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" 11íS:S. - lleertllü tle íl tltl Junho de lStl\1,- Coucetk 
ao nr. Antonio Pet•cit·a l'iuto, aulllr tlo~-Apon
tamcut•)s para o nircito lntemaciunal ou (:ol
lcqao llistorica dos Trat:ulus do llrasil, -lllll 
aux!lio pecuniario !'ara a~ tk~I'CI.:•s da pullli-
ea•:ao da me~ ma o ora ....................... .. 

·". t!íMtl. - Hcereto de 22 de Junho tle 186!1. - Atl(ll'O\a 
as (ICDSões concedidas a H. llermelintla dos Gui· 
mat·ães l'cixoto, c a outt·us ................... . 

:'i. tã8i. -Lei de 28 tle Junho tle 186!1. -!\lauda cuu
tinuar em vigor\ durante o i.• semestre til• 
anuo liuaneeiro ! e 181i\l-70, a Lei 11. 0 1507 ti!: 
26 de Setembro d•! 181)7, c •lá outras provi-
rlencias ...•..••..•..........•...••••••.........• 

1\. lãllS. - l,ei de 30 de Junho de 11!611.-Fixa a,; l'orl"a~ 
de tena (oara o anno linaneeiro de 1869-1!!70. 

N. 111811.- Hcl.'J'cto de 30 de .Junhu tk t81)!1.- Auturis:o 
u t:overuo a maud!lr Jl:l:l:lr :w Ilri::adeiru .In,;•' 
•1:1 Yietul"ia ::'.ll:trc:s •lt: A •••lr·,·,a e·;, sua innft. 
'' •J•J~.utia •k '!1\::1'.!18000, 'alur arbltr:•tlo ;., 
t,ct•t;a·; sít:w ua l'ruvincia de l't'I"IJalllllucu, !101:.' 
'IU<H:S fui csLal•ckdtla <~ eohmi<' militat· de !'i-
~!!Cn'-'~ir~~,. . ......... ~ ... -........... . 
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30 de .Junho ele fflli!l. -- Fha a ron·a 
•v:u. pa d o :w"'' fiu:uwo:iro ele 1869- J!f1o.:.. 8 

N. tlftJt Decreto de· 3u de .lrmho de 1!169.- c:oucedc 
ao~ ..-etual!s IIOiciaes da Armada e aos do cx
t;néto Cor1•o ek Artilharia de ~larinha, que 
du·raute a uta ela IndepcRdcncia scrviJ·ão, quér 
como Ofticiacs, quér como simples praças da 
Armada, ou tio Exercito, uma diaria de mil réis, 
correspondente :'1 PlaJJa concedida aos Officiaes 
do 1-:xercilo pelo ll•~crcto u.o 125t de 8 ele 
.Julho de tR6.'J. ..... . . . .. ... . . .. .. . .... • .. .• .. . tn 

~ • 11.i9'l. -llQereto tio~ 30 dl' .JunhH de H!li!t.- Alltlrma 
as pensões coucediila> :1 H .. \lbina Teixeira de 
.\!cantara, c a outras .......................... . 

~ 11i\I:J.- Decreto de :.JO ele Junho de 1Hii!I.-ApJlTO\"a 
:ts pensões conccelicbs a D. -'laria lgucz de An-
dratlo~ l'cssoa, e a outras .............. · ...... . 

:\. iii!l~. -Decreto de 30 de Juuho ele 186!1.- Approva 
as pensões coueedicJag a n. Mariauua da Hc-
surreição Yicira, c a outras ................. . 

''. HS\15. -Decreto de 30 clc Juullo de 1869.- Approva 
as pensões conceelidas aus soldados do 2. 0 corpo 
de Voluntarios da l'atria Antonio José Teixeira 
•le Aragão, c a outr(ls ....................... .. 

' t:>!l6. -- necreto tle 30 de Jnulw de '186\1.- APJirova 
as 1•cnsõcs conc•~•lidas ao soldados do H.• ba
talhão de infantaria Franeisev Fclippc de Frc:i-
las, c a outros ................................ .. 

-.:. 1.õYi. -Decreto de 30 de Junho ele 1H69. - Al'l'rena 
as pensões eonccelidas ao soldado do :.!f." ~:orrw 
de Voluntarios ela l'atJ·ia J,aurindo Francise•• 
Fr~rreira, t\ a outJ·o~ .•.......•.•..•........•.•. 

:". 1/St!S. -Decreto de 30 de .Juuho de! 186!1. - ApjlfO\Of 
as 11ensões eouccdidas aos soldados do f.o •·e
l(illlcuto de artilharia a eavallo João Uaptista 1k 
:llaceua, e a outros . . • . . .•......•...••..•.... 

"\_ J1W\I.- necrcto de 30 de Juuhu ele 1H6!1.-AJJI1rova 
as pensües eoucedidas :ws soldados do 12.•• 
IJ:1talh:lo de infantari:r Antonio de Jesus. e a 
outros •.•..••......... · •••.. •· •..... · .•• · .. ··.· 

~. 1600.- Dect·eto de 30 de Junho de 186!1.-App•·o,·a 
as pensões coneedidas ao soldado do ::!'J.o c01·po 
de voluntarios da pati'Ía João Baptista Alouw. 
c a outros ........................... _ ...... .. 

':. HiOt. -Decreto de 30 de Jnuho de 1.869.- Approv:• 
as l'•~nsões concedidas aos soldados tio 2.u ba
talhão de iufautari:t l\t:uwcJ l'e!h (;aspar, e ~· 
nutroti ......................................... . 

161!:~. -Decreto de 30 de .Juuho de 1869. - .\pprova 
a!; pcusües coueetlicl:!s aos soldados du to ... 
corpo d•.: e:nallaria da i!twrda !!:!Ciun:~l do R!!• 
•_,r:uuk. tio t'ul .lu~,·· I :;m•lido e I :o Jloelw. e t' 
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N. 1603. -Decreto de 30 de Junho de 
as· pensões r·oueedidas ao cabo 
do 31.0 corpo de voluntarios dà 
!llarcellino ria Costa c a outro~ ....... 

'lí. toot. --Decreto de to de .Julho tlc 11169.- Declara 
IIS direitos de importar.·:ín, enja isi'Il\'1\0 fof COD• 
r·etlirla ~ t;OIIlll3n'lia 11• ·~· "Piic·1 Portn-.\li'C!'rt'nsr• 
1 elo Hccreto u." 1;1-... :! ne 1:! •h~ Junho tlc 1867 . 

\ 

ffill:i. --llect·eto tle 10 tlc .Julho 1lc 181i!l.- Approva 
:1 peusclo COIH.:edilla a H. l'ulcheria Pires da 
~lotra t;ullle;. ................................. . 

ILIHi. --IJet:retn dt 10 de .Julho de 181i!l.-ApJII'OV:J 
a.; pensiics row:etliflas a ]). Clara Olimla rh: 
.\rulradc Lemos, e a outros .•••.....••..••.••. 

"· IHII"j, -UCCI'ClO 1k: 10 de Julho tle 1811\1.-AJliii'OVa 
as pcnsür:s f'IJIICCdidas a n. :'>faria Emilia Pe-
reira Helio, •: a outros ....................... . 

"1. IIJ(J8. -Decreto do: 10 de Julho de 1Hti!l.- ApJiro,·a 
as pensões concedidas a U. Luiw Candirla .\n-
gusta de Aguillar, c a outros ................ _ 

'>. 1609. -- Decreto de f O de Julho de :18ti!l. - AJIJlruva 
as pensões concedidas a D. Anna Ludomill:l ria 
f'ilva, c a outros ............................. .. 

"'. 1610. --Decreto dr: 10 de Julho de fHti!l.- Approva 
as JICnsões <:oneerlidas a D. Libania Emilia 
·\ lves de Azevedo, e a outros ................ . 

tr.lf. -- ncercto rle 10 de .Julho t1e IHfiH.- AllflW\·a 
as pensões eow:edidas a 11. Maria Luiza Soare~. 
e a outra ..................................... . 

!IH:'.- Decreto de 10 de Julho de fH6!1.- .\pprova 
a~ pensúcs c.otwedidas a D. Josepha San!'lte~ 
de Carvalho, e a uutt J ..................... .. 

'\1. Hi1a. -- Bccrelu de 10 de .Julho de 18ti!l.- Approva 
:ts pcnsiies coll(~edirlas ao llar:io da l'assagcr11 . 

\ 

' 

<:a outro ..................................... . 
Hiti. -- Decretn de 10 el«: Julho ele ·IHti!l.- .\Jipruva 

as 11eusõcs conr-ertillas ao Capitão de l'mgata 
t;lisiariu Justi llarbosa, e a outro ............ . 

t6ta. -· Decreto de 10 de Julho de 1869.- Ar•rrova 
as pen~ões l:oncedidas ao Capitão de Fragata 
.\ rlhur Silvcit·a da !\lo lia, c a outros ........ .. 

Hllti. -- Hecreto de 10 de Julho de 1869.--.\pprma as 
)Jen~ties eonccdidas aos Jmpcriacs 1\lannlu:iro>: 
tlc 1.• elassc. lkudato Luiz Francisco l\lonteiru. 
r: 3 outros ................ -................... .. 

tt:F. - Jler:rclo rle to tle .lullw rlc 186!1.- Appnna 
as JICUslies r:ouccdidas au soldado reforwado 
H~rthuldo Sal unes. e a outros ....•..•...•.•.. ; 

!61!;. --ltecreto de 10 ele .Julho de 186!1.- ArÍ•rml! · 
'l' Ju::ust'>es ·~oneedi!bs ao sohl:nlo .Jerctflia:-, .-'!1· 
fq•!jn r\t.' '-··~n•~·~- •· :t tprtrn~ .. ...... . 
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'ftllr. "- Uét:t'i~to tle 111 '''~ .Julho 11•~ tl~i\1.- AJtJtrova 
· · :ts ··pcnsüt~s c••H•~·~•lilla~ ao suhl:ulo Luiz 1\J~t ia 

Vllla-No\a, e a uutws . • • • . . .. • . .• • • . .. .. .. .. . • -lO 

~- 1620.- Úccrelo t!e 10 tle .Julho de HIU9.- Appruva 
as JlCrtslíes ennccditlas :w soldado Guilhct·mino 
~'rancbco de Almeida, c a outros •....•..•... • ~~ 

N. 16:21. -necrelo de 10 tfe .Tulho de 1Hti9.-AilJH'•t>a 
as pcnsiles concedida~ aos soldados do 1.0 I.Ja
talhão de infantaria llaymunclo do Rio I' rcLn 
Franci<co das Ch:•.ga,;. e a •mtros ......... •.... .j:J 

N. !6:!,?.- neereto fi., 10 tle .Julho tle 1Hti!l.- \Jtpr.na 
as pcusé'ies concedidas aos soldados do W." 
eoqm de ·~avaliaria da (;uarda Nadonal rlo li i o 
f;ranrle ''" ~ui, .lantwrio T.ann•·~ ti•~ Oliveira . 
•:. oul.ros .................. "'................. • H 

i\'· ftj·>;l, -· lle•Tt!lo dt' 111 li e Julho tlt~ 181i!l.- Appr•.l\':t 
as pcnsúcs cutli'Ctli•las au f..o catlete 1.<> ~ar· 
vento tio 37." corpú de Voluntarios da l'atna. 
Holeudo Gap~ia Hoza, e a outro~.............. i~ 

:'>l. 11l:?L- Decreto de 10 f!e .Julho de t!lli\1.-Appr<lV:t 
a lteusãn •~oueedida a u ansrte,~atla tio 2. o lta
lalhãu lle iuf;mlaria ~lanuel José do N:t~d-
•ueuto............. ............................. )ti 

:11. W:!1:i. - llccrclo de 10 de .Julho de 1869. - Elcv:1. 
a peus:'ío eoncedida ao 2 o sar~culo reformado, 
~~ ,\I feres honorario do exercito .José Nicol'w 
•k Oliveira..................................... -17 

"if 1Mii. -llecreto de to de .Julho de tSii\1.- Eleva a 
pcu~:1o concl·tlilla :tn ansp1••;atla do 4.• batalhão 
•!e iuraur.aria Luiz da Ft auf.'a lllariuho......... I!! 

"11. ff\:l'i. -- IJc•TCII• dt! to tk .In lho de 186!1. -- Elnva 
a pensâl• tur~cetlitla a Jl. Frauci:;ca Rauddra 
l.:alr!as . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . .. ... . . .. • .. . . . . . .. . . i!l 

" IM!ol.- Ht•c.rctu tk 111 '"' .Julho olc tMf\\1. - Elc\a 
a JH~nsãn eoncetli•la ao saq;euto do H." corpo 
de Yolnnlarios 11:! l'at.ria .Jofío (;omes Hi-
bciro ....... :...... ... . ...... ...... ......... .•. 50 

N. 16::!!1. --Decreto t1e 10 de .lu lho de 186\l. - Autorisa 
o (ioverno a conceder earta de uaturalisa•:.iio 
tlc cidatHío brasileiro a Antonio Ferreira •la 
Silva, e a outr"s estrangeiros.................. iS! 

N. 111:10. -Decreto de tã de .Julho de 186\l.- Autorisa 
o governo Jlara roncedcr carta de naturalis:wão 
de eid:ulão brasileiro a Timothco da Silva Alves 
e a outros estt·angciros..................... . . • IS2 

N. i63L - necreto tle f o 1le .lu lho de f8!i!I.-Autorisa 
u 1\liuistro e Secrel.ario de Estado •los Negocios 
•la Justiça a transportar do ~ ã.o para o ~ 12 
•lo art. 3. 0 da Lcl "·" 11i07 da 26 tle ~etcmhrr, 
•le 1~7, a quantia •le -iO:OUUSOOO para occuner 
nn :~ctu:~J. c\cn:ici·f .i~: •!•>r•:la~ •~um o Çorpo 
\\tjHf1! ~'·" t'·•P•:i:. S.-f 



).lO l'ODER J.flGISl.!TH'~," 

N, t632. ~ Uecreto de 2t de Julho de 18&J.~ Au 
cJ: Governo para, concéd'el-" -carta •itr:,N 
saçào de cldadlo brasileiro a Pedro CíJIIIIdl!'fi 
dos Santos e a _outros................... '·A' 

N. 1633. - Decreto de 2t de Julho de tOO!l.- Apptova 
a pensão coneedlda a D. Emitia f'hilom,.n:l 
Gu1lhon Serra •••....••.. ; . •. . . .. . . . . . . . 36 

N. 111:tt; -Decreto de 21 de Julho de tkti\1.- App!, ' , 
as ru~n-;ões CÓDr"l•(lit\a!l ao C:.wil:lrl \'cri~~ÍIIIO 'I 

l'p,f.a Valle e a ll. Atl•~hir!· ''"ela ,,,. 1\n '·'' !!7 

;'I_ tll:-lil. -Decreto de 2t de .Julho de 1Rti!l.- Appnn ,, 
a peHs:io concedida a D. Carlinlla Augusta '"' 
l\lello Paranapusa......... . .. . . . . ... . • . • • • • .. . . .í'< 

.., . 11l:{tl. - Deo;reto de 21 de ,lu lho de 1Rtõ!l.- Appn'' a 
R. pen~ão concedida a D. Constarwa F.lha oi•· 
Olivcir·a Vil la~· Boa!> da Cunha .•... :. . • . . . . . . . :~\1 

~ 11;:1;.- ncerer.o ele U de .Julho tl•· tRró\1.- Awr•"a 
as pr~nsl•es eon•~e!li•la~ a D. Ar•ua tlc .lc:--••' 
Qucntal r~ :1 outros. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :>'J 

·.;. Hi3H.- Drcrcw de 21 tlr Julho li•· tRi:\1.-Appr"l:c 
as pcnsõrs eonellllidas a .I o,,·. llorni n~w" · I•· 
~ouza Nunes c a outros...................... ;a 

"· l63!1. -Dilercto de 21 dr .• Julho dt~ tf!ll\1.- Appr~>l:• 
as pensões cuneedidas a Sai\TO t!l: .lesus Ler. ir 
1: a outros..................................... i>'! 

~ 1tiiO.- Decreto de 21 de .Julho de 18t;!I.-Appr"va 
as pensões conrcditlas a l'randR•~o Pereira d:1 
Silva P a outros................................ 6~ 

~ Hi\1. -Decreto tlc 21 !I c Julho de 1Hli!l.- ,\II(H'; '":' 
as pensõlls conccdi!las a l't•tlro .los{: Anto111" 
(! !l ()lltl'OS ••••• ....................... • •••.. •. . .. . ••'• 

\, Wt2.- Derreto tlc 21 dt~ .Julh<~ de 1Hii!l.- Ap]H,,\·t 
as pllnsfies t:nneetlidas a l'ctlro Chú, e a ''li 
1ft1S •..••••.••••• • ................ ~ •• •.. ••• • • . • • 1.~:-J 

' 1fi~:l.- ();~ereto d.- 21 tlt• .Julho t!P 1Rió!l.- Appr••>:t 
as )Wil~•-.,.~ e•liiCt:tlitl:t~ a Ern,;lio .lnsr; tia C >1-• 
Aguiar, e a ou1r·ns • . • • . • . . • . . . . • . • . . . . . . • • • . . . . ••~ 

.N. 1.1it4.- necreto de 2L de .Julho tle 1Bii!l.- E!evt .t 
000 réis diarios a pensão de 400 réis conce;lida 
ao ~oldado do õ.• corpo de Voluntarios da 1':1· 
tria ,Joaquim Balthazat· Barroso, hoje rahu tiP 
esquadra do referido corpo.................... 68 

-~, 16~. -Derreto de 21 ({C Julho de 1869.- Elen a 
pcn~ãu concedida a.losú nomão do Sacramentü. 69 

N 16t6.- nee1·eto de 21 de .Julho de 1869.- Det:l:u~· 
entender-se com o soldado do 16. 0 batalh::í;, tlf 
ínfantaría, llilario !\tachado de Olivcíi"a, a ~·cu
-~ão conccditla por ller.reto de 27 tle l\l:ut;•·· rtt 
11167 ao soltlado tln nw~mo •·orJlO Jlilai'io '1:1 
··hatlu 1\lartin~............................. • . .. ;o 

i\. 1ta7. -DN"rel.o dn 21 de Julho tln 184i\1.-llec-l:m
•~lllf'IHIPr-~ .. f'Ofll '' 'nldat\n. hnjP rr•f'f\l'JIIa.l!> 
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[iJiz l&ilel' , a pcusã•J conc~edida po1· Decreto 1 
lie 20 de Fevet·eiro de 11167 ao so14ado do 16. 0 

~atai hão ele infantaria Luiz l\ei1Jh... . . . • . . . . . . 71 

N. '16tH. ~ DecrPto dP 21 df' Julho de 1116!1.- Declara 
clitendt•J·-se t~•;m o soldado do 4. 0 batalhão de 
infantaria, Antm·o Jos~ Bernardo da França, a 
pcn~ão coneeditla p•.1r llecreto de 25 de Abril 
de 1~, ao sold:Hio do mesmo c·orpo Antonio 
.los•\ Dernartlo da Fran~,a... •• .. .. .. . • • • • .. .. . . 72 

'i 16~9. - Drr.reto de 2t de Julho de 1869.-- Declan 
cntrnder-se com o musico do 2<J.o corpo dc• 
Vuluntarios da Patria, Ge1·miniano l'acbcco de 
Souza, a pensão concedida por lii~Cr<\LO dt• 27 
de j\larço de 1867, ao musico do lllf'~mo enrp•l 
j;ermiano de St>uza l'acbero . • . • ... . .. .. . .. . • . ~3 

'i. Hi'lll -Derreto de 2l tle Julho 1le 1869. -lleclara 
o•ntemler-se mrn 11 t•aho de t'StJUadra tio 3i." 
ro1·po d1' \'oluular·ins da Pau·ia, AlarLinlto Pirt'' 
Peixoto, :t IH'ns:lo ror11'cdida por Jlel'l't'IO do• 
27 dr· M:~r~;o tlt' f!ol67. an c:1ho df.' esqnaelra do 
me.,rno corpo 1\lartinlw Pinto Peixoto • . • . • . . . 7i 

~. W!H, -Decreto de 2i tl'e .Julho •I e 186!1.- Df•clara 
qnc a pPnsão I'On•·•••filf:l a r.reg•1rio da Siha 
Ramos, l'nll'lltiP-~•· ,· .. rn (;r,.~urin 1lo~ Sanr.o" 
ltamos................. ......................... ;5 

·'i W!J2. -- neaer.o til' :!t etc J ulhol tle 1Ril!l.- Hedara 
que a pensão o·.nw·•~difla an solda li O do depo.sit•' 
provisnrio f.!p 1." linha, :uanot~l Joaquim dt· 
Santa Anua, l'llterula-H' com 11 y,,tuntario tia 
l'atl·ia da l'rovincia de Minas f:rraes JUanoel 
Jo:tfJUirn fie Santa Anua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '7ft 

.\. HJã:{. -Decreto de 2t dl' .Julho de 11169. - Autorisa 
o Go\·erno a transferir pa1·a o quadro dos ef
frclivos do F.xerrilo o C.:irurgi~o de Brigada 
nr. Antonio .rust:~ da Fon,o;eca Lessa.......... 77 

N. 16ãt. -Decreto de 4 !le Agosto tle 1869,- Autorisa 
o r.overno a conceder um anuo de licença, 
1~0111 todos os vencimentos, ao 3.0 Escripturariu 
ela Alfandega da C(•rte Carlo~ dos Santos e Oli-
veira J'int.o • . .. . .. .. .. . • • .. .. .. .. .. • . . . • .. .. .. . iR 

.-... 16!1!S. ·- Lei de 4 de Agosto de 1869. - Approva de
~ retos que tran~JJOJ'tárão qu:1ntias de umas para 
outras verbas da l.l~i u.o 1.1107 de 26 de Setembro 
1!e 1867 para o exercício de 1867-118, abre cre
<Htos s.y>plementares eextraordinarios ~~ approva 
.:•peraçoes de rrpditn realisadas pelo r.overno.. :í!/ 

N. 1~. ·-Decreto de of dn Ap-nstn ele 186~.- f:oncl'de 
i companhia l'anlisra tia f'1strada elr ferro d·~ 
.Juudiahy a Campinas, •Js mesmos favurt•f. de 
•JUC goza a COIIIII:JIIhia iuglt~za da e,;trada 1k 
ierrn dP Sanws a Ju1111iah~, cnrn a 1'\CPp~·ão 
.ta garanr.ia de juro.>........................... 85 

:->. ·16117. ·-- Decreto de 4 ell' Avnstn de 1869.- Autorisa 
• (;on•rno a l'l':t•lrnirrir- no •tna1IJ·n arri\·n •h• 



~O I'ODF.R I.EGISI • .\TIV<f. 

•Xt)fcito o tenente coronel grarluad~· 
Souza Fa~nnrles, no [lOSio em tJUC· 
mado .......•...•••.•.•.•.•.••......••.. 

N. 11i;)'{, - lleeretn 1le H de A~nsto 111' 1Rti!l ....... Dcll:r
mina t(lH: as tiÍS(IOsi•:fics tio art. i OH tia Lei n.• 3Hí 
llc 1\1 do: Agosto de 1K\li sejão nhsl'rvad:t< toda' 
:1s \'Pli'S •1ue se hou\·cr tlc fazer qaalqll<'r elei-· 
•;ao tk EIPitor••s, .lllizt·s tlc l'az. tlll \"t'l'•':lllon:~. Rí 

N. w:;•1. -Jli'Cl't)[ll de 11 "'' ,\'!"';[1• (l-c j~:ii'.l.- clll"l'i'<:l 
O t;O\'Cl'llll para lll:tllllar aceilar Clll quait(nl'r 
Facnld:r:h: d;J lmpcrio os exames 111: p:·epara
loJ'io; l'<·i!ns na Faculd:1111: tlt• Direito tio l\ecil'•· 
pt•lo 1:slnd:llllc l\IatHH'I Hotlt·i;,!Ht:s de Canalho 
i:OI'I:IS ........................................ . 

'I,' WfiO. - llt•en:til tlt' i J tl1: Agosto tle iHii\1. -.\ntnrisa 
" «:ownw para m:uular atlmiltir a t:·.amc tl:h 
111atel'ias tio J.u au11o ti:\ Fatnlil:ule tlt: llin•ilo 
do lkcif&! O t!Sllllt:uite AIIIOIIill ok ~Olll:l JI:IJI· 
tldra e oHlro...... ... .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. !{H 

.''ó. w;t. -llt:creto tle 11 de Agosto tle lflfi'.l.-.\utori,;a 
ao i;o,·erno a l'IHICcder nat :tllllo de lio'cnea, 
Clllll OS l'<'S!H'CÜI'OS Vi!llCÍIIIl'lliOS ao 111' .• IO:'Io 
.In,,·. FetT<'ira tlt~ .\~uiar, Ll'lllc Callit!lllali•·o 
tl:t Far.uldatk de ilirt•ito do llccil't•... .. . . . . . . . !1il 

-;. Ui!>:!. - llcrreto tlt: 1 L de .\go:;tu tlc Jf-l:i\1.- Apprm·:t 
a (Wil';:t:J <:lllll'l)tlitla :t 11. Lniza Alltalia :\o-
;.:ncira ,\ug·dinl e a outras..................... \li 

!!;:;;:. - llcet·cto tlc 11 de Agosto tlc H:nn.-,\Jllll'O\'a 
a pew;:·w t·o:u:t:tlida a 11. llon,ltu··a Sa h i na tl•· 
.\.hranelws Frei la,;, e a outra ................. . 

i'l. lfili'i. -llccrt:Lo tlc 11 tlc Agosto tlc JHfi!l.- A[>prova 
as pPusflPs conrPtlitl:ts a D. r..oza tios Santos 
'l'rillllade. e a 1\lanod tle l\lirantla Teixeira ...• 

:'1. 1fili:.í.- llecr1~ío tlt: 11 tle Agosto de 1Sti\1.- Approva 
:1 pcu,;ao ron•·••tlitla a 11. llygina Fr:111c.isra M•·i· 
n•llt•s ....................................... . 

:; . !W:!i. - lle.:reto tlt~ JJ tlf~ Agosto tlc 1Sti'J.- Attpt·nva 
as po•nsiH'S couc:etlitlas a .loaqnilll Nutws tia 
Silva t: a outros ............................. . 

:-;. lfi(ií.- Ht:crrto tle ·ti tle Agoslq tlc 1Htl!l.- Appro\'a 
as pt:nsC.t!S conrt•dillas :t lnuoeetu~io t:orn'a ,. 
Oliveira, e a outros ..................... . 

~.;. lt:!i'>. - nerrrto tle 1t tle ,\goslo tle 1RG:I.-Appl'ova 
a!; l"'as•><'S r:oureclitlas a 1\lantll'l .los,·· FPrll:!lllli'.', 
~~ a oulro . ...; ................................... . 

.\. liifi!l. - Jl&:crP!o tlt: 11 d•! Ago',[O tlt~ 1Hli!l.-Appro\·a 
as Jll'ltsiH·:; t'lllll'edi:las a ll<•.tulato Luiz Frandso:o 
Muult:iro o• a 11. :\Ial'ia llenriqnl'l:t tlt• Souto 

\1:1 

n• .... 

\i:: 

c;olltlinl.... .. ...... .•. •.• . . ...••.•.•.. .. • . . . . . \IH 

~'. !fiíO. - llt:t:n:w de LI tle Agosto tlc t:·:ti\1.- AJI)ll'OVa. 
as IH:n,;l11:s eoncl'tlida~ a Antonio .José tlo!:;-M:in~ ,., ~ , , r • 
tllS, e :1 llllll~IS .. ., .. ,., •• .. ,.,. ....... ,,,·,; ...... ~.· I J((~ ' 

l'\HTE I. -·, \,\1 ~ , ' . / ..._.:;.: ... · 

• c 



l~Dln: [JII.~ ICTo;; 

Decreto d,o I! ch~ .\gw,ln cl1~ ISD.-Apjli'O';a 
1ft JlCil~fH'S ('OIIi'l'dicl:l'' a ~1:11!01'1 do ~:!~I'Í!IH';;ío, 
~~a nulrw ................................ ,.... liil 

\. 

.\". 

:\'. 

N. 

·'· 

x. 

H\7:'. -lll'tl'l'lo dt• :; .J,• -~._,.,,,!o d•· ·I':·H.- .\.l'!•l'au 
:1.-t jH'tl'jll1'~ 4 o;;t·r•dj,h, a .!U.IH :'-~~'!HI~IIIII'~'ltd !~:t·l 
li·:l:l, c :1 l>ilii'IJ:- . . . . • . . • . • • . . . . 

1/:'i:J. - fll)l:t'CIIl til) ·I! d;o .\;!thiO d:• 1::".1.--· .\Jl!'l'll .. :l 
as p~·nsú:•:·; c·oti<'PJid:t(; a B:1lhi:!a ~~;,.!l'·:·t:~·..; dl' 
1\utlradt~, P a OI! li th .•. 

1(;;1.- HP~I'r';.o d;• ! ! ~!.• ·,, ~:-; 1 0 dl' ~i-~t)'l.- .\ll'il'tl\;1 
:r~.; jWJJ·l(l!'; f'••n~ •. !id·: :! ,l!•iu !'·'l'il:lrd·• ,·,,··l'~i. 
\:·i(';!, I' ;1 Olllt'd " ...•••. , • , .•• , . • . • _ ...••. , 

lf~7.i.- J):·•,·r,~:a dP H d•• \r!i :!11 d,. :.·· ~-~-- r;l·\':t :1 
IH~iJ"i:-~o eoil!'t'(!i!::l :1 .\l':~:·;.io r>t·I:-;!J··~:o \',•iith:l 
da Sil\·1~ira ............•.......•...........•.. 

J(i71i. - llNJ-elo d:• I! ·.i:) ,\~o-:lo 1!1: 1:-:1: l.- ,\lllnri;a 
o !;o\.l'l'llll par:1 I'IJ:!<·,,il .. r l':lrl.:l d, ll:illll'ali
s:l\':~111 li<• r·i:L1d;~•J !ar:Jsill'iro a lli'l'lll:ltlll i'ra;11·o 
d1~· ;\}:l!fOS, fi :\ Oltii'O~ p •••••••••••••••••••••• 

tfii"i. -ll1~rre!o dt~ ~~~ d.• A!!a·:!o dt• I :.i :·t. -J.:•:,roYa 
as pt~IJSi-l;•s •·onl't' lid.1-; :1 n .. \i~il:t C:l!·nliila de 
~,Jeueze~, (_' a tlllll·o:.- ...•..........•........... 

1/líR.- !li~I:I'·'I.O d:• l'i •!:· ·\·~·~~lo dt) 1:l:i'.l.- Eln:1 a 
pens:10 t'.onceilid:t :1 B:·alllino .los•; li:• F:u·ia, •.. 

:'{. lli7\l. -ll••cr:)l.<~ t!t• lli d,• .\:~o,;h• "'' lS!E'.-Ill)tlar;~ 
r,.r,rir-.,1> ~~~~ ::!!l:'!:·o do ~:l.o •·orpo 11P Yulan
l.:tl'illS da patria <i:•tnilli:lilO •le S"""!l Paf'i!I.'Co, 
:1 fi<';J~riO ;!Jijli'0\:111:1 fll)lll fleiTI~IIJ 11.0 liiJ1 di' 
:~~~ de S1·tc-~~:!hro dt~ !?~.~t; rPdll/. !lill:l pt~l!s;-to _j:1 

coat·.t~did,1, ~~ :tppru·. :t a c'O!H't's~;:·H~ dt• ,·;n·i:•·-) 

IP; 

nr; 

w:: 

lO) 

lfl 

llllli'aS . • . . . • • . • • . . . . . . • . • . • • . . • . . • • . . . • . . . . • • li:~ 

X. lli~ll.- !li'(:!'!' lo de ~.; d;) •.~o!:to de t·:.;:l.-.\ntoric;a 
O C;o\'ei'IIO pa!';l llliilld;ll' p:l'iS:Ir Cill'!.a li c• t:id:J!hlO 
hrnsilt)iro ·a Liriz Fl·:p:~:is•·o filio !lt• '.YI'itlt•manil, 
·~a ou:ros t>·:tr:lil~~·~iro.>. .. . . . . ... ..•.. .. .. . . . . .• In 

~- 1WH.- lll·ert•:.o d(~ :~: d:· A;:·o:l~l d1• P·mJ.- :tf:utda 
•:!Jh'iisl ir o am; i i i:~ ,. !llll'.t~!l í dn ao :llout;•-piu C,._ 
ral d" Eronmnia f!,,, :->ervitlon~s do E:i:llll), t'lll· 
c pranto l'tit' iucliSiH·nsawl....................... I Li 

1fl~t!.- Ucrrclo t!t) 1:~ d·~ .\!!O~;!o di) 1N!i:l.- COIICPCIP 
:10 Mini.-;tl'rio da r.w<Hh o ~~rí'dil.u de .'l:onn.'l, 
par:1 C\ec·.rl!_'ao da !.•·i !1. 0 ns:; dt) !I dt~ .111111io 
do c~n1-:-euln annu ........................... . 

:'i. 

S. lf>ln.- llt•I'J'elO tlt• 1!l dt~ .\:.!:l~·:lo dr) t:::;•).-.\pprm·a 
:1:; pt·ll~;ôt~c; cnnt't•did::--; ;1 H:ti'Odt'Za do TriiH"-

I !li 

pllu, I) a outros................ . . . ....... ... . . !li 

."'\. P~ 1 !L- Bt~i'l'l',(l ,:c• :?.'; d~· ,\ ~:(1·.1:) d(· r:~;·~.-l'oncPi:t• 
:t ~\IH' I P:\1111~ n·l.:li:~la. d'< ~i'!l:l;lu i:---"i!:':IO d•· di
n•ir.o..; dt• i:IIHIIl';:\•·:Hl :-;.llhl'i~ o tll:!l(•ri;l! :t!'t'l''--0-
~:ai'ÍO p:tra n' ~~ll(':l;ta!IH'!Ifo dt· ~·:az 11:1·i r.idad~·~..; 
de) Ptl!'lD .\lt 1 :.~1'1~. ni!l (;l':llldt· f' Jll'l!l!;!~i, ·~a 
.11111•-: \'i II:IÍII •,.,I,·. • 111:1 ;,•ri:il l•H··· i>:" p:t r a :t 



~O PODER LEGISLATl'fO, 

~anali!-:u:ão tl'a~na pot:wcl da cld:ult~ de~. 
na l'r•·vincia •lo R:o l;randt\ do Snl..lt, •. M 

'i. IHS:i. -Bt•ct·l'lo de 28 111~ A~wstn de Hl6~1.-C(Meet1c 
:i •'nlllpanhia 1le ilhuuinat::in a ~az 1la d!lafle 
11!: :'ikllwrnv isenclin tlt~ din·ilns pa1·a os ma
t•hiui·:'fHI"t «• P11tro~ nh_:-.,·tn..; itnpnrlado:..; para :1 
rah!·i··:·•::"l do !!:ll........... .. ........... . 

~. lf),"\fi.- 'll'f f't•!,u d~" :1 ·~ f1, '· '"-111 ~~t· f;.'l'.l. -~- \L111' 1 I 
i ··~ll;t 1 dl' din ijq·, di' :~.!1 1 1 ,.1tj:.,·:r, 

11!1 

d~· ·;!.l' :, .. ·1~ . ., t•:ll a :t i I! l!ttlt 11::1 .t.l a ;~,, 1 i: o~ ~-.I 
Hii::l !:1 i'l'!l\ilwia t!tt f:P:11·;·, :llill·~ da nro111ll.'
~:~~· 'tl dP Dl'l:l'~'ltl 11. 0 l:'ii:~ di~ :J') d1• .1!·\~lhn dr~ 
·,::~i-'~. 1' n•·.;;li!nil' :ts qua:!IÍ;L"\ por ••slt~ ruoiÍ\1) 
l'td!!':p';l~ dtiS l':'SfW!;li\oo.; l'ttl!li'~H·tadon·~·-·. • • · j:l•~ 

fH''>ii. - !'!'! nqo dl' :t:~ 11~~ 1\'!ns:n dP ·1SC~).--f>~Hf'.t'(ll' 
a T~~~, u:1·-' D:H!.,)q .tunio';· i.:PlH':-ul ~~!~ dirj~ilo·' d·~ 
ínq:nl'' :1 1:;.\n pal':l dh'f'!'Sos ot'.il'(~to . .;. lli~I·Ps~;trit~~) a 
i!lttJni;~;p·:)o :t (!:iz da •~idade 1!:) C:unpns ...... . 

:-.;. p::n. - ll•···r,•to flp 2·'l •1" ,\•:~>,to '"' 1~)(\:l.-Approva 

\. 

I <'LI! I 
l.l·) .• , 

a.:. p:· ~~(-~~:-:. •~Dllf't~·1ir1:~.; :1 .lo:·to .fn··d·, E~~l:wio, (~ 
; I (~!I : I I ) ·" • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • 

·- L"i d•' ~s <1e A.<rw;tn dl) IR!i!l.-·l·'i-.::1 :1 f'oJt•·a 
na1.,1 p:1r:: " aun•Í lin:ntel:ir" ,,,. w;o-.rr:l .... 

1\i'!:J - p,.,, .. (l\ !!tl 1.0 n., S:• 1PIIti>l'll rle '!Sli:l.- ,\1!-
llll'i:-;a o CO\.L'!'Ho a p1·o~·f'dl'r ús npl'.I':H:t1e:• d1\ 
('.re·lH_) ll!'(~e~.;~al'ias p;11·;t J·t-:dls~t· o p:-tgaHIPIILn 
fit: qtll: trata a Lei 11.o I:)S'I rle 30 1!e .lun!to li~> 
''1l!'i'f'\llt' annn ..................•....•....• • •.• 

ll"l!. -- li<"· Te lo d:: \l d•• :-:l'W!!tht·o 1!<: H\:i!l. -- .\p-
1'1'0\';1 o lt•·•:•·•·lo tt." :!{;:u "'~ :~'! d~: .\>!OSlo ,,,, 
n·n~l ·11!~' ,.n1:'~''{h~11 a Z.c:t.inlt) B:~r:·oso ~~ .hd111 
.1-!;:H··. Fo:-,l:·!' prh·ill';~io t"d'l!!~i\n pt·!q i!'IIIP•• 
;J,~ ;;n :1:tL1•.·~ para cn:::~íl'lH"c·:to (1.- UiH por(tl~ 1::t 
l~tl:,•·a !:1 i!o .1:1!Gil!'i!êC: 11:\ 1'1'11\Íiid:t d•l C1•::r;: .. 

r(;~,:~. - Dc!.l'('to r!(' Vi de S~:lt!nhro (}(~ IB{)':l.- All
l·q·i.;:l o ~::1\··run p:ll':1 1na:p'ar n·s:ituia· a Liht·
l';llu 1.0I'!'S cLt ~,;i!v:! :1 qnau'ia dl· ~:n:~H.-::::~? .... 

Ci::·:. ll<' ::·t'lo dt~ 1:; tle S''l.l'!llhro t!e 1'1'i: 1.-~l:ill•l:i 
'~tHHi:JU:Ii' f!Ol' 1n:lis H) atH10S a •·unces:-,:·u• (!!.! 
P!I;Hro lo1Pria~ !!HHll:t~'~ tí S;111ta •:asa tla Jlist·
J~il·l~l'·ll:l da Cú;·t~·, c c~fliH't•;!(~ ~~~ lott'!'i~ts p:n·a 
;::-. o~·r:::• d:~ l:~n·j:; ~!:,triz d~~ ~1.!nta .\un:L ....• 

t:i~li. - B:·c.r~'~o d<~ Li d{~ :~.t>t~~!ilhro de p;:";~L- Di·,
/O:'IJ:;.t !!.1 fn·~p~{'11f'ia d~:~ ;!til:n tln 4.o :luno da 
~~;·.cuid::f! 1 ' d~· Pir~~:~o 11o Bt•f'if':• o l':~~udanl{~ J~la-
ql.J!:t: .laur:·!!n Htl.i'l'\~.·n _,ahneo ~L~ Ar:n:.)o ...... . 

:~;~:·;_ --- P: ~·;T~o d:~ ~;~ ~~" ~:('tY!~d,ra d1~ r:r~~L- Pi'o
~~i!•·· :1, \:· ··,:1; dt· ~·-"T,~\•1. \~~·h:1i\o d1~ pr:·~.!,.I!J 
'. f' I tI ; ' '\ _;;) 'j _.:\~I I ! : ~ d I'. L • . • . • . . . • . . . . • . ..••.•• 

l;i 1::. -- :): ·;:•iq ·!' ;:; d;· :-~!·!:~n,''~';\ 11 1.~ r:!~~~.--1':•r 

1~1 

1:!1 

1., .• . •) 

l:!í 

1 ... -I 

'·1.\,, ·: :, ; ·,:,"':1 ;,': ,:il;':.;',',?i'·:::::tji.'':,i::;~:J;' ;;;.~:·I 
:n i' d ·!i' --.1 ;1!,.: -l••(•.: ·~~~ d11 1 ~·t·nr_,r,-f{'.L~l!~H) 1\' 

;! ;:· ! ~ ···: :1 ·,~qr: ;• ·1• ·1:( i·:· ;~·Jil!~Í!~O,,,·i\\· 
~ ' r , ~ 

/ q~ .· 
i -~ 
•' ' 

'.• 

I' 



:\'. 

X. 

.\. 

\. 

\. 

l!imples, rl••ze d,• pri;,:l•• l"fllll lraha~IP• e. viu!" 
:wnos flp il•·:~n·d": , .. da 0111 ras (11"11\·n\l'lll"l:tS r•·· 
lalivas ao pro•·•"·'" o·rilui••:d .................. . 

lli!li.- llen·eio ilo1 ~I ok ~<'ll'lllhro flll lt\!i:J.- Ap
prn\":1 a:; l~~''ho"ws f"II.'H"<·didas a B:!rt:,n!nnll'll 1:!1-
gr•uin •• :t onlro~ •...•..••.......•.........•.. 

lfi!!H. - llfilll'elo do• ?I dl' ~!'i<'lllhro !111 '11-líi\J. - !lp
Jli'0\":1 as IH'liSoks o·nuco·didas a \h to .los•"· Aho·' 
e a outros ..................•..... ·.·.·.·.····· 

111\lll. - JlPei'Pfo ilo• ?I ok S••i<'JBhro ill' 1!\"i~l.- At•
prnva ;~:• lll'lt·:o ~; Cilflt·~·did;'" a .\nlon·~~ Cl:n iudd 
t:I!J'J't~;t f~f~ ,J,•,f!..; I' a !l':!ft·o·; •..•••.•••...•..•. 

170!}.- Ut•t·t·t~ln .:,• :!f 111•. ~<t•lt·nlltrn dt• ft)IU.- .\n
prnrd as 'lt'!I~Ú!'~ l':'lll'('~lid:lS :! -~~~:·111 ,\n1~1tdt) •11' 
.\l:tiljo 11 ',, nllll'<" .......................... · · · 

11'11. - !leo'.l'clo il<• :'I do• Sf'lPlllhro llfl ·1~\fi:J.- .\p
)11"11\'a as llf'm:.i<·, o·ll!ll"lldiflas a :\laii<H'I E!-laci:lll" 
ri<! Sa11L:t 1\if:t o1 a 011lros ...................... · 

110:!. - lkcrelo •I e 21 il<~ ~I'L<'IIIl•ro <111 -Wfi\1.- AP· 
prova as pcusii<'.< ,.,,,ll~t·did:J.< a .• lol'!~•· C:!l':lk:!!tli 
d11 AI!Juquerqn•: C!t;ll''' '' a nu:t·,.·; ............ . 

\. -r;o:l. -lh:crl'ln rl:• 21 "" ~•:'"lllhro •'•: 1~-:'i!l - .\p-

no 

I ''·) "-

(
., .. 
. ;.) 

1 .... "' 

)11'111':1. as Jl''lhúo•:; o·nllo".·did:t·; :1 Cliri.-i'i:n Al\'1'~' 
df• OIÍ\"(~il':t I' ;t o r!: r·~~~......................... t:;~t 

.\. líll!. -lll~e···~ill do• :~1 ,,,. ~"l~·n:lim ,,. u::::•.- .\p
J)J'0\";1 ;1'1 fH'.iiSi"ll'_~; f';·l\!l't~did;ts :: .'\1i!!H:'I J'io~.n ((:~ 
SiiYa e a nul:·o:;...................... ... . .. .. . I' I 

:'i. t;o;i. -llt•o:relo d11 :!! d•• So•lclllhro 1!11 Hlli11.-,\p-
prova a Jll'.llSfiiJ r·n:ll'lldi·\a a .II'I'Oll'l!lll Hqwlln. lj:! 

·'. 1j'Ofi.- ll•'o'J'fllo d•• :~1 1k ~:,.l.l'lllhro fio• ·J':ti'.l.- ,\n-
JH'o\·:t as IU~Iho:-:; f,'lllll't·t!id:l'.; a:·! i;~rud do::; S;nJI;h 

'" ·'· 

P :~ o:il,t'O:', :1:"'~i:11 ('OlllO a t'll'\':!f_':.lu fh 'JIIl~ f!jt 
n_''·qwi!u a .lu:to \·;L-~ l:r:l~!-:lllf'a ..•.•.•.•••••••... 

1JIJj,- lll'el'f!ln de 21 "'' ~<'fl'lttbro oi<: fS">:l.-Elf·Y:• 
a JH:Ils:lo llllll<:•·oli·la :1 ll. !'ropil'ia 1'1'1''1<·:; :'lll'lHt:J 
B:li'I'I'IO ••...•.. ' •.......... ' •......• '.' •.. ' .... 

. \. liOil. - llt'tfl'lo do: :~:: de S:'il'lllhro do• !f·:~i:l. ·- H•·· 
rl:u·;! lflll' s:ú1 appli<':l\'l'is ;i !'ri11o l'za IIJ.IIll'l'i:tl 
as dl~jJO~->i~·ot·~ dP :tl'l. H.o da Ll'i d1~ :~:~ dP ~)t~
\'lll!llll'o fie Wí;................................ ! ;r; 

~. 1iOH.- Det.:relo tJ,~ :?.:i d(• ~;cu~iuhro de~ -tfl:í!}.- An
tori:<a o GorPI'IIo p:!l':J ,. P:H·<·d•· r <':;ri:~ d<1 11:1111-
ralis:u·:io de cid:,d:•q l>i'"'il:-i;·o :to !'adr,: I·>.~YdiD 
da P:Ú~rno, c a ullil'o~: l'',!rallr'ciro~ ..... ::.... lfí 

:'i. 1l10. -- ll<'O'I'<'Io fie 2~\ "'' ~i••l•·tn!lro d<~ 1:·m.-.\p;•rm:' 
~S jl('!!'lÚt'S t'l)ll('('r!jd;!•.; :l ('; 11 1;~ ll!il; 1 d;!!~ nlJI'tl.i dO 
.M:11'(~t·h:tl dn t'\t'!'t'iltt r: /'!I!'~J!;tdo n:!l':lo t:t~ ~<11 .. 
rnhy, B. C:JI'!nt:t C!dlh'!'ll!\tl;t d1• Li!!!~\ I' :~ii\:J 
c IL .. lL!~·i:J!ll!;t (:;tndi·!:~ de Liill:l 1: ~.::1\ 1, t' ;t ttfll:n. f r' 

r;'' . - ll"l'l'í'Í'l '"' :~ j d!· ~·~··!•''!!l~r:\ 
j.'!'0\:1 ;! I!!'IJ•.;!fl ('O!'•··· 'i~~.l '! t': 
J ~ '' ~ J'' ,'!' ' j ''". f~ r '. 

fk !:·,;·~.- .\p
_\i q·:a J.p i .':1 ti 1 • 

.............. ·. l:i•) 



:-~ .. 1712. - neereto ti!\ 2~ tlc Hr.tcrnht·o tlc lRWl.·,- A11• 
prov:t as pensiit•s COJH'Nlil\as :t ll. ;\lari:l r.laliOt'l:t 
tlt\ ~ldlo ~lt•utlont;a, t\ a outros ..•...•....... 

:lii:L - nrerclo tli' 2:1 tlc St~lemhro d•\ r•:fi!'.- Ap
prora as pt•n:;iiP~; com·rtlitl:t:< a .!•·"· ;:alit••;a. e 
;( 111111'0~ ..••...•.•..•.•...•..••....... ' .•••.••. I "·) 

'~ -· 
~. 171'1.- llt•t:t't\ln "'' 2:1 tle S"!Pmhro "" H!li:l.- ,\p

pr<na. :l:-\ fU'!I ~~-H'" C'lll~l'· dith·: ;11\ l'o;TiPI 1Pf'll1' 
tn:u!o Car'" .\~t;:u,.;ln C >nd:t't·•. ,. :• <~lllrth.... r:;·1 

\. t-:f·: -- ht't'l'r•ln dy ~:J flt• SPif'Jllhro tl«' !~'li~J.- .'ll 
prcna :t'-: !H'il:-.tH'~ fllilf'l'ilidas :to 1. 0 s:q·;·•·;1lo do 
i:orpt• d1• llll!ll l'i:~~~;-; .~l;u·lnl,~~lrn~ Fr::.nci~.t·o \:1-
Yil'l' C:!!',H'i:·tl ''~J·; ,\njos, ~~a OBlrn·:. ...•.... .. . :.) 

·'. i f !fi.- B!'!'l':·to dt~ ~:} d.~ ~~·ti'Uihrn dt• ;; .. ;,;:i. ~ H:•
•· Iara t';li,'JI!k;·-<,·.\ '~llllt li. :'l:lri:t .!n:tn~t:t Fiuza ,. 
outra<, a i"'"':-tn r,oii''Pdi•l:! por ilt't'l'!'lll "'' ~í 
d1· .luHilt tlt• H~!:H a IJ. ?ilari:llH!:t .J!~;I!l!l;! !:jqza 
P a onlra.; ..................................... . 

\. 1717. -llt'!'l'~·lo li<' 23 tlP S •lt'lllko t!" p.:r;n. - li•:
!'! ara :wl'le!ll'''l' it !ilh:i ti., 'l';~J:,:nl•.•. Ctii'O~Id .Jo:!o 
~;implicio F(·JTcil'·t fli!_•!:Hl 11 t 1a p~~n~..::"lt'C'o=1~·:·d;•!:• 
por ll<'t'l'i'ln "" :~'l '"' .1'11!!<) li1• li\!):: a''· :.1::1-::' 
.\111::!i:t FPI'I'i'ira, 1 ill\·a t!o n·~'1~i'idn nlli•· 'ai ..... 

, ... 
'· 1·:r:~. _,,,.,·r•·l" !!I' 2:; il<· Sd•·"'h~"" d•· r:<fi".-.\!1· 

lori~~:t o t;o\''l'llfl :t •·o~H·.cde~· e.:tri:'s dt> q;,!n
r:llis:!l.':-ío :11•--; s:thrlilos pnrtn;:n~··:c·~~ A,;!onio .\1-
l'r·,•do Flt•!il'l" d" !l:1r:·'" <' :1 lllllro~• ...•........ r·.c: 

\. li!:~.- !);•f' I'~'! O d:• :?:~ d:• ~:~'I!'Pl'l~' t d1; f};:n. --.\TI· 
lo1·isa o Co•::•n1n a t'I)!J!'!':>·r 111n :n:no ti,• li
n•:wa t'OI!l til' los o..:. \"i'IH'i!lll'!llo...; :tn f .0 o!Hci;!l 
d:t <·,.,·p•i·•ria do l•!fi"'l'i•• .lo:'" t::ipli,;l:t C:lllrl-
'>'l':h, P a ~~!iilo~ ... . ... .•. . . . ...•... ........• r1:·\ 

'. r;:2~~- -- Jli~l']'!'ltl "1' ~:; dt~ ~-~i'll'lllhro dl' p:li'.J,-- .\:~
pro\':1 n~; nc-r·rt~!os ::.''":;I~) t~ ::··~J tl1~ 17 d·· 
.!!!!l!r) dl~ l.~!jj'.................................. I;;! 

.\. IJ·:;. -- lli'C'I'i'l.n d~· :.,:~ d1~ S •ff'JII~H·n d:• ·l:lfi;),--l··f'!JI;, 
dt~ fiir<·iloS d1• i~!IJIOI'I:II·:·II, Ih oiJjC'I'ill,; ffr•::J•;;. 
•·liado:·: p:ll'i• " ilil!!llin:w:!o :t ;::•~ d:1 •·npilal da 
i'J'oi"L!<'Í:I do ~l:tl':tlllt:'to, :I!!!I!S t!a Jli'Oililli;~:ll':tll 
do B• n<'l.o 11." 1:::r1 tlt! H d" .innloo 111\ J~·Ji~i. 
rt'~;litnf;plo-~i~' a t:<H~Ir:nlhia n·:-:p:·{·tiy:~ :1·.; l;tt:t::
íi;!S anl~·rioJHH'Jill' 'ohrad:::; !~Ot' ~~~:'a (';~u-;:l, 
~~ ~·nnt:Ltdo-:...:~ o pr;:.~o dt~ :tr an;HlS da 1'::!a 
do l~O!íii':H'IO ~·:~l:•::r;~do t'Ol.!l o ~;:;\'I'I'IIO Ih !\·~~-

~. 

" ·'· 

\i 1\1' i;l. . • . • . . . . • . . • . . • . • . . • • • • • • • • • . • . • • . . • . . . . • 11; .~ 

17::;!.- D.~I·r:·(r) d·• ::·; í~C t~.:l:•nJh:·•• d1· IEiJ~L- Con
l'(•d:~ i;.;1'!!!,';1o ch! dil'l'ilo'-> di~ iln:>ol'l:~~·:·to a !o~!:1 
j,~IT:,~:·t·rn ~~ :1;q:an·lhns (l:i~ po:!lt':i (~ ,·::ulltr'tP~; 
ill'~;tjn;:~J:l~ ;•o !J!'O!O!I:':II!i!':I~O d:1 ('~·[l';l(l:t d!~ 1"0-
IL!J~I ~H tb ~·.q·ii:d ::ar:: o i:il( 1 ior da ~·!·~,\'i!!l'i:t ,. _ •. - .. ··-··-

1!;1 ! :~~;·!t~, i··.\ •..•.•.....•..•...•.•....••.•. :.:·r'~r1 , __ ,~ ~ .',~ ~ 
1·;·~·~. - :>:·,·: :~:~~ ,;r • ._~) t!.~ ~l ·f('!P!'J ;, dr· ~~:.n) -~~\a .. ~ Ç \ ' • · 1 ~Ji 

tn~;,_ • '' ~;·p:· :· ::~ ;; ,·:l'J•·•·d"!' ,, \nl•t:l; -().;_~~}\:\'· .! 

•i.~ 1 ·"''.'·' :', :':;,;:,_, i'.,l'.; ;'·,~~~~T;., .. 

I . ; 



l:"i!IICE HoR AC.TOS 

~ Oh.lcctns llCCCSS!ll'iOS :Í l~llllli'CZ!l, fie fJIIC (:'r. fiO· 
~N•;ionarlo, na f':t(tit!ll ;la Proviucia ria Bahia. tllt 

ti. 172i. ·- 0Pt:l'cln 1l<' :u 1lo: S"Lt~mhro 1le iRII!l.-1\bnll:t 
a()o~tar ;w 1.° Conf',:t·e:t!.c ria Alfanrlega 1lc Pe1·· 
uarnhnco .. lo'io .Jost; llcnriqnes, torlo~ os vcn· 
1:i•nPntos 1ln st•.n l'ittrll'i'!:o:tl, <lnrantc a Jicenr;a 11l: 
Sl'iS liWZf'S f( ti C O f:i,vei-:lll lhe COJICCflCtl. • •. •• • tli;) 

'1. 17?-:S.- lkr.,.r•!o fle ~~~ 1lt: Sr-temhro 1lc 1Rn'l.-I·wnta 
os er!ifi1~io~ rl:l:• nraf'a~ rlo r.ommcrcio do imposto 
da 1lrdma :ulilir.io·.•.al.... .. .•. .• . . • . . .• •. . . •• . . 11\li 

~. 172fi.- LPi rll' 2!1 rlt• Sl'l"mhro rlc 1S'l~.-ConN:rlf: ao 
1\linisl.:•rio tla (;!!,.IT:t p:tr:t as i!PS!li'Z:IS flrt :tn 
f:•inH'slr•tl ffo f'~:l'l'f'i!•in fff~ -~~~)(,_fRiO n f'I'Pdj!o 
extrao!"lfitw•·in da "''~llt;a f! e 1:J..!l'>ô:30:!S\Ii!i.... 11\7 

N. ·1727, --lkr:rrlo f!t• ~!I 1!•• S:•!•:mhro rlt~ 1~Hi'l.- All
'"''isa o l;ovPnto n:1ra m~nrlat• matrir.11l:11' n:1 
Facnl•l:l'lt~ 1l'• :~rr•rlirÍ'la 11:l Cbrte u ~~stlldanle 
:llanor•l llnr"''~Hf~·' 1lP f:annlhn Rore;ts, !' :ttl
m'l!il-o '' r~x:~nÍr:. tle1'nl:; ri!: feito o prepar::lorio 
fle alr-•·bra qn·.• !llr~ f:llt:l....................... Jfi:-l 

'L 1721l.- H1w.rrtn dP ?/1 rlc ~;c!rmhm 1le Hl'l'.l.- ·\11-
t.O!'i"i:l fl C.OVPf'IHI :l (•q')(~prJpr i•u~nf~:lt) f!C (fir~~il,n...; 
;i Sfwirrl:l•le rlc~tnlllillarl:l- Vr•hi<'Íilns t·r:nnnmi
('OS- P i1 t~an:n~-r.a d • u:na via f1~rrea enl.t·,~ 
n:tn·o~ruinha ,. ·o l:ng-f~--~!Hl da Co~H~f·it;:\o ua Pro-
viBeia da B;•h!a..... ............ .......... .... • 1m 

:-1. 17:!!1. - necreto fl•1 'I •Ir• nutnll1·o r! e 1R'l!l.- Cr1\a 
n1·io~ rnllr~~·in~ el••ilnr:ws rm rlircl·sas Prnvin-
das llcJ l'li:H'I"iO., .•.. ,.,. •.. , .• , ............ ,.. lí!l 

N. 1730. - ller:,·c!.o •lf' !J rln Otl'uhro rll' 1~"1.-F.Xti!lf!llll 
ll l.ran,itn Ih~ Sl'llll'll!':t~ I' 0'lll'llS ;IdOS fot't~l:Sf:S 
Jll'la Cha:u~~~naria das P..!~l:t~·ües. ~... . . . . . . • . . . . 172 

:'!. !731.- lll'en•t.n <lr• ;; .,,. o .. :u'lt'n 1!1• 1RC\'.l. -- nt•vw!a 
o ~?.'i I] O art.~~" th Lri :1. 0 10'l3 ·'·~ n r!n AH''IS!n 
de 1R!lO, P r··:-.t::h~'f~)'~'~ a clisposif)lo 1In arL i'i 
l!u Co·li:,o Com!ll!~'·t:\;11........ ... . . • . . . .. . . . . . . lí:l 

~- 17:J2. -ller:re•o !11' :>di~ n,nnh•·o flp f}:!l!l.-An'o•<~a 
o f;o,·ernn :t rna;Hlar na!!a:· :10 E~H:ri\'fio dos 
:!fri;·:llln~ !in<':; llalhho :1n;1\ 'la Fran~a Hiheim 
o~; ye·:H·ilnentos f!U~ lhe ~~:to f!ryir1ns. e o fol'e~n 
:i[Ú lf'l!: S(' d"I:Ltr•! SII:P;i"Í'!I;dll O I117,:1J'......... J7í 

::\". li:!3. - flfle!'e!n de fl c! I\ O:~!nhro d~ 1fl:)q.-(;n!H":f~~~e 
flpz lotel'i:l~ a l rn!:l'l''~ •lp r! o ~'anli<simo Sa~ra
menlo rl:t frt·~:H''li:t 1::1 C:!l)[]t!bria da r.úrle, 
f'fl!IHt atlmial•;l.r:Plora 1lP lm:~~·rhl Hospital dos 
La?.aros......... . . . . . . . . . . . • . • . . . • . • • . • . . . . . • . . 17:) 

N. 173i. - II:~CI'<'L"I !IP (j tlc: O:tl.ll'l:':l !Ir~ t;:-:!i'). -,\nto:·j•;a 
o l:nv:'rno a r'!lll"<'<lr•r isc:w~w rl:~ ;J"rei!ns rl:~ 
itapol'l.~t(_·:·lo d!)>i II!:H·.!tird:~rno~• ~~ tl!ai~ oh.~t·~~to:.; 
fl:~f~~·so.;;:ril'' :1s ('~:lprr·:::ri (~(' ii!II!H~Il:H'f!t> a !.!·:11. 
" ''::~!al;·;:t':···! d·~ :l':ll:l'-' (' ~··~·nt·r~ ~~t·'-i cií!:~·d!•s 
dt• >~. r:t;~!-~ !: :! ~ ~~;1 iJI)i. .••• ........ ••• ••• ••• • J"'í(i 

;>:. n:n.- Ll'i 1k él ,!,. ::"'nhr:t ri•• ;;:~;·1.- .\hre ao 
~J!ai..~~·,rL} 1' j ~·~·•!·i!;~::~, p~t:J :! ~~u;npi"a tia llln 



-.-;n IJtaistATIVO. 

aa!I!JEnx~:fll;~·m ttdo'l os arma~ens >CI!'~IIIIIL -:t.:lli 
11'l'!ttiii:l~...b 6~ extraordin:uin d:). 1. H!)~tJe'1:r:- · 1 ,.; 

l'l. t7Jii. -- Lei lle n ri~ fl11; •i!Jn d,• n,; I - .\ !11· • "" 
~•íinislt'rin da i\[a,·i11:1a. p ora :1•: "''''·"·::h t!11 
~-1) SCIIH'·lll'l~ do t"', ·rt'if·io dt• 1~Jii.;; __ ,_·~::n, 11 rr~~-
dl:o c·-..!l';:ol'clin;n·h; di~ fj __ ~-.-~::;~W,·;il:i"}.... ... . .. . l ;~i 

. N. f7Ji. --!lei'!!<O de !I d1· Oiilllilro de·!':;:!.- \p;!l"oq 
o fll'iril,·gio ('OJU'l':ijriit :t ~;r·n_j'H!i:n i·!·irll!. p!!':t 
o f'afnir·~) t~ \"(~ltl!:t •i,l-> Li_~n!n; !~t''lH: 1 'itJ:HII~~ .\J:I"-
I'i ·;t:J bnillling· illn ·,\•••·...... .. . . . .. . . . . ... . . . : .:: 

S. r;.~:L- !);_~fi'.'IO dt~ !) 11!~ f'lli!lh!' t fle 1~!~'.;.--.\:l~o!'L~! o 
4;q\'t!l'll'l a eoll('.t~í;, :· :1n :::ll'!J:tr:•l i~:-·ILll .io.;:·· d:1 
C11:<la .!;~uior, i-;<'11· '"' "'' dir.·'l.o' d:• iJ:il'"rl:u·:w 
:1 lUth;•.., o:; ohjl~CIOS d;•,l.in:lfli)S a ('lll;l;·:· .. ~:l d,~ llilla 
linha f<·rr:~a da <:ida:k do !:e<·if,: a ::o·;o;H·:io dt• 
.1 :dto:n·:n ua Provi: ~t:ia 1!1: I'I'!":J:t 111 iÍ 1 :·o..... . . . 1 'li 

.'i. 17::;1.- Oe~rl'io tle \I d1· O:.rJnhro de Hl:i>l -A::tnri-;a 
o ~;on~ruo a cuac;'der r"t ~~rnprcza '1''1~ ~t~ oq-!a
uizat• p 1ra eo:Jstr:tir o ··:~:11al li•ni'U do ilin 
Grande á cidade 1::· .laca! clly, 11a i':·o\·inria dt: 
S. Pau i o, os lliCSIII•lS f:t\"OIT'; eonccdido.-; a r.oJ:J
jJ:tllllia ing!r:za ue .:111ulia!J~· a Sani<l':, e1i:u n-
cepç~lo tla ga!'aiJli:i (~(.' jut o: ... 6.................. ~.:-~ 

X. t7',o. - llencto de \1 !k n:nu!,ro 1k :í'li'.'.-ApproYa 
a10 peu::iles conn <i idas :: O. .\ ilna Calh:u·iua 
Cavaka•tli Franeo. e a outros.................. 1-~3 

:\'". 1711.- Decrt'lo de !I dP Ontuhro rle li-IIE'.'-APJll"nva 
as peusi,cs concedi las :1 11. Paulina lle Almeitla 
c:,:npos, e a outn~- .•.............. t. .......... , !'"li 

:'i. n12. - Dccrcln tlc 9 tlt' Ontnhro dr• 1!\~i:l.- Approva 
as pcas:ks concedidas a i'llauocl l:<ulri~lteS 1le 
Araujo, e a ouJ.ro~................... .. • .. . . . 1!!:> 

N. 17~3. - ncereto rle !I !11· Outubro 111: fRfi:l.- ApfH"ol·a 
a pr!ll!::w c:oncr•:lida a Ailwri.o ll:u•il'l Pereira 
tios Sauios..................................... Wii 

N. 17~ l. - Ut:cr<"tu tlc~ \1 !11· O!!LUIJ!"II 1lt! J:>.:i\1. -Ikclara 
sei' SCill prejuizo do llll'i" solilo, <JtH: por ld 
<:Oillpclil"-lhe, a pe::sãu C<)IICeditlil J:or LlPCfPlo 
de 20 de Jil:lio d:: Ji>HS, :1 IL llcrlloeliuda do:; 
Guimaràes Peixoio. .... .. . . . . • . . .. . . . . .. . . . • • . 1!!7 

N. 17$3. -Decreto de 13 de Oulullro de fR~ilJ. -Autorisa 
o Goremo para pa:~ar a Ji!ronymo J<)S<! Tavares 
a lplaulia tle 3:Uiú;:Oil:J, a ljue foi Ctlllilt:lnuada 
a Fazeuda Nacional............................ 1HS 

.'i. 1746. - DPcrPLo ilc 13 (](" Outub1·o de 18:;n. -Autorisa 
o 1;ovcmo :1 COJJtJ·aciar a coustruer:-:o, 11os dil~ 
ferentcs p01·tos !lu I lllfll~rio, •I c 1lúras c anua-
7.cns p:u·a car!{a, 1lcsr:arga, r.uanla I! <·nnsena<;:"tu ~~-~ 
das lllel"C:.H1orias de i_IIIJHii'l:t<;àU e exportat,:ao _-· 1~ 11, li~ C,~~-~ 

N. 1"í17. -- Deci"dn de 18 ti:· O:.~tnhro t!<' lil!i:l.-.\ ~\\\-\jl'l '-•4,f. -~ 
as flt'II'IH'S etm<·t~di!las a C:~J"oliua, En:il:a /j\\,:!'( ·\. \ '-f 1 

Jilhas do Capitao 11<~ r:uuuuissao lleur· ~é ·• 
lltH"g<'S Soidu, <' :1 outros ........... ,/·~···· 1!11 ,._ J 

,§~/// 
.-~f-\' /•' 

O•;--; Df' ',) -· . 



llfiiTCE DOS ACTOS fiO I'ODF.R LEGTSL?~ TT\'0. 

