
eoLij~~CÇÃO DAS LEIS 

IMPRRIO_ DOBR·ASlL 

187!3. 

TOMO XXXII. P.\.ll'l'l' I. 

RlO. DE JANEIRO. 
TYrOQlt.APIIIA. NAC.'IONA.L 

1873 



INDICE 

DOS 

AGTOS DO PODER LEGISLKTIVO 

DE 

1873. 

\\\\ 

N. 2091.-. FAZENDA.- Decreto de 11 de Janeird de 
1873.- Determina que as disposições da Reso
lução n. • 20311 de 23 de Setemtiro de 1871 fiquem 
extensivas á receita e despeza do 2.• semestre 
do exercício de 1872-1873, emquanto não fõr 

PAG!i. 

promulgada a respectiva Lei do Orçamento... t 
N. 2092. -JUSTIÇA.- Decreto de 11 de Janeiro de 

1873.- Eleva os vencimentos dos Secretario!! 
c Contínuos das Relações da Cõrte, Bahia, Per-
nambuco e Mara.nhão........ . • • • • • • .. • . • • • • . • • 2 

N. 2093. -JUSTIÇA. -Decreto de 11 de Janeiro de 
1873.- Approva a aposentadoria, concedida ao 

1 Juiz de Direito Pantaleão .José tla Silva Ramos 
com as honras de Desembargador............. a 

N. 209i. -JUSTIÇA. -Decreto de {8 de Janeiro de 
:1873. - Approva a aposentadoria concedida ao 
DP-sembargador da ltclação da Curte, Joaquim 
Firmino Pereira Jorge • • • • • • • . . • • • • .. ... • .. • • • 4 

N. 2095. -JUSTIÇA·- Decreto de 18 de Janeiro de 
1R73.- A(Jprova a aposentarloria conce11ida ao 
Conselhcn·o Baràn 1le Mmitiha, Dcsunhaq:;ador 
da llel:u;ão do Hio tlc J:tuciro............. .•• :!! 



N. 21)!Jü.- .JUSTJf!A. -Derreto de 118 de .Janeiro de 
1RI3.- Ai~prova a arw~r~utadoria concedida an 
lll'scmharg:ulm· da Tiel:u,:ão da Ba:tia l\lauoel 
Lih:lllio l'áeira de Castro.................... !S 

N. 20\11. - Tllll'EH IO. -Decreto de 30 de Janeiro de 
l!;l:l.-lll:wda pagar pelo padrão monelario de 
1tl2í o subsidio dos Deputados e Senadores.. "6 

N. 20!ls.·- FAZENDA.- Decreto do 1.0 de Fevereiro de 
:1813.- Coneerle iseneão dti direitos á cstat11a 
c mais matcri:tes impórt:ulo~ para o monmncnto 
qnc se pre!(~IJtle l'l'ifdl' ao poeta Gonçalves Dias, 
ua c:qJital llo i\larauhão........................ 7 

N. 21J!l~~- -li\IPE!\!0.-Decreto 1ln 1. 0 de Fevereiro de 
-;~{J .. ~.- P•'Irt':nina r111C a Província fle St\r~ipc 
~·) i in! i!:: r:1 tnlll a rlas Alag-ú:H pelo rio S. Fran· 
ci"co a !.i~ a ~~~a fóz no oceano................. 8 

N. ;'.:no.- DI!'E''\10.- Decreto do :1. 0 de Fevereiro de 
1fll3.- Approya a·~ pensões c.onr·cdid:ls ao Al
feres n·fom'a"o tb Exercito, i\lelchia;lns 1\Ia
rinho d , ')ueiroz , c a D. !:laria Clara da 
Assnmp1:~u,..................................... !J 

N. 2J;)1.- Ji,(I'E!llO.-Ikcreto 1lo 1. 0 de Fevereiro de 
1~1::.- Appr;:Ya ~ prn:;ilo concedida a D. Flora 
Lui·.~a da C;u!Ja Carvalho...................... 10 

N. 2102. -I~ll'EniO.- nccrcto do 1.• de Fevcrei1·o d!l 
:ltrí:L- ll(', 1:!1':1 rp:e a pensão de õOO réis 11iarios, 
coHc!·llir!a por IJeereto de 16 de Março <le 1870 
:<o Caho de i's;pmdJ'a do s.o eorpo dt~ caval
lari:l 1!:1 guar:la naeipnal 1!0 Rio Grande do 
Snl, Afi'on~n E ;tcv1~s r Ta Silv:1, deve euJ,encler-se 
como conccditla ao Caho de Esquadra do mesmo 
f'OI'[Hl All'on~o Estr•ves de O li ;eira; c approva 
u llet'l'l'to lle 23 de Agosto de 1871, que elevou 
a ;;uo réi·; rli:tt·ios a pensão conecdida ao musico 
th 7. 0 l'orro de vnlnntarios da patria Joaquim 
CorJt:3lvcs da Rcsuneição..................... :I f 

:;-~. '.lO::.- Jii:IPEIUO.- Decreto do 1.0 de Fevereiro de 
187::.- ApprPn as Jlensões concedidas por De
crl'lo 1le G de Setemhro de 1811, a Francisca 
Felini:1 rle Souza Co~ta e outras............... 12 

N. 210l.- 1:\ll'ElUO.- Decreto do :1. 0 de Fevereiro dn 
t~r;:: .- Hcelara tJIIC a pensiio concedida ao Al
ti•rc~ n~ronnatlo João Zefcrino de Hollanda Ca
Yakanli , pai do Alferes em commissão Josr\ 
Demo~cnes de Hollanda Cavalcanti, mol'to em 
camp:mha, deve entender-se com sobrevi~encia 
ú m;ii do dito Alferes em commissão.......... 13 

N. 210/S.- l'AZI<:NDA.- nccrcto de s de Fevereiro de 
1S73.- Autnnenta os soldos dos otllciaes c ,pra(·as 
do Exercito c Armada, c· os vencimentos 1\os 
empreg-ados do 'fhesonro e diversas repa1·tiç.õcs 
rio Ministerio rla Fazenda...................... H 

~ !'i". ~tnn. - .WSTT ÇA .- IJccrct'o de 8 1lc Fc\'creiro tlt! 
J';;::. ... Apprnya ~. ap.,o;ent:ulpri;t l'lllll'l'!litla ao 
.h!' •I• l'ir•·if" .1•.•,\U <le :::>un1a fi•\ll'"' tiiiU,. 11 



DO PODER LEl:l!:>L.\ TI \'0. 

N. 2107. - 1!\IPERIO.- Decreto de 12 de Fevereiro de 
1873.- Approva as pensões diarias, concNlidas 
por Decretos de 15 de Dezembro de 1871, ao 
2. 0 Sargento do ISO. 0 corpo de voluntarios da 
patria Justiniano llodrigues da Silveira, e ou-

.. ,, 
PAGS. 

tros........................................... 18 

N. 2108. -ll\IPERIO.- Decreto de 12 de Fevereiro de 
1873.-Approva as pensões, concedidas por De
cretos de 2\J de Fevereiro dO 1872, ao soldado 
do 32. 0 corpo de volnntarios !la patria Antonio 
Zcferino da Triuda!le, e outros................ 1!J 

'N. 2109. - TMPEUIO.- Decreto de :12 1lc Fevereiro de 
1873.- Af)JH'ova as peusões 11iarias concedidas, 
pot· Decretos de 27 -de Setembro de 1871, ao 
soldado do 13. 0 batalhão de infantaria l\Iau
rif'io Luiz Francisco. Ferreira de Oliveira, c 
outros......................................... 20 

N. 2110. - UIPEIHO.- Decreto de 22 de l'cvereiro de 
18Ã3.- Autoriza o Governo a mandar admiltir 
a exame das matcria<; dni. 0 :umo da Faculd:ule 
de Hireito do Hecife o ouvinte Afl'onsó Octa-
ütno Pi!lto Guimarães......................... 21 

N. 2111.- Tl\li)ERIO.- necreto de 22 de Fevereiro de 
1873.- Atltoriza u Govcmo a mannar admittir 
a exame das matcrias do 1.0 amJQ da Faculdade 
de Direito do S. l'aulo o ouvinte Arthur Octa-
viauo Braga.. . . . . . • . . • • . . . . • • . . . . . . . . • . . • . . • • . • 22 

N. 2112. - HlPJmTO.- nccrcto de 22 de Fevereiro de 
1873.- Autoriza o Governo a mantlat· admittir 
a exame d:l'; materias do 1.0 anuo da Faculdarle 
de llirr·il.o do llccil'c o·onvinte Bernardo An-
tonio tlc .Mcmlout;a............................. ' 23 

N. 2ll3. - .JCSTIÇA.- Decreto do 1. o de l\lan·o 1lc 
\ 187:1.- 1\Janda contar r.ara a antiguidade do l\Ia

gistrado o tempo de serviço próstallo durante 
a guerra em Junta de J nsliça Militar ......... . 

N. 21 l'í.- .JIJSTICA. -Decreto do 1." de l\Iarro de 
187:!. - E:::tabelcec varias disposiçile~ rcfativas 
a untiguida1le dos Magistrados ...........•..•.• 

N. 21 W.- GUEfiHA.- H e ereto do L o de Março de 1873. 
-Autoriza o Governo para determinar que 
Sf'ja accilo na Escola Cenlt'al o exame de me
canica feito na de 1\tarinba pelo estuuant•! 
Hiouysio ua Costa e Silva .................. .. 

N. 21:16.- FAZENDA.- Decreto do 1. o de Março ric 
1873.- Releva a D. Viccncia lllaria Fcrrer c 
~ua irmã a pena de prcseripçno em que in-
eorrcram ...... , .............................. . 

N. 2117. -Il\li'EIUO. -Decreto do L 0 .lle-"Mai'Ço de 
1873.- Autoriza q Governo a Ipa1ldara.C\ln.lt1if';t 
exame do L o anuo medico./(fa •i<'aculd:tde 'tHi 
lU o de .Janeiro o ouvinte Jti~6.IJIJ Carvalho To-
lcutitw .................... i·l· .~·: ... · ......... .. 

24 

26 

27 

., 
., 

·:<.."\ \. 



INDICE DOS ACTog 

N. 2118. - Il\IPEUIO. -Decreto do 1. 0 de Março de 
1S73.- Approva a pensão concedida a D. Anna 
AI ex a ndnna de Jesus, mãi do Cirurgião-mór 
de bri;.;ada Dr. Francisco Joaquim de Souza 
l'araiso......................................... 2!) 

N. 211!1. - IlUPERIO. -Decreto do 1. o de 1\farço de 
1873.- A pprova a JJensã o concedida ao 2. o Sar-
gento reformado o Exercito Manoel Euzebio. 30 

N. 2120. -IMPEll.IO.- Decreto llo 1.0 de 1\Jarço de 
187:1.- Approva as pensões coJH~cdidas ao Te
u ente houorario do Exercito Justiniano José 
de Souza e ao solllado reformado do 1.• ba
talliã@ rle infantaria da Guarlla Nl\_cional da 
C•irte Lucas Francisco Guedes................. 31 

N. 2121.- Il\fPEIUO.- Decreto do 1. 0 de Março de 
1873.- Approva as pensões concedidas ao Ca
pitão honorario do Exercito Augusto Diniz Gon-
çalves, c a outro ................ -:-.............. 32 

N. 2122. -IMPEUIO. -Decreto do 1.0 de Março de 
1873.- Approva as pensões concedidas ao Cabo 
•I e Esquadra reformado do 40. 0 corpo de vo
luntarios lla ·Jl:tLJ'ia Jucundino José Zacarias 
!\laia c ao soldado llo 4, 0 corpo d6 cavallaria 
da Gu:mla Nacional do Hio Grande do Sul Gal-
dino Ferreira Braga .............••....••.•... , 33 

N. 2123, - Jllli'ElliO.- Decreto do 1. o de 1\iarço uc 
1873.- AJliH'ova as pensões concedidas ao Cabo 
1k Est]Uadra reformado 110 44. o corpo de vo
luntanos da patria Bclarmiuo Antonio Alves, 
e ao f'O!tl:Jdo reformado do !1. 0 batalhão de 
iufautaria l'cl'llaudo Francisco José Guilherme. 34 

N. ~I:H. - IMPElllO.- Decreto do 1. 0 li e 1\J:li'Cil de 
1873.- Appl'ova a pensão .:oueedh.la :10 soltlallo 
reformado Firmino Soares de 1\Ioracs........ 3a 

N. 212.). -IMPERIO.-Dccreto do 1. 0 de :Março 1le 
1873.- Approva as pensões couccdi!las, por Dc
eretos de 27 de lllarço de 11;72, ao Cabo de 
I·:, quadra !lo 11i. 0 batalhão de iufantaria Jor;.;c 
Vieira de Lima, c a outros ................. .'... 36 

N. 2126. - Ji\ll'ERIO. -Decreto do 1. o de 1\larço de 
1873.- Ap[lrova a pensão concedida, rcpai'Li· 
dameute, a D. Prudcncia l\Iaria Soares c D. Cau
thidia Soares J,ouzada, mãi c irmã do llnado 
Capitão do 10.• corpo provisorio de guardas ua-
donaes Ileiualdo Soares Louza<la ..•. ,.......... 37 

N. 21:~7. -lMI'EI\10.- Decreto do 1. 0 !lc Março flc 
1H73.- Appr·ova as pensões concedidas a D. 
J.':·auci-;ca Lopes Leite Pereira, viuva do Vicc
Cousul fJOrtw;ucz em Assumpção José 1\faria 
J,cite Pereira;- c ao 1. ° Cadete do 11í.• batalhão 
de infantaria Hufiuo Porfirio.................. 38 

~L 2128. - BIPEflrO.- llcrrcto do 1.o lle Março de 
IS~:; __ A!'J'I'IlHl :1' [lt'IISÕC~, ('QIJ('('ditlas por De-



lJO l'ODEH J.Etil~L.\ TIHl. 

crt~tils de 31 rle Janeiro rle 1872, ar• r.abo dt! 
Esquadra rio 8. 0 corpu de cavallaria r.la Guarda 
Nacional da Provinl'ia do Hio Gr:mdc do Sul 
1\lanoel Antonio !111 Silva, c outros............ 3!1 

N. 212\J.- 1\\IPEIUO.- nccreto do 1.0 de 1\[arç.o de 
1873.- Approva a pcnsãn r~onr·cdída ao Terwntc 
honorario do Exercito .João Deoclerío da Síl\':1 
Paula.......................................... 1(1 

N. 2130. - IMPERIO.- Decreto do f. o rle :Março rle 
1873.- Approva a~ pensões cnnecdi!la~ •. por De
creto de 2\1 de Fevereiro de 1872, a D. l'orliria 
!\la ria de Guimarães Bastos, m:H do Tencntr~ 
de voluntaríos tia pau·ia Manoel Jucmulino t;ui
marãcs Bastos, c a D. Florentina Alves Gui
marães de Abr·eu, mãi do 2. o Tenente do 2. o 
batalhão de artilharia João Bento de Abreu... 41 

N. 2131.- IJ.UPEfilO.- Decreto do 1. 0 de Març.o de 
1873.- Approva as pensões concedidas por De
cretos rle 20 de Novembro de 1872 a D. I<'ran
cisca Thcreza de Oliveira, viuva do Dr. Joaquim 
.José de Oliveira, c ao Cabo de Esquatlra re
formado do extincto 40. 0 eorpo de vuluntarios 
da patria Francisco José Rozendo............. 42 

N. 2132.- IIIIPERIO.- Decreto tio t." de Março de 
1873. - Declara que a pensão de 36$000 mcn
sac~, concedida por Decreto de 26 de lllalo de 
186\1 e aptlrovada peJo de n. o 1742 de !l de Ou
tubro do mesmo anuo, deve entender-se con
fel'ida ao Alferes Secrcta1·io do 48. o corpo de 
voluntar'ios da patria João Pereira Madcl So-
brinho c não .José Pereira lllacicl Sobrinho... 43 

N. 2133.- Il\IPERIO.- Decreto do ·1.0 de Março de 
1873.- Declara que a pensão concedida ao Cabo 
de Esqnadr·a elo 24. o éorpo de voluntarios da 
patria João Lins Pereira, deve entender-se con
ferida ao Cabo de Esrtnadra do mesmo corpo 
João Lino Pereira............................. 44 

N. 2134. - Ili1PERIO. -Decreto do t.o de 1\larço de 
1873.- Declara que a pensão concedida ao sol
dado do 4. 0 regimento de cavallaria ·ligeira 
Jeronymo Francisco Gomes de Moraes, deve 
entender-se conferida ao soldado do mesmo 
re:dmento Jeronymo Francisco Borges de 1\Io-
raes ............•..•..•.•••.......••..•.•.•..• ~ 45 

N. 2J3ã. -11\lPERIO. -Decreto do 1.0 de Março de 
1873.- Declara que as pensões concedidas ao 
2. 0 Sargento Joaquim Hoberlo Ferreira e ao 
soldado Angelo Rodrigues do Nascimento, do 
30.o corpo de voluntarios da patria, devem eu
tender-se conferidas ao 2.0 Sar::cnto JoafJHim 
Roberto _Pereira e ao soldado Angelo ~ICIIGiques 
do Nascrmcnto, ambos do mesmo,corpo, ....... "40; .. 

N. 2136. - 11\ll'ERIO. -Decreto ri<) 1.'" ~ú Março de • 
1S7S.-· llf'elara t(ne a peus~o e~o~HCCililla ao A 1-

~ i 



" <) INIJ[t:F !JIJ~ .\C'f'll.; 

feres 1lo li." coq1o 1le voluntarios da patJ·i.1 Nar
cizo Antuu~s 1le Cerqncira tkve cuteiHier-se 
couft•rida ao \!feres do nJe:;mo e~;rpo I'i111·r.i7.<J 
A!llllllL~s de SiiJUCira .......................... . 

r;. ~J:ll.- l~li'E!UO. -DL'crctn do 1. 0 de Março rl·~ 
Hri:J.- Eleva a ooo réis diarios a pensão con
t'Cilida ao 2.• S:trgenl.o reformado do 20.• corpo 
tlt~ volnutarios 1la patria .JonfJIIIJU Gonçah"es da 
Hesnrrci~·ào .................................. . 

N. 2l:lS.- Il\II'Ef\10. -Jlct·reto 1lo 1. 0 1lc Março dt~ 
IS7:!.- E)I~V:l :1 lill80011 llii'IIS:H~> a jlCJISiiu CIJII
n~did:J ao T•~IIPillt~ do :!1." I~IH'WI dt~ volnni;JJ'IIJS 
tl:t palria C:trl<~s Sahiuo di~ Mallu~iros, por se 
llit' I<' r couf••rido as IJ<HII':t~ do poslo dt~ Ca
pil:iud;~F\I'r<i!IJ ., .........•...... 

N. :~t:l\1.- Hli'I·~I:IO. ·-- fll'l'l'f'IO d•l t." de Março d<~ 
1S7:l.- Elt!va a !illll réis diarius a peusão cou
l'l'dit.l:• 30 soltlatlo 110 1:1." IJatalllfw de iul'anraria 
1\lannel Ant.ouio 1\otlriguPs, JHH' ser elle C:1hu 
de Esquadra tio 33." eorpo do volnularios 11:\ 
Pat.ria, a!ltlic!o illfllldll) hal:llhão .•.•.•.•.....•• 

N. 21~0.-I:'tll'F.IliO.-Becrelo do J." de lllarço de 
fSI:J.- Autoriza o (;ovnuo a mandar allmitlit· 
:1 exame 1fas Jnatt)I'Í:I!l do li." :lJJIHJ, em qualquer 
d:is l':ll'nldatles 1le Hireilo do Imperio, n ahunno• 
Autoniu I<rederico Cardu;·o de ~leuczcs c Souza. 

N. 21'íi.-Il\IPEI\IO.-Dccreto do 1. 0 tle Março de 
1873.- Antnri7.a o Goyeruo a mandar adrniltir 
a exame das matcrias do 4.• e 5.• annos em 
qn::Jlqurr 1lac; J<aculdalles de Direito do Im
l'erio o onvi11te Leopoldo \'ictor IJuqne-Estr:u!:f 
de J'i:.mciredo ................................. . 

1\. 21~:!.-ll\Il'EIUO.-Ilf'CI'ClO do 1. 0 de 1\larço 1lc 
1S73.- Autoriza o GoveJ'IIO a mandar admiltir 
a exame das mate rias do ã. 0 anuo dn Facul
ilaile de Direito ilo 1\ecifc o cstmlaute Feru:mdo 
T.uiz Ozorio, di• pois de approyado nas do 4. •. 

N. 21~3.- FAZE:\'BA.- Decreto de 8 de Março rle 
1S73. -Autoriza o Governo para coneeder á 
Emrlrcza da estrada de ferro tlc Caxias á Thc
rcziJJa, do 1\Iaranhão ao Piauhy, isenção de 
direitos sohrc o ru:llerial fixo, rollantc c Uu
etuantc c mais ohjeclos que receber da Eu-
ropa .•.•••.•••.•........•••....•.••.•• ; .•••.••. 

N. 21-H. - I•AZENDA. -Decreto de 8 de Março de 
1873.- Autoriza o (~overno para cencedcr á 
Emprcza da estrada de feno do Reeifc ao J,i
moeit·o c seus ramacs, na Província de Per· 
namlwco, isençüo de direitos. sobre o material 
fixo, rotlanlc c flaetu:tutc, e inais übjectos que 
receber da Europa •••.•••.••••••••.••••••.•.. -

N. 21'13.- FAZENDA. -Decreto de 8 de Março de 
1R73.- Atlloriza o Governo para cooeedcr á 
Fmprr·ta 1la t•stra!la dt• ft'ITO rlt• Sa11tn Amaro 

/í() 

;;r 

1)3 

!Jl 



DO PODER LEGISLATIVO. 

ao nom Jardim na Província da nahia, isenção 
1lc rlireitos sobre o matel'ial lixo, rodante c fluc
tuantc c mais ohjcctos que receber da Eu-
J'opa .......................................... . 

N. 2146.- FAZENDA.- Decreto de 8 de 1\Iarr;o de 
1873. -Autoriza o Governo para conceder á 
companhia Estrada de ferro de S. Paulo á fa
brica rle fe1·ro de Ipanrma isenção de direitos 
sohrc o material fixo, rodante e fluctuante, e 
mais ohjecl.os que receber da Europa .......•. 

~. 2147. - IMPEIUO.- Decreto de 15 de 1\I:m;o de 
1SJ3.- Autoriza o Governo a mandar admittir 
a exame~ do 1. o anno da Faculdade de 1\ledi
rina 1lo Hio de Janeiro o alumno do 1. • de phar 
mal'ia da mesma Faculdade Francisco Ignacio 
de Canalho Sam[J:tio, depois de approvado em 
historia, .prepara to rio que lhe falta ........... . 

N. 2148. - ll\IPERIO. -Decreto de ia de Março de 
1873.- Autoriza o Governo a 'mandar admittir 
a exame do 1. 0 anuo da Faculdade de Medi
cina do Hio de Janeiro o ouvinte Eduardo 
Augusto de Souza Santos .................... . 

N 2149. - IMPERIO. - Decreto de 11S de 1\larço de 
1873. -Autoriza o Governo a mandar admittir 
a exame das ma terias do 1. o anno da Facul
lladc de Direito do Recife o ouvinte llygino de 
nas tos c :Mello ............................... . 

N. 2ta0. - IMPEnTO. -Decreto de ta de Março de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admittir 
a exame das materias do 1.0 anuo na Facul
dade de Direito do Hecife o ouvinte Eduardo 
Gomes Ferreira Velloso ...................... . 

N. 21!l1. - IMPEniO.- Decreto de 15 de Março de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admittir 
á matricula do 3. o anuo medico da Faculdade 
de 1\lcrlicina do Rio rle Janeiro o alumno do 
2.0 anuo pharmaceutico da mesma Faculdade 
Antonio Antunes de Campos •••••••..•.•••••.• 

N. 2152.- Il\1PER10.- Decreto (lc 15 de Março de 
1873.- Autorila o Governo a mandar.,admitth· 
a exame do 1. o a uno pbarmaceutico ua Facul
dade de 1\ledicina do Rio de Janeiro o ouvinte 
Francisco José Pereira de Castro ............ . 

N. 21a3. -11\IPERIO. -Decreto de 15 de Março de 
18i3. -Autoriza o Governo a mandar admittii· 
á matricula c a c to do 3. o anno do curso pliar
maccutico da Faeuldadt de Medicina da Côrte 
o alurnuo Lambcrto Ccsar Andreiui ·.: ~-· .••••.• 

N. 21a-t.- JIIIPERIO .. -Decreto de 1:S .de Mllrçu: de 
1873.- Autor1za o Governo a llfanfl:tr '.:tdín!it&ir 
a exame de anatomia descrip~V;L -o· ..atumno do 
curso pharmaceutíeo da FacUldade 'de Medicina 
do Rio de Janeiro Francisco (JJosé da Cruz Ca-
Illarão .•. , ............ , .. , ... \'· ........ , , . , , , ... . 

P!RTR I. 1873. 2 

P.I.GS, 

õtl 

59 

00 

61 

62 

63 

64 

" 
6ã 



i O IN'DICE DOS ACTOS 

PAGS. 

N. 2151í. - IMPERIO. -Decreto de 1/S de Março de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admittir 
a exame do 1.0 anno da Faculdade de Medicina 
da Bahia o ouvinte Luiz Francisco Junqueim 
da Luz........................................ 06 

N. 21116. - IMPERIO. - Decreto de 15 de Março de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admittit· 
a exame das materias do 1.0 anuo da Faculdade 
de Direito do Recife o ouvinte Mathias Carlos 
de Araujo Maciel, logo que se mostre habili
tado nas disciplinas preparatorias que lhe fal-
tavam ao tempo da matricula................. 67 

N. 21117. -IMPERIO. -Decreto de 1lS de Março de 
1873.- Autoriza o Govcmo a. mamlar admittir 
á matricula do 2.• anuo da Faculdade de Me
dicina do Rio de Janeiro o alumno do 1. 0 anuo 
de pharmacia Francisco Ignacio de Moura Mar-
condes... ..................................... llS 

N 211í8. - Il\IPERIO. - Decreto de 1lS de l\larço dn 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admittir 
a exame do 3. o e 4. o annos da Faculdade de 
Direito do Recife o estudante João Ribeiro de 
Campos Carvalho ........•......... ,........... ll!l 

N. 21119. - 11\IPERIO. -Decreto de 111 de Março de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admittir a 
exame das ma terias do 1. o anuo da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro o estudante Oscar 
Ernesto Caire . • • • . • . • . . . • . . • . . • • . • . • . . . . . . . . . . 70 

N. 2160.- IMPERIO. -Decreto de tiS lle Março de 
1873.- Autoriza o Governo a l}landar admittir 
a exame das matcrias do t.u anno da Facul
dade de Direito de S. Paulo o ouvinte José 
Cesario de Miran1ia Ribei•·o, uma vez que se 
mostre habilitado em historia................. 71 

N. 2161.- FAZENDA. -Decreto de 24 de Março de 
1873.- Autoriza o Governo a conceder isenção 
de direitos de importação para os materiaes 
necessarios ao prolongamento da estrada de 
ferro tle Cantagallo... .... .. .. . .... •. .... .. .... 72 

N. 2162. - 1\IARINIIA. -Decreto de 29 de Março de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admittir 
o alwnno da Escola de 1\larinha Godol'rcdo 
Silveira da 1\lotta a fazer exame das matcrias 
do 3." anuo da mesma Escola .. '.............. 73 

N. 2163. - 11\IPERIO. -Decreto de 29 de 1\larço de 
:1873.-Approva a pensão concedida a D. Fran-
cisca Amalia de Abreu Falcony............... 74 

N. 2164.- IMPERIO.- Decreto de 29 de Março de 
:1873.- Approva a pensão concedida a D. Um· 
bclina Maria de Albuquerque, e declara que 
a pensão que percebia o· Alferes reformado do 
Exercito ·.loão Lopes Gonçalves Palorga rever
terá em beneficio de sua viuva D. Generosa 
Francisca de Almeida Palorga . . . • . . . . . . . . • . . . 7!S 



DO PODER LEGISLATIV6. 

N. 216ã. - 11\IPERIO. - Decreto de 29 de Mar~o de 
1873.- Approva as pensões concedidas por De
cretos de 111 de Maio de 1872 ao Major hono
rario do Exercito Herculano Martins da Rocha, 

H 

P.tGS, 

c a outros • .. . • . .. .. .. .. .. . . • • .. • . . . .. .. . .. • .. • 711 
N. 2166. - UIPERIO. - Decreto de 29 de Março de 

1873.- A.utoriza. o Governo a mandar admittir 
a exame do 1.0 anuo da Faculdade de Direito 
do Recife o ouvinte Amancio Olympio de An-
drade Barros.. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. .. .. • .. . . .. • . . 77 

N. 2167. - 11\IPERIO. -Decreto de 29 de Março de 
1873.-Autoriza o Governo a mandar admittir 
a exame do 1.• anno da Faculdade de Direito 
do Recife o ouvinte Francisco Baptista Vieira. 78 

N. 2168. - ll\lPERIO. - Decreto de 29 de 1\larço de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admittir 
a exame do 1.• armo da !<'acuidade de Direito 
tio Hccife o ouvinte Francisco Ferreira Vianna 
Bandeira....................................... 79 

N. 2169.- IMPERIO.- Decreto de 29 de Março de 
1873.- o\.utoriza o Governo a mandar admittir 
a exame das materias do 1.• auuo da Facul
dade de Direito di'J necifc o ouvinte Henrique 
llcrmeto Martins............................... 80 

N. 2170.- HIPEHIO.- Decreto de 29 de Março de 
1273.- <\utoriza o Governo a mandar admittir 
a exame do 1.• anuo da Faculdade, de Direito 
do Recife o ouvi~1tc Julio Pereira de Carvalho. 81 

N. 2171. - 11\IPERIO. -Decreto de 29 de 1\'Iarço de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admittlr 
a exame do 1.• anno da Faculdade de Din;ito 
do Rcdfe o ouvinte José 1\[aria de Albuquerque 
lUcllo Junior ........................... ·....... 82 

N. 2172.- Il\IPERIO. -Decreto de 29 de Março de 
1873. -Autoriza o Governo para mandar ad
mittir a exame das materias do t.• anuo da 
)<'acuidade de Direito do Recife o ouvinte Ma-
noel José de ~lmleiros Corrêa................. 8'& 

N. 2173.- 11\IPEIUO. - Decreto de 29 de Março de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admittir 
a exame do 1. • anuo da Faculdade de Direito 
do Hccife o ouvinte Vitalino Cordeiro Lins... 8t 

N. 2174. - Il\IPERIO. - Decreto de 29 de Março de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admittir 
a exame do 1.• anuo da Faculdade de Medicina 
da Bahia o ouvinte José Carnch·o de Campos. 81S 

~. 2175. - IMPERIO. - Decreto de 29 de 1\Iarço de 
1873.- Autoriza o Govemo a mandar admittir 
a exame do 1. 0 anuo da Fac11ldade de Mec4- . ., .. 
cina da Bahia o ouvinte Ernesto Au~ustô ~Ufi' ,, 
bosa Coelho .................... ·••,•.•··•·'-í\L,- 66 , ,., , 

N. 2176. - IMPERlO. - Decreto de 29 .-de --iwari,;Ó ·de "' 
1873.- Autoriza o Governo a ~lidar admillir 



12 lNDICE DOS ACTOS 

P.l.lllo 

a exame do 1.0 anno medico na Faculdade de 
1\_ledieina da Bahia o ouvinte Vlrgilio José Mar· 
t1ns . • • • • • . • • • • • • • . • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • . • . • • • • • 87 

N. 2177. - IMPEniO. -Decreto de 29 de Março de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admittir 
a exame do 1. 0 anno do curso pbarmaceutico 
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 
o ouvinte Antonio Luiz da Serra Pinto....... 88 

N. 2178. - 11\IPERIO. - Decreto de 29 de 1\larço de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admlttir 
a exame do 1. o anuo medico rla t•aculdade do 
Rio de Janeiro o ouvinte Alherto Rodrigues 
Barcellos .•••••.•......•.....•.•••.•..••..•• •.. IID 

N. 2179. - IMPEitiO. - Dec-reto de 29 de Março de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admittir 
a exame tio 1. 0 anuo medico da Faculdade do 
Ilio ele Janeiro o ouvinte Antonio Alves Es-
pinhch·a . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • • . • . • •.. • • . . • . • . . • 90 

N. 2180 •. -IMPERIO. -Decreto de 29 de Março de 
1873.-Autoriza o Governo a mandar admiUir 
a exame do 1.0 anuo do curso pha~maceutico 

, da Fac~ldade do Rio de Janeiro o ouvinte AI-
.. varo D1as Ferraz da Luz...................... 91 

:'i. 2181. - 11\IPERIO. - Decreto de 29 de Março tle 
1873.- Autoriza o Govcmo a mandar admittir 
á matricula tio 1.• anuo do curso pharma-

' ceutico da Faculdade da Corte o estudante 
Carlos Bandeira de Gouvêa...... .•• • •• • . • . .. . • 92 

N. 2182. - IMPERIO. - Decreto de 29 .de 1\larç.o de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admittit· 
a exame do 1.o anuo medico da Faculllaclc du 
Rio de Janeiro o ouYinte João Conrado de 
Niemcye1·........... •. • . . . . . . • • • . . . . • . . • . • • • • • • 93 

N. 2183. - l!IIPERIO. -Decreto de 2!1 ele 1\larço de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admitlir 
a exame de anatomia descnptiva o alumno !lo 
c~r?o ph~rmaceutic~. da Faculdade da Côr!5 
V mato Gonçalves '1anna..................... Ui 

:'i. 2184. - IMPERIO. - Hecrctc de 29 de l\larro ele 
1873. -Autoriza o Governo para maml~ÍI' ali~ 
mittir a éxame das rnatc.rias do :1. 0 auno dn 
em·so pharmaceulico da Facultlade ele 1\ledi
cina do lUo de Janeiro o ouvinte l•cruamlo 
Antonio Lage Christino...... .... .. . . ..... . . .. . Uã 

N. 2t815. - 11\lPERIO. -Decreto de 29 de 1\Iarço de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admittir 
a exame de anatomia descritJtiva o alun1uo do 
1.0 anuo pharmaceutico da Faculdade de Me
dici.mt do ~io de Janeiro llilai'io da Sih·à Fi-
!(UCira Jumor............................. . . . . . 96 

N. 2t86.- Jl\IPERIO.- Decreto de 29 de 1\larço tle 
1873.- Autoriza o Govcruo a mawlar ::t!lmittir 
~. e.\~.mc elo 1. 0 anuo ela F:Hmlclatle 'k 1\Ic~<li· 



DO PODER LEGISLATIVO. 13 

cina do Rio de Janeiro o ouvinte João Caetano 
de Barros Abreu.............................. 97 

N. 2187. - 11\IPERIO. -Decreto de 29 de 1\Iarço de 
1873.- Autoriza o (.ioverno a 111:111dar admittir 
a exame tlo 1.• anuo da Fac11hl:tde de 1\ledi
cina do Rio de Janeiro o ouYinte João Caetano· 
!llonteiro ............... :..................... ... 98 

N. 2188. - Il\IPERIO. - Decreto de 29 !I e 1\Iar(.:o de 
1873.- Autoriza o Governo a man1lar admittir 
a exame do 1.0 anuo da I~aeuhlatlc de :\ledi
cina do Rio de Janeiro o alumnn 1lo curso de 
pharmacia Joaquim Scnra de Olireira........ 9\J 

N. 218\J. -IMPERIO. -Decreto de 29 de 1\lat·ço de 
1873. - Autoriza o Goveruo para mandai' ad
mittir a exame das· matcrias do 1. 0 anuo da 
Faculdade de Medicina do Uio de Janeiro o 
alumno do 1.• anno do curso pharmaceutico 
José Tristão de Carvalho..................... 100 

N. 2100. - IMPERIO. - Dec1·eto de 29 de Março de 
1873.- Autoriza o Governo para mandar ad
mittir á matricula do 2. o anuo da F:tculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro o alumno do 
curso de phaqnacia Rubem Julio Tavares.... 101 

N. 2191.- IMPERIO. -Decreto de 29 de 1\larço de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admittir 
a exame do 1.0 anno do curso medico da Fa
culdade de Medicina do Rio de Janeiro o ou-
vinte Leopoldo José Pereira Bastos.......... 102 

N. 219"2.- Il\IPERIO.- Decreto de 29 de 1\larço de 
1873.- Autoriza o Governo a mandar admitlir 
a exame do 1.• anuo medico da Faculdade do 
IUo de Janeiro o ouvinte Vicente l'erreira de 
Almeida AJves Cunha.......................... 103 

N. ~193. -1\IARlNIIA.- Decreto de 5 de Ahril de 1873. 
-Autoriza o Governo a mandar conlar o tempo 
de serviço de Carlos .José dos Santos Borges, 
Escrevente do I>atrão-mór do Arsenal de Ma
rinha da Côrte................................ 10-t 

N. 2194.- 11\IPERIO.- Decreto de 5 de Abril de 1873. 
-Autoriza o Governo a mandai' admittir a 
exame das materias do 5.o anuo em qualquer 
das I•aculllades de Direito do Imperio o estu-
dante Alfredo Carneit·o Brandão............... 105 

N. 2195.- IMPERIO.- neereto de 5 de Abril de 1873. 
- Autoriza o Governo a mandar admittir a 
exame das ma terias do L • anuo tia Faenlliade 
de Direil.o do Uecife o ouvinte Luiz Antouiu 
Pires de Carvalho e Albuquerque ... ,......... 10!i 

N, 2196. -IMPERIO.- Decreto de ã de Abril de -H!73. 
-Autoriza o Governo a mandar admittii; a 
exame vai( o das ma terias do -2. o a~mo da Fa-
l'nl•lade de Direito do Uecifé o egtíHiaule l•'ran· 1,.. 
r:isco Cezar de Awlr:Hlc ... , ..... , . .. .. .. . . . . . to'i· 



INDICE DOS ACT03 

N. 2197.- mrERIO.- Decreto de lS de Abril de 1873. 
-Autoriza o Govcmo a mandar admittir a 
exame do 1." an no da Faculdade de nireito 

P!GS, 

do Recife o estudante Antonio Pires de Souza. 108 
N. 2Hl8. - 11\IPEillO.- neere:o ih' !i 1le Abril de 1R73. 

- Auto1·iza o eovcm;. '' <:t:\:Jdar a1lmittir a 
exame das ma terias do :;, " :•<!!lO da F:H:uliladc 
de Direito do 1\ecif<: o l'::!'l(lanl e Luit. Reza-
mal..................... . . . . ...•..•......... , . 109 

!'!. 21\l!l. - IlllPERIO.-lWero;lo !11• r; f!1: Ahril ,;.; ·lil;·;:, 
-Autoriza o f;q·;,•J·JJn :1 l!l:mtlar adnlil!ir a 
exame <lo ti." :t~:ilo lia Facnld;,dn tl<: Birdlo 
do H1:cife o 1:stn<lautc Autouio José Hoill'il\llr~ 
d1: Oliveira l'ilho...................... .... . • .. HO 

N. 2200.- Hli'EIUO.- Decreto 1lc !i dt~ Ahril 1!1: ·IS7:l. 
- Autorió o GoYCI'liO a mamlar adlilil.tir a 
exame !las matcrias do 1•." auno tia Facnhl:tdi: 
de Bircilo do Uecifc o ouvinte Joviniano Ave-
lino Pereira Duarte .. .. . .. • .. .. . . . .. . . . . . . .. . . 11t 

N • 2201. - Iliii'EIHO.- Dl'creto de ã de Abril de 1873. 
-Autoriza o Governo a mandar admillh' a 
exame das materias do 1. 0 anuo da .Faculdad1~ 
de Direito do Hecife o ouvinte José Caetano 
l\lelello Filho.................................. 112 

N. 2202. - 11\lPEHIO.- Decreto de ã de Abril de 1873. 
-Autoriza o Governo a manda•· alllllitti•· a 
exame das mal.erias do 1.• anuo da Faculdade 
de mreito do llecife a Pedro Vicente Vianna • 113 

N. 2203.- IMPEHIO.- Decreto de ã de Abril de 1873. 
-Autoriza o (ioverno a mandar· admittir a 
exame das ma terias do 1. o a uno da Faculdade 
de Direito do 1\ecifc o ouvinte João Gualbcrto 
Gomes de Sá............................ • . . • . . 114 

N. 220t. - 11\IPEHIO.- Decreto ele ã de Abril de 1873. 
-Autoriza o Govern<f a mandar admittir á 
exame de anatomia dcscriptiva theorica e pra
tica c á maLI·icula no 2.• anuo do curso me
dieo em qualquer das respectivas Faculdades 
do Impcrio o alumno do 1. 0 anuo pharmaceu-
tico José Augusto Pereira Lisboa.............. 111» 

N. 2203.- IJ\Il'EHIO.-Dccreto de !S de Abril de 1873. 
- Autori~.a o Govcmo a mauda1· admiltir a 
matricula do :J.o anuo medico em qualquer 
das Faculdades de Medicina do Impcrio o phar
maccutico Carlos da Silva Lopes.............. 116 

N. 2206. -11\IPEIUO.- Decreto de ã de Alnil de 1873. 
-Autoriza o Governo a mandar admiltir a 
exame. das ma terias do 1. o annll medico na 
Facul1Iadc do Hio de Janeiro os ouvintes da 
mesma Faculdade .José Baptisla da Costa Aze-
vello c Alfonso dos Santos Pedrario . . • . . . . • . • 117 

.. N. 2207.- IJ\IPERIO.- Decreto de ã de Abril de 1873. 
- A'tturiza 1t Governo a mandar admiltir a 



DO PODER LRGlSLA'riVO. t .. ., 
PAes, 

exame das materias do 2.0 anuo do curso phar
maceulico da Faculdade do Rio de Janeiro o 
ouvinte Francisco Ferreira Couto • . • . . • . • • . . . 118 

N. 2208. - 11\fPERIO.- Decreto de 
1
11 de Abril de 1873. 

-Autoriza o Governo a mandar admittir a 
exame das ma terias do 1.• anuo da Faculdade 
de Medicina do 1\io de Janeiro o ouvinte An
tonio. Manoel de Oliveira...................... 119 

N. 2209.- IMPERIO.- nccreto de 11 de Abril de 1873. 
-Autoriza o Governo a mandar admiLtir a 
exame das materias do 1. 0 anno medico da 
Faculdade do Rio de Janch·o o ouvinte I.uiz de 
nrummond Navarro........................... 120 

N. 2210. - 1!\Jl'EIUO.- ncá.éto de ã de Abril tlc 1873. 
-Autoriza o (;ovcrno a mandar allmillir a 
exame das materias do 1. • armo medico na 
Faculdade do Rio de .Janeiro o ouvinte José 
Arthur F arme de Amocd Junior.............. 121 

N. 2'211.- IlUPERIO.- Decreto de ã de Abril de 1873. 
-Autoriza o Governo a mandar admittir Fran
cisco José de Jllagalltã_p~ á matricula do 1. • 
anuo medico na Facul!rade do Rio de Janeiro. 122 

N. 2'212. -1!\fPERIO.- Decreto llc 5 de Abril de 1873. 
-Autoriza o Governo a mandar admittir ·a 
exame das materias do 2.• anuo da Facuhlade 
de 1\[cdicina do Rio de Janeiro o ouvinte neo-
cleciano Julio Pegado ............... ;......... 123 

. N. 2'213. -ll\IPERIO. -Decreto de 5 de Abril de 1873. 
-Autoriza o Governo a mandar admittir a 
exame das matcrias do 1. 0 armo medico da Fa
culdade do Rio de Janeiro o ouvinte Antonio 
Alves de Souza Junior......................... 12i 

N. 22H. - 1!\[PERIO.- Decreto tle 5 de Abril de 1873. 
-Autoriza o Governo a mandar admiUir a 
~~xame das materias do 1. 0 anno· medico da Fa
~~nltl:ule do lHo de .Janeiro p estudante Au~usto 
Cesar 1\ihciro de Alkmin . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 125 

N. 2215. -IliiPI~niO.-nec~cto de IJ de Abril de 1873. 
-Autoriza o Governo a mandar admitlir a 
exame das matcrias do' 1.0 am~o medico d:t Fa
cul!,[ar!e do Uio de Janeiro o ouvime José Mo-
reira Bastos................................... 126 

N. 2216. -I!IIPEIUO.- Decreto de 5 de Abril de 1873. 
-Autoriza o (~ovemo a mandar admittir a 
exame das materias do 1.0 atuw medico da Fa
r·nld:ulc 1!0 Hio de Jauciro o ouvinte Antonio 
;,ro:.,•ira llastD.>.................. ... . . . . .. . . .. . . 12:1 

N. 2217.- !MI'EI:IO.-Ilccrcto 1lc 5 de Ahril de 1873. 
- f.ntorL::t o Governo a maudar admittir á 
tnalril'ltla 1lo 3. 0 anuo do cnr~o ·medico daFa-. 
ntl<:dil•~ d:t na1!':1 o cstmlanlc .&ug.usto I<)a:vio 
~::nncs \illn;:l .................. ~.(:··~· .......... 128 • 

N. 2'218. --I ";;i'EilfO.- ll• cn~io LI c !i 1lc Ah'ril fle'1873. 
- \ lt~or•za o ·· .. •'·'"''" :t nw\ular :ulmiftir ~ I 



'" INDICE DOS AC'I'OS 

PAos. 

e-xame das materias do f. o anno medico da Fa
culdade da Bahia o ouvinte José Sombra..... 129 

N. 22l!l.- Ji'\IPEniO.- Decreto de ã de Abril de 1873. 
- Antor·iza o Governo a mandar admittir· a 
c~ame das materias do 1. 0 armo medico da Fa
cuhladc ria Bahia o ouvinte llormindo Leite 
de 1\lello . .. • . . • . • • . • . • • . • . • • • .. . • • • . • . . • .. . .. • 130 

N. 2220.- UIPEHIO.- Decreto de IS de Abril de 1873. 
-Autoriza o Governo a mandar admittir a 
exame de geogr·aphia e anatomia descriptiva o 
alumno Virgilio Chaves Florence, depois de 
:rpprovarlo no :J.o anno do curso pharmaceutico 
na Faeultlade de 1\ledicina da Bahia ... ;....... 131 

N. 22-21. - IMPERIO.- necreto de IS de <\.bril de 1873. 
-Autoriza o Governo a mandar que o estu-
dante Euclides Alves Rcqnião seja admittido 
á matricula do 2." anuo do curso medico da 
I<aculdade de l\lcdicina da Bahia . • . . . . . • . . . . . • 132 

N. 2222.- Il\IPERIO.- Decreto de IS de Abril de 1873. 
-Autoriza o Governo a rnan11ar · admittir ã 
matricula rio 1.0 anuo da Faculdade de Direito 
de S. Paulo o estudante João 1\lendes de Al-
meirla Junior.................................. 133 

N. 2223. - 1!11PERIO.- Decreto de ã de Abril de 1873. 
-Eleva os vencimentos dos Directores, Lentes 
proprictarios, substitutos , oppositores e em
pregados das Secretarias das Faculdades de Di
reito e tle Medicina do Imperio, e do pessoal 
de outros estabelecimentos de instrucção..... 134 

N. 222i.- FAZENDA.- Decreto de 26 de Abril de 1873. 
- Antori7.a o Governo a conceder isenção de 
direitos par·a lodo o material necessario á ca
nalisação d'a~ua potavel nas cidades do Rio 
Grande e Pelotas, e bem assim sara todo o 

a~eB~~~r~\~c~~~~~·~?. ~. ~~~~t·r•~~~~? .. ~.~i~.~~~~~~ ~35 
N. 2225.- FAZENDA.- Lei de 26 de Abril de 1873.

Appro\'a o Decreto que autorizou a emissão de 
40.000:0008000 em papel-moeda................ 136 

N. 2226. - IMPERIO.- Decteto de 26 de Abril de 1873. 
- Approva as pensões concedidas a D. Maria 
Gnardiana de 1\Ienezes Nobrega e a outros, e 
eleva a pensão concedida a D. Angelica Maria 
de Jesu!!....................................... 138 . 

N. 2227. -11\IPERIO.-Decreto.rle 26 de Abrilde1873. 
- Approva a pensão de 308000 mensaes, con
cedida a D. Silver·ia Cilindra Cordeiro de AI· 
htH(tWrque, viuva do Capitão do Exercito Fran-
cisco de l'anla l\lonteiru de Albuquen{uc..... 139 

N. 2228. - DIPERIO.- Decreto de 26 de Abril de :1873. 
- ApproYa as pensões concedidas a D. Flora 
da Co'it.a Conêa de Moraes e outros.......... 140 

"'N. 222!!.- n!PE\UO.- Dcereto de 21) de Abril de 1873. 
-A pproYa ao. pcnsül~'i mensaes, concedidas por 



llO PODER LEGISLA TIYO. 1.7 

Pus. 
Decretos de 8 de ~laio de 1872, a Justlna ~la ria 
dos Santos, c a outra.......................... Ht 

N. 2'230. -IMPERIO.- Decreto de 26 de Abril de 1873. 
- Approva a pensão concedida por Decreto de 
27 de Março de 1!172 a D. 1\la•·ia Perei•·a d1! 
Danos ....................... ·................. 142 

N. 2231. - UIPERIO.- Decreto i! e 26 de Abril de 1873. 
- Approva as pensões concedidas por Decrrtos 
•le 2!1 de Dezemb•·o de 1!172 a U. l\laria Candlda 
de l'aiva Dias e outra.......................... H3 

N. ~32. - DIPERIO.- Deci·eto de 26 de Ahl'il de 1873. 
- Apjli'Ova as pensões couecdid:.s a Caudifla 
Trifina da Silva Hibei1·o, e a outros........... 144 

;-.;. 2233. - I"IPEl\10.- Decreto de 26 de Abril de 18;3, 
- Approva as pensões concedidas a D. Columba 
1lf' Souza Gayoso Vieira tia Silva, viuva fio Cou
Sl'lhcit·o Joaquim Vieira da Silva c Souza, e 
outras....................... ... . .. . ... ..... ..• 1-55 

N. 223L- li\IPERIO.- Decreto de 26 de Abril de 1873. 
-AI> prova as pensões concedidas, por necretos 
11•~ 7 de Agosto de 1!172, a Ueolinda Joanna Ui-
hei r·o de Assis, c a outros.. .. . .. .. • .. . .. . .. . .. H6 

N. 2'235, - ll\IPERIO.- Decreto de 26 de Abril de 1873. 
- Approva as pensões concedidas po1· Hecretos 
1le 1!1 de Outubro de 1871 a D. Apoliuaria 
Lopes e a outras, e eleva a pensão concedida 
por Uccrctn de 20 de Outubt'O de 1866 a D. Ethel-
vina Adelaide Mendes de AIIIOI'ÍIU........... •• H8 

N. 2236. -l\IAI\INII.\.- Deereto de 26 de Abril de 1873, 
- l'ixa a Força Naval pa1·a o anuo linauceit·o 
de 1873 a tsa.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

N. 2237.- FAZE;'iDA.- Decreto de 3 de l'tlaio de 1873. 
- AuLOt'iza o Govcmo para facullat· ás Com
t>anhias de csu·adas de ferro, 11ue se organi
zarem no D•·asil , isenção de dtrcitos a todos 
os matcriaes ncccssarios que importat'em -.... 151 

N. 2238.- 11\li'EIUO.- Dcct·eto de 3 de Maio de 1873. 
- Ueela•·a que a pensao concedida por Decreto 
de 12 de Outubro de 1!167, e ap[Jrovada pelo de 
u.o 1577 de 4 de Julho de 1868, deve entender-se 
conferida ao soldaclo do :t.o batalhão de infan
taria t:osme l\ibeiro do Espírito Santo e uao 
Cosme ltibciro de Carvalho.................... tiS2 

N. 2:!39. -1.\ll'EIUO.- nccreto de 3 de l\Iaio de 1873. 
- Approva as pensões concedidas a n. Julia 
Augusta Botelho c 1\Iello, e a outros.......... :153 

N, 2240. - I~IPERIO.- D~creto de 3 de l\Iaio de 1873. 
- Approva a pensão concedida ao 1\lajor houo
l·ario do Exereilu José JoafJUim tlc Maceuo 
Cosia Juuior ......................... ~; .... 01 ,,,. :1~ 

N. 2'2\1.- 11\IPERIO.- Decreto de 3 de Mqio de t8i3. 
- Approva a pensão concedida a U. 'l<'•·ancisca 
Carlota l\.olli'I3\IC~ Val: , ••.• , • f• ••• •, •••••••• , .. tiS:S 

P.\IITB I. 18i3, . 3 



18 INDICE DOS ACTOS 

N. 2242. - 1\IARINIIA.- Decreto de 3 de l\1alo de t8i3. 
-Autoriza o Governo a mandar· admiltir á 
matricula tio 1. 0 anrw da Escola de J\larinha o 
estudante Elpitlio da Gama nentes............ 1!!6 

N. 2243.- GUERRA.- lleaeto de :to de Maio de :tR73. 
-Autoriza o Governo a mand.:1r admillir á 
matr·icula na Escola Central José J\laria de Al
buquerque Mello Junior........................ :1117 

N. 2244. - GUERRA.- Decreto de :to de 1\laio de 1873. 
-Autoriza o Gov<'I'IIO a mandar admittir á ma
tricula no 3. 0 anuo da Escola Central o estu-
dante José Francisco Ellonl de Almeida Filho. 11í8 

N. 224!S. -11\IPERIO.- Decreto de 10 de 1\Iaio de 1873. 
-Autoriza o Govcr·no para conceder ao Pa
rocho 1\lanocl Cordeiro da Cruz tres anncs de 
liecnça com o vencimento da congrua........ 159 

N. 2246. -11\IPERIO.-Decreto de 17 de 1\laio de 1873. 
-Autoriza o Governo para mandar· admittir á 
matricula ,dn 1. 0 anno medico da Facullladc do 
Hio de Jaueii·o o estudante Pedro Bandeira de 
Gouvêa Junior. . • • . • • . . • • • . . . . • . . . . • • . • • • • • • . . • 160 

N. 2247. -IMPERIO.-Decreto de 17 de 1\laio de :tR7S. 
-Autoriza o Governo yara mandar admiuir 
Fh·mino Nogu~ira da Si ,-a á matricula do :t.o 
anuo medico da Faculdade do Uio de .laneim. 161 

N. 22\8.- 11\IPERIO.- Decreto de 17 de 1\laio de :t873. 
-Autoriza o Governo )Iara mandar admittir 
Antonio Fortunato Saldanha da Gama á ma· 
tricula do :1. 0 armo medico da Faculdade do· 
Rio de Janei1·o................................. 162 

N. 2249. - 11\IPERIO.- Decreto de 17 de 1\laio de 1873. 
-Autoriza o Governo para mandar admiHir á 
maLJ·ieula no 1. 0 anuo do curso pharmaceutico 
tia Faculdade de 1\lediclna do Rio de Janeiro 
o estudante Manoel Ozorio de Souza Mendes.. 16:1 

N. 221í0. -11\IPERIO.- Decreto de 17 de Maio de 1R73. 
-Autoriza o Governo para mandar admillir á 
matricula do 1. o anuo da Faculdade de 1\tedi-
eiua do Rio de Janeiro o estudante Urbano Bm·
lamaque Castello Branco...................... 164 

N, 2251. - UIPERIO.- Decreto de 17 de Maio de 1873. 
-Autoriza o Governo. para mandar arlmitlir á 
matricula do i.• anuo medico da Faculdade do 
Rio de Janeiro o estudante llenriq~•e Thomaz 
Corrêa de Sá . . . . . . . . . • . • • . . • . • . • • • • • . . . . • . . . • • 165 

N. 22112. -11'\IPERIO.- Decreto de 17 de Maio de t87a. 
-Autoriza o Governo para mandar admittir 
Augusto Cesar do Amaral á matricula do 1.• 
anuo medico da Faculdade do Rio de Janeiro.. 166 

N; 22!S3. - IMPERIO.- Decreto de 17 de Maio de 1873 • 
.;..... Autoriza o Governo )Iara mandar admillir 
á matricula do 1.'' anno da Faculdade de Medi
c.ina do Uio de Janeiro o estudante José Bap-
tista Amoroso Lima............................ 166 



DO PODEI\ LEGISLATIVO. 

N. 2"234. -IMPERIO.- Decreto de 17 de 1\laio de 1873. 
- Auto•·iza o Governo para mandar admittir 
Manoel do Valladão Catta Preta á matricula 
do 1. 0 anuo medico da l''aculdade do Rio de 

19 

Janeiro .. . . . . .. • • .. .. • • • . .. • • . . • .. • . .. • • . .. • • . • 168 

N. 221Sã.- IMPERIO .. -Decreto de 17 de Maio de 1873. 
-Autoriza o Governo para mandar atlmitlir á 
malricnla no f.o anuo da Faculdade de l\Jedi
ciua do Rio de Janeiro a Antonio Carlos de 
Almeida...................... .. . • . • . .. .. . .. • .. • 169 

N. 2"21!6. - UIPERIO.- Decreto de 17 de 1\laio de '1873. 
-Autoriza o Governo para mandar admittiJ' 
Joaquim Oltoni de Araujo Maia á matricula do 
J.o anno ·medico da Faculdade do Rio de Ja· 
ueit·o ............................... , . .. . .. .. . . 170 

N. 22õ7.- Il\lPERIO.- Decreto de t7 de Maio de 1873. 
- AntoJ·iza o Governo para mandar admiU.ir á 
matricula do 3. 0 anuo tia Fac'uldadc dê Medi
dna da Bahia o phaJ·tuaccutico Carlos Alberto 
Tourinho...................................... til 

N. 22118. - Il\lPimiO.- Decreto de 17 de Maio 1le 1873. 
-Autoriza n Govemo para mamlaJ' matricular 
em t)uahtucr das escolas superiores do Imperio, 
Joaquim Borges Carneiro..................... 172 

N. 221i9.- GUERRA.- Decreto de 17 de Abril de 1873. 
-A.utoriza o Governo a mandar arlmittir a exame 
das materias da 2.• cadeira do 5. 0 anuo da Es
cola Central os Capitães da arma de artilha•·ia 
lliogo ~·erreira de Almeida, lirancisco Raymundo 
EwcJ'lou Quadros e Saturnino Ril>eiro da Costa 
J11uiur......................................... 173 

N. 2260. - FAZE~DA. - nccreto de 2i de 1\laio de ::1873. 
-Autoriza o GovCI'IIH Jlara conceder á Com
panhia Estrada de Ferro !Uacahé e Campos 
1seução de direitos de imporração para os ma
teriaes destiuados á mesma estrada .. .. .. • . .. • i7t 

N. 226t.- GUEH.RA.-Lei de 2<1 de Maio de 1873.
Fixa as forças de terra para o anno financeiro 
de 1873-1874 . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. . • 171S 

N. 2262. - GLTERllA.- Decreto de 2t de Maio de ::1873.
Auttwiza o Governo a mandar admiltir á ma
tr·icula do 1. 0 anno da Escola Central otl muno 
ouvinte João Pinto de FigueiJ·edo Mendes Aulas 
Junior.......................................... ii7 

N. 2263.- 11\IPEIHO.-necreto de 2i de Maio de 1873.
Aprtrova a pensão concedida á ex-praça do Corpo 
de IrnpeJ·iaes 1\larinheiJ·os Antonio José Ca1·doso, 
c rcctifica o nome de outro concessiouario.... 178 

N. 2"..!6i. - Il\lPEH.IO.- Decreto de 24 de l\Iaio ~187$, .. \ · 
Approv:~ as pensi)cs concedidas a D .. Éli.la ,AJUa-'' 
ha da Silva Nery e outros ........ : .• ,·.,....... 179 

N. 2261.1.- IMPERIO.- Decreto de 24 de 111~-io'~ ::1873.
Approva as pensi)es concedidas aiU. Francisca 
Jaciutha Ccsar Loureiro c outros""'"....... 180 

.. ,, 
,,, ) ,f ... 



20 lNDJCE DOS AQTOS 

N. 2266. -11\IPERIO.- Decreto de 2t de ~laio tle 18i3.
Autot·iza o Governo para mandar admiUit• Joa
quim Alvüs Pinto Guedes Junior á matricula 
1111 1. • anuo medico da Faculdade do Rio de 
Janeiro c Henrique Graça a exame das mate-
rias do mesmo anuo........................... 181 

N. 2267.- ll\IPERIO.- Decreto de 2-i de l\laio de1873.
Auloriza o Govet·no Jl:tra mandar admittit· a 
exame das materias do 4.• anno da Faculd:ule 
tle 1\Iedicina do Rio de Janeiro o estudante 
Felippe Basilio Canloso Pires.................. 18:! 

N, 2'268.- FAZENDA.- Dect•cto de 3l de l\laio de 1873.
Autot·iza a concessão de licença com ordenado 
:10 Chefe de Sectão da Thesonraria do 1\Iara-
uhão Luiz Cal'los 'Pereira de Castro . . • • • . . . • . 183 

N. 2269. -FAZENDA.- Decreto de 31 de !\f aio de 1873.
Autoriza a concessão de' licença, com ordenado, 
ao Guarda-mór da Alfandega do Bahia, José 
Gonc,:alves Martins............................. 184 

N. 2270.- FAZENHA.-Uecreto de31 del\laio de18i3.
Anloriza a conces~ão de licem;a, com ot•tlenado, 
ao Chefe de Secção da Alfamlega de Pernam-
buco Luiz de Carvalho l'acs de Andrade...... 18:> 

N. 2271.- JUSTICA.- Decreto de 31 de 1\laio de 1873.
Antoriza ·o Governo a proro;;:ar pot· mais um 
anuo, eom o respectivo Ol'rtrnado, a liecrH:a 
concedida ao Juiz de llil·eito da Capital da 
Bahia Joaquim Tiburcio Fet·r·eira Gomes . . . . • . 186 

N. 2272. -JUSTIÇA.- Decreto 1lc 31 de l\Jaio de 1873.
Autoriza o c;o,·er·no a concetler um anuo de li
cença, com o res1•eclivo ordenado, ao Juiz de 
Direito Pr·o,·edoi· de Capellas c H~~iduos da C•l
marca do Recife, na l'rovinr.ia de Pernambuco, 
Dr. :\lanoel Clemeutino Cat·neh·o 1la Cunha... 186 

N. 2273. -JUSTIÇA.- Uecrcto de 31 de l\laio de 1873.
Autoriza o Governo a eoncef!rt• um anuo de li
een«;a, com o respeetivo ot·tlenado, ao Descm
banmdor João José de Almeida Couto........ 187 

N. 2274.- JUSTIÇA.- Decreto de 3l de 1\Jaio de 1873.
Autoriza o GovelliJO a.couceder um anuo de li
cença, com o respectivo ordenado, ao llest~u•
barg:ulot· da Relação da Bahia Antonio Augusto 
Pereira da cunha .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • 188 

::'/. :E7:i. -JUSTir.A.-Decrelo de 31 de Maio de 1873.
Autoriza ô Governo a conceder um anuo de li
cença, com o respectivo ordenado, ao Uescm
hargador da Helaçao da Bahia Manoel Joaquim 
Bahia.......................................... 188 

N. 2276.- JUSTIÇ.o\.- Decreto de 31 de 1\laio de 1873.
Antm'il:. o Govct·no a I'Onceder um anno de li
ceu..-a, com o respecth'o· ordenado, ao Uescm
bar;:adot· 1la Rcl:u;ão da Bahia Antonio Ladisláu 
de figucircdo ltocba ........................ ; . 18'.J 



DO PODER t.EGISLATI\"0, 21 

N. 22'íi. -JUSTIÇA.- DeCI'C!O de 3t de 1\laio de t8i3.
Antoriza o Governo a conceder um anno de 
licença, com o J'espcetivo ordenado, ao Desem
hargador da Rclaçao de Pcr·nambuco José PC· 
rcit·a da Costa 1\lotta........ •. . • • • • • . . • . • . • . . • 190 

~. 2:?í8.- JUSTICA.- Decreto de i de .Junho de 18í3. 
- AutoriÚt o Govcmo a conceder um anuo de 
licença, com ordenado, ao .Juiz de Di rei to da 
comarca de !llacapá, na l'rovineia tio Pará, Ba-
charel t"raucisco José de Souza Lopes . • • . . • . • HIO 

N. 2:!í!l. - JUSTICA.- D1~cr·cto de 4 de Junho de H!73. 
- Autoriz'a o GoVl~rno a concédcr um anuo !lc 
liecne:t, tom onlenado, ao Dcsembar·l!'ador da 
Rclaçao da Cürte Viria to Bandeira Duarte.... Hll 

N. 2280. - JUSTICA.- Decreto de 4 de· Junho de J8i3. 
- Autoriz"a o Governo a conceder ao Baehard 
José Uodri~ucs do Passo Junior, .Iuiz .l\luni
cipal c de Orphãos do tcr·mo de Fhirc~. da l'ro
viucia de Pernambuco, um armo 1le I iceu~·a, 
com ordenado, par·a tt·:ttar de sua saudc onde 

•lhe convier.................................... HB 

N. 2281. - UIPERIO .-Decreto de 4 de .Juuho de 1873. 
-Autoriza o Guverrw par-a m~utla r ·atlmittir :í 
matricula do 6. o arrrro de 11Ualquer das Facnl
ll:ulcs de llledieina do lnrpcrio o esltul:urte .ltr·é 
1\laria Velho 1la Silva Junior................... 1\1~ 

X. 2:!82.- 1:\tPEIUO.- Decreto de 1J de Junho cle 187:L 
- lleclara eJuC a pcn~ao coru:ediela a n. lloni
fada Anlonia de Miranda deve sct· rcparlida
nrentc entre c lia e sua filha D. !\la ria •~ui alia 
de Miranda ....... '· ............. ,.............. l!J:l 

N. 2283, ·- IMPEIUO.- Dt!ct·ctn de 1J de Junho ele 18~3. 
- Approva as pensões r.urrccd idas á Viscou-
dessa de Jlaúna c suas duas filhas........ . . . . 1!Ji 

N. 22!U. - Illli'ERIO.- Decreto de 11 de Junho ele 1873. 
- AJ>prova a pcns:ln concedida a )), lzabel Noya 
da Concei~,:ão Barbosa.......................... t!J;; 

~. 22!1:1.- 1!\IPEIUO.- necr·eto cle 1f ele .Jnuho de 18i3. 
- Appro,·a as pensões conccdhl:~s ao Auspcç:ula 
1lo 13." Cor·po provlsorio de cavall:uia ela lirranla 
Nacional da Provinda de S. Pedro do nio 
l:rande do Sul llilario de ;\[cdeiro~ Jünicll', c a 
Ollli'OS ............................... , ..... , .. 1\IH 

N. 228fi.- 1:\IPEIUO.- Dcct·cto de 11 de Junho de 1Ri3. 
- A(lJ>rova a Jll'ibão concedida a D •• Jnset•hina 
1\odrtgues de Carvalho........................ mr 

N. 2287. -I!IIPEIUO.- Decret•> de H de JunhQdc 1!!73. 
- A(llli'IIV:I as pcnsfJçs ~onccdid(ls a ·D, •. Jza,bc;l 
Helena Velloso de Ohvcrra França, o. a otrtros. · .t~ .• 

N. 2'2118.- HII'IWIO.- necrcto clc i'ÍdR.~ftinlu• clc 18i3. 
- Approva as pensões conc~didns a D. Jo:llflriua 
Ho~a de Jc~u~, e a outros;; ......... ,......... ';!OO 



~~ l~DICE DOS ACTOS ... 
I'!Gio 

N. 2"289. - BIPERIO.- Decreto ele H de Junho de 1873, 
-Autoriza o Guvcruo a permutar um terreno 
pertencente á Camara Municipal fia Cidade de 

201 Porto Alegre, por um pruprio nacional .•.....• 

N. 2290.- FAZEN"DA.-Decrcto deJU de Junho' de 1873., 
-Autoriza a concessão d liermça, com orde-
nado, ao Fiel de Armazem da Alfandega de 

202 Pernambuco Tito da Silva Guimara.cs ••....•.• 
N. 2':.l!H. -FAZENDA.- Decreto ele H de Junho de t873. 

- Autor'iza a conces~ão de licença com orrte-
nado ao t,o Cqnfcrentc da A lfanclcga de Per• 

203 nambnco José Ui beiro da Cunha •....•.... • · • 

N. 2192. - FAn:NDA.- Decreto de H lle Jrmho de 1873. 
- Antoriza o Govcmo par·a conceder á Com-
panbia- Guanabara- iscn{~ão de direitos de 
illlJJOI'ta<;ão do material qne receber do cstran-

20-l geiro .....••....•....••.....•...•.........•.... 
N. ~2'J3. -.JUSTIÇA.- necreto de H de .Junho de 18i3. 

- Grêa nu 1\Iunicipio ela CÜI'le mais ctuatro offi-
203 cios de Tabellião de :'lotas .................... 

N. 229f. -JUSTIÇA.- Decreto rle 18 de Junho de 1873. 
- Auloriz:r o Governo para concerler· ao Des-
embar~ador da Relação do l\Iarauhão, 1\lanocl 
•lc Ccrl(ueira Pinto, até mais um anuo de li-

20S een~·a eom o respectivo orcteuadu, •.......•... 
N. 22!)3. -t-;t::EilHA.- Decreto rle 18 lle Junho dP- 1873. 

-Autoriza o Gove~rnn para ma orlar admltti-r nn 
fJUadr·o cfl'cctivo do Exercito o Tenente refor-

206 ma do .José lgnacio Ui beiro lloma ............. 
N. 2296.- M Alii~IIA .-Lei rle 18 de Junho de 1873.-

Estabelece rc~ra;; 11elas quaes devem ser feitas 
as pt·nmoçõcs no Corpo da Armada ............ 207 

N. 2'2!17. - IMI'ERIO.- Decreto de 18 de .Junho de 1873. 
- Crêa uo fllunicioio da Côrte maís urna ft·e-
guezia, tirada da de S. João Baptista da Lagõa. 212 

~. 2:!!18. - DII'EIUO.- Decreto de 18 de .Junho de 18i3. 
Autoriza o c;ovi'J'no para conceder ao Ltmte da 
Faculdalle de Hireito do llecife, Ut·. João Si I-
''eira de Souza, até um anuo de licença com o 
respectivo ordenado .....•...•.....•.•....•..•• 213 

:"{. 2:!!1!). - IMPEHIO.- Decreto de 18 de Junho ele Ul73. 
- Antut·iza o Gnvemo para cnncedet· ao llr. Je-
runyuw Sorlré Pereira, L~nte Cathcdraticn da 
F:rcnldade de 1\lcdiciua d. Bahia, um armo de 
liceuc;a com o respectivo ordcuacto •.••........ 21í 

N. 2300.- 11\IPEIUO.- Decreto de 18 de Junho de Hl73. 
- Ap(ll'Ova as pensões concedidas a u. lllaria 
lzidora Oal'l'eto Lins, e a outros ............... 21!S 

N. 2301. - llUPERlO.- Decreto de 18 de Junho de 1873. 
- AllJli'Ova as 1•cnsõcs concedidas a Domingas 
Ldtc de Alvarcnsa c a outra ................. 216 



DO f'ODtm J.RGISLATIYO. 

N. 2302. -FAZENDA.- Decreto de 2S' de Junho de 18i3. 
-Determina que a Hesoluçno J,egislaliva 1le H 
de Janeiro ullimo, relativa á receita e despcza 
do 2.• scnh~s~rc do exe•·clcio de 1872-1873, 
tenha vigor 1111 1. • trimesLI·c de 1873-1!!74, cm
l(uanto lião .f~r promulgada a Lei de OJ·çamrnta 
deste CXl!l'l!ICJO ............ ., ... •, ... , .... ,,,., 217 

N. 2303,- FAZE:SDA.- Dem·eto de 2 1le .Julho de 1873. 
-Autoriza o Governo para concellcr liecnça eom 
cmlcnado ao 2.• E'criptnrario !la Thcsouraria 
do Pa1·aná Phillnlo Elysio dt! Paula . • . • . . • . . . • 218 

N. 23M. -1\IARI:"{JIA.- Decreto de 2 de Julho de 1873. 
-Manda contar ao 1.• Tenente d:t Annnda An
tonio Calmon dn Pin e Almeida, como tempo 
11•~ serviço aqnelle em qne cstmlun na Europa 
e á sua cnst11 l!tlnstruc~·ão naral c hydrau.Jica. 219 

N. 230ã. - UIPERIO.- Decrel.o de 2 de Julho de 1873.
Autm·iza o Huvel'Jio para mandar a:dmittiJ· •li
vcrslls estu1lantes á lnatricula c exame em alguns 
dos Cursos de instrucc,:ão superior............. 22()> 

N. 2306.- UIPERIO.- Jlecrcto de 2 de Julho de 1Ri3.
Approva as pensões concedidas a n. Maria Luiza 
da Silva, c a.outros .... ~...................... 222 

N. 2307. - IMPEIUO.- Decreto de 2 de Julho de 1873.
Approra as pensiies concedidas a D. f;cncrosa 
Augusta Ramos, e a outros ................... , 2'23 

N. ~os.- FAZENDA.- Decreto de 10 de .Julho de 1873. 
-Autoriza o Governo para dispensa•·, por vinte 
annos, do imposto da dccima u1·hana os novos 
edilicios do 11alacio da rraça do Commcreio 
c tlnas dependcncias...................... . • • • 22-i 

N. 2309.- FAZE:SDA.- Decreto de 10 de .Julho de 1873. 
-Concede a D. Amclia Augusta Campos dos 
Santos o pagamento dn meio soldo desde a 
mm·te ele seu ma•·ido, o 2.• Tenente lrcuêo José 
1lo~ Santos .••...•••...•••.•• ·................... 226 

N. 2310.- FAZENDA.- becJ·eto de 10 de Julho de 1873. 
-Autoriza o Governo para conceder a sub
venç~o de quau·o contos e oitoccmos mil réis 
aunuaes, durallle cinco annos, ao maestro bra-
sileiro Antonio Carlos Gomes . • . . . • • . • . . • • . • • . 221 

~. 231t.- FAZENDA ....... Decreto de 10 de.Julho de 1873. 
-Autoriza o Governo para conceder isenção de 
direitos da~ diversas peças e material para o 
monumento em commcmoração do feito da es
quadra brasileira em 18611.,................... 228 

N. 2312.- FAZENDA.- Decreto de 10 de Julho de 18i3. 
-: Anto1·iza o (iovernp para conceder isenção 
de direitos dos materiaes destinado~ á cons· 
trucçao da Igreja da l'enha, na cidade do Re· 
cilc ........................ -:..•·'·' .. ;~; ·.· ........ ,229 

~. 2313. - FAZILNOA.- Decreto ~:'{O, de' J~t.lio 41l~8"J:;J, 
- Jscllla do Imposto «;lá" llé'Cimll' urhaqà atltli· 
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eional os cdificios em que funccionam diversos 
hospilaes................... .... . . ... .... •.• . .. .. 23o 

N. 23H.- MARI:'IUA.- Decreto tle 10 de Jnlho de 1873. 
-Autoriza o Govemo a mandar :ulmittir á ma
tricula 1lo 1.• anuo 11a Escola de Marinha o 
estudante I.indolpho 1\lalvciro d:'l Moua....... 231 

N. 2315. ·-FAZENDA.- Decreto de 16 de Julho de 1873. 
- Declat·a que a isenção de direitos concedida, 
11111' Decreto n. • 1110 de 2t de Setembro de 
18C.O, ia 1-:mpreza encarregada do esgoto 1las 
aguas c asseio publico da Cidade do necile, 
Cblll(lrehende os artigos despachados anterior-
mente . .. .. .. . . . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . 232. 

N. 2'Jifi. -FAZE."Ll.\.-Decreto de 16deJulhode1873. 
-Concede 10 loteri:ts em beneficio das ohras 
da Igreja de Nossa Senhora da l'enha, na ci-
datle do llecil'e . • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. • .. .. • 233 

;-;. 2317. - ~rARI~IlA.- Decreto de 16 de .lu lho de 1873. 
- A!J)li'Ova a aposentadoria concedida ao Correio 
rla Secretaria rio Conselho Naval Avelino Severo 
de Can·alho Gama.............................. 234 

N. 231R. - nrr.:mo.- Decreto de 23 de Julho de 1873. 
- Approva a pensao concedi1la a 11. 1\laria Cle
mentina Vasconcellos de Dt·umond \'iHa-Forte. 235 

N. 23l!l.- JlllPERlO.-Decreto de 23 de· Julho de 1873. 
- ~[JJH'O''a as pensões concedidas ao Tenent.e 
de Vuluntarios da Patl'ia Fla\·io de A!Jt·eu Fialho, 
c a outro3..................................... 236 

N. 2320. - Il\IPERIO. -Decreto de 23 tle Julho tle 1873. 
- Approva as pensões coucedi!las a D. lllaria 
Faustina Ft·eit·e Lopes e a outro.............. 237 

N. 2321. -1\lAlUNHA.-Lei de 23 de Julho de 1873.-
Fixa a For~;a Naval para o anuo linanccit·o de 
187~-1873 •... ; ............. ·.•. •• . .... . .. .. . . . .. 238 

N. 2322. - IMPERIO.- Decreto de 23 de Julho de 1873. 
- Ct·ôa na villa do Porto de lllóz, na Provi neta 
do Pará, um eollegio eleitoral................. 239 

N. 23:!3. -ll\lPERIO.- Decreto de 23 1le Julho de 1873. 
-Approva as pensões concedidas a D. 1\laria 
Camilla de S:unp'aio 1\lelma Barret9 Gollolphim 
e a outro...................................... 240 

N. 23'H. - lMf'F.IUO.- Decreto de 23 de Julho de 1873. 
- Approva as pensões concedidas aos soldados 
rel'(ll'!lladus tio Exercito lllaul'ido José de Santa 
Anha c .\.ntonio José de Mello ......... :....... 241 

N. 232a. - DlPERIO.- Decreto de 23 de Julho de 1873. 
- ApJJrova a pensao concedida a D. Emilia de 
Oliveira Veiga .................................. : 242 

N, 23:!6.- FAZENDA.- Decreto de 30 de Julho de 1873. 
- CouceíJe a D. l\l:ll'ia Fansta de Mi1·an<la Cam
pello o pagameuw do meio soldo a que tcnt 
direi to desde a morte de seu mórllto . . .. • • • .. 2i3 
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N. 2327. -FAZENDA.- Decreto de30 de Julho de 1873. 
- ,\ntm·iza a concessão rle 40 lotPrias á lrm:tn
darle do Saulissimo SarTamcHto de Noss;t Se-
ulwm da C:wrlelaria ria Clirtt~.................. 2H 

N. 232~. -FAZENDA.- Dect·eto de 30 rle .Julho rle 1873. 
- Conr.c!l~ 10 lote•·ias em ht>twfit-io rias obras 
ria l~rPja i\la•riz ria frr~pwzia rir~ S. Jofto Bap-
tista ria Lagrh . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2iã 

N. 23211.- FAZENDA.- Decreto de 30 de .Julho rlf• 1873. 
- Concerlc 10 loteria~; pm·a auxilio ria r•rlifie:wão 
rle uma :\htriz ua f're,:uPzia rlr• S. Cht·istoYi\o. 245 

..., • 2:1:10. - FAZE ;~i])A.-Ik'crl'to ri e 30 ri c .Julho de 11!73. 
- Cotll'r~dc 10 lotr•ria; em hcuefir.io rias ohras 
<la nova :\lalriz da l'rcguczia rle Saut'Anna ria 
Crirte..... ... . . • • .• . • • • • • • . . • . . • . . . . . •• •• . . • • • • • 2116 

N. :!331.- FAZE~IJA.- necreto rlc 30 de Julho dr•1873. 
-A!Jrc um ncrlito ria r;n:mlia de 18:000,~000, 
para a t•cerlifieaçüo da Ig-reja 'f:Jlriz rlc S. Fran-
cisco XaYicr do Engenho Velho............... 247 

:\'. 2332.- F.\ZENn,\.- Dr·crctn rle 30 de .Julho rle 1873. 
-Conr·erl" qnalro lolnias ;, lnnanrladc rio lli
' iuo Espírito santo da frei' uezia rio sucsuw 
IIOIIIC..... ..... ... ... ....... ......... ••••• ••• .. • 218 

N. 2333.- GUF.HHA.- Lei tlc 2 r! e Agosto rle H!i3.
Fix11 as For~~as de 'fena para o auno tiuauceiro 
tle JHii-1875..................... . • . . . . . . . . . . • . 2~9 

N. 233~.- AGHICLiL'fUHA.- Dccn~to rle 2 de Ag-o~lfl 
til' Hli3.- AulrHiza o Gonmso para marsrla1· 
gmval' c imprimir a pane concluída da Carta 
A•·chit.ectoral da Cidade rio Rio de Janeiro c 
a contractar com o Capit:io dr· Eu:r<'uhr~irw;, 
naeh:tl'el João da nocha Fragosn, a ('OIICiu~ão 
da me~ ma earla ...........•.....•..•.•.•...•... 

N. 233i). -IMPElUO.-Ilenl'lo rle 2 rlt- A:;osto dr• !Si:l. 
- Cn':t 110 i\lunieipio da Cúl'lc uma nova l'a-
roehia CJUC se dcuomiuará rle Nossa Seuhm·a 
da Cnucei(:ão do Eu:.:euho Novo ....•..•••.••• 

N. 2331i.- Il\ll'EIUO.- Deneto rle 2 de Agosto de 1873. 
- ,\.H!Oriza o Governo para coucc·rlet' um anuo 
rle lic·r~tH;a com o rcspec tivo ortlenado ao D1·. 
Alexaurlre Affonso r!e Carvalho, Lc~nle Uppo
sitor da Facnldar!c de Medidua da Bahia ..... 

X. 233"í. - Dli'EI\JO.- íleerC'lo tlt• 2 ri e A:~ os to rlc 1873. 
-Autoriza o f.overuo para maJHial' admiltir a 
tnatt·ieula do 1." anuo ria F:~culrladc de Llit·cito 
rio !IPcir.~ o cstudauw Vic·cnte Fr~ne1· rlc Barros 
\\'autlc•rlP.y Arauja ...•....•.•..•••.....•....•.. 

2:SO 

2ií1 

2112 

2113 
N. :t!:lS. -·· llllPFIUO.- nccrelo rle 2 rle Auosto ú ;'1~·~. 

- Appro\'a as tsenscies coueedillas ao cx-2. 0 :'.c:
gPnlo rlo .10. 0 col'pO ele Volunta1·ios da_Pattia . 
. João !lias Riileiw rla Silva, c a '?.Jjli'Os.: .. LCJ' '· "23t .... 

N. 23:l!l. -IMI'EIUO.- Dccret•) de 2 de,l(gpst~.lile lH•3J 1 ,. ' ,..-:~ . . •., .•• 
- .~ pprova as tscusões concl.:dld;!li')ld 1. 0 Sar-

P\IITR I. 187:1. ' '(-.' 4. 
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genLo rl'roi'Jnacln elo Exe~rdtu Eloy l\lar·lius elos 
Sautos Jacome e a outro ..•.• • ...••..••.• ••••• 2ãã 

N. 2:HO.- IlllPEIUO.- l)(~cr·eto ele 2ele Ag-oslo de 1873. 
- A)tpn11·a a~ peusües coueeditlns ao c~bo ele 
Esqu;Hira reformado do 1.0 batalhão de iufau-
taria Autouio .Joaquim 1k Saut'Auna, c a outros. 2116 

N. 2311. -Il\ll'EilJO.-[)ecrcto dctidc.\l(osto de1873. 
- llcelara que a pcusdo eouce!lida a D. Frau-
cisca Tlwreza tle Olh"ci.-a, Jka pcl"tcuceiHio re
Jiat·lidameute ás suas filhas H. Maria Isabel ele 
Oliveira e D. ~la ria da lJloria e Oliveira....... 257 

N. 23i2. -.I USTICA .- uecrcto de 6 de Agostu de 1873~ 
-Crêa rlcais sete Helat;õcs 110 lmperiu c da 
outras proviclcucias . • • • • • . . • . . • . . • . . • . . • . • . . . 2118 

N. 23~3. -FAZE\ DA.- Decreto de 13 de Agosto de 1873. 
-Autoriza a iscut;ào tlc tlit·eitos das machiuas 
c utensilios para as fabri<'as de tecidos de al
godão qtw fowut estabelecidas pur Paulino 
F..auklin do Amaral c outros................... 260 

~. 2:H4. ·- FAZENBA.-LleCI'ctu de 13 de Agosto de 1873. 
-Releva a D. Amalia Cawliua Figueiredo tle 
Brito a peua de prescripção em IJUe iuLon·eu, 
a fim de lhe ser abouaclo u meio soldo de seu 
li nado marido.................................. 26l 

N. 23i5. -FAZENDA.-lleereLo de 13 de Agosto de 1873. 
-Autoriza a concessão de licença com orde
nado ao Lauçador· da Heecl.lcdoria tle l'cruam-
buc.:o José Tltct~dorcJ tle Scua. ......... ... .. .• . 262 

N. 2:H6. - FAZENIJA.- Decreto de 13 de Agoslo de 1873. 
- ÀUturiza a eoucessf10 de Jieeu\·a com urdc-
natlo ao 2. ° Coufereute da AlfaJH\ega do I' ará 
Joaquim l\Iarrelliuo H usa .. .. . • . .. • .. • .. . .. . .. 203 

N. 23i7. ·- 11\li'ElliO.- Decreto de 13 de Agosto de 1873. 
-::-Eleva a P,Pt~sào t[ue Jtet•eebe D. Gahriella 
l•rcdcnca H r berro de Andratla • . . . . . . . . . . . . . . . 26'1 

N 23~8.- F.\Z E :'iDA.- Lei de 2a de Agosto dt~ 1873.
Fixa a dcspeza c ort;a a receita geral du llntw
r·w para os exercidos de 1873-187'1 e 1874-1873, 
c da ouu·as providencias....................... 265 

N. :!:li\1.- FAZEXDA.-llecrcto dc27 de Agosto dtd873. 
-Concede a D. Maria da Piedade Aharcs Taylor· 
o utuuLCJtio deixado por· seu pai o Vice-Almi-
rante .loao Taylor............................. 283 

:\'. 2350.- FAZEXDA.-Llccrcto de 27 de Ag·ostu tle 1873. 
- Couccdc a llihliotltcca Flumiueusc dez lo
terias para ~er applic.:ado o seu producto ua actfui
sit;ã~ de um ctlilicio c em apolices da divida 
pubhca....... .• . . •. .• . . .• . . ... .• • . . . .• • .•• .. . . • 284 

N. 2351.- FAZENDA.-Becreto de 27 tlc Agosto tle 1873. 
-Autoriza a concessão de licent;a com urdeuadrt 
ao Chefe de Secção da Alfaudega de l'el'llam-
buco Pedro LOJICS Uodrigucs. . • • • . • • . . . . . • • • . 28ã 
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N. 23ã2. -FAZENDA.- Decreto de 27 de Agosto de 1873. 
- :::oncerlc á Companhia rle lllurninação a Gaz 
da Cidade de Campinas iscBção rle direitos dos 

'1.7 

PAGS. 

mat1·riae' que importar........................ 286 
N. 23ã3. - 1!\IPERIO.- Decreto de 27 rle Agosto de t873. 

