devem ser subordinados aos
Commandantes das Arma', que em tal c'llego
ria, e muito maior, são considerados, ú ,'i:;ta das
disposições do Decreto d" 11 dr: Setembro de
1762, c e~peeialmente tio de 29 de Outubro de
I tJ07, que faz estes superiol'es ltljllelles. Eis quan
to POI' agora tenho de comnmnicar a V. S. em
solução ao seu citado alicio. Deos guarele a V.
S. Paço, em 5 de Dezembro de 185 I. - Manoel
da Fonseca 1.ima e Silva. - Sr Ar,tero José Fer
reira de nritu. - Acha-se 110 Diario Fluminense
n. !lj5, voto 18.

AVISO DE 5 OE DEZEMBnO.

lrnp. avulso.

Acbando-se OGOTerno autol'isado pela Lei de
15 de NOTerubro proximo pa sado para proce
ceder ás con "eu ientes reformas nos Hospitaes
l"lilitares permanentes, e mesmo a sulJ litni-Ios
pelo's regimentaes; e reconhecendo elle por longa
expel'iencia a vnntagcm que estes tom sohre 1I1J1lel
les, não só quan.lo ú economia da Fazenda Nacio
nal, 80mo a respeito do welhol' tratamento dos
militares enfcl mos; e aioda mais, pela actua Ire
ducção do Excrcito: re oh eu portanto a Regen
cia, cm nome do Imperador, pam tomar effecti
TOS os uteis fins daquclla Lei, manelnr nomear
hllma commissão de Faclllt:lli 1'0 haheis e intel
ligenles, para que, Ú I'i. ta ~lo Regulamenlo dos
H ospitaes Uegimenl3es de 1820, e dos Regimen.
losdo~Hospitaesi\lililare~ de 1805, 1815 c 1816,
e da dOlltrina~ dos mais ::clal'allos E'criptores
em tal objeclo I comp ndiando o que rôr mais
yantaj-J o, se forme hum Projecto de H.egulameu
to para o Hospilaes Regimentaes do Exercito do
llrazil, para o tempo de paz, e no de guerra,
para os Hospitaes interinos ambnlantc de cam~

panlw, podendo aprol'ei1al' para hum e oulro fim,
todo o matel'ial uctllalmentt: exislente n(js Hos
pitaes permanentes Militares; e como tenha a
ltegencia a melh Ires inform:tções tios aconteci·
l1Ientos prnticos e lheorico, zelo c patriotismo
de "m., honre pur bem 110mca-lo para e ta
com missão , assim C0lll0 o i\ledico Ago linho
Thomaz de AquillO, e o CirurgiÃO rorll1ado Clau
dio 1.uiz lla Costa, e na cerler.a de que as luzes
de Vm. e dos outros dous memhros escusão ao
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Governo marear pontos cardiaes sobro que ver
sem os seus trabalhos, todavia entende dever
chãmar a attenção da commissão aos objectos
seguintes:

1°. A localidade, arranjo e edificação dos
Bospitaes Regimentaes dentro, ou o mais pro
ximo possivel dos Quarteis dos Corpos a que
perteucerem, contendo alojamento para os Oli
ciaes e para as olicinas, iuclusive o dispensato
rio ou deposito defol'Decimento.

2°. H uma simples e clara escripturação, por
onde St:: possa conhecer a receita e !lespeza, e
tudo que diz respeito ú fiscalisação) para ter Iu
gar a responsabilidade dos funecional'Íos, decla
rando-se as épocas em que se deve proceder á
inspecção, e por quem, para que de tudo seja o
Govel'l1o informado.

5°. A convcl'liencia da applicação dos soldos
e elapes das praças que por doentes fôrem re
colhidas aos Hospitaes Regimentaes.

4°. Huma tabella clara e bem entendida das
dietas, que, cortando disperdicios, não damnili.
que a saude dos doentes por huma pratica mes'
quinha, nem prenda as mãos dos Facultativos na
administracão dos nccessarios alimentos.

5°. QuaÍ SCl'Ú mais preferi vel, se a manuten
ção de huma botica nacional, ou contractar com
hoticas particulares o fornecimento dos reme
dios; ti do mesmo modo, se a adop,iio de hum
formulario geral, ou deixar a therapeutica ú dis
posição das facultativos.

6°. O methodo de snppril' de I'emedios 05 Of
fieiaes que se curarem em seus Quarteis parti
culares.

7°. A Policia dos Hospitaes, DUlDel'O e qua
lidade dos empregos, obrigações, vencimentos e
:resp onsabilidades.

8°. E finalmente: hum moelêlo dos relatorios
das enfermidades reinantes, epidemicas e ende
micas, factos pathologicos notaveis, e grandes
operações que occonerem, ficando ao arbjtrio
da commis~ão propôr tudo o mais que julgar
conveniente á saude da Tropa.
• A' vista do expendido, espera a Regencia que
os trabalhos da commissão corresponderáõ ao
interesse que tem pela saude da Tropa e economia
da Fazenda. O que pal'ticip? a Vm. para seu CO"
nhecimcnto e execução, pela parte que lhe com
pete, recomendando-lhe a possiveI brevidade no
complemento desta tarefa. Deos guarde a Vm.
Paço, em 5 de Dezembro de 1851. -1\lanoel da
Fonseca Lima e Silva, - SI'. Christovão José
dos Santos. - Acha·se no Dia1'i7 Fluminense n.

.144. vol. 18.
Na sobredita conformidade se escreveu a Agos

tinho Thomaz de Aquino e a Claudio Luiz da
Costa.

ti.VISO DE 5 DE DEZEMBRO.

Imp. avulso.

"l\lostrando a experiencia que o Plano dos es
tudos da Academia Militar creada pela Carta de
Lei de 4 de Dezembro de 1810, aliás veneranda,
COlDO fonte, na qual até agora a Officialidade do

Exercito do Brazil tcm bebido os principias de hu
ma mais solida instrucção scientificn, não preen.
che todn via os luminosos fins a que se propo
zera, allenta a menos regular distribuição de suas
materias, carencia de outras, que o augmento
das luzes e conhecimentos scientificos hoje fazem
indespensa veis, o dispel'dicio de algumas repeti.
das, quando melhor economia de tempo e maior
aproveitanH~nto dos Alumnos, elles podem ser
instruidos em outras mais inlel'essantes e ana
Iogas á natureza das Armas a que pertencem:
rcsol veu a Regencia, na conformidade da Lei de
15 de Novembro proximo passado, mandar, em
nome do Imperador, proceder a hum novo PIa
no de estudos mais melhodico, e apropriado ás
IU2es do terúpJ, que deve começar a teL' elfeito
no futlll'o anno lectivo; e desejando a mesma
Regencia que a organisação de hum tal Plano
seja confiada a pessoas doutas e entendida;;, que,
tendo em vistas: 1°, a melhor distribuição das
materias para os differentes anilas do Clll'SO pro
prio de c'ada arma do Exercito, de modo que não
haja superabundancia ou superfluidade na parte
theorica; 2°, a multiplicação dos. exercicios pra·
ticos, época e tempo de sua duração, pal'a deHes
tiral'em os Alumnos a mnior vantagem; 5°, a
direcção e disciplina das Aulas rara que se não
introduza neHas a relaxação, e durante o curso,
os Alumnos Militares não pel'cão a necessaria
subordinação, origem de toda a ordem; 4° e fi·
nalmente, a indispensavel fixação elas bases da
organisação do Corpo de Engenheiros Nacio
naes, segundo o pede a boa divisão dos traba
lhos desta arma aos differentes ramos de que se
compõe, e bem assim a mais lucida distribuiçãO
das materias que devem formal' o seu respectivo
curso; verificassem a expectnção da Regencia
em tão importante assumpto, houve por bem,
tendo consideração' ao sabeI', zelo e pl'lldencia de
Vm., de o nomea:' para esta scientifica commis
são, bem como ao Coronell\'Ianoel José de Olivci
ra, c a Frei Pedro de Santa iVIarianna, esperando
que, como distiuctos Lentes da mesma Acade
mia; e cCinhecedorcs elo que convenha alterar,
omittir ou melhorar, hajão!le empregar todos
os seus esforços para realisarem as esperanças do
Governo, que muito lhe recommenda a maioF
brevidade e exaccão neste trabalho.

E l'0rque a refórma dos estuuos da Academia
Militar deve ser, na fórma da citada Lei, feita
simnltaneamcnte com as da Academia da iUal'Í
nha, tenho de participar a "Vm. que, pela Repar
tição da Marinha, farão nomeados os Lentes da
quella Academia, o Capitão da Fragata Gra
duado José de Souza COl'I'êa, c O Capitão-Tenen·
te Francisc.o Miguel Pires, com os qunes dere
Tm" com os outros dous Lentes, concertar o
modo e tempo de suaS reuniões, e divisão dos
respecti V05 trabalhos, aos quaes devem logo pro
ceder, dando de tudo conta, para a mesma Regcn
cia poder ueliberar e mandar expedir as neces
sarias ordens. O que participo a Vm, para seu
conhecimento e cxcecução, pela parte que lhe
'compete, Deos guarde n Ym, Paço, em 5 de
Dczembro de 1831. - Manoel da Fonseca Lima
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e Silva. - Sr. João Paulo dos Santos Barreto.
- Aclta-se no Diario FLuminense n. lqq, '/jot. IS.

Na sobreditll conformidade se escreveu ao Co
ronellUanoel José de Oliveira, e a Frei Pedro de
Santa Marianna.

DECRETO DE 6 DE DEZEMBRO'. '

Col!o Braz.

Reconhecendo o Governo a impossibilidade de
continuarem sem detdmento do serviço publico
os livros de registo dos Corpos das tres armas de
primeira linba do Exercito a ser escripturarlos
estrictamente da maneira marcada nos Alvarús de
9 de Julho de 1763, por isso que o Exercito, em
conformidade do art. 2° da Lei de 24 de Novem
hro de 1850, 'sofl'rêra essenciaes alterações na
sua organi~ação, reg'ulada pelo Decreto e Plano
de 4 de Maio do corrente anno; determina aRe·
gencia, em nOlDe do Imperador o Sr. D. Pe
dro II, que os referidos livros de registo de cada
hum dos corpos, denominados livros mestres,
sejão provi~ol'iamente escl'ipturados segundo os
modelos e instrucções que com este Decreto bai·
xão, assignadas por l\1anoel da Fonseca Lima e
Silva, do Conselho de S. lU. I., Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Guerra, que
assim o tenha entendido e faça executar, expe
dindo as ordens e despachos necessarios. Paço,
em 6 de Dezembro de 1851, 10· da Iodependen
cia e do Imperio. - Francisco de Lima e Silva.
- José da Costa Carvalho. - João Braulio [\10
niz. -Manoel da Fonseca Lima e Silva.

INSTRUCÇÕES sobre a fôrma e escl'ipturação dos tiVI'OS

mestres dos corpos de primeil'a tinha do Ea;el'cito~

na confo1'midade do Decreto datado de hoje.

Caçadores e artilharia de posição.

).. O li \'1'0 mestre terú 500 folhas, que serão
distribuidas pela maneira seguinte: 16 para ore·
gisto dos Omciaes, 2 para o do Estado-Menor,
10 para o dos Musicos, e 272 para o das compa
nhias, á razão de 54 folhas paTa cacla huma.

Cavallaria.

2,· O livro mestre terá 500 folhas, sendo 25
para o registo dos Omciaes, 5 para o Estado .1\1e
nor e 2'2 para as companhias~ a 34 para cada
huma.

Artilharia II cavallo.

5.° O livro mestre teril 232 fQlhas, sendo 25
para os assentos dos Omciaes, 5 para o Estado
Menor e 204 para as companhias, a 54 folhas
para cada huma.

q.' O numero de folhas aqui ordenado para o
livro mestre de artilharia a cavallo foi calcula
do sobre o numero de 6 companhias que actual
mente tem este corpo; mas, podendo acontecer
que o numero cle companhias venha a ser altera
do, o serú tambem o numero de folhas do livro
na mesma razão.

5.' Entende- e por buma folha do livro mes
tre as duas paginas unidas que no modelo vão in
dicadas com as letras A. B.; e são numeradas

no lugar e pela ordem que se vê do modelo. O
numero de folhas que deve mediar entre lIuma e
16 110 modelo he, como fica ditn, para o regis
to dos Omciaes; de numero 17 inclusive até o
fim he para o Estado-Menor, musicos e praças
das companhias.

6.' Nos livros mestres dos corpos de caçado
res e artilharia de posição cada folha tem cinco
assentos.

7.° Nos de cavaHaria e artilharia a oava11o
cada folha tem tres assentos, e cada assento tem
quatro assentGS para cavallos.

S.· O primeiro destes quatro assentos he para
o cavallo que o homem tiver na oceasião em que
se fizer a primeira escripturação no livro; os ou
tros tres que ficão em branco são para outros ca·
valIos que successivnmente fôl'em dados ao in
dividuo, quando acontecer que por morte, pas
sagem ou baixa do antecedente, elle "enha a ficar
apeado.

9" Quando se fizer a primeÍl'a escripturação
no livro se observerá a ordem das elasses e das
antigu'idades, tanto no registo dos Omciaes como
do Estado-Menor, dos musicos e das praças de
cada huma das compan hias; mas, depois disto,
todos os assentos de indi viduos que entrarem de
novo, se esrevel'úõ seguida e immediatamente
huns aos outros, não oh tante alterar a ordem
das classes e das antiguidades.

10. As praças aggregadas terão assento nos li.
vros mestres'como as cfl'ectivas; sómente se de
signaràõ pelo titulo -aggregado, - immediata
mente ao assento do posto ou praça do individuo,
sem que comtudo deixe de ser considerado o ul
timo da sua respectiva classe em concurrencia
com as effectivas.

11. Os registos das licenças, entradas e snhi
das do hospital, que erão esccipturadas no verso
dos ass~ntos das, praças, passão a se'r lançados
em frente destes, pois que no verso de cada fo
lha do novo modelo cstão os assentos de outras
praças.

12. Os regi tos dos Conselhos de Guerra que
se escripturavão no verso do registo dos om
ciaes, serão lançados, quanto aos Omcines, na
casa de observação, e os dos soldados na de pra
ça e outros assentos.

15. Quando vier a ficar cheio o assento de
qualquer individuo, se lhe abrirá novo aS5ento,
pondo a ccmpetente nota na casa de salJidas.

Iq. Acontecendo esta cÍl'cumstancia em cor
pos de cavalJaria, passarú ao novo assento com
o indi\'Í(~uo o cavaHo respecth'o e reciproca
mente.

15. E porque muito eonvém que as notas se
jão lançadas com a necessuria precisão, de ma
neira que ncm resulte obscuridade, nem se en
chão as casas com palavras superfIuas, como
acontece em alguns corpos, vão lançadas no mo
delo algumas notas que serviráõ de norma para
os casos semelbantes, ficando á boa intelligencia
e zelo dos Commandantes dos corpos o fareI' pra
ticar a necessaria exactidão, bre.fidade e clareza
a respeito de outros que occorrão e que não vão
prevenidos no J?odelo.
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16. D,n'eri. haTer em cada corpo hum livro

lupplementar de indeterminado nnmero de fo
lhas, para registo aos Officiaes e mais praças ad
didas, dos musicos de partido não juramentados,
e dos presos senleneiados excluidos que devem
,·ollar aos respecti\'os corpos depois de cumpri
rem suas sentenças. Paço, em 6 de Dezembro
de 1851.-l\Ianoel da Fonseca Lima e Silva.

AVISO DE 6 DE DEZEMBRO.

l\Ianuscripto aUlhentico.

Manda a Regencia, tlm nome do Imperador,
que Vm. não faça imprimir em separado as actas
da Junla Policial, mas que as mande para o Dia
"io dr} Rio, Jornal do Commc/'cio ou mesmo para
o Dim'io do Govcrno, afim de evilar semelbante
despeza, e que mande a esta Secretaria de Esta
do a folha do mez findo c declaração. Deos guar
de a Vm. l)aço, em 6 de Dezembro de 1831.
Diogo Antonio Feijó.-SI·. Desembal'gador Aju
dante .10 Intendente g-eral da Policia. - Aclia·se
á fl. ,45 v. do Liv. I 10 ela Seoretm'ia da Justira.

A.VISO DE G DE DEZEMBRO.

Manuscripto nuthentico.

I\lm. e Exm. Sr. -- V. Ex. queira expedir or
dens ii Fortaleza .10 registo desle porto para que
não deixe sahir para fóra, sem passaporte desta
Secretaria de Estado. a Henrique Piadge, natu
ral de Hanover, ae 50 annos de idade, e q'le foi
soldado de hum dós batalhões de estrangeiros ao
serviço deste Imperio, o qual, tendo roubado o
AlIemão DI'. João Lhotzky avullada quantia, pre
tende agora evadir-se impunemente, Deos guar
de a V. EIC. Paço, em 6 de Dezembro de 1831.
-Diogo Ant0nio Feijó.-Sr. lHannel da Fonse
ca Lima e Si!va. - Aelia-se ti fl. 144 do Liv. 11 0

da Seoretaria da J ustira.

AVISO DE 6 DE DEZEMBno.

!lianuscripto aolhenlico.

A Regencia, em nome do ImperadO/', ba pOl'
bem que V. S. previna ao Desembargador Pro
motor da Justiça que nas visitas das cadêas deve
rá observar o esta do dos presos dos Juizes de Paz,
e participar do que achar convenienle a respei
to dos mesmos, Deos guarde a V. S. Paço, em
6 de Dezembro dr. 185 J. -Diogo Antonio Feijó.
-Sr. José Paulo de Figueirôa Nabuco Araujo.
A elia-se ti fl. 14í do Liv. I I· ela Scoretaria da Jus
ti.ça.

AVISO DE 6 DE DEZEMBRO.

l\Ianuscripto aulbentico.

Estão dadas as ordens para irem á Cadêa para
a oonducção dos presos cincoenta lUunicipaes, e
no Arsenal esperão vinte dos Guardai lUnnici
paes Permanentes, que os deveql escoltar para a

Ilha aoompanhados de mais alguns da guarda do
me~mo Arsenal, e dei DI'dem para qne a guarda
da Cad'êa da Ilha conste de nove hOlDen~. Con
vém que V. S. Iressoalmente dirija tudo, porque
só assim descanso que tudo se farÍl bem Q se
providenciJrá.llIdo. Dcos guarde a V. S. Paço,
em 6 de Dezembro de 1851 . ....:... Diogo Antonio
Feijó. - Sr. José Paulo de Figllcirôa Nabuco
Araujo. - Aeha-sc á fl. 9 v. do Liv. da Casa da
Supplieartlo, aberto em 17 de Novembro de 1831.

AVISO DE 6 DE DEZE~mRO.

IDlp. n~lso.

A Regencia, em nome do Imperador, manda
remeller a Vm. o requerimento induso de An
tonio José Teixeira Lopes, oomo Tu'tor das me
nores Roza Maria Pinto e Maria Joaquina Pinto,
orphãas q'le ficárão de Manor.l Joaquim Pinto de
Almei:la, cm que se queixa da perseguição que
soffre de hum \~strangeiro qlle se appellida Barão
Bolow, o qual pretende tirar-lhe de casa as ditas
orphãas: e ha pOI· bem que Vm., fazendo cha
-mar ú sua presença o dilo Barão, e as testemu
nhas nomeadas neste requerimento, e dr.pcis de
certificar-se da .erdade do al1egado, o obrigue a
passar lermo de não intromeller-!e em negocios
alheios, c muito menos de invocar falsamente o
meu nome ccm a communicação de ser expulso
para fóra do Imperio, se não se oontiver', além
das penas cm que mais incorrei'. Deos guarde a
Vm. Paço, em 6 ue Dezembro de 1831. - Diogo
Antonio Feijó. - Sr. Desembargador Ajudante
do Intendente Geral da Policia. - l1oha·se no
DiU/'io Flu.minellsc n, 135, vol. 18.

AVISO DE G DE DEZEMBRO.

Imp. 31'ulso.

Rrpresentando Antonio José Teixeira LopeF,
como Tutor das menoresRoza Maria Pinto e ~hria

Joaquina Pinto, orphãas que ficúrão de 1I1anocl
Joaquim Pinto de Almeida, que, tendo si?o falsa
mente arguido de maltrataI' as ditas orphãas, re·
querêra que fossem as mcsmas pergnntadas; mas
que indo V01. ii sua casa para o dito fim, ahi ae
parecêra hum e,trangeiro, que se intitula Barao
de Bolow, intromettendo-se neste negocio, ao

,qual Vm. delegára os seus poderes para faze~ as
ditas pergunta~, como praticou, fazendo retirar
ao supplicante da sua presença com todo o arro
jo, e obrigando a que as referidas orpllãas res
pondessem a perguntas alheias da qllc!láo; I.udo
a pretexto de removê-Ias para oull'o depos1l0,
lembrando- se até de invocar o meu nome para
conseguir os seus fins: manda portanto a Regeu
cia, em nome do Imperador, que Vm. responda
com brevidade sobre todo Q acontecido neste ne
gocio. Deos guarde a Vm. Paço, em 6 de De
zembro de 1851. - Diogo Antonio' Feijó. - Sr.
Juiz de Paz da Freguezia do Engenho Velho. 
/lc/Ia-Ie no Diario Fluminense n. 141, 'Vot. 18.
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AVISO DE 7 DE DEZEMBRO.

llDp, avulso.

Manda a Regencia, eUl nome do Imperador,
que Vm. se regule n:. applicação das penas pelo
cap. 2" do til. 4· da Lei de IS de A"osto do cor
rente an'JO, "isto que as Guardas Nacionaes es
tão cm serviço cxtraol'dinario, prestando desta
cament05, cada Batalhão, para todo o sen'iço da
Côrte, pela falta absoluta de Tropa de I"linha.
Deos gnarde a Vm. muitos annos. Palacio do
Rio de Janeiro, cm 7 de Dezembro de ,83,.
Diogo Antonio Feijó. - Sr, Tcnente-Coronel
Commandante do Batalhão da Guarda Nacional
da Cande!aria. - Acha-se no Dim'io Fluminense
n, ,5), vai. 18,

AVISO DE 7 DE DEZE~lBnO.

llDp, avnlso,

Constando ao Governo que Antonio José Fran
cisco Guimarães declurlll''', perante o Conselho
d,e QUlllill~ação. que fÓ1'a sempre inimigo do 8ra
~I1, e que )ámais arlherira ii sua cansa, e que por.
IS, o era Portuguez; e não eon vindo a continua
ção de ~11l?1 semelhante pl'oceder, pelo qual se
conservao Impunemente estrangeiros com os dis
linclivos nacionaes, c entre as fileiras dos Cida
dãos Bl'azileiros, sendo talvez seus inimigos:
manda a llegencia, em nome do Imperallor, que
Vm, passe immediatamente a informar-se deste
facto; e sendo verdadeiro, pl'oceda conlra o
mencionado Guimarães, na fórma do art. 501
do Codigo Criminal, e dê p~I'te circumstanciada
sobre o mcsmo se ter declarado inim i"o do Bra
zil.. para da."em-se as providencias par~ que ,Ielle
seja remOVl(lo. Deos guarde a Vm, mllitos annos.
Palacio do Rio de Janeil'o, em 7 de Dezembro de
1851. - Diogo Antonio Feijo. - Sr. Juiz de
Paz da Caodelaria. - Acha-se 1/0 Dinl'io Flumi
nense n, 155, voto IS.

A.VISO DE 7 DE DmlEMnnO.

l'llp, RYulso.

IIlm. 'e EXIll. Sr. - Sendo necess3l'io que o
~linisterio da Guerra, fi meu cargo, se ache ca
balmente habilitado para entrar na direcção que
lhe incumbe o § 6·, do art. 15, do cap. 5· da
Lei de 15 de Novembro do oorrente anno daFa.
brica rle Ferro de S. João de Ipan&m<l ne;sa Pro
v~noia de S. Paulo; c sendo certo que V. Ex.,
a1llda ~ntes de se acha r encarregado do impor
tanle emprego de Presidente dessa Provincia,
era talvez a pessoa mais 00 caso de fazer hum
relatorio circumstanciado e explicito da fabri.::a •
tanto pelo que rllspeita ao estauo actual, scu an,
damento, e quaes os eston'os que obstão á sua
n;archa,c como relativamente aos meios que con
"Vem adoptar para a fazer p,'oSpl!ra,' e consegui
rem-se os vantajosos resultados de tão importan
te estabelecimento, de que deve nascer huma
uas seguras fontes da riqueza da nação: espero
que V. Ex. se cncarregue de semelhante tarefa,

TI)l\(O VII.

rem.!tlendo-me o relatorio em questão, e ajun
tando-lhe todas as suas judiciosas reflexões a res
peito. Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio de
Janeiro, cm 7 de Dezembro de 183 J. - l\Ianoel
da Fon~eca Lima e Silva. - Sr. Raphael Tobias
de Aguiar. - Acha-se no Diarjo Flumineme n.
14S, 'Doi. 18.

A.VISO DE 7 DE DEZEMnnO.

lmp. avulso.

IIlm. e Exm. Sr. - A Regencia, em nome do
Imperador, a quem forão presentes os omcios
de V. Ex. soh ns. ,,5 e 117, datados, aquelle de
16, e este de 25 do mez passado, manda signi
ficar-lhe, em re~postilaos mesmo~, que, huma vez
que V. Ex, julga inclispensavd, por util ao ser
viço e it Fazenda Puhlica, proceder. se aos repa
ros de que prt!cisão, assim a fraga la Pil'nnga, para
ter a applicação indicada no primeiro cIos cila
dos Avisos, como o predio nacional onde se acha
estabelecida a Intenclcncia da Marinha, pnderilõ
levar-5e a eITeito laes reparos, ernpregnnrlo-se
comllldo a maio.' economia pnra que a despeza
se limite l' que fôr de absoluta nccessidnde, Deos
gunrde a V. Ex, Palacio do Rio de Janeiro, cm ,
de Dezcmbrl) de 1831.-Jonquim José Rodrigues
Torres. - SI' Presidente da Provincia un Bahia.
- Acha,so no Dial'io Fluminense n, 15. , vai. 18.

m(CnETOS DE 9 DE DEZE1IBRO.

lmp. aT~130.

Sendo de publica notol'iedalle, por informa."
ções vcl'idicas chegadas ultimamente da Europn,
que Franci5co Gomes da Silva, que ali se nchava
com licença para lratar de sua saude, não .ó não
estú doente, mas antes, bem pelo contl'al'io, tra
balha acliramente 00 scniço de Portugal e do
cx-Imperador, hoje Duque de Bragança; mos
trando por isso não qyerer mais pertencer {I

grande Familia Brazileira: a Regencia, cm no
me do Imperador, ha por bem demilli-lo do lu
gar de Offici"l-~laior-Graduadoda Secretaria de
Estado dos Negocills do Imperio.

José Lino Coutinho. etc. Patacio do Rio de
Janeiro, em 8 de Dezembro dc .83" I o· da In
dependencia c do Imperio. - Francisco de Lima
c Sill'a.-José da Cosla Carvalho, - João Brau
li<l l\1oniz. - José Lioo Coutinho. - Acha-se 710

Dia/'io Fluminense n. 157, vot. 18.

ORDEM DO DIA DE 9 DE DEZEMBRO.

lmp. avnlso.