N·~ 1m·.·,._ Ocrw~lo rir~ 18 rh• Outuhro ri~ 1R!l!l.-Apjti'OVa 
a tums:lo r:ouretlilla a 11. ,,lari~. Luiza Gulr.rlr~ 
JloJi111, f~ a SI'IIS filho~ .. , ........... , ....• ,.,, .. 

:'f. fH!I. -- Ot:creto r li: 11~ ri e Outultro rir: 1!lii\l. -AJllli'OVa 
a rcrltu;r;ão ria r.em;:io rle Clarimuurlo rle Souza 
Lima, c as pens11es concedi rias a 11. 1\Iaria ria 
(Jlori;J Barreto d1: Allliii]Uerrrnc Piuto, e a outro. 

N. HãO. -IJ~crcto de 20 rir~ Outubro rlc :IRH9.- lleter
miaa IJIIC a Lei n.• 1507 de 21i de Setembrorle 
18fi7 continue em vi~or no exercido de :IBG\1 
a 1870, com as alter·açõr~s abaixo rlcclararlas, 
emqnanto niio fõr promul~arla a respectiva Lei 
de I tr·~·:uncuto •••.....................••....•.. 

N. 175J,.. - llccreto de 22 ri<' Oulultro de :IS!i'I.-At•rn·o,·a 
~ . as JICIISilCS concr•r\irlas a Jl. Enlalia Candida 

Car;loso de Barros, c a outros ............... .. 
N. 17ã2. - llecrPto rir~ 22 de Outubro de :l!lfi\1.- Approva 

as p•:nsfu:s concPtlirias a n. JUal'ia Joa•(uina 
Amalia ria Cuuha Telles, c a outros ...•.....•• 

~- 17113.- Dt!crcto rle 22 rle Outubro rle 1AA9.-Appruva 
as pcn~õcs conceditlas ao solrl:ulo Felix l'r·rcira 
Liilra rio :SascinH'nlo, e a outros .....•....•.•. 

, :'\.. 17iH. - Hccr·eto de 22 ri e Outuhrn tlr• 1Sii!I.-AJ1Jll'o\·a 
as pcnsiies coneerlirlas ~ Franl'iseo ~IarillliiO 
Jo'rauco ue s 1, e a outrw; .................... .. 

N. :lii)ã. - necrelo tle 22 r!r• Outubro de tRfl\1.-Approva 
a pcusão cmree!!ida a .Jesuina licnriqueta de 
lllallos, e rleelara IJllC a pensào concedida a 
Antonio tSevet·ino ria Silva, df;ve entender-se 
com Antonio Scvcriuo de Oliveira Santos ....• 

N. 17ã6. - necr<:Lo de 22 ri e Outubro de 186!1.-Approva 
a pens:to conecdi:la a Manoel Anselmo de Jcsns. 

N. 1757. - nccrcto de 22 de Outubro de 18ti!l. -Autorisa 
o Gover·uo a coneerler carl.:t de naturalisação 
ao suhdiln por·l11~~~H!Z .losc·! ria Silva Campos, ~~ 
a outros ......•...................•.......•... 

N. 17a8.- l)r•cr·eín de :!3 rir: Outul:ro rll' 1BtiH.-,\ul.orisa 
o Govenw a r:mtet!dcr a .I ames B. llond isençflo 
rle direitos de t01lo o 111aterial aeecssario para 
o a~seuta.me!l!o rle tr illios r! e ferro uns n1:1s I! 
arrahaldes da capital ria l'rovincia rio l'aril, e 
para a construcr.;ão rle uma r:strada de feiTo 
entre a mesma capital e n cidade de Bragança. 

N. 173\1. - necrcto de 2!i rle OuLUhro li c tllli\J~ -Approvn 
as pcnsües co;11:edidas a ll. Cal'lola Fen-eira de 
Castro, e a outros ........................... .. 

N. 17fl0. -Decreto de 2!; rle Outubro de HlH9.-Appr·ova 
as pensões .concedidas ao soldallo :Manoel Frau· 
çisco de Souza, c a outros ................... . 

l'lll 1111 I'WJCll IH l'.IRH! l. 

P,\r.S. 
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AOTOS: 'DO' ·PODER LEGISLATIVO. 

186{}. 

DECRETO N. 1585- nE 9 DE JUNHo de 1869. 

Concede ao Dr. Antonio Pereira Pinto, autor dos-Apontamentos 
para o !&~!to Jut~rn~tc~l!ll~l ~u-~ol~ecçao Historica ttos Tra
\ados do Brasil,-um auxilio pecumario para ali despezas da 
publicação da mcsm:1 obra. 

Hei llOr bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
seguinte Resolução tia Assembléa Geral: 

Art. t.• E' concf'dido ao Dr. Antonio Pereira Pinto, 
autor dos c Apontamentos para o Direito Internacional 
ou Collecção Historica dos Tratados do Bt·asil , o auxi
lio de 2:000~000 para cada um dos tres volumes já pu
blicados da referida collecção, sendo-lhe de igual fórma 
outorgada a mesma quantia logo que vier á luz o quarto 
tomo da dita obra. 

Art. 2. • Ficão revogadas as disposições em contr~a.:.r.,· .._,~--
O Visconde de llaborahy, Conselheiro ~íijJ ÓÂM-;·~·-, 

~nador dó Imperio. Presidente do Co . t~~tr;- 1· if/1,.1' -~ 
f:~~ . )l 
/~ ~, 
\ c;? ~,j 
\' < )-0_;.7 

I\ ' ,/#' 

o~ ~- n'é / 
.. l· -
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nill\)s, Ministro c Scc•·ctal'io de Estado dos Negocios 
da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Na
cional, assim o tenha entendido e faça executar. Pa,
Jacio do Rio de Janeiro, aos nove de Junho de m1l 
oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da 
lndependencia c dó Impcrio. 

Com a rubrica de Spa 1\lagestade o I~perador. 

Visconde tle Itaboralty. 

Chancellaria-mór do lmperio.'- José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 9 de Julho de 1869.- André Angnsto 
de Padua Illcury. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Fazenda, em to de Julho de 1869. -José Scveriano da 
Rocha. 

DECRETO N. Hi86- DE 22 DE JU~IIO DE 186U. 

Approva as pensões concedidas a n. llcl'lltclimla dos Guimaracs 
" · l'cixotu, c a outros. 

Héi por bem Sanccionar e 1\Iandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

At·t. 1. • Ficão appt·ovadas as seguiu tes pensões, con
cedidas por Decretos de 20 de l\laio de 1868 : 

Pensões ann~taes : de l :200~000 á que fica elevada a 
de &:8#000 mensaes, concedida por Decreto de &: do mesmo 
a D. Hermelinda dos Guimarães Peixoto, viuva do 
Tenente Coronel Commandante do L o corpo de in
fantaria Francisco Maria dos Guimarães Peixoto; de 
lUSOOO ao ex-i. • marinheiro Basilio Pedro; de 
:180~000 ao guardião extranumerario do corpo de olli
ciaes marinheiros, José Coelho de Brito. 

Por Decreto de 23 de Maio de :1868: de 36~ mensacs 
a D. Anna Joaquina de Pontes Marinho, mài do Alferes 
de voluntarios da patria, c em commissào no 2. o bata
lhão de infantaria, Antonio Joaquim de Pontes )Jarinho. 



J.EGISL\ TllU, 

At:t. 2. • Estas pensões serão 11agas da data do-s res
pectivos Decretos. 

Art. 3. • Rcvogão-sc as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, ~li

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Impel'io, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte dous de Junho de mil oito
centos sessenta c nove, quadragesimo oitavo da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Pau.linQ José. Soares d~ Souza. 
José Martiniàno de Alencar. 

Transitou na Chancellaria do Imperio aos 23 de Junho 
de 1869.- André Augusto de Padua Flev,ry. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgocios do 
hnpcrio, em 25 de Junho de 1869.-José Vicente Jorge. 

LEI N. 1~87 -DE 28 DE JUt\110 DE 1869. 

!\lauda contiuuar em \'igor, 1lurante o L• semestre do auno 
financeiro tlc 186~-70, a Lei u. 0 1007 de 26 de Setembro de 
1867, c dá outras providencias. 

D. Pedro H, por Graça de Deus e unanimc Acclamação 
dos Povos, Imperador Comtitucional e Defensor Pet·pc
tuo do Brasil: Fazemos saber a todos os Nossos subditos 
que a Assembléa Geral decretou c Nós Queremos a Lei 
seguinte: 

Art. L • A J.ei n. 1007 de 26 de Setembro de 1867, 
decretada para o exercício de 1868-69, continuará em 
vigor, durante o L • semestre do anno linanceil'O ~-- ·
de 1869-70, cmquanlo não fôt' promulgada aLe' àc''';- ~~~~MA r 
Orcamcnto deste exercício. / <;..~~ \) ' 

Art. 2. e Fi('a aberto ao 1\linislcrio da fi ~f.."-...~fll 
credito na i111portancia de ,-inte Inil Tfcz t*) no- .... • 
VCOfã-C CÍIICO COntOS SBÍSCeDÍOS C trinta , -~ÚS lllÍ) I 

: ()3 ~· f - .~ ·;-. 
~ ~.:: ~,~.) '/,~-' 
"' 't) ..... "" ..... ~~: f j ·' ~I • ,..,... 
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seiscel'ltos cincoenta e dons réis, para occorrer ás des
pnz'ls extr:wrd;:Jaria" <~om a r.onlinuação da guerra 
contra o Governo do Paraguay, uo l." semestre do 
cxercieio de 1H6!) -70, distribuídos pelas seguintes 
verbas do art. 6." da referida Lei n. tr507: 
~ 2. o Conselho Supremo Militar de 

Justiça c 1\hditores ......... . 
~ G. o A rsenaes de Guerra .......... . 
~ 7. • Corpo de Saude ~ Hospitaes .. 
~ 8." Quadro do Exerctto ........ :. 
~ Ui Evcntuaes .....•............ 

Hepartições de Fazemla ....... . 

26:!5306169 
2. 290: 5U,)O~t> 

-995:3t8B08G 
H.!H8:f62S080 
2.09~:513S76ü 

70: 59~5(jQ7 

20. 39B: 6321)652 

Art. 3." Fica igualmente aberto ao 1\liuisterio da 1\la
rinha um çrçd~to na importancia de seis mil trezentos 
c trinta c dons contos c quatrocentos mil réis, para 
occotTcr ás dcspezas cxtraordinarias com a continu:H;ào 
da mesma guerra contra o Governo do Parag-uay, no 1." 
semestre do proximo fntut·o excrcieio de 1869-70; dis
tribuídos pelas seg-uintes rubricas do art. r>." da supra
cilada Lei u. 1507. 

~ !V Batalhão Naval. ............ . 
~ !2. Arsenar,s ................... . 
~ 1~. Força Naval .................. . * J.~). Navios dcsar1nado~ .......... . * W. Hospitaes ................. .. 
~ 19. Hcformados ................ . 
~ 20 .. Obras ................... .. 
~ 21. Despezas exlraordinarias ~~ 

eventuaes ................. . 

:Js: 7oo~ooo 
l.lt,28:2oosooo 
:J.2~8:200;)000 

:!O: :300S000 
88:200$000 
:u : 30osono 

202: 400;}000 

,L. 22ti: 100~000 

6.332:400~000 

Arl. ~-o Para pagamento das <lespezas <tue se vel'Íii
earem por conta dos referidos ereditos, bem como para 
preenchimento do dflfieit do exercício de 1868-69, na 
importaneia de t3.8H::Om~:5H:l, fica o Ministerio da Fa
zenda autorisado para rnalisar «Jital~sqtwr operar-õcs de 
credito. • 
--Art. 5. o Ficão revogadas as disposições em contrario. 

Mandamos, portanto, a todas as Autoridades, a quem 
o conhecimento e execução da referida Lei pertencer, 
tJUC a curnprão e [:H;ão I'Uillfll'ir e guardar tão inteira-
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mente como nella se cont~m. O Secretario de Jlflid~ 
dos Negocias tia Fazenda a faça imprimir, publicar': 
e correr. 

Palacio do Rio de Janeiro, em vintP oilo de· Junho 
de mil oitocentos sessenta c nove, fJil:lllra~C'~imo oitavo 
da Imlcpen(lencia n do Impcrio. 

IMPERADOR com Hnhrica " Guarb. 

Visconde de ltaiHwahy. 

Carta da Lei lle[a qnal Vossa Jlaqcstarle Imperial 
1llanda executar o Decreto tla Assemb[,?a Geral, qnc Honcr! 
por bem Sanccionar, mandando VÍIJOt'ar rlttrante o L o 

.~emestre llo anno financeiro rle 18{i9-i0 lt Lei n. • l50i 
de 26 de Setembro de 1867, e dando ontra.~ proPidcncia.~. 
nn [ónna acima declaradn. 

Para Vossa l\lage5ladc Imperial nr 
c~r]oS Aug-n~to de Sú, a fez. 

Transitou na Chanccllaria do Impci'io, em cinto llc 
Julho tlc 1869. - André Augusto de Patlua Pleury. 

Publir.ada na Secretaria de Esta elo dos. N cgocios da 
Fazenlla, em seis de Julho de 181i9.-.To>é Sr•verimw 
da Rocfla. 

---.~---

LEI N. HJ88 - OE 30 IJE JUNHO DE 18(}!). 

Fi~:• a~ FOI'ras de Tcr;·a para o anuo lillaueeit·o •lc 1Hii\l-1S<O. 

D. Pedro 11, por Graça de Deus e unanime Acela
mação do::; Povos, Imperador Constitucional c Dcrcnsot· 
Perpetuo do llt·asil : Fazemos sahcr a todos os No:;so<; 
Sululilos, lflW a Assemblóa Uct·al Dc•:t·ctou c N,·,;; ~JuPI'I'
mns a Lei seguinte: 
Ar~. L o A Lei n. H7i de 25 de Setembro de tsa:r;-··_:-~;: , · 

que lixou as forças de terra para o anno finan,#,Qdl~, · · "• 
i8H8 a 1869, continuará em vigor no anuo fip:íg.Qeíto tle , • 

~ 8ô9 a 1870. t/ ~~,r;:.'· 
·-; ~r.~ I • 

I, 



Mt\' 2. • Fica desde já o Governo autorisado: 
§ I. • Para admittir no primeiro posto do exercito 

os olllciacs c praças de pmt dos corpos de voluntarios 
da patria e da guarda nacional, que tenhão prestado 
por dons armos bons serviços de campanha. 

§ 2. • Para transferir de umas para outras armai;, 
comprehendidos os corpos especiaes, os officiaes do. exer
cito, que na guerra actual tenhão mostrado aptidão 
para arma dilferente d~ sua, uma vez que para ella 
tenhão as habilitações necessarias e exigidas pelas leis 
em vigor. 

Art. 3.• Continuaráu em vigor as disposições dos 
arts. 4." e ti.•, §L • da Lei n. -~~~ti d~ ~8 de Junho 
de 18Gã. 

Art. 4. • Ficão revogadas as disposiçõe~ em con
trario. 

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem 
o conhecimento e execução da referida lei pertencer, 
que a cumprão e fação cumpt·ir e guardar tão intei
ramente como nella se cont.ém. O Secretario de Es
tado dos Negocios da Guerra a faça imprimir, publicar c 
correr. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro, aos trinta dias 
do mez de Junho de mil oitocentos sessenta e nove, 
quadragesimo oitavo da Independencia e do Impcrio. 

IMPERADOR com Rubrica c Guarda 

Barão de Mnritiba. 

Carta de Lei, pela qztal Vossa Magestade Imperial Manda 
exec1ttar o Decreto tla Assembléa Geral, que Houve por 
bem Sanccionar, fixando as {orças de terra para o anno 
financeiro de 1809 a 1870. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 
Custodio Joaquim Moreira, a fez. 

José Martiniano de Alencar. 

Transitou na Chancellaria do lmperio, em 2 de 
Julho de 1869.-André Augusto de Padua Fleury. 

Foi a· presente Lei publicada nesta Secretaria de 
Estado dos Negocios da Guerra, em 5 de Julho de 1869.
.Afn.riauo em· los de SattZ(t Corrêa. 
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DECRETO N. 1ã89-DE 30 IIE JUNHO. DE, ... 

Autori~a o Go\·crno a mandar pag:n ao Brigadeiro .Jo!lé tla. 
\'ict01·ia Soares de Andréa. e á sua irmã, a I(Uantia de 
2ti:32:SHOOJ, valor arbitrado ás tert·as sitas na l'rovincia de 
l'cmambueo, nas tJuaes foi estabelecida a c_ld.onia militaa· de 
l'imentelras. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a 
seguinte resolução da Assembléa Geral: 

Artigo unico. Fica o Governo autorisado para mandar· 
pagar ao Brigadeiro José da Victoria Soares de Andréa 
e á sua irmã D. Luiza Adelaide da Victoria Soares de 
Andréa, a quantia de 26:32ã8000, valor competente
mente arbitrado ás terras sitas na província de Per
nambuco pertencentes ao finado Barão de Caçapava, 
das quaes o Governo Imperial lançou mão para estabe
lecer a colonia milita1· de Pimenteiras, sendo revoga
das as disposições em contrario. 

O Visconde de Itaborahy, Conselheil·o de Estado, 
Senador do lmperio, Presidente do Conselho de 1\li
nistros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Na
cional, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em trinta de Junho de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Independencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Visconde de ltaborahy. 
Jost: .Martiniano de Altmcar 

Transitou na Chancellaria do lmperio, em r, de 
Julho de 1869,-André Augusto de Padtta Plezwy. 

Publicada na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Fazenda, em 6 de Julho de 1869.- José Severiano da 
Rocha. 
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LEI N. 1590- DE 30 DE JUNHO DE !869. 

Fixa a Força Naval para o anno financeiro de :1.869 - :I.SiO. 

D. Pedro 11, por Graça de Deus c Unanime Accla
mação dos Povos, Imp•·rador Constitucional c Defensor 
Perpetuo do Brasil : Fazemos saber a todos os nossos 
Subditos que a Asscmbléa Geral Decretou e Nós Que
remos a Lei seguinte : 

Art. i. o A ~~orça Naval activa para o anno financeiro 
de :1.869-1870 constará dos navios, que o Governo julgar 
neccssario armai·, guarnecidos pelos Officiaes da Armada 
e das outras classes, correspondentes ás suas respectivas 
lotações, c por tres mil praças de marinhagem e de pret 
dos corpos de marinha, em circumstancias ordinarias, 
e seis mil em circumslancias ex traordinarias. 

Art. 2. 0 Para preencher a força decretada no artigo 
anterior, é o Governo autorisado a dar gratificações aos 
voluntarios, que se apresentarem para o serviço, a 
contractar nacionaes c estrangeiros, mediante a conces
são de premios, e a recrutar na fórma da lei. 

Art. 3. o E' permanente a disposição do art. 2. o da 
Lei n. :1.523, de 28 de Setembro de :1.867. 

Art. 4.• Continuão em vigm· os arts. 4.•, 7. 0
, 8. 0

, 

§ 4. • e art. 9. • da referida lei. 
Art. 5. o Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem 

o conhecimento e execução da referida lei pertencer, 
que a cumprão e fação cumpt·ir e guardar tão inteira.;. 
mente, como nellasc contém. O Secretario de Estado dos 
Negocios da Marinha a faça imprimir, publicar c correr. 

Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Junho de 
mil oitocentos sessenta c nove, quadt·agesimo oitavo 
da lndependencia c do Impcrio. 

IMPERADOR com Rubrica e Guarda. 
Barão de Cotegipe. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Magl'stade Imperial Manda 
executar o Decreto da Assembléa Geral, que houve por 
bem Sanccionar, para regular a Força Naval no anno 
financeiro, que ha de cm·rer do :1.. o de Julho de :1.869 
até o ultimo de Junho de :1.870. 

Para Vossa Magestade Imperial vêr 
Francisco Barbosa de Moura, a fez . 

.fo.~é Martiniana de Alencar. 
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Transitou na Chancellaria do lmperio ctn 5-de-l'«bo 
de !869. -André A~tgttsto de Padua Fleury. 

Foi publicada a presente lei nesta Sect·etaria úe Estauo 
dos Negocios da Marinha em 6 de Julho de 1869. -
Fmncisco Xavier Bomtempo . 

.t.rtlgos da Lei n.o tG23 de 2~ de Setembro de HI01' 
que tleão elll vlgo1•. 

Art. 2. o Fica igualmente o Govcmo autorisado de sue 
j:i a elevar a trinta o numero de companhias do(Corpo 
de; Imperiaes Mal'inheiros, c a complctat· o de Mato 
Grosso, o Bátalhão Naval c as Companhias de Aprendizes 
Marinheiros, creando. duas destas nas Províncias, que 
julgar convenientes, e segundo a organisação dada ás 
mais por leis anteriores. 

Art. ~.o Continuão em vigor, durante o exercício 
da presente lei, as disposições dos art.s. 5.", G.", 7." c 
8." 'la Lei n. l2!'i0 de 8 de Julho de 1.865, c bem assim 
o lJ.. "; augmentando-se, porém, com mais duas as com
panhias de fuzileiros, que podem sct· transformados em 
Artilheiros~·- .-

Art. 7. o O Governo poderá dispensar os Guardas
Marinha, que houverem omplctado ou complétarcm 
o curso, dlll'ante a guerra actual, das viagens de ins
trucção, a que se refere o capitulo 3. o do citado regu
lamento do i." de Maio de :1.858, c promovei-os a 2. os 
Tenentes, uma vez que tcnhão dous annos de embarque 
ou um de campanha, c satisfação ao exame pratico 
exigido pelo Decreto n. o 88~ de lO de Dezembro llc lS!'il. 

Art. 8.° Fica o Governo autorisado: 
~ lj,, o A exceder o actual quadro dos officiaes do corpo 

da armada, nomeando mais um almir.ante, um vice
almirante, um chefe de esquadra, dous chefes de divi
são, tres capitães de mar e guerra, seis capitães de 
fraga ta c doze capitães tenentes, nos casos porém ex
pressos no art. 6." da lei de 8 de Julho de !865. 

Art. 9. o Completado este quadro cxtraordinario, não 
se fará promoção alguma, até que o quadro da · t'triada ,. 
tique reduzido ás proporções ordinarias decrctô 
n. i85 de 20 de Junho de !8~2. r~'< 

/ ,~ 

.?~-
( 2:5 2 

l .. 
. ~----

P.\RTR J. 
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liECRETO N. 15!)1 - DF: 30 DF: JUNHO DE 1869. 

Concede aos actuaes Officlaes da Armada e aos do exliucto 
Corpo de Artilharia de lllarinha, IJIIC llnrantc :~{luta da) In· 
dcpcntlencia sc•·vh·ão, rrué1· como Olliciaes, 1111ér como sini
pTés-jirãÇãs da .<\.rmada,ou do 1-:xcrcito, uma diaria de mil réis, 
coiTCSJIOUdentc á cLapa coucc•litl:t aos Olllciaes d11 ExcrciLo 
pelo Decreto u.o 12.'U, de 8 de .lulho de 186:S. 

Hei por bem Sanccionar e 1\landar que se e:tccutc a 
·seguinte Resolução da A$scmbléa Gct·al Legislativa : 

Art. L o Fica concedida ãs pesso;~s, qucactualnientc 
são Officiacs d~ Armada e ao.~ Olficiaes do extincto Corpo 
de Artilhal'ia de Mat·inha, que durante a luta da Inde
pcndencia gcrvirão, quér como Olllciacs, quér como sim
ples praças da Armada ou do Exercito, uma diaria de 
iJ)OOO, cot·rcspon<lentc á etapa concedida aos Olllciaes 
do Exercito pelo Decreto n. 12~~. de 8 de Julho de !865. 

Esta disposição é extensiva aos Olficiaes e praças de 
pret, que deixárão de pertencer ao Exercito depois dos 
serviços acima indicados, c actuahncnte prrtcncem á 
Armada, e bem assim aos Officiaes c praças, que deixãrão 
de pertencer á Armada dcpoi,; dos mesmos serviços, e 
actualmente pertencem ao Exercito. 

At·t. 2. • Abonar-sc-ha tambem a etapa de ~00 rs. 
diarios ás praças de pret refonnadas, tanto da Armada, 
como do Exercito, que servirão na época, de que trata 
o artigo antecedente. 

Art. 3. o O beneficio da presente Lei, assim como o 
concedido pelo Decreto n. !25~, de 8 de Julho de !865, só 
compete aos Officiaes e ás praças de pret reformadas, que 
sotfrerem falta de meios de subsistencia, e contá rem ser
viços de campanha, pt·estados em su~tentação da lndepen
dencia do Brasil, exceptuados em todo o caso os Officiaes 
reformados por irregularidade de conducta, nos termos 
do artigo 9.0 § 2. o da Lei n. 6~8, de !8 de Agosto de 1852. 

Ar L. ~.° Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
O Barão de Cotegipe, do .!\leu Conselho, Senador do 

Imperio, Ministro e Secretario de tstado dos Negocios 
da Marinha, .'O teriha assim entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em trinta de Junho de mil 
oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da 
Independencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador 

Barão de Cotegipe • 

. ·····- -
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})ECRETO N. 1~9:! - DE JO DE Jtll'ii'O DE ltMK'-' 

Approva as pensões concedidas a D. Albina Teixeira de AI
cantara, c a oul.ras. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. t.• Ficão approvadas as pensões concedidas por 
Decretos de t8 de Janeiro de 1868, a saber: de iSliOOO 
mensaes, sem prejuízo do meio soldo que lhe competir, 
a D. Albina Teixeira de Alcantara, viuva do Alferes do 
2 . ., regimento de cavallaria ligeira Rogerio Pedro de 
Alcantara; de 2-i.~ mensaes, sem prejuízo do meio 
soldo que lhe competir, a D. Donatilla Adelia de Duros 
Rangel, viuva do Alferes do 6. 0 batalhão de infantaria 
tl Tenente de commissão Antonio Rodl'igucs Portugal; 
lle 100~000 mensacs, sem prejuízo de meio soldo que 
lhe competir, a I>. Antonia Ft·ancisca Ferraz de Cat·va
lho, vi uva do Tenente Coronel do corpo de Engenheiros 
I>r. José Carlos de Carvalho; sendo estas pensões pagas 
da da ta dos respectivos decretos que as concedêrão. 

Art. ~.0 Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em trinta de Junho de mil oitocentos ses
senta e nove, quadragcsimo oitavo da lndependencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua .&Iagestade o Imperador. 

Paulino Josl SoarPs de Sou..=a. 

Chancellaria-mór do lmperio. - lfJsé Martiniano d~ 
Alencar. 

Transitou em 15 de Julho de 1869. -An1ré AUJusta 
de Padua Fle14ry. Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos NPg-ocio - - -~ ·· , 
lmperio em 17 de Julho de 1869.-José Vicen fge.,_ c,~r\1 ~P.t ~\ 

~ x_\,~\} '· )J 
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fiECRETO N. 1593- DE 30 DE JUNHO DE 1869. 

AppÍ'on as pensões couccdi•las a D. 1\laria Ignez de Amlrade 
Pessoa, e a oulras. 

Hei por bem Sanccionar e 1\landar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. t. o Ficão approvadas as pensões mensacs con
cedidas por Decretos de 18 de Setembro de t867, a 
saber: de 20#000, repartidamente, a D. Maria lgnez de 
Andrade Pessoa e D. Isabel Carolina de Andrade Pessoa, 
irmãs solteiras do soldado particular do 26. o corpo de 
voluntarios·da pátria, João Zeferino Pessoa; de 12~000 
a D Deolinda Maria de Azevedo, mãi do guarda nacional 
da província do Rio de Janeiro, ManoeJ José de Azevedo; 
de 30b000, sem prejuízo do meio soldo que por lei possa 
competir-lhe, a Etelvina, filha legitima do capitão do 
:13. • batalhão de infantaria, Atronso de Lima e Silva; 
de 606000 a D. Anna Angelica de Mattos, mãi do capitão 
do fl,4, o corpo tle voluntarios da patria, José Joaquim 
Hodrigues de Araujo. 

Ar·t. 2. o Estas pcn;;ões serão pagas da data dos r·cspe
ctivos decretos. 

Art. 3. • Revogão•sc as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, 1\fi .. 

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio; 
assim o tenha entendido c faca executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em trinta de junhode mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lndcpendcncia 
e do Imperio. . 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstade o Impera•lor. 

Paulino Jost: Soares de Souza. 

Chancellaria múr do lmJlerio.- Jo~é llfartiniano dt• 
Alencar. 

Transitou em Hi de Julho de f8ü9.- André Augusto 
de Padtta Fleury.- Hcgistrado. 

Pub!icado na Secretaria de Estado d!ls Negocios do 
Impcrw, em f 7 de Julho de 1869.- Jose Vicente Jorge. 



LEGISLATIVO. 

DECRETO N. HS9~ - DE 30 DE JUNHO ~ ••• 

Approva as pensões concedidas a D. Marianua.dil nesúr"t•l!1ção' 
Yieira, e a outras. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se exceuln 
a Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1. o Ficão approvadas as seguintes pensões mcn
sacs, concedidas pelos Decretos de 8 de Janeiro de 1868: 
de 2~$000, sem prejuízo do meio soldo que lhe com
petir, a D. 1\larianua da Resurreição Vieira, viuva do 
Alferes da companhia fixa ele Sergipe e Tenente de 
commissão, J<'rancisco Severiano Bemcio de Carvalho; 
de 36~000 a D. Joaquina 1\odrigues Maia Fialho, viuva 
do Alferes do M>." corpo de voluntarios da patria, 
Francisco da Silva Fialho; de 36~000 a D. Ernestina 
Ilcnriqueta Muniz Bahicnsc, vi uva do alferes do ti~." 
dito José Diocleciano Martins Bahicnse. 

Art. ~. • Estas pensões serão pagas desde a da ta do 
decreto que as concedêrão. 

Art. 3. o Hcvogão-sc as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, 1\li

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio de 
ltio de Janeiro, em trinta ele Junho de mil oitocentos 
sessenta c nove, quadragesimo oi lavo da Imlepcndencia 
c do lmperio. ' 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstadc o Imperador. 

Pattlino José Soa.res de Son;;a. 

Clümccllaria-mór do lmpcl'io .-José .Martiniano do 
Alencar. 

Transitou em Hi ue Julho de 1869.--Anrlre' Auqu:;to 
de Padua Fleury. -Hegistrado. · 

Publicauo na Secretaria ue Estado dos Nctrocios uo 
ltHperio, em i7 tlc Julho de 1869. - José Vice~le Jorg!!,_. __ _ 

•, 
I• 



t.ECRETO N. t595 -DE 30 DE Jt!NHO DE 1869. 

Approva as pensões concedidas aos soldarlos do 2.o Corpo de 
Volunlarios liã Patria Antonio José Tcixdra de Aragão, c 
a uutros. 

Hei por bem Sanccionar e .Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. t." Ficão approvadas as ·seguintes pensões con
cedidas por Decretos de 6 de Novembro de t867: de 400 
réis diarios, aos soldados, do 2. • corpo de voluntarios da 
patria Antonio Jo•é Teixeira de Aragão, do 48. • João 
Monte, do 13. o batalhão de infantaria Vicente de Car
valho, do 3. • batalhão de artilharia a pé Francisco Dias 
da Silva; de 2~8000 mensaes, sem prejuizo do meio 
soldo, a D. Carlota Severiana d'Amour .&laciel, viuva do 
Alferes do exercito e Tenente de commissão Francisco 
Raymundo Maciel; de 60~000 mensaes a D. Francisca 
Rodrigue5 Alves Ferreira, viuva do capitão do 26. • 
rorpo de votuntarios da patria Domingos Alves Fer
reira; e a D. Francisca Carolina dos Santos da Fonseca, 
viuva do capitão do 31. • corpo do voluntarios da patria 
Barthofomeu José da Fonseca; de tugooo annuaes ao 
imperial marinheiro Raymundo José Guedes, sendo 
estas pensões pagas da da ta dos respectivos Decretos. 

At·t. 2. • Revogão-se as disposi1;ões em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meti Conselho, Mi· 

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro, em trinta de Junho de mil oitocentos 
sessenta e nove, quatlragcsirno oitavo da Indcpcndcncia 
e do Imperio. 

Com a rubdeJ de Sua l\lagcstade o lmpcndvr. 

Paulino José Soares de Sou.:a. 

Chancelluia-mór do Impcrio.- José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 15 de Julho de 1869.-Antlré Augusto 
de Padtta Fleury.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Jmperio, em 17 de Julho de 1869.-José Vicente Jorge. 



LElilSL.\Tl\"0. 

DECRETO N. uma- DE 30 DE IUNHo nE· t86lr. 

Approva as pensões concedidas ao soldados do U.• B:üalb1io de 
Infantariã.Francisco Felippe de Freitas, c a outros. 

Hei por bem Sanccionar e :Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Gc1·al: 

Art. L • Ficão approvadas as seguintes pemues con
cedidas pelos Decretos de !6 de Novemlll'o de 1867: de 
400 réis dia rios ao soldado do H. o batalhão de infantaria 
Francisco Felippe de Freitas; de Hi5000 mensaes a 
D. Maria 1\lagdalena B1sse, viu va do forriel do í. o corpo 
de voluntarios da patria João Geraldo Basse; de ~2/$000 
mensaes a D. Emitia Constança de Brito Varella, mãi 
do 2. • cirurgião em com missão do corpo de sa ude do 
exercito, Ulysses da Silveira Bastos Varella; de 400/$000 
annuaes ao carpinteiro Eustaquio Manoel José Porto, 
residente na província da Bahia, que invalidou-se em 
1865, no arsenal de marinha da côrte, quando trabalha
va na construcção do encouraçado Tamandal'é; por de
cretos de 23 de Novembro de 1867, de 36~000 mensaes a 
D. lgnez Maria Callado de Bittencourt, viúva do alferes 
em commissão do corpo de pontoneiros Francisco Luiz 
de Bittencourt; de 1: 800~000 annuaes, e repartidamente 
para D. lgnacia Leocadia Pereira de Carvalho, D Rosa 
Joaquiua Pereira de Carvalho e D. l\laria Bencdieta 
Pereira de Carvalho, irmãs solteiras do fallecido conse
lheiro eirurgião-mór do exercito 1\fanoel Feliciano Pe
reira de Carvalho. 
· Art. 2. o Estas pensões serão pagas desde as datas dos 
Decretos que as conccdêrão. 

Art. 3. • Revogão-se as disposições em c:;ontrario. 
Panlino José Soares ele Souza, elo 1\lcu Conselho, .1\-li

nistro e Secret:trio de Estado dos Negocio~ do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em trinta de Junho de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da independencia 
e do lmperio. -:--'~ ,., , r ~ . .._" 

/ -(.Ç'.b.. o '9.1 \ 
Com a rubrica de Sua Magest -~~'nperador. ' j\ 

Paulino José:~ de SOl~= a. 

tl cti . , v'-s 
A.~~~:a~~ellaria-mór do lmperio\~"-J;osd ~~~~ti1g~n~ )té' . 

'.;.-_ -·-.·=--= __ ._ ... 
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TI'llnsilou em 15 de Julho de 1869.-Andt~é Augusto 
_de Padua lileury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio, em 17 de Julho de 1869.-José Vicente Jorge. 

-···· 
DECRETO N. W!li- I)E 30 DE JUNHO DE i869. 

App1·ova as pensões concedidas ao soldado do 21.• Corpo deVo
luntarios 1lál>ãTria !.a urindo Francisco Ferreira, c a outros. 

Hei per bem Sanccionar c Mandar que se ex.ectite a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: . 

Art. l. o Ficão approvadas as seguintes pensões: de 
~~O réis diarios, ao soldado do 2i. • corpo de volunta
nos da patria Laurindo Francisco Ferreira, e ao do 39. • 
Francisco Joaquim das Chagas; de õOO réis dia rios ao 
~abo do 2. • cm·po de voluntarios da patria Francisco 
Torres; de H~t)OOO annuaes ao 2. • marinheiro da ar
mada l'tlanoel José Frazão, concedidas por Decretos de 
2 de Outubro de :1867; de 500 réis dia rios ao cabo do l. o 

batalhão de infantaria Luciano José Joaquim; de 36~000 
mensacs a D. Flaubiana Vieira da Conceição, viuva do 
alferes do 5. • corpo provisorio da guarda nacional Fio~ 
rencio Pereira da Trindade; de 30$000 mensaes, sem 
prejuízo do meio soldo, a D. Francisca Barreto de Castro, 
viuva do capitão do 3. o batalhão de infantaria Jacintho 
Rarreto de Castro ; de 60$000 mensaes a D. Feliciana 
Maria da Silva, vi uva do capitão do 13. o corpo proviso
rio de cavallaria da guarda nacional Luiz Pedro Alves 
da Silva, concedidas por Decretos de 5 de Outubro do 
mesmo anuo; de 30t5000 mensaes, sem prejuízo do meio 
soldo, a D. Raymunda Laura de Araujo, filha legitima 
tlo fallecido capitão do 7. o batalhão de infantaJ'ia José 
Antonio de Araujo, concedida por Decreto de 9 do 
mesmo mez e anuo ; sendo todas estas pensões pagas da.· 
tla ta dos referidos decretos. 

Art. 2. o Revogão-sc as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, ltli

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 



L~tilSLA'flVO. 

assim o tenha entendido e faça ex~utar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em trinta de Junho de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lndeperidencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Souza. 

Chancellat·ia-mór do Imperio.- José Martiniano de 
Alettcm·. 

Transitou, em W de Julho de 1869.- André All!Jttsto 
riiJ Padua 1/lwry. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio, em t7 de Julho de 1869.-José Vicente Jorge. 

DECRETO N. Hi98- DE 30 DE JUNHO DE !869. 

Approva as pensões concedidas aos soldados do 1.0 regimento 
de artilharia !t_ càvallo João Baptista de Macena, e a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1. d Ficão approvadas as pensões concedidas por 
Decretos de 31 de Agosto de 1867, a saber: 

Pensões diarias: de WO réis aos soldados do L ore
gimento de artilharia a cavallo João Baptista de Ma
cena, do ~.o batalhão de artilharia a pé Manoel Do
mingos Carneiro, do l. a batalhão de mfantaria José 
Antonio Cavalheiro, do 3. o Benedicto da Silva, doU. • 
Luiz Baptista dos Reis, do 12. • Francisco Ferreira dos 
Reis, do i3. • Leandro José de Medina, do 3.• corpo de 
voluntarios da patria Manoel Euzebio Machado, do~. • 
Adolpho Sabino de Almeida, dó 7. • Francisco Ferreira 
de Araujo, do 24.. a Diogo Casimiro de Oliveira, e José _ _ _ 
Antonio da Silva, do 26. o Luiz Rodrigues Hol a-;- r f,~: ~~~ '·, 
do 32." Francisco Alexandrino Caneca, e M l\~ ~ \)._ ; '' 'I .-/ ,· 

cintho Pereira da Cruz, do 3lí. • Janua~ri !l\l es -r 
PARTE 1. ~ ' ,_' 

~ lH .. ,'/ 

I Cl::J ' )' / 
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da Silva, do 36. o Bernardo Joaquim de Oliveira. Felip· 
pe Monteiro Belfort, e Mathias Barbosa de Sá Bezerra, 
do 37. o Manoel Luiz Peixoto, e Leandro Sotter dos 
Santos, do t.~,o. o F1·ancisco Antonio Rangel, José l\lon
teiro de Lima, e Chrispim José Alves, do 42. • Antonio 
Diogo de Oliveil'a, do '~7. • Florencio Rodrigues da 
Costa, do ül." Raymun,Jo Aqui no de Souza, do 1:L o 

corpo de cavallaria da guarda nacional do Hio Grande 
do Sul, Nareiso José Rodrigues, do i. o corpo de cnça
dores a cavallo de voluntarios da patria, Jacob Calsimy, 
de voluntarios da patria ad,lido ao 2. o batalhão de 
infantaria Antonio Tava1·es da Silv:1, aos musicas do 
4." batalhão de artilharia a pé 81·az José da Fonseca, 
ao de 2. • classe de voluntal'ios da patria addido ao 3. o 

batalhão de infanla1·ia Firmino José de Almeida, do 
29. • corpo de voluntarios da patl·ia Estevão José 
Avrosa; de 500 réis aos cabos do 'iO." co1·po de volunta
ri"'os da patria José da Silva Santos Carrilho, do 42. 0 

Victoriano Olympio de Cerque ira, c l\lanoel Bezerra do 
Carvalho, do :1." batalhão da g-uarda nacional Jaeolt 
Crette, aos anspeçadas do 6.o batalhão de infantaria 
Silvestre Alves do Nascimento, do 3i. o corpo de volun
tarios da patria Hygino Clemente da Silva, todos inva
lidados em combate. 

Art. 2. • Estas pensões set·ão pagas da da ta dos res
pectivos Decretos. 

Art. 3. o Hcvogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do 1\Ieu Consciho, 1\Ii

nistro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido c far,a executat·. Palacio do 
lHo tle Janeiro, em trinta de .Junho de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Independcncia 
c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstadc o Imperador. 

Paulino José Soares de Son:tr. 

Chancellaria-mór do Impcrio. --José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em :15 de Julho de :1.869 .-André Attgrtsto 
de Padua Flmwy.-Registrado . 
.:· Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
Impc1·io, em t 7 de Julho de l8(j!}. -· Josl llicrnte Jorac. 
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DECRETO N. Hi99-DE 30 DE JUNHO DE 1869. 

Approva as pensões concedidas aos sold:ulos •lo f2. 0 batalhão 
de iliiiiiiiilfia Antonio de .Tcsus, e a entros. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se cx.ccu te a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1.° Ficão approvadas as seguintes pcnsõrs con
cedidas pelos Dec1·ctos de TJ, de Janeiro de 1868: llc ~00 
réis diarios ao~ soldndos !lo 1.2. o IJatalhão lle inf:111taria 
Antonio de Jesus, do 31. o co1·po •I e volun la rios da 
patria José Vieira dos Santos, do i)2. o dito Clementino 
Femandes Bahia, e :10 soldado reformado Julião Antonio 
da Silva Co:Têa; de H>$000 mensaes a D. Anna Maria 
dos Santos Pinto. mãi do cabo de esqual11·a do 12.• corpo 
de voluntarios da patria Alexandre Antonio Pinto. 

Art. ~.·Estas pensões serão pagas desde a t.lata llus 
Hecrctos que as concmlêrãu. 

Art. 3." Rcvogão-sc as disposi•;õcs em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do l\leu Conselho, l\li

nistw c Secretario de Estado dos Ncgocios do hnpcrio, 
assini o tenha entendido c faça executai'. Palacio do 
Rio de Janeiro, em tl'inta de .Junho de mil oitocentos 
sesscn ta c nove, quadragesimo oi ta v o da Int.lcpcnllcneia 
c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstallc o Imperador. 

Paulino Jos~ Soan·s- d~! Sou:a. 

Chancellaria-múr do Imperio.- José Jfm·tiniano rlt! 
Alencar. 

Transitou em 15 de Julho de 1869.-André Auq11sto 
de Padua Fleury. -Registrado. ' 

Publieallo na Secretaria de Estado dos Ncgocios do 
lmperio, em li de Julho llc 186\J.-Jo~r: Ficr11k Jol'fl"· 
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DECRETO N. 1600-DE 30 DE JUNHO DE 1869 . 

.\ppt•ova .as pensões conceddas ao soldado do 23.• corpo de 
volunt; ri ;s da )l:Jtria João Baptista Alonzo, c a outros. 

Hei por bem Sancdonar e llandar que se execute a 
Hesolução scg·uintc da Assembléa Geral: 

Art. t. • Ficão approvallas as seguintes pensões dia
rias, concedidas pelos Decretos de H de Janeiro de 1868: 
de ~00 r(Jis, ao soldado do 23." corpo de voluntarios da 
patria João Baptista Alonzo; ue tiOO róis, ao ansreçaua 
do r.>. o batalhão uc infantaria Asc;ulio Antonio Ptres, c 
ao cabo de esqmtdra rcfonuado Jesuíno Paulo Bispo. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas desde a data dos 
Decretos que as concedêrão. 

Art. 3. o Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro, em trinta de Junho de mil oitocentos 
sessenta e no, e, quadragesimo oitavo da Independcncia 
c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

P1.u!i11o José Soares de Souza. 

Chancellaria-múr do Imperio .-José Mrtrtiniano de 
,tfencar. 

Transitou em Ui de Julho de 1869.-André Augusto 
de Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio, em t7 de Julho de l8fi!l. -José Vicente Jorge. 
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DECRETO N. 1601 -DE 30 DE JUNHO DE t869. 

Approva as pensões concel~ida> aos soldados do 2. 0 batalhão 
de ini'iíritâr!a 111 anoel Felix Gaspar, c a outros. 

Hei por· bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L o Ficão approvadas as sc~uintcs pensões, con
cedidas por Decretos de 26 de Outubro de l8B7: de 
!J,OO rúis diarios aos soldados tlo 2. o batalhão tln infan
taria Manoel Felix Gaspar. do ::L" dito Benedicto Paulo 
dos Passos, do lO." dito 1\lanoel José tia Luz, do i3. o dito 
Herculano José da Rosa, do H. • corpo de yoluntarios 
da patria Zeferino Francclino de Lima, do 20. o dito 
Manoel Piranho, do 26. • dito Uaymundo Carlos da Costa, 
tio 27. • dito José lgnacio de Freitas, tio 33. o tlito Fran
cisco José Teixeira. tlo 3~. o tlito José Antonio de Oli
veira, do 4l. o dito 1\larcellino Barbosa do Nascimento, 
do !17. • dito João Cabral tle 1\lacedo, e 1\<Ianocl Euclidio 
do Sacramento, do !J,!L o tli to Francisco Gomes tle O li
veira, do to. • corpo de cavallaria ·da guarda nacional 
do Rio G!'ande do Sul Isidoro Fcr-reir·a dos Anjos, do l." 
regimento tle artilharia a cavallo Eduardo Hollrig-ue;; 
de Azambuja, e ao musico de 2. a classe do 1. o batalhão 
de artilharia a pé Emesto João Antonio; tlc 500 r(•is 
cliarios ao cabo de esquadra do hatalllão de engcn htliro~ 
Manoel do Nascimento do Carmo, ao dito do ti." bata
lhão tlc infantada Felisberto.losé de Santa Anna, ao 
anspeçatla elo 16." dito João Ferreira da Silva, ao ea!)() 
de esquadra do 26. o corpo de voluntarios da patria Luiz 
Francisco Lopes, ao anspcçada do 29. o dito Francisco 
Vivas Barbosa, todos invalidados em combate; de :m,~ 
mcnsaes repartidamente e sem prejuízo tio meio soldo, 
aos trcs filhos menores do Tencn I c do batalhão de in
fantaria n. 20 e Capitão tle com missão João llamasceno 
tle All)uquerque, D. Augusta 1\laria de Albuqtu•rque. 
D. Maria da Gloria Albuqucr·que, e Francisco de Paula 
Manins de Albwjuerquc, tendo este ultimo direito á 
pensão somente até a sua maiol'idade; de !1!32~ annn:w~ 
ao cornmissal'io de :l.• classe da armada.l\farciano 1\far
qucs dos Santos, e de H/1< 1~, lambem aunuae~, ao inqw
rial marinheiro rofoemado JoaCfllim .José dos Santos, 
ambos invalidados em combate; c por Decreto tle 30 1lo 
mesmo mcz e anno, a de 481) mensaes. sem pt·cjuizo tio 
meio soldo, a D. Propicia Prestes 1\leuna naneto, Vill\a 
do tenente coronel Antonio Prudente da Fonseca. 
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Art. 2." Estas pensões tleveritõ ser pagas tias tlatas 
dos referidos Decrc tos. 

Art. 3.• Revogão-sc as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Sot1za, do .Meu Conselho, Mi

nistrocSecrciat·iu tle Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha eillcndillo c faca executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em trinta de Junho de mil oitocentos 
st-ssenta e nove, qu:~rh·agrsimo oita,·o da intleprndcncia 
e do lmprrio. 

Com a I'Uill'ira de Su:~ ~bgr,;t.aclc o lmpPratlor·. 

Jla11liuo l:Jsi: Soare.s tlc So11::rt. 

Chanrellaria-mi'•t" do lmpl'rio.- Jos/ Jlttrtiniano de 
Ali'IWII'. 

Transitou em 1~ de Julho de l8H!l.-Andd Augusto 
de Padua Flettry. -Hegis trado. . 

Publicado na SrcJ·ctaria de F.statlo tios Ncgocios do 
lmpel"io, em -li de J nllro de 1Sii9. - Josd Vi em/e Jor!Jt'. 

DECUETO N. l(i02-HE 30 llE Jt::XIIO llE I SUl). 

Approm as (lCE_S.Q~S conccttitlas aos soldados tln J0. 0 corr>o dt\ 
cavall;u·ia da guat·!la nacional do Rio Gt·andc do Sul .José 
Canrlido da Hoeh:t, e a nutros. 

Hei por bem Sanr.cionar c l\landar· que se execute aRe
solução seguinte da Asscmbléa Gei·al: 

Art.. 1.° Ficão approvadas as scg·uinlcs pensões: 
§ 1." l1cnsões diat·ias concedidas por Decretos de 

9 de Novembro de i81i7: de !t,OO réis aos soldados do 
10." corpo de cavallaria da guarda nacional do Rio 
Grande do Sul José C.mdido da Rocha, do 2." regimento 
tle c a valia ria ligeira Petlro Antonio de O li vcira, Jo 53." 
r.01·po de voluntarios da patria .José Francisco da Silva, 
do 39." dito Luiz Carvalho da Cunha, (lo 38. o rlil.o José 
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Clemente ue Moura, do 3L" dito Antonio Narciso, uo 
2L" dito Antonio José da Cunha, c Antonio Ribeiro tia 
Cunha, do2ã." dito G1·egorio Joaquim da Silva, do ~o.·· 
dito .lo~ó Btwnardino de Souza, do :W." ditoJo<>ó Leond 
lle Souza, do 2." JJalaliJão tio infanlai'Ía Manoel dos An
jos tlc Souza, tio (i. • ti ilo João Sabino do Nascimento, tio 
10.• dito João Sahino uos Santos, Augusto de Aquino 
Brandão, e Francisco Pereira da Silva, tio 13. o di to João 
Antonio dos Santos, uo tu." dito Bunedieto l\larcellino, e 
Luiz Hodrig-ues de Oliveira, ao voluntario da patria ad
tlido ao asylo de in validos tia cô!"le João Gonçalves dos 
Santos, e ao 2. • cadete do 'U. o corpo de voluntarios da 
patria Firmino Josó Custodio de Oliveira; de ~-)00 rüis 
ao foniel do :m." corpo de voluntarios t.la patt·ia Satur
nino de At·aujo nego, ao cabo de esquadra do 3:i. o dito 
João Vcnancio 1\laria, ao3 auspeçadas do :12. • dito Qui
rino Pereira de Ca1·valho, do 12. o batalhão de infantaria 
Firmino José dos Santos, e do~.· dito Joaquim Pinto 
Fencira t.la Costa; de üOO réis ao segunt.lo sargento do 
t.• coqw de caça•lores a cava !lo Joaquim José da Rosa. 

~ 2." Pcnsues mensaes concedidas pot· Decretos de 
t3deNovembrode 18ô7:de 12 1~ a Anna JoaquinatleFa
ria, viuva dosoldatlodo i3." batalhão de infantaria Sil
verio t.le Faria, tle :16~ a Francisca l\laria da Conceição, 
vi uva do Alferes Je zua vos hahianos Nicolúo Tolen ti
no Alberto Pítuga. 

~ 3." Pensues annuaes concedidas por Dcerçtos dr !) 
de Novembro de 1837; de i80$ a 1\laría l\lanoela de Pi
nho, residente na eapital da Província de l\latto Grosso e 
mãi do imperial marinheiro Ricardo José Rodrigues; de 
i80S a Anna Peixoto, resideme na bal'l'a de Aricá
.Mirim, da dita província c mãi do ex-imperial mari
nheiro Diogo de Almeit.la. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas desde as da tas dos 
Decretos que as concedêrão. 

Art. 3. o Hevogão-se as disposiçues em contrario. 
Paulino José Soares t.le Souza, do 1\leu Conselho, .Mi

nistro c Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido c faca cxeeutar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em trinta de Junho de mil oitocentos 
sessenta c nove, quadragesimo oitavo da lndepentlcncia 
c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lageslatlc o Imperador. 

Prwlino José Soares de So11::n. 
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Chancellaria•m(r do Imperio.-/osé Martiniano de 
Alencar. 

Transitou, em W de Julho de !869.-André Augusto 
tle Padtta Flettry .-Regist1·ado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Irnperio, em f7 de Julho de 1869.-José Vicente Jorge . 

..... 
DECRETO N. 1603- DE 30 DE JUNHO DE 1869. 

Approva as pe~sões concedidas ao cabo de esquadra do 31. 0 

corpo de voluntarios 1la 11atria .Jose .Marcellino da Costa e 
a outros. 

; Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução segui o te da Assembléa Geral : 

Art. L o Ficão approvadas as seguintes pensões dia
rias, concedidas por Decretos de 25de Janeiro de !868: 
de 500 réis ao cabo de esquadra do 31." corpo de volun
tarios da patria José Marcellino da Costa, aos anspeça
das do 9." batalhão de infantaria Luiz da França Bispo, 
e do 1.\." di to José Ferreir·a da Silva; de .\00 réis aos. 
SJ!dados do L o corpo de cavallaria da guanla nacional 
du Rio Grande do Sul Martiniano José de FiguCiredo, do 
I." batalhão de artilharia a pé José Thimoteo dos :'antos, 
do 2. • batalhão de infantaria Miguel Xavier de Argolo, 
do 3. • dito João de Carvalho, do 4." di to João Baptista 
Nunes dos Santos, do 9. o dito Francisco Hodrigues da 
Cunha, do i6. • dito Benedicto Soares de Oliveira, 
todos invalidados em combate. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas da data dos respe
ctivos Decretos. 

Art. 3. • Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Sonza, do 1\leu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Impel'io, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em trinta de Junho de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Independencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Paulino Jose Soares de Souza. 
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Chancellaria-mór do I mperio.- José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 13 de Julho de 1869. -André Augusto 
tle Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio, em 1.7 de Julho de t869.-José Vicentt~ Jo1·ge. 

DECRETO N. 1.60~ - DE to DE JULHO DE 1.869. 

Declara os direitos de importação, cuja isenção foi concedida 
á Companhia Hydraulica PorLo AlegrênSé pelo Decreto n.o 
t38fãê 12 de junho de 1.867. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar: que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. L o A isenção de direitos de importação que por 
Decreto n. 1382 de 1.2 de Junho de 1867 foi concedida 
á Companhia Hydr·aulica Porto Alegrense sobre o ma
terial, machinas, instrumentos e utensilios necessa
rios ás obras do aqueducto da cidade de Porto Alegre 
comprehende não só os artigos importados depois da 
promulgaoão do citado Decreto, como tambem os que 
já tinhão sido anteriormente despachados para o mes
mo fim : mandando o Governo annullar todas as letras 
que a companhia foi atlmittida a passar par-a o paga
mento de taes direitos e restituir-lhe quaesqucr quan
tias que se tenhão -cobrado por motivo idcntico. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em con
trario. 

Joaquim Antão Fernandes Leão, elo Meu Conselho, 
~linistro e Secretario ele Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Ol.Jras Publicas, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em dez de .l ulho de mil oitocentos scsscn ta e nove, 
quadragesimo oitavo ela Iudependencia e do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

UIITE I. 

Joaquim Antão Fernandes Leão. 
4 
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Chancellaria-mór rlo Impcrio- JoM Jfartiniano de 
Alencar. 

Tran~itou em 21 de .Tnlho rlc iSilH.- Andd An
gusto tle Pwlun Plrtu·y. 

Pnulicatlo ne;;ta St•erctaria de E:>tarlo dos Ncgocins 
da Agr·icultura, t:·Hnmereio c Obras Publicas, em 2i, 
de Julho de t8ti9. -Jost; Agostinho Jlloreira Gu.inwnres. 

DECRETO N. wo:; - rH: 10 nE Jvwo n.: 18GU. 

Approra a pcns:1o COIICI'tli1l:l :l H. Pulcheria l'ircs d:t :llolta 
1;orucs. 

Hei por bem Sanccionar c l\landar que se exccnte a 
Bcsolução seguiu te da Assemhléa Gera I: 

Artigo unico. Fica appcovacla a pensão de GO;)OOO 
mcnsacs, eoncctlitla por D<•cr·cto ele 21 de Dezembro de 
i8G7 a D. t'ulchcria Pil'es da Motta Gomes, viura do 
capitão do 2~i." corpo de Yoluntarios da pa tria Francisco 
Coelho Gomes, fallccitlo em eonscqucncia de molestia 
adrplirida em carnp<mha; esta pensão será paga da data 
tio Decreto que a ronct•tleu, revogadas as disposi('ües em 
eonlrario. 

Paulino Josó Soares tle Souza, do .Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Ncgocios do lmperio, 
assim o lenha enlcudido e faca exeeular. P;tlacio do 
lHo de Janeiro, em dez de ju1!10 de mil oitor:entos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Independencia 
e do Impel'io. 

Com a rubrica de Sua 1\bgcstade o Imperador. 

Panlino José Soares de Sou;;a. 

Chancella ria mó r do Imperio. -José Jlartinirmo de 
Alencar. 

Transitou em H3 1le Julho de 1869.-Andd Angusto 
de l'adua Fleury.- Hcgistrado. 

Publicado .na Secretaria de E:>ta1lo dos Negocios do 
ImpPrio, r'lll 17 de Jnll1o de 18ü!J.- Jo.•l Vicl'llle Jorge. 

---...--·· 
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DECHETO N. t60G - IJE 10 DE JULHO DE 1869. 
I 

App1·ova as pcasõcs concedidas a n. Clara Olinlla de A1uiratlc 
Lemos, c a outro•. 

Hei por hem Sanceional' c l\bntlar que st' c~r·,·nte a 
Resolução seguinte tla Assem!Jiéa Geral: 

Art. ·1. o Ficão appt·ovadas as seguintes pensões eon
r~editlas pelos Decretos tle Hl de Fevereiro de 181l8: de 
81$000 mcw;aes a D. Clara Olind:t lle Amh·atle Lemos, 
v i u r a do l\Iajor 11 e eommissão Leopold in o l\lachatlo d n 
Lemos; de ti01S0JO para rada um, aos capitães llo :12." 
eorpo de volnntarios da patl'ia .Josú l\bt·i.a do Santa Anna 
.Mattos e do 4:3." dito João Capistrano Fernandes; 
de ~2,)000 mensaes ao tenente do 42. o dito Yalcntim 
José da Hocha Galvão; e finalmente de ~00 réis diat·ios 
no soldado tio t.." batalhão tlc infantaria Antonio Fran
cisco. 

Art. ~~.o E<a" pcn~õe:; ~crão 11:1 ·~as tb da ~a dos Decre
tos q ne as ronr:Pr\t\rão. 

Art. :1. o Hero.'!ão-se as dispo,;ir;<íe.~ em contrario. 
Paulino José Soares rle Souza, do 1\lcu Conselho, 1\li

nistro e Secretario de Estalo dos Negocias do Impcrio, 
assim o tenha entendido c faca executar. Pal::tcio do 
lHo de Janeiro, em dez ti~ Julho rir• mil oitocentos ses
senta c nove, (JUadragrsi mo oi ta \·o da Inrlcpendcnc ia 
c do Impcrio. 

Com a mbrica de Stia l\bg·es larle o Impcr:-ulor. 

Paulino Jus1: Soares dt? Sou::a. 

Chanccllaria mó r do Impcrio.- José .11/artiniauo de 
Alencar. 

Transitou em 1ô de .lnlho tlc t8ü!l.-Andn: Ju!JII~to 
de Padtw Fleury. -Hcgi:;trado. 

Publicado na Sccrc L:~. ria de Esta tio dos N cgocios do 
lmperio, em :1.7 de Julho de t.869. -José Vicente Jo1·ge. 