-Autoriza o Governo para mandar admittir a 
exame da'> materias do f .o :mno medico em 
r]uallrucr das rluas Faf'.nlrlarles do Imperio o 
ouviuff! Alfrl'do Augusto Gama................ 287 

N. 23:H.- BIPEIUO.- ncereto rle ::!7 de A~osto rlc 1!!73. 
- Atlln1·iza n {;ovcmo para marulat· :uhnitlil' á 
matrieula rio f .• anno ria Faculdade de l\ledi
r·ina do Rio de .Janeii'O o estudante Alf1·edo 
Freitas rle Sá.................................. 288 

N. 23:S:S. - ll\lt'EHIO.-Deei'ClO rle 27 rle Agosto de 1873. 
- A.utnriw o (;ove•·no pm·a mandar a!lmittir á 
matrienla do 1." anno medico ria Faenldade dn 
l~!o rl.e Janei1·o o estudante Cnrnclio Augusto 
l•lgUCrt'a... .• ... . . .... ...... ...... . . . . .... ... .. . 289 

~. 23/ifl.- DlPEIUO.- Decreto 1le 27 de Agosto de 1873. 
-Autoriza o Govemo para manda•· arlmiU.ir o 
estudante Fcliciano Coelho Duarte il matricula 
!lo f.• anno rncrlico da Faculdarle do Rio de 
Janeiro......................................... 290 

N. 23:í7. - niPEHJO.- nrcreto de 27 de Ag-osto de 1!!73. 
-Autoriza n Govemo pat•a marular arlmittir· a 
l'xanw da-; matPrias rio f .• ãnun mrrlico na Fa
r·ultlarle do Hin dr• .Janeiro o r·sturlautc Fran-
dsr:o Fcneira rle l\Iacerlo...... .... .. .. . .. . .. 291 

N. 23.'í8. - DIPERIO .- Der~rcto rlc 27 rlr! Âg"O'liO de 1873. 
- Autot·iza o Gonmw para mandar admittir á 
mat1·ienla do 1.0 anuo rla E;cnla de Medicina 
ria Cürte o alnmno ouvinte Fraul'isw de Paula 
Yalladarr~..................................... 292 

N. 23:i\l. -IMPERIO.-Decretotlc27deAgo'ltO rle:í.Si3. 
- AutoriLa o Governo ]Iara mandar arlmillir 
t~asp11' .lost; Ferrf'ira LopPs á matricula rlo 
1. 0 auno medico na Faculdade do nio rle Ja-
lll'irrl .. ..••...••.. .. ... . .. . ••• ..... ... . .......• 211:1 

N. 2360. - L'IIPEI\10.- Decr·ct.o rle 27 de ,\gosto de 1873. 
- Antor;za o Cover;no para mandar arlmillir it 
matrienla rio 1.0 anno IIH'rlico ria Far~nldadc rlo 
11 i o lle .I :mciro or~sturlante t;uilhcrme III'III'ÍI(lll' 
Ylcira fia Cuuha............................... '::!Oi 

N. 2361. - DII'EIUO.-Dccreto tle 27 de A;.rostn de 1!!73. 
- .o\utoriza o Govc•·no para mandar arlrnittir á 
matril'ula rio primeiro anuo medico da Facul
rlafle do Hio de .Janeiro o estudante Guilherme 
Rihcit·o rios Guimarães l'eixoto .......... ~ ,-•• ~ 29!) ·· 

N. 2362. - Ii\IPERIO.- Decreto de 2711e A;1~9lldi~~i~ r('. , .1 

- Anl•lriza o Goveruo par·a manrW ~fm';\ti\- a 
exame das ma terias do primei ri) :wqô medico 
r~m qualrrner das 1luas J•acnlllad~ rlli:imperio, o 
nu,intP,rlo mc,mn anno .ln:io ~~ f'r~uza Suare~. :!116 
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N. 2363. - DlPEIUO.-Dect·!'to de 2; de Agosto de 18Ã3. 
-Autoriza o Governo para manrlat· admiLLit· a 
matl'ieula do 1. 0 anno do •·urso phat·maceutico 
da Facultlatlc do Rio de .lant·iro o estudant<~ 
Joaquim Vicente Lopes de Oliveira........... 2!17 

:-;. 2301. - 1.\lPEillO.- Uoct·etu de 27 <lc Agosto de 18;3. 
-A ui m·iza o Governo para mandat· admittiJ· a 
matrit:ula do J." anuo tlu t·m·so pharmaceut.icu 
da l'a•·nltladt~ tk Medie111a tio lHo tle .lanciru 
o <'~Ln•l:lnte .Jo~ó Ali;.\IJ;Iu l'ae:ra tlc C;1stro.. :!\JS 

:-;. :~;>;;;>.- Dli'EI\10.-- ieerdo tle :/.j de .\;.\ustu th~ 181:1. 
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Pires . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • • 2!19 
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matricula tio 1.." :ut11o HWilico 11a FaculdatiP <lo 
i\io dt' Jan.·iro o ahtnuw ouvilltt~ .hsó Lui;~; 
.\lves tle At·auje~ li ias.......................... 3:10 

:'i. 23!ii.- Dil'EHlO.-ll,·cn•!o de 27 de A:,: os lo dt• 1873. 
- ,\tlluriza 11 G:IYCL'IIIJ ::ara Hl:t!Hiat· adltlil!ir a 
··xame da' matcria.-; do.·l.• anuo pltat·ma•·entico 
da Faenldade dt~ Ml't!icina do llio tle .Janeiro 
o alllllltlo Luiz Tol'l'cs:lo Campo.,,.............. 301 

~. 231i8.- L'III'EHIO.-Il!'ITCLO de 27 de AI!OSlO de iH73. 
-Autoriza o (;ovel'llo para mandar admitLit' á 
matricula tio 1. 0 :Hmo merlien rla Fal'u!rl:tde 
do 1\io tlt! .lan•~it·o o cslmlaute Mnnod Atllonio 
dt• Moraes Junior............................... 302 

N. 236!1.- Hli'EI\10.- llccrclo de 27 de A;~osto rle t873. 
-Aut:1riza o GOYcrno para. ma.nrlar a.lmittir á 
rnatri<:ul:t do 1." anuo phar·macentii'O da Facul
:lad:• de .'<it~dicia:t do Hio d,, .Janeiro o cslU-
da:lL:: Manoel :\utonio llodrig-uc~ Silva....... :!03 

.~. :n1o. - IMPEIUO.- lh:•Tcto de 27 de A.~ os to d•~ Hl73. 
-Auluriza o t;overrw para rnaudat' atlmitLir a 
t~\a:w: li' L" anuo d:t Facultlad•· de Metlieina 
1lo ltio de .lanciro o estntlanle ~Iarcoliuo .Jo,;(: 
dt\ ~on.~a, tlepoi; q;w prt:s!ar o exunw rio pre-
paratorio t['it' 111·, rall:t ...................... '. 30i 

~. :13/l. - Df•'I·:IUI >.- ilt:CI'l~lo dt) 2i de AgoStq de 1.873. 
- Aulnriza o (;m·prno pnra mantl:tr admittir á 
matrienla t!o 1. 0 :1111111 rla Fal'ultlalic rle 1\lcdi· 
dna tio n'o tle .lanciro I) estll:lante llo<lolplln 
1\t~:r".CIIHio ';.:ruier... .. . . . . .... ... . . ..... . . . . . . 303 

:'1. 2372.- DII'ElUO.-ll:•t'I'Cto th: 27 tle ,\goslo de18i3. 
- Ault;rila o (;on·rno para mandar ailmittit· a 
exame das mai.erias do 4. 0 amw da Faeulli:ul.: 
1!e )Jetlicwa do llio 1k Janeiro o t\sLIItl:mle 
Emilin Luiz Ho,lri~nes l!lll'l:t........ .. .. .. . .. 301i 

i'í. 23i3. -IMPERIO.- Ue<:rclo tle 27 de A.,.osto t!e 1873. 
- Antoriza o 4>••vemo para maiHfai' artmittit· a 
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exame do 1." anuo medico da Fat·.ulii;Hlc do 
Hin tlt~ .Jauciro o estudante lldel'onso da Sil-
veira Yianna ................................. . 

;'i. 23<1.- UIPERIO.- Decreto d<~ 27 de Ago:.;to de 1873. 
-Au!or·iza n tioverno para mandat· admittir a 
•·xam:~ 11:ts ma!ct·ias tl•l 2. 0 anuo medico 1la 
Fat:ulolade <lo Rio tle .laneit·o n alumno .Joaquim 
Antonio llntra ............................... . 

N. :,):i'í'i.- Dli'J·:HIO.-Ikt:r·cto ti•• 27 1le Agosto de1!n:l. 
- All!"riza o fluwnw para rnarular admi!tir '' 
t'Studault~ Lni;: l'irrniu•1 tle Carvalho a •:xamc 
das rn:ltl:l ias do :.!.o c :J.• a unos 1l:t Faeuldadt: 
1lc Mcdidua do I\ i o 1le .Janeiro .............. .. 

:\. 23IIi. - DIPE lHO.- Dccrl'to de 27 tlt• Agw;to de 1873. 
- Aut<~riza o tiowruo a mandar eouo;i<lerar v.1-
li:lo para os Pll'd:us do llt!CI'<'Io Legislali\'o 
11.• 21\JO 1ie 2!1 de 1\I:ll't;O til! 1873, u exame de 
l!hlnri~. l'.·ito 1~m 1!!71 na Esl'ola tlt: l\Iarinha 
pl'lo ~~sHrdauLC ltubem .Julio T:nares •...••.••• 

;'i. 23Ií.- IHI'EIHO.-nt:c.l'l:to 1lc 27 de Agosto de 1873. 
-Fixa em ii:200$000 os \'üllt:inwmo:; do '!'!tesou
reiro ila Ill:n." Cam:m1 :.llunicip;ll tia C:'JrLC, em 
:?:ooosooo o~ do Fiel do mesmo, c equipara os 
Vt:nt·ifta:nto·; dos ·J .o' Ollil'iaes da Cot!tadoria 
aos dos 1. "' Olliciacs <la St•t'J'claria da mesma 
(;amara ..........•....•.••..................•.• 

:'i. 23IS. -l.\li'EHIO.-Ilei'J'eto de 27 de A ;.tosto de 1873. 
- Appro\'a a pensfw cout·cditla a D. i\laria Leo-
poltlina tios Santos Jobim ................... .. 

~. 23I\J.- IMI'El\10.-llecr·eto de 2I tlc Agosto de 1873. 
- Apprnva a pi'IISào COIICI'tlida a n. Alexan
dl'ina ll.o,;a <I e Olil'l'ira llo!iri!-'llCS Br:1ga ..••... 

N. 2380. - Dli'EUIO.- llecreto de 27 de Agosto de 1873. 
- A.pprnva a pensão t:oncedida a D. f;crmana 
i\laria 1le s .. José Bury ....................... . 

N. :?3Sl. - tiUI·::\ltA .- llecreto 1le :?I tlt) A:.;osto tlc 18I3. 
-Autoriza o GOVl'rno a rcatlmitlir no 1{11:\tlro 
do Excrcitn como 1. •· Sar;~entn gratln:1<lo em 
All'er·~s o Alferes honorario Antonio llaymumln 
Pereira do Lago .............................. .. 

N. 238:!.- Gl!ERIU.- Dect't!l.O llc 2í de Ago-;to de 18I3. 
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da Hahia....................................... 382 

N. 2H7. - I•'AZENnA.- neci'Cto de 2.t de Setemhro de 
1873.-IJeclara que D. Amelia Doria de Maga
lhães, vi uva do 2. ° Cirurgião llo Cm·po de Saude 
do Exerci Lo Dr. Agido l'odirio de 1\la;.:íl.,lhaes, 
tem direito á 6.• parte do soldo do seu •arido 
desde a data do fallccim~nto deste. . . . . . . . . . • . 383 

N. 2448. -FAZE:"lnA.-Decreto de 24 de Setembro de 
1873.- Concede cinco loterias em benelicio da 
Capdla de Nossa Senhora da Conceiçllo da 
Lagôa... ....................................... 381 

N. 2-H!J. -FAZENDA.- Decreto de 2'í de Setembro de 
1873.- Concede dez lote !'ias em benelicio da 
Matriz de Nossa Senhora da Gloria da Corte. . 38li 

""· 24tí0.- AGIUCULTURA.-Decrcto de 2<lde Setembro 
de 1873.- Concede subvenção kilometrica ou 
garantia de juros ás Companhias que cons
truirem estradas de ferro, ua conformidade da 
I.ci n." 641 de 26 de Junho de 1832..... .... .. 386 

N. 2i51. - IMPEIUO.- Decreto de 17 de Setembro de 
1873.- Autoriza o Governo para mandar ad
mittir a exame das materias do 2. 0 anno me
dico da Faculdade do Rio de Janeiro o estudante 
Alberto de Paula Ferreira..................... 387 

N. 2i.'S2. - IMPERIO.- Decreto de 24 d~ Setembro de. 
1873.-Antoriz:J o ~ovcrn,o.-1'firar 1 m,_~ct:Jt'\ ~d; ,~:--~~· 

c '/ 
/"\ .............. ' r~ (j .> .,. :::,.. 
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mittit· o estudante Arthur ·Fernandes Campos 
da Paz á matricula do 1.• anuo medico da Fa-
culdade do Hio 111~ Janeiro.................... 388 

N. 24lS3. - IMPERIO.- Decreto rlc 2í 1le Setembro de 
f8í3.- Autoriza o Governo par a mandar ad
mitlir Braz Valentim Dias Sobrinho a exame 
do i.• anuo medico na FacuLiade do 1\io de 
Jant'iro............ .. • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 38'J 

N. 241Sí.- IMPER!O.- llen'<'IO d<• 2'í 111' Sdl'lnhro d<~ 
1873.-Antul'iza o Gov:·r"o nara lll:lil'a:- atl
mittir a t'Xanw lias malf'riao; do 1.'' :11111" n:<•di<·o 
1la Faculda111~ do 1\io de .Ja;1ciro o <'>lli<laute 
Benedicto Alipio l\l•·ira... ......... .. .. . . . . •.•.. 390 

N. 241Sõ.- IMPERIO.- Decreto de 2'í 1ie St•!l•mhl·a de 
1873.- -\nloriza o Gon~rno :>:u·a 111:.111<:ar ma
tricnlar no 1. 0 a111111 do curso pharma,·:'llli<'O 
da Faculdad•~ do Rio dt• Janeiro o ··,;H1dante 
Cornelio Au!-!usto Figueira..................... 3\Ji 

N. 2456. -IMPERIO.- Decreto 1le 2'í de S••len1hro 1le 
18í3.- Autoriza o Governo para maud:n· ad
mittir á matricula do L• allnO dn 1'!11''0 Phar
maceulico da Faculdade •I•~ MPdicina do Hio 
de Janeiro o estudante Camillo Engl'IJio dos 
Reis.. • • • . • . . • . . • . • • . . . . • • • • • . . • • . . . . . . • . . . . . . . . 3!12 

N. 24lS7.- Jl\IPERIO.- Drcret•> de 2'i de SPIPnlhi'O de 
1R73.- Autoriza o Gov•·rno para mandar ad
mitLir Cesario Nasianzeno de AZ<'Vt'dn l\Jot•a Ma
galhães a exame das rnaterias !lo 4. 0 anuo do 
curso rm·dico na Facul!Jarll• do Rio dP .Ja·lf~iro, 
!lepois de approvado no 3. 0 auno do 1uesnw 
curso . • . • . . • • • • • . •• • . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . .• . . 393 

N. 24õ8. -ll\JPEH.IO.- Decreto de 24 dl' Set•·rnhrn tlc 
1873.- Autoriza o Governo para manrlar ad
miltir Ednar·dn da Silva t Oliveira a exame das 
materias do 3. 0 anno do curso medico ria Fa-
cnldatle do Hio de Jaueiro. •. • .. • .. . • . . . .. • .. . 394 

N. 24lS9. -IMPEf\10.- Decr·eto 1lc 24 lle Set•·mhro de 
1873.- Autoriza o Governo para rua utlar ad· 
mittir a exanr•· d•l 3. 0 anuo mr.dico da F"enld:1de 
do Jlio de Janeiro o ouvinLe do mesmo anuo 
l'rancisro de Paula Broquá..................... 3\Ja 

N. 2460. -IJ\IPEHIO.-Del'rcto de 2!1 de Seteruhro rlc • 
1873.- Autoriza o Governo para manrlar· atl
mittir o estudante J.<ran!'is,.o l~naeio de Car
valho Sampaio a exame das rnakrias do 1. 0 anuo 
do curso mcdieo na Faculdade do Hio de Ja-
neiro........................................... .3!16 

N. 2461.- IMPERIO.- Deercto d•· 24 de Setembro de 
1873.- Autoriza o Governo para mallll:lr ad
mittir á matricula 110_ 1. • anuo llll'dJl'O ria Fa
eulllade 1io flio de .Janeiro o l'sludant<) .Joaquim 
Antonio de Moraes nautas..................... 3!17 

N. 2i62. -IAII'EHIO.-Dccrelo de 2'í de ~etcmhm d•~ 
18í3.- Autoriza o Gowmo pua mandar act-
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miltir á matricula do 1. 0 anno da }<'acuidade 
dr. Medicina do Rio de Janeiro o ouvinte JoAo 
de Souza Soares .......................... • ... · 398 

N. 2463.- IMPERIO.-Decreto de 2t de Setembro de 
1873.- Autoriza o Governo para mandar ad
mittil' a exame das materias do 1.• anno me
dico na Faculdade do Rio de Janeiro o alumno 
ouvinte Jo'é Pereira Pinto .Junior ......... •. · · 3tJ9 

~. 2-i&l.- DIPE!l\0.- Decrrto de 24 de Setembro de 
1t;í3.- Autoriza o Governo pa1·a mandar ad
lllil ti r Jo,é Bapti-;ta da Costa Aze,·edo a !~xame 
tias maLerias tio 2.o anuo tlo curso methco na 
Faculdade do Jtio de Jaueiro ................. · 400 

N. 2465. -DI PE RIO.- Decreto de 24 de Setembro de 
181:1. -Autoriza o Governo oara mandar ad
miLLÍI' a .loilo Fcmandes da Costa Tibau, eslll
!lantt• d11 2. 0 amw tio curso [Jhanuaceuti~o da 
Faculdade tle !Uedidua do RIO de Jane1rn, a 
exame do 2. 0 a uno medico da mesma Facul-
dade........................................... 401 

N. 2~66.-IMI'EHIO.-Decreto de 2i de Setembro de 
1873.- Autot'i1.a o Governo para mandar ad
mittit· á matricula do 1. 0 anuo medico da l<'a
enldatlc do ltin de Janeiro o estudante Luiz 
l'iuw de Queiroz Ft·eire.................. .... . 402 

N. 2467.- Uli'EiliO.-Dccreto de 24 de Sett!mbro de 
1873.- Autoriza o Governo para mandar ad
mittir a exame das materias do 4. 0 anlto da 
J•aculdadc dl' 11-lcdieina do Rio de Janeiro o 
alumno Luiz Carlos Bom tempo de Victoiia.... 403 

N. 2468. - I.MPEUIO.- Oecrelo de 24 de Scteml\'\-o de 
1873.- Autoriza o Govet·no para mandat· ad
Imttir á matricula d•J 4. 0 anuo tjo cursu merlieo 
da Faculdade do Rio de Janetro o estudante 
ouvinte l\Jauocl Jeronymo Guedes Alcofurado . 404 

N. 2-tG9. - IMPElUO.- Decreto de 24 de Setembro de 
1873.- Autoriza o Governo para mandai' ad
millir o estudante Randolpho lllargarido da Silva 
a .exame das matertas do 1. • anno medico da 
Faculdade do ltio de Janeiro.................. 401S 

N. 2470. - UlPERIO.- Decreto de 24 de Setembro de 
1873.-Autoriza o Governo para mandar ad
mittir á matricula do 2. o anuo medicn na 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro o 

" estudante Tito de Sá !l-I acedo Carvalho........ 406 
N. 2471. -IMPE!UO.- Decreto de 24 de Setembro de 

1873.- Créa cinco collegios eleitoraes na Pro
vincia tlc l'emambuco, c designa os c.!!lJ.egios a. 
l(Ue licam pertencendo algumas parodl1as J,ll,l.V~S, . ~, ._, 
bem como os limites que para AlS e.!Nrtó~ llleJ.\. fl.• (' ,1 1 1'. '"-

toraes tPr;i.o o!ttras, cujos fe · ·11~\p~' fOram ai- ·• li.':' '\ 
terados JlOSierwrmcnte ao 1,1.~"\fe 1800....... 407 ~ •,::,. ,\_ 

.'i. 2412. - IMPEIUO.-llecreto de t ~ Setembro de · '} 
t873.-Crêa 1w termo de Ag s Bella:;, Província / 

\\ ,:· ., /'/ 
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de l't'rnambuco, um collegio eleitot·al comtJOslo 
dos eleitores da freg-uezia do mesmo nome... 'iOH 

N. 2f73. - Ull'ERIO.- Dct:rcto tle 2'í tle Scteruhro llt~ 
1873.- Cri~ a na cidade lle Amat·antc, Provitlda 
!lo .l'iauhy, um coll_egio eleitoral t:omposto llos 
elettot·es da lreguezta do mesmo nome......... 'io:t 

N. 2i74. -11\IPERIO.- Decreto de 24 de Sctcmhro de 
1873.- Crêa na cidade de Morretes, da l'r·ovin
cia do Paraná, um collcgiu eleitoral, no qual 
votarão os eleitores tle Monctes c Porl.o de 
Cima........................................... 110 

:'i. 2'175. - L'III'EIHO .-De ereto de 24 de Setembro de 
1873.- Cn\a na vi lia da Alagõa Grautle, tia Pro
vinda •la l'arahyba 1lo Nortt, um colle~itl elei
toral composto dos 21 eleitores da l'reguczia da 
lloa Viagem, pertencente á mcsr .. a vi lia....... 'iH 

N. 2'J7ti.- I~II'~~IHO. -Uecr·eto fie 2·i de Setembro de 
U!73 .- Cn~a na vi lia do Joazeiro, da Província 
da llahia, 11111 collcg·io eleitoral t:OIIIJIOsto tios 
eleitores da l'reguezia de Nossa Se11hora das 
Grutas do Juazeiro............................. '112 

;-;. :M77. - IMPEIUO.- Decreto de 2i de Setembro t.lc 
1873.- Approva a aposentadoria concedida por 
Uecrcto de 2!i de Abril de 1873 a João Frall-
dsco tlc Souza........... .. . .. .. .. .. . .... . .. • • • 'it:J 

N. :.!t78. ·- ll\II'ERIO.- Decreto do 1. • 1le Outubro de 
i873.-l';leva a pcnsfw couceditla. ao 2.• Sar
gt·nto reformado e Allc!'es honomrio do Exet·-
citu 1\lanoel Euzebio ................ :.. .. . .. .. . 4H 

:.'!. 2'i7!1. -1!\tPE!UO.- neereto 1lo 1.• de Outubro de 
Hl73.- A[lprova as pensões conceditlas a D. Bcl-
mir;t de sa Sanchcs, c a oull·os ...... ~........ Ua 

N. 2i!l0. - IMPEUIO.- Decreto do i.• lle Outubro de 
i873.-A!Jpt·ova as pensões concedidas a O. Aona 
Peres Campello Jaeomc 1la Gama, e a outros. 4Ui 

N. 2'181. -IMPE!HO.- Decreto do i.• de Outubro de 
i873.- Approva a pensão cunceditla ao Padre 
Vale• i ano de Almeida Lima.................... 417 

N. 2i82. - IMPElliO.- Decreto tio 1. • de Outubro de 
1873.- Ai'IH'OVa as pe11sõcs concedidas ao Ca
plt~io honorario do Exm·cilo Previsto lioru;alvcs 
tla Fonseca Colt:rhbia, c a outros .•.....• -..... 41!! 

N. 2'.fll3.- Dli'EHIO.- Dcci·eto do 1. 0 de Outubro de 
"1373.- At•Jlrova as pensões conccdWas a D. Jn-
sepha illar·ia 1lc Oliveira Cuulw, c a outros.... U!l 

~. 24!!4. -- IMPEUIO.- llecr·cto do 1. 0 de Outubro de 
i873.- Approva as pensões concedidas ao Cabo 
de Esttuadra Tristão .losé dos Santos, e a ou-
tros............................................ 420 

N. 2i811. - ll\II'EUIO.- Decreto do 1.0 de Outubro de 
1873.-Approva as pensõPs coHcedi!las ao Ans-
pet:arla Jurf!<' ~lqnwr, e a nntro............... i21 
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N. :.H8li. - DII'El\IO.- llPeret\l riu 1." rlc nutuhro tlc 
187:1.- Atlprova as prmsües <;l!lneerlirla~ á vi uva 
,. lilhos rio Cornnl'l hunorario dn Exen:ito .José 
de Oliveira Bueno, e a n. Guilhennina lllaria 
•la Coucei<;áo Hosa... •• • . .. . . • • . • • • • • . . . . . • . • • . ~22 

N. 2'187.- L'llPEIHO.-Decreto rlo 1." rle Outubro rle 
1873.- Approva a pensão concedida ao .\1-
r .. n:.~ houorario do Exercito Arcel.irks Coelho 
da 811va......... •• . • . • . • •.. . • . . .. . . . . • . . . . • . . . • ~23 

::'\. :1\SH. - lMI'ElUO. -Decreto de S rle Ontuhro ti r: 
1873.- Crca um collegio eleitoral uo Hrl'jo 
t;ra;Jtlc, Província ria Bahia . . •• •• . .. . . . . . .. . . . Ui 

~. ::mm.- L\li'ElUO. - Decreto de s rle Ouluhro rle 
1873.- Crê a um cnlle~io eleitoral na frcguczia 
de Quchraugulo, tia Província rias Alagôas.... na 

~. :!1~10. - li\ll)EIHO.- Deereln rll' s rlc Outuhm ria 
t873.- Crôa cinco cnllegios .cleitoracs ua Pro-
viucia de l\linas Gcracs ...... ' ..... , . . . . • . • • . . . • \26 

N. 2'1\ll. - ll\lPEl\10.- Decreto tlc s de Outuhro rlc 
1873.- Crc•a um colle~io eleitoral na villa rio 
lU o 1las E ;.ruas, da l'rovineia \la Bahia •.. ·••••.. '127 

N. 21!12.- DlPEIUO.- Decreto ele 8 rle Outubro rle 
1873.-Desli"a rlo eollegio de Ubatuba c llo 2." 
llistricto cleftoral de S. l'aulo a parochia rle 
Caraguatatuha, c determina que os respectivos 
dcitorcs votem no collegio de s. Sebastião do 
t. o (listric to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·i28 

:S. lí\13.- nrPERIO.- necrcto de 8 rlc Outubro de 
Jtrr:J.- Llcdara dever cntcnrler-sc como cli(,!t:C• 
11irla, repartidamente, ás cinco lilhas tio l~1do 
Capitão Xilderir.:o Cícero de Alencar Araripc, 
a pensão outorgada a n. llomana Candhla 1lc 
Ararip<'. c a sua-; r\ua~ lilh<~s mcuore~......... ~:!\J 
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1873. 
I. 

DECRETO N. 2091-DE u DE JANEIRO DE 1873. 

Determina que as disposições da Resolução n. 0 20315 de 23 de 
Setembro de 1871 fiquem extensivas á receita e despeza do 
2.o semestre-do exereieio de 1872-1873, emquanto não fôr 
promulgada a respectiva Lei do Orçamento. 

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

Art. i. o As disposições da Resolução n.• 2035 de 2,3 dé 
Setembro de t87f ficam extensivas â receita e despeza 
do 2.• semestre do exercício de' 1872-1873. emquànto 
não fôr promulgada a respectiva Lei do Orçamento. 

Paragrapho unico. A verba de õOO:OOO~, consignada 
no ~ 20 do art. 7. • da Lei n. • 1836 de 27 de Setembró de 
!870 para o pagamento das dividas de exercícios findos, 
fica elevada a 800:000~000. · 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, Se .. 

nador do Impcrio, Presidente do Conselho de Ministros, 
,lUinistro c SetTetario de Éstarlo dos Nrgociós da FazPn"' 
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da e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional t 
assim tenha entendido e o faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em onze de Janeiro de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagesimo segundo da Independeo· 
cia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o ·Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou aos H de Janeiro de !873. -André An
gusto de Padua Fleury. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Fazenda, em H de Janeiro de !873.-José Severiano da 
Rocha. 

. .... 
DECRETO N. 2092- DE H DE JANEIRO DE !873. 

!:leva os vencimentos dos Sccretarios e Continuos das ReJa
. ções da Côrte, Bahia, Pernambuco e Maranhão. 

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

Art. L 0 Os vencimentos dos Secretarias das Relações 
da Bahia, Pernambuco e Maranhão são elevados a 
!:~00~000, sendo !:600~000 de ordenado e 800~000 de 
gratificação. . 

Art. 2. o Da mesma sorte são elevados os vencimentos 
do Secretario da Relação da Côrte a 3:600~000~ sendo 
2: ~~000 de ordenado e t: 200~000 de gratificação. 

Art. 3. o Os vencimentos dos Contínuos das Relações 
do lmperio são igualados aos dos Contínuos dos respec~ 
ti vos Tribunaes do Commercio·. 

Art. ~.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
, O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do MeU: 
Conselho, Mini~tro e Secretario de Estado dos Negocios 
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da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em onze de Janeiro de mjl 
oitocentos setenta c tres, quinquagesimo segundo da 
lf!dependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de Aievedo. 

Chancellària-m'ór do I mperio. -Manoel Antonio Duartt 
de Azevedo. · 

Transitou em i~ de Janeiro de 1873.-André Au
gusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. i093- DE H DE JANEiRO DE 1873. 

Approva a aposentadoria concedida ao Juiz de Direito Pantaleão 
José da Silva Ramos com as honras de Desembargador. 

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

Art. t.• Fica approvada a aposentadoria concedida 
por Decreto de 2~ de l\larço de 1871 ao Juiz de Direito 
Pantaleão José da Silva Ramos com as honras de Desem
bargador e o ordenado que lhe fOr devido. 

Art. 2." São revogadas as disposições em contrario. 
O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 

Copselho, Ministro e Seci·etariode Estado dos Negoeios 
da Justiça, assim o tenha_ entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Jiuieiro, em onze de Janeiro de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
Independencia e do lmperio. . · 

Com a rubrica de Sua Magestad_e o Imperador. 
. I 

Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
_àe Azevedo. . /~· - · · - · • 

Transitou em U de Janeiro de IS'(~~iitl/ri :A&gt;slb '.,. 
de Padtta Fleury. ,T, \; . · · ,'> , ----r(:)_-:_-, ' 



ACTOS DO PODEI\ 

DECRETO N. 209&.- DE 18 DE JANEIRO DE 1873. 
I 

Approva. a aposentadoria concedida ao Dllsembarga.dor da Re· 
lação da Côrte, Joaquim Firmino Pereira Jorse. 

Hei por bem, Sanccionar e Mandar que se éxecute a'. 
seguinte Resolução da Assemblé~ Geral: 

Art. L o Fica approvada a aposentadoria concedida 
por Decreto de 3 de Junho de :1871, ao Desembargador 
da Relação da Côrte, Joaquim Firmino Pereira Jorge, 
com o ordenado que .lhe co:rrpetir, e com as honras de 
Ministro do Supremo Tribunal de Justiça. 

Art. 2. o São revogadas as disposições em contrario. 
O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 

Conselho, .&linistro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim tenha entendido e o faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em dezoito de Janeiro de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da Independencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Antonio Dttarte de, Azevedo. 

Chancellaria-mór do Imperio.-:- Manoel Antónt'o Duarts 
de Azevedo. 

Transitou em!~ de Janeiro de 1873.-André Augusta 
d~ Padua Fleury. . · · 

DECRETO N. 209Õ-DE 18 PE JANEIRO DE 1873. 

Approva a aposentadoria concedida ao Conselheiro Barllo de 1\lu,.. 
riliba, Descmbar_gador da Relação do Rio de Janeiro. 

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

Art. L o Fica apvrovada a aposentadoria conce«fida 
por Decreto de :19 de Abril de 1858 ao Conselheiro Barão 
de Muritiba, Desembargador da Relação do Rio de Ja
neiro, com as honras de Ministro do Supremo Tribunal 
de Justiça, e o ordenado de 3:000~000. 
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Art. 2. o São revogadas as :lisposições em contrario. 
O Dr. Manoel Antonio, Duarte de Azevedo, do Meu 

Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, a!!sim tenha entendido e o faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em dezoito de Janeil·o de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte. de Azevedo. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manocl Antonio Duarte 
de Azevedo. , 

Transitou em 22 de Janeiro de 1873.-André Augusto 
'de Padua Fleury. 

DECRETO N. 2096- DE 18 DE JANEIRO DE 1873. 

Approva a aposentadoria concedida ao Dt>stlmbargador da Re
. lação d~ Bahia. Manoel Libanio Pereira de Castro. 

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

Art. l. o Fica approvada a aposentadoria concedida 
por Decreto de 16 de Março de 1870, ao Desembargador 
da Relação da Bahia, Manoel Libanio Pereira de Castro, 
no mesmo lugar, com o ordenado que lhe fôr' devido. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O,Dr. Manoel Antonio Duarte de ·Ázevedo, do Meu 

Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em dezoito de Janeiro de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo seguitdo 
ila Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magesta~e o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de Ji,zevedo. _ . 

Chancellaria-mór do Imperio.-Míl't fi;~tb~ib :}J~;;,.teJ ~ . · .·. -... ·. 
de Azevedo. · '~ , ;.; . ,. 

Transitou em 22 de Janeiro de 18 ~·.-André Augusto · '·,;, 
de Padtta Fleury. ·. " · 

'\:~~ ("".~., Jl 

·: -~r_L'_;_;:;_'Y 



6 ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 2097- DE 30 DE JANEIRO DE 1873. 

Manda pagar pelo padrão monctario de 182~ o subsidio dos Depu-
tados e Senadores. -~ 

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

Art. L o O subsidio annual de 6.000 cruzados para os 
Depqtados e de 9.000 cruzados para os Senadores. mar
cado no capitulo·9; 0

, §§ 2. o e ~. 0 , das Instrucções an
nexas ao Decreto de 26 de Março de 182~, deve ser 
computado segundo o padrão monetario ·da época em 
que foram promulgadas aquellas instrucções, e pag,ó do 
principio da actuallegislatura em diante com a dil(eren-
ça do valor da moeda. · 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do 1\leu Con
selho, 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro. em trin-ta de laneiro de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da In-
dependencia e do Imperio. -

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoet Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 12 de Fevereiro de 1873.- André Au
gusto de Padua Fleury.- Registrado. 

Publi::ado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em H:i de Fevereiro de i873.-José Vicente 
Jorge. 

--···-



l.EGlSLAT IVO, ' 
DECRETO N. 2098 - bO l. o bE FEVEREIRO bE 1873. 

Concede isenção de direitos á estatua e mais materlaes Impor~ 
tados para o monumento que se pretende erigir ao poeta Gon
çalves Dias, na capital do Maranhão. 

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

Art. 1.0 E' o Governo autorizado a conceder isenção 
de direitos á es~atua, columna, pedestal e mais mate
riaes que tiverem de ser importados para o monumento 
que se pretende erigir ao poeta Antonio Gonçalves Di<ts, 
na capital da Província do Maranhão • 

.Art. 2.0 São revogadas as disposições em con
trario. 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, Se
nador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretarió de Estado dos Negocios da ·Fa
zenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em o primeiro de Fevereiro de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
lndependencia e do Imperior 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Chancellaria-mór do lmperio.- Manoel Antonio Duarte 
1 

de Azevedo. 
Trânsitou em :1.2 de Fevereiro de :1.873.- André Au .. 

gusto de Padua Fleury. 
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 

Fazenda em Hi de fe-v-ereiro de 1873.- José Severiano 
da Rocha. , · • 

·' 
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DECRETO N. 2099 -DO 1.0 DE FEVEI\EltlO DE l873. 

Determina que a Provlncla de Sergipe se limita. rã com a das Ala· 
gôas pelo rio S. Francisco até a sua fóz 'no oceano. 

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

Art. L o A Província de Sergipe se limitará com a 
das Alagôas pelQ rio S. Francisco até a sua fóz no 
oceano ; sendo os limites ecclesiasticos os mesmos que 
os civis, mediante accôrdo com a .Santa Sé. . 

Art. 2. • As ilhas existentes no leito do rio perten
cerão á Província, de cuja margem mais se aproxi
:n-.arem. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em contrario. 
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, :lo Meu 

Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em o primeiro de Fevereiro 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo se
gundo da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jocio Alfredo Corrêa de Oliveim. 

Chancellaria-mór do lmperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 8 de Fevereiro de 1873.- André Au
gusto de Padua Flettry.- Registrado. 
Publi~ado na Secretaria de Estado dos Negocios do 

lmperio em 10 de Fevereiro de :1873.- José Vicente 
Jorge. 
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DECRETO N. 2100 - no L • ng FEVEREtno nE 1873. 

Apr.rova a~ pcn~õcs concmlilias ao A !feres rcformauo do Exei·
·cito, Melchiàuc~ Marinho de Queiroz, e a D. l\!aria Clara lia 
Assumpção. 

Hei por Lem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da AssemLléa Geral: 

Art. t.• Ficam approvadas as seguintes pensões: de 
185000 mensaes, correspondente ao meio soldo de sua 
patente, c sem prejtüzo do da reforma, ao Alfci·cs re
formado do E-.ercito l'tlclchiades Marinho de Queiroz, 
invalidado em combate, concedida por Decreto de 6 de 
Setembro de 1870; e de 211$000 mensaes, sem prejuízo 
1o meio soldo que possa competir-lhe, a D. Maria Clara 
:la Assumpção, mãi do Tenente do Exercito Francisco 
Xavier de Araujo, morto em combate, concedida por 
Decreto de õ de Outubro de 1870. 

Art. 2.• Estas pensões serão pagas da data dos refe
ridos Decretos. 

Art. 3.0 São revogadas as disposições em contrario. 
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con

selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio ue Janeiro, em o primeiro de Feve
reiro de mil oitocentos setenta e tres, quinqllagesimo 
segundo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-ManoelAntonio Duarta 
de Azevedo. 

Transitou em 8 de Fevereiro de 1873,-André Au· 
gusto de Padua Fleury .-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em iO de Fevereiro de 1813.-José Vicenta 
Jorge. 

l'.l.RTii; 1. 2 
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'DECRETO N. 2101 - DO :1. 0 
DE FEVEREinO DE :187:J. 

Approva a pensão t'o1H~1~11i1la a D. Flora Lniza 1la Ct:nha 
Canalho. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se cxeéutc a 
Ilesohi<,;ão seguinte da Assembléa Geral: 

Art. l. • E' approvada a pensão, concelliua por De
::rcto uc 23 de Agosto de :1871, de M~OOO mcnsacs, sem 
prejuízo do meio soldo, que por lei lhe competir, a D. 
Flora Luizada Cunha Carvalho, viuva do Conselheiro Dr. 
João José de Carvalho, c mãi do Cirurgião-mór de bri
gada, Capitão do Exercito commissionado em 1\la,ior, Dr. 
João José de Carvalho, fallecido no Paraguay, de cho
lera-morbus, no acampamento de Villeta em 2~ de De
zembro ele i868. 

Art. 2.• Esta pensão será paga da data do referido 
Decreto. 

Art. 3." São revogadas a~ disposições em contrario. 
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do l\leu Con

selho, Ministro e Secretario ue Estado dos Negocias do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça cxecu ta r. 
Palacio do Rio de Janeiro, em o primeiro de Fevereiro 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo se
gunuo ela Indcpendencia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua 'Magcstade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Cha ncellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duart 
de Azevedo. 

Transitou em 8 de Fevereiro ue 1813.-André Augusto 
de Padua Flettry. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
Imperio em lO de Fevereiro de 1873.- José Vicente 
Jorge. 
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DECHETO N. 2i02- DO 1. 0 
DE FEYEI\ElRO DE 1873., 

neclara qnr. a p()nsão tlc r;oo réis íliarios, r.oHcetli!la pnr nr.
.nelo tle Hl de-1\lan:o tle JS'íO ao Cabo tle Esquadra do 8. 0 

corpo lle cavallaria •la guartla nacional dn lHo Grande do 
Sul, Afl'onso Eslcves tla Silva, deve cnlendercsc como con
cedida ao Caho de Es•Jnalll'a do mesmo corpo Affonso Este
ves de Oliveira; c approva o Decreto de 23 de Agosto de 
1871, que elevou a UOO réis diarios a JlCnsi'ío roneet\ida ao 
musico tln 7. o corpo de volunlarios tia palria .Jo:Hjllim Gon
çalves da ncsurreiç.ão. 

Hei por bem Sancdonar c Mandar que se execute a 
llesolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. 1. o A pensão de tiOO réis diario~, concedida por 
Decreto de iG de .l\larço tlc 1870 ao CaiJo tle Esquadra do 
tl. o corpo de cavallaria da guarda nacional do Hio Grande 
do Sul Alfonso Estevcs da Silva, c approvada pelo Decreto 
Legislativo n. 0 1772 de Hi de Julho de 1870, deve enten
der-se como coneedida ao Cabo de Esquadt·a do mesmo 
corpo AIJonso Estcves de Oliveira, conforme o Decreto 

·de 23 de Agosto de 1871, devendo esta pensão ser 
paga jcsde 16 de 1\larço de i870, data do primeiro 
Decreto. 

Art. 2. o A pensão de 400 réis diarios, concedida por 
Decreto de 17 de Novembro de 1866 ao musico do 7. o 

corpo de voluntarios da patria Joaquim Gonçalves da 
Resurrcição, c approvada pelo Dnc1·cto n." ·l't':H. de 28dc 
<\gosto de 1867, lica elevada a 500 réis tambcm diarios, 
em razão de ser ellc 2. o Sargcn to reformado do 20. o corpo 
de volunL1rios da patria, conforme se declara uo Decreto 
de 23 de Agosto tle 1871, devendo esta pensão ser paga 
dcs~de 17 de Novembro de i8U6, data do p1·imciro De
creto. 

Art. 3. o São revogadas as disposições em contrario. 
O Dr. João Alfrelio Corróa de O li vcira, do .!\[cu Con

:;ellw, Ministro c Secretario tle Estado dos Ncgocios do 
Impt~rio , assim o tenha cntcnú i tio c far;a executar. 
Palado do Hio de Janeiro, em o primeiro de Fevereiro 
de mil oitocentos setenta e lres, quiwjuagcsilllo se
gundo da lmlcpendencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua MagcsLat.le o Imperador. 

':i'· 
- '"·- =-- __ ...;.-
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Chancellaria-múr do lmpcrio.- IJlanoel Antonio Duarte 
de A:;evedo. 

Transitou em 8 tlr Fevereiro de 1873.- André Angitsto 
de Patlua J.-'/rm·y.- Hegistrado. 

Publicado na Secff~taria de Est:1do dos Negocios do 
Imperio em lO de Fevereiro de 1873.- José Vicente 
Jorge. 

DECRETO N. 2103- DO L• DE FEVEREIRO DE 1873. 

A pprova as pcnsócs coucetlidas, por Decreto de 6 de Setembro 
de 187Í, a Francisca Felicia de Souza Costa e outras. 

Ilt'i por hem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L o São approvadas as pensões concedidas por 
Decreto de 6 de Setembro de t87L a saber: de tSSOOO 
mensaes a Francisca Felicia de Souza Costa, viuva do 
Lo Sargento do H.~ batalhão de infantaria Vicente de 
Paula Pereira da Costa, fallecido no Hospital da Ilha do 
Ccrrito; de 21~000 mcnsaes, sem prejuízo do meio 
goldo que por lei lhe competir, a D. Anna Francisca 
das Dôres Gouvêa, viuva do Tenente do 12. o bata
lhão de infantaria Delfino José de Gouvêa, morto no 
combate do i. o de Outubro de i868; de 60~000, igual 
ao soldo da patente de Capitão, a D. Maria Felicia dos 
Santos, vi uva do Capitão de commissão do õ. o corpo 
provisorio de cavallaria da guarda nacional do Rio 
Grande do Sul Bellarmino Severiano dos Santos, fal
lecido em conseq"cncia de ferimentos recebidos em 
combate. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas da data dos mes
mos Decretos. 

Art. 3. o São revogadas as disposiÇões em contrario. 
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con

selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa-
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Jacio do Rio de Janeiro, em o primeiro (]e Fcvet·eiro 
de mil oitocentos setenta c tres, quinqungesimo se
gundo da Indcpendcncia e do Imperio. 

Com a rubrica ue Sua l\lagestacle o lmperaJor. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

C h~ nccl laria-mór tio Impcrio.-Llfanoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 8 de Fevereiro de 1813.-André Aúgusto 
de Patina Fleury.- H.egistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em iO de Fevereiro de :1873.- José Vicente 
Jorge. 

DECRETO N. 2i0í-DO L o DE FEVEllEIRO DE :1.873. 

Declara que a pensão concedida ao Alferes reformado João Zc
ferino de HoÍianda Cavalcànti, pai do Alferes em commissão 
José Demogenes de llollanda Cavalcanti, morto em cam
panlw, deve entender-se com sobrevivencia á mãi do dito 
Alferes em commissão. 

Hei por bem Sanccionat e l\landar que se execute a 
Resolucão seguinte da Assembléa Geral: 

Art.· L o O Decret()jiLegislativ~ n.o !Mi de HJ de Se
tembro de !866, na parte que approvou a pensão con
cedida ao Alferes reformado João Zeferino de Hollanda 
Cavalcanti, pai do Alferes em commissão José Demo
genes de Hollanda Cavalcanti, morto em campanha, 
deve entender-se com a clausula de sobrevi vencia á mãi 
do dito Alferes em commissão, nos termos do Decreto 
Imperial de 27 de Julho do referido anno, que concedeu 
a mesma pensão. 

Art. 2. 0 São revogadas as disposições em .Ç011ttario. 
O Dr. João Alfredo Corrêa de OJiirçir~,( do Méu ClOIJ• 

selho, l\linistro e Secretario de ESt(llf.O dos Negocios do 
I 
I• 
\I. 
\\ . 
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Impcrio, ~ssim ·o tcnln cntcmli1lo c faça executar. Pa
laeio 1lo Rio :lo Janeiro, em o primeiro do Fevereiro 
de mil oitomnto~ setenta e Lro'l, qninquagcsinto se
gundo 1la ln1l1~pcnlleneia c do Imporio. 

Com a ruhrica de Sua Magcstadc o Impcrauor. 

Joà(J Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chance! la ria-mór do Impcrio.-lllanoel Antonio Duarte 
de A-=cz'edo. 

Transitou em 8 uc Fevereiro de 1873.- André An
gusto lle Padua Fleury.- Hegistrauo. 

Publicado na SPcrctaria tlc Est'tldo llos Negocias do 
Impcrio em 10 ele Fevereiro de 1873.-José Vicente 
Jorgr. 

DECRETO N. 210;)- DE 8 DE FEVEREIRO DE 1873. 

Augmcuta os soltlos !lo~ olliciacs c praças do Exercito c Armada, c os 
: vcucimcntus dos·cni-pregíl(iós !lu Thcsouro c diversas repartições do 
1\liuislcrio da r az;;'iida. -

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

Art. L"Osofíiciaes e praças de pret do Exercito pcr
eeborão os soldo'l fixados nas tabollas anncx.as sob n. 0 ' i e 
2, guanladas :1s observações que as acompanham. 

§ i. o O soldo dos officiaes da Armada e das praças do 
batalhão naval e bem assim dos oHiciacs dos coqlos de 
saudc, culto c fazenda e llos machinistas fica augmentado 
com duas terças partes do soldo existente. 

~ 2." Fiea autorizado o Governo para igualar as van
tagens dos olliciaes do Exercito ás que ora percebem os 
da 1\larinha em comrnissões analogas, reduzindo, como 
julgar convonienli~, as di!Iercntcs denominações das 
meSlllJ S YJil la:j"L'IlS. 
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§ 3. o O augmento de que trata este artigo não poderá 
aproveitar aos officiaes que forem reformados por irrc
gularillade de conducta ou faltas gráves contrarias á 
disciplina militat·, na conformidade do§ 2. o do art. 4. o 

da Lei n." G.Hi de 3f de Julho de 1852, e do § 2. o do 
art. !). 0 da Lei n.o G~8 de 18 de Agosto do mesmo anno; 
competindo a estes officiacs o soldo marcado nas citadas 
Leis. 

Art. 2. 0 E' autorizado o Governo para augmcntar 
desde já os vencimentos dos empregados do Thesouro, 
Thesourarias de Fazenda, Recebedorias c Caixa da Amor
tização, e para simplificar o serviço destas Repartições, 
creando e supprimindo empregos, como julgar conve
niente, com tanto que de tacs alterações resulte re
ducção do f.essoal ora existente, c que o augmento não 
exceua de .JO% da dcspeza das actuaes tahellas quanto 
ás primeiras Hepartições c ao total da despeza do exer
cício findo quanto á ultima. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, Se
nador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
tenha entendido e o faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em oito de Fevereir:o de mil oitocentos se
tenta c trcs 1 quinquagesimo segundo da Indepcndencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Visconde do llio Branco. 

Chancellaria-mór do lmperio.-Manoel Antonio Dttarte 
de Azevedo. 

Transitou em 12 de Fevereiro de 1813.-André Au
gusto de Padtta Flettry.- Registrado. 

Publicado na Secret:~ria de Estado dos Ncgocios da 
Fazenda, em 12 de Fevereiro de 1873 . ....,.... José Severiano 
da Rocha. 
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TADELLAS QUE ACOMl'.\l'ili.\M O DECUETO N. 2lQ() DESTA DATA. 

N. 1.-Tabella do soldo dos o{/iciaes do Exercito. 

Postos. 
Marechal de Exercito .......•...........•.• 
Tenente General. .•...•................... 
Marechal de Campo ....................... . 
Brigadeiro ................................ . 
Coronel .........•........................ 
Tenente Coronel. ........................ . 
Major •..••...........•...•....•.......•.. 
Capitão ........•................•...••.... 
Tenente ou I.." Tenente ......•............. 
Alferes ou 2." Tenente ...•................. 

Soldo. 
500$000 
400~000 
300~000 
2406000 
200~000 
160~000 
:1.401)000 
!001)000 

701)000 
606000 

N. 2.-Tabella tlo soldo das praças de pret do exercito. 

Praças. 

Sargento Ajudante .....• 
Sargento Quartel-Mestre. 
L" Sargento .......... .. 
2. • Dito ............... . 
Sargento mandador ••••. 
Forriel. ..........••.... 
Cabo .........•••••.•.•. 
Anspeçada •..•..•••.•.. 
Soldado, inclusive o tra-

balhador ..•.....•.•.. 
Soldado, artifice ou c:m-

ductor .•••..•...•.•.. 
Mestre de musica .....•• 
Musico de L a classe .... . 
Dito de 2. a classe, ..... . 
Dito de 3. a classe ......• 

Artilharia. 
:l/)000 
:l~OOO 
~800 

. 8420 
~~200 
~320 
8200 
l;li40 

~12? 

M50 
lJ$200 
J$500 
~300 
8200 

Observafões. 

Armas. 

Cavallaria. 

ll$000 
l~OOO 
~800 
t'$fJ.20 

1$320 
t'$200 
1$HO 

• 
~:1.20 

Infantaria 
4J)OOO 
:li$000 
8700 
1$400 

8320 
$!50 
1:1.30 

~:1.:1.0 

:l$200 
~500 
8300 
8200 

Os voluntarios perceberão, emquanto forem praças de 
pret, mais uma gratificação igual ã metade do soldo da 
IH'imcira praça (soldado), segundo a arma em que ser
virem. 
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O;; volnntarios c r<'cmtados que, findo o seu trmpn 
de srrvi.;o, continuarem nas fileiras, com ou sem cn
gaj:nnenlo, perceberão mais uma gratificação igual ao 
soldo lia primeira praça,tamhem segundo a arma em quo 
St'f'Vi I'Cill. 

Os clarins, t.romhet~s, cornetas c tamhorcs-múres, 
fJHe forem mestres das respectivas bandas, vencerão o 
:"Oido tlr 2. • Sargento das armas a rpw pertencerem; no 
<'aso contrario o de Cabo. 

O" pifaro;;, tambores, cornetas, clarins e trombetas 
f rrão os soldos de Cabos de Esquadra da respccti v a arma. 

Os cspinganlciros, coronheiro.,, serralheiros, sel
l~iros, carpinteiros de sego, coehciros c fcnndorcs ven
cerão o soldo tlc soldado da respectiva armn. 

Os artífices tlc fogo perceberão o soldo de 2." Snrgen ti} 
tia reRpt'('livn arma. 

O hatalh:io de engenheiros pel'lence :i arma tle nl·ti
lllaria. 

Hio de J:mt>irn, em S t!t~ F'twrn>iro tle H~J:l.- Jligronrlr 
rio Rio Jfmnro. 

llECHETO N'. 2Wfi- DE ~DE Ff.YEI}Eir.o nr: HG:l. 

,\pprora a .<ipnscnt:trlori! conrcllicla :10 .Juiz dr: !:ir••irn .1• :lo 
•h~. SOII7.a Nuues Lima. 

II~i por hem Sanecinnar c l\Ian1lar que se ('.\crnte a 
nl'solu~ão seguiutc tia Asscmbléa Geral: 

Art. L" E' approvada a :~posentadoria concr•tlida tWr 
lkrrdtl de dezanove de Julho de mil oitocentos st•
lnnla e um, ao Juiz do Direito .João de Souz1 Nunrs 
Lima, com :ts honras de Desembargador P o onlt•nado 
qrw lht" compl'tir, seg-undo a:> disposições anferion·s ;'1 

Ll'i numero mil setecentos sc:::senta n quatro dt· Yilllt~ 
t' oi lo t!c Junho do mil oitocentos e sctc.nl:t. 

Art. 2." Ficam revo.~arl::ts as. t)i.;poslÇ&H:rm 'Cf!Ih,, .... 
trarin. " ,·f, 

O Dr·. l\lal1ol'l Anlnnio Bn~rlb tli~ AZI'Vcdo. do ;\l,•n . 
C:on.,t•lhu, l\lillislru ,. St t'f't•l:trit),\~lt~ E,f:;d,, til!'' :\t·:·(,c 

l' \. !~ l' E J. 
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cio~ d::J Ju~tica, assim o tenh::~ entendido e faça cxe
!'nl:lJ·. Palacio'tlo lHo de Janeiro, em oito de Fevereiro de 
mil oitocentos setenta c trcs, quinquagcsimo segundo 
da lmlepcnt!Pncia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

lJfanoel Antonio Duarte de A :e!'edo. 

Ch3ncrllaria-múr do Impcrio.-lJftmoel Antonio Duarte 
tlt~ A::r1·edo. 

Transi I ou em 12 de Fevereiro de 1873. - Antlré Att-
gu~to de l'atlna Flenry. ' 

DECRETO N. 2107- DE 12 DE FEVEREIRO DE 1873. 

Ap11rova as pen~õrs tliat'i:Js, conct>di.las por Decretos de 15 de 
lle7.t'moro de 1S71, ao '2.• Sargento do ;;o. o corpo <le volun
tarios da pntria .lustiniano Rodrigues d:l Silveira, e oull·os. 

III'i por bem Sanccionar r l\Ianilar l"fUc se execute a 
Rt•soluçJo seguinte da Assembléa Geral : 

Ar!. 1. 0 São approvad::ts as ~egnintes pensões diarias, 
C<Jllr·edillas por Decretos de H> de Dezembro de 1871, a 
saiHT: t.lt> scisct>ntos réis ao 2. 0 Sargento do 50." corpo 
~it~ volnntarios da patria Justiniano Rodrigues da Sti
Vl'Íl'a; tJp quinhentos réi,; ao Cabo de E~quadra do H. o 

ll:tlalhão de ini'::Jntaria Vitlal Gomes de Almcitla, ao 
An~pr('aLla do 1." de infantaria Martinho Jogé tlr S-ouza c 
ao Ampeçatla do 4.. o de infantaria .Manoel Casimiro dt~ 
Abreu; de rJnatrocentos róis aos soldatl0s dos 1. 0 e r,.o 
hat::Jlhõcs tle infnntaria Bernardo Paulo l\lauricio r 
Gonç1lo Borg-es t;nimarãcs, dos 39." c ~0. v corpos de 
voluntnrios da pat:-ia Antonio Haymunào da Silva c 
lhllhazar de Almrirb Brandão, da companhia de in
fantaria da Província de S. Paulo Antonio Isidoro, n 
dó t.• regimento de caYallaria lig-eira Ft·aneisco l'r
re i r a do C:trmo, todos impossihili tarlo~ tle proru r a r os 
mPifl~ d11 sua ~~~h~i,;tcncia, em eonicquencia Llt! f••ri
mvnto~ !'f't't·hitlo . .; em f"ombate. 
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Art. 2." Estas pensões serão pagas da da ta dos c i ta
dos Decretos de concessão. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em con
tr:trio. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de OI i veira, do Meu Con
SP.lho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palaeio do Rio de Janeiro, em doze de Fevereiro de 
mil oitocontos setenta e tres, quinc1uagesimo segundo 
ua lndependencia e do Impcrio. 

Com a ruiJrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corn1a de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio.-llfrmocl Antonig Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 18 de Fevereiro de !873.- André Au
gusto de Padua Flenry .-Registrado. 

Publicado na Sccrl'taria de Estado dos Negocios do 
Irnperio em 22 de Fevereiro tle :1.873. -José Vicents 
Jorge. 

DECRETO N. 2!08 - DF. 12 DE FEVEREiRO DE 1873. 

Apprnva as pensões concedidas, por Decretos de 2\Jde Fevereiro 
dO 1872, ao soldado do 32. 0 corpo de voluutarios da patria AI,_ 
tuiiio zcrcrino da Trindade, c outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar r1ue se execute a 
Resoluc;ão srguinte da Assembléa Gera-l : 

Art. L • São approvadas as scguin tes pensões, conce
di! las por Decretos de 2U de Fevereiro de 18i':!: de quatro
centos réis dia rios aos soldados do 32.• e n1.. • corpos de 
volunlarios da patria Antonio Zefcrino tia J:rjnrJadc e 
Candido Victorino Soares; c ele seisc<mtos I"éi~ tliario3. 
ao t..• Sargento do e'Ctincto u.• corpo pt·ov~~bHo:de, icl)r 
v aliaria da Guarda Nacional do Hi~ Gr~11dc 1!0 Sul Lau:... 
ria no Julio de Oliveira, os llnaes tqpos se tornaram inva· 
liLios em combate. '11., •. _ 
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Art. 2." Estas JlPnsões serão pagas da data dos citada;; 
JIC'CTI'los . 

. \ri.::." Fil'am revop::Hlas as tlisposiçõcs em contrario. 
o llt·. João Alfredo Corrf~a de Oliveira, do l\Teu Con

~clho, 1\tinistro e Secretario de Est:tdo dos Ncgocio!5 
do lmperio, a;;sim o tenha entendido e faça executar. 
l';ilario 1!0 flio de Janeiro, em doze de Fovcreiro dt~ 
mil nitocento~ setenta c tres, quinqnagcsimo scgum}o 
d;1 I tlll(' pemlcucia c do lln per i o. 

f:nm a rul1rica de Sua l\bgc~tade o Imperador. 

João Al{rcdo Corrêa de Olircira. 

Chant·ullaria-múr do Inrpcrio.-lllanocl.:!ntonio Duarlr: 
de A ::;ecctlo. 

Tran~i tnu em 18 ue Fevereiro de i8i3 .-André A"
(! listo de J>adw.t Fúmry .-Registrado. 

Puhlícado na Secretaria de E;.lado dos Negoeios do 
Jmperio l'lll '21 du }i'uvereiro de 187:}.-Jose· Yict·ute 
I O I' I]!'. 

H E C H. ETO N. ~1 O:l- n~:; 1:2 m; FEVEnuno m; 1873. 

Apprnv;t as pcusiíes 1liarias eoaccdidas, por »:~eretos 1lc 27 11!: 
!:-ide111hro dê 1Hí1, ao sol1ladu !lo f3. 0 batalh:lu rle infautari:1 
:llauricio Luiz Francisco Ferreira de Oliveira, c outros. 

II.:i por lwm Sanceionar c l\bntlar que se execute;; 
ni'~Ollll;;io ~eguinte da AssemlYléa Ger;ll: 

A ri. :l . n São approvl\clas ;!~ pcnsãc,; de IJUa t.ro:;nn I. os 
r''is cliario<:, concedidas por Decretos de '27 de Sctemhn~ 
dl' t87J, aos soldados rlo 13. 0 hat;ilhão de infilnl:Lria l\lau
ricin Lu i~ Francisco Ferreira deOtivcira, e tlos 2t:l'.", 3'!." 
r ii:t." rorpos tle volunlarios ela p:llria Viri:1to Gom,,..; 
l'arhcr·o, .l11ão Alves dos Santos ,, 1\lignd 1\lanoel do-; 
,\qjn,;, ns quae' liraram impu~~ibilitado.; de pron1r•~r 
1w·\t;~ de ,;uki~tcnl'i:L 



LECii~L\TIVO. 

Art. 2.'' Estas p:msões serão pagas da data dos citados 
lkerctos. 

A ri. 3.° Ficnm revogndas as dispo!<i~ões em contrnrio. 
O Br . .João Alfredo Corrêa de Oliveira, flo"l\lcu Con

•elho, Ministro c Scc~retario de Estado dos Negocios 
1lo l·mperio. assim o tenha entendido e fn~a executnr. 
Pa laeio do !tio de Janriro, rm doze de Fevereiro de mil 
oilocentns setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
lmlepcmlcncia c do lmperio. · 

Com a rubrica de Sua 1\lageslatlc o Impera(lor. 

Joilo Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mór do Imperio.- Manoel Antonio Duarte 
de A::eredo. 

Transitou em IR de Fevereiro de 1873.- André Au
gusto de l'tultta Flcury .-Hegistrado. 

Jluhlicatlo na Secretaria de E~t.ado tios Neg-ot:ios do 
1111 pt•r·io em 2:! de Fc·vcreiro de 1873.- José Yiccnte 
JOI'fjl' • 

DECRETO N. 2HO- DE 22 DE FEVEREII\0 HE :1.873. 

Autoriza o Governo a mandar admittir a exame das matcrias 
elo f.o auno ria Faculd:tdQ de Hireito do Hceifc o ouviutc 
All"ouso Odaviano Pinto Guimarães . 

. llei por lwm Sanccionar c 1\bntlnr qne se cxrcute a 
seguinte Hesolu~ão da Assembléa Geral: 

Art. 1. 0 E" autorizado o Governo para mandar au
miLLir a exame das ma terias tio L" anno dá Faeul1ladc de 
llireito do Recife o ouvinte AIIonso Octaviano Pinto 
Guimarães. 

Art. 2.° Ficam reYogatlas as disposições em contrario . 
.lo;io Alfn-do Corn'a de Olirnira, do 1111'11 Con~clho, 

~lini-<lro c Serrelariu de Eslauo dus Nt•gorius uu lm-
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pcrio, assim o tenh:1 cntentlitlo e fa0a executar. Pa
lal'io tlo Rio de Janeiro, em vinte e dons de Feve
rci r· o de mil oi tocl'n tos setenta e tres, quinquagcsimo 
segundo da Imlepenuencia c uo lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imparador. 

Jorlo Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mór uo Imperio.-.lllanoel Antonio Duarte 
de Azet·cdo. 

Transitou em 28 tlc Fevereiro tle i873.- André Au
gusta de Padna Fleury .- Registratlo. 

Publicado na Srcretaria de Estatlo dos Negocios do 
Impcrio em 5 de Março d.e :1.873.- José Vicente Jorye. 

-·-
DECRETO N. 2111- DE 22 DE FEVEREIRO DE 1873. 

Antori1.a o Governo n mandar ndmittir a exame das ma terias do 1. o 

<In no da Faculda.de de Direito de S. Paulo o ou viu te Al'thUI' Octa
'üno Braga. 

Hei por bem Sanccionar e l\Ianrlar <IUe se execute a se
guinte Resolução da Assemblt'•a Geral: 

Art. 1. • E' o Govr)rno autorizado para m:mtlar admit
tir a exame tia.~ materias do L" anno da Faeul•ladc do 
llircito de S. Paulo o ouvinteAr·thur Ot:taviano Braga, 
uma Yrz que se mostre devidamente habili lado em geo
metria. 

Art. 2.° Ficam r·evoga•bs as disposições em contrario. 
João Alfredo Corrêa de Oliveira, tio Meu Conselho, Mi

nistro c Secrelar·io de Estado tios Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faca exeeutar. Palacio do 
Hio d.c Janeiro, em vinto c (Íons tle Fevereiro tle lnil 
o i tocenlos sdenla c t.res, r1u inq uages i mo segundo ll:t. 
lntlcpendcncia e do linpcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestatle o Imperador. 

Jotlo Alfredo Cor,.êa de Oliceira. 



Chancellaria-múr tio Impcrio.-·JJfanoel Antonio Dúarte 
de Azevedo. 

Transitou em 28 de Fevereiro de 1873.- André Au
gusto de Padua Flcnry.- Hegistrado. 

Puhlicatlo na Secretaria de Esla<lo tios Nrgocios tio 
Imperio em 5 de 1\tarço de 1873.- José ricente Jorge. 

--
DECBETO N. 2112- DE 22 DE FEYEHEinO DE 18í3. 

Autoriza n r.o,·~rno a marular mlmillir a c~arne rias ma terias tio J. 0 

anno tia Farultlatlc de Direito do Hecire o ouliute Bernardo Antonio 
dt' i\it'IHlollt;a. 

Hei por hem Sanccionar r, i\Jand~r rpw se exrrute a ~r
guiu te Hesolnção da Assr,mhléa Geral: 

Art. L o E" o Gov<'rno autorizado para man<lar :Hlmi t
tir a exame d:1s mal crias do t.• anno rl:t Faculdade de Di
rritu do Recife o ouvinte Bernardo Antonio de l\l<'ndon
ça, uma wz l[UC se mostre tlevidamtmli~ habilitado i'lll 
!1 isto r ia. 

Art. 2.• Ficam rrvog-ari:Js as disposiçtirs em conlr ario. 
João Alfr.ndo Cont~a rln Oliveira, <lo l\lnu Con~f'lllo, Mi

nistro c Secretario de E~taJ.o rios Negocios <lo lmprrio, 
a~sim o tr•nha entendido é faça f'Xt~cutar. Palacio (!o 
Hio de .Tant•iro, em vintl' e <lous de 'F<'Vr'rf'Ü'O <lr mil 
nitoccntos srt.enta c trrs, quinqnagf'simo segundo da 
I ndr•prm.lenc ia e do I mperiu. 

Com a rnbrira <le Sna 1\Iagrstailc o Imperador·. 

Chanccllaria-múr uu Impcrio.-JJfmwcl Allfouio TJuarte 
de Azc1:rdo. 

Transiton em 2R ilf' Fl'H'rciro ue 18í3.- Anrld Au
r~nsto de l'adua Fleury.- Hcgistra1lo. 

Pnhlicatlo 11:1 S1'fTrtaria dr. E~tarlo dos Xeg-ocios do 
lmperio elll ;j de )!:ll't:o de 18/:L-- .JosJ l'iCt'llft' Jor:P'· 
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Jlbwla ro111ar par~ a aHtig-ui<l<Hlr tio 1\far:i,;tratlo o tPIIl[lO tlr ser· 
viçn prt•slatlo tlurant•• n g11erra Plll .I unta lle Ju.,li~u Militar. 

liPi por brm Samr.ionar r l\Iantlar qnr sr rwcutc a 
Rr.oolnção srguinlc ua Assrmblr•a Grral: 

Art. t. • St•r:'t conlatlo p~r~ a anl í.~niti:Jtln tio 1\t:t) . .d~
tratlo u l.t•mpo dt~ st•rviço prestado tlnrantc a guerra 
t'lll Junta d!' Justiça Milil:tr. 

Art. 2." Ficam revogadas as tlispo.;içiies rm con-
trario. · 

O D1·. l\lanod Antonio nu:-~rtc 1lP Azrvrtlo, tio l\lt'll 
Cun~rllto, Ministro~~ SPt~l't'Lario 1ln Esl:-~tlo dos NPgOt~io,; 
da .lnsl.ira, assim o tenha cntentlitlo c faça C'\ecutar. 
l':dacio tl~J Hio tlc .Janeiro, em o primeiro tlr l\larço dtl 
mil oilocentu,; setenta e Lrl's, I(UÍIHJUagcsimo segundo 
da lndt~pr•ndcncia c do Impcrio. 

Com a ruhriea tlc Sua l\Iageslatlu o Impera!lot·. 

llfmwl'l Antonio nuarle !11) A.: credo. 

Ch:lllrr!l:ll·ia-mt'lr tlo Impcrio.-llfnnorl Antonio JJurrrr,• 
tl1• Á ;:;t'l't'do. 

Tr:-~nsiton rm H tlr l\l:m;o tlc 18i:l.- Aurfrtl AnJus/o 
df l'adtut Flcur.IJ. · 

Publira!lo na St•crrlaria tlr Estado dos Nt'.!!:ocios da 
.li!O,Iit:a 1~111 ~ til~ \bn:•l tlc un::.- Awlrt' i\WJIISftl t!t• 
l'ttt!:w ['[,·u ~'!I· · 
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DECHETO No 21 l'l - Iló !." llE ~!AR' f; DE fH/:L 

Estabelcec varia:; uisposiçilC> rciatiYa:i :i ,1!ltipw>:.- ,;('~. r,;d. 
gislrados. 

Hei por bem Sanccion;~r e !\Iapr!a·· q::e :.• •'\.Ccnte a 
Resolução seguinte da Asscrnhlb fier;:d: 

Artigo unico. A lllatricula tios Uar:i~tr:JdPs será de 
ora f'fil diante feita ú vista das parti::.ipaçúe:; ;:u·i~~il!as ~o 
Supremo Tribunal de Justiça pe!:l Serretari;; d.1 Jnstiça, 
Presidentes d:L' Pro\'Íncias, Tlw:wnro Pnl•li;:o l' T;l~sou
rarias. 

§ J..o O julgamento da auti;:;uídade d<Js ftiagistrJdos, 
que exclusivamente compete ao Supremo Tnbunal de 
Justiça, prt'Valeced p:n·a todos og actos depenJenles de 
antiguidade, como o aecrsso, rrmoç;io Oil prnmoí~:i:o das 
e;nlrancias do:; Juizec; de Direito. • 

~ 2." Será contado na antig11ida.i,• ,;o:: :u;tuaes J1tize<> 
de~Dir~ito o tempo de efft>Giiru 1'\e:·,~ieio. que tHll Yir
tude do Ht. 3." do Decreto úc ~()de Dt'.~C!'thru de :1.630 
não I hrs ti ver sido conta do. 

§ 3. 0 O Governo pelos Ministerios da .Justiça (' Fa
zenda (J:lra as providencias nPcessarL;s para à rrnwssa 
regular rias participações exigidas nest() artigo. 

~ !~." Ficam revogados o arl. ;Lo do Dt>creto de 2Q,Jr~ 
Dezembro d<l :1.830 e quaesquer f!ispo.,iç:'le:> em con
trario. 

O Doutor· Manoel Antonio Dnarle de A7.(•Htlo, do ~leu 
Consr,J!Jo, 1\linis!ru e Secretario de Est:Jrlo dos Nq.~ocío,; 
ela Justiça, :J'sim o tenha entt·ndido !' f;;ç:t •·xr·cutar. 
Palacio 1lo Hio de Janeiro. em o primcil'o d·! !'il~rço 
dtl rnd oitocentos srtt•nta H trt's, quiiJ'jll:lgf'~.ili:f, "·'~:.•nndo 
da lydnpend,•nria e do lntperio. 

C•1lll :1 rnhri1·a dt Stw 1\l~gn,;l:tdl) o llllprt·adPr. 

ChancPI!aria-mór dolmpcrio.-"1lanld Antunio Duarte 
de A.zcvedo. 

Transitou e:n li di' Jtl:!'·çn dn 1H7:\.--· Andri J:~qu.•to 
de Padua Fleury. 

Publicado na :-\i'C!'t'L,ria dt' Es!adn do.' N1'gocios da 
Jus! iça I'Ill S d" 'L· I ~n il1~ !B';';;. -- A1ulu· :1 uç::~~o de 
['orfun p;,'U!'1J. 
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nECI\ETO :'oi. ~~ Ei- no 1." DE liAn~:o DE 1873. 

Antori1.a u Ct>Yeruo para determinar que seja aceito na Es
col:\ Central u exame de meeanica feito na de Marinha pelo 
t·itmlant .. llinnysio th Costa c Sil\'a. 

Hei pot· hem Sanccionar e l\fanllar que se execute a 
'eguinte Hesolução 1\a Assemhléa Geral: 

Art. L" E' autorizado o Governo para determinar 
que i'eja aceito na Escola Centrai o exame de mecanica 
feito na de l\farinlla pelo estudante Dionysio da Costa e 
Silva, o qu.1l deverá prestar naquella E;;cola o de astro
nomia, a fim de receber carta de Engenheiro geographo. 

Art. 2.• Fir;am revogadas as disposições em con
trario. 

João Jo't~ de Oliveira .Jun1lueira, do l\leu Conselho, 
l\tinistro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, 
as,im o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em o pr·imeiro de .Março de mil oito
r-entos setenta c tres, quinquagesimo segundo da lndc
rendencía e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magesladc o Imperador. 

Joiia José de Oliveira Junqueira. 

Chancr 11ari:l-m<'lr do lmpcrio.-Mmwel Antonio Duarte 
do Az:!iedo. -

Tran~i !ou nn >l Je Março de f873.- And1·é Augusto
de Parlaa Flnir!J. 

Publicado nPsta Srcretaria 1lc Esta'rlo dos Negocios 
da Guerra em 12 di' Março de 187:1. - N0 impedimento 
do Dircctor, o c:wre de Secção l~'rancisco Manoel das 
ChO}<!.O. 
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DECRETO N. 2llü- IJ() 1." IJE ~L\llljO IJE 18i:J. 

RclcYa a D. Yiccncia !\I~ ria Fencr c sua irmã a pcua t!t• JH'Cs
nipç~o em que ilh'.tHTcram. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
seguinte Hesolut;ão lia Assembléa Geral: 

Art. 1.• E' relevada a D. Viccacía Maria Fcrn~r c a 
D. Amelia Maria Carlota Ferrer, filhas do fallecido (~a
pitão Vicente Ferrr.r da Silva Lisboa e ur D. Maria Jose
pha de Mattos, a pena de prcscripção em fJilr incorre
ram, a fim de que lhes seja abonado o soldo de seu pai c 
o meio soldo de sua mãi, que não lhes foi pag-o, succe
dendo ellas á lllt~srna finada no gozo elo dito meio soldo. 

Art. 2. • Ficam rcyogadas as disposições em contra
rio. 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, Se
nador do Imperio, Presidrnte do Consr!IJO de 1\linistros, 
Ministro e Secretario ele Estado dos Negocias da Fazenda 
e Presidente do Trihunal do Thesouro Nacional, assim o 
tenha entendido e faça ext•t·ntar. P:Jl;Jcio do Rio de 
Janeiro, em o primeiro de 1\farço de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagesimo segundo da Indepen
dencia c do Imperio. 

f.om a rubrica de Sua Magestade o Imperador·. 

Visconde do Ri (I Brnnco. 

, Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Ttansi tou em 8 de Março de 1S.3.- André Augusto 
de Padua Fleury. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Fazenda em JO de .Março de 1873.- José Severiano da 
Rocha. 
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Auluriza o l;n,,·rnn a li! !n.l:ll' a•lmit!i1· a exame do primeiro anuo 
"'r!lif':~ ,1;, F:t<''!lli:"l" do !Uo de .laneiro o OUYintc José de 
l>trv:~PHl fol,·ntinu. 

!L•i por hem S1.llt~cion:1r c ~hndar qne se execute a 
srgniute i{(•soluçüo 1la AssemiJléa Geral: 

A! t. ! . o E' a utoriiado o Govemo para mandar admit~ 
tira ,·:,;:w){' d;~s materins do primeiro anno medico da 
FactlltlaJ•• do ttio de Janeiro o ouvinte José de Carvalho 
Tolentino, uma vrz quP Sfl mostre habilitado em geo~ 
metria. 

/nt. ~." Ficam I'tl\·ogadas as disposições ·r.m con~ 
tr:1 rit•. 

O Dr . .Jo:io Alfr·rdo CorrC·a t.lr Oliveira, do Meu Conse~ 
lho, 1\linistro e Secretario de E.;tado dos Negocias do 
lm perio, assim o tenha cntend ido e faça C'< e cu ta r. 
Palaeio do Bill <lP Janeiro, em o p1·imeiro de :Março de 
mi I oi toccn tos "eten ta e tres, quinquagesimo segundo 
1\11 lt!dcpPnrlcllcia e do Impel'io. 

Crnn :t rn brka d1~ Sua l\lagestade o Imperador . 

.Jo(lo Al(t·edo DJrrc'a de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio.-llfanoel Antonio JJnarte 
tle Azenedo. 

Tr:1n~i tou em W de l\larço de 1 ~73 .- And1·é .1ngusto 
de Parlua Fltiii'J/.-Registrado. 

PIJhlic:ulo na Sct~retaria de Estado dos Negocios do 
lmp~1i·_; l'líl l;l ck M:uço (IC t873.-José Vicente Jorge. 

···-.+-------



llECitETO N. 2118- DO 1." D~' )IAII!":o DE 187:1. 

Approva a pen:;f!o e:mcerli~la a D. Anna Alexandrina de Jesns, 
m~i 1lo Cirlla·;.:i~h-.\1\Ír di~ brigada Ur. Francisco .Toar[nim de 

· So:a?.a l'arai:m. 

Hr'i por br,m Snnecionar c l\11nclar que sn execute a 
Resolqç'io ~rQ"uinte da Asscmbléa Geral 

Art. I. o E' ôlpprovada a pensiio dr !10~000 mcnsaes, 
c0nr' dida por Dcr-rrto dr 3 rle Julho dr 18'2, a D. Anna 
Alex •n,lrin:l dr .lf'sus, miTi do Cirur~Zi:io-Mór df' br·igada 
Dr. Francisro Joarrnim riP Souza Parai~o, o qual fdleceu 
em consrquPncia rle molrstia adquirida em campanha. 

Art. 2. o Eqta pensão deverá ser paga da da ta do res
pectivo [)rcrcto. 

Art. 3." Ficam revogadas as disposições em con
tra rio. 

O Dr . .João Alfrerlo Corrêa rle Oliveira, do Mru Con
sclh", Ministro e Srcrrtario de E~tauo dos Negor~-ios do 
Imprl'io, assim o trnha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em o primeiro de Março de 
mil oitocentos setenta r, tres, quinquagcsimo segundo 
da Independcncia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. , 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmpedo.-JJ!anoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em t.Ode Março de 1813.-André Augusto de 
Pooua Fleury.-Reg-istrado. 

Publicado na s~cretaria de Estarlo dos Ne(\OCÍOS. do 
fmprrio r·m 12 ele 1\farço de 1873.-José Vicente Jorge. 



ACTOS DO I'ODEH 

DECHETO N. 2ltn- no L• m: ~tAI~~:o nE 18i3. 

Appruva ;1 pensão concctlitla ao 2. • Sargento refurmatlo do Ext•r
l'itu Manoel Euzchio. 

Hei por hem Sanccionar c Mandar que se execute aRe
solução seguinte da Assembléa Geral : 

Art. t.• E' approvada a pensão de 600 réis diarios, 
concedida por Decreto de 30 de Novembro de 18il, ao 
2.• Sargento reformado do Exercito Manoel Enzebio, o 
qual, em consequencia de fPrimento recebido em com
bate, ficou impossibili Lado de J)l'ocurar meios de sub
sis tencia. 

Art. 2. • Esta pensão terá lugar desde a data do cita
do Decreto. 

Art. 3. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu· Conse
lho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio tio lHo de Janeiro, em o primeiro de Março de 
mil oitocentos setenta e tr~s, quinquagesimo segundo 
da lndepcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Olit1eim. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em to de Março de 1873.- André Augllsto de 
Padua Fleury.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
I mperio em 12 de Março de 1873.- José Vicente Jorgr-. 



LECISLATIVO. ;H 

DECRETO N. 2120- Do 1. o nE ~rAnço DE 1873. 

Approva as p~nsõcs concr.dirlas ao Tenent~ honor ario do Exer
cito Ju·;tinl:ino Jo·;(: tle Souza e ao s'tltlarlo reformado do t.• 

· bat<~lh:lo rle iufautal'ia da l>uarrla Nacional da Côrte Lucas 
Fraucisr~o Guedes. 

Hei por hem Sanccionar c l\Iandar que se execute a 
Rrsolnç:10 seg-uinte da Asscmbléa Geral : 

Art. f. o São npprovadai: as sc.:!uintes pensões, conce
:Jidas por Decretos de 21 de Dezembro dr~ f.871 :de 't2;$000 
men~ae.;; ao Tnncnte ltonor:~rio do Exerr:i to Justiniano 
José de Souza, c de '•00 réis dia rios ao soldado reformado 
:lo 1. 0 haLall1ão de iufantaria ela Guarda Nadonal da 
:::r11·tc Lu•·as Franci~r;o Guedes, os quncs por ferimentos 
rccrhirlos em com !ta le lir:aram impossibilitados de pro
:urar meios de suhsistencia. 

Art: 2." Estas JWmõcs serão pngas desde a data dos 
citados Deerctos. 

Art. ;}.• Ficam rc\·ogaJas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Olivcira, do 1\leu ~Con
SPlho, 1\'lini,.:tro A Srcrctario de Estado dos Ncgocios do 
Irnperio, assim o t.t>nha rntrndido e faça executa r. 
Palacio do Hio de Janeiro, em o prünciro de Março de 
mil oi tocrn tos setenta e tn's, quinquagesimo segundo 
da Imlependcueia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua MagcsLalle o lmpcrildor. 

João Alfredo Corrêa de Olivl'ira. 

êhanéellaria-múr do lmperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo: 

Transitou em 10 de 1\larço de 1873.-André Augusto de 
Padua Flenry.-Regi~tratlo. 

Publicado na Srcrrt<~ria de Estado dos Ncgocios do 
Imperio f'Ill 12 de !Harço dr~ i8i3.- Jo.~r: l'ieente Jorge. 



DECRETO N. 2121- DO I." DE ~L\R\:o m: 18i:J. 

A;1prnva :1s pt'nsões cnncr•tli;l:r.; ao Capililo hnnorario do Exer
l'il;• Au~nsto Diniz Gnucahes, e a outro. 

Hri por b;-m Sancr:ionar c ~l:tnrlat· que se execute a 
Resolu:;ão s<'guintu da A.;sembléa Gt)ral: 

Art. Lo S~io approvadas as seguintes prn,õrs men
s~rs, concedidas por IJ"rri'los de ::20 de Sctembt·o de 
{871, a sauer: tiP íi060J() ao C·lpitão lwnorario do 
Exercito Augustu DiriiZ Gonç;~lvc~, em attPnção aos 
relevanles serviço.1 que pn·stou na guerra d11 Paraguay 
e ao estado a que ficou reduzido, em consrqurncia de 
ferimPnto recl'bido em combate; e de 30,)0(]0 ao 
Capitão do ;v batalhão de artilharia a pé Aristitlcs Ar
minio Guaraná, pelos rl'lcvantes serviços que prestou 
na guerra elo Paragu:~y, c por ter pcrtliJo a mão di
reita no ccnPbatc de 21 de DPzembro de 1868. 

Art. 2. 0 Estas pensões serão pagas da _data dos ci
tados D·cretos. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposiçües em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa rle Oliveira, do Mru Con
selho, Mi11istro c Secretario de E;;tado dos Negocios 
do lmperio, assim o tenha ente11dido e faça exewtar. 
P:1laeio do lho de Janeiro, em o primeiro de Março 
de mil oitocentos setenta c tres, quinquagesimo se
gundo da Indcpendcncia c do lmperio. 

Com a rubriGa ele Sua Magestatlc o Imperador . 

.JeiTo Alf'redo Corn:a de Oiil'eira. 

Chanrf'! bria-mór do Imperio.-111anocl,1 ntonio Duart,, 
de Azr'rrdo. 

Trnn;itou rm HJ de ~brço de 1Hi:J.-André Augusto 
de Padua Fleury.-Heg-lslr.;do. 

P11hlic:ltlo na Sel'retaria d,· E~t:-~do tios N~ogociog do 
Imrerio em 12 de Março ue i87:3.- José hcaute Jorge. 



N~r.l\ETO N. ~122- Do 1." nr. ~r.\IIi]O nr, 187:3. 

Appmn aq pPnsiit•s eon~f'ditl:lS :w f:aho di' "''fllatlra J'l'for
lllado do '10." corpo 1lt: volunt~rios •la pat1·ia .lllt'IIIH!ino ,Jost\ 

· Za•·.arias ~lai.1 c ;w soldado tlu 1." corpo <k cavallaria da Guar
d:t ~acioaal t!o llio Grande tlo Sul Galdino F•:rreira Braga. 

lii'i por IJem Sanccionar c 1\landar que se execute 
a Ht•soluç:io st•guinle tia Assemblóa Geral: 

1\ rt. I." São approvatL!s as scg·uinlr~s pcn~ões din
l'Í:ts, ~.on<~t·dirlas jliJI' Decretos rln 8 de Novembro de 
1Rii; a saber·: de !'iOO réis ao C:liJO de Esquadra re
formado do '1Ü. 0 corpo de voluntarios da patr·ia Jucnn
dino Jos{) Zacarins .Maia; e de t.~,oo r(~is ao soldado 
elo ·L" <:orpo de r.avallaria ua Gnarda Nacionnl do 
Hio Grand1' do Sul f1aldino F<:rn'ira Brag·:1, os quacs, em 
conseqllPJlt:ia d1~ fet·irnentos n~cehidos em comiJate, fica
ram impossihililndos de procurar meios de subsis-
l.cncia. " 

At·f. :L" Estas ponsile.';:;;priio p:1gns tl.1 dn La do); citados 
Dc::rctos. 

Art.. ::.o Ficam revogadas ns disposições em con
trario. 

O Dr. Jo:io AlfrPdo Corrr~a r),• Oliveir:J, do ~Icn Con· 
srlho, l\iiHistro e St)CI'elario dP Estado dos Negocios dO 
Imperio, a~sim o lenlln entendido e faça n"Xrentar. 
Palacio do. Hio de Janeiro, rm o primeiro d1~ l\larço 
de mil oilocr·ntos sdi'H!a n li'I'S, quinq11agcsilllo se
gundo da Inrlepeudt•Hcia c tio Jmprrio. 

f:om a ruhrica <le Sua J\T:lgcs!a<le o Irnprratlor. 

Joiio A1{rrdo r:orn:rt dt~ Olii'Pim. 

Ch:mr~rllaria-múr <lo Impcrio .-Manol'l Antonio JJurtrte 
de A:ecl'do. 

Transitou em fO de :Marro dí' 1R7:!.-Andrd An
gnsto de Parlun Pfl'llry.-Hcgi;.;trado. 

PuiJlirarTo 11:1 S0 t'!'etaria <Ir' Esi:Jtlo dos N·,~~orin~ do 
JmpPrio <"ll1 ·I~ dp Mart~o de Hl7:1 .-.Tus/ fil'f•nft• Jnrql'. 

i: ----
l'lP.lT I. 



ACTOS DO I'ODER 

DECRETO N. 2123 - DO 1. o DE ~L\RÇO DE 1873. 

Approva as )Jcnsõcs conccllitlas ao Cabo de Esquadra refor
mado rio 4i." coqw rlc volnnlarios lia palria Del:mnino 
Anlonio Alves, c. ao soldado reformado do \J.o halalhão de 
infanlaria Fcrna!lllo Francisco José Guilherme. 

I 

Hei por bem Sanccionar e 1\landar que se execute 
a Hesolução seguinte da Assembléa Gl:lral : · 

Art. L o São approvadas as pensões diarias conce
didas por Decretos de :H de Janeiro tlc 1872 : ele 
tiOO réis ao Cabo de Esquadra reformado do 4~. o 

corpo de volnntarios da patria Belarmino Antonio 
Alves; de !~00 rs. ao soldado reformado do 9. o Lla
talhão de infantaria Fernando I<rancisco José Gui
lherme ; os qnaes, em consequencia de fel"imentos 
recebidos em combate, ficaram impossibilitados de 
procurar os meios de subsistencia. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas da data dos ci
tarlos Decretos. 

Art. 3. o Ficam t·evogadas as disposições em contrario. 
O Dr. João. Alfredo Corrt~a de Oliveira, do l\lcu 

r:onse lho, 1\linisl.ro c Secretario de Estado dos Negocias 
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio rlo Rio de Janeiro, em o primeiro de l\larço de 
m i I oi lorcntos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da lndcpcndcncia c do Imperio. ' 

Com a ruhrica de Sua 1\Iagestadc o Imperador . 

• Toiio Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chnneellaria-múr do Imperio.-Jilanocl Antonio Dum·tr 
de Azevedo. 

Tran~itou em fO de l\Iarço de l87J .-André Augusto de 
Padua Flwry .-Registrado. · 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 12 de Março de 1873.- José Vicente Jorge . 

..... 



DECRETO N. 2121- DO L. Di M.\RÇO DE 1873. 

3, . ., 

ApproYa a pensão concedida ao soldado reformado Firmino 
Soares de Moraes. 

Hei por bem s~nccionar c l\lanrlar que se execute 
a Resolução seguinte l.la Assembléa Geral: 

Art. L o E' approvada a pensão de 400 rs. dia rios, 
concedida por Decreto de 2l'S de Setembro de 1872, 
ao soldal.lo reformado Firmino Sbares de l\loraes, o 
qual, em consequcneia de ferimento recebido em com
bate, ficou impossibilitado de procurar os meios de 
subsistencia. 