Os Srs, Commandantes dos Corpos de I" li
nha fiquem na intelligeoeia quc a relação nomi·
nal que devem remelter, em conformidade do
Aviso de 27 de Setembro deste anno, he somen
te Jos 51'S. Officiaes: o que se me determina, em
Aviso de 6 do corrente. Por Aviso de 6 do cor
rcnte, determina a Regencia, em nome do Im
perador, que fique prohibido de hoje em diante

74
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o u O distinclho de higoires; e que o Tenente
Coronel-Graduado do Corpo de Engenheiros
Euzebio Gomes Barreiros pnsse a ser emprega
do na l'I'ovincia da Bahin. - Antéro José Fer
reira de Brito. - 4.clta.-se no Dim'io Fluminense
n. 157, vai. 18.

AVISO DE 9 DE DEZEMBRO.

1m!? avulso.

Illm. e EXLU. Sr. - Constando ao Govemo
que os Padres .do Caraça, alliciando alguns dos
seus discipulos, QS iniciáo ou introduzem na sua
Congregação, contravindo as im a prohibição de
adUlillirem ás Ordens Religiosas Noviços, nem
estando reconhecida ~cmelhante Casa como
communidade Religiosa, e COIl vindo que os pais
não sejão privados (los direitos paternaes contra
sua vontade, nem que a mocidade em tenros an·
005 seja ilIudida, e que tudo se faça francamen ..
te, D)uito mais não havendo o menor embaraço
para que o homem no gozo de seus direitos adop
te o p13no de "ida que l1&e pal'ecel': man<:\a a
Regencia, em nome do Imperador, que V. Ex.
informe-se ml.lito circumstaneiadamente sobre
este objecto, e achando Terdadeira a noticia,
mande proceder immediatamente contra 05 que
tiverem abusado da credulidade dos meninos, da
confiança dos pais, e das ordens em contrario,
dando de tudo parte por esta Secretaria de Es
tado. Deos guarde' a V. EX'. Palacio do Rio de
Janeiro, cm 9 de Dezembro de 1851. - Diog~

Antonio Feijó. - Sr, Presidente da Provincia de
Minas Geraes.- Aclta-se no Diario Fluminense n.
155, vai. 18.

AVISO DE 9 DE DEZEMBRO.

Imp.IIJuho.

111m. e Exm. Sr. - Appal'ecendo no Viw'io
do Govel'no n. 151, de 5 do corrente me1;, 11uma
conespondencia em fórma de denuncia ácerca do
descaminho que levâo as cartas e maifl papeis fe
chados no Correio desta Capital, suppondo-se
até que algumas são abertas; e sendo a dita cor
respondencia redigida de maneira tal, que parece
antes imputar aos Officiaes e AgelJtes do mesmo
Correio esta3 e outras malfeitol,ias, altamen~e

culposas, POI' entenderem com o sagrado prin
cipio do sigillo das cartas, e a sua prompta e fiel
entrega: a Regencia. em nome do Imperador,
ha por bem que V. Ex. expeça as ordens necessa·
rias ao Jniz do Crime do Bairro de S. José ou a
outro qualquer, para que proceda ao exame legal
do facto denunciado na referida correspondencia,
por ser hum crime publico, para se castigar o
infractor, quando descoberto, e salval'-se des~e

modo a honra de tão melindroso estabelecimen
to, caso o crime, como he de esperar, não tenha
sido perpetrado por algum dos seus empregados.
Deos guarde a V. "Ex. Paço, em 9 de Dezembro
de 1851. - José Lino Coutinho. - Sr. Dio,go
Antonio Feijó. - Aclta·se no Diario Flllminense
n. 140, vo'l. 18.

AVISO DE 9 DE DEZEMBnO.

fml" avulso.

Representando a Camara Municipal da VilIa
de Maricá, por officio de 7 do mez passado, o
máo estaelo da Cadêa da dita Villa, e que as suas
rendas não lhe chegavão para _atisf~zer o que
detert;nina a Constituição no tit. 8, art. J 78, S
:u, e a Lei de ,0 de Outubro de 1828, pedindo
portanto providencias a tal respeito: manda a
Regencia, em nome d~ Imperador, pela Secre
t~ria de Estado dos ~egocios da Justiça, partici
par ti referida Camar:! que, 00 estado actual do
Thesouro Nacional, não póde o Governo concor·
reI' com quantia alguma para o dito fim, uevendo
ella neste caso promover huma sl.Jbscl'ipção,
para a qual hão de certamente concorrer os cio
dadãos do seu l\Iunioipio que desejão o melho
ramento dos estllbel~ciPlen.tQspublicas, princi
palmente das prisões, que se faz tão recommen·
davel pelo máo est~do em que se achão. Palacio
do Rio de Janeiro, em 9 de Dezembro de 1831.
- Diogo Antonio Feijó. - Acha-se no Di~rio

Fluminense 11. 140, vai. IS.

AVISO D~ 9 DE DE:(:.EIIlBnO.

Imp. avulso.

Exigindo a commodidade publica que sejão
promptas, e não interrompidas, as communica
ções entre as Municipalidades desta Provincia,
e entre aS Freguezias dos seus respectivos termos;
e devendo para esse fim estabelecer-sc com rc·
gu1.~ridade o gyro dos Correios do interior por
todos os pontos onde delles precisem as corres
pondencias dos seus habitantes: manda a Regen.
oia, em nome do Imperador, pela Secretaria de
Estado dos Negocias do Imperio; que aCamara
Municipal da Cidade de .cabo -Frio informe, com
toda a bre,'idade possivel, pela mesma Secreta
ria de Estado, o que tiver a expôr sobre este ob
jecto, declarando se no Districto do seu Muni
cipio sc faz preciso' o estabelecimento de Cor·
Feios; quc numero delles 'seja necessario; c
quantas vezes mensalmente devem expedir-se,
para scr prompta e commoda a communicaçiio,
assim entre as Freguezias do scu, termo, como
entre as outras ViIlas confinantes. Palacio do
Rio de Janeiro, em 9 de Dezembro de 1851.
José Lino Coutinho. - Acha·se no Diario Flumi·
nense n. 141, vai. 18.

O mesmo para todas as Camaras Municipaes
desta provincia.

AVISO DE 9 DE llEzmmnO.

.lDp. avul6o.

A Regencia, em nome do Imperador, ponde.
rjllldo quanto he grande a despeza que se está
fazendo com os cavalIos dos destacamentos dc
Cavallaria nesta Côrte, e que este mal se pbde
minorar em parte, por ser aqui sobejo o numero
dOI animaes, e por isso inutil: determina que
V. S. mande recolher ao pasto toda a cavalhada
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que exceder do estado efft~ctivo de cada hum dos
destacamentos, exceptuando comtudo alguma
pequena I'eserva, que convém se conserve d,aquel·
Ies ?~'VaHos que V. S. julgar p.recisos. O que
partIC~po a V. S., para que nesta inteUigcncia
expeça as ordens nccessarias. Deos guarde a V.
S. Paço, em 9 de Dezembro de 1851. -l\'lano,el
da Fonseca Lima e Silva. - Sr. Aotero José Fer
reira de Brito. - A cita-se no Dim'io Fluminense
11. 149, 'Vol. 18.

AVISO DE 9 DE DEZEMBRO.

Imp. avulso.

A Regencia, em nome do Imperador, toman
do em consideração que o sei' viço que pre:;lão na
Côrte os Officiaes milicianos nos llontingentes
respectivos, além de dcsnecessario, como a
experiencia tem mostrado, se torna não só dis
pcndioso á Fazcnda Nacional, mas prejudicial ao
interesse particular de cada hum dcUes, pela pe·
Dosa separação de suas familias e. fazendas: de
t~I'mina que os ditos Officiaes milicianos sejão
dIspensados de fical'em aqui destacados. O que
participo a V. S, para sua intclligencia c devido
cumpl'imento, expedindo para esse cffeito a or
dem necessaria. Deos guarde a V. S. Paço, em
9 de Dezembro de 1851. -Manoel da Fonseca
Lima e Silva. - SI'. Antero José Ferreira de
Bl'ito. - Aclta-se no Diario Fluminense n. 14),
voto 18.

AVISO DE 9 DE DEZEMBRO.

Imp. avulso.

Tendo sido não pouco il'l'egular o' c~mporta
mento dos, soldados do Corpo de Veteranos, que
compoem o destacamento do Passeio Publico, re
sultando, em consequencia disso,' queixas da Ca
ma:a Municipal, apoiadas pelo l\'linistl'o e $ecre
tmo de Estado dos Negocios do Impel'io: de
tennioa a.Regencia, em nome uo Imperadol'
que V. S. mande render aqueHe uestacament~
por outras tantas praças do refel'iuo Corpo de
Ve't~rano.s. O que participo a V. S. para soa il1
tdilgencIU e e;\;ecuçiio. Deos gual'ue a V. S. Paço,
em 9 ue DezcmbFo de 183 L - i\1anoel da Fon
seca Lima e Silva. - Sr. Antero José Fel'l'eil'a
de Brito. - Acha-se no Diario Fluminense n. 149,
vol. 18.

AVISO DE 9 DE DEzmmRO.

Manuscripto authcntico.

Foi pl'e5cnte Ú Regencia o seu omcio do 1° do
cOl'rente, dando parte de lhe ter o Juiz de Paz da
Fregllezia de Inhomerim remetlitlo preso a Je
suino de Souza Miranda: e ha por bem, em no
me do lmpel'ador, mandar-lhe responder que,
teoelo V, S. reconhecido ser illegal a prisão do
dito Jesuino, lhe competia manda-lo logo soltar,
e proceder legalmente contra o mesmo, se hou
vesse razão para isso, Deas guarde a Vm. Paço,
e~.!i' e}e Dczembl'o de 1851: - Diogo Antonio
FelJo. - Sr, Desembargarlor Ajudante do 10tel1-

dente Geral da Policia. - "lda-se d {T. 145 v. do
Liv. J I °da Secretaria da J usti(Ja.

AVISO DE 9 DE DEZEMBno.

Imp. avuLIO.

A Reçencia, em nome do Imperador, a
quem (01 presente o seu officio de:> do corrente,
acompanhado de outro do Administrador do Ca
labouço, c querendo sabei' quem deve fomecer
áqucltas prisões, e guardar as 10 medi'ias de
azeite de peixe e fio que desde Março ultimo tem
ueixado de recebei', por ter sido extincto o COID

missal'iado que forne'cia os ditos generos; e bem
assim de quem l1a verin o importe do que tem
comprado para o supprimento: manda respon
der- J~es qu.e aquella despem deve ser feita pela
quantla deSIgnada para a Guarda de Pnlicia, co
brando-se depois o seu importe pro l'ata dos se
nhores dos es'cral'os ali presos. Deos guarde Q

Vm. P.aço, .~~ 9 de Dezembro du 1851. - Diogo
AntoDlo FelJo. - Sr. Desembargador AjUdante
do Intende~te Geral da Policia, - Acha-se li (l.
145 v. do Lev. 11° da Côrte na Secrotaria da Jus
tiça.

PORT ,l.nlA DE 9 DE DEZEMBRO.

Manuscl'ipto llulhcntico.

Sendo presente ú Reg-encia o omeio da Camarn
I'lunicipal desta Cidade, de 5 do conente, sobre a
arremataçã'o da obra deconcerros c reparos da Ca
dea, pam o que pede os necessarios fundos: man
da a mesma Regencia, em nome do Imperador,
responder ii referida Camara que por ora não he
possivelo que requer, nem deve tel"~ffeito a obra
projectada, a não ser ii custa dos bens da dila Ca
mara, aUento O estado tio Tliesouro e ooncel'
tos a que se mandou proceder em outras Cadêas.
Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de Dezembro de
1851. - Diogo Antonio Feijó. - Aclta-se á (l.
146 do Liv. 11° da Côrte 11((, Secretaria da J.ust-iça,

AVISO DE 10 DE DEZEMnnO.

Imp. lIvulso.

Manda a Regencia, em nome elo Imperatlol' ,
louvai' e agradecei' a Vm. o zelo e activitlacIe com
que fez orgallisar a Guarda Nucional da sua Fre
guezia, e os bons serviços qne pI'estou á caUSa
publica na formação e applicação das Gual't1as
lHunicipaes do seu Districto, e está certa da &ua
ooadjuvação em casos semelhantes. Dcos guarde
a Vm. muitos annos. Rio de Janeii'o, Iode De
zer:nbro de 183/, ~ Diogo Antonio li'eijó. - Sr.
JUIZ de Paz da Freguezia de Santa Rita. - Aclta
se no Dial'io Flwninense n. 140. vol. 8.

AVISO DE 10 DE DEZEMIlRO.

lmp. avulso.

V. S. farú :Jonstar a'o Chefe de Divis<1o, encar
regado do Commando do Porto e das Guardas

74"
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elas Presigangas, em resposla ao omcio que e\le
dirigira a e~la Secretaria de Estarlo, com uala de
4 do corrcnle, pedindo inslrucções sobre o que
deveriüo prnlic(l L' as hnrcas canhoneiras e os es
caleres de ronua empL'cgauos naquclla guarda,
quando hou\'csse alguma fúga ou lenlaliva tia
mesma: que, nesle caso devem as referidas har
cas ou escaleres empregar todos os meios de e\'Í
ta-Ias, atirando mesmo sobre os que tal fizerem,
se não hou ver oulro meio de obslar ii evasão dos
presos. Deos guade a V. S. Paço, em LO de De
zembro de 1831. - Joaquim José Hodrigues Tor-
res. - Sr. João Taylor. - Acha-se no Diario
FlllmillcflSe n. 151, vol. 18. -

AVISO DE 10 DE DEZEMBnO.

lIlanuscl'il'lO alllhcntico.

A Regencia,. em nome do Imperador, manda
l'emeller a V. S. o omeio incluso tio Juiz da AI
fandr.ga, da lado de honlem, para que V. S., na
confol'midalle (10 que lhe foi ol'(lenado por A\'jso
de 3 do correnle, faça proceder eOlltra os Guar
das (*) mencionados no dito omeio como com
plices no furlo, e substituição de e!'cra \'OS a bor
do do palacho Torcato, fazenuo V. S. junlal' O
mesmo omeiu aos mais papeis relativos ii qnes
tão. Ocos glHH'Clc a V. S. Paço, cm 10 ue De
zembro de 185 .. - Diogo Antonio Feijó. - SI'.
José Paulo de Figueirôa Nabuco Araujo. -Aclta
se â {l. 19 v. elo Lív. da Casa da Supplicarão, abel'lo
a 17 de Novembro de 1831, e acha-se li {l. 146 V.

do 11 0 da Secretaria da J usti(:{I.

AVISO DE 10 DE DEZHIDRO.

Manuscripto authcntico.

Tendo sido dirigido ao Governo, pelo Corre
gedor do Crime da Côrte e Casa, para dar as pro
videncias por esta Secretaria de E, tado, o traslado
dos aetos tle quere\la que deu Florianna Perpelua
Felieidade, contra os bens quereIlauos ue Lisardo
Antonio de Oliveira e !\lanoel Joaquim de Santa
Rita, em que ~e "ê a pronuncia dada pelo dito
Conegedor do Crime contl'a o Juiz de Paz de
Itaguahy; e sentlo alheio da allribuição do mef
mo Go verno ingerir ·se nos actos do Podu Ju
diciaria, que devem ter todo o seu etfcito inde
pendente de algum oulro poder; manda a Re
geneia, em nome do Irnpel'ador, que V. S. de
clare ao dito COI'regedor do Crime que de\'e
fazer effcoli\'o o seu despacho, mandando inli
ma-lo ao dilo Juiz de Paz, e parlicipando á Ca
mara respecti\'a para sua intel1igencia, e para
que dê as proviucncias da substiluição que maL'
ca a Lei, quando OProprietario se achar legitima
mente impeditlo. Deos guarue a V. S. Paço,

(') Os guardas que se achuiio a bordo, qnando sc fez
a substituição, crão AO:8ndo Machado Dias e Francisco
Rodrigues UastQs; os que se l\chayão, quando os furlârão,
e quando fugirão os ladinos snbstiluiotc& dos buçaes, eriio
Joaquim Francisco Sodré e CustGdio José Gomes. lIe o
q)Jc diria o Juiz da Alf.n:lcga, a 9 de Dezembro.

em 10 de Dezembro de 1851. - Diogo Antonio I

Feijó. - Sr. JO!'é Paulo de Figueirõa Nabuco
Araujo.-Aclta-seâ{l. Igv. do LiD. da CaM da
Supplicação, aberto a 17 de Noremhro de 181.11, e
d {l. 146 v do 11 0 deI Secretaria da Justiça,

DEcnETo DE 12 DE DEZlmnUO.

Coll. Braz.

Sendo âa obrigação uos Govemanles, inde
pendente dos sentimentos ue hUl1lan'itlade, cui.
dar na susten tação e ensino uos meninos orphãus
e desvaliuos" afim de que, cOl1\'cnienterncnlc
educados e com profissões honeslas, \'enhão dc
pois a ser utcis a si c ú Nação, que muito lucra
com seus bons coslumcs e trabalho; e Sllpposlo
que o actual Seminario, cOllhecido nesta Côrte
pela invocaçã'l tle S. J,oaquim, tenba si:lo pelos
fieis eSlabelecido com a mira em semelhante rc
sultado; toda via, achando ,se hoje sobremaneira
aberrauo de sua pl'imili va instiluição, porque, elll
vez de limitar-5e a receber e5ta porção da !lu·
mani:lade desvalida e prccisaua, tpm sido obslrui
do com moços jú crescidos, que se applicitu a
eSludos maiores e meramenle espeoUlalivGsj li,
rando-se assim Í1s Ile8graçal1f1s crianças o pão ca
instrucção que a caridade dos pl'imeiros inslitui
dores Iheshaviadcslinado: a Rcgencia, qneJ'erydo
portantv chamar e5te eslabclf.cimento ao seu pl'i
milivo deótino com apl'o\'eitamento dos referi
dos orphãos: ha por hem, appro\'anuo os l~stalu·

tos que'lhe farão apresentados e com e,te bnix.io
assignauos por José Lino Coulinho, do Con clho
de S. 1\1. I.~ Mini,tro e Secretario de Estado dos
Negocios do lmpel'io, ordenar, em nome do Im
perador, que e\les sejão postos em plena execu
ção, e que o refcrido Scminario de S. Joaquim
seja d'ora cm diante pOI' elIes gO"frnado. O mes·
mo !\linistl'o e Secretario de Estado o tenha as
8im entendido e faca executar.

Palacio do Rio de Janeiro, em 12 de Dezem
bro de 1851. 10· da lndependencia e do Impe
rio. -Francisco ue Lima e Sill'a.-José da Cos
ta Carvalbo. - Jo,io Braulio Moniz. -Jósé Lino
Coutinho.

ESTATUTOS DO SEmlSAnro DE S. JOAQUIM.

CHI'CULO PBU1EIBO. - Do Scminario e LCU fim.

Art. l. o O Seminario de S. Joaquim he hum
estabelecimento ue caridade publica, de"linadO,a
recolher os rnenillos orphãos, pobres e desvali
dos, atim de serem nelle educauos con \'enicntc
mentc c habilitados ao excrcicio de misteres ho
nestos e proveitosos.

Art. 2. o Esle estabelecimento tica debaixo da
i01rnediata protecção do Govemo, que solicilo
promo\'eni sempre seu melhoramelllo e gran
deza.

CAPITl'LO 11. - Da inspccção e administração das rendai.

Ar!. l.. A' Cnmara Municipal se iacumh.c a
inspecção do Semi.lal'io; elIa POI'Ú lOuo o CUIda
do n o rigoroso cumprimento desles eslatulOS,
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examinando a conducta dos emprcgados e o ap.'o
,'cilarnento dos ürpbãos, par,. de tudo dar conta
ao Go\'emo por intermedio do Mini 'tro do Im
perio.

Art. 2,0 Quando pela affiucncia de trabalhos
a CUIDara por si mesma não possa exercer tal
inspccção, poderá nomear huma comllli~são de
cidadãos intelligentcs e cariLlosos para fuzcr as
Suas \'ezes.

Ar!. 5. o A admini~lração das rendas e predios
do Seminu rio O.;a igualmcnle a cu rgo da Municipa
litlade, que nomearú hum Jos scus Verearlortls ou
algum inJidduo Jc sua cOfJuauça, para as pro
mover, II1clhOl ar e arrccaJar,

Art. 4. 0 O VercaJoI' ou pessoa nomeada scril
o Syndico do Seminario; elle darú todos os me
zes ao lleitor a quantia sufficiente para as despe
zas lia casa, pagará os ordenados uos empre
gados, e mandarã fazei' todas os obras precbas
compaliYeis com as renrlas e ol'llcn<ldas pela Ca
mara.

Art. 5, o O SYllllico aprescntal'ú todos os tri
mcstrcs, ú Camara ou Ú comnlissão por clla no
mcada, os bal<lncctes da n:ceita e dcspeza, e
proporú.os mclhoramentos da casa e reparo uos
predios que julgar cOIHenienles; sohrc estes ha
lancctes aCamara organisarú f) halanço geral do
anno, que rcmelterú ú Secretaria Jo Imperio.

CArITULO 111.- Do recebimenlo dos orphãos.

Arl. 1. o SÚll1enlc o orphão pobl'c c llesvalido
ter ii llircito ao beneficio do Scminario; p I' isso
sel'iI mistel', para podcr nellc ser at1milliuo, que
apres nle certidão do Parocllo e do Juiz de Paz
da sua Freguezia, que assim o affirmem.

Ar!. 2.· Em concurrencia de llous ou mais 01'
phãos preferirá ~empre aquelle cujo pai hOIl\'er
servido ii Nação nas armas ou em empregos civis.

Art, 5. 0 Para o orphão poder ser adrnillido ao
Seminal'Ío, cumpre que consiga despacho Ja
Camara Muoicipal, que a isso o habilite; para
esse fim apresentarú requerimento documentado,
na conformidade tio 1I1·t.• 0 dcstc capitulo. A'
mesma Cnmara compete despedir os seminaris
tas que, por sua cOOlJucla n,,', e il1~orrigÍl'cl, se
tornarClTl iUllignos do beneficio lIa instituiçiio,
~cvenllo, nestcs casos extremos, dar parte ao
Cavemo, :ln qual fica o Jireito de providenci~l'

a respeito, qnantlo injustiça ~c faça.
Art. LI' o O orphãn, munillo ,lo respeclivo des

pacho, ~c apresentarú ao Beitol', o qual logo o
receber!., escr(:\'endo em tino competente o seu
uomc, idade, natUl'alillade, nome dos pais, dia
UO JllCl. e anno em que entrai'; iguul assentan'ten
to eHe far;, quaotlo qualquer hou\'er morrido ou
tivcl' sahido do Semiuario, declarando ~nlão o
porque c qual o deslino que lhe deu, caso tenha
completado seus cstudos.

Arl, 5, o Orçado o rendimento 1iquil]o uo Se
minario, e dcduzido o ordenado dos Ernprega
do~, o resto serú di\'idlllo por 180W>, quantia em
que he calculada a decente e honesta sustenta
!,liio, tratamento e cnsino de cada seminarista: e
o quociente marcará o n.umel·o de orphãos que
actualmente poderá ter O Seminario.

Art. (l." No C;\SO porém dc se augmentarrm as
rendas, como he de esperar do hons desejo~doCo
vcmo c da philanthropia l:carirlalle que tanto ca
raetel'Ísáo os Cidadãos Brazileirl)S, serú augmcn
tado o dilo numero na proporção acima estabe
lecida, e então por Edital:s se far!. comtal' os
lllg,",CS que se hou\,el'em de preencher.

Art. ? o A itlalle marcada para os rnenin(ls po
dcrem entrar no Scminario fica cnmprebendida
entre sete e Jaze annos; antes ou llepois llestes
lim ites lhe scr!. vcJado o recebimento; outro
sim, nenhum nclle c demorarú por mais de seis
annos.

Ar!. 8,· O orp1lão dCl'erú apresentar, ao en
trar no Serninario. hum enxoval cnn tante dos
objectos seguintes': scis lenços, quatl'o toalhas c
seis camisas de linho, quatro calças com pés e
qualt'o jaqucta~ de ganga a7.ll1 ou 7.uarl(l, UOUS
pares de sapatos dc couro bl"IUCO e buUl lenço
de panninho preto; além disto cOllstarú mais de
huma calça e huma jaqueta Je duraque azul,
hum lenço de serIa preto, dous pares de meias
cur ue sal e pimenta, hum pai' de sapalos de cou
ro prcto e hum boné aZllI com o tope nacional.
Dos primciros objectos se senirú cm casa, e dos
seguollos quando sahit, ú rua·

Art. 9. 0 Sc, pai' absoluta carencia de meios,
justiucada por certid,io do respectivo Parocho,
fOr iOlpO·sivcl ao orphão a prom[Jtilicaçáo uos
objcclos acima marcados, será todal'ia recebido,
de\'enJo nesse caso o Heitor exigir cio Sj'udico o
q ue falta I', assim como exigir'" igual mente o en
xoval acima marcado para cada um dos orphãos
ora existentes no Scminario, exceplo a roupa de
usu intcrno, cmquanlo uurarem as roupctas, de
que ao presente se s~l'\'em.

CAPITULO IV. - Dos Empregados.

Art. 1.0 Os EmpI'egados do Scminario ~ão : O

Reitor, Vice-Rcitor ou Cape lião , e os 1'rof,:sso
I'es: os dons primeiros l'e"irJil'1lõ no Seminario;
os ultimas porém fóra ucHe; todos ;:er;io nomcados
pelo GO\'el'no e por elle dc. pedidos, Iluando bem
não cumprircm suas úbrigações.

Ar!. 2 o O Rcitnr ,·cncerú o ordenado de
qoo:jj): com~ chefe llo cst:,belecimcnto, compe
te-lhe "clm' sobre a rigorosa execução 1105 pre
sentes estatutos, in"specei'Ollal' o andamento das
aulas, a assiouidade dos Professores e o aprovei
tamento dus discipulos, informar ú Camara 1\Iu
nicipal de tuclo que occorrer a bem 011 em dete
rioramento da inslituição, receher (\5 supprimen
tos do Sj'ndico, c com elles fazer os gastos da
casa, tendo hum diario da receita e dC='fll)Za para
em todos os trime,trcs apre~elltar a cflnta cor
rcnte do estabelecimento ao respeclivo Syndico.

Art. 5. o O Vicc-Heitor scr!1 ao mc mo tempo
Capellão do Scminario, v ncerú o ordenado de
'Jo0W>: compete-lhe coadju\'al' o Reitor na po
lieia intcrna tia ca'o, preencher as Sllas l'lIncções
no caso de molestia ou ausencia, e dizer missa
aos Domingos e dias santos, explicando antes O

Efangelho do dia.

CAPITULO v. - Das escolas e dTIcinas.

Arl. I,· Além do ~Ie~lrc publico de primeiras
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letras, ora existente no Seminario, naverá hum
Professor de desenho e outro de mathematieas.

Art. '2. ° O Professol' de primeiras letras ensi
nará aos seminaristas recem-admiuidos a ler ,e
esore-ver pelo methodo lancastriano, adoptado
ons escolas primarias do Impel'i0; este curso du
rará tres annos.

Art. 5.° O estudo de primeiras letras será
acompanhado pelo de desenho, 'que terá hum
Professor com o ordenado de 500:t/J; durará o
mesmo tempo que o primeiro, e nelle será ensi
nado o desenho linear e desenho de figuras; para
auxilio do Professor haverá hum ajudante ou
su'bstituto, que será o discipulo mais adiantado,
com a gratificação annual de 6o:tb.