-- ..... . . 
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DECRETO N. 1607- DE to DE JULHO DE 1869. 

Approva as pensões concedidas a D. lllaria Emilia Pereira Bello, 
c a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. t. • Ficão approvadas as pensões concedidas por 
Decretos de i. • de Abril de 1868: de 60!)000 mensaes, 
sem prejuízo do meio soldo, a D. Maria Emília Pereil·a 
Bello, viuva do coronel André Alves Leile de Oliveira 
Bello; de 308000 mensaes a D. Maria Aldina Pcnna 
Leal, viuva do Alferes da guarda nacional da.Provin
cia de S. Pedro do Rio Gr·ande do ::\ui, João de Deus 
Pcnna Leal; de 24-~000 mensaes, sem prejurzo do meio 
soldo, a D. Amalia Etclvina Hcina, viuva do Alferes Lle 
cavallaria do cxereito e Tenente em commissão tlo 19." 
corpo de voluntados da pati'Ía Eustaquio Joaquim 
Reina; de 16~800 mensaes ao Alferes reformado do exer
cito João Luiz da Costa; por Decreto de .\. do mesmo, de 
720~000 annuaes a Umbelina Carolina da Costa Yal\a
dares,repartidamente com suas duas filhas menores, lJ m
belina Carolina da Costa Valladares, c Virgínia da Cos
ta Valladares, vi uva e filhas do escrivão de t. • classe 
do corpo de fazenda da armada Antonio Maria da Costa 
Valladares; por Decr·cto de 8 do mesmo mcz, de i8$00lJ 
mensaes a D. Anna Joaquina Umbelina de Miranda, 
viuva do 2." sargento do H."corpo de voluntarios da 
pa tria João do Rego Barros. 

Art. 2. • Estas pt~nsücs serão pagas da dal:l dos refe
ridos Decretos. 

Art. 3. • Rcvogão-se as disposições em contr·ado. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, 1\li

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
lHo de Janeiro, em dez de Julho de mil oi LocenLos ses
senta e nove, qualiragcsimo oitavo lia lntlepcndencia 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Impcr·ador. 

Paulino Jo~>é Soares de Sou_: a. 

Chancellaria-mór do Imperio. -José Jl1artiniano dr 
Alencar. 
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Tl'ansitou em 16 de Julho de :1.869. -André Augusto 
de Padua Fleury .-Registl'ado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio, em l7 de Julho de :1.869.-José Vicente Jorge. 

DECRETO N. 1608 - DE lO DE JULHO DE 1869. 

App1·ova as pensões concedidas a n. Luiza Candhla Augusta 
de Aguillar, e a outros. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar 'lue se execute a 
Resolução seg-uinte da Asscmbléa Geral: 

Art. 1. • Ficão appl'ovadas as seguintes pensões men
saes concedidas por Decretos de H de Março de 1868; a 
D. Luiza Candida Augusta de Aguillar, mãi do 2. 0 sar
g-ento doM). o corpo de voluntarios da patria Christiano 
Augusto de Aguillar Bello, de 18SOOO; a D. Jacintha 
Elisa de Senna Pereira, irmã do capitão de commissão 
José Remigio de Senna Pm·eira, de 1>05000 ; ao menor 
Izitlro Torres de Souza Valente, filho natural reconhe
cido do tenente coronel do 33. • corpo de voluntarios da 
patria Fr·ancisco Agnello de Souza Valente, de 965000 
até a sua maioridade. 

Art. 2. o Estas pensões sm·ão pagas desde a data das 
referidas concessões. 

Art. 3. • Revogão-se as li.isposiçõcs em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro c Secretario de Estado dos Ncgocios do Impct·io, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio tlo 
Uio de Janeiro, em dez de Julho de mil oitocentos ses
senta c nove, quadragesimo oitavo da Indepcndencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua ~Iagestatle o Impcratlor. 

Paulino José Soares de Sonza. 

Chanecllaria-múr do 
.4kncar. 
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Tt·ansitou em Iü de Julho llc i869.- André Angttsto 
de Padua Fleury.-Rcgistrado. 

Pul.Jiicallo na Secretaria de E~tatlo dos Negocios do 
Imperio, em 17 de .Julho de i8GU. --José Vicente Jorgl'. 

DECHETO ~- HiO!) -DE 10 Df. JULHO DE i8G!). 

Appro\·a ns (tt:l!sues toneetli,las a n. Anua Ltulonlilla 1la Eilva, 
t: a outro', 

Hei por hem Sancduuat· c Mtutlat· que se 1'\cculc a 
llesoturão :'>eguinte da AssemiJléa Geral: 

Art. :l. o Fieão :tpprovadas as pensões conccditlas pot· 
Decretos de 8 de Fcvereim de H3G8, a saber·: de Si;~OO~ 
mensacs a D. ,\ 1111a Lutlumi lia lia Si! r a, v in v a uu ma
jor do 17. 0 corpo de voluntarios da JWlria, Yiccnte 
Ferreira lia Silva; t!tJ Gü1)000 mcus~ws a D. Anna Ca
l'olina Godiuho, v luva do eapitão do ;m. o corpo devo
luntarios da palria Joaquim I;.;·nacio Gütlinlto, a IJ. 
l'tlareolina Fur·Latlo de Memloura, vi uva do Capi t.fio da 
guarlla uarional da pruvinl'.ia ele l'eruamiJuco Fran
cisco de UI i v eira C:dJral, e a D. lll'lena tia Cuu!Ja Palmar 
Tavarc:s, riuYa du capitão do 1~. o eorpo provisorio 
de c a Ya lia ria •la ~uanla naciona I, Antonio Palmar Ta
vares; dn 1,:26000 lllt'nsaes a D. Euphrosina CandiLia 
Soares Caldas, viuva do 1t'IWnln do ~B." corpo devo
lunlarius da patria Yasco l\lal'lins Caldas, a D. Jose
phina das Trevas Lima, rinva do tenente do -íO. o corpo 
de voluntarios lia patria Innocencio t.ia Costa Lima, c a 
D. Alexandrina de Jesus FeiTPira, viuva do tenente 
em cummissão do 22." corpo de eava!laria da rnwnla 
nacional da pruYineia de S. Pedro do Hio •;ralllle tlo 
Sul l\Iauririo tlc Jesns F•~rreira; de :mwoo numsae" 
~em prejuízo do weio soldo, a D. Joseplta 11 hilomeua 
Hubim, viuva do capitão do 11." In talhão de infanta
ria A n Lon i o RuiJi m : do 28.<200 llli'll'aes a D. Geri. rudes 
Haptisla Femande;; t(,• LinÍa, YÍII\ a do IIW:'Il'C de 11111-
~ic;t do lO." halalltà<t de iHf:lltLni:J Uclarmiuo IJuarle 
d!' Lima: de íf):) r•' i.< di 11 Í'l" :p• ~~lld:uiiJ do~." IHialh;iu 



L!<.:GlSI.A'I'l\"0. :_a 

<le infantaria Raymunilo Hobcrto do Nascimento; ue
vendo e~tas pcnsties ser pagas da dJ ta dos respectivos 
Decretos. 

Art. ~.· Hcvo~ão-sc as disposições emcontt·ario. 
Paulino José Soares de Souza, do :Meu Conselho, l\li

nistro c Secretario de Eslatlo dos Negocios do lmpc
rio, assim o tenha cntend ido c fac: a cxecu tat·. Palacio 
do Rio tle Janeiro, em dez de Julho uc mil oitocentos 
se:>sent:t c nove, quat!ra3'esimo oitavo da Inllcpcnllencia 
c do lmperio. 

Com a ra!Jrica de Sua l\bgeslaLle o Impnauor. 

Pau li no Josrf Soares de Sou:tt. 

Chancellaria-!lliÍt' do Impcriu.- .Jas1; :!íortiuiano de 
All'I!CII/'. 

Trausiluu, em Hi de Julho ti:~ H:l!i\J.-Jwfn; Au;Ju~f o 
tftJ Pwlwt Fltnu·y. -Heo;·istrado. 

Publicado na S:)ercfaria de Estado dos Ne::('oeios uo 
Imperio, em 17 de Julho de 18{i!}, -José Viccittc Jorge. 

IJECHETO N. lülO- m: lD JJE Jt:Lno u~: tsml. 

A(lprova as pensões concelliolas a n. Lihania Eruilia Alves de 
Azevedo, c a outros. 

Hl'i por hem Sanceionar c l\bnllat· que se execute a 
Hesolu1:-ão seguinte d:~ Asst-lmhléa Geral: 

Art. L o Fieão approvadas as seguintes pen!'ões men
saes concedidas por Decretos de 4 tle l\Iarço Lle t.8@: de 
:10:~000, sem prejuízo do mciosrJldo a D. Lihania Emí
lia Alves de Azevedo, vi uva do capitão do :1. o reg-i meu to 
tle cavallaria ligeira l\lanoel Alves de Azevedo; de igual 
quantia ao opera rio elas obras civis e militares do Arse
nal tle l\lal'inha Domingos Pires, por ter solfrillo ampu
ta1;ão dos ln·a,_:os em con:wqucneia dos ferimentos l'aH
~:t'los pela explo,:io que s,_~ deu na 11etlreira do wesuto êtr
s._~nal; de fi1J~OO!l a IJ. Francisca 1\hri:tdo CHmo, 'iuu 
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do capitão do ~5. o corpo tle voluntarios da patria 
An.ton i o José L e i te B.1 s tos. 

Art. 2. • Estas pensões serão pagas da data dos res
pectivos decretos; rcvo;~adas as disposições em con
traria. 

Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, l\li
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dez de Julho de mil oitecentos ses
senta e nove, quadragesimo oitavo da Independencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagnslade o Imperador. 

Prw/ino .To.~/ Soare.~ dr Son.:n. 

Chancellaria-môr do Impcrio. -.José Martiniano dl' 
Alencar. · 

Transitou em 16 de Julho de 1869.-A.ndrrf illtflltSfo 
de Padna Fleury.- Registrado. 

Publicado na Secretaria tle Estado dos Negocias do 
lmperio, em l7 de Julho de 1869.-/osé Vicente Jorge. 

DECRETO N. l6H - DE to DE 1UUIO DE 1869. 

Approva as pensões concedidas a D. l\laria Luiza Soares, 
e a outra. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L o Ficão approvadas as seg-uintes pensões men
saes concedidas pelos Decretos de 29 de Janeil'o de 1868: 
de 120~000 a D. Maria Luiza Soares, viuva do comnel 
da guarda nacional do Rio Grande do Sul, Joaquim Pe
dro Soares; e de 365000 a D. Maria Carolina do Amor 
Divino, irmã do Alferes do ~n. o corpo flc volun ta rios da 
patri:~ Augusto Candidu tlc Castru. 
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Art. 2. o Estas pensões ser'!o pagas <.I estie as lia tas 1los 
Decretos que as concedê;·ão. 

Art. 3. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do l\lcu Conselho, Mi

nistro e Srcr·ctario de Estadó dos Ncgocios do Imperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dez de Julho de mil oitocentos ses
senta c nove, qua1lragcsimo oitavo da lndepcnlleneia 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestalle o Imperador. 

PauliniJ José Soares de Sou.::a. 

Chanccllaria-mór· do Irnperio. -José .Martiniano de 
Alencrw. 

Transitou em Hi de Julho de 18G9.-Andn: Augusto 
de Padwt Fleu.ry.-Uegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado 1los Negocios do 
Imperio, em :17 de Julho de t8li9.-Jostf Vicente Jorye. 

DECRETO N. 1612- DE lO DE JULIIO DE lRlitl. 

Approva as pensões concctlidas a n. Josepha Sanchcs de 
Carvalho, e a outro. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Rrsolução seguinte da Assembléa Geral: 

Artigo unico. Ficão approvadas as seguintes pensões 
concedidas por Decretos de 7 de Março de J.868 : de 
42~ mensaes a n. Josepha Sanches de Carvalho, mãi 
do tenente do 5. o batalhão de infantaria José Anas
tacio de Carvalho· de J.4~~000 annuaes ao imperial 
marinheiro Antoni~ Francisco Segundo, invalidado em 
combate; as quaes deveráõ ser pagas da dat~ do~ De· 
eretos que as eonccdêrão ; revog-adas as dtspostçõrs 
em contrat·io. 

PARTR I. 
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Paulino .lo"~·· ~owe~ rlc Souza, flo Mcn Conselho, Mi
nistro e Ser:rrtario de Estado dos Negocios tio lrnperio, 
assim o tcJtlta r~nlt'JHlitlo c faça executar. l'alacio do 
Rio de hneirn. ~~~~~ dl'z dr. Julho de mil oitocentos scs
~rnla c n:lrt', qn:td:·:t'.~r·,;i'llO oitavo da lndependcncia 
r elo lmpcr!o. 

l.·•n :1 ruLH·ica <!r~ ~;·t:t Magestade o Imperador. 

Chanrellaria-múr do lmprrio.-Jn.~t: Jlorfinirmo de 
Alr1wtr. 

Tran~ilon r>m I() de Julho de tR:i!l.-Anrlré Au.rfllçfo 
dr l'adll!t Flt'lll'!f·- HPgislrado. 

Puhlil'ado 11:1 Srrrrtaria tle Estado dos Ncgocios ti o 
Irnprrio, r>1n 17 1lf' Jnlho dP ·IR!i!l.-.Jo.çc· rit:l'llft' Jorge. 

DECRETO N. lflt:l- DE 10 DE Jt;LIIO DE f86:l. 

:'.pprola a> pcnsües t'OIH'etlirlas ao bar/11 tia Passagem c a ontJ·o. 

HPi por llem s~nccionar c l\hndar que se execute a 
Hesolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. Lo Fieão approv~tlas ;~s srguintcs prnsões de 
1 :'i00,)000 annuae>', conn:didas por Decretos de 3 de 
Ma i o de 1868: ao chefe de di visão Barão da Passagem, 
pelo r•xtraordinario srnir;o que prestou no commando 
da di vi~ão da esq na <Ira brasileira que for(OU a passagem 
de llnmaitá, e ao capitão tenente Joaquim Antonio Cor
tlovil .Maurily, por igual serviço. 

Art. 2. 0 Estas peusõrs i'Crão pagas da data dos dc
rTctos. 

Art. 3. 0 Hevogão-se a~ digposições em contrario. 
Paulino José Soarrs ck Souza, tio Meu Conselho, Mi

ni~tro •· Sr't'l'l'lario dr• l·>.l.iilO do~ Nc!!,·ocios do lrnpcrio, 
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t;;;;;im o tenha rn lrnrl ir lo r faça exrr:u la I' P;llaf'io do 
lHo dn .Janeiro, mn 1Jez de .ltllho de mil oitocrntos 
srssen ta e nove, quad r ages i mo oi ta v o da lndepeu~ 
drncia r do Imprrio. 

Com a ruhrir:1 de Sna ~bc:rPslarlr o frnper·ador. 

Chanr·rllaria~mór do Imprrio.- Joçl Morfinimrn dl' 
A IC/J('((/'. 

Tr.1nsi!on rm W dr .Tnlho rir tRil!l.-AnrTrl AllrJII~fll 
llf J)nrhra Fli'III'!J.-Hrgislrado. 

Pnhlkarlo -na St'rrf'taria t·lr F.st:;do ,los Ncgorios do 
Jmprrio, rm 17 de .Jnlho tlr lRH!l.- .Tow' riri'/IÍI' .Torf!e. 

DECHETO N. Hil'l- nE lO nE JJ:J.no nE lRfi!'l. 

Approva as pcnstics ronrrl)illas no rnrJitão ''" fra~at:t Elizinrio .Jnst\ 
B:trhosn P a outro. 

Hei por bem s~mccionar c l\b nrhr qtac se rxecn tr :t 
Ursolu~ão segnintr 1la Asscmbléa Geral: 

Art. f. • Fi cão a ppt·ovadas as seguintes pensõrs con~ 
cedidas por Decretos de 28 de Setembro de i8f.i7: tle 
l:Hi21,000 annuaes, ao capitão de fragata Eliziario Josú 
Harhosa, o qual ver·deu um braço na passagent ele Curu~ 
paity; de 500 réis diarios ao anspeçada doU." batalhão 
de infantaria Ja:.é Ricardo da Paixão, innlidado ~~m 
combate. 

,\r·t. 2." E~ tas pensões serão pagas da data do~ res~ 
pectivos dPcretos; revogadas as dispo~ições t'lll eon
trario. 

Paulino José ~oarps tle So11za, tlo 1Irn Con:~cllto, :\li~ 
.nistro e Srcrct.ario tle Estado dos Nt•go,~ios do Imprrio, 
-H~i m o lt'n h a -rn trnrl i1lo P F:tr::t l''<t'I'U t:tr. P:tlario do 
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Uio de Janeiro, em dez de Julho de mil oitocentos 
sc:.;senta e nove, quadragesimo oitavo da Indepcndencia 
c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua :Magestadc o Imperador. 

Paulilw José Soares de So1t.:a. 

Chanccllaria-múr do lmpcrio.- José Martiniano tle 
Alencar. 

Transitou em Hi de Julho tlc lSfi!J.-André Augusto de 
Padua Flt~ltry .-Registrado. 

Publicado na Secretaria lie Estado dos Ne/lOCios do 
Impel'io, em t7 de Julho de 18ü!J.-José Vicente Jorye. 

DECRETO N. Hil;j- DE lO DE JULHO DE 186!). 

Appro,·a as pensões concc•lidas ao rapitão de fragata Arthur SiiYeira 
da l\lotta c a outros. 

Hei por bem San.cciona1· c Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Asscml.Jléa Geral: 

Art. 1. o Ficão approvadas as seguintes pensões con
cedidas por Decretos de 14 de :Março de t868: de !JÜOS/000 
aunuaes ao capitão de fraga ta Arthur Silveira da Motta, 
commandante do vapor eneouraçatlo Ban·oso, c ao pra
tico do mesmo vapor o capitão tenente Fernando Etch
barne; de 600b000 ao pratico do monitor Alaqdas, o 2. • 
tenente Santiago Ovicidi ; por decreto de t8lio mesmo, 
de 180,;000 annuacs ao guanlião da armada Manoel Fer
reira Gomes; devendo estas pensões ser pagas da data 
dos respectivos decretos. 

Art. 2. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do .Meu Conselho, Mi

nistro c SPcretario de Estado dos Negocios do Impc!'io, 
::;:oim o lt•nh:t l'TIIP!IIIi·do e f:11;a executar. Palacio do 
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Rio de Janeiro, em dez de Julho de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesim'l oitavo da Independencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Impera.dor. 

Pattlino José Soares de sou.:a. 

Chancellaria-mór do Imperio. -José .Uartiniano de 
A lmcar. 

Tramitou em 16 de Julho de 1869. -André Auqnst(} 
de Pttdna Fleury. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de E~tado dos Ncg-oeios do 
lm pcrio, em 17 de Julho de 18U!J. -José Vicente Jorye. 

DECRETO N. HHG-oE 10 or,; JULHo nE 18G!J. 

Approva as pensões concedidas aos impcriaes marinheiros d~ 1. a 
classe, Deodato Luiz Francisco Monteiro, e a outros. 

Hei por betn Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. L o Ficão approvndas as seguintes pensões an
nnaes concedidas pelos decretos de 15 de Fevereiro lle 
1868: de 1H6000 para cada um dos impcriacs mari
nheiros de L • dassc Deodato Luiz Francisco 1\lontciro, 
c tlc 3." dita João Ncpomuceno; de 480~000 a .1\lagtla
lcna de Oliveira Carnlho, vi uva do 2. o machinista tia 
armada João lzidol'O de Carvalho. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas desde as datas 
dos decretos que as conccdêrão. 

Art. 3. o Rcvogão-sc as disposições em C{) O tral"io. • 
Paulino José Soares de Souza, dO .1\leu Conselho, Mi

nistro c Secretario de Estado tlos Negocios do lmperio, 
11ssim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
lHo de Janeiro, em dez de Julho tlc niil oitocentos 
sessenta c nove, quadragesimo oitavo da lndependencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\bgestade o Imperador. 

PauliJtO Jo~é Soares de So11::a. 



AGWS IJU roUEII 

Chaneella ria -mút· tio hnperio.- Jost: Jllartinia"JlO di.~ 
Alcnclll'. 

Transitou em Hi de Julho de lSGU.-.lndre .Jugustu 
de Padtw Flew·y. -Hegistrad(). 

Pu!Jlicatlo na Seeretaria tlc E,;tado dos Neg-oeios ti<J 
lmperio, em 17 de Julho de 18UU. -Jose Vicente .TorrJe. 

m.:cnETO N. Hil'i- uE l!J uE sct.lw ,,E t~mJ. 

,\ppnna as pcasii~s CUIL'Ctli<las au suldatlo rd'urmaJ,J ll.nthuldu S.l-

loucs, c a oulrus. 

Hei pot• bem Sanecionat· e Mawlat· que se execute a 
HesoluçJo seg-uinte da AssemlJiéa Geral: 

At·t. ·L" Fieão approvadas as seg-ttinte.~ pensõv>:> eou
ceditlas por Decretos de 22 de Abril tlc i8ü8. 

Pensües rliarias: de 40D réis ao soltlatlo reformatlo 
Bartholuo Saloues; ücGOOréi~ao 2." cadete l.osarg-cnto 
do 4i. o corpo de volun la rios da pa L ria Scúuio Pereira 
de Souza. 

Pensões mcnsacs: de t:-i,)OOO a Florilllla Hosa de Santa 
Anna, vi uva do cabo tln t~SLJUatlra do 11. o IJatall•ão tle 
infantaria K-;tev;1u Hodrig-ucs da Silva; de :161)000 a 
D. Anlonia Cameiro Gonzaga Lt)lllos, mãi do Alferes tio 
!'H. o corpo dt~ voluntarios da patria /s.scanio Tacio Pi
nheiro de Lemo;;; a D. Hosa B:~nta da Graça c Mello 0 
D. Maria Olympia, mãi e filha do capitão tle voluntal'io~ 
da l'a tria Pedro Suares de ~Lllo Al vim C~são, a tlc (jQ;5000 
re parLidam•m te. 

Pensões mensaes sem prejuízo do meio soldo: tle 
:1.85000 a D. Maria 1\larques Garcia OuriLtue, vi uva tlo 
Alferes do ~- • corpo de caçadores a cava !lo Leopoldo 
~lentlcs Ourique; de ig-ual quantia a D. J\.lilrianua Ame
lia Leite deBanos, viuva do all'ercs do20." batalhão de 
infantaria Porlil'io Leite de Barros; de 426000 a D.l\la
ria Etclvina de Lima Allmqucnluee ,\lello, viuva tio::.!." 
Tenente rcl'urmauo tlo exerci to, c Capitão em commbsàr1 
d•J ~m." rorpo de 'oluutari•J:; rl1 p.ttriJ \'ukzitJ d·~ .\ll!LL
-'i U•.; tj\!t' l' ~L: l ,•. 
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Pensão mensal sem prejuiz<J Jo moulepiu: Jc 1:20;)000 
a D. Emitia C11·lota da Cunha Brito, viuva do capitão Lle 
mat· c guerra Theotonio Raymunúo de Bl'ito. 

Art. 2. o Estas pensões dcvcráõ ser pagas J.a J.a La J.os 
referidos decretos. 

Art. 3. o Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do l\I1~U Conselho, l\li

uistro e Secretario de E~LaLlu dos Neg-ocio:> do lmpcriu, 
assim o tenha entendido ~~ i'aca cKecutar. Palacio do 
lHo de Janeiro, em dez Lle Íulho de mil uitoL~eutos 
sesscn ta c nove, quauragesimo oitavo t.la ludepeudcucia 
C do ll,.lllJCrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcslalle o Imperador. 

Paalino José ::>oan:s de ::>ott.:a. 

Chanecllal'ia-múr do Imperio .- .José "llartiniano r[,~ 
AICJtCi!/'. 

Transitou l'mlU de Julho de 18ti!J.-Andd A•rflll.~fo 
de Putlua Fleury .-B.egislrauu. 

PublicaJ.o na Secretaria de E~tado dos Ncg-ocios do 
lmperio, em 17 t.lc J uilw de 18ü!J.- Joslf Vicente Joryr•. 

DBCRETO N. 1618 -IH.: lO DE JULHO DE I8GU. 

Approva as pensões coucedillas :w >ohlado Jeremias Autuniu 11" 
Lcmus e a uutrus. 

Hei por bem Sanccionar c 1\landar que se cxe;;ute a 
Hcsolução seg-uinte da Assemuléa Geral: 

Art. ·1. o Fieão approvadas as seguintes pensões, con
cedidas pelus Decretos de i8 de Dezembro de i867 : 

Peu.-;õe:; diurias: de 400 réis aos soldados do i0. 0 ba
talhão t.le infantaria Jeremias Antonio de Lemos, do U.o 
ui to Rulino O la v o de Azevetlo ; de tiOO réis ao all~]H~Ij:ula 
do L o dito Augusto Cezar de Menezes, e ao cabo de es
quadra do .deposito de aprendizes artilheiros Peregrino 
1\lat·tlns ; de 600 réis ao 2." cadete 2. o sargento do 4~." 
corpo de voluntario.-> ua patria Autonio Douüugucs 1b 
Silva. 
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Pensão mensal: de 126000 a Bri lcs Thcrcza Torrl's 
de Simas, mãi do soldado do corpo de policia tia Côrlo 
Manoel Pereira da Silva, morto €lU combate. 

Art. 2. • Estas pensões serão pagas desde a data dos 
decretos que as conccdt~riio. 

Art. 3." Rcvogão-sc as disposições em contrario. 
Paulino José Soares tlc Souza, t.lo Meu Conselho, l\li

nistro c Secretario de Estado dos Ncgocios do Impcrio, 
assim o tenha entendido c far-a executar. Palaeio do 
lho de Janeiro, em dez de Íulho de mil oitocentos 
scsscn ta c nove, tJ uadragesimo oi la v o da Intlcpcmlcn
da c t.lo lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o ImpcraLlot·. 

PrwTino Jo.~r! Sol!rfs de SoiiZtl. 

Chancellaria-múr rio lrnperio. -José Jlartinimw de 
Alencar. 

Transitou em :16 tle Julho de i8G!). -André Au:Jnsto 
de Padna Flmry. -Heg is tratlo. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios tlo 
lmpcrio, em 17 de Jul!Jo tlc i8GU.-Jostf Vicmtt JoriJC'. 

UECllETO N. lü tu- m; lO li E J ur.uo DE :l8[.i!J. 

AJlllrova as pensões conccdidns no soldado Luiz 1\larin Villa-Sova, c 
a outros_ 

Hei por bem Sanccionar c l\landar que se execute a 
.Resolução seguinte da Asscmbléa Geral: 
· Art. L" Ficão approvadas as sn~uintes pensões, con
cedidas por decretos de ;_; de Fevereiro tle 1.8ü8, a 
saber: 

Pensões diaria~: !lc 'i,O[} réis aos so!Uados, do 7. o 

,~orpo de cavallaria 1la g-uarda nacional do Rio Grande 
l.tl ~ui Luiz ~bria Yillà-Nun. tio ~(1." t~orpu tln volun-
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tariosda patria Peclro Teixeira de Gat·valho, do l.o ba
talhão ue infantaria Manoel l\Ien1les de Moraes, do 3." 
reg-imento de caval!aria ligeira l\Ia noel Beneu i c to Fer
reira; de riDO réis aos cabos de esquadra do 7. o batalhão 
de infantaria Leonardo Josó dos Santos, do 21. o corpo 
de voluntarios da patria 1\hnoel Ferreira Negreiros, 
do 3G. o di Lo BarLholomeu da Silva Queiroz, e ao anspc
çada do to. o batalhão de infantaria l\ligucl A!'chanjo 
Lla Silva, todos invalidados em combate. 

Pensões mensacs: de f85000, sem pt·ejuizo do meio 
soldo que por lei lhe competir, ao 2. o tenente de arti
lharia do exercito Carlos Clcmen tino Ca rva lhaes ; e de 
31i1)000 ao alferes do H. o corpo de cavallaria da guarda 
nacional do lHo GI"ande do Sul José Sezenando Coelho 
ua Silva. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas da da ta dos refe
ridos dec!'ctos. 

Art. 3. o Hevogão-se as disposições em contt·ario. 
Paulino JosiJ Soares de Souza, do l\Ieu Conselho, 1\li

nistro c Secl'ctario de Estado dos :'iegoeios do lmperio, 
assim o tenha entendido c faça exceutar. Palacio do 
Hio de Janeit·o, em dez de Julho de mil oitocentos 
sessenta c nove, quadragcsimo oi lavo da lndcpemlcncia 
e do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstalic o Imperador, 

Paulino Josl: Soares de Sou::a. 

Chanccllaria-múr do lmperio .-Jo.5é Jtfartinirwo tle 
Almcal'. 

Transitou em Hi de Julho de f8GD.-André Ang1tsto 
de Padua Pleury.-Hegi.~trado. 

• Publicado na Secretaria de Estado dos Ne!:\"ocios <lo 
Imperio, em f7 de Julho de f869.-José ricente Jorge. 

l'ARJE l. 
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DECtmTo N. lli~o -u;, to nE Jut.lld uE IS:iv. 

Approva as pcusocs courctlioJas ao s,•ldatlo Guilh~rmiuo Fraud.;co dt.: 
Almei1la c a outros. 

Hei por IJt~lll Saa1;eiunar c 1\lantlar t(IW se execute a 
llcsoluc;ão seg-uinte tb AssemLiéa G~ral: 

Art. 1." Ficão approvadas as seguintes pensões t:on
eedidas por Decretos de 2!J Lle Fevereiro LI e 18fi8, a saiJer: 

Pensões diarias: t.le t~,oo réis aos solt.ladost.lo 21i." corpo 
de voluul<~rios t.la patria Guilhermino Francisco de Al
meida, do :Ji. o dito 1\Ianoel Franci,.;co da PaL~ão, Llo 8." 
l1atalhão de infaul.aria João André ;_lo Nascim~uto, lodos 
invalit.lados em comuale. 

Pensões mensaes sem prej uizo do meio solt.lo ; de 391) 

a n. JJeolimla de Campo,.; e Oliveira Netto, viuva do Te
ncute do:!." regimento de cavallaria ligeira e Capitão 
de commissão Francisco Lucio de Oliveira Netto; de 
fJ,2,)000 a D. Leopoldina Augusta Owrio de Lima, viu v a 
do alferes de cavallaria de linha fl Capitão de com missão 
tio 4.\J. o corpo de v ol unta r i os da pa tria Albino Jus tini ano 
Barbosa de Lima; de igual quantia a D. C:u·lota Pimenta 
da Silva Pinto, vi uva do Alferes reformado do exercito 
c Capitão lle commissão de lJ,1." corpo do voluutario:> da 
patl·ia, Luiz Joaquim da Silva Pinto. 

Ar L. 2. • Estas pensões serão pagas llestle a da la dos 
referillos decretos. 

Art. :1. • Fi cão revogatla . .; as Llispos i t:iil:,; n m cu11trario. 
Pauliuo José So~u·e,.; ck Souza, tio M~u Conselho, 1\lt

nistro e Secretario de Estado do:; Negoeios tio lmperio, 
assim o tenha entendido e faea ex:eeutar. Pala cio do 
lHo de Janeiro, em dez de jullto de mil oitocentos 
sessenta e nove, llLLad r ages imo oi la \'o da illllqwnt.lencia 
c do Imperio. 

•com a rubrica de Sua Mages ta de o Imperador. 

Panlino José ~oares de :;ou.=a. 

Chancellaria -mur do Imperio.- José Jlartiniano de 
Alencar. 

Transitou em lli de Julho de 18li9.-Andnf Actguslo 
de Padua Plettry.---Hcgistrado. 

Publicado na Secretaria de E,;tado dos Negocios llo 
Imperio, em 17 de Julho tle 18Gfi.-José ricentc Jorrte. 
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IJECHETO N. :Wtl-tH: :lO IJI' JULHo m: l8ül). 

A[t[truva as (l~nsõcs com:c•li•las aos sohlaLios do 1.• Ltatalhão de infan
taria HayiuüuLio LI<> 1\iu l'rcto Frautisco das Chaga:;, c a outros. 

Hei por bem Sanceionar c l\ltll!lar que se execute a 
Hesolu•;ão seguinte da Assem!Jléa Geral: 

Art. L• Fieão approYatlas as St!.!:!:Uintes p1HBões eon
ccditla::; pelos llecrotos de ~8 de Março de l81i8: 

l." Pensões dia rias: de 400 réis aos soldados do l." 
lJalflhão de infantaria Haymumlo do Rio Preto Fran
cisco das Cltagas e João Ferreira ela Silva, do O."dito 
Antonio tia Silva Guimarães, do 28. 0 corpo de volun
larios da patl"ia José l\bnoel Fernantles, do :l3." dito 
l\Iauod Antonio CotTêa ela Silva, do 4:1.• João Josó da 
Jlueha Pila, du r..,:;.• dito A:;ostinlw da Trindade e 
J O<io Pereira de Jesus, e ao reformado Manoel Gun
';alves .1\Lu·inho; de 500 réi:;, aos cabos de csquad~·a, 
do 3.• batalhão de artilharia a pé Antonio Joaqutm 
l'emandes Guimarães e do UI. • corpo de Yolunta
rios da patria Manoel Pereira dos Santos; e de (i(){) 
rüis ao L • sargen lo do 28." .. uilo Augus lo Soarl.!s d~ 
Oliveira. -

2. o Pensões mensaes : de f!,2 1~ ao Tenente do 42. o 

corpo ue voluntarios da patria José l\laria .Marques 
de Carvalho; de SiE, repartidamente, a lJ. llila 
.Maria lle ;\lcllo Tamhorim e D. Maria An~eliea Tam
lJorim, irmãs do Ctpilão tle artilharia'; ~lajor em 
eouuuissão do 2ü.• · curpo de volunlario,; da vatria, 
Sebastião Chrysogno de Mello .Tamborim, morto nas 
linhas a vauçadas de Tayi. 

3.• Pensões annuae~: 1le 60:JS aoex-l."'prat.ico tle 
]Jarra do Hio Grande do Sul , João Femamles; de 
1:H1~~ a D. Anna Florilllla de Araujo Coimbra, viuva 
do Capitão de Fragata Jus tino José de :.Jacello Coimbra, 
e repartidamente eom seus dons lilhos menores Justino 
José de Macedo Coimbra e Pedro Roget·o de Magalhães 
Coimbr;~, até a maioridade destes e sem prejuízo do 
montepto. 

Art. 2.• E~tas pensões serão pagas desde as datas dos 
decretos que as eoneedêrão. 

. Art. 3." Itevogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, !lli

n ist.ro c Se•:retario de Estado do~ Ncgocios do lrnperio, 
as:;im o lenha entendido c fa•;a necular. l'alaeio úo 
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Rio de Janeiro, em dez de Julho ue mil oitocentos 
sessenta e nove, quallt'agcsimo oitavo da lnucpenuencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica tlc Sua 1\lagcstadc o Imperador. 

Panlino José Soares de Sou::a. 

Chanccllada-múl' do Impcrio.- José Martiniano da 
Alencar. 

Transitou em lü de ltllho de 186!J.-At~llrd Au!JI{sto 
tle Pad1ta Flettry .- Ucgislrado. 

Publicado na Secretaria de Estatlo dos Negocios do 
lmperio, em l1 de Julho de i8ü!J.-José Vicente Jorge. 

--
DECRETO N. W.!:!- nE to u:·: Jl~L"o uE tsrm. 

AJIJirova as pcusoJcs ronccrlidas aos solda• los do .15 ° corpo de cavallaria 
da guarda uacioual do lHo tiruudc do Sul, Jauuario La unes de Olivei
ra e outros. 

Hei por bem Sanccionar c 1\l:lndar •ruo se cxeculc a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L" Ficão approva•las as seguintes pensões con
cedidas por decretos do 21 de Sctcmbl'o tlc i81.i7: de 
400 réis diarios aos soldados Januario Lanncs de Olivei
ra do lã." corpo de cavallal'ia da ~uanla nacional do 
l\io Grande do Sul, c José Alves do Nasci menta do 53. o 

de voluntariosda patria; c de~26000 mensacs a D. t<c
Jicissima 1\laria da Concciç;io, mãi do Tenente do 6.• 
corpo d<J volunlarios tia palt·ia Mathias José Ferreira 
Guarany, morto em combate. 

Art. 2. o Estas pensões ~crão pagas dcsdP, a ua la dos 
respectivos decretos. 

,\i·t. 3. o Ficão revogadas as disposir;ües em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do 1\leu Con:'\clho, Mi

nhtt·o c Secretario de E<tado dos Ncgodos do lmpcrio, 
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assim o tenha entendido e faca executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dez de Julho de mil oilocentos ses
senta e nove, quadragcsimo oitavo da Indcpendencia c 
do Imperio. 

Com a rul.lrica de Sua Magcslatle o Imperador. 

Paulino Jost: Soares de Sou:;a. 

Chanccllaria-múr tlo Imprrio.- Josr lllartiniauo de 
Alencar. 

Transitou rm Hi de Julho de 18Q!L-André Aurw~to 
de Padua Fle11ry.-Rcgistrado. 

Publicado na Srcrctaria tln E;;tado dos Nn,godos do 
Jmperio, em li de Julho de 18fl!J.-.Tosé rict•ntt? .Tor!r· 

--
DECRETO :'i. Hi23- DE W 111-: JULHO m: 1869. 

Approvn ns pensiil's concedi rins ao I . 0 carlcte 1. 0 sargento do ~7. o t•orpo 
de wluiitarios da patrin, 1\ozcndo Garcia Hosa, e a outros. 

Hei por bem Sanccionar e ~landar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. :l. o Fieão approvadas as pcn:;ões concedidas por 
decretos de 22 de Fevereiro de 18li8, a saber : 

Pensões dia rias: de 600 réis, ao L o cadete L o sar
l!'ento do 37 ."corpo de voluntarios da patria Rozcndo 
Garcia Rosa, e ao 2.• cadete L • sàt·gcnto do 2." batalhão 
de infantaria Francisco José Couto; de 500 réis aos ca
bos do 13. o corpo de cavallaria da guarda nacional do 
Rio Grande do Sul Benevenuto Acacio Torres, do 37. • 
cm·po de voluntarios da palria Candido José da Silva, 
do 29.• dito Pedro Joaquim da Cunha, do 14.• corpo de 
caçadores a cavallo de voluntarios da patrb Evaristo 
Soares de Oliveira, c aos anspeçatlas do !i. • bata i hão tlt~ 
infantaria .José Evaristo Pires, do !t,8.• corpo de volnn
tarios fia palria João Baplista Aposlolo, r tlo ti." balalllãtl 
dt• infantaria Lnrio .\In·~. 
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Art. 2.• E::.t:~s pcnsíi~s ~cr:io p;~g;~s tl:l tla!a tios rrs
pcctivos decretos. 

Art. :L• Hnvo.!:(io-~c a~ disposiçõt~s em contrario. 
Panlino Jo~é So:trrs tlc Soma, rlo Meu Conselho, Mi

nistro c Scnntario dn Esl:tdo dos NegociO!' do Impcrio, 
assim o lenha cnfcndirlo c f~ca exeeuta1·. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dez de Jitlho llc mil oitocentos 
sessenta c noYc, qn:ulr:~gcsimo oitavo rfa Indcpcndcncia 
e do Im pc!'Ío. 

f:om a rnhrica tlP Sua MagPstadr o Impcntlor. 

l'auli11o .To,1: Snrn·r·.~ dt• 8nnz11. 

Chanc(•Jiaria mrír tlo h1perio.-.To.~/ .lllllrfinirmo dr 
Alrncar. 

Tr:msiton em W tlr .Tnlho de IRfin -Aurlré Ãll!fll.~fo 
dt! Padua Flt·nry.- Ht•.!dstr:ulo. 

Puhlicatlo na Srt'l'elaria de Estado tios Negol'ios !lu 
lmpcrio, em I7 !Ir .Julho tlc 1Riin.-./o.~/ Vic,•nte .Torrfl'. 

IJECRETO N. IH2't-IJE lO n" JULIIO nr. l8fi!) . 

.Appro\'n :• p~nsilo ronc~rlioln ao ansp~~nola rio 2.• h~tnlhilo dr. infanta
ria Manod .Jusé dn 1'\nsrimrnto. 

Hei por bem Sanccionar e V:tntlar que se execute a 
Rcsoiução seguinte ua Assrmhlt'~a Geral: 

Art. L o Fica approv:Hla a prnsão de r-iO[) réis dia riM, 
concedida por· Decreto tle 28 de Dcwmhro de 1867 ao 
anspeç:ttla do 2. o batalhão rir infantaria l\lanocl José tio 
Nascimento, invali~do em eomhat~~. 

Art. 2. o Esta prn~ão !lcvnr·;í spr p:1:~a 1ht rb ta tio re
ferido decreto; rcYogadas as d isposiçfi~s em r:on trar i o. 

Paulino José Soar·es tlc ~ouz:t, do Meu Conselho, l\Ii
nis_tro c Secretario de Est:Hlo tio~ :"l'ngorios do Imperio, 
:tssJm o lrnha entenolido e Ltça ("\t'rutar. Palado do 
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Rio de .Janeiro, mn dez rle .Julho de mil oitocentos 
sesscn ta c nove, quadragc~imo oi ta v o da Indcpcndcneia 
c do Impcrio. 

Co~n a rubrica de Sua ~J:~gPstadc o lmpcrarlor. 

Pau/ino Jog/ Sa::rr•s de Son.=a. 

C h~ ncdlar ia- ,núr do Ln per in.- .Tosé Jlart init/110 dr 
Afrnrar. 

Transitou em Hi de Julho de 181i!l.-Awlrá AII.'JIIsfo 
dr Padna Flcítry.-RPgistratlo. 

Pnhlicatlo na SrrTrlaria <le E~larlo dos Negorios do 
Impt'l"ÍO, em t.7 de Julho rle umn.-Jo.çé I Ífl'llfl' .Joryr. 

_ ... : ·---r- -

DECRETO N. Hi2:J- DE lO llE JULIIO flE 18G!l. 

EIC\'!l a Jtr•ns~o conce<lida no 2." snrgrnto reformmlo, c Alferrs hono
rario <lo Pxr.rl'ito Jose .\'irolúo dP Oliwirn. 

Hei pot· b:Jm S1nr;cionar c l\Iantlar que se execute a 
Resolução seguinte dJ Asscmbiéa Geral: 

Art. 1. o Fica elevada a 281)200 mensacs na confor
midade do Decreto de 26 de Outubro de 1Sfi7, a peilsão 
mensal de 18,)000, concc<lida por Decreto de 1!1 de Junho 
ao 2. o Sargento reformado c Alferes honorario do exer
ci to .José Nicoláo de Oliveira, de que faz menção o De
creto n. o :1515 de 28 de Setembro, ambos tambem de 
1867; c sendo este augmcnto reunido ao vencimento 
de 260 réis dia rios que percebe, como 2. o sargento re
formado, fique o mesmo Alferes pcrcPbcndo a pensão de 
:J6~000 mcnsacs, igual ao soldQ de sua patente. 

Art. 2. o Este augmcnto será pago desde a data do 
Decreto rle 19 de Junho de 18fi7, approvado pelo Drerelo 
n." H)H;<Je28deSetcmbro do mesmo anno. 

Art. :J. o Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Paulino Jos1~ Soarr~ rlc Sonza, rio ~len Conselho, ~Ii

nislro I) Secretario de E~lado dos .'l'egocios tio lrnperio, 
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assim o tenha rntt~ntlirlo c Ltça cxccular. Palacio tio 
ltio ue Janeiro' em dez ue Julho de mil oitocentos 
sessenta e nove, quatlragt•simo oitavo da Inclcpcndcncia 
c do lmpcrio. 

Com a rubriea de Sua Magc>tadc o Imperador. 

Paulino José Soares de Son.=a. 

Cha nccllaria·môr do lmpcrio.- .Tos:: .llfartiniano de 
Afmcar. 

Transitou em Hi tln Julho di) J86U.-AIUlré An.1usto 
de Padua Flenry.-Hegistratlo. 

Puhlicado na St'CI'Ctaria de Estatlo dos Negocios do 
Impcrio, em t7 tln Julho de J8ti9.-José ril'l'llft Joryr. 

DECRETO N. Hi2(i- DE :1.0 DF. Jef.IIO DF. :l8fi!). 

Elm·a a pensão cooccditla ao ampr(ada do 4.• batalhão de infantaria 
Luiz da França Jllarinho. 

Hei por bem Sanccionar c l\fanrlar que se execute a 
Resolução seguiu te da Assembléa Geral: 

Art. :t.• Fica elevada a ;)(){) réis diarios, na con
formidade do Decreto de 28 de Agosto tle i8fi7, a 
pensão diaria de 400 réis, concedida por Decreto de :1.7 
de Outubro de 1866 ao anspeçada do 4. • batalhão de in
fantaria Luiz da França Marinho, de que faz menção a 
Resolução n. 1504 de 25 de Setembro tambem de :l8fi7. 

Art. 2. • Este augmento será pago desde a data do 
Decreto de l7 de Outubro de 1866. 

Art. 3. • Revogão-sc as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do l\Ieu Conselho, l\li

nistro c Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dez de Julho de mil oitocentos ses
senta e nove, quadragesimo oitavo do Imlepcndcncia c 
do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
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Chancellaria-mór do Jmperio. -José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em :1.6 de Julho de 1869.- AJtdré Augttsto 
de Padtta Flrmry.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmpf~rio, em l7 (}e Julho dn l8fl!l.-Jo~t! Vir.ente Jorge. 

DECRETO N. !627 -IJF: lO IJF: JULHO IJE l8ü!). 

Eleva a pensão concedida a o. 111·anci.;ca naudch·a Caldas. 

Hei por hem Sanccionar c Manrlar (1ue se execute a 
1\esolução seguiu te da Assembléa Geral: 

Art. L o A pensão de ~8~000 mcnsaes concedida por 
Decreto de 20 de Fevereiro de 1867 e approvada por De
CI'eto Legislativo n. o 1397 de 27 de Julho do mesmo 
anno, a D. Francisca Bandeira Caldas, mãi do Alferes 
do 13. o batalhão de infantaria l\li~uel Olympio Pereira 
Caldas, mot·to em combate, e do Tenente em commissão 
do dito batalhão Caspar Felix Pereira Caldas, fallecido 
na cidade do 1\io Grande, liea elevada, conforme o De
creto de 21 de Março do cot·rente anno, a 66n666 men
saes, em attenção aos serviços tambem prestados pelo 
seu marido o major do corpo de estado m.lior de 2. • 
classe José l\laria Pereira Caldas, fallecido em consc-. 
quencia de ferimentos recebidos em combate. 

Art. 2. • Esta pensão será paga desde a data do De
creto de 21 de Março do corrente armo. 

Art. 3. • Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dez de Julho de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragcsimo oitavo da lndepen
dencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Paul i no José Soare.~ do Souza. 
PARTt: I. 1 
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Chanccllaria-mór do Impeno. José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em !6 de Julho de 1869.-André Augusto 
de Pad1ta Fleury.-Registrallo. 

Publicado na Secretaria de. Estado dos Ncgocios do 
Impcrio, em 17 de Jnlho de 18ü9.- io_çé Yicente Jorge. 

DECRETO N. Hi28- DE to DE n:uto DE tSG9. 

Eleva a pensilo concedida ao sargento do 8. 0 corpo de 1oluntarios 
du pntria João Gomc•s Ril1ciro. 

Hei por bem Sanccionar c lUandar que se execute a 
Resolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. L o Fica elevada a 600 réis diarios, na conformi
dade do Decreto de 30 de Outubro de !867, a pensão dia
ria de 400 réis concntlhla por Decreto de 27 de Fevereiro 
do mesmo anno, ao sargento do 8. o cor·po de volun la rios 
da patria João Gomes Ribeiro, de qrw faz menção a Re
solução n. H07 de fO de Ago:;t.o tambem do mesmo 
anno. 

Art. 2. o Este angmcnto será pago desde a data !lo 
decreto de 27 de Fevereiro de i867; revogadas as dispo
sições em con tra1·io. 

Paulino José Soares de Souza, do .l\lcu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
ass1m o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dez de Julho de mil oitocentos ses
senta e nove, quadragesimo oitavo da lndcpcndencia e 
do Imperio. 

Com a ruhrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Paulino José Soares de Souza. 

Chancrll~ria -mM do Impcrio. -José Martiniano de 
A.lt:ncm·. 
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Trangitou em iG de Julho de !869.-André Augusto 
de Ptulua Pleury. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
lmperio, em t7dc Julho de 1869.-José Vicente Jorge. 

DECRETO ~. 1629 - nE lO DE Jur.no DE 1869. 

Aut<1ris:1 o gol'~rno a roncr.dcr carta de naturalisaçao de cidadã• 
IHa-sileiro a Mltonio Ferreira Lia ~ilva e a oatros estramgeiros. 

Hei por hem s~ncdonar c !\!andar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L • O governo fica autorisado para coRceder 
carta de naturalisação de cidadão brasileiro aos subditos 
portuguezes AntoRio Ferreira da Silva, Joaquim Pinto 
de Magalhãe~, Joaquim José de Almeida, Dr. FranciscQ 
J.:JJ.ptista Marques Pinheil·o, FraRcisco Augusto Mendes 
Pereira tle Vasconcellos, patlrc Franeisco .1\laria de llri to, 
Joaquim Haymundo Montanc", Joaquim dos Reis, José 
M1rcos da Silva Vianna, lgnacio Ferreira Netto, José 
Gonçalves Pedt·o, Valentim José Augusto de Faria, José 
Nabo do Amaral Lobo, residentes no Brasil; João Ba
ptista AITonso Peixoto, t·esitlente na Província do Pará ; 
José Fcl'llancles Lima, rP-~ülente na Província. do .l\lara
nhão; Thomn N:trciso Fer·reira, residente na Província 
de Sergipe; Antonio Alfonso da Costa, Domingos Fer
nandes Gri llo, residen tcs na Província do Rio de Janeiro, 
e Joaquim Rodrigues Lapa, n:t villa da Rrrra de S. João da 
mesma Provinda; Manoel de Souza Pacheco, residente no 
termo do Pomba, Província de l\linas Gcraes; João José 
Vieira Gnimarãcs, residente na Província de S. Paulo~ 
e Antonio .José Htmto de Almeida, em Villa Bclla da 
Prmceza, da mesma Província; 1\lanoel José de Andrade, 
residente no município da Encruzilhada, da Província 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul; Miguel de Souza 
Cunha o 1\lanoel Antonio Tavares, em P~rto Alegre 
capital da mesma Província ; aos subditos prussiano~ 
Dr. Gnstavo Luiz Guilherme Dodt, residente na Pro
víncia llo Piauhy, e JoJo Augu~:to Roza, em Barba-
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cena, pr·ovincia tln 1\linas Geraes; a Moysés Benedicto, 
natural de Marrocos, residentP. na l1rovincia doMara
nhão; ao subdito hel~a padre Nicol:io 1\utler, residente 
em Porto Alegre, capital da provincia de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul, e finalmente ao subi.Wlo da Confe
deração Germanica do Nor·te Augusto Philippe Chris
tiano Ricke, residente uesta côrte. 

Art. 2. o l~icão revogadas as disposições em contrario. 
}laulino .Josil Soares tln Sou1.a, do :Meu ConsPlho, Mi

nistro e Secretario tlt• Estado dos Negocios tio lmpcrio, 
assim o tenha ententlitlo e faça executar·. Palacio tio 
Rio de Janeiro, em dez de Julho de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Indcpcmlencia 
e tlo hnperio. 

C:orn a ruiJriea de Sua l\lageslatle o Impet·atlor. 

Paufino Jose Soares tle Sou;1r. 

Chancellaria-mór do lmperio.-José .Martiniano de 
Alencnr. 

Transitou em 16 tle Julho dn 1869.-André Augusto 
de Ptulua F/eury.-Regislrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgocios do 
Imperio, em 17 tle Julho tlc 1869.-José Yicente Jorge. 

DECRETO N. Hi30- DE Hi IJE JULHO DE 1869. 

Autorisa o governo para concede~· ca1'la de naturalisação tlc 
cidadão brasileiro a Thimotco da Silva Alves e a outros es
trangeiros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte tia Assembléa Geral: 

Art. L • Fica o Govcruo autorisado pa1·a conceder 
carta de uaturalisação lle cidauão brasileiro aos subdi
tos portugue7.es: Thimoteo da Silva Alves, Antonio 
Gonçalves l\lendes, An lon i o de Oliveira Motta, Manoel 
Francisco Lagôa, Antonio José Ferreira, e Padre Vicente 
Rodrigues da Costa Soares, re:'.idcn tes no Brasil ; Anto
uio Joaquim tlos Santos, Francisco .Martins Costa, resi-



U:t.aSLATI\'0. ti3 

d •ntcs nesta clirte; Amahlo Luiz Zigno, Joat(uim José
de Almeida, Manoel de Oliveira Bittencourt, Antonio 
C:trtloso de Siqueira, Luiz de Carvalho Pinheiro, Joa
quim Con-êa, e Li no José Peixoto de Amorim, residentes 
na Província do Rio-de Janeiro; 1\lanoel Antonio da Con
ceição, í\ Antonio José Machado, residentes na Província 
do M:uanhão; 1\lanoel Pereir·a de Carvalho, residen
te na Pr·ovim~i:J. do Ceará; João José Snlsona, pharma
ceutico. estabelecido na capital 1lo lHo Grande do 
Norte; Ignacio Pereira do Valle, resitlente na Província 
de Pernambuco; João F1·ancisco H.ibciro, Luir. Anto
nio Corrêa de Oliveira, Aleun1lre Coelho Messcder, 
residentes na Provinda ela Bahia ; Vicente Hoddgucs 
ela Silva, residente na Provinda Jc S. Paulo; Abel dos 
Santos, e Joaquim de Oliveira Netto, residentes na Pro
víncia de S. Pedro do Hio Grande do Sul ; José Francisco 
Cardia, pr·esentemente se1·vindo na esquadra em opera
ções contra o Paraguay; aos subditos francczcs André 
Tarbourier:h, c Padre missionario Pedm Claudio Alegre, 
residentes no Brasil; João Echep;oin Portal, residente na 
Provinda do Maranhão; Dr. João Numa Guerin, medico 
contractado e ao serviço da esquadra brasileira em ope
rações; ao subllilo argentino Henrique ~tc,(mer. resi
dente no Brasil; ao subtlito hespanhol padre lgnacio 
.Esmer·a to, capellão da armada brasileir·a, prcsen temente 
no hospital da marinha em Corrientes; aos suhrlitos 
italianos Octaviano Franeigco Nery, residente no Brasil 
c C:tstagnino Luigi, residente nesta Có1·tc. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do lleu Conselho, 1\li

nistro c Scc1·etario de Estatlo dos Ncgocios do Imperio, 
assim o tenha entendido c faça c~ecutar. Palacio do 
1\io ele Janeiro, em quinr.e de Julho de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lndcpendcncia 
c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstado o Imperador. 

Paulino José Soares de Sort::a. 

Chanceltaria-mór do Imperio.-José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 19 de Julho de 1869 . .-:..André Auqusto 
de Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negoci · . - · -·-·~ 
lmperio, em 20 de Julho de 1869.-Josóé Vice ~~'"' C A,'d A,?rl ·.,, 
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DECRETO N. Hi31- m: :W DE JULHO nE 18fl9'. 

Autorisa o l\linistro e Secretario de Estado dos l\rgorios da .Justit:J :r 
transportar do~ 5.•· para o Si 1:! do art. :L• da Lei n. Í507- de :tt> 
de Setembro de 1867, a quantia de 40:0008000 para ocrorrcr n~ 
actual exercício ás dr,[ICzas rum o 'C"rp~ Militar de )I~oliria. 

Hei por bem Sanreionar n l\landar que se execute a 
resolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. 1. o O 1\linistro c Secretario de Estado dos Nego
cios da Justiça lica autorisatlo a transportar do~ ti.u 
para o~ 12 do art. :1." da Lei n. t:i07 de 2ü llc Setem
bro de :1867, a quantia tle ~0:0001~000 para oecorrcr no. 
actual exercício ás despczas com o Corvo 1\lilitar de 
Policia. 

At·t. 2. o Fi cão I'C\'Ogadas a,s ui~ posições em con~ 
trario. 

José Martiniano de Alencar, do !\leu C.onsclho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Neg-ocios da Justi•.;;~, 
assim o tenha entendido c faça executar. P;~lacio rio 
Rio de Janeiro, em quinze de Julho de mil oitocentos 
s~senta e nove, quadragcsimo oitavo da lndepcndcncia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestadc o Impcra•lor. 

José lllltrtiniano tleAfenc rr. 

DEC.ltETO N. IH3t-IIE 21 DE JUI.HO lJE !869. 

Autorisa o Governo para conceder carta de n:tturalisaçào de 
cidadão brasileiro a l'cdro C.:elcstina- dos Santos c a outros. 

Hei por bem Sanccionar c 1\landar que se cxocu te 
a Resolução scguin te da Assembléa Geral: 

Art. l. o Fiéa o Governo autorisado para conceder 
carta de naturalisação de cidadão brasileiro aos subdi-
1os portuguezcs: Pedro Celestino dos Santos, residente 
na capital da provincia da Bahia; .José Francisco ltl-



hciro, residente na mesma Província; Manoel Joaquim 
Ferna ndcs, residente na Prnvin~ia do Espírito Sa n te; 
Antonio Coelho de Avellar, Antonio José do Couto, e José 
llr,rnardo Pcrc ira Soare::., residentes na Provinc ia do 
Rio de Janeiro; l\lanocl Antonio llodl'igues Lima, resi~ 
dente na frcguczia do Morro do Cóco, em Campos; José 
Ferreira Ribeiro Guimarães, residente na parochia 
de Correntezas, município de Capivary, da Província 
do 1\io de Janeiro; Joaquim José de Almeida c Silva, 
l\lanocl Ferreira Pinto, Franeisco Za1~arias de Freitas, 
c Narciso Francisco Pinheiro, residentes nc::-ta Côrtc; 
Benjamim l\lorcira Coelho de Magalhães, residente na 
provineia de S. Paulo; Antonio rlc Souza Pinto de Ma~ 
galh;Tc~, ~lanocl Francisco 1\lartiu;.; t1c Castro, Joaquim 
Pc1lroso de Oliveira, c Augu~to Yir•ira da Cruz, resi
dentes em l~uapc, Prorincia de~. Panln; .José da Siln 
(luarcsma, residente na Provinria de S. Pedro do Hio 
tiranrln diJ Sul; Joaquim do Silva Barbo~a, l'P~idPntn 
na l'roYineia rle Minas Geracs; Ricardo Jo~t~ Tt·ixPira, 
e DomiiLJ.!OS Josó Salahert, residentes na rrovinc:ia do 
Piauhy; Germano :-::errão Arnantl, padre José Antonio 
Gonçalves, padrn Jo.·ó Victorino de Souza Azevedo, 
Francisco José da Costa, c Jose Antonio Martins, resi~ 
dentes no Brasil, c Antonio José Mendes, actualmcntc 
na esf{uadra em operações. 

Art. 2. o Fica igualmente o Governo autorisado para 
conceder carta de naturalisação de cidadão brasileiro 
aos subdilos italianos: João Raymundo Rodrigues, rc~ 
sidentc em Nicthcro.y, Província do Rio de Janeiro; 
padre Raphael Massilo, actual Coadjuctor do vigario de 
Santos, Província de S. Paulo, c padre Estevão Garba~ 
rini, residente na Província de S. Pedro do Rio Grande 
elo Sul; aos subditos hamhurguezes: Carlos Ernesto 
Frederico Greve, c Gustavo Christiano Hcymann, rcsi~ 
dentes nesta côt·tc, e ao subdito francez Luiz Morau, 
residente na provincia da Bahia. 

Art. 3. o Revogão~se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do l\leu Conselho, Mi

nistro c Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do.Rio 
de Janeiro, em vinte c um de Julho de mil oitoccnto.s 
sessenta e nove, quadragcsimo oitavo da lndependencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Pattlino José Soares de Souza, 
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Chanccllaria-múr tl:o Impcrio.-Jost; .Uartiniano de 
Alencar. 

Transitou em 2fi tlc Julho de t8ô9. -Anil ri An!JIMto 
de Padwt Ffelu·y.-Hc:rhtrado. 

Publicado na Sccr·ptaria de E~tauo tlos Nt~:rodos elo 
lmperio, em 27 de Julho de 1869.- Jo.~é l'icmte Jorge. 

DECHETO N. tli:l:;- m: 21 I> E Jt:LIIO llE iH(i!.J. 

Approva a pcns;1o ~oncc!lida, a n. Emilia Philomcna Guilhon 
S,·na. 

Hei por hem Samcionar e :MatHlar que se execute a 
1\esolução seg-uinte da Assemhléa Geral: 

Art. i. o Fica approvaua a pensão de 36,t)000 mensacs, 
concedida por Decreto de 8 de Julho de 1868 a D. EmiJ ia 
Philomena Guilhon Serra, viuva do alferes da g-uanJa 
nacional da Província do Maranhão Tancredo Augusto 
Serra, fallccido de molestia adquirida em marcha para 
a campanha. 

Art. 2. o Esta pensão será paga desde a data da con
cessão. 

Art. 3. o Revogão-se as disposiçõc5 em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte c um de Julho de mil oito
centos sessenta c nove, quadragesimo oitavo da Indc
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua ~lagestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Souza. 

Chancellaria-mór do lmperio. -Jose lllartiniano de 
Alencar. 

Transitou em 26 de Julho de 1869.-Antlré Augusto 
de Padua F/eury.-Registt'atlo. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio, em 27 de Julho de 1869.-José Vicente Jorge. 
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DECHETO N. i03~- DE 21 !)E Jrl.lll) DE 18fj!.). 

ApJli'OVa as pensões conce!lldas ao Capit:io Verissimll da Gosta 
Vãllc e a D. Adclaidc riucla de Rosas. 

Hei pot· bem Sanccionar c l\landar que se execute a 
Resoluçãoscguinteda Assembléa Geral: 

Art. L o Fieão a pprovatl:>c;; as scg:uin tf's pensões mcn ... 
sacs, conecditlas pot· Deerctos de 27 de Novembro de 
18H7: aoCapitãodo:I.O."corpodcl:avallaria da J!:llarda 
naeional Vcrissimo da Costa Yallo, de fiO.~(){)() igual ao 
soldo daqudla patente; c a D. A<lelai<lc Buei:J de Ho~a,-, 
viuva do Alfet·cs de commissão João Antonio Rosas, fal
lecido em conscqucncia de molcstia a!lquil'ida em cam
panha, de 36S000 tarnbem igual ao soldo daquclla pa
tente. 

Art. 2. • Estas pensões dcvcráõ ser pagas da da ta dos 
referidos decretos. 

Art. 3. o Revogão-sc as disposições em contrario. 
Paulino José Soares rlc Souza, do l\leu Conselho, :Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio 
assim o tenha .entendido e faea executa<·. Palacio do lUo 
de Janeiro, em vinte e um 1\e Julho de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lndependcn
cia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Pa1tlino José Soares de So11 :a. 

Challl~cllaria-mi'tr do lmpcrio.-Jo.~t! Martiniano de 
Alnlt:tu·. 

Transitou em 26 de Julho de l8UU.-André Augusto 
de Padtut Flem·!J.-Registrado. . 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgocios do 
Imperio, em 27 de Julho de 1869.-José Vicente Jorge. 

P.lRTII 1. 
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DECRETO N. 163:>- DE 21 DE JULHO m~ i8ü!:J. 

Approva a pensão couccditla a D. Carlinda Augusta de 1\lello 
l'al'anapusa. 