Art. 2. o Egta pensão será pa:la da data do mesmo 
Decreto. 

Art. :.!.° Ficam revog-arias as dispo:;ições em contrario. 
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, 1lo Meu Con

selho, l\linistro c Secretario de Esta1lo dos Negocias do 
I mpcrio, assim o tenha entendido c faça cx.rcu ta r. 
Palacio do Rio de Janeiro, em o primeiro de l\larço rl1~ 
mil oitocentos setenta c tres, quinqua~esimo segtÍmlo 
da Indcpendeueia c do Iuiperio. 

Coma rubrica de Sua l\lagcstarle o Imperador. 

Jotlo Alfredo Corràt de Olict!Ínt. 

Chancrllaria-mór do lmpcrio.-.lllanoel Antonio Duarte 
de Azccetlo. 

Transitou em 10 tle l\larço de 18i3.-André An_qnsto ele 
Padna Fleury. - Registrado. 

Publicado na Secretaria de Esta1Jo dos Nel!ocios rio 
lmperio em i:Z de l\Iarço de 187:J.-Josli ViCl'ÍÍte Jorge. 



,\t;TU~ IH) I'OJIEII 

DECBETO \. :!1~:;- DO L" lJE :'tlAI\I_:tl lH: 1l:)í::. 

Apflrova as fH~nsüt•s •·oneetlitlas, por ll•:netos tle 27 tle \\lar1:o 
th: 1SJ::!, ao Caho tle Esl(uaura do 16. o batalhão de inl'antaria 
Jorge Yicira de Lima, c a outros. 

Hei por bem Sanccion3r c 1\IanLlar que se cx.ceute 
a Hcsolnção seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. i." São approndas as seguintes pcnsões'<liarias, 
concedidas por Decretos Lle 27 de 1\larço !lc 1872: tlc 
tiOO réis ao Cabo tle Esquadra do HL" l1atalhão de 
infantaria Jorge Vieira 1le Uma, e de hOO róis aos 
soldados 1lo Hl. o, Hi." c 18. o batalhões de infantaria 
l\lanoel Eloy da Cruz, l\lanoel Joaquim de Sant'Anna e 
Antonio l\lanoel dos Santos, tudos impossibilitados ue 
proc.urar meios de sulJsistcncia, por causa dos ferimentos 
recebidos em combate. 

Art. 2. o Estas pensões serão pa;,;·as da da la dos e i tadus 
Decretos. 

A1:t. 3. o l"icam revogadas as lli:;posi1;ücs em con
trano. 

O Dr. João Alfredo CuJT•~a de Oliveira, do Meu Con
sellJo, Ministro c Secretario de K;ta!lo !los Ncgocios do 
Impcrio, assim o tenha enlcnuillo c fa~a executar. 
Palacio do Hio de Janeiro.., em o primeiro de l\Iarço de 
mil oi loecn tos setenta c trc~, quinquagesimo segundo 
da lntlcpenllcncia c (]O lmperio. 

Com a rubrica ue Sua 1\Iagcslallc o lmperauor. 

Joiio Al{l'cdo Cm-rea de Olivcim. 

Chanccll~ria-mór <lo lm perio.- .lllanocl Antonio Du1tl'lc 
de Azevedo. 

Transi ton em 1.0 de 1\Iarço !I e H:\73. -André Atr!JIISlo 
de l'adua Flcnry .- ltegistra\lo. · 

Pnhlicatlo na Secretaria de Estado dos Ncgocios do 
lmpcriu em I::! de Mar•:, de ltlJ:J.- Ju:;cf Vicmlc Jor!fl'. 



J7 

Appi'Ova a f"'núo concetlitl~, repartid:unente, a n. l'nulencia 
;"a ria Soare> c JJ. Cauthiilia Soares Louzada, mãi c irm:·, tio 
lina•lo Capir.:·w 1lo 10." corpo pruvisJrio dt~ guardas uacionacs 
llciualdo Soares Louzada. 

tlt'i por· IJCra ~ant.:cin11ar e Manrbr que se exe:::ulc a 
Hesolll(<to sr·gui11te da Assellt!Jiéa (jurai : 

1\et·t. 1." E' approvarb a pensão de liO;)OOO mensaes, 
coucedida por Jlecreto de :.!Ode Agosto de 1R71, rcprrr
titlamente, a D. Prudcuda l\lada Soares r O. Canthi
dia :::loares Louza1la, m:li e irmã do Capilto do iO. • 
wrpo provi~orio de guardas nacio11ans Reinaldo Soares 
Louzada, f a llet.:itlo de mulestia adrJ uiritla em campanlra. 

Art. 2." Esta pensão será paga Lia data do citado De
creto. 

Art. 3." Ficam revogadas as tliSIJO.-dt.~üe.~ em t.:on
trariu. 

O Dr. .João Alfredo Corr,~a tle Oliveira, do l\leu Cou
,clho, ~linistro e Secretario de E~tatlo dos Negodos do 
lmperio, assim o tenha cutendi<lo c fa1;a executar. 
Pa!Jeio do Hio de Janeiro, em o primeiro de l\larço de 
mil oitocentos setenta c trcs, IJUinquagesimo segundo 
tia Iudepeudeucia c do Imperio. 

Com a rubrica rle Sua l\Iagestatle o imperador. 

Joü9 Jl{rcdo Corrc'tt de Olircil"ll. 

Clrancnllaria-múr tlu lmperio.-.Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transi lou cru iO de 1\Iarço de 1813.- André Augn.slo 
de l'adua Fleury.- HegistraLio. 

Publicatlo na Secretaria de Estado do~ Nr::gocios do 
Imperio em 1:? de 1Uan;o de 107:3.- José Vicente Jorge. 

-4--""~-- --



38 Af.TOS DO PODER 

DECRETO N. 2127 -Do L 0 DE MARÇO DE 1873. 

Approva as pensões concedidas a D. Francis<'a Lopes Leite Pe~ 
reira, viuva do Vice-Consul port11guez em Assumpçno José 
J\laria J.eitc Pereira, e ao 1. o Cadete do 1.5. 0 batalhão de int'an· 
taria 1\ulino l'orfirio. 

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

Art. 1. o São approvatlas as seguintes pensões, con~ 
cedidas por Decretos de 1~ tlc Sctrmbro ele 1872; a saber: 
de 2:4001)000 annuaes a D. Francisca Lopes Leite Pc~ 
reira, viuva do Vice-Consul portuguez em Assumpção 
José Maria Leite Pereira, etlc lt.OO réis diarios ao 1.° Ca
dete do 15." !Jatalhão de infantaria Rulino Porlirio, o 
qual, em consequcncia de molestia adquil'ida em cam
panha, ficou impossibilitado de procurar os meios de 
subsistcncia. 

Art. 2. 0 Estas pensões serão pagas da tlala dos mesmos 
Decretos. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposiçõe~.em contra
rio. 

O Dr. João Alfrrdo Com!a de Oliveira, tlo·l\leu Con
l'clho, l\linistro c Secretario ue Estado dos N~gocios <lo 
Irnperio, assim o tenha cntcmlitlo e faça 'e"<ccutar. 
l'alacio do ll.io tlc Janeiro, em o primeiro de Março ue 
mil oitocentos setenta c trcs, qninquagcsimo segunu(} 
tla Imlcpcmlcncia e tlo Imperio. ' 

Com a rubrica de Sua Ma·gcstatle o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-múr tlo Iml)Crio.-Manoel Antonio .Duàr:te 
de A.:evedo. · 

Transitou em lO uc Março de 1873.- Artdl'é '.í!Úgusta 
de Padna Fleury.-Hegistratlo. ~ · 

Puulicatlo na Scerctaria tlc Estado dos Negocias <lo 
Impcriu em f.2 tle l\larço de l8i3. -José Vicente Jorge. 



LEnBLATIYO. 39 

DECfiETO N. 2128- no l. o DE MARÇO DE 1873. 

Approva a' pcnsõtJ,, conce!lhla~ por Decretos de 31 de Janeiro de 
1~72, ao Cabo lÍe Esl(uadra do~.· corpo de cavallaria lia Guarda 
Nacional da Provinda llo lHo Granlle do Sul l\Iauocl Antonio 
da Silva, c outros. 

Hei por bem Sanccionar e :Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assem!Jléa Geral: 

Art. L o São approvadas as pensões, concedidas por 
Decretos 1le 31 de Janeiro tle 1872: de üOO réis dia
rios ao Cabo de Eqqu:tdra do 8. o corpo de cavallaria 
da Guarda Nacional da Província do B.io Grande ,do Sul 
1\lanoel Antonio da Silva; de 400 réis diarios aos 
soldados, do Hi. • batalhão de infantaria Manoel de Jesus 
Mattos, do r~2.• corpo de voluntarios da patria Leopoldo 
Antonio de Barros e da companhia de operarios mili
tare" do Arsenal de Guerra da Província de l\lato Grosso, 
José Eugenio da Silva, os quaes ficaram invalidas, em 
consequencia de ferimcn tos recebidos em combate. 

Art. 2. • Estas pensões serão pagas da data dos citados 
Decretos. 

Art. :L • Ficam revogadas as disposições em contra
rio. 

O Dr . .João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Est1do dos Ncgocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
P:Jlacio do Rio de Janeiro, em o primeiro de l\Iarço de 
mil oitocentos setenta c lres, quinquagcsimo segundo 
da Independcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l'tlagestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Impcrio.-Manoel Antonio Duarte 
de A=evedo. 

Transitou em iO de l\Iarço de 1873.- André Augusta 
de Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncg-ocios do 
Imperio em 12 de l\lni'ÇO de 1813.-José Vicente Jorge. 

_, ... 



.\I,T!IS 1111 l'll!IF!\ 

Appl'0\':1 :1 pens:ir. !'01\:'Ptli•l:! :tOT<'II''IIlP lionor:II'ÍO ''" rxl'\'('.ilo 
.l11:\l, IJPilt'ltwin tia ~il\'a l':ulla. 

Hei. per bem S:mrcionar c 1\I;Jn,J:lr rpw se rx.t'cutc a 
I\t·~oln,;.:ío sPp;uintc da A~selll!Jií:a G1:ra! : 

Art. L" E' approvada a JWn~:\o tlr, !1~,\000 nwns:1ro, 
conePdidr~ por Jkert•lo de ~ d0, St:l.cmiJrn tlc 1B72, 
ao TcnPnlc ltonot·r~rio tio Excreito Jo:lo Dnoclrrio tla 
Silva Paula, o qnal, em r·on,;rqtwnria de ft:rimrnto rc
uhiclo em r.omhatc, lic.on impo,sibilitatlo tk pror:nr:~r o.~ 
meios dn sn:1 r,uh,i>'lrneia; 't:ntlo :1 nwsma pensão cqui
Y:tlentr ao soldo da respccliYa patente. 

Art. 2." E~ la prmão será pa.~·a da r! ata do citado De
rreto. 

Art. 3." Ficam revog-adas as tlispfJsiçi"irs rm contrario. 
O Dr . .João Alfrrrlo Ct1rda tlr Oliveira, tlo l\Iru Con

selho, Mini,;t.ro c Secretario dn E~tat!o dos Ncgücios do 
lmpcrio, assim o tenha enlcnditlo l' L10a rxer.uta1·. 
Pal;1cio do lHo tlc Janeiro, em o primriro de l\farço tln 
mil oitocentos setenln r l.rcs, fJUÍil<Juagesimo s('gtlnllo 
da lndeprndenci:t e tlo lmperio. 

Cóm a ru!Jriea de Sua J\bgeslatle o Imperador . 

.Tuiio Alfredo Corn1rt de Olinâra. 

f:h~ncrllaria-múr tlo Imperio.-Jilanoel Antonio Dnarlt~ 
de Azevedo. ' .. 

Transitou em IO de l\larço de 1873. ____. .1lndré Au.qu.~t o 
de Parlua Fleury.-Rcgistrado. , 

Puh\icado na Seerrtaria de E!>tatlo do~ ~C,'!QCios t1o Im
JlCrio em 12 de Março de 187:l.- José Vicente .Torgc. 



l.Rt;!.~f.ATIYO. 

DECRETO N. 2t:l0 - DO L" DE ni.\RÇO DE 18i:L 

Approva as pcmúcs concedidas, por Decreto de 29 de F~vcreiro de 1872, 
a [). Porliria ~la ria de Guimarães Bastos, mãi do Tcueu te de ,·o
luntarios da pa ria )ianoel Jucundino Guimarães Bastos, e a D Flo
rentina Alvrs Cmrnar;irs de Abreu, mai do 2. o Tenente do 2. 0 bata
llri!o de artilharia Jo.1o Bento de Abreu. 

JJpi por IH'lll Sancrionat· e 1\landar que se cxcculr a 
Hcsoltn;ão sPgninle da As~cmbléa Geral: 

Art. L" São approv:Hlas ag seguinte~ pcmões, ronr-c
didas por Derrt~lo de~!} de Fevereiro de 1872: 1le 42500) 
mens:ws, ir; na I ao sol tio da pa leu te de tt•nrn te, a D Por
li ria Maria de Guimarães fl 1St.os, mãi do Tenente de vo
lunlarios da palria 1\Lwoei.Jucunrlino liuimarãe~ fl1slos, 
fall1•cido t'lll cou.;;e.pwneia d~~ ferim1~ntos ret.:ebidos em 
comb:tle ; c de 18 1~00 l lllt~nsws. sem prcj uizo tio meio 
soltlo .. q:w lhe competir, a D. Florentina Alves Guima
rães de Abreu, mãi do~." Tenente do 2." batalhão de 
artilh:.tria Jo:io B:~JJiü de Abreu, atldidoao L o regimen
to de arlilllaria a cavallo, c que fallecêra em eonse
IJUCncia d{•. feri mcntos rer,cbidos na campanha do Parar 
gnay em W deJulhotle·:18GH. 

At·t. 2." Estas pensões serão pagas da data dos rita
dos Decretos. 

Art. :J. o Ficam revogad:1s as disposições em con-
1r:~rio. 

O Or. JoJo Alfredo CflnC•a de Oliveira, do Meu Con
selho, Minislro e S1•crelario de E..;tado tios Negocios do 
lmperio. as.-;im o lt~nha cnlf'tlllitlo e faça execular. 
Palario do llio dn J·tneiro, em o primeiro de l\larço dr) 

mil oitocrnlos selt'nl:t e tres, quitHpiagesimo seg-nndu 
lia lndt•pewlc•ncia e tio lmperio. 

Com a rubrica de f'ua l\lageslade o Impera1lor. 

Joilo Alfredo Corr·t:a de Oliveira. 

Chancrllaria-mt'ir do Imperio.- Jlfanoel Antonio Duarte 
·Te A::;eDedo. 

Transitou em 10 LI r; ~Iarço tlc 18i3,- André Att!Jitsto 
de Parlua Fleury. -l1cgtstr<lllo. 

Publicado na Sl'rTclaria de Estado dos NogóCios' tlo 
lmpcrio em I~ de Marr,o de i87:l.-Jo.~r: Vicentt' .Torrr. 

--·-·~--·· 
P.urn: '· n 

, :. r'l. 
---~~--



!r2 ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 2131- DO L" DE MARÇO DE 1873. 

Approva as penslles concrdidas por Decretos de ~O de Novembro de 
1872 a D. Francisca Thcreza de Oli1·eira, ~iuvo do LJr. Joaquim 
José de Oliveira, e ao Cabo de Esquadra reformado do CJiincto 4ti. 0 

corpo de voluutarios da patria Francisco José Rozeudo. 

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

Art. t. • São approvadas as pemõcs concedida~ por 
Oecr·etos de 20 de Novell)brp de 1872: de t :0006000 
annuaes a D. Francisca Thereza tle Oliveira, ,-inva 
do Dr. Joaquim José de O li vei r a, em a I tenção ao~ rei e· 
vanlcs ser· viços po1· e~ te prestados; de ãOO réis dia rios 
~o Cabo de E~q uadra reformado do ex ti neto 46. • Ctli'PO 
tle volunlarios da patl'ia Francisco Jo>é Howtlllo, o 
qual, e 111 conseq uenc ta de t'erimen Los recl•bidos em com
bate, licou impossilJilitado de procurar os meios de !'Ub
sistencia. 

Art. 2. • Estas pensões serão pagas da data dos res· 
pectivos Decretos. 

Ar·t. 3." Ficam revogadas as disposir,:ões em con
trario. 

O Or.,João Alfredo Conêa de Oliveira, do MPu Con
selho, M111istro c Secretario de Estado dos Negoeio~; elo 
lmpcrio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em o primeiro de Março de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagrsimo segnnilo 
-:13 lm!Ppendrncia c <lo lmprrio. 

Com a rubrica li~ Sua Ma~;estade o lmpcr:ldor. 

João Alfredo Corrêa de Oli1;eim. 

Chancellaria-mór do Impcrio.-Jlanoel Antonio Dual'te 
de Azevedo. 

Transitou em W de Março de tRn.-Andi·é Angusto de 
Padua Flenry .-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios {lo 
Imperio em 12 tlc Março 1ld873.-José Vicmte Jorq~. 

·--~~-~,--



l.EGISLA'fl VO. 

DECRETO N. 2132- DCI L 0 DE ~IARÇO DE i873. 

Declara tjue a pensão de 36~000 meusae~, concedida por De
creto de 26 de llfalo de 1839 c approvarla pelo de n.• 1712 de 9 
de Outubro do mesmo anuo, deve entender-se conferida 
ao Alfe1·es Secretario do 48. o corpo de voluntarios; da patria 
.João Pereira Maciel Sobrinho e n<lo .José Pereira Maciel So
brinho. 

H·)i por hem Sanccionar c l\Iandar que se execute 
a H c sol nção seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. t.• A pensão 1lc 36/>000 mensacs, concctlida por 
Decreto de 26 1Je 1\laio de 1869, c approvada pelo de 
n. o f7!f<J! de 9 de Outubro !le t869, deve entender-se 
conferida ao Alferes Secretario do 48. o corpo de vo
lnnt<trios da ~l<tlria João Pcreir·a .l\lacicl Sobrinho, c 
não José Paeira l\l1eiel Sobrinho, como se declara no 
Decreto de 22 de M do de 187~; sendo esta pensão 
}a.~a dcsdr~ 26 de Maio de 18()!), d:1ta do primeiro dos 
ci lados o.~crctos. 

Art. 2. o Ficam revogadas ns disposiçues em con
trario. 

O Dr. João Alfr·edo CotTt~a rlc Oli\'eira, do M1•u Con
st>lho, Mtnistro e Secretario de Estado dos Negocios 
tio lmperio, as~im o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeit·o, em o primeiro de Março 
de mil oitocentos setenta c trcs, quinquag-esimo se
gundo da lndependencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o lmpet·ador. 

João Alfredo Corrt:a de OHveira. 

Cll'lnccllaria-mór do Impcrio.-lJfa'noel Antonio Duartl' 
de Azevedo. 

Tl'ansilou em 10 de Março de -18i3.-André Augusto 
de Padwt Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
lmperio. em 12 de l\fan:o de 18n. -Jo.~r Vicrnlc 
.lorqe. 

. ...,.._ 



AGTOS DO PODER 

DECRETO N. 2133 -no Lo DE ~1.\R\iO DE l8n. 

llcclara que a pcrF.:ío eoncctlifla ao Caho fie Esquarlra do 2i. o 

corpo de voi!Hllarios da patria .João Lins Po•n•.r.1, rleve en
teuflcr-<t~ conferida ao Cabo de Esquadra tio mesmo torpo 
.loao Lino Pereira. 

Hei por bem Sanccionar c Man•lar que se exccnlt~ 
a Hesolução seguinte da Assemblóa Geral: 

Art. i." A Pensão de riOO rf•if, <Harios, concedida por 
Hc'reto de 10· tlt! Novembro de 18ti6, ao Cabo ele Es
quadra do 2L o corpo de \olunlario;; da patria .João 
Lins Prt·eir:~ c approvada pelo Df'creto n." It:l7 de 28 
de A~osto tle 18G7. deve cn knller-sr coul't•rida ao Cabo 
de Esquadra tlo mt·smo corpo .loão Lino PL'reira, con
forme o Decreto de 8 de l\laio de 18i2; dpn~tHio esta 
I•ensão sf'r paga,da (}ata do primeiro Decreto. 

Art. 2. o Ficam revogada:;; as disposiç.ões em con
trario. 

O Dr. João AlfrPllo Corn\a de Oliveira, do l\lr•n Cou
selilo, l\liuistro e Secretario dt~ E>tado dos Negodus 
do lmperio, assim o tenha cnlentlulu c faça executar. 
!'alado do Rio de .Janeiro, em o primeiro de 1\lan~o 
de mil oitoccnl(l~ Sel('llla c Lt·e:-;, quinquagt)simo si.~
~undo da Tndeprndcncia n do lmp1~rio. 

Com a rubrica <lc Sua l\lageslade o imperador. 

Jorro 1tf{redo Corrêa de Oliveira. 

Clwnccllaria-múr llo Tmperio.- .llfanocl Antonio JJnartc 
de A.:ct'edo. · 

Transitou em iO tlc !lbrço de 187:l.-Anllrl: Augusto 
de Padtta Flcur!f. -Hegistrado. 

Publicado na Sccrctnria de Estado Jos Nrgocios 
do lmprrio em l~ de Março de H~7:l. -José Viccnfr: 
Jorrtc. 

-----...--. 



LEGJSLATJ\0, 

))ECRETO N. 21:1~-DO 1." DE MARÇO DE 1H73. 

Dct:lara fJliC a JJCH,ão con~e·Jida ao soldatlu do 'í." re~imeuto 
tle carallar:a ligt~ir<l .J;:rnny1110 Franei•co Gnmcs de Morae\ 
tkve r li L'' n h" r-se t:onft:rilla a:1 S'1lda1lo do mesmo re!!i
mento .fcr.uJymo Francisco Bur;;cs tlt~ Moraes. 

H1~i por bem Sanccionat· c :\burlar qne se execute 
a llewluçJo segninlc da ,\,s,:mbléa G!:ral: 

Art. 1 " A pens:io de MJO rs. diarios, concerlitla 
por Decreto un 21i de Julho tk 1:-~71 , e approvada 
pelo Dt•ereto n." 203~ ur 20 de St•Lpmbro ;10 soldado tlu 
L" rcginlf•nlo ele canllaria ligPira .Tcronymo Francisco 
Gomes de l\loraer., deve entcndcr-st: conferida ao sol
dado do !Jles•no rt•gimento JrTonymo Francisco Bor
ges do l\Iorat•s, como dcdara o De•:reto dr 2:i de Ou
tuhro de lH71: denndo esta pnnsão ser paga da data 
do prin1ciro Decreto. 

Art. 2." Ftram nwogaLla' a.s di.~posiçiic.' c:n con
trario. 

O Dr . .T~>;to Alfredo Corn'a de OliveirJ, do 1\J,•u Con
selho, Ministro e Secretario tle E~tatlo dos Neg·ocios 
do l:npnio, assim o lenha entendido e faca exrt:nl.tr. 
Palat~io do Hio de .Tanniro, ellt o primeiro de l\larço 
de mil oiloct•ntos sctt~nta c t:·cs, rplinquagesimo sr·
t;·undo da lu:!ependeneia c do lmprrin. 

Com a rubrica de Su:tlllagcslark o lmpt•.ratlur . 

.!orlo Al{mlo COITt~t de Olincira. 

CIJancr•llaria-mór do lmperio.-Jlfanorl A11tonio Duarte 
rlc Azevedo. 

Transitou rm 10 tlr 1\Iarço tlc Hl7:1.- Anrlrrf Auf}nsto de 
Padua F/cnl'y.-Hcgistrado. · 

Jlrtblicado m Sc~retaria dt~ Estado dos Ncgocios do 
lmperio em I:'! dt: 1\fan:o tlt• J87:J. - .Tos/ Yicrmlfl 
.fOI'rft'. 

····- -· 



AI.:TOS DO PODEI\ 

llECHETO N. 2J3:i --no 1." DE nlAw~:o DE 1873. 

lkdara qu~ a' prnsõcs rouc~<li<l<ls ao ~. 0 E'argento Joaquim RobPrto 
h•rrrirn ~ ;w sol<lado An:;l'lo 1\udrigues do Ni!sl'inll'nln, do :lO. 0 

wrpo de voluntarins da patria, rlcvem cntcnd~r-<;c conFt·rirlas ao :'." 
Sargento Joaquim Hnbcrto Pcrr.ira c ao soldado Angelo llenri!IIIC< 
i1n Nnscimcnto, ambosdo mesmo corpo. 

lff~i por Jwm Sanccionar r, 1\iandar que se executo a He
solw;:io sr•guintc da Asscmhléa Geral: 

Art. t,o A prn~5o de noo r(·is tliarios, concedida por 
lleereto df' 1.7 do Outubro de l8:ili ao 2. o t'argt~nto do 
:w.• corpo de voluntarios da (Jalria .lo3r(nim Hohcrto 
Ft•ITcira, n approY:ula JWio Decreto n .'' HiOl dr 25 de 
Sctem1J1·o de l~li7, til'\ e entendnr-sn confcri1la :JO 2. 0 Sar
grnlo do mesmo corpo Joaquim Hob:~rto Pereira, con
forme o D1·crcto de 20 de Setemhro de 1871. 

Art. 2." A prmão df' WO réis diarios, concedida por 
nct:rcto de H de .landro do 1.871 ao soldado do 30. o 

cot·po de voluntarios da palria Angelo llorlrigues úo 
Nascimrnto, c approva!la pdo Ueereto n." HW9lle 26dt: 
Julho dP 1H7l, dt•ve elltPndPr-se conferitla ao soldado 
!lo nw;;mo eorpo Ang-Pio H,•tnitjllt'S do Na~cimeillo, con
ronne o lkcreto de~O de Setembro de 1871. 

Art. :f." Estas pensões serão pagas da da ta rios pri
me i r os Decretos. 

Art. rf." Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Dr. Jo5o Alft·edo Corrt~a de Oliveira, do 1\leu Con

sdlw, Mini~lro e Secretario rle E:>tado dos Negocias do 
Imperio, as"im o tenha cnt.end i tio c faça ex.r·cutar. 
l\dacio do Hio de Janeiro, em o primeiro de l\Iat·ço de 
mil oitocentos ~elenl<t c Lrcs, quinquagesimo segunrlo 
da Inllepemlencia e tio lmperio. 

Com a nt h rica de Sua l\Iagcstatle o Impera dor. 

Jolio Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Cltanc,'Haria-rnúr tln Impcrio.-.Uanoel Antonio Dt!a!'lt• 
d1J A ;:;enc:lo. 

Transitou em lO de Março dn U:\7:1.-Jndrr' Anguslo 
d!' Padun Flelll'!f. -Hcr.;ist.rado. 

Publicauo na Secretaria Lil~ .Estado dos Negocio:' do J m
pe ri o r•m 12 de l\farço de tHT~ .-Jost: Viccntl! Jor·qr. 

-·-



,~i 

DECRETO N. 2136- no 1." DE ,\1.\RÇO DE 18i:t 

Declara que a penslio concedida ao Alferes do 6. 0 corpo de voluntarios 
da palria Nar·.·izo Antunt•s de Cerqncira <leve entender-se conferida 
ao Alferes tio mesmo corpo Nnrcizo Antunes de Siqurira. 

H~i por hem Sanccionar c ~llnd 1r que se execute 
a Hesoluçlo st•gninte Lia Assemblé• Geral: 

Art. 1." A pensão rle 3linooo mrnsaes, concc.litla por 
De c r do de 13 de Fe\'cre ir o de {8G7 ao AI feres do 6." 
corpo de voluntarios tb patl'i r Narciw \ntunc;; dr) Cer.
queira, f' approvath p,J[o D·HTtll') n." t:l9l de 7 de Agosto 
de 18fii, d•JVC enteruler-sP coni'Prida ao AI fere~ do mc~mo 
corpo Nar~izo Antunes de SiquPira, como se rlcclara no 
Decreto de ll de Dezembro de 1872. 

Art. 2." Fic:~m revogatlas :~s disposiçõ_cs em contra r· i o. 
O Dr. Jofio Alfretlo Conêa de Oliveira, tio Mt•n Con

sr,lho, Mrnistro c Secrdario de E.-; lado dos NPgoeios :lo 
Impcrio, assim o t!'nha entendido tJ faça tJ'\t'cutar. 
Pala cio do llio tle Janeiro, r•m o IH'irnriro .te 1\lrrço de 
mil oitoeentos setenta e trrs, qLunqua9,'esimo segundo 
da Independencia e du Impcl'io. 

Com a rnllrica de Sna :Magestarle o Imperador. 

J otio A!fredo Carrt·a tle Oliveira. 

Chanccllaria-mór· do Imperio.- ,;Janoel Antonio Dnarfr
de Azevedo. 

Transitou em 10 de lbrço dn f8i3.- André A UJusto d~ 
Padua Fleury.- Registr·ario. 

Public:~tlo n:1 S:~crct:-~ria de Estadn rlo' Ne~ocios do Im
perio em 12 de 1\larço de 187:1.-José Vicente Jorge. 



ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 2137 - uo l." DE 'an~:o DE 1873. 

Fleva a wo·r[·is tlia:ios a pensão COlli'CI!itla an 2. 0 Sargento re
fll!'lllad 1 do 20. 0 c:orpo rli' vulunrarios !la palria Joaquim Gon
~·atves da 1\I'SIIITL'il':lo. 

H"i por uem Sanccionar c Manrlar que se cxcrute a 
nr•solução sr·guintc da A~SCIIlblú:l Grral: 

Art. L" A pensão <Ir :;no réis dia rios, conccrlida ao 
2. o Sargento n·form:ulo do 21J." corpo de volunt;~rios 
d;~ pa L r· ia Joaquim Gonça l vPs tia Hes:1r-rei<;ão, por Dr
crclo de ::!3 dr~ Agosto de 187!, qur• rnl'! i ficou o de I 7 <I c 
Novcmln o dr• l81iti, apprnYado pl'!o de n." H21 d1: 28 de 
Agosto de i8ti7, o qual lhe conceMra a pt:nsão c!e !100 
rr1s, lir~:1 Pln:!da a ()00 r{~is diarios, conforme o Decreto 
dr• ':!.7 dP Marco de 1872. 

A il. ':!.." Jt,;ta JH'ns;io ~(·r;'t paga tla da ta r lo primeiro 
Decreto du concessão. 

An. 3." Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfrndo Conr~a de Olivcit·n, do l\Iou Con
l'Clho, Ministro c Secretario ele E~ lado dos Negoc10s do 
lmperio, as,im o tl~nlra rnLcnditlo c faça e'l:rcutar. 
Pal:ieio do llio de Janeiro, em o primeiro de l\111·ço dr~ 
mil oilocl:!nlos i'ClPnta c trrs, quinquagcsimo segundo 
da Indtpendt•ncia I' do lln per i o. 

Com a rubrica tlc Sua Magestade o Imperador. 

João Al{i'edo Cord'n de Oliveirn. 

Chancellaria·-mór 1lo Imprrio.- .Manorl Antonio Dnartc 
dr Azcn, ·do. 

Tra w;i toa em 10 de Ma I'ÇO de wn.- ilndré ~iugusttJ 
dr l'adtw Ffettr!f. -H e:\ istrado. 

Public:Hio 11:1 Sec~·etaria tle E·latlo do~ Nr•gocio~ tlo 
lmperio e1n li tle lVLw:l) de il:l/:1.-Jo.sé \'irent1' Jorqc. 

---



tEGISLATIVO. 49 

DECRETO N. 2138-no :V bE MARÇO DE 1873. 

Eleva a 60SOOO mensaes a pensao concedida ao Ten'Mte do M.• 
corpo de Volontarios da "Pãfria Carlos Sablno de Milheiros, 
por se lhe ter conferido as honraq 1lo posto de Capitlío do 
Exercito. . 

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

Art. i. • A pensão de 428000 mensaes, concedida por 
Decreto de 27 de Fevereiro de !869 ao Tenente do 34. • 
corpo de Voluntarios da Patria Carlos Sabino de Malhei
ros, fioa elevada, conforme e Decrelo de 6 de Setembro 
de 187:1., á quantia de 60800:J mensaes, equivalénte ao 
soldo da patente de Capitão, cujas honras lhe foram con
feridas por Decreto de iõ de Junho de i87i. 

Art.t2. • Esta pensão serâ paga da data do citado De
creto de 6 de Setembro. 
· Art. 3. • Ficam revogadas as disposições em contra
rio. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveir!l., do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em o primeiro de Março de· 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da Indepen~encia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

• João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio.- Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em :1.0 de Março de i873 .--:André Augusto 
~11Padua Fleury.-Registrado. , 

Publicado na Secretaria de Esiado dos Negocias do 
lmperio em f2 de ~larço de 1873.-/osé Vicente Jorge . 

..... 
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õO i 
ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 2139 -DO t.• DE MARÇO DE !873. 

E leu a 1100 réis dia rios a pensão concedida ao soldado do 13. • 
batalblío·de infantaria Manoel Antonio.l\odrigues, JlOr ser elle 
Cabo de Esquadra do 33.• corpo de Voluntarlos da Patria, :lll· 
dido áquelle batalhão. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se exeCl,J.to 
a Resolução seguinte da Assemblêa Geral: . 

Art. i. • A pen'são de ''00 réis diarios, concedida por 
Decreto de 31 de Agosto de i870,,.ao soldado do i3.• ba
talhão de infantaria Manoel Antonio Rodrigues, e appro
vada pelo Decreto n. • 1899 de i7 de Outubro do mesmo 
anno, fica elevada a 500 réis, por ser elle Cabo de E;qua
dra do 33. • corpo de Voluntarios da P,atria, addido aoi3." 
batalhão, como declara o Decret__o de 2~ de Julho de 1872; 
devendo esta pensão ser paga da data do primeil;o De
creto. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio_ do Rio de Janeiljo, em o primeiro de Março de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo se~~:undo 
da lndependencia e do Imperio. v 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrtla de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio. -Manoel Antonio Dmtrte 
de Azevedo. 

Transitou em lO de Março de 1873.-André Augusto 
de Padua Fleury.-Registrado, ' 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios 
do Imperio em t 2 de Março de 1873. -José .Vicente 
Jorgl'. 



Lt:GIIiLATlVO. 

-DECRETO N. 21W-DO v DE MARÇO DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admltlir a exame das materias do 
i!.• anno, em qualquer das }'aculdades 4e Direito do Imperlo, 
o alumno Antonio Frederico Cardoso de Menezes e Souza. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se exeeute a 
seguinte Resolução Ja Assembléa Geral : . 

Art. L • E' autoxizado ·o Governo para mandar ad
mitiir a exame das ma terias do 5. • anno, em qualquer 
das Faculdades de Direito do Imperio, o alumno Anto
nio Frederico Cardoso de Menezes e Souza, que por 
doente deixou de fazer o dito exame. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contr;trio. 
O Dr João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conse

lho, Ministro e Secretarib de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em o primeiro de Março 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo se
gundo da Jndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Al(redf! Corrêa de Oliveira. 

ChanceÍlaria-mór do lmperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em lO de Março de 1873. -André Augusto 
de padtta Eleury.-Registrado. 

Publiêado na Secre~aria de Estado dos Negocios do 
lmperio, em 12 de Março de 1873.- José Vicente Jorge. 



ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 2t4l- Do t.• np; .HAaço DE 18731 

Autoriza o Governo a mandar admittir a exame das ma terias do 
4.• e IS.• anoos em qualquer da.s Faculdades de Direito do Im
perto o ouvinte Leopoldo VIctor Puttue-~strada de t"iguelredo. 

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

Art. 1. • E' autorizado o Governo para mandar admit
tir a exame tias materias do 4..ó e õ.• annos em qualquer 
das Faculdades de Direito do Imperio o ouvinte Leo
poUo Victor Duque-Estrada de Figueil·edo, depois de 
preenchidas as formalidades da Lei. 

Art. 2.• Ficam revogadas a~ disposições: em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
!;elho, Ministro e Secret:uio de E.-tado dos Negocios 
do Imperio, assim o tenha entendido e faça .executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, -~mo primeiro de Marco de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segúndo 
da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa ~e Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. . 

Transitou em 10rle Março de !873.-André Augusto 
de Padua Fleury.-Registrado. , 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Im
pcrio, em 12 de Mat·ço de 1.813.-José Vicente Jorqo.~ 



LEGISLA 'fi VO. 

DECRETO N. 21~1! - DO i·. o DE MARÇO 'DE 4 873. 

Autoriza o Governo a mandar admittir a exame das materias do 
IS. o annÕ da Faculdade de Direito do Recife " estudante Fcr· 
nando Luiz Ozorio, dep11is de approvado nas do 4. 0 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
seguinte nesQiução da As~embléa Geral: 

Art •. i. o E• autorizado o Governo para mandar admi t
tir a exame das materias do Õ. 0 anno da Faculdade de 
J)ireito do Recife o estu1an te Fernando Luiz Ozorio, de
pois de approvado nas do 4.. o na mesma Faculdade. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos'.Negocios do 
Impcrio, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em (I primeiro de Março de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da lndependencia e do lmpel"io. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joiio Alfredo Corrêa de OU,eira. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Manoel Antonio Dztarte 
de Azevedo. 

Transitou em tO de Março de 1873.-André Attgusto de 
Padua Flet,ry.-Registrado. ' . -

Publicado na Secretaria de Est'ado dos Negocios do Im
perio, em 12 de Março de 1873.-José Vicente Jorge. 

_ _.- .. 

' / 
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' 
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5i Ac;TOS ll!.l I'Ullt.l'i 

DECRETO N. 2143 - DB 8 DE MARÇO DE 1873. 

A u loriza o Go\"eroo para· coocwer á Em preza da es!_rada de ferro de 
Çaxias 11 Tberezioa, do Maraobllo ao Piauby, i&l'oçao de direitos 
'sobre o matéria! fiio, rodante 8 tluctuantc e mais objecto& que rece· 
bcr da Europa. 

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

Art. t. o E' autoriza,1o b Govcmo para con'cedcr á 
Empreza da estrada de ferrode Caxias á-Therezina, do 
Maranhão ao Piauhy, isenção de direitos de importação 
ou de quaesquer taxas sobre o material tixo, rodante c 
fluctuante, apparelhos, machinas, ferramentas, combus
ti vel e qualquer material que receber da Europa, fixan
do o mesmo Governo previamente a quantidade e qua
lidade dos objectos que houverem de ser favorecidos cqm , 
a isenção. , , 

Art.'!. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, 

Senador do lmperio, Presidente do Conselho de Minis
f r os, l\lihistro e Secretario de- Estado dos Negocias 
da Fazenda c Presidente do Tribunal tlo Thesouro 
Nacional, assim tenha entendido e o faça executar. 
Palacio ~lo Rio de Janeiro, em oito ,de Março de mil oi
tocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da ln
dependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

' 
Clnnccllaria-mór do hnpcrio.-Jlanoel Antonio Duarte 

de Aztmedo. 
Transitou em 14 de Man;o ue 1873.- And1·é Au[Jw;to 

.lle Plfd"a Flcury. - · 

· Publicado na Secretaria de Estauo dos NegociGs tia 
Fazenda, em 15 llc Março de 1873.- José Severiano da 
Roclta., 



LEGISLATIVO. 

DECRETQ N. 2144,- DE 8 DE llARÇO DE 1873. 

Autoriza o Governo para cenceder á Empreza da estrada de ferro_ do 
Recife ao Limoeiro e seus ramaei, na Província' de Pernambuco, 
isenç!lo de direitos sobre o material lixo, rodante e Ouctuante, e 
mais objectos que receber da Europa. 

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

Art. t. o E' autorizado o Governo para conc,eder á 
Empreza da estrada de ferro do Recife ao Limoeiro e 
seus ramaes, na Província de Pernambuco, isenção de 
direitos de importação '()U de quaesquer taxas, sobre o 
material fixo, rodante e fluctuante, ap,parelhos, maehi:
nas, ferramentas, combustível e qualquer material, que 
receber da Europa, fixando o mesmo Governo prévia
mente a quantidade e qualidade dos objectos que hou
verem de SBr favorecidos com a isenção. 
. Art.~. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 

O Viscomlo 'do Rio Branco, Conselheiro do Estado, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Minis. 
tros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da 
Fazenda e Presidente do Tt·ibunal l(lo Thesouro Nacio
nal, assim tenha entendido e o faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em oito de Março de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagcsimo segundo d;t lndepen
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmperadot·. 

Visconde do Rio Branco. 

Chancellai:ia-mór tlo Imperio.-ManoelAntonio Duarte 
de Azevedo. -· 

Transitou em 14, de ~larço (!c 1873. -André Attgttsto 
de Padua Fleury. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias da 
Fazenda, em u; de Marco de 1873. - José Severíana 

-tla Rocha. · 

-···· 



Af.TOS DO PODER 

DECRETO N. 2145- DE 8 DE MARÇO DE 1873. 

Autoriza o Governo para conceder á Empreza da eJ\l'a.<la.!Je ferro de 
Santo Amaro ao Bom Jardim, na Prolincia da Bahia, i~_qçllo di\ di
reitos sobre o material fixo, rodante e lluctuaote e mais objectos 
que receber da Europa. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 
, Art. t.• E' autorizado o Governo para conceder á Em

preza da estrada de ferro que, na Província da Bahia, 
parte da cidade de Santo Amaro até a freguezia do Bom 
Jartlim, isenção de direitos sobre o material fixo, ro
~ante e 11uctuante, apparelhos, machinas, ferramentas, 
:;ombustitel e qualquer materil\1, que receber,da Eu
ropa; fixando o mesmo Governo previamente a quanti
:Jade e

1 
qualidade dos objectos que houverem .de ser fa-

vorecidos coQl a is'enção. , 
Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estàdo, 

Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Minis-
tros, 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim tenha cn tendido e o faça executar. Palacio do 
Rio de Jarieiro, em oito de Março de mil oitocentos 
setenta c tres, quinquagesimo segundo da lndepen
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco . 

Chancellat~ia-mór do Imperio.- Manoel ~~tonioDuarte 
de Azevedo. 

I . • 

Transitou em t4 de Março de !873',- André Attgusto 
de Padua Fleury. • 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Fazenda, em W de l\farço de t873 .-José Severiano da 
Rocha. 



r. Er.Jsf.A Tl r o. !>7 

DECRETO N. 2H6- DF. 8 DE i\1.\RÇO DE t87.~. 

Autoriza o Governo para conceder á cornpanbia Estrada de ferro de 
S. Paulo á fabrica de ferro de Ipanema isenc;IID de direi.tos sobre o 
mãterinl fiÍo, rodante c lluctuante., c mais objectos que receber da 
Europa. 

Hei por lJCm Sanccionar'(~ Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. 1." E' autoriz;~do o Governo par-a conceder á 
companhia Estrada de feiTO de S. Paulo á fabrica de 
ferro de lpaoema, p~Jssando por SorocaLa, isenção de di
reitos de importação ou de quaesquer taxas sobre o ma
tet·iallixo, rodante e fluctuante, apparelhos, machinas, 
feJTamentas, combustível e qualquer material que rece
het· da Europa; 11xando o mesmo Govemo previamente 
a quantidade e qualidade dos objectos que houverem de 
ser favorecidos com a isenção. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em con-
u·ario. · 

O Visconde do Rio Branco, Conselhcit·o de Estado, 
Senador do Impcrio, Presidente do Conselho de Minis· 
tros, Ministro e Sect'etario rle Estado dos Negocios da 
Fazenda e I'resident.e do TribunàP do Tltesouro Na-

. cional, assim Lenha entendido e o faça executar. Pa
lacio do &io de Janeiro, em oito de Março de mil oito
centos setenta c tres, quinquagesimo segundo da Inde
pendencia e do Impet·io. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Manoel Antonio Dtearte 
fie Azevedo. 

Transitou em H de Março de t873.-André Augusta 
tle Padua Fleury. 

Publicado na Secretat·ia de Estado dos Negocios 
da FazPncla em 1õ de Marro 1le t873.-José Severiano 
da. Rocliff. · 

.. -··· 
PHITE I. i! 



AC'I'OS IJO PODER 

DECRETO N. 2!47- DE Ui DE MARÇO DE 1873. 

Autoriza o {;ovemn a mandar allmi: Lii' a exam'} do 1. • anuo 
da Faculdallt: de l\le1licina do nio de Janeiro o nlumno do 1. • 
dt:. pharmada da mesma Faculdade Francisco Ignacio de 
Canalho Sampaio, depoi~ tle apj1rov:\do em hisLoria, prepa
ratnt·io que lhe l:J.lla. 

ftPi p~r hem Sanceiona!' P ~hndae qu1~ w exet:ute 
seguinte lh)l"lolução da As!wmbléa Geral : 

A1·t. 1. • E' o Govet·no autor-izado para mantlar ad
mitlir a e:tamc do Lo anno da ~,acuidade de 1\ledicina do 
lHo de Janeiro o alumno do i. • de pharmacia da mesma 
Faculdade Francisco lgnacio de Carvalho Sampaio, de
pois de approvado em historia, pr·eparatorio que lhe 
falta. 

Art. :! . • Ficam revogadas as disposições em C9ntra
rio. 

João Alfr·edo Corr(~a de Olivci1·a, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretal'io de Estado dos Negoeios tio I mperio, 
assim o tenha enlnndidu e faça executar. Palacio do 
l\io tle Janeiro, em quinze tle 1\lar·ço de mil oitocentos 
~elenta e tt·es, quiBIJUagesimo segundo 1\a lmlependcncia 
e tio lmpcl'io. 

Com a r·uhrica de Sua Magestadr o Imperador. 

J01io A.fj'1·er1o Corr!a de Olit'eira. 

Chancellaria-rw)r do Imperio.-Marwel Antonio Duarte 
de Azetwlo. 

Tra n~i tou em 21i 1le l\hrço de 1813.-André A~t[/ttsto de 
Padua Fleury .--Registr·ado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 28 de Março tle 1873.-José Vicente Jorge. 



J.EGJSLATlYO. 

DECRETO N. 2H8 - DE 15 DE MARÇO DE 1873. 

' Autoriza o Govemo a mandar admittir· a exame do t. o anuo 
1la Faculdade rlc :\Iedicina du Rin tlc Janeiro u ouvinte 
Et!uardo Angu5to de Souza Santo~. 

Hei por hem Sanccionar c Manuar que se c~ecutc a 
f;e~nintr· Resolução da Asscmbléa Geral: 

Ar· L f." E' o Governo autorizado para mandar ad
mittit· a ex.arne do L o anno da Faculd:llle fie Medicina do 
Rio de Janeiro o ouvinte Edu:mlo Augusto rle Souza 
Santos, uma vez que se mostre habilitado em philoso
phia racional c moral. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em con-
trario. , 

João Alfredo Corn~a de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Sccr·etario de Estado dos Negocios do Impe

_rio. assim o tenha ententlido e faça exrcutar. Palacio 
do Rio de Janei1·o, em quinze de Março de mil oito
centos setenta e tres, quinquagesimo segundo da In
depcndencia e do lmperio. 

Com a rnhriea de Sua M:lfrestade o Imperador . 

.loiio Al{redn r:orréa de Olit'eira. 

Chancellaria-mór do lmpcrio.-.!)lanoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

·Transitou em 26 tle Março uc 1873.-André Aug~&sto 
rle Padua F/eury.-Rcgislrado. 

Publicallo na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmp<'rio 1·m 28 de Mar~o tle 187:l.-Jose' Viunte Jorge. 

--· 



60 ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 2149 -DE Ui DE UARÇO DE 1873. 

Autoriza o Go,erno a mandar admittir a exame das materias do 1. • 
anoo da Faculdade de Direito do Recife o ou,·inte Hygino de 
Bastos e 1\lello. 

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

Art. t.• E' autorizado o Governo para mandat· atl
mittir a exame das materias do 1." auno da Faculdade 
de Direito t.lo Rec~ife o ouvinte Hygino de B:tslos e 
Mello, que provou achar-se habilitado em todas as dis
::iplinas prepara to ria~. 

Art. 2. • Ficam revogatfas as t.1 i8posições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa tlc Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do lmpe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio 
do Rio de Janeiro, em quinze de Março de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagc.simo segundo da [nt.lcpendencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua .Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do huperio. - Manoel Antonio 
Duarte de Azevedo. 

Transitou em 26 de Março de 1873.-André Augusto 
~e fadua Fleury .-Registrado. 

Publicado ua Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em 28 ele Março de 1873.- José Vicente Jorge. 



LEGISLATiVO. tH 

DECRETO N. 2150- DE H) DE M.\RÇO DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admittir a c:ume <las materias 
do 1.0 anno na Faculdade de nireilo do Recife o ouvinte 
Eduardo Gomes Ferreim. Velloso. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
~eguinte Resolução da Assemb\éa Geral: 

Art. Lo E' autorizado o Governo para mandar ':ld
mittir a exame <las materias do L" anuo na Faculdade 
de Direito do Reeife o ouvinte Eduardo Gomes Ferreira 
Velloso, depois que ~c mostrar habilitado com appro
"ação do preparatorio que lhe falta. 

Art. 2. o Ficam revogadas as uisposições em contrario. 
João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de E~tado dos Negocios uo Im
pcrio, assim o tenha entendi(lo e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em quinze ue Março de mil oitocentos 
setenta c trcs, quinquagcsimo segundo da Independencia 
e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

ChanccllariJ-mór uo Imperio.-Manoel.4ntonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 26 de Março de :1.873. -André Augusto 
de Patlua Flem·y.-Rcgistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Impcrio em 28 de Muço dr 1873.- Josi Vicente Jornt. 



AGTUS DO PUDim 

DECRETO N. 2HH- DE W DE MARr;o DE 1873 •. 

Aulor'i7a o Gover·no a mandar admittir ir matricula do 3. • :mno 
mr.dio·o da Paculdade d.~ l\lctlicina do nio de Janeiro o alumno 
do2." armo pharmacr~utico da mesma faculdade Ant.onio Antu
nes de C-ampo>. 

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

Art. L" E' aulorizado o Governo para mandar aumit
tir desde já á matt·icula do :J." anno riJedico dá Faculdade 
de Medicina do Hio de Jandro o alumno do 2." anno 
pharmaccutico da mesma Faculdade .Antonio Antunes 
de Campos, depois tle approvado em ~na tom ia dcscrip
tiva c physiologia. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em contra· 
rio. 

João Alfrrdo Corrt·a de Oliveira, do l\leu Conselho, 
1\linistro e Secretari'o de E.~tado dos Ncgocios do h'npe
rio, assim o tenha entundido e f:1ça executar. Palacío 
do Rio de Janeiro, em quinze de Março de mil oito
centos setenta e trcs, quinqnagesimo segundo da Indc
pendencia e do Imperio. 

Com a rubril'a de Sua Mage~tadc o Imperador . 

./oàa Al{l'edo Corr~tt df- Olheira. 

Chancel:aria-mór do hnperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 26 de 1\la~ço de ~873.- André Augusto 
de Padua Fleury. -Registrado. 

Publkado na Secretaria de Est;ulo dos Negodos do 
lm~,Wrio em ::!S de ll:1n;o •!to i87a.- Josr ViCI'~ltc Jo1·!r· 

--· 



LEGBUTI\"Il. ()3 

DECRETO N. 2Hl2- m: 15 DE !\IARÇO DE 1873. 

Autorh.a o Governo a mandar admittir a exame do t.o anno pbarma
ceutico da Faculdade de 1\lediciua-do Rio de Janeiro o ouvinte Fran
ciscó.J Jo~é Pereira de Castro. 

Hei por bem Sanccionar c 1\landar que se execute a 
sc•guintc Resolução da As~embléa Geral: 

Art .. 1.• E' o Governo autor·izado para manlla!' que 
prestado o exame de geometria, St-'ja adrnitlido ao da~ 
matl'rias (JO primeiro anuo pharmacentico da Faculdade 
de Meddna do Hio de Jaueiro o alumno ouvinte Fran
elsro José Pereira de C:l~tro. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contra rio. 
João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, Mi

nistro c Secretario de ~~stado dos Negocios do Imp~rio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em quinze de Março de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagcsimo segundo da Indepcn
dencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua lUagostade o Impel'at.lor. 

Joiio Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chaneelll\ria-nJór fio lmperio.- "llanoel Antonio Duarte 
de A: credo. 

Transitou ('fi 2ti de Março de 1R73.- André Aug1tsto 
de Padtw Flmwy.·-Hcgistrado. 

Publieatlo na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em ~8 de Man;o tle 1873.- .Tostf Vicente Jqrge. 

---~·--



li~~ 

DECRETO N. ~ltí:l- DR Hi IH: MARÇO DF. :1873. 

Autoriza o Govm·no a mandar admittir á matricula e acto do 3. 0 

anno do curlio pharmaceutico da F acuidade de Medicina da COrte o 
aluruno Lamberto Cesar Andrcini. 

Hei por hem Sanccionar e Mandar que so execute a 
~eg-uinte Rcsolnção da Asscmblúa Geral: 

Art. 1.0 E' autorizado o Go\'crno p:11'a mandãt· ad
mittir á matricula e acto do 3." anno do curso phar
maceutico da Faculdade de Medicina da Côrte o alumno 
Lamberlo Cesar Andrcini, dcpob; de feito o acto do 
~. 0 anno. 

Art. 2.° Ficam re\·ogadas as tlisposições em con-
ti·ario. · 

João Alft·cllo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Minist1·o c Secretario de E~tallo llos Negocios do Im
perio, a:;~im u tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do lHo de Janeiro, em quinze de Mat·ço de mil 
oitocentos sett~nta c tres, qninquagesimo segundo da 
lndrpcncleneia r do lrnperio. 

Com a rubrica de Su:! Magestatle o Imperador. 

João Alfr~do Corri·a de Oliveira. 

Chaneellaria-múr do Imperio.-Jlrmoel Antonio Duarte 
ie AzeL•ello. · 

Transitou em 26 tle 1\larço de :1873.-André .4ugusto de 
~adua Fleury. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estauo dos Negocros do 
Imperio em 28 ue 1\Iarço de 1873.--José Vicen,te Jorge. 



LEGISLATIYO. 

DECRETO N. 215~- DE Hi DE M\RÇO DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admittír a exame de anatomia. 
de~criptiva o alumuo do curso pharmaceulico da. Faculdade 
de Medicina do Hio de Janeiro Fraucisco Jos'! da Cruz Ca
marão. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a 
seguintg Resolução da AssemlJléa Geral : 

Art. l.e E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir a exame de anatomia descriptiva o alumno do 
curso pharmaceutico da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro Francisco José da Cruz Camarão, depois de 
mostrar-se habilitado em philosophia. 

Art. 2. • l~icam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corr.":a 1lc Oliveira, do Meu Conselho, 
1\linistro e Secretario 1lc E~ta(lO dos .Negocias rlo lm
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em quinze de Março de mil oitocentos 
setenta c trcs, quinrjltagesimo scguntlo da Independencia 
e do Imperio. . 

Com a rubril'n (lc Sna 1\lagcstadc o Imperador . 

. Jvt/o A l {rcdo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-múr do I mperio.- Manoel Antonio Duarte 
le Azevedo. 

Transitou em 26 de Março de !873.-André Au,qttsto 
de Padua Fleury.- Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
lmperio em 28 de Março de 1873.-José Vicente Jorge. 

P.\RTI! I. \J 



ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 2Ul:.i - DE lã DE }IAJ\ÇO DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admittir a f:xame do 1.0 anuo da Fa
culdade de Medicina 11.1 llabia o ouvinte Luiz Francisco Junqueira 
da Luz. 

Hei por bem Sanccionar e l\lanuar que se exccu!-e a 
seguinte Resolução da Asscmbléa Geral : ' 

Art. 1.0 E' o Governo autorizado para mandar ad
mittir a exame rias ma terias do L o armo da Fa•~uldadc 
de :Medicina da Bahia o ouvinte Luiz Francisco Jun
queira da Luz, depois de habilitado em lingua portu
~ueza. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corn)a de Oliveira, !lo l\l.~u Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado elos Ncgocios do lmpt'
rio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio 
do RiodeJaneit·o, em quinze de Março rle mil·oitocentos 
setenta e tres, quinquagesimo segundo da Inurprntlcncia 
c !lo lmperio. 

Com a rubrica dr Sua 1\lagcsl.auc o lmpcrallot· . 

.Toão Alfredo Corrêa de Olireira. 

Chancellaria-múr do Imperio. - .Manoel Antonio 
Duarte de Azevedo. , 

Transitou em 26 de Março de l8i3. -André A11!Jlt.~to 
de Parlna Fleury.-Registrndo. 

Publicado nn Seerctaria (}e Estado ~os Negocios do 
Impel'io em 28 de Março de 1873. - JosP Yicente Jorge. 



LEGISLAT.IVO. fi7 

DECRETO N. 2W6 - DE Hi DE MARÇO DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admillir a exame das materias do J.o 
anuo da Faculdade de Direito do Recife o ouvinte 1\tatbias Carlos 
de Araujo, l\lariel, logo que se mostre habilitado nas disciplinas 
prcparatorias que lhe faltavam ao tempo da matricnla. 

Hei por hem Sanccionar c Mandar que se execute a 
seguinte Hesolução da Asscmbléa Geral: 

Art. L" E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir a exame das materias do :1." anno da FaculdadOt 
de Direito do Recife o ouvinte l\Iathias Carlos de 
Arau,io Maeiel, logo que· se mostro habilitado nas dis
ciplinas prcparatorias que lhe faltavam ao tempo da 
matriwla. · 

AI· L. 2." Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João A!fr·edo Corre~ a de O !i veira, !lo !\leu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos.Negoeios do lmpc
rio, as~i m o tenha entendido c fac;a c>.ccutar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em quinze de Março de mil oitocentos 
setenta e tres, quinqu<tgcsimo segundo de lndependcncia 
c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador . 

.Joíio Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Cltaneellaria-múr do lmpcrio. - .Manoel Antmio 
lJnarlc de A::cvcdo. 

Transiton em 26 de Março llc 1873.- André Jngnsto 
tfr I'atltw Flcttry.- Rcgistra1lo. · 

Puhlicatlo na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmpcrio em 28 de Março de 1873. -José Vicente Jorge. 



68 ACTOS DO PODEI\ 

DECHETO N. 2157 - DE Hi DE MARÇO DE 1873. 

Autot·iza o Governo a mallllar admittir á matricula do 2.• anno da Fa
culdade de Medicina do Rio de Janeiro o alnmno do 1. o a uno de 
pharmacia Francisco Ignacio de Moura Marcondes. 

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

Art. L" E' autoriza1o o Governo para manJar allmit
tir á matricula do 2. o armo da Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro o alumno do L • anuo do curso phar
maccutico Francisco lgnacio de .i\loura Marcondes, de
pois de haver obtido approvação no exame de anatomia 
de ser i pti v a e satisfeito todas as exigencias legaes. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em contra
rio. 

João Arredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do lmpc
rio, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
lacio IJ.o H.io de Janeiro, em quinze de l\larço de mil 
oitocentos seten la e tres, quinquagesimo segundo da 
Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Impcrio.-.Mmwel Antonio Dttart~ 
de Azevedo. 

Transitoucm26de l\larço de 1873.-Anrlré Aug!lsto 
de Pltdna Ftenry .-Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do Im
perio em 28 de Março de 1873.- José Vicente Jorge. 



LEI:BLATtVO. 

DECRETO N. 2H:i8- DE Hi DE MAIII,:O DE 1872. 

Autoriza n Govemo a matHlar admiltir a exame do 3. o e-~." annos da 
l'aculdadc de Direito do Hcrifc o estudante João Ribeiro de Campos 
C.1nalho. 

Hei por lJem Sancr:ionar e Mandar rpc so execute a 
scguin le Resolução da Assembléa Gera I: 

Art. i. o E' autorizado o Governo para mandar arlmi t
tir a exame das ma terias do :1." e 'A:." annos da Facul<lade 
de Direito do llccifc o esltHl:lntc João Ribeiro de Campos 
Carvalho. 

Art. 2. o Ficam reYogadas as disposic:õcs em contra
rio. 

João Alfrrdo Conl·a tle Oliveira, rlo Meu Conselho, 
:Ministro c Se1·rctario tlc Estatlo tios Ncgocios do Impa
rio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio 
1lo Rio de Janeiro, em quinze de Março de mil oito
eentos setenta c Ires. quinquagesimo segumlo da lnd.e· 
pendencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestatle o Imperador. 

Joiio Alfredo Corràt de Olireir11. 

Cllanccllaria-mór tio lmpel'io.-Jilanoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 26 tle Março tl1~ 1873.-A.ndrd An!Justo 
de Patina Flcury.- Registrado. 

Publicado na Secretaria dn Estado dos Negodos do 
lmperio em 28 de Mar<; o de 1873 .-.José Vicrnte Jorae. 

___...,__., 



70 ACTOS DÓ PODER 

DECI\ETO N. 2Hi!) -- IIE Hi DE MA!lÇO DE l87l. 

f 

.\nloriza o 1;ovrrno a mnrular admittir :r exame d;rs ma terias do I." 
anuo da Funrldade de Mcdkiua du lli<> de Janeiro o estudante Oscar 
Ernesto C:aire. 

Hei por hem Sanr:cionar c Mandar que se cx.cculc ;t 

segninl.o Resolução da Assembl1~a Geral: · 
Art. L" E' autorizado o Governo para mandar ad

m i l.lir a ex<~mn das ma lerias do L" an 110 da Faculdade tle 
1\I,•dicina do Hio ele .la,nt•iro o rsl.udanto Osc<~r Emeslo 
Cai1·e, dPpoi~ d1• mostrar-sP dcvitlamenlc h<~hilil;1do em 
philosophia. 

Art. :!." Firam re\'ogadas as uisposições em ron
trario. 

João Alfredo Corn~a tle Oliveira, ,Jo Meu Conselho, 
1\lini,tro e Secretario de Estado dos Ncgocios do tmpc
rio. a~sirn o tenha entendido r fa1·a executar. Pai:Jcio 
do Hi<i de Janeiro, em r[uinzo de .Man:o de mil oitocentos' 
setenta<\ tres., quinquagesimo seguntlo tla lmlepcwleneia 
e do tm per i o. 

Com a rubriea dn Sua Mageslatle o Imperador . 

. lorlo Jl{rerlo Co1T1:a de Oliveira. 

Chanccllaria-múr do Impcrio.-.lllrmocl .Jntonio Dunrtc 
rlc A revcdo. 

Transitou em :!t; 1le l\lan:o de 187:1.-André Ju.gustn 
dç l'arlna Fleury. -Hegislrado . . 

l'uhlicauo na Secretaria 1le Estado dos Negocius do 
Impcrio em :!H de Março de 181:1.-José Vicente Jol·ye. 



LEGISJ,ATIVO, 7l 

DECRETO N. 2160- DE :l5 DE MARÇO DE 187:1. 

Autoriza o G(lVCrno a mandar admitlir a exame das materias do 1.0 

anno da Faculdade de Dit·eito de S. Paulo o ouvinte JoséCesario de 
Miranda Ribeiro, uma vez que se mostt·c habilitado em historia. 

Hei pot· bem Sar~eciona~· e Mamlar que se cxr.cute a 
seguinte Hesolução lia Assembléa Geral: 

Art. -t.• E' autorizado o Governo· para mandar aà
mi Ltir a exame das ma terias do :t.• anno da Faculdade de 
Direito 1le S. Paulo o ouvinte José Cesario de Miranda 
Ribeiro, uma vez qur se mo~trc hauilita<lo em his
toria. 

Art. 2.• Fic·.am re\·oga1las as disposições rm con
trario. 

João Alfrc1lo Cont:a de OI i vcira, do Meu Comwlho, 
Ministro r, Secretario de Estado dos Negocios do lm
J1erio, assim o tenlta cntenllido c faça executar. Palacio 
A_[o Hio de Janeit·o, em tplinzc de Março de mil oitocentos 
srlenla e trc~. quinqua[\'esimo Sl'guntlo da lntlrpclllll'ncia 
e do lmperio. 

Com a ruhrka dt~ Sua l\lag••stadc o Imperatlor. 

Jorlo Alf'i'edo r:nrrêa de n!hwim. 

Chanccltlria-mt'lt· do Tmperio.-:-J11anoel Antonio Dunrte 
tle A~eredo. ' 

Tt·ansiton em 21i de Março tlr 187:1.-:\nrlr/ Augu.~to 
de Padun Flenry.-Rcgislrado. 

l'ubl icado na Secreta l'ia tlc Estado 1lo~ Ncgocios tln 
Impnio r·m 2:~ d1• l\f:lrGO de ·187:1.-Jo,~t! Vicente .Jorge. 



72 ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 2tül - DE 2~ DK MARÇO DE l87:J. 

Autoriza o c;ovenw a conceder isenção de direitos de impor
tação para os materiacs ncccssarios ao Jlrolougamcnto da 
es!ratl:l 1le feiTo tlc Can!agallo. 

Hei por bem S:mccionar c Mandar que se execute a 
~rg-uinte Resolução da Asscmbléa Geral: 

Art. l. • Fica o Governo autorizado a conceder isen
ção de d.ircitos d.e importaç:to para tod.o o material fixo 
ou rouantn da em preza para o prolongamento da estrada 
de ferro tln Cantagallo, contractada pelo Dr. Bernardo 
Clemente Pinto Sobrinho, fixando o Governo pn~via
mente a quanlillade c qualidade dos objectos favorecidos 
com a isençãtl. 

Art. 2. • São n~vogadas as disposições em contrario. 
O Visconde do Hio Branco, Conselheiro de Estado, Se

nallor do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Sr•tTPI:lrio de Estado dos Ncgocios ela Fazf'nda 
e Presidente do Trihunaltlo Thesouro Nacional, assim o 
tenha éntendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vmtc c quatro déMarço de mil oitocentos 
scten ta c t n•s, qui nquagesimo segundo da Indepen
dcuda c do lmperio. 

Com a rubrica 1lc Sua 1\lagestadc o Imperador. 

Yi.~conde rio Rio Branco. 

Chancclla r ia-múr do I m per i o.-- .Manoel Antonio Duarte 
:le Azevedo. 

Transitou em 28llt~ Março de l873.--Atidré Angttsto 
de Pculua Flenry.-

PuiJlieatlo na S1~crctaria de E~tado tlos Negocios da 
Fazenda em 3l de l\Jan:o de l87:l.- José Sarriano da 
Rocha. 

~··~·-· 



J.Ef.lSLAT\VO. 73 

DECRETO N. 2Úi2- DE 29 DE MARÇO 'DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admittir o alumno da Escola de 
Marinha Goclofrcdo Silveira da Jllottn a fazer exame das mate
rias do terceiro anno da. mesma Eseola. 

Hei por hem Sanccionar e Mandar que sé execute a se
guinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. 1.• E' o Governo autorizado- para mandar ad- · 
mil ti r a fazer exame das materias do terceiro anno da 
Escola de Marinha o alumno rh mesma Escola Godofredo 
Silveira da 1\lotta. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

Joaquim Drlfino Ril)()iro da Luz, do Meu Conselho, 
Senador do lmpcr•io, Ministro c Secretario de Estado 
rios Negocias da Marinha, assim o tenha entendido e 
faça executa r. Pa lado do H i o ti c Janeiro, em v in te nove 
fie MarGO de mil oitocrmtos ~ctcnta e tres, qninquagesi
mo segnndo da Inrlependcneia e 1lo lmpcrio. 

Com a rnhrica de Sua 1\bgcsladt:: o Imperador • 

.Toa.1uim Delfino Jlibeil'o da J.n:r. 

Chancellaria-mór do J mpcrio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azm,edo. 

Ti'ansiton em 23 de Abril de 1873.-Andri An!Justo de 
Parlua Fleary. · 

roi puhlicada a prr~r,ntc Lei nrsta Secretaria de Es
t~do dos NeQ,"ocios d,1 Mnrinha em 2'í de Abri-l dc- t813;-
Sabin o Eioy' PPssoa. \ ':- J 

1 
, 1 

_, \ 
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AGro:; no rom:n 

DECRETO N. 2l63 -DE 2fl DE MA.RÇO DE i8i3 .. 

Approva a 11rn:;ão r:oncc!lirl:i :1 n. Franci;;ca Amalia rlc Abreu 
Fakouy. 

Hei por hem Sanrr.ionar e Mandar que se excrntc :~ 
Resolução sc~uin te ria Assembléa Geral: 

Art. L • E' approv:1da a pensão de quarenta c dou~ 
mil réis mcnsrtes, concedida por Decreto de Wde Janeiro 
de !872, a D. Francisr:a Amalia de Abreu Falcony, viuva· 
uo Tenente honorario do E:t.ercito Carlos Falcony, falle
cido em conscquencia ele ferimentos recebidos em com
bate., devendo esta pensão ser paga da data do citado De
creto. 

Art. 2.• Firam revogarias as disposições em contrario. 
O Dr. João ALrrerlo Corrêa de Oliveira, do ~leu Con

selho, :Ministro c Secretario de Est;Hlo dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em vinte nove de Março de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagcsimo segumlo da 
lndcpentlencia c llo Irnpcrio. 

Com a rubrica 1lc Sua l\l:1gcstade o Imperadot·. 

Jo(lo Alfredo Corrêa de Oliveint. 

Chancel\aria -mó r do Irnperio .-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. ; 

Transitou em ti de Abril de 1873.-André Augusto de 
Padva Fleury. 

Publicado na Secretaria rle E~tado rlo~ Ncgo~ios do 
Impcrio em 7 de Abril de 1873 .-.José Vicente .Torgc. 



LElibLATlVO. 

DECHETO N. 216í - DE 29 DE MiRÇO DE 1873. 

Approva a pensão concedida a D. Umbelina' Maria de Albu· 
querque, c declara. que a pensão que percebia u Alferps r4t• 
formado do l·:xcrcitu J oãi> Lopes Goucalves l'alorga rever
te ri! em hrnelicio de sua vi uva D. Generosa Francisca de 
Almeida t>alorga. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte lla Asscmbléa Geral: 

Art. L o E' appt·ovada a pensão de noventa c seis mil 
réis mcnsaes, igual ao soldo da patente de Tenente Co
ronel, e concedida por Decreto de '1.7 de Setembro de 
1H7i, a D. Umbelina Maria de AlbtHJuerque, viuva do 
Tenente Coronel honorario do Exercito Luiz Antonio 
Corrêa de Albuquerque, fallecido em consequencia de 
moles tias adquiridas em campanha; devendo esta pensão 
ser paga da data do respectivo Decreto. 

Al't. 2. o A pensão de dezoito mil réis mensacs, que, 
em virtude da Carla Imperial de '!.7 de Outubro de Hl69, 
percebia o Alferes reformado do Exercito João Lopes 
Gonçalves Palorga, reverterá em benefieio de sua viuva 
D. Generosa Francisca de Almeida Palorga, sem prejuízo 
do meio soldo que lhe competir, na conformidade do 
Dacreto de 27 de Setembro de !871; devendo a mesma 
pensão ser paga da data deste Decreto. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
selho, .Ministro e Secretario de. Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro, em vinte e nove de Março 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo se
gundo da Indcpendencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua J\lagestadê o Imperador. 

João A.l{rcdo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Impcrio. - Manoel Antonio 
Duarte de A::evedo. 

Transitou em 5 de Abril de 1873.-André Augústotk 
Padua Flcury. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios d(J 
lmperio em 7 de Abril de 1873.-Jo~é Vicente Jorge, ..... 



'76 ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 2l6ti- DE 2!) DE MARÇO DE 1873. 

Approva as pensões conceeliclas por Decretos de 111 de :ll1aio de 
18í2 ao Major hunurario elo Exercito Herculano Martins da 
Hocha, c a outros. 

Hei por bem Sanccionar e l\lanllar que se execute 
a lteso!uc:ão seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. 1.. • São approvadas as seguintes pensões mcn
saes, concedidas por Decretos ele 15 de Maio ele 1.872, 
a saber: dtl Sfl:!/000, e qui valente ao soldo de sua pa teu te, 
ao :Major houorario do Ex.erdto Herculano l\lartins da 
Rocha, o qual, em conscqnencia de ferimentos rece
bidos em combate, llcou imposRibilitado de procurar 
os meios tle sua subsistcncia; de 3G;)OOO, cquinlente 
:~o soldo da. patente de Alferes, a Zulmira Amelia de 
1\lattos, 11lha reconhecida do Alferes llo 5." batalhão de 
infantaria Simplicio Luiz de Mattos, morto em com
bate; tle 2lfi000, sem prejuízo do meio soldo que 
lhe compete, a U. Laura Avclina lla Fonseca .Aicofo
rado, viuva elo Tenente do Exercito .Manoel G.·rmano 
Guedes Alcoforado, fallccido em con::;ec[uencia de feri
mentos recebidos em combate. 

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

Art. 3. • Ficam revogadas' as tli~posi1;ões em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Olin~ira, do .!Ucu Con
selho, Ministro e Sect·etario de Estado elos Negocias do 
Impcrio, assim 0 tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro, em vinte nove de 1\tarc;o 
de mil oitocentos sr>tmta e lres, quinquagcsimo segundo 
da Independencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iage:.tadtJ o Imperador. 

Joilo Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio. - Jlfanocl Antonio 
Duarte de Azevedo. 

Transitou em tl de Abril de l8í3.-Andni Augusto 
de Padua Flenry. 

PubH.cado na Secretaria d!' Estaelo elos Ncgocios do 
lm{Jcrio em 7 de Abril de ttl'73.- Jo5é Vicmte Jorge. 



LEGISLATIVO, / . 
DECRETO N. 2166- DK 29 DE M.\RÇO DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admittir a cxam1) do t.• anuo da 
Faculdad_, de Direito tio llecifc o ouviutc Amando Olym
pio de Allllradc Barros. 

llri por bem Sancr.ionar e l\l:lllihr que se execute a 
seguinte Hcs,.lução t.l.1 Asselllb!éa Geral: 

Art. 1. • E' autorizado o Governo para mandar ad
mittit· a exame das ma lerias rio 1." anno da Faeuldade 
ele Dit·citodo Hecifeo ouvinte Arnarwio OiympiodeAu-
1rade Barros, uma vez ljtte se mo~trc habiltlailu onllis
toria. 

Art. 2. • Ficam revogadas as di~posir;üe~ em contra
rio. 

João Alfredo CotTêa d!l Oliveira, elo Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Nt•gocios do Impc
rio, assim o teu h a l'tl tendido e far;a exeen La r. l'<dacio 
do Hio de Janeiro, ctn vinte c uuve Je l\larço de mil 
oitocentos setenta e tres, quiHIJUagc~imo segundo da 
Intlependent:ia c do l:nperio. 

r.um a rubrica de Sua MJg,!.,;taúe o I:npcrarlor. 

João :1/frcdo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio. -·.Lllanoel.,111tcnio Drtarte 
de Azevedo. 

Transitou em ~i de Abril de 18'13.-Andrl; Augusto de 
Parltw Fteury .-Hegis lrado. 

Publicado na Secretaria de E~ lado dos Negocio~ do 
lmperio Clll 7 ue Abril de 187:J .-José Vicente Jorge. 



18 A.CTOS DO PODER 

DECP.ETO N. 21117 - »E 2!) DE ~unço DE i8i3. 

Ant.oriza o Governo a marular· atlmittir a examr, tlo 1. 0 annrl 
da Fa<'.nlfla!lc de Direito tlu H•~eire o ou,·inte Franci;cu u~p· 
lista Yíeira. 

Uni por hem Sancdonar c l\bn<hr que se execute a 
scguintl' P.csolução da Assemblr!a Geral: 

Al't. 1." E' autorizatlo o Governo p;1ra mandar atl
mittir a exame das matcrias flo ~.o anno da ~'aeuldatlc 
de Direito do l'.ccife o ouvinte Francisco BJptista 
Vieira. 

Art. \!.° Ficam revogadas as disposições em con-
1 rario . 

.lo;To Alfrrdo Corrt~a de Oliveir;~, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de E:;tado dos Negodos do Im
paria, assim o tenha entendido c ftça executar. Palacio 
do Rio de J:mciro, em viute e nove de l\larço de mil 
oitocentos seten la c tre:-, q uiaquagesimo segu11Ll0 ua 
lnJ.cpcudcncia e tio Imperio. 

Com a rnbrica de Sua Ilbgcslalle o ImpcraLlor • 

.Todo Alfredo Corrêtt de Oliccira. 

Chanccllaria-mór do Impcrio.-Jfanoel Antonio D1wrte 
de Azevedo. 

Transitou em 5 de Abril de 18i3.-André Augusto 
de Padua Flcnry.- Registrado. 

Publicarlo na Secretaria rle Estado tios Npn·ocios do 
Imperio em i de Abril de 1873.-Jo.~d Vica~te Jorge. 



DECHETO N. :!HiS- DE ~!) DE MARÇO DE 1873. 

Antorila o Go,·crno a mandar aclmittir a exame do 1.• anno da 
l'acni<I:Hk dr llireito <lo 1\;:dl't: o ou,·iuLc Fraueist:o Ferreira 
Yi;wna Bandeira. 

Hei por hem S1nrdonar c Mandar qne se cxccule a 
seguinte RtJ~olução da Asscmbtéa Geral: 

Art. l." E' autorizado o Governo para mandar ad
miti ir a C"<allle do l. o anno da Facalrlade de Direito do 
Jir't·ife o nnvintr, Franci~Ctl F1~rreira Vianna Bandeira, 
depois rlc mostrar-se habilitado no unico preparatorio 
qne lhe fat ta. 

Art. 2." Ficam rc,·ogatlas as tlisposi1:õcs em con
trario. 

João AI frr·1lo C<)rrt\t de Oliveira, do l\fcu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos· Negocias tlo Imperio, 
assim o l!mha entendillo e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em vinte nove de Março de mil oitocentos 
sctcn ta c trrs, quinrJuagesimo segundo da lndepemleucia 
c elo Impcl"io. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador • 

.Torlo Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Clt<~nccllaria-rnór uo Im per i o.- Jllanoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em;) ele Abril de 1813.-André .Attgusto de 
Paclua Flenry.-Hcgistrado. 

P~1bl icado na Scerc ta ria rlc Estnrlo dos Negoeios do lm
pr'no em 7 de Abril de 1873 .-Josd Vicente Jorge. 

--



DECHETn N. :?Hifl- nr. 2!) DE :'IIAnço nE 1873. 

o\ntnri~.1 n Cowrno , rnanrlar admittir a exame da~ matcrias 
dn f .o ~·tnn da FaPnld:~•k tlt' Dirrilo d:•1 Recife o c.uviute Hen
rique l!t'l'lttl'to ~l:lrlins. 

Jlni pn1· hrm Sanrcionar c ~landar q.ue se cxocute a se
g-uintE• Hr.-olução da A!'~ernbléa Geral: 

Art. I." E' ;~nlorizado o Governo para m~ndar ad
mi li ir a Pxamn fias malf•rb,;; rio I. o anno da Faculdade 
de Direi lo rio Hcrifc o ouvinte Ilem·irfUC Her111eto Mar
tin~. uma vez qm: se mo~tre habilitado em phílosophia. 

Art. 2. o Firam rcvo~pdas as disposições em con
trario. 

Jo;lo Alfre-do Corrêa dr Oliveira, do l\leu Conselho, 
Mini~lro r' Srcretario de Estado dos Ner!:OCios do Im
pr~rio. assim o tenha entendido c faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em vinte c nove de \larço de mil oito
cento~ srte:1ta c tres, qninquagcsimo segundo dn In
dcprllllrncia P do Imperio. 

Com a ruiJrica rle Sna Magest.ade o Imperador . 

.T,}(/0 Alfredo Corrêa de Olireira. 

Cltancrllaria-múr do Impcrio.-.~1a11ocl Antonio Duarte 
de Azcz·cdo. 

Transitou em ~i rlc Abril de :1.873.-André Augusto 
fle Padua Flcury.-Hcgistrndo. 

Publicado na Secretaria rlc E~larlo <lo~ Negocios do 
Impcrio em 7 de Abril de tsn.-José Vicente Jorge. 



\ 

LKQISLA'PlVO. Sl 

DECRETO N. 2170- DE 29 DI IIIA~ÇO DE 1873. 

~utorlza o Governo a mandar admlUir a exame .do t.o :anno da 
Faculdade de Direito do Recife o ouvinte .Jullo Pereira de 
Carvalho. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar. que se execute 6. 
seguinte Resolução da' Assmbbléa Geral: 

Art. t.• E' autorizado" o Governo para man:lar admU-• 
tir a exame das materias do t.• anuo da J.<,aculdade de 
Direito do Recife o ouvinte Julio Pereira de Carvalho, 
:lepois de habilitado em ari.thm'Ctica e geometria. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposiç!Jes em con
~rario. 

João AHredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do lmpe-, 
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em vinte nove de Março de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio.-Manoel Antonio Duarte 
de A;evedo. 

Tran~itou em 5 de Abril de 1873.-.André Augusto d8 
Padua Fleury .-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em 7 de Abl'il de !873.-.To.sé Vicente Jorge . 

..... 

Pun r. 11 



82 ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 2171 -DE 29 DE MARÇO DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admittir a exame do 1.• anno 
da Faculdade de DireiLo do Recife o ouvinte José Maria de 
Albuquerque Mello Junior. 

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

Art. I. o E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir a exame das ma terias do L o anno da Faculdade 
de Direito do Recife o ouvinte Jo3é Maria de Albu
querque Mello Junior, logo que se mostre habilitado 
em philosophia. 

Art. 2." Ficam revogada!'~ as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
:Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do lmpe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio 
do Rio de Janeiro, em vinte nove de Março de mil oito
centos setenta e tres, quinquagesimo segundo ,da In
d.ependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio .Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em fS de Abril de 1813.-André Augusto de 
Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em 7 de Abril de 1873.-José Vicente lorgr . 

..... 



LEGISLA'fiVO, 83 

DECRETÓ N. 2172- DE 29 DE M!RÇO DE 187'3. 

Autoriza o Governo para mandar admittir a exame das ma terias 
do t.o anno da Faculdade de Direilo do Recife o ouvinte 
liÍanoel Júsé de 1\ledeiros Corrêa. 

Hei por bem Sanccionar c Manrlar que se execute_ a 
seguinte Resolução da Assembléa Gel'al: 

Art. i. 0 E' autorizado o Governo para mandar ad· 
mittir a exame das ma terias do L o anno da Faculdade 
de D1 reilo do Recife o ouvinte Manoel José de Medeiros 
Correa, uma vez que se mostre habilitado em geometria 
e arithmetica. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con· 
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em vinte e nove de Março de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagesimo segundo da lndependencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chaucellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Dua1·te 
de·Azevedo. 11 

Tnnsitou em õ de Abril de 1873.-André Augusto de 
Padua Fleurr.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 7 de Abril de 1873. -Josi Vicente Jorge. 



ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 2173 - DE 29 DE KARÇO DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admiLtlr a exame do 1. 0 anno 
da Faruldade de Direito do Recife o ouvinte VUallno Cor· 
deiro Lins. 

l~ei por bem Sanrcionar e Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. Lo E' o Gover.no autorizado para mandar 
admittir o ouvinte Vitalino Cordeiro Lins a exame 
das m:~terias do L • anno da Faculdade de Direito do 
Recife, depois de hahilitado na unica disciplina pre
paratoria que lhe falta das que são exigidas para a 
ma ~ricula. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 
. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte nove de Mar~o 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo se
gundo da Independencia e do lmperio~ 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancelh.ria-mur do Imperio. -Manoel Antonio !Juarte 
de A.tevedo. 

Transitou em 5 de Abril de 1873. - André August() 
tle Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secr~taria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 7 de Abril de 1873.-José Vicente Jorgr. 

-···-



LEGISLATIVO. 

DECRETO N. 217.\- DE 29 DE MARÇO DE 187~ . 

.\utorh:a o Governo a mandar admitLir a exame do 1.0 anno da 
Faculdade de Medicina da Bahia o ouvinte José Carneiro de 
Campos. ' 

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

Art. t. o E' o Governo autorizado para mandar admit
tir a exame das ma terias do i. o anno da Faculdade de 
Medicina da Bthia o ouvinte José Carneiro de Campos, 
um:. vez que se mostre habilitado em geometria. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em cont~ario. 
João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu .conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Impe-
. rio, assim o trnha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em vinte núve de Março de mil 
oitocentos setenta c tres, quinquagesimo segundo da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica d~ Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira . 

Chancellaria-mór do Impeiio.-Manoel Antonio DtUJrte 
de Azevedó. 

Transitou em 5 de Abril de 1873.-André Augusto de 
Padua Fleury .-Registrado . 

. Publicado na Secretaria de Estado. dos Negocias do 
lmperio em 7 de Abril de 1873. -José Vicente Jorge. . 



AITOI DO rODRR 

DlCl\ETO N. 2ti5- DE !9 DE ~ruço D! :1873 . 

.Autoriza o GO\'Crno a mandar arlmittir a exame do 1." anno d.t 
Faculdade de 1\le.llcina da Bahia o ouvinte Ernesto Augusto 
Barbo5a Coelho. 

Hei por bem Sa~~ionar r. Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da Assemb:éa Grral: 

Art. t. • E' autorizado o Governo p:~ra mandar admit
tir :1 ex:~me d:~s materias do L" anno ria Faculdade de 
l\kdicina da Bthia o ouvinte Ernesto Au~usto Btrhosa 
Coel!to, uma vez que se mostre habilitado em g~o
metria. 

Ar L 2. • Fic:~m revoga1las as disposições em contrario. 
João Alfrrdo Conêa de Oliv,~ira, do 1\leu Conselho, 

l\linistro l' SecrPtal'io do E~tado rios Nrg-ocios do Impe
rio, :~s~im o tenha entrndido e faça Pxrr,:tar. Palacio 
lio Hio de Janriro, em vinte nove de 1\brço de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
Independcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua MagestadP o Imperador . 

.Toão Alfredo Corrt!tt de Olireira . 

Chancellaria-mór do lmperio.-Jlfanoel Antonio Dnarte 
de Azeredo. 

Tran~itou em(') tle Abril tle 1873.-Andrá Augusto de 
Padua Pleury. -Rrgislr.ado. 

Publicado na Srocr~>taria de Estado 1los Nep:ocios do 
Tmperio em 7 de Abril de 187:3.-José Vicente Jorge. 



LEGISLATIVO. 87 

DECRETO N. 2176- DE 29 D& MARÇO D&/ 1873. 

Autoriza o Governo a maatlar atlmittír a r.ir.ame do 1.0 anno me
dico ua Faculdade de Medicina da Babia o ouvinte Virsillo 
Jost! ~larlins. 

Hei por bem Sanccionar e Manrlar que se execute a 
'leguinte Résolução da Assembléa G~ral: • 

Art. L o E' autorizado o Governo para mandar que, 
prestado o exame de língua françeza, seja admittido a 
f:ner acto do L • anno medico na Faculdade de Medicina 
da Rthia o ouvinte Virgílio José Martins. 
· Art. 2. o Ficam revog;1das as disposições em contrario. 

João Alfredo Corrt'la de Oliveira, elo Meu Consr.lho, Mi
nistro e Secretario de E,;tatlo (los Negocios do lmperío, 
assim o tr.nha entendiLio e f<iça exet:utar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinle nove de Março de mil oito
centos setenta e tres, quinquagesimo segundo da lnde
pendancia e do lmperio. 

Com a r1.1brica de Sua M1 gestatle o Imperador . 

.Toão .Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-múr do Imperio .-Jfanoel Antonio Dttarlr. 
de Azevedo. 

Transitou em ü de Abril de 1873.-André Augusto de 
Paduci Fieury. -Hegis trado. 

Publicado na Secretaria de Estádo dos Negocios do 
lmperio em 7 de Ab(il de 1873.-José Vicente ltrgiJ . 

.... -. 



\CTOS DO PODER 

DECRETO N. 2:l77 - DE i9 DE MARÇO DE 1873. 

Autoriza o Gove•·no a mandar admittlr a exame do t..• anno do 
curso pharmaceutico da Faculdade de Medicina do Rio de Ja.. 
nelro o ouvinte AntoniO Luiz da Serra Pluto. 

' 
Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 

5eguinte Resolução da Assembléa Geral: 
Art. I. • E' autorizado o Governo para mandar admiti ir 

a exame das materias do t.• anno do curso phat'maceu
tico da Faculdade· de Medicina do Rio de Janeiro O" ou-
vinte Antonio Luiz da Serra Pinto. . 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocio~ do lmperio, 
assim o tenha entendido c faça e\ecutar. Pala cio do 
Rio de Janeiro, em vinte e nove de Março de mil oito
centos setenta e tres, quinquagesimo segundo da In
dependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de jta Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em ti de Abril de t873. -André Augusto de 
Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 7 de Abril de 1873.- Josi Vicente Jorge. 