Art. 4, ° Findos os tres primeiros annos, passa
rúõ os seminaristas a freql~entar a aula de malhe
maticas, que será regida por hum Professor com
o .ordenado de 700WJ, ajudado pelo discipulo
mais adiantado, que perceberá por isso a grati
ficação de 80:t/) annualmente._ Este curso dura
rá tres annos: no 1° ensinar-se-ha arithmetiea c
algebra alé equações do segundo gráo; no .2°,
geometria e lrigonometria plana; no 5", meca
nica applicada ás artes.

Art. 5. ° Durante estes tres ultimas annos os
seminaristas trabalbal'líõ nas omcinas que se hou
verem de estabelecer no Seminario; e no ultimo
aprenderáõ, além disso, o jogo de armas e o
exercicio e manejo das guardas nacionaes;· findo
o que, serão despedidos da casa.

Art. 6.° As omcinas de que falia o artigo au
tecedente devem ser de torneiro, entalhador,
lithographo, abridor ou qualquer outra de mis
teres adequados ás nossas precisões e estado de
civilisação do paiz, que ali se possa estabeleeer
por ajuste da Camara ~lunicjpal e approvação
do Governo.

Art. 7, o Os Mestres destas omcinas trataráõ
oom toda a urbanidade os seminaristas que nel
las trabalharem, sem que pelo ensino venção al
gum ordenado; gozaráõ sim gratuitamente da
casa que lhes fôr destinada e do producto do tra
balho dos seus discipulos.

Art. 8, o No mez de Julho ou de Agosto de cada
um anno o Reitor remeUerá a lista lIas orphãos
que se acharem a frequentar o terceiro anno ma
thematico li Camara IHunicipal, com to~as as in
formações úcerca do seu aproveitamento, quel'
nas doutrinas lheoricas, quel' nas pralicas, afim
de que ella procure arranja.·los ,'antajosamente,
s.eja nos estabelecimentos uaciouaes, seja parti
oulares, por ,-ia de engajamentos, de sorte que
elIes se não vejão abandonados no fim do anno,
tempo em que devem necessariamente deixaI' o
Semin3rio, ,

Art. 9, ° Os orphãl6S que presentemente exis
tirem no Seminado sabendo ler e escrever,
])e01 como todos os que pal'a o futuro fôrem ad
miUidos nessas circumstancias, passaráõ imme
diatamente á aula de mathematicas, sendo toda·
"Via obrigados a frequentar simultaneamente o
deseI)ho e escolas de a,pplicação; neste caso po
derúõ ser conservados na casa por e.spaço de qua
tro annos.

Art. 10. Qualquer orpLão, depois de al1mitti
do ao SeQlinario, não poder.á deIle retiral'·se por
vontade propria, ou de seus parentes ou patro
nos, sem haver terminado os seus estudos, sal
vo se quem o pretender J'etirar da easa se obri
gar, sob fiança, n lhe dar educação idonea.

CAPITULO VI, -Da policia e disciplioa interna do Semi
Dario.

Art. I. ° 11 policia c disciplina do Seminal'io
são encarregadas immediatamen~e ao Reitor, e
por isso deverá nelle sempre vesidir, não 'poden
do pernoitar fó!'a, salvo com licença da Camara
ou da Commissão Inspectora, ou por caso im
previsto, que parliciparú competentemente.

Art. 2,0 Haverú no Seminario hum Porteiro
nomeado pelo Reitor, homem sisudo e de ma
dura idade, com a gratificação annual de 60:tj),
além de casa c mesa; a eIle compete abril' c fe
char as portas do Seminario, entregando as cha
ves ao Reitor depois das horas de recolher; to
car a sineta para as aulas e serviço da Casa, e
vigiar na portaria que pessoa alguma entre, ou
que os seminaristas desção a tratai'em com al
guem sem expressa licença do Reitor, sendo para
isso obrigado a fazer as respectivas participa
ções.

I1rt. 5.° Todos os seminaristas formarlÍõ hum
corpo dividido em tres secções: a primeira abran
gerá os que tiverem de idade até dez annos in
clusive, a segunda até aos treze, e a ultima até
aos dezoito; e cada huma dellas será regida por
hnm dos seus membros mais sisudos c circums
pectos, que o Reitor houver de nomear.

Art. 4.° Aos chefes das secções pertence: vi
giar seus çompanheiros nos dormitarias, na
mesa, nos passeios e nos jogos; cuidar na lim
peza dos seus corpos e ,-estuarios, e bem assim
na sua applicação e conducta moral, para dar con·
ta ao Reitor.

I1rt. 5.° Para o bom desempenbo dessas obri
gações cumpre, primeiro que tudo, que eada
secção ou classe durma em salão separado, ou em
certo numero de qU3rtos que se communiquem
Jn teri9rmp.n~e (05 de cada classr.), e ahi farão os
chefes guardar o silencio nas horas marcadas para
o estudo; deitar seus companheiros ao toque (13
sineta, apagando immediatamentc as luzes, ex
cepto a de uma lamparina, que em carla hum dos
dormitarias se de,'erú conservar sempre aecesa
com a caulela devida. '

Art. 6.° Cada seminarista rlormil'ú em leito
separado, arranjado com bum enxergão e tra
vesseiro enfronhõldo, dous lençoes e huma co
berta de baeta verde debruada de cadarço ama·
l'eIlo ; os lençoes e fronhas serão mudridos todos
os quinze dias, ou al1tes· se necessario fôr.

Art. 7. 0 Ao amanhecer, igualmenle 00 loque
da sineta, os farüo levantar, c depois de os obri
gar a varrer os dormitorios e compôr suas ca
mas, os conduzil'rlõ ao banho geral de agua fria,
nos tanques para isso destinados, excepto aquel
les a quem, por huma constituição lilJlpatbica e
catharrosa, fôrem contra-indic.ados os ditos banhos;
mas toda via sempre Iavarúõ o rosto c as mãos,
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banhando então tod'o O, corpo em agua quente
ou huma duas vezes POl' semana.

Art. 8.' No banho cxaminaráõ os chefes se
. elres tem alguma ferida, sarna ou contusão, afiiu
de se providenciar o seu curativo, e se seus pés
e cabeças estão livres do flagello das vermes,
para, no caso contrario, se cuidar de sua limpe-

. za e extracção.
Ar~. 9, o Os seminaristas que adoecerem serão

tratados eom todo o desvelo e caridade, para o
que o R.eito.r nomeará por enfermeiro hum dos
orphãos que, pela sua boa indole e philanthropia,
possa bem desempenha~ semelha9te emprego, e
]Jem assim haverá hum Professor perito do par
tido da casa., por ajuste da Camara l\1unicipal e
appJ'ovação do Governo. Os medicamentos serão
sllpprillos por qualquer botica acreditada; sendo
as receitas rubricadas pelo Reitor.

Art. J o. OUlrosim, farão com que os meuinos
limpem diariamente os dentes, mudem as cami
sas ás q,uintas e domingos, e as calças e jaquetas
nestes ultimas dias tão sómente; que aos sabba
dos aparem as uphas, e seus cab.ellos sejão cor
tados sobre o c.urto de do.us eJ;n dous mezes.

Art. J J. A roupa de cada classe, depois de
numerada c.omp.e.tentemente, será gUllrdaila em
caixões separados, debaixo da inspecçã.o e Jj
gilancia dos chefes, que darão patte ao Reitorlla
que estiver rota para ser composta, e da qQe, se
acbal' inteiramente estragada para ser subsliluida
por oulra nova.

Art, J 2. A mesa será commum a todos os se
minaristas; mas elles deveráõ nella sentar-se por
ordem de suas secções, e o chefe de cada hu,tl1a
dellas servillú e di8tribuirá a comida a seus res
pectlvos c.ompa/lheil:os; ella será fresiditIa p'elo
Reitor e Vice-Reitar, que, farão co,nsel'y.ar t.oda a
decencia, ordem e circumspecção devida.

Art. J 5. O alimento dos seminaristas consta
rá: ao almoço, de café e hum pão tonado com
manteiga; ao jantar, de sopa de pão ou arroz,
vacca cozida com verdura e toucinho, e hum pra
to de guisado; a farinha de mandioca cozinhada
no ealdo sel'vir-Ihes-ha de pão, e terão pOl' so
bremesa alguma fruta do tempo OQ huma pe
quena porção de melado; á côa, de hum prato
de arl'oz com assucar, cangica ou hervas com
meio pão.

Art. J4. As comidas acima designadas para o
jantar poderuõ ser substituidas pOl' outras cqui
"\'alentes, que reunão vantagem de serem igual
mente nutrientes, e de não excederem u despeza
que com aquella se possa fazer.

Art. J 5. Haverá no Seminario huma dispen.
sa, cuja guarda e manejo será incumbido men
salmente pelo Reitor a bum dos seminaristas
mais sisudo e capaz, o qual preencherá as func
ções de economo, inspeccionando a cozinha e
subministrando-lhe o que fôr preciso.

Art. J6. OS seminaristas sahiráõ todos os do
mingos ao passeio, e serão sempre acompanha
dos pelo Reitor ou Vice-Reitor; os chefes vigia
ráõ que as suas respectivas classes sáião bem
compostas com o vestuario proprio, e que na'rua
marchem com toda a gravidade e boa ordem.

,
Art. 17, No campo, para onde se dir4;ÍJ'áõ

sempre os passeios dos seminaristas, enes goza
ráõ de toda a liberdade, sendo-lhes permittido o
correr, saltar, lutar, trepar nas arvores e prati
car emfim todos os outros jogos que dêm força
aoS musculos e mobilidade ás articulações.

Art. 18. Tanto nos jogos dos passeios como
naquelles que tiv1lrem lugar no quintal do Semi
nario ou no salão de recreação, os chefes das
classes terão o unico cuidado ue verem que seus
eompanheiros com taes brincos não ofi'endão a
si ou aos outros.

Arr. 19. No quintal do Seminario baverá hum
ou dous jogos de bola para recreio e exercicio
dos seminaristas, ao que se deTerá ajuntar o do
volante c péla; no tempo chuvoso porém pode
rúô praticar estes dous ultimos jogos no salão da
recreacão.

Art: ~o. Nas horas das tristes, durante as
quaes devem estudar as lições, os chefes das
classes terão todo o cuidado em que seus compa
nheiros se' appliquem, nilo consentindo que elles
conveJlsem ou sejão distrabidos de maneira algu
ma, hem como ao toque das aulas farão com
que elles immediatamente a ellas se dirijão.

Art. 21. Sendo hum dos principaes deveres
dos çhefes das secções o vigiarem a condueta
moral de seus companheiros, cumpre que eIles
ponhão todo o cuidado afim de que se não pro
nunciem palan'as suja~, dcshonestas e obscenas,
e menos que se pratiquem actos de semelhante
indole, de.vendo, no caso de infracção de tão
saudaveis preceitos, dar immediatamente parte
ao ReitOl' para punir o infractor, na conformi
dade do capitulo penitenciario.

C.lP,TULO \';11. - D.u culpa. e caatigos.

Glotoneria. • • • • • • • Dlminni9io de comida.
D \' h • { Prinção de recreios, emprego em
~a tntoo e Ils.rago laur e eacovar o fato proprio e

e a ••••••••• do. corr.paDehiros,

t
Privação ãe recreio., trab~lhobra.

Inercia e pregui~a. ' çalem qualquer objeoto cio ser·
viço do collegio.