Hei por bem S·•ncdonar c Mandar que se execute a 
Bcsolução seguinte da Assemhléa Geral: 

Ar·tigo unico. Fica approvatla a pensão de ~2b000 
mcnsaes, ig-ual ao soldo de 'i." Tenente, concedida por 
Decreto de-20 de Novembro de 1867, a D. Carlinda Au
g-usta tlc l\lello Paranapusa, vi uva do 2." cir·urgião de 
c.omrnissão da armaria Dr. Alcebiadcs Agcsiláo tlc Maga
lhãe5 Paranapusa, fallcc.ido a bordo da concta ~lafp:, 
em consequcncia de molcst.ia adquirida em serviço; 
esta pensão será paga tia data do respectivo Decreto, 
revogadas as disposições em contrario. 

Paulino .José Soares de Souza, do .Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario tle E.;tado dos Neg(ldos do llnperio, 
assim o lenha entendido c faça executar. Palacio do 
Uio de Janeiro, em vinte e um de Julho de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo tia Indc
pendcncia c tio lmpcrio. 

Com a rubrica rlc Sua 1\fagcstadc o Imperatlm·. 

ranlinu Jost: Soares de Sou.=a. 

Chancellaria-mór do lmperio.-José .Martiniano de 
Alcnr.ar. 

Transitou em ~W de Julho de f.869.-André Angrtsto 
de Padua F'iertry.-Hegistratlo. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
Imperio, em 27 de Julho de :1.869.-José Vicente Jorge. 
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DECRETO N. 1636- DE 21 DE JULHO DE 1869. 

Ap(ll'ova a pensão concedida a D. Constança Elisa de Oliveira 
-· .. Villa~·Boas da Cunha. 

Hei por bem Sanccionar c l\lan1lar f(Ue ~c execute a 
Hesolução se~nintc da Asscmhléa Geral: 

Artigo unicn. Fie:1 approvada a pt'n~ão tlc 30/)000 
mensaos, som prrjuizo rio mr~io soldo, conePIIiila po1· Do
ereto de (i de l\laio rle 1868 a J). Constança Elisn do Oli
veira Villas-Boasda Cunha, viuva tloeapitão do 6." bata
lhão de infantaria José da Cunha l\loreira Alves; sen•lo 
esta pensão paga destlc a data do referido Decreto; re
vogadas as disposições em contrario. 

Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estatlo dos Negoeios do Impcrin, 
assim o tenha entendido e faea excwlat·. Palacio do 
lHo de Janeiro, em vinte e um· de Julho de mil oito
centos sessenta c nove, tJUadragcsimo oitavo da lnde
pcndcncia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Paulino José Soares de Sou~a. 

Chancellaria-mó r do Impcrio.- Jostf "llartiniauo tle 
Alencar. 

Transitou em 26 de Julho de 1869.-André Augu~to 
de Padua Flt'ury.~Rcgistrado. 

Publieado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Impcrio, em 27 de Julho de l8(iU. -Jose: l'iante Jorge. 

--
DECRETO N. 1637- DE 21 DE JULHO DE 1869. 

Approva as pensões concedidas a D. Anna de Jesus Qucntal e a 
outros. 

Hei por bem Sanccionar e 1\landar que se exe
cute a Resolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. t. o Ficão approvaclas as seguintes pensões 
mcnsac~, concedidas pl)r Decretos de 30 de l\laio de 
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18tJ8: de 3ti!)OOO a D. Anna de ~esus Qucntal, mat 
do Alferes do !.J2. o corpo de voluntarios da patria 
Francisco Xavier Alves de Quental; de 60;SOOO a D. Bo
niracia Antonia de Miranda, mãi do C:tpitão do corpo de 
policia de Pemamhuco ~lanoel Germano de l\liranda; de 
iqual quantia a D. Ermina de Almeida Varella, viuva 
dJ Capitão do 29. o eorpo de voluntario:o da patria 
Gliccrio de Ahncitla Varella; lle igual quantia a D. 
Amelia da Silva Tellcs, viuva do Capitão de commissão 
.Jayme da Silva Telle.~; de igual quantia a D. Joanna 
Theresa Alves Ft·aneo, mãi do Capitão do 41. • corpo de 
voluntarios da patria Erieo Jor_qc Fran<~O; pensões 
llli.lll~ae~ sem lll'CJUizo <lo meio soldo: de :19,)000 a D. 
Custodia Bcmanlina Garccz, viuva do Tenente do 7. o 

batalhão de infantaria c Capitão ;de co1hmissão Jose 
Maria Gat·cez; de '~2$000 a D. Anna Cal'lota de Araujo 
c Mello, viuva do ma.ior do exercito Caetano da Costa 
Araujo c l\fcllo; de 54~000 a D. Franci:-ca Augusta 
de Victoria Ribeiro, viuva do capitão de infantaria c 
major de commissão do 3L o corpo de voluntarios da 
patria .Manoel joaquim Ribeiro. 

Art. 2. • Estas pensões set·ão pag:~s da <lata dos res
pectivos decretos. 

Art. 3. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do .l\leu Conselho, Mi

nistro c Scet·ctal'io de Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte e um de Julho de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o In~pera<lor. 

l'twliuo José Soares de Souza. 

Chancellaria-múr do Imperio.-José Alartiniano de 
Alencar. . 

Transitou em 26 de Julho de 1869.-Andre Angusto 
de Padua Flew·y. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio, em 27 de Julho de !869.-Jose' Vicente Jorge. 
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DECRETO N. lü38- DE 21 DR JULHO DE 186!), 

Approra as pcns ies ronce lidas a .Tos•! Domingos Lle Souza Nunes c ll 
outros. 

Hei por bem Sanccionar e fll:tnrlar que se execute a 
Hesoluç<1o seguiu te da Asscmbli•a Gera I: 

Art. L o Ficão appro,·adas as sPguintes pensões dia
ria~, de 400 réis, concedidas por Decretos de 22 de Fe
vereiro de :1.8ti8: aos sol!lados do :32. o c01·po de volun
tat"ios da pa t1·ia José Domingos de Souza Nunes, do 
4:1, o dito Ceeilio de Souza Oliveira, c Luiz Manoel de 
Santa Anna, do 4H. o dito Camlido Gonçalves Umbuzei
ro, do 52. • di to 1\lanocl Corrêa de Almeida, do 53. o 

!lito Doming-os Josú Alves, do 55. o ditoFelisberto José 
da Silva, uo L • balalhiio de infantaria Manoel José do 
Car·mo, Hodrigo Josú Pereira, e Manoel José da "Sil\'a, 
do 2. o dito 1\lig-uel Pires dn Jesus, do 4. 0 dito Lauriano 
Gonçalves, do -H. o dito 1\lanocl Bandeira de Miranda, 
do :1.. o batalhão de ar·tilharia a pé Estorgis José de An
drade, do 3. 0 dito Germano Antonio Corrêa, do bata
lhão de engenheiros Alexan!lre Antonio da Silva, do 7. o 

cor·po de cavallal'ia da guarda nacional do Rio Grande 
do Sul Leandro José dos Santos, tio 8. o dito Candido 
Cat·doso da Silva, do 2. • regimento de cavallaria ligeira 
Francellino Gonçalves de Souza. 

Art. 2. 0 Estas pensões serão pagas da data dos res
pectivos decretos. 

Art. 3. o Rcvogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro c Secretario de Estado dos Negoc_ios do Imperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte um de Julho de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da ln
depcndencia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino José Soa.res de Sonza. 

Chancellaria-mór do Impcrio. -José Martiniano dr 
Alencar. 

Transitou em 26 de Julho de i86!}.-And1·é Aug11sto 
de Padua Flettl'y.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio, em 27 de Jnlho de 18fi9.-Jo.~é VicentP JorgP. 
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DECRETO N. 163!1- DE 2·1 m: JULHo nE iSfi!J. 

Appro1·a as pcnsõt•s concctli!la; a ~atyro de JcslH I.ecúr, e a outro~. 

Hei por bem Sanccionat· c .Man<hr qne !';C exr-cult~ a 
ficf;olução seguinte da A~sembléa Geral: 

Art. t." Fic:ão approvadas as scl{uintes pensões con
cedidas pot· Dccrntos de 30 de Novembro de 1867: de 400 
réis diarios ao soldado do 20.o corpo de voluntarios da 
patria Sa tyro de Jc~us Ll't~út· ; de 30,)000 mcnsaes. sem 
prejuízo do lllt>io !';Oido, a D. Clara Hodrigues CJbral, 
viuva do Capitão <lo 1." b~talhão de artilharia a pé 
José Carlos Cabral; t!e :16,)000 mensaes a D. Thercza 
C:u·nciro da Silva, Yinra tio 2."Tew'nte mn conunissão 
do 'L" batalhão de artilharia a JH\ Franrisw C:u·ncit·o 
ela SiiYa; de l\()1)000 lllt~us:u~s a D. Anna fio<lrigues Hi
heiro, filha Htenot· ti~~ Capitão da guanla nacioual Pedro 
da Costa IUhcit·o; dciWi!OOO mensacs, sem pt·ejuizo do 
meio soldo, a D.l\laria José Alves do 1\lonte Costa, viu
va do Alferes reformado do exerci to e major em com
missão do ex ti neto 2." corpo de caçadores a cavallo, de 
voluntanosda patria, FranciscoC1rdoso da Costa; sendo 
estas pensões pagas da data dos re~pectivos decretos. 

Art. 2. • nevogão-c;e as rlisposições em contrario. 
Paulino José Soares ele Souza, do l\leu Conselho, 1\fi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha en Len•lir!o r faça cxe~u ta r. Palacio do 
Rio ue Janeiro, em vinte um de Julho de mil oito
centos sessenta e nove, quad rage;;i mo o i ta v o da In
dcpendcncia c do lmpt'rio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagest.ade o Imperador. 

fltwlino José Soareg tle Souza. 

Chanccllal'Ía-mór do Imperio.-Jose' .Martiniano d• 
Alencar. 

Transitou em 2G rle Julho de 1869. -André Alt!JllSto 
de Padna Plcury.-Rcgistr;hlo . 
. Publicado na Secretaria de E~tado dos Negocios do 

Imperio, em 27 dt~ Julho de 1869.-José Vicente Jorge. 



LEGII'L.\TJVO. 

DECRETO N. JG~O·- DE 21 DE JUf.IIO DE 486!"1. 

Approva as P.c.nsues concedidas a Francisco Pereira da Silva e a outros. 

Hei por bem Sanccionar e lUand:~r que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L" Ficão approvadas as seguintes pensõe~. con
cedidas por Decretos do t. • de Fevereiro de t8G8, a 
s:tbnr: 

Pensão diaria de ~00 rs. ao soldado do 18." co1·po de 
voluntarios da patl'ia Francisco Pereira da Silva, in
validado em combate. 

Pensões mensaes: de HiSOOO a Sancha 1\laria da Con
ceição, viuva do anspcçada do H.• eorpo de voluntarius 
da patria Jesuíno João de Souza; de HJ,S200 a 1\laria 
Ferr·eir·a de Andrade Lima, vi uva do sargento ajudante 
do H. o batalhão de infantaria Frauklin de Oliveira Lima; 
de ~28000 ao tenente do 29.• co1·po de voluntarios da 
patria Antonio da Silva Mello, invalidado em combate; 
de ip:ual quantia a D. Jacintha FclisLerta Alves, mfii 
do Tenente da g-uarda nacional da Província da Bahia 
Antonio Alves B1·anco, e ao menor Luiz 1\lart.ins Fc!·
reira de Lamare, filho do Tenente de voluntarios dá 
patl'ia nomingos José 1\fartins de Lamare, até a sua 
maioridade. 

Pensão annual de f :7281~000, sêm prejuízo do monte
pio a n. lgnez Pereira Chermont Rodrigues, viura do 
chefe de divisão José Alaria Rodl'igues. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas da da ta das refe
ridas concessões. 

Art. 3. • Ficão revogadas as disposições em contrario . 
. Paulino José Soues de Souza, do 1\feu Conselho, 1\li

mstro e Secretal'io de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faca executar. Palacio tio 
Rio de Janeiro, em vinte um· de Julho de mil oi tu
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da In
dependencia c do Imperio. 

Com a rubrica dê Sua l\lagcstade o Imperador. 

Paulitzo José Soares de Sou::a.. . .r---:--··-··· ~ 
....--- 11 \ ~ • I _. .-r.\\\'~ v' ,\i.· . .-7: ',• 

Chancellaria-múr do Impt'rio.-Jos ·_.-JíN't&Jriimo de ' ,; 
Alencar. / "-'0' ,'1 7 '-.._, . .I 
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Transitou em 26 de Julho de 1869.-Andre Augu.~to 
de Ptltl/UI Flwry .-Hegi~Lraclo. 

Publicado na Secrr.taria de B"Lado dos Nc~odo'> do 
lmpcrio, em 27 de Jullw de i81i9.-José Vicente Jorge. 

DECHETO N. l6H -Jl~; 21 DE JULUO UE 18()9, 

Approva as prnsões roucellhlas a Pcllro José Antonio, r a outros. 

Hei por bem Sanccionar e .Mandar que se execute a 
Hesolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. i. o Fieão approvadas as seguintes pensões con
cedidas por Decretos de H de Dezembro de 1867: 

Pensões dia rias: do 400 rs. aos soldados do 29. o corpo 
de voluntarios da patria Pedro José Antonio, c João de 
Brito Brandão, do 37. o dito José Antonio Francisco, 
do 3i.o dito João Arantes de Bulhões; de 000 rs. aos 
cabos de esquadra do 5. o corpo de cavallaria ela guarda 
nacional do Rio Grande Francisco Rodrigues Florencio, 
do 13. o Antonio Leite Portinha, do 8. • corpo de vo
luntarios da patt·ia Francisco Carlos Pereira Pinto; de 
600 rs. ao 2. • sargento do Hi. 0 corpo de cavallaria da 
guarda nacional do Hio Hrantle do Snl João 1\I:H"ques da 
Cunha. 

Pensões mensacs: de 18$000, sem prejuízo do meio 
soldo, a D. Manoela Gabriela da Guerra, mãi do Alferes 
elo 2i. o batalhão de infantaria Manoel Ignacio Pinheiro 
da Guerra; de 36SOOO ao Alferes do 32. o corpo de vo
luntarios da patria Antonio Felippe Cavalcanti; de 
39~000, sem prej uizo do meio soldo, a D. Francisca 
Torres de Farias, viuva do tenente do exercito e capi
tão em commissão do 32. o dito Anastacio Antonio de 
Farias; de 42SOOO a D. Maria Amelia Neves Gonzaga, 
irmã do tenente tle commi5são e alferes do 13. • bata
lhão de infantaria Leopoldo Augusto Neves Gonzaga; 
de 60~000 a D. Hcnriqueta Leopoldina de Oliveira 
Duarte, mãi do capitão elo 17. o corpo de voluntarios 
da patria Jo~t1 H.odrivnrs On:~rtr Junior. 
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Art. 2. o Estas pensões serão pagas da data dos de
cretos que as concedêrão. 

Art. 3. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, ~li

nistro e Secret:lrio de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeit·o, em vinte um de Julho de mil oitocentos 
sessenta c nove, quadragesimo oitavo da independcncia 
c do Irn per i o. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Pattlino José Sotm·~ de Sou;·a. 

Chancellaria-mór do Impel'io.- José Jlártiniano dr
Alencar. 

Transitou em 26 de Julho de 186!l.-Andrtf Aun"sto 
de Padua Fleury. - Re_gistrado. 

l'uhlic:ado na Sccrclal'ia de Estado rios Negocios do 
lmpcrio, em 27 de Julho d•~ l8ti~.-./o.s1: Vicente Jor!P:• 

- -···· . 

DECRETO N. 16~2-m: 21 DE JULHO DE 1869. 

Approva as pensões concedida~ a Pedro Chú, e a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1. o Ficão approvadas as seguintes pensões con
cedidas por Decretos de 16 de Maio de t868, a saber : 
Pcnsõ~s diarias: d~ ~00 rs. aos soldados do corpo de 

pontonetros Pedt·o Chu, do 8. o corpo de voluntarios da 
Ra ti'Ía 1\lanoel do Nascimento, do 12. • Lucidio Mariano da 
Silva, do 28. o João Antonio Braga, do 29. o Joaquim An
to'nio Pereira, do 32. o Hygino da Costa Ribeiro, do 33.• 
João Francisco dos Santos, c B.Jsilio lol'é da Silva, do 
35. 0 l\lanoclNunes do Nascimento, do37. 0 JosinoC'
priano da Silva, c João l\larinho Pinto, do 11. o M<~Hoi>l 

I'Al'·n; I. !l 
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ele Souza Coutinho, e Manoel José dos Reis, .to ~3. 0 Mar· 
colino Pcrcil'3 do Na~cimenio, c Anastacio Dutra Fran
cisco de Góes, do 45. o Antonio 1\ioni:r. de Vasconcellos, 
llo 1,7." Doming-osJosédcSiqucir·a,IJ JPronymo Pires, do 
48." JoafJuim l\laul'icio l\Iasso, c Manorl de Figueiredo, 
do 49. o Ezequiel do Nascimento c Souza, do 3. o batalhão 
de artilharia a pé José Ignacio Sampaio, tlo 4. o batalhão 
tlc~ infantaria José Leandt·o tia Sil\'a e do t6.0 Tertuliano 
1\Iustart.lciro; de !')00 rs. aos eahos tlo '::W. o corpo de Yo
luntarios da patria Francisco l\lanoel dos Santos. do 
41. • Lycurgo JoacJuim da Costa, do 48. o Ramiro Alves 
da Silva, do 6.• batalhão de inf11ntar·ia l\lanocl Ferreira 
do Nascimento, do IG. o .José Amancio Pereira, ao for
ricl do H. o corpo de v o lu n tar·ios tia patria Gonçalo Jost~ 
Vieit'J, aos :mspeçadas do H." corpo de voluntariosd;t 
patria Luiz Baptista Guedes, do 42." João dos Anjos 
Bezcl'!'a e do 4;'5. • ~Ianoel J ulião de Jesu~: de 600 rs. 
ao 2. • sargento do 49. o corpo de voluntarios da palria 
:Emílio de Abreu e Silva, c ao sargento quartel mestre 
do 13. • corpo de cavallaria da guarda nacional João Ma
noel Co~rêa. 

- Pensões mrnsaes sem prejui:w do meio soldo: do 
l8h000, a D. Ju~tiniana Amalda de Fig-ueiredo, vin\a 
do alfer·cs do 4. 0 batalhão de infantar·ia Ft·ancisco Au
tonio Reuner e ao alferes do 9." batalhão de infantaria 
João Leite Ribeiro de Salles; de Gti;OOO a D. l\larian11a 
Gomes, vi uva do eapi tiio do i." corpo de caçadorc!' a r a
valio c major em eommi:<são em um dos corpos tlc vohm
tat·ios da patria, llcnío ~hel!ado Gome~; tlo GOMJOO t't'
partidamcntc a Leoncio Peixoto de Awvedo, Antouio 
Pei:\oto de Azevedo' n. Anna P(•ixolo tlr AZPVI'dll 
José Peixoto de Azevedo, c D. Gertrudcs P<>io.;oln 
do Azevedo, lilho~ legítimos do coronel 1lc ca\·allaria dn 
rten:ito Antonio Peixoto de Azevedo, tendo o.• do sw.;o 
masculino t.lircito ,i pen:::ão sómcntc até a sna tuaiori
dade. 

Pensões mensacs: de :3015000 a Apolinaria 1\laria dos 
Santos, viuva do oper·ario do laboratm·io do CampiHI111 
1\lanoel Ferreira dos Santos; de ÜÜ/)000 a D. Joaquiua 
JosephadcBiltcneourtHcis, viava do Ca)litãodo 40." 
corpo de voluntario~ tla patria João da Silva Heis. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas da data dos res
pectivos decretos. 

Art. 3. o Hevogão-~e as disposições em con tral'io. 
Paulino .José Soares tle Souza, do 1\lcn Con,elho, Mi

nistro e Secretario tk E~tallo dos Negorios do lrnperio, 
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assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeit·o, em vinte um de Julho de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da ln
dependencia e do Impor i o. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Pattlino José Soares de Sou;;;(t. 
-Chancellttt·ia-múr do Impel'io.- Josrí .Martiniano de 

Alencar. 

Transitou em 26 de Julho tlc 1809.-André Augusto 
dt• l'wlua Fleury.-Regis!rado. 

Puhlkatlo na Sct.:t·ctaria de Estado dos Negocio!; do 
Imperio, em 27 de Julho de 1869.-Jo~'l! Viccnlt! Jory1'. 

--++t--· 

llECfiETO N. 1613-DE 21 DE Jt:LHO DE 1869. 

;\ppro\·n as pensões concedidas a Emygtlio José da Costa Aguiar 
e a outros. 

Hei por bem Sanccionar e l\lantlar que se e'<ecute a 
Hcso!ut;ão seg-uinte tia Assembléa Geral : 

Art.. 1.• FicJo approvat!as as seguintes pensões con
t.:ctl i tias por Deactos de 27 de 1\la i o de 1868: 

Pensões dia rias: de ~00 r f-. aos sohlados, tio 28. n corpo 
de vo!unl.arios da patria Emygdio José da Cof:ta Aguiar, 
do 29. o Manoel José Pereira, do H. o l\lanoel 1\laria do 
Espírito Santo, Thomaz Luiz Gonçalves, e l\lanoel Pcreit·a 
da Silva, do 42. 0 Antonio Fencira Campos, do 4:J.• An
tonio da Silva Coutinho, l\lanocl I<'cncira Lemos, Vicente 
de .l\loura, João Ferreira dos S:mtos, Antonio C:.trneiro 
da Silva, c José Antonio da Silva, do t,H. 0 Benjamin Fran-
klin Coelho, do 2." lnltalhão de infantaria Chrispim 
Henrique t!e Hollamla Chacon, do 6." José Hias do Cou~ 
do 11." Bcraldo .los{~ Caela.no ueLima; de 50~<10- .;·-.,, 
anspcçada do 4:~. • rorpo de volnntarios da .ttfj.~(0{\1! C~·t·· ':.y, ' 
quim Martins tle l\lonra, ao cabo de esq t~\~ r~. o .:.· : 

corpo de c;nallaria •la guard:1 naciona :U~~ tlib Grande .1 

do Sul Andico José Viegas; de 600 r r~·· sargento I 
do mesmo 10::." corpo de cavallaria d· ~nla nal'iona! "~)-~.~/ 

'" , ,I '~ r· , •' 
.. ' I. L 
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do Rio Grande do Sul José Lopes de Almeida, e ao l. • 
sargento do 3i. • corpo de voluntario~ da patria Manoel 
Ferreira da Silva, todos invalidados em combate. 

Pensões mensaes: de 30$000, sem prejuízo do meio 
soldo que por lei lhe competir, a D. Maria Pereira de 
Mattos, vi uva do Capitão do H. o batalhão de infantaria 
Bernardo Joaquim Pereira, fallccido no hospital de Uru
~uayana ; de USOOO ao tenente honorario do exercito 
Custodio Vieira Prates, invalidado em combate. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas da da ta dos refe
ridos decretos. 

Art. 3. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Itfeu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios elo lmperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte um de Julho de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da ln
dependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Itlagestade o Imperador. 

Fanlino José Soares de Sonza. 

Cbancellaria-mór do Imperio.- José .Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 26 de Julho ele !869. -André Augusto 
de Padua Fleury.- Regi&trado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio, em 27 de Julho de 1869. -José Vicente Jor·ge. 

DECRETO N. t6l~- DE 21 o•; JULHO DE 1869. 

Eleva a &00 reis diarios a 11ensão de 400 réis cooeedida ao soldado 
do &. 0 corpo de voluotarios da patria Joaquim Balthazar Barroso, 
hoje cabo de esquadra do referido corpo. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. L o Fica elevada a 000 réis diarios, conforme 
o Decreto de 23 de Novembro de 1867, a pensão de 
100 réis concedida por Decreto de 2'í. de Agosto do dito 
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anno, ao soldado do!>. o corpo de voluntarios da patria 
Joaquim Dalthazar Barr01;o, hoje cabo de esquadra do 
referido corpo. 

Art. 2. u Esta pensão será paga desde a data do De
creto de 2~ de Agosto de 1867. 

Art. 3. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte um de Julho de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da In
dcpendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino Jo.~é Soan~ de Son:a. 

Chancellaria-mór do Imperio. -- .To.çl. .Jiartinia11o de 
Alencal'. 

Transitou em 26 de Julho de f86!J.-Andl'é Augu.çfo 
de Padua Fllmry.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio, em 27 de Julho de 1869.-Jo.çe' Vicente Jorge. 

DECRETO N. 1645-DE 21 DE JUUIO DE 1869. 

F.ltwa a pensao roucedida a José Romão do S1cramento. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Ucsolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1. o A pensão de 400 réis diarios concedi !la por 
Decreto de 27.de Abril de 1867 ao anspeçada e não sol
dado do 3. o bata I hão de infantaria José Romã o do Sa
cramento, como se disse no mesmo Decreto, e appro
vada pelo decreto legislativo n.15tode 21 de Setembro 
de 1867, fica elevada a 000 réis diarios, em conformidade 
do Decreto de 27 de Maio de 1868. 



70 ACTOS llO I'OhF.R 

Art. 2. o Esta pensão será paga da data da primeira 
concessão. 

Art. 3. o Revogão-se as disposições em contrario . 
. Paulino José Soat·es de Souza, do !leu Conselho, .&li
nistro e Secretario da Estado dos Negocios do lm per i o, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro, em vinte um de Julho de mil oito
centos sessenta e nove, quadrag-esimo oitayo da In
tlcpendencia e do Impcl'Ío. 

· Com a rubrica de Sua Mages ta de o Im pcratlor. 

Paulino .To8é Soan.~ tle Sou::;a. 

Chancellaria-môr do lmperio.- Jo.<~: Jlai'l iniano tle 
Alencar. 

Transitou em 213 de Julho de 181\\J.-Aw/ré Angu.sto 
de Parlua Fleury. -Hcgistrado. · 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ne~ocios do 
lmpcrio, em 27 de Julho tlc 18ü!I.-Jo.~,: Ficente JorgP. 

---
DECRETO ~. Hlífi -- llE 21 IIF. Jt;J.IIO TH: 181lfl. 

Declara entendei'-se com o soldado do Hl. 0 batalbno de infantal'ia, !Ji
lario Mafhado de Olh·eira, a pens<10 concedida por Orrreto de 27 de 
1\larr;o th~ !8C.7 õl<' stJirlatlo do mesmo rorpo Ililario Machado ~l:trtiu~. 

Hei por bem Sanccionat· c 1\lamlar que se execute a 
Hesoluçãoscguintc da Asscmbléa Geral: 

Art. L o A pensão Je ~00 rs. diarios, concedida pelo 
Hecreto de 27 de 1\larco •lc :1807 ao soldado do iH." bata
lhão de infantat"ia lÍilario 1\lac.hado 1\lartins, c appro
vada pelo Decreto Legislativo n. HiH de 28 de Setembro 
do mesmo anno, deve entender-se concedida ao soldado 
do 16. • batalhão de infantaria Hilario 1\'Iachauo de Oli
veira, em conformidaue tio Decreto de fi de 1\laio de 
1868. 

Art. 2. o Esta pensão será paga desde a da ta do De
creto de 27 de Marco de 1867. 

Art. 3. o 1\evo;~ITo- sr a;; ll isposiçõPs em contrario. 
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l'aulino José So:.H·es de Souza, do Meu Conselho, .Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocios da Imperio, 
assim o tenha cntemlido e far,a executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte uni de Julho de mil oito
contos sessenta e nove, qna<lra!l·csimo oitavo da In
drpendcncia c do Iiuperio. 

Com a ruhl'iea de Sua l\Iag-t'slal!P o Imper·adot·. 

fla11fiuo Jo;;,: ~oarl'., tf,• Sou :I/. 

Chancellaria -múr do Impct·io .-José Martin-iano de 
Alencar. ' 

Transitoa em 2{) de Julho de 1869.-Andl'é Augusto 
"'' J>adua Pleury. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negociog do 
Impcrio, em 't.i tle Julho de -186!1.-Jo.~,: FicentP .Ttli'fJ(', 

DECRETO X. Wí7 -nr. 21 nE .n:uro nr;; HW~L 

Düdara ententiCI'-sC com o soldatlu, hoje a·cfonuatlo, Ln!z 
J~cllcl', a pensão conc•'tlirla pol' Dcct·cto de :!O d•• Ft>Y~'I'f'iro 
tk lS!i7 :tn ;:i!~Frlo t! • Hi." bat:ill·~t;> tli' infaB!aria Luitl;dpli. 

Jlci por Jwm Sattn:inuar c Alawlar· 'iUC se cxet'lllt' a 
Hn~oll!(:ãn st~é.(ttinte tla A~sPllliJf{~a Gt•ral: 

Art. ~ ." ,\ (lnl!iiilo •k '!00 r~. tiiar·io::; conc·,•tlitla I""' 
flt'l'i''':o de~~~ de Ft>r,~r·,•irn dl' lHfi7, :\•) sol1l:ldo ,l,,}li." 
r,afalil::o dt; infanfnria Lni:.: Kelph, c approYada pelo DJ~ 
ereto Leg-isla ti v o n. :1.307 de 27 de Julho do mesmo an
no, deve cntcnder~se concedida ao soldado do HL" corpo 
de volun tarios da p;r tria, hoje reformado ,Luiz KeliPr, 
conforme o Decreto de 2~i de Abril de :1.8B8. 

Artigo 2.• El'ta pensão scr·:'t paga desde a data do De
rreto de 20 tl1~ Fe..-cl'eiro de l8!i7. 

Ar Ligo 3." Rcvogão-se éJc; disposições em contrario. .. ·-·· .. 
. l)aulin? José S?ar·es de Souza, do l\fe1~ Consclh _ ~~.f,! r; 

n1slro c Secrrtano de Estado dos Negocws do;.. ~W · · '· .~ 

~/:-0~ 
i~ 
\ ~ :, 

\: 
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assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, Pm viutn nm dr ltllho de mil oito
cen~os sessenta c nove, qu:u\rag-r!<imo oita"n (!a ln
flependencia e 1lo lmperio. 

Com a rnhrica •I e Sua Magegladn o lmpera(lor. 

1'11 ui inn .In.~ r: 8nan·.~ dt· 8nn:::tt. 

Chancellaria-mür •lo llliJH'rin. -.Tn.~t: Jlarliniano dt• 
Alencar. 

Transitou em 2G de Julho de 18tiU.- André Augusto 
de Padtta Plenry. - ltegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio, em 27 de Julho de 1869.-José Vicente Jorge. 

DECRETO N. lflíH-IIE 21 llE Jl11.110 DE tHti!i. 

Declara entenJct··se com o solllndo do 4. 0 hatalhiio de inr.1ntarin, An
tero José Bernat·do da França, a pensão concedida p<>r Decreto de 
2l'> de Abril de 1868 ao soldado do mesmo corpo Antonio José Ber
nardo da Franc;a. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a 
Hesolução seguinte da Assemhléa Geral: 

Art. L o A pensão de MJO rs. concedida por Decreto 
de 25 de Abril de f868 ao soldado do r..,. • batalhão de 
infantat·ia Antonio José Bernardo da França, entenda
se com o soldado do me!'mo batalhão Antero José Ber
nardo da França, conforme o Derreto de W de Junho do 
mesmo anno.· 

Art. 2.• Esta pensão deve ser paga da data do t. • De
creto de concessão. 

Art. 3. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Pau tino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro c Secretario de Estado dos Ncgocios do Imperio, 
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assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte um de Julho de mil oito
centos sessenta c nove, quadragesimo oitavo da ln
clependencia e do lmperio. 

Com a J•ubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pauli11o .Tosr Som·!!.~ de Sou:sa. 

Chancellaria-múr do Imperio.- José .Uariüliano df' 
Alencar. 

Transitou em 26 de Julho de 1869.-André Augusto 
de Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio, em 't7 de Julho de 1869. -José Vicente Jorge.. 

--~·---

DECRETO N. 16'1!-1-m: 21 nr. JUt.no DF. 1869. 

Oed:u·a P.lltendrt·-se com o mu~i<:n tio 2!1.• rorpo tl1~ volnntario~ 
da paLria, Germiniauo Pacheco de Souza, a pensãoàconcedi
da por DecreLo de 27 de l\larço de 1867, ao musico do mesmo 
corpo Germiauo de Souza Pacheco. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. t.• A pensão concedida por Decreto de 27 de 
:Março de 1867 ao musico do 29." corpo de voluntarios 
da patria Germiano de Sou:':a Pacheco e approvada pelo 
Decreto Legislativo n. HH~ de 28 de Setembro do re
ferido anno, entenda-se com o musico do dito corpo 
Germiniano Pacheco de Souza, conforme o Decreto de 29 
de Fevereiro de 1868. 

Art. 2. • Esta pensão será paga desde a data do De
creto de 27 de Março de 1867. 

Art. 3. • Revogão-se as disposições em contra1·io. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
PAUTE I, 10 
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assim o tenha cnLcmlido c fara C'i:eeutar. Palacio do 
Hio de Jancil'o, em viute um.· de Jul~lO tle mil oito
centos sessenta e nove, lfUadra3csimo oitavo da ln
depcndencia e tlo I.nperio. 

Com a rnh!"ica de Sua i\lagestade o Imperador. 

Ptutlino Jo:;e" Soares tf;' S:m:rt. 

Chaneellal'ia-mút· do lmpet·io.-Jo.~é il'Iartiniano dt! 

Alencar. 

Tr:msilou em 2ü de Julho de 1869.-Andl"é A~tgnsto 
de Padtut Pleury.-Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
Imperio, em 27 de Julho de 1869.-José ficente Jorge. 

HECP.ETO ~~. [íi:il} - llE 21 nr. .JtrLJJo nE 18{ifl. 

Dct~lara r.nlenilcr-se eom o rah·• ilc e.;gnaJm do 31. 0 corpo ile ,·olunta
rios da r•atria ~.lanL!ho í'it•r,; P~ixoto, a fl~~~o eoncedirla por 
Decreto dt~ 27 de ~lan;o de t:~r.; no caho de e~quaJra elo mc"uo corpo 
:\l..trtiniw l'i11tu Pci".o'n. 

H•Ji por be;n ~~ :::cciuaar e .tlliudar que se neeute 
a Ht•;;r,'"l:fin ~.;~··rr!in!c d • .\5~0 nhl·· .. , G,•ral: 

At . . A .. -,: · • , n D,·crdiJ tlt~ '!.7 tle 
l\1Jrçu d, i,);;; <~J t.•i• , 1 i ,,ira·,; • .,1, · ~._;q;u de ro-
luntal'ios Ja patria .Martiulto Pinto Pci h• lo e approvada 
por Decreto legisbtivo n. • HSH de ::!8 de ,-,etcmbt·o do 
mesmo anno, cn tendo-se como sendo coneedida ao cabo 
do e~lluadra do dito corpo Tlhrtinho Pu·c=- Peix.oto, con
fõrme o Decreto de lii de NoY.Jillbro do rel'eddo anno. 

Art. 2. u E;;t•t pcn<;o ~;,'rá paga t!csrle a data do De
ereto do 27 tle Março dt~ 1> i/. 

Art. 3." Ilcl'ogJo-~c a~ tli~posiçõcs em contrario. 
Paulino José Soare~ tle Souza, do Meu Consclho, .1.\H

nistt·o c Sceretario do E~t:ulo dos Negocios do Impct·io, 
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assim o tenha entendido c faca cx.e~utar. Palacio r.lo 
1\io de Janeiro, em vinte um de Julho de lllll oito
centos sessenta c nove, quadt·agesimo oitavo lia In
dcpendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua M1gestade o Imperador·. 

Paulino Josf Sorlres dr Son::fl. 

Chanccllaria-mór do Impcrio.- .Tose :lfartinimw dt• 
Alencar. 

Transitou em 26 de Julho de 1869.- André Augusto 
de Padtta Fleury.- Registrado. · 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgocios do 
Imperio, em '1.7 de h lho de i8f59. -Jo.~d Vicente Jorge. 

DECRETO N. iG5l- DF. 21 DE .([1.110 DE 18tH!-

Declara IJUC a (lcnsão concedida a Gregorio da Si h a H.1mu,, rnler~tlt•-s•· 

com Gr('gorio das Santos n.1mos. 

Hei por bcrri Sanccionar e Mandat· qne se P'\.ccule a 
Resolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. L o A pensão concctlitla por DecrHio de 17 Jc Ou
tubro de !866, ao soldado do 2'L o corpo de voluntarios 
da patria Grcgol'Ío da Silva Ramos, e approvarla pelo 
Decreto legislativo n. WO~ de 2a de Setembi'O de 1Sli7, 
entenda-se com o soldado do 2~." corpo de YOILllllal'in:'; 
d:i patl'ia Grcgoeio dM Santos Hamo3, na eonfol·mida1l1~ 
do Decreto de 18 de 1\larco de :l8li8. 

Att. 2. o Esta pensãÓ será paga desde a data llo 
respectivo dPct·eto; revogadas as disposições em con
tt·ario. 

PauliM José Soares de Souza, do l'rlelt Consr.lho, l\li
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Impcrio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palado do 
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Rio de Janeiro, em vinte um de Julho de mil oitocentos 
sesenta e nove, quadragesimo oitavo da lndependencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Pa~tlino José Soares de Soura. 

Chancellaria-mór do Imperio.-/ose' Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em ~6 de Julho de 1869.- André Attgusto 
de PadU& Fleurg.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio, em ~7 de Julho de 1869.-José Vicente }()f'ge. 

-···-
DECRETO N. t61i2- DF. 21 DF. Jl'LIIO DF. 1869. 

Declara qne a pensão concedida ao soldado do deposito provisorio 
de 1. a linba ':Manoel Joaquim de Santa Anna entenda-se com o 
volun\ario da patria da província de Minas Geraes 1\laooel Joa
quim de Saot'Aona. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1. o A pensão concedida por Decreto de ~8 de 
Novembro de 1866 ao soldado do deposito provisorio de 
1. a linha Manoel Joaquim de Santa Anna, e approvada 
pelo Decreto legislativo n. 1502 de 25 de Setembro 
de H67, entenda-se com o voluntario da patria da 
província de Minas Geraes Manoel Joaquim de Santa 
Anna, na conformidade do Decreto de 18 de .Março 
tle 1868. 

Art. 2. • Esta pensão será paga desde a data do De
creto de ~g de Novembro de 1866; revogadas as dispo
siçôes em contrario. 

Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
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assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte um de Julho de mil oitocentos 
sessenta e novo, quadragesimo oitavo da Independencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade c Imperador. 

Pauli110 José Soares de. Sonza. 

Chanccllaria-mór do Imperio. -José Martiniano de 
.tlencar. 

Transitou em 26 de Julho de 1869.-André Augusto 
de Padua Pleury.- Registrado. 

Ptblicado na Sect·ctaria de Estado dos Ncgocios do 
lmperio, em 27 de Julho de 1869. -José Vicente Jorge. 

DECRETO N. 1653- DE 2l m; JULno DE 1869. 

Antorisa o Governo a transrerir para o •tuadro dos cn·cctivos 
do Exercito o Cirurgião de Rrigatla Dr. Antonio José da 
Fonseca Lcssa. 

Hei por hem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. t. o O Governo fica autorisado, ouvindo de novo 
a respectiva junta medica desta côrte, a transferir para 
o quadro dos etfectivos do exercito o cirurgião de bri
gada, Dr. Antonio José da Fonseca Lessa. 

Art. 2. o Revogão-se as disposições em contrario. 
O Barão de Muritiba, Conselheiro de Estado, Senador 

do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Guerra, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte um de Julho de 
mil oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oitavo 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Bardo de Jllrtritiba. 
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Chancellaria-mút· tio Impcrio.-José Marti1~ü.mo de 
Alt:ncar. 

Transi lou em 27 de Julho de :1869.- Andni .4u!]ttsro 
de Padtlll [i(enry. -llegistrado. 

Publicado nesta Secretaria de Estado dos Negocios 
tla Guerra em U de Agosto de i8ü!J. - AJarinno C~lrlos 
tle Sou.;l' Corréa. 

._._. ... ..._...._ 

DI~CnETO N. lfri~- ot: l 11!~ \GOSTO DE 1869. 

AultH·isa o f;uvc1·uo a coucedt~1· um anuo de liceu~·a, com 
L()dos os ,·eueiment.os, ao 3.• Escripllll':trio da Alfandega da 
Ctllt.e Carlos dos Santos I) OI!H~'ra l'intrJ. 

Hei pot· bem Sanl'douar c i\Iamlar que se execute a 
seguinte Hesolu~ão da Assemhléa Geral: 

Artigo unico. Fica o Governo autorisado a concetlct• 
um anno de Jiecnça com todos os seus vencimentos ao 
:1.·• E~eriplurariu tla Alt'audt·!·Fl da Ctn·te, Carlos tlus 
Santos c Oliveira Piulo, fl'll'a tratar de sua sautle dentro 
Olt fôra do Imperio: reV•l!;lllas as disposições em wn
tr:lrio. 

O Visconrle de Halwrahy, Con~elheiro de Estado, Se
nado!· do lmp:JI'io, Pn~sident.e do Conselho de Ministros, 
l\linisti'O c Sceri.ll~H·io de E5Lado dos Negocias da Fa· 
zenda c Prcsillcnto do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim o lenha entendido e faea executar. Palacio do 
lHo de Janeiro, Cllltjnatro de A;.wsto de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragcsimo oitavo da Indepcn
dencia c tio lmpcrio. 

Com a rubrit.:a de Sua l\la!:(l~statle o Impc1·ador. 

Visconde de llaborahy. 
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LE! · N. i6ms- DE ·&. DE AGosro DE 1869. 

Approva necr~tos que l.ransport:n·ão quaatias de umas par·a 
outras verba~ da Lei n.• t;iOi' <!o) 2r. I!<) Setembro 1lc 1i':tii 

par·a o exercido !lc IP.:ii-HS, :illi'C c~i~.~~l!J.ll'.!~_ul_C!!.~tr~~s 
c extraortlirwrios, c a:lprora (c;1")ra•;ües llt~l credito rcalisadas 
pe1o·-·au-ve1·~·o. ·- · ~-----·---

Dom Pt~tlt·o SrQ'tmdo. nm· rr!'ara rle~ De~ns c l!n:mi rnc 
Acelamação dos PoYo~,· lrHJWf':ulor Cou,;tilueioual c Dt•
ft~nsor· Pcnwtuo do llra,;il: F:tzr•mo~ ~abt'l' a todo~ o~ 
Nossos Subilitos que a A%t'm•,Jéa (ir•ral Decretou e N,·,~ 
Queremos a Lei sc['·!d n te : 

Art. L" Fi cão a nnrovafl o~ o;; Dnc r c I os n. os 1Y62 de ·I!) 
de Outulli'O, 4286,4300, ft30i, 43:10 c 4:H3, de 10, f8, 2:J, 
c 31 de Drzcmhr·o dr IR68. rpw. dr. conformidade eom os 
arts. -13 ua Lei n. i177 de 9 rlc Setembro de 18fi2 c íO 
da Lei n. i:507 de 2tidc Sctemhro tlc i8Wi. transr.ortnrão 
ele umas para outras vr:rhas dos arts. :L 0

, ~-." •. !"i". 7." e 
8. o tla referida Lei n. Hi07 para o exercício de HlUi-fiS, 
a fJUantia de L:J76:95!M8íl, corno con~t.a t.la tabrlla '"· 

Art. 2. • Fiea ta mhem appi'OV<Hlo o Dccrrto n.:, 4:mn de 
2:S de Ahril cl1~sln :nmo, qnr. na f1ír:na do~ :1r·!s. 1:: ,Ja 
Lei n.• Hi7 r, ·'i/) th Lni n." t:i07 :H~ima r·itada~. !r:l!l:
porloa rla verln elo ~~ 7" para a do:~ '1," do al'l. 'J.." 
da L~i nllimamenf,~ r·Pft·rilb a qn:llltia tle :n:U!rl/l~lO, 
eomo ~~~ n\ da L:tlw!la f:ll:. 

Art. :J." Alüm das :lrsnezas Ynl:~1las na mew:iouat!a L<: i 
n. Hi07 tle 2fi de Sl\lcmbi·n de~ 18ri7 pa1·a CJ mesmo C'i:Pl'
cicio de 18(j7- tl8. é aht'I'[I) ao (;ovnrno Utn Cl'l'
llilo suunle•nentar c n\:li':Jonlinario ela tjuant.ia de 
H.!l82:8!l2671.iti, a qual sei'<Í di~lrihuida pelos tlill'eren
lcs 1\Iinisterios e r·uiH'icas indicadas ua tabclla tV. 

Art. 4." E' tambem aberto ao Governo, além dos 
eredilos votados na mencionada Lei n. 1507 uc 2{) de 
Setembro de t867 pal'a o c..:ci·cido rle l8118-G9, 11111 ao
dito supplemcn ta r r ex traordinario ele 73.479:4!3i~O~ 1, 
o qnal será distribuitlo pelos l\linistcrios c verbas dP
SÍf!nauas nn tabella O. 

Art. íi." Para fa~er face its ucsppzas Jll'OYCilinttl••s 
destes augmeu tos são appmvarhs as oper·nções dn e1·ed i to 
rcalisadas pelo Govcmo nos dous referidos c·wt·eicios. 

Art. 6. • Fieão revogadas as disposic_;õcs em contrario. 
l'rhlHlamrls, portanlo, a lo:las as Anto1·itladcs a quem o 

collllccimf'u!o c· e';c':·u•:J"'J da referida lei pcrienccr, que 
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a cumprio, e fação cumprir e guardar tão inteiramente 
como nella se contém. O Secretario de Estado dos Nego
cios da Fazenda a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro, aos quatro de 
Agosto de mil oitocentos sessenta e nove, quadragosimo 
oitavo da Independencia c do Impm·io. 

11\IPERADOll com HuiJrica c Guard,1. 

Visconde de Jta.borahy. 

Capta de Lei peút qual Vossa .Magestatle Imperial .Jlandtl 
t!J;ecutar o Decreto tltt AsscmiJlf!tt Geral, qnc Ilouvc por 
bem Sanccionar, Approv111ulo DccJ't~los que transportcírão 
quantias de ttmas para o1tlnts verbas da Lei n." Hi07 de 26 
de Setembro de 1867 fJal'a o c.retcicio de 1867-68, abrindo 
creditos supplementares c c:JJtraordinarios, e approvando 
operações de creditos rea.lisadas J!elo Governo. 

Para Vossa !\Iages la de Imperial 'ôr 

Carlos Augusto de Sá a fez. 

Chancellaria-mór do Impcrio.- .Tost: 1l1twtinitmo dr 
Alencar. 

Transitou em 12 de Agosto de t8ti9.- André Augusto 
de Padtut Flcury.- Regis traJo. 

Publicado na Secretaria de Estado dos N egocios do 
Fazenda, em U de Agosto de 1869.- José Severian8 dtt 
Rocha. 
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TABELLA A. 

Do~ ercditos transportados pelos Decs. n. •• '262, 4.286, .noo, U04, 
A,310 e '313 de f9 de Outubro, fO, f8, 23 e iH de Dezembro 
de !868 de umas para outras verbas no exercício de f867-f868. 

LEI N. 1507 .DE 2ô DE SETEMBRO DE t8fi7. 

:tlinisterio da .Justiça. 

~ 1.• Secretaria de Estado ........ 
~ 7. 0 llespe7.a seereta da Policia .. 
]i H.• Pessoal c material de Policia. 
§ U. (;orpo militar de Policia .•.. 
§ U. Casa de Correcção da Curte. 

2:2i2$1l!li 
~ :5!1287-i:S 

11 : 42986!12 
12\I:021SISM 

1:fi3\11Jfi22 H8:926S207 

ltlinisterio de Estrangeiros. 

§ 1. 0 Secretaria de Esta11o ........ 
§ 5.• Extraonlinarias no exterior. 

3:1188230 
llll:ooosooo ã8:tt8H230 

ltlinisterio •l:t ltlarinh:t. 

§ 9.• Batalhão Naval ................ t7t:n95S20l 
§ lã. Navios desal'lnados....... .. • . . 16:825SI:íH 
§ Ui. llospitacs ..................... H7:31786!!0 
§ 1\1. Reformados . . . . . • . • . • . • . • . . . . • 2t:22HIJ481 359:466$87/i 

Miuisterio da Fazenda. 

~ ã.• Pensionistas e aposentados . 40:6968325 
§ 6.• Empregados de Repartições 

extinctas • • .. • • .. • .. . . . .. .. 9:0398643 
§ 10. Casa da 1\loeda..... ... .. .. . • 30:0008000 

Addiantamcnto da garantia de 
2 °/o provinciacs á estrada 
ele fer.~·u de S. Paulo, na 
fórma do con trac to feito com 
a respectiva Companhia.... 53:586/!316 

I'ARTF. 1. 
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Hlnisterlo da .tgrll'ultora, Commerelo e 
Obras Poblieas. 

S 1.• Secretaria de Esta !lo .•...••. 
I !J.• Eventuaes •..•.....•......•.. 
S 11. Estrada de ferro de D. l'e· 

dro 11 .......•.•.•.•....•..• 

16: <\28S~3G 
12:ii7S660 

97:752833-t 
541:7868700 I t6. Terras publicas e colonisação 

1.7. Catechese e civilisação de lll· 
dios ....................... . R:7HS020 677:126$2-U 

t .376:9JS98RU 

Rio de Janeiro, em .f de Agosto dd 1869. 

J'isrondc ele Ita1JOralry. 

TABELLA B. 

Do eredito transportado por Dee. n. • U5~ de 25 de Abril de 1869 
de um:t para outra verba no exercido de 1868-t869. 

LEI N. 1507 DE 26 DE SETEAIBRO DE 1867. 

!lllnlsterio de Estraagelros. 

§ ~- • Ajudas de custo • . . . . • . . • . • . • . • . 23:9008(}00 

Rio de Janeiro, em 4 de Agosto de 1869. 

Visconde ie ItaborahJI. 
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TABELLA C. 

Dos crrditns snpplemeuturrs e ~xt~:umliuarlos abertos por Dees. 11. o• 
UOI, 4305, 4306 e 451~ tlt~ 18, !!~ e 51 de Dezembro de 
1868 para o exercicio de 1867-1868. 

Ministerio de Estrangeiros. 

§ :S. • Exlraol'(linarias no exterior............... 23R:·H7Sio.t 

Minltitcrl• da ::Uarluha. 

§ 12. 
~ 14. s 20. 
§ 21. 

Arsenaes... •. • .. . . . • .. .. .. .. 57!1:608847-t 
Força Naval ..•.......•..••.• 2.1!04:8'288-\74 
Obras........................ 432:8078137 
Despezas cxtraordiuarias e 

eventuacs .................. 4.M7:244S303 7.864:4881388 

Mlnlsterio da Fazenda. 

§ 1. o Juros , amortisação e !Dais 
despczas da divida externa 
fundada pertencente ao Es-
tado, ao r.ambio de 27...... :S0:702S036 

S 2. • Dito da divida interna fun-
dada.. . . . . . . .. . . • . . .. . . • • . . 116:73:18000 

~ 4. • Caixa da Amortisação e filial 
da Bahia .................. . 

§ 8.• Juizo dos Feitos da F:tzt•nda. 
§ 9.• Estações de arrecadação .... 
~ 16. lle~pe1.as eventuaes, inclusive 

diffm·enças de cambio, cal
culadas as remessas ao mé-

13:7508191 
5:0001000 

30"2 : 1901100 

dio de 2L ................. 4.523:35al272 
§ 17. Premi6s, descontos de bilhe

tes da Alfande~a , commis
sÕés, corretagens, seguros, 
juros rooiproeos, agio de 
moedas e metaes .......... 1.06.'S:!SOOJ860 

S 18. Juros do emprestimo do co-
fre de Orphãos. . .. . .. . . .. . 130:000#000 
Adiantamento da garantia t.le 
2 o/o provinciaes á estrada 
de ferro de S. Paulo...... 70:7:S:SS81:S 6.279:9878274 

H. 382: lf.l211766 

RiQ. de Janeh o, em 4 d~ A~osto de 186!1. 

Jisco~~tle ti e llabol'ahy. 
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TAllELtA D. 

Dos credilos sufplemenlms c cxll·aordinarios abertos pelos Decs. n. •• 
4266, 4279, 4356, nu, 45\7' 4549, 4m' 4357 e 4358 de 
51 de Outub1·o e 24. de Novembro de 1868, 27 de Fevereiro, 23 
dtl Março, !i, l7, 24. c 25 de Abril de 1869 para o exercicio 
de 1868-1869. 

JUinisterio da ,Justic;a. 

§ 6. 0 Ajudas de custo a .Tuizcg 1lc Direito c 
.l\lunicipacs ..•......................•.... 15:000,~000 

lUinisterio da ltlarinha. 

§ 9.• Da talhão Naval .. .. .. .. .. .. • 77:218SOM 
§ 12. A1·senaes .................... 2.856:299802;') 
§ 14. Força Naval ................ t\.496:383Sil8l 
§ flS. Navios desarmados.......... 40:4248827 
§ 11l. llospitaes.................... 176:2/i.'S/Ilt!l 
§ 19. Reforma!lus................. 31:206899-i 
§ 20. Obras....................... 504:7608701 
§ 21. llespczas exti':IOI'dinarias c 

eventuacs .................. 2.t!::i0:072880ã 12.632:621$/HO 

Minlsterio d:' Guerr•:t. 

§ 2.• Conselho Supremo militar·, 
Juntas de Justi<:a e Audi-
tores....................... fi:J:721S260 

§ 6.• Arscnal's de guerra, arma-
zcns de artigos bellicos, etc. 6.187:1688017 

§ 7.• Corpo de saude e hospitaes. 1.71S6:gt118686 
§ 8.• Quadro do Exerciio ........ 31.·iM2:109S772 
S 13. Diversas despezas c cvcn-

tuacs ...................... 5.025:8218577 
Repartições de Fazcuda..... 157:2668060 M.672:93iSS372 

Jllnisterio da ;:azenda. 

§ 2. • Juros da divida interna fun-
dada ...................... 4.0::i8:93aSOOO 

§ 4.• Caixa da Amortisação c filial 
da Bahia. .. .. • .. .. .. .. .. .. f:J~:662HOOO 

~ 16. Desp~:zas eventuacs , sen!lo 
1.08t:6MS!S:S5 para differcn-
ças de cambio ••........... 6.87a:3768.tlí!S 

§ 17. Prcmios, desconto de bilhetes 
da Alfande~a, etr. .......... ~-320:000HOOO 
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S 19. Obras........................ 11J0:0008000 
Adiantamento da garantia de 

2 °/o prO\'inciaes á est•·ada 
de fer1·o de S. Paulo , na 
fôrma do Aviso do Ministe· 
rio da Agricultura de ilí de 
Junho de 1867 e do Dec. •· o 
2499 de 29 de Outubro de 
1859........................ Ut: 1178000 16.010:090$-Uã 

Ministerlo da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas. 

S !l.• Illuminação publica...................... HS:SlG$720 

1\io tle .Janeiro, em 11 de Agosto de :!.869. 

l"isconde de Itaboraliy. 

DECRETO N. iG1iG-m~ !f DE Ar.osTo nr: 1Rii9. 

Concede á com(Kmhia Paulista da estrada de ferro de .Tuu
diahy a Campinas, os mesmos favores de que goza a com:. 
panhia iugle1.a da t•str:Hi:l tlc ft~rro de Santos a .Jundiahy, 
eom a excCJlç:w da garantia de juros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar qne ~r, execute a 
segnin te Resolução tia Assembléa Geral: 

Art. L • Inca o Governo autorisatlo a conceder :'t t~om
panhia Paulista, da estrada tle ferro deJundiahy a Cam
pinas os mesmos favores concedidos á companhia in-. 
gleza da estrada de ferro de Santos a Jundiahy, com a 
excepção da garantia de juros. 

Art. 2. • Igual favor é concedido á companhia que or
ganisar-se para o prolongamento da mesma estrada de 
ferro da cidade de Campinas á do Rio Claro da Província 
de S. Paulo. 

Art. 3. • Ficão revogadas as disposições em con
trario. 
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Joaquim Antão fernandes Leão, do ~leu Cons~Iho, 
}linistro e Secreta no de Estado dos Negocws da Agr~eul· 
tura Cnmmercio e Obrai<Publicas, assim o tenha enten
dido' e faça executar: Palacio do Rio de Janeiro, em 
quatro de Agosto rlé mil oitocentos ~essenta e noye, 
quadragesimo oitavo da fhdependenc1a e do Impeno. 

Com a rubl'Íca de Sua l\lagestatle o Imperador. 

Joaqnim Ant,fo flernnndt·.~ LNlo. 

Chant:cllaria-mór tio lmperio.- .José Jfflf'liniano de 
Ale·ncar. 

Transitou em 9 de A~osto de l8G9.-André Anyusto 
de Padua Fleur!/.-Registrado. 

Publicado nesta Secretaria de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em 21 de 
Setembro de 1869.-0 Director Geral, José Agostinho 
.Jforei1'a Guimarães. 

DECRETO N. 16:ii- DE ·~ DE .\GOSTO Di<: 1869. 

Autorisa o Governo a rcadmittir no quatl•·o activo do' exerci
to o tenente coronel gracluatlfol Jo:io de Souza J.'agundês,-iio 
jiõsl.o em que foi refOI'lllarlo. 

H~i por bem Sanceionar e ;\l:m•lar que se e'tecute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. Unico. Fica o Governo autorisado a readmittir 
no quadro activo do exct·cito, o tenente coronel gra
duado João de Souza Fagundes no posto em que foi re~ 
fot·mado, revogadas as disposições em contrario. 

O Barão de Muritiba, Conselheiro de Estado, Senador 
oo lmpet:io, llinbtru e Sí.'cretariode Estado dos Negocios 
\la Guerra, a5sim o tenlu entnt•.li·lo e faça executar. 
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Palacio do Rio de Janeiro, em qu~tro t.lc Agoslo de mil 
oitocentos sessenta e nove, quadngesimo oitavo t.la 
lndependencia e t.lo Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Barão rle Jllw·itibt/.. 

Chance\laria-mút· do lmpcrio.- José lllartiniano de 
Alencar. 

Transitou em!} t.le Ago~to tlc i8H!J.-A.1ulre An7nsto 
dr Patlrta Flelti'!J·-Hcgistrado. · 

Puhlil:ado na Secretaria de E~tado dos Ncgodos da 
Guerra, em H de Agosto t.le 186!J.-Jilariano Carlos d11 
Sort:a Corrêa. 

DECllETO N. l(j;jg- DE H DE ..\GOSTO DE 1869. 

l..ll'termina que :ts tlisposic:iii!S 1!0 :~rt. 10~ 1!a J,ei 11. 0 3n tlc 19 
de Agosto de 1Ri6 sejãu oi.Jserva!las todas as vezes que se 
houver de fazm· rtuahtucr eleição de Elcitut·cs, Ju!zes de raz, 
ou Vl~readot·cs. 

Hei por bem Sanccionar e 1\landar que se cxe~ute a 
Ueso\ução seguinte da AsscmiJ\éa Geral : 

Al'l. i. o As disposições do art. 108 da Lei n: o 387 de 
i9 tle Agosto de 18í6 serão observadas todas as vezes 
que se houver de fazct· qua\quer(eleição tle'\Eleitores, 
Juizes de Paz, ou Vereadores, devendo suspender-se o . < . ,... " 
reerutamento em todo o município, ainda que a eleição (,_"'f" .. ', __ 
se fãÇãSõiilente em parte delle. 

Art. 2. • Ficão revogadas as disposições em con-
trat·io. · 

Pau\ino José Soarr.s de Souza, do Meu Conselho, l'li-
nistro e Secretario de Estado dos Ncgocios do lmperi _ __ '·· 
assim o tenha entendido e faça executar. Pa '- · D "~ ,~ .~ ,.,·-· 

~x\J"'- N, \..'\i.·- '··. 

E~\~
'1 c--'5 
I~ 
\ct) 
,. 

'·''- :\ 
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Rio de Janeiro, em onze de Agosto de mH oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Independencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magesladc o Imperador. 

Pnulino José Soares de Souza. 

Chancellaria-múr do lmpcrio.- José lllartinümo de 
Alencar. 

Transitou em l4 de Agosto de :l8li9.-André Augusto 
tlc Padua Jllcury .-Registrado. 

Publicado na Se1:retaria de Estado dos Negocio~ do 
Imperio, em 19 de Agosto (}C l8o9.-José Vicente Jorge. 

DECRETO N. Hir.i9-nE H DE AGosTo DE :tstm. 

Autorisa o Governo pata mandat· aceitar em qualquer I•acul
dade do Imperio os exames de preparalot·ios feitos na l'a
culdade de Direito do r.eeife pelo csttulante lllanocl Rodrigues 
de Carvalho Borias. 

Hei por bem Sanccionar 11 l\landar que se execute a 
Resolução seguinte da Asscmbléa Geral : 

Art. L o Fica o Governo autorisado para mandar 
aceitar em qualquer Faculdade do Impel'io os exames 
de prepara torios feitos na Faculdade rle Direi to do H.e
cife pelo estudante 1\lanoel Rodrig-ue~ ri e Carvalho 
Bol'ias, que marchou como voiuntario c ainda se aclra 
na guerra contra o Parngnay. ·- --·-- ·-

Art. 2. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do l\lcu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha cn tendido c faça execn ta r. Palncio do 
Rio de Janeiro, em onze de Agosto de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oi ta v o da Indcpcndencia. 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua lUagesladc o Imperador. 

l'•tulino Jor.t! Soares de Sou:a. 



LEGISJ,ATIYO. 

Chancellaria-mór do Imperio.- José lltm·tiniano de 
Alencar. 

Transitou em U de Agosto de :1869.-André Augusto 
de Padua Flem~y .- Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmpcrio, em :l9 de Agosto de 1.869.-José Vicente Jorgt!, 

DECltETO N. lfi!iO.- HE fl DE AGOSTO DE 18!i!l. 

Autorisa o Gol'(~rno para m:wllar a<lmillir a exame rias ma
terias do 1.0 anuo da Facuhlatle r\e Direito do llccife o es
tudante Antonio de Sou7.a Bandeira e outro. 

Hei por bem Sanccionar c 1\lan<lar que se execute a 
Resolução seguinte da Asscmhléa Geral: 

Art. L • Fica o Governo au torisado para mandar que 
seja admittido a exame das materias do :t.• anuo da l•'a
culdade de Direito do Hecifc o estudante Antonio de 
Souza Bandeira, uma vez que prove, como ouvinte, a 
frequencia exigida pelos estatutos da faculdade, e satis
faça a importancia da matricula. 

Art. 2. o E' concedido igual favor ao estudante 1\la
nocl da Trindade l'eretti, com as mesmas condições do 
de que se trata no art.igo antecedente. 

Art. 3. o Hevogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, fio .Meu Conselho, 1\li

nist.ro c Secretario de Estado <los Ncgocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em onze de Agosto de mil'oitocentos 
sessenta c nove, quadragesimo~itavo da Independcncia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

Paulino .To~,: Soal'cs de Son:rr. 
PART}; I J:! 
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Ghancellaria-mót· do lmperio.- José .Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em H de Agosto de t8ü9. -André At~gust(} 
de Padua Flettry. -Registrado. · 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio, em 19 de A!l"osto de 1869.-José Vicente Jorge. 

DECHETO N. ftiiH- DE H ))E AGIJSTO ))E t869. 