J. EGlSLATIVO, 89 

DEC"RETO N. 2178- DE 29 DE MARÇO DE :1873. 

Autoriza o Governo a mantlar admittir a exame do 1." anno 
m~Llieo ria Faculdade do Rio de Janeiro o ouvinle Alilerto Ro· 
drlgues Barcellos. 

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

Art. 1. • E' autorizado o Governo para mandar admit
tir a exame das ma terias do L • anno do curso medico 
da Faculdade do Rio de Janeiro o ouvinte Alber
to Rodrigues Barcellos , logo que se mostre habi
litallo em historia. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em contrario. 
João Alfredo Corrêa de Oliveira, do ~eu Conselho, 

1\linb;tro e Secretario de Estado dos Negocios do lmpe
rio, assim o tenha entendido e faca executa r. Pa
Iacio do Rio do Janeiro, em vinte iwve de Março de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubri::a de Sua Magestade o Imperador, 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Manoel Antonio Dnarte 
de Azevedo. 

Transitou em a de Abril de :1873.- André Augusto de 
Padua Fleury. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado do~ Negocios do 
Imperio em 7 de Abril de t873.-José Vicente Jorge . 

.. 
.. 
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90 AC.TOS DO PODER 

DECRETO N. 2179 - DE 29 DE MARÇO DE l873. 

AuLoriza o Governo a mandar admiLLir a exame do 1. 0 anuo 
medico da Faculdade do Rio de Janeiro o ouvinte Antoniu 
Alves Espinhcira. 

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

Art. L • E' autorizado o Governo para mandar admit
tir a exame do t. • anno da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro o ouvinte Antonio Alves Espinheira, desde 
que se mostre habilitado em geometria. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em contra
rio. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em vinte nove de Março de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da lndependencia c do Imperio. 

Com a ruhrica de Sua Magestade o Imperador • 

.Toiio Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio.-Manoel Antonio Dunrte 
de Azevedo. 

Transitou em 5 de Abril de 1873.-André Augusto de 
Padua Fleury.-Registrado. · 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 7 de Abril de :1.873.-José Vicente Jorge. 



LEGISLATIVO. 9l 

DECRETO N. 2180 - DE 29 DE MARÇO DE 1873. 

Autoriz:a o Governo a mandar admittir a exame do 1.0 anno 
do curso pharmaceutico da Faculdade do Rio de Janeiro o 
ouvinte Alvaro Dias Ferraz da Luz. 

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

Art. L o E' autorizado o Governo para mandar ad
miti ir a exame das ma terias do L o anno do curso pbar
maceutico da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 
o ouvinte Alvaro Dias Ferraz da Luz, depois que se 
mostrar devidamente habilitado no unico preparatorio 
que lhe faltava ao tempo da matricula. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Comia de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido e faç1 executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro , em vinte nove de Março 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo se
gundo da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-múr do Imperio.;_Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Trans:.itou em!'i de Abril de 187:3.-André Augusto de 
Padua Fleury. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
-lmperio em 7 de Abril de 1873.-José Vicente Jorge. 



ACTOS DO PODI!I\ 

DECRETO N. 2181-DE 29 DE MARÇO D!: 1873. 

A.ulori7.a o Govemo a mandar admittir á matricula do t.• anno 
do curw pharmaccutil~o da Faculdade da Côrte o estudante 
Carlos Bandeira de Gouvêa. 

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

Art. t.• E' o Governo autorizado para mandar ad
mittir Carlos Bandeira de Gouvêa á matricula do t.• 
anuo do r.ur~o pharmacentico da Faculdade ele Mrdicina 
do Rio de Janeiro, independentemente do exame de 
:~rithmetica, que deverá prestar antes do acto das ma
terias do mrsmo anno, não sendo admittida a appro
varão que obteve em 1867 perante a Inspectoria da Ins
trÜeção Publica. 

Art. ~-· Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Im
pcrio, assim o tenha entendido e faça exc::utar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em vi.cte nove ele 1\larco 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo sé
gundo da lndepcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua :Magestacl.e o Imperador . 

. João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-múr do lmperio.-ilfanoel Antonio Duarte 
tle A.:: credo. 

Transitou cm5 de Abril de 1813.-Andr·é Attg"sto de 
J'a,dua Fleury .-Registrado. · 

Publicad'O na Secretaria de Estado dos Ne~ocios do 
Impt•rio em i de Abril de'1873 .-José Vicente Jor!fC. 



LEtilSL.\Tl'VO. 

DECRETO N. 2182- DE 29 DE l\IARÇO DE !873. 

Autoriza o Govr·mo a mandar admittir a exame <lo J.• anno 
merlico tia l'aenlilatlt~ rlo lHo de .lanl'iro o onYíntt~ Jo;'\0 
Couratlo tlc N iem•·~er. 

Hei por hem Sanecionar c :\!andar <(llt' ~e ~~:o;ecute a 
seguinte Rr~soluç;io da AssemJMa Get·al: 

Art. L" E' autorizado o Governo p:1ra mancbr aLl
mittir a ex:~11w das ma teria:; do 1. o ~nno do curso mc
~lico na Fac:nl:ladc clo Hio tk Janeiro o ouvinte João 
Gonr;1do de Nit·mcyer, uma vez que se mostre habilitado 
em historia, não prevalecendo para Ciitc fim o titulo de 
habilitação CJUC oLtevc perante a Escola de Marinha. 

ArL. 2. o Ficam revoga,Ja.-; a' di~pusiçõcs em con
trario. 

João Alfredo Con·(·a de Oliveira, do Mru Conselho, 
l\linistro c Sccrcl;1rio de Estaúo dos Negocios elo Irnpe
rio, assim o 1enlla entendido c faça executar. Pa
lacio do Hio Llc Janeiro, em vin~c nove de Março de 
mil oitocentos setenta e Lres, quinqnagcsimo segundo 
da lnclepewlcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\bgrstadc o Imperador. 

Chancc'llaria-múr dn lmperio. -Mmwp/ Antonio Dnart~. 
de A~everfo. 

Transitou em ri ele AIJI'il de 1873.-André Augusto de 
Padua Flr•ury.-Ucgis traLlo. · 

Publicado na Sl)lTct;!ria' de Estado dos Negoeios do 
lmperio em 7 tk Ahnl de 1H73.-.Josrf Viccnfe .forgr. 

__.._....__ 



ACTOS DO PODI-:1\ 

DECRETO N. 2183 - DE 29 DE MUÇO DE 1873 • 

. \utoriza t• Governo a manrl:tt' admitlir a exame de anatomia 
descripliva o alumno do cu1·so pllarmaccutico da Faculda!l~ 
da Cúrte Viriato Gonçalves Vianna. 

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

Art. 1." E' autorizado o Governo para mandar ad~ 
mittir a exame de anatomia descriptiva o alumno do 
curso pharmaceutico da Faculdade lle Medicina da Córte 
Viriato Gonç;~lves Yianna, depois que se mostrar habi
litado em algebra. 

Arl. 2." Ficam nwogadas a:o; dispvsiçõcs em con
lrario. 

João Alfredo CO!Tt~a ll.e Oliveira. do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de E~tado dos Negocias do lnt
pcrio, assim o tenha entendido e faça exerutar. Palacio 
do Rio de Jan(•iro, em vinte nove rle Março de mil 
oitocentos setenta c trcs, quinquagesimo segundo da 
lndependoncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua .Magestadc o Imperado!' . 

.lotlo Alfredo. CorT'e'a du Oliveira. 

Chancellaria-múr do Imperio.-.ilfanoel Antonio DuarftJ 
de Azevedo. 

Transitou em fi rle Abril de 1873.-André Augusto de 
l'i!dun Fleury .-Registrado. · 

Puulicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
Tmpcrio em 7 de Ahri~ <lr tR7:l.-.Tosé Vicente Jor(JI'. 

-----·---



LF.HISU.TI\"0. 

DECRETO N. 2184 - DE 29 DE MARÇO DE 1873. 

Autoriza o Governo para mandar admiLtir a exame das materia~ 
do 1.• anuo tio cnrso·pharmaceutico da Facultlade de Medi
cina do Rio de Janeiro o ouvinte Fernando Autonio La::-e 
Chrislino. 

Hri por bem Sanccionar e l\landar que se execute a 
seguinte Resolu<;ão da AssemiJiéa Geral: 

Art. L • E' o GoYerno autorizado para mandar admittir 
a exame tias nw terias do L o a uno do curso pharmaceu
tieo da Far.ullladc de Medicina do Rio de Janeiro o ou
vinte Femando Antonio Lage Christino, uma vez que 
se mostre habilitado no pn:pat·atorio que lhe faltava ao 
tempo da matricula. 

Art. 2. o Ficam revog-adas as disposit:õrs em con
trario. 

João Alfrcuo Corrt\a de Oliveira, do Meu Conselho, 
lUinistro e Secretario de Estad(). dos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido e faça executar. P:l
Jacio do Rio de Janeiro, em vinte nove de M:trço 
ele mil oitocentos set·cnta c tres, quinquagr~imo segundo 
tla Indepemlen::ia e do Impcrio. 

Com a rnbrica de Sua 1\l.!gcstade o Imperadot·. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

l!hancellaria-múr do lmperio.-.~fanoel Antonio Duarte 
de A:enedo. 

Transitou em;, de Abril de 1.873.- André Augusto df. 
Parlua Fleury:- Registrado. 

Publicado na Seeretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio rm 7 cte Março de 1873.-José Vicente Jorqe. 

--



Af:TM llO PODI:H 

DECRETO \. 218:;- IH: 2H ll~ ,,I \no,:o DE 187:}. 

Autoriza o t;ovemo a mandar atlmittir a exame de anatomià de~
cripli,·a o alummHio 1.• anno pi.Jannaeenlicu !la Faeuldatlc de 
.\Ietlidnn do Rio de .Janeiro llilariot da SilYa Fi!5lleir:1 Junior. 

Hei por, l.Jem Sanccionar c Mantl~r rrue se éxecnte a 
seguinte Resolução da Assemhléa Geral: 

Art. L • E' autorizado o Gnverno para mantlar atlmitLir 
a exame de :1natomia dcscripliY:I o :1lnmno do t.• anno 
pharmaceutico d.a Faeuldadc de l\IL~tkina do Rio de Ja
neiro Hilario tla Silva Figueira Junior, uma vez que se 
mostre hal.Jililado em historia, não prev.Jlccendo para 
este lim o rxamc que prcstotl pcrantn a Escola de Ma
rinha. 

Art. 2." Ficam rr·Yogarhs a~ t.li~pmit;õcs em con
trario. 

João Alfretlo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
.Minislt·o o St'crnlario tle Estado dos Nc~ocios do Im
perio, assilll o tenha entendido c fa(J executar. Pa- · 
Jacio do llio de Janeiro, em vinte nove de Março de 
mil oitocentos setenta c tr·cs, (Illinqnagcsimo seg-undo 
da Inrlepnndencia c do Imperio. 

t:om a rulll·'ica de Sua 1\Iagt•staclc o Imperallor. 

João Alfredo CorTt;a de Oliveim. 

Chanccllat·ia-mút· do Imperio.-11la11nel Antonio Duarte 
tle A.:L•vedo. 

Transitou em~) tlc Abril de i87:3.- Andi·rJ Augusto de 
Padna Fleury.-Hegistr;Hlo. '' 

Puhlicatlo na Secretaria de Estado dos Ne(l"ocios do 
lmpel'io rlll 7 dr Abril de 18/=L- JnsrJ Yi1:ent%'.Torq1'. 

-- ......... 



UGBLATIVO. 97 

DECRETO ~. 21SG- DE 29 DE MARÇO DF. 1.873. 

Anloriza o Gov1~rno a mandar admiltir a exanie do 1. 0 anuo da 
Facpldade dei)le,Úçina do. Rio de Janeiro o ouvinte João Cae~ 
tme d.éthrros Abrell. · : . 

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

Art. i. • E' autorizado o Governo para mandar admit~ 
ti r a exame do i. o anno da Faculdade de Medicina do 
Rio d'e Janeiro o ouvinte João Caetano de Barros Abreu, 
depois de mqstrar-se habilitado em algebra. . 

Art. 2. o Ficam revogarias as disposições em contrario. 
João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu ~nselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Im
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em vinte nove de Março 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo se
gundo da Independcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-.Manoel Antonio Duarts 
de Azevedo. 

Transitou em 5 de Abril de !873.-André Augusto 
de Padua Fleury.-Registrado. , 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
Imperio em 7 de Abril de 1873. -José Vicente Jorge., 

P.I.RTI 1. 13 



lC.TO!I DO PODU 

DECRETO N. 2187 --DE 29 Dt M.\IIÇO DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admiltir a exame do 1. • anno da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro o ouvinle .Jo~o 
Caetano Monteiro. 

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

Art. l. o E' autorizado o Governo para mandar :~dmit
tir a exame .das ma terias do l. o anno medico da Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro o ouvinte João 
Caetano Monteiro, depois de approvado em geometria. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em contrario. 
João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do lmpe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio' do Rio de Janeiro, em vinte uove de Março de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da lndependencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Anto~io Duartt 
de Azevedo. 

Transitou em õ de Abril de 1873. -André August() 
dl Padua Fleury.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em 7 de Abril de 1873. - José Vicente Jorge. 



I.EGISLATI \"0. 

DECREl'O N. 2188- DE 2!1 DE !11\RÇO DE 1873, 

Autoriza o Governo a mandar admiltir a exame do 1.0 anno 
da Faculdade dcMedic.ina do Rio de Janeiro o atum no do curso 
de pharmacia Joaquim Senn de Oliveira. 

Hei por bem Sanecionar e Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Ger~l : 

Art. L" E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir a exame do 1." anno da Faculdade de Medicina. 
do Rio de Janeiro o alumno do curso de pharmacia Joa
quim Senra de Oliveira, uma vez que se mostre habi
litado em algebra. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa do Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Im
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em vinte nove de Março do mil 
oitocentos setenta c tres, quinquagcsimo segundo da 
lndependencia e do Impcrio. , 

Com a rubrica de Sua .Magestadc o Imperador. 

João Al (redo Corrêa ·de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em o de Abril de f.873.--André Augusto ih 
Padua F/eury.-Registrado. . 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
lmperio rm 7 de Abril de f.873.-Josi Vicente Jorge. 



100 AC1'0~ 110 POIII':I\ 

DECRETO N. 2189 - DE 2~) DK MAfif/0 DE 1813. 

Autoriza o Govrrno para mandar a!lmittir a exame das materia~ 
do J . 0 anno da Faculdade de 1\lcdidna du l\io de Janeiro o 
alumno do 1.• anuo do curs~ pharmaccutieo José Tri!ltão de 
Carvalho. 

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

Art. L o E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir a exame das ma terias do i. o anno da Faculdade 
de Medicina da Côrte o alumno do i. • anno do curso 
pharmaceutico da mesma Faculdade Jo~é Tristão de Car
valho, depois de approvado em historia. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Com;elho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negociosdo lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. J>alacio do 
ltio de Janeiro, em vinte nove de Março de mil ()_it~
centos setenta e tres, quinquagesimo segundo da Inde
pendencia e do Im per i o. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

.João Alfredo Corrêa de Oli1,eira. 

Chancellaria-mór do I mperio.-.Manoel Antonio Durrrte 
de Azevedo. · 

Transitou em 5 de Abril de !873.-André Augusto de 
Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado do!<. N p,~ocios do 
Impcrio em 7 de Abril de 1873.-José l'icente Jorge. 



LEiiiSI.HI\'0. 101 

DECRETO N. 2i9() :._DE 29 DE MARÇO Di> 1873. 

Autoriza o GoYerno para·mandar admillir á matricula do 2. • 
anuo da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro o alumno 
do curso de pharmacia Rubem Julio Tavares. 

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

Art. t..• E' autorizado o Governo para mandar 
1
ad

mittir á matricula do 2.• anno da Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro o almnno do curso de pharmacia 
Rubem Julio Tavares, uma vez que no prazo legal ob
tenha a approvação no exame de anatomia descriptiva e 
satisfaça todos os requisitos exigidos pelos estatutos. 

Art. 2. • Ficam revogadas a~ dispo'sições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do lmpe· 
rio, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
Iacio do Rio de Janeiro, em vinte nove de Março de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da lndependencia e do lmperio. . 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. · 

_ Chancellaria-mór do Impcrio.-Manoel Antonio Duarte 
d~ Azevedo. 

Transitou em 1> de Abril de i873 .-André Augrtsto d6 
Padua Fleury.-Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado elos Ne~ocios do Im
Jlerio em 7 de Abril de 1873.-.Tosé Vicente Jo1YJC. 



Al:l'OS IJO I'OIJEII 

DECHETO N. 2HH- In 2!1 DE MAn~o DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admiltir a Mame do 1.0 anno 
do curso medico da t<aculdade de 1\IedicÍna do Rio de Ja
ueiro 6 ouviulc l,t•opoldo, José Pereira nastos. 

Hei por bem Sanccionar c ~{andar que se execute a 
seguinte Hesolução da Assembléa Geral : 

Art. Lo E' autorizaao o Governo para mandar admit
tir a exame do 1.0 anno do curso medico da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro o ouvinte Leopoldo José 
Pereira Bastos, uma vez que exhiba titulo legal de habi
litação em líisloria. 

Art. 2." Fi:::am revogadas as disposições em con-
trario. r 

João All'reclo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em vintJ uove de Março 
de mil oitocentos soten ta c tres, quinquagesimo segundo 
da Independencia c do Imper~o. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Ju(io Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio . .....:Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. · 

Transitou em ü de Abril de :1813.-André Augusto de 
Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
Imperio em 7 de Abril de 1873.-José Vicente Jorge . 

._. ····--



LF.f.ISJ.ATIVO. 103 

DECRETO N. 219~- DE 29 DE 11ARÇO DF. 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admittir a exame do t.• anuo me· 
dico da Faculdade c.lo Rio de Janeiro o ouvinte VIcente l<'er
relra de· Almeida Alves Cunha. 

Hr.i por bem Sanccionar e Mandar qne se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral : 

Art. I. • E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir a exame das matel'ias do t. • anno da Faculdade 
de Medicina do I\io de Janeiro o ouvinte Vicente Fer
reira de Almeida Alves Cunha, logo que se mostre habi-
litado em h istoria. ~ 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em contrario. 
João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Palaci() 
do Rio de Janeiro, em vinte nove de Março de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Al{l'edo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmpcrio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. · 

Transitou em~ de Abril de 1873. -André Augusto de 
Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado Jos Negocios do 
Imperio em 7 de Ahril df' 1873. -Jo.~é Viwite Jorge • 

... 



lll1 ACTOS !lO PODFn 

DECRETO ~. :!193- or. 1) DF. Anntr. DE !873. 

Autoriza o Governo a mandar ronlar o te!DIJO de serviço d~J 
Carlo> .Jo,é dos Santos Borgr.s, Escrevente lo Patrào-mór elo 
Arsenal de. Marinha da Côrte. · 

Hei por bem Sanccionar t' Mandar que se execute a 
seguinte Rc:solução da Assembléa Geral: 

Art. L • E' autorizado o Governo para manda r contar 
o tempo de serviço do Escrevrnte do Pc~trão-Mór do Ar
senal de Marinha da Côrte, C:1rlos José dos Santos Borges, 
desde o dia 20 de setembro de .8tii. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em contra
rio. 

Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, do :&leu Conselho, 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Marinha, assim o tenha entendido e faça 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro, em cinco de Abril 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquage3imo segun
do da Jndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magesta:le o Imperador. 

Joaquim Del fino Ribeil'o da Luz. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Jfanoel Antonio Duar
te de Azevedo. 

Transi.tou em 23 de Abril de !873.- André Augusto 
de Padua Fleury. 

Foi publicada a presente Lei nesta Secretnria de Esta
do dos Negocios.ta Ma:rinhn em 24 de Abril de !873.

, Sabinn Efoy Pf·~ 



l.F.fiiSLA TIYO. 

DECRETO N. 2191- DE 5 DE ABRIL DE !873. 

A.utoriu o Goveroo a mandar admittir a exame das materias do 
3.• anno em qua1t1uer das Faculdades de Direito d9 Imperio 
o estudante Alfredo Carneiro Braodão. 

Hei por hem Sancc.ionar e Mandar que se execute a 
seguinte Resolução t.la Assembléa Geral : 

Art. t. • E' autorizado o G()verno para mandar admit
tir a exame das ma terias do ã. • anno em qualquer das 
Faculdades de Direito do Imperio o estudante Alfredo 
Carneiro Brandão. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho~ 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Im-

- perio, assim o tenha entendido e faça executar. Pala
cio do Rio de Janeiro, em cinco de Abril de mil oito· 
céntos setenta e tres, quinquagesimo segundo da. 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o imperador.~ 

João .,.4./fredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 16 de Ahril de 1873. -André Augusto de 
Padua Flenry.- Registrado. 

Publicado n~ Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 16 de Abril de 187:3.-José Vicente Jorge. 

P.lRTI 1. H 



1013 ACTUS DO PODEH 

IJECfiETO N. 2l!J;)- DE 1j DE ABRIL DE 1873. 

Autoriza o <~owrno a mandar admittir a exame das materias 
do 1. o anuo da Faculdade de llireito do H.ecife o ouvilltC 
l.uiz A utouio I' ires de Carvalho e Albuquer·fiUC. 

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

Art. 1. • E' autorizado o Governo a mandar admit
tir a examr, das ma terias do 1. • anno da Faculdade de 
Direito do Recife o ouvinte Luiz Antonio Pires de Car
valho c Albuqucrqué, uma vez que se mostre babilitado 
em geometria e rhetoril'a. 

Art.· 2. o Ficam revogadas as disposições em eon,
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do l'tleu Censelho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios d() Im
perio, assim o. tenha entcpdido e faça executar. Pa
la cio do Rio de Janeiro, em cinco de Abril de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
lndcpendcucia e do Impcrio. ' 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador . 

.Toão Alfredo Con·êa de Olü~cira. 

Chance1laria-múr uo lmpcrio.-Manocl Antonio puartr: 
de Azevedo. 

Transitou em 16 de Abril de !S73 .- A1tdré Augusto 
de Padua Fleury.-Registrado. · 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em :1.6 de Abril de !873.-José Vicente Jorge. 



U\~f:TSLATTVO. {07 

DECRETO N. 2196 ":"'""DE ti DC .URIL DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admiltii' a exame vago das ma
teri:~s do 2. o anno da Faculdade de Direito do necife o es
tudante Francisco Cezar de Audradc. 

Hei por bem Sanccionar e Mmdar que se execute 
a seguinte Resolução da Assemblêa Geral: 

Art. :L o E' autorizado o GGverno para mandar 
admittir a exame vago das, matcrias do 2." anno da 
Faculdade de Direito do Recife o estudante Francisco 
Cezar de Andrade, pagos os direitos das matriculas e 
.5atisftütas ,as demais exigencias legaes. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do 1\leu Conselhó, 
Ministro e Sc~rctario de Estado dos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
Jacio do Rio de Janeiro, em cinco de Abril de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
lndependencia e do lmperio. · ' 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jur1o Alfredo Corrêa de Oliveira. 

ChanceHaria-mór do lmpcrio. -Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 16 de Abril de 1873 .-André AngustrJ de 
Padua Fleury .-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios 1 do 
lmperio em 16 de Abril de 1873.-José Vicente Jorge. 



108 ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 2HJ7 -DE ã DE ABRIL DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admitlir a exame do 1. • :mno 
da Faculdade de Direito do Recife o estudante Antonio Pires 
de Souza. 

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

Art. t.• E' autorizad<l o Governo para mandar ar!~ 
mittira exame dasmaterias doJ.• anno daFdculdade 
de Direito do Recife o estudante Antonio Pires de 
Souza, mostrando-se previamente approvado em plli
Josophia e rhetorica e provando perante a mesma Fa
culdade haver fr·equentado o referido anno e cumprido 
todo~ os deveres escolares. 
·Art. 2. • Ficam revogadas as disposicões em con

trario. 
João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do lm
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, eni cinco de Abril de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmpcrio.-Manoel Antonio Duarte 
ck Azevedo. 

Transitou em t6 de Abril de !813.-André Augusto 
de Padua Fle"ry.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
Imperio em 16 de Abril dt_~ 1873.-José YicenteJorgr. 

- .•• ,, .-r -· 



U~r.JSUTIVO, 10!1 

DECRETO N. 2198- DE ã DE ADlllL DE i8'73. 

Autoriza o GoYerno a mandar admilliJ: a cume da§ ma terias 
do 3.• anno da F:lculdade de Direito do Recifl' u e&tutlaute 
Luiz B~z:unat. 

Hei por bem Sanccionar e ~fanilar ryue se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral : 

Art. 1 .• E' autor'izado o Governo para mandar lldmit
tir a exame das materi<ts do 3. o anno da Faculdade de 
Direito do Recife o estudante Luiz Bezamat. 

Art. ~. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em cinco de Abril de mil oitocentos setenta 
c tres, quinquagesimo segundo da lndependenda e do 
lmperio. · 

Com a rubrica ile Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manocl Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em •6de Abril de 1873.-Andri Augusto de 
Padua Fleury .-Registrado. • 

Publicado na Secretaria de Estado dos Neg-ocios do 
lmperio em 16 de Abril de 1873.-/osé Vicente Jorge. 

........ -



uo ACTOS IJO i'OllEH 

DECHETO N. 2199- DE ti DE AB:11L DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admittir a exame do !S. o armo tl3 
Facultlade dt~ Llirl'ilo do Recife o estudante Antonio José Hu
drigues tle Oliveira Filho. 

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

Art. t. o E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir a exame das ma terias do 5.0 anno da Faculdade 
de Direito do Recife o estudante Antonio José Rodrigulls 
de Oliveira Filho. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Consell10, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em cinco de Abril de mil oitoeentos 
setenta e tres, quinquagesimo segundo da lndependencia 
c do Impcrio. 

Com a t'nhrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

, João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancrllaria-mór do lmperio.-llldnoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em lG de Abri1 de 1873.-André At~gnsto 
·de Padua Fleury.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado do!' Negocio~ do hn
. pcrio em 1G de Abril de :1873. -José' ViCente Jorge, 

r.e-c••• 



LEGISLATI\"0, Hl 

DECRETO N. ~200 ...:__DE ã DE ADniL DE 1873. 

Autoriza o Govemo a mandar admittir a exame das materias 
do t.• anuo da I;aeuldade de Direito do Recife o ouvinte Jo
viuiano Aveliuo Pereira Duarte. 

Hei por hem Sanccion:J.r e Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. t.• E' autorizado o Governo para mandar arl
mittir a exame das materias do L •, anno da Facul
dade de Direito do Recife o ouvinte Joviniano Avelino 
Pereira Duarte, logo que se mostre habilitado em phi-
losophia. , 

Art. 2." Ficam revogadas, as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Im
peri,o, assiiR o tenha entendido e faÇa executar. Pala
cio· do Rio de Janeiro, em cinco de Abril de mil oi
tocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da In
dependencia e áo lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Impcrio.-ll'!anoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 16de Abril de 1873.-Andrlr .Augusto 
de l'adu.a Fleury .-Uegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios 
do Imperio em 16 de Abril de 1873. -José Vicente· 
Jorge. 



AC'roS DO PODER 

DECHETO N. 2201 -nE ti o~: ABRil. DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admittir a exame das materia~ 
do t.e :mno da Faculdade de Direito do Recife o ouYinte José 
Caetano Mclcllo Filho. · 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
se3uinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. L • E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir a exame das matcrias do t.• anno da Facul
dade de Direito do 1\ecHe o ouvinte José Caetano Me
tello Filho, devendo este mostrar-se previamente habi
litallo em geographia, historia e geometria. 

Art. 2. • Ficam revogadas as llisposições em con
trario. 

João Alfredo Corrôa de Oliveira, do Meu Conselho, 
'Ministro e SecrNario de Estallo dos Negocios do lm
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em cinco de Abril de mil oito
centos setenta e tres, quinquagesimo segundo da Inde
pendencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 'Magcstadc o Imperador. 

João Alfredo Co~·rêa de Oliveira. 

Ch:mct>llaria-múr do Impcrio.-~Vanoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Tramitou em 16 dcAbrillle 1873.-André A"gustode 
Padr~a Fleury. -Registrado. ·. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios 
do lmpcrio em 16 de Abril de 1873. -José Vicente 
Jorge. 



HECTl.ETON. 220~-m: {;DE AllniL DE 1873. 

Autoriza o (;.,verno a mandat· admittil· a exame das materias 
do 1.• anuo da Facnldade de Direito do Hecifc a Pedro Vi
cente Vianna. 

Hei por bem Sanccionar e l\la nua r que se exrcu to a 
'4eguin te Resolução da Assembléa Geral: 1 

Art. 1. 0 E' autorizado o Governo para mandar ad
mitlir a exame das ma terias do 1." anno da Faculdade 
de Direito do Recife a Pedro Vicento Vianna, depoisdc 
l!a!Jilitatlo com os exames que lhe faltam. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposiçõrs em con
trario. 

João Alfrerlo f:orn~a de Oliveira, do l\lrn Conselho, 
:Ministro r St•crrtario dn Estado dos Nngocios do Impe
~·io,assim o trnha entendido e far,a executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em cinco de Abril dn mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagesimo segundo da lndepentlen-
cia e do lmperio. · 

Com a rubrica de Sua l\Iagestiidc o Imperador . 

.loiio Alfredo Corrêa de Olü•eim. 

Chancellaría-múr Jo Imperio.-.Manoel Antonio flunrlr 
de Auvedo. 

Transitou rm HJ ele Abril de 1873.- André Augu~fo 
i!e Padrta Flmtry.-Regisn·ado. 

Publicado .na Sf'crel a ria tle Estatlo do~ Negocio;; d{} 
Jmperio em 16 de Abrillle 187:l.-José Vicrnfe Jor,qe. 
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111 ACTilS DO PUDEn 

DECRETO N. 2203- DE ;) DE ADRIL DE 1873. 

Autoriza o Govemo a mandar admiltir a ex:\me das materías 
do i. o anuo da l'aculda!le de Direito do Hc~fc o ouvinte 
João Gualberlo Gome~ de Sá. 

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

Art. L • E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir a exame das ma terias do 1. o anno da Faculdatlo 
de Direito do Recife o ouvinte João Gualbcrto Gomes de 
Sá, depois de mostrar-se habilitado em inglcz e philoso
phia, preparatorios de que não prestou exame por moti
vo justificado. 

Art. 2. o Ficam revogadas ~s disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
'Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em cinco de Abril de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagesimo segundo lia lndependen
cia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. · 

.João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio.-lllanoel Antonio Duar
te de Azevedo. 

Transitou em 1G de Abril de 1873.- André Augusto 
de Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em 16 de Abril de i873.-Josd Vicente Jorge, 



lHi 

DECRETO N. 2~01- DE !) J:IE ABRIL DE 1873. 

Autoriza ao Governo a mandar admittir a exame de anatomia 
descriptiva tbcorica c pratica e á matricula no 2." anno d0· 
furso mcdieo em qualquer das respectivas Faculdades do 
Jmperio o alumno do :t .c anno pharmaceutico José Augusto 
l'crcira Lisboa. 

·IIci por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
seguinte Hesolução da Asscmbléa Geral: 

Art. 1.0 E' autorizado o Governo para mandarad
mittir a exame de anatomia descriptiva thoorica c pra
tica, e depois de approva1;ão nesta ma teria, á matri•:ula 
no 2." anno do curso medico em qualquer das respec
tivas Faculdades do hnperio, o atum no do t .0 anno 
pharmaccutico José Au~uslo Pereir~ Lisboa. 

Art. 2.° Ficam revogadas :r:- disposiçõc:; em con
trario. 

João Alfr·edo Corrêa de Oliveira. dti l\leu Con
~elho, Ministro e Secretario de Estatlo· dns Negocios do 
lmpcrio, assim o tenha entendido' c faça executar. 
Pal:tcio do Rio de Janeiro, em cinco de Abril de mil 
oi tonmtos f>clcn ta e tres, quinquagcsimo segundo da 
lndcpcmlcncia c uo Inipcrio. 

Com " níhrica de Sua Magcsta1le {• Imperado!'. 

João Af(n:do Corda de Olivâra. 

Ch;mrcllari!l-rnor do Impcrio. - .illannd Antonio· 
D1w1·tc' rfc A::cveda. . 

Tr·ansitc•u em 16 de Ahril de 1873. - Andri Augusto 
de Padua Flcury. _;_ H.cgis trado. 

Publicado n:J Secretaria de E~tado dos Ncg-ocios do 
1ml)rrio em Hi rlr 1\bril de i8TL - h•r Vicen.(c lcrrnc 



\I,TúS Llll I'OII(,.H 

DECBETO N. 22o:;- uE r-; DE AP.IliL DE nn:.s-. 

Autoriza o Governo a mandar atlmittir ;, matricula do 3.• muw 
medico em quahjuer das Faculdatles de l.lleúicioa do lmperiL• 
o pharmaceulico Carlos da Silva Lopes. 

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

Ai·t. 1." E' 'mlorizado o Governo para mandar au
mittir á matricula do 3.• anno medico em qualquer das 
r'ac1~ldades de Medicina do lmperio o pharmaceutico 
Carlo~ da Silva Lopes, devendo este mostrar-se previa
mente h:thilitatlo nos prcparatorios que lhe faltam, e crn 
anatomia dtseriptiva thcorica e pratica e physiologia. 

Art. 2." FiL:'Ill rcyogadas hs disposições em con
trario. 

João A lfrcdo Corrth de Oliveira, do Meu Conselho, 
1\linistro e Secretario de Est:Jdo dos Negocias do Im..: 
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
.l"acio do Hio de Jmeiro, em cinco de Abril, de mil oito
centos 5elenta e tres, quinquagesimo .segundo da 
Yu1lcpendencia c do Impcrio. 

t:om a nü,riea de ~ua l\bgestadc o Imperador. 

J01Io Alfredo CmTên tlc Vlivcmt. 

Chanr:rllaria-mõr do Impcrio.-jffctnoel Antonio Duarte 
tlc Azevedo. 

Transitou em lG de Ahril de 1873.- And-ré August9 
de Paclua Fleury.- Registrado. ' 

Publicado na SceretClria de Estado do,; Nêgocios d() 
ilmperio em W de Abril de t81:l.-José l'iccnte Jorge, . 



u;Í;JSL\TJVO. 111 

DEC:HETO N. 2106- DE 5 DE ABRIL llE 1873. 

Autnriza o t;overno a mandar rulmillir a exame das matcrias do 
1. o anuo medico ua l'aculdade do H i o de Janeiro os ouvintes 
da mesma Faculdade José Baptista da Costa Azeye'llo e AD'onso 
dos Santos Pcdrario. 

Ilt~i por bem S:mccionar e l\landar que se execute a 
scguin te Resol ut;ão da Asscmbléa Geral : 

Art. i." E' autorizado o Governo para mandar admit
tir a cx~me das ma lerias tlo primeiro <tnno rnetlico na 
Faculdade tlo llio de Janeiro os ouvintes tla mesma Fa
culdade José llapLista da Costa Azevedo e A!Ionso dos 
Santos Pcdrario, sendo aceitos para .a respectiva ma
tricula os exames tle historia feitos na Escola de ~IJri
n!Ja. 

Art. 2." Ficam revogallas as tlisposiçues em con
trario. 

João Alfredo Corr~a (]e OliYcira, do l\Icu Conselho, 
r.Iiuistro c Set:rctario de Estado uos Negocias uo 
lmporio, assim o tenha entendido c faça executar. 
l'alacio do Hio de Janeiro, em cinco de Ahril de mil 
oilol'cntos setenta c trcs, quinquagcsimo segunllo da In
dependt:ncia e do hnpcrio. 

Com a rubrir-a de Sua i\l:tgcstadc o l mperador. 

Jorlo "1l{redo Correa de Olivcim. 

Cltanccllaria-múr do Impcrio.-Manoel Antonio Duarte 
de Jt:cvedo. 

Transitou em ifi de Abril de 'i873.- 1lndré A~tgusto de 
Padna Flwry .-Hegistrallo. 

Pnhlic:ldo na Seerel:uia de Estado dos Ncgo1~ios do 
1mnerio (.'Jll li\ _de Ahril rk lHTl.-.José FicCHlC .lorqr'" 



IIECI\ETO :\' ':!2()7- DE ti liF. AB!IIL IIE J8í3. 

A11toriza o GoH~rno amarular arlmittira n:mrc üas m:-~tcrias do 
~egmulo .111110 tio eur>o pll:mnaeculiell tia Faculdade tlo nio Íl•· 
.• LIIICirn o tHI\Ílllf' Fr:wriseo F('JTcira CDIIlO. 

lltli por hem Sanceionar c Uandar que se execute '' 
~cguintc Resol u';ão da Asscmhlôa Geral : 

ArL J. o E' anforizallo o Governo para mandar admit
tir a exame das ma tet·ias do segundo <lllno do curso phar
marcutico 1la Faculdade do Hio de Janeiro o ouvinte 
l<,r;inciseo Ferreira Couto, pagos os direitos das matricu
bs e satisfeitas as demais cxigencias legacs. 

Ar f. 2. o Ficam revogadas as disposições em contra
rio. 

João Alfredo Corrê:l de Oliveira, do 1\Ieu Conselho . 
. Ministro e SI'Crel:-~rio dP Estado dos Ncgocios t.lo lmpcrio, 
assim o lenha entendido c f:-~ça executar. Palacio do 
Hio de Jauciro, em cinco de AIH'il de mil oitocentos 
setenta c tn•s, quinquagcsimo segundo da 'lndPpen
dencia o do lmperio. 

Co1n a rol•rir;1 de Sua nbgnstade o Impcraclor. 

Joiia Alfredo Corrêa ifr: Olivrira. 

Cl1a IICI' lia 1 i a-·múr tio I m pcrio. -.Manoel A 11lonio llnartf 
fh A::;crrdo. 

Tr:msitnH r·m Hi dr Al!ril de :f.H73.-André Augusfr, 
dr tJrulua Flc!U'!f·-H''gislrauo. 

l'u!Jiir:ado na Seactaria de Estado dos Ncg-ocios dn 
lmpt·riu em 1G de Abril tlc 1873.-Jusc Vicente Jorrr· 



ll!l 

HECJ1ET0 N. ~208- DE a DE ATIUII. DE lSi:l. 

Autoriza o Governo a mandar atlmitlir a exame tias malerias 
do i. 0 anuo tia Facuhl:Hie de Medicina tio fl.io tle .Janeiro o 
ou\·intc Antonio Manoel de Oliveira. 

Hei por bem Sanccíonar c 1\lanuar que se execute a 
seguinte Resolução ua Asscmbléa Geral: 

Art. t.• E' autorizado o Governo para mandar ad~ 
mítir a exame !las matdrias uo t.• anno•medico da Fa
culllade do Rio de Janeiro o ouvinte Antonio Manoel de 
Oliveira, depois de mostrar-se habilitauo em geometria. 

Art. 2. • Ficam revogauas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, •lo 1\leu Conselho, 
Ministro c Secretario ue Estado dos Ncgocios uo Im
perio, assim o lenha entendido c faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em cinco tle Abril de mil 
oitocentos setenta c trc~, qninquagcsimo segundo da 
Jndependencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lageet:J.tlc o ImpPrador. 

Joiio Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-rnúr do Impcrio.-Jlfaaoel Antonio Dnflrla 
de Azevedo. 

Transi lou em iG de Abril de 18i3 .-André Augltsto da 
Padna Flcnry.- llegislrado. 

Pnblicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Jmperio em Hi de Abril de JR1:1.-José Vicente Jorqe. 

···---e-....-..··-



I~IJ \(.Til~ l>ll l'<IDI\11 

Auloriza o t~o,·erno a m:tntlar arlmitlir .1 f'xame tias mat.€'ria~ do 
1." armo llll'tlirn tia Facnltl:ult~ tio 1\io de .laueirn o mwintc 
Luiz de Drummonll Navarro. 

Hei por hem Sanccionar e l\lanllar fJ11C se execute a 
seguinte Hcsolução da Assembléa Geral: 

Art. L" E' autorizado o Govrmo pa1·a maJH!~r :~d-. 
mittir a W\:tllln tla~ ma!.nias do t." :rnno mrdico da Fa
cnltl::Hle tio 1\io de .lanci r o o ou v in lP Ln iz dr nrnmmonll 
Navarro, depois de approvatlo em historia e geometria. 

Art. 2. o Ficam revogatlas ns dispo::;it;ões t'lll con
trario . 

.loão Alfredo Cont·a de Oliveira, elo l\Ien Con~t·lho, 
Ministro t) Secretario Lle Est:1do dos Negoc.ios 'do lm
perio, assim o tenh:1 entcntliuo c faça e"\ecnt:Jr. Pa
lacio tio Rio Lle Janeiro, em cinco de Abril de mit 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
Imlependcncia c do lmperio. .. 

'Com a rni.Jrica de Sua l\lagestatlc o Imperador. 

Joiio Al{t'cdo CorrPa de Oliveira .. 

Chancellaria-mór do Imperio.-:ll>fanoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em iG tlc Abril de JS'i3.- André Angust@ 
de Padua Flenry.- Hcgistrado. 

Publicado na Scrret:Jria de Estado dos Neg:ocios do 
Imperio em Hl tle Abril <le 1873.- José Vicente Jorg'~. 

--



\:!t 

DECRETO N. 2210- DE Ü DE ABniL DE 187:L 

Autoriza o Governo a mandar admillir a exame das materias 
do t. o anuo meti i co na Faculdade do Ilio de JaneiM o Oll
vintc .José Arthur Farme di Amoctl Junior. 

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

Art. Lo E' autorizado o Governo para mandar admit
tir a exame Lias ma terias do 1. o anno medico na F a_. 
culdade do Rio de Janeiro o alumno ouvinte José 
Arthur Farmo de Amoed Junior. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do 1\leu Conse
lhg, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça executa!'. 
Palacio do Rio :le Janeiro, em cinco de Abril de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo tb 
lndependrncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o ImperaJor. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira., 

Chancellaria-mór do lmperio .-Mano~l Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 16 de Abril de :1873.- André Au
gusto de Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgoci~ do 
Imporia em 16 de Abril de 1873.-JMé Vicente lorge. 



_\LTuS IJU I'UDEfi 

1 JECH ETO N. :t::!ll- nE r; nE \ nmr. DE Wi~. 

Aulf'J'iza o Govemo a mandar atlmiltir F•·ancist>o .José de Ma
"alh;•cs ;'t .IualriCula do 1." anuo medito na Fal'ul!ladc do I\ i o 
(IC Janc:ru. 

Hei por hem Sanccionar o Mandar que se execulc a 
:wguiu te Hesul ução tla As~cmb!éa Geral: 

Art. 1. • E' autorizado o Govemo para mandá r atlmil
tir Fr;mcisco Jo~é de l!lagalhiies ú matricula do 1." arlllo 
medico na Faculdade de Medicina do Hio de Jauciro~ 
indcpeudenlenwntc <lo ~~xame de inglez, que deverá 
prestar antes do acto das materias do mesmo anno. 

Ar!. ~." íci,~am re\'ogadas as disposições em con
aario. 

João Alfredo Corrêa de Olivcirn, do 1\lcu Conselho, 
.Ministro c Secretario uc Estndo dos Negocios do 
Impcrio, assim o tenha cntcn1ido c faça executar. 
llaJacio do Rio de Janeiro, em cinco de Abril de 
mil oitocentos ~etenta c tres, quinquagcsimo segundo 
da Independcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcslalle o Imperador. 

JOiio Al{redo Corrêa de Olireira. 

Chanccllaria -mó r do lmperío.-,llanod Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em HJ de Abril de i8i3.-AndréAugusto de 
Padua Fleury.- Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios. uo 
lmpcrio em iG de AlJril lle 187:3. - ,7osd Yicente Jorge. 



LEt:I Ull\'0. 

DECRETO N. 2.212- DE 5 DE Annu, DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar admitlir a exame das mate
rias do ·~. • anno' da Facuhlade de 1\lcdicina do Rio de . Ja
neiro o ouvinte Dcoclcciano Julio Pegado. 

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

Art. L o E' autorizado o Govemo para mandai' ad
mittir a exame d~s matér'ias uo segundo anno da 
Faculuade ue Meuicina do Rio de hneiro o ouvinte 
Dcocleciano Julio Pegado. 

Art. 2. • Ficam revogacbs as disposições em con
trario. 

Jo:Io Alfreuo Corrêa de Oliveira, do Men Conselho, 
:Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido e faça ex·~cutar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em cin~o de Ahril de mil 
oitocentos setenta e trc,;, quin•Juagesimo scgunuo da 
lndcpen1lencia c do I:nperio. 

Com a rubrica ue Sua l\hgc;;tatle o f mperador. 

JacTo Alfredo Corrêa de Olicf.ira. 

Chancellaria-mór do Impcrio.-Jianocl Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 16 de Abril de 1873.-Anrlré Auqusto 
de Padua Fleury.-Registrado. · 

Publicado na Secretaria de Estado uos Negocios do 
Irnperio em i6 de Abril de 187::. - Jo.~ti Vicentt 
Jorge. 



fH~CfiETO N. 2213- DE ~ DE AfrnlL DE 1.87:J. 

Autoriza o Governo a mandar admillir a exame das materias 
dn 1'.o anuo medico da Faculdaclc do Rio de Janeiro o en• 
\'ÍIILC Antonio Ah·cs de Souza Junior. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da Msembléa Grral: 

A"rt. :l. • E' autorizado o. Govemo para mandar ad
mi t ti r a cxnme dns ma terias do :l. o anuo medico da Fa
cuhlade do Rio de Janeiro o alunine ouvinte Antonio 
Alves de Souza Junior, depois de mostrar-se habilitado 
no unico preparatorio que lhe faltava ao tempo da ma
tricula. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contra
rio. 

João Alfredo Corrra de Oliveira, do Meu Conselho, 1\li
nistro r. Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em cinço de Abril de mil oitocentos 
setenta e tres, qainquagcsimo segundo da Independen
t'ia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêá de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duart~ 
de Azevedo. 

Transitou em :lü de Abril de t.813.-Andrt!Attgustode 
Padua Fleury.-Registrado. · 

Publicado na Secretaria de Est;,~do dos Nep:ocios do 
Imperio em i6 de Abril de 1873.-José Vicente Jorge. 

'''-- ... 
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nEcnETO N. 2214 .:- nE 5 oE ·ABRlf, nE tsn. 

·'nLuriza o Govrrno a mandar admittii' a exame das ma terias do 
J .• anuo medico da l'aculdarlc llo Rio de Jancii'O o estudante 
Au;;usro Cesar RiiJciro de Alkmin. 

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

Art. L" E' autorizado o Governo para mandar ad
mittír a exame das materias do t.o anno medico da Fa
culdade do Rio de Janeiro o estudante Augusto Cesar 
Hibciro de Alkmin, Ullla vez. que se mostre habilitadi> 
com os exames de philosophia e historia. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em con
tr·ario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do l\leu Conselho, 
Ministro e Secretario de E~tado dos Negocias do Im
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio tle hnciro, em cinco de Abril de mil 
oitocentos setenta e trcs, · quinquagesimo segundo da 
lndcpendencia e do Imperio. 

·Com· a rubrica do Sua l\bgestadc o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antoni·o Duarte 
de Azevedo. · · 

Transitou em l6 de Abril de 1873 .-André Augustv 
de Padtta Fleury. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
lmperio em lü ele Abril de 1873.- Jose· Vicente Jorge. 
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DECHETO N. 2215- DE !":i DE ,\lll\ll. DE 1873. 

Autoriza o Guverao a mandar allmittir a exame das ma terias 110 

1.• anntl medico ll<t Faeuldafle do llio de Janeiro o ouvinte.José 
Moreira Ua:;tos. 

Hei por bem Sanccionar e M:~ntlar que se execute a 
seguinte Resolução d:1 As~embléa Geral: 

Art. L" E' autorizado o Governo pat·a mandar ad
mittir a exame das materias do t.• anno medico da 
Faculdade do Rio de Janeiro o ouvinte José 1\loreira 
Bastos, uma vez que exhiba titulo legal de habilitação. 
em geometria. 

A1·L. 2." Ficanl revogadas a." dispo!'içiics em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do 1\leu Conselho, 
1\linislro e Set.:retario de Eslatlo dos Negocias do Impe
rio, assim o tenha entendiuo c far;a executar. Palacio 
do Hio de Janeiro, em cinco de Abril de mil oitocentos 
!;Clcnta c trrs, quinquagcsimo segundo da lndepcn
dcneia c do lmpcrio. 

Com a rubrit.:a de Sua 1\lagcslallc o Imperador. 

Joiio Alfredo Corrên de Oliveim. 

Chancellaria-mór do lmpNio.-lllanoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 16 tle Abril !lc 1873.- André Auausto 
de l'adnn Fleury.- Hegistrallo. 

PuiJlit.:atlo na Secretaria do Estado dos Negocias do 
Impcrio em 16 de Abril de 1873.- José Vicente Jorge. 



Ll•:t,hl..\ll\0. l~í 

lJECI\ETO N. 22l(i- TlE !')DE AnRIL DE :1873. 

Autoriza o (;r;verno a mandar arlmittir a exame das malerias 
elo 1. • anno ructlico da faculrhulc do Hio de Janeiro o ouvinte 
Antouio ;'llordra llastos. 

Hei por· hem Sancciorrar c l\bntlnr que se execute a 
seguinte Ucsolução da Asscmllléa Geral: 

Arl. :t.• E' :nrtnriza:lo o Gnvrmo para mantlaradmit
tir a exame d:~s malt•rias do 1." anno medico da Facul
dar]e do llio ele Janeiro o ouvinle Antonio l\loreira 
Bastos, depois tlc mostrar-se lrabilitado em mathema
tiras. 

Art.. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
trario • 

.João Alfrctlo Corr,~a de Olivrira, 1lo l\leu Conselho, Mi
nistro c Secretario Lle E~tado dos Negocios tlo lmpcrio, 
assim o tenha t•nlcnditlo r, faca executar. Palacio do 
Rio de .Janeiro, em cinco de Ábril de mil oitocentos 
setenta c trcs, quinquagesimo segundo da lndepcndcn
cia e do Impcrio. 

Com a rubrica tle Sua Magestade o Imperador. 

Joiio Al{reúo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio. -Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Tramitou em i6 tle Abril de :1813.-André Augusto de 
Padua Fleury .-Uegis Irado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 16 tle"AIJril de 1873·.-Josi Vicente Jorge. 

: ·.':,i' 



DECRETO ~ 2217- DE ~; DE ABRIL DE l8í3. . 

Autoriza o Governo a mandar a(llllillir á matricula do 3.6 anno 
do curso medico da. Faculdade d;t nahia o estudante Augusto 
Flavio Gomes Villaça. 

Hri por bem Sanccionar ·e Mandar que se r.xecute a 
seguinte Resolução da AsseiiJ.bléa Geral: 

Art. L • E' autorizado o Governo pára mandar admittir 
á matricula tlo 3." anno do curso medico da Faculdade da 
Bahia o estudantlc Augusto Flavio Gomes Villaça, appro
vado nas materias que completam o curso medico do 
2. • anno, e em latim. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfl'edo Conêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios do Im
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio 
do Rio de Janeiro, em cinco de Abril de mil oitocentos 
setenta e trcs, quinquagesimo segundo da Indepcn
dencia e do Imperio. 

Com a ruhrica ue Sua Magcstade o Imperado1·. 

João Alfredo Cm'rêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Dum·te 
de Azevedo. 

Transitou em 16 de Abril de !873.- André Augusto 
de Padua Fleury .-Registrado. 

I 

Pub~icado na Secre~aria de Estado dos Negocios do 
lmpcno em 16 de Abnl rle 1873.-José Vicente Jorge. 

·--
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DECRETO N. 2218- DE 6 DE ABRIL DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandar ádinittir a ~ame das material 
d4l t.• amw medico da Faculdade da Babia o ouvinte Josó 
S()lobra. 

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

Art. 1. o E' autorizado o Governo para mandar admittir 
a exame das ma terias do Lo anno medico da Faculdade 
da Bahia o ouvinte José Sombra, uma vez que se mostre 
habilitado em geometria. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho. 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do lm· 
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em cinco de Abril de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagesimo segundo da lndepen· 
dcncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua .Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
d6 Azevedo. ' 

Transitou em 16 de Abril de 1873.- Andrtf Augusto 
tU Padua Fleury.- Registrado. 

· Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em 16 de Abril de 1873,-José Vicente Jorge. 

P.I.RT! l, 17 
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DECRETO N. 2219- DE 5 DE ABRIL DE !873. 

Autoriza o Govern'o a manda~ admittir a exame das ma terias do 
1. o anno medico da Faculdade da Bahia o ouvinte Hormindo 
Leite de lUello • 

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

Art. L o E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir a ex:~ me das ma terias do primeiro anno medico 
da Faculdade da B:li1ia o ouvinte Hormindo Lei te de Mello, 
uma vez que se mostre habilitado em geometria. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministt·o e Secretario de Estado dos Negocios do Impe~ 
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacjo 
do Rio de Janeiro, em cinco 1e Abril de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagesimo segundo da lndepcn
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. . 

Transitou em 16de Abril do !813.-André Augusto de 
Padua Fleury .-Registrado. · 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 16 de Abril de 1873.-José Vicente Jorge. 
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DECRETO N. 2:!20- DE 5 DE ABRIL DE 1873. 

Autoriza o Governo a mandai' admittir a exame de geographi·a 
e anatomia descriptiva o alumno Virgílio Chaves Florence, 
depois de approvado no 1.0 anuo do curso ph31'maceutico na 
Faculdade de Medicina da Bahia. 

Hei por bem Sa~cionar e Mandar que se execute :1 
seguinte Hesolução da Assembléa Geral: 

Art. l. o E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir a exame de geographia c anatomia descriptiva o 
alumno Virgilio Chaves Florence, depois de approvado 
nas materias do primeiro anno do curso phannaceu
tico na Faculdade de l\ledicina da Bahia. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
,trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do Impe
rio. assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio ue Janeiro, em cinco de Abril de mil oitocentos 
setenta e tres, quiriquagesimo segundo da Independen
cia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\fagestade o Imperador • 

.João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

ChaJicellaria-mór do Imperio.- MarwelAntonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 16 de Abril de 1873.-André Augusto 
de Padua Fleury .-Registrado. · 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em 16 de Abril de 1873.-José Vicente Jorge. 
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DECRETO N. 2221 -DE 5 DE ABRIL DE 1873. 

Aotoriz~ o Governo a mandu que o estudante Euclides Alvet 
Requlão seja admlnido á matricula do 2.o anno do curao me~ 
dico da Fao:ulda1le de Medicina da 8-.thia. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a se-
guinte Resolução da Asscmbléa Geral : · 

Art. 4. o E' autorizado o Governo para mandar que o 
estudante Euclides Alves Requião, approvado em todas 
as disciplinas preparatorias e no curso pharmaceqtico, 
seja admittido á matricula do 2. o anno do curso medico 
da Faculdade da Bahia, depois de mostrar-se habilitado 
com exame das ma terias do 1. o anno. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposiçõe's em con· 
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do !\leu Conselho, ~li
nistro e Secretario de Estado dos _Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio.dol\i<> 
de Janeiro,;em cinco de Abril de mil oitocentos setenta 
e tres, quinquagesimo segundo da lndcpendencia e do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua ~lagestade o Imperador. 

João Alfredo Corrra de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmpcrio. - Manoel J(ntonio 
Duarte de Azevedo. 

Trailsi tou em 16 de Abril de 1873. -André Augusto de 
Padua Fleury .-Registrado. 

Publicado na Secretária de Estado dos Negocios dCJ 
Imperio em 16 de Abril de 1873.-Jolé Vicente Jorge. -. 

..... 
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DECRETO N. 2222 - DE õ DE A'BRIL DE 1813. 

Autoriza o Governo a mandar'lldmiltir á matricula do t.o anno 
da Faculdade de Direito dll S. Paulo o estudante João Mendes 
de Almeida Junior. 

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

Art. 1. • E' autorizado o Governo para mandar ad
tnittir á matricula do 1. • anno da Faculdade de Direito 
da S. Paulo o estudante João Mendes de Almeida Ju
nior, independentemente do exame de arithmetica e 
geolilotria, em que deverá mostrar-se habilitado antes 
do acto das ma terias do referido anno. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo ·Corrêa de O li v eira , do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado do Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em cinco de Abril de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da ln
dependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio.-Manoel Antonio Duarte. 
• AJwe~. . 

Transitou em 16 de Abril de 1813 • .-André Augusto de 
Paduá Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos N egocios do Im
perio em 16 de Abril de 1873.-José Vicente Jorge. 

- --···· 
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DECRETO N. 225!3- Dlt !) DE ABRIL DE !873. 

Eleva os vencimentos dos Dircctores, Lentes proprietarios1 

llubstitutos, opposiLOrcs c Clll(li'Cgados das Secreta1·ias das F~a.· 
culdades de Direito e de Medicina do Impcrio1 e do pessoal de 
outros estabelecimentos de iristrucção. 

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

Art. 1. • Os Directo1·es, Lentes proprietarios, substi
tutos e oppositures lbs Faculdades de Direito c da Me
dicina do Imperio vencerão os ordenados e gratiHcações 
fixados na seguiu te tabella : 

Ordenados. Gratifica
ções. TOTAL. 

Dlrector ........... ~:000,~000 2:0005000 G:OOOJ$fl00 
Lente cathetlratico. 3:2fJ0~000 1 :600,)000 4:8008000 
Lente substituto.... 2:000~000 t :0008000 3:000b'OJO 
Leu te oppositor. . . 1: tiOO,)OOO 800~000 2: '~00$000 

Art. 2. • Os Lentes cathedraticos das Escolas de .1\lari
nha, Militar e Central perceberão oa mesmos venci
mentos dos cathedra tieos das Faculdades de Direito e de 
:Medicina; c os repetidores das Escolas Militare Central 
e os opposi tor!'s ria de Marinha, os mesmos vencimentos 
dos Lentes substitutos das Faculdades de Direito. 

Art. 3. o Os op:ws i 1 orrs r repetidores designados para 
ser virem como prep:1railores nos gabinetes ,ou em 
quae~quer outros estabrlrcirncntos das Faculdades e~s
colas superibres não terão por esle serviço gratificação 
alguma. 

Art. ~. • Ficam elevados na razão de 50 "!. os ordena
dos e gratificações ordinarias dos professores do Colle
giode Pedro 11, dos professores e substitutos das aulas 
preparatorias anncxas ás Faculdades de Direito, e dos 
professores e professoras das cadeiras publicas de ins
trucção primaria do l\lunicipio da Córte ; sendo sup
primidas as gratificações, que ora percebem, a titulo de 
a.iuda rir, ru~tv par:~ v iJgens, us professores do Collegio 
rJc redro IL 
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Art. 5. •Ficam outrosim elendos na razão de fSO "/8 

os vencimentos dos Secretar los e mais empregados· das 
Secretarias das Faculdades de Direito e Medicina, das 
Escolas Central, Militar e de l\farinha, e da lnspectoria 
Geral da lnstruccão Primaria c Secundaria da Côrte. 

Art. 6. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

Joio Alfredo Corrêa de Oliveira, doMeu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do lmpe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em cinco de Abril de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagcsimo segundo da lndel'ell
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Con·éa de Oliveira.· 

Chancellaria-mór do lmperio.-Manoel Antonio Duarto 
de Azevedo. 

Transitou em 16 de Abril de 1873. -André Augusto de 
Padua Fleury .-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em Hi de Abril de 1873.-José Vicente Jorge. 

--
DECRETO N. 2221. -DE 26 DE ABRIL DE f873. 

Autoriza o Governo a concede•· isenção de direitos para lodo 
o material neéessario á canalisação d'agua põtavel nas ci
dades do Rio Grande c Pelotas, e bem assim para todo o 
que fôr ncccssario á construcção da via fcrrea de Baturité .. 

' . 
Hei por bem Sanccionar e ~landar que se execute a 

seguinte Resolução da Assembléa Geral: 1 

Art. L o E' autorizado o Governo para concedér a 
Hygino Cornll Durão isenção de direitos de todo o mate
rial necessario para a canalisação d'agua potavel nasci
dades do Rio Grande e Pelotas, na Província de S. Pedro 
do Rio Granrle do Snl, fixanrlo previ;nnentc o mesmo Go-
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verno a f!Uan tida de c qualidade dos objectos que hou
verem tle ser drspachados com tal isenção. 

Art. 2 • Io,ua I isenção é concedida á Companhia da via 
ferrPa de Ba 1 uri t6 para todo o ma teria! necessario á 
cem' lrueç:io daque!la estrada. 

Art. :.1. o E' revogado o art. t. 0 do Decreto n.0 .168\ 
de 23 de Agosto de 1869, na parte em que se refere a 
Julles Villain. 

Art. ~-o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Visconde do Rio Branco, Con~elheiro de Estado, Se· 
nado r do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Ne~ocios da Fazenda 
e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em vinte e seis de Abril do mil oitocentos setenta 
e tres, quinquagesimo segundo da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

' Visconde do Rio Branco. 

Chanccllaria-mór do Imperio .-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. · 

Transitou em 29 de Abril de 1873.-André Augusto de 
Padua Fleury. 

Publicado na Secretaria de Esta dÓ dos Negocios da Fa
zenda em 30 de Abril de .1873. -José Severiano da Rocha. 

LEI N. 2~25 -DE 26 DP: ABRIL DE 1873. 

Ápprova o Decreto que autorizou a emissão de 40.000:0008000 · 
em papcl-rqocda'" 

Dom Pedro 11, por Graça de Deus e Unanime Accla
mação dos Povos, Imperador Constitucional e Defensot· 
Perpetuo do Brasil. Fa-21cmos saber a todos os nossos 
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subuihH que a As5embléa Gc.ral Decretou, e Nós Que
remos a Lei seguinte: 

Art. t. • E' approvado. o Decreto n.• _4232 de 5 de 
Agosto de i868, que àutorizou a cm.issão de 40.000:000,$ 
em papel-moeda, até a quantia eiTectivamente emit-

. tida. . 
Art. 2. o Ficam revogadas a.s uisposições em con-

trario. · 
Mandamos, portanto, a todas ·as autoridades, a quem 

o conhedmento e execução da referida Lei pertencer, 
que a cumpt·am e façam cumprir e guardar tão intei· 
ramente como nella se contém. O Secretario de E3lado 
dos Negocias da Fazenda a faça imprimir, publicar e 
correr. Uada no Palacio do Rio de Janeiro aos vinte 
·e seis do mez de Abril de mil oitocentos setenta.' e 
tres, fJuinquagesimo segundo da· lndependencia e t1o 
Imperio. 

IMPERADOR com Rubrica c Guarda. 

Yisconde do Rio Branco. 

Carta de Lei pela qual Vossa Magestade Imperial Alanda 
exec1ttar o Decretd da AssemfJléa Geral, que Houve por fJen~ 
Sanccionar, approvando o de n." 4~32 de 5 de Agosto de 
1868, que autorizou a emissão de• 40.000:0008000 enr. 
papel-moeda. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

Carlos Augusto de Sá a fez. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. · 

. Transitou em 29 de Abril de i873.-Andr·é Augusto de 
Padua Fleury. __ . . .. , 

Pub~icada na Sec~;~ri_;,de. ~síooo;·do&~g~ios da Fa~ 
zenda em 30 de Af>tll-:de Hn3. -Jose Sevét'iáuo cl4 Rcx:ha. 
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DECHETO N. 2226 - DE 2G DE ABRIL DE 1873 . 

. \rproYa as pensões concedidas a n. l\Iaria Gnardiana de 1\lc
nczcs Nobrcga c a outros, c eleva a pensão concedida a n. 
Anr,dica 1\laria de Jesus. 

llni por bem Sanccionar c Mandar que se execute a 
-;cguintc Resolução !la Assembléa Geral: ' 

Art. f . 0 São approva!las as seguintes pensões, con
crrliuas por Decretos !lo L o de Agosto !le 1872: ue 601$000 
meni'aes, equivalente ao soltlo da patente de Capitão, a 
D. Maria Guardiana de l\lenezes Nobrega, viuva do Ca
pitão de Voluntarios da Patria José da Cruz Rodrigues 
:\'obrcga, fallccido em consequencia de moles tias adqui
ridas em campanha ; de 60/,iOOO, equivalente ao soldo 
de sua patente, ao Capitão honorario do Exercito Luiz 
rrancisco de Souza, que, em consequencia de ferimento 
de arma ~c fogo e molestias adquiridas em campanha, fi
cou impossibilitado de procurar meios de subsistencia; e 
de 4,00 rs. diarios ao soldado reformado do lO. o corpo pro
visorio da Guarda Nacional da Província de S. Pedro do 
Rio , Grande do Sul Leão Cardoso da Silva, o qual, 
em consequencia de ferimento recebido em combate, 
ficou impossibilitado de procurar meios de subsis
tencia. 

Art. 2.0 Estas pensões serão pagas da data dos citados 
Decretos. 

Art. 3. o A pensão !l e iSBOOO mensaes, que, sempre
juízo do meio soldo, foi concedida por Decreto de .~ 6 de 
Agosto de 1871, a D. Angelica Maria de Jesus, mãi do 
finado Alferes João Barbosa de Brito, e approvada pelo 
Decreto n."2090 de2 d,.e Outubro do mesmo anno, fica 
elevada a 3G.5000 mens~es, quantia equivalente ao soldo 
que percebia o dito finado, visto não ter a agraciada 
d ireilo áquclle meio soldo~ como declara o Decreto de l 
de Agosto de ~872. · 

Art. ~.o Esta pensão serã paga da data do primeiro 
Decreto citado. 

Art. õ. o Ficam revogadas as disposições em contra
rio. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, :~ssim o tenha entendido e faça executar. 
Pal:\cio do llio dt llllt'ÍJ'U, 1'111 I'ÍIIIt' f' ~I'Í~ <lt• Ahl'il ue 



LEGISLATIVO. 

mil oitocentos sotenta c tres, quinquagcsimo segundo 
da lndcpendcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

JtJão Alfredo Corrêa de Olít>eira. 

Chanccllaria-mór do Imperio.-lllanoel Antonio Duarte 
dtt Azevedo. 

Tranf;itou em 2 de Maio de 1873.-André Augusto de 
Padua Fleury .-~egistrado. . 

Publicado na Secretaria de Estado dos Neqocios do Im~ 
pcrio em 3 de Maio de 1873.- Jos.B. Vicente Jorge, 

DECRETO N. 2227 -DE 2ü DE ABRIL DE 1873. 
' 

Approva a pensão de 303000 mensacs, concedida a D. Silveria 
Cilindra Cordeiro de Albuquerque, \'i uva do Capitão !lo Exer
cito Francisco de Paula 1\lonteiro de Albuquerque. 

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

Art. L o E' approvada a pensão de 308000 ~en
saes , concedida por Decreto de 22 de Novembro 
de 1871 a D. Silveria Cilindra Cordeiro de Albuquer
que, vi uva do Capitão do ExerCito Francisco de Paula 
Monteiro de Albuquerque, fallecido em consequencia de 
ferimento recebido em combate de 23 de Setembro 
de 1868. 

Art. 2. 0 Esta pensão será paga da data do citado 
Decreto, e sem prejuízo do meiO soldo que competir á 
mesma vi uva. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contrario •. 
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira , do Meu 

Conselho, :Ministro e Secretario de Estaclo dos Negocios 
do Jmpcrio, assim o tenha cnten<li'do c faça exccu-
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lar. Palado do Itio de Janeiro, em vinte c seis de Abril 
de mi I oitocentos setenta c trcs, quinquagcsimo segundo 
da Indcpcndcncia e do Imperio. 

Com a rubrica , de Sua Magcstade o Imperador. 

Joiio Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Impcrio.- Manoel Antonio Duartr 
1ll' Azevedo. 

Transitou em 2 de Maio de i8~:J.- André Augusto 
,(e Pddua Flcury. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imprrio em :l de Maio de 1873.- José Yicrnte.Jorgr. 

DECHETO N. 2~28- DE 26 DE ABUIL ot; {873. 

Apprô'a as pensões concedidas a D. 'Flora da Cosla Corrêa tlc 
Moraes c outros. 

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

Art. {. 0 São approvada& as seguintes pensões, con
cedidas por Decretos de i3 de Março de !872: de 42h000 
mcnsaes a D. Flora da Costa Corrêa de Moraes, viuva 
do Tenente de Voluntarios da Patria José Joaquim Cor
rêa de Moraes, morto em combate; de 361$000 mensaes 
a D. Maria Francisca de Jesus, viuva do Alferes de 
Voluntarios da Patria Felismino José Corrêa, fallecido 
por ferimento recebido em combate; de 24h000 men
saes, sem prejuizo do meio soldo~ que possa competir, a 
D. Maria Galdína Dias de Oliveira, viuva do Alferes do 
13. o batalhão de infantaria e Tenente de commissão 
Aureliano Vieg-as de Oliveira, morto em combate; e de 
3ti~OOO mensaes ao Alferes honorario do Exercito Vic
toriano ~lc Souza Rorha, que se tornou invalido em 
.'I)J!lb.:t ((', 
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Art. 2. o Estas pensões deverão ser pagas da data dos 
c-i lados Der-retos de concessão. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Br. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do l\leu Con

selho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e seis de Abril de 
mil ·oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
<la lndependencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

João Alfredo Con·êa de Oliveiro. 

Chancellaria-mó r do lmpcrio.-Manoel Antonio Duarte 
tlc Azeudo. 

Transitou em 2 de Maio d·c 1873."'- André Augusto 
de Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado do~ Nigocios do 
lmpcrio em :l de Itlaio de 1873. -José Vic~te Jorge. 

DECRETO N. 2229- DE 26 llE ABRIL DE 1873. 

Approva as pensões mensaes, roncedidas por Decretos de ~ 
de Maio de 1872, a Justina Maria dos Santos, e a outra. 

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

Art. L o São approvadas as pensões mensaes, conce
didas por Decretos de 18 de Maio de 1872: de 36~000 a 
Justina Maria dos Santos, viuva do Alferes do 15." corpo 
provisorio de cavallaria da Guarda Nacional do Rio 
Grande do Sul José Durães de Farias, f a llecido por feri
mento recebido em combate; c de 361)000 a Rita Maria 
da Conceição, mãldo Alferes do t..• corpo de Voluntarios 
da Patria José Pereira Lima, fallecido em consequencia 
de ferimento recebido em combate. 

Art. 2." E~ta~ ~~nsi'ie~serãopagasdadatadoscitados 
llrrrr to", 
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~· 
Art. 3.d Ficam revogadas as ·disposições em con

trario. 
O Dr. João Alft·edo Corrêa de· Oliveira, do 1\leu Con

selho, 1\linislro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar~ 
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e sei!) de Abril de 
mil oi-tocentos setenta e treg, quinquagesimo segundo 
da lndependenciâ e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lageslade o Imperador. 

Joiio Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-múr tlo lmpcrio.-.llfanocl Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 2 de Maio de 1873.-AndrlJ Augusto de 
Padtta Fleury .-Registrado. · 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmpet·io em 3 de Maio de 1873.- José Vicente Jor·ge. 

DECRETO N. 5!230- DE 2G DE ABUIL DE 1873. 

Approva a r,eosão concedida por Decreto d~27 de rllarço de 
1872 a D. :Maria Pereira de D!lffi>s. 

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

Art. t.• E' approvada'a pensão de 84$ÓOOmensaes,con
cedida por Decreto de 27 de Março de !872 a D. Maria l'e
reira de Barros, viuva do Major da Guarda Nacional da 
Província do Rio Grande do Sul João de Barros Leite, 
morto por occasião do reconhecimento feito ás rortifica
ções de Humaytá. 

Art. 2. • E~ la pcn~ão será paga da data do citado De
'T('Io. 



Art. 3." Ficam revogadas as disposições .em ·con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
selho, l\Iinistro c Secretario de Estado dos Negocios. do , 
lmperio, a~sim (j tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte c seis de Abril 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo se
gundo da Independepcia e do hnpcrio. 

r.om a ruhri1:a de Sua Magestadc o Imperador •. 

·João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mór tlo Imperio.--Jifanoel Antonio Dztarte 
de Azevedo. 

Transi ton em 2 de Maio de 1873.- André Augusto de 
Padua Flenry.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
lmperio em 3 de Maio de 1~13.-José Vicente Jorge. 

DECRETO N. 223l - DE 26 DE ABRIL DE 1873. 

Approva as pensões concedidas por Decretos de 28 de Dezem• 
bro de 1872 a ·n. Maria Candida de Paiva Dias e outra. 

"" 
Hei por bem S~nccionar e Mandar que se execute 

a Resolução seguinte da Assembléa Geral: 
Art. i. • São approvadas as seguintes pensões men

saes, concedidas por Decretos de 28 de Dezembro de 
t872, a saber: de 60~000. sem prejuízo do meio soldo 
que lhe competir, a D. Maria Candida de Paiva Dias, 
viuva do Coronel José Antonio Dias da Silva, falle:
cido em consequencia de moles tia adquirida em· cam
panha; e de 112$000 a D. Remidia Rosalia de Berl'edo 
Silva, mãi do 2.• Tenente da Armada José Roque da Silva, 
fallccido em consequencia de molcstia adquirida em 
campanha. 
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Art. 2.0 Estas pensões serão pagasdadata dos citat.los 
Decretos. . 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Dr. João Alfredo Corrêa de OI i veira, do Meu Con

se lho, Ministro e Sccretaeio de Estado dos Negoclos do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça execu~. 
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e seis de Abril de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
àa Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador-. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manocl Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 2 de Maio de 1873.-André Attgusto de 
Padtta Fleury.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 3 de Maio de 1873.-José Vicente Jorge. 

DECRETO N. 2~32 - DE 26 DE AJIRH. DE !873 • 

.Approva as pensões concedidas a Candida Triftna da Silva Ri· 
r beiro e a outros. 

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

Art. L o São approvadas as seguintes pensões men
saes , concedidas por Decretos de 30 de Agosto de 
:l87l, a saber: de 60~000, igual ao Foldo da patente 
de Capitão, a Candida Trifina da Silva Ribeiro e Adelina 
Honoria da Silva Ribeiro, irmãs do Capitão de Vohin
tarios da Patria Glaciano Candido da Silva Ribeiro, fal
lecido de cholera-morbus na campanha do.Par:laB'uay; de 
308000, sem prejuízo do meio soldo que por lei competir, 
a D. Anna Coelho de Figueiredo, vi uva do Capitão do 5." 
regimento de ravallaria Ligeira Joaquim Soares <le Fi-
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gueiredo, fallecido em consequencia de moles tia adqui
rida em campanha ; de 21~000, sem prejuízo do meio 
soldo que competir, a D. Belmira Theodora de Al~car, 
viuva do Major de Infantaria Pedro Alv.es de Alencar, 
fallecido em congequencia de molestia adquirida em 
campanha; e de igual quantia repartidamente, e com a 
mesma clausula aos filhos menores daquelle official, 
Carlota, Maria e A~hanagildo, sendo quanto a este, até a 
sua maioridade. 

Art. 2. 0 Estas pensões serão pagas da data dos ci-
tados Decretos. . 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con

selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e seis de Abril 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo se
gundo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mórdo Imperio.- Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 2 de Maio de 1873.-André Augusw-, 
de Padtta Fleury.- Registrado. 

Publicado na Seeretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em 3 de Maio de 1873.- José Vicente Jorge. 

DECRETO N. 2233- DE 26 DE ABRIL DE !873. 

Approva as pensões concedidas a D. Columba de Sou7a Gayoso 
Vieira da Silva, viuva do Conielheit·o Joaquim Vieira da Silva 
e Souza, e outras. 

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

Art. L" E' approvada a pensão de um c'~ntô 'e' du
zentos mil réis annuaes, concedida por Decreto de t3 de 

PABTB I. 19 



t46 ACTOS DO PODER 

Novembro t.lc 1872, a D. Columba de Souza Gayoso Vieira 
da Silva, vi uva do Conselheiro Joaquim Vieira da Silva' 
e Soq.za, em attenção aos relevantes serviços por ellc 
prestãdos ao Estado; devendo esta pensão ser paga da 
data do citado Decreto. 

Art. 2. o E' ~pprovada a pensão de sessenta mil· réis 
mensaes, concedtda por Decreto· de i8 de Outubro de 
187i, a D. Maria Genoveva de Mello Burlamaque, viuva 
do Brigadeiro Frederico Leopoldo Cesar Burlamaque, 
devendo a mesma pensão ser paga desde a data do citado 
Decreto, e dividida igualmente entre a concessionaria 
e sua enteada D. Leopoldina Amelia Cesar Burlamaque, 
na conformidade do Decreto de 13 de Novembro de :1.872. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con

selho, Ministro e Se;retario de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte c seis de Abril de 
mil oitocentos setenta c tres, quinquagesimo segundo 
da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio.-Jlanoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 2 de Maio de :1.873.- André Augusto de 
Padua Fleury .-Registrado. 

; 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 3 de Maio de :1873.-José Vicente Jo1·ge. 

DECRETO N. 223~- DE 26 DE ABl\~L DE 1873. 

Approva as pensões concedidas, por Decretos de 7 de Agosto 
lle 1872, a Dcolinda Joanna Ribeiro lle Assis c a outros.. 

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

Art. L o São approvadas as seguintes pensões, concedi
das por Decretos de 7 de Agosto de 1872: de trinta mil réis 
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mensaes a Deolinda Joanna Ribeiro de Assis, viuva do 
operario do laboratorio pyrotechnico do Campinho, Fe
licíssimo Pereira ,da Silva, fallecido em consequencia 
do sinistro ultimamente occorrido no dito laboratorio; 
de seiscentos réis dia rios ao segundo sargenTo do 9!0. oba
talhão de infantaria Estolano José Dutra, o qual, em 
consequencia de ferimento recebido em combate, ficou 
impossibilitado de J}rocprar meios de sua subsistencia; 
de quinhentos réis diarios ao anspeçada do 8. • batalhão 
de infantaria Casimiro Francisco lgnacio, que, em con
sequencia de ferimento recebido em combate, ficou im
possibilitado de proculilr meios de sua subsistencia; e 
de quatrocentos réis diarios ao soldado do 2~.0 corpo de 
Voluntarios da Patria Avelino Rodrigues· de Aguiar, o 
qual, em consequencia de ferimento recebido em com
bate, ficou impossibilitado de procurar. meios de subsis
tcnda. 

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

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr . .João Alfredo Corrêa de Oliveira, do' Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do lHo de .Janeiro em vinte e seis de Abl'il de 
mil oitoccn tos setenta e trcs, quinquagesimo segundo 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio.-Manoel Antoni9 Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 2 de.Maio de 1873.- .André Augusto de 
Padua Flenry.- Hcgistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmpcrio em 3 de Maio de :1873.-José Vicente Jorge. 

-·-
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DECRETO N. 223~ - DE 26 DE ABRIL DE t 873. 

Approva as pensões concedidas !lO r Decretos de 18 de Outubro 
de 1871 a D. Apolinaria _Lopes e a outras, e eleva a pensllo 
concedida por Decreto de 20 de 6utubro de 1866 a o. Ethel· 
vina A.delaide Mendes de Amorim. 

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

Art. L • São approvadas as seguintes pensões, con
cedidas por Decretos dfl i8 de Outubro de 1.87:1 : de 
608000 mensaes, igual ao soldo da patente de Capitão, 
a D. Apolinaria Lopes, mãi do Capitão do 42." corpo 
de Voluntarios da Patria, Alcino de Senna Castro, as
sassinado no Paraguay ; de 428000 mensaes, igual ao 
soldo da patente de Tenente, a D. Josepha Lopes Grillo, 

. viuva do Tcnentedo46. o Corpo de Voluntarios da Pa
'ria, José Ribeiro de Vasconcellos, fallecido em conse
quenci.a de ferimentos recebidos em combate; de :18h000 
mensaes, sem prejuízo do meio soldo que lhe competir, 
a D. Amalia Juveniana de Albuquerque Lessa, viuva 
do Alferes do H o batalhão de infantaria, Marcellino 
Franco da Silveira Lessa , fallecido em consequencia 
de ferimento recebido em combate. 

Art. 2.• Estas pensões serão pagas da ·data dos ci
tados Decratos. 

Art. 3. • A pensão de 308000 mensaes, que por De
creto de 20 de Outubro de :1.866, approvada pelo de 
n. • :1.4.02 de 7 de Agosto de 1.867 , foi concedida a 
D. Ethelvina Adelaide Mendes de Amorim, viuva do 
Capitão :1. • Cirurgião do Exercito, Dr. Francisco Men
des de Amorim, fallecido na cidade de Corrientes, é 
elevada ã quantia de 488000, que com a de :1.28000, im
portancia de meio soldo, perfaz a de 608000 mensaes, 
correspondente ao soldo que percebia aquelle official, 
na conformidade do Decreto de i8. de Outubro de 
i87i; devendo esta pensão ser paga da data do ul
timo Decrc to citado. 

Art. ~. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfreuo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Negecios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça e,xecutar. Pa
Iacio do Rio de Janeiro em vinte seis de' Abril de mil 
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oitocentos e setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Itnperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. . 

Transitou em 2 de Maio de 1873. - .Aadré Augusto 
de Padua Fleury. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos ·Negocios do 
lmperio em 3 de Maio de 1873. -José Vicente Jorge. 

LEI N. 2236 - DE 26 DE ABRIL DE 1873. 

Fixa a F: orça Naval para o anno financeiro de 1873 a 1874. 

D. Pedro li, por· Graça de Deus e Unanime Acclama
ção dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil : Fazemos saber a todos os nossos 
Subditos que a Assembléa Geral Decretou e Nós que
remos a lei seguinte: 

Art. Le A Força Naval activa para o anno fin:m
ceiro de 1.873 a i874 constará: 

§ i. o Dos Olllciaes da Armada, e das demai!: Classes, 
que fór preciso embarcar nos navios de guerra e trans
portes, conforme suas lotações, e a dos Estados Maiores 
das Esquadras e Divisões Navaes. 

§ \!. • Em circumstancias ordinarias de tres mil pra
ças de marinhagem e de pret dos Corpos de Mu:mha 
embarcado~, e de seis mil praças em circumstancias ex
traonl i na rias. 

§ 3. • Dos Corpos de Imperiaes Marinheiros, das Com
panhias de AprendizesMarinheiros, creadas por Lei, e 
do Da talhão Naval, continuando a autorização ·para ele
val-as a seu estado completo. 

Art. 2. o Para preencher a força decretada no artigo 
mtecedente é o Governo autbrizado a da:r gratificações 

·aos Voluntarios que se apresentarem para o serviço; a 
contractar nacionatls e estrangeiros, mediante concessão 
de premios e a recrutar na fórma da Lei. 
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Art. 3." E' permanente a disposição do art. 3. • da 
Lei n. f997 de :1.9 de Agosto de f87L 

Art. 4. 0 O Governo é autorizado: 
i. o Para reformar o regulamento dos arsenaes de ma

rinha, podendo elevar os vencimentos dos empregados 
das Secretarias, das Inspecções dos mesmos arsenaes, 
dos Directores de officinas e seus ajudantes, dos dese
nhadores, dos patrões-móres dos arsenaes, dos profes
sores de f. •• letras das companhias de aprendizes artí
fices, do lcn te rle geometria, dos escreveu tes das Dirce, 
to rias, do pa trão-mór e das officinas ; com tanto que o 
augmento não exceda a cincoenta por cento do que 
actualmente vencem os referidos funccionarios. 

2. o Para reformar o regulamento dos mi~ehinistas da 
Armada e da Escola crcada para os mesmos, podendo 
alterar o respectivo quadro, assim como as tabellas das 
gra lificações. 

3. o Para elevar o soldo dos pilotos, mestras c guar
diães, com tanto que o augmento não exceda a mais de 
um terço do que actualmente percebem. 

Art. õ. o Ficam revogadas todas as disposições em 
contrario. 

:Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem 
o couhccimcuto e execução da referida Lei pertencer, 
que a cumpram e façam cumprir c guardar tão intei
ramente, eomo nc\la se contém. O Secretario de Es
tado dos N egocios da Marinha a faça imprimir, ~ublicar 
c correr. 

Palacio do Rio de Janeiro em vinte e seis de Abril 
de mil oitocentos c setenta e trcs, quinquagesirno se
gundo da lndependencia e do Imperio. 

IMPERADOR com Rubrica e Guarda: 

Joaquim Del fino Ribeiro da Luz. 

Carta de Lei, pela qtial Vossa Magestade Imperial Man
dou executar o Decreto da Assembléa Geral, que Hotwe 
por bem Sanccionar, para regular a Força Naval, no 
anno financeiro, que ha de correr do :1.. o de Julho 
de f873 at~ o ultimo de Junho de f874. 

Para Vossa Magestade I~perial ver. 

José Pereira de Andrada a fez. 
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Chancellaria-mór do lmperio.-Manoel Antonio Duarte 
tle Azevedo. 

Transitou em 'i3 de Maio de !873.-André Augusto de 
Padua Fleury. 

Publicada nesta Secretaria de Estado dos Negocios da 
Marinha em i6 de Maio de 1873.-Sabino Eloy Pess~a. 

DECRETO N. 2237- DE 3 DE MAIO DE 1873. 

Autoriza o Governo para facultar ás Companhias de, 'estradas 
de ferro, que se organizarem no Brasil, isenção de direitos 
a todos os matcriaes necessarios que importarem. 

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

Art. 1." E' autorizado o Governo para facultar a todas 
as Companhias, que se organizarem para construcção de 
flstradas de ferro, no Brasil, isenção de direitos de im
portação relativos a todo o material, trem rodante, ap

,parclhos, maehinas, ferramentas e combusti vcl ncces
sario ú construcção e custeamento llas mesmas eslrallas; 
fixando o Governo préviamentc a quantidade e qualidade 
dos objectos que houverrm de ser despachados com tal 
rsenção. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em contra-
rio. -

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, Se
nador do Imperio, Presidente do Conselho de Minis~ros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fa
zenda c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim o Lei: ha entendido e faça executar·. Palacio do 
Rio de Janeiro nos tr·es de Maio de mil oitocentos se
tenta e tres, quinquagcsimo segundo da lndepi:mdencia 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 



tõ2 ACTOS DO PODER 

Chancellaria-mór do Impcrio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 8 de Maio de 1873 -André Augusto de 
Patlua Fleury. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Fazenda em 10 de Maio de 1873. -José Severiano da 
Rocha. 

DECRETO N. 2238 - DE 3 DE WAIO DE 1873. 

Declara que a pensão concedida por Decreto de 12 de Outubro de 
1867, c approvada pelo de n.1ã77 de 4 de Julho de 1868, deve en
tenller-se conferida ao soldarlo do 1 o batalhão de infantaria 
t:osme Ribcit·o do Espirilo Santo e nllo Cosme Ribeiro de 
Carvalho. 

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

Art. 1. o A pensão de 400 réis diarios, concedida por 
Decreto de 12 de Outubro de i867, e approvada pelo de 
n. 1577 de 4 de Julho de 1868, deve entender-se confe
rida ao soldado do L o batalhão de infantaria Cosme Ri
beiro do Espírito Santo e não Cosme Ribeiro de Carvalho 
como declara o Decreto de 20 de Abril de i872. ' 

Art. 2. • Esta pensão será paga da data do primeiro 
Decreto citado. 

Art. 3. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Olivei~a, do Meu Conse
lho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entwdido e faça executar. Pa
la cio do Hio de Janeiro em 3 de Maio de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagesimo segundo da Independen
cia e do hnperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 



LEGISLATIVO, H.i3 

Chancellaria-mór do lmperio.-Manoel Antonio Duarte 
de A::cvcdo. 

Transito li em 211 de Maio de 1873 .-André Angusto de 
Padna Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria uc Estado fios Neg-ocios do 
lmperío em 2G de Maio de 1873 .-Josd Vicente Jorge. 

DECRETO N. 2239 - DR 3 D~ MAIO DE 1873. 

Approva as pensões concedidas a. D •• Tulia Augusta Botelho e 
~ Mello e a outros. 