D,iatracçio, falta de \
~~~~~~'. ~~~~~l~~: Reclusão e liçõu dobradas.

Padl8ovcre8ste actos in- Reclusão ou privação do. passeios.o tia....... .
Ipjuria, mioll trata- {

mentos aos com- Reclusão, diUliDUi~iio Da comida:
p8nheiros ou for- actos de reconcl1iação e humil·
mal desobedien- dade.
cia aos superiores

MeBtira, ~aldmni8, {ReparaçiiO pOSlivel do damno feio
uS?rgaJ8o Ih ~ro' to: e .egregação da reunião dos
pnel a e a t el8 e comranheir08: privaçãJ de a.-
q~8 quer ou raac- sento i mesa.
çao cDlpl:ll8•••••

N ., , j Dobro da pena e rotnlo de papel DO
aHlllDcldeuClas.. l peito que declarll a culpa.

CAPITULO VIU. - Di.posições gemes.

Art. J o. (i) Reitor, de aecordo com os Profes
sores, organisará hum horario que marcará a
hora e a duração de cada huma das occupações
dos seminaJlistas durante o dia: neste trabalho
dever-se-ba, sobretudo, attender á combinação
dos estudos, e á faeilidade de hum mesmo alum
no poder frequentar, além das aulas a que he
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obrigado, qualquer outra existente no Semina
rio, seja repetindo' materias já por elle estuda
(las, seja h"bilitando-~e,por quma frequencia
anterior, a melhor entendê-las, quando vierem
a constituir ~eu particular estudo.

Àrt. ~', A chamad,\ dos seminaristas para as
suas occupações' serÍl feita pelo toque de huma.
sineta, que variarÍl segundo cada huma dellas :
esses toques e as suas significações serão designa- •
dos no horario, o qual deverá estar patente
nas aula~ e nos salões da casa.

Arl. 5·. ll..tém dos esludos marcados nos pre
sentes estatutos para a educação rios orphãos ,
poder-se-ha admitlir o lias lingllas franceza ou
ingleza, se algum mestre, com conrlições ponco
onerosas ao estabelecimento, se quizer encarre
gaI' do ensino de qualquer destes idiomas; pre
cedendo ajuste com a Camara Municipal e ap
provação do Governo.

Arl. (~o. O Seminario de S. Joaquim admitli
rú como porcionistas, encnrregandQ-se lIe lhes
dar n mesma clfucaçâo physica, moral e litlera·
ria, marcada para os orphãr,s, touos os meninos
que e quizerem aproveitar de huma Ião util
como pntriotica instituição, mecHando a somma
de 50:tj) réis, qne, no principio de cada trimes
tre, (Iel'erúõ entregar ao Syn,lico lia casa, e o
enxoval marcado no art. So do cap. 3°, que, por
1Iumn só vez, e noncto da recepç;io, serú entregue
ao fieitor. A admi!'são do porcionista ao Serni
nario seri! autol'isada POI' despacho da Camara
Municipal.

Palacin do llio de Janeiro, em 12 de Dezem
hro de )831. - José Lino Coutinho.

ORDEM DO Dr A llE 1.2 DE DEZEMÍlRO.

Imp: a\'ulso.

Sendo dignú do maior louvor o procedimento
dos Srs. Officiaes lleste Batalhão, que hontem se
apresentúrão no Ar;enal uo Exerdto, apenas lhes
constou que alguns presos lias Cadêas da Ilha das
Cobr,ls se ha\'ião evadido dellas, cu falt:lI'Í!1 ii
jnstiça e ao meu mais rigoroso elevei' se lhes não
dé~se manifestas pro,-as da satisfação que resul
tou dr. hUllll tão nobre condueta; tanto mais
que elIa foi observada pelo EXI11. 5". fiegente
Francisco de Lima e Silva, que se dignou hrll1
ral'-nos com a sua presença. - O COl'onel João
Paulo uos Santos Bando, )° Commandallte. 
Acfta-se no D iario Fluminense n. 137, vol. IS.

AVISO DE 12 DE DEzmmRO.

Imp, avulso.

I\!m. C Exm. Sr. - Tendo V. Ex, communi·
cado no seu omcio de 29 do mez passado as de
liberações tomadas em Conselho para obstar ús
desordens que ultimamente tiverão lugar no Jul
gado do Salgado: a Regencia, a quem foi pre
sente o dito omcio, mauJa, t:m nome do Impe
rador, louvai' o zelo com que V. Ex. promove o
bem e tranquillillade dos habitantes dessa 1')'0-

"incia, e tspera que V. Ex. desenvolva a maiOl'
energia na perseguirão dos malfeitores e per.
turballores da ordem publica, sem o que jil/uai
ha verú paz, nem segurança neste Imperio. Deos
guarde a V. Ex. l'al<lcio do Rio de Janeiro, em
12 de Dezembro de ) 85,. - Diogo Antonio Fei
jó. -- Sr. Presidente da Provincia de \\linas Ge.
raes. - A elia-se no Dia,.io FIllmint1lse n. 142,

t·ol. 18.

PORTARIA. DE 12 DE DEZEMBRO.

Imp. anl!so;

Devendo a Secretaria de Estado dos Negocios
d" Guerl'a mudar-se infallivclmente até o· fim
desta semana para a casa nova central do ellifJ
cio dos Quarteis do Campo tia Honra, tornando.
se por isso necessario que o Conselho SUpl'IlmO
Militar, desoccupando o local cm que ora reside,
'Venha para aquelle r.m que actualmenttl exi~te a
mesma Secretaria de E tado: manda por esta, a
Regencia, em nome do Imperador, que o rcrc·
rido Conselho as,im o cumpra; ucando n3 in·
lelligenC'ia de que a sua Secretaria deve ucar es·
tabelecida nas salas inferiores ás que "ai occupar
o Tribunal, as quacs serão despejadas Ú slla rc.
duisição, qnando quizer fazer a mud6nça que

em tle ficar concluida até o dia 5. do eorrente
mel.: em consequencia do que determina outrà
sim a Regencia} que do I ° de Janeiro do anno
pruximo futuro em diante, cesse o pagamento do
aluguel das casas cm que estú agora a Secretaria
do Conselho, na conformidade do que a c te se
declarou em Portaria de 26 de Fevereiro deste
anno. Paço, em 12 de Dezembro de 1831.

l\lanoel da Rúnseca Lima e Si1Ya. - Acha-se 110

Diario Fluminense n. 151, 'Coi. )S.

A.VISO DE 12 DE DEZEMBRO.

Manuscripto 3uthentico.

A fiegencia, em nome do Imperador, manda
rernelter a Vm. as relações inclusas dos réos. pro·
onnciadus pela Correição do Crilne da Côrte e
Casu, c pelo Juizo do Bairro do Sacramento,
afim de que Vm. dê proüdencias para a sua captu·
ra, expedindo relações nominaes a todos os Jui
zes do Crime c de Paz lIeste termo, para o mes
mo um. Deos guarde a V01. Paço, em 1!1 de
Dezembro de. 1851. - Diogo Antonio Feijó. 
Sr. Desembargador Ajudante do Intendente Ge
raI da Policia. - A clia-se ti fi. 150 v. tio Liv. I)·

da CÔI·te 7la Secl'etaria da Justiça.

AVISO DE 12 DE .DEZEMBRO.

1\I3nuscl'ipto 3uthenlico.

Convindo havei' nesta Secretaria de Estado
exacto conLecimento das pessoas que se relirão
desta Côrte por via de mar, para s heI' se forá?
ou não eonvenientemente legitimadas pela Pol!
cia; ,'ou rogar a V. Ex. a expedição das pl'CCl
as ordens para que o Commantlante da Forta-
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leza de Villegaignon, na parte dial"Ía que dú das
embarcações e passageil'os que sahem deste POI'
tÇl, declare com toda a exacção c cuidado os no
mes destes ú Repartição por onde farão passa
dos os seus passaportes, e as suas l'especti\'as da
tas. Deos guarde a V. Ex, Paço, em 12 de De
zembro de 1831. - Diogo Antonio Feijó, - Sr.
DIanoel da Fonseca Lim:l e Silva. - Acha·soá {l.
J 56 do Liv, 1 Ioda Secl'eta1'ia da Justiça.

llliSOLUÇÃO DR 13 DE DEZEMDRO.

l\laun5cripto ~nthcntjco.

. Senhor. - Por Portaria, da Secretaria de Es
tado dos Negocias da Fazenda, dc 15 de Sctem
bro do corrente anno, mandou V. lIl. I. remet
ter a este Conselho, para consultar, o requeri.
menta do teor seguinte: - Senhol'. - Diz Joa
quim Alves de Azevedo que, pelo Alvarú jUllto ,
jú registado na I' Repartiçilo do Thesouro Pu
blico, mostra estar serviudo o omcio cle Porteiro
e Guarda-MoI' tia Chancellaria das Ordens Mili
tares e da extincta C hanccllaria 1\1Ól'; e para o
supplicante podei' receher o seu respectivo orde
nado do 10 quartel do ànno financeiro de 1831 a
1832, em razão de não haver mais a folha pro
cessaJa na Chancellaria, pela. qual se pagava ao
supplicante o seu respecti\'o ordenado, por isso
pede a V. ~I. I. se digne mandaI' que na l'efe
ritll IleparLição se faça a conta, e feita, se pague
ao supplicante na fórma do estylo. - E, n. M.
- Rio de Janeiro, 20 de Julho de 1851. - Joa
quim Al,es de Azevedo.

Com estc requerimento acompanhúrão os pa
receres datlos pela Repartição do Thesouro Pu
blico, que são os segllintes :

Informação do Conladol' Geral. .- O suppli
canle pede o pagamento do :"quartel de teanno
financeiro, como Porteiro e Guarda-Mór da
Chanceilaria ~lór e das Ol'tlen Militares extinGo
tas por Ld, Do AIvará j unlo se vê que não tem
a serventia vi-taJicia do dito lugar; mas sim que
ne hum serl'entuario durante o impedimento do
Proprietal'ill : ii ,-ista di~to, parece a csta Conta
àoria que o supplieante não eslú no eaSo daquel
les que dev<io continuar a perceber os seus ul'de
na(los, até serem de no 1'0 empregados; não obs
tante isso, deverá i:' com vista ao Procurador da
Fazenda. COLltadol'ia Gel'al da l' Repartição, em
25 tle Julho de 1831. - O Ajudante do Couta
dor Geral Luiz Venancio Olloni.

Respost do Pl'ocurador da Corôa. - Confor
mo-me com a informação da Contadoria. Rio. 27
de Julho ue 183" - Maia.

Parecer do Escrivão da Rlesn do Thesouro Pu
blico. - Do omeio de Porteiro e GuarJa-~Iór
da Chancellaria lHól' do Imperia e da Chano
ce~laria das tI'es ordens, teve mercê de pro
prIedade e serventia vitalicia José Maria Galhar
do, tendo P01' serventuario de ambos os oill
cios, durante a sua minoridade, o supplicante
Joaquim AIres de Azevedo, como se vê da Car
ta e Alval'ú juntos. De certo que, sendo extincta
a Chancella1'Ía 1\101', deveria o supplicante deixar

TOMO vn.

de eonLin ual' a l'eceher o oruellado deste omcio
cuja percepção por inteiro fica ra pertencendo ao
Proprielnrio, podendo lfio sómenlc receber o qne
fosse relativo ao omeio de Gual'dn Mó:' c Portei·
1'0 tia Chaocellaria da' Ortlem, cm cujo exercicio
continllar; porém, como o ordenado por 1111Jf.lO o
omcios 11e o de 580:t/:J por anilo) sem distillcção
rle quanto perlence a cada hum, e pela upn:tlita
Carta e All'arú foi o supplicante Bomeado para
servir tacs olicios, durante a milloridatle <10 Pro
prietal'io, senl10 ubl'igarlo a dar-lhe para a sua
sub~i lenllia e rle sua mãi e il'mfias a lerça parte do
l'endímenlo (1.os mesmo oilicios, scguoJo a sua
10laçilo na Chancelharia Mór, e tle te Ol'llenaclo
se a·c11a o supplicante pago ale': Jnllho deste anno,
pai' autol'i-ação da Secretaria do Impel'Ío; e pelo
que respeita aO corrente anno r1nanceiro, se acha
o mesmo ordenado rle 580:t/:J 1'5. contemplado no
orçamento, e foi attel1llido na Lei dl~ 15 de De
zembro de 1830: por esta. r<:lzões todas, entendo
que ao suppJicante se pó ue continuar tal paga
mento, visto a obrigação em que elle se acha
para com o PrGprietal'Ío doo ameio, Rio, em 6
de Setembro ae 1831. - Leiio.

Pareller tio Con ·elheiro Thesoureiro-Mór. 
Parece-me que se deve fazer o pagamento reque
rido, visto estar comprehentliJo no orçamento .:
porém como p' a haver prcjllizo lla Fazenda.
julgo antes que esta pl'etcnçáo seja rcsoll'ida por
consulta. - Amaral.

Ouvido peJo Conselho, <:l Procllrallor da Fa
zenda respondeu pela fórma seguinte: - Allen
tas as illustrnções que se deduzem dos parece
re do Contador e Escril'ã) do Thcsouro, combi
nados com a Carla c Alvarú juntos, c com a Lei
de 4 de Dezembro tle 1850, ('az·.e bem manire 
to que nenhum direito tem o supplicante a con
tinuar a percebe:' o ordenado do oíHcio Ufl Portei/'o
e Guarda-lHór da Chancellaria-Mór extincla, pOl'
i.so que apenas era delle hum ser I'lJntuat'io tem
pararia por emqllanto dUl'a se a minol'idade do
que tinha mercê da servenlh vitalicÍl, e a (Inom
del'e applicar- c o faval' da 50 .redita Lei art,
15; e que só mente póLle pcrct:ber a parte do
ordenado rela li1'0 ao outro omcio de Porteiro c
Guarda-R1ór da Challcellaria elas T:'os Ordens,
~Ille -ainda exeree eom OIlUS constante do titulo
da sua temporaria servenlia: como porém os
dous oIllcios incluidos cn'l hum mesmo titulo>

. e servidos conjunctamente por uma pe.soa, ti
nhão o indistincto ordenado cie 580:t/:J ré is , e
não 11e passiveI P01' conseguinte tel' eIl'eilo a de
liberação, que parece i usta na rÓnDa acima dita,
sem que sc faça a c1istincção da quota do ordena
do relalivo a eada hum dos ditos omeios, por
isso serú conveniente proceder-se ú lotação do
de Porteiro e Guarda-l\lól' tia Chancellaria das
Tres Ordens, ainda existeute, pelo que pertence
ao trabalho comparado com o :.lo outro extincto,
pal'a se lhe designar dnquella quantia de 58o;jj) a
quota correspondente. Rio, 1 I de Qulubro de
18151. -I\Iaia.

O que tudo visto, parece ao Conselho que se
deve continuar a pagai' ao sllpplicante pelo seu
exercicio o ordenado individuo que a Lei esta-

?5
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heleceu ao omcio de Porteiro Guarda-l\Iór das
Chancel1arias Mór e das Tres Ordens ~lilitares,

não obstante a extineção da primeira das mes
mas Chaneellarias j pois qne, ele\'.cnllo a Fazend~

Publica pagar o dito ordenado, po,to que ex
tinctas sl"jão ambas essas ReparLições, 1Ie, isto
que qualquer diminuição do mc~mo ordenado,
que ora contra o supplícante se haja ele fazer, he
direiLo de serventual'io vitalicio menor, em
cujo lugar serve, e não interesse da mesma Fa
zentla qne se haja de ventilar. Por outra parte
oeCOI'l'e que o snpplícante em tudo e por tudo
ele\'e na hypothesc considerar- se acondicionado
do direiLo do serrenluario \'Ílalicio, cm cujo lu
gar sene, pelo defeito da Slla idade; para co
bl'ar r. orelenallo do ameio, que o art. 15 da Lei
de 4 de Dezembro de 1850 lhe manda conservar;
enLregando-lhe a terça parte, como he (Ie dircito,
e dispõe as mesmas cartas que se ach,io presen
tes. Rio de Janeiro, em 9 de Novembro de 1851,
la· da Inuepenelencia e do Imperio. -- João
PresLes de ~iello.-Manoel.Toséde Sou'la Fra'nca.

Resola(.ão. - Como parece. Páço, 13 de Óe
zcmbl'o de .851. - Francisco !lc Lima e Silva.
- José da Costa Cal·valho. - João Braulio [\10
niz.-Bel'llardo Pereira de Vasconcel1os.-Acha
se o ori~inal no Cario rio actual do Thesouro Na
cional. ~

I1ESOLUÇÁO DE 13 DE DEZEMBRO.

l\Ianllscripto aut!lenlico.

Senhor, - Por Portariá ela Secl'etaria de Es
tado dos Negocias da Fazenda, de 10 de Outubro
elo corrente anno, mandou V. M. I. 'remelter a
este Conselho o requerimento de Francisco Lo
pes de Araujo, Testamenteiro de Antonio da
Veiga Guerra, em que se queixa da exigencia do
pagamento da ,lecima do legado a que he obl'Í
gado ~atisfazel' 1', Casa dos Ex;postos, ,'isto fazer
esta parte !lo Estabelecimento da Santa Casa,
qlle por Lei he isen'ta.

Com este requerimento acomp:lIlhava huma
informação do respeotivo RecebedOl' do Sello, a
qual junta ao dito reque1'Ímc:lto sobem ii impe
rial presença.

Dando-se de tudo vista, pelo Conselho, ao Pro
curador da Fazenda, respendeu este pela manei
ro seguinte: - isenção concedida ú Santa Casa
da Misericordia desta Ci!lade, pelo Decreto- :Ie
28 de Setembro de ISI o, da contribuição do sello
das quitações dos legados que lhe fôl'em deixa
dos, derogada por este ell'eito a disposição do §
8' do Alvará de 17 de Junho de 1809. he inuu
bita velmente comprehensiva daquellcs legados
que fôrem deixados designadamente para a cria
ção dos expostos; por isso que essa isenção foi
outol'gada em altenção a todas as pias applica
ções a que são elestinados os rendimentos da dita
Santa Casa, e uma destas é a criação !los e.x.
postos, tanto na cOllsilleração do di"ecto, pelo
que he expresso no § ,. do AI varú de 18
de Outubro de 1826, como n o que se verifica
de facto, pelo que he certo, a respeito da Admi.

nistração dos Expostos nesta Cidade, a cargo da
mesma Santa Casa. Nestes termos, considero im
procedentes as objecções dos encarregados do sei.
lo. Rio, 25 de Outubro de 185 L. - Maia.

O que t(ldo visto, parece ao Conselho que e
deve expedi!' ordem ao Exactor do Scllo para que
selle a quitação do supplicante com verb:t da
quitação lia decima; por serem pri \,jle~iado dI>
imp Isto da mesma decima.todos os legados- dei.
xados á Santa Casa da Alisericol'uia, de eujo ills
tituto faz parte inlegl'ante a. criação dos Expos
tos; fical1llo isso em regra para casos semelhan
trs. Rio de .Ia.leiro, em 14 de Jovemhro de
1831, 10' da Independencia e do Imperio.-João
PL1cstes!le Mello. - José Caetano de An·urade
Pinto, - Manocl José de Souza França.

Rcsolarão. - Como parcce ao Conselho. Paço,
15 de Dezembro de l851. - Francisco de Lima e
Silva. - José Lia Costa Carvalho. Joiio Braulio
l\loniz, - nel'l1ardo Pereira de Vasconcel\o~, 
Acha-se o Origil/al 110 Cartorio actltlll do Thesoul'o
Nacional.

RESOLUÇÃO DE 13 DE DEZEMBRO.

l\fanuscril'to aulbentico.

Senhor. - A este' Conselho dirigia Verissimo
l\lendes Vianna o requerimento do teOl' seguin
te: - Senhor, - Verissimo Mendes Vianna, Ci
dadão nrazileiro e negociante desta Praça, por
si e seus socios, tendo apresentado 11 V. ~l. I.
huma sua pl'Op' sta para a arrematação da arma·
ção denomina·la de Santa Anna da Lagoiuha na
Ilha de Santa Cutt,aT'ina, vem de noy'o sobre a
mesma pretenção a rl'presentar a V. M. I. que,
como reconheção que não possa ter lugar aquel.
la arremalação, na fórma do art.. I· de sua pro·
posta, por apolices do Go\'erno pelo seu \'alor
nominal, nem o pagamento !la siza PUI' igllaes
apolices, os snpplieantes oITerecem se a fazer a
mesma anemntaçiio ni! fórma constante em o I'es
tante da bobredita sua proposta, isto hc , pagar
o preço da arrcmataç~o cm dinheiro corrente,
cm pagamentos de 10 por cento da quantia total,
e a prázos de 6 mezes, sob as garanlias offt:reci·
das ha referida propo.ta, e com os mais artigos
detla que oITerecem como parte intregralltc des·
ta: portanto pede a V. M. I. que, em vista da
Plesen~c proposta, se !ligne al1mitlir os suppli
cantes á arrclllataçiio rcqucritla, ",isto andar em
praça o eSlabelecimento de que se trata. - E. R.
~l. - VcrbsÍlno Mendes Vianna.

E junta a Consulta, resolvida cm 30 de Setem'
bro d'o'Corrente ;mnQ, que com esta sobe, foi
olHido o Procurador da Fazenda, que responueu
pela maneira seguinte: - Posto que na letra d.a
Resolução da Consulta inclusá se possa imph
citamente comprchender, e detla por conseguin·
te· se possa' deLiuzÍl' a !leeisâo dos dous pontos
consultados; entendendo·se ter já IlIgar a arre·
mntaç<io da al'fJlação lia Lagoinha d'antcs s~spen'

sa, e ser a!lmissiycl a proposta do supp1JcO,nte
emquanto ú caução P 'r meio das apolices, pa·
rece-me comtudo que, para se proceder com se
gurança, que só pótle firmar-se em decisões ela
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ras e terminantes, he indispensavel levar outra
vez respeitosamente ii presença de S. l\l. 1. o
embaraço em que se acha o Conselho, para que
se digne resoh'er explicitamente o que con vier.
Rio, 27 tle Outubro de 185 .. - Maia.

O qne tudo visto, parece ao Conselho o mesmo
que ao Procurador da Fuzenda, :Jccrescentando
que os lanços em PrJça se recebem sobre condi
ções liquid:Js appl'ovallas por V, lU, 1., que s,10
presentes aos Licitantes, e sobre que elle~ cal
culão seus l:Jnços : e que, existindo neste Conse
lho :J Portaria da copia junta, que exclue' da ar
remataç,io de que se tr:Jta, enten,le o mesmo Tri
bun:J\ sei' pl'eciso que ella se revogue explicita
mente P:JI'U pôr em h:Jsta publica a venda da
mesma :Jrmação, Rio de Janeiro, em 14 de
Novembro de 1831 , 10° da Independencia c
do Imperio. - Jo~o Prestes de l\1ello, - José
Caetano de Andraue Pinto. -l\lanocl José de
Souza França,

RtsollL~'iio,- Proceda-se ii :Jrl'ematação da AI'
mação da Lagoioha, como já f,,j resolvido em
50 de Setembro do corrente anno. Paço, 15 de
Dezemhro de 1831. - Franci co Je Lima e Silo'
va, - José da Costa Carvalho. - João Braulio
J\loniz. - BCrIl:Jrdo Pereira de Vasconcello~. 
A cl/((·se o original no Ca1'torio ac/ual do T!lesouro
Nacional.

DECRETO DE 13 DE DEZEMfinO.

CoI], Braz.

A Regencia, em nome do Imperador, em vir
tude da autoridade que a Lei ue 15 de Novem
Lro deste ::.nno confere ao Governo de reformar
:JS Alfandegas do Imperio, decreta o seguinte:

TITULO I. - Regulamento do Porto do Rio de
Janeiro.

c~rITULO I. - Lugares designados para ancoradouro.

Art. 1°. Haverú no Porto do Hio de JaneÍl'o
tres ancoradouros p,ll'a as embarcações mercan
tes' a saber: hum pal'a as que elltl'al'elU por fran
f[uia, ou al'l'iharem POI' alguma necessi,1.lde ou
accidente maritimo; outro para as (rOe e~perão

descaq;'a, ou lem recxportaçãJ ou baLdeação; e
outro para as que estiverem ú carga.

Art. 2°. Be designado para ancoradouro de
frauquia o espaço compl'chenrli,io entre huma
linha tirada dn Fortalezil de Villegaignon até ii
Bna Vi:Jgem, e outra tiralla da ponta do Trem até
oGrav:ltá, dentro do qu~l e paço as embarcações
deyerilÕ amal'l'ar de meia hahia pu ra a parte da
Cidade em duas ou mais linhas n rumo de Norte
Sli!.

Art. 5·. He designado para ancoradouro das
embarcações que esperão descarga, ou tem que
reexportai' ou baldear, o esp:Jço entre a Ilhry. das
Co~ras e a das Enxadas, tendo por limite a Leste
humu linha tirada entre as duas extremidades
orientacs das ditas Ilhas; e outra til'ada dos ar
ma7.nns de madeiJ'a da Ilha das Cobras até á ponta
da Ilha 'das Enxadas, que fica maia a Sudoeste.
A.s embarcações fuudearáõ alinhadas dentro des·

tes limites a rumo de Noroeste-Sueste com os
púos de retranca e bujarrona desarmados, e met
tidos dentro, deixando livre para a naTegação o
e paço que mel1êa entre ellas e a Ilha Jas Cobras.

Art. 4°. Be designado para nncoradouro das
Ilmbm'eações Ú cnrga o espaço desdc o Trapiclw
do Sal até ii Saulle, e neste espaço as emharca
cões fundcnrúõ em huma ou m:Ji linhas nos ru
Ínos de Noroeste-Sueste, deixanrlo line entre
cllas e a Cil1aJe, não só a navegação ús embnrca
çõcs costeiras que tem de descal'l'egar as produc
ções do Paiz nos Trapiches situados nas praia
fronteiras a este ancoradouro, ma1 tambem o es
paço necessario pal';l as embarcações que ti"c
rem necessÍlbde de fabricar, ou se acharem cm
fabrico.

Art. 5°. Niio se comprehendcm nas disposi
ções pl'ecedentes as embarcações costeit':J yindas
de portos uesta Provincia ou de outl'a qualquer
do Impel'io, nos qune não houver Alfandega' ;
porquanto tnes emb:Jrc:Jçõcs continuar;iõ a to
I.TI:Jr o ancoradouro que tem tido até agorl).

ClPITUr,O II. - Guarda e vigia do. ancoradouros.

Art. 6°. Para a guarda e "igia dos an'col'adou
ros, haverú 7 emharcnções, que serão com prcfe
I'enci,j as l1e. Guerra desarmadas, a aber: ~ no
ancoradouro de franflui:J, 5 no de dcs~nrg:J, c 'J.,

no das embarcações ú earga, as quaes e p05ta
rúo fundend:Js nos lugares mais apropriados iI
guarda e vigia das embarcações surtas no I'es
pectivo ancllradouro.

Art. 7°. Alémde tas embarcações, bn"cr.1 mais
huma que d~verú estar sempre fóra da bal'l'a des
te porto pnra e"itar o extravio e contrabando da
Costa,

Art. 8°. O numero rle gente, qualid:Hle do
armamcnto e det:Jlhe do seniço ordinario das
embarcações e escallercs, incumbidos tI:J vigia e
gnarda dos ancoradouros, serú fixado pelo Juiz
da Alfandega com a approvação do Ministro da
Fazenda. -

Art. 9~' As ditas embnrcnçõe5 e seus escal\cres
usarãõ de ignaes particularl"l , segundo o regi
mento quc Lhes fôr !.ladu pelo Juiz para e en
tenderem e correspondcrem mutuamellte, teildo
as emb:J!'cações hum c!iSlinClivo permnncnte p:Jri'l
serem reconhecida" e respeitada pela embarca
cõe merea nte" .
• Ad. 10, CaJa huma das embarcações ,Ia guar
da e vigia serú commandudn por hum Omeial, o
qual ficarit sujeito fi' onJens do J lliz da AIfi'l Ddega.

Art, 11. Hum do Commandantes das embar
c:Jções dn guarda de cada ItOcoradouro será O

Commandante delle por escolha do Juiz da Al
fandega, e ns~im os Commalluantcs das outra
embarcações lia guarda lIa re pectivo ancoradou
ro como os l\1estres e Capitães das embarca
Ções mercante ahi surtas lhe obcrleeerúõ em tu
do quanto mi' tendente ao cxacto cumprimento
deste l'egulnmento.

Art. 12. A principal obl'Ígação dos Comman
dantes das embarcaçõe da guarda he promover
a exacta obsel'vancia deste I'eb'ulamento, e e"itar
todo e qualquer descnmiono e dcf"audação de

75'"
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direito. Prora se conseguirem estes importan
tes fios dt::veráõ:

1°, Vigiai' escrupulosamente de dia c de noite,
fazendo rondar pelo ancoradouro os escalteres
das embarcações da sua gllanla, para que nao de
sembal'que de bor,lo "olume algum sem despa
cho da Alfandega, apprehendelldo os que fô
rem a }hados sem elle, e que não vierem acom
panlla 105 por' hom guar,la de conuucção.
. 2", Não consentir, seu.l0 nos terLDOS dos al'ts.
21, 22 e 28, communicJção alguma com a tcrra
ás embal'cações em franquia antes ou depois da
visita, nem iJs qne estiverem no ancoradouro de
descarga.

5°, Cnidar em que as embarcações mercantes
tomem os seus ancoradouros respectivos, e nel
1es e conservem dentro dos limites marcadus
neste regulamento, podendo mandar "ii' Ú falla,
arribar, e perseguir todos os escaleres, lanchas
ou barc IS quaesquel' que passarem por taes an
coradoUl'o , e se lhes fiLel'em suspeitos; e não
con entineJo que os 'barcús de descarga junto aos
navios sejão atracados pai' Outl'OS barcos vasios.

4", Prestar todos os auxilias que lhes l'ôrem
requisitados pelos Officiaes da Alfandeg'a e· Con
sulado, cuja fiscalisação continlia do mesmo mo
uo, de vendo enten ler-st: com elles, e couserval'
ii melhor harmonia; obl'anuo cumulativamente
e de accol\lo, ajustando signaes para se reco