Autorisa ao G1werno a conceder um anuo de licen~:a, com os 
respectivos vencimentos ao H1·. João Jost\ Fcneira de .\guiar, 
),ente Cathcdratico da F;l<!Uhlatk d:! Bircito do Recife. 

Hei por bem Sanccionar c .Mantlar que se execute a 
Resolução seguinte da Assemblt'•.a Geral : 

Art. L o Fica o Governo autorisaclo a conceder um 
anno de I icença, com os resp1~cti vos vencimentos, ao 
Dr. João José Ferreira tle Aguiar, Lente Cathedratico da 
Faculdade de Direito do Hccife. 

Art. 2. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do 1\leu Conselho, Mi

nistro e Secreta!'io de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça e~>ecular. Palacio do 
Rio de Janeiro, em onze de Agosto de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oi ta v o da Indepen1encia 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jlrwli11o Jo~é Soare.~ dr. Son.:ra. 

Chanccllal'ia-múl· do lmpcrio.- Júsé 1Uarliniano de 
Alencar. 

T1·ansitou em .f.í de Agosto de 183H.-Andni Augusto 
de Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de E<>tado dos Negocios do 
lmperio, e:n Hl de Agosto de i859. --Josi Vicente Jo,·ge. 
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DECRETO N. {66j!-oE H DE AGOSTO DE 1869. 

Approva a l'~o concedida a D. Luiza Amalia Nogueira Aogelim 
e a outras. · 

Hei por bem Sanccionar e ~landar que se execute a 
seguinte Resoluflão da Assembléa Geral: 

Art. L" Fica approvada a pensão mensal de 60,)000 
concedida por Decreto de 17 de Junho de 18t18 a D. Luiza 
Amalia Nogueira Angclim, viuva do CapiLão da Guarda 
Nacional da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
Francigco Nogucir·a Angelim. repartidamente com as 
1ilhas deste, )} . Rita Nog-ueir·a de Oliveira c D. Maria 
Januaria Nogueira Angclirn; sendo esta pensão paga da 
data do mesmo Decreto. 

Art. 2. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do l\leu Conselho, l\li

nistro e Secretario. de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em onze de Agosto de mil oi locen tos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lntlepentlencia 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstarlc o Imperador. 

Paul i no José Soares de Son,;a. 

Chancellaria-mór do Imperio.-José Martiniano de 
AlencfW. 

Transitou em H de AgMto de 1869.-A.nrlré Allg11sfo 
de Padtta Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretada de Estado do~ Neg-ocios do 
lmperio, em 19 de Agosto de :1.869 -José Vicente Jorge. 
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DECRETO N. 1663- DE H DE AGOSTO DE 1869. 

Approva a pensão concedida a D. Dorothéa Sabina de Abran-
- ' ches Freitas, e a outra. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Hesolução seguinte da Assembléa Geral : 

Art. L o Ficão approvadas as seguintes pensões con
cedidas por Decretos de 27 de Junho de 1868: de 2(1,~ 
mensaes a D. Dorothéa Sabina de Abranches Freitas, 
viuva do Alferes do r.,.o B:ttalhão de Infantaria e Te
nente de commissão, Angelo :Manoel de Freitas ; e de 
601~000 mensaes a D. Ame lia Carolina dos Reis Nunes, 
viuva do Capitão do 18.° Corpo Provisorio de Cavallaria 
de Guardas Nacionaes, Manoel dos Heis Nunes. 

Art. 2. o E~tas pensões deveráõ set· pagas da data dos 
respectivos Decretos. 

Art. 3. o Uevogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, 1\li

nistro e Secretario de Estado dos N egocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
lHo de Janeiro, em onze de Agosto de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragcsimo oitavo da Independencia 

-f!' do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Pa ulino .Tosé Soares de Sou::a. 

Chanccllaria-mór :uo lmpcrio.-_José .Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em H de Agosto de 1869.-André Augusto 
de Padua Jllertry.-Uegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio, em 19 de Agosto de 1869 .-José Vicente Jorge. 

-·-
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DECRETO N. 166&,-DE H DE AGOSTO DE 1869. 

Approva as pensões concedidas a D. Rosa dos Santos Trindade, e a Ma
noel de 1\liraudc Teixeira. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L o Ficão approvadas as seguintes pensões con
cedidas por Decretos de 6 de .Junho de t868: de 60fl000 
mensaes a D. Rosa dos Santos Tdndade, viuva do Capi
tão de 43. o Corpo de Voluntarios da Patria Joaquim An
tonio da Trindade, e de t4í$000 annuaes ao grumete da 
marinhagem Manoel de Miranda Teixeira. 

Art. 2.• Estas pensões serão pagas da data dos respec
tivos decretos. 

Art. 3. 0 Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Minis

tro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendiclo e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em onze de Agosto de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lnd~pendencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Panlino José Soare.~ de Sonza. 

Chancellaria-mór do Imperio.-José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em H de Agosto de 1869.-André Augusto 
de Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio, em t9 de Agosto de !869.-José Vicente Jorge. 
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DECRETO N. HW~-DE H DE AGOSTO DE t869. 

Approva a ~o;.1o concrdida a D. !Jygina Francisca Meirelles. 

Hei por bem Sanccionar e .l\landar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. f. • Fica a pprovada a pensão concedida por De
creto do t.• de Julho de !808: de 24~000 mensaes, sem 
prejuízo do meio soldo, a D. Hygina Francisca Mei
relles, mãi do Alferes do exercito e Tenente em commis
são do 7. • Batalhão de Infantaria, Conrado Gonçalvr.s 
Meirelles, morto em combate. 

Art. 2. • Esta pensão será paga desde a data dores
pectivo decreto. 

Art. a.• Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do ~leu Conselho, ~li

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em onze de Agosto de mil oitOC!lntos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Independencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua ~fagestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Souza. 

Chancellaria-mór do Imperio.- José Jlartiniano de 
Alencar. 

Transitou em t4 de Agosto de !869.-André Augu.~to 
de Padua Flsury. -Registrado. 

Pub!icado na Secretal'ia de Estado dos Negocios do 
lmperto, em t9 de Agosto de !869.-Josd Vicente Jorge. 
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DECRETO N. 1666- DE H DE AGOSTO DE 1869. 

Approva as pensoes coneedidas a Joaquim Nunes da Silva 
e a outros. 

95 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L o Ficão approvadas as seguintes pensões con
cedidas por Decretos de 8 de Julho de 1868: 

Pensões dia rias : de ~00 réis aos soldados do 27. o corpo 
de voluntarios da patria Joaquim Nunes da Silva, do 
29. 0 dito Jacintho Alves da Silva, do 3L0 dito Manoel 
José das Virgens e Antonio José Dias da Silva, do 32. o 

dito Manoel Francisco da Silva e Francisco da Costa 
Santiago, doM. o dito Pedro Joaquim de Santa Anna, do 
35. o dito José Luiz Antunes, do 37. o dito Antonio Maio, 
Jacob Mariano, Benedicto José de Brito e Miguel Fran
cisco da Costa, do U. o di to Manoel João do Nascimento 
e ManGel I<erreira dos Santos, do ~2. 0 dito Rosalino Be
zerra de Menezes, do ~3. o dito Antonio Ferreira da 
Silva, Gabriel Archanjo do Nascimento e Fortunato 
José, do ~5. o dito Manoel Bento de Lima, do ~6. o dito 
Honorato Pereira de Santa Anna, Evaristo da Silva 
Praia e Isaías Barbosa da Gama, do ~7. o dito Manoel 
Crescencio da 1\lotta, do ~!).o dito Severino Ferreira 
·Bcmbem c Julio Garrides Feio, do n2. o dito Antonio Al
ves da Silva c Eliscu Machado da Ct·uz, do Lo batalhão 
de infantaria Leandro Bispo do Nascimento e Manoel 
José de Araujo, do 2. • dito Archanjo 1\ladureit·a Cam
pos, do 3. o dito Cypriano Manoel da Rocha, do 7. o di to 
Salvador Marinho tia Trindade, do H. • dito José Ave
Uno dos Santos, do H). • dito Miguel Luiz de Araujo, 
do 16. o dito Marcos Ferreira Lima, João Pereira de 
Souza c José Narciso de Carvalho, do t8. o corpo de ca
vallaria da guarda nacional Manoel Joaquim de Santa 
Anna, do 23.0 dito Haphacl Pedro Indio da Silva, e do 
ts. o corpo de caçadores a cava li o João Vaz. Bragança ; 
de 500 réis aos cabos de esquadra do 15. o batalhão de 
infantaria Deolindo José da Costa, do 31. o corpo devo
luntarios da patria Pedro Galindo da Silva, do 46. o dito 
·Manoel Marinh<l da Rocha, aos anspeç.adas do 15. • ba· 
talhão de infantaria Florencio Xavier de Santa Anna, 
do corpo de pontoneiros Jo;~quim Francisco Ramos, e 
do 36. o corpo de voluntarios da patria Justiniano An
tonio Corrê~; de 600 réis ao sargento ajudante refor
mado do batalhão de engenheiros Tito Cassio Arão da 
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Paixão Rocha c ao 2." dito rio 49. • corpo de volunla~ 
rios da patria Renova lo da Costa Coelho. 

Art. 2. o E~ tas pensões serão pagas desde a data dos 
decretos que as conccdêrão. 

Art. 3. o Rcvogão-sc as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, l\li~ 

nistro e Secretario de Estado dos Ncgocios do Impcrio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Pala cio do 
Rio de Janeiro, em onze de Agosto de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragcsimo oitaYo da Independen
cia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestaclc o Imperador. 

Jl,wfino José Soares de Son::a. 

Chanccllaria-mór do Jmperio.-.Tosé .111artiniano de 
Alencar. 

Transitou em H de Agosto de f869.-Andd All(JIISto 
de Pa(llm Flenry.-Hcgistrado. 

Publicado na Secretaria ele Estado dos Negocios do 
Impcrio, em 19 de Agosto de 1869.-José Vicente Jorge. 

--·-

DECRETO N. Hiü7-DE H DE AGOSTO DE 1869. 

Approva as pensões concctlitlas a Innoccncio Corrca c Olivcim, e 
a outros. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1. o Ficão approvadas as seguintes pensões, con
cedidas por Decretos de H de Julho de :1868: 

Pensões diarias: de 400 réis ao soldado do 8. o bata
lhão de infantaria Innocencio Corrêa e Oliveira; de 
üOO réis ao cabo de esquadra do 27.0 corpo de volunta
rios da patria Reynaldo dos Santos Mattos; de 600 réis 
ao 2. • sargento do 1. oba talhão de artilharia a pé An to
nio Augusto Cesar de Lima. 
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Pensõeg mensaes: de t8,~000, f'Cill prejuízo tio mrio 
~oluo, ao Alfert~s tio 21." batalhão de infantaria João 
Lopes Gonçalves Palorga; de ~L)tlOO, sem prejuízo do 
meio soldo, ao Tenente tla arma de infantaria Lauren
tino Pereira tle Vasconcellos: dn12.)00tl, n•partitla
meult\ a D. Carolina Joi;ephina dos Santo~ e IJ. Fdi
rissima Eugt~nia tloii Santos, irmãs tio Tenrule tlo :1:1. o 

corpo tlt~ volunlarios da palria João Apoliuario dos 
Sautos, morto etn comhalP; de li0$0fD ao Capitão ho
norario do w~rreil.o Joito EsteYes de Freitas, invalitlo 
em eonst'tJUencia de ferimt~Htos rt'ecllidos em combate; 
e lina\menle igual rpwntia a D. Gnrtrudes Clemenl.ina 
dn Siqueira Campos Ht•houça~, vi uva tio C:•pi liio do 2!}. o 

·eorpo de voluntario . .; tia pal.ria Eloy l't·n~ira HPhour;as, 
f.tlleeitlo Clll consr•tpwnria de mole;;lia atlrfuirida em 
·ca 111 panha. 

Penf'ão auntwl: de t!H/!000 ao imperial m:n·inlteiro 
fk J. a r.lasse 1\l:i<lreiJ,.; da Fonseca, inv:.tlitlo em COill
La !.<~. 

A 1'1.. 2. o Es la<; prnslir.s St'riio p:1gas desde a da I a das 
f'OI!Cl':;~(H~S. 

Art. :J." Ilc\o~iio-se as disposiçiks em r.onlrario. 
Paulino .Jost'~ Soares tln Sonz:1, do \!1~11 Conol'lho, !\li· 

nistl'O n Serrrlario de l!:~tatlo do.;; Nr,gorios rio Imprrio, 
:1ssim o lenha t•ntt•ntlitlo ~~ fara <~xnt·.nlat·. P:llacio do 
Hio tln .Tanriro, <~lll OIIZ•~ til' A·~oslo tle mil oil.ort•nlos 
<>Pssl'nla n novl'. quatlra~•·simo oitavo da intlr~pmtdt~ll
ria r do lmpel"io. 

Com a ruiJrica de Sua Magcst:~dc o Imperador. 

/
1mtTiuo .Jo~d SrmrrR dt• So11 :". 

f.hanrclli.!ria·mür do Impcrio.- .lo.~é Afartinia1w dt! 

Alencar. 

'!'t·ansilou em H de Agosto rlt~ 18fm.-:tnrln! .-iu.'}nsltJ 
df. Padwt Flrury.-Hogistrado. 

Puhlicado na Scr:t·ctat·ia de Estado dos Negocios do 
Jmperio, em J{) 1le Agosto de !86fJ.-Jost: Vicealt! Jory•·. 

P.IIITF: L 
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DECRETO N. tGG8- DE H DF. AGO~TO DE J8fi9. 

Approva as ~eosDes concedidas a Manflel José Fnnnndes, e a outros. 

Hei por bem Sanccionar c :Mandar •JllC se eHrule a 
Resolução seguinte da Assem bléa lieral : 

Art. 1. • Ficão approv:Hlas as seg-uintes pensões, con
cedidas por Der. retos de 29 de Abril de f8H8: 

Pensões diarias: tle 400 réis aos soldados do o.• rorpo 
de voluntarios da patria 1\lanol'l Josi~ Fernanrks, e do :10 ... 
dito Antonio José Soar!'s ; de 500 rt'is aM cabos dr P~qu:~
dra, do 36. • corpo de volnn ta rio~ da ra I ria Jo~r' llia~ Car
neiro Borges, e do 51." tlito Simplirio José tle OliYI'iJ·:~. 

Pensões mrnsar's: de :wr,ooo n D. 1bria JoFi' ún
teno Butte, viuva llo AlfPrl's do eoq1o de Yolunt:nios 1la 
patria da província do Rio Grande do Sul, Vielnriano 
Centeno Butte; de üO,~COO a D .. Maria Anl!rlir:~ llndri
gues Cidade, vi uva do Capitão do (i." rnrpn df' r:nu lia ria 
da guarda nacion:~l da provinci:~ do Rio Grande do Sul, 
João Baptista de Azambuja Cidade; de i!nwl qnanli:~ :l 
D. Carlota Coelho tla Cunlw, vinva do C:~pilão doti'L" 
corpo de voluntarios tla patria Francisco dos Santo~ 
Silveira. 

Pensões mcnsacs, SI'Ill prrjnizo do mrio >nlrlo: n n. 
:Maria da Conceição Pinhcít·o l'assos, ''inn !lu Trnc•nl•' 
do 2. 0 hatalhão de infantnria Franrisrn Flme'nc·inl'i
nhciro Passos, a de 2HOCO; n IJ. l\Iarin Caroliua Lf'nl 
Ferreira, viuva rloCapiliio do2." 11atai1Jão de inf:mlaria 
(anuído Leal Ferrrir:~, a ele :l01)0CO; por dt·•Trtos 
de 2 de 1\l:!io de 18{i8 a Fr<'neif<ro ela Cost:~ l;on
•;alves, pai do Alfer•·s do !~i .... I'OI'JlO tlr volnn la rios da 
patda Flavio da Costa Qul'iruz, a de :WbOOO i!.(ual 
ao soldo tlaqnella patente: a D . .Justina Hosa el:l Con
ceição 1\lonteiro, mãi do Capiliio tln Hi. • rorpn prn
visorio de cav:~llnria ela guarda narinn:ll Domin.Q·ns 
Ribeiro dos S:~ntos 1\Ionll'iro, a de :!0,~000 sem pn·juizo 
do meio soldo que jú pcrcellc como vinva. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas tias datas dos re
feridos decretos. 

Art. 3. o Ficão revogadas as disposições em con
trario. 

Paulino José Soares de Souza, elo llru Comclho, 1\ri
nistro c Secretario de Estado dos Negocios do lmpcrio, 
assim o tenha entendido ~~ faça executar. Palacio do 
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Rio de Janeiro, em onze tle Agosto .de mil oitocentos 
sessenta e n~ve, quadragesimo ottavo da Indepen
dencia e do lrn pel'io. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Paulino José Som·es de Souza. 

Chanrellaria -múr do Imper i o.- Jo.çé Martiniano de 
A/l•nrar. 

Transitou em H tle Agosto dr, l8ü!l .- Andl'é All!JII-~fll 
d1· 11atlwl Flew·!f.- H·J~istratlo. 

Puhlieat.lo na Se•Tnlari:t dr, Eslatlo tio~ N1•gocios tio 
lmperio, 1~111 :1!1 de Avosto tln JHii\1.--Jost' l'icettle Jor!J''· 

DECRETO N. HlG!l- nr.: H OF. M~osTo nr.: 1813!}. 

Appro,·a a~ pen~ilcs concedidas a Deodato Luiz Francisco Moutr.iro, 
e i1 D. l\laria llcnriqueta de Sl)ulo Gontlim. 

Hei por bem Sanccionar c i\hmlar que se cxecu te a 
Resolução seguinte ela Asscmbléa Geral : 

Art. t.• Ficão approvatlas as seguintes pnnst)t~~ t:on
ccdidas por Decretos tle H> de Abril de I8ü8, de IH,> 
annuaes ao imperial marinheiro de l. • classe Deod:~ to 
Luiz Francisco Mon tciro ; tlc 18 do mesmo mnz, d•~ 
391)000 mcnsacs, sem prejniw do meio :-oJdo que possa 
lhe competir, a D. ~fJria Henrique ta de Souto Gondim, 
viuva do tenente do exercito c Capitão de commissão 
Antonio Dionysio de Souto G.-..ndim. 

Art. 2. o Estas pcnst1cs serão pagas rla 1lata dos res
pectivos decretos. 

Art. a. • Hcvogão-sc as disposiçiirs em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meú Conselho, ~li

nistro c Secretario de Estado dos Ncgocios do Imperin. 
:tssim o tenha ent~mlido c faça executar. Palacio do 
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Rio de Janeiro, em Gnze ue 1\gosto de mil oitocentos 
~essenta ª nove, qua<lrage~imo oitavo da indepen
dencia c uo Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Pattlino José Soares de Sott.=t~. 

Chance\laria-mtir do Imperio.-Jo.~t! .Mnrtinirtno tlc 
A tenra r. 

Tr·ansitou em H de Agosto de l8ü!l.- André illi!Jitsto 
de Patlnn Ji'leury. -Hegistrado. · 

PublicallO na Sr.cretaria tle Estadn rlo~ Negocios tlo 
lmpcrio, em Hl de Agosto llc l8H9. --Jo.~é Vicc1ttc Jorac. 

DECRETO N. Hi70- DE u DE AGOSTO DE l8ü9. 

Approva as pensões conrcditlas a Antonio Jnsé dos Santos, c a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguiu te da Assemhléa Geral: 

Art. l. o Ficão approvadas as seguintes pensões con
cedidas por Decretos de 3 de Junho de 18~: de 400 
réis diarios aos soldados, do 32. • corpo de voluntarios 
da patria Antonio Jo~é rios <.;antos, do 44. • Honorato 
Dias Furtado, e ao soldado reformado Valcrío Ferreira 
de Souza; de 18$000 mcnsaes a Faustina de Oliveit·a 
Jardim, viuva do sargento quartel-mestre do extincto 
t4. o corpo de cavallal'ia de voluntarios da patria Salo
mão Gomes Jardim; de 21~000 mensacs, sem prejuízo 
do meio soldo, a D. Honoria Rodrigues da Cruz, viu va 
do Tenente do 4. o batalhão de infantaria Ludgero 
Braulio da Cruz ; c de 8~;)000 mensacs, igual ao soldo 
da patente de Major a D. Maria Paulina da Cunha, viu
va do Major em commissão Estevão Caetano da Cunha. 

Paragrapho unico. Fica tambcm approvada a pensão 
de 53~5W mensaes, sem prejuízo do meio soldo de 6~480 
que lhe compete, concedida tambem por Decreto de 3 
de Junho de !868 a D. l\laria Etelvina de Lima Albu-
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querque Mello, viuva do Tenente reformado do exercito 
e Capitão de voluntarios da patria Volcsio de Albuquer
'IUC Mello, a que fica c!Pvada a de 4.2~000 mensaes que 
lhe fôra concedida por Decreto do ~2 de Abril do HW!;
mo anno; devendo esta pensão ser paga da data do· pri
meiro decreto de concessão. 

Art. 2. • Estas pensões serão p3gns da!; datas elos. rrs
pectivos decretos. 

Art. 3. • Revogão-seas tlisposições em rontrario. 
Paulino José Soai'l'~ de Souza, do Mt~u Cnnscl11o, ~li

nistro c Secretario de Estado dos Ncgocios do Impedo, 
assim o tenha cntend ido c faca cxecu lar. Pa lacio do 
Rio de Janeiro, em onze de Agosto de mil oitocentos 
sessenta c nove, quadragcsimo oitavo da indrprn
dcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcst.adc o Imperador. 

Panlino Jo.~rf Soar r.~ de Sou ::a. 

Cha ncdlar ia -mó r do Impcrio. -Jose Alartinia11o li•? 
Alcnca/'. 

Transitou em 1'1. de Agosto de 181i!l.-Jndré Angu~lo 
de Padurt Fleury .-Hegislrado. 

Publicado na Secrctal'ia de Estado dos Negocios do 
Impe1 io, em 1U de Agosto de 1869.-José Vicente Jor!JI'· 

DECHETO N. lll71-DE 11 DE AGOSTO DE 1869. 

AI1prova as lll'mõcs. cuuccllid;ls a :\Inuucl do Nascimento, c a 
outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Hesolução segu inle da Assembléa Ge!'al: 

Art. 1. • Ficão appt·ovadas as se!!'uintes pensões con-
cedidas por Decr·etos de 20 de Junho de !868: ,:-.~:""'"--:· 

Pensões diarías_: de 500 _réis ao anspcçad ~)\"~~ C!\?..1 ·~f?· 
co1·po de voluntanos da patna l\lanoeldoNa:. !:_~«~?·c · 
ao cabo de esquadra reformado Josú l\larlin· .~,~nlim. 

r~~ . 
\i Q.) ... ,. 
~~-. ·-·-:.·' , .. 

/ 
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Pensão mensal : de :m.~ooo a D. ClemPncia 1\laria tfe 
Jesu:;, mài tlo Alferes de com missão l:a111Jirlo Jo:ti}Him da 
Silva. 

PensõPs annuars: dn 8~r'\0DO ao grmnet.e Zdt•rino 
Antonio l\lanoel ; de 1: 728/)flOO, repa r tidamenl r, :·wrn 
prejuízo do monte-pio a IJ.l\Jaria Luiza r! e Uma, D. l'au
lina Guilhcrmiua de Lima e O. Marianna Guillwrmina 
•I e Lima, lillus do Chefe de Di v i são Antonio AITonso 
Lima. 

Art. 2. • Estas pensões serão pagas lla data dos rcs
pcr:ti vos decretos. 

Art. a. • l~evogão-se as rlisposi1;i"ie., em contrario. 
Pa ui in o José Soares 1lo ~onza,. do 1\lcu Conselho, Mi

nistro c Sct.:retario rle Estarlo dos Negodos do lmperio, 
assim o tenha ente111lido r Lu:a C"<rcntar. P.llado do 
Hio de .Janeiro, em OH:t.e de A~oslo de mil oitoeentos 
sessen La c nove, 'Iltadragesimo oi ta v o tia IndepcnrleHt.:ia 
e do lrnpcrio. 

Com a rubriea de Sua 1\lagcstadc o Imperador. 

J>artlino José Soares de Sou::a. 

Chanl'ellaria-múr do lmperio.- José .Martiuiano de 
Almmr. 

Tran~itou em H de Ago:>lo de 18G!l.-Anrln! Augusto 
tle l'arlttn 1-lt'UI'!J.- H1·~i~trado. 

Publicado na ~e1:rclaria do E;;I.;HIIl do~ ~Pgo1~ios do 
Jmperio, em W de Agosto de ll)til.l.-Ju:w ricCI!le Jurgc. 

DECRETO N. lüi:!-oE 11 Dt; .\1;osro DE l85fJ. 

Appro,·a as l?eusües concedida' a .Joao ~cpomuceno Baptista, e a outrcs. 

Hei por bem Sancc:ionar r l\lanrlar que se execute a 
Resolução seguinte da A~sembléa Geral: 

Art. L" Fieãoapprovadas as seguintes pensões con
cedidas por Deernlos de 1:~ dn Junho de 1868 : de -iOO réis 
rliarios ao soldado do ~.a batalhão de infantaria João 
Nepomuceno Baptista; de 181)000 mcnsaes a D. ldalina 
llaria da Costa, mãi do 1," cadete sargento vago-mestre 
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tlo eorpa de pontoneiros Victor C1rtioso tia Costa; de 36~ 
mPn~acs a D. Manoela Joatruina tia Silva, mãi do Alferes 
du ~i." corpo de vuluntado,; tla patria JoatJnim Manoel 
Jc Almeida Torres; de ti01)000 mtmsaes ao Capitão do 27. o 

lêUI'[lO <tn volt111larios da p:ttria U.mto Augusto de AI
uwida Bientlo: e tle i21)000 rncusaPs, sem prejuízo do 
uwto soldo, a D. Frandsca Cantlitla tla Silveira Cardoso, 
viuva do Major tlo 1~" batalhão tle iufantaria João An
tonio Cartloso; scutlo estas pensões pagas da data dos 
respectivos decretos. 

Art. 2.u ltevo;;ão-se as disposições em contrario. 
Paulino Jo,;é St,:ll·es tlc Sotl7.a, do Meu Conselho, Mi

nhtro e Secretario tle E~tado dos Neg-ocios do Imperio, 
a~sint o tenba enterulitlo c faça executar. Palacio do 
Hin tle Janeiro, em onze tlc A~osto de mil oitocentos 
ses,;enta e rtove, quatlragesimo oitavo da Independencia 
e tio lmperio. 

c~m a rulJrica tlc Sua ~lto!;CSla1c o Imperador. 

l'auliuo José Soares de Son:;tt. 

Cha:u·.el!aria-múr Llo Impcrio.- Jo~J Martiniano de 
Almwr. 

Trausilou em 11 tlc A'Iosto de l8G!}.-AnrlrJ Allfllt8to 
1(1: l'tt'ln:t F/t:;try.-Hc'g·istraLio. 

l'tthlicatlu na Seactal'ia de E~tatlo tios Negocios llu 
lnperiu, em l\J tle A;osto ue l8U!J.-Jo~é Vicente Jorge. 

----
DECRETO N. W73-D2 u D" AG:J5TO DI-: 18ü9. 

Approva as pensões coucetlidas a Dalbino Rodrigues de Andrade, c a 
· outros. 

Hei por bem s~mccionar e l\l.rntlar que se C'{CCute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. t. • Ficão approvadas as seguintes pcn~õe;; dia
rias concedidas por Decretos de lO de Junho de 1868: de 
~00 réis aos soldadosdo 23." cor·po de voluntarios da 
patria Balbino Rodrigues de Andrade, do 26. • Manoel 
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Pereira da Silva, do 28. o llcnrirJliC uonça lvcs de Araujo, 
do 29. o João Alves Pinto, 1\tanocl Balbino de Moura 
c Manoel Joaquim do Valle, do J3." .José Franci:>.ro do 
Nascimento, do 34,.• .Manoel Hito do llosario, llermc
ncgildo Luiz Feneira e Jo>;é Francisco de l'aulo, t!Ü' 
36. 0 Vicente Ferreira lU beiro c Jo-:é l\Iarcos Uotlri'!·nns, 
do 41. 0 Emiliano Gomes da Silva, do ~2.• l\aymnndt~ 
José Bcssa, do ~1. o Manm•l Yircnle Ferreira e 1\l<t nud 
l''lorcncio da Silva, do lt1. • .João Antonio llodri,'!"lll~~ 
Amorim,uo4,7. 0 Antonio Coelho Yi;nma, tio 48." 1\la
noel 'fhomé Barbosa, do 1,~). •· Flort•nciu Gont;a I' cs lhn
tlcira, do 52." Claudio Alves dr, Olivrir:1 P:u·anhos, e 
tio rll. • Antonio Joaquim dos S:mtos, do 12." rorpo tlt~ 
carallaria da guarda narion:d uo llío Grantlt' tio Sul Ft~
liciano Gonc:drcs llilwiro. tio l." halallião tlr, arlillt:t
ria a pé Fráncis,·o Jo~i~ Pereira, Jo:ttptim .Manol'l Ft··· 
lippe e João Quintino do 1\maral, do 1.• batalhão 
de infantaria Ycnlnr.l Cnnh c Rtmrdit'lo Anlonio 
José, tio 2. o Ma nol!l Fra ncist:o Per c i r a, do 7." 1\Iarcns Ma
thia!l da Costa, do S." Leantlro .José Hoclri.l.("urs c ,\lt-ihia
des de Bittcncourt ~ dt' ;jOO ri·is aos ausper;atlas, do 'lli." 
corpo de voluntarios tia palria 1\-Ianoel .Josú de s:·, Va·· 
lcnça, c do corpo provisorio de artilharia tlt~ rolunla 
rios da patria ·vicentt~ Bantlt•ira dos Santos, ~~aos r·atw:~ 
tle rsrJuadra do 27." corpo de volun ta rios da pa tria Pom
pi:~no 1\luniz B.arrcto, do :17." PPdro Frauci~w tln Jpsns, 
do ~2. o Superei no [i'ranrisco das Cl1agas, do '1,3." Jos& 
Escquiel dn Silva, do 'li." .Jo:in FPrTcira dr .Mendonca, 
e do f2. o corpo de carallari;~ tia ~··uartla naeional do H in 
Grande do Sul Vcnancio Luiz da Hocha; 10 forrir.l re
formado do :Hi." corpo dn volnnt;~r·ins da patria Sim
plicio Jovino da Cruz; n tln fiOO rt'•is ao 2." sargento do 
H." corpo tle t'at;atlort•s tle volllnlar·ios tia patria .Mauoel 
Hodrigurs Barhnsa; todos invalidados em rombatc. 

Art. 2. • Todas estas pensões serão pagas d.a da ta dos 
mesmos decretos. 

Arl. 3.0 llerogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do 1\leu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estarlo tios Negoeios do Iuqwrio., 
assim o tcnh.1 entendido c faça executar. Palaeio do 
ltio de Janeiro, em onze rlc A~osto de mil oitocentos 
sessenta e nove, fJUatlragcsimo oilaYo lia lndependruria. 
c llo Imperio. · 

Com a ruhrira de Sua 1\lag-cslatle o Imperador. 

l'llnliuo José Soares de Sott:tt. 
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Chan cellaria -mót' do lrnp"rio.- Joçé JJ~rt/'tinimw rlr 
Alencar. 

Transitou em H de Ag-osto de I8mL-Jwlré .4ttfJit.<lrJ 
de Pwlua Flenry.-Rcgislrallo. 

l'nblieado na Scr:retaria fie E~tado dos Neg-ocios tio 
lmperio, em tU lle A~~oslo de H!U!l.-Jo~c' Vicente JOI'IJl'. 

l>EGilETO N. HiH- D" 11 JJl': AüOSTO IJE IHtU. 

Appruva as PC:lsiks cu.Icediua; a .Joau llcmanlu tlc Oliveira, 
' c a outros. 

Hei por hem Satll~donat· e l\land:11' que se execute a 
Hesoltu~,io seguinte da A,;semhléa Geral: 

Art. L" Fieão approv;ulas as segnintes pensões 
concedidas por Decretos de 4 de Julho de 18ü8: 

§ L• Pensões tliat·ias:lde ft-00 réis, aos soldados do 27:., 
rorpo de voluntarios da patria Joiio Bcmartlo de Oli
veira e Jo;io Alves rle 1\laeetlo, do 2H. o dito Luiz tla 
Fraw:a Corrôa, Llo 31. o dito Jo,é Silvcrio de Souza c 
Joaquim Gonçalves de Mattos, t.lo :12. o dito Frederieo 
M_anocl Gnillwrme c JoJo .\postolo Evangelista, do 3'J:. o 

dtto l\fanocl Athanasio d1~ Santa Anna c JoJo Gualbcrto 
Pinheiro, do :n. • LÍilo JUa,imo .los(~ de Olivdra, 1lo 
11. o di lo 1\b.noel llomíim N e r es dos Santo~. do r~:L o LI i to 
José Francisro do Nasdnwnlo, do !ü o dito llernanlo 
Horta, do 47 ."dito Lourcnc:o Ferreira tlos Santos, do 
~8. o dito l\fanocl Victm· Üobcrto, do ri2. o dito José 
Francisco de 1\loura, doU." batalhão de infantaria l\ta
nocl Fernandes da Silva, do HL o dito Lucio Jo;;é de 
Souza, do iü. o dito Innoccncio Januario da Silva, do 
:l'l,." corpo de ca valia ria da guarda na c i o na I Boaventura· 
Gonçalves Dias, do corpo de pontoneiros Antonio Anis, 
e ao corneta do 3. o hatalhãode infantaria João Baptis
ta Cordeiro·, LI e riOO réis aos cabos de esquadra do ~fi. • 
corpo de voluntarios da pa tria 1\hnoel A velino E van
gelista, do 1~. o rorpo de t:a\'allaria da g-uanla nadonal 
José de Souza 1\lachado, do 8. • balalltão Lle infantaria 
Francisco l\Iaciel de Carval!>o, do corpo de pon touciros 

PAII'fE I. H 



106 ACTOS Dll l'OilF.n 

Jo1·ge B~cco, do3L" 1:orpo de voluntarlo~ da pati·ia Tra
jano!lanocldos Santos, do:S." corpo de cavallaria da 
l!Uanla nacional Luiz Corsete Hoso, e ao eabo de esqua
dra voluntario da patria, atldirlo ao IH.• batalhão de 
in f a 11 ta !'ia Antonio José Fc1·nantle;; ; 1ln 600 t·éis aos L •• 
sargentos, do4:1.• corpo dt) vnluntarios da patt·ia João 
Teixeira uc Cai·valho, do '1,7." dito Manoel Antonio t.la 
~ilva,do;.i2."ditoBllllC<lielo Josú dosSantos, aos 2.•• 
s<lrgentos, do '1,9.• dito Manoel Antonio de Carvalho 
Senano, c do ;}'t,."dito José Hotlriguesda Costa. 

§ 2.• Pensões nteHsa,~s: 111' :w~~· t'l'[lar·t.itlamcnte, a D. 
Anna lklphin,, 1la C11nha Barhor.a e D. 1\faria Lconor da 
Cttll h a llarhoza. irrn:is do A I ft•r''" do n"Cnrd to Alouso tia 
t~unha Barhoza~ morto e111 wrnhat.e, P til' ()0,'(, tambenl 
repartitlarnentc a D. \larianna Joaquina rle ~lattos eD. 
Mar ia Frandsra de l\fa tios, inu;is do C1 pi tão do 25. • 
corpo de volunLarios da paLri<~ .Manoel Joa<JUÍm de 
)lattos, falleeido no w.;ernto em operações no Pa
r.lguav. 

Art~ 2." Estas pcns<icssr·rão pagas desde a data dos 
J) ~eretos qno as concedt'rão. 

Art. 3. • Hevogão-se as tlispos içõcs em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

ni~tro e Sr>t~rclar-io rle K;tado dos Negodos tio lrnperio, 
:.a.-;,;im u Lenha entendido ~~ far:a executar. Palario do 
Hio tle hll:'iro, em OllZC de x.~os'to de mil oitoerntus 
se~scuta e Hove, t[Hadragl':>irno uilaro da Indepeullenda 
c do Impl'rio. 

C J!ll a ru!Jri1:a de Sua ~l:t•!r• . .;L:ule o l:nperadur. 

C!tanr·,~II:Jria-mót· tio I:npt:I·iu. -Jos,• Jlartinü11to de 
.Alcncl/1'. 

Transitou em I 'J, de A~osto de 18G9.-.lntlré Augusto 
de Prtrlu.rt Fleury.-1\egisLrado. 

Publicado na Sxretaria de E>tado dos Negocios do 
Impcrío, em 19 de Agosto de 1869.-José Vicente Jorge. 
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DECRETO N. 1675-DE H DE AGOSTO DE l8UU. 

Eleva a pensão con~edida a Arsenio Dclca•·pio Velloso tia 
---- Silveira. 

Hei por bem Sanccionar e ~bndar que se execute a 
Hesolução seg·uintc da Assembléa Geral: 

At·t. t. • A pensão de 600 réis diarios concedida ao 2. o 

sa•·~rnto do extincto esquadrão decavallaria da Bahia, 
A r~en i o Dclcar pio Velloso da Silveira, por Dect·eto tln I :J 
de Abril de 1867, e approvada pelo Decreto Legislativo 
u. 1'1,139 de 2i de Setembro do dito anno, lica elevada, 
dt• ··ouformidade com o Decreto de ta de Fevereiro de 
18ti8, a 315h200 annuaes, que, reunidos ao soldo de 
111>$800 tambem annuaes que percebe como 2. o sargen
to reformado, perfaz a quantia de l!32$000 annuaes, 
equivalente ao soldo da patentll de Alferes em eommis
são, que occupava o agraciado quando recebeu os fcri
nwntos. 

Art. 2. o Esta pensão será paga da data tio Decreto de 
t:J de Abril de 1SU7. 

Art. 3. o Hevo~ão-sc as disposições em contrario. 
Paulino Jost~ Soare~'> tle Souza, do l\11m Consrlho, Mi

ni~tro c Secretario de E>tatlo dos Negocios tlo Impel'io, 
assim o tenha en tentl ido c faça rxecu ta r. P;tlacio do 
lHo de .Jauoiro, em onze de Agosto de mil oitorcntos 
sessenta e nove, t[ uatlragcsimo oitavo da lmlepcndcucia 
c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua :Magcstadc o Imperador. 

Pa1tlino José Soare:; de Son:a. 

Cha nrclla ria- múr tio Impcrio.- José .Uartirúano de 
A fmcar. 

Transitou em H ele Agosto de 1869.-Anrlré Angusto 
de Pad1~a Flem·y _-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
Imperio, em 19 de Agosto de 1869.-José Vicente JorfJC. 



tOS ACTIIS IHI I'OOEII 

DECRETO N. 1676- llf: H DE AGO~TO DE 1860. 

Autorisa o Govu,w para cou.~e!lel' carta tle n:llut·alisação tlc 
citlatlão brasileiro a Ilcrmauo Franco tlc 1\latlos, c a outros. 

Hei por bem S:mccion:u· c Mandar rJUC se cxe<:utt~ a 
Hesolução scgu iute ria Assemblría Gera I: 

Art. 1. o O Governo é autorisatlo para concctler carta 
de naturalisação de cidadão brasileiro aos subditos por·
tuguczcs, Hermano Franw dP l\hllos e João das Neves 
Bernardo Feneira Gonçalrcs, resitlcntes na Provinda 
de S. Pedro do lHo Graud!.! do Sul; :Manoel Corrêa da 
Trimladc, resitleute em Itajahy, da Província de Santa 
C a tharina; An lon i o Josó Ft~rTt~ira e Jost'J bla rt ins de Sou
za Vianna, residentt'S na Prm·incia de S: Paulo; José 
Pereira Taveira de 1\Iagallrães, Francisco José de Souza 
.1\larques, padre José Narciso da Silva Soares tln Alher·
garia, Autonio Pereira de Leão, Antonio Teixeira Dias 
de Canallio, José Teixeira Dias de Carvalho, Antonio 
Teixeira de Souza Le;io, Joiio Teixeira de Souza Leão e 
João Teixeira de FrPitas, resitltlnte~ em Itabira, 
tla Província de .Minas Geraes; Antonio Gomes da 
Silva Avintes, rcsi,Jentc na Província do Rio de 
Janeiro; Damião Pinto da .Silva, no l\Iunicipio de 
Magé, José da Hosa 1\lachatlo, no tle Pirahy, Luiz 
l;rancisco Valeutim, no de S. João da Barra, João 
Peneira Leão, Miguel José Hodl'igues Pereira e José da 
Silva Santos, no tla Parahyba do Sul, lodos da Pro' in
da do Rio de Janeiro; Antonio Teixeira da Silva, em 
Itapcmirim, tia Província do Espírito S:lllto: Franl'i~ro 
Jo~é dos Santos Awvlldo, residente na Cidadn dn Len
çóes, da Prol'incia 1la Bahia; Joaquim Teixeira Basto~, 
residente na Província de Pernambuco; l\lanoel Jesé de 
Oliveira, residente eml'acaLuiJ:r, da Província do Cea;·á; 
Antonio l\loreira do Carmo, residente na Tlwresina, 
capital da Província do Piauhy; Antouio Gouçaln~s Pe
reira Portellada, resitlente na mesma Província : Fran
cisco Antonio tle Almeida, José Gaspar, José do>. Santos 
Ferreira e Antonio José da Silva Junior, residentes nes
ta Curte; padre Francisco 1\Iadeira de Brito, Josú Maria 
da Silva Vianna, Antonio Coelho de Castro e João Luiz 
de Souza, residentes no Brasil; .João Baptista dos Passos 
Vianna, 2. o Tencn'te da armada em commissão, e Joa
IJLIÍill Fernandes, ac.lualmcnte omharcatlo HO trans[wrle 
Boni{acio; ao suhtlilo francez Jacob Asser, residente na 
Provinda de S. Paulo; ao suiJdilo prussiano l\Iathias 
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Josti Nef, t•esidéilte na Provincia de Minas Geraes; e ao 
subdito inglez, John · Williams; engenheiro, residente 
na Prqvhicia do Rio de Janeiro. 

Art. 2. o Revog:Ío-se ~s disposições em contr·ario. · 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, J\li. 

nistro e Secretario de Estado dos: Negocios do lmperio, 
assim o tenha entandldo e faça ex.ecutar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em onze de Agosto de mil oitocentos 
sessenta e nove~ qlladragesimo oitavo da lndependencia 
e do Imperio. 

Com. a rubrica de Sua }Iages ta de o lmpr1·ador. 

Panlino José Soares de Soura. 

Uhancell3ria-niór do Jmperio.- José MartinirmfJ rlt! 
Alencar. · 

Transitou em H de Agosto de t869.- André Augusto 
de Padtta F{e"ry. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Irriperio, em t9 de Agosto de t869~- José Vicente Joi·ge. 

DECRETO N. 1677- DE f. li fiE .~GOSTO DF. IRB9. 

,lt.pprova as peQsGes concedidas a D. Anna Carolina de MPnez,~, •· 
a <iiitros. 

Hei llOr bem Sanceionar. e Mandar que se execute a 
resolução seguinte da Assembléa Geral: . 
. Art. i. o Ficão approvadas as. seg~intç~pensões cou
ce~Udas por Decretos de 2ã de Abril dG i~:. 

Pensão mensal: de 961000a D. Anna Carolina de M~--,., 
nezes, vi uva do Tenente Coronel do 38. o c=orpo de-V~" I)~ CA!tf,11]l 
Iuntarios da palria Gustavo Adolpho de Men ~;X~-'l' ,.,1 

Pensões diarias: de 600 rs. ao L" sarg to\~ 14:9." 
eorpode voluntarios da patr.ia Francisco~rQ.J,"1hermc de · 
Souza Oliveira, invalidado em combate; íle_--500 t·s. ao" 
cabo<> de esquadra, do tt..• batalhão de inra ta?ia Cyriaru .§)-') ,, '}. // 

.· ,- \' ;/ n I~ C', .. J t .. 



ACTOS DO PODER 

Ribeiro da Cruz, do 37.0 corpo de voluntarios da patria 
Manoel do Nascimento La pinha e do 43. o dito Torquato 
José do Nascimento; aos anspeçadas do 36. o dito Anto
nio Matheus Soares e do ~6. o dito Miguel dos Anjos; e 
de '·00 rs. aos soldados, do 2. • batalhão de infantaria 
Manoel Felippe de Santiago e José Timotheo Alves de 
Lima, do 3. ~ Antonio l~rancisco dos Santos, do 4. o An
tonio José Bernardo da França, do 6. o .Amaro da Silva e 
Souza, do '1. o Antonio Coelho Severino, do 8. o Manoel 
Miranda do Nascimento e do 9. 0 José Vicente Pereira, 
do 28. o corpo de voluntarios da patria João José Belisa
rio, do 32. o Antonio Severino da Silva, do 36. o Galdino 
José de Andrade e Manoel do Nascimento, do 3'1. o Ma
noel José de Castro, do 39. • André A velino de Araujo, 
do 41. o Antão Abbade das Virgens e Manoel Amancio 
Pereira, do 46. 0 Antonio Fernandes dos Santos, do48. o 

Luiz da França Osorio e Francisco José da Paixão, to
dos invalidados em combate. 

Art. 2. 0 Estas pensões serão pagas da data dos res
pectivos decretos. 

Art. 3. • Revogão-se as disposi~ões em contrario. 
PaulinoJosé Soares de Souza, do Meu Conselho, Minis

tro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dezeseis de Agosto de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da In
dependencia e do Jmpcrio. 

Com :1 rubrica de Sua MagcHadc o Imperador. 

PauUrw Jo.~é Soares dP. Souza. 

Chancellaria-mór dó lmpr.rio. -José Jlartini.<z.no d~> 
A.1.encar. 

Transitou em 23 de Agosto de 1869.-André Augu.sto 
de Paclua Fleury.-Registrado. · 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio, em 28 de Agosto de 1869.-José Vicente Jorge. 
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DECRETO N. Hi78-m: Hi nE Ar.OSTO DF. .f8fi!l. 

EltW:l a pcns:w conceditla a Branlino José de Farias. 

Hei por bem Sanccionar c 1\bwlar rpw sr. r.xrniiP a 
Resolução seguinte ua A~~cm!Jiéa t:eral: 

Art. i.• Fica elevada a 600 ~·t~i~ dia rio~, na ronfonni
oade do Decreto de H! de DPzem bro tlr I Rfii' a ]lf'll~<iO dt• 
400 rri~ eoneellicla por De~.;reto dr 2!)de ~P!Pnlhro d~ 
18fi(i ao 2.• cadete Braulino José de Faria,;. tlt• f!UP h!'. 
mrmção a Rt'~olut;ão Le[\"islativa n." t:m:i tle '1'~ di' Jnllin 
.de Hlli7, por ser lamlwm 2." sargento do :J." halalh~u dt• 
infantaria. 

Art. 2." E~te an!!'mento será pago dl'~tle a tia la tio(),._ 
ereto de 29 tln SelPmhro tlc 1806. 

Art. 3. 0 Revogão-~e ns disposiçfies em contrario 
Pau li no Jost:1 So:li'CS tln Souza, do lleu Consl'lho. l\li

ni~lro o Sr1crrtario t(p Est:.Hio dos Nrgorios do lmpt'rio, 
;~,;sim o tenha rntellllido r faça 1'\t'I'Hiar. l'alario do 
lUo <IP J:111Piro, Plll dt•:r.asris dr. A.~·o,;lo dt• lllil oilo
n•ntos srssenla I' uon>, quatlrage~il!i<~ oilôi\il da liidt•
pPntlt•rH·ia e do Imperio. 

Com a rubrica liP Sn:1 l\la.'~rsfa,Jr o Iuqwr:1dor. 

Pmtfino Jo.~é Sollrl'.~ t!l' :::.o1.t:1t, 

Chanccllaria-múr tio lm prrio.- Jos/ ;l/artiniallo ilt' 
Alencar. 

Trausiton em 2:1 tlr A.'rilo;lo tln !Rim.-..tnrld Au!fusf11 
de Pad1ut F/enry.-ll.rg-ist.rado. 

Publicado na Secretaria rle E.;t:Jdo tlog NPgorins tio 
Im prrio, rm 28 llt• Ago~to de HIHH. -.lo.~/ l'icr-n!t• Jor!JI'. 
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DECRETO N. i679 -DE Hi DE ,\GOSTO DE !869. 

ller:l:ll'a rderit·-~e ao lltn:;ico uo 2!1.• corpo de volnut:U'iO~ da 
pall'ia H<·miniauo •lt! Snuza l':ldtct:u, a J~O aJJprovatla 
pdo llect·eto n.• 1i:H4 •le 28 rle St~Ll~mbro de 18ü7; reduz 
11111:1 pensão ja couccditla, c approva a concessão de v:u·ias 
ontr·as. 

Hei por hem Sanccionar c 1\fantlar que se execute a 
ficsolução seguinte da Assrmbh\1 Geral: 

Art. L" A pensão dt~ '~00 réis coucedida por Decreto 
tle '1.7 de Março de t81ii, approvada pelo Ikcrcto n.• t!ilf• 
de '2!8 de Setembro do Jltt\SIIIO anuo, e de IJUe t1·ata o De
creto de 29 de Fevereiro 1!1) lHüd, bem como o dn 27 dr~ 
Fevereiro Lle 1860, refere-se ao musico do 2!)." corpo de 
voluntarios da pall·ia Gcminiano de Souza lacllceo. 

A r t. 't.." Jliea approv:~da a pensão r c. luzi da ddiOO ri~ i,; 
•lia rios, conecdida por Drerdo de 7 de Outubro de 1Rti8, 
ao eaLo de estJuadra do !ií. o rorpo de voluntarios da 
pa L ria José Hot.lrig-ues da Costa, e sem etfeito a de GOO ri~ i s 
diarios, eoncedida por De1~reto de r~ de Julho rio mesmo 
anuo ao referido in ui vid u0, na q ua I id:ule de 2. o~:~ rgcu
to rlo mesmo e01·po. 

Art. 3.° Fi cão app1·orad:1 :'> ns Si'.·:·u in tes pensões conce
didas por Decretos dn 7 dcOutulJt·o de 18()!:!, a saber: tle 
(iOO réis dia rios aos 2. "'sargentos, do 8. o hatal hãv de i u
fantaria Antonio Marques de Souza, do '•U." eorpo tlevo
lun ta rios da pa tria, Jost'l da Costa Coelho, do :;1,," Jo~é 
Maria Ramos; de 500 réis aos forricis, do 2U.o Joaquim 
Martins dos Santo~, do 31." José Ferreira dos Santos, aos 
anspcçadas, do 3i.o l\ligncl Carlos Francbeo Guimarães, 
do 42. 0 João Ferreira Sallrs, no cabo úc esquadra re
forma1lo do ii.• batalhão dn infantaria Jnvcncio Jost\ 
Antonio da Silva; dn '~()()r!~ i,; aos soldados, da companhia 
de transportes José Urbano de Oliveira, do t7.o eorpo 
tle voluntarios da patria João Thomaz do Nascimento, 
do 33." Antonio Pereira elos Santos, 1lo 3í. 0 M:moet 
Martins da Silva c l\Ianoel Antonio tb Silva, do 3ü. o 

Henrique Alves da ~Iotta, elo 37." Izidro Dias tia Silva, 
Viria to José ue Souza c Jcronymo Candido Hibeit·o, llo 
43." Antonio Andr(• Aveliuo c Pedro Alexandrino, do 
M." José Conêa Vieira, do '!,;)." Antonio da Costa ~lo
reit·a, do tiO. o Manoel Joarptim Fmctuoso, do ti:i. o Fc
lippc PerciJ·a dos Santos c l\Lllloel Jeremias da Silveira, 
do L" batalhão de infantaria Manoel Francisco Hamos, 
do 'L" 1\lathias Alves de Oliveira. do G. o Arsenio An
tonio, do !1." 1\lanoel Hm:cndo Pereira tla Silva, do 
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11." Allino José Ferreira, do 12. o .31arcoliuo José 
dos Santos, do 13. o João Pereira dos Santos, do lõ. o 
1\lanoel Bezerra do Nascimento. do 16.oCasimiro José Ta
quary, do 3.• batalhão de artilharia a pé Antonio Fran
dsco da Silva, do 5.• corpo de caçadores a ~:avalio Flo
l'isbello Antonio Teixeira, do 5.• regimeu to de cava 1-
laria ligeira Agostinho Femaudcs Nunes_. c ao soldado 
.José AJa ria Porei no. 

Art. ~.o Estas pensões serão vagas desde a úata doo. 
Decretos que ás concedêrão. 

Art. 5. • Fieão revogadas as disposi(,iÕCS em run
trar i o. 

Pauliuo José Suares de Souza, do Aleu Consclho,l\liuis
tro c Secretario de Estado tlos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio úo 
H i o de Janeiro, em dezaseis de Agosto de mil oito
centos sessenta c nove, quadragesimo oitavo da lnde
pendcncia e do lrnperio. 

Com a rubrica de Sua Mag1~statlc o Imperador. 

Paulino J os1f Soares de Souza. 

Chaucellaria-mór do Imperio.-José Martiniano de 
Alencm·. 

Transitou em 23 de Agosto do 18f.i!}.-J1ndr,f Allf/lt8fo 
de Padua Fleury.-Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de .Estado dos Negocios do 
Impcrio, em 28 de Agoslo de 1869. -Jos1: VictmteJor(l!:. 

IJECRETO N. 1680-llE 16 IJE AGOSTO BE l8tlU . 

.\utorisa o Governo pam mandar passar carta de cidadão Jua
silciro a Luiz Francisco OLLo «In 'Vcidcmann, c a outros es
tran~eiros. 

Hei por bem Sanedouar e Mandar que :-;e cx:eeul.e a_.,-....... •" . , 
Hesolução seguinte da ~ssembléa. Geral: .........-!" \'1 ~:~•. r g!_(~, 

Art. 1. o O Governo hca autonsado a mantl· -p~:~'ir 1 · < 

('ar ta de cidadão brasileiro : / ,~1' 
. I'AIITI> 1. _'/ ~' 

I...._. 
f, .. ,_,; I 

( -.. I ,. . 
'• 
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~ t. o Aos subdi tos prussianos: Luiz Ft•ancisco OLto tle 
Weidemann, medico, residente na villa de Graicuhy, e 
Mot·etz Mayershon, residente em Ouro Preto, ambos na 
Província de Minas Geraes; Conde de Herzberg, resi • 
dente nesta Côrte; e ao subdito italiano Padre lia thias 
Yig-oritto, residente na Província de ~finas Geraes. 

~ 2. o Aos subtlitos portuguezcs: José Bento Valia· 
dares, residente na Província do Piauhy; Antonio l'c· 
reira de Carvalho Junior e Augusto Ccsar da Silva, re
sidentes, este na cidade do Natal, e aiJuelle em Santa 
Anna do .31attos, da Província do Rio Grande do Norte; 
Manoel Joaquim Lopes Malafaia, residente no lermo de 
Pirahy, da Província do Rio de Janeiro ; Antonio José 
Ferreira Reis, residente nesta Côrte; Padre José Soares 
'fclles do Valle, residente na Pt·ovincia de }finas Ge· 
raes; Angelo Garcia de Souza Ramo.;, residente na Pro· 
vincia de S. Paulo; I)adre Francisco Madeira de B1·ito, 
João }faria da Silva Vianna, José Antunes Martins, 
madtimo, Frederico Guilherme de Santa Anna, .3fa. 
noel José Frade, Manoel Pereira Madruga c Vital 
Augusto Arriaga, residentes no Brasil. 

Art. 2. o São revogadas as disposições em contr·:u·io. 
11aulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, 1\li

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executai·. Pala cio do 
Rio de Janeiro, em dezaseis de Agosto de mil oito· 
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Intle· 
pendencia e do Jrnperio. 

Com a rubrica de Sua !tlageslade o Imperador. 

Prwlino Jost! Soares de Souza. 

Chanccllaria·mól' do Im}>CI'io.-José Alartinirmo tlt: 
Alencar. 

Tt·ansitou em 23 de Agosto de l8tm.-André ,t,~gusto 
tlr. Pttdrta Fleury.-Itcgistrado. 

Publicado na Sccretar·ia de Estado dos Ncgocios do 
lmpcrio, em 28 de Agosto tle 1869.-José Vicente Jorqe. 
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DECRETO N. t68l-DE t8 DE .WOSTO DI:: l86U .. 

~fantllr subsistir o au1ilio couceclido ao ~outc-pio ~t1ral de 
Eeuuomla dos Servidm·es do E~tado, emquauto í'ôr· iudiSJICU 
savcl. ' 

Hei pot· .bem Sanceionu e 1\landar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. J.o O auxilio concedido ao Monte-pio Get·al de 
Ewuomia dos Servidores do Estado, pelo Decreto 
n. o 122fi de 22 de Agosto de t86t,, subsistirá até que, 
a juizo do Govemo, os elfeitos da reforma daquella 
instituição o tome dispensavel. 

Art. 2. o Ficão revogadas as disposições em cou
tral'io. 

O Visconde de Itabot·ahy, Conselbeit•o de Estado, Se
twdur do Imperio, Presidente do Come lho de ~lin istros, 
1\liuistro e Secretario de Estado dos N egocios da l!'azeu
•la e Presidente do Tribunal do Thesouro Nat:ional, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palado do 
R i o de Jauei ru, aos dezoito de Agosto de mil oito
centos sessenta e novt!, lfUldragesimo oitavo da lullc
pendeucia c do Impcrio. 

Com a rubr·ica de Sua Magestade o lmpet·ador. 

r i.~condc dt• Itttbora!t!f· 

Cltancellaria-mór do lmpel'io.- José Martilliauo tk 
Jlt•ncar. 

Tt·ausitou em 23 de Agosto de 1869.--Audrt! Au!Jtt~lo 
dt! l'ttdwt Fleury. -Registt·adu. 

Publit:ado na SeCI'etaria de Estado dos Negocios da 
~'azentla, em 21> de Agosto de l8ti9. - José Severiano th' 
Jlocltn. 



U6 .\GTUS IJU I'UDEfl 

DECRETO N. 1682-nE 18 DE AGOSTo J)E 1869. 

Concede ao •inisterio da Fazenda o Cl"~!!iJQ de 8:0008000, para 
execução t1a J,el n.• :lã81i de !I de Junho do corrente anuo. 

Hei por bem Sanccionu e Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da Asscmbléa Geral: 

Art. 1. • Para cumprimento da Lei n. • HS85 de 9 de 
Junho de 1869, que conferia ao Dr. Antonio Pereira 
Pinto um auxilio pccuniario pela publicação da obra 
-Collecção Histor1ca dos Tratados do Brasil-, fica 
desde já concedido ao Ministcrio da Fazenda o credito de 
8:0001$000 para pagamento ao mesmo Doutor, nos termos 
da referida Lei. 

Art. 2. • Rcvogão-sc as disposições em contrario. 
O Visconde de Itaborahy, Conselheiro de Estado, Se

nador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocias da Fazenda c Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em dezoito de Agosto de mil 
oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da 
Indepcndencia e do Impcrio. 

Com a rubrica tlc Sua Magcstatle o Imperador. 

r iscmulc de ltttbora!ty. 

Chanccllaria-mór do lmperio. - .losl JJ1artinitmo dt~ 
.1/eucm·. 

Transitou em 17 de Setemhro de 1869. - Jos,t dft 
Cnnlta Bm·bosa. - Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias tla 
Fazenda, em 18 de Setembro de 1869. -José Seve'riauo 
da Rocha. 
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DECRETO N. i683-DE i8 DR AGOSTO DE {869. 

Approva as pensões concedidas á Baroneza do Triumpho, 
- e a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art: f. o Ficão approvadas as seguintes pensões con
cedidas por Decretos de 30 de Janeiro ~e 1869, a saber : 
de õ:OOO~ annuaes, sem prejulzo do meio soldo que lhe 
competir, á Baroneza do Triumpho, viuva do Brigadeiro 
Barão do Triumpho; de :1208 mensaes, sem prejuízo do 
meio soldo que lhe competir, a D. Angelica Rosa de 
Fontoura Machado, vi uva do coronel Fernando Machado 
de Souza, repartidamente com seus dous filhos l\laría c 
Alfredo, sendo quanto ao ultimo, sómente até á sua 
maioridade ; de 60~ mensaes, ao Capitão do 28. o corpo 
de voluntarios da patl'ia Ft·ancisco Torquato de Souza 
Caldas, bem como ao Capitão do 1. o corpo provisorio de 
cavallaria da guarda nacional do lHo Grande do Sul 
José Joaquim de Quadros ; de 600 réis dia rios ao 2." sar
gento do t,7 . 0 corpo de voluntarios da patria l\lanoel 
Antonio dos Santos; de "'-00 réis diarios a cada um dos 
soldados, do batalhão de engenheiros Tiburcio José de 
Faria, do t,,• batalhão de infantaria Francisco José 
Soares, e do tt,. o José Joaquim Moreira. 

Art. 2. o Estas pensões set·ão pagas desde a data do" 
Decretos que as concedêrão. 

Art. 3." Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, 1\li

nistro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do 
lHo de Janeiro, em dezoito de Agosto de mil oitocen
tos sessenta c nove, quadragesimo oitavo da Indepen
drncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador·. 

Pattlino José Soares de Souza . 

Chancellat'ia-mór do Imperio.- Jost! Alat'tiniano til' 
Alencal'. 

Transitou em 25 de Agosto de !869. -Anth·l Aur~u.çfo 
de Padua Fleury.-Registrat.lo. · 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
Impet'io, em ~8 de Agosto de !869.-Jo.~l: Vicentl' JorgP. 
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DECRETO N. 168\ -DE 23 DE AGOSTO DE 1869. 

Concede a Noel Paulo Ba)llista d'fil'llano isenção de direitos 
de importação sobre o rnatet•ial neccssariõ- p:U'll ô encaila
riicnto de gaz nas cidades de l'orto Alegt·e, 1\io l~rande e 
l'elotas, e a Jules Villain sobre o matt)rial (ll'er.iso para a 
canalisarão d'agua. pot;tvcl da r.idade de Pdol.as, na t•t·ovin
ria do Rio Grande do Sul. 

Hei por bem Sanccionar e ltlandar que se ex.ecnle a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. I. o Fica o Governo autorisado a conceder a Noel 
Paulo Baptista d'Ornano isenção ile direitos sobre o ma
toria I necessario para o encanamento de g-az nas cillallc•:': 
de Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas da Província dt• 
S. Pedro do Rio r.rande do Sul; e a Jnles Yillain de 
todo o material necessario pua a canalisação 1l'agua 
potavel na cidade de Pelotas na mesma Província. 

Art. 2. • Revogão-se as disposições em contrario. 
Joaquim Antão Fernantles Leão, do i\leu Conselho, 1\li

nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas, assim o ienha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
vinte oito de Agosto de mil oitocentos sessenta e 
nove, quadragesimo oitavo da Independencia e fio lm
pt>rio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Joaquim Antão Fernande.~ lerlo. 

Ch:mcellaria -müt· do Impet·io. -José Jllartiniano til' 
Almcar. 

Transitou em 2 de Setembro de 1869.-Antfré Attgu.çfo 
de Padtta Flenr!J. -Registrado. 

Publicado na SecrPtaria de E~tado dos Neg-ocias tia 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em fi ~~~ 
Srtrmbro tle 1869.-Jo.~é Agostinho Moreira liuimm·iie.~ . 

...... 
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DECRETO N. !685-DE 28 DE AGOSTO DE !869. 