Hei por hem Sanccionar o 1\landar que se execute a 
Resolução seguinte ela Assembléa Geral: 

Art. L o São approvadas as seguintes pensões, conce
didas por Decretos de 10 de Julho de 1872; a saber: de 
11006 annuaes, sem prejuízo do meio soldo que lhe com
petir, a D . .Julia Augusta Botelho c 1\lcllo, viuva dQ Ma
rechal de Campo Lopo de Almeida Henrique Botelho c 
Mello, fallecido em consequencia de moles tias adquiri
das em campanha; rle 42B mcnsaes, equivalente ao soldo 
da patente de 'Penente, a D. Umbelina Candiua tle Medei
ros Scabra, mãi do Tenente de Voluntarios da Patria 
Joaquim Maria Se::tbra, fallecido em consequencia de fe
rimentos recebidos em comiJaLe, e de 1100 réis' diarios 
ao soldado do L o regimento de artilharia a cavallo 
João Francisco Antonio Cabral, o qual, em conse
quencia de ferimentos recebidos em combate, acha-se 
na impossibilidade de procurar os meios de subsis
tencia. 
. Art. 2. o Estas pensões serão pagas da data dos cita
dos Decreto!>. ' 

Art. 3. • Ficam revogadas as uisposiçues em con~ 
L rario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu 
Conselho, .Ministro c Secretario de Esta do tios Negocias 
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ACTOS no PODER 

do Jmpc~rio 1 a;;sim o tenha cnlcndiclo c faça cxccu
t~r. P:dacio do Hio de Janeiro em trcs de .Maio de mil 
nilon•ntn" "c~lr~nta c Ires, quinquagcsimo segundo da 
lndc•Jwndenria e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstarle o Imperador. 

Jot7o Alfredo Corrêa de Olil'cira. 

Clwncellaria-mór tio Imperio.-111anoel Antonio Duarte 
de Azcvefo. 

Transi lou em 24 de l\Iaio tle 1873. -André Augusto de 
Padua Fleury .-Registrado. 

Puhlicatlo na Secretari~ de Esta1lo 1los Negocias uo 
Impl'l'io c•m 2ü de l\iaio de !873.-José Vicente Jorqe. 

DECRETO N. 2240 - DE :1 DE MAIO DE 1873. 

Approva a pensão concedida ao lllajor honorario tio Exercito 
José Joaquim tle Macedo Costa Junior. 

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

Art. J. • E' approvada a pensão de 818000 mensaes, 
concedida por Decreto de f de Fevereiro rle 1873 ao 
1\hjor honorario do Exercito José Joaquim de Macedo 
Costa Junior, o qual, em consequencia t!e ferimento re
cebido em combate, ficou impossibilitado de procurar 
os meios de subsistcncia. . 

Art. 2.• Esta pensão será paga da data do citado· 
Decreto. 

Art. 3. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corn~a de Oliveira, do l\Ieu Con
·cdho l\linistrv t' P.erretario de EqatfQ dos NPgocio,~ tk 



l::Jp1·:·w. :1s~im "Lcnh:-t cnlcntlitlü e faç;t tnecular. P;t
lacio tio Hio de Janeiro em lres de 1\bio de mil oi
t ()(~en tos sntcn ta c trcs, quinquagcsimo segundo da 
lndcpentlcncia c do lmperio. 

Com a rubrica tlc Sua 1\l::lgcslauc o Imperador. 

Jo!lo Alfredo Corrêa de Olivcim. 

Chanccllari:J-múr uo Imperio.-.ilfanoel Antonio D1tarte 
de A::acdo. 

Transi L ou em 2~ de 1\Iaio de :1.873.- André Augnsto de 
Padurt Flcnry. ~Hcg is trado. 

PulJI icado na Secretaria de Estado dos Neg-ocias do Im
periu em 26 de 1\Iaio Lle 4873.- José Vicente Jorrr. 

DECI\ETO N. ~21 .. -DE 3 DE IIL\.10 DE lSi:L 

Approva a pensão conccliitla a D. Francisca Carlota Hnllri-
. gucs v4z. 

Hei por bem Sanccionar e 1\lalidar que se execute a 
Hcsolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. 1. 0 E' approvada a pensão de 3G~OOO mensaes, 
concedida por Decreto de 30 de Dezembro de t871 a 
ll. Francisca Carlota Rodrigues Vaz, mãi do Alferes de 
Voluntarios da Patria Francisco Wcnccsl:ío Hodrigucs 
Vaz, faltccido em conscqucncia de molcstias adquirid.as 
em campanha. 

Art. 2. 0 Esta pensão será paga da data do citado De
creto. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Mçu. Con

selho, Ministro c Secretario de Estado do" Ncgodd<: do 
lmperio, assim o tenlla cntellllidu c f31.~a executar. l';l-

t l \ 
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lacio do 1\io Jc Janeiro em trcs de .1\laio de mil oitocen
tos setcn ta e tres, quinquagcsimo segundo da Indcpcn
ucncia c do Impcrio. 

Com a rubriea uc Sua J\Iagcstadc o Imperador. 

Jorlo Al{1'erlo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-môr do llllJlcrio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azet1cdo. 

Transitou em 2~ de 1\Iaio de 1873 .-André Augusto de 
Padua Flcnry.-Rcgistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
Jmpcrio em 26 de 1\'laio de 1873.- José Vicente Jorge. 

DECHETO N. 2!!12- J)l' 3 DE .:U:AIO DE 1873. 

A ulOJ;iza o Governo a mandar a•lmittil· á matricul:l do 1.0 anno 
da Escola de J\Iarinha o estudante Elpidio da Gama nentcs. 

. Hei por IJCm Sanccionar c l\Ianrlar que se execute a 
seguinte Resolução Lia Asscmbléa Geral : 

Art. L o E' ::mtorizado o Governo para mandar ad
mittit· á matricula do L" anno da Escola de Marinha o 
estudante Elpitlio da Gama Bentes, sendo-lhe aceito o 
exame de arithmelioa prestado na Escola Central. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Joaquim Delflno Ribniro da Luz, do Meu Conselho, 

Sen:~dor do Impcrio, Ministro c Secretario de Estado 
dos Nrgocios da 1\larinha, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacío do lHo de Janeiro em tres de Maio de 
mil oitocentos setenta c tres, quinquagesimo segundo 
da Inucpcndencia c (lo Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestadc o Imperador. 

Joaquim JJelfino R i beiro da Lu::. 



LEGI~LATIVO. 

Chancellar iaamúr do Imperio.-.Manocl Jntonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 13 de Maio de 1873.-André Augusto de 
Pt.llltta Flfmry. 

Publicado nesta S!~crctaria de Estndo dos Ncgocios da 
.Marinha em 1ü de Maio de 1873.- Sabino Eloy Pessua. 

DECRETO N. 22~3 - DE 10 DE l\L\10 DE 1873. 

Autoriza o Governo a m:u,ular admittir á matricula na Escola 
Central Jos,é !\la ria de Albuquerque 1\lello Junior. 

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

Art. L" E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir á matricula na Esc'ola Central José Maria de Al
buquerfJue Mello Junior, sendo para esse ·fim conside.;. 
radoválido o exame de arithmetica feito na Faculdade 
de Direi to do Hecife. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Conscllleiro João José de Oliveira Junqueira, Se
nador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Guerra, assim o tenha entendido c faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em dez de Maio de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da lndepcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua _Magestade o Imperador. 

João José de Oliveira Junqueira. 

-Chancellaria-mór do lmpcrio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 15 de Maio de 1813.-André Augusto de 
Padua Flcm·y. 

Puhlicatlo nesta Secretaria de ·Estado dos Ncg'ocío:-; 
da Guerra em t!J de l\laio rle 1873.-0 Dircclor interino, 
Dr. José .lllaria Lopes da Costu. 



ACTOS DO l'OIIER 

DEcnETO N. 22H - o E w DE l\I.\10 DE tsn. 

Anloriza o Govnno a mandar admittii· á matricula no 3. 0 :mnr} 
da Escola t:cnlral o estudante José Francisco Elioni ll.c Al
meilla Filho. 

Hei por hem Sanccionar c 1\landar que sa execute a 
seguinte Hcsolução ua Asscmbléa Geral: 

Art. L o E' autorizado o Governo para mandar a!l
mittire-.i matricula no 3. o anuo ua Eseola Central o 
estudante José Francisco Elioni de Almeida Filho, que 
:mies do respectivo exame deverá prestar o das mate
rias da 1. • cadeira do 2. • a uno da mesma Esqola. 

Art. 2. o Ficam revogaLlas as disposir:õcs em con
trario. 

O Conselheiro João José de Oliveira Junqueira, Se
nador do Imperio, l\linistro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Guerra, assim o tenha entendido e faça 
executar. l'alacio do Rio de Janeiro em d~ de 1\Iaio 
de mil oitocentos setenta c trcs, quiiHtuagesimo se
gundo da IwJcpcndencia c do llllJierio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

João José de Oliveira Junqucira .. 

C!tanccllaria-mór uo lmperio.-Jfanocl Anto.nio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em H.i de l\Iaio de !873.-André Augusto 
de Padua Flcury. 

Puhlicado nesta Secretaria de Estado dos Negocios 
da Guerra em 1!) de 1\laio de i873.-0 Director inte
rino, Dr. José Maria Lopes da Costa. 



LEGISLA TI \'0. I:)!) 

DECllETO N. 22'l5 - DE iO DE MAIO DE HJn. 

Autoriza o Governo par a conceder ao parocho Manoel Cordeiro 
tia Cruz Lres aunos de lict~uça com o vencimento da con
grua. 

Ilei por llem S:mccionar c 1\landar que se execute a 
Hesolu1:ão se,guinte da Assemblêa Geral: 

Art. Lo E' :JUtorizado o Gove1·no para conce1ler ao 
p:~rotlto collado da freg-uezia de Nossa Senhora 1la Guia 
da villa 1le Patos, da Província da Para!JylJa do Norte, 
Pa1lrc Manoel Cordeiro 1la Cruz, t.J·cs annos 1le licrnça 
r.om o vrndmento 1la respectiva cong-ru:1, para tratar dn 
sua sau1lc onde lhe convirr, devendo por(•m deixar pes
soa idonea que o substitua nos deveres parorhiacs. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
João Alfredo Corrê:~. de Oliveira, do l\leu Conselho, 

Ministro c Secretario de Estado dos Ncg-ocios do Im
perio, assim o tenha entendido c faca executar. Palacio 
do Hio de Janeiro em dez de l\laio de mil oitocentos se
tenta c trcs, quinquagesimo segundo da Indcpendcncia 
c do Impcrio. · 

Com a rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mór do Impcrio.-lllanoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 20 de Maio de 1873.-André Augusto de 
Padua Fleury. -Registrauo. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgocios tio 
Imperio em 23 de 1\laio llc 1873.-José Vicente Jorge. 



wo \CTO!' TiO I'ODER 

DECRETO N. 22~G - DE i 7 DE ~lAlO DE 187:3. 

Autoriza o Governo para mandar alimittir á matricula do 1. 0 

anuo medico da Facuhlalie do Rio de Janeiro o estudante 
I' edro Bandeira de Gouvêa. Junior. 

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

Art. i. o E' autorizado o Governo para mandar admit· 
ti r á matricula do i. o anno medico da Faculdade do Rio 
de Janeiro o estudante I? edro Bandeira tle Gouvêa Junior, 
independentemente do exame de latim, que prestará 
antes !lo a c to academico do referido anno. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de OÍiveira, do 1\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 dezasete de Maio de mil oito
centos· setenta c tres, quinquagcsimo segundo da 
Indcpendencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-múr !lo lmperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 21 de 1\laio de 1873.-André Augusto de 
P(•dua Fleury .-Registrado. 

Pub~icado na Secretaria de Estado dos Negocios uo 
lmpcno em 23 de Maio de 1873.-José Vicente Jorge. 

- -···-
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DECRETO N. 22'~7- DE i 7 DF. MAIO DF: 1873. 

Autm'il.a o Governo para man1lar adrnittir Firmino Nogueira da 
Silva :í matricula tio 1. • anuo lllC<lico 1la Faculdade !lo Hio de 
Janeiro. 

Hei por brm Sanccionar c Mandar que se execute 
a scguin te Hcsolução da Assembléa Geral: 

Arl. t. • E' autorizado o Governo para mandar ad
mi llir Firmino Nogueira da Silva á matricula do t. • 
anno medico da Faculdade do Rio de Janeit·o, indcpen
dentemcn te do exame de geometria, que dever[t prestar 
antes do a c to das ma terias do mesmo anno. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposiçõeg em con
trario. 

João Alfredo Conêa de Oliveira, do l\leu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocios do lmpcrio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
ll.io de Janeiro em dczasctc de Maio de mil oito
cpntos sdenta c tr1's, quinquagcsirno segundo da 
In!lependcncia e do lmpcrio. 

Com a ru h rica 1lc Sua ~Iages ta de o I mpcrador • 

.Toilo Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mór do lmpcrio.-.Manocl Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Tran:-ilou em 21 de Maio <le lR73.-,1nrlréAugustode 
Parltta Fleury. -RPgistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado rlos Neg-ocios 1lo 
Tmpcrio Pm2:3 dn :\la in riP f.R73.-Josr' Vianfl' .Torqr . 

.. ,__._ .... _.........-. 
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DECHETO N. ~SW:!- JJJ~ 17 DE MAIO DE 1873. 

1\ulul'iza o Governo para maudar admittir Antonio Fortunalo 
Saldanha da t;ama it m:Jtricula do t.o anuo medico da Fa
rul!lade do nio de Janeiro. 

Hei por hem S<~nccionar e Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da A~scmbléa Geral : 

Art. i. o E' autorizado o Governo para mandar ad
mitlir Antonio Fortunato Saldanha da Gama á matri
cula t1o 1. o anno medico da Faculdade do Rio de Ja
neiro, independentemente rio exame de geometria, que 
:leverá prestar antes do acto das materias do mesmo 
3Jlll0. 

Art. ~." FicJm revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa uc Oliveira, do Meu Con
:;clho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do 
lmpcrio, assim o lt'nha entendido c faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro em dezasete de Jlaio de mil 
oitocentos sl!lcnta c trcs, quinquagesimo segundo da 
lndepcmlencia (' do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\hgestade o Imperador. 

Juào Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Ch:mcellaria-múr do Imperio. -1l1anoel Antonio Dtlarte 
tlc Azevedo. 

Transitou em ~i du ~Iaio de !873.- André Au
oustv de Padua F/cury.-lkgistrado. 

PublicJtlo ua Secretaria dn Estado dos Negocios do 
ÍJUJI<·rio em 2:1 tll' :\lai1J d\' 1873.- José V1ccntc .Torqc. 



DECI\ETO N. 22c\,U -IJE 17 DE MAIO UE 187:J. 

Autoriza o Governo para mandar admittir á matricula no :1.• 
anuo do curso pharmaccutico da Faculdade de 1\tcdicina 110. 
Uio de Janeiro o cstullantc i\Ianoel Ozorio de Souza Mendes. 

Hei pot· bem Sanccionar c Mandar qnc se execute a se
guinte Resolução da Assem!Jiéa Geral: 

Art. L • E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir á matricula no 1. • armo do curso pharmaccutico 
da Faculdade de Medicina do Rio ele Janeiro o estu
dante Manoel Ozorio tle Souza Mendes, independente
mente do exame de geometria, em que deverá mostrar
se habilitado no fim do anno e antes elo acto academico. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em con
trat·io. 

João Alfrado Corrêa de Oliveira, elo lUeu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios 
elo lmpcrio, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dezasctc de 1\Iaio de mil 
oitocentos. setenta e tres, quinquagcsimo segundo da 
lndepcndencia c do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Olineira. 

Chancellaria-mór do lmperio.-.lfanoel Antonio D~&arte 
de Azevedo. , 

Transitou em 21 de Maio de 1873.-André Augusto de 
Padua Fleury.-Registrado. . 

Publicado na Secreta~ia de Estado dos Negocios d(} 
Impedo em 23 de Maio de 1813.-Josd Vicente Jorge. 



1G1 ,t,LTO~ !lO PODER 

DECllETO :"l'. 2250-0E 17 llE ;\IAIO J)" l~i:J. 

Autoriza o Governo pa1·a mandar :ulmittir á matricula •lo 1. • 
:mnn da F:wnlllade de l\le•licina do Hio de .laaeiro o cstu· 
1lautc t:rh:uw Ilurl:uual(llC Castcllo Br:ml'o. 

Hei por Lem S:mccionar e Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa GeraL 

Art. J ." E' autorizado o Governo para m;-~ndar a(l
miltir á matricula do 1. o anno da Faculdade de Medicina 
do Rio ele Janeiro o estudante Urbano llurlamaque Cas
tello Branco, independentemente do exame de mathe
matica~, que prestará no fim do anno c antes do acto 
acadcmico 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corn\1 de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Impel'io, af'sim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dezasete de Maio f!c mil 
oi toccn tos scten ta e tres, quinquagesimo segundo da 
lndcpendcncia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João- Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria·mór do Impcrio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 21 de Maio de 1873.-André Augusto de 
Padua Flenry.-Hegistrado. 

Publicado na Ser,rctaria de Estado dos Ncgocios do 
Impcrio ~m 2:! dr Maio rtc t813.-José Vicente Jorrre. 



LElílSLATIVO. 

DECRETO N. ~2ül- DE 17 DE MAIO DE 1873. 

Autoriza o Governo para mandar admittir á matricula do 1." 
anno medico da Faculdade do Rio de Janeiro o estudante 
Jlcuriquc Thomaz Corrêa tlc Sá. 

Hei por bem Sanccionar e l\land.ar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral : 

Art. i." E' autorizado o Governo para mandar admit
tir á matricula do L o anno medi e o da FacuhhHle do 11io 
de Janeiro o estudante Henrique Thomaz Corrêa de Sá, 
independentemente do exame de historia, que prestará 
no fim do anno lectivo, antes da prova academica. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em con
trario . 

.João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocias do Im
perio, assim o tenha entendido e f3ça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em dezasete d:l Maio de mil oitocen
tos setenta e tres, quinquagesimo segundo da Indepen· 
dencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio DuMte 
de Azevedo. 

Transitou em 21 de Maio de 1873.-André Augusto de 
J>adua Fleury .-Registrado. 

I 

llublicado na Secretaria de Estado dos Ne~ocios do 
lmperio em 23 de l\laio de 1873 .-José Vicenta Jorge. 

-·-
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DECRETO l'i'. 2~m2- nE t7 nE !IIAIO nE 1873. 

Autoriza o Governo para mandar allmillir Augusto Çcsar do 
Ama1·al á matricula do 1.0 anuo medico da l1acuhlade do llio 
de Janeiro. 

Hei por hem Sanccionar e Mandar_ que se execute a 
seguinte llesolução da Assembléa Geral : 

Art. 1. 0 E' autorizado o Governo p.1ra mandar admit
tir Augusto Cesar do Amaral á matricula do 1. o anno 
me<lico da Faculdade do Rio de Janeiro, independente
mente do exame de historia, que deverá presta1· antes do 
acto das materias do mesmo anno. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrôa de Oliveira, do Meu Conselho, 
:Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Impe
rio, assim o tenha entendido e fa<.:a executar. PaJaciu 
<lo Rio de Janeiro em dezasete <le Maio de mil oitocen
tos setenta e tres, quinquagesimo segundo da Inde
pendepcia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Olit,eira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Mano~l Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Tran~itou em 21 de Maio de 1873.-André Augusto de 
Padua Flenry.- Registrado. 

Puhlicauo na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 23 de Maio de t873. -José Vicente Jorge. 

----
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DECRETO N. 2253- DE !7 DE MAIO DE 1873. 

Autor·i1.a o 'Governo para mandar admittir á matricula do t.o 
aune da Fac\l11lade de lUedieina do Rio de Janeiro o estu
dante José Baptista Amoroso Lima. 

Hei por bem Sancr.ionar e Manrlar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral : 

Art. L • E' o Governo autorizado para mandar admit
tir á matricula do L• anno da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro o estudante José Baptista Amoroso Lima, 
independentemente do exame de geometria, que prestará 
no fim do anno, antes do acto academico. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em con-
trario. • , 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministt·o e Secretario de Estado dos Negocios do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em dezasete de Maio de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagesimo segundo da Indepen
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-.Mimoel Antonio Dtrorte 
de Azevedo. 

Transitou em 21 de l\laio ,de !873 •. - André Augusta 
de Padua Fleury.- Registrado. 

Publicado na SccJ·ctal"ia de Estado dos Ncg-ocios do 
Impcrio em 23 de !bio de !873.- José Vicente Jorge. 
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DECHETO N. 221.)1,- DE 17 DE M.\10 DE 1873. 

Autoriza o Govel'lln para m:mdar admittir 1\lanocl de Valladão 
Catta l'rda á matricula do 1.• anno medico da Faculdade do 
llio tle Janeiro. 

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

Art. 1. • E' autorizado o Governo para manJar admit
tir a Manoel de Valladão Catta Preta á matricula do 1. 0 

anno medico da Faculdade do Rio de .Janeiro, indepen
dentemente do exame de hisloria, que deverá prestar 
antes do acto das materias do mesmo anno. 

Art. 2. • Ficam revogauas as uisposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa ue Oliveira, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
a~sim o lenha cn tendido e faça ex:ecu ta r. Pala cio do Rio 
de Janeiro cmdezasctc de Maio de mil oitocentos setenta 
C l!·es, qUilltJUagesimo segunuo ua lndependcncia C do 
I 111 I ler i o. 

Com a rubrica tlc Sua Magcstade o lmperauor. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-múr do Impcrio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 21 de l\laio de 1873.- André Augusto de 
Prtdua Flenry.- Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ne:rocios do 
lmperio rm 2:l de Maio de 1873. -Jo~f Vicente Jorge. 
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DECRETO N. 2:!õt>- DE 17 DE MAlO DE 1873. 

Autoriza o Govemo para mandar admillir á malrlcula nb 1.• 
:muo da Faculdade de Medicina do l\lo de Janeiro a Antonio 
Carlos de Almeida. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
~eguinte Re~olução d'a Assembléa Geral : 

Art. t. • E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir á matricula no L • anno da· Faculdade do Medi
cina do Rio dr, Janeiro a Antonio Carlos de Almeida~ 
que antes do acto das ma terias do dito anno devera fazer 
exame ge "mathematicas e historia. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposiç!Jes em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Sect·etario de Estado dos Negocios do Impe
rio, :~ssim o tenha entendido e faça executar. Pala cio 
do Rio de Janeiro em dezasete de Maio de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagesimo segundo da lndependen
çia r do lmperio. 

Com a rnl)rica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Co~rêa de Olivetra. 

Chancellaria-mór do lmperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Az1medo. 

Transitou em 2t. de Maio de ·1873.-André Augusto d11 
Padua Fleury .-Reg"is trado. 

Publicado na Secret:tria de Estado dos Negocias do 
Imperio em 23 de Maio de 1873.-José Vicente Jorge. 

P!RTE I. 22 
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DECRETO N. 2~56-DF. t7 DE ~lHO DE 1873. 

Autoriza n Govet·no para mandar admittir JoacJuim nunni de 
Araujo Maia á mau·icula do 1. 0 anuo medico tia F:1culdadc 
do llio de Janeiro. 

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

Art. :1. o E' autorizado o Governo para manda!' 
admittir Joaquim OLtoni de Araujo Maia á matricula 
ào :1. o anuo medico da Faculdade do Rio de Janeiro, 
independentemente do exame de philosophia, que de
verá prestar antes do acto das matcrias do mesmo 
anuo, dispensando-se o tempo que lhe falta para com
pletar a idade exigida. 

Art. ~.o Ficam revogadas as disposições em con· 
trario. 

João Alfredo Corrôa de Oliveira, do 1\Ieu Conselho, 
Ministro e Secretario tie Estatio dos Negocias tio lm
pcrio, assim o tenha entenditio e faça executar. Pa
laciQ do Rio de Janeiro em dezasete de Maio de mil 
oitocentos setenta c tres, quinquagesirno seguntio da 
Independencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador . 

.foão Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mór do Impcrio.- Manoel Antonio Duairte 
de Azevedo. · 

'fransi tou em 21 de Maio de :1873. - André Augusto de 
Patlua Fleury .-H.egistrado. 

Publicado na Secretaria tie Estado dos Negocias tio 
lmpcrio em ~:3 de Maio de 1873.-José Vicente Jorge. 
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DEeRETO N. 2257 -oE :t7 oE muo oE i873. 

Autoriza o Governo para mandar admiltir lÍ. matricula do 
3.• anno «la Faculdade de Medicina da ,Bahia o pharmacen· 
lico Carlos A.lberto Tourinho. 

Hei por hem Sanccionar e Mandar que se execute a 
seguinte Regolução da Assembléa Geral: 

Art. L o E' autorizado o Governo para mandar adinit
tir ã matricula do 3. o :.nno da Faculdade de Medicina da 
Bahia o pharmaceutico Carlos Alberto Tourinho, que 
antes do a c to do referido a uno deverã mostrar-se ha
bilitado em exame de anatomia descriptiva. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em cort~ 
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveir:1, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado !los Negocios do Im
pcrio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
l:~cio do Rio de Janeiro em dezasete de Maio de mil 
oitocent0S Setenta C tres, quinquagesimo segundo da 
Indcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a rnhrica de Sua 1\lagestade o lmpcratlot. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
tle Azevedo. 

Transitou em 21 de Maio de 1873. -André Augusto 
de Padtta Fleury.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de E5tado dos Negocios do 
Impcrio em 23 de Maio de :1873 • .:_José VicenteJorge. 
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DECRETO N. 2~5S- DE 17 DE M'-10 D! 1873. 

Autoriza n GOVI'I'IIO para mantlal· matricular em lfUalqUCI' tl:ts 
escola~ superiores 1lo lmpcrio, Joaquim Borges Carneiro. 

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

Art. i. o E' antorizarlo o Governo para mandar ma
tricular em qualquer das escolas superiores do Imperio 
Joaquim Borges Carneiro, consideramt.o-se válidos os 
exames de francez, arithmetica, geometria, geographia, 
historia, rhetorica e poetlca, c philosophia, que fez du
rante os annos de 1855 a :1868 na Faculdade de Direito 
do Recife, e o de lingua nacional, prestado, em :1872, 
na Secretaria de Estado dos Negocios do Impel"io. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Correa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Est;tdo dos Negocias do Impe
rio, as•im G tenha entendido e faça ex e cu ta r. Palacio 
do lHo de Janeiro em dezasete de Maio de mil oitocentos 
setenta e trcs, quinquagesimo segundo da Indepcn
dencia e do Imperio. 

Com a rubrh:a de Sua llagestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
tk Azevedo. 

Transitou em 21 de Maio de 1873.- André Au
gusto de Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios -do 
tmperio em 23 de Maio de 1873. -José Vicente Jorge. 
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DEéRETO N. ~59 -DE 17 DE MAIO in~ 1873. 

Autoriza o GovCI'no a mandar admiltir a exame das materias 
da 2.• cadeira. (\O 5.• anuo da. Escola Cent1·al os Capitãos da 
arm:~ de artilharia lliogo Ferreira d~ Almeida, Francisco 
Raymumlo Ewerton Quadros c Saturoino Ribeiro da Costa 
J11nior. 

Hei por hem Sanccionar c Mandar que se execute a se
g-uinte Rei'-olução da Assembléa Geral : 

Art. L • E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir a exame das materias lla 2. • cadeira do 5." 
anno lla Escola Central o Capitão do ~. • b,1talhão de 
artilharia do Exercito Diog-o Ferreira de Almeida c 
os Capi tãcs da mesma arma, , Francisco Raymundo 
Ewerlon Quadros e Saturnino Ribeiro da Costa Ju
nior. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Conselheiro João José d,e Oliveira Junqueira, Se
nador do lmperio, Ministro c Secretario de Estado 
•los Ne~ocios da Guel'l'a, assim o tenha entendido c 
faça P'WCttlar. Palacio do Rio de Janeiro em dézasete 
rle Maio de mil oitocentos setenta e tres, quinqua
gesimo segundo da lndependencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmpct·ador. 

João José de Oliveira Jnnqueira. 

Chancellaria-mót· do lmpcrio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 26 d.c Maio de 1873. -André Augusto de· 
Padua Fleury. 

Publicado nesta Secretaria ele Estado dos Negocios 
da Guerra em 28 de Maio de 1873.-Dr. José Maria 
Lopfs rla Costn. 
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DECRETO N. 2260- DE 2i DE MA lO DE 1873. 

Autoriza o Goveruo para conccrlcr á Companhia Estrada de Ferro 
1\lacahé c Campos isenção de direitos de importação para os 
materiaes destinados á mesma estrada. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a se
guinte Resolução da Assemhléa Geral: 

Art. t. o E' autorizado o Governo para conceder ú 
Com pa nh ia Estrada de Ferro l\lacahé e Campos isenção 
dfl direitos de importação sobre o material lho, t·odantc 
c fluctuantc, npparc:lhos, máchin:~s, ferramentas, com
hustivr! c qualquer material IJUe : rccbcr r la Europa para 
exrwção dos trahall10~ a que cst;í ohrig-ada pelo Dr~et·eto 
n. o tl803 rll' ,IH rln Outuhr·o de 1871; assim como para 
n'sliluir os direitos de importa~ão já pag-os, lixando 
prcv iameu tn a r1uan tidadl' r' qual idade dos objcctos que 
houverem de ser favorecirlos com a isenção. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contraria~ 
O Visconde do Hio Branco, Conselheiro de Estado, Se

nador rlo Impcrio, Prcsirhmtc rlo Conselho rle l\linistros, 
l\liuistroe Secretario dcEstaclodosNegocios da Fazenda 
e Presidente elo Trihunal rio Thcsouro Nacional, assim o 
tenha enlend ido c f a f' a cxecu ta r. Pala cio do Rio de Ja
llciro em vinte c tJua'tro rlc Maio de mil oitocentos se
tr\11 La c trc~, quimJuagcsimo segundo da lndepcndencia 
c do Imperio. 

Com a rubrir;a de Su<1 .Mageslade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Chanecllaria-mór do lmprrio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

· Transitou em 2!) de l\laio de i873. -André Augusto 
de Padna Fleury. 

Publicado na Sceretari~ de Estarlo dos Negocios da 
Fazen(il Clll 31 de Maio rlp 187:~.- .Tosé Scveriano drt. 
Rocha. 
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LEl N. 22()1 -DE ~í DE :\IAIO DE 1873. 

Fixa as forças de t.•r•·a Jl:l.ra n :mnol linancPirn de 1873-1874. 

Dom Pedro s.~gunuo, pgr graça de Deus, e unanime 
nclamação dos povos, lmiJerador Constitucion3l e De
fensoi' Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os 
nossos subtlitos que a Assemblúa Geral decretou e Nós 
•tncremo,; a lt~i seguinte : 

Art. 1. • As forças de terra para o anuo linanceiro 
dP mil oitocentos setenta u trcs a mil oitocentos setenta 
e quatro ronstarão: 

~ 1. o Dos olliciaes tlns diiTerentes classes do tJU:ldro 
do Exercito. 

~ ~-" IJp :W.OOD praça~ de prel em circumstaucias ordi
nal"ias, u de :12.000 em cirwmstancias cxtraordinarias. 

Estas forças serão completadas por· alistamento vo
lunlario, ou pelo recrutamento, nos termos da~ dispo
sições vigcutc~. Na insullieicneia Jestes meios as forças 
t•xtraonlinarias pot.lt•rão ser preenchidas por corpos 
J.estacados da Guarda Nacional. . 

§:L" Dascompanhiasdedcpositoetleaprcndizes ar-
1 ilheiros, não excedendo de i.OOO praças. . 

Art. 2. 0 A isenção do !\nnir:o militar será regulada pela 
Lc' n.o 1220 de20 ele Julho de 1864, mnseuart. 3.• ~ 3. 0 

Art. :1." E' desde já autorizado o Governo: 
1. o Para reformar os corpos de engenheiros c do 

t:stado-maior de primeira classe, reduzindo aquclle e 
ampliando csll', de IIJodo que uão spja augmentado o 
JJUlllero de omciacs que rompõem acln~lmeutc os dous 
quadro~, devendo ser eliminados do qnadr·o do estado
maior de primeira classe os ulliciacs que uão' tiverem o 
eurso completo da anna, os quaes serão transferidos 
para os corpos que o Governo designar, conforma as ha
bilitações dns 111esmos olliriacs. 

2. o Para ai terar o plano da organização das tres armas 
do Exercito com data de 12 de Agosto de 1870, na parte 
n'lativa :"t artilhar·ia, licando elevados ao numero de 
tres os regi:;wutos daquella arma, e sendo compostos de 
qna tro IJa terias dn seis peças os dons novamente creaclos. 

A elevação se farú, reduzindo a quatro os batalhões 
de a!"lilharia a pé, com seis companhias cada um, e sup
primindo dous Tenentes Coroneis do estado-maior de 
artilharia, bem como o mesmo posto no primeiro regi
mento dessa arma. 

3." Para reformar o regulamento organico das Escolas 
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o 
Militar c Central, a fim de completar naquella os estudos 
neccss:~rios A engenharia militar e á co Ilação do gráo de 
nacharel em mathema ticas e sciencias physicas, e de 
passat· a E;cola Central para o Ministerio do lmperio, 
sem que sejam augmentados os vencimentos dos Lentes 
c mais empregados das ditas·Escolas. 

4. 0 Para restabelecer a Escola Militar do Rio Grande do 
Sul, addicionandl:l ao seu cmso uma aula de hippiatrica. 

5." Para dar nova organização ã Repartição Ecplesias
tiea, ampliando o seu quadro, e creando o lugar deCa-
pellão-mór do Exercito. , 

ti. o Para dar novo plano e organização aos Presídios 
e Colonias Militares, supprimindo ou creando os que 
julgat· convenientes. . 

Art. 4. o Ficam revogadas as disposições em contrario . 
. Mandamos, pot·tanto, a todas as autoridades, a quem 
o conhecimento e execução da !'(:ferida Lei pertencer, 
lftte a cumpram e f:~çam cumprir e guanlar tão inteira-
mente como nclla se contém. . 

O Sect·etilrio llc Estado dos Negocios da Guerra a faça 
imprimir, publicar e cortcr. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos vinte c quatnt 
1lias tlo mez de Maio de~ mil oitocentos setenta e trcs, 
quillf[uagcsimo segundo da Independcncia e do Imperio. 

IMPERADOR com Rubl'ica e Guarda • 

.Tot.7o José de OliiJeira Junqueira. 

Carta de Lei pela qual Vossa Magestade Imperial Manda 
executar o Decreto da Assembléa Geral, que /louve por bem 
Sat1cC'ionar, fixando as {orças de terra para o anno finan
ceiro de mil oitocentos setentn e tres a mil oitocentos setenta 
e quatro. 

Para Vossa Magcstade Imperial ver. 

Custo1Jio Joaquim Moreira a fez. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
tfe Azevedo. 

Transitou em 29 de Maio de 1873.-AM1'é Augusto de 
Padua Fleury. 

Publicada nesta Secrelat·ia de Estado uos Negocios da 
r.uel'!'a PHl :H de illaio de JR73. -Dr. Josl Maria Lopes tla 
~os ta. 
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JJECHETO N.. 22G~- Dli: 24: DE: liA lO DE: i873. 

Autoriza o Governo a mandar admittir á matricula do 1. 0 anno 
11:\ Escola Central o alumno ouvinte João Pinto de Figueiredo 
)fendes Antas J~nior. 

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

Art. i. o E' autorizado o Governo para mandar admit
tirúmatricul:J doL 0 anooda Escola Central o alumno 
ouvinte João Pinto de Figueiredo Mendes Antas Junior, 
independentemente do exame de geographia, que de~ 
verá prestar antes do acto do mesmo anno. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em eon
trario. 

O Conselheiro João José de Oliveira Junqueira, Sena
~lor do Imperio, Ministro c Secretario de Estado dos 
Ncgocios da Guerra, assim o tenha entendido c faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e quatro d,~ 
l\laio de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo 
segundo da Jndependencia c do Jmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperarlor. 

João Josi de OliN!Íra Junqucim. 

C.h.1nccllaria-mór do Impcrio.-.. Manonl Antonio !Juartr 
de Azetcdo .. 

Transitou em 28 de Müo de 1873.-André Augusto de 
Padua Fleury. · 

Publicado nc.>t;J. Secretaria de E!>tado dos Ncgocios da 
Guerra em 31 de M.1io de i873 .-Dr. José Maria Lopes da 
Costa. 

---
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flECHETO :'1. 2~?.G:l- DE 2'f. DE MAIO DE 1873. 

\rprc•n " H'''';'o '"·nudilla á ex-pr~ça <lo Corpo (]C Impr
ri:t~·;; I.!;níi!!it:i•·••' AHI.:l:Jio .Jo,;é Cardoso, c rcctilica o no11w 
d{~ {•utro CP!!Ct·:..: .. i~'~:.:.r~o. 

Hf•i por krn Sant:ciou~r r Mandar que se executlll a 
l\.c~oln(ro sPpninlc dJ As,embléa Geral: 

Art. L" E' :lpproYada a pensão de 12~000 mensaes, 
roncl'ditla por lkcre!o Jn 20 de Novembro de 1872 á 
cx-prar;a do corpo de imperiaes marinheiros Antonio 
José Cardoso, qne, achando-se em serviço, perdeu a 
vista. Esta pcns5o será paga da data do mesmo De
creto. 

Art. S." A pensão de 400 réis diarios, concedida por 
Decreto de 27 de Sdembro ue 187! a 1\lauricio Luiz 
Francisco Ferreira de Oliveira, deve entender-se con
ferida ao soldado reformado l\lauricio Luiz Fernandes 
Ferreira rle Oliveira, como se declara no Decreto de 20 
de Novembro de 1872. Esta pensão deverá ser paga da 
da ta do primei r o D.;creto da coHccssão. 

Art. 3. • Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do l\leu Con

selho, l\Iinistro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Impcrio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do llio Lle Janeiro em vinte e quatro de Maio de 
mil oitocentos setenta c trcs, quinquagesimo segundo 
da Indcpcnicncia c do lmperio. 

Com a rul,rica de Sua 1\lagcstade o Imperador . 

.Toá o Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Ch:mccllaria-múr do lmperio.-Manoel Antonio Dnartc 
de A:::ct:edu. 

Tra1~si:on em ;j de Jnnho de 1873.-André Augusto de 
Padun Ji'II'W'!f. -H cgis trado. 

Puhlicad.o na Secretaria de Esta.d.o dos Negocios do 
Impcrio t m fi t]c Junho de !873.-Josr; Vicente .Torqe, 

··~-
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DECRETO N. 22ü~ - DE 24 DE ~1.\l() llE lS7~L 

Approva as pensões conceditlas a D."Eiiza Amalia tla Si! va 
Nery e outros. 

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

Art. 1. • São approvadas as seguinte.~ pensõog, con
cediuas por Decretos de 22 de Maio de 1872 : de 30~01)[} 
mensaes, sem prejuízo do meio soldo que lhe competir, 
a D. Eliza Amalia ela Silva Nery, viuva do Capitão llo 
Exercito e Major em commissão Joaftttim Ngry da Fon
seca, fallecillo em conserruencia de molestia adquirida 
em campanha; de 21~000 mensaes, sem prejmzo do 
meio soldo que lhe competir, a Zcferina Gonçalves Leal 
de Figueiecdo, vi uva do Tenente do 13. • batalhão de in
fantaria Libet·ato Hodrigues de Figueiredo, fallecido em 
consequencia de ferimentos recebidos em combate; de 
i8,~000, sem prejuízo do meio sol1lo que lhe competir, 
a D. Camilla 1\laria dos Santos Assis, vim a t1o Alfere:; 
do Exercito Francisco Maria de Assis, fallecido em con
scquencia de ferimentos recebidos em combate ; de 18;\ 
mens~~es a Joanna da Costa Pereira, mãi do 2.• Sar
g-ento de Volnntarios da Patria Francisco Pereira das 
Chagas, fallecido em aonscquencia de ferimentos rece
bidos em combate; c de400 rs. diarios aa soldado re
formado do 2{i." corpo 1le Voluntarios 1la Patria Cosmo 
Sobreiro Granja, o qual, em consDcp.wncia de ferimento,; 
recebirlos em combate, carece lle meios snf11cientcs dé! 

subsistencia. 
Art. 2. o Estas pensões serão pagas da 1lata dos cilatlo:> 

Decretos. 
Art.. 3. o Ficam revogadas as lli'~l'osit:õ:\> em con

trario. 
O Dr. Jo:\o Alfredo Corrêa de Oliveira, do l'ili'U Con

selho, l\lini~tro l' Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido e t"ar;a c:u•cutar. Pa
hcio do Hio 'le Jamiro em vin!e e f")Ualro dn l\laio dt~ 
mil oiLot'l'Hios setenta e tres, quinquag·t·simo segu11l" 
:la rndi•pl'IHlCilCÍa c elo Imperio. 
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tJiancd[Jria-mór tio lmpcrio.-llfanol'l Antonio Duarle 
1.e Jl;;a'cdo. 

Transitou em ti de Junho de 181:1.-André Augusto de 
1'!1dua Flcury . ..;_ llcgis trado. 

Pu!Jiic.~do na Secretaria de Estado dosNegocios do Irn
pt'riorm6de Junhode l87:J.-José l'iccnCelorgc. 

DECHETO N. ~21J;) --DE 2~ DE ll.\10 DE 187J. 

,\PilfOI'::t as pensões concedidas a D. Francisca Jaciutha Ccsar 
Loureiro, c outros. 

Hei por bem Snriccionar c Mandar que se execute a 
llcsolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L" ~ão approvadas as pensões concedidas por 
Dccrc tos tle G de Novembro de 1872: de 8~6000 mcnsaes, 
equivalente ao soldo da patente de Major, a D. Fran
cisca Jacintha Ccsar Loureiro,, vi uva do l\lajor deVo
luntarios da Palria Bernardo Luiz Ferreira Cesar Lou
reiro; tlc 48~000 mensaes, ao Tenente Coronel refor
mado do E1crcito Manoel José de 1\Ienezes, o qual, em 
consequencia de ferimento recebido em combate, ficou 
impossibilitado de procurar os mci06 de subsistcncia. 

1\rt. 2." Estas pcnsõe~ serão pagas da data dos ci
tados Decretos. 

Art. 3." :Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, <lo l\feu Con
selho, Ministro c Secretario Lle Estado dos Negocias do 
lmpcrio, assim o tenha entendido c faça executar. 
Jlalacio do Hio de Janeiro em viute e quatro de Maio 
tle mil oitocentos setenta c trcs, quinquagcsimo se
gundo da InLiepemlenciac do lmperio. 

Com a rubl'ica de Sua 1\Iagcsta•le o Impcratlor. 
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Chanccllaria-mór do lmperio . .:.....Manoel Antonio Duarte 
de Azeredo. 

Transitou em !:i de Junho de 1873.-A.ndré A.u,qusto de 
PadM Fleury.- Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em (i de Junho de 181:J.-José Vicrnte Jorge, 

DECHETO N. 22ôü- DE 2~ DE MAIO DE 1873. 

Autoriza o Governo para mandar admittir Joaquim AlVes Pinto 
Guedes Junior á matricula do t. o anno medico da Faculdade 
do Rio de Janeiro c Henrique Graça a exame das matel'ias 
do mesmo anuo. 

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

Art. L o E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir Joaquim Alves Pinto Guedes Junior á matricula 
do 1. • anno medico da Facuhlade do Rio de Janeiro, in
dependentemente do exame de historia c gcographia, 
que deverá prestar antes do acto das ma terias do mesmo 
anno. 

Art. 2. o E' igualmente autorizado o Governo para 
mandar admittir· a exame das ma terias do L o anno me
dico da mesma Faculdade o estudante Henrique Graça, 
prestando este previamente exames de geometria cal
gebra. 

Art. 3. o Ficam revogadas as dispbsições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Conêa de Oliveirn, do l\leu Conse
lho, l\Iinistro c Secretario de Estado dos Negocios do 
Im perio, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
lncio do Rio de Janeiro em vinte c <JUatro de l\laio 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo se
gundo da Indcpendcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 
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f.hancellaria-múr tio lmperio.-Manoel Antonio Duarte 
de A:revedo. 

Tr:1nsiton em :li dn 1\Jaio tle l8i:l.-A.nrlré Angnsto 
de Pwlwt Fleury.-llegislratlo. 

Publicado na Secretaria de K;tado dos Negocias do 
Imperio em 2 de Junho de 1873.-José Vicente Jorge. 

-·-
DECHETO N. 22()7 - DE 21 DE ~L\10 DE 1873. 

Auloriza o Governo para mantlar admiltit· a exam!' das matc
ri:Js do 4. 0 anno da Facnldarlc de J\ledicina do Bio de Ja
neiro o estudante Felippe Basilio Cardoso Pires. 

Hei por bem Sanccionar e l\l~nrlar que se execute a 
seguinte Resolução da AsscmiJlóa Geral: 

Art. i. o E' autoriz1do o Gon'rno para mandar atl
mittir a exame das matt>rias do L" anno da Fat:ulll:1de 
lle l\letlicina do Hio de Janeiro o rstutlante Felippe Ba
silio Cardoso Pires, tlt~pois que ellc rno,;trar-sc habili
tatlo em exame das ma terias do 3." armo. 

Art. 2.°Ficam rcvogatlasastlisposit;õc3 em contrario. 
O Dr. João Alfredo Corn\1 de Oliveira, elo l\I~·u Conse

lho, l\linistro c Secretario de E'i!ado tlos Ne~·ocios do Im
)lCrio, assim o tenha entendido c f:IÇ<l executar. l'alacio 
doHio de Janeirocm vintceqnatrodel\Iaio de mil oito
centos setenta n lrcs, qui!llgtagc:ümo segundo da lrtt.lc
Jlemlcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o fmperallor. 

Jotlo A! {rcdo Corrêtt de Oliceira. 

Cll;mcellaria-mór do Imperio.- .Manoel Antonio D11artc 
de A.:revcdo. 

Transi ton rm :ll tle l\Ia i o de ii373.- André Aug11sto de 
Padua Ffwry. -Hcgistrado. 

Publicado na Secretaria tlc E~tado dns Ne!!orios elo 
!inperio r·m ;~de .Junho de Hn~:.-Josc Viccntc'Jor;;r. 
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DECRETO N. 22{)8- DE 31 DE MAIO DE 1873. 