nhecerem de noite, e usafldo de t6das as mais
cauteUas que julgarem convenientes,

5°, Participar ao Juiz da Alfanrlega tudo o que
fÔl' conducente ú fiscalisallão dosiotel't:sses na
cillnae e il boa ordem dd serviço naqnillo que
fill' da Sl]a COlllpetencia, e cumprir as onlens que
pelo dilO Juiz lhe fôrem dauas. .

6°. Empregar a força ú sua disposição, quan
do mI' necessat;ia, para se conseguil' a plena exe
cução tio determinado neste regulamento.

Art. 13, Além da vigia das embarcações da
goarr!a e sens escaleres, as embarcações em
franquia erão vigiadas pela Fortaleza de VilIe
gaignon, e lanto e5tas como as dos outros an
coradoul'o ,o erão lambem pelas emharcações
de guerra nacionaes que. accid~ntalmeote se
acharem estaeionauas oa proximidade dos mes
mos ancoradollros, podendo os seus escalel'es
perseguir e apprehender os extraviadores.

Al'l. 14°, Touos os objectos apprehendidos
pelos escaleres das embarcações de guarda e vi
gia, e pelos das oulras ue guerra e da Fortaleza,
serão remetLidos pelQ Commandante do I·especti
"O aocoradouro ao Juiz da Alfandegoa, com parte
por escripto, em que se declare o escaleI' e os
nomes dos appreheosores; o logo Que, segundo
as Leis, se julguem boas as opprebeosões, será
metade pOl'a o tripulação do escaleI' apprehen
Sal', e metade para a tl'Ípulação ou guarnição da
Forlaleza ou embarcação a que elle pertencei',
teudo coda inrlividuo huma quota igual. No caso
de hayer denuncianto, terá este metade, e o resto
-e dividirá como acima.

Art. 15°. As referidas emJJarcações da guarda
e vigia deverúõ tel' sempl'e, durante a noite, iça
das no mastro duas lanternas com boa luz, e as

embarcações mercantes fundeauas nos ancoradou
ros deverilõ ter huma lambem içada no mastro
grande. Os escaleres de "igia andarflõ com luz ou
sem elIa. Os escaleres ou quaesquel' outras embar
cações que "ierem dos ancorarlouros para terra,
ou fôrem de terra para os oncoradoul'os, lerão,
em lugal' alto, huma lantema com boa luz. Os'
que contl'aviCl'em a e~te artigo serão multados
em ) o;jj) pagos da c~dêa.

Al't. 16. Qnando as embarcações eoti'arem á
bal'l'a de noite, a Fortaleza de Santa Cruz lhes
orllenará que ponhão immedia tamente huma lan·
terna acesa 00 mastro grande, e a conservarúõ
tocla a noite.

CAPITULO II I. -Entrada DO Porto, ancoradouro em franquia
e visita das embarcações mel·cantes.

Art. I 'lo As emba!'cações mercantes que en
trarem no Porto, deverúõ dirigit'-se logõ em di
reitura para o ancoradouro de franquia, que lhes
será inuicado pela Fortaleza de Santa Cruz, e
nelIe darão fundo, seja quãl fôr o deslino da sua
"inda a este porto; e só depois de receberem ahi
a visita da Alfandega passarúõ para o ancoradou
1'0 que lhes pertencer, Os l\1estres ou Capitães de
taes embarcações entrogaráõ logo ao Comman·
dante da franquia os manifestos, livros de caJ'ga
e listas de passageiros; e o dito Commandaote.
os entreg~r:í aos Officiaes da Alfandega, quando
fôrem ,-isital' as embarcação.

Art. IS. O Commandante do ancoradouro de
franquia darÍl parte ao Juiz da Alfandega ÚS 9 ho
ras da manhãa, ao meio dia, e Íls 51101'as da tar
de, das embarcações que hou verem entrado, en
do estes avisos mandados á casa do Juiz, quando
a Alfandega estiver fechada, afim de que elte
mande immediatamente fazer a competente vi
sita, a qual se 'Verificará todos os dias, quel' sejão
de trabalho~ quer de guarda, desde as 10 horas
da manhãa até ús 6 da tarde.

Art. I g. As visitas cle entrada se fariio pela
maneira até agora observada, e os ~lestres serão
demais obl'jgados a entl'egar aos Officiaes da
visita da Alfandega todas as encommeudas que,
por não virem manifestadas, são de faeil descami·
oho, podendo exigir dos ditos Officiaes que as
signem humo relação dellas: e todos os volumes
ou eocommenclas não manifestadas ou entregues,
que depois se encontl'arem n'a busca ou revista,
serão tomados por pel'dirlos; excepto se fôrem
roupas do uso pessoal dos passageiros,

Art. 20. Igualmente os passageiros entrega
dõ aos ditos Officiaes da ,-isita os seus bahlis, e
pndel'úõ acompanha-los até o al'mazcm da Alfan·
dega, que devel'd haver para éllTccadação delle.
e das encommcnélas, quando o desembarque se
fizer a horas que esteja fechada a Alfandega,

Al't. 21. Emquanto as embarcações não rece
Lel'cm a ,'iista da Alfandega, lhcs ficn vedada
toda e qualqucr communicação com a torra, Se
todavia o Capitão ou l\Iestre tiver neccssillade
muito urgente de vir á tena, OC.ommandante do
ancoradouro lhe concederá licença, indicando·lhe
o lugal' onde dr,verá desembarc<lr, para o qual
seguirá em direitura; e ahi haverá Gllardas da



ANNO DE 1831. 601

Alfandega que visitem o barco que o lrans:por
lar, sentlo outra vez.v.isitado no regresso.

Art. 22. Ainda depois da "Visita da !\lfandega
não poderú ir a bordo da embarcação em fran
quia pessoa alguma que não pertença Úsua lri
pulação, sem oruem por c:scripto do Juiz da Al
fandega, e tanto estas como as da embarcação
ficão sujeitas a revistas e busca~, quando haja
suspeitas de quererem fazel' o extravio. Os trans
grcssores serão presos e remettidos ao J oiz da Al
fandega, com palte circumstanciada por escI'ipto
elo command~nte do ancoradouro, para proce
der contra elles na fórma das Leis.

Art. 23. As embarcações que enl l'arem por
franquia, não concederá o Juiz' pl'Orogação della
sem JU ta ca usa, e isto só por 5 dias; e sem li
cença do me mo Juiz não passaráõ pal'a outro
nncoradoul'o, a qual SCl'á unicamente concedida
el.:' caso de ·necessidade. Taes licenças porém
n~o .ficaráÕ sujeitas a emolumento algum, se o
nao estavão ainda até aqui.

Art. 2~. Se os Mestres das embarúacões de
clararem que se desti!lâo a descarreg~r neste
porto, eassim constar do seu passaporte e desp'a
cho, ser-Ihes-ha iolimndo pelo Guarda-Mór que
pas:em para o ancoradouro cOl'l'espondenle alé
o lha seguinte, se assim o pertnittit' o tempo; e
não o fa'tendo, serão obrigados a isso pelo Com
mandante do ancoradouro; devendo, em todo
o tempo que medial' desde a intimação até o seu
cumprimento, conservar içado o signal que para
este.fim se estabelecer. No caso porém de terem
algum impedimento para deixarem de cumprir
com esta determinação, o representaráõ ao Juiz
da Alfandega, afim de lhes deferir como fÓI' justo.

Art. 25. A's embarcações costeiras e de cabo
tagem, logo que entrarem a barra, sel'Ú ordenado
pela Fortaleza de Santa Cruz que se dirijão á
embarcaçiio do regi·sto da fl'anquia, e ao COlll
~andantc della entregaráõ o seu manifesto ou
lIvros de cal'ga, e scguiraõ para o seu ancora
douro. 0"5 ditos manifestos ou livros de carga
serão pelo dito Commandante entregues ao Gual'
da-Mól' na visita immediata.

CAPITULO IV. - Ancoradonr.:> da descarga.

Art. 26. A descarga das embarcações se fal'á
pela maneir" estabelecida nas leis e ordcns em
vigor; com declaração porém que nãu lel:á lu
gal' a sabida dos generos das embal'cações á d~s

carga, quC)' seja pal'a os Trapiches, quer pal'a
outros bal'nus ou navios, fÓl'a das horas do de 
pacho da Alfandega; antes de\'el'ú terminal' a
hUlUa hOl'<1 Cla tarde. A descal'ga na ponte da Alfan·
dega começarú ús 8 horas da manbãa, e termi
nal'ú a huma da tal'de, afim de haver tempo pal'a
se l'ecolhercm .com a necessaria clareza e cau
telIa os objectos tlescarregad~s,

Art. 27, As embarcaçõe quc tivel'em de fa
zer. _ou recebel' baldeações ou l'f.exportações pas
Sarno do ancoradouro de franquia para o de d~s

carga, e ahi sc conservarúõ até a sua sahiàa do
porto.

_AI'L. 28. ão poderá ir a bOl'do da embarca-
çao mercante que estiver neste ancol'adouro pcs·

soa alguma que a c1la núo pel'tença, salvo com
ordem pOl' cscripto do Juiz da Alfandega. 05
tl'ansgressores serão. preso , e remettidos ao dito
Juiz com parte circulllstanciada. por escrita do
commandante do ancoradouro, para proceder
contl'a elIes na fórma das Leis.

Art. 29. Logo que a embarcação tivel' com·
pletado a sua descarga, uevel'ú ajuntar em lugal'
proprio os sobrecellentes despachos de retorno,
que serão calculados, segundo a força da embarca
ção e duração da viagem declal'ada, afim rIe fa
cilitar a busca da visita, e depois de visitada, tra
t:trú de receber o lastro necessario para a sua se
gurança, se o não tiver, e passarú para o respec
tivo ancoradouro. Se todavia antes da visita lhe
fól' indispensa\'el meUer algum las(To, o Juiz da
Alfandega lhe concedel'Íl licença.

CAPITCLO V. - Ancoradouro das embarcações il carga.

Arl, .50. As embarcações da guarda e vigia
deste ancoradouro, e seus escaleres, não deixa
rúõ atracar as embarcações nelle surtas embal'ca
ção alguma com generos sujeitos a direitos de sa
hida, sem irem acompanhados de despacho do
Consulado, que, feita a descarga, serú logo entl'e
gue pelo arráes ao Commandante do ancoradou
ro para o remeltel' no dia seguinte ao Administra
dOl' das Di versas Rendas.

TITULO n. - Disposições Geraes.

Art. 31. Logo que se pozer em plena execu
ção o presente regulamento, fica aboüda a pra
tica de se pôrem guardas da Alfaudega a bordo
das embarcações mercantes, pagos peh Fazenda
Nacional.

ArL. 52. Todos os escalel'es, barcos, fainas,
ou quaesquer embarcações miudas que navegão
pela Bahia desta Cidade, deveráõ ter escripto nos
lugares mais appal'entes do casco o nome pelo
qual são conheoidas, e os que pertencerem Íls em.
baroações deverâõ ter escripto do mesmo modo
o nome dessa embal'cação. O que não tiverem,
de 15 de Janeiro pl'oximo em diante, pagaráõ a
multa de 6:t/J, e o dobro nas reincidencias.

Art. 33. As embarcações mercantes que não
observarem o dispo"to no presente Regulamento,
quanto aos ancoradouros, serão por este facto só
mente, ainda que nenbum extravio tenba bayi
do, multados em I 20:t/J pelo Juiz da Alfandega,
se neste Regulamento não fôl' e tabelecida outra
pena.

Art. 54. As multas impostas POI' este Regula
mento- pertencem ii Fa~ellda .r acional, e serão
recolhidas ao Cofre tia lfandega para se remet
terem ao Thesouro.

Art. 35. Teda a despeza que se fizer com as
embarcações da guarda e seu esoaleres, e com
o seu armamento, tripulação e costeamento, a
qual se não faria a.não terem este emprego, será
paga pela Alfandega.

.Art, 36. E te regulamento serú traduzido nas
línguas franceza e ingleza, c se entregará hum
exemplal' delle impl'esso a cada Me lre ou Com
mandante de emha rcação mercante que entrar
ne te porto.
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Art. 5,. Os Presidentes das Provincias, em

Conselho, proporítõ regulamentos para seus res
pectivos portos, dando lngo execução a este re
gulamento no que lhes fôr applicavel.

Art. 58. Ficão derogadas todas as disposições
em contrnrio.
- Bernardo Pereira ue Vasconcellos, etC. Palacio
do Rio de Janeiro, em .5 de Dezembro de 1851,
10· da lndepcndencia e do Imperiu. - Francis
co de Lima e Silva. - José da Costa Carvalho.
- João Braul,io iUoniz. - Bernanlô Percira de
Vasconccllos.

AVISO DE 13 Dll DEZEMBRO.

Coll. Planchcr.

A Regencia, eOl nome do Imperador, toman
do cm consideração o que Vm, representtÍra em
seu omcio ue 29 do mez passado sob n. tI, !lcer
ca do telheiro que existe na ViIla de S. João da
Barra, para arrecadação das madeiras destinadas
no Arsenal de Marinha desta CÔI'te: houve por
bem resoher que se proceda ii venda do dito te
lheiro em hasta pnblica, "isto tlemantlar o seu
reparo g['ande despeza, e mesmo tprnar-se inu
til com a cessação uo cúrte llbi estabelecido; Ile
vendo o prodncto de tal venda selO recolhido ao
Thesouro Publico na fórma da lei, precedendo
todas as clarezas e formaliuades do estylo em se
melhantes casos. O que participo a Vm. para sua
intelligencia e execução. Dens guarde a Vm. 1'a
lacio do Rio de Janeiro, em 15 de Dezembro de
1832. - Joaquim José Rodrigues Torres. - SI'.
Jacintho Alves Branco Moniz Barreto.

AVISO DE 14 DE DEZEMBRO.

lmp. avulso.

111m. e Exm. Sr.-Passo ús mãos tle V. Ex. o
requerimento incluso dos presos sentenciados na
Fortaleza de S. João da Ban'a, queixando-se de
que, sendo bastante onerallos de tJ'abalho, pouco
he o ,alimento que se lhes abona, e com grandes
demoras, afim ,Ie que V. Ex. dê sobre este ob-
jecto as providencias que julgar necessarias, vis
to estarem' DO seniDo da dita Fortoleza, ou en
tão que me esclareça úcerca de semelhante ne
gocio, para que po'ssa lançar mão das medidas
que esti\"crem ao meu alcance. Ocos g'uarde a
V. Ex. Paç(\, em 14 de Dezembro de 185 .. 
Diogo Antonio Feijó. - SI'. l\1aooe1 da Fouseca
Lima e Silva. - Aclta-se no Dia/'io Flumine1lse
71, 1 t15, voL. 18.

AVISO DE 14 DE DEZEi\IDll.O.

lmp. avulso.

Tendo-se exigido do Juiz de Paz da Fl'eguezia
de S. Jo é a razão por que não tinha cumprido
a requisiçãO legal que havia feito o Juiz do Crime
respectivo para a reÍllessa das testemunhas neces
sarias para a conclu~ão da de,'assa a que estava
}ll'ocedendo contra o réo preso Domingos José
do Espirito Saoto, acabo de receber do sobrecli-

to Juiz o officio que incluso en'vio a Y S., afim
de examinar de quem procede a negligencia que
possa ter havido sobre este facto, e dar ns pro
videncias que fôrem necessarias. Deos guarde a
V. S. Paço, em 14 de Dezembro tle [831.
Diogo Antonio Feijó.-Sr. José Paulo dr Figuei
rôa Nabuco Araujo. - Acluc-se 110 Diario Flu1Ili
nense n. I ~5, voto 18.

AVISO DE 14 -DE DEZIWllRO.

lmp. avulso.

1'enllo representado o Juiz de Paz da FI'c"'ue.
zia de l\Inngaratiba, que, não obstante ter re~net
tido ao Juiz Criminal do Di~tricto respecti'õ o
processo que fizera eID consequencia de ler sido
morto pelos guardas municipaes, cm acto tle re
sistencin, o marinheiro João Ca tanilO, V. S. lhe
requisLtúra testemunhas parJ depôrem na del'as
sa que estava procedendo cm conseLjucncia da
que\le acontecimento: ordena a l1egcnciJ, COI
nome do Imperadol', quc V. S. declare o molil'o
por que procede ú mesma dCY'assa róra úo tempo
marcado pela lei, e se tem conhecimento de que
no respectivo distrtcto se não procelleu a el!a. ln"
cluso remelto a V. S., assim o Dfficio que o so
bredilo .Juiz me dirigio communicando aqueUe
a.conteclmento, como o traslado tio corpo de de
llcto que o acompanhou, afim ele fazer juntar ii
devassa respectiYa para esclarecimento do jnlga
dor. Deos guarde a V. S. Par-o, em J 4 de De
zcmbro de 185[. -Diogo Antonio Feijó. -Si'.
Antonio Augusto ~Iontcjro de Barros. - A cita-se
110 D iario Fluminense?l. 14th vol. 18.

AVISO DE 1-4 Dl' I1EZEMllRO.

lmp. avulso.

i\lnnc1n a Rcgencia, cm nome do Imperador 1

que V. ::;. tome interinamente o commaDtlo da
Guardas Nacionaes e iUunicipaes desta Ciualle e
seu termo, e que dê Iodas as pro,'irlencias neces
sa~'ias ~~ra que os perturbadorcs UO SOC('go pu
blICO seJao presos, bem corno lodo os que furem
e?c~ntr~d~s commeltendo crimes, c Cjllan<!cl rc
Slslao, bçao cmpreg-ar a força sobre elles como
inimigos da socicda(le. Poderú igualmente V. S.
tlispôr da Guarda Municipal Permanenl'e como
f'ôr necessario, a bem da seguranya public~. Dcos
guarde a V. S. Palacio do Rio de Janeiro 1 em
14 de Dezembro de 1831.-Dio"'0 AntOllio Fei
jó.-Sr. José Maria Pinto l'cixofo . ....: della·se 1/0

Dia/'io Fluminellse n. 144, vol. 1S.

AVISO DE 14 DE DEZEilUlRO.

lmp. avulso.

Sendo eonveniente que se proceda quanto
antes a limpar todo o armamenlo qlle existe eOl

deposito na ca~a das armas dessa Fortaleza Ila
Conceição: d<:lermina a Regencia, cm Dome do
Imperador, que Vm. assim o mande rerificar,
cmpregando simultanearncl~te,p ra c~sc ('Irl'ito
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aquelle numel'o de braços que necessario fÓl',
comtallto porém qu~ este trabalho se .conclua
dentro do meoor tempo possivel. Emquanto ti
de,peza necessaria para um tal fim, ella podel'ú
ser paga men ai ou semanariamente, segundo
Vm, julgar mais acertado j e o que a tal respe.i
to deliberar comll1!l'nicarú a esta Secretaria cle
Estado para, cm eonsequencia, se expedirr.m as
con venicntes ordens, aum de se eífectuar o prolOp
to pagamenlO da mesma despeza. Deos gual'lle a
Vm. Paço, em I (~ de Dezembro de 1831. - Ma
nnel d·á Fonseca L'ma e Silra. - SI', Franciseo
Carlos de n10rar.s, -.Ii cita SJ no Dial'io B'lumi
nellse 11. 15 I, vol, 18,

AVISO DE 14. DE DEZE:UURO.

Imp. avulso.

Convio'do proceder, com a brevidade possil'el,
a fazercm· se nas Thesourarias os melhoramen
tos para que foi antori:,ado o GOI'crno pt:la Carta
de Lei de 15 de Novembro deste anno, ha a Re
gencia, em nome dI) Imperador, pai' bem qlle
seja ereada para este etrcito Ilul11a commi são
compo:'ta dt\ Vm. e de mais duas pessoas de sua
escolha, afim rle organisarem ~,um projecto de
I'eforma das Thesourarias e Pagadorias lIe Tro
pas, concebido com tal e tão vantajosa simpli
cidade, que escllse e poupe tamanha expedição
•Ie ordens como as que o Governo se ,oê obriga
do a passar, afim de se realisarem pagamentos
legalmente vencidos.

Para se conseguir hum Ião desejado e cOOl'e
niente cU'cito, que a Hegencia confia das luzes e
experieneia de VIIl. e SI cios que de~ignar, lhe
manda outrosim recomm'~ndar que no projecto
qlle lhe he incumhido, não só se possa fa'Ler o
expediente com hum peel'leno nlJITIero ete empre
gados, mas qUI~ se fJ.cililem o~ meios de ,fazer
eJl'ectil'a a responsabilida1le dos Inalversores em
suas fuooções, estabelecentlJ outrosim hum lal
systema de guias de humas para outras Provin
cias que, juntas aos passa portes e I'Crb:ls neHes
postas pelas autoridades respeclivas, sejão baS
tantes pal'a obstar a qnalqucl' frauJe aos illl1il'i·
auos que tenhãJ de recebei' p;lgamentos cm
qualqnel' das Tbesonrarias <]1I'e se nprescntem,
cumprindo ultimamente ii commi 'são indicar os
pontos e dil'ersas Pro,oiocias cm que devem ser
e,taüeleciJas taes Repartições. O que tudo par
ticipo a Vm. para qne os sens trabalhos e dos
outros luembros tia commissno se: haj:lo de I'ea
lisa\' neste sentido. Paço, em 14 Ile Dezembro.
de 1831. - nIanot:l lIa Fons~ca Lima e Silva. 
SI'. Josú Joa<]uim Justiniano,--Aclta-se 110 Diari1
Fluminense n, I fJ5, t'ol. 18.

..\.vrso D.E 14 Dr, DEZEMBnO.

illanuscripto nlltllclltico.

Transmilto aVo S. () UYiso II,) ~Iillistl'O e Se
Cl'etario Ile Estado dos Negocios do Imperio, da
tado de 9 do COI'l't'nte, Dlim ue qne V. S. pl'OCC-

da, conforme a Lei de 26 de Outubro, para que
seja o infr<lctol' do sigilo das cartas ~o Cor
reio punido na fórma da lei. Deos guarde a V. S.
Paço, em 14 de Dezembro de I 831.-Diogo An
tonio Feijó. - SI'. JOf.é nlaria Monteiro de Bar
ros. - A cita-se li fi. 148 elo Liv, I Ioda Secretaria
da 'JustiFa,

AVISO DE 15 DE DEZEMBno.

IIllJl. nl'ulso.

A RegenclD, cm nome elll Imperador, a quem
foi presente o seu omcio tle 29 do mez pa sado,
manda declarar-lhe que nenhuma duvitla deve
ter em fazer abrir o Cartorio do Juizo dos 01'
phãos dessa Villa, que se acha fcchado pela au
seneia do re pec:livo Escl'ÍI'âo, afim de que con
tin ue o neçessario expedien te, passando imme
diatamente a fazer Qulpa ao referido Escrivão,
que de"e ser punillo na fórma do art. 15, do Co
digo Criminal. Deos gu~r(le n VIII. rolaeio rio
Rio de Jllnei.·o, cm 15 de Dezembro de 1/l31.
Diogo Antonio Feijó. - Sr. Juiz Orclinario da
Villa de ItDguahy. -Acha-se 110 Diario Flu11Iinen
e 11. 145,vol, 18.

!LVISO DE 15 DE DEZEMDnO.

Imp. n\·ulso•

Illm. e EXITI. Sr.-Determinando a Lei novis
sima de .5 de Nol'tmbro proxim(l passado, no
art. 20, que o GOl'erno mande 'oenl1el' na Pro
"incia do llio Grande do Sul. a eavalhada perten
cente Ú Fazenda Nacional, ou reparti-la desde
jil pelos cstanceiros da Provincia se o quizerem,
licando estes obrigados a dar out.,os tantos quan
do se lhes exigirem, c no subsequente Drt. 21
<]ue mande igualmente 'Oel)(ler na mesma Pro
vincia as besta muares e hois pertencentes ú Fa
zenda, c con rindo fazer-se, quanto antes, elYec
tivas aquellas disposições: manda a Regencia,
cm nome do Imperador, i'lcnmbit' ao reconhe
cido zelo, prudeneia c dexteridade de V, Ex. o
desempcnho .\ella5, cle nlOLlo que se comhine o
interesse da Fazenda com a utilidade dos parti
culíll'c5, qnando V. Ex. entendo que a repal'tiçiio
he pref~l'ivel nvenda; recommcndando a V, Ex.
que, logo que tenh~ concluido a distribuição da
caHlhada, cohraOllo-sc dos estanceiros por quem
fôr feito, o compelente recibo para a todo o tem
po constar, c ultimada a ycnda dos oulros ani
maes, haja de dar hllma conta circnmstanciada,
.leclarando o produclo lIa dita venda, que erá
feita pela maneira que V. Ex. julgar mais coo
ycnienle, afim de se poder faze:r carga ao The
'ouro Puhlico: u que pal'licipo a V, Ex. para seu
conhecimento e llxecuyão. Dcos guarde a V. Ex.
Palacio do nio de Janeiro, em 15 de Dezem!JI'o
ele 18510 - ~lanoeJ da Fonseca Lima e Silva. 
SI'. 1\lanoel ~ntonio Galvóío.-.1cha-se no Dial'io
FlUlIlille7l.'c n. I fjü, rol. 18.
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AVISO DE 15 DE DEZE-MBRO.

Mnnuscripto authcntico.

A RegcnDia, eiD nome do Imperador, manda
remetler a V. S. o requerimento iucluso de Eu
genia, crioula, escrava q.ue foi do fullecido. An
tonio Pinto da Silva, qUClxando-se do exorbItan
te preço que sua actual senhora, exige pan a li
hertar, afim de que, altentas as dlíferentcs Cal'tas
Regias que mandão em taes. cas?s attendel: á sor
te dos escravos, procure pranelro por meIOS pa
cificos obstar o consentimento da senhora para a
libertar, c qnando o não possa conseguÍl', sendo
depositada, faça conseguir os termos da lc~,

prestando á mesma supplicante toda ,a pl'otecç:ao
que a humanidade e as mesmas leIS outorgao.
Deos guarele a V. S. Paço, em 15 de Dezembro
de 1851. -Diogo Antonio Feijó. -Sr. Anto
nio Auerusto 1\10nteiro de Barros. - Acha-se á
fl. 148~. elo Liv. 11° da Secretaria da Juslira,

V,.' Ex. Paço, em 15 de De'zembro de 18:i i. 

Diogo Antonio Feijó. - SI'. Duarte Mendes do
Sampaio Fidalg.o.-Adta-se áfl. I do Liv.. 12°da
Côrte na Secretaria da Juslirll.

PORTARIA DE 15 DE DEZEililRO.

l\Ianuscripto au Ihentico.

O Thesoureiro da Capena Imperial fiqllu na
intelligencia de que só á vista da folha pl:oces a.
d'a pelo Inspector da Capella Imperial com o
cumpra-se do l\linistro e Secretario de Estaclo
dos Negocius da Justiça fartl os pagamllolos da
quantias ahi designallas. Paço, em 15 de Dezem
bro de 1851.-Diogo Antonio Feijó.-Acha-se li
{l. 1 do Liv. J 2° da Côrte l1a Sccretal'ÍlL da JUSfiÇl1.

RESOLUÇÃO DE 16 DE DEZEMBRO.

Manuscripto authentico.

Preço de .!lr
remalaçao,

267:t/Jooo
20 I :t/Jooo
l60</1)000

I João Rodrigues Moreira,
5 José Caetano Pinto ..•
4 Bernardino José Ribeiro

Senhor. - Pondo-se a lanços os arrendamen
tos das bancas do pescado da Praia desta Cidade,
oiferecêrão os respcctil'os licitantes os lanços que
conslão da li ta n. J, e porque a diffcrença dos pre
ços por que corrêrão os mesmos arrendamenlO
no anno que finda, constantes da lisla n. 2, he
grande em prejuizo da Fazenda, entendeu o C.on
selho, com assisteneia 110 Procurador da mesma,
Fazenda, que se levasse este assumpto ii impe
rial presença de V. 1\1., afim de resolver se se
deve' ultimar a arrematação pelos maiores preços
que der a pra?a, ainda que não excedão dos 0['
ferecidos, C se se de"e sobreslar na me ma ar
rematação, mandando-se fechar as bancas no ul
timo de Dezembro cnnenle, dia em que findão
os acluaes arrendamentos.

Ao Conselho parece que, para cbamar ii praça
com petidores que .clerem os ar,r~ndament~s_a
maior preço, eonVlrá que se faeIllle a comhçao
'Tue em outras praças se pedio pelos licitanles de
,'endel'em Das ditas bancas não só pescalio, eOIDU
quaesquer outros generos que bem lhes COIHier.
Rio de Janeiro, em 12 de Dezembro de 1851,
lO" da Independeocia e tIo Imperio.-Joüo Sa
bino de I\lello e Bulhões Lacerda Castello Bran
co.-João PI'este9 de 1\1elIo. -I\'lanoel José de
Souza França.

Resolução. - Ultime-me a arrematação com a
condição proposta pelo Conselho. Paço, 16 de
Dezembro de 1851- - Francisco de Lima e Sil
va. - José da COóta Carvalho. - João Braulio
!\ioniz. -.Bernardo Pereira de Vasconccllos:-

•Acha-se o ol'iginal 110 Cartol'io actual do Thcsoaro
Nacional.

N. I.

LISTA das bancas do pescado da Pmia desta Cidade
al'rematarias tIO Tl'ibunctl do Conselho _da Fazen
da pam COl'rel' no anno ele 1851.

rio', Nomes dos arrematantes.

AVISO DE 15 DE DEZEMBRO.

l\[anuscripto authentico.

Illu1. e Exm. SI'. - A Regencia, em nome do
Imperador, ha pOl' bem que V. Ex. remeUa a
esta Secretaria de Estado, todos os quarteis, a
follla das despezas da Capella Imperial, acompa
n Ilada dos documentos que a legalisão, receben
do igual do Thesoureiro das alfaias, e bem assim
a receita de quaesquer rendimentos pertencentes
li mesma CapelIa e Cathedral. Deos guarde a

AVISO DE 15 DE DEZEMBRO.

A Reerencia, em nome do Imperador, manda
remette~ a Vm. o requerimento'incluso de José
da Cunha Pinheiro, que, tendo sido reformado
no posto de Alferes da Imperial Guarda ue Hoa
n, entende o Gove1'11O achar-se comprehendido
no art. 27 da Lei de 18 de Agosto do corrente
anno. Deos guarde a Vm. Paço, em 15 de De