Concede á companhia d~ ill!!_llll~ação ~- gaz da cil_ll)dC d~ Nie
!heroy is~!Jção-·de dl~·~I-~os par.1 os machioismos e outros 
objectos imtJOrtailos para a fabricação do gaz. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar e~ecutar a Reso
lução seguinte da Assembiéa Geral: 

Art. L o Fica o Governo au todsado a conceder á com
panhia de illuminação a gaz da cidade de Nicthcroy. 
is~nção de direitos sobre os machinismos, utcnsi!', 
apparelhos das ollicinas, tubos, combustores, colum
nas, relogios c ma terias primas, importados para a f a
hrica~ão tio gaz. 

Art. 2. 0 Revogão-sc as disposições em contrario. 
Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
rultura, Commereio c Obras Publicas, assim o t~nha rn
l.tmd ido e faça executar. Palacio do Rio d~ Janeiro em 
vinte oito de Agosto de mil oitocentos sessenta e 
nove, qnadragesimo oitavo da Independencia e do Im
pcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmperatlor·. 

Joaquim Antcio Fernandes l.riio. 

Chancellaria-múr do lmperio.-/osé Martiniano ele 
Alrncar. 

Transitou em 2 de Setembro de f86!l.-Anrlré Augusto 
dP Padua F/Rury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em 6 de Se
tPrn ln·o de t869.-Jost1 Ago.çtinlto ~foreira (;u.imartie.~ . 

..... 
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DECRETO N. -1686- DE 2~ DF. .u:osro DE 1869. 

Manda isent:u· de dit·citos de importação os objcctos dC:>Jla
clpdos para a illurninação a gaz !la capital da ProvinçJa 
tlo Ceará antes ,i:} promulgat~ão do i>ecrcto 11 ."o fiS73 de 3!> 
d" Junho rlc :IR6R, c restituir as quantias por ~slt~ motivo 
•·nh r·a!las tios rt~spcctivos rontmc t:uforrs. 

Hei por bem Sanecionat· c l\la11dar que sr. oxPrnlr. .1 
seg·ninte Hcsolução da A~seml1léa Geral: 

Art. L • A isenção tio tlit·•~itos de importação, que 
JlOt' nccroto n. • :1573 tlc :lo rlc .Junho de 1.868 foi conec
ditla aos contractadorcs da illnminação a gaz da capital 
da Província do Ccar:'t, em relação aos machinismos, 
nlPnsilios, apparclltos, tubos, •:ombnstorcs n matcrias 
primas destinadas iltjnclla intlustria, comprchcnde não 
só os artigos importatlos depois da promulgação do ci
tado Decreto, como os quo forão despachado& anterior
mente para o indicado fim pela Thesouraria daquclla 
Província, mandando o Governo restituir pela mesma 
repartição quaesquer quantias que se hajão cobrado 
por essa causa. 

Art. 2. • Ficão revogadas as disposições em contrario . 
.Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, 

J\finistro c Secretario de Estatlo dos Negocias tia Agri
cultura, Commcrcio c Obras Publir.as, assim o tenha 
cn tcndide c faça executar. Pala cio do R i o de Janeiro, 
em Yintc oito de Agosto de mil oitocentos sessenta c 
nove, quadragesimo oitavo tia Tndeprn!leneia c do Im
perio. 

Com :1 rubrica de Sua l\lagestade o Imperador . 

.Joaquim Anfllo Fl'nurnd!'S T~l'ilu. 

Chancrllaria-múl' uo Impf•rio.- Josri Jltarfinimw ,,, 
Ali'IICIII'. 

Transitou em 2 tle Setembro tle 1.86!1.-Amlrt" Aug11.~lo 
de Parlun Fli'UT'!f.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias da 
Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, em 6 de Se
trmbi'O rir HUi9.-.Tos,: Agostinho 1lfon·ira fiuimnnlf'g. 
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DECRETO N. 1687-DE 28 DE AGOSTO DE t869. 

Concede a Thomaz Outton Junior isenção de dit:,~!Jps de im· 
portação para diversos objectos necessarios á illuminaç:lo a 
~az da cidade de Campos. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
ncsolução seguinte da Asscmbléa GCI·al: 

Art. t. o Fica o Governo autorisado para conceder a 
Thomaz Dutton Junior isencão de dirr.itos sobre os 
ohjcc tos mencionado~ na condição t 7. • do con trac to por 
r.lle celebrado com a Camara Municipal da cidade de 
Campos para a illuminação a gaz da mesma cidade. 

Art. 2. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, 

l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agl"i
cultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça ex€cutar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
vinte oito de Agosto de mil oitocentos sessenta c nove, 
eruallragesimo oitavo da Indcpendencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim Antão Fernandes Leão. 

Chanccllada-múr do Impcrio. -José Martiniano tfe 
Alencnr. 

-
Transitou em 2 de Setembro de 1.869.-André Augusto 

de Padua Flettry.-Registrado. 
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 

Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, em 6 de Sp
lr.rnbt·o de :1869.-Josr' Agostinho Mm·Pirrt f;uimarffe.~. 

--·~-

DECRETO N. Hi88- DE 28 DE AGOSTO DE 1Riifl. 

Ap(ll'ora a~ pelloÜ('s •~onr~cllidas a João .José Estado, e a null·os. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se exrcule a 
Hr.solução seg-uinte da Assem!Jléa Geral: ~--·~-~ .. 

At't. 1." Ficão approvadas as seguintes pens-.. ·~f\~ 11~ C,\q,. I•.' 
1~cdidas pol' decretos de l3 de Fevereiro de ~ ,. " 

~ L o Pr.nsõrs dia rias: •I e '!00 J't•is ao~ sol ~ o :u ." 
J>lnn: 1. / ,<x: i; 

( ~; 
~. 

'l 
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eorpo de voluntarios da palria João José Estacio, do 
3k ~lanoel Candido do Nascimento, do 55." João Bi
chas, do.&.." b11talhão de infantaria João Pol'lirio, do 5." 
Manoel Felippe de Figueh·edo, do 7. o José !lariano Men
des, do 10. o lrineu da Costa Frederico, do !3. o Sebas
tião Fm·tado de 1\Iendonça e José Francisco Lyro, do 
H." Luiz Mutins de Freitas, <lo Lo batalhão de arti
lhaJ'ia a pé Antonio Francisco Pereira de Noronha; de 
mo r·éis ao cabo de esquadra do 7." corpo de ca vallaria 
tia ~uarda nacional do Rio Grande do Sul Joaquim Pc
tiro da Silva ; de 600 réis ao 2. o sargento do 5a. o corpo 
dr~ voluntarios da patda João Nunes C·m1illo. 

§ 2." Pensões mcnsaes: de Ul.i,?OOO a n. Mal"ianna Do
mitigas Garrocho de llrito, virna do Tenente Corow'l 
do 4:l." corpo tlc voluntarios da patria João Jo:>é dn 
Hl'ito; de 606000 ao f.apitiio do :'i3." Raymundo do Espi
r ito Santo Fon lenc!lc. 

~ :1." Ptmstjes mensnes, sem prejuízo do meio soldo: 
de rasooo, rcpar·tidamcn te, a Adclaide Carolina Ed nardo, 
llosa Eugenia Eduardo e Ar·thur Olympio Eduardo, H lhos 
lt).~ilimos do Capitão de 1." linha, 1\lajor em com missão 
e wmmandante rto corpo de ponloneir·os José Mar·ia 
Eduar·rlo, sendo quanto ao ultimo sómente altí a sna 
maioridade; de 48,;\000 a D. Clarintla Amalia de Men
donça, irmã do Cajlitão de Fragata Augusto Nett.o de 
J\tenrlonça, command:mte do encouraçado Lima Barro.~. 

Art. 2." Estas pensões serão pagas da data dos r·e.~
pPcti vos decretos. 

Art. 3." Revogão-se as disposições em contrar·io. 
Paulino José Soares de Souza, do ~leu Conselho, ~linis

l.ro e Secretario de Estado dos Ncgocios do Imperio, as!lim 
o tenha entendido c faça executar·. Palaeio tio Rio de Ja
Jif\ir·o, em vinte oito de Agosto tln mil oitocentos sessenta 
e nove, rptadt·ag(~simo oitavo (la Indepcndeneia e tio Irn
JHli'io. 

Com a. rubr·ira de Sua Magestadc o lmper·ador·. 

Paul i no José Soare.~ de Sou.:a. 

Chanccllaria-mór do lmperio. - Josrf Martiniano dt• 
Alencar. 

Tl'ansitou em 31 de Agosto de 1869. -Amlré AIUJIIsto 
1/e Pt.Jdua Flenry.- Registrado. · 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
llllfWrio, em 9 de Setembro de 186!).-Jo.ç/ l'icentP Jorgt•, 
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LEI N. 1689- m; 28 DE AGOSTO DE 1869. 

Fixa a Força Naval p~ra o anno financeit'o de f8i0 a 1871. 

Dom Pedro Segundo, por Graça de Deus e Unani
me Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional 
c Defensor Perpetuo do Br·asil : Fazemos saber a todos 
os Nossos Subditos, que a Assembléa Geral Decretou, 
e Nós Queremos a Lei seguinte: 

Art. Lo A Força Naval activa para oanno finanrPiro 
tle 1870a 1871, constará: 

~ 1. o Dos Olliciaes da Armada e tias demais rlassPs 
fJUC fôr pt·cciso embarcar nos navios de guerra c tt·ans
portes, conforme suas lotações, e a dos estados maion·,; 
das csqnad1·as c divisões navaes. 

~ 2." Em circumstancias ordina1·ias, de 3.000 praç:~s 
dn marinhagem c de pt·et dos co1·pos de marinha. Pm
hai·cadas, e de U.OOO em circnmstancias extt·aordinarias. 

~ 3." Do Corpo de lmperiacs .1\farinheiros, do Bata
lhão Naval, das Companhias de Aprendizes MariniH'iros, 
ncatlas por Lei, e da Companhia de Impcriacs Mari
nheiros da Província de Mato Grosso. continuando a 
a u t.orisat~ão para elevai-as a seu estado t;omplcto. 

Art. 2. o Para preencher a força decretada no artigo 
antct~edenle, é o Governo autorisado a dar gratilicaçt1rs 
aos V8lunlarios que se apresentat·em para o serviço. a 
con lractar nacionaes e estrangeiros, mediante conr.Pss:io 
tlc prcmios, e a recrutar na fórma da Lei. 

Art. 3. o,o Governo t1ca autorisado a conceder cat·ta 
1lc ddadão brasileiro aos estr·angeiros que a rcquPrf1rf1m 
tl sn acharem ao serviço da armada nos corpos tlt> 
maehinistas c offidacs mat·inhciros, uma vez tfllt' 
~·ontem dons annos de praça ou um anno de campanha. 

J<:stas cartas serão expedidas liHes de toda a despP1.:t 
para os agraciados. 

Art. !1,." O Governo fica autorisado tlesdr, j:í a rf1vt•r 
as tahellas de vencimentos, que sob a denominação dt• 
maiorias e comcdorias se abonão aos officiaes do corpo 
da armada e classes annexas, a t1m de reduzil-as a uma 
st,. em que podei'a incluir tambem o valor tias ra
ções e o soldo tios criados, para qtw, com mais sim
ples c facil classificação, se a ttendão ús tli versas t·on
veniencias do serviço. de motlo f(Ue a tlespeza lo ta I nfin 
wwet1a :i verba votada. 

Art. ~j. o Ficão revogatlas totla~ a;; tlispo~it:õf'~ f'IU 
eontr·ario. 
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.Mandamos, portanto, a todas as Autoridades, a quem 
o conhecimento e execução da referida Lei pertencer, 
que a cumprão e fação cumprir e guardar tão inteira
mente como nella se contém. O Secretario de Estado dos 
Negocios da Marinha a faça imprimir, publicar e correr. 

Palacio do Rio de Janeiro, em vinte oito de Agosto 
de mil oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oi
tavo da Independencia e do lmperio. 

IMPERADOR com Rubrica e Guarda. 

Barão de Cotegipe. 

Carta de Lei, pela qual Vo.~sa Magestade Imperial Manda 
executar o Decreto da Assembléa Geral , que Houve por 
bem Sanccionar , pam t·egular a Força Naval no anno 
financeiro , que /ta de correr rio I. o de .Tnlho de 1870 
até o ttltimo de Junho de 187 i. 

Para Vossa :&lagestade Imperial ver. 
José Pereira tle Andrade, a fez. 

Chancellaria-mól' do Imperio.-Jo.~é Mm·tiniano tfr 
Alencar. 

Transitou em 6 de Setembro de 1869.-André Augu.~to 
de Padua Fleury. 

Foi publicada a presente Lei nesta Secretaria de Es
tado dos Negocios da Marinha, em 9 de Setembro de 
t 869.-Francisco Xavier Bomtempo. 

DECRETO N. 1690-no L • DE SETEMBRO DE 1869. 

Autorisa o Governo a proceder á$ ope•·ações d~credito neces
l\arias para realisar o pagamento de que trata-a"I.ei n.• 11189 
de 30 de Junho do corrente anno. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a !'lC
guinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. t. • O Governo é autorisado a proceder ás opcra
çõrs de credito necessarias para pagar ao Marechal de 
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Campo José da Victoria Soares de Andréa, e sua irmã D. 
Luiza Adelaide da Victoria Soares de Andréa a quantia 
de 26:3258()00, em execução da Lei n.• 1589 de 30 de 
Junho do corrente anno. 

Art. 2.• Revogão-se as disposições em contrario. 
O Visconde de Itaborahy, Conselheiro de Es~ado, Se

nador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
~linlstro e Sect·etario de Estado do~ Negocios da Fazenda 
e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o 
Lenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em o primeirÔ de Setembro de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Independencia 
e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de ltaborahy. 

Chancellaria-mõr do Imperio .-José J~artinümo tlc 
Alcnoar. 

Transitou em t.7 de Setembro de t869. -José dtt 
Cttnha Barbosa. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Fazenda, em 18 de Setembro de 1869.- José Set'erimw 
da Jloclw. 

---
DECRETO N. 1691-DE H DE SETE~lBRO DE 1869. 

AJIJII'OVa u Decreto n.• 368\1 de 2t de Agosto de 1M66 •tuc con
cedeu a Zozimo Banoso c Jolm James I<'ostet· privilegio ex
clusivo pelo tempo de ISO annos para eonstrueção de um 
pot·to na enseada do Mueuripe da Provincia do Ceará. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. L o Fica approvado o Decreto n. o 3689 de 24 de 
Agosto de t866 que concedeu a Zozimo Barroso e John 
James Foster privilegio exclusivo pelo tempo de cin
coenta annos para construcção de um porto na enseada 
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do Mucul'ipe da Provincia do Ceará, e de uma estrada 
ligando-o á capital da mesma Provincia. 

Art. 2. o Ucvogão-sc as disposições em contrario. 
Joaquim Antão Fm·twn~es Leão, do Meu Conselho, 

~liuistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
t:ultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
cn tendido e faça exeeutar. Palacio do lHo de Janeiro, 
mn nove de Setembro de mil oitoeentos sessenta c 
nove, qundragesimo oitavo da lndependeneia e do 
lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

Joaquim Antão Ft'nwnrles Leão. 

t:lwncellal'ia-mór do lmpcrio.- José Marliuiauo dr~ 
.tlencar. 

Transitou em t 7 de Setembro de 1869.- José t,t 
Cunlta Bttrbosa -Hegistrado. 

Publit:;~do na Secretaria tle Eslatlu tios Negoeios tia 
Agricultura, Comnwt·cio e Olll'as Publicas, em ~~ de 
Setembro de HUm. -0 di redor geral, José Agostinfto 
J(oreira Gnitn(trilt·.~. 

BECilETO N. HiU~-IIE I:i HE SETMIBIIO llE HlG9 . 

. \uturisa u Guyerno para mandar restituir a Liberato Lopes da Silu, 
a quantia de I: !128822L 

Hei pot· bem Sanceionar c 1\[andar que se cxet:ute a 
seguinte Hesolução da i\ssembléa Geral: 

Arl. 1." O Govcmo fica aulorisado para mandar t·e~
lituit· pela Hepat·Lil,iàO eompeteule, a Liberal.o Lopes 1ia 
:Silva, a IJUanlia diJ fl:U~8#~2!l, importantia de juros 
'I'Jt'. intlevidawenle lltr furão exigidos e pagou mm~· 
Jiatlor de Livio Lopes Castdlo-lh'aur.o e Silva, sobre o 
akauee em que este lkara para mm a Fazenda Nacional, 
ll<t tomat.la de contas das ~ommas t[Ue rceebt~ra }JUI'<I pa
gamento de tropas c outras despczas a seu cargo, e ti;• 
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eobrança do resto dos dízimos dos a unos de i8Hi a 18':!0 
das ribeiras da freguezia de Campo 1\laior, na província 
do Piauhy. 

Art. 2. 0 São t·cvogadas as disposi~~õcs em contrario. 
O Visconde de ltaborahy, Conselheiro de Estado, :->e

Hatlor do lmperio, Presidente tlo Conselho (le Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Fazenda 
e l'reshlen te do Tribu ua I tio Thcsouro Naeiona I, assim 
o lenha entendido c fa~:a cxcculat· l'alacio do Hio d~· 
Janeiro, aos ~tuinzc tlê Setembro de mil oitocentos 
sessenta c nove, quadragesirno oitavo da lndependcucia 
e tio lmpcrio. 

Com a rubl'ica t.le Sua Magcstatlc o Imperador. 

Visconde de Jtaborahy. 

Cltanccllaria-mór do Imperio. -José lllartinüuw tlt~ 
.ttencar. 

Transilou em J 7 tle Setembro de 18611. -Jose dtt 
t:unlta Bttrbosa. 

Publieatlo ua Secretat·ia t.le Est.at.lo dos Negocios da 
Fazenda, em 18 de Setcmbt·o de 18611.- Jostf Set•eria110 
tftt /lodw.. 

--·1!'·---

HECHETO N. 1693-nE w DE sEtuwno nE tsmt . 

. Maruia rouliuuar por mais 10 annos a concessão de tJUatro loter·i11s au
uuõles á santa cas11 da miscricordia da corte, e concede lO lutt~rias 

ttara as obras da igrrja matriz de Sant'Auua. 

Hei por bem Sanccionat· e Mandar que se execute a 
~eguinte Rcsolw;ão tia Assembléa Geral: 

Arl. t." A eonccssão tle IJUatt·o loterias annuacs tl!~
lenniuada pelo lJccreto n." 1009 de ~ã de Setembro ti!' 
l8ü8 em prol da Santa Casa da 1\lisericordia da Curte. 
•·on Linuará durante lO annos mais com as mesmas •~ou
rlit;ões n favores lixados na referida Lei para o lim de st· 
,·ouduircm as obras do respectivo hospital. 
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Art. 2. o São igualmente concedidas to loterias a · 
favor das obras da igreja matriz de Sant' Anna da C6rte. 

Art. 3. o Ficão revogadas as disposições em con
trario. 

O Visconde de Itaborahy, Conselheiro de Estado, Sena
dor do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
l\Iinistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazeuda 
e Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faca executar. Palado do lHo de 
Janeiro aos quinze de Setembro de mil oitocentos ses
senta e nove, quadragcsinw oitavo rla lndcpenrlcncia e 
do Irnperio. 

Com a rubrica de Sua J\lugcsl;lflc o Imperador. 

Vismnrl1• ti,· Jlabol'flli!f. 

Chancellaria-múr do Impcrio.-Jostf i~lartiniano de 
Alencar. 

Transitou em 17 de Sctembt·n de 186!J. -José da 
Cunha Barbosa. 

Publicado na Sec1·etaria de Estado dos Negocios da 
Fazenda, em 18 de Sctemh•·o de 1869. - José Severiano 
da Roclla. 

-···· 
DECRETO N. 169-í-IJE H; BE sE·n:Amno m: 186\L 

l>iS(Iema t.fa ft·equeucia das aulas t.fo 4. 0 auno da faculdade de di
reito do Recife o estudaute Joaquim Aurelio Barreto Nobuco t.IP. 
Araujo. 

Hei por bem Sanccionar c .Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L• Fica dispensado o estudante Joaquim Aure
lio Barreto Nabuco de Araujo da frequencia das aulas 
do ~.o anno da Faculdade de Di1·eito do Recife, podendo 
ser admittido desde já, em qualquer das-Faculdades de 
Direito ao exame vago das ma terias do dito anno. 

Art. 2. o Revogão-se para esse fim as disposições em 
,·on trario. 
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Panlino José Soarr.~ dr. Sonz:t, tio i\lên Conselho, Mi
nistr·o e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
,Rio de Janeiro em quinze de Setembro de mil oito
r.entos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da In
dependcncia e do Imperio. 

C01n a mhrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Pnnlino José Soares de Souza-. 

Chancei!Jria-nuír do Jmperio.- José llfartiniano de 
Alencat. 

Transitou em 21 de Setembro de 1869.-J,Jsé da Cuuhn 
Rarbosa .. -.Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmpcrio em 2;"i de Setemh1·o de 186!1.-.Tosé Vicente Jorgr. 

DECRETO N. 16U:i-nF. Hi DE ~ETF.Mnno DF. 1869. 

l'rohibr. as 'vrntlas de-~ escJ•avos '!(baixo dr. Jll"l~gão r rm 
exposição pnbl•ra. 

Hei por bem Sanccionar c l\landar que sp cxrr.nte a 
Rcsolnr;ão seguinte da Asscmblíla Grral: 

Art. 1. • Todas ag vendas dt~ e~cravo~ tlehaix.o de 
pregão e em exposição puhlic:~, li cão prohihidas. 0:> 
leilões commerciacs de esc r a vos 1icão prohibidos, sob 
pena de nullidade de taes venda:' e de multa de 100!)000 
a 300#000, contr·a o leiloeiro, por cada um escravo que 
vender em leilão. As praças judiciacs em vil·tude de 
execuções por divida, ou de partilha entre herdeiros, 
serão substituídas por propostas escriptas, que os 
juizes rec&berãõ dos arrematantes por espaço de 30 
dias, annunciando os juizes por cditaes, contendo os 
nomes, idades, profissões, avaliações c mais cuacte
risticos dos escravos que tcnhão de ser arrematados. 
Findo aquolle prazo de 30 dias do annuncio judicial, 
o ju!z poderá ren~var. o annuncio por novo~~-: ~. 
publicando em audtenc•a as prq})Qstas se fo~--~~ r ·· '· ,. 

PA.RTE 1. (i/ .ç-:-\M- · . 
. · ''\ ·.' 

(:~~-
i,.... ....... 

'\ 
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fleante!l os preço$ gfferectdos; ou se forem impugna• 
dos por herdeiros ou credores que requeirão adju
dicação por preço maior. 

Art. 2. o Em todas as vendas de escravos, ou sejão 
particulares ou judiciaes, é prohibido, sob pena de 
nullidad~, separar o marido da mulher, o filho do pai 
ou mãi, salvo sendo os filhos maiores de t5 annos. 

,Art. 3. o. Nos inventarios em que não forem inte
ressados como herdeiros ascendentes ou descendentes, 
e ficarem salvos por outros bens os direitos dos cre
dores, poderá o juiz do inventario conceder cartas de 
liberdade aos escravos inventariados que exhibircm á 
vista o preço de suas avaliações judiciaes. 

Art. ~- • Ficão revogadas as disposições em contrario. 
José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho, .Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios da .Tn~tiça, 
assim o tenha entendido c f:~ça executar. Palacio do 
Rio de J:~neiro, em quinze de Setembro de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Indc
pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

José Afartiniano de Alencar. 

Chancellaria-mór do lmperio.- José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 20 de .Setembro de !869.-José da 
Cunha Barbosa. 

DECRETO N. tG9ü-DE lã OE SETEMBRO DE 1869. 

PermUte ao réo absolvido em primeira instancia, sendo inter· 
posta appellação, livrar-se solto por meio de fiança até a de
cisão do recurso, quando a pena fõr menor de quatorze annos 
dt! prisão simples, doze·de prisão com trabalho e vinte annos 
de degredo; e dá outras providencias relativas ao processo 
criminal. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa G.eral: 

Art. l. o Absolvido o réo em 1. • iilstancia, sendo in
terposta appellação, será admittida a fiança até decisão 
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do 1'~curso, quando a pena fór menor (.te u .. •nQos de 
·prisão simples, t2 de prisão com trabalho e degredo por 
~o annos. 

Art. 2." Não se comprehende nas disposições do ar~ 
tigo antecedente o caso do art. 79, § t.• da Lei de 3 de 
Dezembro de 18.\t. 

Art. 3. o Independente de fiança, será solto o réo, se 
o accusador não appellar nos tres dias seguintes ao da 
intimação da sentença. 

Art. 4. o Fica revogado o§ 2. 0 do at·t. 38 da Lei de 3 
de Dezembro de t8U. · 

Art. 5. • Nos casos de tentativa ou cQmplicidade, o 
art. tOf do Codigo do Processo Criminal só é applicavel 
quando a. pena do crime, fei~o odesc(),U.to legal da terca 
parte, se comprehende nas disposiçües do referido 
artigo. 

Art. G. • A commutação da pena de multa, que não 
fôr correspondente a certo tempo, nJmca poderá ex
ceder a tres annos de prisão com trabalho. 

Art. 7. o O réo preso, que fôr condemnado á petta 
de prisão com trabalho, não será obrigado a este, pen
dente a appellação. 

Confirmada, porém, a sentença, será levado em conta 
no cumprimento da pena o tempo de prisão simples 
Qlle O réo tiver soffrido desde a sén tença da f • a instan
cia, descon·tada a sexta parte. O disposto neste artigo 
não terã lugar se o réo preferir o cumprimento da 
pena de prisão com trabalho, não obstariie a appellação. 

Art. 8.° Ficão revogadas as disposiçõ.es em contrario. 
José Martiniano de Alencar, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justica, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio d.e Janeiro, em quinze de Setembro de mil oito
centos ..sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lnde
pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José MartiniaNo de Alencar. 

Cbancellaria~mór do lmperio.- José Martiniano rle 
Menear. · 

Trans.it.ou em 20 de Setembro de !869. - Jusé .dP 
auM.a B,r.bosa. 
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DECRETO N. Hi97-DE 21 DE SETEMBRO DE !869. 

Approva as p_~nsõcs concedidas a Darlholomcu Eugenio e 
a outros. 

Hei por hem sanccionar e mandar que se exccut~. a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L • Ficão approvadas a~; scguin tes pensões. a 
saber: 

~ L o Por Decretos de 2~ de 1\larç.o de 1869, pensões dia
rias~ de 400 réis aos soldarlos, do i. • batalhão de infanta
ria Bartholomeu Eugenio, José Felix de Andrade, Joa
quim Francisco Vieira e José Fernandes, do 3." Pedro 
Fcneira Lima, Antonio Candído Pereira da Silva e Ma
noel Arcelino Duarte , do~- o Zacarias da Costa, do õ. o 

João Dias de Abreu, do 12. • Cyp1·iano da Cruz Mesquita, 
do 13. • José Esteves Barbosa ; de üOO réis ao cabo de es
quadra Leonardo Antonio Carlos c ao forriel do õ.• ba
talhão de infantaria Chrispim Bandeira de Amorim ~de 
tiOO réif;ao2.•sar!('ento do7. 0 batalhão de infantariaDio
nysio Francisco Gomes. 

Pensões mensaes: de 36$000 aos alferes de volunta
rios da patria Luiz .Marianno de Souza, do 24. • corpo de 
voluntarios da patl'ia, João Candido Borges de Athayde, 
do 46.• Pedro Gomes de Abreu e ao do 2. 0 corpo de ca
vallaria da guarda nacional do Rio Grande do Sul Pedro 
da Cunha Silveira; de 60,WOO ao capitão do M.• corpo 
(}e voluntarios da patt·ia João Theodomiro da Costa 
Monteiro. 

Pen~ões mensaes, sem JJrejuizo do mr.io soldo: de 
!8~000 a D. Anna Francisca Bezerra de J\lcllo c Silva, 
viuva do alferes do 8. 0 batalhão de infantaria Manoel 
Vieira rlc Mello e Silva; de 9615000 a D. Maria José Fer
reira Freirr de Carvalho, viuva do tenente coronel 
Domingos José Freire de Canalho. 

Pensão annual de 81''000 a0 r;rumcte do corpo de im
pcriacs marinheiros Firl rloL\60. 

3 2. • Por Decretos de 10 de Abril de i869, pensões 
diarias: de MJO réis aos soldados, do 9.• batalhão de in
fantal·ia Antonio da Silva Espindola, do i3. o João Pereira 
do Rosario, rio U.•Vicente de Campos Alves e Antonio 
Joaquim da Silva, do 38.• corpo de voluntarios da piitria 
Innocencio José Gonçalves, rio 39. • Antonio Moreira 
Borges e ao corneta do 41. o José Francisco Pereira dos 
San tog, e de 500 rl~ig ao cabo de esquadra do 6." corpo de 
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cavallaria da guarda nacional do Rio Grande do Sul Ma
noel Demetrio de Oliveira. 

Art. ~.o Estas pensões serão pagas desde a da ta dos 
respectivos Decr·eros. 

Art. 3. 0 Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do .!\leu Conselho, ~li

nistro c Secretario de Estado dos Ncgocios do Impcrio, 
assim o tenha entendido e faça executai'. Pala cio do Rio 
de Janeiro em vinte um de Setembro de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadrag<:!simo oitavo da Independeu
da e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua lllagcstadc o Imperador. 

J>aulino .Jost: Soares de Sonzrt. 

f.lt:mcellaria -mó r do lmpcrio.- Juw! JJ!art i11imw di!" 
}b•1u:ar. 

Transitou em 23 de Setembro de 1l'n!J.-Jo~r: da Cu
nha lJarbosa. -Hcgistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dosNe_iocios do lm
pcrio, crn 25 de Setembro de :1.869.-José Vicente Jorge. 

DECRETO N. :1.6!)8-DE 21 DE SETEYBRO DE 181{9. 

Approva as pensões eonerLlitlas a Xisto José Alves c a outros. 

Hei por bem Sanccionar c .Mandar que se execute a 
Resolução segaintc da Assembléa Geral: 

Art. L o Ficão approvadas as seguintes pensões con
cedidas por Decretos de H de NovembJ'O de 18ti8: 

§ L o Pensões diarias: de 400 réis ao soldado do 12. • 
corpo de cavallaria da guarda nacional do Rio Grande 
do Sul Xisto José Alves; de 500 réis aos anspeçadas, do 
39. • corpo de voluntarios da patria João Exaltação do 
Nascimento, do 55." Carolino Qispo da Silva, do :1.4." 
corpo de cavallaria da guarda nacional do Rio Grande 
do Sul José Mendes da Silva, do t. • batalhão de infanta
ria !llariano José I<rancisco e Jesuíno Antonio Martins,_ 
todos invalidados em combate.· 
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l 2.0 Pensões rnensaes: de ~2#000 a D. Theodora 
Marques de Souza, viuva do tenente da guarda mtcio
nal da Pr·ovincia de S. Pedro do Rio Gr·andé do Sul Leo
poldino Soares de Paiva; de ~2#)00 sem prejúizo do 
meio soldo que lhe competir, a D. Francisca Eliza de 
Castro Araujo, vi uva do Major do l. o corpo de caçadores 
a càvallo Manoel Porfit·io de Castro Araujo ; tendo 
altíbos estes officiaes fallecido no exercito. 

Art. 2. • Todas estas pensões serâo pagas da data dos 
mesmos Decretos. 

Art. 3." Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do lmpcrio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte um de Setembro de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lnde
pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmperatlor. 

Paulino José Soares de So~t.;a. 

Chancellaria-mõr do lmperio. -José Martiniano ele 
Alencat. 

Transitou em 23 de Setembro de 1869. -José da 
Cunha Barbosa.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios d«> 
Imperio, em 25 de Setembro de 1869.-José Vicente 
Jorge. 

DECl\EtO N. 1699-Dt~ u DE SI!:Tii:MBfto DE 1869. 

•pprova as pebsÕ('s concedidas a Antonio Cl:ulndo Corr-êa de 
Jesus c a outros. 

llei por bem Sailccionar e Mandát que se bxecnte a 
Resoluçãó seguinte da Assembléa Getal: 

Art. I. o Ficãb apptov:tdâs as seguintes pensões diarias 
concedidas por Decretos de 26 de Setembro de 1868: de 
o\00 réis ao soldado reformado do 13. o batalhiD de illfto• 
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taria Antonio Clal'indo Corrêa de Jesus, e de 500 réis ao 
cabo de esquadra do 5!. o batalhão de infantaria Bertho 
Luiz de Mello, ambos invalidados e.m combate. · 

Art. 2. o Estas peasões serão pagas da data dos De
cretos de concessão. 

Art. 3. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte um de Setembro de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lndc
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmperader. 

Paulino José Soares de Souza. 

Chancellaria -mór do lmperio.- José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 23 de Setembro de 1869.- José da 
Cuftha Barbosa.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do lm
perio, em 25 de Setembro de 1869.-José Vicente Jorge • 

. I)ECRETO N. t 700- DE 21 DE SETEMBRO DE 1869. 

Approva. as pensões concedidas a João Antonio de Araujo 
c a. outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. i. o Ficão approvadas as seguintes pensões con
cedidas por Decretos de 15 de Maio de 1869: 

§ i. o Pensões diarias: de WO réis ao soldado do 
3~. o corpo de voluntarios da patria João Antonio de 
Araujo e ao corneta do t3. o batalhão de infantaria Pe
dro Francisco; de 500 réis ao forriel do 6.6. o corpG de 
voluntarios da patria Francisco Antonio Bahia ; todos 
jnvalidados em consequencia de ferimentos recebidos 
em combate. 
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§ 2 o Pensões mensae": de 3U$000 ao alferes do 3l . ., 
corpo de voluntarios da patria Cecinio Antunes Perei
ra PitLa; de 36ROOO ao alferes de conunissão do 16. • 
eorpo de cavallaria da guarda nacional da Proviucia de 
S. Pedro do ll.io Grande do Sul Liborio Nunes de 
1\lello; de 36~000 ao 1. o cadete do 5. o batalhão de in
fantaria e alferes. em commissão no L o da mesma ar
ma Francisco Antonio de Souza Camisão Filho; c de 
605000 ao capitão Llo 41. • corpo de voluntarios da pa
tt·ia José Francisco Santiago; todos invalidados em 
consequencia de feri rnen tos recebidos em co miJa te. 

Art. 2. • 'l'ollas estas pensões serão pagas da data ll'os 
mencionados Decretos. 

Art. 3." Revogão-sc as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do l\leu Conselho, 1\li

nistro e Secretario do Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palaeio do 
Rio de Janeiro, em vinte um de Setembro de mil oito
centos sessenta c nove, quadragesimo oitavo da lndc-
pendencia c do lrnperio. 

Com a rubrica de Sua :Magcstade o lmpc-radtw. 

Paul i no Jo.~é Soares rle Souza. 

~hancellaria-múr tio lmperio.- José .Martiniano· dt~ 
Almcar. 

Transitou em 23 tle Setemht·o de 1869.- Jo.~d dtJ 
Cunha BariJOsa.-Hcgistrarlo. 

Publicado na Secretaria de Estado d(}s Ncgocios. tio 
Imperio, em 25 de Setembro rle 1869.-Jose Vicente 
.lnl'ge. 

HECRETO N. 1701-DE 21 DE SETEMBRO DE 1869. 

Approva as P_!ll§ÕCs concedidas a Manoel Estaciano de Sauta 
1\ita c a outros. 

Hei por hem Sanccionar e .1\faHdar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral : 

. Art. l. • Ficão approvadas as segui o tcs pensões concc
dtdas por Decretos de 27 de Fevereiro de 1869, a sabeFl 
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Pensões diarias: de 400 réis aos.soltlades, do batalhão 
de engenheiros Manoel Estaciano de Santa Rita, doU. o 

eorpo de voluntarios da patria João Pereira d'e Santa 
Anna, do 31. o Joaquim Rabello Soares, do 55. o Vital 
llibeiro, do t. • batalhão de infantaria Manoel Pe
reira da Silva, do 4. o Joaquim Gomes de Carvalho, 
do 8. o Antonio Ferreira da Fonseca. do 16." 
Alexandre Gomes Barata ; de 500 réis aos cabos de es
quadra, do 31. 0 corpo de voluntarios da patria José Joa
quim da Silva, e do 8. o batalhão de infantaria João Ma
noel dos Santos. 

Pensões mensaes: de 30~000, sem prejuízo do meio 
soldo que lhe compete, a D. Leopoldina America da 
~ilva :Mello, vi uva do Capitão do 16· 0 batalhão de infan
tal'ia José Lazaro Monteiro de :Mello; de 36SOOO ao al
feres do 38. o corpo de voluntarios da patria Silverio 
Heginaldo de Carvalho e de &2~000 ao tenente do 3&." 
dito Carlos Sabino de Malheiros. 

Pensão annual: de 480~000 a D. Joanna Clara de Je
sus, vi uva do machinista de 2. • classe da armada Jacin
tho Pinto de Carvalho. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas desde a data dos 
respectivos Decretos. 

Art. 3. o ReYogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, 1\li

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Impcrio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Jlalacio 1lo 
lHo de Janeiro em vinte um de Setembro de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Indc
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

l'auli11o José Soan•s dtJ Souza. 

Chancellaria-mó r do Imperio. -José Martiniano dr
Aiencar. 

Transitou em 23 de Setembro de 1869. - José da. 
Cunha Barbosa.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio~ em 2õ de Setembro de 1869. -José Vicente 
Jorge. 

PARTE 1. 
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DECRETO N. t7m-DE 21 DE sETEMBRo nE 1869. 

App1·ova as pensões concedidas a Jorge Cavalcanti de Albu
querque Chaves c a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1.° Ficão approvadas as seguintes pensões : de 
36~000 mensaes concedida por Decreto de !!2 de Julho 
de 1868 ao alferes do 32. o corpo de voluntarios da pa
tria Jorge Cavalcanti de Albuquerque Chaves; de 4.00 
réis diarios concedida pelo referido Dect·eto ao soldado 
do 28. o corpo de voluntarios da patria Honorato José 
dos Santos; assim como a pensão de 4.00 réis dia rios ao 
soldado do 15. o batalhão de infantaria João Francisco 
Barreto, por se acharem invalidados em consequencia 
de ferimentos recebidos em combate. 

Art. 2. o Jl'ica lambem approvada a pensão de 128000 
mensaes concedida por Decreto de 12 de Agosto de 1868 
a D. Maria Card.ina Figueira, viuva do soldado parti
cular do l. o corpo de voluntarios da patria Antonio 
Candido Nogueira, fallecido em consequencia de feri
mentos recebidos em combate. 

Art. 3. o Estas pensões devcráõ ser pagas das datas 
dos Decretos de concessão. 

Art. 4.. 0 Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino .José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em v in te um de Setembro de mil oito
centos sessenta c nove, quadragcsimo oitavo da lnde
pendencia e do Imperio. 

C.om a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino José Soares tle Souza. 

Chancella·ria-mór do lmperio. - José Marliniant) ~e 
Alencar. 

Transit-ou em 23 de Setembro de 1869. - Jósé tta 
Cunha Barbosa.-Registrado. 

Pub~icado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imper10, em 25 de Setembro de 1869. -José Vicente 
Jorge. 
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DECt\tTO N. 1703-DE ~~ DE SETEMBRO DE 1869. 

Approva as pensões concedidas a Chrlspim Alves de Oliveira 
~-- e a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1. o Ficão approvadas as pensões concedidas por 
Decretos de 8 de Maio de 1869, a saber: 

§ 1. o Pensões dia rias: de .\00 réis aos soldados, do 
3~. o corpo de voluntarios da patria Chrispim Alves 
de Olivetra, do 38. o Manoel Antonio do Nascimento, 
do ~6. o João Vicente Ferreira, do (19. o Manoel Theoto
nio Corrêa da Silveira, do 3.0 batalhão de infantaria 
Severino José de Oliveira, do 5. o l)elphino Rabello, do 
9. o Antonio Luiz Francisco da Silva, do 13. o Francisco 
José Leandro ; de 500 réis ao anspeçada do~. o corpo de 
Yoluntarios da patria João Joaquim de Santa Anna; de 
600 réis ao sargento espingardeiro do 16. o batalhão de 
infantaria Thomé Xavier da Costa. 

§ 2. o Pensões mensaes : de 36,000 ao alferes do 24,. o 

corpo de voluntarios da patria Antonio Leal de Miranda; 
de 6060(10 ao capitão do W. o cor~ de voluntarios da 
patria Jayme Alves Guimarães; deM6()00, sem pre
juízo do meio soldo que lhe competir, a D. Joanna March 
Ewbank Tamborim, viuva do major commandante do 
10. o batalhão do infantaria Secundino Filafiano de Mel
lo Tamborim ; de 1206()00, sem prejuízo do meio soldo 
que possa lhe competir, a D. Auta Ferreira França 
Carneiro de Campos, viuva do Coronel Frederico Car
neiro de Campos. 

Art. 2. o J<'icão tambem approndas as pensões con
éedidas por Decretos de 20 de Março de 1869. a saber: 

§ l." Pensões dia rias: de 400 réis aos soldados, do ~6. o 

corpo de voluntarios da patria Manoel Ferreira Lima, 
do I. o regimento de artilharia a cavallo Felisberto 
Marianno de Castro, do 13." batalhão de infantaria An
tonio do Rosario Gonçalves, ao musico do n. o batalhão 
de infantaria Domingos Fernandes da Silva; de 000 réis 
aos anspeQadas, do 39. o corpo de volnntarios da patria 
Lourenço Paulo dos Santos~ do i9. o João Baptista Bra
ga Junior; aos cabos de esquadra, do"· o corpo devo
luutarios da patria Thomaz Antonio de Castro Torres, 
do 9." corpo ele cavallaria da guarda nacional do Rio 
Grande do Sul José Maria Leal, do~." batalhão de ar
tilharia a pé José Yerissimo Pinto Ramos. 
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~ 2. o Pensão mensal igual ao soldo que percebe de 
7~000 ao grumete reformado d:t marinhagcm da armada 
Antonio Martins. 

§ 3. o Pensão annual, sem prejuízo do montepio, de 
ti:OOOI,íOOO á Viscondessa de lnhaúma, viuva do Vis
conde de lnhauma. 

Art. 3. o Ficão approvadas as seguintes pensões conce
didas por Decretos de 3 de Outubro de :1868 : de 500 réis 
dia rios ao callo de esquadra do 27. o corpo de volunta
rios da patria Vicente Ferreira Passos ; de HióOOO an
nuaes ao machinista do vapor Antonio João Lourenço 
Jsidoro dos Santos, o qual se invalidou no combate do 
Alegre; e de igual quantia ao imperial marinheiro de 
2. a classe Antonio Baptista dos Santos, invalidado em 
combate. 

Art. 4. o Fi cão approvadas de ig-ua I sorte as pensões 
concedidas por Decretos de 30 de Dezembro de 1868, 
a saiJCr : 

§ :1. o Pensões diarias; de 400 réis aos soldados, do~. o 

batalhão de infantaria Victorino José de Barros, do 7. o 

l\lanoel Benedicto de Alom·a, do 8. o lsidro José Pereira, 
do 10. o Marcellino Cyriaco :Malaquias, do H. o Manoel 
Gonçalves de Oliveira, do batalhão de engenheiros José 
dos Santos Ferreira, do i. o regimento de cavallaria li
geira Marcellino Rodrigues dos Santos ; de 500 réis aos 
cabos de esquadra, do 3. o batalhão de infan Lar ia José 
J.uciano Francisco Gomes, do 4,, o regimento de caval
Jaria ligeira Thiago Cameiro Leão; Jc 600 réis ao 
2. o sargento do 3. • batalhão de infantaria Antonio de 
Souza Tota; e a de 36SOOO mensaes ao alferes do 35. o 

corpo de voluntarios da patria BPlisario Francisco de 
Camargo. 

~ 2. o Por Decreto de 16 de Janeiro de i869, a pensão 
annual de ~80~000 a Ca tharina Forster, vi uva do ma
ehinista da armada Robert Forster. 

Art. 5. o Ficão igualmente approvadas as pensões dia
rias concedidas por Decretos de 23 de Janeiro de :1869, 
a saber: de 400 réis aos soldados, do 35. o corpo de vo-
1untarios da palria Paulo José Joaquim, do 38. o Anto
nio Lourello, do 39. • Amaro Ferreira de Mello, do 4.7." 
Luiz Gonzaga da Hora, do 55. o João Leandro da Silva, 
do L o batalhão de infantuia Manoel José Salustiano, 
do 5. o Benedicto de Souza Corrêa, do 6. o Benedicto 
'fobias de Barros, do 13. o corpo de cavallaria da guarda 
nacional do Rio Grande do Sul Joaquim Xavier de Oli
\'eira, do batalhão de engenheiros João Lourenço dos 
H eis; de UOO réis aos cabos de esquadra, do L o batalllão. 
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de infantaria Joaquim José de Souza Lima, e do 1." 
batalhão de artilharia a pé Raphael Tobias; de 600 réis 
ao tambor-mór do 3. o batalhão de artilharia a pé José 
Leandro Barbosa. 

Art. 6. o f:'icão da mesma fórma approvadas as se
guintes pensões concedidas por Decretos de 9 de Junho 
de 1869: de 4.2$000 mensaes a Francisca Maria do Nas
cimento, filha legitimada do major do 13. o batalhão 
de infantaria José Maria do Nascimento, fallecido em 
consequencia de ferimento recebido no reconhecimen
to da fortaleza de Humaitá ; assim como a José Pozzo, 
pai do pratico João Baptista Pono, morto em combate 
a bordo do encouraçado Brasil. 

Art. 7. o Estas pensões serão pagas das datas do~ 
mesmos Decretos. 

Art. 8. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em v in te um de Setembro de mil oito~ 
.centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Inde
pendencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

P(mlino José Soares de Sou.=a. 

Chanccllaria-mór do Impcrio.-José Martiniano dt~ 
Alencar. 

Transitou em 23 de Setembro de 1869. -José da 
Cunha Barbosa. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Im
perio, em 25 de Setembro de 1869.-José Vicente Jorge. 

DECRETO N. 170~-DE 2l DE SETE!IIBRO DE 1869. 

Approva as p~nsões cemcedidas a !\liguei Pinto da Silva 
e a OUti"OS. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral. 

Art. t.• Ficão approvadas as seguintes pensõ~~~:-· 
cedidas por Decretos de '• de Novembro de i~\'('\ ç.1\ d\.;l. :? . 

/· ~\ •. 1 ' 

(~:~,' 
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~ l. 0 Pensões diarias: de 400réisaos soldados, do3!.• 
corpo de voluntarios da patria Miguel Pinto da Silva. 
do 39. o Norberto José Pio to, do 14.. • corpo de cavallaria 
da guarda nacional do Rio Grande do Sul Abellgnacio 
da Silva e Cyriaco Bernardo de Mattos, do t.• regimento 
de artilharia a cavallo Eduardo Peçanha de Mattos, do 
l. o batalhão de infantaria Victorino dos Santos i. •, do 
7. • Manoel da Cunha Rosa, do t3. o Francisco Antonio 
da Silva, doU. o Pedro José Gonçalves e Nicoláo Alves 
de Paiva, e do 16.• Manoel Rodrigues do Prado; de 000 
réis aos cabos de esquadra, do 8. 0 batalhão de infantaria 
José Domingaes da Silva, e do 13. o Manoel Nunes dos 
Santos, todos invalidados em consequencia de ferimen
tos recebidos em combate. 

§ 2. o Pensões mensaes: de 368000 ao alferes do 5t. • 
corpo de voluntario§ da patria João King, invalidado 
em con~~q':lencia de ferimentos recebidos em combate; 
e de 601$000 ao capitão do 39. • corpo de volunLarios da 
patria Luiz Antonio .MachadoRosa, tambem innlida
do em consequencia de ferimentos recebidos em com
bate. 

Art. '.!." Estas pensões serão pagas da data dosmes
mos Decretos. 

Art. 3. o Revogâ'o-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte um de Setembro de mil oito
ceutos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lnde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino José Soares de S01wi. 

Chancellaria-mór do Imperio.- José Martiniano de 
AleH.car. 

Transitou em 23 de Setembro de t869. -José da 
Cunha Barbosa .-Registrado. 

Publicado na secretaria de estado dos negocios do 
imperio, em 25 de Setembro de 1869.- José Vicente 
Jorge. 
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DECRETO N. 1705-DE 21 DE SETEMBRO DE 1869. 

Approva a P~_ll~_llo concedida a Jeronymo Repetto. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. L o Fica approvada a pensão de 4,28000 mensaes, 
concedida por Decreto de 26 de Dezembro de 1868 a Je
ronymo Repetto, pai do pratico Luiz Repetto, morto 
em combate a bordo do encouraçado Bahta, e com so
brevivencia a Rosa Repetto, mãi do mesmo pratico. 

Art. 2. 0 Esta pensão será paga da data do supraci
tado Decreto. 

Art. 3. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, .Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de JanP.iro em vinte um de Setembro de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Inde
pendencia e do lmperio. 

Com ii rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pattlino José Soares de Souza. 

Chancellaria-mór do lmperio. -José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 23 de Setembro de 1869. -José da 
Cunha Barbosa.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do lm
perio, em 25 de Setembro da 1869. -José Vicente Jorge. 

DECRETO N. 1706- DE 21 DE SETEMBRO DE 1869. 

Approva as pensões concedidas a Miguel dos Santos e a outros, 
assim comõãelevação da que diz respeito a João Vaz Bt·a
gança. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execut8 a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art .. L o Ficão approvadas as seguintes Jlensões dia
rias· conced-idas por Decretos de tO de Outubro de 1868: 
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tle 400 réis aos soldados, da companhia de transportes 
1\ligt:.el dos Santos, du 7. o corpo dn voluntarios da pa
tria Josú Pereira 1le Paiva, do 3l. o João Hodrigues Sea
ra, do 32. • Antonio Thomaz de Aqui no, do 42. • Felip
pe Rodrigues de Oliveira, do 2. o batalhão de infantaria 
José Antonio Borges, do 3. o Gr.t·aldo da Motta, do li. • 
Carolina José Ferreira, do 7." José Pereira da Silva, do 
H. o Joaquim Ft·ancisco do Espírito Santo, do 12. o 

Theodoro Leite de Oliveira Salgado, do 13. o Francisco 
Felippe de Santiago, do 15. • Joaquim José de Santa Anna 
c Castmiro José de Santa Anna, do 3. o batalhão de ar
tilharia a pé João Antonio da Silva ; de 500 réis ao ans
peçada do corpo de pontoneiros José Amancio Pereira, 
e ao cabo de csquadt·a do 2. o corpo de cavallaria da 
guarda nacional do Rio Grande do Sul Laurentino José 
da Silva, todos invalidados em conseqnencia de feri
mentos recebidos ~m combate. 

Art. 2. o A pensão de 500 réis diarios concedida por 
Decreto tle to de Outubro de 1868 ao anspcçada do 15.• 
corpo de cavallaria da guarda nacional da Província 
tlc S. Pedro do Rio Grantle do Sul, addido ao 5. o cor
po de caçadores a cavallo, João Vaz Bragança, a que fica 
elevada a de liOO réis diarios concedida por Decreto de 
8 de Julho do mesmo anno a João Vaz Bragança, na 
qualidade de soldado do 5. • cot·po de caçadores a ca
vallo, é tambem approvada, devendo esta pensão ser 
paga da data do Decreto de 8de Julho de 1868. 

Art. 3. o Estas pensões serão pagas da da ta dos mes
mos Decretos. 

Art. !1,. o Revegão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conse1ho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
asstm o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte um de Setembro de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Inde
pendencia e do lmperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino Jose Soares de Souza. 

Chancellaria-mór do Imperio .-José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 23 de Setembro de 1869. -José da 
Cunha Barbosa .-Registrado. 

P!J.blicado na Secretaria de Estado dos Negocios do lm~ 
peno, em 25 de Setembro de 1869. -José Vicente Jorge. 
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DECRETO N. 1707-DE 21 DE SETEMBRO D•~ 1869. 

Eleva a Jl~!são concedida a D. Propicia Prestes ~Ienna Barreto. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute 
a Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L o Fica elevada a 96~000 mensaes, na confor
miclade do Decreto de 8 de Julho de 1868, a pensão mcn
sa I de 48$000, concedida por Decreto de 30 de Outubro 
ele 1867 a D. Propicia Prestes Menna Barreto, viuva 
do Tenente Coronel da guarda nacional Antonio Pru
dente da Fonseca. 

Art. 2. o Esta pensão será paga desde a data do De
creto de 30 de Outubro de 1867. 

Art. 3. 0 Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do 1\leu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Nrgocios do Jmperio, 
assim o tenha entendido e far.a executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte um dé Setembro de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Jnrle
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mages.tade o Imperador. 

Paulino José Soares de Souza. 

Chancellaria-mór do lmperio.- José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 23 de Setembro de 1869.-.To.~r' da 
Cunha Barbosa.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
Imperio, em 25 de Setembro de 1869.- José Vicente 
Jm·ge. 

PARl'E L Hl 
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DECRETO N. i 708- DE 23 n.,; SETEBIBRO DE 1869. 

Declara I(UC são aJtplicavcis á rrinccza lnlllcrial as disJlO~ti~õcs 
do art. 6." da Lei de 23' Ílc NoYcmbro rlc iSU. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute 
a Uesolução seguinte da Assembléa Geral:· 

Art. L o As disposições do art. 6. o da Lei de ~3 de 
Novembro de t84t, na parte relativa ao Principe Im
perial, são applicaveis á Princeza Imperial. 

Art. 2.• As disposições do citado artigo, relativas 
aos Príncipes da casa Imperial, são applicaveis ao Prín
cipe consorte da Pl'Ínceza Imperia I. 

Art. 3. o O casamento da Imperante, ou da I>rinceza 
Imperial com estrangeiro, importa para e11te a condi
ção de cidadão brasileiro naturalisado. Elle prestará 
o respectivo juramento nas mãos do Imperador. 

Art. ~.o Ficão revogadas as deliberações em con
trario. 

Paulino José Soares de Souza, do 1\leu Conselho, 
l\linistro c Secrctal'io de Estado llos Ncgocios do Im
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em vinte tres de Setembro de mil 
oitocentos sessenta c nove, quadragcsimo oitavo da 
Indcpendcncia c do Jmperio. 

Com a ruhl'iea dt' ~ua .Ma.je:>ladc o Imperador. 

Chanccllaria-múr do lmperio.- José .Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 25 de Selcmhro de :1869. -José tla 
Ctmha Barbosa.-Registraclo. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Impcrio, em 28 de Setembro de l86!J.- Josi l'icente 
./ 01'[/f'. 
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DECRETO N. !709-DE !!3 DE SETEMBRO DE !869. 

Autorlsa o Governo para conceder carta de naturallsação de 
cidadão brasileiro ao padre Egydio da Pa~erno, e a outros 
estrangeiros, 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1. o O Governo fica autorisado para conceder 
carta de naturalisação aos subditos italianos padreEgy
dio da Patemo c padre Francisco Libonati, residentes 
no Brasil; padre Vicente dos Santos, LuizColangi. vi
a-ario cncommcndado da parochia do At·ujó e padre Braz 
:Magaldi, coadjuctor da paroehia de Botueatú, residentes 
na Província de S. Paulo; aos subditos port.ugnczcs 
João José de Aguiar, José Alves dos Santo~. Hapharl 
ldczio, José :t\Iaria da Silva Vianna, Antonio Coelho •le 
Castro, João Pinto de l\lagalhães ~lcslruinltata e .João Pi
nheiro Chagas da Natividade, residentes no Brasil; 
Joaquim José Corrêa, Lniz Domingues do Lago, .João 
Pacheco Braz Carneiro. José Ft·ancisco •la Rocha, Anto
nio Ferreira Coelho, ~lanoel Teixeira Guimarães, Anto
nio Luiz da Costa e Francisco de Salles Al.neida, resi
dentes na Província do Rio de Janeiro; Antonio Pereira 
de Brito e João Antonio de Oliveira, residentes na paro
chia de S. Francisco de Paula, termo de S. João da 
Barra; Manoel l\laria Coelho da Rocha, residente na 
cidade de Macahé; Candido João Arnaud, l<'raneisco de 
Souza Menezes, .João Nunes da Silva c Antonio Jo~é Ro
drigues de Pinho, resi.tcnl('s na frcguezia do Espit·ito 
Santo, do termo de Barra Mansa; José Luiz Pereira, 
residente em Nova F ri burgo, totlos da mesma Provineia; 
1\nt.onio Joaquim·Gomcs de Azevedo, .José Joaquim da 
Silva Tclles, José Joaquim Rodl'Í!!ues, João Antonio Go
mes Hodl'igues, Caetano Alves Uvas, Domingos José 
Enéas e l\lanoel dos Santos Thimoteo, residentes nesta 
côrte; Antonio Joaquim Fernandes, sargento do corpo 
policial da Província de S. Paulo; Ezequiel Antonio da 
Silva, residente em Caraq-uatatuba, e Bernardo Antonio 
l\lcndes, residente em Nazareth, da mesma Província ; 
João José Pereira de Aguiar, residente na Província do 
Paraná ; .José 1\larques Carepa, residente na Província 
de S. Pcd1·o do Hio l;rande do Sul; José Jacintho Coe
lho, residente na cidade de Porto Alegre, da mesma l'ro
vincia ; .Joaquim Haptista Lopes Guimarães, residente 
na Província de Minas Geracs; João l\larcellino Yicira 
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da Costa, residente no termo do Pomba, Antonio José 
Fernandes Braga, rcsidcn te no termo de Ubá, José J ulío 
de Faria c José Teixeira Bastos, residentes no termo de 
Barbacena, da mesma Província ; José Hemiques da 
Silva, residente na Província de Pemamhuco; 1\fanocl 
Joar{uim da Silva Leão, residente na cidatle de l\laceió, 
da Província das Alagôas; Thomaz da Costa c Oliveira, 
residente na Província da Bahia; Abilio Pessoa de An~ 
dradc Campos, resitlcntc -na villa rlc Inhambnpe, rla 
mesma Provinda ; Josó Pen'i r a tia Silva. rcsitlcn te em 
Peúma, da Província do E~pirito Santo; Fernando José 
de Almeida, Francisco Teixeira tle Souza c Manoel 
Gonçalves, todos marítimos; José Xavier de Basto 
Junior, 2.• tenente tle 'commissão da armada nacio
nal; e ao subdito allcmão .\rlolpho l\lengue, residentes 
no Brasil. 

Art. 2. o ReYogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José ~oarcs rle Souza, do Meu Conselho, Mi" 

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do lmpt•ri(l, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte tres de Setembro de mil oito
centos sessenta e no,·c, quadrage;imo oi lavo tla Imlc
pendencia c tio Impcrio. 

Com a rubrica tle Sua Magestade o Imperador. 

Pauliuo José Soarf's de Son:;a. 

Chancellaria-múr do lmperio.- José Martiniano de 
Almcar. 

Transitou em '.:W de Setembro tle 1869.- .Tos1' da 
Gnnha Bm'bosa. -Registrado. 

Publicado na secretaria de estado dos negocios do 
Imperio, em 28 de Setembro de !869. -.To.~é Vicente 
Jorge. 

--
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DECRETO N. t7W-m: 23 DE SETEMBRO DE 1.869. 

Ap11rova as pensões concedirlas a cada uma rias filhas do llfa
rerhal d 1 é"Xerrito r ~ror.nat!o na rã o de Suruhy, D. Carlota 
Gnilhermina de Lima c Silva c D. l\larianna Caudida de 
Lima e ~ilva, c a outro. 

Hei por bem Sanccionar e Mant.lar que se excculf' a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. :1..° Ficão approvad:..s as seguintes pensões an
nuaes concedidas por Decretos de 4 de Agosto de 1.869, 
a saber: de 600,~000 a cada uma das lilhas do Marechal 
do exercito reformado Barão de Suruhy, D. Carlota Gui
lhermina de Lima e Silva e D. Marianna Candida de 
Lima e Silva; de 600~000, conespondente á congrua que 
percebe, ao padre Antonio Thomaz de Campos, vigario 
1:ollado da freguezia do llomtim, da diocese de Goyaz, 
não podendo porém gozar desta mercê antes de verifi
car-se a resignação do beneficio, cujas obrigações não 
púde preencher. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas da data dos mes
mos Decretos. 

Art. 3. o Revogão-so as disposiç.ões em contrar·io. 
Pau !i no José Soares de Souza, do Meu Conselho, Minis

tro e Secretario de Estado dos Negocios do Imporio, 
asgim o tenha cnllmtlido c faça executar. Palacio do lHo 
de Janeiro em vinte tres de Setembro de mil oitocento~ 
sessenta c nove, quadragesimo oitavo tia In:.lepentlcn
cia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestatle o Imperador. 

Pa1tlino José Soares de Sou:a. 

Chancellaria-múr do lmpcrio.-Jo.ç1f Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 28 ele Setembro de 1869. - José da 
Cnnha Barbosa. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmpcrio, rm :w de Setembro de 1869.-.To.çt: Vif'rnte 
.Tor!Jt'. 
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DECRETO N. l7H-nr.: 23 DF: Sf:TEMBRo DE 1869. 

Allprova a pensão concedida a D. 1\l:lria J,uiza de 1\lenczes 
-- Pacheco. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. t. o Fica approvada a pensão de (',0~000 mensae~, 
concedida por Decreto de 27 de Fevrreiro de {869 a 
D. Maria Luiza de lleneze~ Pacheco, mãi do 1. 0 tenente 
da armada Luiz Barhalho Muniz Fiuza, fallecido em con
sequencia de molestia adquirida em campanha, a qual 
pensão havia sido anteriormente concedida ao mesmo 
t. o tenente por De<reto de ::i de Janeiro de t867. 

Art. 2. o Esta pensão sr.r:í pa.~a lia 1lata do Derreto de 
27 de Fevereiro de t8G9. 

Art. 3. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faca executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte tres de Setembro de mil oito
centos sessenta e nove, quaclragesimo oitavo da lnde
pendenria e do Imperio. 

Com a mbrica tle Sna 1\lagPstatlc o Imperador. 

Pttuliuu Jos/ Softl'l'.~ de Sou::tt. 

Chancellaria-mór do Imperio. -José .Mnrtinian~ dt! 
Al1'11cnr. 

Transitou em 28 de Setembro de 1869.- Josr' da 
Cunha Barbosa.-Registrado. 

Pub!icado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperw, em 30 de Setembro ele 18fi!} - José Vicente 
Jor.qe. 

-··· 
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JJECllETO N. :1712-DE 23 DE SETEllDRO DE 1869. 

Approva as pensill_ls concedidas a D. 1\laria Manoela de Mello 
-- 1\Iendonç:t, e a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da AssembWa Geral: 

Art. :1.. • Ficão approvadas as pensões abaixo mencio
nadas, concedidas por Decretos de :1.9 de Maio de 1809 : 

Pensões mensaes: de :1.8SOOO a D. i\Iaria ~lanorla de 
M11llo llendonça, mãi tio :1.. o sargento do 41." corpo c.lt• 
voluntarios da patria Aristides Randolpho de 1\lr.n
tlonça; de ·H~$000, repartidamente. a Leoncio Antunes 
Gurjão e Francisca Maximiana Antunes Gurjão, filhos 
legitimados do brigadeiro Hilario Maximiano Antunes 
Gurjão, sendo quanto ao primei1·o sómcnte até a sua 
maioridade. 