Autoriza a eoncessão rle licença com ordenarlo ao Chefe de 
~~~cç1io da Thesouraria do 1\Iaranhão Luiz Carlos Pereira de 
Castro. 

Hei por hem Sanccionar e Manrlar qu.e se execute a 
seguinte Resolução da As5cmhléa Geral: 

Art. i." E' autorizado o Governo para conceder ao 
Chefe 1le Secção da Thesouraria de Fazcr•ila.i do Ma
ranhão, Luiz Carlos Pereira ele Castro, um n~i:J.o de li
cença com o respectivo ordenado, para tratar de sua 
saudc on<le lhe convier. 

< 
Art. 2." Ficam revogadas as diJposiçõc~ em con-

trario. 
O Visconde elo Rio Branco, Conselheiro l1e Estado, 

Senador do Imperio, Presidente~ do Consclh,, de Mi
nistros, Ministro e Secretario lln Estado dos Negocios 
da Fazenda e Presiclente do Trilmnal do Thes1mro Na
cional, ::t>'sim o tenha cnlenclitlo c faça executar. Pa
lacio do llio ele Janeiro em trinta e um de '\laio de 
mil oi toccn tos setenta c trcs, quinquagesimo ~;cgundo 
lla Inclcpendencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua J\lageslaclc o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Chancellaria-rnór do Imperio.- Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Tramitou em ~ de Junho de 1813.-André Augusto 
de Padua Flcnry. 

Puhlir:ado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Fazrnda em ü de Junho de 1873.- José Severiano da 
Rocha. 
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DECUETO N. 22G~- DE 31 DE MAIO DE 1873 • 

.Auloriza a concessão de licença, com orllcnado, ao Guarda
mÓI' da Alfandega da Bahia, José Gonç~l vcs Martins. 

Hei por 1Jem S:tnccionar e Mandar que se execute 
a seguinte Resolução da Assembléà Geral: 

Art. 1. • E' autorizado o Governo para conceder ao 
Guarda-m6r da Alfandega da Bahia, José Gonçalves Mar
tins, UIJ..\.:mno de licença com o respectivo ordenado, 
para trat de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2.' Ficàm revogadas as disposições em con
trario. 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, 
Scn:tdor do Imperio, Presidente do Conselho de Mi
nistros, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Faze~,Lla e Presidente do Tribunal do Thesouro Na
cional, ;;ssim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em trinta e um de 1\laio de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da Independencia c do Imperio . . 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Chancellaria-mór do Imperio.-.Jllanoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 4 de Junho de :1.873.- André Augustd de 
Padua Fleury. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Fazenda em G de Junho de :1.873.- JoséSeveriano da 
Rocha. 
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DECI\ETO N. 2270- DE 31 DE M.UO DE !873 • ... 

Autoriza a concessão de licença, com ordenado, ao Chefe de 
Secção da Alfandcga de l'eruambuco Luiz de Carvalho Paes 
de Andrade. 

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

Art. f.• E' autorizado o GQverno para conceder ao 
C~~ere da 3. • Secção da Alfantlega de Pernambuco, 
Luiz de Carvalho Paes de Andrade, um anuo de licença 
:om o respectivo ordenado, para continuar na Eu
ropa, onde já se acha, no tratamento de sua saude. 

A'rt. 2." Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Visconde do Rio llranco, Conselheiro de Estado, 
Senador tio I mperio, Presidente do Conselho de Mi
nistros, Ministro c Secretario de Estado dos Nego
cios da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouró 
Nacional, assim o tenha entendido e faça executa r. 
Palacio do Hio de Janeiro em trinta e um de M:lio de 
mil oitocentos setenta c tres, quinquagesimo segundo 
da I ndependcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Chancellaria-múr do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em fJ: de Junho de !873 -André Augusto de 
Parl11a Fteury. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Fazenda em G de Junho de i8i3. -José Severiano da 
Rocha. 

...o .. 

i'.tRTB I. :!í 
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DECRETO N. 2271 -DE 31 DE MAIO DE i87!J. 

Autoriza. o Governo a prorol(ar por mais um anno, com o 
respectivo or1!eaado, a Iit:elll;a concedida ao .Juiz de Direito 
da Capital da Dahia Joaquim Tiburcio Fcrrcil:a Gomes. 

Hei por bem Sanceionar e :Mandar que se execute a 
Hcsolução seguinte da Assembléa Geral : 

Ar L L o E' autorizado o Governo para prorogar por 
m.1is um anno, com o respectivo onlemrlo, a licença 
conceuida ao Juiz de Direito da Capital da Bahia Joaquim 
TiLurcio Ferreira Gomes. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em con· 
1rario. 

O Dr. l\fanoel Antonio Duarte de Azevedo, do l\leu 
Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negodos 
tia Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em trinta e um de Maio ue mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo tia 
lndcpcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

DECRETO N. 2272 -DE 31 DE MA lO DE !873. 

Autoriza o Governo a conceder um anuo de licença, com ores
pectivo ordenado, ao Juiz de Direito Provedor de Capellas e 
llcsiduos da CtHnarca do Recife, na Provinr.ia de l'emam
buco, Dr. !ltanoel Clcmentino Camciro 1la Cunha. 

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

.A.rt. 1. 0 E' autorizado o Governo para conce,Jer ao 
.Juiz úe Direito Provedor de Capellas c Residuos da co
marca do llccife, da Pro r inda de Pernambuco, Dr. Ma-
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no~l Clemcntino Carneiro da Cunha, um anno de li
Ct'nça com o respectivo ordenado, para tralar de sua 
satHlc na Europ:1. 

Art. 2. o Ficam revogadas as llisposiçõcs em contrario. 
O Dr. ~hnoel Antohio Duarte de Azevedo, do Meu 

Con~elho, Ministro c Secret:.~rio ele Estado dos Nep;ocios 
da Jnctiça, :~ssim o lenha ent<m li1lo e f:.~ça executar. 
Pab<·iodo Rio de Janeiro em tri-nta c um de Maio do 
mi I oitoccn tos setnnta e tres, quinquagesimo segundo 
da Independcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

lllanoel Antonio Duarte de A:revrdo. 

DECilETO N. 2273- DE 31 DE IL\10 DE l8i3. 

Autoriza o Governo a conceder um anno de licença, com o rc:
peelivo onlenado, ao Desembarga<.lor Ioão José d c Alml'illa 
Coulo. 

Hei por hem Sanccionar e Mandar que se exccutn ;~. 
1\esolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1.° Fica o Governo autorizado para conceder ao 
Desembargador João José de Almeilla Couto um anno 
de licença com o respectivo ordenado, para tratar de 
sua saullo o~dc lhe convier. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, .Ministro c Secretario de Estado tios Negocins 
tia Justiça, :~ssim o tenha entendido e faça execut:~r. 
Pal~cio do Rio de Janeiro em trinta c um de Maio de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
tia lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestaue o Imperador. 

Alanocl Antonio Duarte de Azevedo. 
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DECllETO N. 2271, - DE 31 DF. ~J..\10 DE IS'i':L· 

Autoriza o GoYerno a t!oncedcr um anno llc licruça, com o 
rc .. pci'Livo ordénado, ao Desembargador da lklat;ão da llahia 
Antonio Augusto Pereira da Cunha. 

Hl'i por bem Sanrcionar e Mandar que !e execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. l. o E' autorizado o Governo para .rcnrerll'r ao 
Descrnbarg:lflor da Relação da Bahia A:1tonio Augusto 
Pereira da r.unha um anno de liccnç3, com o n~spectivo 
ordenado, para trata r de sua sa udc onrlc 1111~ con \ it•r. 

Art. 2. o Firam revogadns as disposiçi>es em con
trario. 

O Dr. M:mol'l Antonio Duarte de Azt'rl'do, do l\lcu 
Consf'lho, .l\linistro c Secretario de J<:.;t:rdo dos Nt•gocios 
da Justi(a, :1ssim o teJJha cntrndido c far:a cxr•cutar. 
Palacio do Hio de Janeiro em triilta e um tle Maio ~re 
mil oitocentos ~ctrnta c lre~;, quinqungcsimo segunJo 
da Indrpendcncia e do lm per i o. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de A;;acdo . 

...... 

DEU\ETO N. 227:j- DE 31 DE ~L\10 IJE l87J. 

Aulori7.a o Governo a conceder um ar!oo de lice!lça, com o 
rc~rcctil'o ordenado, ao Dcsembargallor da Helaçãu da llahia 
Mauocl Joarjuim llahia. 

Hei por hem Sanrcionar e lUamlar que se execute 
a Hesolur;ão seguinte ua A5scm!JIL•a Geral : 

Ai·t. L o E• o governo autorizado para conceder ao 
Desembargador da Hei ação da. Ba.hia .Manoel Joaquim 
Jlahia um :~n11o !In licr.nça, eern o resprl'livo ordcuaLiu, 
p;Ha tra La r dt~ sua sa '1((1' ou de lhe cu1n ier. 
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Art. 2.° Ficam reYogadas. as disposit;ões em con
trario. 

O Jlr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do 1\lcu 
Consl'lho, l\linislro c S1'cretario de Estado do~ Nrgo
cios tia Jn~tira, a~sim o tt>nha entendido e faca eXe
cutar. Palacio ·do Rio de .Janeiro ·em trinta e 'um de 
l\la i o de mi I oi toct'n tos setenta r trPs, quinquagesimo 
Segundo da Independencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\fagestade o Imperador. 

llfanoel 1intonio Dnarte de Azeredo. 

DECRETO N. 2276-DE 31 DE ~1.\10 DE l8i3. 

Autoriza o Govrrno a conceder um anuo de licença, com o 
re~peclho OI"IIellallo, ao Desembarg-ador 1la Rclat;üo da Bahia 
Antonio La!lbláo de Figueiredo Rocha. 

Hei por llrm Sancrionar e i\Janrlar que se execute 
a Hesolw;ão seguinte da Asscrnhléa Grral: 

Art. I. o E' autorizado o Go\·erno p;,,·a concrt!er ao 
Dcsemhargador da Rf'laç;io da Bahia Antonio Latlisl.ío 
de Figul'ire:lo Bocl1a um anno de licen(a, com ores
pectivo onlenado, para tratar de sua saudc onde lhe 
convier. 

Art. ~.° Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevetlo, do l\11'11 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos .Nego
cios da Justiça, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta ·n um Je Maio 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da Independencia e do Im pcrio. / 

Com a rubrica de Sua Magestatlc o Imperador • 

Manoel Antonio Duarte de A.:cvedo. 
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DECRETO N. 2277 - DE 31 DE }fAlO 'DE 1873 •. 

Autoriza o Govrmo a conceder um anno de licença, com o 
respectivo ort!cnado, ao Desembargador da Helação de f>er
namlJuco José Pereira da Costa Moll!!. 

Hei por bem Sanccionar e }fantlnr que se execute a 
li.csolução se~uinte da Assemblüa Geral: 

Art. L" E' autorizado o Governo para conceder no 
DrsrmiJar~ador !la Helação de Pernambuco José Pe
reira ua Costa l\lotla um anno de lic<~nça, com ores
fli ctivo onleuado, para tratar de sua samle onue lhe 
rouvicr. 

A ri. 2.• Ficam revogadas ns disposições em con
trario. 

O Dr . .Manoel Antonio Duarte <!c Azevedo, do Meu 
Crmsclho, Ministro c Secretario de Estado dos Nego
cios da Justiça, assim o tenha entendido c faça exe
cutar. Palaeio do H10 de Janeiro em trinta c um de 
Maio <ic mil oito<~cntos setenta c Ires, quinquagesimo 
segundo da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador • 

.Manoel Antonio Duarte de A.:evedo. 

DECRETO N. ~278- DE 4. DE JUNHO DE 1873. 

Autoriza o Governo a conceder um anno de licença, com or
denado, ao Juiz de Direito da comarca de Macapá, na Provinda 
do Pará, Bacharel Francisco José tle Souza Lopes. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução S('guinte da As'sembléa Geral: 

Arl. i. • E' autorizado o Governo a conceder ao Ba
charel Francisco José de Souza Lopes, Juiz de Direi to da 
comarca de .MJcapá, na Província do Pará, um anuo de 
I ÍCI!Il<.:~, com ordenado, para. trata r de sua saude onde 
lhe convier. 
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Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con-
trario. • 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu Con
selho, Ministro c Secr-etario de Estado dos Ncgocios da 
Justiça, assim o tenha entendido c faça executa r. Palacio 
do Rio de Janeiro em quatro de Junho de mil oitocentos 
setenta c tres, quinquagesimo segundo da lndependen
cia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador • 

.Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

DECRETO N. 2279 -llE 4 DE JUNIJO DE 1873. 

Autoriza o Gov~rno a conceder um anno de licença, com or
denado, ao Desembargador da Relação da Côrte Viria to nau· 
deira Duarte. 

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

Art. L o E' autorizado o Governõ para conceder um 
anno de licença, com ordenado, ao Desembargador da 
Relação da Côrte Viriato Bandeira Duarte, a fim de 
tratar de sua saude dentro ou. fóra do Imperio. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em quatro de Junho de mil oi to
centos setenta c tres, quinquagesimo segundo da Inde
pcndencia c do Imperio. 

Cem a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador., 

Manotl Antonio D~tarte de Azevedo. 

-~~··-
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DECHETO N. ~uso- DE r, DE w:-;Ho DE 1873. 

Autoriza o Govcmo a conccdct' ao nacharcl .José Rodrignc;; 1lo 
Passo Junior, .1 niz Municipal c de Orphãos dt.~ tct·mo de Flô
I'C<;, da Província de Pcrnamlwco, um amw tlc lic()nça, eom . 
ortlcuadu, para tratar de sua saudc omlc lhe convier. 

Ilei por Lem Sanccionar e l\lanflar que se execute a 
St'guinle Resoluçio da A~.;emhléa Geral: 

Arl. L o E' autorizado o Governo a conceder ao lla
eharf'! José llot!rigue,; do Passo Jurtior, Juiz 1\lnnicipal e 
de Orphãos do lermo de Flüres, da Prodncia de Pernam
Luco, um anno tle licença, com ordenado, para tratar de 
sua saudc onde lhe convier. 
Art.~-" Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O llr. Mano('] Antortio Duarte de Azevedo, do l\leu Cmt

selliO, l\linislro e Seerclario dt• Estado dos Negocios da 
Jnstit;a, assim o tenha enlenclit!o e faça exccutat·. l'a
lacio do Hio tle Janeiro nm quatro tle Junho de mil oi
tocf'ntos selenla e tre~, qnintJnagt~simo segundo da 
l!ll!cpentlencia e do Imperio. 

Com a rn!Jrira 1le Sna Magcstadc o Jmpcratlor. 

"Uanod Antonio Duarte de A:rredo. 

DECRETO N. 2::2Rl- DE 4, DE JUNHO DE 18i:L 

Autoriza o (;oYerrto p:'ll'a mandar atlmiltir á matricula do 6. 0 

anuo de qualquer das Faculdarlcs de Medicina do Irn)lcrio 
o estudante .José lllaria Velho da Silva Junior. 

Hei por bem Samccionar c l\landar que se execute a 
seguinte Hcsolução da AsscmlJléa Geral: 

Art. t. • E' autorizado o Governo para manrlar ad
miltir á matricula do G. • anno de qualquer das Facul
dades de Medicina do Imperio o c~turlanlc José Maria 
Vdho da Sih·a Jitnior, que prestara o rcsprctivo l'xamA 
dr•poi~ t!t• approvado n:J.~ ma!f'l'ia~ 1lo :;.• anrto. 
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·'~Art. 2. e Ficam revogadas as disposiç~es em eon· 
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do .Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Im
rio, assim o tenha en(lo:mdido e faça executar. Pala cio 
do Rio de Janeiro em quatro de Junho de mil oitocentos 
setenta e tres, quinq11agesimo segundo da Independen
cia e do lmperiO. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o hilpor~Jdor. 

Jo~o Alfredo Corrêa de Olit•eira. 

Chancellaria-Mór do Imperio.-Manool Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em f3 de Junho de 1873.-André Augusto 
de Padua Fleury. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmJ)erio em t6 de Junho de !873.-José Vicente Jorge. 

DECRETO N. ~5! - DE H DE JUNHO DE t873. 

Declara que a ~!l.SI~ concedida a D. Bonlfacia Anto_nia de 
1\llranda deve ser repartidamente entre ella e sua filha D. 
lllaria Eulalia de Miranda. 

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

Art. 1. • A pensão de 60~000 mcnsàes, que por De
creto de 30 de Maio de Hf68, approvado pelo dc,Jl. 0 

!637 de 21 de Julho de t869, se concedeu a D. Boni
facia Antonia de Miranda, mãi do Capitão dv Corpo 
de Policia da Província de Pernambuco, Manoel Ger
mano de Miranda, tallecido na guerra do Paraguay, 
deve ser repartida entre ella e sua filha D. MarJa 
Eu la lia de Miranda, na conformidade do Detr(}to de 2~ 
de Novembro de f87t. 

PUTI I, 2ã 
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. Art •. 2. o Ficam revogadas -as disposições em con
trario; 

O Dr. João Alfredo Corrêa.tle Oliveira, tlo Meu Con
selho, Ministro c Secretario tle Estado dos Negocias do 
Impcrio, assim o tenha cntend.ido c faça executar. 
Palacio tlo Rio de Janeiro em onze de Junho de mil 
oitocentos setenta e trcs, quinquagesimo segundo da 
lndependencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

. Jor/o Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-M6r do Jmperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. · 

Transitou em flj, de .Junho de 1813.-André Augusto de 
Padua Plem·y.-Registrado. . 

Publicado na Secretaria de Estatlo dos Negocias do 
Imperio em iü de Junho de 1813.-Josê Vicente Jorge. 

DECRETO N •. 2283- DE H DE JUNHO DE 1873. 

Approva as pensões concedidas á Viscoodessa de latúna e suas 
duas filhas. 

, Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral : 
. Art. t. o .São approvadas as segu~ntes p(}nsões an
nuaçs, concedidas por Decretos de H de Setembro tle 
~872; a saber: de 1:200~000 á. Viscondcssa de Itauna, 
vi uva do Senador do Imperio, Visconde de Itaúna; e. de 
600$000 a cada ulija de suas filhas. D. Thereza Ger
trudes Bor:ges Monteiro c D. Maria Albelina Borges de 
Moraes. · · 
. Art. 2. o Estas pensões serão pagas da data dos res

pectivos Decretos. 
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Art. 3.° Ficam revôgadas as disposiç~es em con-
trario. , 

O Dr. João Alfreiio Corr~a de Oliveira; do Meu Con-· 
;olho, Ministro e Secretario de Estado dos, Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio ·do Rio do Janeiro em onze de Junho de mil 
oitocentos Rctcnta o tres, quinqnagesimo segundo da 
lndependencia e do Imperio. · 

' 

Com a rubrica do Sua Mages ta de o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellarja-1\lór' do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de .Azevedo. 

Transitou em 14 do Junlio de 1873.- André Au
gusto de Padua Fleztry.-Registrado. 

Publicado na Secretaria do Estado dos Nogocios do 
lmpcrio em 16 de Junho de 1873.- José Vicente Jorge. 

DECRETO N. 2284 ..... DE H DE JUNHO DE 187'J. 

Approva a pensão concedida a D. I~abcl Noya da Conceição 
Barbosa. 

Hei por bom Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da J\ssembléa Geral: 

Art. L o E' approvada a pensão ·de 60#000 mensaes, 
cquiv11lente ao soldo da patente de Capitão, c conce
jjda por Decreto de 28 de Janeiro de :1.873, a D. habel 
Noya da Conceição Barbosa, viu'va do Capitão de Volun
tarios da Patria José Cornelio Barbosa, .1allecido em 
;onsequencia de ferimento recebido em combate. 

Art. 2.• Está pensão será paga da data do citado De-
~reto. · · , · . · · . 
A~t. 3. o Ficam revogadas as disp~i~~~c~~'ton-:>-., 

trano. . .~ \\\\' \. t \1.1 01 C.4;;1 ,'--.• 
O Dr. João Alfredo Corn'a de 0'fi..(.el{á, do Meu Con- · · ;• \ 

iclho, 1\linistro c Secretario de ~tado dos Negocios do ~ ·.\ 
,. ' . ·'· 
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lmperio, assim o tellha en~endido .e raça e•~cutar. Pa
lacJO do Rio de Janeiro em onze dé Junho de mil oito
::entos setenta e tres, quinquagesimo segundo da I~c
pendencia e do lmperio. 

CoJD a r.ubrjca de .Sua :Magestade o ImneradQr. 

João Alfredo Corria fk Oliveira r 

Chancellaria -!llór do hnperio.-Maooel Antonio DUarte 
de Azevedo. 

Transitou em n do Junho .te 1813.-André Augt•stode 
Padua Fleury .-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em 16 de J\lnho ~e 1873.- Jose Vieente IBr!Jf. 

DECRETO N. 228õ- DE H DE JUNHO DB 1873. 

Approva as pensõeS concedidas ao Anspeçada do :13.° Corpo 
provisorio Õé Câvallaria da Guardaf«ll'CiOnat da Prtwtfreia de 
s. Pedro do Rio Grande do Sul, llilario de 1\ledciros Junior 
e a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute 
a Resolução seguinte da Assembléa Geral : 
. Art. I. o ~ão apP.rovadls as seguinte'!i pensi:les dia .. 

rtas, concedJdns por Decretos de 26 de Junho,de 1872; 
á saber t de õOO réis ao Allspeçada do 13. • Corpo pt'O· 
visorio tle ('avaliaria da Guarda Nacional da Provineila 
do Rio Grande do Sul, Hilario dé Medeiros Junior; 
de iOO réis aos soldados do 39. o Cor.po de Voluotarios 
da Patria, José dos Santos Maria, do 2.0 Batalhão de 
Infantaria, Antonio Bezerra; do iO. o, Serafim José 
Paulino; e do. 7. • Corpo provisorio de Cavallaria da 
PNvincia do Rio Grande do Sul, Manoel Florencio de 
Mello; os quaes, em coosequeocia de ferimentos rece
bidos elU combate, acham-se ilnpossibilitados de pro
cqrar meios de subsistencia. 
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Art. 2. ~ Estas J)ensões serão pagas da data tios ci-
tados Decretos. · ·' 

Art. 3. o Ficam rengadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corr.;a de Oliveira, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado do!l' Negocios 
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executa~. 
Palacio do Rio de- Janeiro em onze de Junho de mil 
oitocentos setenta. c tres,. quinquagesirno segundo da 
lndependencia e do Irnperio. 

Com a rubrica de Sua }lagestaue o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Dtiarte 
dtJ Azevedo. 

Transitou em J.!~ de Junho de 1873.-André Augusto 
de Padtta Fleury.- Registrado. 

Publicado na Sec.retaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 16 de Junho de 1873.-José Vicente Jorge; 

...... 

DECRETO N. 2286 -DE H DE JUNHO DE 1873. 

. -
Approva a pCD§liQ_concedida a D. Joscr1hina Rodrigues de Car-

valho. 

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

A_rt. L o E' approvada a pensão l)e 42~000 meilsacs, 
equivalente ao sóldo da patente de Tenente, e conce
dida por Decreto de 27 de Novembro de 1872 a D. Jo
sephina Rodrigues de Carvalho, viuva do Tenente de 
Voluntarios da Patria, Simpticio Rodrigues de Car
valho, fallccitlo em conseq11encia de molcstia adquirida 
em campnnha. 

Art. 2. o Esta pensão será paga da data do citado De· 
ereto. 
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Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em con
tr·ario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Junho de mil 
oilolentos "Setenta c trcs, quinquagcsimo segundo da 
Independencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em l~ de Junho de 1873.-André Augusto 
de Pallrta Fleury. -Registrado. 

Publicado na Sccrela~ia de Estado dos Negocias do 
lmperio em 16 de Junho de 1813.--:-José Vicente Jorge . 

..... 
DECRETO N. 2287 - DE ll DE JUNHO DE 1873. 

Approva as pcusi}ç.s conccllidas a D. Izallcl Helena Vclloso de 
· ··· Oliveira França c a outros. · 

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

Art.. .l. o Ficam approvadas as seguintes pcmsões, con
cedidas por Decretos rle 9 de Outubro de 1872, a saber: 
de 1:2006 annuaes, a D.Izabel Helena Vplloso de Oliveira 
França, c de üOO#.annuaes a D. Gabriella Ferrejt·a França, 
vi uva c filha do Conselheiro Ernesto Ferreira França·,em 
attenção aos relevantes serviços pór elle prestados ao 
Estado; de l :0006 amiuaes a D. Irinéa Benicia Ayres do 
Nascimento, viuva tio Desembargador Miguel Joaquim 
Ayres do Nascimento, em attenção aos relevantes ser
viços preslad.os ao Estado por sctt marillo; de 8~~ men
sacs a D. Maria Euphrasia dos S:mtos Cordeiro, viuva 

I 
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do Cirurgião-mór de Brigada de commisgão Dr. Roque 
Antonio Cordeiro, fallecido em consequencia de moles
tias adquiridas em campanha; de 60$ mcnsaes a D. Luiza 
Canditla Soares da Meirelles, filha do Cirurgião-mór da 
Armada Dr. Joaquim Omdido Soares de Meirelles; de 
uOf> mensaes, sem prejuízo do montepio que lhe com
petir, a D. Marianna Henriqueta Bricio de Souza, viuva 
do C"pitão de Ma1· e Guerra Conselheiro José de Souza 
Corrêa ; de 50$ mensaes ao Dr. José Lino Pe1·eira Ju
nior, L° Cirurgião contractado do Exercito, o qual. em 
consequencia de ferimentos recebidos em combate, ficou 
impossibitado de procurar os meios de subsistencia; e 
de 2f~ mensaes, sem prejuízo do meio soldo que lhe 
competi!·, ao menor Ponciano Francis::o Pereira, filho 
legitimo do Tenente do (i, o Batalhão de Infantaria José 
Francisco Pereira, fallecido em consequencia de moles
tia adquiritla em campanlía. 

Art. 2. • Estas pensões deverão ser pagas da data. dos 
citados Decretos. · . 

A~t. 3. o Ficam revogadas as disposições em con· 
trar1o. . . 

·O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar~ Pa
lacio do Rio de Janeiro em onze de Junho de mil oito
centos. setenta e tres, quinquagesimo sdgundo da lnde
pemlencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
ele Azevedo. . 

Transitou em H de Junho de !873.-Andri Attgusto 
de Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em 16 de Junho de 1813.-José Vicente Jorge. 
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DECRETO N. 21!88- DE H DE JUNHO DB 1873. 

Approvll as pe1,1sjles concedidas a D. Joaquina Rosll. de Jesu~ 
·· c a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que ae execute a 
Resolução seguinte da A!isembléa Get·al : 

Art. t.• São approvadas as seguintes pensões, eon· 
cedidas por Decretos de tõ de Dezembro de 1871 : de 
1~000 mensaes a D. Joaquina Rosa de Jesus, viuva do 
2." Cadete 2." Sargento de Voluntarios da Patria João 
Carlos de Souza, fallecidocm consequencia de ferimento 
recebido em combate ; de 18~000 mensacs a Francisco 
Gonçalves dos Reis, cêgo e valetudinuio, com sobre .. 
vi vencia á sua mulher Anna Joaquina dos Reis, lambem 
valetudinaria, pais do Alferes de ::ommissão do U.. o BJ· 
talhão de Infantaria Francisco das Chagas Reis, faUe
cido no Paraguay, em consequencia de ferimento ·re
cebido em combate; e de 12~000- mensaes a D. Maria 
Candida Guilhobel, mãi do C:tdete do 8. o Batalhão de IB· 
f'antaria Alfredo Candido Guilhobel, fallecido na Repu· 
blica do Paraguay. · 

Art. 2. 0 Estas pensões serãopagasda datadoscitados 
Decretos. 

Art. 3." Ficam revogadas a$ disposições em con-
trario. . 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
selho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em onze de Junho de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
{ndependencia e do Imperio. 

' 
Com a tubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corria de Oliveira. 

Chance!llaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio lhulrte 
de Azevedo. 

T1·ansi tou em t4 de Junho de 1813.-André Augr~sto de 
Padua Fleury .-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmpcrio em fG de Junho de 1873.-José Vicente Jorge. 
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DECRETO N. ~289 -Di ti DE JUNHO DE t873. 

' ' Autoriza o Governo a permutar um terreno pertencente á Ca-
mara Municipal da Cidade ue Porto Alegre, por um proprio 
nacional. · -

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

Art. Lo Fica o Governo autorizado a permutar o ter
reno pertencente á Camara Municipal da Cidade de Por.to 
Aleg1·e, Província do Rio Grande do Sul, em que exis
tem obras e estabelecimentos de Marinha, pelo proprio 
nacional. ora arrehdado â mesma Camara, e occupado 
pelo matadouro publico. 

Art. 2.0 O Governo farâ incorporar o primeiro «.tos 
ditos terrenos aos proprios nacionaes, a que fica perten
~endo, pondo o segundo á disposição da referida Camara 
Municip,al. 

Art. 3. o Ficam sem elfeito as Leis e disposiç.ões em 
contrario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa rle Oliveira, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em onze de Junho de mil oito
centos setenta e tres, quinquagesimo segundo da lndc
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperadür. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 14, de Junho de 1873. -André Augusto de 
Padua F/eury.-ftegistrado. 

Publicado na Secretaria de E11tado dos Negocios do 
lmpcrio em :l6 de Junho de 1873.-José Vicente Jo_rge. 
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DECRETO N. 2290 - DE t 1 DE JUNHO DE t873. 

Autoriza a concessão de licença, com ordenado, ao Fiel de Ar 
mazem da Alfandega de Pernambuco, Tito da Silva Guima· 
rles. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a "Se
guinte Resolução da Assembléa Geral : 

Art. t. • E' autorizado o Governo para conce<ler um 
anno de licença, com ordenado, ao Fiel de Al'mazem da 
Alfandega de Pernambuco, Tito da Silva Guimarães, 
para tratar de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. • Ficam l'evogadas as disposições em con
trario. 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, 
Senador do lmperio, Presidente do Conselho de Minis
tros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim o tenha entendido e faça llxecutar. Palacio do 
Rio de Janeiro em Qnze de Junho de mil oitocentos se
tenta e tres, quinquagesimo segundo da lndependencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em :l6 de Junho de 1873.- André Augusto 
de Padua Fleury. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Fazenda em tS de Junho de 187::1.- José Severiano da 
Rocha. 
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DECRETO N. 2291- DE u DE JUNHO DE 1873. 

Autoriza a concessão de lic~nça com ordenado ao 1.• Confe• 
rente da Alfandega de Pernambuco, José Ribeiro da Cunha. 

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

Art. L o E' autorizado o Governo para conceder um 
mno de licença, com ordénado, ao l. o Conferente da Al
fandega de Pernambuco, José Ribeiro da Cunha, a fim 
de tratar de sua saude dentt·o ou fóra do Imperio. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Visconde do Rio Branco , Conselheiro de Estado, 

Senador do lmperio, Presidente do Conselho de Mi
nistros, Ministro e Secretario tle Estado dos Nego
cios da Fazenda c Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nacional, assim o tenha cnteniido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Junho demiloito
ccn tos setenta e tres, quinquagcsimo segundo da lnde
pendencia e do Imperio. 

Com il rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Chancellaria-mór do lmpet·io.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 16 de Junho de 1873.- André Augusto 
rle Padua Pleury. 

Puhlicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Fazenda em l8 de Junho de 1873.- José Severiano da 
Rocha. 
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DECRETO N. 2292- DE 11 DE JUNHO DE 1873. 

Autoriza o Governo para conceder á Companhia. «Guanabara, 
isenção de direitos de importação do material que receber 
do estrangeiro·: ., ' 

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

Art. l. • E' autorizado o Governo pua conceder á 
Companhia «Guanabara» isenção de direitos de impo~
larão do material fixo e fluctuante, apparelhos, mach1~ 
nas, ferramentas, combustível e qualquer outro mate~ 
ria!, que a mesma Companhia receber do estrangeiro 
para o fim a que se propõe, de pesca, salga e secca de 
peixe nesta Côrte; fixando o Governo previamente a 
quantidade e qualidade dos objectos que houverem de 
ser despachados com tal isenção. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em ::on
trario. 

O Visconde do Rio Bt·anco, Conselheiro de Eslarlo, Se
nador do lmpctio, Presidente do Conselho de Ministros, 
:\linistro c Secretario de Estado dos Neg-ocios da Fazenda 
e Presidente do Tribunal do Thesouró Nacional, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja~ 
neiro em onze de Junho de mil oitocentos setenta e tres, 
quinquagcsimo segundo daindependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Chancellaria-mór do lmperio.-Manocl Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 16 de Junho de 1813.-André Att!]usto 
de PadM Flenry. · 

Publicado na Scct·etaria de Estaflo dos Negocios da 
Fazenda em 18 de Junho de 1873.- Josd Sevcriano da 
Rocha. 
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DECRETO N. 2293- DE H DE JUNHO DE 1873. 

Crêa no Município da Côrte mais f(Uatro ollicios ti~ Tabcllião 
de ~olas. 

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

Art. L o São creados no Município da Gúrtc mais 
quatro officios de TalJcllião ::le Notas. · 

Art. 'l!. • Os Tabelliães se substituirão uns aos outros 
em seos impedimentos. 

Art. 3. • Ficam revogadas as di~l)Osiçõcs em con-
trario. · 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario Lle E:>t~do tios Ncgocios 
da Justiça, asEim o tenha entendido c faça executar. Pa
lacio do Rio ·de Janeiro em onze tle Junho de mil 
oitocentos setenta c tres, quinquagcsimo segundo da 
lndependencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstatlc o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de ~1zevedo. 

DECRETO N. 229~- DE 18 DE JUNHO IJE 1873. 

Autoriza o Governo para eoncetlet· ao Desembargador da Re· 
!ação do :\larauhão, l\lanoel de Cerqucira Pinto, até mais um 
a uno de licença com o respectivo ordenado. 

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

Art. L o E' autorizado o Governo para conceder ao 
Desembargador da Relação tio l\laranhão, Manoc~ de Cer
que ira Pinto, até mais um anno de licenf;a com ore.spec
tivo ordenado, para tt·atar de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. • Fi.:am revogadas, para este eiicilo sómentc, 
as ti i sposições em contrario. 

O Dr. l\lanoel Antonio Du:1rlc de .\wvedo. fio Meu 
4~on8elhn, l\línis!ro c;Scrretario de E~l<l'lf! l(n,. ~cgorios 
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da Justiç~, àssim o tenha cntentlido c faça executar. 
Palacio do Rio tle Jaueiro em dezoito de Junho de mil 
oitocentos setenta e trcs, quinquagesimo seguntlo da 
Intlependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

• Uanoel Antonjo Duarte de Azet•etlo. 

-···· 
IJECHETO N. 22!)~- m: 18 DE JUJ'illO DE 1873. 

Autoriza o l~ovcruo para mandar a!lmltlir no !(Uadro ctTectivo 
do Exercito o Tenente reformado José lgnacio Ilibciro 
lloma. 

Hd po1· bem Sancciona1· e Mallllar· que se execute a 
seguinte lh•solução da Assembléa Geral : 

Art. 1." E' autorizado o Governo para mandai' ad
mittir no quadro elfectivo do Exercito o Tenente rc
for·mado José Ig-nacio Hibeiro Horna, que deverá ser 
!:OHsidcrado o mais moderno no quadro dos Tenentes 
em <JUC fôr incluído. 

Art. 2." Ficam I'!'Vogadas ;~s disposições em con
trario. 

João José de Oliveira Junqucira, do Mnu Conselho, 
Senador do Imperio, Ministro c Secretario 1le Estado 
dos Negocias da Guerra, as:;im o tenha entendido c faça 
CX!'Cutar. Palacio do ltio de Janeiro em dezoito !.le 
Juuho do mil oitocmtos setenta c tres, quinquagesimo 
S('gundo da Ind('pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica rlc Sua l\lagestade o Imperador. 

Jo;lo Josd de Oliveira Jun11Uiirlt. 

CIJancellaria-mór 1lo Impcrio. - blanoel Antonio 
Dnar·te de A.:evedo. 

Transitou em 21 de Junlro úe 1873. -André Augusto 
de Padtw Pleury. 

Puhlicado nesta Srcrrlal'ia de E~lado rios Negocio:;. 
d;t (;unrra l'lll 21i de .Jnnho dP 1873.- O Dircctor, Dr. 
Jnstf .~Jaritt Lrli"'S do Cnsltt. 
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LEI N. 229G - DE i8 DE JUNHO DE !873. 

Estabt•lece regras pelas quaes 1levem ser feita' as promoções 
uo Corpo da Armada. 

Dom Pedro 11, por Graça de Deus e Unanime Accla
mal;ão dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil : Fazemo~ saber a todos os nossos 
Subdi tos que a Assemhléa Geral Decretou c Nós Que
remos a Lei seguinte : 

Art. l. o O accesso aos postos de Officiaes de M~rinha 
serâ gradual e successivo desde 2. 0 Tenente até Almi
rante. 

~ t. o Os Guardas-Marinha approvallos nas materias 
tlo 4.." anno da Escola de Marinh:t, serão promovidos a 
2."" Tenentes, logo que tiverem completado mais outro 
anno de embarque em navios de guerra. 

~ 2. o Na deficiencia de Guardas-Marinha, e se as ne
cessidades do serviço exigirem, poderão ser promovidos 
a 2. •• Tenentes: 

1. o Os Pilotos da Armada habilitados na fórma do 
art. 14 do Regulamento n.• 4.720 de 22 de Abril de i87t, 
se contarem nesta qualidade trcs annos de embarque em 
navios de guerra e exhibirem provas pt·aticas de obser
vações astronomicas, e manobra de artilharia, tentlo 
bom procedimento civil e militar; 

2." Os Pilotos da Armada que, achando-se habilitados 
por exame das materi3s exigidas nos Regulamenlos em 
vigor, tiverem tle embarque em navios do Estado cinco 
annos; sendo tres em navios de guerra. · 

Só depois de tres annos de embarque poderão ter 
accesso os Pilotos da Armada que houverem sido mes
tres de i. • classe, e como taes tiverem servido por qua
tro annos em navios de guerra. 

Os :1.. •• 'fenen tes procedentes das classes do § 2. ~não 
poderão ter accesso ao posto de Capitão Tenente, sem se 
mostrarem habilitados por exames das ma terias cxigiLlas 
no Regulamen,to do Governo. 

§ 3." Os Officiaes subalternos c superiores da Armada 
até ao posto de Capitão de Mar e Guerra não poderão ser 
promovidos aos postos immediatos sem terem servido 
por tres annos a bordo dos navios de guerra nos postos 
em que se acharem. 

§ 4.. o Nenhum Capitão de Mar c Guena subirá ao 
posto de Chefe de Divisão sem ter servido no posto an-
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terior, por trcs annos, dos quaes um pelo menos de 
embarque emnaviode guerra. 

§ 5. o O accesso entre os Officiaes GeneraEs poderá 
dar-se com qu<~lquer tempo de serviço no posto ante
rior, e só será provido o posto de Almirante em caso 
extraordinario ou por serviço relevante. . 

~ li." O embarque pelo tempo prescripto nesta. Lei, 
como condição de accesso dos Officiaes de Marinha, não 
poderá ser supprido por outro serviço de qualquer na
tureza. 

Art. 2. o Nas promo~ões do Corpo da Armada obser
var-se-hão as scguintfls rflgt·as : 

§ 1. • As vagas de 2.0
' Tenentes serão preenchidas 

nos termos dos~~ L" e 2.• do art. 1." desta Lei. 
~ 2." As vagas de 1."" Tenentes serão providas na 

JWOporção de tre~ quartos por antiguidade, e um quar
to por mereciHH'nto. 

~ 3." Os postos de Capitães Tenentes, Capitães de Fra
gata c Capitães de 1\lar c Guerra serão providos metade 
por antiguidade c metade por merecimento. 

§ ~. • Todos os mais postos serão conferidos por me
recimento. 

§ 5." Sendo ímpar o numero de vagas, a fracção serú 
considerada unidade na parte da antiguidade. 

Art. 3. o São condições de merecimento: 
L" Intelligencia, zelo, valor, instruc~ão c disciplina 

mil i t<~r ; 
2. o Bons serviços prestados na paz e na guerra; 
3. 0 Apresentação de trabalhos scientificos relativos 

ao aperfeiçoamento da marinha, e que revdem estudos 
e applicação; 

~. • Maior tempo de commando de força naval ou de 
navio com boas informações do Commandante em Chefe, 
se o houver, ou do Encarregado do Quutei-Gencral, 
sobre o desempenho das commissões-; 

ti. o 1\laior tempo de serviço em um estado-maior de 
esquadr·a ou de divisão, com boas informações; 

6. o Maior tempo de serviço, como Immediato, com 
reconhecido zelo pela fi~calisação, asseio e disciplina do 
navio, provados estes reiJUisitos pelas informações do , 
Commandante; 

7. • Maior tempo de embarque em navios de guerra, 
com boa~ infor·mações; · 

H. o Zelo l'econllecido na administração, em geral, 
dos estabelecimento~ de marinha, I' Pronomia na~ des
pPzas dos navios. 
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Ar!. 'L • A ~nr.i~;uid;~de p:~ra os acce:<Ros sr,r[t contada 
:1-a data tio Decreto do ultimo posto. Sendo f~sta ignal, 
preva lr-cerá a de postos successi vamcn te in f1•riores até 
a t..• praça. Se forem iguaes todas :1s dat:~s decidirá o 
maior tempo de serviço, depois a maior idade c finat
men te a sol'le. 

A :~nt.i~ttldadc relativa dos Gu:mbs-Marinha, que 
forem d1'spachados na mesma data, será detr-rrni.natla de 
aceôrdo com o Rrgul:~mento d:.~ respectiva E~cola; con
;;idcraJHlo-sc estes mais antigos do f[llC o~ indicados no 
§ 2. • do :1 rt. l. o promovidos na mesma data. 

Art.;:;. o Não será contallO !J:ll'a a antigllilladc do om
cial de marinha, nem para os elfcitos da presente Lei, o 
tempo: 

1. • De Jicenca registrada; 
2. o De cumJÍrim.ento de scntenç:~ rondcmnatoria; 
3. 0 De serviço estranho á repartição da marinha; 
!f. o O cxcedcntn a um anno que o Oflicial p~ssar na 

2. • clas:;e pot· moti\'o de enfermidade, salvo o de tesões 
em combate. 

Exceptua-sc desta regra o tempo empregado em ser-
viço dn: 

rt) l\linistro e Consr,lhciro de Esta1lo; 
b) Senador c Deputado Geral; 
c) Presirlcntfl rle Província; 
d) 1\Iissão dip{omatlca cxtraonlinnria: 
v~l Commissão ou cargo militar, trabalhos IJydro~ra

phi,~os c de construc~ão naval ou 1Jyt1raulica. 
Art. (i. o Os prisioneiros de guerra conservarão os scns 

tlirl'itos tle antig-uidade, salvo se o a;Jrisionamento fi\,. 
devido a motivo reprovado, assim julg-ado pelas Lds 
militares, AtfUclles que caltirern em. [Wder do inimigo, 
praticando algum dos actos indicados no parag-rapi1o 
unico do lll't. 7. ", poder;io st)l' promovidos por mereci
mento se por antiguidado lhes não tocar :1cecsso, com . 
tanto fJllC esses actos sejam justilleados na fúrma do dito 
artigo. · 

Art. 7. • Aos OfTiciaes que se emprcgamm. em opera
ções activas de guerra contu-se-!Ja em dobro o tempo 
que nelbs passarem para preenchimento dos prar:os 
designados no art. L • 

P<Jra este lim publicar:'t o Quartr-1-Gencral da Marinha 
as datas em tJUe tiverem começo e findarem as operações. 

Paragr·apho unico. As condicões e~tal:Jelecidas nos 
~~ 1.• e seguintes do art. L" qu;into ao tempo. c as do 
art. 2. •, poderão ser dispensadas sómente por acçõcs 
<li' extraor·dinar·ia IJravut·a, o~t por scnir:os IJUI' prorem 

I'.!Hn: I. '!!/ 
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tli~tinrta o superior intolligllncia, sendo tars fritos ou 
~erviço.<; devidamente justifi:;ados fl especificados em 
urdem do dia do Commandante em 'Chefe das forcas em 
operações, ou da autoridade militar a quem competir. 
quando o Official J'Crtencer a navio ou força que não 
tenha Commandante em Chefe. 

A ordem do dia deverá ser logo publicada pela im
prensa. 

O tempo de serviço para osOfficiaes agsim promovidos 
será reduzido 11 um terço do que está marcado na i. • 
parte deste artigo. . 

Tambem poderão ser dispensadas as condições do art. 
4. o, quanto ao tempo, quando isso fór urgente e não 
houvt'l' Officiacs habilitados, em conformidade da pre
sente Lri, para preencherem as vagas que se derem em 
tempo de guerra. 

Art. 8." Nenhum Official poderá ser empregado nos 
arsenacs, corpos de marinha, capitanias de portos e em 
quaesquer outras com missões estranhas ao serviço naval 
activo, sem·haver preenchido as condições de embarque 
exigidas para o accesso ao posto seguinte. 

~ L o Não se considerará como serviço a bordo dos 
navios de guerra o que fôr prestado em navios desar
mados, ou nos que por seu estado não possam na
vegar. 

~ 2. o O embarque nos transportes se contará por me
tade. 

§ 3. o Os Lentes da Escola de 1\farinha, Oppositores e 
Professores, que forem Officiaes do quadro, contarão por 
inteiro, para o accesso, o tempo de serviço prestado no . 
ensino ; mas não poderão ser promovidos sem terem o 
tempo de embarque exigido por esta Lei. · 

Art. 9. o Nenhum Official de La classe será empre
gado, em tempo de paz, nos correios ou paquetes em
bora subvencionados pelo Governo, ou em navios mer- \ 
cantes, sem que tenha servido pelo menos oito annos 
em navios da Armada. 

O tempo de embarque que exceder a quatro annos a 
bordo daquelles navios, será considerado como de li-
cença registrada. · 

Art. W. O preenchimento das vagas que occorrerem 
terá lugar annualmente, excepto em tempo de guerra, e 
todas as promoções e nomeações serão logo publicadas 
pela imprensa. 

Art. H. Nenhuma promoção terá lugar sem ser ou
vido o Comwlho Naval. nos termos da lri de 5Ua errarão 
c d0 re~pedivo Hegula.mcnto, · 
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Art. i':!. Nilo entrarão em promoção: 
l. • 0.> Guardas--1\larinha, Pilotos e Olliciaes que esti

verem proc~sados em Conselhos de Guerra, no fôJ·o
commum, ou em Conselho de Inquirição por má.o pro
cedimento habitual, c o~ irregularmente ausentes, bem 
como os que estiverem na 2." classe; n~as se forem ab
solvido~. ou regressarem para a t.• classe e tiverem sido 
preteri1los na promoção publicada durante o tempo do 
processo, ou inclusão na 2." classe, serão logo promo-
vidos com a antiguidade daquclla promoção, ficando 
como ag-gregados emquanto não l10uver vagas; 

':!'.o üs qne estiverem cumprindo scnt.cnça3 ; 
:~ ·• 0.> prisioneiros de guerra, salvo o disposto no ar

tigo sexto. 
Art. 13. Ficnm prohihirlas: 
~ L o Qualquer promoção :;om a clausHla-sem prc

jurzo uc antiguidade de quem a tiver maior. 
~ 2. o A conct~ssão ele graduat,ão, excepto ao ffi,'!ÍS an-

tigo ele c;~da classe rios Olficiae8 Superiores c Generaes. 
Art. ~~- Nos Hegulamentos que o Governo expedir 

para execução desta Lei, marcar-se-hão: 
i. o O;; prazos e condições das reclamações dos Olficiaes 

que se julgarem injustamente preteridos, em promoção 
}JOr an tiguidadc ; 

2. • A escala dos cmharqucs em tempo de paz segundo 
as r,onven iene ias do serviço. 

Art. 15. As condiçtl\ls do . tempo de cmb~rque do 
art. -1. • não serão exigidas para os postos de -1 •. "' Te
Jlf'ntes c Olliciaes superiores, emquanto não decorrerem 
tres annos depoi~ da publicação da prt>scnte Lei. 

Art. 16. Ficam revogadas as disposições em con· 
t.rario. 

1\Ianuamos, portanto, a todas as Autoricla!lrs a quem 
o conhecimento e-execução da referida Lei pertencer, 
que a cumpratn e façam cumprir c guardar tão inteira
mente como nclla se contóm. 

O ~ecretario de Estado dos Negoeios da Marinha :1 

faça imprimir, publicar e coner. Palacio do Ilio de .Ja
Iteiro em 1lrzoilo:tJc Junho de mil oitocentos setenta e 
tre;;, quinquagcsimo segundo da lntlcpendcncia c do hn
pcrio. 

DIPERADOR com nthrica e tiuanla. 
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Carla de Lri, peTa qual Vossn .lfnJe.~tadr ImpPrial Mrtnifa 
e.n:cttlar o Decreto d1t Assembléa Geral, que Jlouve por bem 
Srmccionar, estabelecendo re(fras 11rla.~ quaes devem ser fei
tas a"§promoções no CJrpo da Armad1t. 

Jlara Vos~a Magcst<Hle lmper·ial ver. 

José rerei r a do Andrada a fez. 

Chancrllaria-mór do Impcrio.-Manoel Antonio Duarte 
de A:;tvedo. 

Transi1on em 2:1 de Junho de 1873.-André Auq11sto 
de Padutl Fleury. 

J>ublic;~tla na St'cretarin rle Est:1do dos NrQ"orios 1l:J 1\la
rin!Ja em 23 <lc Junho de 1t;73.- Sabiuo Etoy Pessoa. 

JJECHETO N. 22U7 - DE 18 DE JUNHO DE 1873. 

Crêa no 1\luniciiJio da Ciirte mais uma freguczia, tiradà da de 
S. João Baptista da Lagôa. 

Hei por bem Sancciomr e ~landar que se execute a 
Resolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. 1. o E' creada na cidade do Rio de Janeiro uma 
parochia, ti r a da dn de S. João Baptista da Lag6a. O 
Governo l!Je dará nome e marcará territorio, ouvido o 
llispo Diocesano. 

Art. 2. • Senirá de má triz dessa nova paror.hia a 
Cape !la de Nossa Senhora da Conceição si ta na rua da 
Doa-Vista. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negados do lm
JlCI'io, assim o tenha cntcut.liLlo c faça excr:ular. Paln-
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cio tlo Rio de Janeiro em dezoito de Junho de mil 
oitocento~ setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-ruór do Impcrio.-Manoel Antonio Duarte 
1e Azevedo. 

Tran~i tou em 26 de Junho de i8i3 -André Augusto de 
Padua Fleury .-Registrado. 

Publicado na SJcretaria de E~tado dos Nea:ocios 
do lmpcrio em 5 de Julho de i8i3. -José Vicent1 
Jorge. 

DECHETO N. 2298 -DE 18 DE JU:-<110 DE l8i3. 

Autoriza o Governo para conceder ao Lente da Faculdade de 
Dit·cito do llccifc O r. João Silveira de Souza até um anuo de 
licença com o rCSJlec(ivo ordenado. 

Hei por hem Sanccionar c Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da Asscmbléa Geral: 

Art. L" E' autorizado o Governo para conceder ao 
LPnte da Faculdade de Direito do Hecil'e, Dr. João Sil
veira de Souza, até um anno de licença com o respectivo 
ordenado, para tratar de sua saudc ua Europa. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
João Alfredo CorriJa de Oliveira, do Meu Conselho, 

Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do Im
pcrio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Hio de Janeiro crn dezoito de Junho de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
Indepemlencia e elo lmperio. 

! 
Com a rubrica de Sua lllagestadc o Imperador . 

.lodo Al{rcrloCo1'f'àt de Oliveira. 
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Cllancellaria-múr du lmpcrio.-.lllmwel.1ntonio /Juartc 
de A:eve!lo. 

Tr·ansilou em 26 rle Junho de 1.8i3.-André Augusto 
de Padua Fleury. -llcgistrado. 

Puhlicado na SPrwetaria rle Estado do.;; Ne~ocio;; do 
Imperio em ti de Julho de 1.8i3.- José Vicente Jm·gc. 

DECHETO N. 22!Jil - DE {8 DE .J!':\1(0 l'E tHi3. 

Autoriza. o GnveJ•Jlo J).lra conceder· :w Dr •• Jeron~·mn Sotlré J•e
rcir~, I,entc Cathcdratico da Faculdade de Medicina da Dall'ia, 
um armo de licença com o rcspcclivo ordenado. 

Hei por hem Sanecionar c l\landar que se executa a 
!'wguinte Hcsolução da Assembléa Geral : 

Art. i." E' :llltorizado o Governo para conceder ao 
llr . .Jcronymo Sodré Pcrnira, v~ute c~thcdratico de 
Jlhysiolog·ia na Faculdade de l\leilicina da Balria, um anno 
tle licença com o rrspcel iro onlenado, para tratar de sua 
saudc onde lhn r:onvicr. 

Art. 2. o l'icam revogadas as disposições em con
trario . 

.João Alfredo Corrt~a de Oliveira, do l\ltln Con~clho, 
llinistro c SerTetario de Estado dos Ncg·oeios do lmpe
rio, as~im o tenha entendido c faça ewcutar .. Palacio 
do lHo tle Janeiro em dezoito de Junho de mil oitocen
tos setenta e trcs, quinquagcsimo scgundG da Inuepen
Jeneia c do lmperio. 

Com a :-u!Jriea de Sua 1\lagestadc o Imperador . 

.Toãn Alfredo Corrêa de Oliveira. 

CIJ:l!lce_llaria-mót' do Imperio.-11/anocl Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou nm '!li de Junho rle 1873.-André Augusto de 
l'rultta Flettry. -Hcgistrado. 

f'uhli,~adn na ~'''Tetari:~ rll' E-lado do~ ~c.gorio~ 1lo 
!JIIpcriu rm :_; t.le Julhu 1k IH7:i.-Josi J'il.'mlc Ju,·r.tc. 

-~-···---
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rmcn ETO N. 2300 - nE 18 DE Ju;-;no DE 1873. 

ApproYa as pcHsiíes concedidas a D. Maria Izidora Barreto 
'Lins e a oulros. 

Hei por hem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolut~ão seguinte da o\ssemllléa Geral: 

Art. 1. • São approvadas as seguintes pensões, con
cet1idas por Decretos de 30 de Outubro de 1872, a sabe1·: 
de tiO~OOO mensae~, sem prejuízo do meio soldo que lhe 
competir, a D. Maria Izid·ora B:n'feto Lins, viuva do 
Coronel reformado Bento Josó Lamenha Lins, em atten
ç.ão aos relevantes serviços prestados por ellc ao Estado; 
de 601)000 mcnsaes, equivalente ao soldo de sua pa
tente, ao Capitão honorario do Exercito Tito Elpidio 
da Rocha, o qual, em consequencia de ferimento rece· 
hio:lo em combate, ficou impossibilitado de procurai· 
meios de subsistencia; de 18,~000 mcnsaes a Angelica 
Caetana de Lima Bcrtra~o, vi uva do Sargento do 14.. u 

batalhão de infantaria Manoel da Silva Bertrago, morto 
em combate; c de 400 rs. dia rios ao soldado do 12. oba
talhão de infantaria Chrispim de Oliveira PantoJa,que, 
em consequencia de ferimento recebido em combate, 
licon impossibilitado de procurar meios de subsistencia. 

Art. 2. • Estas pensões serão pagas da data dos cita
dos Decretos. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em con"trario. 
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con

selho, l\linistro e Secretario tle Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendirlo e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de Junho de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da ' 
lndepcndencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

João Alfredo Corrtla de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio.-llfanoel.t1ntonio puarte 
de Azevedo. 

Transitou em~ de Julho de :1.873.- André Augusto de 
Padua Fleury .-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado 'dos Negocios do 
lmpt>rio em 7 d~ Jnlho dr- 1873.- Jn.çt! Vicente Jol·ge. 
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DECRETO N. 2301- DE t8 D~ JUNHO DE 1873. 

Approva as pensões concedidas a Domingas Leite de Alvarenga 
c a outra. 

Hei por hem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Asseml!léa Geral: 

Art. t.• São :~pprovadas as seguintes pcnsõc~, con
cedidas por Decretos de 1.2 rle Junho de 1872: de 36,1)00 
mcnsaes, equivalente ao soldo da patente de Alferes, a 
Domingas Leite de Alvarenga, filha legitima c tmica 
do Alferes do ü.• corpo de Volnntarios da Patria João 
Baptista Pereira Leite, fallecido em consrqucncia de 
molestia adquirida em campanha; e de 365000 mcnsaci', 
Pquivalrnte ao soldo da patente ue Alferes, a D. Maria 
ldalina de Castro, mãi do Alferes do 2~.· corpo de Vo
luntarios da Patria João Firmo de Castro, morto em 
combate. 

Art. 2.• Estas pensões serão pagas da data dos cita
dos Decretos. 

Art. 3. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfr·c1lo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
sellw, "'li11istro e Secretario 1le E.~ tarlo dos N cgocios do 
lmperio, assim o tcnlia entcnflido c fa1:a executar: 
Palacio do Hio de Janeiro em dezoito de Junho de mil 
Dilocentos setenta c tres, quinquagesimo segundo da 
lndependencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João AT{mlo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-múr do lmpct·io.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em !í 1lc Julho de 1873 .-André Augusto de 
Padua Fleury.- Hegistrado'; 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em 7 de Julho de 1873.- José Vicente Jorge. 
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DECRETO N. 230~- DE ·28 DE JUNllO DE t873. 

n~wrmlna que a Resolnç•o Leglslati\'a de 11 de Jarutlro 11hl• 
mo, relativa á receita c despe:l:a do il.o semestre do e:r.eréi
t:io de 1872-1873, tenha vigor n11 1. o Lrimcstt·é de 1873-18'74, 
emquauto não fôr promulgada a J.ei de Orçâmento deste 
exercício. 

Hei por bem Sanccionar e J\faildar que se execute a 
seguinte Resolução da Asscmbléa Geral: 

Al"t. t.• A Resolução Legislativa n.o 209l de H de 
Janeiro ultimo, relativa á receita e dcspeza do 2.• se
mestre Llo exercido de 1872-1873, terá vigor no L~ 
trimestre de 1873-.,874, emquanto não fór pi"Omulgada 
a Lei Lle Orçamento deste c'\crcicio. 

AT"l. 2." Ficaih revogadas :J.S disposições em con· 
trario. · 

O Vi~contle do Rio Branco, Conselheiro de E~tado, Se- -
nado•· do lm per i o, Presidrn te do Conselho de l\linistros. 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Fazen• 
da ·e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim tenha entendido e o faca exeMtar. Palacio do Rio 

~de Janeiro em vinte e oito de Junho de mil oitocentos se
tenta e tres, quinquagesimo segundo da lndependencia 
e do hnperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Chanccilaria-mór do lmperio.-llfanoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 30 de Junho de 1873. -André Augwto 
de Padua Fleury. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
·Fazenu:t em 30 ue Junho de 1873. - José Severian11 da 
Rocha. 

PUTE t. 29 
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DECRE!I'O N. 2::103 - DE 2 DE JULHO DE t873·. 

Autoriza o Governo para conceder licença com ordenado. :tf) 
2.o E5~cripturario da Thesouraria do Paraná, Pbilinto Elysio 
de Paula. 

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

Art. LQ E' autorizado o Governo para conceder ao 
!. o Escripturario da Thesouraria de Fazenda da Provín
cia do Paraná, Philinto Elysio de PaUla, um anno de li
cença, com ordenado, a fim de tratar de sua saude onde 
lhe convier. · 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, Se
nador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazen4 
da e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em dous de Julho de mil oitocentos setenta .e 
tres, quinquagesimo segundo da lndependencia e do. 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 4 de Julho de 1873.-Atldré Augusto 
de Padua Fleury. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Fazenda em 7 de Julho de 1873.- José Severiano da 
Rocha. • 



LEGISLATIVO, !19 

DECHETO N. 230~- DE j DE JULHO DE 1873. 

M;,nda contar no t.• Tenente da Armada Antonio Calmon du Pin 
e Almt!itla, como tempo de serviço aquelle em que estudou na 
Europa c á sua custa coustrucção naval' e hydraulica. 

Hei por hem Sanccionar e ManJar que se execute a 
seguinte llesolut;ão da Asscmbléa Geral : 

Art. 1. o Ao L o Tenente da Armada Antonio Calmon 
du Pin e Almeida será contado como tempo dn serviço 
aquelle em que estudou na Europa c á sua custa cons
trucção naval e hydraulica. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em contruio. 
Joaquim Dellino H i beiro da Luz, do Meu Con!>elho, Se

nador do Imp~rio, Miuistro e Secretario de E3tado doi 
Negocios da Marinha, as~im o tenha entendido c faça 
executar. l'alacio do Hio de Janeiro em dous de Julho de 
mil oitocentos setenta e tres. quinquagesimo ,segundo 
da Independencia e tio Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Joaquim Delfino Ribeiro da Luz. 

Chancrllaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azet:edo. 

Tranf'itou em 5 de Julho de 1873.- André Augusto de 
Padttrt Fleury. 

Pnhlicado na Secretaria de Estad() rios Negocios da 
llarinha em 8 de Julho de 1873.- Sabino Etoy Pes8oa. 
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DECRETO N. 230:.i- DE 2 DE 1ULIIO DE 1873. 

Autori:r.a o Governo para mandar ~ulmillir diversos estudantes 
á'matricnla e exame ;em alguns dos Cursos de instrucção 
-"Upcrior. 

Hei por bem Sanccionar· e l\landar que se execute a 
seguinte Hesolução da Assembléa Geral : 

Art. L" O Governo é autorizado para mandar ad
mittir Benjamim da Gama de Souza Franco á rnatricul:t 
do L o anno da Escola Central, que tem frequentado 
como ouvinte, de\'6ndo fazer exame tias materias do 
dito anno depois de mostrar-se habilitado com os 
I'Xames tios pt·epara lot·ios de arithmetica e geogr·a ph ia. 

Art. ~-" E' igualmente autorizado o Governo pua 
mandar admittir: · 

§ i. Q Joaquim Rodrigues da Almeida Lima Filho a 
exame de mec:111Íca na Escola Central, indcpendente
mchte da frequencia da respectiva aula, a fim de que, 
sendo approvado, possa continuar no curso da mesma 
Escola. 

~- 2. • Joaquim l\larianno Alvar·es de Castro Junior 
á matricula no L o anno medico da Faculdade do 
Rio de Janeiro, devendo,antes do exame das materias 
do mesmo anno, mostrar-se habilitado nos dous pre
paratorios quo lhe faltam. 

§ 3.• João ue Sauza Soares ú matricula no 1. • anno 
medico da Faculdade do Rio de Janeiro, de rendo, antes 
do exame do mesmo a.nno, mostrar:..se habilitado em 
philosophia. 

~ ~." O Pharmaceutico Vi•·gilio Pinheiro Ilequião 
á matricula no 3. • anno do curso med ieo da Facul
dade da Bahia, depois de mostrar-se habilitado com 
os exames que lhe faltam. 

§ 5. • O alumno ouvinte Augusto fie Abrand1rs a 
exame no 1. • auno medi-co da Faculdade da Bahb, 
depois do mostrar-se habili lado-_no prepara to rio de 
ma thematicas elementares que lhe' falta. 

§ 6. • O alumno do 3. • anno ph:~rmaceutico Hercu
lano Cyrillo Bricio Bezerra Montenegro á matricula no 
3. • anno do curso medico da Faculdade da Bahia, 
devendo porém mostrar-se habilitadó em latim, iuglez 
e amtomia tle~criptiva, anles do exame das matcrias 
do referido anno medico. 

§ 7. • Os estudantes ouvintes Lourenço Justiniano 
Tavares e Hollanda, Joaquim Alcibíades 'favares e Hol-
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l::lntla, Manoel Filgueiras de Menezes, Jacintho de As
!llllll pção Paes de l\lendonça, José Mauricio de Torres 
Temporal, José Moreira Alves da Silva, Salvador Corrêa 
de Sá e Benevides e José de Amorim Salgad<1 á matri
cula na Faculdade de Direito do 1\ecife, depois de com
petentemente habilitados. 

~ 8." José Antonio Saraiva Sobrinho á matricula no 
:1. 0 anno ela Facnldade de Direito do Recire, devendo 
mostrar-se habilitado em philosophia antes do exame 
das materias do mesmo anno. 

§ 9." Francisco Muniz da Silva Ferraz á matricula 
no i." anuo da Faculdade de Direito do Becifc, de
vendo, antes do ex a me do mesmo a nno, mostrar-su 
habilitado nos preparatot·ios que lhe faltam. 

§ tO. O Padre Manoel Cavalcanti de Assis Bezerr.1. 
de fllenezes á matricula no L o anno da Faculdade de 
Direito do Recife, sendo considerados válidos para esse 
tim os exames de latim, francez, rhetorica e poetica, 
~eographia, historia e philosophia, feitos no Seminario 
Episcopal de Olinda. . 

§ H. Rosa~ino Evaristo Monteiro Braga á matri
cula no t. o anuo do curso medico da Faculdade do 
Rio de Janeiro, devendo, antes do exame das ma terias 
do mesmo anno, mostrar-se habilitado em philosophia. 

Art. :J. o E' tamllem autorizado o Governo para dis
pensar a Joaquim SimõPs de Paiva Sobrinho o lapso de 
tempo tlos t>xames por ello feitos u.t Faculdade de Medi
cina da Bahia, a lim de serem considerados vá li <los para 
a matricula na me~ma Faculdaue. 

Art .L" Ficam revogadas as <lisposiçõcs em contrario. 
João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 

Ministro c ~~ccrctario tle Estado dos Negocios do Jm
perio, ~ssim o tenha entendido e faça executar. Pa
Jacio tlo Hio ele l:Ineiro em dons de Julho de mil oito
cento~ stllenla e trcs, quin<fUagesimo segundo da lnde
pcndencia c do Imperio. , 

Com a rul!.rica de Sua l\lagestade o Imperador. 
Jo(tO Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mór do lmperio.-.llfanoel Antonio Duarte 
de A::eredo. . 

Transitou em 9 de Julho de 1873.-André Augusto de 
Patina l<'lettry.-Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de E~tado rlos Négocios do 
J,nr~rio em H de Julho de H~i:J .. -José Vicente Jorae. 

_...... ... ~ 



AC:TO.~ DO POIIER 

DECHETo N. 2:mn- nE 2 nE JuLno »E f873. 

Approva as pcnsüt~s concc!liflas a D. lllaria Luiza da Silva c a 
outros. 

Hei por bem Sanccionar c 1\landar que se execute 
a ltcsol ução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. i." S:io approvndns as seguintes pensões, conce
didas por Doere to> de 18 ri() .Janeiro de 1873: de 60/)000 
memar~, equivaknte :~o soldo da patente de Capitão, a 
D. ~tn·ia Luiza d:~ Silv.1, viuva do Capitão de Volunta
rios da l'atria Felicio José •la Silra, fallecidoem conse
quencia de fL•rimenLo recrbido em combate; de 368000 
mens:~cs, equivalente ao soldo da patente de Alferes, a 
n. Joseph:~ 1\l:iria de Sant'Anna, mãi do Alferes deVo
luntarios da Patri:-~ l\Ianoel Paterniano Gomes, morto 
em combato; de :jO,>OOO mensaes, equivalente ao soldo 
da patente de Alfen·s, a D. l\lanoela Soares de Oliveira, 
mãi do Alferes tle Commissão José Jeronymo Palmeira, 
fal!eciJo em l:onsequeneia je ferimento recebido em 
combJte; de 30,SOOO mensaes, ef}uivalenle á metade do 
soldo de sua patente, ao Capitão reformado do E:<erci to 
Franei~co Antonio Carneiro da Cunha, o qual, cm.::on
sequcnria de ferimento rccebiLIO em combate, se acha 
impossibilitado de procurar os meios de subsistencia; e 
de 400rúis diarios ao 2."C:Hlete do extincto 28." corpo 
de Yoluntarios da Patria Joaquim tia Fonseca Villa-Nova, 
e ao soldado reformado do Exer·cito José lgnacio dos 
Santos, <lmbos impossibilitados de procurar meios de 
subsistenci:~, em consequencia de ferimentos recebidos 
em combate. 

Art. 2. o Esias pensões serão pagas da data dos citados 
l}ecretos. 

Art. 3." Ficam re\'Ogatbs as disposições em contra rio. 
P Jlr . .João Alfrctlo Corrôa de Oliveira, do Meu Con

sciiJO, J\Iinistro e Sec:retario de Estado dos Negocias do 
I111pcrio, ·assim o tenha enlf'Jlflido e faça executar. Pa
lacio do llio de .Janeiro em dou.~ de Julho de mil oilo
cl'ntog setenta c t res, qu.i Wlllag·csimo segundo da Intlc
JlCilfkucia c do Iurpcrio. 

CfJJU :1 rufnica dt• Sua ~lagestatlc o Imperador . 

.lo io Jfjrt'd!j Corràt 'lc Olir:cirn. 
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Chancl'llaria·múr tio l mpcrio.-Jlfanoel Antonio J)l(ortc 
de A:;ecedo. 

Transitou em!) di) Julho de JH/:l.- Anrfn! Anqnsto tf,: 
l'adua F/mnt.-l',t•gistrado. 

Pnhlic:ulo na Set'l't~Laria dn E.;tadP dos '\', . .,,.,·:'" dn 
lmpcrit• t'lll ll de Ju!lto di~ !Hi:l.-Jo.~,: rl:,·ui:; .lo!'tlt'. 

Api'rova as pt)ll't>e; contPdida-; :t ll. Generosa Angthl:t 1\ant<~·. ,. a 
OUl!'a>. 

Hei por lwm Sanccionar () ~lnntlal' fJlll' ''i'i)\I'Cute a ne .. 
i"Oluç:1o sc;j·uintu tia ,\sscmiJ!t'~a Ut~ral : 

Art. Lo São approvadas as seguintes pi'llsões lllf'll
saes, com~edidas po:· Dccrdos de :30 de Dcwmhro de 
1871, a sahcr : Llc oitcnl:l P qu:tlro mil róis a P. (;f'IW
rosa Augusta Hamos, viun do Capitão do Eu!·;·ito e 
lUajor de commissão do (jl.' corpo dt; Voltllllario~ <!.t 
Palria Joaquim Frauci:;co Hamo;, morto em comhalc, 
1icanrlo t'onprdwntliuo 11:1 pen:><io o nll'io :ooldo tflte per
cebe: de S!'sscuta mil réis ú menor CJrolina Clt)IlJt•ntina 
da Custa, Jilita legitimada do CapiUío tie Vuluntarius da 
Patria .João Antonio da Costa, fallecitlo ''lll rniJ:it'i(IWn:·i:t 
de moll'slias atlquiridas em eampanli:1: d:· quar(~nla e 
dous miln~is a D. Anua C:1rolina do Am"r Divino, miiido 
Tenente de Voluntariuc; da Palria Cvrillu José da Custa 
L i ma, f:lllt•eido ~~m eousetpwncia ;k feri nwu to l'i'::n
lJido em comhat.e: de ({Uarcnta n dou,; mil rt'~is, n•parli
tl::unen!t' n ~~~:n pn·juizo do meio soldo .:tw eompetir, a 
n. Ellliiia Cumarlo r.! e Souza Freire Ta v ora c D. l\laria 
Joattuina d1~ Souza Freire Tavora, filhas Llo Major do 
E'<er·cito Illaurieio de Souza Tavora, fal!Pcido em conse
f!llt'neia tle ferit:ti'Htos rer·i·IJidos em comlJ::te; de trinta 
mil rds, sem prejuiw do meio soldo, que lhe compelir, 
a D . .lttlia l'raxetks d:1 Silva Vai porto, vi uva do Capitão 
do (i. o batalhão de infantaria Jeronyuw tle Amo rim 
Valporto, falll'ritlo em eoJI,n([Uencia tle ferimentos rt)

Ct)llido:; ent combalt~: de vinte e um mil réis, sempre
juízo do mt•io soldo, que llw competir, a D. Julia Fran
risc:l ~'ir'"~ ~'uintarãL''' viuva do Tenente de iulantaria 
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Cll'mcntiuo José Femandes Guimarães, falleciuo em 
I'Oit.~l'rTttenria de molestia adquirida em campanha: e de 
dezoito mil réis, sem prejuízo do meio soldo, qtw lhe 
~·ompetir, a D. Maria Rosa das Neves, mãi uo Alferes do 
fL" Jwtalhão d1~ infantaria Francisco Caetano tia Silva, 
morto em combate. 

A rl. 2. o E~ las pensões serão pagas da data dos c i Lados 
Dr•crp los !Ir• :::oncessão. 

Ar I. :v Ficam revog-allas as disposições em contrario. 
O Dr. João Alfrl'llo Conêa rle Oliveira, tlo l\Ieu Consr'

IIIo, Ministro(~ Sr•cn•tario de Estado dos Neg-ocios do 
llllperio, :1ssim o tenha entendido e faça executar. Pa
laciotlo Hiod1• Janeiro em dous de Julho de mil oitocen
tos setr·nla e trl's, quinquagesimo segundo da Indcpcn~ 
dcncia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Impera1lor. 

João Alfredo Corrêa de Otiveim. 

C !ia nrdlar ia-múr do Imperio.-lllanoel Antonio Duarte 
de A:aedo. 

Transitou em 9 dr~ Julho de 1873.- André Augusto de 
Padua Flcury.- Hegislrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
lmperio em !1 de Julho de 1873.- José Vicente Jorge.-

DEGHETO N. 2308-DE 10 DE JULHO DI~ 1873. 
( ,·' 

Autoriza o Govcruo para 1lispcnsar, por vinte anuos, 110 imposto 
da·d_ccima urhaua os novos cdilicios do palacio da Pra~~a do 
êolnmorcio e suas dcptmdeucias. -

Hei por Iwm Sanecionar c l\Iandar que se execute a 
:o:;eguinte llesolução da Assembléa Geral : 

Art. 1. 0 E' autorizado o Governo para dispensar, por 
Yintc anuos, do imposto da decima urbana os novos 
rdilicios do palacio da Pra •. :a do nommerno e !'Uas dl'-· 
J>l'ndencia-, que rrnjf'l'f:l I'()JJ,Ir•Iir a As~ocia(<tO C:um--
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mercial do Rio tle Janeir·o no tr.rreno comprel1endido 
Jlelas ruas Primeiro de M1r·ço, Visconde tle Itaborahy, 
Hosario c General Camara, contando-se esta isenção dó 
di~ em que os novos predios tiverem de pagar :lf}Uelle 
imposto. 

Art. 2. o A'~ desappropriac;õcs ele pr;~u i os e tcrmnQs. 
qnn a Associação Comuwrcial, lenha de realizar para a~ 
menr i o nadas construeçue~. torna m-sc f' X lcnsi vo;; o mes
mo mrlhodo, processo e faculdades da L·~i n.",8Hi de 10 
dt> Jallro dt~ IRilii. • ' 

Art. 3. o Fic:am rc\'O.~a.las as clis;xs:r.ucs em co·n .. 
lral'io. 

O Visconde elo Rio Branco, Con~elhcit·o tl!' E~tarlo, Re
naelor do lrnperio, PresidPnle do Conselho de .Ministro;;, 
:'tlinistw e Sccrel:-~rlo ele K;tado dos Ne).!,'orios tia Fazenda 
~~ I'rrsielenl.o do Trihu11al do Thesourn N3ciol!al. assim 
o tenha entendido n faça cxeent~t·. Pal:lcio do Rio dtl. 

J3nr.iro em dez rle Jnllw de mil oitocento~ setenta e lrPs, 
quint]uag-csimo SCjUHtló tia Indcpe!lllellcia e do lm
pf'rio. 

Viscmrle do Rio Branco. 

Ch:~uer.lla t•ia-môt' dt:t I m perio.-.:1fanoel Antonio Duarte 
de A:enedo. 

'l'ran~itou em 11 de Julho de -1873. -André Augusts 
de Pwltta J?leury. · • 

Pnhlicatlo na Srcrel~I·ia de Estado rios Negocios da 
Fazerull em Hi tlc lltlhtl tlé 187:3. -.José So·erianiJ dfJ 
liochrt. 

- ' .f' 
. '.~·,;>.\.: . 

·.~:::.--:.:.:.~,--·· 

Ull'fF: t. :!\1 
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DECRETO N. 2309- DF. to DE mtno DE 1873. 

Concede a D. Ame lia Augusta Campos dos Santos o pag:uncuto 
do meio soldo desde a morte 1\e seu maritlo o 2.• Truehte 
lrr:11:o .Jost~ 1lo:; Santos. 

Hei por bem Sanr·,~ionar c ManeJar fJUC se• rx,•,:utr a 
sc'!-'liÍnlc Hcsolm:iio da A;;sc'mblüa Gl'ral: 

Art. I." E' mnrellido a n. Amcli:1 Aug·n~la C:unpos 
dos Santo<;, rinra :lo :!." T.~JWJ:lr~ do Corpo de F.nrv
Hiu~iro:. lt'I'IJt~o Jnsó :lo.;; Sanlo . .;, o pa.~amcnlo do llll'io 
soldo a fJlW tem d irl' i lo d1·~dc a morte de ;;eu mar i tio, 
:1 pczar da prrsrTipr:ão. 

Art. 2.• Ficaill rerogatlas as rlisposit:ões em con
trario. 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de E~tado, 
Senatlot· do lmperio, Presidente do Conselho de Minis
tros, 1\linistt·o e s,•crclal'io de Estado dos Negocias da 
Fazenda c Prcgidcnte do Tri!mna! do Thesouro Nario
nal, assim o lcuha rnlcndido e faça cxeculnr·. P:1lacio t.lo 
Hio ue .J anniro Clll dez de Julho de rn il oit.or·en los srten1 a 
~~ lrm~, quinquagesimo scg·un1lo da lndepcnrlrnri~ é elo 
Jmpf'l'io. 

Com a ruiJri<':l de. Sua 1\lngesla(JC o Imprl'Jilnr. 

l"i!lcOiulc do Rio :;,·anro. 

Ch:mccllaria-m(,l' Jo Impel'io.-Jifanol'l Antonio Dum'lr> 
dt~ A :;eredo. 

Tr:n1siton rm H de Julho tle 1873.- Anrld AII(IIIRfu 
df'- l'orlurz Flelll'!f. 

Pnhlicado na Se,Telari:J rle Estado dos Negorios da 
Fnzt'nda rm ·lli tl•• Julho !le .JH7:L- .Jo.w: S!'N/'i!IIIO rlrt 
.1/u.rl/11.. 

--
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IJECHETO N. ~:ltO- IH: lO OE JUI.!IO DE H!73. 

,\ULOI'Íi.<i U {;uvenlll (1:11':1 CUIICClh'l' a SllhYtll~àO tlc ljUat.f'U lUII· 

l<Js ~; oito~entos mil rd-; aa1111at!.;, tiÍtÍ·anlc l'iueu armo<, ao 
mae·-trn hr<"ikiru A!llouio (:al'los Gu:ues. 

llei p"r IH'lll ~~Jllt.:t'ÍOilar e .\hn:lar qtw si'· execute a 
li e sol ll<,,'ilu Sl'.~ll i 11 te da "bsemiJlt'::t t;eral: 

.\ri. l." L' tlt'sdej:'t aul<~rizad11 <J lioveruu para •:ou
redor. dura!llt1 rim:u aliiiU", ao :n:.1eslro !Jrasileiro An
luuioCarlus Gumes a sutncuc;:iu dni:SU!J,AOOO auuuat:s . 

. \ l'l.. :! . "Firam rerugada.~ as 1.l i"pusit;l•e . .; em cunlrariu. 
U Viseondt~ do flio Brarwo, Couscllwiro do Eslatlu, 

~i.!IJatlor do lmpcrio, Prt_•sideltl!l du Conscl110 de 1\linis-
t.ros, Jtinislro ~~ Senctario tk E.;tado dos Ne;.;·ócios tLI 
Fazenda c l'resideule do Tribun:d tlu Tlw.;ouro Nacio
ual, assitn o lenha enkndido 11 faça tlXCCillar. Palaeio 
tio Hio t.h .!auuiro em dez de Julho dt~ mil oiloccutus 
sf'leuta c Ires, quiH•[uag·esimo segundo da Intlqlctlilen
ria c tlu luqwrio. 

Cum a rubrica de Sua )lagc,;tade o Imperador. 

Viscondr· tio 1/io /Jrrmco. 

t:lianc;~llaria-mür tio lmperio.-.illanoel.tntunio /Jwtrln 
de :1 :crr•du. 

TLIII~iluu em H de Julho uc ltll:},- Awlrt! iii!!JHSLO 
dt) Padua Pleury. 

Publicado na Secretaria tlc l~sLado do~ Ncgocios da 
Fazenda em ·!f) de Julho uc 187:3.- José Sereriano tltt 
Rocfw. 



AC'fOS llO I'ODER 

nECHETO N. ~:111 -DE lO nr. JULHO DE 1873 

Aulorit.a o <;un~ruu para couecll('l' iscr11)io de dirciws dasflil"cr• 
sas peças c walcl'ial para o muuuurcnto em curnrrremor<Jçáu 
do l'eilo da cs:tuadra brasileira em 1863. 

Hei por !Ji'lll Sanccionar c l\bndar que se execute a 
'nguintr He~ulw;ão da Asscmhléa Geral: 

Art. 1." E' aurori~ulo o Governo para con<·ctler á 
junta Llirenora da A~~ociação Cnmmereial úa ciuade da 
Bahia i~euçiio 1lr. dirl'ilos das diversas JH'Ças n .material, 
imrorlatlos da EtJl'O)JI para o monn11rcuto que, em rolll
memor·a~.:~o do assignalatlo feilo 1la e~lJtWdr;t hJ·asilcira 
e111 •l8!i:i, >e pre:cudc erigir na praça Hiachuclo ua
<JUl'l!a cirl:nlf'. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em ~on
trario. 

() Yi,:I~OlliliJ <.lo llio nraneo, Cuuselhciro de E~t:alo, 
Rena<lu'r· du T:rq!l'rio, Vrc,idl'lll<· do Con~ellw Jc Minil'
lrns, l\Iinisfr·q <' St•crdario de E;tado 1Im; ~t'!j01~ius da 
Fneud;; ll Prt•sidenlc do TrilJrwal do Tlwsouro N.rcio
nal, as~illl o !t·nlla t~nlr•Jidit1ot• f:wa l'\l~Cular. Pnlacio do 
llio de .l:JJ!l)iro nn dezd1~ Julho de lllil oiforcutos:;;•Jenl.a 
,. trr.~. quirli!l1:1.01'~'i•n.r• ,;p;•·nndt• d<! 'CHlepcnrlcncia (' d" 
Impcrio. 

Cnm a rubric:t 1k Sua l\Iagc·st;1Jc o imperador. 

l'hcoude do Jlio Uranco. 

Clra11rrll;11 ia-m,·tf, do Imperio.-J/rinotl Jntuniu JJ,,,lrfc 
r/e . 1 :acdn. 

Tf'all-,iluu r:rH I~ d1• .lullio !le 1))/;l.-ilw/rr: .lll~f"~lu dt• 
l'tflllfrl Flfllry. 

f'rr!Jlicado JIJ S•·<TI'I;II i;r de E, lado do:' J-.;e;.rt.,:ios tl~ 
L!lcnda t'UI lfi 1le .Julho de lo7:J.- Ju~t: ~curitwo diJ. 
Jíodw. · 



LEGI:>LA'flVO. , 

DECRETO N. 2!H2- n~ 10 ng JULHO D~; 1873. 

Autoriz~ o Go,·crno Jlal'a couccdcl' iscJH;ão de dirciLos dos 
utalcriacs dcsliuallos á consLruc,:ão da lgrrja da l'eulía, na 
ddallc llo Rcl'i!c. 

Hei por bem Sllleciouar e i'llandar que se execute a 
seguinte Hesolu•;ão tla Assembléa Geral: 

Art. 1." O Governo concederá aos rei i!,! iu~o.; e a pu c h i-
1tltos da Pro v incia de l'L'ntambuco, isew;ão de ui r ri L f,.; 
.tle impot·taç:io para o~; materiaes dcst.inndos ú eonstrue
~,;ilo da lgrt'j.l da Penha, na cidatle du Heeil'c, iixamlo pre
viam cu te a quau !idade dos refcriLlos ma teria e~. 

t.rt. 2." Ficam rcYogadas as tli~posiçrcs em con
trario. 

O Visconde 1lo Hio BI·anco, Conscllwiro lk E~lado. ~;e
uador do Imperio, Pre~itlen~e do Con,elho de l\liubtro:-:, 
:\Iini:;lro e St>nctario de Estado tlos 1\e~mriu,; tla Fa1A·uda 
c Presidente do Tl'ilmual do Thewuro Naciullal, a,:sim o 
l•·u!Ja t'llt!'Hditlo ~~ fara executar. l'alario d" Hio dt' l.•
ueiro l'lll d1~z de JuiJÍu de miloitoecnlo~ ,:l'lclllJ ·~ Ir•·'· 
quiuquagr~imu :-:•·gulldo da llld•·rwntlCJif'ia ,. d·• 1111-
l'l'l'il!. 

r. SCOIItlt• do /li o lll'l!llrO. 

C!tallfPllaria-lliÚI~ do llll}tei'Íl•.-Jfonod .ln!UI,iu Jlul/rle 
tlc A,:rredu. 

Tralh'ÍLOU 1'111 J 'r dt• .IJIIJO de ll-liJ.-Aut/n: Att~jttrlo r/e 
l'adttl/. Flcnry. 

l'uiJiieado 11:1 S··•T••Iari:J •!e EsL1do du.>. Ne!.!t•riu:- •.Lt 
l··a,eud;t nn I fi de Ju ll10 d•· ·107:;. -- Ju.~r: :!-rrr·ri11110 ria 
]lf)r/111. 



.\LTU3 IIU I'UULI\ 

BECHETn :'\. ;;::q:;- tn; lfl IJL: JtLHO D" Hn::. 

l<eilfa do i1upos:o tl:t tlcciul.lul'ilaua :lfltlieioual o~ crlilitiu:; em 
q:H~ !'11!:.-eiou;!lu diH~I·~os hospitaes. 

lll'i pur hL~lll Salll·eionar ~~ .MaH\bt· cJUC ~t' c'\c'.tat{e a 
<:·~~·uintc t·c.~ulnç;!o tb As;;emhlc\t tieral: 

Art. I." :-;.;o isenlo~ do imposto da t.kt:ima urluaa 
a.ldit:ion d: I.'', u . ., etli!iein:; l'lll '!li<) fuuceion;l!Jl tH !w~
pirar:; d:ts Yc:wr;tYei.~ Orden.; de 8. Fraw·i,:co da l'eni
tcncia, tlc) N'ls.<a Senhora do C:trrno, de S. Fraw:i3cu d1~ 
Paula, ~~da S~•t:il'tl:ide Porlu!:;ue;:a de R\tJt•lir'uucia; ~. ", 
~~~de qu;wsqtwr outras Cor~•orat:\it)S idenli1:as que U\ is
t.irr:lll u:·sta C•lrt.e ou nas l':·ovi;u~ia-; do lt11perio. 

Art. ~.·• Fit::11n rerogalias a.> t!isposiç.utJ;; em t:ulltrario. 
U Yi<t~fllttle do ltio Ilra111~0. Cnn.;d!Jciro dt• J<:.;tado, s~~

uador do Imperio, Presi1lcllltJ do Conselho dc.Miuist;·os, 
:\linislro e ~;crrelario tle Estado dos Nt• . ..;o~,;io~ d:t Fa
ze11da n rr.·sidt~Hle do TrihtttWl tlo Tlwsoúro Nariun d, 
;l·;<illl o lt•t!lta Cl\lCJldido ~~ i'af"l 1~\CI:Utar. l'J!aciu do {ljo 
d·~ .Ltlll\it·u 1'111 dt>l. t.le Jt1ilt1J ,'te mil oilocelllo< sett~nl:t n 
lrt~.,. qllillqn:•;iesiiiJIJ se.~·undo da lntli-pt~ll·lf'ttci:t 1: do 
l•np·Tio. 

ri~coi!Ae do Jlio lJnwco. 

Cil:uJ•ellaria-!HÚI' do 11ll[lf'l'io.-J/wwel Autonia 1Jn11rle 
,,~ A :r:t:CI/0. 

Tr:1n~ilo11 1'111 l ~·de .l:illio de 18/H.- Awlré Jluyn,lo de 
l'o•{trlt Flr'W'!f· 

l'uhlir:aJo 11:1 :-;,.,.,.t•Lf!·i;~ d1•. 1':-;t;Hio dus ~;e~vciu.; d:~ 

FJ:.eud:t eru !fi rk .lulltu d•: W/::. ---Jus(: Sr·rni•ll''' "'' 
Hocfur. 



I.Rr.I!'>I.ATI\'0, 

m~r,n r: r o N". 2~ li - nr. to J)r. JcL!Io nr. 1 sn. 

Autoriza o Governo a m:Hltlar :ulmitlir á mall·ienla do 1 .• :mrw 
•la Escol:l •lt· Marinha o ••sturlan!r Líntlülpho Mal\'eiro •la 
:llotta. 

llei fit1!' !lt•nt Sanrcionar P 1\lan•l:ir rpw se f'XI'rnlt' a 
s:•gu inlt' ne,;nln~ão da As,~cmhl•\t f:1·t·a I: 

Ar!. l." E' :m!o'riz:Jilo n f:orrrno para rn:~nrhr ad
miti ir ;'1 m:,trí,·nla do i." anno d:1 E'wob d1• ~larinha 11 

t·stwlan!c Lindnlpho !\biYciro <la l\lotta, inrleprndPntf•
lllPlllr dn ·~xanv· de inglez, qul' dewrá [ll'l'"taranlcsdo 
arh1 •b" m:Jieri:Js 1lo mc~mo :umo. 

Ar f.. ~-" Firam rrYn,<:!·a,l:n as dispo.;;içíies em con
trari•J. 

Joa.1nim lklílnn llihciro rla L·tz, tlo .Mr~n Cons1~lllo, 
S:•tnlot· do lmpcrio, l\linislro r Secretario de Est:ld11 
dn;; :\egor:íos da 1\briuha, :1ssim o tl•nha cnlcntlido n 
f:11'a eXPeli lar. Palaeio do Rio de Janeiro em doz de 
.l11Iho d!' mil oilor·entos setenta r~ trcs, t]ltÍIIIJIIag·csimo 
st'.'nJIJilo tla l!ulPpcnt.lrnr;ia c do lmperio. 

Com a ruiJric:~ rlc Saa l\hgcsladc o Imperador. 

Chancrllaria-rnl',r do impcrio. --Jlmwt•l A11trmio D11r11'/1' 
t/,• A :,•n•du. 

Tramilolt t'lll lli d:• .lillhn de 18'i:L- '1111/r,;JIIil'''fo 
tlt• /'!rdlllt t-'/,.,,.!1. · 

l'uhlir~11ln na SPtTrl~t·i.1 ri•~ Esla.Jo dt:s N••gocio;; da 
l\LII·illh:l Pilll~; dt• Jn!ho tk 18i:J.- s,riJino 1:.'/oy Jl••sso,r. 



ACTOS DO I'ODElt 

JlECllETO X. 23Hi- n:' lG DE JULHO DE 1873. 

Deelara lfUC a isenção de direitos conccditb, por Decreto n. o 

1110 de 2i tlc Setembro de 1hfi0, á Emprcza encal"J"I'~ada do 
t~sgoto 1las a~uas ''· a>seio puhlil'o da Ci•fa!le do 1\f·!'ife, cr.m
fll'i'lit~ll'lP. os :tl'l igo.;; llt·~p:.tl'llailos anlcritH'Illl'llf.l'. 

lll'i por h:•m S.wel'ionar e l\l:tntlar fJUt' ~;e PXC'rlltl' :1 

~··~~1:i n ''~ !teso! ução da Assembléa Gt•ra I : 
Arl. 1." A isrn•:ão d1~ direitos rlr imporr.:~(io, COIH't~

dida por Hl't~r.·to n." 1HO dt~ ~~de Sc!Pmhro de 18ti0, :'1 

Emprrza f'llCarre!!acla do 1•sgoto das <~g-uas c as~eio pu
htico da Cidade do Hecift', rl'fert•-sn n:lo sú nos a~·ti:=:-os 
import:,r\os depois da prornúlgar:ão do citado DPI'I'Cto, 
romn :1os tftll' anteriormente foram dcsp:~ehados para '' 
iodil''ldo fim peh mnsma cmprez·1, dP\·cudo nH'retuar-s,• 
a rt•sr itui0:io d<) 'I'Lll',;quer 'luaut ia~ que por tal cansa st•. 
lt•nlum t;ollr:ulo. 

Ar·r. :?. " Firam l'<'IO~adas as di~JIOsiçucs rm ron
t [':lI' i 11. 

O Yis~:ondc do Hio lll'aneo, Con,.rlhciro de E"tado, Se-
11:1 Jor 1lo lmperio, Pre;;identn do Consellw de 1\Iinistros, 
.\liHi;;t.ro c Secrdario de Estado dos Negodos da Fazenda 
t• l'rr~idr'llln tio Trihnnal do Tlwsonro Nacional, as~im 
o lt•nha entendido t! faça 1'\rnnt.:u·. Palal'io do Hio de Ja
!H'iro aos rlezasPis rle Julho tlr mil oilocr~ntos setenta e 
tr<!S., 'l 11 i tJil 11:1';~'-'Í mo Sl'~l!nrlo da lud,•JH'!ldf'tJ•' ia c do I m
perin. 

(>nn :1 n:hri•·a ilt' Sna Ma·;eslatlc o lmpcrndor. 

l'i>conrl·· rio Rio llranco. 

Ch:tncellal'Í:I-!lll',r do Impcrio.-J1!1lnrl'l Antonio Duarl<' 
"" ,t :rrt'do. 

Transitou rm I8tlt• Julho tlt• H~i3.-Andrtf Augusto de 
Prulua Flcury. 

P:tlilil'ado n~ SPCI'l!lal'ia rl1' E~tado do., NrR"orios da 
FazPnd:l ''lll ~~ dr .Julho tlr 

1
1Ri:L- ./vstf :>erel'itlfW tlct 

J/111'/i/l, 

-···-



LI!:GlsLAT IVO. 

DECRETO N. 23i6- DE Hi DE JULHO DE 187:3. 

Concede 10 loterias em beneficio das ()bras da Igreja de Nossa Se
nhÕra da Penha, na Cidade do Recife. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a 
seguinte Resolução lia As~embléa Geral : 

Art. L" São concedidas W loterias em beneficio das 
obras da Igrnja de Nossa Senhora da Penha, que os 
llcligiosos Capuchinhos estão edificando na Cidade Jo 
Hrrifc. 

Art. 2. o Fir:~m n'Yogadas :~s rlisposiçucs em con
trario. 

O Visconde llo llio Branro, ConRelheiro de Estado, 
Seuatlor elo Imperio., l'rcsidcntP do Conselho de 1\li
nistros, 1\linistro e Secretario tle Estado dos Negoeios 
ua Fazenda c Presidente do Tribttnalllo Thesouro Na
cional, asRim o tenha entendido c faça cxceutar. Pa
lacio do Hio de Janeiro aos dezascis de Julho de mil oi
tocentos setenta e trcs, quinquagcsimo segundo da In
dcprntlcncia e do Imperio. 

Com a ruln'ica 1lc Sua l\lagcstatln o lmperad?r. 

Yisconde tlo Rio Branco. 

Chanccllaria-múr do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de A:evedo. 

Transilon em 18 de Julho de 1873.- And1·i Augttsto 
th' l'ad ua Fleury. 

Puldicado na Secretaria ~c Estallo dos Ncgocios da 
Fazenda mn 21 (le Julho de' i87:l. - Jnsr' Severinno da 
Rocha. 



ACTOS DO PODgR 

DECRETO N. 2317- DE H) DE JULHO DE !873. ' 

Approva a aposentadoria concedida ao Correio da Scáetaria rlo 
Conselho Naval Avelino Severo de Carvalho Gama. 

Hei por bem Sanccionar c l\landar que se execute a 
seguinte resolução da Assembléa Geral: 

Art. i. o E' approvada a aposentadoria concedida, por 
Decreto de 3 de Janeiro de !873, ao Correio da Secre
taria do Conselho Naval, Avelino Severo de Carvalho 
Gam2, com o ordenado que lhe competir. · · 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con-
trario. 

1 

Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, do Meu Cpnselho, 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Marinha, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezaseis de Julho 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo se
gundo da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua ~ages ta de o Imperador. 

Joaquim Delfino Ribeiro da Luz. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manóel Antonio Duarte 
de Azevedo. · 

Transitou em 19 de Julho de {873.-André Augusto 
de Padua Fleury. ' 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Marinha em 2f de Julho de !873.-Sabino Eloy Pessoa. 



LEGISLA T 1 VO • 235 

DECRETO N. 2318 - DE 23 DE JULHO DE 1873. 

Apln·ova a pensao concedida a D. 1\l~ria Clementina v;ascon-
, cellos de Drumond ViUa-Forte. 

Hei por bem Sanccionar e Mandaç que se execute a 
Resolução seguinté da Assembléa Geral : 

Art. L o E' approvada, sem prejuízo do meio soldo 
que lhe competir, a pensão de 24.~000 mensaes, conce
dida por Decreto de 24. de Agosto de !872, a D. Maria 
Clementina Vasconcellos de DI'Umond Villa Forte, mãi 
do Alferes do Exercito e Tenente de commissão Anto
nio Luiz Villa Forte, fallecido em consequencia de fe-
rimento rece~ido eni combate. . 

Art. 2. o Esta pensão será paga da data do citado De
creto. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
selho, Ministro e Secreta'río de Estado dos Negocios dó 
Imf,JCrio, assim o tenha .entendido e faça executar. Pa
l:!cio do Rio de Janeiro em vinte c tres de Julho de mil 
oitocentos setenta e tt·es, quínquagesimo segundo da In
dependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestauc o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaría-mór do lmpcrio.-Manoel Antônio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 26 de Julho de !873.- André Augusto 
de Padua Fleury . ..:... Registrado. 

Publjcado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 30 de Julho de !873.- José Vicente Jorge. 



236 ·ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 2319 -DE 23 DE JuLno DE 4Sn. 

lwrova a~ ~~ concedidas ao Tenent.e de Voluntarios da 
Patria Flavio de Abreu Fialho e a outros. . 

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

Art. t.• São approvadas as seguintes pensões, conce
uiuas por Decretos rle 8 de Fevereiro de i873: de qua
renta e dous mil réis mensaes, equivalente ao soldo de 
sua patente, ao Tenente de Volunlarios da palria Flavio 
de Abreu Fialho; de seiscentos réis diarios ao L" Sar
gento do H.• Intalllão de infantaria Vicente Ferreira 
do Nascimento; e de quinhentos réis diarios ao r.abo 
de Esquarlra do 2~. • corpo rle voluntarios da patria 
Thomaz Feneira de Aqui no c ao Anspeçada do ·I i. • IJa
talllão de infantaria Francisco Bento das Chagas, todos 
impossibilitados de pt·ocurar meios de subsistencia. 

Arl. 2. • Estas pensões serão pagas desde a data dos 
c i ta dos Decre Los. 

Art. 3.• Ficam rcvoga:las .as disposições ;em con
trario. 

O Dr. João Alfredo·Corrêa de Oliveira. do Meu Coli
selho, :Ministro c Secretario t.lc Estado dÓs Ncgocios do 
Imperio, assim o tenha entendido c faça executát·. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte c tres de Jullw de mil 
oitocentos setenta c trcs, quinqv.agesimo segundo da 
Indepemlencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Mngcstaue o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-múr r lo Impcrio.-Manoel AntoniO Duarte 
de Azevedo. 

Transitou ern, 2ü de Julho de !873.- André Augusto 
de Padua Fleury.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Impcrio em 30 de Julho de !873.-José Vicente Jorge. 



LBGISLATl VO. 237 

DECRETO N. 2320 - Dlt 23 DE JULBO DE t873. 

Approva as p~ coucedida~ a D. !\la ria FausÚna Fi·eire Lo.pes 
e a outro. 

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

Art. L" São approvadas as pensões equivalentes ao 
solllo da patente de t:npitão, concedidas por Decreto de 
26 Lle Julho de i872, a snbcr: de sessenta mil réis a 
D. Maria Faustina Freire Lopes. mãi do Capitão uo ~G." 
corpo de Volw1tarios da Patria Jet·onymo Antonio 
Lopes-Junior, fallecido em consequencia de ferimentos 
recebidos em combate, e de sessenta mil réis mensaes 

·ao Capitão honorario do Exercito João Francisco 
Barbosa de Oliveira, o qual, em consequencia de feri
mentos recebidos em combate, acha-se impossibili
tado de procurar os meios de subsistencia. 

Art. 2." Estas pensões serão pagas da data uos res
pectivos Decretos. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em' con
trario. 

O Dt·. João Alfreuo Corrêa de Oliveira, do Meu Con• 
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do lHo de Janeiro em Tintc e tres de Julho de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da Independcncia e do lmperio. · 

Com a rubrica de Sua Magcstade o ImperaJlar. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mór do Imperio. - Manoel Antonio 
Duarte dé Azevedo. _ . 

Transitou_em 26 de Julho de i873.- André Augusto 
de Padua Fleury.- Registrado. · · _ 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negócios do 
Impcrio em 30 de Julho de 1873.- Jose Vicente Jorge . 

. .......... 



238 ACTOS 00 PODER 

LEI N. 232!- DE 23 DE JULIJO DE 1873. 

Fixa a Força Na~al para o anno financeiro de 1814-f871í. 

D. Pcuro Il, por Gt·aça de Deus e Unanimc Accla
mação dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil : Fazemos saber a todos os Nossos 
Subt.litos que a Assembléa Geral decretou e Nós Que
remos a Lei soguinte : 

Art. i." A Força Naval activa para o anno finan
ceiro de I87'f.- tsni constarú: 

~ I. o Dos Omciaes da Armada, c das demais classes, 
que fôr preeiso emharcar nos navios de guerra e trans
portes, conforme suas lotações, e as dos Estados Maiores 
das Esquadras e Divisões Navaes. · 

§ 2." Em circumstancias ordinarias de 3.000 praças 
de marinhagem e de prct dos Corpos de Marinha, em
barcadas, c ele 6. 000 praças, em circumstancias cxtraor
dinarias. 

§ 3. o Dos Corpos de lmperiaes 1\Iarinheiros, das Com
·panhias de Aprendizes Marinheiros, creadas pot· lei, c do 
Batalhão Na vai, continuando a autorização para elevai-as 
ao seu estado completo. 

Art. 2. o Para preencher a força designada . no 
artigo antecedente, é o Governo autorfLado a dar 
gratificações aos voluntarios que se apresentarem para 
o serviço, a contractar riacionaes ·e estrangeiros, me
diante conccssãG de premios, c a recrutar na fúrma 
da lei. , · 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario. 
:Mandamos portanto a todas as autoridades, a quenÍ 

o conhecimento e execução da referida lei pertencer, 
que a cumpram e façam cumprir c gua~;clar tão intei
ramente como nella se eontóm. ·o Secretario de Es
tado dos Negocios da Marinha a faça imprimir, pu
blicar c correr. Palacio do Rio de Janeiro em viptc e. 
tres de Julho de mil oitoc~tQs setenta e trcs, quin
quagesimo segundo da Indepbndencia c do Imperio. 

ll\IPEHADOH com rubrica t). guarda. 

Jot/IJ!ttl/t Def{lno Riúeiro da Lu.:. 
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Carta tle Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial .JJianda 
executar o Decreto da A.~sembléa Geral, que Houve por bem 
Sanccionar, para regular a Força Naval no anno pnanteiro 
que ha de correr do i. • de Julho de 187~ até o ultimo de 
Jmfho de um;. 

!'ara Voi>sa l\lagesta<le Imperi~l vrr. 

Josi~ Pereira de Andrada a fez. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 2ü de Julho rle 1873. -André Augusto de 
Padua Flew ·y. 

Publicada na Secretaria de Estado dos Negocios da 
l\larinhil em 29 de Julho de 1873.-Sabino Eloy Pessoa. 

DECRETO N. 2322- DE 23 DE JULHO DE 1873. 

Crêa na villa do Porto de Móz, na Provinda do Pará, um' COI· 
legio_eleitoral. -

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

Art. L o E' creado na villa do Porto de Móz, na Pro
víncia do Pará, um collegio composto dos Eleitores das 
Parochias de S. Braz do Porto de Móz, S. João Baptista 
rle Veiros, S. João Baptista do Pombal e S. Fr·ancisoo de 
Souzel, que pertencem ao collegio· eleitoral ll::r villa de 
Gurupá. · 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alf1·edo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
selho, l\linistro e Secretario tle Estado tios Nrgocios rló 
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Imperio, assim·o tenha t.mtendido e faça e:recutar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e tres de Julho de mil 
oitocentos setenta e trcs. ::(ninquagesimo segundo da 
Independencia e do Jmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Impcrio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. . ' 

Transitou em 26 de Julho de 18i3.-And1'é ;f.t4gNsto 
de Padtta Ffeury.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Jmperio em 30 de Julho ue 1873.-José Vicente JO't'ge. 

DECRETO N. 2323 - DE 23 DE JULHO DE 1873. 

ApprGva as pensões concedidas a D. Maria Camilla de Sampaio 

... ~TCrma Danete Go!lolphim e a outro . 

. Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
1.\~ção seguinte da Assembléa Geral: 

ArL 1. o São approvadas as seguintes pensões, conce
didas por Decretos de vinte e nove de Março de mil oito
centos setenta c tres: de trinta e seis mil réis mensaesa 
D. Maria Camilla de Sampaio Menna Barreto Godolphim, 
mãi do Alferes do 8. o batalhão de infantaria Victorino 
Emílio Cabral ela Silveira da 'Cunha Godolphiru, fal
lecitlo em conseg_uencia de ferimento recebido em com
bate, não prejudJCando esta pensão o meio soldo que 
pe1·cebe a concessionaria como viuva do Tenente Co
ronel Pedro Alvares Cabral da Silveira da Cunha Godol
phim; e de quatrocentos réis diario~ ao soldado refor
mado do Exercito Manoel José de Souza, que, em conse
quencia de fedmentos recebidos em -combate, ficou 
impossibilitauo de procurar meios desubsisLencia. 
Ar~. 2. o Estas pensões serão pa?as da da ta dos- citados 

Decrelos. 
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Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr·. João Alfredo Corrêa tlc Olivrit·a, do 1\Icu Conse
lho. 1\lini:<lro e Set~retal'io tle Estado dos Ncgocios tio Irn
pnrio, assim o tenha entenllido e fa<;a executar. Palaeio 
do lHo de Janeiro em vinte e tres Lle Julho Je mil oito
cento:; ~Ptenta e tres, quinquagesimo segundo da Iuuc
pendcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\1agcstadc o Imperador. 

João Alfredo Corrêa ic Oliveira. 

Chancrllaria-mór do Impcrio .-Jlfanoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Tr:msito:1 em ~ü tlc .lnlho Llc i8n .-André Aw]!tsto 
de Pwl1ut Flcuru.-RcgistraLlo. 

Pnbliearlo na Secretaria de Estado <los Ncg-ocios do 
lw per i o em 30 de Julho Jc 1873 .-José Vicente Jorge. 

DECJlETO N. ~32~- DE 23 DE JULHO DE 187~ 

Approva as pensões concedidas aos soltlatlos rerorma:dos do 
Exercito ~t;i"úrlcio José de sanL'Anua o Antonio' José de 
:\lcllo. 

Hei por bem Sanccionar c l\Jandar que se execute a 
1\e,;olu<;ão seguinte da AssemiJiéa Geral: 

Art. 1." São approvadas as pensões tlc 'J00 rói~ ti iarios, 
coneedidas por Decretos de 10 de 1\Iaio diJ U-17:1, aos 
:;oldados reformados do Exercito ~laurido José <lo 
Sant'Anna e do 8.• corpo de cavallaria Antonio José de 
Mello, os q uaes, em conset}Uencia tle ferilren tos rcc!~
],idos em combate, ficaram inpos~ibilitados de procurar 
meios de subsistcncia. 

Art. 2." Estas pcmõcs serão pagas Ja data dos citados 
D~tTetos. 

Art. :l." Fieam revogadas a~ tlispu:iiçiics em con
tr.'!l'io. 

I'AHTE 1 :-a 
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O Dt·. João Alfredo Corrêa tlr Oliveira, do Meu Con
srllio, l\Iiuistro e Sect·PLario de Estatlo dos Negocio:> do 
lmpcrio, as~im o tenha entendido c far;a execnt:~r. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e tres de Julho de mil 
oitocentos sntenta c trrs, quinquagesimo segundo da 
Indepcndcncia c do Imperio. 

Com a rubl'ica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

João Alfredo Con·êa de Oliveira. 

Chanct'llaria-múr do Impcrio.-.illanoel Antonio Duarte 
ffl' Azrccdo. 

Transitou em 28 tlc Jnlho de 187:3.-André Augusto 
de Padua Flcury .-Hegistratlo. 

Publicado na Secretaria tle Estado dos Neg-ocios do 
Imperio em 30 de Julho ue 1873 .-José Vicente Jorge. 

DECRETO N. 232;'j-DE 23 DE JULIIO DE 1873. 

Approva a p~nsão concc!lida a D. Em i lia tlc Oliveira Veiga. 

Hei por hem Sanccionar c i\lan1lar que se execute 
a Resolução seguinte da Assembléa Geral : 

Art. 1." E' a pprovada a pensão de quarenta e dons 
mi I rt'•is mcnsar:s, que por Derreto de 2G de Abril 
de 1873 foi concedida, sem prejuízo do meio soldo, 
a D. Emília de Oliveira Vriga, vinva do Major Do
mingos de Lima V ciga, fallecido em consequencia de 
ferimento recebit.lo em combate. 

Art. 2. • Esta pensão será paga da data do citado De
creto. 

Art. 3." Firam revogadas as disposições em .. con
trario. 

O Br. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do ~leu Con
selho, Ministro c ::O:.ccretario de Estado dos Negocios do 
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lmperio, :~ssim o tenha entendido e faça executar. P:J
Jaeiu do lHo de Janeiro ern viu te o tr·e~ de Julho de 
mil oito1:entos setenta e tres, quinquagcsimo segundo 
.uJ lndepcndencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestatle o Imper·ador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancrllar·ia-mór do lrnperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Az~vedo. 

Tranj;iton em 26 rJp Julho 1le 1873.-André Augusto 
de Padua Fleury. -Hcgistr·ado. 

Publicado na Secretaria de Est11do dos Neg-ocios do 
Imperio em 30 de Julho de 1873.-José Vicente Jorge. 

llECRETO N. 2326- DE 30 DE JULHO DE 1873. 

Concerlc a n. ~laría l~ansla de Miranda C1unpcllo o pagamento 
do meio soldo a que tem direito dcs!lc a ~uortc de seu marido. 

Hei por bem Sancc~onar c l\land:~r que se execute ~ 
seguinte Uesolução da Assemuléa, Geral : · 

Ar't. t. • E' conceditla a D . .l\laria Fau~ta de l\liran® 
.campcllo, vi uva do Alferes Antonio Pcd1·o Ferreira Ctdi:.. 
pello, o pagamento do meio soldo a que tem dil•eiLo desde 
a morte de seu marido, apezar da p1·escripção. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disp.osições em contrariQ. 
O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de E~tado, Se

nador do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Minist1·o eSeCI'etario de Estado dos Negocios da Fazen
da e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacioual, :ts
sim o tenha entemljclo c faça execut;u·. P:~lacio do Rio 
de Janeiro aos trinta de Julho de mil oitocentos sctent<~ 
e tres, quirH]Uagesimo segui1do da ludependencia c do 
lmperio. 

Com a ru!Jrica de Sua .MagcslaLic o Imperador. 

Vi;condc do Rio Branco. 
' 
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Chance! la ria-múV tio Impcrio.-Jifanoel Antmlio Duarte 
de A.=ecedo. 

Transitou em 8 de Agosto de !873.-André Attgusto 
de Padua Fleury. 

Puhlicado na Sccretnria cJr, Estado dos Ne.!:!·ocio~ da 
Fazenda em V do Agosto de i873.- José St!ceriano da 
Jlocfla. 

DECHETO N. 2327- llE 30 DE JULHO DE :l873. 

Autoriza a concessão rle 40 loterias i~ lrnMnrlallc do Santissimo 
Sacramento de Nossa Seniiára da Candelaria da CõrLc. 

Hei por bem s~nccionar c 1\landat· que se execute a 
seguinte •nesolução da Assembléa Geral : 

Art. 1. o E' autorizado o Govemo para concerlet• qua
renta loterias :í Irmandarlc do San tissimo Sacramento de 
Nossa Senhora da Canrlclari:t da Côrt.e para auxilio das 
obras da respeeti v a Ma triz, devendo ser ex trahidas an
nua! mente duas dessas loterias, pelo menos. 

l\11.2. o Ficam revogadas as disposil;ões em contrario. 
O Visconde do Hio Bt·anr~o, Co11Selheit·o de Estado, 

Senador do Imperio, Presidente do Conselho rle J\Iinis
tros, Ministro e Sect·et<~rio de Estado dos Negocios da 
}'azenda e Prcsiden te do Tribunal do f/tesouro Nacion<~l, 
:1ssim o tenha entendido e faça ex9cutar. P.ilacio tio Rio 
de Janeit·o aos t!'in.ta de Julho de mil oitocentos se-· 
tenta e tres, quinq uagesirno segundo da Indepcmlencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestad!l o Imperador. 

J'isécnule do Rio Branco. 

Chancellària-múr do Imporio.-Manool Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transi Lou em 8 de Agosto de !873.-André Augusto de 
Padua Flem·y. 

Publieado na Secretaria de Estado 1los Negoocios 
ri a Fazenda em D de Agosto qc i87:J.- José Seurümo úa 
Ror:lw. --



tEGJStA'I'I VOo 2Ui 

DECRETO N. 2318- Dt~ 30 DE JULHO DE 1Si3. 

Concede 10 loterias em hcuclieio das o"!Jras 1la Ign•ja ~datriz 
<la 'ri;cguezia de s. João Baptista da Lagoa. 

Hei por bem Snnceionar e ~land;~r fJUe se execute a 
seguinte Hesolução da A~semlJiéa Geral : 

Art. L" São concerlitJas dez loteria~ em beneficio d11~ 
obras da 1\latriz da freguezia de S. João Rtptista da 
Laglia. • · 

Art. 2.° Ficam revogadas as di;;;posições em contrario. 
O Visconde do Hio Branco, Conselheiro de E:-:tado, Se

Jlador da Jmperio, Presillente do Const'lhodo l\Iinislros, 
l\li n is tro e·secrP!a rio dB E~ 1 a do dos Nc~ocios da Fazenda 
c Presidente tio Tribunal do Tltcsouro ~Nacional, 11dm 
o tenha enlr~ndido c far,a executai·. Palario tio itio de 
J.lnciro em trinta de fulho de mil oitocentos setenta e 
Ires, quinquagesimo segundo da Independencia c do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Visconde do Rio B1·anciJ. 

Chanccllaria-múr do Imperio.-llfanocl Antoni~ D~tartc 
de Azcvctlo. · · 

Trnsilou em 8 de Agosto de l8i3.-AndréAugustode 
Padua Flcury. . 

'Publicauo na Secretaria de El'lfatfo rlos NC!!OCÍOS (]a 
Fazenda em lf de .Agosto de 1873 . ..;. José Scveria1w da· 
Roclw. 

---·--
DECRETO N. 232!)- DE 30 DE JUUIO DE 1873. 

' 
Cuuccúc 10 l~!jas para auxilio d:l edificação de uma lU atriz ua 

· frcguezia de S. Christovãu. 

Hei por br.m Sanccionar c :Mandar que se execute a 
seguinte Reso1uÇão da Assembléa Geral : 

Art. 1." S:io conceuidas dez loterias á h·mandadr• rle 
S. Cltristovão para auxilio da cdilieação de .uma rlova 
Igreja Matriz na frcguezia uc. S. Chrb lu vão Lia Curte. 
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Arr,. 2." Fic:Jm revogadas as disp'osiçõcs em con
~.ra r i o. 

O Vis.::ontlc do Rio Branco, Con~clhciro de E~tatlo, 
St•nador do lmperio, Pn•siúen te do Conscl h o de l\1 in i~
tr·os, l\linislroc Secretario de Estado dos Ne,a-ocios tLt 
Fazenda e Prcsidcn te do T~ib una! do Tlw,ouro 1'\aciona I, 
assim o tP-nha entendido e faça P-Xecutar. Palacio do 
Hio de Janeiro em trinta de Julho de mil oitocr.ntos ~e
t.en la e trcs, quinquagesimo segundo da lndepcndcncia 
c do Impcrio. 

Com a rubrica tlc Sua 1\lagestade o Impera dor. 

Visconde do n·o Branco. 

Chancellaria-mór do Impcrio. -lllanoel .4ntonio Duarte 
de Azet•edo. 

Transitou em 8 de Agosto de !873.-Antlré Augusto 
de Patlua Fleury. 

I 

Publicado nt Seerntaria de Estado do~ Negocios da 
Faúnda em U de Agosto de H3i;J.-Jose Sevcriano da 
llocfta. 

DEC!l.ETO N. 2330 - m: 30 DE wwo DE 1873. 

C'IIH'cdc 10 loterias em lJc•tcficio das ohms d;t nova l\Ialri7. da 
frc~uezia de Saut'Auua da Cõt·tc. 

Hei por hem Sanccionar c 1\landar que se execute a 
seg-uinte Hesoluç:io da Assembléa Geral: 

Art. :1.. • São conceditlas dez loterias em beneficio das 
obras da nova 1\latriz da freguezia de Sant'Anna desta 
Côrte, tlevcndo annualmente ser extrahidas duas dellas 
pelo menos. 

Art. 2." São revogad~s as disposições em coQtrario. 
O Visrondc do Hio Branco, Consclhcit·o de Estado, 

SwadtH' tio lmperio, Presidente do Conselho tle .l\fi
uistru~, lUiubtro e ::lecretario de Estatlo tlus Ncgocios 
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' cla Fncn1la c Presi1lrntc do Tribunnl elo The~onro Na-
cional, a~~itn o tenha entendido e far,a executar. l'a
lal;io do Uio de Janeiro em trinta de Julho de mil oito
centos setenta c tres, quínquagesimo segundo d:i Indê
penJenGia c do Impcrio. 

C::lm a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Chance lia ria -mó r do lmpcr(o.-.Manocl Antonio Duarte 
de Azevetlo. 

Tran~i tou em 8 de Agosto de 1873. -André Augusto 
de Padua Fleury. · 

Publicado na Secretaria tlc Estado dos Nng-ocios tl:t 
Faznntla em 9 de Agosto de 1873. - Jo.~é Severiano da 
Rocha. · 

<A·i"J\:f\:f\:f\:f'd' 

DECflETO N. 2331 -DE 30 DE JULIJO DE l87t 

Abre um Predito da quantia de 18:00011000, para a reclliliração 
da Igreja lllaLriz de S. Francisco Xa,·ier do Eugcuho Velho. 

Hei po1· hem Sanccionar e 1\bndar que se execute a 
seguinte ll1•solução da AssemlJléa Geral: . 

Art. t.• E' aberto aa Governo o credito rle 1!8:000.~, 
par· a execw::ão do Dccr·eto Legisla Li v o n." 967 de 14 tio 
Agosto de i858, relativo ã reedificação da Igr·pja Matri~ 
da Parochia tle S. Francisco Xavier do Engenho Velho. 

At't. 2. • Fieam revoga1las as disposições em contrario. 
O Visconde do lHo Branco, ConseiiH'iro de Est:ulo, 

Senador do Imperio, Presidente do Conselho de 1\li
nistros, Ministw e Secr·etario de Estallo tios Negoeios 
da Fazenda e Presidente do Tr·ilmnal do Tlresou'ro Na
cional, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lar.io do Hio de Janeir·o em tr·inta de Julho de mil oito
centos setenta e tres, quinquagcsimo segundo da lmle· 
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua lllagcstade o Imperador. 

Viscrmdt' do Rio Brmwo. 
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Chanrl'llari:l-mlll' do lmprrio .-.Manoel Antonio Duarte 
dt• A Zl't't•tlo. 

l 

Transitou em 8 de Agosto de !873.- André Augusto 
de Padua Fll'm·y. 

Puhlicado na St'crrtaria dr Estado rio~ Negocio~ da 
Fa:~.t•wla l'lll 9 de Agosto de 187:1. -Jose Severirmo tlcr. 
lloclut. 

OECR ETO N. 23:32 - nR 30 nr~ Jur.no nr. 1873. 

Concede íJUalro Jotrrias á lrmaml:ulc do ui\·ino Espírito Santo 
da l'reguczia do 111csmo nome. 

H<'i por· hem Sanrcionar c l\lahrlar que se execute a 
saguinte Rc . .;ofução da AssemiJiéa Geral: 

Art. L" São concedidas ú Irmandade do Divino Es
pírito Santo da frcguezia do Jllesmo nome, na Cõrtf', 
quatro loterias para au\:ilio das obras da respectiva 
lgTt>ja 1\Ja triz. 
Ar~ 2. • Ficam revogadas as disposiçõrs em contrario. 
O Visconde do Hio Branco, Conselhriro de Est:ulo, 

Senador do lmper·io, Prcsiuente do Conselho de 1\Ii
nistJ·os, 1\linistro e Secretario de Estauo dos Negocios 
da F.1zcuda e Presiucntc tio Tribunal do Tlwsouro Na
cional, assim o tenha cntenuido c faça executar. Pa
lacio do lHo tlc Janeiro em trinta de Julho de mil oito
centos S!'tenta c trcs, quinquagcsimo !>egundo tia lndc
pentlcncia c do Impcrio. 

Com a rubJ"ica de Sua Magcstade o Imperador. 

Yisconde do Rio Branco. 

C:hanrcllaria-mór do Impcrio.-.illanoel Antonio Duarte 
de A:seredo. 

Transiton em 8 de Agosto de 1873.- André Aug11sto 
de Padua Fleury. 

1 Publicado na Serrctaria de Estado dos Nrg-ocios da 
Fazenda ('111 ~~ de Agosto de !873.- Jost! Sen'riano da 
Roclla. 
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LEI N. 2333 - DE 2 DE AGOSTO DE :1.873. 

L' u.a às r.: orças ~e Terra para o anuo finjlnceiro de 1874-187/S. 

Dom Pedro 11, por Graça de Deus c Unanime Accla
mação dos Povos, Imperador Constitucional c Defensor 
Perpetuo do Brasil: 

Fazemos saber a todos os No,~so~ Suhditos, que a 
Assembléa Geral decretou, e Nús Que1·cmos a Lei se
guinte : 

Art. f. • As forças de terra. para o anno financeiro 
de !874 a f87ã, constarão : 

§ L o Dos Officiaes das differen tes classes do quadro 
do Exercito. 

~ 2." De 16.000 praças de pret em circumstancias 
ordinarias, e de 32.000 em circumstancias extraor
dinarias, Estas forças serão completatlas por alista
mento voluntario, ou pelo recnttamento nos termos das 
disposições vigentes. Na insufficiencia desses meios, as 
forças extraordinarias poderão ser preenchidas por 
corpos destacados ia Guarda Nacional. ' 

~ 3. o Das Companhias de Deposito e de Aprendizes 
Artilheiros, não excedendo de LOOO praças. 

Art·. 2. o A isflnção do >serviço mil i ta r será regulada 
pela Lei n. o 1220, de 20 de Julho de !86~, em seu 
art. 3. 0

, ~ 3. 0 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

Mandamos, portanto, a todas as autoridades , a 
quem o conhecimento e execução da referida Lei per
tencer, que a cumpram, c façam cumprir e-guardar tão 
inteiramente como nella ·se contém. O Secretario de 
Estado dos Negoclos da Guerra a faça imprimir, pu-
blicar e correr. -

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos dous dias 
do mez de Agosto de mil oitocentos setenta e tres, 
quinquagesimo segundo da lndependencia e do Im
perio. 

11\IPERADOR com Fubrica e guarda. 

João José de Oliv~ira ltmqueim. 
PARTF. I. :l2 
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Carla ~~~~ Ui. pda qual Vo.çsa Mngestade Imperial Manda 
r.ucntar o JJccreln da Ass,·m{Jfrn Gl'1'11l, que IlatWI? 11or bem 
Sanccionar, fí.mnrlo as Forças de Terra para o anno 
financeiro de 1874 a 1875. 

Para Vossa !llagestade Imperial ver. 

IHouesto Benjamin Lins de Vasconcellos a fez. 

Chanccllaria-mór do Imperio .-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em ô de Agosto de 1873 .-André Augusto 
de Padua Flenry. 

Publicada nesta Secretaria de Estado dos Negocias da 
Guerra em 19 de Agosto de !873.-Dr .[José ilfaria Lopes 
da Costa. 

DECRETO N. 233~- DE 2 DE AGOSTO DE !873. 

Autoriza o Governo para mandar gravar e imprimir a p_arte con
cluída da Carla Architectoral da Cilhule do Rio de Janeiro c 
a contractar com o Capitão de Engenheiros, Bacharel João 
tia Rocha Fragoso, a conclusão da mesma carta. 

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

Art. L o E' autorizado o Governo para mandar gravar 
e imprimir a parte concluída da Carta Architcctora 1 
da Cidade do Rio de Janeiro, c a contractar com oCa
pitão de Eng-enheiros, Bacharel João da Bocha Fragoso, 
a conclusão da mesma carta, por este levantada. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do .Meu Con

selho, 1\linislro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, assim o tenha 
entendido c far;a executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em dous de Agosto de mil oitocentos setenta c trcs, 
quinquagesimo scgunde da Independcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua !llagestadc o Imperodor. 
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Chancellaria-mór do lmperio.-.Ll'Janoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 7 de Agosto de 1873.- André Augusto 
de Padua Fleury. 

Publicado nesta Secretaria de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas em l2 de 
Agosto de -1873.-0 Director ger:)l interino, Dr. Ludgero 
da Rocha Ferreira Lapa. 

DECfiETO N. 233~- DE 2 DE AGOSTO DE 1873, 

Crca no 1\Iunicipio da Côrtc uma nova Parochia que se drnominarft de 
Nossa Senhora tla Conceição do Eugenho Nol'o. 

Hei por !1em s~nccionar e 1\lanrlar que se execute 
a Hesolu(ão seguinte da AssembH~a Geral: 

Art. 1. o E' erraria, no :Município da Côrte, úma nova 
Parochia flUO se denominará de Nossa Senhora da Con
ceição rio Engenho Novo, c será tirada das do Eng-enho 
Velho, S. Christovão e Inhaúma. O Governo, ouvido,o 
Diocesano, marcará o respectivo territorio alterando, 
como fM conveniente, os antigos limites clestGs lrcs Pa
rochias e da de JacarepGguá. 

Art. 2. o Servirá de l\fatriz da nova Parochia n Cape lia 
do Nossa Senhora ela Conceição, sita no Engenho Novo. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
João Alfredo Corrôa de Oliveira, do .Meu Conselho, 

.l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios do llllJle
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Itio de Janeiro em dous de Agosto de mil oitocentos 
:;cten la e lres, quinquagesimo segundo <la Indcpcnrlen
da c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcsta<lc o Impe1·ador. 

Joiio Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mór do lmpcrio.-.Manoel Antonio Durtrte 
de A=evedo. 

Tra nsi t.ou em 8 !lo Agosto de 1873. -Anrlt·é Augusto de 
Padtta Ftcuru .-Hcgistrado. 

l'u!Jiicado na Secretaria de Estado dos Ne~ocio!'; do 
Imperio em fJ de A~ost.o de 1873.-JosJ Vicente Jorqc. 

·f:\·,r.._ ".:J (l:./1:/\P 
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DECRETO N. 2336- DE· 2 DE. AGOSTo m:: l8i3. 

Autoriza o Governo para conceder um anno de licença com o 
respectivo ordenado ao Dr. Alexandre Affonso de Carvalho, 
Lente Oppositor da Faculdade de Medicina da Bahia. 

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

Art. t.• E' autorizado o Governo para conceder ao 
Dr. Alexandre Affonso de Carvalho, Lente Oppositor da 
Secção de sciencias cirurgicas da Faculdade de Medicina 
da Bahia, um aano de licença com o respectivo ordena
do, para tratar de sua saude onde ll1e convier. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em con-
trario. · 

Joãe Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu· Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negoci()s do ,Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio 
de Janeiro em dous de Agosto de mil oitocentos setenta 
e tres, qulnquagesimo segundo da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Mano~l Antonio Dum~te 
de Azevedo. 

Transitou em !) de Agosto de 1873.-André .Augusto 
de Padua Fleury.-Rcgístrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Jmperio t•m H de Agosto di' 18i:l .-José Vicente Jorge. 
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DECRETO N. 2337- DE 2 DE AGOSTO DE :1873. 

Autoriza o Governo para mandar admittir á mati•icula do 1." 
anno da Faculdade de Direito do Recife o estudante Vicente 
Fcrrer de Barros Wanderley Aràujo. · 

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

Art. :1. • E' o Governo autorizado para mandar ad
mittir á matricula do :1. • anno da Faculdado de Direito 
do Recife o estudante Vicente Ferrer de Barros Wan
derley Araujo. 

At·t. 2. • Ficam revogadas as disposições em con-
traria~ . 

João .'\lfredo Corrêa de Oliveira, do .Meu Conselho,, 
1\linistro tl~ecretario de Estado dos Ncgocios do lqipe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em dous de Agosto de mil oitocentos se
tenta e tres, quinquagesimo segundo da lndependencia 
edolmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de OlitJeira. ,. 

Chancella~ia-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 9 de Agosto de :1813.-André Augusto de 
Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em H de Agosto d~).873.-JO$é. Vicente Jorge. 
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DECRETO N. 2338- DE 2 DE AGOSTO DE 1873. 

Approva as pensões concedidas ao cx-2. o Sargento do 40. o corpo 
de Voluntarios da Patria Jono Dias Ribeiro da Silva, e a 
outros. 

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

Art. 1. o Ficam approvadas as seguintes pensões dia
rias, concedidas por Decretos de 26 de Abril de 1873: 
de seiscentos réis ao ex-2. o Sargento do 40. o corpo de 
Voluntarios da Patria João Dias Ribeiro. da Silva; de 
quatrocentos réis aos soldados: do 23.•corpo deVo
luntarios da Patria Candido Pedro de Faria, do 4. • ba
talhão de infantaria Francisco José dos Santos e do 
10." da mesma arma José FranGisco dos Santos, os quaes 
se acham impossibilitados de procurar os meios de 
subsistencil, por ferimentos recebidos em combate. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas da data dos rcs
pec ti v o~ Decretos. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Gon
selho, .l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em dous de Agosto de mil oito
centos setenta c tres, quinquagesimo segundo da lnde
pendcncia c do lmperio. 

Com a rubrica ~c Sua l\lagcstade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mór do Imperio.-jfanoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em :1.2 de Agosto de :1873.-André Augusto 
de Padua Fleury .-Registrado. 

Puhlicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 13 ele Agosto de 1873.-José Vicente Jorge. 
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DECHETO N. 233!.) - DE 2 DE AGOSTO DE • 873. 

Approva as pensões concedidas ao 1. • Sargento rcforlll1ldo do 
Exercito ÉÍÓy l\Iartins dos Santos Jacomc e a outro. 