zembro de 185 L - Diogo Antonio Feijó. - SI',
Juiz de Puz da Freguezia de SantaAnna.-AclUl
se ti {l. 148 do Liv. I I ° ela Secretaria da Justiça.

MaJluscripto alllhentico.

AVISO DE 15 DE DEZIlMBRO.

lIIanuscripto aulhenlico.

, IUm. e Exm. Sr.-Restituinuo a V. Ex. o om
cio incluso do Commanc1ante das Armas da Côr
te, e documentos annexos que acompanhárão o
Aviso de V. Ex., de ~8 do passado, cumpre-me
dizer a V. Ex. que, tendo sido faLa a participa
çüo do Alferes ~1arianno José I\lacieJ, deve esle
ser punido pOT ordem de V. Ex. como desobe
dienle, não obstan te achar-se hoje nomeado De
legado do ,Juiz du Paz de Guapemirim. Dens
eruarde a V. Ex. Paço, em 15 de Dezembro de
~85 J. -Diogo Antonio Feijó. -Sr. I\ianocl da
Fonseca Lima e Silva. - Acha-se li {l. 1 do Liv.
12° da Côrte l1a Secretaria da Justir.a.
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N. 2.

I,ISToI. d.ls úancas do pl.'scado da PJ'aia d,'sla Cit/mle
.IOÚI'C ,!ae hOlwe IIIII(-OS 111 Triúrtnlll do Conse
IIto d'l Fazenda pam II ,'psprcliÇ(l, tlITC1JUtl,,(.tlo,
qlle tfel1c CO),/,CI' ·/w anno ,Ie J 83:J.

Lanl:o~.

100:jj)OOO
100,j1;000
10oWJnoo
100~)0(>

IOO:t/:JOOO
IOO.t1>OOÚ
80~1)0().

JOo:.t1Jooo
6":t1>non

100:t!JOOO
6o.'tDooo
5, :tj),.oo
50;Jj)00o
5o:jj)00o
(jo.t1>ooo

t oo.t1>oo li

IO'l;rt>OOO

N••• Nomes dos licitantes.
14 Joaquim José da Costa __
15 I'aschoal José da Costa .•
16 Cu.tollio Llliz J03quim ••
17 José de Souza Magalhães.
18 Antonio :le OIÍ\'eil'a Santos.
19 José i\('lrtins .••• _ . _ •
211 -Antonio tIa Siheira Martins.
21 i\lanoel H.ibdro l\l<:ndrs.
22 José F.'anci"co !\laia
25 Mathcus Soares .••••
21 Francisco de Frcita•.•.
~5 Ja.~intho José de OIh'cira .
26 Antonio José de Quciroz •
27 t\l arccllino Pinto . . • _ •
~lS Plachlo Gomes da Cunha.
29 Antonio tIa Silva Li"boa. _
50 t\hnoel Rodrigues dos Snnto•••
51 Franci:lco Ptl'cira do Espidto

Santo. • . . • • . . 6oWooo
56 João Maria rl~ Salles • IOO;fj).(l,OO
57 Ignacio Rodl'igul'~ . • 6fJ~~O(I'
58 Franci~co i\lauocl José 4t.$oGO
59 Felicissimo Gomes . • . . . • 70:/1)00u
40 Joaquim FJ'anci~co dc MOl'ac:'. 6o:tf;ooÜ'
41 Idem. • • • . . . . • . 60:t/)o/l0
42 B"l'llardino José lliheiro Ko;f1)ooo
(I;) Carlos Gomes da Si!"a . {J8;jj)ooo
4 'I t\hnoel Fl'anciselJ BarIJosa. 8o:ttoo
(15 Illem. • • . . . . . • . • • • .. 80:t/Jooo

l\1.Inoe1 José dc Souza França.

AVISO DJ; 16 DF. DEZEMBII.O.

Imp. 3l'ulso.

Pouenuo acontecer que as rondas não elllcll
dão como cou\'ém os 'lrts. :5 e 14 das Í1Hll'UCÇÕr.~

(lo I" de Novembl'o pas"'li1o~ Vm. , para pcrfei
ta intelligcncia dellas, lhes farú declal'ar que de
"cm Ecr presos todos os indi\"iduos que fôren,
encontrauos no acto tle pcrpetrarem Cl'illH;S, t'
aquellcs quc h:.1 pouco o hounrcm commcllitJo
~crão igualmente pret'os c IC\"IlUOS r1ircl'tamenll'
(lO Juiz de Paz 0\1 f.riminal mais )lroximo con,
'lS tcstemunhas que therem pl'ei'euciatlo o faclo,
p'lra proceder -Se contra os Illcsm"s n:J cnn 1'01'
midallc da lei, e 'llle pOllerflõ entrar de dia na
caSa 'll1leia, nos C:J,O': n,'qtH:II,~ arti:;n mendonll
do:, c qU'lndo p.ara clla <;c refngiar o réo que ti
"el' sido encontrado em Q'lgrallte deliclo, como
fica J'eferitlo, pois que, fóra dcsle casu, a!nda
C(nando se saiba que em alguma rasa sr. 'lcl:a re
fllgiallo cl'iminoso, Ilel'l'l'itõ proccdel' da IllCSmll

fórma que o fal'iã,) tle noilr.. Ocos guarde a Vm.
Paço, cm 1G de DczemLl'O de 183 •. - Diogo An·
tonio Fcijó. - SI'. COOlOl:IIHlalllc dils GlIa~'d~

l\Innieipaf:s Permancnlcs. - Acha se 110 Dl(mo
Fluminense n. 1l5, rol. 18.

AVISO DE 16 m, DEZ"~IUIIO.

JlI1p. avul60.

Repl'esent Indo o Bacharel Saturnino de Souza
c OliHira 05 inconrcnientes que soffrc com o

,6

prrço de ar
rematação.

30oW)ooo
262.t1>ooo
502.t;)000
20~.t1>000

100" o o
100~000

100WOOO

201:jj)OOO
5ôt:tj)00o
410:tbooo
46o~non

2~1.JZ>000

(1 07WJoOO
45o:tj)00o
510wooo
201;Jj)OOO
57 o,j1;50()

!)8:jj)OOf)
, 02.'tbOO Il

551.'fj)"oo
!I'lIWOOO

Lan~o~.

I flO,j1;OUI)
IOU,wOll"
I (IO:jj)OOO
100WUUÚ

lon;fj)ooo
IOO;jj)OOO
IOO:jj)OOO
100:jj)OOO
10"WJI'oo
t (1(1 .,. 000

Nome. tIos a rrema tantes.N.tl'

JIóO', Nomes dos lIcitantes.
I I'laci,lo Gomes da Cuuha .•
~ lilan"t:! J oall'JiOl Ha.Ylllnnllo.
:'i Ji'l'anci~co João ue 1.>00:;.

[I Br.rnal',Jino J'Jsé Uibeiro ..
!í Jo,:é Cactnno Pinto .
G Joaqnim Francisco dc i\loracs.
7 JU'lf(nim de Souza.•.•.
('\ Joaquim José ue Abrcu .•
q José Hodrigues dos Santos

III Joaquim Antonio Maria..
I I HaymlJ'llIo Rodrigues uos 5:111-

tos ..•..•..•..
12 Maria Tltel'cs'l .. _ . , .
13 .\'1lonio dt.: Oliveira S.lIlt(IS

TIlMO VII.

:5 Fl'ancisco João de Deos.••
.~ Manoel J.,aquilll Raymunrlo
(; Jonquim Fl'ancisco de t\loracs.
8 .rn~é ROllrigues uo~ Santos •.

I I fiaymllndo Rodrigues dos San-
tos .••••••

I ~ iUaria Tliel'cza••••••
.;; JCI',·nJrnn da Rosa, ••

• O Joaquim José de Ahreu.
27 I.>olphino !<'cl'Oanue.i tle ~lol'acs

1(; Custodio Luiz Joaquim .•
'7 l\lanocl ,José ,Ie Sou7.a•.•••
~.8 Placido Gomes da Cunha ••.
JU ;\Ianoel n.,drigues dos Slntos.
10 Joaquim Antonio Maria.
:1i Ignacio lloclrigllos••• _ •
5S Francisco Manoel José .•
:lG Antonio Jo.é t~e Queiroz.
30 Felicissimo Gomes
J 1 Franeiseo PercÍI'a do Espirito

Santo. - • . • . • • • _ 1 'lI :jj),Stl
:ir) .JlIão i\hl'ill de Salles . • 50 I ;jj)ooo
4'2 n.:rnardino José Ribeiro 15. :jj)ooo
ti5- Carlos Gomes ..Ia Sil m _ G8~000

2[) Flnriann José Vieira. . . 251~1)00

Lí 'j .Iuaflllim Francisco de i\lomes. 2~o,ztl50"
(Pj 1.lcm. . . . . • . • . . • ~:> I ~ooo

II" l\I.tnod Francisco Barbosa. log;'tj)ooo
45 Idem ... - . . . • . . I< 14W)50o
l/I JOlqllim Jllsé da Cl)sla . ?ío:5~ooo

IS Pas(;.hoal José da CC'stil . 50 I :tj).,on,
~ .Ioaq.aim de S01lza. . . . ,55tZtl50o

18 i\1anoel Goclinho . . . . 351 :jj)ooo
'a José i\lartins clc SOllza Vieira. 551.:tz)OOO
~o Autoní'o da Sil \'cil'a Martins. 7J55:jj)ooo
21 l\lanoel Ribeiro Mendcs. . 461 :tj)ooo
~2 José Francisco !\laia 501W!0oo
2) l\lalhcus Soares. . . . . . 2flo~oOO

~~ Francisco de Freitas. • . • 2'. I :tbooo
2i'i Jacintlto José uc Oliveira. 251 :jj)000

nl:tnoel José de SOllza Fl'al1~'a,
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exerci io do lllgar de Juiz da Paz da l~regllezia

do Sacrnll1enlo, que só por palrioti~U"lo e nllen
l,as 05 circurn tnncia' aceitúra, e qoe Ião cabal
mente t"m desempenhado, e constllndo qn~ na
e5C:l1...1 Jos \"otos para Promotor do Jury tem
prefcrencia o mesmo cidad:"io, podendo passar o
nctoal parn o de Juiz, para cujo emprego se diz
ler prel'llrcnci,l em votos itqllclle, c cOl1vinllo at
tend';l' a.ns t[tle bcm seHCO} para que se não nr
ruinem de tOt.lo em ma fortuna rIlIando a Patria
n50 tJxigi'r tão grande sacriôcio, u que acontece
r;, /lU rc[jre. entante se por mai' tempo continuar
no cl'erL:Ício em que eSlú, niio rlnridando aliús
encarregar·se da Promotoria e do commando do
lla'talhão das Gunrdas Nacionne da sua Fl'eo-ne
zia, de flue he Tenente-Coronel: a B.egencia; em
nome tio lmpel'ndor, mand,l, pela Secretarin de
Estndo cio 'eg'oei(ls da Ju tiça, levnr ú conside
ração rln Cama"" ~ltlnicipal de, ta Cidade todas
estas razõe,-, nôm de ser POI' olla ll11endida n I'e·
pres()ntlçüo filie sobl:1) t~ste mesmo ohjecto lhe
tem dirigido o representnnte. Pillado do nio de
Janeir?, ·ell1 ..1.6 de Dozémbro de. 1851. - Diogo
AntoniO FeJ)o. - AclUL ~e no DtilJ'io Fiwninfnso
71. 146, 'vol. IS.

AVISO DE 17 DE DEZIlMnno.

Jmp. avulso:

A llegencia, em nome do Impel'ndor, ma ndn
remellel' a V. S. o oJIicio indusu do Pre:,iden!e
dn PI':l\'incin de JUatlo Gr08so, de 4 de Agosto
desle nono, dirigido ii llepartição da Fazendn,
acompanbado de diversos documentos, pelos
quaes prova est:tr o Jniz de Fóra da Cidalk rIo
'Cuynbú, Pa chonl DrJlTliflg05 de Mirandn, I'('ce
bendo o ordenado nnnual de I :200:t!J peln vara
de Ouvid0r qlle serve intel'illamenlr', fluando ne
nhum yenCimenlo lbe co'l1lpete, pai' se achai'
"ago o dito Ingnr e ser elle obrignrlo n sel'vi-lo:
e ha por bem que V. S. proceda eomo entender
de rlireito . obre este objecto.. Deo~ guarde a
V. S. PaçC', em 17 de DezemIJro [le .S51.-Dio
go Antonio Feijó. - SI'. José Paulo de FiO'lIeir6a
Nabuco AI'au jo. - A clza,se no Dico'io Fla~ninel1se
n. 146, VQl. IS.

AVISO DE i7 DE DEZE~JJJnO.

lmp. av111so.

llecebi a suas eal'tas dc 5 e 19 de Outubro ul
limo, e com a segunda conta (lo pagamento dos
dh'idendos de nossos empl'eslimos vencidos no
1° daqllelle mez.

.I\lu~to lhe 1l.g~·illle90. (, ;umprimentos que na
primeIra mc ::1l1'1l;e; c IntC11'<ldo tio 1'(;stO do con
tendo de hnmll e o.utra novam~nte lhe repito
que o Governo de t;. M. () L não se esquece de
seus del'el'e,;, e que olha como hum do mais sa
grado o su tentar illibndC' o credito IJrazileil'o.
Oxalil que o SI'. llolh child façn eITcctil'a a coo.
pernção que tantas vezes' nos prometle em suas
cal tas ; e ú qual, em certo modo, o mesmo Go
vel'Oo se reputa com direito, altentas as grandes
,'antagens que ri sua casa tem tirado das muitas

e considcraveis lransacçõrs que com eJle tem fei
lo. Deos g!Jal'(le a \'01. Palacio do H.io de J.'nei
"0, em J 7 de Dezembro de 1831. - Bt:rrtar,lo
Pel'l'ira de Vnsconeellos. -- SI'. Nathan Mr.ycr
Ilotl1>chil'J. -Londres.-Acha·se no Dim'io FIl(
minense n. 1~9, tal. IS.

A. VISO DE 17 DE DEZIBrnno.

Manuscl'iplO authcntico.

Sel1l10 prcsente fi fiegencia o seu omcio data
do de honlem, em que expõe terem-lhe dil'el'~os

presos da Ilha das Cobras requerido 1\ rcmoção
para [. enfermal'Ín da cadêa, ::Ifim de serem nella
cur'atios, visto achnrcm-se doe/ltes : mnndn, em
nOllle do Imperador, rcspondcl·.lhe quP. se I'âo
dor as proyidencias necessal'ins sobre hunla cn
fermal'ia provisol'ia naquella Ilha, eomo V. S.
propõe, e que por ora "Ú (l Cirurgião nli tratar
dos presns que se aellurl'l1l molestos, os quaes po·
dem ser collocados na ante-sala da pl'isiio debai·
xo e nhi curados. Deos guarde a V. S. Paço, cm
17 ele Dezembro de ISi'íl.-Dioo-o Antonio Fei
jó. - SI'. José Paulo de Fig'ueirôa Nabuco Arau
jo. - Aclla·se á {l. 2 V. do Liv. 12" da Có/'ce lla

SecI'etal'ia da JltStira.

,\vrso DE 17 DE DEZEMBRO.

l\Ianuscl'ipto aulhclltico.

Participo a V. S., para sua intelligencia .• que
estão dadns as ordens necessarias pnra ser rece
bido a bordo do paquete nncional Nigel', que se·
gue nmanhãa I'iagem para a cidade da Bahia, o
réo Cyprinno José Barata de Almeida, para res~

pundel' perante o Juizo do seu domicilio. Oeo
guarde a V. S. Palt0, em 17 de Dezembro de
IS51.-Diogo Antonio Feijó.-Sr. Jo éP.lUlo
de Figueil'ôa Nabul:o Araujo.-....Jclut-se á {l. 2 do
Liv. 12 rlil Secrelal'ia drl Justiça.

/.VISO DE 17 DE. DEZEMBno.

lIlunllscl'ipto al1thcntico.

'fendo sido deferida a supplicn de Heywor 11'
mãos e C., negocinntes de. tn Praça, em que pe
rlem o reotituicão rle dircitos indevillnmentc re
cebidos pelo s~l'I'entuarjo o ameio de Escrivão
da Abertura da Alfandega r1e,ta Côrte: determi
na a f{egencia, em nome do Imperador, qne V. S,
faça com que; este empregado restilua laes emo
lumentos, cqunndo as im o n:ío faça, o sll~penda,

dando immeJialamtlnl(~parle a estn lleparliçi\o.
Deos guarde a V. S. Paço, em J7 de Dezembro
rle J 851.-llel'nnrdo Pereirn de Va.conecllos.
SI'.' Juiz da Alfandegn. - /lclw-se 1/0 Cal'/ol';O da
A t(a IIclega.

POnTARIA. DE 1.9 DE DEZEMllno.

lmp••'Vulso.

Sendo presente ii llegeneia o omcio da Cama
ra Municipal desta Cidade, datado de la do cor-
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rente, em que parlieipa os UlolÍl'os por que não
pOde cumpril' a portaria de:3 do dito, sobrc o
emprego de Diogo Ve:ce~Jlao Fernandes no \olgar
que servio de Feitol' Jn Pas-cio Publico, occu
pandn o quc actualmcntc ;ili Sl~ acha 00 qllc o
supplicaote tem scnido das ohras dc Maraca
nan: a mesma l1egencia, 10u\'anJú lJllIito o zelo
da dila Camal'a cm pugilar por suas regalias e at·
tribuiçõcs, desejaria que no feu mOllo cle pensar
não houvessem algumas vezes sua, alIas e bai
xas, bem como aconlecc ugora lacerca de empre
gados rio Passeio Publico, por scr claro que n.lo
lhe 'assiste razão alguma em qllel SC funde para
pretender o pOllcdo de nomear, demillir e mu
dar cmpregadus que não são daquelLes marca
dos na lei da sua C1'ea~ão, devcndo aliús sabei'
qne a ingerencia qlle por lei lhe !le dada cm tnes
estabelecimentos, edilicirs e in tl'ucções pub)j
cas, he tão sómente de inspecção, cuiJaLlo e pro
videncia para sua hua consenação c proveito,
mas não a que ella prctcndia arrogar-se sobre os
empregados para os arlmillil', lançar fóra ou mu
da-los, o quc exclu~iva!llentepertence ao GOI·er.
no que os nOI1ll!OU; e tanto a Cnmara já reconhe
ceu esta genuina intelligencia, que Duda ponde-

. rou a tal re peito, quando pelv GOV!lI'110 foi
nomeado Bercules Octa viano i\luzzi para DiI'ec
tor da Junta Vaccinica, que-tambem pela lei se
acha a cm'go ria Municipalidade; nem póuc igp.al.
mente vnler-Ihc o art. 75 da mesma lei, de que
lança mão, para sudenlal' a 8ua prefcre'lcia em
taes pretenções; pois que ella só permille que os
recursos no Gil feroo, provenientes das delibera
ções da Camara, sejiío sobre olJjectos que a dita
lei lhe incumbe, e não alheios, como este, do
seu poderio e direcção. Nesta~ circumstancias
manda a Regencia, em nome rio Imperador, pela
Secretal'Ía de Estado dos .Nego.cias do Impcrio,
flue sc eifectue a ll1uoan\:a que lhe foi c!etermi
nada na Portaria de :3 do corrente, não obstante a
diITerença dos vencimentos dos uous emprega
dos, "isto que o supplicnnte Diogo Venceslúo
Fernandes se sujerta a receber os 040 rs. dia
rio~ pelo lugar do Passeio Publico, c o que
dali fôr mUllado para as o.brils dc ~bracaoan

ulilisa com o vencimento (le 800 rs. que per
cebia o quc dali he l'emoYi lo. Pulado do Rio
de Janeiro, cm 19 de Dezembro de 18:3I.-José
Lino Continho. - Acha-se no Dim'io Flumilllnse
11. 145, vol. IS.

A VISO DE 19 DE DEZEl/llIlO.

Imp. nVlllso.

Sendo presente ii Regenciil o recluerimento in
cluso lle Joaquim de Santa-Anna Araujo Mouzi·
nho, expondo que, pl'ocedendo- e ii eleiç:lo dos OC
ficiaes para as Guardas aciouaes nessa ViII a, re
eahira es ta sobre alguns incli rid uos Jo corpo li a re
serva, con tl'a a dispo iç;io da lei da o/'ganisaçii o das
me. mas Gllaruas: mnndn a Regencia, em nome
uo Impel'ador, .que, sendo vedada a exposição do
supplicante, Vm. proceda ii nova eleição, na
qual só devem votar e ser votados 05 cidadãos
que se alistarem no seniço ordioario, c que, fei-

ta a nomc:lção dos officiaes, dê irnmediiltament·
parte rle turlo ao Goremo, enl inl1llo o mappa da
furça orllinaria c de re ·cl'I'a. Dens gllarue a Vn,.
Palacio do Rio de Janciro, ('111 lU de Dezcmbn1

(le I 83l. - Diogo Anlonio Feijó. - SI'. Juiz de
Paz da Villa l1a Ilha Grantle.-/ldta,sc·llo Dirtrio
F"-lIninCllSe n. 146, t·ol. 18.

AY1S0 DE 1.9 DE DEZE~lllno.

l111p. nntlll.

Tentlo sido Vm. nomeado Deselllbargallor d[
nelação ri.: Pel'l1am~uco, quau d° j;'i e ncha I a o
nllmero della completo, se:;unrlo o nlvani de 6
de Fevereir.> de 1821, e não pOllendo pur i ·~o

er,tral' no cJl:ercieio deste IUgUl', peio menos em
quanto a Assembléa Geral lião re:ioll'cr o con
trario, manda a Re~encia, cm nome dn IlllpoI'a
dor, assim eomn1uoicar-lhe, para Slla 1lltclligen
cia c execução. Dcos guarde a Vm. Pa\.Icio rIo Rio
de Janciro, cm 19 de Dezembro rlc 1831.
Diogo Antonin Feijei.-Sr. Manoellla Cunha de
<1zel'erlo C"utill!lO Souza Chicharro. - Acha·se
110 Dill/'io Fluminense 11. If.6, 1:ol. 18.

Na mc~Llla cunformi:lade 'e expedirão aos que
se aehão em igu<les circumstancia

AVISO IH: 19 DE DEZEMBno.

Mnnuscripto nuth~ntico.

A nr.gencia, a quem foi presente o omcio de
V. S., de 16 do cOl'l'enle, acompan!lantl.) a par
te que lhe dl'ra o Guarda-~lór da Alfandega, de
ter 'viudo na escuna Camilla e navio Leão, ambos
portllgllezes, alguns pretos bllçaes: ordena, elT/.
nome do Imperadol', flue V. S., fazendo-os PÔI'
em seguro dep05ilo e mandando lanar o com
petentes termos, enl'ie tudo ú Commissão JUixla~

pal'a pI'oceder na conformidade do tratndo cxis
tente. Deos ~uarde a V. S. Paço, em 19 de Oe
7.embro de 183 .. - Diogo Antonio Feijó. - SI'.
Lucin Soares 1'eixeim de GOllvêa. - Acha-se ri
fl. :3 da Liv. 12 cla Secretaria ela JusLipa.

DJ;CnE'l'O .DE 20 DE DEZJllUBnO.

Cull. BrllZ.

A Regencia, el11 nome do Imperador, julgan
do conveniente, pam melhorar a fiscal i. aç<iu das
renda que se arrecadão nas Alfandegas, pre
creve,' a fôrma dos manife to' rle que de vem mu
nir-se as cmbarcações mercantes, ,lecreta:

Ar!. J. o As embarcações flue se dirigirem com
carga para OS portos desle Imperio d~l'cm t.razcr
duas vias do manifesto, huma das quacs Clltre
garú o Commandante ;í barca dc vigia róra da
bana ou ú do ancoradouro de frllnqnia, qU,lOdn
o n:lo pos'a fazeI al[uella; e onde niio IJOuver
taes barcas, aos Offidacs da ,i ita da Alfandega;
e a outra via entregarú oa Alfandega qU:lIHlo a
ella fôl' dar entrada, a qual tcrú lugal' dentro de
vinte e quatro horas depois da chegada úo por·
to, não comüdos os dias em que estiver fechada
a Alfandega.

76'"
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Al't. 2.· O manifesto conteria as se~nintes de

c1arações: o nume da embarcaçãu. c1assc c tone
lagem, o nome e ilssignatura do eapilão, o pOI tn
em que recebl'u a carga, o porto ou por~os deste
Imperio a que \'C11I dirigida, a descripção mais
exacta passivei das Ilenominações, quulilladcs e
quantid,Jlles das I1Icrcadorias, se estas vem a gra-

. nel ou em rolunws, as qua lidades dos volumes ou
'Vasilhas e seu contelhlo, as marcas e numero de
cada hum, pcso ou medida das mercadorias, POI'

quem carreg'adas, a quem eonsignudds; a rela
ção dos sobrccellentes que tivel' a bordo para
consumo da embarcação A' exeepção das mar
cas e numero dos volumes, todo o mais conteú
do dos manifestos serú escripto por extenso.

Art. 5.· Ouando huma embarcarão tiver re
cehido carga' cm mais de hum por lO: trarú tantos
manifestos quantos os portos cm que li\'l:r c::lTe·
gado.

Art. 4.· O Commanuante ela .emharcaçiio
quando (lu a entrada na l'ól'lna do art. I", dcela
raria ú numero ele passageil'os, quer da camal'a,
quer Ul'J'ancha'los com a tripulação, e a bagagem
do uso particular de cilda hum, c além uestas
fan\ to(las as mais declarações que cntender eon
",'enienles para sua segurança e boa fé, mesmo
accll,oando alguns volumes que lhe f\lltem ou
cre;;ção no manifesto, justificanllo a causa da di
minuição ou ilccrescimn, na certeza de (['.e nada
podcrá depois allegar qlle o releve da responsa
bilidade.

AI't. 5.· O Commandante de qualqner emlJar
caçiÍ.o que se destinar pal'a c,ote Imperio, logo
que no porto ou portos dondc deve sithir tÍ\'el'
completado o seu carregamento c feito o Il1nni
fcsto pelo nlOllo prcscripto no art. 2'" apresental'á
as vias do (liLo llJónifesto ao Consul BI'azileiro re
sidente nes,e porto, ou quem suas "ezes fizer,
para as authentir;ar no caso Lle conterem LlS dc
clal'açõcs e solemniolades exigidas neste De
Creto.

Ar!. G.· Ia portos onde niio houver Consul
RI'azileiro ou quem suas vezes faça, seria o ma
nife·to authelllicado por dous negociantes Drazi
leiros ahi residcntes, c niio os havendo, POI' dous
negociillltes do proprio paiz, e as firmns, tnnto
de huns como do~ o1Jtro~, sl'rão rec'lu!Jeci,!as
pela autoridade local a quem compl'lÍl'.

\1'1. , •• Quando se "erificat' que a emharca
ção IrOI!xe maior qllantidade de rnercadori ..s elo
filie as con,tallles Lia manifesto ou da declaração
do Commantlante, serão appn henLlidas as que
,lc mais -e achart-Jl1 c divididas pelos appn;hcn
~ore-.

Art, S.· Achaudo-se menor quantidilde de
l11ercaJoriils qne as conslantes do manifesto ou
<la declaraç,io do Cummand .. nle da embarcação,
,oe reputar:lõ extraviarlns; ,e a f(llLa mI' de volu
Ille 011 vulnme,., fiem'ú o COl1ll11nnduntc sujeito ft
rena de contrahanJo; se a falLa fuI' na quantida·

dc da mcrcadoria, rccahirá no dono della a mcs·
ma pena.

Art. 9.• Nos casos dos arts. 7 e 8 se cxecut;l
rúõ as penas pelo facto da simples aehalla de
mais ou menos volunll~s ou merendol'Ías, sem nd
minh'-se outra alguma prova a este respeilo,
nem dar lugar a djsputa~ judiciacs•

AI·I. la. Serão apprehcndidos como contrn
bando Os S'eneros c mercadorias que fôrcm de
C(ualhladt: inferior ii manifestada.

An. I I. OS Consules e Vice-Cousules nrn1.i
leir'os, logo que recehercm este Decreto, o farão
publicolr nos periollicos dos po~tos do ("slado
onde rcsidirem, e rcmellerúõ logo aos Juizes oa.
Alfandegas deste lmpp.rio dons cxemplares do;
ditos periouicos.

An. 12. As embarcações quc vierem da Eu
ropa e Co~ta Oriental da Amerit'a c Occidental.];,
Afrieil, sãn obrigallos a satisfazer ús disposi\,õc<
deste Dcereto depois tle findos nove mezcs, eOIl
lados da ~ua data, e dezoito mezes as que "ie
rem de Cilhos a dentro; isto se entender!1 qunl!'
do nos ditos portos us Consules ou Vice-Comu'
les Drazileiros nflo tivercm feito pnblicas pela
imprensa as referidas dispofições; I,orl(uanto,
as embarcações que sala irem da li hum IU!'Z ue
pois tlessa publieaçüo, licão a I lias sujeilaf, ain·
da que não bajão decorl'ido o, prazos marcado..

Art. 15. ~ infraecão deste Deereto commelli
,la pclos Consules ~ Vice-Consulcs os sujeila n
huma multa de 100:t/) a 500:t/) e ú dcstituição do
emprcg-u II o caso de reincidencia.

Art. l~. No caso de que a cmuarcaç:io nilil
traga mani festa, seria al!mittida li descargn, pa
ganllo 10 por eento mais sobre o "alaI' uas mel"
cadorias que trouxer.

Art. 15. O Commandante de qualquer em
bat'cação que não trouxer o seu manifestu na I'ór·
ma prescripta neste Decreto, pagará huma multa
ue 500:t/J até 2:000:t/).

Art. 16, A cmlJar.::ação fica hypothcealla ú;
mnltas pur este Del;relo impostas ao Comman
dante; e todas as mercndorias que no carrega
mento pertencerem a hum mesmo dono fic,ío
1Jypothecadas ús penns a que fôr sujciln pnl'lu
deli as.

Art. I j. II J I'cndo denunciante, pertencer.lhe·
ha Illclilde das mercndorias que fazem o objecto
da denlJncia, ou melade do seu valor, e a outra
melade ser:' rios apprr:hensores.

Art. IS. Quando se uuvir1ar se esle Dccreto
GOlllprehclllle alguma JIJpothese, a de~i~ão per
lence ao ~linistl,o da Fa1.enLla na Côrle, e na'
Províncias aos Preiiidentes em Conselho.

Bel'l1ardo Pereira de Vascuncellos, etc. Pala
cio do !lio de Janeiro, em 20 de Dczemhro <.lu
1851, 10· du Indepenuencia e do Tmpel iu. 
Fran~isco dt~ Uma e Sill'a.-José da Co:ta Cai"
\"3lho.-J050 Bl'aulio MoniL,-Bcl'IlarJo Pereira
de Vasco n7cllos.
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MODELO do manifesto que, em conformidade elo Decreto de 20 de Dezembl'O de 1831,

rlevem trazer as embarraçàes mercantes, naâonaes. ou estrangeiras que ll'ansporlarclIL
carga para os Portos do Imporio do f31'tlzil. .

de
por escala

Contra-marca
do navio.

T.

i\larcas.

D.
B.

's. J a 5.

Manifesto da carga que o navio portugllez
de seiscentas toneladas, de que he proprietario

e me~tre

com tlestino para
ou em dircitura para

- Ca.n'ega 
Para Pa·nalllbuco.

A.....
Cincoenta pipas tle Tillho tinto de Lisboa.
Cinco caixotes com patacas hespanholas, cada hum

cn tregar

recebeu no porLo
tocando

li sabeI' :

com tl'CS mil pataca~ a

Para o Rio elc Jalleiro.

numeras constante'
assignei: sendo cm
de meu eornnHndô

O seguinte:

{
Pa1'll Pel'llamb,tco, porll) de minha

escala

}
l

Duzentas pipas de vinho branco de Lisboa.
Vinte tlitns dito do Porto.
Trinta fardos ue fazendilS de Bengalla .
Vinte uitos de ditas tio Malabar •
Quarenta ditos de ditas Inglezas.

etc. ele. ele,

li n.... , ausente a
- Carrega -

C.....
Dez caixões de chapéos de castor, conten\lo ca~a hum sessenta chapéos.

a entregaI'
li D..... , ausente a

- Can'ega 
Para o Rio ele J alleil·o.

E.....
Hum barril de azeite Iloce, de quatro cm pipa.

A entl'egal'
a F..... , ausente a

- Carrega. -
G.....

QnaLro fardos de garraz de companhia, com setenta e cinco peças cada hum.
Quatro ditos de dito berboim, com oitenta peças cada hum.

ii entreg::lr -
A R..... , ausente
- Carrcga -

J.....
QuinllCfltas banas de ferro da Suecia, pesando trezentos quintaes portuguezc'.

a en.lregal'
li I.... , .• , ausente a

eLe, ctc. etc.
Cerlill'co que a '1uantitlatle de "olumes e as marcas e

,lcste mani,fcsto slio conforllles com os conhecimentos. que
resumo t,)do o carregamento do navio

G.

D, F. G.

A.
N . I a la.

Sem marca.

UsIJoa
assignado o Meslre P.

Eu F. Consul do Impedo do llrazil na Cidade uc
certifico que este manifesto estú formaUsado com <IS

dee]al'3ções e s Jlemnidades exigidas pelas leis das alfandegas do mesmo ím
peri n • Lishoa

A$~ignado o Consnl F.
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Declarações a (aul' pelo ~Ie.\tre do navio, conforme as occw'/'enCi(LS que ellconlr(l1',
e que dete entregal'1l/L alfandega com o SeL! l1l!mi{es'/o.

Ccrtifico que, além da cal'ga acima mencionada, recebeu o navio dc que sou
Mestre no porto de mil) ha escala em
as ftlzendas e objectos de quc consta outro manifesto aqui j unto e da mesma