Pensões mensaes, sem prejuízo do meio soldo: de 
2lb000 a D. Anna Amelia Pereira de Moraes, viuva tio 
TcneJtte Luiz José de Moraes Navarro; de 36~000 a 
D. Veronica Guilherme, viuva do Alferes de volunta
rios da patria Mathias José Guilherma; de OOSOOO a 
D. Auta Amaro de Freitas, vi uva do Capitão do 6." corpo 
de cavallaria da guarda nacional do Rio Grande do Sul 
José Luiz de Freitas; de 8~SOOO a D. Livia Rodrigues 
da Cunha, viuva do Major de commissão de infantaria 
Antonio Luiz da Cunha; de 968000 a D. Alexandrina 
11:1. Costa Taronr,o, viuva do tenente coronel de rom
missão Seraphim Antonio Taronco; a D. Maria da 
CJioria Ozorio, viuva do Tenrnte Coronel de cavall:.lri:t 
do exercito l\fanocl Jacin tho Ozorio ; a D. Joscphina 
Emília 1le Carvalho Gucdc.~. vi uva tio Tenente CoroJH'I 
tlc infantaria do exercito Gabriel tle Souza Guedes ; a 
D. Manoela Thomazia da Silveira Alencastro, viuva tio 
Tenente Coronel do estatlo maior de 2.a classe l\lanoel 
José de Alencastl'O ; a D. Francisca de [Azevedo Sú c 
Brito, viuva do Tenente Coronel de cavallaria do exer
cito Luiz Joaquim de Sá c Brito; de :1.20~000 a D. Anna 
do Carmo de Oliveira, viuva do coronel de commissão 
Manoel Rodrigues de Oliveira. 

Art. 2. 0 Estas pensões serão pagas da data dos l'Cspe
ctivos Decretos. 

Art. 3. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho.Jli .. ~--~ . 

nistro e S~c1·etario de Estado dos Negocios 4lrf!íiPç_r~~(1, 1' r'1 .I /J \ 
assitn o tenha entendido e faça executa1"i ~aeto tlo · '· u .,_ 

/·_. ,('·,· i} 

I _·,) I 
I r-,; / 

\.· qu:-; Li'::-_. 
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Rio de Janeiro em ·vinte tt·cs tle Setembro de mil oito
centos sessenta c nove, quadragesimo oitavo da Inde
pendencia e do Impcrio. 

Com a rubrica rlc Sua Magestadc o Imperador. 

Prwlino .José Sonres de Sou.=a. 

Chanccllaria-mór do Impcrio. - Jo.~é Martiniano dl' 
Alencm·. 

Transitou em 28 de Setombro de 1869.- .Tosr: da 
Cnnlla Barbosa.-Registratlo. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias rlo 
Imperio, em 30 de Setembro rle 18139.-.Tost: lricentr• 
.fOI' [/f' • 

DECRETO N. 111:I-nr. '2:l DE SETE11Bno nr. 18ti!l. 

Approva as p~nsüe~ conet>llillas a .los!~ Cabeça, c a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandai' que se execute a 
Resolução seguinte da Assemhléa Geral: 

Art. L o Ficão approvadas as seguintes pensões con
cedidas por Decretos de i5 de Dezembro de 1868: 

§ 1. o Pensões diarias: de /f,OO réis aos soltlados, rio 12." 
eorpo de cavallaria ria guarda nacional do Hio Grande 
do Sul José Cabeça, c do /f,," IJa talhão de infantaria Fi r
mino Manoel da Silva. 

§ 2. o Pensão mcnsa I de 421, ao tenente do 55." corpo 
tie voluntarios da patria Jovino Simplicio Monteiro. 

~ 3." Pensão annual de G001~ ao padre Cypriano An
tonio Alves Vianna, vigario coll:.ulo da freguczia de 
Santa Rita c Santa Philomena da villa do Codó da dio
cese c Província tio Maranhão, não podendo porém gozar 
desta mercê antes tie verilkar-se a resignação do bcne
licio cujas obrigar;õcs não pótie preencher. 

Art. 2. o Estas pe11sõcs serão pagas tia data dos res
pectivos Decretos. 

Art. 3. o Rcyog-ã(He a~ rlisposi~iics em contrario. 
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. Paulino José Soares 1lc Souza, do Meu Conselho, 1\li
nislro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido c faca executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte tres de Setembro de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Indc
pcntlencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lageslallc o Imperador. 

Panliuo .José Soares tlt' Sou ::11. 

Chanccllaria-mór do Impcrio.-.To.~1; llfartiniano tlt' 
Alrmcar. 

'fransi tou em 28 de Setembro de 186!).- .Tos(: da 
Cu.nhtt Barbosa .-Registrado. · 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgoeios do 
Imperio, em 30 de Setembro 1lc 181i!J.-Jo.~t: Vicente 
.Tm·gt'. 

. .... 

DECRETO N. 17H-nE 23 DE SETEMBRO nE ·18fi9. 

Approva as w•nsões concedhlas ao l'onicl reformado Carlos 
-- .\ugusto Caminha, e a nutro~. 

Hei por !JI'm Sanceionar c Mamlar que se p-;ccnlc a 
Resolução seguinte da AsscmiJléa Geral: 

Art. 1. • Ficão approvadas as seguintes pensões con
cedidas por Decretos de 22 de Agosto de i8G8: 

~ i. o Pensões diarias: de tiOO réis ao forriel refor
mado do 9." corpo de volun ta rios da pa tria Carlos Au
gusto Caminha; de liOO réis a Thereza 1\luzzi de Andrade, 
viura do sargento ajudante do õ." corpo de caçadores a 
eavallo Hercules Cesar Muzzi ; de tiOU réis a J\laria Ale
xamlrina Pereira de Vasconcellos, vi uva do 2. o sargen
to do H." batalhão de infantaria Gustavo José de Vas
r:oncellos. 

~ 2." Pensões nl.ensaes, sem prej uizo 1lo meio soldo: de 
30~000 a D. Mafal1la Domingue~ 1lo Couto, viuva do eapi-

PARTE 1 .. :W 
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tão do 18." batalhão de infantaria Jo~é Pedro Domingucs 
do Couto ; de 601$000 a D. Georgina Flora Pereira Bello, 
repartidamente com suas irmãs D. Edelvira Se lu ta Pe
reira Bello, e D. Maria Emília Pereira Bello, filhas le~ 
gi ti mas «lo coronel André AI ves Lei te de O li v eira Bello, 
fallecido em consequencia de molestia adquirida em 
campanha. 

§ 3.• Pensãoannual: de 1:4\0~000aD. FloraAlves 
de Mesquita, viuva do coronel da guarda nacional Scze
fredo Alves Coelho de Mesquita, fallccido de molcstia 
adquirida em campanha. 

Art. 2. • _Ficão tambem approvadas as seguintes pen
sões ronr·edtdas por llrereto~ do 26 rle Ago~lo do mesmo 
anuo: 

§ L • Pcnsues •lia rias: de 'lOO réis a B. Anna Joatptina 
;\tachado, mãi do 2." cadete do 30. o corpo de volunta
rios da llatria Joaquim Lopes l\lachado; de ~iOO réis con
cedida por lleaeto tle Hi de Maio de 1868 ao cabo de es
quadra do 16." batalhão de infantaria José Amancio Pe
reira deve entender-se com o cabo do mesmo batalhão 
José Amancio Vieira, conforme declara o Dect·eto de 2li 
ue Agosto de 1868, que reetilicou o engano havido no 
supracitado Decreto de 1(j de Maio do mesmo anno; de
vendo esta pensão ser paga da data do mesmo Decreto 
de 16 de l\laio de 1868. 

~ :2. o Pensão mensal de 36~000 ao alferes da guat·da 
nacional da Proyincia do Rio Grande do Sul, Salnstiano 
Franciseo llha. 

~ 3. o Pensões mcnsaes, sem prejuízo do meio soltlo : 
de 2'i/)OOO a D. 1\largarida da Luz Bellota, mãi do tenen
te do 14. o batalhão de infantaria Josino Franklin Bel
lota, de 21!>000 a D. Josepha 1\laria tlo Carmo e Si ira. 
vi uva do tenente uo 18." bat:tlhão de infantari:t .Iosé 
.Fernandes da Silva. 

Art. 3. o Ficão tambem approvadas as seguintes pen
sões conceditlas por Decretos de 2H de Agosto do mesmo 
anno: 

§ L" Pensões diarias: de GOO réis a Cantlida Francisca 
da Costa Reis, vi uva tlo particular 1." sargento do 51. o 

corpo de voluntarios da patria Domicio Barbosa dos 
Reis, e a de 4.00 réis concedida por Decreto de :1.3 de Fe
vereiro de 1867 ao soldado do 7. o batalhão de infanta
ria Manoel Caetano de Sant' Anna, a qual foi approvalla 
pelo Decreto n. o 1398 de 7 de Agosto do mesmo anno, 
deve entender-se com Manoel Caetano de Sant'Anna, 
soldado do 7." corpo de voluntarios da patria, addido 
ao 7. • batalhão de infantaria, conforme o que declara o 
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Decreto de 29 de Agosto de 1868, devendo esta pensão de 
400réis ser paga da data do Decreto de 13 de Fevereiro 
de 1867. 

3 2. o Pensão annual de 14~1000 ao imperial mari
nheil·o João Baptista do Rosado. 

Art. 4. • E,;tas pensões serão pagas da data dos mes
mos Decretos. 

Art. 5. o Revogão-se as disposições em contrario. 
PaulinoJost'í Soares rle Souza. do Meu Conselho, i\li

nistro e Secretario de Estado dos Ncgocios do Jmpcrio, 
assim o tenha cntemlitlo e faça executar. Palacio du 
Rio de Janeiro em vinte. tres de Setembro de mil oito
centos sessenta c nove, fJil:Hlragesimo oitavo da Jn1le
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Paulitw José Soare$ d1• Sonza. 

Chancellaria-mór do lmpet·io.- .José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 28 de Setembro de 18H9. -.José da 
Cnnlta Barbosa .-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio, em :Jo de Setembro de 18ti9 .-Jo.çé Yicente 
JorgP. 

DECRETO N. 17lõ-DE 23 DE SETEMBRO DE 1869. 

Approva as pensões concedidas ao t. 0 sargento do corpo de imperiaes 
marinheiros Francisco Xa,·ier Carneiro dos Anjos, e a outros. 

Htli por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. I. o Ficão approvadas as seguintes pensões men
saes concedidas por Decretos de 2 de Junho de 1869: llc 
101)000, corrcspon~entc á metade do respectivo sohlo, 
ao i. o sargento do corpo de imperiacs marinheiros 
Ft·:mcisco Xavict· Carneiro do!l Anjos ; de 72~000 a D. 
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Anna Mauricia tlc Bitlcncourt, c a de 1~~~000, repar
tidamente, a D. Amalia, D. Amclia, D. Amabelia, D. Jo
sephina e D. Emília, vinva e filhas do brigadeiro 
Jacintho Machado de Bittencourt, fallecido em conse
IJUencia de molestia adquirida em campanha, sendo 
ambas estas pensões sem prejuízo do meio soldo. 

Art. 2. • Estas pensões serão pagas da da ta dos mes
mos Decretos. 

Art. 3. o Revogão-sc as disposições em contrario. 
Paulino José Soares Lle Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro c Secretario tle E.qtado dos Negocias do Impcrio, 
assim o lenha cnlentlido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte tres ôe Setembro de mil 
oitocentos sessenta e nove, tfuadragesimo oi ta v o Lia 
Indcpen<lencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Pnulino .Jo.w! Soares de Son:;u. 

Chancellaria-múr do Imperio. -.To.~é Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 28 de Setembro de 1869.- José da 
Cunha Barbosa.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
Imperio, em 30 de Setembro de l8fi9.- Jo.~rf Vicente 
.Tor,qe. 

DEcRETO N. 1711i-nE 2:l DE SETEMnno nE l8G!). 

Declara cntmu.l~r-sc com 1>. l\laria .Jonnna Fiusa c outras a JlCnsão 
concedida por Deercto tlc 27 de Julho de lS'lG 11 11. l\larianna .Jõ:;;;;,a 
Fiusa c a outras. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Hcsolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. t.• A pensão de 361)000 mcnsaes, que fôra con
cedida, repartidamente, ús irmãs tio escrivão extranu
merario !ta armada Antonio Manoel Fiusa por Decreto 
tle 27 de Julho de l8(i{j e approvatla pelo de n.• t:Wi tle 
Hl de Setembro <lo nwsmo anno, ilevn rn tender-se como 
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concedida, não a D. Marianna Joanna Fiusa, D. Anna 
lUta Fi usa e D. Servula Victoria Fiusa, como se lê nos 
supracitados Decretos, mas sim a D; Maria Joanna Fiusa, 
D. Anna Aula Fiusa e D. Servula Victoria Fiusa, irmãs 
do mesmo escrivão extranumerario, conforme o Decreto 
de 3 de Abril de 1869. 

Art. 2." Esta pensão será p~ga da da ta do Decreto tle 
'2.7 de Julho tle 1.866. 

Art. 3. o H.evogão-sc as disposições em contra r i o. 
Panlino Josú Soares de Souza, do Meu Conselho, l\li

nistro c Secretario de Estatlo tios Negocio~ do Imperio, 
assim o tenha cntenditlo c faça executar. Palaeio do 
Rio de Janeiro em vinte trcs tlc Setembro tlc mil oito
centos sessenta c nove, quatlragesimo oitavo da lndc
pemlencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcs tatlc o Imperador. 

P1ur/ino Jos/ Solll't'S de Sou.:tt. 

Chancellaria-múr do Imperio. - .Jo.ç1! Jlfartiuiauo de 
Ah'll!:ar. 

Transitou em 28 de Setembro de 1.869. -los,: til! 
Cnnlur Barbosrt. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias llu 
Imperio, em 30 tle Setembro de 1.869.- Jo.~i Vicentt• 
./OI' {fi'. 

DECRETO N. 171 i --In: 2:l m: ~ETE.\111110 lll~ iH(i!l. 

Declara pertencer á !ilha do Tenente Coronel Jo3o Simplicio Ferreira 
metade da PJl!!~.!!o concedida por Decreto de 20 de Julho de 1866 a ll. 
Maria Amalia Ferreira, ~iuva do referido oflicial. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se exrcule a 
Resolução seguinte da Assemhléa Gm·al: 

Ar L. L o No Decl'cto n." t:J74 de 2ti de Setembro de Hl(ili. 
q uc approvou a pensão de 96~000 mensacs r.oncedida por 
Decretode20de Julhodc:I8H6a D.l\laria Amalia Fer
reira, vi uva do Tenente Coronel .João Simplicio Ferrnira, 
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morto em combate, comprel1ende-se a metade desta 
quantia concedida á_sua filha no caso de sobrevivencia. 

Art. 2. 0 Rcvogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do 1\lcu Conselho, llli

nistro c Seaetario de Estado dos Negocios do Imperio, 
a~sim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em vinte tres de Setembro de mil oito
centos si~ssenta c nove, quadragcsimo oitavo da Indc
pendcncia c do lmperio. 

Com a rubr·ica de Sua Alagestadc o Imperador. 

Paul i no José Soares de Son:a. 

Chanccllaria-môt' do hUiH\rio. -Josf .Afartiniano tfn 
J!,mctl/', 

Transitou em 28 de Setembro de 186~).-José da Cu
nha Bm·bo~a. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmpcrio, em :10 de Setcmbr·o de j869.- José Vicente 
Jorge. 

DECRETO N. 1718-llE 2:1 IJC SETE,\ICRO DE l8UU. 

Autorisa o governo a conceder ·~arlas de naturalisaçao a~s subditos 
portuguezes .\ntouio AJrrcdn Fleury de Carros e a outros. 

Hei por bem Sanccionar c ~landar que se execute a 
Resolução seguiJ1te da Asscmbléa Geral: 

Art. L • O Governo fica autorisado para conceder 
carta de naturalisação: 

~ :l. • Aos subditos portuguczcs : Antonio Alfredo 
Fleury de Barros e Vicente José Puga, residentes na 
Provincia do Rio de Janeiro; Antonio de Vasconcellos 
1\lcndonça , rcshlcntc na povoação de Camaragibe da 
Província das Alagôas; José Lopes Pinto, José Gon
çalves Vasco c :Francisco Franco de Santa Anna, resi
dentes na Província da Bahia; João l\lorcira Coelho e 
l\Ianael 11e Avila Ramo~, re~ictentr.', este e.nl Caravella>. 
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c aquelle no município de Nazareth da mesma Pro
víncia; José de Souza Vieira Junior, Manoel Antonio 
da Silva Villela, Joaquim Pires Dias e Joaquim Silveira 
da Costa, residentes na Província de S. Paulo~ Gui
lhm·me da Silva Guimarães Porto, residente no Betblem 
do Descalvado da mesma Província ; João Martins Bar
bosa e Domingos de Souza James, residentes no Brasil ; 
Euzebio Nunes Fet·reira, .José Manoel da Silva e Fran
cisco Martins Costa, marítimos. 

§ 2. o Aos subditos ft·ancezes Edgar Bailly de Pt•éssy, 
residente no Rio de Janeiro; c Eugenio Chauvin, resi
dente na Província de S. Paulo. 

§ 3. o Ao subdito allemão João Reinfrank, residente 
na Província de S. Paulo. 

~ 4.. o Ao subdito ing-lez Dr. Jorge Tount Mockett, 
residente na cidade de 1\farianna da Província de 1\Jinas 
Geraes. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em con
trario. 

Paulino José Soares de Souza, do 1\leu Conselho, 1\li
nisti'O e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido c faça executat·. Palacio do 
Rio de .Janeiro em vinte Lrcs de Setembro de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lndc
pcndencia e do Impcrio. 

Com a rubrica tlc Sua Mageslatle o Imperador. 

Panliuo José Som·r·.~ tle S01t:11. 

Chancellaria-mür do Impcrio. -José Martiniano dr 
Almcar. 

Transitou em 28 de Setembro de !86!). - Jo.~r! rlrt 
Cnnlza Barbosa.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Impel'io, em 30 de Sctcmht·o de 1869.- José Yicentc 
./OI'!Jf'. 

-···- -
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DECRETO N. 1719 -m~ 23 DE SETEMBRO DE 1869. 

Auto1·isa o Governo a conceder um anno de licença com todos os ,·eu
cimentos ao t.ooflicial da Secretaria do Imperio JonoBaptista Caloge· 
r:1s, c a outros. 

Hei por bem Sanccionar c l\landar que se execute a 
Resolução seguinte da Asscmbléa Geral : 

Art. l. o Fica o Governo autorisado a conceder· um 
anno de licença com Lorlos'os vr~ncimnnlos para tratarem 
de sua saudeondc lhes convinr ao L" ollicial da Sen·eta
ria do ImpcrioJoão Baptista Calogeras; ao padr·e Jacin
tho Candidu de Mendonça, viga rio col1:1do ua frcguczia 
de Nossa Senhora do Pilar da Província das Alagôas; a 
Antonio Deodoro de Paschoal, atldiuo traductor compi
lador da Secretaria de Estado dos Negocias Estrangeiros; 
a Manoel Januario ue Oliveira, 2." conferente da alfan
ucga do Pará e bem assim ao desembargador da relação 
do Maranhão Antonio de Drtrros e Vasconcellos. 

Art. 2. o Revogão-sc as tlispo~içõcs em r:ontrario. 
Paulino José Soares tlr• Souza, do Meu Conselho, ~li

nistro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenta ententlido c faça executar. Palacio do 
lHo de Janeiro em vinte tTesde Setembro de mil oito
centos sessenta c nove, quadragesimo oitavo da Indc
pendcneia c do lmpcrio. • 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Paulino José Soares de Son::u. 

Chancellaria-mür do Impcrio.- .José Martiniano de 
Alencm·. 

Transitou em 28 de Setembro de i8fi9.- José dtt 
Cunha Barbo~a.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio, em 30 de Se lembro de 1869.- Josi Vicentr. 
Jorge. 

--
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DECRETO N. 1720--nE 23 DE SETEMBRO m; 1869. 

A!lllrova os Decretos n.•• 3910 e 3911 de 17 de Julho de H!6i. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Hcsolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1." Ficão approvados os Decretos n.•• 3910 c 
:J9H de :l7 de Julho de -1867, que concedem, o primeiro, 
privilegio por dez annos a Charles Pradez c a William 
F. Joncs, para empregarem a(madeira no fabl"iro.: do 
P.!JPCI, seg-undo o processo de que se dizem introducto
rcs no Impcrio c isenção de direitos para a matcria 
prima c machinas que impor·tarcm; c o segundo, por 
vinte annos a José Botelho de Araujo Carvalho, para 
usar do kaolim e outr·as argillas no(fabrico da)!ouça ele
nominada de pó de pedra, meia porcellana e porcellana 
Jina. -- · 

.\rt. 2." Ficão supprimidas no Decreto n.• 39H de !7 
de Julho do anno referido, as palavras: descobertas em 
sua fazenda de Inhaúma; executando-se o mesmo De
creto na fórma do ar L. L" desta Resolução. 

Art. a." São revogadas as disposições em con
trario. 

Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario tle Estado dos Negocios da Agricul
tura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha enten
dido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
vinte tres de Setembro de mil oitocentos sessenta e 
nove , quadragesimo oitavo da Inclependencia c do 
Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador . 

.Toaqntm Anftlo Fernandes Leiio, 

Chancellaria-mór do Imperio.- José Martiniano rlf 
Alencar. 

Transitou em 30 de Setembro de t869. - José da 
Cnnhn Barbosa. 

Publicado nesta Secretaria de Estado dos Ncgocios tla 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em 8 rlf! 

Outubro de 1869. --O Director Geral, .José Aqostinlto 
Jlorrim Gnímlii'Ü('S. 

!'AliJE I. ::!I 
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DECRETO N. 1721-DE 23 DE SETEMBRO ))E 1869. 
1': ..... ,.,;-:.· 
Iseuta /de dh·çH()!? de imp01·tação os ohjcctos despachados para 
. a iJimmnação ~_gaz <!a_ cap_i_L:ll da Província l\O l\l~ranhã9, 
:mies dã pronmlgãÇao do Decreto n.• 1567 de 6 de Junho 
de 1868, rl'stituindo-sc á tOillllanhia respectiva as f(Uantias 
anteriormente cobradas por essa causa, c contando-se o 
11razo de 211 annos da data do contracto celebrado com o 
Governo da Província. 

Hei por bem Sanccionar c 1\Iandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L o A isenção de direitos de importação que, 
por Decreto n. o Hi67 de H de lltnho de 1868, foi conce
rlida á companhia de illuminação a gaz da capital da 
Província do Maranhão, em relação aos apparelhos, tu
llos, combustorcs e ma terias primas, destinadas áquella 
industria, comprehende não só os artig-os importados 
depois da promulgação do citado Decreto, como os que 
:mtel'iormente haviãosido despachados para o indicado 
fim pela referida companhia ; mandando o Gover·no 
restituir quaesquer quantias que por essa causa se haja 
eobrado ; com tanto que o prazo de 2;j annos, a que se 
refere o citado Decreto, seja contado da data do con
tracto celebrado com o Governo da Província em f!) du 
:\Iarço de 1861. 

At·t. 2. • Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Joaquim Antão Fernandes Leão, tlo l\leu Conselho, 

.1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publh:as, assim o tenha 
entendido e faça executar·. Palaeio do lHo de Janeiro 
em vinte tres de Setembro de mil oitocentos sesscnt~ 
fl nove, quadragesimo oitavo da Independencia e do 
Jmperio. 

Com a rubl'ica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

Joaquim AnNo Fernandes Leão. 

Chanccllaria-mór do Imrcl'io. -José 1llartinituw de 
J lmww. 

Tt·ansitou em 28 de Setembro [ti e 186!J. - .Tosl tht 
Cnnlta Barbosa. 

Publicado nest:t Seerelaria «le E:;t:1do dos Negodos 
ria Agricultura, Comnwrrio e Obra,; l'uhliras, em 8 rln 
Ontuhro rln 181-i!l.-.To": A~o~ti11flfl .l[•ll't'ÍI'''· G~tillwrrit·s. 

--···-
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DECRETO N. 1722-DE 28 DE SETEMBilO DE i86U. 

Concede i~ill!Ç,!o de di~i_!O..§ de itnJIOrtação a toda a fet·ragem 
c apparelt.os das pontes e viaductos destinados ao(pr·olooga
mente daj estrada de rodagem da capital p:ga º interior da 
l'rovincla t~a Pa•·al)yiJa:- - -- -· --

Hei por bem Sanecionar c ?tlandat· que se execute ll 

seguinte Resolução da Asscmblca Geral : 
At·t. l. o O Governo concederá isetu~ão de direi to~ de 

importação a toda a ferragem c appai·elhos das ponte~ 
e viaductos destinados ao prolongamento da estrada 
de rodagem da capital para o interior da }lrovineia 
da Parahyba do Norte, conforme o contracto celebrado 
com o engenheit·o Justa Araujo, ou tfualqum· outro, flUC 
vara o mesmo fim effectuar o Presidente da referida 
Província. 

Art. 2. o Firão revogadas as llisposi1;ões em con
trario . 

. Joaquim Antão Fcmandes Leão, do Meu Conselho, 
.!\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
eultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte oito de Setembro de mil oitocentos sessenta 
e nove, qua,Jragcsimo oitavo da lndcpendcncia c do 
lmpcl'io. 

Com a rubrica de Sua l\lagcsladc o Imperador . 

.Too,quim .tut!lo l'cl'llandr,~ Letio. 

Chanccllal'ia-lllút· do lmpcrio. - .Tos1' Jlartiniano rl1· 
Alencm·. 

Transitou em i. • de Oulubi'O de !869. -José da 
Cunha Barbosa. 

l'ublicado nesta Secrclal'ia de l~stado dos Ncgocios 
da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, em 8 
tlc Outubro de 1869.- O dircctor geral, Jost1 .4gosti11ho 
Jforeir(/, Guúnrmit·,~. 

- -···· 
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DECRETO N. 1723-DE 29 DE SETE~IBHO llE 1869. 

Autorisa o Gov.erno a conceder a Antonio de Lacerda isenção de di
reitos para as materias e objectos neeessarios !1 empr~i~~ que e 
concessionario, na capital da Provincia da Bahia. 

Hei por bem Sanccionar e l\fandar que se cxcr.ute a 
seguiu te Resolução da AsEembléa Geral: 

Art. L • Fica o Governo au tot·isado a conceder a An
tonio de Lacerda, isenção de dh·eitos sobre as ma terias 
c obje~tos precisos para a realisação da cmprcza que 
tem por fim estabelecer uma communicação entre a 
cidade alta e a cidade baixa, na capital da Província da 
Bahia, por meio de machinas apropriadas ( Hoisting· 
machines ), c constt·uit· um caminho de ferro urbano 
entre a praça do Palacio e a povoação da Barra, na mes
ma capital. O Governo lixará previamente a quan
l.idade e qualidade 1los objectos para os quacs ó cont'l'
d ida a isenção. 

Art. 2. • Revogão-se as disposições em contrario. 
O Visconde de Ita hora hy, Consplheiro de Estado, s~~

Hador do Impcrio, Presidente do Conselho de Ministro!', 
l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
e Presidente fiO Tribun;tl 1lo Thesouro Nacional, as~illl 
o lenha entendido c faea e'\.ecutar. Palacio do Rio di' 
Janeiro, aos vinte c nov·e de Setembro de mil oitocentos 
scssent<i c nove, quadragcsimo oitavo da Inrlepeudeneia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua lUagestatle o lrnpet·a1lor. 

I' i sco111fe de lla.borahy. 

t:ltaneellaria-HHír do lmperio.- .Tos1; Jfartiniano d1· 
Alencar. 

Transitou em 2 de Outubro de 18{i!J.- .Tos1: da Cttnha 
Barbosa. 

Publicado na Secretaria de Estado dos N~goeios da 
Fazenda, em ~ de Ouluhrn d1: IRG!J.- .Tnst: -St•reri1tno 
dc1 Rocha. 
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DECRETO N. f724-DE 29 nE SErRI\IBRO DE t86Q. 

1\1 :mda abonar ao 1. o Confereute da Alfandega de Pernambuco, J o~o 
Jo;é llcill·iques , todos os veu~if!J~ntos )do seu emprego, duraate 
a _!!.r~•P rlr sris mt>zcs que o Governo lhe roncedeu. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se cx.ccute a 
sr,guinte Resolução da Asscmhléa Geral : 

AI"Ligo unico. O L° Conferei~te •la Alfan•lega de Per
nambuco, João José Homiques, perceberá todos os ven
CÍI!Wntos do seu emprego por seis mezes, cmquanto go
z:ll' tia I iccnça tJue llte foi concedida em virtude do A viso 
d,, Mini,;tcrio da Fazenda dn 6 de Arrosto do corrente 
a llllO; C revogadas as fli.~j)OSÍÇi'.ies elll CO.lltl'ai'ÍO. 

O Visconde de Itaborahy, Conselheiro de Estado, Se
nador do Irnperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
P Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio dn 
Janeiro, aos vinte e nove de Setembro de mil oitocentos 
sessenta e nove, •ruarlt·agesimn oita\'o da IJHI1~pcn1len1~ia 
., do Irnpf'rin. 

Com a rulll'ira de Sua .Magcsta•le o fmpcr:~dor. 

Viscondt' rlf' ltaflorahy. 

Chancellaria-mór do Imperio.- .To.~/ Mnrtinimui dt• 
Alr.ncar. 

Transitott em 2 111~ Outubro de f.81i9.- .Tostf dr1 Cunha 
Httrflo.wt. 

Publicado na Secretaria de Estado dos .Ncg:ocios da 
Fa7.1'Uda, c~m '~ dP Outubro de f.86H. -.Tos/ Sn'erimio 
dil Uodlfl. 
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DECRETO N. li2ti-nE 29 or. SETIOlBfW DF. 1869. 

Isenta os edincios das pratas do con1mercio do i!"poslo ~~ decima 
addiciooal. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. :l. o Os edificios das praças do commercio do Im
perio ficão isentos do pagamento do imposto da decima 
a1ldicional, crea1lo }JCla h~i n.o Hj07 de 21i de Setembro 
de 1867. 

Art. 2." São revogadas as disposições em contrario. 
O Visconde de ltaborahy, Conselheiro de Estado, Se

nador do Imperio, Presitlente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
e Presidente do Tribunal do Thesout·o Nacional, assim 
o tenha entendido e faça e~ecutar. Palacio do Rio de 
Janei1·o, aos vinte e nove de Setembro de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadrag-esimo oitavo da Independencia 
e do lmperio. 

Com a rultl'ica de Sua ~lagestade o lmpcradot·. 

Chanccllaria-rnúr do Imprrio. -· .losé Martiniallo dt~ 
Alencar. 

Transitou f'lll 2 ilf' Outubro tlft 1869.- Jo.~é tia Cunha 
Bm·bo.~a. 

Publicado na Secretaria de Estado do:; Negocios da 
Fazenda, em 4, de Outubro de :1.869.- José Severiano 
da Rocha. 
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LEI N. 1726-DE 29 DF. SF.TEllBRO DF. {869. 

Concede ao Ministerio da Guerra para as dellpezas do 3.o tri
mestre do exercido de 1869 a 1870 oicredUo extraotdinarlo 
da quantia de 12.9ll6:30"li9W. -- ... -

Dom Pedro Segundo, por Gra~a de Deus e Un:mime 
Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional e De
fensor Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os 
Nossos Subditos, fJUC a Assemhléa nrral Derrl'tnu r ~.-.s 
()twt·cmos a Lei seguinte: 

Art. L • Alt'·m da somma solicilalla pelo Minislerio 
ela Guerra para circumstanciasordinarias no orçamento 
i'lllllnctlido ú deliberação do Corpo Legisla ti v o para o 
exercício de 1869-1870, c do credito extraordinario 
concedido pela Lei n. o 1587 de 28 de Junho ultimo, para 
o primeiro semestre do dito exercício, é aberto ao refe
rido Ministerio para o terceiro trimestre do mesmo 
exercício o credito extraordinario de doze mil nove
centos cincoen ta e seis contos trezentos e dous mil 
novecentos quarenta e seis réis (t2.956:302,S9~6) para 
os seguintes paragraphos daquelle orçamento. 
§ 7. o Corpo de saude e hospitaes.... 7!j,0: 703~991 
§ 8. o Quadro do exercito e premio de 

volun ta rios. . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . 8, 51 ti: 598~9;;:; 
§ fO. Classes inactivas, reformados e 

in validos ......••............... 
§ H. Ajudas de custo ............ .. 
~ U. Obras militares ............ .. 
§ H;. Eventuaes. incluindo trans-

300:000,SOOO 
100:000~000 
:100: ooo~~ooo 

porte de pessoal, de material e co-
medorias................ . .. . . . . :L000:0001)00U 

Somma....... . • • . . . • . . . . . J~.9~l6:30::?.>94tj 

Art. 2. 0 Para pagamento das dc.,;pezas que ~e vnrili·
carem por conta deste l\linist~rio, é o Ministro c SeC'l'l'
tario de Estado dos Negocios da Fazenda autorisado para 
fazer as operações de credito que julgar conveniente:<. 

Art. 3. • Revogão-se as disposições em contrario. 
1\landamos, pot·tanto, a todas as Autoridades, a quem 

o conhecimento e execução da referida lei pertencer, 
que a cumprão o fação cumprir e guardar tão inteira
mente como neUa se contém. O Secretario de Estado 
dos Negocios da Guerra a faça imprimir, publicar c 
correr. 
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Dada no Palacio do Hio do Jancit·o, aos v in to e novP 
tio mez de Setomhro de mil oitocentos sessenta e nove, 
quaclragcsimo oitavo da lndependcnci.t r, do Imperio. 

IMPERADOH com rubrica o g-uarda. 

flanlo df' Muritiba. 

l:trrta de Lei pela qual Vossa Magestade Imperial lllanda 
t•.recutm· o Decrrto da A.~semlilàt Geral, que Honre po1· bem. 
8anccionar, abrindo 110 illinisltrio dtJ Gnernt mu. nwlito 
t•.ctraol'llinario ]JM'lt desJu':.as do e:rercicio de lRti!)-1R70 
de l2. H56:302~9Mi. 

Para Vossa 1\Iagcstade Imporia! vet·. 

Custollio .Joaquim Moreira a fez. 

Chancellaria-mór do Impcrio. -Josd Martiniano dt• 
Alencar. 

Transitou em 7 de Outubro rle i869.-Jo.~é da Cnu!trt 
Barbosa. · 

Foi a presente Lei publicada nesta Secretaria tlll 

Estado dos Negocias da Gncl'l"a, nm U do Outubro dP 
18üH.-Jlfaria.uo Cttrlo~ tfe ,'-;on::a Cm'l't;ll. 

DECRETO N. i727-uE 2!1 llE SETEmmn nE 1Hii!l. 

Anlorisa o Go\'ernn [Jara mundur matricular na Faeuhladc llr Mrdi
cina da Curte o estudante i\latwrl Hoolri;:ucs de Cnrvalho llun~:u;, 

c admitlil-o a exame, depois <I e feito o prcparato1·io <I e algcbr:1 <rue 
lhe falta. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L"~O.Govorno lira anlorisado para mandar ma
tricular na Faculdade de .l\lediciua da Cúrtc o estudante 
Manoel Rodrigues de Carvalho lloreas, c atlmit Lil-o a exa
me, depois de feito 'o prrparalorio de algebi·a que lhe 
falia-
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Art. 2." Ficão revog-ada~ as dispogiçõpg rm con
trario. 

Paulino .José Soat"eg tle Souza. do l\leu Conselho. Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negoeiog 1lo lmpel'io, 
a~siti'l o tenha ententlitlo e faça executar. Palacio do 
B i o de .Janeiro, em v in te c nove de Se Lembro de mil 
oitocentos sessenta e rnove, fJUadragnsimo oitavo tia 
fndepcndencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\Jagestadr, o lmpm·ador. 

Paulino Jo.wf Soarr.~ dt• Sou:a. 

Chanr:ollaria-rnót· do Irnperio.- .lost• Jftll'linü1uo dt• 
""'/11'111'. 

Tra nsi ton em 7 de Outubro rln l81i9. -.Tostr da C11nl11i 
nal'i!OSI!. -Hrgistrado. 

Pu hlicarlo ua Ser:retaria tle Estado dos N egoc i os do 
lmpPrio, em 9 do Outubro de 18H9.-Jost: Vicentr .lor!Jt'. 

DECRETO N. J728-m: 29 nr-: SETEMBHo nr. t81i\l . 

. -\ulorisa o l;o\·erno a concetler isenção de di•·rilos ;. socie
tl:~tlt~ denominada- ~~~-i~J!lºs EcÕiiõiüiel)S- é a cmprcz:1 de 
uma via fcl'l'ea entre llflJTOl!Uinha t• n En~cnho tia f.nnl'ei
t:ão na Provinr i:t tla Bahia. 