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

Art. Lo São approvadas as seguintes pensões diarias, 
concedidas por Decretos de 5 de Abril de 1873 : de 
600 rs. ao 1.0 Sargento reformado do Exercito Eloy 
1\lartins dos Santos Jacome, e de 400 rs. ao soldado do 
35. o corpo de Voluntarios da Patria Caetano Pimenta, 
os quaes, em consequencia de ferimentos recebidos em 
combate, ficaram impossibilitados de procurar meios de 
subsistencia. 

Art. 2.0 Estas pensões serão pagas da datá dos cita
dos Decretos. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
selho, 1\Iinistro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em dous de Agosto de mil oito
centos setenta c tr~, quinquagcsimo segundo da lndc
pcndencia c do Im per i o. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestadc o imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte. 
de Azevedo. 

Teansitou em :12 de Agosto de 1873.-André Augusto 
de Padua Fleztry .- Hcgistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em :13 de Agosto de 1873.-José Vicente Jorge. 
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f)ECRETO N. 2:1M) - DE 2 DE AGOSTO DE 1873. 

Approva as ·pensücs concedidas ao Cabo de Esquadl'a refor
mado do 1.0 batalhão de infantaria Antonio Joaquim de 
Sant'Anna c a outros. 

Hei por bem Sanccionar e 1\lantlar que se execute a 
Resolu(:ão seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1. o São app1·ovatlas as seguintes pensões dia rias, 
concedidas por Decretos de ~)de Dezembro de 1872: ele 
quinhentos réis ao C31Jo de Esquadra reformado do 1." 
llntalhão de infantaria Antonio Joaquim do Sant'Anna; 
c de quatrocento~ réis ao Anspeçada do f. 0 batalhão de 
artilharia a pé Haymundo Hodrigucs l\lartins, c aos 
soldados, do 21." batalhão de infantaria l\Janoel Teixeira 
dos Santos, c do 48. o corpo de Voluntarios da Patria 
Francisco de Oliveira Soa1·es, todos impossibilitados de 
procurar meios de subsistencia, por feriment.os rece
bidos em combate. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas da data dos ci
tados Decretos. 

Art. 3. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do 1\leu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Jmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dous de Agosto de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
lndependencia c do Impcrio. 

com a rubrica de Sua JUagestade o Imperador . 

.Jo(to Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio.-lllanoel Antonio Duarte 
de Azevl!do. 

Trnnsitou em 12 fie Agosto de 1873;-André Augusto 
de Padna Fleury. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de E~tado dos Negocios do 
Imperio em 13 de Agosto de '1873.-José Vicente Jorge. 
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DECRET() N. 23H,- DE 6 DE Ar.GST() nt: t873. 

Declara que a pensao concedida a D. Francisca Theraza· de· 
Oliveira, fira pédéucendo rcpârUdamente ás suas filhas IJ. 
Alariot Isabel de Oliveira e D. 1\l:rria da Gloria e Oliveira. 

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

A1·t. L • A pensão de t:ooosooo, que por Decreto de 20 
de Novembro de t872 foi concedida a D. Francisca The
reza de Oliveira, viu v a do Dr. Joaquim José de Oliveira, 
fica pertencendo, repartidamente, ás suas filhas D. Ma
ria Isabel de Oliveira e D. llaria da Gloria e Oliveira, 
conforme o Decreto de t7 de ~laio de !873. , 

Art. 2. • Esta pensão será paga da data do citado De
creto de t 7 de Maio. 

Art. 3." Ficam revogadas as disposições em con· 
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos ,Negocios d9 
lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em seis de Agosto de mil oitocentos 
setenta e tres,quipquagesimo segundo da lndependeÍl :ia 
e do Imperio. · · 

Com a rubrica de Sua 1\lageslade o Imperador. 
1 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mÓ!' do lmperio.-.:..Manoel Antonio Duarte' 
de Azevedo. . 

I 
Transitou em H de Agosto de tSi3.-André Augu.sta 

de Padita FleztnJ .-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Edado dos Negocios"do 
lmperio em 13 de Agosto de 1873.-José Vicente Jorge. 

P.I.RTK I. 33 
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DECRETO N. 23~~- DE 6 DE AGOSTO DE 1873. 

Crêa mais sete Relações no lmperio e dá outras provid~ncias. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se exe
cute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legis-
lativa : ' 

Art. t. o Ficam creadas mais sete Relações no Im
Jlerio. 

§ :l. • As Relações existentes e as novamente creadas 
terão por districtos os territorios seguintrs : 

t. • Do Pará e Amazonas, com séde na cidade de Belém. 
2. • Do 1\luranhão e Pianhy, com séde na cidade de 

S. Luiz. 
3. • Do Cearú e Rio Grande do Norte, com séde n:t ci

tlade da Fortaleza. 
fi. o De Pernambuco, Parahyba e Alagoas, com sédo 

-na cidade do Recife. . 
5. • Da Bahia e Sergipe, com séde na cidade tlo Sal

vador. 
O. • Do Município Neutro, Rio de Janeiro c Espírito 

Santo, comséde na Côrte. 
7. • De S. Paulo e Paran:'t, com séde na ciuade de 

S. 'Paulo. 
8. o Do Rio Grande do .Sul e Santa Catharina, com séde 

na cidade de Pot·to Alegre. 
9. o De Minas, com séde na citlade de Ouro Preto. 
lO. De Mato Gr.osso, com séde na cidade de Cuiabá. 
H. De Goyaz, com séde na cidade de Goyaz. 
§ 2. o A Helação da Côrte constará de dezasete Desem

bug~dores, as da B1hia e Pernambuco de onze, as do 
l)ará, :Maranhão, Ceará, S. I_,aulo, Rio Grande do Sul e 
Minas, de sete, e as de Mato Grosso e Goyaz de cinco. 

§ 3. "_Nenhum Desembargador terã exercício fóra da 
Relaçã~ que pertencer, 

~ 4. • Supprime-se a jurisdicção contenciosa dos Tri
bunaes do Commercio, cujas funcções administrativas o 
Governo regulará como mais conveniente fôr, alterando 
o actual regimento. 

§ 5. o As causas commerciaes julgar-se-hão nas Re
lações, sendo as appellações e os aggravos decididos por 
tre~ Desembargadores. 

~ fi. o A a l<:atla das Hclações no c i vel e no'commercial 
eontiuúa a st•r· a !fUC se acha estabelecida na legislação 
vigente. (Decreto rle 31ltle Novembro de 1853 e Lei de W
ue Setembro de 18;i'r.) 
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§ 7. e Nas pronuncias e recursos destas votarão o Juiz 
relator e dous Juizes sorteados, não liGando elles impe
didos para o julgamento, no qual tomarão parte os Des-
embargadores presentes. · . 

§ 8. o O Goveq10 regulará o prazo para a apresentação 
das appellações , julgando-se as deserções dellas nos 
termos dos arts. 657 a 660 do Regulamento n. o 737 de 25 
de Novembro de 1850. 

§ 9.• Os Escrivães de iiPPellação do commercio es
creverão perante as Relações nos feitos t;riminaes 
cumulativamente com os Esc1·ivães das appellações do 
cível. 

§ fO. As Secretarias das Relações se comporão de 
um Secretario e de mais empregados que forem deter
minados em regulamento. 

Art. 2. • Os actuaes Desembargadores excedentes ao 
nümcro fixado no art. i. • § 2. • serão distribuídos pelas 
novas Relações, guardadas as seguintes regras: ·* 1. • Serão removidos os que requererem. 

~ 2. • Se não se derem remoções pedidas, ou se não 
obstante estas, ainda houver Desembargadores exce
dentes, serão removidos os mais moclemos com prcfe
rencia para as Uelações mais proximas. 

Aos Desembargadores assim removidos compete o di
reito de regresso per ordem de antiguidade á Re
lação, d'onde sahiram, quando o requeiram e nella 
haja vagas. . 

~ 3. • Aos Desembargadores removidos por oct:asião 
da execução da presente Lei se abonará uma ajuda de 
r-uslo de úous contos a quatro contos de réi~. 

Art. 3." Os Juizes de Direito nomeados Desom
hargallorcs, e os Desembargadores nomeados Minis· 
tros do Su'premo Tribunal de Justiça , ' vencerão o 
ordenado do lugar que deixarem, até a posse do 
novo cargo, se a tomarem no prazo marcaco pelo 
Governo. 

Art. ~.o 0.~ Desembarg-adores são incompatíveis, no 
:listricto de sua jurisrlicção, para os cargos de Senador, 
Deputado e membro de Assembléa Provincial, consi
icrando-se nullos os votos que ahi obtiverem. A elles 
é applicavel a disposição do art. 1. 0,§1~ do Decreto de 
18 Lle Agosto de 1860. 

Art. Ü.° Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. 1\tanocl Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, l\linistro c Secretario tle Estatlo dos Ncgocios 
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da Justiça, assim o tenha entendido e faça execu· 
ta r. Pala cio' do Rio tle Janeiro em seis de Agosto -de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimQ segundo 
da Independencia e do Imperioo ' -

Com á rubdca de Su'a Magestade o Imperad2r o 

Manoel Antonio Duarte de A:::rvedo. 

DECRETO N. 23i~ - DF. {3 DE M;OSTO DE l8i:l. 

Autoriza a isenção de direitos das macbina-, c utensílios para as 
Ífabrh a> -de tecidos de' ~lgotlào que fort~ní est:tbclccidas por 
Paulino Franklin do Amaral é outros. 

Hei p<Jr bem Sanccionar e !llandar que se execute a 
seguinte Uesolução da Assembléa Geral: 

Art. 1. o E' a.utorizado o Governo para conceder isen
ção de direi tos de importação, ou de quaesquer taxas, ás 
machinas e utensilios necessarios para as fabricas de 
tecidos de algodão que forem estabelecidas por Paulino 
Franklin (!O Amaral e outros, na Pnovincia do Ceará ; 
fixando o Governo previamente a quantidade e quali
dade dos objectos favorccidos.com tal iscncão. 

Al't. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Visconde do Rio Bran~o. Conselheiro de Estado, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Mi
nistros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Fazenda e Presidente do Tribunal do Tllesouro 
Nacional, assim o tenha enterif}ido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em tl'eze de AgoHo de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da ln
depentlenciJ e do lmperioo 

Cum a ruiJI'it'<t de Sua Magcslade o Imperador o 

Visconde do Rio Branco. 
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Chancellaria-mór do Imperio.-1Jfanoel Antow·o Dunrle 
tle Azevedo. · · • 

Transitou em 18 ele ~gosto de 1873.-André Au
gusto de Padua Fleunj. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Npgodos da 
Fazenda em 20 de Agosto de 1873. -José Severiano dtt 
Rocha. 

BECRETO N. 23H -DE 13 DE .\G01lTO IJE 187a. 
( .· '• ... 

Úelcva a n. Amalia Caroliua Figueiredo de IWilo a p~na !lc 
prcsct ipção em que in1 ot·t·cu, a fim de lhe ser abonado o 
meio soldú de seu fin'ado màtido. 

Hei por bem Sanccionar c Mandat· que se exccu te a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral: , -

Art. 1. 0 E' relevada a D. Amalia Carolina Figuei
redo de Brito, viuva do Tenente uo Exercito José 
Xavict· Pereira de Bt·ito, a pena de prescripção em que 
incotTeu, a fim de lhe ser abonado o meio soldo do seu 
tinado marido. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Visconde do Rio Bt·ancô, Con~elheiro de Estado, Se

nador do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido e far:a executar. Palacio do lHo de 
Janeiro em treze de Agosto de mil oilocelttos setenta c 
tres, quinquagesimo segunclo da lndependencia c do 
Imperio. 

Com a ruiJrica de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Chancellaria-mót· do Imperio.-Munocl Antonio lJnadt• 
de Azm!etlo. 

Transitou em 18 de Agosto uc f87a.- Jlndrd Au
(11/.Sto de Padua Flcttry. 

Publicado na Scarclaria de Estado dus Neg-m·ios da 
Fazenda em 20 de Agosto de 187:.L-José ScvCI'iauo dn 
Roclttt. ~ · 
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DECRETO N. 23i5- DE 13 DE AGOSTO DE {873. 

Autoriza a conccssiio de licença com ordenado ao Lançador da 
Recebcdoria de Pernambuco José Theodoro de Se na. 

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

Art. 1." Fica o Governo autoriz~do p~1ra conceder ao 
LaiJ(:aLior da Hccebcdoria da Província do Pernambuco, 
J o5e Theodoro de Se na, um anuo de licença, com ores
pectho ordenado, para tratar ue sua saudc onda lhe 
t.:onvier. ' 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Visconde uo nio Branco, Conselheiro de Estado, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de 1\li
nistros, l\linisti'O c Secretario de Estado dos Negocios 
da Fazenda c Presidente do Tribunal do Thesouro Na
cional, assim o tenha entendido e fa•;a executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em treze de Agosto de mil oilo
t·eutos setenta e tres, fJllinquagesimo segundo da lude
pendencia c do Im per i o. 

Com a rubrica de SU'I l\Iagestado o Imperador. 

Viscond~ do Ri& Branco. 

Chanccllario-múr do lmpcrio-Alanoel Antonio Duarte 
de A:et'edo. 

Transitou em 18 de Agosto de f8i3.-André An
gnsto de Padna Fleury. 

Publit'ado na Sceretaria\Jc Estado dos Negocio<> ([:J 
Fazenda em 20 de Agosto. de 1873.·-José Severiauo da 
Roclia. 

---
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DECRETO N: 23iG -....;..DE t3 DE AGOSTO DE 1873. 
I 

Autoriza a concessão de licença com ordenado ao 2.• Conferen
te da Alrandega do Pará Joaquim l\larcellino Rosa. 

Hei por hem Sancciúnar e Mandàr que se execute a se
guinte Resolução da Assembléa Geral: 

A•·t. t. • E' autorizado o Governo para conceder ao 
2. • Conferente da Alfandega do Pará, Joaquim ?rlar
cellino Rosa, um anno de licença, com o respectivo 
ordenado, para trata r de sua saude onde lhe comier. 
A~t. '2. o Ficam revogadas as disposições em con-

trariO. . 
O Visconde do Rio Branco, Comelheiro de'Estado, Se

nador do hnperio, Presidente do Conselho de 1\finistros, 
1\linistro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazen
da e Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim 
o tenha cn tendido e faça executar. Pala cio do Rio 1.le 
Janeiro em treze de Agosto de mil oitocentos setenta e 
tres, (]Uinquagesimo segundo da lndependencia e do 
Imperio. . 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Chancellaria·mór do lmpcl'io.-Manoel Antonio Dum te 
de AZI'L'edo. 

Transitou em 18 de Agosto d1• t8i:l.-André Au
gusto de Padua Fleury ,· 

Publicado na Secretaria de Estado dos N'egocios da 
Fazenda em 20 de Agosto de 1873.-José Severiano da 
Rocha. 

. ..... 
I .,.. "'~-~ ' (, 1\ \ \ ! ( ~ ~ 

\' \ ' . 

I' 
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DECRETO N. 2:H7- nE 1:1 uE AGOsTo nt1873. 

Elel'a a pensãQ que percebJ D. Gab•·iella Frederica Ribeiro 
· · de Andrada. 

I 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se exec9to a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: . ' \. 
. Art. t.• A pensão de dous contos e quatrocentos mil 
réis annuaes, que àctualmente percebe D. Gabriella 
FredcJ·ica Ribeiro de Andrada, filha do finaio Conse
lheiro José Bonifacio de Andrada e Silva, é elevada, 
desde o dia 1 de Setembro de 1872, a tres contos e seis
centos mil •·eis, tambem annuaes, confot·me o Decreto 
1le lã de Outubro daquelle anno, em attenÇão aos rele
"\'antes serviços prestados pelo mesmo Conselheiro á 
causa da Independencia e do lmperio. 
• Ar L 2." Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João AHredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
Jacio do Rio de Janeiro em treze de Agosto de mil oi"to
eentos s~tenta e tres, quinquagésimo segundo ,da Inde
peullencJa c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador~ 
' 

João Alfredo Corrêa de Olit,eim. 

Chancellaria-mór do Impcrio •• -.tlanoel Antonio Du,cwte 
de Azevedo. , . 

Transitou em 22 de Aqosto de 1873.-Andrtl Attgllsto 
de Padua Fleury. -Registrado. 

Pnhlicado na S~cretada de Estado dos Negocios fto 
lrnpr;:rio em 2:1 de Agosto de i873.-José Vicente Jorg~. 
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LEI N. 2318 - DE 25 DE AGOSTO DE 1873. 

Fixa. a Despeza e orça a Receita Geral do Imperio para os exercicios 
de 1873 -187~ e 1875.-1875, e dá outras providencias. 

Dom Pedro Se~undo, por Graça de Deus e Unanime 
Arclamação dos Povos, Imperador Constitucional e 
Defensor Perpetuo do Bras!!: Fazemos .saber a todos 
os Nossos Subditos que a Assembléa Geral decretou 
e Nós Queremos a Lei seguinte : 

CAPITULO I. 

DESPEZA GERAL. 

Art. L o A Despeza Geral do Impcl·io 
para o exercício de 1873 - 1874 é 
lixada na quantia de ..... :. . . . . . . • 98.250: :l68~U,O 
a qual será <listrilmida pelos sele diversos 1\linisterios, 
na fónua especificada nos artigos seguintes: 

Art. 2. o O Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios do Imperio é autorizado para despender ~om os ob
jcdos designados nas seguintes rubricas a quantia 
de......................... 7 .188:893~028 

A saber: 
1. Dotação de Sua Mag·estade o Impc-

r'ldor ...........•........... 
2. Di ta de Sua Magestadc a Impera-

triz ............... : .... · .. · 
3. Dita <la Princeza Imperial a Se-

nhora D. Izabel. ............ . 
!L Dita do Senhor Duque de Saxe, 

viuvo de Sua Alteza a P1\inceza 
Senhora D. Leopoldina ...... . 

:;. Dita da l'rinceza a Senhora D. Ja-
nuaria c aluguel de casa ..... . 

G. Alimentos do Príncipe o Senhor 
D. Pedro ......... , ........ . 

7. Ditos do Pl'incipe o St•nhor U. 
Augusto .................... . 

PAIITK I· :H 

800: 000~000 

96:000~000 

HSO: 000~000 

75:000~000 

102:000$000 

6:000~000 

():000;5000 
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R. Dito~ do Principr o SPnhor n. 
.los,·· .........•....•...•...•. 

!t. Ditos Jo l'rilli'ÍJIC o Seulwr D. 
Lniz ....................... . 

10. Ditos do Principc o Senhor D. 

u. 

~2. 
:1:3. 
Hi. 
Hi. 
{ti. 

, Luiz ....................... . 
Ditos do Prineipc o Sruhor D· 

Felippe .•................... 
:Mestre~ da Família Imperial .... 
Gabinete Imperial. ....•....... 
Cama r a dos Senadores ......... . 
Di ta dos Jlepu Lados.. . . . . • . ... . 
Ajuda:; do eusto de' inda c volta 

tios llcputaLlos ............... . 
17. Cons<•lho de Estado .•........•.• 
IR. Secretaria tle Estado, deduzidos 

~j: 000~000, imporlancia dos 
vencimentos do Chefe de Scef:ão 
110ll1!'atlo Dircdo1· geral da Hc-

1!1. 
20. 
21. 
22. 

:?li. 

()_,. 
':?8. 
2!1. 

:30. 
:H. 
'12. 

partição de E.;tatistica .....•.. 
Prcsidencia~ tle Prorincia ..... . 
Culto publieo ................. . 
Seminarios Episc.opacs ........ . 
Facultl:ldcs de Direito ........•. 
])itas de l\It•<lieiua ............ . 
instituto Commercial ......... . 
lllslnH'i;ão primaria c secundaria 

do 1\lunicipio da Côrtc, sendo 
~(i:;J00/;000 par a crt•aç:io de iO 
escolas .................... . 

Acadr•mi:l das BeiJas A1·tes, sendo 
!S:OOO.q)(}O para elnnrem-su 
os vencimrn tós do Dirce lo r, 
Professores c Emprrgados .... . 

IMtitnlo dos mt•nino:;; cegos .... . 
Di1o dos surdos-m!Hlos ........ . 
Estalwlr'cimento tlr• etlue:mdaR no 

I' a r;'t .•••..•••••.•..•••..••.• 

Ardlivo publir'o ............. . 
Bililiothf•ca JmhlicH ........... . 
Instituto llislori:o cGeograpltieo 

Brasileiro .................. . 
Imperial Academi:! de l\lcdirina .. 
Lyccu dn Art(• . .; c Ollicios ....... . 
Hygicn1• pnhlic:t ............. . 
Instituto V:H~riniro ........... . 
lwp,·n::in d<' S:l{!lii' do~ J'r,rlos. 

6:000,5000 

6:000:)000 

12 : 000:)000 

12:0006000 
7 . li00-~000 
2;07l,b't2R 

:mu:7torono 
R3:l: li001>00fl 

G'i: 2~i0,~000 
!1-8 :0006000 

trio: 22060(10 
:3':28: :w:~t.OOO 

l. HO: ~i:l~~!lOO 
11 ~: 000.~000 
244:370.)000 
:t l {i: 770,~000 
~o: HOO-)OOO 

li;is: Hí-1-~000 

77: 7fi0#000 
48:ft68b000 
:l'f:RH~600 

2:000;)000 
t5:920SOOO 
(i7:80Q5500 

7:000EOOO 
2:000b000 

10:000il000 
t 3 : i 60rSOOO 
l ft : 080b0QI) 
\iH: 'i22~1i00 



.:ti. Laz:1retos ............••......• 
::n. Hospital dos lazaros ........•.. 
W. Soccorros puiJlicos e melltora-

mcnto 1lo cslauo sanitario .... 
~l. OLras ..............•.......... 
'd. Hircctoria !!:nal <lc Estatística, 

,;endo 7:2()(1,\()(JO para os nn
··imrntos do JJireclor g1~ral, 
il :U~thdOO para os rlos outros 
•·mpregatlos, GIJ0,)000 para um 
,;vncu L c , 20: 0()()~000 para a 
impn·ss:1o tlo rclatorio annual e 
t;oabalhos estatísticos, 8:000.) 
]'<na imprc~sões avulsas o ac
q uisi.;ão ue I i YI'OS' 8: 81\0j,\000 
]J:Ira objretos de rxpndiente, n 
1: 11-:0,'000 para dC:'iJICzas miu
da;; e üVCilllt31'S •••.••••••.• 

i:}. E v cu tua e.-; •••••••• ~ •••••••••••• 

7f7 

7: 121J~01(f0 
2: OOU,)fK·~l 

1~)0:000,~()0ll 
800: 001 J,?Ot I( l 

68: oso,~üun 
W:OUO;)Ot>fl 

!'aragra['IIO unico. Fi,;a o Governo autorizado para: 
t. o H<~organizar o Instituto dos st:nlo.s mudos, se~'' 

;J'I.~meuto dedc.~p('za . 
.-2. o Hcfonu:lr o regulamento ua SCi:rctaria tlr E~tad· 

·l•JS Xcgurio,; do IrníH"rio, d;l!lilO a c-; ta repartição :1 

cii'ganizaçJo (jUC julgat• mais COllYCllientc, C podelld'• 
:,:tcrat· u numero dos empreg-ados. lwm como a tahell• 
,.[,~ seus vencimentos, nJ.o lia V<'tHio, porém, augrnen !1• 
n1 dcspeza que actualtnellk Be L1z com a nwsm;t Se~·rr:
t;Jri:.~. 

:1. o Dcspcnuer até a quantia de 2.0G0:0001~000 crw 
'1 aequisi1;ão de um novo matadouro no munici;lio da 
t:ôrte, em lugar apnlJll'iado, procedendo, para c"~! 
Clll, Il:.l fúrma do art. 'J.7 da Lei do L o de Outulno 
·=·~ 1828. A dita d<:speza poderá ser feita por mcili 
<l•\<1Ualquer operar;ão d•~ crt'dito, applicando-se ao jun. 
,. amortizar:ão do cmprc;;timo que fôr contrahido, ,, 
imposto geral do gado de consuulo, c o producto d:, 
\ entla do ediJ1cio e terrenos do actual matadouro. 

L o Hemovcr para euiliciu que oll'ercça as convenien
ks condições, a Bihliotheca Na~ional; J!Odentlo p:1ra 
r:stc fim dispor, por venda ou por troca, de qu<:~lqur~r 
ús prcdios ao serviço do Ministerio do lmperio. 

?'\. 0 Pagar, pelos meios votados nrsta Lei, a qu:mti·t 
~·,~· :if.i:f':W,\0!.!1, proycni':n!c: f.", th co!lsi.:m~.ç:i.':. p:1,., 
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os alimentos di' Suas Altezas O!' Srs. D. Angn~to. 
D. Jose c IJ. Luiz, filhos da fa\lecitla Princcza a Senhora 
D. Lcopoldina, a contar do dia de seus nascimentos att~ 
:10 de Junho de 1870, quanto ;1os dous p1·imciros, c ah· 
::o de Junho de 1872 quanto ao ultimo; 2. •, do aug
ll!Cnto da consignação que para o mesmo IIm compete· 
ao Principe o Senhor D. Felippe, filho de Sua Alteza :1 

~enhora D. Januaria. desde o dia 12 de Agosto de i8UR, 
da ta de sua ma i oridadc, a ló 30 de Julho de 1871. 

ü. o Comp!Plar com terrenos da Província do I' a r a n;'t. 
;nljaccntes á dc Santa Catharina, o patrimonio de qu1· 
trata o art. L o ua Lei n." f90~ de ti de Outubro de :1.870. 

Art. :L" O l\linistro c Secretario de Estado dos Nea-o
f·ios da Justi(a é autorizado para despender com~ o:.; 
ohjcctos design:1dos JWS seguintes rubricas a quantia 
de..... . . . . . . . . .. . . . . • .. .. . . . . . . . . 15. H'!: 765.)5:30 

A saber: 

l. Secretaria de E.;latlo .•....•..•• 
'::!. Supremo Tribunal de Justiça ...• 
~L l{elaçõcs ..................... . 
4. Trihunac!' do Commcreio ...... . 
ri. .Tu~liças de l .• instanci;~ ..•..... 
li· DespPza sect'c!a da Poli c ia ...... . 
i. J>cssoal r n1~1terial Ua Policic:L .. . 
R. Guarda Nacion:ll .............. . 
n. Conducr;ão, sustento c curativo 

de pt·csos ... , ...•...•...... 
W. E\·cntunes ....•............... 
1 ·I. Corpo 1\lili ta r de Policia ....... . 
1 ~. Guarda urlJ:.ma ............ , ..• 
i 3. Cas:1 de Correcçào da Córlc .•... 
1 ,} . Obras ........• , , ...•..•....... 
H i. Classificarão e ronsolidar:io uas 

leis ••. · ...•.•..•. , •.• : •••..• 

HJ:J: ogomon 
Hi~i: íí:2.~1l!Jil 
4:>2: ~j8fi,)OI li) 
üS: 000,50fll! 

2 .OfJi: :rlB-'-OOil 
1.21): OOO~OOil 
til í: llK~; './:-;n 
1 !J.O: 000,.~000 

1 ()I : 8; 4 .~()()() 
2: 00!),.~( 101) 

480: (j~()b001 )1 

~!l8:890r,ir;o 
:1.85:4!10/iO:;o 
ü0:000b01)1) 

u!l: t83~oon 

P:nagrapho unira. Fica o Governo autorizado para: 

i. • Alterar as ta beiJas rlo~ vencimentos dos empre
~atlos das Secretarias Lle Policia, dL• modo que a despez:t 
n~io exceda a lJ.O ''lo ua que actualmentc se faz. 

'!.o Augmcnt:n os vencimento;; dos Promotores Pu
lllicos, Carcereiro~, Corpo 1\lilitat· tlr• Policia e Guatd:t 
Urbana da Córtt', não C'\Crdcnrlo a dcspcza \'otatla na; 
respPctiYas ruhric3s de8ta Lei. 
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All. lJ.." O l\linistro e Secretario tle Estado dos Nc
g-odo~ Estrangeiros L: :w torizado pitra dcspenuer com os 
olij,•cto.~ dc;;;ignadoo, nas seguintes rubricas a quantia~ 
tk..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.Ol7:4H8666 

A saber: 
l. Secretaria de Estauo I mocua do 

il;IÍZ ••..••.••••..••••••••••••• 
:i!. Lr·.~ações c Consulados, ao rambio 

de '1..7 tl. sts. por 1~000 ...... . 
::. Emprrg:ulos em uisponibilitl:u!P' 

moeda tlo paiz .•.....••...... 
4. Ajudas r! c custo, [lO cambio ue 27 

1!. sts. por 1,~000 ............ . 
U. Extraordinarias no exterior, idem 
ü. Ditas no interior .............. . 
7. Com missões tk limites c uc l illui-

dat;ii0 de redamar;ões ........ · ..• 

iü2:39t>~OOO 

=1~9:Hi0$000 

1 O: 8G61)6GG 

70:0008000 
80:0006000 
25:0008000 

i:JO:OOOBOOO 

Art. ~L" O l\linistro ·c Secretario de Estado !los Ne
gocias tia l\larinlla é autorizado pat·a dt$pe1Hler com 
os o!Jjrclos designados n:1s seguintes rulJri.::as a quantia 
de................................ W.ü74:ü48~473 

A saber: 
1. Secrt~t:nia de Estado .......... . 
2. Conselho Naval. ................. . 
:~. Quartd-Gencral ........•...••... 
4. Con:;clho Supremo Militar ..... . 
5. Contadoria .................. . 
U. Intentlr•neia e aet:cssorios ...... . 
7. Audito1·ia c Executaria ........ . 
8. Corpo da Armada e clagscs annc-

9. 
10. 
1l. 
lt. 
I3. 
lL 
' ~· ~·). 

1~ i. 
17. 
-18. 

x:1s .••••...•...••••••.•.•... 
Batall1:io naval ................ . 
Corpo de lmperiae~ Marinhci r os. 
Companhias Lle lnvalit.los .••..... 
Ar~enae~ .................... . 
Capil::nias de Portos ........... . 
Fon;:1 naval. .............•.•..• 
Navios drsarma<los ••.•......... 
Hospi laes ...........•....•••... 
l'harúcs ............••••••.••.. 
Escola de l\larinha ~ outros esta
lwlecimeutos scientificos .•.•.. 

'l 07: 770~000 
'í2: 800$000 
s:o:12onooo 
:l0:932~000 

li 7 : 000,~000 
1m: t73,~t~oo 

1:ü70~000 

760: 364,,~000 
'::l31:241i~OOO 

1.300:000I<:OOO 
10:687~flHi 

3.000:000~000 
:2ü4:27B000 

~. HOO: 000.)000 
:;s:a7,~::oo 

5!3!J,: mn.t;OOO 
13\l: HJH ,)(j2ri 
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19. Reformauos .................... . 
20. Obras ..........•......•...•.• 
21. Dcspezas extraordinarias e eveQ-

tuaes .......•........•.•.... 
22. Etapas ....• ; ..•.•............. 

Hi7:580MHi 
800: 000~000 

:mo: OOOEOOO 
10:95015000 

Art. tj. o O Ministro c Secretario de E~tado dos Ne
gocios da Guerra ~~autorizado para despender com os 
objectos designados nas sr<.;uintcs rubricas a quantia 
de. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . 1 ;; . 803: U20~ü64 

A saber: 
1. Secretaria tio Estado e reparti-

ções annexas ..........•..... 
2. Conselho Supremo Militar ...... . 
:L Pag-adoria daR Tropas da Côrte .• 
4. Archivo Militar e Officina litho-

graphica ...........•....•... 
5. Instrucção Militar ......•.•..... 
6. Arscnaes de Guerra e Armazens 

de artigbs bcllicos .......... . 
7. Corpo de Sauuc e Hospitaes •..•. 
8. E'Ccrcito .................... . 
!) • r.om missões mi li taros ......... . 

fO. Classes in a c ti v as .............. . 
H. Ajudas de custo ............... . 
12. Fabricas ...................... . 
13. Presídios e colonias militares .. . 
14. Obras militues ............... . 
H>. Diversas despczas e evcntuaos .. 

204:881l!OOO 
37:486#000 
33:0611~000 

29:448#000 
319:1996500 

2.772:021$400 
79~:563$000 

8.0n0:2:lt#OOO 
98: :505;}000 

i. 370: Fi0!)8t 7 
100:0006000 
257:61 1~497 
286: 763;~350 
900:000$000 
E550: 000$000 
-,---

Art. 7. 0 O Ministro e Secretario de Esta'do dos Nego
cios da Fazenda é autorizado para despender com os 
objectos designados nas seguintes rubricas a quantia 
Lffl •. • · • • •. • .. • • · • • • •. • ....... ,.... U .879:90~~226 

A sa!JCr: 
I. Juros, amortização e mais des

pezas da diYida externa perten
cente :.to Estado, ao cambio pat· 
de 27 .......... :............ 9.918:968h889 

2. Juros c amortização da divida in-
terna fundada ...•...•.•..••• 17.388:200HOOO 
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3. Juros da divida inscripta, antes 
da cmissã'O das rcspcctiv.as a{lC!
lices, e pagamento em dmhe1ro 
das quantias menores de &00$, 
na fórma do art. 95 da Lei de 
24 de Outubro de 1832 .....•.. 

4. Caixa u'Amortização c Secção ue 
substituição c assignatura do 
papel-moeda, sentlo 24:709$ 
para o aug-rnento do numero e 
dos vencimentos dos respecti-
vos emprcRados .. :. . . . • . . . . . . 249:2m1~000 

.,, Pensionistas c apMcntatlos...... 1.99:1:600800~ 
6. Empregados de Repartições c\-

tinclas. . . . . . . . . . . . . . . ....• 
7. Thcsouro Nacional c Thcsouraria~ 

de Fazenda, sendo 197:666/! 
para o augmento de vencimen-
tos dos empregados.......... 1.539:865b000 

8. Juizo uos Feitos da Fazenda..... 107.: 135~000 
9. Estações de arrccadaç.ão, sendo 

40:218$ para o augmento do 
numero e dos vencimentos dos 

w. 

H. 

12. 

n. 
i4. 

15. 

t6. 

f7. 

19. 

empregados uas Recebedorias.. 3.769:3178000 
Casa da Mocr1a c Olficina de es-

tanfparia o impressão do The
souro Nacional ......•....... 

Administração de proprios nacio
naes e tle tenenos diamantinos. 

Typog-rapfiia Nacional e Diario 

18:3:181$000 

oi: :100~000 

Official ...•....•...... ·....... 202:076~000 
Ajudas de custo ...... ,......... _ . 3idlOObOOQ._ 
Gratificação por serviços temp_ o;;:.<·. r· q~; r:A JU..f.l . 

rarios e cxtraordinarios .. ,:·•:"'' \d\20:-ü00(1tMJ·i/"1, , 
Dita por trabalhos fóra das~lui_~,_o · "<· . .;'. '., 

ras do expediente ........ ' .. ·: 30:000~000 _,; ;·,· 
Despezas evcntuaes, sendo 40: · OQií ; 

para diversas c !.093:840 · , 
cspeciah~entc para differenÇ~a;,;D, , · ,, \•':·'" :-;./ 
de cambw................... ·-:t.d~~f-ºhOO)}, _../ 

Premi os, juros reei procos, etc. , --------
sendo üOO:OOO,~ para varios ser-
Yiços c 9:3!:!:5008 para juros de 
llilhclcs do Thcsouro......... f.lj,38:500h000. 

Juros do empresti111odocofre dos 
orphãos................ . • .. . 400:000~000 

Obra~................ .. . . .. . .. 1. 770:000~000 
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20. Exercícios 1intlos.............. 800:0001~000 
21. Adiantamento da garantia -de 

2 "lo provinciaes ãs Estradas de 
ferro da Bahia , Pernambuco e· 
S. Paulo.................... 61)~:4508333 

'>C> Reposições e restituições.. • . . . . 95: 793~000 
Paraljr~pho unico. Fica o Governo autorizado: 
1. 0 Para alterar a categoria e pessoal dasAlfandegas 

c lllesas de Hendas, eujo rendimento tenha apres!mtado 
notavel accrc~cimo nos tres ultimos exercícios, poderulo 
aproveitar para esse fim os empragados que excedam 
ás necessidades do serviço em outras estações fiscaes. 

2. 0 Para incluir no quadro dos empregados das Al
fandegas os Agentes Fiscaes dos trapiches alfandegados, 
c meihorar os vencimentos desses funcciont~rios, bem 
como cios Ofliciaes de Descarga, Praticantes, Contínuos, 
Concios e Guardas, podendo augmentar o numero dos 
Olficiaes de Descarga e Guardas onde fôr preciso, c 
reduzil-os a uma só classe, com tanto que a clespeza 
com taes melhoramentos não exceda a ~)0 "lo tia que se 
faz actualmente com os mesmos empregatlos nas rcs
pec ti v as estações. 

3. o Para reformar os regulamentos da Casa da Moeda 
c da Typographia Nacional, melhorando os vencimentos 
dos empregados e operarios, com tanto que o augmento 
da despeza dahi proveniente não exceda a 30 % da que 
se faz actualmente. 

4. o Para despendrr, além do credito especial .iá ctm
cedido, ~00:000.~ com a cunhagem das moedas de 
nikel, c até 2.000:000B coúi ___ o fabrico, no paiz, de 
moedas de bronze de 40 réis c peso !lc 12 grammas, 
fixando-se prazo para recolhimento do resto da antiga 
moeda de cobre que existir na circulação. 

Art. 8 .. • O Ministro e Secretario de E~tado dos Ne
gocios da Agricullura, Commercio· e Obras Publicas é 
autorizado para despender com os objeclos desig-nados 
nas seguintes rubricas a quantia'lle .. !6.572:62~6653. 

A saber: 
i. Secretat·ia de Estado .......... . 
2. Sociedade Auxiliadora da Indus-, 

tria Nacional.. . .......... . 
:l. Acquisiçiio de planta~, ele .... ·' 
!!. Auxilio ao Dr. l\lartiu~ ....... . 
.). Erenluac~ ................... . 

i 70: 000~000 

():000,)000 
80:0005000 
10:0006000 
:w: 000~001) 
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li. Jardim Bnt:J!lit~o rla lagôa de Ho-
dngo rl• h.·•l!as ............ . 

7. Dito do p,•;;:•i•J !'!:!dicrJ ...... . 
~- Corpo rlc B H:1'···irns .......... . 
f). llluminar;ão puldit·.a ........... . 

10. Garantia de juros fts E~traJ:l:; de 
frrro ...................... . 

I t. E~trada de Ferro dt: D. l-'tHlro Il. 
J2. Obras publica~ ............... . 
1:1. Esgoto da Cida•le ............ . 
H. Tclc~raphos .................. . 
·Hi. Terras puhlir~as e Coloni.,:H:.~o . 
Hi. Catrchcsc e civilisa(':tod'! ilJrli:·~:. 
17. Suhvençiio ;'ts Co•np:tnliias tL~ n:!-

vcgar;;lo por n por ......... . 
18. Correio ti•·ral ............... .. 
Hl. Mnsüo Naciol!al. ............. . 
20. 1\lannmi:;;sii<·s (o que pro.\uzircnl 

as quotas uo fulldo de em:~n-
cipação) ................... . 

91: 000,~000 
; n: ooo.)ooo 

ll :~: 000,500{1 
rí7ti: th~i;)7'i0 

l.~;i8:80G$373 
:{ . :108: 811$000 
l. :m't: G78,)MO 

>\J:}: 280 1)000 
t. 'í~Hl:OOUWOn 
::!.UUO:OllOEOllO 

~CO:OOO:)OOO 

~ 1. o Fit::l o GO'.'f'l'!lO antori:é;~,lo par:1.: 
J." Hcformar a Srwre!aria d:~ .i~:;;t~dn dos Nef.l'ocios 

da Agricultura, ComJrti'JTio e Obra:; Ptthlica:;, e Hcpar
tições annc\:t', dividiwlu o rns1•cetivo serviço como 
convier para llll'lhor e mais prompto expediente; não 
cxcedPndo. porém, a de,qwza a 20 % da que se faz 
actualmente rom a respectiva SPrTetal'ia. 

~-o Elr~var a tres o numero das viag-nns rnensacs na.c; 
linhas rio sul e norte rlo Imp<'t'io, fazendo para essr. fim 
os eontractos rrln\'enientP~. 

~ ~-o Fica approvado o aug·mnnlo de snh,·enção con
ceuido aos emprezarios Conceição t\: l>' pela clausula 2. a 

do contracto approvado por Decreto n.o ;)200 de H de 
Janeiro rio corrente armo, pHa o fim de ligar-se a linha 
tluvial de Mato Gro.'so á linha intrmw~diaria entre esta 
C6rte e o porto de Santa Catharina. 

Este augmento será pago aos ditos cmprezarios desde 
que começarem a executar o serviço regular das viagens, 
na conformirladc elo citado contracto. 

l'.tnn· 1 :r; 
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IIECEITA GERAL. 

Art. 9." A Rrceit:~ Crral do Imperio {• orç~da m 
qu:mtia d1~ ................•...... t03.1J00:000b(IOO 
e será effectu3da com o producto rb renda gr.·ral ar
rccad:~da dentro do r~xercieio de iH7:l-1H71, so!J os 
titulo:' abaixo tlrr!Jrados: 

Ordinarill. 

I." llirt'iln~ dn impnrt:u;ão para COJISillll<). 

~-" Expcdic11te dos generos livre:; de direitos de con-
sumo, elevado a 5 "/ •. 

3." Armazenag-rm. 
!~.o Ancoragem. 
:i. • Direitos de 9 •f. de e"Xportação dos grncros n.1-

cionaes. 
6." Ditos de f;j% de exportação do páo-brazil. 
7. o Ditos de 2 1/2 "/o da polvora f a bri1:ada por conta do 

Governo, o dos me!aes preciosos em pó, pinha, 
barra ou om obras . 

.'\.o Di tos de J 1/2 "/o do ouro em barra fnndido na Casa 
da l\loeda. 

9." Ditos dr, 1 "/" do;;; diamantes. 
iO. F.xprtlirn te d:~s Capa tni:~s. 
tl. Juros das aeções das Estradas de ff~rro da Bahia e 

Pernambuco. 
12. Renda do Correio Gr.ral. 
13. Dita da Estrada do Ferro de D. Prtlro II. 
J!f. Dita da C:~s:~ da 1\Ioctl:t. 
I:S. Dita tia sr•nhoriagcm da prata. 
W. Dita d:~ LithogT:~phi:~ 1\lilit:~r. 
t7. Dita d:1 'fypographia Nacional. 
{8. nit:1 do Diario Oflicial. 
t9. Di ta da Cas:~ ri e Correccão. 
20. Dita do Instituto dos meninos cegos. 
21. Dita idem dos surdos-mudos. 
22. Dita d:1 Fabrica d:1 polvora. 
23. Dita da de ferro de Yp:~nema. 
24. Dita dos Telegraphos electricos. 
2lJ. Dita dos Arsenaes. 
26. Dita de proprios nacionaes. 
27. Dit:1 de terrenos diamantinos. 
~8. Dita do imperial Colle.Q'io de Pedro 11. 
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W. Fúrus 1h~ terrt~ttos e de marinhas, excepto os do 
J\luniciiJio da Côt·te, e producto da venda de 
posses ou domínio; uteis dos trrrenos de ma
rinhas, nos termos das Leis de Orçamento antc
riore~. 

30. Lautlcmios, 11ão romprehenrli!los os das vcnrlas de 
terrt'nos de marinhas da Curte. 

:H. J)r,f'ima urbana. 
:J2. Dita de uma lcg-ua além da demarcação, excepto 

na Cidade de Nicthcrov. 
:n. Dita addi1~ional. '"' • 
:14,. l\lalriculas das Faculdades de Direito e de l\lcdieina. 
:1:>. Sello do pa pcl fixo c proporcional. 
:lti. Premios de dcpositus puulicos. 
:li. Emolumentos. 
38. Imposto 1le transmissão de propriedauc. 
:39. Di to pessoa I. 
-10. Dito solm~ indust.J·ias c profissões, cxeluidas as [;t

hricas de tecer c fiar al!{odão, de fnn·o, de ma
chinas. o estaleiros de ~onstruer:ão. 

4L Dito do consumo de aguardente. 
112. Di to do ga 1!0 de con~ um o . 
4:.!. Dito de 20 "/. das loterias. 
!tiL Jlito uc 15 "/. dos prcmios das mesmas. 
!1;). Dito sohre datas mincraos. 
4(i. Yeuda de terras publieas. 
!1i. Concessão de pt·nnas d"agua. 
ft.8. Armazen~;:!'em rle aguardent•·. 
4\J. Cobran•::t da diYida ar1ÍYa. 

r:~o. 
51. 

~·..,) 
t.l-. 

53. 

õ:S. 
56~ 

E:rtraordinarvz. 

Contrihniçiío para o monte-pio. 
Inclemnizações, comprehrndidas as amortizações 

dos empro"timos de 1851 e f8ti7 feitos á Hepu
lllica Argentina. 

Juros de capitacs nacionacs, incluídos os dos 
mesmos cmprestimos. 

Producto de loterias para fazer face ás despezas 
ua Casa dl' Conecção, e do melhoramento sani
tario do Impe1·io. 

Dito dl' t 0
/., das loteria!;. na fórma do Decreto 

11. 0 2936 de 16 de Junho de 1862. 
Venda de gcncros e proprios nacionaes. 
Rrcoita eventual, comprehendidas as multas por 

infraeçiio de Lri ou Regulamento. 
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Jil'utla com applicnçrlo especial. 

Produclo das seguintes quotas destinadas ao fundo de 
01llantipaçJo, além de outras Cl'catlas pelo art. 3." 
da Lei 11." 20,l() de 28 de Setembro de 187 t, <1. saber : 

J. Taxa de csaavos. 
2. Transmissão de propriedade dos mesmos. 
:: Bcn!'flcio de seis lotl'l'ias isentas de impostos. 
Art. to. O Governo lic~a autorizado para emillir hi-

1 ill'lcs rio Thesour·o a U• a ~omma de 8.000:0006000, como 
anlieipação da rccnila, em cada um dos exercidos 
desta Lei. 

Paragrapho nnico. C:ontinúa rm vigor a autorização 
dn art. 12 da Lei n." 1t~:w dP 27 de Setemhro de 1870 
para l'onYI'rs;lo da divida flnctnante; ficando, porímJ, 
tal autori~açJo limit:~rhl, e quando seja intlispensavel, 
:i parte rcl:ttiva ao;; hilhel.~s do Thcsonro que não houver 
sido rcsQatada r•m virtude do disposto 110 art. 3. 0 da 
Lei n." f!);j:J ue 17 de Junho de 1871. 

Art. 11. Fie:t o Governo autorizado: 
f. o Para reformar a Tarifa das Alfamlegas sob as sc

gninl.c~ hascs: 
L" N,lo ~l'rfío elevadas as razões do~ direitos estabc

lecitlo~ na l:trifa actnal: 
"2." tb yaiures oflki:tPS das nwrc:Itlorias, que difTc

rirem notavelmente dos preços rnrrentr•s nos mercados 
do Impcrio. srrão cleva1lus ou redUí~idos a um termo 
mé~d i o r;1::rta ~"''I ; 

:L'' ().-; din i to<; addicionaes "''~i •;,. creado~ prla Lt'i 
n. o ll\'1 .. !.• >7 dr~ ~d~~~nhi'O de H·mO, bem como as 
porcenta:..:cn:: ,;p ~>e: I' ':!I "/, mand:!das cobrar pela Hc
solu~ão n." ~~:;:~:; dn ~~a de t:•t'il'llthrn dt• f8i'i, serão suiJ
stitnidos por nm·t t:n:1 de 30 a .H) "/o rcdazivel gra
dualmente conw f()r dcterlllinado nas Leis ele Or~amento, 
c cobrada sr.!lr:• oo; direi los mat cados na Tarifa para as 
dilll·r:•ntr'.' lllf'l'f';:,!orias; 

'1." A'~ m::rc:H!ori::s Ltrifallas na razJo rle 40 ou 50% 
n.'io :'r applic:1rú rna ior porcentac;cm que a de 30 °/o; 

ti." Far-se-ha uma noq classilieação dos gcneros 
c]p,parhaHis por !Jt',<d, a lim d1• rxceptuar os que por 
ess1~ modo o~l!'i:nn demasiad:unente favorecidos ou 
gravados; " 

(L" ,\sba'f'S 3."r í." porlerão ser rxccutadas inuc
prwiP:ilP!;Jentc elas O>ltras. 

~ ~. 0 Par:~ e\r:y;u· até ti %a multa 1le f]UC trata o 
:1rt. r; 'i:; \' '..! " do Hr':·uJamrnto n." ~flt7 de tu de Se-
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tmnhro dP lHfiO e modificar as qtw p:~rrccrrm l?tCe~
sivas, como fúr ma i., jn::to c etTieaz para a fiscalisação. 

~ 3." Para prPro~·;u· até mais cinc:o an~s a disposição 
do :1t·t. 8. o da Ll'i n." t:3:i2 tfp 19 de Setembro de 1.866, 
que perm i 1 tiu a isenção de di rei tos de consumo e de 
exportação á~ mercadorias que se llesp:1clwrem na Alfan
dcga de Corumbú, Provincw de !\lato Grosso. 

~ r,," Para reduzir o imposto d1• ancorag-em a 200 rí~is 
por l1111elada llleli'ÍC:I, Si'lldO O llli'SIJlO ÍlllJlOSIO <tppfi
CaVCI a lodos os navio~ eslrange1ros qur~ düm entrada 
nos portos do lmp,•rio, com c:11 ga 011 sem c lia, venham 
ou não de porto r·str:Jn!!ciro, cxrepluados unicamente: 

J. o Os na \'Íos de guerra ; 
2. 0 0~ arribados, TIOS [PJ'lllOS rJa JcgisfaÇãO actuaJ; 
3. o Os que transportarem colonos em numero exce

dente a cem; 
t,,• Os fJUP derem entrarb por franquia, na fórma do 

art. üli5 do Rc.~ulamnnlo de Hl de Sete111bro de 1860, 
não carregando, Ul'lli rli•sc~rTe~ando, os quaes pagarão 
o irnpo~lo de 20 réis por londada metrica em cada dia 
de demora; 

5. • Os qnP, rlrntrn de 11111 anno, tiverem satisfeito 
por ,;ci' VI'ZI'' a anror:tr.:cm de 200 réis. , 

§t.i."Ptr:J !"'l'lllitt;r. snmlimitaçãorl1~ tempo, aós na
vios C"lr an~1·i r·o,;,' :1 t.a\'i ~at;ão de cabotagem sob as 
comli•;ões jú 1 stalief.-1·ida; nas disposiÇões vigenl.!'s. 

No r•·gularJH'Ilto que expedir para esse fim, o Governo 
ronuderú ú illarinha mercante nacional os seguintes 
favores: 

i. o C·nnpl<'I:J isrmr;ão do imposto dt' :Jncoragelll; 
2. o U!ll lll'l'lllio não exccdentr~ a ;;o-'OÜi) por tonelada 

ao~ navios quP se construirem no lm!Jcrio, c cuja ar· 
quear;:Io s1•ja supr'l'ior a 100 Londadas; 

:3." Simplitie,1i,'âo d;ts form·tlidades a qu<', nos Tribu
n:t~•s do r.omJnr·t-cio, All'aod•·!!·as e Capit:111ias de Portos, 
estão Slljnito:; a ma trirula, o rqristro c o de,;pacho das 
cmiJ~rr:tções n:tcionae.' di) ~~1hotagcm; 

4.. o Ali i\ io das multas c emolumentos que forem 
prejndiriacs ao dl·sen\·oiYillli'Uto da navegação ou dcs
llCCl'~sarios aos in IPI e's1•s fi.q::II'S: 

5." bcnçãu do serviço acli\:o 'rb (~narrla N~eional, 
em tempo de paz, aos o1Tiri:1es c operarins em e!Tectivo 
sei'Vi1;o nos e~l:dPiros nacionae' de const.rucr;<'io; 

6." ben•.·:to Jo imposto do transmis,ão de propriedade 
;'1 pri:Hcira vPnda de emiJ:lrcação construída em estaleiro 
n.Jrinnal: -· .. , 
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7. o lst·Jlt.:iio do impo..;to de int!uRlrias c profis:;õcs aos 
csl:llt•i: os de t'onstrnt·ç:io dt• n:t\ ins: 

8." Perrni sfío aos snbdi tos brasileiros, domtciliados 
em paize> estrang-eiros. para possuire:n embarcação bra
Rileira, ficando sem elfeito a cond:ção da ultima parte 
do art. Mi1 do Cotli!!o Corn:nnn~ial: 

H. o Pr·rmis•ão par·a serem admiltidos alé dou~ terços 
dn pes-:oas e'trangeil'as, indusi\'c o Commantlante ou 
1\[e,tre e o Piloto, nas lripolações das emiJarcaçilc~ na
cionacs; 

10. Isenção do•rerTut:lmenlo, qnt1r para o Exercito, 
qut~r para a l\larinha, salvo. quanto a esta, o caso de 
gnnna, aos I3ra-:ileiros que llze1·em parle 1bs tripola
çiies dos na vi o.; nacwnac;;, emq uanlo nelles se conser
Yarem em cn·edi I' O serviço. 

~ 6." Para derog-:11· o~ arts 328 e ~75 do Regulamento 
de f9 de Setembt·o de -1860 na parte em que obrigam 
a direitos de e'\portação as madeiras e outros generos 
do paizquc forem empreg-ados no concr.rto e reparo de 
naYios estrangeiros surtos no~ porto~ do Imperio. 

~ 7." P:lra d1minuir os impo.;to;; e mais dc~pézas a q•tc 
f'stejam sujeitas a at'!'cc·,d.,ção e venda dos salvado,; das 
cm!J·,rcações naufragadas nas costa~ do Brasil, de modo 
que os re<pectivos onus fiquem reduzidos á metade do 
tJUC r.ustam actu·drncnte . 

. ~ 8. • P:11·a induit· no imrosto do r.cllo os emolumentos 
que se cobram em virtude do Hc.~nl•uncnto n." 4356 
de 2í de Abril de i86!J, com tanto que a,; novas taxas 
não fiquem mais oncro,;as do que as 1Lls tabellas actuacs 
de nm e ontro imposto. 
~!),"Para alterar o~ Regulamento~ do~ terrenos dia

ma n I i no·', mel hora ntlo a :1 rre1~adação c li~ca I isação da 
re~pcetiva renda: c podendo para esl.c fim rectuzir, como 
ftir mai' r·onvenienlo. as ta'\:.t' e.;tabcleeirlas no~ 2. 0 

do al'l. 2:l d:t Lo i 11." ÜW7 de 26 de Sete nbro de iS67. 
§ :lO. Para alterar as bbeltas das taxas lixas e pro

r•)rcionac;; <lllllC\aS ao ro-g-ulamento pro!llUI!:\'ado pelo 
Decreto 11 o ~:H6 do• 23 de M •rço d.• t.8ô9. cotTi.I.\'ÍIIdO as 
desigualdades qnc a c'\perirncia haja indicado, e rc
I[Ulando, quanto fôr pos,ivel. a natur·eza c classe das 
diiiercntcs indu-;tl'laS c prolissões, segundo a impor
tancia rommct cial d:1s praç 1:- e lugares, e o valor loca
tivo do predio ou local em que forem exercidas, sem 
que, porém, seja elevado o maximo fixado nas tabellas 
existentes. 

Incluir-se-hiio em tabellas supp\ementares as indus
trh3 e profi~:;oõr~ qnr <c crc~rcm, designando-se-lhes ai 
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mesmas la:~.a~ já estabelecidas para industrias e pro
lissiics semelllantes, ou taxas novas, que n~io .:xc!'dam 
uo ma '\imo das actuacs, ~c não tiverem simil,u·es. 

O art. 32 do mesmo rc~ulamcnto será altet·ado, 
a !lm de limitar-se, como mais justo parecer, o prazo 
da obriga~ão do eol\edudo ao ptgaJuento tio imposto 
no caso de feehamento, ou tran~rcrencia do estabele
cimento, e de cessação Lia industria ou prol1ssão. 
~H. Para reformar os regula 11ento~ do imposto pt'S

:-;oal c transmissão de proprirrlnde, con,enamlo as taxas 
art.uar:" c ob~ervando as seguintes regra": 

t.• O lllinimo valor locativo sobre qnn !'C deverá 
ralenlar o imposto pessoal é Plt>vado a :l60S nas capi
l.ae' das Províncias do Rio de Janeiro, S. Paulo, S. 
l't!Liro do Hio Grande do Sul, Bahia. Prrnambuco, 
_,branhilo c Parú, :t 2W,~ n:.t~ mais cidaues, e a 120,) 
llliS outros l11,gares; 
~-·A isenção do art. ~i.·, n.• l. do Regulamento 

n. o !t0ü2 de 28 de Dezembro de 1867 comprehendc 
as pessoas da camítiva dos membros do C·Jrpo Diplorna
tic? Esrrangeiro, nos termos da disposiç;io do n. • ~ re
lativa aos Consules; 

3. • Ficam i,.;tnlas 1lo imposto de transmissão de pro
prietladc a venda em leilão, arrcmataç<io, ou adjudicação 
de bem movPis, a que se refere o n. oU do art. 3. • U.o 
Regulamento n." !J,3::i:'i J.p l7 dP Abril de t869; 

4." O valor do usufrul'to se1·á calculado na hypothese 
do art. 7." tio Regulamento, de motlo que o imposto de 
transmissão neste caso seja ml•nor do que o da nua-pro
priedade ; 

;). " As doações ou dotes, que aos noivos se façam nas 
cscripturas nntr-nupeiars, pagarão o imposto na rnão 
de 0,1 "/., lieanclo assim revog-ado o art. Ui da Lei 
n. • 1836 de 27 de Srtcmbro de HnO. 

~ i2. Para reformar o plano das loterias destinadas 
ao fundo de emanei pação, a fim de lJ ue o produelo de lias 
augmente em favor do bcncliciado. 

§ 13. Para emittir notas do valor de 500 réis, em 
substituição de outras de maior valor, até a metade da 
importancia das de 1$000 que se acharem na circulação. 

~ HJ<. Para applica1· d'ora em diante ao (resgate do' 
p~pcl-moeda em circulação o saldo que no fim de cada 
anno financeiro deixarem os depositos da Caixa Econo
mica, c bem assim o excesso da renda sobre a clespeza 
do exercício. 

Art. i~. Na disposição do art. 30 da Lei n.• 1507 
de ~6 d•• Setembro dr IRfJ7 liea romprrhPndido o 



imposto dt: rotli'lllllo dr arrnardrntP, e a mnlt:l de que 
trata o lllt~.-'1110 arti.~·o st•rú •·lt·,·at!a a 10 "/ .. quando 
os impostos n:lo forem J'a:cos até ao dia 2() de J),~
zemi.Jro do semc:s Lrc add icional do r"'sltec Li 1 o exercido. 

CAPITCLO Til. 

Art. J;l. O impnsto sohrr: cq'lipagrm r casco Jas rm
bar·ca'.:õc•s fjltt• s:illir:·rn dos f'ül'lo< das' irhde~ do Im
perio ond,~ l!onv,~r .\Jhndrrras, na conformidade do 
art. li\IH do l'l'!.nil:Jllnnto iHlllll\O ao Dc•t:rt~to n. o :i6~7 
dP -tn dt• ~i'lelniJro dt~ Hlfin, s.·r:·r intt'!rralmente appli
r:Jtlo 1:m favor do.; HospitaPs de Misr.ri··ordia dessas ci
dades, St' W\fH't•s.;amcnte .;csujeitart•m aos mesmos onus 
da Santa Casa da ~ii.;l'ricorclia da Côrtl', relativo;; ao tra
tamento dos Lripol:intPs; fil'antlo nl'sta parte alterado o 
art. H da Lei n." 17fi~ de 28 de Junho de 1870. 

Art. I í. São conerd idos: 
§ L" Aos vaporl's da Companhia narional de colo

ni.;ação c na V'\!.':<Jt::!o tra ns 1lla n Li' a o~ mtl-illlOS L1vores, 
isenções e p'rivilt•gios tle IJIIC '-!oza:n o~ va11orPs da< Com
paultlas dn !lii'C·~I'':Io •lo Amazo 1a<, da linl1a lluvial de 
l\Iontt•vid(•o a C1:yah t. das C llllp tnhia..; 1!:• Liverpool r 
Brasileira para a navc'iaçjo ro'tL•ira das linhas do sul 
c norte do lm]'erio. 

~ 2. 0 brnçiio d,• qnal,~u,T imt'o to tlc i•nnortaçãoaos 
mrdicamento:;, filZend:ts e m 1i> objedo . .; que as mesas 
administ.raliv:1s do..; t•slahelrrinwnto< dP earitladc nllll
darem vir da Europa p:~ra o so de taes establ'irci
mentos fundados nas ridadrs capit1e,; do lmperio: li
xando o Governo pn•viamt•nte a <IUantidade e qualidade 
d0s indic·ados objertos. '· 

§ 3. • Isenção do impac;fo g-eral relativo ás loterias 
autorizadas pelas <\s.,cmbléas Provinciaes para reparos 
das igrejas pertencentes ás irmandades pobres, c ás 
concedidas pela Assembléa Provin:.:ial da Bahia para um 
monumento ao exercito padllcador. 

Art. Ui. Continuará a ser empregado nas despezas 
do Estado, conforme o disposto no art. IH da Lei n.• G28 
de 17 de Setembro de 1851, o excesso das entradas 
sobre os pap;amentos dos dinheiros das seg-uintes origens: 

Ernprcstimo dos cofres de orphãos. 
Ur>ns 1le defuntos c :m.~entes e dn CI'Pnto. 
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Premios de loterias. 
Depositos de diversas origens. 
Quf!do os pagamentos e1:cederem âs entrad~s em um 

exer.,ício, a difl'erença será paga com a renda ordinaria 
e contemplada no balanço sob o titulo- pagamento de 
rlepo~itos . 

.1\rt. Hi. Pelas sommas que os re~ponsaveis lt fat&nlia 
nadonal e ofiiciaes publicos depositarem em garantia 
rle !';Uas lianças, pagar-se-ha o juro que o Ministro da 
Fazenda arbitrar; podendo a taxa ser regulada pela dos 
bilhetes do Thesout·o, quando houver emissão , com 
tanto, pot·ém, fJUe não exceda a 6 •t •. 

Art. l7. E' autorizado o Governo a despender a 
quantia de 3:670SOOO para cumprimento da Lei n.• t7Mi 
de 13 de Outubro de 1869. . • 

Al't. 1.8. As.dcspezas autorizadas nas disposições das 
Leis de Orçamento, seja ou não definido o respectivo 
c refi i to, polletn ser 'pagas no exercício da lei pelos meios 
nclla votados. 

Proceder-se-ha do mesmo modo com as decretadas 
em ltlis especiae~, uma vez que tenham verba pt·opria 
no orçamento. i' 

As autorizadas pot· leis especiaes, em consequencia 
de set·viços novos, transitorios, ou permanentes, para 
os fJUaes não exista rubrica no orçamento, não serão 
effectuadas, sem que o Podet· Legislativo decrete ·os 
fundos correspondentes. ' 

Estas regras siio applicaveis ás despezas decretadas-
pelas Leis de Ot·çamento, com a clausula-destle já. '-

§ t. • A uespeza autorizada em Lei de Orçamento, e 
que não ~e realizar até ao fim do respectivo exm·cicio, 
assim como a que fM vot~da em Lei e~pecial, e não se 
clfectuar no exercício corrente ou no hnmediato, não 
Jlouerá ser pa~a. sem nova autorização, dada em Lei de 
Orçamento, atnda quantlo o Governo possa fa.zer o paga~ 
mento por meio de operações de credito. · . 

Etceptuam-se as que estiverem sujeitas a contt·actos 
em virtude da autonzação primitiva. 

~:~..o O :Mini~tro da Fazenda juntarâ ás futuras propos
tas uma tabella das despezas que se acharem nestas 
circumstancias, comprehendendo tambem -a!! excep-
tuadas. ,.,, · ·, ·· .. 

Art. 19. As autorizações para a creação ou reforma 
de qualquer repãrtição ou serviço publico não terão 
vigor por mais de dous annos, a contar da data da pro-
mulgação da lei que as decretar. Uma v z...f"ell'ttZãnts-~--~ '' 
serão provisoriamente postas em rxe.c • o(.E\; Wlél6/I!Sl,(\ ' , ,.'! •· .. · \ 

UllTB J. 36 ,' \\·1 ·--~-, · 
/~9,• .-··· / .) 
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approvação da Assembléa Geral na sua primeira reunião, 
não podendo ser mais alteradas pelo Governo. Esta dis
posição é permanente. 

Art. 20. AI proposta que, nos termos da Lei n. • 589 
de 9 de Setelhhro de 1850, art. ~. ", § 6. •, deve ser 
apresentada á Assemhléa Geral para approvação dos\ 
creditos abertos durante o intervaHo das Sessões Le
gls[ativas, será d'ora em diante incluída nas disposiÇões 
géraes da Lei de Orçamento, annexando-se os respectivos 
documentos ao relatorio do Ministerio da Fazenda, 
a fim de serem approvados os mesmos creditos, quando 
se votar a referida Lei. 

Art. 2L Cofltinuam em vigor, IHJS exerci cios desta 
Lei, a disposição do art.1:l n." 2, da Lei n.• 12'~:; de 28 
de Junho de t8fm, os creditos extraonlinarios mencio
nados na Hesolução n. • 203ã de 23 de Setemhro de 
1871, excepto os que passaram para as rubricas desta 
Lei, c o credito especial concedido pela Lei n.• 19!".i3 de 
17 de .lulho do referido anno de 1871. 

Art. 22. A presente Lei ter:i vigor no exercício de 
187~- -1875, cxceptuadas as disposições privativas do 
corrente exercício; e hem assim no de 1872- -1873, 
na parte em que lhe fM applicavel. 

Art. 23. Ficam em vigor todas as disposições das 
Leis de Orçamento antecedentes que não versarem par
ticularmente soiJl'e a fixação da receita e despeza ou 
sobre autorizações para fixação ou augmento de ven
cimentos , creação de novas despezas, reformas de 
repartições ou de legislação fiscal, e que não tenham 
sido expressamente revogadas. 

Art. 2~. Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

Mandamos, portanto, a todas as Autoridades, a quem 
o conhecimento da referida Lei pertencer, que a cum
pram e façam cumprir e guardar, tão inteiramente 
como nella se contém. O Secretario de Estado dos 
Negocios da Fazenda a faça imprimir, publicar e 
correr. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos vinte e cinco de 
Agosto de mil oitocentos setenta e tres, quinquage:>imo 
segundo da Independcncia e do Imperio. 

IMPERADOR com rubrica e guarda. 

Vi.~contle do Rio Rí'anco. 
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Cal'ta de Lei fJOltt qttal Vos.~a Jlagestade bt.perial Mandt' 
executa1· o Dec1·cto da Assembléa Geral, que Houve por bem 
Sanccionm· , fixando a Despeza e orçGnrlo a Receita Geral 
do Imperio l1m·a os exercicios de 1873-1874 e 1874-1875, 
c dando Olttras providencias como nella se declara. 

Para Vossa Magesta:ie Imperial ver. 

Francif;CO Teixeira de Lira e Oliveira a fez. 

Chance lia ría-mór do Imperio.-1Jlanocl Antonio Dna1·tc 
de A.:ct•cdo. 

Transitou em 27 de Agosto de 1873.- A!ldi'é Augusto 
de Padua Flwry . 

Publicada na Secretaria de Estado dos Nmrocios ela 
l•'azenda em 28 de Agosto tlc 1873.- José Sevci'ittlto 
da Rocha. 

llECRETO N. 2:H,9 - DE 27 DE AliOSTO m; l8i3. 

Coueedc a D. Maria da Piedade Alvat·es Taylor o l!!_~lll~tlio 
deixatlo pot· seu pai o Vicc-Ahnirante Jo:io Taylor. 

Hei po1· bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
seguinte Hesolu~~ão da Assembléa Geral : 

Art. 1. • E' autol'izado o Governo para conceder a 
D. l\laria da Pie1latle Alvares Taylor, tilha legitima e 
unica do finado Vice-Almirante João Taylor, o montc
JliO deixado por seu pai, habilitando-se etla na fónna da 
legislação em vigor. 

Art. 2. • .Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Ef'tado, Se

mtlor do lmperio, Presidente do Conselho tle Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazen
da e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte e sete de Agosto de mil oitocentos 
~ctenla e trcs, quinquagesimo segundo da Independen
cia e tio Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Impcrauor. 

Visconde do Rio Branco. 
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Chanccllaria-mllr do Imperio.-Manoel A1btonio D~tarle 
de Azevedo. 

Transitou em 2!1 de Agosto de 1873.-André Auunsto 
de Padua Fleurg. 

Publicado na Secretal'ia de Estado dos Ncgocios ela 
Fazenda em 30 de Agosto de 1873.-José Sereriano da 
Rocha. 

.. ... 
DECRETO N. 23:>0- DE 27 DE AGOSTO DE 1873. 

Concede á ntbliotbcca l"luminense dez loterias para ser apjlli· 
cado o seu product• na acquisição de um eililieio e em apolices 
da divida publica. 

Hei por bem Sancciona•· e Manrlar que se execute a 
seguinte Resolução da Assem!Jléa Geral: · 

Art. J." Ficam coflcedidas ít Hiúliothcca Flumineni:e 
dez loterias, das quaes se extrahirão duas annualmcute, 
devendo o respectivo producto, reunido ao das que já 
foram extrahidas, ser applicado á acquisição de um edi
licio apropriado aos fins desse esta!Jelecimcnto. 

Pa1·agrapho unico. A quantia que sobrar da cons
trucção ou compra do ediflcio será empregada em apo
Jices da divida publica inalienaveis, que, com o mesmo 
sdilicio, reverterão para o Estado, no caso de li<Juidar-se 
a Bibliotheca Fluminense; ficando derogado o art. 2." 
do Decreto n.• 988 de 22 de Setembro de f8'i8. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disp'osições em contrario. 
O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, 

Senador do Imperio, Presidente do Conselho ue Mi
nistros, Ministro e Secretario de Estado fios Negocios 
da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Na
cional, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinle e sete de Agosto de mil oito
centos setenta e tres, quinquagesimo segundo da Inde
pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua A'lagesladc o lmJlerador. 

Visconde do Rio Branco. 
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Chancellaria-mór t.lo lmperio.-.ilfauoel AntonioDwn·te 
de Azevedo. 

Transitou em 29 de Agosto de 1873.- André Au· 
gusto de Padua Flcury. 

Pu!Jiicado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Fazenda em 30 de Agosto de 1~73.- José Screl'iano d(t 
llocfw. 

. .... 
DECRETO N. 23ül -DE 27 DE AGosro DE 1873. 

Aulol'iza a concessão de licen«;a com ordenado ao Chefe de 
Secção da Alfandega de l'crnambuco Pedro Lopes Uodrigucs. 

lbi por bem Sanccionar c l\landar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. L" Fica o Governo autorizado a conceder ao 
Chefe de Secção da Alfandega da Província tle Pemam
huco, {lcdro Lopes Rodrigues, um anno de licença com 
o respectivo ordenado, para tratar de sua sautle onde 
lhel~onvier. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, Se
nador do llllJICrio, Presidente do Con~clho de 1\liuistro~, 
Ministro e Seeretario de Estado tios Nt>~ot:ios tia Fazen
da e Presidente do Tribunal do Tlwsou ro Naeiona I, 
assim o tenlta entendido c faça executar. Palacio do Rio 
:le Janeiro, em vinte e sete tlc Agot'Lodemil oitocentos 
sctPnta e tres, quinquagesimo segundo lLt lndepen
dcncia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magcslade o Imperador. 

Vi6cowle do Rio Branco. 

Chancellaria-mór do Impcrio.-1Uanoel Antonio D11arte 
de A.:roedo. 

Transi I ou em 29 tlc Agosto de l~"i3.- Andrtf Aa
q•t~lo dr Jladua Flcury. 

Publicado na Scnl'laria de Estado dos Negocio~ tia 
Fazenda em 30 de Agosto de 1873. - José Screriano dn 
Rocha. . ....... 
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DEcRETO N. 2;m':!- uE 21 nE AGosro DE IlHa. 

:oncedc á Corupanbia dtl !Iluminação a Gaz da Cidade de Cam
pinas isenção de direitos dos matériacs que imporíar. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
"eguinte Resolução da Asscmbléa Geral: 

Art. t.• E' r~oncetlida it Companhia tle Illuminação 
·1 Gaz da Cidade de Campinas, Provinda ti c S. Paulo, 
isem:ão de direitos de todos os matel'iacs que importa!' 
para a Em preza; fixando o Governo previamente a quan
tidade c qualidade destes objectos. 

Art. 2. • Ficam revogatlas as disposições em con-
t • . rano. 

O Vi~coutle tio lHo Branco, Couselheiro de Est.,do, 
Seuatlot· do lmperio, Presidente do Conselho de Mi
nistros, l\linistro c Secretario de Estado dos Negocias 
da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Na
dona!, assim n tenha entendido e faça executar. l'a
lacio do Hio de Janeiro em vinte c sete de Agosto de 
mil oitocentos setenta e tres, !JUÍIIIJUagcsimo segundo 
tla ludepcJ!IIcneia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Visconrle do llio Branco. 

Cha nn~lla ria- m!lr do lmperio. -Jilanocl Jntnnio /Jrtor · 
lf'. de A :::evcdo. 

Tr·an~itou em ~!J rle Ago.~to de U~7:3.- Allllrr! An
rJtt8to de Prulun Flenry. 

Pn!Jiieado 11a Secretaria de Estado tlos Negocias da Fa
wnda em :.10 de Agosto de 1873.- José Scveriano tla 
Rocha. 
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DECRETO N. ~3;;3- DE 27 DE ACOSTO DE 1873. 

Autoriza o Governo para mandar admittir a exame das ma terias 
do 1. 0 anno medico em qualquer das duas Faculllades do Im
perio ·o ouvinte A lfrrllo Angustn Gama. 

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

Art. l. o E' ~utorizado o Governo para mandar ad
millir a exame das u1a lerias do 1. o anno medico em 
qualquer das duas Faculdades do lmperio o ouvinte Al
fretlo Augm;to Gama, depois de approvado nos dons pre
para torios que lhe faltam. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposi~ões em con· 
irario. 

João Alfredo Corrêa tle Oliveira, do Meu Conselho, 
1\lini~tro c Sccrctal'io de Estado dos Negocios do Impe
rio, assim o tenha enll'ndido e faça executar. Palaeio 
do Rio de Janeiro em vinte e sete de Agosto de mil oi
torentos setenta e tres, quinquagcsimo segundo da In
tlí•prndE•nria ~~do Jmprrio. 

Com a ru brir:~ tle Su:~ l\fngcstad1' o I rnperntlor. 

Jotlo Alfredo C01T1~t dl' Olireira. 

Chnncellaria-múr do T mpcrio .-Mmwel Antonio Duartl' 
dt~ Azevedo. 

Transitou em o i. • de Setembro de 1873.- Andd 
Augusto de Padua Fleury.- Registrado. 

Puhlirado na Secretaria de Estado dos Ncgocios tio 
Imprrio em 2 de Srtembro de 1873.-.Tosé VicNlte.Torge. 
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DECRETO N. 231>~ - DE 27 DE AGOSTO DE 4 873. 

Autoriza o Governo para mandar admitllr á matricula do 1.• 
anno da Faculdade de llledicina do Rio de Janeiro o estudante 
Alft•edo Freitas de Sá. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que s11 r.xrrutr a 
seguintr Resolução da Asscmbléa Geral : 

Art. L o E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir· {t matricula do I," anno da Faculdade de .Medici
na do Hio de Janeir·o o estudante Alfredo Freitas de S:í, 
inflepcntlrntr,mentP do preparatorio que lhe falta, e cujo 
exame prestad antes do acto das matel'ias do mesmo 
:mno. 

Art. 2. o Firam re\'ogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretar·io de Estado dos Negocios do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte c sete de Agosto de mil oito
centos setenta e tres, quinquagesimo segundo da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a ruhl'ica de Sna 1\fagcstade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellar·ia-mt'll' do Imperio.-Afauoel Antonio Dum·te 
de A::etwlo. 

Transitou em o f. • de Setembro tle 1873. -Andt'é Au
gusto de Prtdun Fleury .-Hrgistratlo. 

PuiJI ica1lo na Secretaria de Esta tio 1los Nego,~ios f! o 
Jmperio em 2 de Srteml>ro de 1.87:1.-José Vicente Jorge. 
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DECBETU N. 2:m~ - nE ::!7 nE \GosTo nF. 1873. 

Autoriza o Governo para rna111lar admittir á matr·ieula do 1. 0 anuo 
medico !la Faculdade do Hi11 de Jaueiro o estudante Cornclio 
Augusto Figueira. 

Hei por hem Sanccionar e 1\land:-~r qne ~c cxecutt> a 
seguinte Hesolução Li:l Assembléa Geral: 

Art. 1." E" autorizado o Governo para mandar atl
mittir ú matt·icula do L" anno medico da Faculdade 
do Hio tlr .laneiro o c:;:tudante Cornelio Augusto Fi
g-ncira, inrlPpendentcmente elo rxame tlc geometria que 
devcr:'1 prestar antes do arto das materias 110 mesmo 
anno. 

Art. ':2." fi'inm rcngaclas as disposi<:iies em con
trario. 

João .\lfredo Co!Tt\t de Olireira. do l\Ien Conselho, 
l\liuis tro c St'rrctario de Estado dos :\' egoeios rlo lmperio, 
assim o !culta entendido c faca executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte c sete de Agosto de mil oitocentos 
setenta c tres, quin11Uagcsimo segundo da lndependcncia 
c do Imperio. 

Com a rnhrica d1• Sna l\Iagestatlc o Imperador . 

.Tot7o Alfredo r:orrh1 d1! OI irt•ira. 

Chanccllat·ia-mút· do lmperio.-ilfanoel Antonio Dttal'tt! 
de A.=mwlo. 

T ransi I ou em o 1." de Sete muro de 1873.-.tndré An
flllsto de Padurt Fleul'y.- Registrado. 

Puhlicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
lmptH'io 1'111 ·~de Setembro tlci873.-Jost: l'iceltteJor.qe, 

P~HTt·. I 
,~ 

-.1. 
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DECRETO N. 2:J:it) -DI·: 27 DE AGOSTO DE 1873. 

Autoriza o r.overnn para matHI<H" :ultuil!ir o estntl:tutc Fcli
~iauo Col'lho fln:tt'l.<' a matrirnla do f .0 a uno nwdico ria Fa
•·uld:uh~ dn llio dt• Jaueiro. 

Hei por hem S:wct:ionar e 1\Iandar que ~~~ ex,·wtt> a 
Sl'guinte Ht•solw~:io da AssrutlJll'·a Geral: 

Arl. I." E' aut01·izado o Govemo p:tra manuat· ad
mittir o !'StndaniP Ft•lici:tJtn Crwll10 lluarie ú IJiatrieula 
do 1." anno mt•dico da Fantldade do Biu uc .Janeiro, 
independeutenwnle do 1'\::tt!l!: de geometria, qw) prcs
t.ar[t anlt'S do aclo d:t.'> malr•rias do lll!'~mo anuo, ~r'tHlo
Jhe levado 1'111 ro11L1 p::r:t r·ssa matrinri:l o e~\'tlll:~ de 
ltistoria feito na Esrol:t de• 1\larin!Ja. 

A ri. 2." Firam l'f)Vog·aria~ ;~ s cl Í:·:posic:Gc:.; t'lll t'Oll· 
trariG . 

.Jo:Io Alfr!'do Corrêa tle Oliveira, do Mel! Conselho, 
l\Iinislro e Ser reta rio tle ~~~lado diL.; Negocios do Iuqwrio, 
as~im o tenha rntendi!lo e f:1ca executar. Palaeio do Rio 
ele Ja11eiro em Yinln (' sclt• de~ Agosto de mil oi!o:·entos 
scl.e~lll:t e tl'('S, fJUiuquagcsimo segundo da ludnpc!lllcw:i1 
e do lmperio. 

f:•Jm a ruiJrira .,,_.Sua JUagcslade o Imperador . 

.TOiio Alfredo Corn;a de Oliveim. 

Chancell:11 i:t-m~·:r do Irnpt•rio.-Manoel Anionio Duarte 
dl' A:::evedo. 

'i'r:lll''ilull Clll o i. o J,: ~.·lr'Ht 1 li'O de :g7:-J.- An:!r/ 
AII!JIISlo d1! l'adna Fll'lll'!f.- Ht•gislt:ldo. 

Publicado na Sen-da ria de Estado dos Negocio;; do 
Jni]Wl'io em t dt' Setembro tle l87:1.-Joslf Viceute Jol'(fl'. 
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DEClmTO N. 2307- DE 27 DE AGOSTO DE 1873. 

Ar:Loriza o Goycmu para nJamlar :Hi'llittit· a exame das mate
rias do 1. 0 auno mcdieo ua Faculdade ·'u Ilio de Janeiro o 
e~luda.;;te Frandseo Ferreira de 1\Iacc• 

liPi pot· IJr~m Sanecionar c M:mtlar que se ex~cutc a 
seguiHir· Hr•solw:ã•> da Asscmblüa Geral: 

Art. 1. o E' antoriz~do o Governo para mandar admit
lir a 1'\allH' das ma terias do 1." anno medico na Facul
dade do Hio de Janeiro o estudanlt\ Francisco Ferreira 
ti•_• :\laccdo, dcpoi~ df' mostrar-se ltalJilitado nos exames 
de lti~lnt·ia c gconwlria. 

Arl. 2." Ficam 1'!\Vog·adas a~ disposiçõrs cm con
tr:tr i o. 

João J\ll':·cdo Cor1·t~:t dt• Olivt•ir:J, do Meu Con~elho, 
Mi11istro ,. S:·c.rPlario de Estarlo dos Nogocios do Jmpe
rio, assi111 o tr-nha l'nlr•JHiido c faça executar. Palacio 
do Hio ti•• .)allf'Íro em vintn r• !'rtc de Agosto de mil 
oitor·culu:; selt·Hla e lr('s, rtuinqnagcsimo Sl\gundo da 
Intlepcntlr nci:.~ I' do fmperio. 

Com :\ rllltrie~r t!t' Su:t ~l:tgcsladr•. o llllftOr:ldor. 

Jo(io Al{iwlo C01·1'1:a de OliL'l'ÍI'tf.. 

ChaJH.:e! lal'ia -mú1· do Im pct· i u.-Jllanocl Antonio Duarte 
de A:er1'rfo. 

Ti·:l~tsi I ou <'111 o 1." de Setnmbro de !873.-André 
An!]usto r! e Parlnrt Fleury .- Hcgis tl'ado. 

Pliltlir·:u!o 11:1 Sccrl'laria llc Estado dos Negocios do 
lmpr·riP ~~m :! <k ~~dcllllwo d1\ u-n:J. - Josd Vicente 
.IO/'fll'. 

~-:-1 ~·-,r-,~ : 
~ <:(~ \\\ t, > 1 i I 

-· .. ,_ 
> 

. ;I 
i 

i' ' ~· -Gc -~ 
·<:;,,:: o E 1- u r ,. ul'- .... ,;·· 

~-~..:...:.----~ 



.\CTO~ llü I'UllLI\ 

DECRETO N. 235S- DE 27 DE AGOSTO DE 1S73. 

,\utoriza o Govet'llo para mandar a!lmiltit· á matt'icnla !lo f ,o anuo 
da Escola lic i\lc!licina ria Cllrle o aluntHO ouYinle Frandsco 
de Paula Yalladat·es. 

Hei pot· IJem Sanr~eionar c Mandar que se execute a 
seguinte Hesolução da Assemhll~a Geral : 

Art. 1. o K autorizado o Governo para mandar admit
tit· á matricula do f. o anno da Escola de l\lelliciua dé!. 
Côrtn o alumno ouvinte Franeisco de Paula Valladares, 
que tlevnrú mostrar-se habilitado no exame <In ltis
toria ante' tle pt·cstar o 1las materias do referido 
auno. 

At· t. ~." Fieam revogadas as d isposir:(:ic,; em con
trario. 

João Alfredo Corn\t de Oliveira, do l\leu Couselllo, 
J\linistro c Secretario de Estado dos Neg-ocios tio lmpe
rio, assim o tenha cn tendido e faça executa r. Palacio 
do Rio de Janeiro em vintcesctcdcAgostode mil oito
ren tos scten ta c trcs, quinquagesimo segundo da Indc
pcudencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestauc o Imperador . 

. /olio Alfredo Cot·rêr~ de Ofincirrr. 

Chancdlaria -m\•r do lmper io.-:lfanoel Antonio Dtutrle 
de A;cL·edo. 

Transitou rm o L o de Setembro de 1873.-Anrlré Au
gusto de Padua Flenry. -Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de E~tado dog Negocias do 
lmperio em 2 de Sctemhro de 1873.-Josi Vicente Jorgr. 

___ .,..._ 



tEt.ólSL.\Tll O. 293 

DECRETO N. 23!'j9- DE 27 DE AGOSTO DE 1873. 

Autoriza o G•lvcrno para Juand:~r arlmittir GJspar José Ferreira 
Lopes i• matricula do 1.• anuo mcclico na Faculdade do nio 
tle hneiJ•o. 

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

Art. t.• E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir Ga~par José Ferreira Lopes á matrieula rio pri
meiro anno medico na Facnldadn do Rio de Janeiro, 
imlependentt~Jnrnl.e elo exame tlc lllathematicas, IJHtl 

prestarú antes do acto das matPrias do mesmo anno. 
Art. ':!." Ficam rerogatlas as d isposit;ões em con

trario . 
. João Alrrl'rlo Corr.~a tle OI i ,-eira, tlo Meu Conselho, 

Ministro c Seaetario de Estado dos Negocias do Im
pcrio, a~sim o tenha entendido c faça execut:~r. Pa
lacio do Rio de Janeiro nm rintc e sete de Agosto de 
mil oitocentos setenta e trcs, quinqnagesimo segundo 
da Indepen:Jcncia c do Imperio. 

Com a rubril'a de Sua l\lagcstadc o Imperador . 

. João Alfredo Corrêlt tlt• Ulivcira. 

Chaneellaria-mór do lmperio.-,lJanoclAntonio Duar·lt! 
de Azevedo. 

Transitou em o L • de Setembro de !873.-André Au
gusto de Padna Fleury.- Hpg-istratlo. 

Publicatlo na Secre~aria de E~tado rios Negocios do 
lmperio em 2 de Selcmhro de 1873.-Josd Vicente Jorgt>. 

·---



291 ACTOS lHI rOIJlcn 

DECH.ETO N. :!360- DE ~7 DE AGOSTO DE 187:1. 

Autoriza o Covcrno para mau dar adtuillit· á matricula do1. 0 anno 
medico tia Famldadc :lo 1\io rle .Janeiro o estudautc GnillJcrme 
llcurirftte Yicira tia Cunha. 

HPi por hrm Sanceionar c Mandar tJUC St~ execute a 
seguinte Hesolução da AssemiJJ(~a Geral: 

Art. Lo E' autorizado o Govemo para mandar ad
millir á malriwla rio i. 0 armo medico da Facnlth11ledo 
Hio de Janeiro o cslutlante Guil!Jcrme Ht~nrique Vieira 
da Cunlw, que drYet·;"t mostrar-se prcviamenie ltahili-
1atln no e\:1111e dt~ g,·o~raphia antes de prestar o <las Jlla, 
LPrias du me~mo anuo. 

Art. ~to Ficam revogadas as disposições em con
trario . 

.João Alfredo Corrê:! de Oliveira, do l\lt•ll Consrllto. 
l\Iini:;tro P St•rTetario dr E~!:ulo dos Nt•.c:·oeios do lm..: 
ptTio, assim otenl!a enlt•ntlitlopfaça t•xcrnlar. Palario 
do llio de ,lanciro tHII YÍilln n sdn de Ag·nsto de mil 
oilot·rHitB sclonta c Ire,;, quiJHJttagt·~imo seg·undo da 
I ntleprndencia r do J mperio. 

Com a rubrica llt~ Sua .Mage~lade o Imperador. 

Jolio Alfredo CotTért de Oliveira. 

Chancellaria -múr tlo J mperio .-Alanocl Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transilou t'IIIO l."deSl'lembr·o d~ 1873.- AndréAn
gnsto de Padua Flenry .-Begi~trado. 

Publicado na Senel:tria t[,. Eslat!o do,; \lt·~~orin~ do 
llll)Wl"Ífl 1'111 ':!de s,•lf'lllllro d(' Hií:).---Jo"; Fiet;l/}1' .TOI"!fi'. 