maneira formalisaJo. Recire

aSl'ignado o l\lestre F.

Certifico que no dia achando-me na lati-
tude c longitude falleceu o ~lestre do navio

do qual eu abaixo assignado, Piloto do mesmo navio, tomei o eOlD
mando, na confurmidade da carta de Mdcns lia respectivo propríetnrío o
SI'.

BOl'do do navio Era ut supra
assignado F.

A. P.

B.

Certifico que no dia . achando ·me na l'lti-
tude e longitude som'eu o navio de qne
sou l\leslre hum forte temporal, como ennsta do protesto que fiz, por cujo
temporal fui obrigaria a alijar os seguintes ,'olurnes ria carga do mesmo
iJa"io:

Dez far,!os de fazendas de Bengalla ns. 4" 8" 5, niio se podendo lomar o.
numeras dos outl'OS.

Dez fardos de fazendas inglezas, cujos numeras sc não tomárão,
etc. etc. etc.

Bordo Era ut supl'a.
Assignado o l\iestl'c F.

Certifico que no dia achando-me na
latitude c longitudc foi o navio do meu commando

atacado por hum pirata, a cuja I'orç" se não pôde
resi tir, como consta do referido protesto que fiz, o qual pirata roubou da
carga do mesmo naYio os eguintcs volumes:

Hum ?arríl de a,zeilc doce. . } Qeumdo fór possivei lomar no/a.
Dez plpns de vlllho, •. , ..... , •. I

etc. • etc. etc.
Bordo El'a ut supra.

assignauo o Meslre F.

Decl/Lrapüe,~ que o mestre do navio dete fa;er na al{rmcle{f.u onele dei' entrada.

uo qual segui \'ia
embarcúrão

~ Passageiros de prua.-

} Passageiros ue ré.

com escala por
do meu commaodo

Para Pernambllco.

. { DomÍl~gos •..•
. JoaquIm •....

Antonio ••..•

Pam (/ Rio de J aneil'o.

) Lniz ..
l José • . . . . . . .

com seis bahús de Iii to. ,

Com dons bahús,

Rio de Janeiro

A. saDer :
Certifico que no porto de

gem para
como passagriros, no navio

a5signado o Mestrc F.

l\lantimcntos.

Sobrecelle71tes qlte se acllão a borclo do navio, viruf,o de,Lisboa, e cllegado a este podo ell~

Vinle ])arricas de biscouto com alTobas.
Dezeseis barris de carne salgada, com arrobas.



Arranjos
, ,do" navio.
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Trinta peças ue lona da Russia.
Vinte dita de cabos de Cairo de diJferentes bitolas.

Rio de Janeil'O
assig'nado o !\Iestre.

611

N. B, O lt'slt'e far:í pela fórmn acima mencionada to(las as U131S declara
ções que exigirem as cit'Clumstancias ou occurrencias da "iagcm e escalas.

Pi,llucio elo !lia ele Janeil'o, 20 de Dezembro de 183 •. - Bernal'do Pel'eira de
Vasconcellos.

DECflETO DE 20 DE DEZEMnno.

CoI!. Braz.

A Regenein, em Dome lia Imperador, em all
ditamento no e3p. 5' do Regulamento do POl'to
l1esta Capital, de .5 do corrente OlCZ, deereta:

Os COLnmnndantes das embarcações mercan
tes ou seus prepo;tos que e,tiyerem surtas no
ancoradouro de franquia ou 110 dc embarcações
i! carga, log<J qne reneberem a seu bordo 31gum
cnl'l'egamento, lançal'itõ no despacho do Consu
lado que o houver aeompnnhado a nota de-Re
cebi'do,-que serú por elles assignada, e a remet
teráõ logo em direiturn pelo anúes do barco ao
Commandante do aneorado'uro para, no dia ~e·

guiute, o enviai' ao Administrador do Consula
do; e o Command"nte da embarcnção mercante,
por si nu pelo seu preposto, que faltai' ao cum
primento de ta disposição, pngará por cada 'fez
a multa de 50:jj).

Bernardo Pereira de Vasr;oneeJ.!os, etc.. Pala
cio do Rio de Janeiro, em 20 de DCZClllbl'o de
183., 10° ria lodependencia e do Impcrio. 
Francisco dc Lima e Sih'a.-José !la Costa Cal'
,'albo.--;-João J3raulio l\Ioniz.- Bernardo Perei
ra de Vasconcellos,

DECRETO DE 20 DE DE7.EllilI\O.

Coll. Braz.

Â Regencia, em nome do Impcrador o Sr. l}.
Pedro II, em obsel'l'an:;ia do art. J{,o da Lci
de 18 de Agosto do correnfe anno, que man
da creal' as Guardas r üeionae , delermina que
.fiquem extiactos todos os corpos elc ililicias
e Ordenanças logo que em cada hum dos luni
cipios de quc fôrem cs C COl'pns se tenhão ol'ga
nisaelo as Guardas Nacionaes. O' Conselbo Su
llJ'tlmo 'Militai' o tenlla assim entendido e o, fuça
executar com os deQpachos ncCessarios. '

Poço, em 20 de Dezembro de 185., 'o' da 1n
dependencia ,e do .Impel'io.-Fr.3ncisco de Lima
e Silva.-José elo Co 'ta Carvalho. -João Bran
lia l\loniz.-lUanoel da FO'Qseca Ijina e Silva.

DEcnETo DE 20 DE DEZmmRD.

Imp. a,vuIso.

A. 'Rcgencia, em nome do Imperador o Sr,
D.' Pedro II, em olJservancia do art. ,G, cap 5·,

da Carta de Lei de 15 de Novemb,'o do corrente
anno, que orça e fixa a \'ecClita e despeza do 1m
pcl'io, para o IInno financeiro do ,. de Julho de
1832 ao ultimo de Junho de 1855, determina
que os vencimentos dn Commandante das Armas
da Côl'lc ficaritõ retluzidos ao soldo lia ua pa
tcnte com a gralificação e cavalgaduras do com
mando de divisão; e que os COll)mandaolcs tle
Armas da Bahia, PerüamlJUco, Maranhão, Parú,
Malta Grosso, Santa Catlwl'ina e Rio Grande do
Sul, rencel'úõ sómente o soldo da sua patente
com a gl'atificação e cavalgaduras de commando
de brigada. O Conselho Snpremo Militar o te
nha assim entendido e o faça executar com os
dcsp::lchos necessarios. I'aço, cm 20 de Dezcm
bro de 1831, 10· da Inllepenelcncia e do Impe
rio.-Franeisco de Lima e Silva.-José da Co la
Cal'l·alho. - João Braulio l\loniz. -!\lanoel da
Fonseca Lima e Silva. - Acha-se no Dim'io Fln
rnincnser... 152, vaI. 18.

AVISO DE 20 DE DEZEMnno.

Manuscripto 3ulhcntico,

A Regencia, em nome do Imperador, manda
remelter a Vm. o requerimento incluso de João
Rodl'igues Cunha, quc, havcndo hido reformado
no posto de Alferes da Imperial Guarda de Bon
ra, o Governo entende achar-se compreltenrlido
no art. 27 tia lei dc 18 dc Ago to ultimo. Deos
guarde a Vm. Paço, cm 20 de Dezembro de
18~1.-\)iogo Antonio Feijo.-Sr. Juiz c1ePaz
du Fregue7.ia de Santa dnlla. - AC.'Ia-,~e li fi. 5 v,
do Liv. 12· da Secreta"ia da Justiça.

AVISO DF. 22 DE DIlZEiI/llnO.

Imp. aVlllso.

Em devido tempo recebi 05 seus olTicios ns. 54,
55 e 56. O objeGto do primeiro e do tereeiro e ti!
pro' idenciado, po:s que o Go"ernn Illlpprial aca
ba de encarregar á casa dc Samuel c Phillip Jes
sa praça o pagamento de nos o Corpo Diploma
tico e Consular nas Côrtes e trangeit·a. A letra
de quc trata o n. 55 ainda não foi npresentada
no ThesoUl'o Nacional, c sel'iI aceita logo que ap
pareça: serrindo a V S. de governo que d'ora
cm diante deve receber ahi lias sobreditos Sa
muel e Phillips O din heiro preciso para as des
pezas dessa Legação.

Por omcio de 1'3 de Agosfo ultimo recommcn-
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dei a V. S. de tomar todas as medidas que o seu
zelo e as circumstancias lhe suggeril'em, afim de
remediar de alguma fórma o prejuizo que a Fa
zen,Ja Publica ~offrêra cllm a queima do páo.bra
iiI que cle sua conta linha em Antuerpia, e hoje
de novo lhe rccommendo este objecto.

Não constando 110 1'hc30llro Nacional se foi
essa Legação, se Uothschi\'l, que fizera a rem~s

sa daquelle genc"t'o de Londres para Antuerpla,
nem qual a ordem flue alltorisassa semelhante es
l1cculaç.io: ordena-me a llegencia, cm Dome do
Impcrallor, que cu indague de V. S. huma e ou
tra cou;a, bto he. quem fez a remessa e com que
orelem. O que participo a V. S. "para seu conhé
cimento e execução. Deos guarde a V, S. Pala
cio do Rio de Janeiro, em 22 de Dezembro de
1831. - Bernardo. Pel'eira de VascoMellos. 
Sr. :Eldaquio Adolpho de Mello e l\lauos.-Lon
clre•. A clla·se no Diario Flu11Iinenu n. •{m, vol. .8.

:\VISO DE 22 DE DEZEMBno.

Imp. avulso.

Pelo paquete chegado a 19 do conente recebi
a sua carta do .0 de Novembro, acompanhada
fle sua conta corrente com li GO\'emo Imperial,
desde o .- de Maio até aquelle llia; conta do pa·
gamento, dos di videnuos de nossos emprestimos
"encidos no I- de Outllbro, e contas de venda de
duas partidas ele piÍo -brazil e de apolices hra
l.ileiras das de conta do GO\'erno no valol' tlc
Lib, 10,000, .

Tenho maollado tom3l' nota no Thesouro do
Imperio das letras (Iue na sua ditd carta Vms.
A vis.1o havei' l'ecebido da J unta da Fazenda da
Bahia, no valor de Libs. 5812,,5,,2, e. das men
cionadas contas se farúõ os respeethos as~entos

logo que conleritlas sejão: Aconteceu neste se
mestre, de Outubro, (Juasl o mesmo flue no pe
nultimo; então vendêrão Vms, apolices e11) llra
zil c no dia immetliato J'ecebêrão l-etras das Pro
vi~cias; agol'a pouco temp.o melliou ,'ntre igual
,'cnl1a e a chegada de novas letras. Em ambos
05 cnsos se podia ter evitado tljo rrecari3s ve.n
das, sem que pOl' isso fo~se aj}'ectado o cl'cllito
deste Impel'Ío, c mais C!)IlIJ"nça terião Vms. mos
Ir3rl0 no Govemô de S. iII. o J.

Comquanto tal procedimento pouco ~c com
padeça com li cool~el'ação por Vm5. tantas vezes
pl'omcltidll, toda na o Gove~no do mesmo A, ,S.
esperol que, ia vi;ta de se~ls rnce~sa?tes e1eHel~';

pa l'iI ma ntcl' ilIeso o ere.dilo brazllell'o, Vms. ,Ia
rão ria ~ua pal'te o p05sl\'el para que se consIga
t,'io justo c util IJm ~ara an~bas as pa~te;. Deos
anarde a Vm. ralaClo do RIO ue Janell'C', em 22

de Dezçmbro de .83 •. - Bel'nardo Pel'eil'a ele
Vasconcetl03.-SI'S. Bazett Col\'ill Craesfford e C,
_Fleteher Alcxan,lel' e C, - Thomaz Wilson e
C. - Londres, - Acha-u no Dicll'io F/tt1niIlCllSC

11. J 49, 1'0/, .8.

AVISO D-E 22 DE DEZEMBnO.

l\Innuscripto authcnlico.

Hestltllo a V. S. O SU'nOlario a que pl·l·ceden
'obre o dcscaminho de carta i e mais pap' is no

Correio desta Côrle, que acompanholÍ o seu olli.
cio de 20 do corrente, lenho a declarar a V. S,
que he bastante, cm casos semelhantes, referi,' fi

resultado do procesw. Deos guarde 3 V. S. Paço,
em 22 de Dezembro ele 185 •. - Diogo Antonio
Feijo.-Sr. Nicolúo da Silva Lisboa -A(Jlla-.IC li
{l. 40 1'. do /,iv. 12° da Côrte na Secrctlll'ill da Ju,\·
th·a.

A nso DE 22 DE DUEMBRO.

l\InnusCl'ipto aulhcnlico.

EXID. e nevm. SI'.-1\ n"gencia, em nome 110

Imperador, allendendo it falta de :Htccl'{lotes que
ha neste Bispado e 11 boa informação de V. Ex.
Ilada sobre o requel'Ímento de Ll)urenço Vieira
de Souza l\leirelles; ha por bl:m conceder a estl'
li licepça que pedc para se' ol'deoar, occor
rendo-me ponderar a V. Ex. que conviria que
clle se prestasse II parochiar alguma fias igrejaR
"agas, e a sei' mesmo c:onstl'3ngido a isso con,
penas canoni~as quando allegue I'rÍ\'olos prc·
textos para o não fazer, como Ile orJiual"Ío acolI·
tece. Deos guarJe a V. Ex. Paço, em :12 de Du·
zembro de 183 •• - Diogo Antonio Feijó, - Sr,
Bispo Capellão-l\lól'.-Aclla-se á /l, 5 do Lili: 12"

da Côrte na Secretaria ela Justir{l.

AVISO DE 22 l'E DEZlmnno.

Manuscriplo nulhenlicn.

Tendo representado o Pallre Antonio José de
C:lstro, que todas as ~nas eartas vindae da rru
"incia de Miolls Gel'aes são desencuminhadas 0(1

Correio, de maneira qne se "Vê ha muito pri\'3do
de correspondencia sobre negocios flue muito lhe
interessa"ão, offerecendo, como tneio de se po
der vir ao conhecimento da pessoa qne lhe cau
sa este damno. o al'1litrio de se eSCI'c\'er na listll
das cartas do éorreio, qne de"e chegar dnquell~
Provincia a ~9 do cOrl'ente, o sen nome, aiml'l
mesmo que para elle nãu \"Coha Clll ta algun.a,
afim de pode.' sei' pOl' este modo conhecido o io·
d.i viduo que exigil' li entrega deli a : ordena ~ fie
se"naia, em nome do Imperador, que Vm. haja (~C

pôr em pratica o arbítrio qne oll"eree!: o supplt
cantc pafa se reconhecer POI' md,) ddle o desen
caminhador de snas c.!lrta~, e sei· pllnillo na coo·
formidade da lei. Deos guarde a \'m. Paço, clll
22 de De7,embro de 1851.-Diogo Antonio Fei
jó, - S,'. Admiuistl'llllor do COITein Geral deot ..
Cidadc,-Acha-se d {l, 5 do Lili, 12" da Côrle 1m
S cc/'e taria da J Ilstira.

A. VISO DE 23 DE DEZEW1RO,

Manl).scripto nuthenlico.

A llegenda, em nome do Imperadol', IOlll'a
o 7,elo, acth'idade e patriotismo com que VIll, ~e

tcm conduzluo nas cil'ellmst311cias difficci, tO"!

que se tem achatlo a Capital, e a promplidiio c~rn

que fez organisar () Batalhão d:ls Gu~r"as Nacll'·
nacs do seu dist1'Ícto, c e.:itú COIl\'enCllla fine CUo
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contrará a sua cooperação todas as vezes que se
tratar de sustentar a Independencia e Liberdade
pela exaeta obsérvancia da Constiluição e das
leis. O que communico a Vm. para sua intelli
gencia. De~s ·guarJe.a Vm. Pnço, em 25'de De
zembro de 1851.' - Diogo Antonio Feijó. - Sr.
João Silveira.do Pillar.-Áclta-3c ti fl. 5 do Liv. 12·

da Côrte na Secreta7'ia da J llstica.
Na mesma conformidade a 'Saturnino de Sou

za e OH feira.

AoVISO DE 23 DE DEZEMBRO.

l'tÍanuscripto aulbentico. •
1\1{lOJa a Regencia, em nome do Imperador,

que Vm., dentro cm tres dias depois de COll

cluiaa's as ferIas presentes, ~ompareça na Cama
ra Municipal desta Cidade para ali ser emprega
do no trabalho que lhe foi ordenado por aviso de
5 de. Setembro do corrente anno, pena.de sus
pensão do pagamento que vence como Official
da Secretaria do extincto Tribunal da l\1esa do
Desembargo '110 Paço. Dco~ guarde a Vm. Paço,
em 25 de Dezembro de 1851. - Diogo Antonio
Feijó.-Sr. 1\'Ianoel COl'l'êa Fernandes.-Ácha-se
ri {l. 5 v. do Liv. 12 0 da Côrte na Secretaria da
Justira.

AVISO DE 23 DE DEZEMBRO.

Imp. avulso.

Tenhó a honra de transmiltir a V. Ex. a in-
, clusa segunda via de hum officio sob n. 45, em

data de 9 de 'Outubro do corrente anno, do
nosso Encarregado de Negocios de Hamburgo,
Antonio de Menezes Vasconcellos de Dl'Ummond,
afim de que. V. Ex. haja de prestar-lhe a atten
ção que possão merecer as idéas que encerra so
bre a terrivel epidemia colera-morbus e suas con
sequencias. Dell$. guarde a Y. Ex. Palacio do
Governo, 23 de Dezembro de 185t.-Francisco
Carneiro de Campos.-Sr. José Lino Coutinho.
- Acha-se no Dial'io Fluminense n. 150, vol. 18.

AVISO DE 23 DE DEZEiIlBRO.

Coll. Plancher.

Autorisado o Gllverno, pelo art. 17 da I,ei no
"issima de 15 de Novembro proximo passado, a
supprimir, onde convier, os commandos dos for
tes, forUns, Taterias e pontos fortifieados, foi-lhe
presente o relatario da Commissão que anterior
mente tinha nomeado para examinar quaes as
fortificações que, pelo seu pouco interesse 00 sys
terna ue defesa desta Capital, deverião ser desar
madas, () quaes deverião ser conservadas em meio
esta.do de armamento, agora que o exercito re
dUZllJO não permitte a multiplicação de grandes
destacamentos e narla a receia I' externamente, e
resolvendo estender ás demais Provincias do
Imperio hum systen'la regular de economia no
pessoal e material de suas fortificações, que, cor
tando toda a superfluidade, se limite ao necessario,
mas ~e sorte concertado, que em qualquer emer
genCla estejão á mão os necessarios meios de se·

TOlIo VII.

gurança: hou"e por bem a Regencia, em nome
do Imperador, rendendo justiça ao infatiga"~

zelo e in,telligencia do Coronel do Estado-Maior
João Paulo dos Santos Barreto, e ~o Capitão do
primeiro corpo de Artilharia de Posição de pri
meira linha Polydoro da 1,'onseca Quintanilha
Jordão, os quaes formárão a referida Commissão,
approvar, para terem já lugar nas fortificações
desta Capital, as reducções abaixo trallscl'iptas,
reservando para outra vez as que teln de sei' fei
tas nas restantes das Pro"incias e nas outrlls do
Imperio, bem como a expedição das ordens para
a suppressão dos Commandantes, Ajudantes de
baterias, Almoxarifes e Cllpitães das fortifiüa
çõcs desarmadas.

1.. QU!l as baterias da FortaleU! de Santa Cruz
sejão gnarnecidas de peças alternadamente, isto
he, huma peça.em bateria, outra debaixo lIa abo
bada. ou de rancbo de pnlln, para se não ar
ruinarem com as injurias do tempo.

2. 0 Que seja desarmnda n Fortaleza do Pico,
ficando sómente um inferior ou cabo com tres
soldados armados de fuil para a sua gUl!rdil.

5. o Que o destacamento da praia de fóra fique
reduzida a hum inferior e seis soldados, sendo.
Commandante desta o do Pico ou "ice -versa.

4. o Sejão desarmndos na Fortaleza de S. João
os fortes de S. Martinho e S. Thcodosio, reco
lhidas a armazens ou telheiros as bocas de fogo
e reparos, deixando se porém na bateria baixa
do primeiro as sete peças que nelle estão mon
tadas.

5. o Que os fortes do Carguatú e Boa Viagem
fiquem, o primeiro com hum cabo e hum solda
do, e o segundo com hum sargento e Ires sol
dados.

6. 0 Fiquem na Praia Vermelha hum inferior e
quatro soldados, c na bateria sómente quatro pe
ças, recolhendo-se a armazens ou to:lheil'os as
rcstar.tes com os repé\r03 em bom estado.

7, o Que a artilharia da Vigia c do Annel eja
ella guardada em algum armazem pl'oximo da
quelles pontos, ou sob telheiro ou rancho de pa
lha que se deve construir..

8. o Na Copacabana ficar'" hum cabo com dou
soldadCls, em S. Clemente hum cabo e hum sol
dado, e isto até que o GoveJ'llo nornêe hum Of
ficial para ficar encarregado do cuidallo das for
tificações desde o Leme até S. Clemente, ficando
no Ltlme hum cabo e dous soldauos.

9. o Que seja recolhida ao Arsennl do Exerci
to toda a paJarnenta que se achar nos fortes e
ponteg fortificadas que se n:andão desarmai', c
igualmente toda a artilharia que cstiycr arruina
da, ficando só a que esli ver boa.

10. E finalmente, que se faça inventariar toda
a artilharia, reparos e trem de guerJ'a que fica~

em qualquer das fortalezas, fortes c fortificações,
bem como tudo que fôr recolhido ao hrscnaf; a
carga dnqueIles artigos sel'fI feita ao COI:lman
dante da fortificação, que assignará o competen
te recibo, c a dos ultimos ao Official encarrega
do da execução desta commissão, o qnal apresen
tará conta separada da arlilharia arruinada, para
se mandar proceder á venda deIla.

'l.'J
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Pí!rüeipando a V. S. as determinações .di! Re

gencia, tenho ue preveni-lo de que cUa escolheu
para esla cOll1missão o mesmo Capitão .Polydo,I'Q
da Fonseca Quintanilha Jordão, por e$perar do
seu prestimo e acti vidade o melhol' desempenho
della. Elle receberá dc V. S. as pl'ccüas OI'dens,\
e lhe il'á dando conta successiva elo quanto fôr
executando e do que possa occol'I'er, regulando
se nesta parte pelo mesmo relatado da Commis
são de que elle foi membro; e logo. que receba
ordem da Regencia relativamente ti supprcssão
dos Commanrlantes, Ajudantes de Baterias, Al
moxarifes e Capellãe.s, me farei cargo de a trans'
miltil' a V. S., bem como ii Junta da FazE:nda.
do ~rsenal do Exercito, para vender a artilhada
arruinada, quando- o dito Capitão apres~ntar

nota della.
Deos guarde a V~ S. Paço, em 25.de Dezem-'

bro de 1851.-Manoel da Fonseca Lima e Silva.
-Sr. Antero José Ferreil'a de Brito.

DECRETO DE 23 DE DEZE~mRo.

CoIl. I'lanclier.

ARegencia, em nome do Imperadol' o Sr.
D. l'edro II, em execução do art. 65 da C,!rta de
Lei dc 18 de Agosto do corrente anno, decreta:

Alt. I. ° O uniforme das Guar.das Nacionaes,
tanto a cavaUo como a pé, constará de fardeta
azul com muito pequena aba, gola verde e ca
nhões amareHos com vi vos pretos, deixando li-o
vre a extremidade da gola c canhões para que
appareça a côr dos mesmos, e botões pretos, com
hum traocelim grosso e preto sobre os hombros;
calça branca no verão e azul no inverno, barre
tina fOI'IDada de chapéo só com aba na frente,
com cercadura de couro preto no lugar da fita, I

e logo acima hum a chapa lisa e tortuosa com o
letreiro - Guarda Nacional, -e com o numero
uo batalhão aberto no meio, e emcima desta es
tará o tope nacional cercado de raios, e em cima
deste huma pequena- corôa, tudo de metal ama
reHo. A cavallari" terá na barrelina huma viro
Ia do mesmo metal e a pluma verde em frente,
mas I'edonda, e algum" cousa mais grossa na ex
tremidade superior, e a da infantaria será gros
sa na extremidade inferior e aguda na superior.
Usarúõ todos de botins por baixo das calças.

Art. 2.° O distincli fO dos Officiaes será: huma
eslrpl1a amarella em .cada lado da gola o Aiferes,
duas o Tenenle, huma esphera o Capilão, huma
eslrella e huma esphera o Sargento-Mór, duas
espheras o Tenente COl'onel, lres estrellas o Co
ronel Chefe de Legião, duas eslrellas c huma es
phera no meio o Commandante Superior. O Aju
dante terú o distinctivo de Tenente, e o PGl'ta
Estandarte o de Alferes. Os Ajudantes de ordens
do Com mandante Superior terão dislinctivo de
Sargcnto-l\1ór. O Cabo terá huma estreUa no
braço direito logo abaixo do hombro, o Forriel
duas, o l° Sargento c Quartel-Mestre huma es
trena e huma esphera, o 2° Sargento huma es- ,
pher.a.

Só os Officiae.s, de Alferes para cimo, usarúõ de

:h.'lndacp,. e;;Q& de CavaUaria trarão carteira pe'ndu
Eada.

Art. 5.° O figurino junto esclarece os artigos
anlecedentes. . .

Diogo Antonio Feijó, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em 25 de Dezembro.-de 1851, 10° da
Independencia e do Imperio. - Francisco de
Lima e Silva.~José da Costa Carvalho.-João
Braulio l\10niz.-Diogo Antonio Feijó.

AVISO DE 24 DE DEZEMBRO.,

Manusc1'Ípto authe,ntico.

!\:landa a Regencia, em nome do Imperador,
que Vm., logo que lbe fôr remeuida pela Cama
ra a designação das companhias e paradas das
Guardas Nacionaes, ultimada a nomeação dos
pontos, dê de tudo parte circumstanciada por
esta Secretaria de Estado, enviando a lista. no
minal de todos os Cabos, Officiaes e Officiaes in
feriares; e reconhecidos e juramentados os or
ficiaes, dará ao Commandante dI!- companhia,
secção de companhia ou batalhão, huma relação
nominal de todos os alistados no serviço ordina·
rio e de reserva, e bem assim dos que farão aliso
tados para as Guardas l\Iunicipaes de 16 a 21 ao·
nos, que devem ficar adclidos ás mesmas Guar
das Nacionaes durante as actuaes circums
tancias, para que possão os Commandantes ter
de todos pleno conhecimento. Deos guarde a
Vm. Paço, em 24 de Dezembro de 1851.
SI'. Juiz de Paz da I·'reguezia do Sacramento. 
Acha-se cl fi. 5 v. e 6 do Liv. 12° da Côrte 1la Se·
cr.eiaria da Jus tira.

Na mesma conCol'midade aos Juizes de Paz das
FI egue7Jias da Ca ndelaria, S. José, Santa Rita,
Sànla Anna, Engenho Velho e Lagôa de Rodri
go de Freitas.

A.VISO DE 24 DE DEZEMBnO.

M:mllScripto anthentico.

Constando que as tal'imbas do corpo da guar
da da Cadêa se achão em muito mito estado, toro
nando-se de grande necessidade fazer-se neUas
pelo menos alguns ligeiros concertos e limpar.se
o lugar onde sc recolhem os Guardas Naciooaes
que ahi se achão de serviço, queira V. S. encar
regar-se de mandar tratar, quanto antes, de hum
e outro objecto, enviando a conta da despeza
pára se mandar satisfazer. Deos guarde a V. S.
Paço, em 24 (Ie Dezembro de J 831.-Diogo An·
tonio Feijó.-SI'. José Paulo dc Figueirôa Nabuco
Araujo. -Acha-se á fi. 6 do Liv. 12° da Côl'fe na
Secl'etaria da J llstiça.

DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO.

Call. Draz.

A Regencia, em Dome do Imperador o Sr. D.
Pedro U, em execução do art. :;0 da Catlrlf de Lei
de Iode Outuhro do corrente anno, decreta:

Art. 1.° O uniforme do corpo dos GUill'd
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l'IIunicipaes Permanentes será: fardela azul com
mui pequena aua, rodeia da de hum vivo verde,
com as pontas da aba voltadas da mesma CÔIi;
botões pretos, e sobre os hombros hum trapce
lim IUJ.:go tambem preto; honé de panno azul, e
os Olliciaes o terão cingido de. hum galão largo
de ouro.

Art. 2. ° A cavalluria terá a di1ferença nos vi
vos e 'Volta da aba da fardeta e botões, que serão
ama,reLJos, sobrç os hombros trarão huma cor
rente de metal tambem amarello, e o boné, de
panno azul, terá o fundo prelo com o tope na
cional em frente, e circulado por detraz com
duas correntes am.areUas, que serviráõ pal'a pren
dê-lo q~arido convier. O correame será preto, e
a cavallaria usará .de hum só, em que estará se
gura a canana, e da qual penderá a espada. Usa
ráõ de calça brao.ca no verão e azul no in"erno,
e de botins por baixo. ,

Art. 5.· Os Omciaes e Omciaes inferiores usa
ráõ do distinctivp de galões, como se pralica na
tropa de linha, mas só os Omciaes usurúõ de
handa.

Art. 4.· As patrulhas rondarâõ de pistola e
espada, quer sejão ae infantaria quer de caval
Iaria.

Art. 5.· O figurino junto mostl'a o uniforme
/le cavallari \l,

Diogo Antonio Feijó, etc. Palacio do Rio de
Janeiro,. em 29.deDe~embrode185J, 10· da In
dependepcia e do Imperio.-Francisco de Lima
e Silva,-José da Costa Carvalho.-João Brau

·lio !\ioniz.-Diogo Antonio Feijó.

AVISO DE 29 DE DEZEMBRO.

Munuscripto authent;ico.

Exm. e Revm, Sr. - Se em todos os tempos
os empregados publicas devem ser a contento e
satisfação da maioriao perante quem servem,
mais deve isto acontecer em hum Governo Re
presentativo, e ainda muito mais se faz indis
pensavel consultar a vontade dos povos quando
tem de se lhes dar pastores, os quaes, não sendo
da sua appl'ovação, nunca poderáõ prestar com

'proveito os serviços a que são destil;Jados: man
da portanto a Regencia, em nome 'do Impera
dor, que V. Ex:. , todas as vezes que propozer Sa,
cerdotes para serem apresentados nas Igrejas

.Parochiaes, tenha em muita consideração aquel-
les que obtiverem os votos dos fieis a quem te
nha de presidir, tendo porém todo o cuidado em
distinguir os. votos extorquidos' por força de ró