Hei poe bem Sanccionae e Mandar rpw s1~ execnle a 
~~~guintc Resolu~.ão da AssemiJiéa Geral: 

Art. i. o O Govemo tica autorisallo a conceder á so
~ierbde denominada-Vehiculos Economicos-, estabe
lecida na cidade da Bahia, isenção de direitos para todo 
o material importado c que se importar para a cons
trucr;ão da linha fcrrca da cid:~.dc baixa a Itapagipe, 
cpssando esta isenção logo que esteja constnlida a rni'L~
ri,Ja linha. 

Art. 2. o De igual favor gozará a cmpreza que se en
carregar da construcção de uma linha fenca, que par
litHlo da Bal'l'OI}Uinha, na cidade all.a. r;·, entroncar--sP 

PABTK I. 22 
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I 
no Engenho da Conceição com a estrada tle feno de 
S. Francisco, passando pelo novo matadouro que se vai 
estabelecer no Engenho Retiro de propriedade da Ca
mara Municipal. 

Art. 3. o Esta i~enção se estentlcrá aos ramaes que se 
construirem destas duas linhas, c se regulará por uma 
tabella approvada pelo Governo, na qual sr. designará 
todos os objeetos necessarios para a sua construcção. 

Art. 4-." Revogão-se as dispo~;ir;ties em contrario. 
Joaquim Antão Fernandt'S Leão, tlo :Meu Conselho, 

1\linislro e ~ecrctario de Estado 1los Negocios da Agri
cultura, Commcrcio c OIH·as Pnhlicas, as:<im o tenha 
entendido e faça C'\ccutal'. Palacio do 1\io de Janeil'n, 
em c vinte nove de Setembro de mil oitocentos sessenta 
e nove, quatlragesimo oitavo lla Indepemlcncia e do 
Imperio. 

Com a rubrica tle Sua Magestadc o Imperador. 

Joaqnim Anttlo Fernandes Leão. 

Chancellaria:-mór do lmpcrio. - José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 8 de Outubro de 1869.-José da Cunlta 
Rarbosn.- Registrado. 

Publicado nesta Sect·etaria de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em H de Ou

. tubro de 1869.-0 director geral, José Agostinho Jlo
t·eira GuimarcTe.~. 

___ .....,...._. 

DECRETO N. 1729-nr. fJ, nr: OliTl'nRo nr. i81i!l. 

Cri\a varios c91Iegios elcitoraes em diversas Prol incias do lmperin. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte (}a Assembléa Geral: 

Art. L o Fi cão crcados os segui o tes collegios c lei to· 
raes: 

l L o Na villa de Serpa. Província do Amazonas, com
posto dos eleitores das freguezias de Serpa c Silves. 
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~ 2. o Na villa de Borba, na mesma Pt·ovincia ,com
posto dos eleitores das freguezias de Canumã, Borba e 
Crato. 

~ 3.• Na villa deCuité, Província da Parahyba do 
Norte, comprehendendo os eleitores da mesma villa e os 
de Pedra Lavrada. 

~ r,. o Na villa de Santa Anna do Acaracú, Provinda 
do Ceará, composto dos eleitores desta freguezia. 

§ 5." Na villa de Santa Qui teria, na mesma Província, 
composto dos eleitores dessa freguezia e tios tia fregur
zia de Tamboril. 

~ 6." Na villa de Agua Preta, Província de Pernam
buco, composto dos eleitores da respectiva freguezia. 

~ 7. o Na villa do Conde, Província da Bahia, com
posto dos eleitores da mesma villa. 

~ 8. o Na cidade de Santos, Província de S. Paulo, 
no qual se reunirãõ os eleitores dessa cidade e os das 
villas de Nossa Senhora da Concei~ão de ltanhaem e 
S. Vicente. 

~ 9. o Em S. Francisco das Chagas do Campo Grande, 
Província de l\línas Geraes, composto dos eleitores da 
freguezia do mesmo nome. 

~ tO. Na villa Formosa dos Alfenas, na mesma Pro
víncia, composto dos eleitores das frr.gnczias do mu
nicípio. 

§ H. Na vi lia de S. João Baptista, na mesma Pro
víncia, composto dos eleitores das freguezias do muni
cípio. 

~ 12. Na villa de Guaycuhy, na me:'lma Provinda, 
composto dos eleitores dessa villa. 

~ 13. Na villa da Ponte Nova, na mesma Província, 
eomJIOsto dos rleitores das f'regurzias que constituem 
o município. 

§ 14. Na villa de S. Paulo do l\luríahé, na mesma 
Provlncia, composto dos elritores das freguezias que 
constituem o município. 

~ Hi. Na villa do Príncipe, l'rovinril do Paran:'r, 
composto dos eleitores dessa villa e dos das freguezias 
dü Palmeiras e Rio Negro. 

§ 16. Na villa de Nossa Senhora do Alto Paraguay 
Diamantino, Província de Mato Grosso, composto dos 
eleitores da mesma villa e dos da villa de Nossa Senhora 
do Rosario do Rio Acima. 

~ ~7. Na villa de S. Gabriel, Província de S:.J!edTõ'···;·~·· ~ · 
do R lO «Jrande do Sul, comprehendendo as~~~':\'~l.: r: I, ,1 ' ,., • 
paroch1as. _L · --r\\ 1 · 

~ 18. Na Yilla do P:u~>:o Fundo, na me~~:Ovincia, 
fi Q:,·. 
(

.' -
{ cY~ 

\, 
'"'-.· 

: .. (" 
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comprehcndcnJo os respcc.livo>: elril.ot·cs, os da Sole
dade e os da Lagôa Vermelha. 

~ 1.9. Na villa dc Santa Maria Magdalcna, Provin
eia do Rio ele Janeiro, composto dos rlcitot·rs elas frP
guezias pertencentes ao município. 

Art. 2." Os clcitot·cs c la freguezia dQ Cütlü, Pro v incia 
elo Maranhão, IJassaráõ a fazet· parte elo rollt>gio cln 
Croatá, da mesma Província. 

Art. 3.° Ficão reyogadas as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi-

nistro c Secretario de Estadcf'dos Negoeios elo lmperio, 
assim o tenha entendido e f<Jca ex.ecutar. Palacio do 
Hio de Janeiro, em quatro de· Outubro de mil oilo
l'entos sessenta e nove, qnatlra1-wsimo oitavo da IndP
penclencia e do Impel'io. 

t:om a rubrica ele Sua i\lagesiadP o Imperador. 

P~tulino Jo.~é Socm•s de Sow::a. 

Chancellaria-múr do Imperio.- Jos1; Martiniano dt• 
Alencar. 

Transitou em 9 de Ou tn hr·o ele 18fi9.-Josl da Cunha 
flrtrbosa.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado cios Negocios do 
Jmperio, em H de Outubro de 18fi9.-Jo.~e' Vicentl' .Tor[Jt'. 

DECRETO N. n:lo- "" :i nr. ouTunno nr. tstm. 

Extiu~ue o transito das s~ntcnças. c outros at~to~ ftWf'nses 
pela C_!0_ncellaria chs- nclaçíies.- . ---

Hei por bem Sanccionar· c i\Jandar que se execute a 
Hesolução seguiu te da Assembléa Geral: 

Art. L o Fica abolido o transito pela Chancellaria das 
Helaçõcs das senleru;as, prrcal.orias, alvarás, man1Jado~ 
I' 9uacsquPr outros ados fon•nsp;; tlP IJ!IalrJllPI' juizo ou 
lnhunal. 
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Paragrapho unico. Os embar~os a a_co1·dão das rela
:;ões serão oppostos dentro de cmco d1as, contado~ da 
publicação ou intimação, requerendo-se para elles v1sta 
ao juiz r ela to r. 

Art. 2." Fi cão revogadas as disposições em con
trario. 

José l\lartiniano ele Alencar, do 1\leu Conselho, 1\li
nistro e Secretario de Estado dos N e~ocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faca executar. Palacio do 
Hio de Janeiro, em cinco de Óutubro de mil oi toe eu
tos sessenta c nove, quadragf'simo oitavo da Indepcn
tlencia e do Imperio. 

Com a rubl'ica de Sua Magcstade o lmperatlor. 

Jo.w! llfm·tinimtfl df~ Almcar. 

Chaneellaria-mór do lmpcrio.- .low! lllm·finiruw dr 
Alenmr. 

Transitou em ti de Outubro de l8ü:l. - Jos6 d1t Cnnhrt 
Barbosrt. 

UECHETO N. l7:H-u..: ri n~<: ouTunnn rm l8!l!l. 

l\1~voga u ~ 2'1 tio al'l. 2.• da Lei n.o 1083 tlc 22 de Agoslu tlc 
1860, c reslahelece a llisposil:ão do al'l. lia do C01lig11 Com
mel'cial. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Ucsolução seguinte da Assembléa GCJ·al: 

Arti~o unko. Fil'a revogatlo o ~ ':!'~tio ar I. ~-" tla Lei 
H." 108;3 de ~~2 tle Agosto dP 1860, n rcslabclccilla a dis
posição do art. M) do Codigo CommPreial. 

.los~~ :Martiniano tlr. Aknear, du 1\Ieu Cousellw .i\ti
nis!ro e Seeretario Llc Estado do~ Nc':;ol'ios da .Tt{stiça, 
assim o lenha cnlcmlido c far::l ex:ccular. Palado do 
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Rio de Janeiro, em cinco de Outubro de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da lnde
pendencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua llagestade o Imperador • 

.losé ilfarliniano dt. Alencar. 

Chancellaria-múr tio Imperio.-José 11/artinian.o de 
Alencar. 

Transitou em i) de Outubro de 1869.-José dtt Cnnfta. 
11 rirbosa • 

----......-·-

DECRETO N. 1732-DE ü DE Otr'fUBJ\0 DE 1869. 

Autol"isa o Gowi'Uu a mandar pagar ao (Escrivão dos~:a_!!i~_a
nru; livres Bai!Jiuo José da França Itibeiro os vencimentos qnc 
lhe siõ-Jcvitlos. e o forclll até que se declare supprimido 
o lugar. 

Hei pot· hem Sanecionat· c 1\lantlar que se execute a 
Hcsolução seguiu te da Asscmblt•a Geral: 

Artigo unico. O Governo mandará pagar ao Escl'ivão 
elos africanos livres Balbino José da França Hibeiro, o>: 
vencimentos, que lhe são devidos, e o forem até tjue se 
declare SU}lprimhlo o lugat. 

José .Mat·tiniano de Alencar, do l\leu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado tios Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em cinco de Outubro de mil oito
centos sessenta e nove, quadragcsiruo oitavo da In
dependencia e do Imperio. 

Com a ru!Jrica de Sua Magestatle o Imperador. 

Chanccllal'ia -múr do Imperio .-Jo.~t; illttl'liniano dr• 
A lew:ar. 

Tr·;t~p•i!•Jll t'tll :; •I·~ Ontul•rn •k lHiiU.-JIJsridr~ r:rw'~~' 

___. ... ,_ 
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TlECRETO N. t 733- DE 6 DE oUTUBRO llE 1869. 

Concede dez loterias á Jrmand•de do SanUssimo Sacramento da Fre
gu~zia da C~ia da Corte, como Administradora do Imp•rial 
Hospital dos Lazaros. 

Hei por bem Sanccionar e :Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Artigo unico. São concedidas á Irmandade do San
tíssimo Sacramento da Freguezia da Candeia ria da Côrtc, 
como Administradora do Imperial Hospital dos Lazaros, 
dez loterias, que deveráõ ser extrahidas em cim~o 
annos, conforme o plano das demais loterias correntes 
destinadas a estabelecimentos pios; ficando revogadas 
as disposições em contrario. 

O Visconde de Itaborahy, Conselheiro de Estado, Se
nador do lmpcrio, Presidente do Conselho de Ministt·os, 
Ministro e Secretario de Estado dos Nc:wcios da Fazcwla 
~~ Prc:;idcnte do Tribunal do Thesouro -Nacional, assim 
o tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em seis de Outúbro de mil t~itoccntos sessenta 
n nove, quadragesimo oitavo da lndepcndencia e do 
lmperio. 

Com a ruLrica de Sua .Magc;;tadc o Imperador. 

l'iscondc dt~ ltabumhy. 

Chanccllaria-mór do lmpcrio.-Jost: Jltwtiuiano tlt• 
• tft~I/C(IP. 

Transitou em 21 de Outubro de 1869.- José da 
Cu,nlut Barbostt. 

Publicado na Sccl'l~taria de ·Estado dos Negoeiog da 
Fazenda, em 22 ele Outubro de 1869.-José Screriano 
da .• lludw. 
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DECRETO N. 173~-UE ti DE OUTUBHO DI·: 18tiU . 

• \utoJ·isa o Governo a eoncctlcr isen~·fw tlc direitos th~ impoJ·
taçáo dos machinismos c mais objédos iiecesSãrios ás cm
pl'ezas de illuminaçào a gaz c canalisat:ão de aguas c csgo
tos nas citiã(íes dé- fL Paiiio e de Sautos. 

HPi por bem S.Jllccionar e Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da Asscmbléa Geral: 

Art. L" O Govcmo conccder<'t isenção de direitos de 
importação dos machínismos, apparelhos, utensis e ma i~ 
objectos necessarios para a illnminação a p:az carbonico 
c para a r;analisação das ag-uas e dos esgotos, ás cmpre
zas que ~e propuznrem a r·ealií':ar taPs melhoramt•nlos 
ua~ drlades de S. Paulo n de Santos. 

Art. 2." Ficão revogadas as tlisposições em contra riu . 
.JoatJnim Antão Fcmandcs Leão, do 1\lcu Conselho, 

l\linistro e Seeretario dt~ Estado dos Ncgocios da Agri
;;ultura, Commcrcio e O!Jras Publicas, assim o tenha 
nn tendido c faça e:x.ecutar. Pa lado do Rio de Janeiro, 
em seis de Outubro dn mil 'oitocentos sessenta c nove, 
•Juadragesimo oitavo da l!lllepcndcncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua J\lagestarlc o Imperador. 

Joaquim Ant 1/o Fernande.~ Lerlo. 

Chanccllaria-mór do Imperio.- Jos,f Martiniano de 
AltWt:al'. 

Transitou em !J tlc Outubro de t86!J.-Jo.~,; dtt Cunlm 
Barbosa. 

Publicado nesta Sccr·etaria de . Estado dos Ne~ociof: 
da Agricultura, Commercio e Obliás;:puhlicas, em H 
de Outubro de !869.-0 Director Geral; José Agostinho 
Moreira Guimarãe!!. 

-~---
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LEI N. 1735-DE 9 DE OUTUBRO DE 1869. 

Abre 10 Ministerio da Marinha, para a compra da ilha das En
xadas, com todos os armazeus e bemfcltol'ias, o credito ex
traordinat·i~ de 1. t50:0008000. 

Dom Pedro Segundo, por Graça de Deos e Unanime 
Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional e 
Defensor Perpetuo do Brasil : F.azemos saber a todos 
os Nossos Subllitos que a Assembléa Geral Decretou, e 
Nós Queremos a Lei seguinte: 

Art. l. o E' aberto ao Ministerio da 1\larinha, para a 
compra da ilha das Enxadas, com todos os armazens e 
bemfeitorias, que actualmcnte possue, o credito ex
traor·dinario de L450:000SOOO. 

Art. 2. 0 Para occorrer ádespeza decretada no artigo 
antecedente, o Ministr·o e Secretario de Estado dos Ne
f;·ocios da Fazenda é autorisado a emittir apolices. 

Art. 3. o Ficão revogadas as disposições em con
trario. 

l\landamos, portanto, a todos as Autoridades, a quem 
ü conhecimento e execução da refer·ida Lei pertencer~ 
(lUC a cumprão c fação cumprir e guardar tão inteira
mente, como nella se contém. O Secretario de Estado 
dos N egocios da 1\larinha a faça imprimir, publicar e 
C@l'l'Cl'. 

Palacio do Rio Janeiro, em nove de Outubro de mil 
oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da 
Imlcpendençia c do Imperio. 

IMPERADOR com mbrira c guarda. 

Barão de Cotegipe. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Jlfa.gestade Imperial lrlanda 
e.recutar o Decreto da Assembléa Geral, qne Houve por 
bem Sanccionai·, e abre ao llfinisterio da Marinha, para a 
compra da ilha tlrt.s Enxadas, com todos os armazens e bem
feitorias, o credito e.rtraordiwtrio de t .450:0001~000. 

Para Vossa 1\lagcstadc Imperial vê r. 

Francisco B:trbo~a de 1\loura, a fez. 
PlRTB 1. 23 
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Chancellaria-mór do Imperio.- Josf Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 12 de Outubro de 1869.-José era Cunha 
Barbosa. 

Foi publicada a presente Lei nesta Secretaria de E;
tado dos Negocios da Marinha, em !3 de Outubro de 
1869.-Francisco Xavim· Lomtempo. 

LEI N. 1 i36- DE 9 DE OUTUBRO DE !869. 

Abre ao 1\linisterio d<t 1\larinha, para as despezas tio 2. 0 se
mestre do exercício de 1869-1870, o credito extraordin:.rlo 
de 6.78!J:!IOOSOOO. 

Dom Pedro Segundo, por Graça de Deus] c Unanimc 
Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional e De
fensor Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os 
Nossos Subditos que a Assembléa Geral Decretou e Nós· 
Queremos a Lei seguinte : 

Art. :l." E' aberto ao }linisterio da Marinha, para as 
clespezas do 2. o semestre do exercicio de 1869-iSiO, o 
credito extra01·dinario de 6. 789:000~000, que será dis
tribuído pelas rubricas : 

Batalhão naval. .....•............... · 
Arsenaes .......•..•.•...•..•..•.... 
Força naval ••••.••.•..........•••.• 
Navios desarmados ..•.•....•.•...... 
Hospitaes ..••.••.••....•........•.. 
Reformados .•..•.••.•.••.....••.•.• 
Obras .•...•..•••..•..•...•...•..•. 
Despezas extraordinarias e eventuaes. 

40:0006000 
1 .l68: 00015000 
3. 411 : üOOSOOO 

30:0006000 
90:000;)000 
20:000SOOO 

200:000$000 
1.500:0006000 

Art. 2. o Para occorrer ás despezas ex traordinarias 
decretadas no artigo antecedente, o Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Fazenda ú autorisado 
para fazer as operações de credito, que julgar conve
nientes. 

Art. 3. • São revogadas as disposições em contrario. 
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Mandamos, portanto, a todas as Autoridades, a quem o 
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que 
a cumprão e fação cumprir e guardar tão inteiramente 
como nella se contém. O Secretario de Estado dos Ne
gocios da Marinha a faça imprimir, publicar e correr. 

Palacio do Rio de Janeiro, em nove cle. Outubro de 
mil oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oilavo 
da Independencia e do Imperio. 

IMPERADOR com rubrica c guarda. 

Barão de Cotegipe. 

Carta de Lei, pela qual Vossa ~Jagestade Imperial manda 
executar o Decreto da Assembléa Geral, que Houve por bem 
Sanccionar, e abre ao Ministerio da Marinha, para as des
pe.zas do 2. o semestre do exercício de t 869-4 870, o credito 
(',xtraordinario de 6. 789:500~000. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

Francisco Barbosa de l\loura, a fez. 

Chancellaria-mór do Imperio.- José llfartiniano de 
Alencar. 

Transitou em.l2 de Outubro de 1.869.-José da Cunha 
Barbosa .. 

Foi publicada a prescn te Lei nesta Secretaria de 
Estado dos Negocios da Marinha, em 13 de Outubro 
de 1869.-Francisco Xavier Bomtempo. 

--
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DECt\ETO N. 1737-DE 9 DE OUTUBRO DE 1869. 

Approva o nrivlL~ concedido a Benjamin Upton, para o fa
brico e Yenda dos !_!jQlos denominados A..!!.Hlric_:tn buil_d_i_!lg 
block. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L o Fica a pprovado o pl'i vilegio concedido a 
Benjamin Upton para o fabdco e venda dos tijolos de
nominados American buihling block. 

Art. 2. o O prazo para a in trotlucção deste privilegio 
nas di ffe1·en tes Províncias do Imperio não excederá de 
dous annos a contar da data da presente Lei, seja qual 
fôr a época em que o conccssionario estakeleça as ma
chinas para o fabrico dos mesmos tijolos. 

Art. 3. o São revogadas as disposições em contrario. 
Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, Mi

nistro c Secretario de Est<1do dos Negocias da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
nove de Outubro de mil oitocentos sessenta e nove, 
quadragesimo oitavo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua :Magestade o Imperador. 

Joaquim A11tào Fernandes Leiio. 

Chancellaria-mór tio lmperio.-Jo.~é Martiniano tli
Afencar. 

Transitou em l:l de Outubro de 18fi9.-José tla Cunfur 
Barbosa. 

Publicado nesta Secret:.1ria de Estado dos Negocias da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em 15 de 
Outubro de 1869.-0 Director Geral, José Agostinho 
Jforl'im G uimarãe.~. 

-···-
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DECRETO N. 1738-DE 9 DE OUTSB!\0 DE ·18}!.). 

Anlorisa o Governo a conceder ao bacharel nento José da 
Costa Junior, isenção de direitos de im(JOr:aç:io a todos ns 
objectos destioàili)s-à emprez:i fie uma linha ferrea d;l cida
de li o ~i!t; _! povoação de ~l:!ª~o na l't·uvinch ,de Pei
namlilíco. 

Hei por bem ~anccionar e Mandar que se exe~ute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. L • Fica o Governo autorisado a conceder ao 
bacharel Bento José da Costa Junior, isenção de direi
tos sobt·e os objectos de quo trata a condição do con
tracto celebrado por elle com a presidencia da Pro
vincia de Pernambuco, para a construcção de uma li
nha ferrea da cidade do Recife á povoação de Jaboatão. 

Paragrapho unico. O Governo fixará previamente 
a quantidade e qualidade dos objectos favorecidos com a 
isenção; a qual quanto ao carvão de pedra não poderá. 
exceder ao prazo de lO :mnos. 

Art. 2. • Revogão-se as disposições em contrario. 
Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
eultura, Commercio e Obras Publicas. assim o tenha 
4mtendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em nove de Outubro de mil oitocentos sessenta c nove, 
4JUadragesimo oitavo da Independencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade 0 Imperador. 

Joaquim Anttlo Fernandes Le1To. 

Chanccllaria-mór do lmpcrio. -José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 13 de Outubro de 1869.-Jo.~é da Cnn!ut 
Rnr~osa. 

Publicado nesta Secretaria de Estado dos Negocio:> 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. em 15 df) 
Outub1·o de 1869. -0 Director Geral, Jo.~é A:~ostin!to 
Moreira G ~timnnze.~. 
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DECRETO N. 1739-DE 9 DE OUTUBRO DE 1869. 

Autorisa o Goret'tlll a conceder á cmprcza que se organisar 
para construir o ramal fcrn~o d~!!_i() _ (;t~and_~ __ á cidade de 
Jacarehy, na ProYincia tle S. l'aulo, os ·mesmos favores 
cõiicedidos á companhia inglcza de Jundiahy a Santos, com 
exccpção da garantia de juros. • 

Hei por bem Sanccionar c l\landar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. L o Fica o Governo a utorisatlo a conceder á em
preza que se organisar para construir o ramal fert·eo 
do Rio Grande á cidade de Jacarehy, na Província de 
S. Paulo, os mesmos favores concedidos á companhia 
ingleza de Jundiahy a Santos, com excepção da garan
tia de jmos. 

Art. 2. o Ficão revogadas as disposições em con
trario. 

Joaquim Antão J<'ernantles Leão, do Meu Conselho, 
:Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
nove de Outubro de mil oitocentos sessenta e nove, 
quadragesimo oitavo da Indepentlencia e tlo Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lages la de o lmperatlor. 

Joaquim AnttTo Fernandes Leão. 

Chanccllaria-múr do Imperio.- Jo.~é Mtwtiniano tfr 
A./PIICal'. 

Transitou em l:J tlc Outubro tle 18!iH.-Josl da Crtnfur 
Barbosa. 

Publicado nesta Secretaria de E:;tado tlos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em lã de 
Outubro de 1869.-0 Director Geral, José Agostinho Mo
reira G li imanTes. 
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DECRETO N. 1740-DE 9 DE OUTUBRO DE 1869. 

Approva as penslles eom·edidas a D. Anna: Catharina Ca\'&lcanti 
--- Franco, e a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. Lo Ficão approvadas as seguintes pensões men
saes concedidas por Dectetos de 22 de "Junho de 1869: 
<le 2l~OOO a D. Anna Catharina Cavalcanti Franco, 
irmã do Tenente do 47. 0 corpo de voluntarios da patria 
Francisco Franco Cavalcanti de Albuquerque, fallecido
em consequencia de ferimflntos receb1dos em combate; 
de 60~000 ao Capitão do 6. o corpo provisorio de caval
laria da guarda nacional Christovão Baum, invalidad() 
-em consequencia de ferimentos recebidos em combate,; 
e de 30$000, sem prejuízo do meio soldo, a D. Faustina 
Amalia Cavalcanti UcMa, viuva do Capitão do 4. oba
talhão de infantaria João Lins Cavalcanti Uchôa, morto 
-em combate. 
11!1 Art. 2. o Estas pensões serão pagas da da ta dos mesmos 
;Decretos. 

Art. 3. o Revogão- se as disposições em contrario. 
Pau fino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

~nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha ent~ndido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em nove de Outubro de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Independencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Souza. 

Chancellaria-mór do Imperio. -José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 12 de Outubro de 1869 .-José da Cunha 
B.arbosa .-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio, em 13 de Outubro de 1869.-José Vicente Jo:...r...-e~·~--

-,~-~~~:;; GAM,1~ 
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DECRETO N. t7U-DE 9 DE OUTUBRO DE i869. 

Approva as R~!ls!Jes. concedidas a D. Paulina de Almeida Campos, 
e a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L o Ficão approvadas as seguintes pensões men
saes concedidas por Decretos de 28 de Julho de i869: 
de 36$000 a D. Paulina de Almeida Campos, viuva do 
Alferes do 24. o corpo de voluntarios da patria Virgílio
José de Almeida Campos, fallecido em consequencia 
de ferimento rece,bido em combate; c ao Alferes ho-· 
norario do exercito Augusto Barroso Pereira, inva
lidado em eonsequencia de ferimento recebido em 
combate; e de 608000 a D. Guilhermina Herbst, vi uva 
do Capitão bonorario do exercito João Luiz Herbst, 
fallecido em consequencia de moleslia adquirida em 
campanha. 

Art. 2. o A pensão concedida por Decreto de 13 de 
Fevereiro de 18li9 ao cabo de esquadra Joaquim Pedro
da Silva, deve entender-se concedida ao cabo de esqua
dra Joaquim Pedro da Silveira. 

Art. 3. o As pensões de 2tc000 e de 185000 mensaes 
concedidas por Decretos de H de Julho de t868, sem 
prejuízo do meio soldo, a primeira ao Tenente da arma 
de infantaria Laurentino Pereira de Vasconcellos, e a 
segunda ao alferes do 21. • batalhão de infantaria João
Lopes Gonçalves Palorga, que se tornárão invalidos 
em combate, devem ser consideradas eomo concedidas 
sem aquella clausula, nos termos do Decreto de t ~ de 
Julho de t869. 

Art. 4. 0 A pensão concedida a D. Maria José de Sá 
Ferraz, viuva do Coronel do exercito Luiz Antonio 
Ferraz e a sua filha, por Decreto de 24 de Setembt•o de· 
1865, e approvada em 24 de Agosto de t866, será paga 
-tesde a da ta do referido Decreto. 

• 5. o As pensges de que trata o art. L o serão pagas 
/----·-. '"S respectivos Decretos. 
~ .... >~-~ "ão revogadas as disposições em con-

~-
'i ~s de Souza, do 1\leu Conselho, :Mi

de Estado dos Negocios do Imperio~ 
.Jtendido e faça executar. Palacio do 
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Rio de Janeiro, em nove de Outubro de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Indepemlencia 
e do Impcno. 

Com a rubrica de Sua !Iages ta de o Imperador. 

Pattlinu José Soares de Souza. 

Chancellaria-mór do lmperio. -José .Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 12 de Outubro de 1869.-José da Cnnha 
JJarbosa.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio, em 13 de Outubro de 1869.-José Vicente Jorge. 

DECRETO N. 17~2-DE 9 DE OUTUI\I\0 DE 18!39. 

Approva as J>ensões concedidas a 1\[aooel Rodrigues de Ar~ujo, 
e a outros. 

Hei por bem Sanccionar o ~landar que;- se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral : 

Art. i. o Ficão approvadas as seguintes pensões con
cedidas por Dec'retos 1e 26 de l\la i o de 1869: 

§ L o Pensões dia rias: de MIO réis aos soldados, do H. o 

cot·po de voluntarios da patria 1\lanoel Rodrigues de 
Araujo, do 27. o AntGnio Gomes da Fonseca, do 28. o An
tonio Manoel Francisco, do 4.0. o Domingos Ft·ancisco do 
Carmo, e do 13.• batalhão de infantaria Francisco Ferrei
ra dos Santos ; de õOO réis ao cabo de esquadra do 14:. • ba
talhão de infantaria João Camillo de Santa Anna, c ao 
forriel do 3~. o corpo de voluntarios da pa tria Victor Xa
vier de Medeiros, todos invalidados por ferimentos rc
•:ebidos em combate. 

~ 2. • Pensões mensaes: de 36S ao Alferes do 3'1-. • 
1:orpode voluntarios da patria José Maria Pacheco, ao 
dito secretario do 48. o José Pereira 1\lacicl Sobrinho, 
n ao dito aggrcgado ao ã. o Avelino Alvares de Sá ; de 
60$ ao Capitão do 3. o corpo de voluntarios da patria 
Francisco de Souza Ferreira Rabello, todos invalidados 
·~m eon~equencia de ferimentos recebidos em combate. 

PARTE J. 2i 
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Art. 2. o Estas pensões serão p:~gas das datas do~ 
mesmos Decretos. 

Art. 3. o Revogão·se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado tlos Negocios do lmperio, 
a%im o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em nove de Outubro de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Independen-
cia e do Imperio. · 

Com a rubrica tle Sua Magestade o Imperador. 

Pau li no José Soares de Son.=a. 

Chancellaria-múr do Impcrio.- José Milrtiniano de 
Alencar. 

Transitou em :1.2 tle Outubro de 1869.-José da Cnnhtt 
Barbosa .-Registt·atlo. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio, em 13 de Outubro de 1869.-José Vicente Jorge. 

DECRETO N. 1i't:3-DE I} DE OUTUBRO DE 1869. 

Approva a pensão concedida a Alberto Danil'l Pereira dos Santos. 

Hei por bem Sanccionar c l\lanrlar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1.° Fica approvada a pensão de 608000 mcnsaes, 
concedida por Decreto de 16 de Junho de 1869, a'AI
berto Daniel Pereira dos Santos, filho do Capitão de 
Mar e Guerra Guilherme José Pereira dos Santos, até 
a~sua maioridade. 

Art. 2. o Esta pensão ser:i paga da data do referido 
Decreto. 

Art. 3. o Revogão·se as disposições em contrario. 
Paulino .Josú Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nisti·o e Secretat·io de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
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Rio de Janeiro, em nove de Outubro de- mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Independeo
ria e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua rthgestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Sou:a. 

Chancellaria-mór do Impel'io. -José Martiniano df' 
Alencar. 

Transitou em 12 de Outubro de 1869.-José dn C111111a 
Barbosa.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de E~tado dos Negocios do 
lmperio, em 13 de Outubro Je 1869.-José l'icente Jorge. 

DECRETO N. t.7H-DE !) DE OUTlBRO DE 1869. 

Veriam s~r sem Jlrejuiw do meio soldo, que por h•i competir-Ih~. a 
p.ensllo concedida por Decreto de 20 de Maio de 1868, a O. Herrne
linda dos GuimarJes Peixoto. 

Hei por bem Sanccionat· e Mmrl:tr que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Aet. L • A pensão annual de 1:2005000, concedida 
por Dacreto de 20 de Maio de 1868, a que ficou ele\'ada a 
de 48~000 mensaes, concedida por Decreto de 4 do 
mesmo mez e anuo a D. Hermelinda dos Guimarães 
Peixoto, viuva do Tenente Coronel commandante áo 
L" corpo de infantal'ia Franeisco Mada dos Guimarães 
Peix_oto, e approvada pelo Dacrelo n.• 1586 de 'U de 
Junho de 1869, de,·e entender-se, concedida sem pre
juízo do meio soldo !{Ue por lei !IJC competir. 

Art. 2. • Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do 1\leu Conselho, Mi

nistro e Secretario de E~tado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entcnrlido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeit·o, em nove de Outubro de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Indepcndencia 
c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstatle o Imperador. 

Pauliuo José Soares lle Souza. 
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Chancellaria-mór do Imperio.- José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 12 de Outubro de 1869.--José da Cun!ut 
Barbosa.- Registrado. 

Publicado na Scci·etaria lle Estado dos Negocio:> Jo 
Imperio, em 13 de Outubro de 1869.-;-José Vicente Jorge. 

---
DECRETO N. 17~;)- DE 13 DE OUTUBRO DE t8(i!}. 

Autorisa o Governo para pagar a Jerony·mo José Tavares a 
quanti:l de 3:6708000, a que fui cundemnada a Fazcu<la 
:'~acionai.\ 

Hef por bem Sa.nccionar e ~lan<.lar que se execute a 
seguinte Hesolução'i.la Assembléa Geral: 

Artigo unico. Fica o Governo autorisado para pagar a 
Jeronymo José Tavares a quantia de 3:670~000, a que 
fúi condemnada a Fazenda Nacional por sentença dopo
der judicial passada em julgado; revogadas as di:'po:;i
ções em contrario. 

O Visconde de ltaborahy, Conselheiro do E;;t.ado, Se
nador do Impel'io, Presidente do Consellw do !Iinistros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Faze nua 
e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, as5im 
o tenha entendido e faça executar·. Palacio do Rio de 
Janeiro, em treze de Outubro de mil oitocentos ses
senta c nove, quadragesimo oitavo da Indepcndencia 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o lmp01·atlor. 

"Visconde de Itaborahy. 

Chancellaria-mór do Imperio. -José Jlfartiniano de 
Alencar. 

Transitou em 21 de Outuuro de 1869.-José fllt 
Crmha Bar·bosa. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocio!'\ tia 
Fazenda, em 22 de Outubro de 1869.- José Severiano 
da Rocha.. 
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DECRETO N. t7~6-DE t3 DE OUTUBRO DE 1869. 

Autorisa o Governo a contractar a (construcção, nos dift'eren
tes portos do Imperio, de dócas e at·mazens para carga, dei
carga, guarda e conservaçã01llls inercadorias de importação 
c exportação. 

Hei por bem Sanccionar e ?tlandar que se execute a 
seg-uinte Resolução da Asscmbléa Geral: 

Art. Lo Fica o Governo autorisado para contractar a 
eonstrucção, nos. differentes portos do lmperio, de dócas 
e armazcns para carga, descarga, guarda e conservação 
das mercado!'ias de impot·Lação e exportação, sob as se
guintes bases: 

~ f. o 0:; emprezarios deveráõ sujeitar á approvação 
do Governo Imperial as plantas c os projectos das obras 
que pretenderem executar. 

~ 2. o Fixaráõ o capital da empreza, c não poderão 
augmcntal-o ou dinunuil-o sem autorisação do Go
verno. 

~ 3. o O prazo da concessão será fixado conforme as 
dilliculdades da cmpreza, não podendo ser em caso ne
nhum maior de 90 annos. Findo o prazo flcaráõ per
tencendo ao governo todas as obras e o ma teria! fixo e 
rodante da empreza. 

~ r1. o A em preza deverá formar um fundo de amor
tização por meio de quotas deduzidas de seus lucro. 
líquidos, e calculadas de modo a reproduzir o capital no 
tim tlo prazo da concessão. 

A fot·mação desse fundo de amortização principiará 
ao mais tardar, J.O annos depois de concluídas as obras~ 

§ 5. o Os emprezarios poderão perceber, pelos sct·viços' 
JH'estados em seus estabelecimentos, taxas reguladas 
por uma tarifa propost.a pelos cmprezarios e approvada 
pelo governo impedal. 

Será re\'ista esta tarifa pelo governo imperial de cinco 
em cinco annos ~ mas a reducção ger·al das taxas só po
derá ter lugar quando os lucros liquidos da empreza 
excederem a i2 °/ •. 

§ 6. • Porlerit o governo conceder ás companhias de 
dócas a faculdade de emittir titulos de garantia da~ 
mercadorias depositadas nos respectivos armazcns, co
nhecidos pelo nome de u;arrants. Em regulamento es
pecial deverá estabelecer as regras para emissão destes 
títulos e seu U!iO no Impcrio. 

§ 7. o O governo poderá encarregar ás companhias de 
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dócas o serviço de capatazias c de armazenagem das al
fandegas. 

Expedirá neste caso regulamentos e instrucções pa1·a 
est11belecer as relações da companhia com os empregados 
encarregados da percepção dos direitos das alfandegas. 

§ 8. o Em cada contracto estipulará o governo as 
condições que julgar nccessarias para assegurar a mais 
minuciosa e exacta fiscalisação e arrecadação dos di
reitos do Estado. 

§ 9. • Ao governo fica reservado o direito de res
gatar as propriedades da companhia em qualquer tempo 
depois dos 10 primeiros annos de sua conclusão. 

O preço do resgate será fixado de modo que, reduzido 
a apolices da divida publica, produza uma renda equi
valente a 8 •;. de todo o G3pital ciTeclivamente empre
gado na empreza. 

§ 10. Os emprezarios poJerão desapropriar, na fórma 
do Decreto n. 1664, de 27 de Outubro de l8õõ, as pro
priedades e as bemfeitorias pertencentes a particu
lares, que se acharem em terrenos necessarios á cons
trucção das suas obras. 

§ H. O governo fará inspeccionar a execução e o 
custeio das obras, para assegurar o exacto cumpri
mento dos contraetos que houver estabelecido. 

§ :1~. Os armazens das dócas construídas pelos cm
presarios gozaráõ de todas as vantagens e favores con
cedidos por lei aos armazens alfandegados e entrepostos. 

§ !3. As emprezas estrangeiras serão obrigadas a 
ter representantes nas localidades em que tiverem 
seus estabelecimentos, para tratarem directamentc 
com o governo imperial. As questões que se suscita
rem entre o governo e os emprezarios, a respeito dos 
seus direitos e obrigações, poderão ser decididas no 
Brasil por arbitros, dos quaes um será de nomeação do 
governo, o outro do cmprezario, c o terceiro por aG
cordo de ambas as partes, ou sorteado. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, as~>im o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio· do Rio de Janeiro 
em treze de Outubro de mil oitocentos sessenta e nove, 
•Jnadragesimo oitavo da lndcpcndencia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstadc o Imperador. 

Joaquim Antao Fernandes Leirô. 
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DECRETO N. 174.7- DE 18 DE OUTUBRO DE 1869. 

Approva as pensões coneedidaa a Carolina, Emitia e i\laria, filhas d<> 
CapiUlo de commissilo Henrique José Borgc a SJitlo, e a outros. 

Hei por bem Sanccionar e l\landar que se execute a 
Uesolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L • Fica approvada a pensão de 60~000 men
saes, igual ao soldo de Capitão, concedida por Decreto de 
!:!4 de Abril de 1869, repartidamente, a Carolina, Emília 
e Maria, filhas menores legitimadas do Capitão de com
missão do 17. • batalhão de infantaria, Hemique José 
Uorges Soido, a que foi elevada a de 21$000 mensaes, 
sem prejuízo do meio soldo, ~;oncedida ás mesmas me
nores como filhas legitimadas do Tenente do 17. 0 bata
lhão de infantaria Henrique José Borges Soido, por 
Decreto de :13 de Fevereiro de 1867, approvada pelo de 
n. 1398 de 7 de Agosto do mesmo anno; devendo esta 
{)cnsão $er paga da data do Decreto de :1.3 de Fevereiro 
de 1867. 

Art. 2. o Fi cão tambem approvadas as seguintes pen
sões mensaes, equivaleu tes aos respectivos soldos por 
inteiro, concedidas por Decretos do :1. o de l\faio de 1869; 
de 8$000, ao imperial marinheiro de 3. • classe Candido 
Gomes dos Santos, e de 12$000 ao imperial marinheiro 
de 1. • classe l\lanoel do Couto Loreto; devendo ambas 
estas pensões ser pagas da data dos mesmos Decretos. 

Art. 3. • Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do l\lcu Conselho, Mi

nistro e Secretat·io de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dezoito de Outubro de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Indcpen
dencia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua llagestac.le o Imperador. 

Paulino José Soares de Sou~ a. 

Chanccllaria-mór do Imperio.- José .Martiniano de 
Alencal'. 

Transitou em 20 de Outubro de 18G9.-José da Cunhtt 
Barbosa. -Hcgis tra<lo. 

PLtblíeado rn Sccr·ctada tln E-;tado dos Negocios do 
lmperio, em 27 de Outubro de l8G9. -Fausto AU!JitSll) 
de Aguiar. 
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DECRETO N. 17i8- DE 18 DE OUTUBRO DE !8!>9. 

Approva a pP.nsilo cencedida n D. l\luin l.uiza Goulnrt Rolim, c a. 
- seus filhos. 

Hei por bem Sanccionar e l\landar que se execute a 
Resoluçl'o seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L" Fica approvada a pensão de 360EOOO annuacs 
concedida por Decreto de 23 de Setembro de 1868. a D. 
Maria Luiza Goulart Rolim, vi uva do l. • Tenente Bo· 
nifacio Gil Pinheiro, reparlitlamcntc com os sew; 
filhos menores Joaquim, Rodolpho c Propicio, sómcntc 
até a maioridade dos ditos menores. 

Art. 2. • Esta pensão será paga da ela ta do supraci· 
tado Decreto. 

Art. 3.0 RevogãO·SC as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenl1a entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro. em dezoito de Outubro de mil oito· 
centos sessenta e nove, quadrage:.imo oitavo da lnde
pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

P(wlino José Soares ele Son.:a. 

Chancellaria mór do Impeeio.- José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 20 de Outubro de 1869. -José da. 
Cunha Barbosa.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgocios do 
lmpcrio, em 27 de Outubro de 1869.- Fausto Attgltsto 
de Aguiar. 

----~--
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DECRETO N. I 7"9 - DE 18 DE OUfUBilO UE 1869. 

Approva a redueçlo da pensao de Clarimundo de Souza Lima, e as 
pen.Orl. coucedidas a o:Maria da Gioria Barreto de Albuquer
que Piuto, e a outro. 

Hei por bem Sanceionar e M1ndar que sé execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L o Fica approvada a pensão de ~00 rs. dia rios 
concedida por Decreto de 26 de Agosto de 1868 ao solda
do do 12. • corpo provisorio de cavallaria Clarimundo 
de Souza Lima, a que Jica reduzida desde a data do De
creto de 21 de Agosto de 1867, a pensão de 600 rs. 
dia rios concedida pelo supracitado Decreto a Clarimundo 
de Souza Lima como 2. o sargento do mesmo U. • corpo 
provisorio de cavallaria. 

Art. 2. o Ficão tambem approvadas as seguintes pen
sões mensaes concedidas por Decretos de 2 de Setembro 
de 1868: de 60J,í000 a D. Maria da Gloria Barreto de 
Albuquerque Pinto, viuva do Coronel da guarda nacio
na I da província de S Pedro do Rio Grande do Sul Tris
tão José Pinto, fallecido no exercito em operações no 
Paraguay; e de ~8J.í000, sem prejuízo do meio soldo que 
por lei lhe competir ao Tenente t.:oronel do H." batalhão 
de infantaria José Antonio da Silva Lopes, em con
sequencia de achar-se impossibililado de procurar 
meios de subsistencia, por ferimentos recebidos em 
combate. 

Art. 3.0 Estas pensões serão pagas das datas dos De
eretos de concessão. 

·Art. .\. • Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em dezoito de Outubro de mil oitocentos 
sessenta e nove, quadragesimo.oitavo da Jndependencia 
e do lmperio ... 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pattlino José Soares de Souza. 

Chancellaria-mót· do lmperio. -José Martiniano dr. 
Alencat·. 

P.&BT.E 1. 
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Transitou em 20deOutubi'o !le 1869. -José da Cttnha 
B.(lrbosa. - Registrado. 

Publicado ua Secretaria de Estado dos Negocios do 
lm~rio, em 27 de Outubro !le 1869.- Fausto Allgusto. 
de .tauiar. 

DECRETO N. 1750- DE 20 DE OUTUBRO DE 186!}. 

Determina 1111e a Lei u.• t:Stl7 tle 26 tlc Setembro tle 1867 cou
Liuuc em vigot· uo exercido de 186!1 a 11170, com as alle
t·a~;,ões abais:o declaradas, emquaulo não fôt• pt·omulgada a 
t'CSilCCtiva Lei de Orl,'amculo. 

Hei por bem Sanccionar e 1\landar que ~e ex.ecule 
a seguinte Resolução da Assembléa Gel'al: 

Art. L o A Lei n. o Hi07 ele 26 de Setembro de 1867, 
decretada para os exercidos !le 1867 a 1868 e 1868 
a 1869, continuará em vigor no ex.ereicio de 1869 a 
:1870, cmquanto não fót• promulgada a respectiva Lei 
de Ül'çamento, com as seguintes alterações: 

§ L o Além dos direitos de importação (exceptuados 
os addicionaes) que pagão as mercadorias estrangeiras 
despachadas para consumo, cobrar-se-hão mais do i. • 
tle Janeiro de 1870 em diante 40 °/., ua quantia êm 
que importarem os 11wsmos direitos, sendo porém este 
augmento cobrado na razão tle :10 "lu para as merca
dorias, ..:ujas tnxas furão elevadas 11a nova tarifa mn 
virtude da autorisação da base 5." do art. 9." da Lei 
de 26 de Setembro tle 1867, 

A referida (porcentagem será anuua I mente ai terada 
pelo Governo na razão inversa da subida do cambio 
acima de 18, publicada a alteração com tres mczes de 
antecedencia; cessando naquella época (L o de Janeiro 
de 1870) a au torisação dada pelo ~ L • do art. 9." da 
mencionada Lei para cobrança de l5 "/0 dos direitos 
de importação em moeda de ouro pelo valor legal. 

§ 2.° Cobrar-sc-ha lambem do mesmo dia em diante 
um imposto addicional de 5 "/o sobre gencros da ta
hella C, que acompanha a nova tarifa ; ficando igual· 
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mente elevado a ü 0
/ 0 o imposto addieional de ~.-.V o 

que pa~ão os da tabella B e o expediente dos generos 
livres de direitos de consumo. 

~ 3. o Fie~( elevado (((imposto de bl!.l!~~r~g-el!l a qui
nhentos ré1s po1· tonelada sobre nav1os procedentes 
de portos estrang-eiros, continuando em vigor as mais 
disposições uo Dec1·eto n. o 928 de 5 de Março de 185~ 
e Regulamento de ·19 de Setembro de 1860, e abolidas 
as isenções concedidas ás diver·sas companhias de va
pores, salvas as obrigações provenientes de ajustes 
internacionaes, que actualmente existão. 

A isenção do imposto de ancoragem de que g-ozão 
as embarcações nacionaes, que fazem o serviço de ca
botagem, não é extensiva á~ embarcações estrangeiras 
que se emp1·egão no mesmo serviço. 

§ 4.. o Em substituição do imposto que pagão aclual
men te as mercadorias a titulo de dóca c de capatazias, 
o Governo fixará e cobrará uma tl!-~ pelo serviço @ 
t!n.~cat'gac embarque de mercadol'ias nas Alfandegas 
e seús l.l·apichcs segundo o peso c capacidaue uos vo
lumes. Poderá igualmente dimiuuir ou abolir os dias 
fie estada livre para os ~eneros annazcnados, estabe
lecendo neste ultimo caso uma taxa pela demora dos 
volumes nos armazens, tendo em altenção a mesma 
base do peso e da capacidade. Estes serviços poderão 
!'!tW contrac.tados com alguma companhia que oiTercr;a 
garantias. 

§ 5. o Ficão abolidos os direitos de reexportação c 
baldeação, o do dizimo do níiiníeipio, o expediente de 
f.;t. o I o dos g-eneros nacionaes transportados de umas 
para outr:1s Províncias, c o de 3 °/. dos generos cs
tr·angeiros despachados para consumo, c navegtldos com 
eal'l<l tle guia, a eotllCI~ill' do I. o de Janeiro de uno. 

~ 6.° Fi•~a ig-ualrnenie :!bulido o irnposto •le dizima 
de cllancellaria, e o que ereou a J,ei de 26 de Sr.
tciiibfo de 181i7 solu-n venci meu tos, pensões, etc. A 's 
pessoas sujeitas a este ultimo tica extensivo o imposto 
pessoa I. 

~ 7.0 O imposto a que se refere o Decreto 11.
0 :18't9 

de lO de Dêzéinhro de f.8ti6, art. L 0 n. 0
' ~ c 4, fóra 

dos linntes da eirl:1de demarcados para a cobran•;a da 
deeima urbana, sti serã applkado a!JS carros que andão 
:~ frete. 

~ _8. o Na _avaliaçao. ll~_(tax_a pt·oporeio!lal do\ i_J!l_posto 
~l!I!l.usli'Ja. ~ . .Pr·o(r~~~g nao se levara em conta o 
valor dos instrumentos de producção. 

~ 9.° Fica prorogado durante o prazo da presente 
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Resolução a autorisação concedida ao Governo para al
terar os ª~Ul!mentos das Repartições de_.Fazenda, 
promulgaiiOs em-vlrtiide da Lei n. õ t607 .. d6!6' de 
Setembro de 1867. (i' .'· · .. " r1 

§ to. E' o Governo autorisado para ·alterar o YRe
gulamento do)scllo ultimamente publicado, para ó fim 
·de incluir nelre-·hovos c velhos direitos de mercês 
pccuniarias. 

~ H. Fica o Governo igualmente autorisado a fazer 
quaesquer(operações de\credí_to para preencher o de
ficit que possa resulta r da receita arrecadada para a 
despeza votada no exet·cicio da presente Lei; e bem 
assim as que forem necessarias para o fim de conso
lidar a divida fluctuante na parte que julgue conve
niente. 

~ 12. Fica tambem o Governo autorisado a des
pender no corrente exercício com o (pagamento de 
dividas de) exercicios findos. até quinhentos contos de 
réis. · ..... · · 

AH. 2. • Fi cão revogadas as disposições em contrario. 

O Visconde de ltaborahy, Conselheiro de Estado, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Mi
nistros, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Fazenda o Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nadonal, assim o tcuha entendido c fa•;a executar. 
Palaeio do Rio de Janeiro, aos vinte de Outubro de 
mil oitocentos sessenta c nove, quadragcsimo oitavo 
da Independencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

V ísconrle de Itaborahy . 

Chancellaria-mó r do Imperio. -Joslf Martiniano de 
Alencar. 

Transitou aos 21 de Outubro de 1869.-Amlt'é Au
gusto ele Padua Fleury. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Fazenda, aos 22 de Outubro de 1869.-José Seve1·iano da 
Rocha. 
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DECRETO N. f7õt -DE 22 DP. OUTUBRo DF. 1869; 

Approva as pensões concedidas a D. Eulalia Caodida Cardos~ de 
Barros, e a ó·utros. 

Hei por bem Sanccionar e .&lanrlar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1.° Ficão approvadas as seguintes pensões, con
cedidas por Decretos de 18 de Agosto de 1869: 

§ L o Pensões mensaes : de 30$000, sem prejuízo do 
meio soldo que lhe competir, a D.Eulalia CandidaCardo
so de Barros, viuva do Capitão do 13.0 batalhão de infan
taria José Lopes de Barros, fallecido em consequencia 
de ferimento recebido em combate; de 601$000 ao Capi
tão do 46, 0 corpo de voluntarios da patria Guilherme 
José Ramos, inhabilitado por ferimentos recebidos em 
combate; e a de 36~000 ao Alferes do tiL o corpo de vo
luntarios da patria, inhabilitado em consequencia dn 
ferimentos recebidos em combate, João Barbosa tle 
Góes. 

~ 2. o Pensões dial'ias: de 600 rs. aos 2. os sargentog, 
José Victor Modesto e João da Silva Lopes, aquelle do 
25. o e este do 33. o corpo de voluntarios da pa
tria, e ao L o sargento do 51. o da mesma arma Seve
riano Demetrio da Silva Couto Valente, e bem assim 
ao 2. o sat·gento do 14. o batalhão de infantaria Antonio 
Manoel do Nascimento, totlos inhabilitados pot· feri
mentos recebidos em combates; de õOO rs. ao anspeçada 
do 25. o corpo de voluntarios da patria Manoel Basilio 
Nery Cavalcanti, invalido por igual motivo; de 400 rs. 
a cada um dos seguintes soldados : do 1. o regimento de 
artilharia a cavallo Zefel'ino Francisco Portella, tio 
fi. 0 corpo de cavallal'ia da guarda nacional do Hio 
Grande do Sul Domingos Pontes Pedroso, do L" bata
lhão de infantaria Joaquim Custodio da Rocha, do 
2. o Abel Gomes dos Santos, do 3. o Basilio Antonio de 
Souza, do 4. o Francisco da Rocha, do 7. o Manoel Vicente 
Marques, do 8. o Francisco Manoel dos Santos Vital Ca
vaco, do 13. o Manoel Rodrigues V eras, do :14. o Manoel 
Carlos Barata e Raymundo Pereira Lima, do 16. o Rullno 
Saraiva de Assis, do 27. o corpo de voluntarios da patria 
João Barbosa dos Santos, do 32. o Domingos Gonçalves 
da Cruz, do 39. o Joaquim Mal'ia da Silva, do 41. o Lau
rentino Mauricio dos Santos, do 42. o Amaro Vieira 
José da Silva, do 46. • Candido de Santa Anna, do 51. o 

Floriano Bernardo de Carvalho e Pedro Antonio Simão. 
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do 53. • Antonio lgnacio da Cunha, e do ü~. o Manoel 
1\ufino de Bat-ros, todos in validos em consequencia de 
ferimentos recebidos em combate. 

§ :J. • Assim mais a de 1:00 rs. diarios approvada por 
Decreto de to de Junho de 181.i~ a que servio de base o 
Decreto de 21 de Agosto de 1867, declarado em J8 do 
Agosto de J869 ser concedidd ao soldado reformado do 
42. o corpo de veluntarios ela patria José Felismino da 
Silva Guabiraba. 

Art. 2. • Ficão tambem approvadas as seguintes pen
sões concedidas por Decretos ele 7 ele .'\.~osto de J86!l a 
!'aher: 

~ L o Pensões dial'ia~: dr '•00 t's. aos soldados, dn 
2L o corvo de voluntarios da pai ria J.niz Antonio de 
Santa Anna, do 27. • Julio Jnseí elas CIJag-as, elo :n." .Ma
noel 1la Sih'cira l\lae'lt:Hlo, do :1:L" Silvino José do~ 
Santos, do 3í." João Fe•rn:uules Chaws, do f~l). o Agosti
nho Ribcit·o de Almeida e Manoc~l l\fauricio ele Souza, 
do 47. • Jeronymo Leantlt·o ele O li VI~ ira, do i'il." noming-o~ 
Areaeio de Almeida, e ao voluntario ela patria addido 
ao ~. • batalhão de artilha!'ia a pü João José Antunes 
da Silva, do 1. o batalhão de artilharia a pé Victor 
Manoel Accacio, do 3. 0 Julião Yicira de Sallcs, do bata
lhão de engenheiros lgnacio AI ves Ferreira, do 13. o ba
talhão de infantaria Manoel Corrêa de .Montes, do H. o 

Joaquim Manoel de Queiroz e João Raymumlo de Souza, 
tlo :16." Manoel dos Santos Almeida, do 2. o regimcn to 
de cavallaria ligeira Antonio .José da Silva; de 500 rs. 
aos anspeçadas, do 26." corpo de v-oi untados da patria 
Generoso Uodrigucs .Moreira, do 32." Vicente Marques 
da Silveira, do 39." Francisco Alves da Silva, do 3." ba
hlhão de infantaria !lanoel Athanazio de Santa Anna, 
tio 8. 0 João Alves da Silva, e aos cabos de esquadt·a, do 
48. 0 corpo de voluntarios da patt·ia Balduino Satyro da 
~il v a, do 3. o batalhão de infantaria José Anacleto Rosa, 
e do~. o Amet·ico Pereira do Valle, e finalmente de 
000 rs. ao 2." sargento do 9. 0 batalhão de infantaria 
Miguel Gabriel Pereira de Lynt, toclos invalidados em 
combate. 

~ 2." Pensões mensaes: de 36SOOO ao Alferes do :16. o 

corpo de cavallaria da guarda nacional do Rio Grande 
do ~ul Raymundo Farias Vasques, c de 428000 ao Te
nente do :18. o corpo de cavallaria da guarda nacional 
do Rio Grande do Sul ~Ianoel Rodrigues Pavão, ambos 
invalidados por ferimentos recebidos em combate. 

Art. 3.° F1cão da mesma sorte approvadas as seguin
tes pensOes1 concedidas por Decretos de ·1 t de Agosto 
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de !869: de 60~000 a D. Maria Catharina Niederauer, 
viuva do Coronel João Niederauer Sobrinho, morto no 
combate de Avahy, e de igual quantia, repartidamente, 
aos seus filhos Gabriella, Dcllina, João e José, sendo, 
quanto aos dous ultimos, sómente até a sua maioridade; 
tlr 90/)000, tamhem mens:ws, a D . .!\faria Baptista íle 
Oliveira, viuva tio Ttmcnle Coronel commandante do 
H. o corpo provisorio de cavallaria João Baptista de Oli
veira, fallecido em consequencia de molestia adquirida 
em campanha; e de 36,~000 annuaes, igual ao soldo de 
reformado que pet·cebe, ao soldado do batalhão naYal 
lleleodoro José da Costa, que se invalidou em combate. 

A1·t. 4,, o Estas prnsões serão Jlagas tia tlala dos mes
mos Decretos. 

Art. ü. o 1\evogão-sc as disposições em contrario. 
Paulino Josú Soat·es de Souza, do l\leu Conselho, Mi

nistro e Secret.at'io de Estado dos Negocios do lmpedo, 
a~s.im o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
lHo de Janeiro, em vinte e dous de Outubro de mil 
oitocentos sessenta c nove, quadragesimo oitavo da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magest::tde o imperador. 

Paulino José Soare.~ de Son=a. 

Chancellaria-mót· do lmperio. - José Martiniano de 
Alencar. 

T1·ansitou em !:!6 de Outubro de !869. - Jo11é da 
Cunha Bm·bosa. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio, em 27 de Outubro de t869.-Fausto Augusto 
de Aguiar. 

DECRETO N. t7.t>2- DE 22 OE OUTUBRO DF: t86!l. 

Approvn as pensões concedidas a D. 1\faria Joaquina Amalia da f:nnha 
" .. --- Tellrs, e a outros, 

Hei p~r bem. Sanccionar e Mandar que s~~-~c4ib-·~ -C;;~· ··-.. ·-. 
Resoluçao segum te da Asscmbléa Geral : .. .r ---; ·. \·.',f, 1 ' 1i 1:1 {9, ·., 

A:rt. t. o Fi cão approvadas as seguinte..:.<;._ pê'hsÔes con- ~· :\ 
cedtdas por Decretos de t9 de Setem,b~<t dé t8fl8 : df' · 

•: 
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004.8 annuaes, sem prejuízo do meio soldo que por lei 
lhe competir, a D. Maria Joaquina Amalia da Cunha 
Telles, mãi do Major de cavallaria Joaquim Pantaleão 
Telles de Queiroz ; por Decretos de '.!3 do referido mez 
e anno, de ~00 rs. diarios aos soldados, do '.!9. o corpo de 
voluntarios da patria Bento Francisco Lopes da Fon
seca, do 13. o batalhão de infantaria Joaquim José Luiz, 
do lã. o Balbino Borges, do 13. o corpo de cavallaria da 
guarda nacional do Rio Grande do Sul João Paulo Lopes 
de Freitas, do corpo de pontonciros Manoel do Nasci
mento; de iiOO rs. dia rios aos anspeçadas, do 38. o corpo, 
de Yoluntarios da patria Francisco Felix de Cantalice 
e do 8. • batalhão de infantaria Antonio Manoel dos 
Anjos. 

Art. '.!.o Estas pensões deveráõ ser pagas desde a 
data dos respectivos Decretos. 

Art. 3. • Revogão-sc as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte e dons de Outubro de mil 
oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da 
lndependencia c do Imperio. 

Com a rubrica ,,,. Sua M.agcstade o Imper·ador. 

Paulino José Soares de Souza. 

Cbancellaria-mór" do Imperio. -José Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 26 de Outubro dt• l8fi9. -José da Cunha 
Barbosa .-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Esta•lo dos Negocios do 
lmperJO, em '1.7 de Outubro de 1869.- Fausto August" 
de Aguiar. 
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DECRETO N. i7ã3- DF. 22 DE OUTUBRO DE !869. 

Approva as pensõ!!S concedidas ao soldado Feli1 Pereira Lima do Nas-
..---- . cimento, e a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. l. o Ficão approvadas as seguintes pensões con
cedidas por Decretos de 2l de Novembro de 1868 : 

§ l. • Pensões diarias: de 400 rs. aos soldados, do 27. o 

corpo de voluntarios da patria Felix Pereira Lima do 
Nascimento, do 4. o batalhão de infantaria Luiz José de 
Santa Anna, do 13. o Simão José Antonio do Nascimento, 
e do 1. o regimento de artilharia a cavallo Miguel Ro
drigues de Oliveira; de 500 rs. aos cabos de esquadra, 
do 5. • batalhão de infantaria Manoel Virgílio Cordeiro, 
tlo 12. o Eleuterio Francisco· de Souza, ao cabo clarim 
do 6. o corpo de cavallaria da guarda nacional do Rio 
Grande do Sul Ismael Antonio de Souza, e ao forriel 
reformado do H. o batalhão de infantaria José Antonio 
de Mattos Fontes ; e de 600 rs. ao L" sargento do 93. • 
corpo de voluntarios da patria Manoel Pessoa Ferreira; 
todos invalidados em consequencia de ferimentos rece
bidos em combate. 

~ 2. o Pensão mensal sem prejuízo do meio soldo que 
lhe competir de l8h000, ao Alferes do ã. o batalhão de 
infantaria Chilon José Avelino, invalidado em conse
quencia de ferimentos recebidos em combate. 

§ 3. • Pensões annuaes : de l44h000 ao imperial ma
rinheiro Emygdio Mamede Vieira, e de l44,SOOO tam
bem ao imperial marinheiro reformado João Felix do 
Nascimento, ambos invalidados em combate. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas da data dos mes
mos Decretos. 

Art. 3. o Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio. 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio tlo 
Rio de Janeiro, em vinte e dous de Outubro de mil 
oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

P~BTII: I. 

Paulino .Tosé Sonrrs de Sortza. 
26 
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Chancellaria-mór do lmpNio. -José Martiniano tle 
Alencar. 

Tt·ansitou em 26 de Outubro de 1869.-José da Cnnha 
llarbosa. -Registrado. 

Pnblic:~do na SrcretHia de F,,tatlo dos Nc!!odoil rlo 
Imperio, em i7 !Ir. Ontuhro dtl JRI.lD.- Fanúó A11!JII.Slo 
Jc Aguiar. 

... . ._...._._ 

DECRETO N. -17:;1.- fiE 22 llf. ourlinRo DE !8119. 

Approva as pPosürs roncPdida;: a rranr~o Marianno Franco de ~á, 
·- - - r a outro,. 

Hei por bem Sanccionar c 1\landar que sr rxecute a 
Resolução seguinte da Assemhlúa Geral: 

Art. Lo Fieão approvadas as seguintes pensões, a 
~aber: por Decreto de 6 de Fevereiro de !869, de 500 réis 
tliarios ao l'orl'icl do batalhão de engenheiros Francisco 
Marianno Franco de Sá; por Hecretos de 20 do mesmo 
mez e anno, de tiOO rúis dial"ios a Joanna Ma !'ia da Con
t:eição, mulher do cabo de esquadra tio tfi. 0 batalhão tle 
infantat·ia Manoel Theotlosio Pereira, e tle 301~000 men
saes a D. Ame lia da Fonseca, i•·mã do Capitão de infan
taria e Major tle com missão Eduardo Emiliano da Fon
seca. 

Art. 2.0 Estas pensões serão pagas da data dos res
pectivos Decretos. 

Art. 3. o Revogão-sc as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, ~li

nistro e Secretario de Estado dos Nrgocios do Imperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte dons de Outubro de mil oito
centos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Inde
pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\hgestade o lmperadot·. 

Paulino Jo.~é Soare~ de Sonza. 
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Chancellaria-mór do lmperio.- Jo.~é hfllrtinúmo de 
Alencar. 

Transitou em 26 de Outubro de 1869.-José da Cunha 
Barbosa.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de J<~~tado dos Negocios do 
Imperio, em '1.1 de Ontuhro de :1869.-l~'nustn A11gu.sto 
de Agnillf'. · 

_,, ... 
llECRETO N. i1Zi~i- nE 22 m: Ol'TI!nRO OE 1869. 

·-'f•(ll'tl\"3 :1 P.t:_!~S!!!)_ fOII('('IJida a .Tc•suiua llc•nritJill'(õl di~ i\t;tllos, ~ ue· 
dar.a IJIII' a pemilo ronce<fida a Autonio ~rn•rino da Silva , rlew 
c•tll••ndPr SI' !'11111 Antonio Srvl'rino 1l1' Oli1rira S~nln~. 

Hei pot· hem Sanccionar e Manllat· qur. sP exrcu t1• :1 
BesohH~ão seguinte da Assembti~a Grral: 

Art. :l. o Fiea approvada a pensão d11 GOO rs. diarios 
concedida por Dec~;eto de :12 de Setembro de :l8U8 a Je
snina Henriqueta de Mattos, viuva do 2." sargento do 
W." batalhão de infantaria Generoso Joaquim de Santa 
Anna, morto no assalto ás fortificações do Estabeleci
mento, na republica do Paraguay, deven1lo rsla pensão 
ser paga da data do mesmo Dect·eto. 

Art. 2." A pensão de 4<.10 rs. tliat·ios concedida por 
Decreto de 25 de Abril de :1868 ao soldado do 32. u cot·po 
tle voluntarios da patria eom o nome de Antonio Seve
rino da Silva,' entenda-se com o soldatlo do mesmo eot·pn 
de voluntarios da patria Antonio Sevel'ino de Oliveira 
Santos, segundo o Decreto de 12 de Setembro de 1868, 
devendo, porém, esta pensão ser pag-a da data do pri
meiro Decreto de concessão. 

Art. 3. o Revogão-se as dispssições em contt·ario. 
Pau li no José Soat·es de Souza, 4o Meu Conselho, 1\li

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeit·o, em vinte e dous de Outubt·o de mil 
oitocentos sessenta e nove, quadt·ag-esimo oitavo tia 
lndependcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino José Som·es de Sou.:c •. 
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Chancellaria-mór do Imperio.-Josi Martiniano de 
Alencar. 

Transitou em 26 de Outubro de 1869.-José da Cunha 
Barbosa .-Registrado. 
"'' Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio, em 27 de Outubro de 1869.- Fausto Augusto 
de .Aguiar. 

DECRETO N. 1756- DE 22 DE OUTUBRO DE 1869. 

Approva a pensao concedida a Manoel Anselmo de Jesus. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da assembléa geral: 

Art. t. o Fica approvada a pensão de lU/.) annuacs, 
concedida por Decreto de t9 de Dezembro de t868 ao 
cabo de esquadra do batalhão naval Manoel Anselmo de 
Jesus, o qual, em consequencia de ferimentos recebidos 
em combate, ficou impossibilitado de procurar meios 
de subsistencia. 

Art.. 2. o Esta pensão será paga desde a data domes
mo Decre\0. 

Art. 3. • Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dps Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte e dous de Outubro de mil 
oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulüw José Soares de Souza. 

Chancellaria-mór do lmperio .-José .Martiniano cfp 
Alencar. 

Transitou em 26 de Outubro de 1869.-José da Cunha 
Barbosa.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio, em 27 de Outubro de 1869.-Fausto Aug1Mto 
dl' Aguie~r. 
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DECRETO N. f757-DE ,2 DE OiTTUBilÓ DE 1869. 

Autorisa o Governo a conceder carta de naturalisaçlo ao sobdito por
tuguez Jos~ da Silva Campos, e a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L o Ficão naturalisados cidadãos brasileiros: 
~ I. • Os subditos portuguezes José da Silva Campo:;, 

José Maria Barreto Borges, João José da Silva Santos, 
João Gonçalves Rocha, JoaqÚim Pinto de !loura, Fran
cisco de S~tza Vaz e José Lopes Pastor, residentes na 
c idade de Caxias, da Província do Maranhão; Manoel 
Pereira da Silva, residente em S. João da Barra, da 
Provinda do Rio de Janeiro; Domingos Coelho da Sil
va, Manoel Lima ria Camara, José Pedro da Silva Cama
cho e Fernando José Alves de Souza, residentes nesta 
Côrte; João Franco de Santa Anna, residente no 1\io de 
Janeiro; Augusto Carneiro dos Santos, residente na ci
dade da Laguna, Ua Província de Santa Catharina ; José 
de Barros Pinto Guimarães e Francisco Ferreira de 
Andrade, residentes no termo de Ubá, da Província de 
Minas Geraes; Antonio Franco Caiado e Joaquim Anto
nio Cardoso, residentes no Brasil. 

~ 2. • O cidadão americano natural da Prussia, 
Dr. Gustavo Adolpho Walbaun, medico, residente no 
Brasil. 

~ 3. • O subdito allemão, natural de Wurtemberg, 
Carlos F. Scheller, professor particular, residente nesta 
córte. 

Art. 2." Revogão-se as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio .. 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte e dous de Outubro de mil oito
centos sesseata e nove, quadragesimo oitavo da In
dependencia e do lmperio. 

Com a I'ubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino José Soares tle Son:;a. 

Chancellarià-mór do Imperio.-José Martiniano de 
:!lcncar. 
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Transitou em 26 de Outub1·o de 1869.-José da Cmtfut 
Barbostt. -·Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Nerrocios do 
lmperio. em '!.7 de Outub1·o de 1869.-Faust~ Attgusto 
de. Agniar. 

--
DECRETO N. t7Q8 -DE 23 DE OUTUBRO DE 1869. 

,,urn i~a o Governo :1 cuurrtlet· a James B. Dond iscnçilo de direilos de 
todu o matcrialuecl'ssario 1•ara o assentamento de irilhos de ftrro 
uas ruas c arrah;•ldcs da Capital da l'ro\·incia do Pará, e para a 
o·onstrurção de uma estrada de ferro entre a mestiiá Capital e a 
Cirlade de Bragança. . · ·--- -~ 

Hei por hem Sanecionar c Mantlai·· que se execute a 
seguiu te Resolut;ão tia Asscmblúa Ge1·al: 

Art.. L o Fica o Governo autorisado a conceder aJa
mes B. Bond: primeiro, isenção tle direitos sobre 
todo o material necrssario á em preza que tem por fim o 
assentamento de trilhos de ferro nas ruas e nos ana
baldes da Cé!pilal da Província do Pará para o transito de 
vehiculos destinados ao transporte de passageiros c a 
eonducção de ca1·g-as; seg-undo, a construcção de uma 
nstrada de feno entre a mesma Capital c a Cidade de 
Bra~ant;a. 

Art. 2." o c:ovt~J'IIOtlctci'IIIÍtlat'il previamente a quan
titlatlc c qualidade dos matc1·iaes, itt.:erca dos quaes deve 
tornar-se elfeeti v a a isenção. 

Art. :1. o Fieão revogadas as t..lisposi•;ões em contrario. 
Joaquim Antão Fcmant..les Leão, •lo 1\leu Consellro, 

~linistro c Secretario de Estado dos Ncgodos da Agri
cultura, Commereio c Obras Publicas, :tssim o tenha 
entendido c façn exncutar. Pnlacio do lHo t..lc Janeiro, 
em vinte e tl·es de Outub1·o t..le mil oitocentos sessenta 
c nove, quadragMimo oitavo d:t imlepcnrlen:;ia c ~n 
Imperio. 

Com a rubrica tle Sua l\lagestade o Imperador. 

Joaquim. .. intão Fcnusndes Leão. 
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OECl\ETO N. 17G9-nE 26 DE OUTUBRO DE 1869 . 

.\!llli'Ola i!S'(I_fl~~s conçedida~ a O. Carlotq Fet·roirq l!.e Çastt·o, 
c a O"!ltr·•s, 

Hei pot· bom Sanccionar c Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Gct·al: 

Art. 1. o Ficão approvadas as seguintes pensões con
cedidas por Dcct·etos de l de Setembro de 1869: 

1. o De 668 mensaes a D. Carlota Ferreira de Castro, 
viuva do Tenente Coronel de commissão Carlos Cyl'illo 
de Castro, fallecido de molestia adquirida em "ampa
nha, sem prejuízo de meio soldo que lhe possa competir. 

2. o De 605 mensaes a D. Delmira Fehronia de Oli
veir·a, ig·ual ao soldo da patente de seu filho Capitão 
de commissão SaI vi no Antonio de Oliveira, fallecido em 
consequencia de ferimentos recebidos em combate. 

3. o De !JO~ mensaes, sem prcjuizo do meio soldo t(IIC 
lhe· comoetir, a D. Isabel Gl'ifeldcs Sucupira Pereira, 
viu v a do Capitão tio exercito João Caetano Pereira, morto 
em com ha te. 

<i. o De 3{)$ mensaes ao Alferes Leão Francisco San
tiag-o, do .\8. o corpo de voluntarios da patr·ia, inutili
sa•lo por ferimentos reeeJJidos em combate. 

Art. 2.° Ficão igualmente approvadas as concedidas 
por Decr·eto deU do mesmo, em atteução aos relevantes 
serviços do Bl'i.!l'a•leiro João Mauoel ~lcnna Raneto, 
morto em combate no Paraguay, da tfUantia de 6011J,í000 
aunuaes a cada um dos lilhos do dito Brigadeiro, Maria 
Atlelaide ~lenna Bur·eto, B:~lbina Palmeira Menna B:~r
reto, Alice Palmeira 1\lenna Barreto c João Carlos Menna 
Barr·eto, sendo, tfuanto ao ultimo, até a sua maiorijad•~. 

Art. :L" Fka appr·ovatla a dm;lar·a~;ão feita no Onere
to do J.• do mel'mo, tJUC a pensão de ~2$000 mcn~aes, 
eoncedida por Decreto de 19 de Junho de 1867 1 mãi do 
Tenente Fcliciano l\lartins de Castilho, com o nome tlc 
IJ. FelislJPrta Martins dt! Carvalho, approvada pelo De
ereto n. HWi de 28de Setembro do mesmo anuo, se eu
tende eom D. Felisberta Fagundes de Carvalho 1\lartins, 
verdadeiro nome da mãi do supracitado Tenente da 
guarda naciona I Feliciano Martins de Castilho, mor tu 
em campanha no Parag-uay. 

Art. ~.o Estas pensões ser·ão pagas desde a data dos 
Decretos de sua concessão, e a da que ora se rectifica o 
er·ro havido de nome da concessionaria se retrahe ao 
Docr·eto de 19 de Junho, approvado pelo de n. HSH> de 
28 de Setembro de 1867. 
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Art. 5. • Ficlo tambem approvadas as seguintes pen
sOes concedidas por Decretos deiS do mesmo: 

§ i. o Pensões mensaes : de 186000 a D. Anna Rosa 
Pereira de Magalhães, mãi «lo~- • sargento do i9. o corpo 
de voluntarios da patria, Delfino Amaro de Magalhães; 
de 368000 aos Alferes, do 6. o corpo de cavallaria da 
guarda nacional do Rio Grande do Sul, Quirino José 
dos Santos, do 7. o dito Antonio Francisco Moreira, e 
do tiO. o corpo de voluntai-ios da patria Francisco Corrêa 
de Mattos; de UHOOO ao Tenente do 29. • corpo devo
luntarios da pa tria Luiz Portella, e de igual quantia a 
D. Anna de Sá e Oliveira, viuva do Capitão Tenente da 
armada Lucio Joaquim de Oliveira. 

§ 2. • Pensão mensal sem prejuiw do meio soldo de 
216000 a D. Dulce Maria Ribeuo da Costa, viuva do Te
nente do exercito Antonio Jose da Costa. 

~ 3. • Pensão dia ria de õOO rs. ao cabo de esquadra 
do l. o batalhão de infantaria Manoel Roque da Silva. 

Art. 6. o Estas pensões serão pagas das datas dos res
pectivos Decretos. 

Art. 7. • A pensão de 4:00 rs. dia rios concedida por De
creto de 13 de Fevereiro de 1867 a Manoel Theodoro, 
soldado do 2. o corpo de cavallaria da guarda nacional, 
c approvada pelo Decreto Legislativo n. 1398 de 7 de 
Agosto do mesmo anno, deve entender-se concedida ao 
mesmo na qualidade de soldado do 37. o corpo de volun
tarios da patria; devendo esta pensão ser paga da data 
do Decreto de 13 de Fevereiro de 1867. 

Art. 8. o São revogadas as disposições em contrario. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faç!l executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte e seis de Outubro de mil oito
centos sessenta e noYe, quadragesimo oitavo da inde
pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Souza. 

Chancellaria-mór de Imperio. -José Martiniano tlr: 
Al~tcar. 

Transitou em 28 de Outubro de 1869.-Jost! da Gwn/w, 
Barbosa.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios tio 
Imperio, em 5 de Novembro de 1869.-Fausto Auausto 
de Aguiar. 
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DECRETO N. 1760- J)E 26 DE OU'fUBRO DE 1869. 

Approva as P_!l_'!s~s coucedidas ao soldado Manoel Fraucisco de Souza, 
e a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1.• Ficão approvadas as seguintes pensões eon
r:edidas por Decretos de I 7 de Abril de 1869 : 

Pensões diarias: de 4.00 rs. aos soldados, do 9- o !Ja ta
lhão de infantaria Manoel Francisco de Souza; do 31." 
eorpo de voluntarios da 'patria José Pedro de Cerqueira: 
do 46. o João Furtado. 

Pensões mensaes: de 128000 a lzabel Alves Pereira 
Simões, viuva do soldado do 4.2. o corpo de voluntarios 
da pa tria Augusto Emiliano Tiburcio Falcão; de 36~000 
ao Alferes do 24.0 corpo de voluntarios da palria Manoel 
Joaquim Cardoso. 

Arl. 2. o Ficão tambem approvadas as seguintes pen
sões mensaes concedidas por Decretos de 13 de Março 
de 1869: de 36~000 ao Alferes do 24. o corpo de volun
tarios da patria Francisco de Oliveira Campos; de 
:16~000 ao Alferes do 31. o corpo de volun ta rios da pa tria 
João de Souza Menezes; de 60~000 ao Capitão do 24." 
corpo de voluntarios da patria João Antonio de Oli
veira : todos invalidados em consequencia de feri
mentos recebidos em combate. 

Art. 3. o Ficão igualmente approvadas as seguinte~ 
pensões concedidas por Decretos de 16 de Junho de 1869: 

Pensões diarias: de 4.00 rs. aos soldados, do 26." 
eorpo de voluntados da patria José Pimenta de Aguiar, 
do 27. o PorfiriG José Trindade, do 3i." Manoel Vicen
te do Nascimento, do 32." Silvano Ribeiro dos Santos, 
do 33. o João da Motta de Siquaira, do 6." corpo de cava l
laria da guarda nacional do Rio Grande do Sul Constan
tino Cabral da Rosa c Antonio Ferreira Terris Junior, 
do 2." batalhão de infantaria Adão José Francisco, do 
3." Antonio José Nunes, do 5." Damasio da Trindade, 
do 8. • Joaquim Ferreira Alves, do W. o Ascencio Gomes 
da Silva, do H. o Joaquim Li no Moreno, do 13. • Manoel 
Basilio Bezerra, -do 14. o José de Senna Moraes, do t." 
regimento de artilharia a cavallo Faustino Antonio 
nutra, aos ·I •• cadetes do 1,. • corpo de caçadores a cavai
lo Gabriel At·chanjo da Silva, c do 14." batalhão de in
fantaria Antonio Joaquim Carneiro Leão, ao 2. o cadete 
do 1. • regimento de artilharia a cavallo Orozimbo Carlos 

PARTE I. ~ 
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Corroa Lemos, e ao particular do 33. o corpo de volunta
rios da patria Casimiro Eduardo Cratingui; de 500 rs. 
ao ansreçadâ do 39. 0 corpo de voluntarios da patria 
Manoe Lopes de Lyr·a, e aos cabos de esquadra, do 3~." 
Thomaz José de Aquino, do ~0. o Torquato Vida I de 
Souza, e do 13. o batalhão de infantaria Domingos Gon
f~alves de Macedo; c finalmente de 600 rs. aos L •• sar
~cntos, tlo 54.." corpo de voluntarios da patria Manoel 
Antonio Belmiro dos Santos, do 36." José Avelino Mar
tins Bezerra, do !3." batalhão de infantaria e mestre 
de musicado mesmo batalhão José Francisco do Carmo, 
c ao 2. o sargento do Hi. o José Rodrigues Cabral Noya: 
todos invalidados em combate. 

Pensões mensacs : de 36~000 ao Alferes do 26. • corpo 
de voluntarios da patria José Augusto da Frota Menezes, 
de U~OOO aos Tenentci', do 23. • corpo de voluntarios da 
patria Manoel F1·ancisco de Abreu, do G. o corpo de caval
l:lria da guarda nacional do Rio Grande do Sul Antonio 
Lino de Figueiredo l\loreil'a. de 60~000 aos Capitães do 
~~.o corpo de volunta1·ios da patria Antonio Be1e1Ta 
Cabral, do 2(}. o João Francisco Pereira dos Santos, 
c do extincto tJ,7. o João Maria dos Santos: todos in vali
dados em consequcncia de ferimentos recebidos em 
c:ombate. 

Art. 1.. o Ficão tia mesma sot·tc approvadas as se
guintes pensões concedidas por Denetos de 24, de Ou
tubro de :1868, a saber : 

Pensões d~al'ias: tlc ~00 rs. aos sol~ados, do l-i.• corpo 
tlc voluntarws da patna João Moretra Caldas, do 30." 
dito Felippe Nery Al\'es, do 3H. • dito 1\lanoel Tiburcio 
de l\lcnezcs, do 4,6." dito Flauzzino de Souza D'orta, do 
;L o batalhão de artilharia a pé João Francisco Pereira, 
•lo L" hatalhãn do infantaria Luiz AntoniodosSanto:o::, 
fio lt." batalhão dito Antonio Alves Fagundes, do H." 
dito José Bandeira de l\lcllo. do Hi. o dito José Fclix do 
Amaral, Henrique Gargáu c Luiz Antonio dos Santos, c 
elo batalhiio tlc engenheiros Ambrozio Mendes da Silva; 
tle 000 rs. ao anspeçaua do ~i~." corpo de volun ta rios da 
)la tria Gan;indo José de Brito, c ao cabo de esquadra do 
'!8. o corpo dito José l\lal'ia do Bomlim. 

Pensões mcnsaes: de 36/,íOOO ao Alferes do :m. o corpo 
de voluntarios da pa tria 1\lanocl Carneiro de Barros, e 
de8~/J(JOO ao Majot· da guarda nacional .\urelio Corrêa 
de Andrade. 

Art. 5." Ficão tiu mesmo modo approvadas as :;c
guintes pensões corwcdida:-: por DC'r,rctos de 28 d~ bu
l uh r o de 1868, a sa bc r : 
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~ 1. • Pensões tliarias: de 400 rs. aos soldados, do 28." 
corpo de voluntarios da patria José Honorato do Espí
rito Santo, do 31. • dito Estevão Pereir·a da Silva, tio 
3'1.." dito Sabino Januario dos Santos, do 3ti. o dito J oa
quim Alves de Paiva, do 55. o dito Na1.ario Ribeiro do 
Nascimento, do 3. o batalhão de infantar·ia Vicente Josí~ 
dos Santos. do 5. o dito João Baptista dos Santos, do 
8. o dito Manoel Jeronymo, do 12. o dito Jovino Pe
reira de Souza, do 13. o dito Francisco José de Souza, 
do i4. o dito José Francisco Alexandre; de 500 rs ao 
anspeçada do 4. o batalhão de artilharia a pé Felicio Ben
jamim Chrispim, e aos cabos de esquadra, do 8. o batalhão 
de infantaria João Carneiro da Silva e Antonio Fer
nandes Mendes Couto; de 600 rs. aos 2. 0

• sargentos, Con
rado Xavier de Mattos, do batalhão de engenheiros, e 
João José da Cruz Junior do 49." corpo de voluntarios 
da patria. 

~ 2. o Pensões mensacs : de :J01SOOO, concspoudenlt· 
ú metade da gTatilicação nwr·rada na tahella annexa :w 
Hccr·cto n. H 7:1 tlc fi til~ l\Iaio de 18fiR. an f'it•l dl' ~: 
c~lasse tio corpo tlu fazenda da armada, :\uton in Jo,;í• 
Jlias da Fonst>c<L. l' tle 1:2,\;000 :10 Tenente tlo H." rnrpo 
provi:;orio de carallaria, l\Ianoel Yieira 1\odrig:ur,;. 

At·t. 6. o Ficão tfa mesma maneira approvadas as se
.~·uintes pensões dia rias concedidas por· Decretos de 17 de 
Outnbr·o de1868, a saber : de 400 rs. aos soldados, do 
t.~,9. o corpo de voluntanos da patria Francisco Pinheiro 
de Barros, do 3i. • corpo dito Jacintho H a poso da Costa, do 
14. "corpo provisorio de ca valia ria da guai·da nacional do 
Rio Grande do Sul Firmino Soares de Moraes, do 3. o 

batalhão de infantaria lgnacio Nunes da Costa, do 7." 
batalhão dito Antonio Carlos Teixeira c Candido llo
dl'igues da Costa, do 16. o dito dito Manoel Demetrio da 
Silva, t. o cadete do 53. o eor·po de voluntarios da pa
tria, Luiz Antonio de Almeida Nobre, e soldado do corpo 
provisorio de cavallaria da guarda nacional do Rio 
Grande do Sul Felisbcrto Lourenço Villal; tle 500 rs. 
ao eabo de esquadra do 3. o ha talhão de artilharia a pí1 
João Francisco do Nascimento, e aos anspeçadas, do 2." 
regimento de cavallaria ligeira, l\lanoel da Cruz, e tio 
2." batalhão de infantaria João Luiz do Nascimento. 

Art. 7. o Ficão de igual sorte approvadas as seguin
tes pensões COHl'Cllidas (101' ncrn·tos de I'~ de .Julho de 
1869, a saber : 
* 1. o A pensão annual de tiOOhOOO ao padre Eu,;eJJio 

do Couto Barbosa, vigal'io collado tia fregnczia de S. 
João elo 1\lorro Gt·amlc da Diocese de 1\brianna, tlepois de 
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verificar a resignação do beneficio, cujas obrigações não 
pt'Jde preencher. 

§ 2. o As pensões mcnsacs: de r..2~000, sem prejuízo do 
meio soldo que lhe competir, a D. Maria Paraguassú de 
Albuquerque :Maranhão, viuva do Major de infantaria 
Timoleão Peres de Alh1H111erque Maranhão, morto em 
eombate ; de :JH~OOO a n. Ursulina Ferreira de Souza, 
mãi 1lo Alferes em commissão do 8. o batalhão de infan
taria Antonio Martinho dos Santos, fallecido em con
se•Juencia de ferimento recebido em combate; de 60~000 
ao Capitão do :19." corpo de voluntarios da patt·ia José 
Cornelio Barbosa, impossibilitado de servir em conse
•[uen,~ia de ferimentos recebidos em combate; de 36~000 
:ws Alferes, do 15, 0 corpo de cavallaria de guardas na
donaes do 1\io Grande do Sul Bento Mendes de Morar.~;, 
invaliclado por ferimentos recebidos em combate, e uo 
:}2. o corpo de voluntarios da patria Joaquim Antonio 
Mattoso Ferraz, JlOI' igual motivo. 

~ :.v As pensões diarias: de 600 rs. ao sargento aju
dante do 5L o corpo de voluntarios da patria Oscar 
Feneira dos Santos Lima, inutilisado por ferimentos 
recebidos em combate; de 500 rs. ao forriel do 6. o corpo 
de cavallaria de guardas nacionaes do Rio Grande do Sul 
Manoel lgnacio da Rosa, c ao cabo de esquadra do 2." 
regimento de cavallari<f ligeira Lauriano Ramos, por 
ficarem invalidados em consequencia de ferimentos re
r~ebidos em combate; de 400 rs. ao 2. o cadete do 25. '' 
c01·po de voluntarios da pa tria Salustiano José Duarte 
Messeder, e igualmente ao soldado do 46. o corpo da 
mesma arma Thimoteo lia Costa Dantas, invalidado em 
consequencia de ferimentos recebidos em combate. 

Art. 8.° Ficão como as precedentes approvadas as 
seguintes pensões concedidas por Decretos de 7 ue Julho 
tle !869, a saber: 

§ L o A pensão mensal de 30$000 a D. Rita de Cassia 
Alcibíades, mãi do Capitão do H. o batalhão de infanta
ria José Alcibíades Carneiro, fallecido em consequen
cia de molestia adquirida em campanha, sem prejuízo 
do meio soldo que lhe competir. 

§ 2. o A pew;ão annual de 480~000 que foi concedida 
por Decreto de iõ de Fevereiro de i868 á viuva do ma
ehinista João Isidoro de Carvalho, Magdalena de Oliveira 
Carvalho, sendo esta já fallecida, reverte aos orphãos 
Euuardo e João, filhos legítimos do casal do predito m:1-
rhinista, até a idade de 21 annos. 

Art. 9. o Estas pensões serão pagas desde a data dt~ 
sua concessão, exceptuadas a do art. '7." § t. o que ex-
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penrlc clausula consignada no mesmo paragrapho; assim 
como a do§ 2. o do art. 8. o cujo pagamento se deverá 
fazer da da ta do Decreto de 15 de Fevereiro de 1868. 

Art. 10. São revogadas as disposições em contl·a.rio. 
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, lb

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Im_perio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palac10 do 
Rio de Janeiro, em vinte e seis de Outubro de mil oito
ecntos sessenta e nove, quaclragesimo oitavo da lndr
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paltlino José Soares de Sou:a. 

Chancellaria-mór do Imperio.-José Marttniano t!P. 
.1lencar. 

Transitou em 28 de Outubro de 1869. -.To.~é da CunJw 
Rrwbosa. - Registrado. 

Publicado na Secretavia de EsLado dos Negocios do 
lmperio, em ;; de Novembro cle t869.-Fau.5to Augu.~to 
lfp Agnirw. 

-···-
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