gativas importunas e outras suggestões, de que
mu.ito ol,dinaríamellte se servem os ambiciosos,
com não pequeno prejuizo da causa publica, e
que devem ser inteiramente desprçzados. Deos

.guarde ,a V. Ex. Paço, em 29 de Dezcmbro de
185J.-Diogo Antonio Feijó.-Sr. Bispo CapeI.
lão-l\1ór.-Achft·.se á fl. 7 v. do Liv. 12° da Côrte
na Secretaria da Jastica.
, Na mesm,a ~óllforinidade a todos os Bispos e

,~r'Clados do lmperio.

AVISO DE 29 DE DEZEMBRO.

Coll. Plancher.

111m. e Exrn. Sr. -l\1anda a RegencjJ, em
nome do Imperador, remetter a V. Ex., pOJ' CO,

.pia, o aviso ·dil·igido ao Rev. Bispo dessa Dio
cese, em data deste, no qual se lhe rroommenda
,a"attenção que deve ter nas propostas dos bene
·/.icios curados á vontade elos fieis a quem tive
,Fem de presidir os P.arochos: ·determina igtial
mente que V. Ex., I'la apresentação par~ os di
tos beneficias, satisfaça a mencionada recom
mendação, .procurando cuidadosamente certifi
car-se primeiro da afTeiyão ou repugnancia que
tenhão os parochianos ao Sacel'dole proposto
pelo Prelado, afim de evitarem-se as tão fre
quentes desavenças entre estes, das quaes resul
ta tornar-se inteiramente inutil o ~1inisterio

Pal'ochial, servindo então sómente de gravame
aos povos. O que se lhe participa para suain
telligencia e execução. Deos guarde a V. Ex:.
Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de Dezembro
de 185J.-Diogo Antonio Feijó.-Sr. Presiden
te da Provincia de S. Pedro do Rio Grande do
SIlI.

PROVISA.Õ DE 29 DE DEZEMBRO.

Coll. Plancher.

Provisão á Junta da Fazenda da Provincia de
S. Paulo, cOillmunicando-lhe a immediata res.o
lução de I:; do cot'rente: I·, de approvação á
medida tomada pela Junta de alugar os esoravoS
das 'armações da pesca das balêas; 2°, para que
faça arrematar em hasta publica os mesmos es
cravos, segundo as ordens imperiaes, na falta de
licitantes ás arrematações, fazendo de cada um del
les especial arrematação e lanço ~eparado... á. ex
cepção dos casados, que de verllo ser vendidos
em lotes com suas mulheres e filhos, se os tive
rem; 5·, que remetta ao Tbesouro conta espe
cificada das despezas feitas com as llilas arma
ções cuja importancia pede lhe seja abonada,
com~rovando-as em fórma, e proceda á avalia
ção distincta dos objectos respectivos com decla
ração dos omcios de cada hum <los escravos,
como lhe fôra determinado em provi$ões do Con
selho da Fazenda de J I de Novembro de 1828 e
8 de Julho de 18?g. cuja falta de cumprimenlo
se lhe estL'anha ; e 4·, quc, cessado o emprego de
Relator da Junta de Justiça, o Juiz dos Feitos da
Fazenda oumpra as ditas provisões na parte qüe
lhe toca, serido as despezas legaes da avalia
Ç;10, etc., suppridas pela Junta li proporção que
se fôrem fazendo.

AVISO DE 29 DE DEZEMBRO.

Ma.{uscripto. authentico.

Em resposta ;0 om.cio de V" S. de ~5 d~ cor
rente, que acompanlio,u a copIa da portana ?x·
pecHda em ~ 1 de JaneJl'~ .rassado ao Carqerelr.o
para regularIdade das prIsoes, se me offer~ce di
zer-lhe que, existindo na Ilha das Cobras OltO ca-

77··
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-sas de prisões, e devendo ser os presos recolhi
dos cm cada huma. dellas segundo' a qualidade
dos crimes cle que fôrem arguirlos ou por que fó
rem condemnados, cumpre que .V. S. faça huma
proposta neste sentido, prevenindo-o que a Ca-.
dêa desta Cidade C*) sb servirá para as mulheres
e presos sentenciados até seis meze's de prisão,
-para, li vista da Blesma proposta ou informação
-de V. S., se decretar um regulamento sobre este
objecto. Deos guarde a V. S. Paço, 29 de De
umbrp ue 1831. -Diogo Antonio Feijb.-Sr.
.José Paulo de Figueirõa Nabuco Araujo.

AVISO DE 29 DE DEZEMBRO.

Manuscripto aulhentico.

Tendo represent\ldo tdnta e hum cidadãos que
-n nomeação dos Officiaes para a terceira com
panhia das Guardas Nacionaes do seu districto
fôra feita 'com differentes irregularidades" e que
~ra por isso neccssaria a repetição da mesma no
meação; e representando outa·os ter sido legal
mente feita c a apraúmento de cincoenta e hum
que assignúrão a segunda, onde se encontra os
nomes ue sele cidadãos que assignárão a primeira,.
sendo de mai, a mais aquella reconhecida e esta

C') Por muitos annos servil) para presos do Calabnnçil;
-que lego para el1a se mudavão, c qnaes os de que tratão
as ordens ~eguiJ:ltes: .

- Tendo-se complicado o trabalho diario desta Inten.
dencia Geral da Policia com objectos que verdadeira
mente pertencem ils varas crimina;)s, como sejão prisões
de escravos, 'achadas de armas, rixas populares, furtos e
outr05 artigps de igual natureza, que absQrvem huma
~ande parte do tempo, altás preciso para oatros assump
tos de policia q"e muito int~ressão á publica ndminist,a.
ção, o que mais se facilitará sendo entre nós dividido
esse mesmo trabalho; he portan\) indispensavel que de
boje cm diante lhe sejão participados directamente pelas
guardas c patrulhas JP~litares que rondão o s.eu respectivo
~bairro todos us acóntecimentos qne ':Ielle honverem, para
qoc Vm. tome delles conhecimento; assim'como d", to
das as prisões que se fizerem no districto de sua criminal
jÍlrisdicção, abrindo-se assento á sua ordem aos presos que
o fOrem, por serem achados Cilm armas ou em flagrante
delicIo. para se lhes fazer o processo que fOr de direito e
jllstiça, c serem soltos ou punidos em confcrmidade da
lei. Para este fim ha de o .8xm. Tenente-General Com
mandante da Guarda Real da Policia expedir a esta suas
.competeutes ordens, não só para que se ponha em prati
ca este methodo. qne se i~á melhorando e simplificando
como mais convier ao hem publico, 'mas tambem para
1}ue Vm. ache prompto todo o auxilio de que necessitar
para cumprimento da boa administração da justiça, e
conserVar-se illesa a paz interna c segurança individual,
·eã! que muito nos devemos empenhar, como buma das
principaes obrigações de nossos cargos, como o pede a

?tranquillidade publica. Ao Tenente Administrador dos
prisões do Calabouço vou expedir a competente partici.
pação para execntar as Portarias de solturas, qne Vm.
lhe expedir, dos presos que eSliverem á sua ordem, visto
que até ao presente esta prisão tem sido plivath'ameute
,para os réos de pulicia, ficando os s,!ln!lores dos escravos
unicamente .responsaveis pel~a co,me~erias com que clles
fôrem suppndos, sem outra alguma deapeza de policia,
por qua'lqller titulo que seja. O q·ue participo a Vm, por
immediata resolução de S. A. n., que me foi com
mun:eada pela Secretaria de Estado dos Negocios do Rei
no. Deos guarde a Vm. Rio, 28 de Abril de !82L-An
tania Luiz Pereira da Cunha.-Sr. José Paulo de Figuei-,
rOa Nabuc~, Juiz do Crime do Bairro de S. José.

- Fie~o expedida, as or,dens neeessarias 10 Adminis-

não, resultando haver quem diga ser falsa a as
signatura. que nella 'se encontra cm seu nome;
a Regencia, em nome do Imperador, manda de.
claral' firme e valiosa a referida nomeação, e
destituída de fundamento a representação UP.

tendia a annulla-Ia. O que se lhe participa para
folia intelligeneia. Deos guarde a Vm. Paço, em
~9 de Dezembro de 1831.-Diogo Antonio Fei·
jó.-Sr. Juiz de Paz da Freguczia de S. José.
Acha·se ti {l. 6 v. e ,. do Liv. 12° da Côrte na e
cretària da Justiça.

AVISO DE 30 DE DEZEMBRO.

Manuscripto authentico.

Exm. c Revm. SI·.-Passo ás mãos de V. Ex o
'requerimento incluso de FI'. Joaquim de Sa la
Anna, Vigario encommenJado da Freguezia 'e
S. Nicolão de Suruhy, em que pede conlinuar 00

exercicio daquelle emrrego durante o i~petli

mento do actual Vigario eollado, allenlo o b m
desempenho dos respectivos deveres no esp' ço
de dous annos, afim de que, não havendo incon
venientes, scjão allendidos POI' V. Ex. os v los
do povo expressados no documento ju~to ao

.mesmo requerimento, e conservado o supplican-

trador da Prisão do Calabcuço, para que cumpra as ar
dêns de Vm. quando mandar castigar com açoutes por
correcção alguns cscravos presos á sua ordem; e desta fór
ma fica respondido o seu omcio na data de 28 do corren
te. Dcos guarde,a Vm. llio, 29 de Maio de Hl2L-Anto
nio Luiz Perei,'a da Cunha. - Sr. Desembargador Jose
Paulo de FigueirOa Nabuco, Juiz do Crime do Bairro de
S. José.

- Manda o Príncipe Regente, pela Secretaria de Es
tado dos Kegoeios da Guerra, communicar ao Intenden
te Geral da Poiicia copia da parte de hum ollicio que á
sua real presença dirigio a Com missão Militar que exer~e

o Governo das Armas desta CÔrte ó Provincia, rela ti o

mente ás provideucias q'lé a mesma Com missão julga de
verem se tomar para evitar a. conlirlUação de desordtos
nas ruas publicas desta cidade pelos ne~ros capoeiras j e
p2recendo a S. A. fi. bem o que a referida Commiss'o
aponta no citado ollicio: ordena ao Intendente Geral a
Policia que expeça as ordens necessarias para se pOrem
em execução 0& castigos cqrporacs nas praças publicas a
todos o. negros cliam ados capoeiras. Paço, cm 31 de 00
tubro de i82!.-CarlosFrederico de Caula.-Nicoláo Vie-
gas de 'Proença. '

- Em resposta ao seo olli=io de hontem, deve Vm.
proceder contra os escravos com açoutes nos moirões que
a Policia tem estabelecido nas praças da Carioca e largo
do Capim, e entrega ·LJs a sens senhores; e contra os li

-bertos, por hum summario de policia, como vadios e pc'·
turbadores do 50cego publico, e apprehensiio e achada da
arma naquelle.s que a tiverem, na co.nformidade da lei,
cujos processos serão apresentados cm visita pora serem

. sentenciados. Deos guarde a Vm. Rio, i5 de Novçmbro
de 1821.":'J oão lauacio da Cunha. - Sr. Desembargador
Juiz do Crime dg Bairro de S. José, J(fsé Paulo de Fi-
gueirüa Nabnco. .

- Não havendo presos de policia pam se empreg!Il.1D
nos serviços publicos, cumpre pre\'enir a Vm. que to s
os que se acharem II sua, ordem na prisão 'do Calabouçu,
e que niio estejão em estado de responderem a proce so,
e ~m~nte p,or oorleéçâp, convém qne entrem rialfuel!es
serviços, até que V/D. os' ~ande soltar, fara co,Jo. lím
deve expedir a com,petente participação ao Admrnrs\t:l
dor daquella prhiio, pois por est!1 I~tende'.'cia· se ha de
tambem expedir ordem a este respe!lo. D?oB guarde a
Vm. Rio, li de Junho de 1822.-Juão Ignacro da Çunha.
-Sr. Desembargadol' Juiz o Crime do Bairro de S. José.

•



617

Al't. 1· '05 Professores eSubstitutos reunidos
·dehªixo' da Pres.idencia ~o Director, sen do pre
seDte o SecretarIo, formao a Congregaçio e ella
se, reunirá ~m ses.§ão ordi~aria no primeiro dia
utIl de cada melo, e'extraordinaria em caso de
.' ''tl~genCla, em outro qualqu'er dia, 'pOI' convoca-

~ça1)' do'Directoi' 'ou de qúem fizer suas 'vezes.
Art. 2.° A' Congregação compete:
,I. Delibe.rar n-as mod~6ca9ões q'ue o estado da

, Art. 4.· Os Professores pl'c>prietarios terão o
o,rdetiado de 800:tf> que Ora percebem; e os Subs
tItutos o de 500:tf>, que até agora se dava aos
chamados pensionistas, que ficão sendo consi
derados como Substitutos. '
, .Art. 5.· e.l':,gar de Professor, logo que vag~
~~Ja por demlssao ou morte de algum proprieta
~1O, será oecupado pelo re&pectivo Substituto,
Impetrando do Governo o seu I'espe<:tivo diplo
p}a, salvo se no momento da vacancia appare
ceI' algum artista' de renome nacional ou estran
ge~ro que o preténda, porque então neste caso
UUlCO será p'osto a concurso entre elle e o Subs
tituto, por isso que convém dar á Academia Pro
fessores conhecidos por seus trabalhos e talen
t?S; se o' approvado fôr estrangeiro, será admit
lido por contracto e condições ajustadas entre
eHe e o Governo.' , '

Art. 6.· Os Substitutos serão nomeados pela
Congregação e appr-o~ados pelo Governo, me
diando concurso entre os que houverem. con
cluido os seus estados na mesma Academia, ou
nas que se hou:v.erem de crear nas outras Provin-
cias do Imperio. '

Ar., " •. Haverá hum só Substituto para as
duas cadeiras de desenho e pintura historiea que
térá de ordenado. 4oo:p5; emquanto ás outr;s 'po
rém, attenta a dl8pandade das materias, haverá
hum Substituto proprio para cada huma dellas.

Art. 8'.· Esies Substitutos serão obrigados,
pelo .menos dous.diàs na semana, a trabalharem
·na Academia cada hum no seu respe-ctivo ramo
já compondo.e jú copiando as obras dos melho:
.res'.mestres, afim de por esta maneira se irem
.enrlquecendo as salas e gabinetes da Academia
com trabalhos proprios e nacionaes. ,

'Art. 9'· Além dõs Professores proprios da
.A.cademia para o ensino de Desenho e dos difl'e
re_ntes r.amos de applicação, ha vel.1á outro que,
Dao fazendo parle da Congi'egação, ensinará a
osteologia e mythólogia proprias a taes artistas e
be~_a~sim a physiologia dos temperamento~ e
palxoes, explicando as modificações que ellas
a.cal'retão ,ao hábito externo do corpo que o ar
tIsta copIa. Este Professor terá de onlenado
4oo:jj) rs.• e 'o seu curso durará seis meze,s, des
d.e o 1· ~e_ a~ fé Oliltimo de ·Agosto, 'sendo
a~ suas hçoes em horas compativeis com as ou
tras que os alu'mnos tem de frequentar nos.diver

'sos ramos de .seus estudos.
Art. lO. O Porteiro, que servirá tambem de

Continuo, será nomeado pelo Governo e terá o
orderiauo de 452:tf> que ora percebe. '

te no emprego que' ora tão bem serve. Deos
guarde a V. Ex. Paço, em 50 de Dezembro de
1851.-Diogo Ant::mio Feijó.-Sr. BispO Capei.
lão-Mór.-Acha·3e á fl. 'J v. do Liv. lZQ da Côr-
te na Secreta7"ia da JustiFa. ' . t

DECRETO DE pO. 'D,B DE~J!M~RO.

CoU. Braz:.

Sendo de summo interesse para este Imperio
aproveitar-se a mocidade brazileÍl'a no eslúdo
das beHas-artes, para o qual a natureza parece
haver-lhe dado hum genio e gosto particular; e
achando-se 'a Academia das B,eHas-Artes, esta
belecida nesta Côrte, quasi em huma perfeita
?ullidade, .sem conseguir os fins para que fôra
creada, pOIS que neHa não se encontra nem ap
plicação nem regimen, talvez pela absoluta,fal
ta de estatutos proprios que regulem hum e ou
tro objecto, obrigando os alumnos e os Profes
SOl'llS, huns a aprenderem e outros a bem ensi
narem as matel'ias de suas profissões: ~ Regencia,
atteuta em melhorar s an~.() qe iDstrtrCÇii:0-PU
b\ica.., ha por licm, em nome do Imperador, ap
provar o plano de reforma que lhe fQi aprrsen
tado, e com este baixa assignll.do por José Lino
Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador,
l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios do
Imperio, afim de que tenha promp ta c litteral
execução, menos o art. 5° e 9° do cap. 1° na par
te relativa á gralificação do Se'cretario e Profes
sor de anatomia, e os arts. -90 e 11° dõ cap. 5°,
que tratão das medalhas e diplomas, "isto de
pende~e~ taes providencias da ap,provação d,a
Assemblea Geral. O mesmo Mioistl'o c Secre
tario de Estado 'o tenha assim entendido e faça
expedir,nesta conformidade as particip.açõQs ne
:cessarias. Palacio do Rio de ~aneiro, em 50 de
Dezembro .de '1851 ~ 10° da Independencia e do
Imperiõ.-Francisco de Lima e Silva.-José da
Costa CarvaUio. -João llraulio Mo'niz.-José
Lino COulinho.

CAPITULO PRl!dBI,BO. - Dos Pro,fcssores ,e Euiw;egado~.

ârt. 1.· A Academia <Ias Relias-Artes será
composta de 'cinco 'Professol'es, quatro Substitu
tos e hUJIl Porteiro ou Continuo.

Arl. 2.· O's Professores proprietarios e os
Substitutos reunidos em congregação nomearáõ
d'entre os primeiros; e ii pluralidade <íb'soluta de
votos J hum que sirva de Director, percebendo
por isso a gratifio'àção annual de 200:t1J l'~.; além
d.o .seu ord~~ado, por dever conlinuar rio exer~

CICIO ~e sua respectiva cadeira; a exe'cução des
te artIgo fica reservada para quando faltar o ac-
tual Directo·r. ' . 1

,Art: 5. ° Da mes:~a' sôrte qlie no artigo ânte
,cedente, a Congregação nofne~rà hum dos Subs·
titutos mais idoneo pa'ra servir de; SeéFetario,
pereebendo po~ iss~, a', gr~tificação 'a'nuual" 'de
150:tf>, sem comtudo ficar desonerado 'de súas
obrigações como Substituto.

, , é!P17ULO II. - Do regimeb.
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A.cademia exigü' para '0 futuro, dirigindo repre
sentações ao Governo sobr.e semelhanlte object0.
,II, Marcar as despezas millGas da Academia 'á

vista d0 quantitativo decretacl~ pelo Corpo Le
gislativo, dar as informa~ões officialmente exi
gidas em ohjectos de artes; clilnheeel' d'e todlils os
otlicios e. cartas dirigidas ae Director c Secreta
rio que disserem respeito á Academia, e votai' na
redacção dos affieies, cartas e respostas.

III. Eleger o Di,rectar d'entre os Profdssorcs,
e o Secretada d'entre os Suhsti~utos,

IV .. AdmittÍl' os alumnos á matri.cula e' dar
contas de tres em tres mezes, ao Governo de selu
i1pro-v:eitamento e conducta, para se providen
ciar, caso haja algum que, por seu máo e jncor
rigivel comportamento, mereça ser desp,edido da
escola.

V. Julgar das producções dos alumnos nos
concursos trimostr,aes e annuães., conferindo os
premios ma~cad6s í.l0S que mais se distinguÍllem.
- "VI..Escoihel' os mo elos "iv.os ou de imitação,
tanU> de desenho e piotura como e paisagem,
-esculptul'a e al'chitectura que se houverem de
dai: aos alumn09 para copiarem. São exceptua
dDS ]>erém deste exame os tr.abalhos originaes
dos P;J'.ofess.ores.

Art. 5. o A,Congregação he completa para' de
.Gidir quulquer negooio quando tiv,er metade e
mais hum dos indiv-iduos que a dellam compôr7

.e:xcepto no caso da eleição do Director e Secre
tario, em 'que se exige então o comparecimento
de todos os seus membros, e votação p,or escru
tinia secreto; na deeisão dos negocios ordina
.ries o DiTec!on,. ou quem fizer suas vezes, além
do seu voto simples, terá outro de qualidade em
casa de empate. .

Art. q..0 Pextence ao Director, ou quem suas
vezes fizer, corrcsponder·se em nome da Con
gregação, e conforme o que fôr deliberado com
o G(;)Verno e com as Academias das Provincias e
estrangeiras, pl'esidir ás sessões, convocar ex'
traordin'arias em caso de precisão, c por fim
manter a execução do presente ragulamento.

Art. 5. o Compete ao Secretario redigir as ac
tas das sessões, escrever a correspondencia' da
Academia ·uardar no ·ar hi ' offic' a
e maIS papeis, e por fim formalisar a lista das
matriculas e cuidar na biblioth'eca..

Art. 6. o He da obrigação do ~.orteiro cuidar
no bom arranjo e limpeza do estabelecimento,
levar os omcios da Congregação aos seus desti
nos, e fazer a chamada dos alumnos nas horas
dos estudos, marcando as suas faltas e até mes
mo a· dos Professores, para serem presentes á
Congregação; e para as habilitações' dos estuelan
tes no fim de cada aono, pois que sessenta faltas,.
aiuda por molestia feitas, fazem perder o anno ,
visto que nenhuma appli,pação posterior as póde':
indemnisar.

CAPITULO III. - Dos estudos:

Art. 1.0 A Academia estará qherta a todos os
jovens de doze a dezoit? annos de idade qu.e se
quizerem nella matricular para gozarem das van
tagens dos concursos; porém outro qualquer que

se queiea apl'ov.eitar .dos cm'sos os poderá rl'e~

quentar indepe;Ildentemente da matricula, 'Sujei
tando-se comtudo li policia do estabelecimento.

.Art. ·~.o O casino da Acad,emia será dividido
em quatro ramos de applicação, a 'saber: 'Pintu..
ra· historica, paisagem, architectura e esclllptu
ra; mas, além des!ãs quatro divisões, haverá tam
bem huma aula de desenho c outTa de anatomia.
e physiologia, prop,l'ia e necessaria a alguos des-
tes ram.os.. ,

Art. 5. 0 O curso de cada hum delles será de
cinco annos, c nioguem se poderá matricular
sem haver frequentado pelo ménos hum auoo ae
desenho linear e de liguras, c havei' sido neHe ap
pro,vado, apresentando' demais certidão de 11ave1'
frequentado a auJa de geometria elementar na
:Academin M.ilitar e de geometria descripliva,
quando na mesma Academia se ensinar,
. Art. 4, o A matricula na aula de desenho po
der,!\ ser em qualquer tempo do anno civil; mas
~s dos cursos de applicação serüo nos .primeiros
quinze dias do escolar" que se contará do lO ae
M"at'~o de..De embro, e par,a isso será nus
ter conseguir-se da o~ - esp o
!J0II!petente.

Art~ 5. o Os alumno'S do curso de pintura 'his
torica, esculptura e paisagem, ain a que já se
~'ppliquem a materias proprias, comtudo no seu
primeiro anno continuarúõ a frequentai' a aula
de desenho para se' exercitarem na copia dos
gessos e volumes, e serão obri.gados os dos dous
primeiros cursos neste mesmo anno e no segun
do a assistirem ás lições do Professor de anato
mia e pbysiologia acima designado; no terceirc,
quarto e quinto anno por~m, se applicaráõ ao es
tudo do modelo vivo nos dias para isso. desti·
nados.

Art. 6. 0 Não só os alumnos do aI'tigo antece
dente como todos ou outros das (lifferentes ap
plicaçõ~, serão' obrigados a ap~csentar, no fim
do quinto anno, para conseguirem seus respecti.
vos diplomas, certidão de haverem fl'equentado
as lições de optica na aula de physica da Acade
mia Militar, por isso que jámais podem ser in
signes em su s pr-ofi-ssõc em o auxilio de tae.

C1plOS. ,

Art. 7. 0 No TIm dos dous pr.imeiros trimes
tres do anno escolastico haverá concurso em cada
.l)amo de applicação, c os tl'abalhos julgados me·
lhores pela Congregação serão expostos por todo
o decUl'so do trimestre seguinte ua sala das ses-
sões. .

Art. 8. o No terceiro e ultimo trimestre have
rá concurso geral em cada hum dos d.itos ramos,
cujo assumpto será da escolha da Congregação
n·a sessã.o dOI 1~ de· Outubro. As produ.oções dos
concurrentes ficaráõ' axpostas ao publioo desde o

. di,a ·10 até 18 do mez de Dezembro, e no dia 19
a Congregação, em sessão publica, formando o
seu juiz-o e pvecedend'o votação por escru!inio se
Cl'eto, declarará quaes aquelles' que devão se1'
premiados com- a grande e pequena me~!!.lba.
que será immediatamente entregue pelo MlUlstro
do Imperio, servindo de Presideu'te, ou em sua
falta pelo Director.
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Art. 9.' A grande e pequena medalha serão de

omo de lei, a primeira com o peso de huma
onça, e a segunda de meia, tendo de hum lado
o busto de' Imperador, e do Qutro a seguinte le
genda: .- Ao genio e applicaçilo. - Para cada
anno "os diffel'entes cursos haverá duas meda
lha!', buma grande e outra pequena;. mas não se
segue por isso que sejão sempre todas distribui
das, porque são destinadas unicamente aos que
fôrem absolutamente optimos. '

Art. 10. No fim do quinto anno de cada curso
de applicação a Congregação passará a cada hum
dos alumnos o seu competente diploma de ha
ver completado os seus estudos em talou tal
ramo de applicação, especificando nelle não só
os premios conseguidos, IDas tambem o mereci
mento particular do individuo, para melhor a
Congregação se dil'igir quando, como candidato,
pretender o lugar de Substituto, habilitando-se
pal'a isso primeiro com o conhecimento de huma
das dilas lingnas, franceza ou italiana.

Al't. II, A formula do diploma será a seguin
te: - A Congregação da Academia das Bellas Ar
tes faz saber que o Sr. F.... , filho do ~.... , na·
tural de.... , tenrlQ frequentado o curso de.... ,

ha-Yeúdo siao nelle approvado, conforme os es
tatutos, se acha apto para exercer a sua profis
são; foi premiado tantas vezes com a grande ou
pequena medalha, e mostrou nos seus estudos
decidido genio e applicação (quando assim te·
nba acontecido). O diploma será assignado pclo
Director, Secretario e Profe~sor do respectivo
curso, e sellado com o timbrc da Academia, que
constarú do emblema das Bellas-Artes.

:A:rt. 12. Durante o anno' escolar os Profcsso-

res darão aulas todos os dias das nove horas da
manhãa até a huma da tarde, excepto os de pin
tura historica, paisagem e esculptura, que, no pri
meiro anno de seus cursos, darão das onze ús duas
da tarde, visto que nas duas horas comprehendi
das entre as nove e as onze os alumnos d-evem ir
ao eswtlo dos gessos na aula de desenho; sómen
te nos domingos, dias santos rle guarda e de fes
tas nacionaes estarão fechadas as aulas.

Art. 15, Quando houver modelo vivo, o cstu
do será presidido alternadamente pelos Professo
res de desenho, pintura historica, paisagem e es
culptura.

Art. 14. Os Professores serão assiduos em suas
aulas, e neHas começarúõ pelos principios fun
damentaes de sua profissão, conduzindo depois
os seus alumnos progressivamente, e á medida
de seus respectivos desenvolvimentos, a maiores
trabalhos, e por fim á sua perfeição.

Art. 15. O Professor de mechanica e o Substi
tuto de gravura, que por ora existem na Academia,
visto ficarem sem exercicio , serão empregados
pelo Governo em algum outro estabelecimento
publico para nelIe ensinarem as materias cJe suas
profissõe~.

Art. 16. A Academia apresentará, para ins
trucção e trabalho dos alumnos e amadores, pai
neis, gessos de estatuas, bustos e ornamentos
antigos, modelos de desenho cm todos os gene
1'05 e modelo vivo; per fim, livros pl'oprios das
BeHas-Artes, como sejüo tratados' de desenho,
pintura, csculptura, architectura, historia antiga
e moderna c mythologia.

Palacio do Rio de Janeiro, em 50 de Dezem
bro de 1851.-José Lino Coutinho.

FUI DO TOíUO SEXTO.
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