L Et;JSLATI\'0. 2!)5 

DECBETO N. 2:l!)l -DE 27 DE AGOSTO DE i873. 

Autoriza o Gon~rno para mawlat· arlrni!lit· ;"t matri('ufa do pri
meiro auuo lllt)dico da Faculda:le do llio tle Janeiro o estu• 
dali\{~ l~uillwnut• 1\ihci!'o dos Guim:u·üps Peixoto. 

Hei por lwm Sancdonar c 1\lanilar que se execute a 
~1''.\llillte J:t:solur;Ju tla Assembll·a neral: 

,\r l. I . " E' a u lo r izado o Gove nw 11a r a mandar admi t
I ir ú n1atricula Llo prilllt'iro a uno medico da Faculdade 
do Hio de .Janeiro u estudantn Guilherme Ribeiro dos 
Guimarãt:s Peixoto, qtw ilever:'t n~oslrar-~e habilitado 
11us t·xal!li'S tli: llistor!a 1: !.;eo:-~Taplti~~ autes de prestar o 
d~ts llla!eri:t.' do t!l\'S:n·. :t!lllO. 

Arl. 2." Ji'i,·:un rc\'ogatlas as disposições em con
lrar in . 

.Jo:lo :\lf't·• tlo Cotrt\l dl' Oliveira, tio '\Ien Con.q~Jho, 
1\liuislro L1 Secret:triu tle Estado dos Negoeios do Impe
riu, assim o lenha entendido e faca executar. Palacio 
do Hio d Janeiro em vinte n sete dé Agosto de mil oito
centos sett•nta ~~ Lrr•s, quiwruagesimo ~egnndo tia lrlilt'
pcntlencia ,, do InqJCrio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Chanl't•lltria-m,·n· d'1 Impt·rio. 
íilltll'lt' de A::l'rl'do. 

1Uanocl Antonio 

T:·a:1-:i to11 <'!il o l." dt.1 Scl•:1n1Jro de 187:L- André 
A~t:Jnslo 1it' Pa:lun Flenry.- Pto'-\istra:Jo. 

Pulllicado na Set:rl~!aria de E~tatlo dos Nt•g-ocin.;; tlo 
lmperio e.a 2 de Sclcmht·o de 187:1. - José Vicente 
.for (li'. 

---



\CTO:' 1111 l'tlDEH 

DECHETU N. 2:162- DE ':!.7 DE Al.OOSTO DE 1873 . 

• \uturiza o Gu\·enw )Jal'a mandar aclmittir a exame das materias 
do primeiro anuo meclico em qualquer das duas Facu Idades 
do Imperio, o ouvinte do mesmo anno, João de Souza Soares. 

Hei por lwm Sanccionar e l\Iandar que sr. exern te a 
~rguinte Resolução da Asscmbléa Geral : 

Art. Lo E' autorizado o Governo para mandar admit
lir a exame dos materias do primeiro anuo medico em 
qualquer das tina::; Faculclades do Imperio, o ouvinte do 
me::;rno anno • .João de Souza Soares, depois de appro
ndo em philosopllia, unico preparatorio que lhe falta. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa tlc Oliveira, do l\Ieu Conselho, 
1\Iinistro e Secretario de Estado dos Neg-ocio~ do lmpc
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de .Janeiro em vinte e sete de Ag-osto de mil 
oitocentos setenta c tres, quinquagesimo segundo da In
dependcneia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador . 

.Toâ:o Af{redo Corn:a de Oliveim. 

Chancellaria-mór do Imperio. - lllanoel Antonio 
DttaTfe de Azevedo. 

Transitou em o 1. o ele SPLemhro de 1873. - Andni 
.Au,qnsto de Padua Fleury .-Hegistratlo. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio rm 2 de Setembro d1• 187:1. - .losl Vicente 
.Torge. 



l.EGISLATI\'0, 

DECRETO N. 2363 - or. 27 or. AGOSTO I>E 18i3. 

Autoriza o Govrrno para manrlar allmitlir á matricula do 1. o 

anno do eurso pharmaceutico da Faculdade do Rio de Janeiro 
o estudante Joa![uim Vicente Lopes de Oliveira. 

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

Art. L" E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir á mati'Ícula do t. • anno do curso pharmaceutíco 
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeit·o o estudante 
Joaquim Vicente Lopes de Olíveit·a, independentemente 
do exame (le geometria, que prestará antes do acto das 
ma tel'ias do mesmo a nno. 

Art. 2. e Ficam reyogadas as disposit:ões em con
trario. 

João Alfre,Jo Corr~a dn Oliveira, do Meu Conselho, 
)finistro c Secretar·io de Estado dos Negocios do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeim em vinte e sete de Agosto de mil oitocen
tos setenta e tres, quinquagesimo segundo da lndepen
dencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

.João Alfredo Corda de OliNim. 

Cha ncellaria·múr· do lmperio.-Manoel An'onio Duarte 
de A::,el'edo. 

Transitou em o t.• de Setembro de l81J.-André Au· 
gu~to de Padua Fle:ury. -Registrado. · 

Puhlicaclo na Secretaria de Estado dos Negocios do Jm .. 
per i o em 2 de Setembro de 1873.- José Vice:r.te Jorge. 

1•.\RTK !. 3S 



298 Af:TO:; DO PODEI1 

DECRETO N. 2:JO~ - DE 27 bE AGOSTO DE 1873. 

Autoriza o Governo para mandar admittlr á matricula do 1." 
amao do ('Urso pharmaccutico da Faculdade de J\lcdicina do 
Rio de Janeiao o estudante José Augusto Pereira de Castro. 

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

Art. :1. • E' autol'izatlo o Governo para mandar admi t
tir á matricula do i. u anno do curso pharmaceutico da 
Faculdade de Medicina do lUo de Janeiro o estudante 
José Augusto Pereira de Castro, que deverá mostrar-se 
habilitado no exame de geometria antes de prestar o 
das materias do mesmo anno. 

Ar:t. 2." Ficam revogadas as disposições em con
tr·ario. 
. João Alfredo Corrêa de Oliveil·a, do 1\leu Conilelho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Impe
rio, assim o tenha entendido e fê•Ça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e sete de Aguslo de mil oito
centos setenta e tres, quinquagesimo segundo da ln
dependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Olireim. 

· · Chancellaria•mór do Jmperio.-:ilfanoel Antonio Duarte 
ele Azevedo. 

•rransitou em o t. o de Setembro de 1873. -André 
Augnsto de Padua Fleury .-Registrado. 

· Publicado na Secretaria de Estado dos Negocio!'\ do 
Jmperio em 2 de Setembro de !873.-José Vicente Jm·ge . 

....... 
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DECRETO N. 2365- DE 27 DE AGLSTO DE 1873. 

Aul!n'i7a o (ioverno para mandar admUlir á matricula ffo i. • 
anno medico da Faculdade do Rio de Janeiro o csLuclaote 
José Carlos Ferreira Pires. 

Hei por hem Sanccionar e 1\landar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Get·al: 

Art. t.. o E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir á matricula do primeiro anno medico da Facul
dade do Rio de Janeiro o estudante Josó C:.rlosFerreira 
Piref;, que antes do exame das ma lerias do mesmo anno 
rlevrrá mostrar-se habilitado no prcparatot·io que lhe 
falta. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conse
lho, 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa"'! 
lacio do Rio de Janeiro em vinte e sete de Agosto de mil 
oitocentos setenta c tres, quinquagesimo segundo da. 
Independencia c do lmperio. 

Com a ruurica de Sua Magcstade o Imperado!'. 

João Alfredo Corrêa de Olit•eira. 

Chaneellaria-múrdo lrnperio. -Manoel Antonio Duat·te 
tlc J1::cL·edo. 

Transitou em o L • de Setembro de 1813.-André Au
gu.~to dn PadM Fleury.-Hegistrado. 

l'ul!lic:ulo na Scerf'laria de Estado dos Negoeios do 
lmpcrio em2 de l:ietrmbro de 1873.-José ViccnteJorae. 



.\CTOS bO PODEI\ 

DECRETO N. 2366 - DE 27 DE AGOSTO DE 187:1. 

Autlltiza o Governo r•:u·a ntantl:u· admlllir á matricula tlu t." 
anno medico ua Faculdade do lHo de Janeiro o alumno 
ouviule José Luiz Alves de A1·aujo Dias. 

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

Art. 1. o E' autorizado o Governo para mandar ad
mi ttir á matricula do L • anno medic:o na Faculdade do 
Rio de Janeiro o alumno ouvinte José Luiz Alves de 
Araujo Dia~. sendo este obrigado a mostrar-se habili
tado no exame dn historia antes de prest.ar o das mate
rias do mesmo armo. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do l\feu Conse
lho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, as~im o tenha cntenclido c faç.a executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e sete de Agosto de mil 
oitocentos setenta e tres, cJuinquagesimo srguntlo da 
lndcpendencia e do Jmperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Impcrauor. 

fJoão Alfredo Correa de Oliveim. 

Chancellaria-mór do lmperio.-Manoel Antonio Duarte 
tle Azetedo. 

Transitou em o l." de SeLcmlH'o de 1873. -AJUlnf Au
qusto de Padua Fli'III'!J .-Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos ~l'g-orios do 
lm per i o em ~ rle Setembro de 187'J. -José Vir:cÍttc Jorge. 



LEGISLA'fll" O. 3~H 

DECRETO N. 2:JG7- DE 27 DE AGOSTO DE 1873. 

Autoriza o Governo para mandar admiLLi1· a exame das mate· 
rias do t .• anuo pha1·maceutico da Faculdade de Medicina tio 
nio de Janeim o atum no Luiz Torrcsão Campos. 

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

Art. 1. o E' autot·izado o Governo para mandar ad
mittir a exame das materias do L" anno phanna
ccutiro da Faculdade de Medicina do Rio de .. ,mciro o 
alumuo Luiz ToJTesão Campos, depois de :~pprovado 
em geometria, unico prcpuatorio qug lhe falta. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em cun
tnrio. 

João Alfredo Corrl·a de Oliveira, Jo 1\leu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estauo dos Negocios do lm
perio, assim o trnha entendido e faça executar. Pa
lado do Rio de Janeiro em vinte c sete de Agosto de 
mil oitoc~ntos setenta c trcs, quiuquagc:;imo ~cgundo 
da lndcpendencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador . 

.João Al{redo Col'l'étt de Uliveira. 

Chancellaria- múr do lmperio.-Manoel Antanio Duarte 
de A :;evcdn. 

Transitou em o L" de Setembro de HI/3.-Andnf 
Augnsto de Padua Flcury. -Hegistratlo 

Pultlit:ado na Secretaria tlc Estado dos ~egocios do 
fmpcrio em ::! de Setembro tlc t8í:J. - Jo~;é Viccnt~ 
Jorgr:. 



.\f.TOS DO I'CDER 

DECRETO N. 2368- DE 27 DE .\GOSTO DE 1873. 

Autoriza. o Governo para mandar admilLit' á matricula do 1." 
annu medico da Faculdade do Rio de Janeiro o estudante 
!llanocl Antonio de llloraes Juniot·. 

Hei por bem Sanccionar c l\landar quo se execute 
a seguinte Resolução da Assembléa Geral : 

Art. L • E' autorizado o Governo para mandar atl
mittir á matricula do 1." anno mcrticodaFanlld~do 
do Rio de Jaueiro o estudante 1\lanocl Antonio do 1\ln
raes Junior, indPpondontementc do exame de historia, 
que deverá presl.ar antes do a c to das ma terias do mesmo 
anno. 

Art. ~. • Ficam rcvogatlas as Jisposições em rou
trario. 

João A lfreuo Corrêa de OI iveira, elo !\leu Conselho, 
Ministro e Seeretario de Eslatto dos Negocios do lrn
perio, assim o tenha entendido c faça executar. Pala
do do Rio tle Janeiro em vinte c sete tle A~osto de 
mil oitocentos setenta e trcs, quinqu:~gesimo segunt}o 
da lndependencia e do lmpet·io. 

Com a rubrica dt~ Sua Magcsladc o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Im perio.-.ilfwwl 1lntoaio Dttarte 
de Azevedo. 

Tr.msi lnn !'In o l." <lc Selem hro tle 1873 .-André A.tt
r;u~to de l'adwt Flcurv.- He;jislrado. 

l'uh~ica<lo na Se·'l'elaria tle Eslatlo tlus Nt·~twin~ tio 
Impeno em ::! dt· ~elembro de 1873.- Jo~é Vice/l/c 
./o,·qt:. 



UGISLATl\'1\. 

DECRETO N. c:!369- D~ i7 DE AGOSTO DE 187J. 

Anl•wiza o Govet•no para man1lar aJmiltir á matricula do f.• 
auno pharmaceutlco tla Facultlatle de Medicina do Rio de 
Janeiro u eslUdantc l\lanocl Anlonio Rodrigues Silva. 

Hei por bem Sanccion:.r e Mandar que se execute 
a f:eguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. L" E' autorizado o Governo pat·a manduatl
millil' á matricula do L• anno pharma.;euticoda Fa
culdade rte Medicina do Rio de Janeit·o o estudante 
Manoel Antonio Rodrigues Silva, independentemente 
do exame de geometria, que prestará antes do acto 
1h,;; materias do mesmo auno. 

Art. 2. • Ficam revogadas as uisposições em con-
1 r:1rio. 

João Atrrrdo Corrr.a de Oliveira, do l\leu Conselho 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Im: 
pel'io, a~si m o tenha entendido e faça executa r. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e sete ue Agosto IIH 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
tla Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica 1le Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corn1a dr Olireira. 

Chancellarla-m6r do tmpcrio.-MmiOf'l Antonio DuartP 
de A zeverfo. 

Transitou t'm o 1." de Setembro de 18i3. -André 
Augusto de Padttn Fleury.- RPgistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
Impetio em 2 lle Setembro de 1873.-José Vicente 
Jorgf'. 

. .......... -



\CTO~ no I'OfiER 

BECHETO ~. 9:3 70 - DI!: 27 »E .t,r.osro D& i8i3 .• 

Auto1'ila o Governo p:t1·a mamlal' admittir a exame do 1. 0 :mno 
tia Facnhlad•~ de l\lcdicina dn 1\io de Janeiro o estudante 
Marco tino Jo;;é de Souza, depois •tue prestar o exame do pre
pa ratorio qne lhe falta. 

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

Art. 1. o E' autorizado o Governo para mandar ad
millit· a exame do Lo anno da Faculdade de }ledicina 
do Rio de Janeiro o estudante l\larcolino José de Souza, 
depois fJlte prestar o exam'l do preparatorio que lhe 
falta. 

Arl. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alf1·cdo Corrt~a tle Oliveira, do l\leu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do lm
Perio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e sete de Agosto de mil oi
tocentos setenta c tt·es, quinquagesimo segundo da ln
depcndencia e do lmperio. 

Com a rubt·ica de Sua Magestadc o Imperador. 

Joiio Alfredo Corrêa de Olireira. 

f!hancellari~- rnt'!r tlo I mpcrio.- .Mauoel Antonio Dnarte 
dt• A:ct•edo. 

Transitou em o 1. o de Setembro de 1873.-Antlré Au
fJII~lo rle l'lllflt" Fleury .-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em ~ de Srtrmbro de 1873.- Jo~é Vicente. 
Jorge. 

·····-



LEt;J·;J.ATII O. 

DECBETO N. 23ii- DE 2i DE AGOSTO DE 18i3. 

Auloriz:~ o l;ov<•rno p:~ra ma1ular a1jmillir á malricula do 1. 0 

anno 1!:1 F:H'nldadt) de Medicina <lo Hio de .Janeiro o cslu
danle HIJ•lolplw lll~Bvcuulo Gar11icr. 

llci por hem S111ccinnar ~~ l\l:m1br que se execute a 
scgninll' Hesoluçiio da Assemhléa Geral: 

Art. 1." E' autorizado o Governo para mnndar all
millir :'1 matricula do L" anuo 1la Facnl<b<le de Medi
rina do llio de Janeiro o estudante Hodolpllo Benvenuto 
Garnicr, alnmno matricnlado no :l." anno do curso 
pllarmacenlico da mesma Faculdade, o qual posl<•rior
mente prcstarú 1~xamc Jus prel1.11'atorios que lhe faltam. 

Art. 2." Ficam revogallas as disposições em con
tnrio . 

.Torro Alf;·pdo Corrôa 1ln Olivl•ira, do l\I<)ll Consnlho, 
Ministro~~ S<)l:l't~tario de Esta1lo !los N1~go1:ios do Irnpe
rio, :-~ssim o trnha entendido n faca cxt·cutar. Pal:1cio 
do llio tlc .Janeiro em vinte c sete de Agosto tle mil oito
centos s1~tcnta c tres, quiJHfUagcsimo segundo da Indc
peudencia e Llo lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\IagestaLle o Jmpcr:Jdor. 

Joilo Alfredo Corrêa de Olirára. 

Chanccllaria-mót' Llo Impcrio.-11/anocl "1ntonio Duarte 
de A:cvcdo. 

Tansitou em o Lo 1lc Srtcmhro de iBi3.-André An
gnsto de Jladnn Flcury. -llcgístrado. 

Puhli1·ado na Secretaria de Eslarlo dos Ncg-ocios do 
Jmperio em 2 de S1•temhro de IH73.-José Vicc11ll' 
.!urq~. 



::o r; \CTOi' no PODER 

DECHETO N. 2372 - DE 27 DE AGOSTO DE 1873. 

ft.utr,riza o Governo para mandar admilti•· a exame das ma terias 
do 1.0 anuo da Facullladc 1lc i\lcdiciua do IUo tlc Janeiro o 
cstudautc Emílio Luiz Hollrigucs Horta. 

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

Art. 1. o E' autorizado o Governo para m:mdar au
mittir a exame das ma terias do 4. o anno da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro o estudante ouvinte Emi-
1 i o Luiz Ro1l rigucs Horta, logo depois ljUe clle fizer a c to 
do3."anno. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfrcrlo Conêa de Oliveira, do 1\lcu Conselho, 
1\linistro c Secretario de Estado dos Negocios do Impc
rio. assim o tenha en temlido c faca executar. P:: la cio 
do Rio de Janeiro em vinte e sete de Agosto de mil oito
centos setenta c trcs, quinquagesimo segundo da Imlc
pendcncia c do Imperio. 

Com a rubrica ele Sua l\lagestadc o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mõr do Imperio. -Manoel Antonio Duarte 
de Azenedo. 

Transitou em o !.0 de Setembro de 1873.-André Au
gusto de Padna Flew·u.-Hegistrado. 

Publ icatlo na Sccret:~ria de Estado dos Ncgocios do 
lmpcrio em 2 de SclcmiJro tle 1873.-José ricente 
Jorge. 

--



I.EGISLATI\'11, :!07 

DECRETO N. 23i3 -DE 2i DE AGOSTO DE 18i3. 

Autoriza o Gnvemo para maJH!ar admiltir a exame tio 1.0 anuo 
mctlico da l~a.,uldatle tio llio de Janeiro o estudante Ildefonso 
da Silveira Vianna. 

Hei por hem Smccionar c .Mandar que se execute :s. 
seguinte Hesolução da Assemblúa Geral: 

"\ri. 1. 0 E' autorizado o Governo para mandar a(lmit
tir a exalllt) do 1." anno medico da Faculdade do lHo de 
Janeiro o estudante lldefonso da Silveira Vianna, que 
dever;'t mos I rar-sc previamente hallilii~H.lo no exame de 
fra!l(:ez ;· aceitamlo-se-lhe corno vúlidos para matricula 
os exames de in.glcz c historia que prestou ua Escola de 
l\Iarinha. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

Joã0 Alfrrtlo Corn\a tlc Oliveira, rlo Meu Conselho, 
.Ministro c S(•cretario de Estado dos Ncgocius do Im
Jlerio, assim o tenha entendido e faça executar. l'alacio 
Jo Hio de .Janeiro em vinte c sete ue Agosto de mil oi
tocentos setenta c tres, quinquagesimo segundo tia In
tlepeudencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

C!Jancellaria-mór do lmpcrio.-llfanorl Antonio Dtwr
ll' de A::r'lll'tio. 

Transitou em o L" !lcSclcmhro ele :1.813.-Jlndré An
gnsto de l'arlllft Fll'nry. -llegis trnuo. 

Puh1ic~rlo na Ser:rct:~ria d,~ Estarlo do~ Nr!!ocios do Im
pcrio ctn ':l de Sctcmhrp<J:W 1873.- .José Vicente Jorge. 
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\t TOS llll POIIE!1 

DECHETO N. 23/í,- llE 27 DE AGOSTO DE 1873. 

A11toríza o G:•vcrno para ma111lar atlmillir a •2x:~mc tias ma
terias tio :!." anuo metlieo tia Facultlatle tio llio de Janeil'll 
o alumuo .loaquitn Autonio llulla. 

Hei por lwm Sanccionar c Mandar que se execute a se
guinte Hesultl(;ão lia Assembléa Geral: 

Art. 1.." E' autorizado o Governo para rnan1lar rulmit
tir a exame das matcrias do 2." anno me1lico da Facul
d:ule 1lo Hio de Janeiro o alumno Joaquim Antonio Du
tra, depois que este obtiver approvação nas ma terias do 
1." anno IJUe jú frequentou. 

Art. 2." F'icam rcvoga1las as disposições em con
trario . 

.João Alfrctlo Corrt1a de Olivcir:~, do l\Icu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Im
I•erio, a~sim o tenha entcnllhlo e faça executar. Pala
cio do Hio de Janeiro em vinte c sete de Agosto de mil 
oitocentos ,:e tenta c tres, quim{uage5imo segundo da In
depcmlencia c do Impcrio. 

Com a rubrica •le Sua l\hgcslatlc o Imperador . 

./o f o Al(rerlo Con ea de U/iueira. 

Clwnf't•lhria-múr do Imperio.-11/anocl iilttan·o Duarte 
dt: A::r'l'cdo. 

Transitou t•rn o 1." dt) Setembro rlc 181::.-An•lré _,tn
rJn,to de l'udwt Flr·w·y.-lh·g-istrallu. 

Publicado na St'ITL'laria tlP Est:11lo dos Nt•.!.!:rwio;; do 
lttl['erin t'lll ~ dt• Se!t•ml,ro de t-.;7:1. -Josú Vicente Jur:J''· 



LEf:tSL.\TIVO. 30\) 

DEC!lETÜ N. 237;)- DE 27 DE AGOSTO DE 187:1. 

Autoriza o Governo para matular atlmittir o estudante Luiz 
Firmino tle CaJ·v:-tlho a exame das lllaLel'ias do 2.0 e 3. 0 atmos 
da Faeuldatle de 1\lelliciua do llio de Janeiro. 

Hni por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
seguinte Ht~solnção da Assembléa Geral: 

Art. L" E' autorizado o Governo para mandar ad
mitlir o eslntlante Luiz Firmino de Carv<JlltO: 1. o a 
exame das materias do 2. o anuo medico da Faculdade 
elo Rio de Janeiro, provar,do frequencia como ouvinte ; 
't." a exame das ma terias do 3. o anno, com a mesma 
cond iç;!u, uo caso de ter sido approvado no referido 
2." anuo. 

Art. 2." Ficam revogadas a;; disposições em con
trario . 

.Jo:to AJrredo CorrC:a do Oliveira, do Mrm Conselho, 
l\liuislro c Secretario de Estado dos Nugocios do Inqw
rio, assim o tenha entendido c faça executar. Palat:io 
do llio de .Janci r o em v in te e se te de Agosto Llc mi I o i to
cmtl(Js sctpnta c trcs, tjuinquagesimo segundo da lndc
l'emlcncia c do lmpcrio. 

Com a rubrica tle Sua l\lagestallc o Imperador • 

.lo1lO Alfredo Corrêa de Olireira. 

Chanrl'llaria-mór do Impcrio. -JJfrtnGcl Antonio Duarte 
de A::ereJo. 

Tr:'''~ito11 0111 o L" tlt: SP!cmhro de 1H7:1.-Anrlnf An
gn-;tu de l'tt'lwt Fleul'y.-llegislrado. 

Pnhlir:allo na Secretaria de EslaLlo do!' Ncr.wcios Llo 
IIW'l'lÍ'' tlll '2l!r Setembro tk 107:1.-.lusi!Viceittc Jorqe. 



:H o -\!:TOS IHl I'OJJEII 

DECRETO N. 2371i- DE 27 DE AGOSTO DE 1873. 

Autoriza o c;ovl'nto a m:uular eonsifl<•rar vitlitlo para os ell't'itos 
do lle~;n:tn Legislalivo n.o 21\10 tle 2\1 de lllar~·o de 187:.1, o 
exame de historia, frito em1871 na Escola de lllariuha pelo 
estudante llubcm Julio Tavares. 

Hei por bem Sanccionar e l\landar que se execute a 
sPguinte Resolução da Assemhléa Geral: 

Art. 1. o E' autorizado o Governo a mandar consi
derar vúliuo para os cll'eitos uo Decreto Le.gislativo 
n." 21!}0 <le 2\J de 1\larço de 187:~ o exame de historia, 
feito em 1871 na Escola do .Marinha pelo estudante 
Hubem Julio Tavares. 

Ar I. 2." Ficun revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfre<lo Corrt·a de Oliveira, do 1\leu Conselho, 
1\linistro e S<·cr<'Lario dn Estado dos Negoeios do Im~w
rio, a;;sim o tc11iJa enlellllido e faça ex.e<:utar. Palacio 
do Hio dv .Janeiro e11t rinte e sete JeAg·osto de mil oito
<:<•ntos snL<'Illa n tres, quinquagesimo segundo da Inde
pcmleneia e do Iuqwriu. 

Com a ruiJriea de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

Joilo Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-múr do lmperio.-Manoel Antonio Duarte 
dl' iL::cretlo. 

Transitou mn o L" de Setrmhro de 181:3.-André Au
gusto tlt' Prtdtw Fh•trl'!f. -llegislrado. 

PuhlicaLio na Secretaria <ln Esta<lo·tlos Nt•g-oc·ios do 
1 til JH'l'io em ::! Llt· SelcwiJro de 1873. -José VicPnlr Jorge. 



I.IWISL.\ l'IVO. 

DECP.ETO N. 2377- DE 27 DE AGQSTO DE 1873. 

l'i\a em ií:2008000 os vencimento> 1lo Thesoureiro da filma. C:a
utara Municipal da C<•rtc, em 2:000HOOO os do Fiel do mesmo, c 
equipara os vencimeutos dos t,os Olliciacs da Contadoria aos 
dos 1. o, Otliciaes da Secretaria da mesma Camara. 

Hei por bllm Sanccionar e :Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Gcrnl: 

Art. L" São npprovadas as sc.r.ruintcs dnlibcrações da 
Illma. Cnmara 1\lunicipal rb Côrte: 1." fixando em 
1'i:200~ os vcneimentos do Thesourciro, c ern 2:0008 os 
do n·spectivo Fiel; 2." equipnrnndo os vencimentos dos 
:L o• Ollil:i;~es dn Con tadol'ia aos dos 1. o• Oll1eines da Se
cretaria da mesma Camara. 

Art. 2." Ficam revogatlas as disposições em con
trario. 

O Dr . .T0ão Alfredo Corrêa de Oliveira, do 1\Jpu Con
selho, l\Iinisll·o c Secretario de Estado dos Negocios uo 
Impcrio, assim o tl~nha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro P,lll vinte e sete de Agosto de 
mi I oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da Indepenuencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

Joâ:o Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mrír do Imperio.-Jifanocl Antonio num·tc 
àe Azevedo. 

Transitou em 30 de Agosto de 1873.-Aniré Augusto 
de Padua Fleury.-Hegistrado. 

PulJ!icado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Tmpcrio em o 1. • de Setembro de 1.873 .-José Vicente 
Jorya. 



DEC!1ETO N. 2:lí8 -DE 27 DE Al;osTo DE 18í3. 

Approva a pi'nsão eonl'l'ilifl~. :1 n. :\l:1ria Lcopol1lina !los 
Santos .lohilll. 

Hei J10r hem Sanr,cionar c l\Ian1lar que se execute a 
Hc:-wlw:5o ~cguintc Lia Asscmhléa Geral: 

Art .. I. o E' appron1la a pensão de 30,~000 mens~ws, 
rnncerlid:1 pnr lkiT<'lo d1· 27 d1~ Ahril de 11-11~. Sl'll1 pre
jllizo rlollli'ÍO solrln, f[llC 1111· 1'0111Jlf1lir, ,, n.l\laria Leo
]10 ld in:1 rl11~ ~an !o.~ Johi m, "i 11 v a uo C·111i tão I." C i rnrgião 
do Corpo rlc S:n11l1' do E\crcito Dr. Tlwopliilo Clemente 
Jobi111, f:d!torido na caiiJilalllla tlo l'ar:lgti:l.Y. 

Art. 2. 0 Esta pensão será paga da llata do cila1lo De
creto. 

Art. 3.° Ficam revog~Hlas as <lispoRiçõcs rm con
tr:lrio. 

O Dr . .Tnão Alfrcilo Corrêa rle Oliveira, rln 1\lcu Con
spJho. l\linistrn ~~Secretario de E;;tado dos N1•c;·ocins do 
Inqwrio, as~im o tenha entcntliilo r•. f:w:1 I'Xrniiar. ra
bcio 1lo Hio de Janeiro em vinte I) sete de A.!.;ostn de mil 
oi torcn tos sei ül1 ta c tres, quinquagcsimo segumlo 1la 
Intlcpcndcncia c do lmpcrio. 

Com a ru h rica <lo Sua l\1:\gestadc o Imper.1uor • 

.João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-múr J.o lmpcrio.-:llanoel Antonio Duarte 
de A::cvctlo. 

Tr.1nsiton rm 30 tln Ap:osto de i8í3.- Andn: Augusto 
de Parlun Flcury.- Hcgistrado. 

Pnblicarlo na Scl:ret.'lri.'l tlc Estado dos Nl'!~·orios do 
Jmpcrio em o i." lle Setembro llc 1873. - Jo~1! Vicente 
Jorge. 



UECHETU N. t379 -DE ':!.7 lJE Ali03TO DE 1873. 

Appru\·a a Jll~t~-<;ío eouef"clitla a De Alcxaudriua Ho~a de Oli• 
Yeira Hc:drigué,; Br·~ga. 

Hri pot· l:em Sancciouar e 1\landar rtue se execute a 
Reso ln~ão seg-uinte da Asse'1! bléa Gera I : 

:\rt. l." F.' approvacia a pensão de :32,~0f){) mcnsaes, 
c~oueedid.a pot· Decreto de l de Ag-osto de 1872 a D. Ale
xanrlrina l\o~a de Olivl'ir:t Hodrig·ue~ Brag-a, mãi do Pi
loto da Armada N:tcional .lo~c~ Autonio Hotlri.rrnes Braga, 
o <fual l'oi apri~iouado no vapor Jlarqurz de Olindcl, t) 

falleceu no Para!.(uay. Esta pen,;:1oé equivalente aosolrlo 
que ao Hli'SIIIO Piloto l'OlllpPtia, e será paga da uata uo 
citado Derrl'trl, 

Art. ':!." Fica'll rerogadas as disposic:iie~ r'lll con
trario. 

O D•·. Jcrãn .\lfrct!n Corrí·a dn Olivc•ir:t, du Meu Con
~c·llto. Mi!iislro I' Se<Tetario de Estado dos Ne~·odos du 
lmpr-rio, a,;sim o ll'nha entendido c faça (•xt•cutar. Pa
lacio do H i o dr~ JanPiro em vintn c srtc de Agosto Llc mil 
uituec•ulo:> ~l'!l'Hla c tre~, quiiliJlla~·e~imo ~C!!'ll!Hlo da 
rndnprnr!PliCÍa c do Impcriu. 

Chancrllai i:l-lll•·,,. do Imperio.-J/anoel Antonio Vual'te 
de "'I Zl'l'l'do. 

Tl':tn.;itrlll l'lll :.10 de Agosto de 1Hi3.-Anrlni Augusto 
de l'ad111t Fr'eury.-lte~·i,;trado. 

Publicado na St~creL1ria de Estaclo dos Ncg-ocios do 
Im per i o em o 1." ele SetcmlH·o de 1873. - José Vicente 
Jol'ge. 



DECRETO N. 2:380- DE 27 DE AGOSTO llE 1873. 

All(lfO\'a a IH~us;ío t'OIH'edida a n. (jtTIIIana Maria tlc S. José 
llury. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que sP. Hecnte a 
llesolucão seguinte da Assemuléa Geral : 

Art. 1.'' E' approvada a pensão de 60#000 mensacs, 
concedida por Det.:rt'lo de 27 de Setembro de 1871 a 
D. Germana Maria de S. José Bury, vi uva do Capitão de 
Voluntarios tia Patria Jost'\ Eloy Bury, fallecicto de cho
lera-morhus na camvanha do Paraguay. 

Art. 2. • Esta pensão será paga da data do c i lati o De
creto. 

Art. 3." Ficam revogadas as disposir:urs em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Conêa de Oliveira, do Men Con
selho. Ministro t\ Set.:retario de Estado dos N•·:.wcios do 
lmperio, as~im o tenha entendido e fi.l<;a ext•t.:utar·. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte c sete de ;\gosto de 
mil oitocentos setenta c tres, qninquagcsim" spgundG 
da Indrpendcucia c t.!o lmperio. 

Com a ru h rica de Sua l\lagestade o Imperador • 

. TorTo Alfredo Corrêa de Olit·eira. 

Chancellaria-mót· do ImpPrio.-1lfanoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em :10 de A·m<lo dl' 1873.-Awlré .AIIfJUsto 
de Padtul Fleury. -R1·gi~ trado. · 

Puhlic:~d.o na Sccrf'taria tlc Estado dos Negocios do 
lmpnrioi'Dlo L" de Sctemhrotle 187:J. -Jose Vicente 
JoF·ge. 

-·-



LEGISLATIVO. 

DECRETO N. 2381 -DE 27 DE AGOSTO DE !873. 

Autoriza o Gon'rno a •·cadmitlir no f(Uarlro !lo· Exercito como 
1. '' Sarg-ento g•·arln:lllo em Alferes o A I feres honorario An
t<mio Jla)·mnrHio Pereira do L? ,(O. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da A.;;semhléa Geral: 

Ar!. l. o E' autorizado o Governo para readmit.til· no 
quadro do Exerci to como i. o Sargento g-raduado em 
1\lferes o AI feri':> l!onorario Antonio Haymuntlo I>ereira 
do Lag·o, Jir:ltldo sem ciTei to a pensão que este recebe 
dos cofr•~s pniJl icos. 

A r L 2. o Fieam rcvogadns as disposições em coR
trario . 

.Jo:io .Jo~t'~ il<) Oliveira Junqucira, do l\leu Conselho, 
Srnadur do llllpPrio, Ministro c Secretario de Estado 
dos Neg-orios da Guerra, assim o tenha entendido c faça 
rxrcnlar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte e sete de 
Agosto de mil oitor~rnlos setenta I' tres, quinqual!'csimo 
segundo da Indepemleneia e do lmperio. 

Cor;; a rubrica de Sua Magestade o lmperadr•r. 

João José de Olit,eira Jnnqueira. 

Chancrllaria-mór do Imperio.-lllanoel Antonio Duar·te 
de Azevedo. 

Tran~ifou 1)111 o L" -Je Scfcmhro de l8i3.- Anrlrl 
Anqttsto de Padua Fleury. 

Foi pnblicado nesta Secretaria de Estado dos Ner,ocio~ 
da Guerra em 11 d(' S•'femhro d1· JR73.-Dr. José Maril'f 
/,!lJII'' t111 c().~t11. 



3iü 

DECRETO N. 2382 -DE 27 DE AGOSTO DE 1873. 

Autoriza o GoV<'l'IIO a ma11tl:H' :ulmi•tir a n:ame va~n das ma· 
t•:rias das nulas, que uão lt:m fref}ncu'a<!n, o n!mn11o da 
E;cola Ceutral Josú de Napolt•s Telles de .:lleaezcs, a fim dr. 
~cr matrieulaclo no q11i11Lo a11110. 

Hei por h ·m Sancl'i<Hlar c M~1n•Llr que se cxer:utc a 
seg-uinte rt•snluçiio d:1 ;\s~;cmhlb G:·ral: 

Art. i." O Gtt\t'l'llt) li··a anlori?.ado pa;·:~ JJJand:Jr 
admiltir a C'Clll1C \JL'O rla.:; makrias da,; aul;us qtll' 

não ttm frcqnl'nfa•ln. o alutllllo Lia E'rnla Central 
José tlc N:qwlc·s Tt•llc~ 1lc l\le11C7.1'~, at:lualllli'lltt• lila
tricnlado 11a aula prim:tri:l do lerci'Íro annn 1: na se
cuudar·ia tlu qual' lo, uma \ 1:z que Sl'ja approrado 
naquella : a fim de ~~·r matriculatlo 110 quinto anuo, ~e 
fôr approvado em todas as rlisciplinas do quarto. 

Art. 2. o Ficam sem ciTei to as disposições em coa
trat·io. 

JoJo José tlc OliYI'ÍI'a Juuqueira, do l\leu ConsPiho, 
Senador 1lo lmperio, l\lini~tro c Secrdario Jc Estado 
dos Negorios da f:tii'ITa~ assim o l1~nha entendido e 
l'ar,J ll):eeutar. Palaeio do l\io de Janeiro r>m vint.: c· 
~cin de Ag-osto de mil oitocentos ~r:lcnla I' Ire.<:, ljUin
'lllag·,•simo sc•.!!!IJlllu tia TndP(lCIHlencia •~ llo lmpt•l'io. 

Cültl a l'llhrica il•• :-;11;1 ~lagl'~latlt• o li!I(ICradur. 

Jolio .Tos r: tle Olíceira .1 UllfJIWira. 

Cllant't•llaria-nJt'lr do lnq~nrio. - Jlfannel A11tonio 
Duarte de Azcn•do. 

Transitou em u 1." de ~~·lembro rle 187a. - Andri 
Augusto de Jladua Flcury. 

Foi publicado nesta Secretaria de Estado dos Nego· 
cios tla Gul'TJ'a t'lll~'Í de ~rlt'lllhro de IR73. - nr. io.~r: 
"Varia. Lop11s da Costa. 



LE(j!SLATI\0. :H7 

DECRETO N. 2:183 --DE 27 DE AGOS'rO DE 1873. 

Alll-llriza o Gii\'Crno a lll:t!tdar a•lllli L til· it matricula 1!0 primt~h·o 

anno d:~ Escola CL'IIlral o c lllt.anle llomin~os da Silva Porto. 

Hei por 11 ·m Sa111~cion:Jr r• M mdar que se execute a 
~c~uint1· HPsoluç;io da A~~rmbléa gtJral: 

Art. l." E' autoriz;ado o Govf'rno para mandar ad
milli;· ;'1 Tll'lll'ieuia t!o prim~iro amw d:t E•cola Central 
o r•stud:::tlc IJ•llllÍlii-'':J'i da Silra Porto . 

. \l't. ~. n Fit':llil l'!J\llgar!as as tlisposi•;ões Cl!l con
lrarin . 

.João .lu;;(· dn Oliveira Junqndra, do l\leu Conselho, 
St·nador do Irnp••t·io, Minlsll'll c Sl'eretario Jc~ Estado 
dos NPgoeio~ da Guerra, assim o Lenha entendido e faça 
w.;crutar. P:d;H·io do Rio d•• Janeiro Clll vinte c sete 
de Agosto (k mil nitoCI'Illos sclenta r• t.n•s, fJUÍllfjtDg-c
simo sL"gundo da lndependt•ncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Jotlo Jos,J de Oliveira Junqueim. 

Chanccllaria-môr do hnperio.-1llcmoeT Antonio Duarte 
rle Azevedo. 

Tran;;i ton C I li o 1. '' de Setembro de 1Sí3 .-André An
fJitslo de Parluu Fleury. 

Foi puhlir'ado ne~ta Secretaria rln Estado doi> Ncgocios 
da G1w1Ta em !Hle Sctcmhro de i8í3.-Dr. José Maria 
Lopes dn Co.~ta. 



AVI'OS DO I'ODEll 

DECRETO N. 238\- DE 27 DE AGOSTO DE 187:3. 

Autoriza o Go,·~mo a man1!ar arlmiltir ú matl'icula do Jll'illlciro 
~tlflrJ da E'cola Central Luiz Basilio fio :'ía,rirneuto. 

H1~i po1· Lem Sanccionar e l\fandar que se f'Xerute a 
>rguinte H.r~olncão da Assemhltla Geral : 

Art. t." E' antoriz:ttlo o Govei'IJo JUr:t lltanrlar all
mittir á mafrit·ula do primeiro anno da E~eola Central 
Lniz lbsilio do Na:;,~jm,•nfo, ·''~ prmar que 11~111 a:; ha
hilita(ilcs I'Xigidas Jl:lra e~s" lim. 

An. 2." Ficam revoc;·atl:t:; as di,posi,,:ues nm l'un
lrario. 

João Jost'· (]g Oli\CÍra ltlllfiiiCÍra, do :M ·u Conselho, 
Senador do !tttpf•rio, Ministro c S·cTf'lario dt• Esl:lrlo 
dos Nezoeios tia Guerra. a:-:sim o trnha entendido c 
f<~ça executar. Palal'io do Bio de Janr•iro e n vinte e 
sct1~ de Agosto de mil oitnrt•ntos :-nlcnta e t.r,,,, quin
quage:-:imo Sl'~llndo cl:l Indrpr•ndrncia e rio lm1wrin. 

Com a rubrica tJ,. ;)na .Mag·estade u lmpPrador . 

.JO!lo Josd ;/e Ulivtint .Juuqueim. 

Chancelbria-mór uo lmperio.-.Mtmoel Antonio D14arte 
de Azevedo. 

Transi Lou t'ffi o i. o dr, Setembro de 1873. -André An
gusto de Padw.t Fleury. 

Publicado ne>Jta ~>1-cretaria rJr, E~tado dosN•'g-orio<- da 
Gut•rra em ~ rlr SPiernhr-o rlt• i8i!L-Dr . .To.~d J111ria 
~OJ'H'-~ da Co.d11. 



I.J:I:JSL \Til O. 

DECllETU .N. ~385-DE ;J DE SE'i'E.MBRO DE {873. 

Aulot'iz;t a eouce-s;io de lireu\·a, r·om o ortlcuatlo, ao 2.• Otli
•·i~ I da Secretaria ok Esta:iu '.os :'1 P;;ociu:; da Fazenda Dr. 
Ant.,uio Jost; de Souza fl.ego. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se e~ecute 
;, se~uint,• n,~~olnção da As;;em!Jií·a Geral: 

Art. 1." E' auturi:t.ado o Gov,•rno para euncedcr ao 
Dr. Antonio Jo~ó tln Souza Hq:~o. 2." OITicial da Sccre
l.aria d1~ E,;tado do;; Negotios da Fazenda, um anno de 
lier•:-J<;a 1:om o l'l'.spcdiro ordenado, para tratar de sua 
;:aude ond1~ lhe convier. 

Art. ~-" Fi,~a!ll rr;vog-auas as disposiçiies em con
trario. 

O Vi~corul•~ do Hio Branco, Consclh,~it·o de Estado, 
Senador do Imp1Tio. Prrsidcntl' do Conselho Jr 1\Iinis
trus, .Ministro P Sec.r·l'tario dr• E~tado dos Nl'g-ocio~ 
da Fazenda e PrP~idr•ntl~ do Tr·illlln:tltlo TIH·souro Na
cional, a,;sim o tenh:t t•ntcndidu., faca exPrutar. Pa
lacio do llio 1le Janeiro aos Ires dt• S(•tf•lllbt·o de mil 
oitocentos setenta e trc.-;, rpdnqnagPsimo srgun:lo da 
IndependcJH'ia ,, rJr, I111pr~rio. 

Com a rnhril'a ,~;. Sua l\lac-cstatll' o Imperador. 

Viscowle do Rio /Jnwcu. 

CIJancellaria- mú:· d,1 I lllfll'l'io .-Manoel Antonio Duarte 
ele A ~1'1'cdo. 

i 
'! 

'I 
/ 



.\!~TOS 1110 l'i>llEit 

DECRETO N. t38U- m~ ;j DE st~TE'iBI:\O m: 1873. 

t:queedl: l[llall'O lolel'ias em ueneticio tias ohras da lg-rl'ja :\[atl·iz 
,[,~S. Salv:Hior 1la Guaratiha. 

Hei pül' bem s~nccionar c Manrlar que Sll (':'I,CCULC a 
srgninte Resolnç:io da Assembléa Gt~J·al : 

Art. 1. o S;io conce•lidas quat1·o loterias em beneficio 
da~ ohrJs t!:1 IC(reja Matriz de S. Salv:-~dor rh Gu:-~ratiba, 
~lunieipio N1•ntro. 

Art. ~.'' Fil'am revo~,1das :1s dbpo~ir<l:•' r'lll coll
t.rario. 

O Visconde do Rio Branco, Consellwiro de Estado, Se
nador do lmpcrio, Pr(',;idt•ntc do Conselho de Ministros, 
Ministro c Sf'crctario dl' Eslatlo do . ..; Negodos da Fazenda 
e Pt·csidcntc do Tribunal do Tlwsouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faça W<rcutar. l'nlacio dollio deJa
ncit·o aos Ires de SPl<'mbro do mil ttitocentos sett•nla 
e tres,_ quinqu:,ge,;imo segundo da lndt·pelldl'lll:ia P do 
1m peno. 

Com a rubrica de Sua 1\lagnstade o lmprratlut'. 

l'i.~~onrfe do Rio Branco. 

Chancellaria-múr tlo lmpPrio.-Jianoel Antonio Duarte 
ele Azn•edo. 

Transilou rm {i de Selrmhro IIP l8n.-Anrli'IÍ Au
gusto de Padtw Ffeury. 

Publicado 11a SI'!Tetari:' tle E~tadll do~ Nr•&rocios d:1 Fa
ZI'nda t'IU !) tle :::;,.,,~dthro ti· 187:1. .Tusé Sl'l'l"l'ianu da 
lloclut. 



J.Et:ISL \ 1'1\'0. 3:H 

DECHETO N. 2187- DE 3 DE SETEMBRO DE 1873.. 

Concede •lnas loterias em benellclo das obras da Igreja 1\latrlz 
de No~sa Senhora ,do Desterro de Campo Grande. 

Hei por bem Sanccionar e }landar quo se execute a 
segnint.c Resolução da Assembléa Geral: 

Art. t. o São concedidas duas loterias em beneficio 
:las obras da Igreja Matrb: de Nossa Senhora do Desterro 
:Je C:tmpo Grande, no Município da Côrte. 

Art. 2. o Ficam revogada~ as disposições em con
tt·ario. 

O Viscon,Je do 1\io Branr:o, Conselheiro de Estado, 
Senador do lmperio, Presidente do Conselho dA Minis
ti'O~, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Fazenda c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacio
nal, assim o tenha entcnt!ido e faça executar. Palacio 
:lo Rio de Jancit·o em tres de Setembro de mil oito~en
tos setenta e trcs, quinquagesimo segundo da Indepen
jencia c do lmperio. 

C')m a rubrica de Sua ~lagestade o Imperador• 

Visrourlr tln llio Rra11c.1. 

Chancellaria-múr 1lo lmperio.-J/!mMl At<tmio Dtmrte 
de A :a,cdo. 

Transitou em () tle Setembt·o lle 18í~. -André A1t• 
gnsto de Padua Flenry. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negodos da 
Fazen(la em 9 de Setembl'o de 1873 .-José Severiano da 
Rocha. 

. .... 

~lhH' [. \I 



ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 238S - DE 3 DE SETEMBRO DE t873. 

Approva a pensão <'ont·edida a n. Carolina Leopoldiua de 
Araujo NPVPS. 

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

Art. t .• E' approvada a pensão de vinte e um mil r, 
setecentos ri~is mensaes, concedida por Decreto de 28 
de Agosto de t872 a)) Cat·olina Leopo!Jina de Araujo 
Nt•vcs, vi uva do 2." Tenente da Armada Alfredo Pe
reira de Araujo Neves, rallecillo em consequencia de 
molestia adquiritla em campanha. 

Art. 2. o Esta pensão srrá paga da data do mesmo 
Decreto. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições ctiL con
trario. 

O Dr. João Alfredo Cont'a de Oliveira, do l\lcu Con
selho, l\Iinistro c Secretario de Estado dos Negodos do 
lm per i o, assim o tenha cn tendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em trrs de Setembro de mil oi
tocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
lndepen(lencia e do lrnperio. 

Com a rubrica de Sua .Magestade o lmprrador . 

.Joiio Alfredo Col'rêa tle 0/ireira. 

Chancellaria-múr do 1mprrio.-Ma1loel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em W de Setembro de 1873 .-Anrld Au
gu~to áe Padua Flwry .-Rrgistra(lo. 

Publicado na Secretaria de Estado do,-; Ncgocios do 
Imperio em H de Setembro de 1873 .-Josél'irente Jorgt'. 

___ ..,...."._.,._ 



LEGISL.\Tl\"0, 323 

DEGRE TO N. 238!) - llE :) llE SETEMBRO DE 1873. 

Approva a pensão coneerlitla i1 tnenor c;el'trudcs, filha legitima 
do Capitão tle Yolunlat·ios da í'atria Luiz Gomes Ribeiro de 
Avcllar Werneck. 

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

Art. L • E' approvada~ a pensão de 606000 mensaM, 
equivalente ao soldo da patente de Capitão, concedida 
por Decreto tle 24: de Agosto de 1872 á menor Gertrudes, 
lilha leg-itima do Capitão·.do Voluntarios da Patria Luiz 
Gomes RiiJeiro de Avellar Wemeck. 

ArL'.!!.• Esta)cnsão será paga da data do mesmo De
c reto. 

Art. 3. o Ficam revogauas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrt'•a de Oliveira, do Meu.Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Impcrio, ;1~sim o tenha entendido e faça executar. fa
lacio do Hio de Janeiro em trcs de Setembt·o de mil 
oitocentosJ;~etenta e tres, quinquagesimo segundo da 
Imh•pcndencia c do Imperio. 

Com) rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio.-iUanoel Antonio Duarte 
de A:cvcdo. 

Transitou em W de Setembro de 1873.-André Augusto 
de Padua Flcury .-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncg-ocios do Im
pcrio em U de Setembro de 1873.- José Vicente Jorg~. 



ACTOS DO l'ODER 

DECRETO N. 2.390- DE 3 DE SEI'E.\IIlRO DE l8í3. 

A[tpl·o,·a as pcn,;ües colll:editlas a D. Maria llenriquela do l'rado 
Caldwcll c a outros. 

Hei por bem Sanccionar c Manllar que se execute a 
Resolução seguinte tia Assr.mbléa Geral : 

Art. t. • São appr·ovatlas :1~ seguintes pen~ões, con
cedidas por· Hecretos tlc tO de Abril de 187:1 : de 
t:liOO~OOO annuacs repartidamente a D. Maria llenri
queta do Prado Caldwell e )). Alaria 17.abel Caldwell, 
viuva e lilha tio 'fenonte Gcucral João Frederico Cal
tlwell, e sem prejuízo do meio soldo que competir á 
referida vi uva; e de MlO réis dia rios ao soldado do lO." 
batalhão de infantariaApolinario Perl'ira Gomes, o qual, 
em consequencia de ferimento recebido em combate, 
acha-se impossibilitado de procurat· meios de suLsisten· 
cia. 

Art. 2.G Estas pensões serão pagas da data dos ci
tados Decretos. 

Art •. 3. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias flo 
hnperio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em tres de Setembro tlc mil oi
tocentos setenta~ tres,rJUÍIHJUagesimo segundo da ln
depcndencia c do Irnpcl·io. 

Com a ruhrit.:a de Sua 1\lagestade o Imperador . 

. /utTu Al{redo Corrêa de Olit,dnt. 

Cllancellaria-mór do lmperio .-.llfanoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em W de Setembro de 1873.- André Au· 
gu~to áe Padua Flwry.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgo8ios do 
Imperio em H de Setembro de 1873.-José VicmteJorgc. 



l.EGISLA'fl\'0, 

DECRETO N. 23!:H - DB 3 DS SETE,UBI\0 llE 18i 3. 

Appro,·a as pcu~õcs concedidas a D. 1\laría Adclaitle Neves &Iei
relle,, c a ou I ros. 

Hei por bem Sanccion:tl' c l\Iantlat· fJUC se cxcculc a 
Rrso!Ut;ão seguinte da Assembléa Gúral : 

Art. i. • São approvadas a• pensõ~1s LtnJccdidas por De· 
eretos de oito de Março de mil oitocentos selenla e tres, 
a saber: de um conto c duz(•Hios mil réis aunuacs, sem 
pn•juizo doHwio soldo lflle comp!'lir, a]). Maria Alle
laidc NeYCs l\leirellc:<, filha do Brigadeiro Barão do 
Tt·iumplw, o Yiura do .Major .l\Iiguel Pereira de Oli
veira Meirelles, t1•ndo arruelle fallecido em consrqueu
da de molt•stia adquirida em campanl1a; úc quiuhe11tos 
rNs tliario~ ao Cabo de Esquadra do Hl. • batalhão de in
fantaria Antonio Joaquim Hamos, o qual fkou illlpossi
bilitado dr procurar meios de subsistenda, por t1w pcr
tlido ambas as mãos, em eonscquencia da explosão de 
uma peç:1; de quatrocentos réis dia rios ars soldados do 
2.•, ü." c 10." b~tllhões de infantaria, João da Cruz tios 
Sanl os, Antonio Ferreira do Nascimcn to t~ Jo~é Francisco 
dos Sauto:;, todos impossii.Jilitatlos de ptocurar mriosde 
snbsistcncia, por ferimentos recebidos em comb;llc. 

At·t. 2." Estas pcnsucs ~crão pagas da data dos d-
1atlos flpcretos . 

. \rt. :L" Fil'am reYog:a.las as dispo~i~ües em rontral'io. 
O IJr. João AI fredo Cot n'a de OI i vei r a. do l\l ·u Con

"dho, Ministro e Serrd:trio de Est.atlo tios Ne!.{ol'Íus do 
Jntpt•rio, assim o lenha enteuditlo I' bça exenltar. l'a
Jacio tlo Hio de htwiro em Ires rlt~ ~e!emlwo de mil Pi
toccnros ~ctenta t' ln~s. quinquagesirno segundo da In· 
dl'pcuúeneia e LI o llllJICI io. 

Com a rubrica tlc Sua 3lagcstatle o Jmpcr;HJor. 

Jotlo Alfredo Cot'l'êr/. tle Ofircinz. 

Cha nccll :i r i:1·1t1úr do I m perio.-Jl:moel Antou :o Dllrti'lf' 
de A:evcdo. 

Transitou e111 JO Llt! Setembro 1lc 187:3.-Andrl .iu
yusto de Pt!dtw Fh'lll'!f.-Rcgistrado. 

Puhlirarln n:1 :'-t'ei'l'taria rle E5I:Hifl do~ l\'ll:!rwin' do 
lrHJll'l'in r'Ill li de ~eremhro de H:li:j, -·· .lrÍ!it: J'il'flll!'. 
Jor~7c. 



.\CTOS DO I'OIJI:ft 

DECRETO N. ~3H~ --DE ~ HE SE1EYBRO DE 1873. 

Eleva a pensão concetllda ac soldado do 13.• batalhão de in· 
fantaria Manoel Con·t·a de l\lontes. 

Hei por bem Sancdonar e Mandar que se execute a 
Hei'olução seguinte ela Assrmbléa Geral : 

Art. L" A pcmão de 400 rs. diarios, concedida pot· 
llect·eto dP 7 de Agosto de 1869 ao soldado do 13.• ba
talhão :lo infantaria Manoel Conêa 1lc l\lontcs, c appro
Yatla pelo tle n." 11:H de 2:! dP Outubro do mesmo a uno, 
tlca elevada a :)00 rs. dia rios, em razão de ser c lle 
Auspec;arla do lllesmu batalhão e não soldado, como de
da r a o Decreto de 17 de Ma i o de 187:3. 

AI' L. ~." Est:t pcns;io scr:l paga da data do primeiro 
Decreto de coHcess;'io. 

Arl. 3." Ficam revogadasasdisposiçõcscmcontrario. 
O Dr. João Alfreflo Correa de Oliveira, do l\leu Con

selho, l\linistro c St·nctario de Est:.do dos Negocias do 
lmpcrio, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
l<lCÍO do Rio de Janeiro em trcs do Setcmuro de mil 
oitocentos sclt·nta c tre~. qnitHJUagcsimo segundo tla 
lndcpcndcncia c do lmpcrio. 

C'Jlll a ruhrica de Sua Magegtadc o Imperador . 

. João Alfredo Corr6t de 0/il'cira. 

C h a nt:cllar ia -m··,r tlu lm per i o.-Jlanoel .1ntonio lJilarle 
de A :credo. 

Tl'ansilou em 10 de Setl'mhro de 1873. - .iwirc' Jn· 
yu~to de l'atlua Fleury.-Registratlo. 

Publicado na ~~·cret~ria de E~tado dos Negocios tio 
lmpnt·io Clll H tk Setembro tlc 18i:J.-Jos/ ricrntc ./orgr. 



l,[t:I~UTI\il, 

DECRETO N. 2393- DE 3 DE SETE,IIIRO DE 1873. 

Approva a aposentadoria eonccdiila ao Almoxarife tio Arsenal 
tle (;uerra tia Proviu~ia rio Par;'t Luiz Anlollitl FcrrPira 
llPntcs. 

Ht•i por hem Sanrcionar c l\lmrlar qnc se execute a 
srguintc llesolução da As~cmbléa Geral: 

Art. I." E' approvada a aposentadoria, conrrdida por 
Derreto dr 28 de .Marro de 1872 :10 Almoxarife do Ar
scnal de GuerTa da ·Provinda do Pará Luiz Antonio 
Ferreira Bentes. 

Art. 2. • Ficam revogadas as di,;posir,õt•s em con-
Ira rio. 

João Josr~ de Oliveira Jnnqueira, do i\lcu Conselho, 
Senador r lo lm nedo, l\linistro e Secretario de Estado dns 
Negocios da Guerra, nssim o tenha entendido e faça 
HPeutar. Pabeio do Rio de Janeiro em trrs de Setem
bro de mil oitocentos setenta c tres, qninquagesimo 
se~undo ria Indcpendencia e do Impl'rio. 

Com a ruhrica de Sua J\J:~grstatle o Imprrador. 

JIJiio .Tosl de Olireira Junqueira. 

Chnnct'lla ria· múr do Imprrio .-il!anoel Antonio Duatte 
de A=aedo. 

Transitou em W tle Setembro de 1873. --Audré A11· 
gusto de Parfua FJem·u. 

Foi publicado nesta Secretaria de Estado dos Negocio,; 
da Guerr.t em 12 dr Sctemhro rle f8i3.-Dr. JoséJiaria 
!Jopes da (.~lorifa. __..-~ - ~ · -- . _ ... 
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Ai: TO~ Tl l l'ODF.fl 

DF.CitETLI N. 23~1~- DF. lO DE SETEMDI\0 nr. ,l8i:J. 

Concede loterias rm beneficio d:B ob1·as 1\a Igreja de Santa Lu
zia da Côrtc. 

Hei por hem S:mccionar c 1\landar que se execute a 
~cguinle Resolução da Assembléa Geral: 

Art. t. o ~ão concedid:Js quatro loterbs t>m IJcncfieio 
rla~ ol1r:l;; da lgn•ja ril~ Santa Luzia d:t Côrtr.. 

Art. 2." Fica lll rcrog:ula" a~ t1isposir:fies !'IH ron
trariu. 

O Yiscoude tlo Hio B1·anco, Conselheiro lle Estado, St~
nador do ImpCl'ÍO, Presidente do co.1selho de .1\liuistros, 
.1\linistroe Secretario de Eqtado dos Negocias da Fa
zenda c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim o tenha entcntlido c faça executar. Palacio do Rio 
dr. Janeiro ent dez de Setembro de mil oitocentos setenta 
c tres, quinqnage~imo segundo da lndepcndencia e do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o I mpcrador. 

Vi ~cowll! do R i o Rrrwco. 

Ch:mcellaria-llltír do Imperio.-J/anorl A11fouio Duarte 
de A::t'l'edo. 

Trau~itou em 12 de Setembro de IR73. - Andrt! Au
gusto de Jlarlua Fleury. 

Puhli~a<lo na ~crrctarh dr E~l:ulo tlOf; Ne!!'ocios da 
FazPnda em 1:3 de SctrmiH'O de 1873. -JoséSeveriano 
da Rocha. 



tF.•;Isl.ATJro. 

LEI N. ~tl!ri- OR lO DF. SETR\IBI\0 DF: 18i:L 

Altera a Lei n. o G0211c 19 de Setemhro tlt~ tS.')O sohre a Guarda 
Nal'iuual tio lmpcrio. 

Dom Petlro Sw.rundo, por Graça dn Deus e Unanime 
Acdamação do~ Povo~, Imperador Constitucional e De
fl'n~or Perpetuo do Brasil : 

Faz•~mos sab:~r a todos os Nos~os SuMi tos, que a As
semiJléa Gt~r·allkcreton c Nó~ Queremos a Lr1i seguinte: 

Art. t.• ALei n."fi02tlc 19dcSctembrode l8:)()será 
cxecutatla com a~ s·cguintes alteraçõef': 

.~ l. • A Guarda Nariona I só poder{t srr chamaíla a 
snrviço no,; ca~os deg-twrra externa, rcbellião, sctlição ou 
i nsurrPicão. 

~ 2. • \'os ~~as os suprad i tos, o r.ovrrno d~creta r á ron
fornw a L r~ i dt~ Hl de Se tem hro de l8Wl, c pelo tempo 
que fór strictatHente preciso, o serviço ordinario, dn 
destacamento ou de corpo:; destacados, que as circum
:-tant:ia:, exig-irem, dando conta do seu acto á Assembléa 
Geral Lcg-isbtiva. 

~ :l. o 'Em iguaes dreumstancias os Presidentes das 
ProYincia,; poderão, soh s1Ia respon~ilhilidatle, exercer 
a mesma provitlrnria, se houver urgente nece~sidade, 
submettrntlo o seu ar to á approvação do Governo. 

~ '~. • Quando ft\r indispen~avel, em falta de força 
poliria! ou de linha, o auxilio da Gnarda Nacional, nos 
ca~o,; nwncionat!o~ no ~ 1 ",e Hão houver tempo para 
reclamar do Governo ou do Presidente tia Província as 
mrdidas Ill'et'S:>aria.~, poder:i a autoritJade policiai jo 
termo ou do di,;trieto. t~m que se der a rommoçãn. re
quisitar dos Couunandantes da Guar1la Nacional a força 
~utlit:iente para o rcstabelecirncnto da ordem, dawln 
i m nH'tl ia ta ntt'll lt' par le do !'CU a e to ao Presitlen te da Pro
vint·ia, qnn prot·rtlerá na fôrma do paragrapho anterior. 

~ ;j,• A Guanla N:u:ional do serviço adivo se reu
nir;'t sú uma vez por auno, rm dia dt~signado pelo 
C•>lltmandantf' Superior, para Hrvista de Mostra f' 
exercieios dt• lnstrucç;io. nos Distrietos do B.ttalhão ou 
secçãotle Bttalhão a que perlcnct•r. E.;ta reunião po
rém .Fttn~i,; terá lugar dous mczes antes ou depois tlc 
qualquer eleição. 

~ U." Fica reduzida ao rnaxirno de quarenta annos a 
itlade para a qualilicat;<ttJ no serviço aetivo; os maior~.::; 
:lt• ljtl:ll'f'lll:t :tllllfl.< prrti'IICI'!':iO Ú l'f'SI'l'\'a. 

I' .IH I F. (. .j! 
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~ i." A revi são da Qua I Ui cação se fará de dous em 
tlou~ annos, excepto o c~so de guerra externa ou in
terna, em que o Governo potlerá determinar· que se 
Jli"OCetla a nova Qualificação, onde fôr preciso, se houver· 
JecorriLio um armo Jl'pois do ultimo alistamento. 

~ 8. • O Governo, á vista da Qualificação tia força 
activa tia Guartla Nacion:ll, crean"t em cada Província, 
llistrictos tlc Commantlo Superior, rt'speit:mtlo o mais 
possível a divisão actual; e não poderá alterai-os senão 
de motlo geral, ouvidos os Presidente.~. Não se creará 
mais tlc um Batalhão tle serviço activo nos 1\lunici
pios, em que não se organizarem mais de oito Compa
nhias de Guardas Nacionaes, com a força de cem praças, 
para as de Cavall:lria e tlc cento c cincoenta para as tlc 
Infantaria. 

~ u.• O uniforme tla Gn:mla Nacional será simples, c 
o mesmo em todo o lmperio, saln a tlitfercnça dMI 
armas; e uma vez estabelecido pelo Governo, só por Lei 
poderá ser· alterado. 

~ tO. Não se concederão honras de postos d:1 Guar1l:l 
Nacional. 

~ lI. O Governo lica :Jll torizatlo a retluzir o qua11t·o 
Jos Olliciaes da Guarda N:1cion:~l :10 que fôr ind ispensavcl 
para a cxeeução tlesta Lei, em cit·cumstancias que não 
o;ejam as tio ~ ·t." 

~ 12. "\s tlisposiçõesrlcstc artigo, salvas as tlos § 11.". 
()."c lO, não se applicam á Guarda Nacional das Pro
víncias limitrophes com os Estados vizinhos, nos 'Jis
tricLos nunea mais extensos qneostlos Commandos Supe
riores das fronteiras, a queü Governo limitar o regimen 
.especi.1l do Decreto n." 20'2\1 tle :I. R de Novembro 
.tlc i8ti7. 

Art. 2. • Para auxilio iln despi'Zíl. rom a força po
licial das Províncias, fica tlestinatlo a catla uma dellas 
o produ.ct.o ~lo imposto pegsoal ello scllo e emolumentos 
jas patentes da Guarda Nacional arrecadadas nas mesmas 
Províncias. 

Art. 3." A execução desta Lei, nas Provinci;ls r.m 
que for ucficientc a força du polit:ia, começarA um 
anno depois de sua promulga1;ão, se antes não tiver 
cessado aquclle motivo, no quo respeita ao serviço de 
que trnta o art. 87 ~ l." da Lei 1lc 19 de Sl'lombr·u 
de 1850, preferimlo-se para tal fim os guardas que \O· 
lnntariamentc s,, pr·estarcm. 

Art 1." Firam nwog-adas a~ tlisposi~iics em I'Oil

tr.l rio, 
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l\landamos portanto á todas as autori<lades, a quem o 
conhecimento c cxccuçã'J da referida Lei pertencer, que 
a cumpram c façam cumpl'ir e guardar tão inteiramente 
como nclla se contém. O Secretario de Estado dos Nego
ci'Js da Justiça, a faça imprimir, publicar e correr. Dada 
no Palacio do Hio Jc Janeiro aos dez de Setembro de mil 
oitocentos setenta c tres, quinquagcsimo segundo da 
lndcpcndencia e do Impcrio. 

IMPERADOR com rubrica e guarda • 

. Manoel Antonio Dnarle de Azevedo. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Mant.fa· 
e.xecntar o Decreto da Assembléa Geral, que llouve por bem 
Sanccionar, sobre a Guarda Nacional do Imperio, camo 
acima se declara. 

Para Vossa l\lagestadc Imperial ver. 

Gustavo Adolpho da Silveira Reis a fez. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de A:;evedo. 

Transitou em :lô de Setembro de 1873.-Andnf Au
gusto de l'àdun Fleury. 

Publicarla na Secretaria de Estado dos Ncgocios da 
Justiça em 17 de Setembro Je 1873.-André Augztsto de 
PttdWt Fleur!}. 

Registrada a 11. !1:3 v. do Liv. 2. 0 das Resoluções da 
Assembléa Geral Legislativa. 

Secretaria de Estauo dos Ncgocios da Justiça, :1.7 de 
Setembro de 1873. -Jorge Frederico hfoller. 

~ .,,, __ ..... 
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J)ECilETO N. ';!:.IH(;- DE t0 DE SEIE~tnno DE 1873. 

Autoriza o (;owrno a concctlcr um auno de licença rom o 
respectivo ortlcuatln, ao Segundo Oflicial da Sccrcta•·ia tle 
t~stallo dos Ncgocios da Jugliça Joaquim :llart!UCS dr. Souza. 

Hei por bem Sancciomr r, 1\fandar que se execute a 
Resolnção seguinte da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. J.. o E' autorizado o Governo par.1 conceder um 
anuo tle licença, com o rrspectivo ordenado, ao Seguntlo 
Onicial da Secretari:l de Estado dos Negocio~ da Justiça. 
Joaquim l\larques de Souza, para tratar de sua saude 
onde lhe convier. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
tl'ario. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte tlt~ Azevedo, do Meu 
Conselho, .Ministro c SecrPtario 1e Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça exewtar. 
Palacio do Hio tle Janeiro em dez de Setcmbr·o de mil 
oitocentos ~etenta c tres, quinquagesimo segundo da 
Imlrpcndencia c do lmpcrio. 

Com a rubrica dn ~ua ~lage~tadc o Imperado!·. 

Jlanofl Antonio Duarte de A:et•cclo. 

DECRETO N. 2:1!17 - u..: 10 DE 5Ernmno nE 1873. 

!\lauda construir uma cstr:ula de f~rro que cnmmunique o lil
IOral da Capital da Província de S. Pedro do 1\io Grande do 
Sul com as fronteiras e abre ot·retlito necessario para as des
pczas com os estudos primitivos e construcçllo da mesma 
e~trada. 

Hei por hem Sanrcionar c l\landar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. J.. • O Governo fará construir uma rMratla tlP
fcrro que communique o littnral c a Capital da Prn
úncia rle S. Pcrlro do Rio Grande •.lo :'>ui ··nm a~ 
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fronteiras no~ pontos mais convenieótes, t1e modo que 
fiquem satisfeitos os interesses commerciaes c as con-
dições estrategicas. . . 

§ f.." Fica desde já aberto o credito de 400:000~000 
para os estudos c trabalhos preliminat·es, que devem 
preceder a fixação do trac:o da estrada c o maximo 
do SP-u custo, que não excederá de ftO.OOO:OOO~OOO. 

§ ~.o A construcção será realizada por conta do Es
tado no todo, ou pelo menos na parte que constituir 
a linha principal em relação á defesa da Província ; po· 
dendo o Governo contrahir um emprestimo dentro ou 
fóra :io lmperio, até a importancia do capital fixado 
na fórma do ~ 1. ", á medida que as despezas da cons
trucção o forem exigindo, e conceder uma subvenção 
kilometrica ou a garantia de juro até 7 "fo, incluída a 
que der a Província, á Companhia ou Companhias 
com que contractar parte da referida linha ferrea. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

José Fern:mdeil da Costa Pereira Junior, do Mett 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da AgricultUI'a, Commercio e Obras Publicas, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio t1e 
Janeiro em dez de Setembro de mil oitocentos setenta 
f' tres, quinquagcsimo segundo da- Independencia c do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Impcràdor. 

Jose Fernandes da Costa Peteira Junior. 

f.hancellaria-mór do lmperio .--Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 16 de Setembro de t.873 .-André Au
gusto de Padua Fleury. 

Publicatlo na Secretaria de Estado dos Neg-ocios da 
Agricultura, Commcrcio c Olll'as Publicas em 20 de 
Setembro de 1873 .-Or. Ludqcro da Rocha Ferreira 
Lapa. 
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DECHETO N. 2398- DE 1.2 IJE SETEllnRO DE 1.873. 

E•1uipara os vencimentos dos Ofiiciacs da Secretaria do· Conse.lho 
Sup•·cmo l\lilital·, aos IIUC percebem ou perceberem os 1. o• Offir.ines 
lia Sc~rrtaria do Conselho Naynl. 

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

Art. 1.." Os vencimentos dos Olliciaes da Secretaria 
do Conselho Sup1·emo Militar, serão equiparados aos que 
pc1·cehem ou perceberem os 1.. os O!Iiciaes da Secretaria 
do Conselho Naval. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João José de Oliveira Junqueira, do Meu Conselho, 
Senado1· do Imperio, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Guerra, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio Llo Rio de Janeiro em doze de Setem
bro de mil oitocentos setenta~ tres, quinquagesimo se
gundo da Inuepcndencia e uo Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João José de Oliveira Junqueira. 

Chancellaria-mór do lmperio.-Manoel Antonio Dum·
tc de Azevedo. 

Transitou em ·19 tle Setembro de 1873.-André Au
gusto de Patlua Fleuru. 

Foi publicado nesta Secretaria rle Estado dos Nr,gocios 
ela G ucrTa ~~m 2:t! de Se lembro de l8i3. -Dr. José lUarit' 
Lopes da Costa. 

.. __ .....,.__ 
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DECRETO N. 2:l9o- DE 17 DE SETEMnno DE 1873. 

Antor·iza a concessão de licença cnm ord•~n:ulo an 3.o Escl'iptn
ral'in tio Thcsouru Fl'aneisco José da Hoth:t .lnnior·. 

Hei por bem Sanccionar c l\landar que se execute a 
seguinte llesolução tia Assemltléa Geral : 

At·t. f. o E' autorizado o Govcmo para conccdrr ao 
3. o E>cripturario do Thcsouro, Francisco José da Hocha 
Junior, um anno tlr lir~Pnça, com o respectivo Ol'llenatlo, 
par a trata r de sua sa utlc onde lhe con v icr. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Visconde 1lo Rio llranco, Conselheiro de E~tado, Se
nador do Imperio, Presidente do Conselho de .Ministros, 
Ministro c Secretario lle Est:1dO dos Ncg-ncios da I•'azcntla 
e Prcsitlcnle do Trilmn:~l do Tlwsonro Nacional, :~ssim 
o t1•nha pnt(•ntlido c faça cxceutar. Palacio rio Hio 
de Janeiro em dczasctc de Setembro tle mil oiton•nlus 
selenta c Ires, quinlfllagcsilno segundo da Indepcn
dencia c do lmperio. 

Com a rubrica rlc Sua 1\lagr,stade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Ch:rnccllaria-múr do lmpcrio.- Jfanoel Antonio Duarte 
de A=ccedo. 

Transitou em {!)de Setembro de 1873.-Anrlré An
gusto de Patlua Fleury. 

Puhlicndo na Secretaria de Estado dos Ne,'!ocio~ da 
Fnzenda em 22 de Setembro de 1873.- José Scccriano 
tfa Rocha. 
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LEI N. 2í0J - DE 17 DE SETE.IIBf\0 DF. !873. 

Autoriza um 110\"0[aecilrdo cnm o; Banco tio Brasil, e redna o 
•:es;:ate annual tias notas de~se Banco f! dos antros de circu-
Jaçüo. · ' 

Dom Pedro Segundo, por Graça de Deus e Unanime 
Acclamar;Jo do:> povos, Imperador Constitucional e De
f,•nsor l'erpeluo do Brasil: Fazt•mos sabet· a todos os 
Nossos Subditos que a Assemuléa Geral Decretou e Nús 
Qtwn•mos a Lei seguinte: 

Art. t.• A proporção marcatl:J no § 3." do art. L" 
da Lei de ~2 de Agosto de J81i0, para o resgat~ 
das untas dos llaucos de circulação, Jica reduzida a 
~ l/2 "/. anuuaPs, set'do esta disposição applicaYel ao 
Blltcu do Bt·asil de conformidade com as disposições 
desta Lei. 

Art. ~-"O Gort•ruo !ir:~ autorizado para prorogar por 
mai:; tJilatorze annus a durat;ão do Btnco do Brasil, 
sendo este obrigado a empregar o capital de sua cartrira 
llypothccaria, que não sed menor de 2ii.OOO:OOO~OOO, 
em cmprcstimos á la\·oura, cll"ectuados nos termos 
dt~sta Lei, dentro do prazo que lhe fôr marca1lo pelo 
mesmo Governo, e a estender o circulo de suas traus
at~c;tks llypotlwcaria.-; além do designado nos actuaes 
c•,;ta tu tos. 

Findo este prazo, o resgate annual das notas dn 
Jl:ttu:o será cler:ulo a 8 "fo, sobre a dilferença entre o 
capital dc~ ~;).():JO:Ofl0,)0110 c a somma elfcctivamente 
empregada nos emprestimos á lavoura. 

~ 1." O Banco do Brasil, deduzido o ralor repre:>en
tado pot· titnlos em liquidação na sua Hepartit;ão de 
hypothc•cas, preencherá o capital qne lhe é lixado por 
esta Lei, COIIIO fundo exclusivo da mesma Rep:!rtição, 
~!'parando de sua cartc~ira eommeiTial para a hypothc
caria uma sornma igual em apolices da divida puulic:~, 
ou moeda corrente. 

E do mesmo lilodo preencherá qualquer clesfalque que 
oecorrcr no referido capital depois de convt~rtido em 
c•mprP~timns hypothrcarios. 

~ 2. • O Bilnco do B1·asil em sua scccão hypothecaria 
não podt>rá nos cmprPstimm feitos á lavoura exigir juro 
;;tqwriot· a seis por cento ao anno, nem amortiwção an
nnal maior dt~ ciuco por cc•nlo calculada sobre o total da 
dirida primitira: os juros e amortização serão pagos 
pu r >l'llll':"t rt•s \'I' li C idus. 



~ ~." Os cmp•·cstirnos realizados pelo Banco do Brasil 
antes da data desta lei, sob garantia de hyvotheca de es
tabelecimentos agrícolas, ficam sujei tos :'t disposição do 
para~rrapho antecet.lente. 

§ ~." No resgate de suas notas o Banco do Brasil dará 
preferencia :'ts que restarem das Caixas Hliaes rlc Per
nambuco, Bahia, Maranhão e Par:'t. 

~ ü." Rccu~anrlo o BJnco <lo Brasil acceder a qualquer 
das rlisposições dos paragraphos antecedeu tcs, o Governo 
fixar:'t a quota annual do resgate de suas notas no ma
ximo do art. e,~ 6.", da Lei de 12 de Setembro de !866. 

Art. 3." Ficam revogadas as tlisposições em contrario. 
Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o 

eonhccimenr.o da referida Lei pertencer, que a cumpram 
c façam cumpri•· e guardar tão inteiramente como nella 
se contém. O Secretario de Estarto dos Ncgocios da Fa
zenda a faça imp1·imir, publicar e correr. 

Da<la no Palacio do Rio de Janeii·o aos dezasele de Se
tembro de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesirno 
segundo da Independencia c tio Imperio. c 

IMPERADOH com rubrica e guarda. 

Visconde do Rio Branco. 

Carta de Lei pela qttal Vossa Magestade Imperial Manda 
executar o Decreto da Assemblea Geral, que Hmwe por bem 
Sanccionar, concedendo favores ao Banco do Brasil sob 
certas condições. 

Para Vossa 1\Iagestade Impcrial ver. 

Augusto Fn•derico Co!in a fez. 

Chanccllaria-mór do lmpcrio.- Manoel Antonio Dtlarte 
rle Azevedo. 

Transitou em 22 de Setembro de 1873. - André Au· 
uusto de Parlua Fleury. -

Publicada na Secretaria de Estado dos N r·~orio~ da 
Fazenda Pffi ~'I rir Sl'll'lllllro dr• iR7:l. - Jo.~,: :-;,,,·riano 
r/1/ nor'l/11 . 

UP.TE !. 4:.1 



OECRETO N. 2Wl -DE li DE SETEMBRO DE :1.873. 

Autoriza o Governo a conc1~<1er um anno 1\e licença, com o 
respectivo orllcnado, ao .Juiz lle Direito c de Orphãos da 
Capital da Província do l\laranhão José de Almeida MarUns 
Cnsta. 

HPi pot· bem Sanccionar e 1\landar que se execute a 
Hesolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. l. o E' autori~ado o Govet·no para eonceder um 
anno de licença, com o respectiYo o.-denado, ao Juiz de 
Direito c de Orphãos da Capital da Província do Ma
ranhão, José de Almeida Martins Costa, para tratar de 
sua saudc onde lhe conviet·. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. 1\lanocl Antonio Duarte de Azevedo, do l\ieu 
Conselho, 1\linistro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do llio de Janeiro em dezasete de Setembro de 
mil oitocentos setenta c tres, quinquagesimo segundo 
da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o ImperadO!'. 

Mttnoel Antonio Duarte de Azeredo. 

Chancellaria-múr do lmperio.-Manoel Antonio Dum·te 
d.e Azevedo. 

Transitou em !8 de Setembro de 1873.-André Au
gusto de Padna Pleury. 
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DECRETO N. 2~02 - DE 17 DE SETE~IBRO DE 1873. 

o\utoriza o Goveruo para coneeller ao Dr. Antonio Mariano do 
Bomfim, Lente de Butanica c Zoologia da Faculdade de Me
dicina da Bahia, um anuo dr: liccu~a com o respectivo orde
nado. 

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

Art. L o E' autorizado o Govemo para conceder ao 
Dr. Antonio l\lariano do Bomfim, Lente de Botanica o 
Zoolo~ia da Faculdade de Medicina da Bakia, um anno 
de licença, com o respectivo ordenado, para tratar de 
sua saude onde lhe convier. 

Art. 2." Fic,un revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do 1\feu Con
;elho, l\linistro e Secretario de Est:~tlo uos Ncgocios do 
lrnperio, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em dezasctc de Setembro de mil 
:titocentos setenta c tres, quinquagesimo segundo da 
lntlependencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mór elo Imperio.--Manoel Antonio Duarte 
ie Azevedo. 

Transitou em 20 de Setembro de 1813.-André Au
gusto de Padua Fleury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperiu em 22 ele Setembro de 187:1.- Fausto Augusto de 
Agniar. 
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DECRETO N. 2t03- DE i7 DE SETEMBRO DE l87:J. 

,\ul!ll"ir.a o Governo para mandat· admittir á matricula do 3." 
anuo medico da Faculdade da Bahia o estudante Alfredo 
Casimiro da Hocha. 

Hei por bem Sanccionar e 1\lant.lar que se execute a 
seguinte Hesolução da Asscmbléa Geral : 

Arl. l." E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir :'t matricula do 3." anno medico da I<a1:nldadc da 
Bahi<l o estudante Alfredo Casimiro da Bocha, +lepois de 
terminat· o curso phannaceutico, e prestar exame Yago 
::lc anatomia. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposi1.;ue~ em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do 1\leu Con
;;elho, 1\linislrl) c Secretario de Estado tios Negocios do 
lrnpcrio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio Jo Hio de Janeiro em dezasetc de Setcmht·o de mil 
oitocentos setenta c trcs, quinquagesimo segundo tia 
Indcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a ruJH·ica de Sua Magcstadc o Imperador . 

.Toüo Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-múr tlo Impcrio.-.ilfanoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 20 de Setcmhro de 1873.-André Augusto 
de Pactua Fleury.- Bcgistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Im
per i o em 22 de Setembro de :1873.- Fausto Augusto 
de A,quiar. 

····-
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Auloriza o Governo para mandar admitlir a exame rias ma terias 
do t.•anuo pharmaceulico da Faculdade de l\ledicina !la Bahia 
o estudaute Augusto José de Lemos. 

Hei (101' bem Sanecium11· e l\lallllat· que se execut.
a scgu in te Resolução da Assernhléa Ger·al: 

Art. L" E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir a exame das ma terias do f. • annu pharmaccutieo 
da Facultlatle tle l\ledicina ti:~ Bahi:~ o estudante Augusto 
José de Lemos, uepois de prestar exame lo unico prcpa
ratorio que lhe falta. 

Art. :'!." Ficam revogadas as disposi•;ões em con
trario. 

João AlfrPdo Corr•~a fie Oliveira, do 1\leu Conselho, 
l\linistro c Secretario de Estado dos Ncgoeios •lo lmpet·io, 
assim o tenha entendido c faca executar. Palacio do lHo 
de Janeiro em rlezasetc de Setembro de mil oitocentos se
tenta e tres, quiiHJuagesimo segundo da Independcncia 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

JO!Io Alft·edo Col'rêa de Oliveira. 

Chancellaria -múr do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 20 de Setembro de 1873.-André Augusto 
de Padua Flem·y.-Registrado. · 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
lmpcrio em 22 d11 Setemhro de f873.-Fanslo Au,qusto 
de Ayztiar. 
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DECRETO N. 2Wa- nE t 7 DE sETE~IBRo DE 1873. 

Autoriza o Governo para nwntlal' admillir á matricula do 3.• anno 
medico na 'Facnldadc !la Bahia o Pharmaccutico Christovão 
Francisco tlc Andl'adc. 

HePpor bem Sanccionar c 1\landar que se execute a se
guinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. L" E' autorizadooGoverno para mandar admit
tit· á matricula do 3. o anno medico na Faculdade da Ba
hia o Pharma~eutico Christovão Francisco de Andrade, 
que deverá mostrar-se habilitado nos exames de inglez 
c an:~tomia antes de prestar o das materias do mesmo 
anno. 

Art. 2. o Ficam revogadas :15 disposições em cen
trario. 

João AHrcdo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
l\io de Janeiro em dezasete de Setembro d0 mil oitocen
tos setenta c tres, quinquagcsimo segundo da Indepen
tlencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chanecllaria-múr do Impcrio.-Manoel Antonio Dum·to 
de Azevedo. 

Tr:~nsitou em 20 de Setembro tlc i873. -André Au
gttsto de Padua Flenry.-Registrado. 

Public:~do na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 22 de Setembro de 1813.-Fansto Augttsto 
rle .tquim·. · 



I.F.GJSI.:\ TI \"0. 

DECRETO N. 2406 -DE 17 DE SETE!IIBRO DE :1878. 

Autut·iza o Governo para mamlar :ulmittir João Cardoso da Silva 
a exame du 1.o anno c á matricula do 2.• ànno medico da Fa
cultladc da Bahi:t. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se c~tecute a se· 
gnintt• 1\t'soluçãoda Assembléa Geral: 

At·t. L • E' autorizado o Governo para mandar admittir 
.loão Cartloso da Silva: :1. • a fazer acto do L" anno me
tlico na Faculdade da Bahia, llepois de mostrar-se habi
litado em algebra ; 2." á matricula do 2." anuo, no caso 
de ser approvado nas ma lerias do L • 

Art. 2." Ficam revogadas as di5posições em con
trario . 

.João Alfredo Corrôa de Olh·eira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado elos Negocios elo Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em dczasete de Setembro de mil oito
centos setenta e tres, quinquagesimo segundo da ln
depcndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestatle o Imperador. 

Jo(io Al{1·edo Con·êa de Oliveim. 

Chancellaria ·mót· do hnperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em W tle Setembro de :1873.-Anáré Att· 
gusto de Padna Fle1t1·y.-Registrado. 

Publirallo na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em 22 de Setembro dtl 1873. -Fausto Augu11to 
de Ag11im·. 



\CTII.;; no POT\1:11 

DECil8Ttl N. 2Hl7 -Jll' 17 IJE~ETIDIIlROOE JRJ:l. 

Autoriza o Governo para mandar allmitlir Augusto da Veiga Or
ne lias á malrkula do i.• a uno da Facnhlade de Direito do Re
df<'. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute :.t 
seguinte Hesolução da Assembléa Geral : 

Art. l. • E' autorizado o Governo para mandar admit
tir Augusto da Veiga Ornellas á matricula do ~- • anuo 
da Faculdade de Direito do Hccife. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alf1·edo Cor1·•\a de Oliveira, do 1\leu Conselho, 
l\linistru c Secretario de Estado dos Negoeios do Impe
l'io, assim o tenha enten1lidoo faç.a executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em dczasPtc de Setembro de mil oito
centos setenta e tres, quinquagesimo seguntlo da Inde
pcndencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstacle o Imperador . 

.T01Io Alfredo Co1'1'êa de ulil,eira. 

Chanccllaria-mút· tio lmpcrio.-Manoel Aw,tonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 20 de Setembro Jc :1873. - André An
gusto úe Jladua. F/eury .-Hegir.trado. 

Puulicado na Secretaria 1lr Estado dos Negocios do 
lmperio em 22 111~ S!'lt•mhro de IR73.- Fausto Auqnsto 
de Agniar. · 

--



Autoriza o C.on•rno para nwnda1· allmill.ir á matricula do B.• 
:lllno da F:tculdade de Direito do Hccil'e o estudante Ernesto 
Augusto da SilYa Freire. 

Hri por hem Sanccionar c l\lanrlnr que c;e execute a 
Sf'guinte HPsolução da Asscmbléa Geral: 

Arl. t.• E' nutorizarlo o Govemo para mand:~r admil
tir· á matt·ir~ula do ~;.• :mno da Faculdade de Direito do 
Becifc, o e~tudantr ouvinte Ernt~sto Augusto ria Silva 
Freire, depois de fr•ito o C'(amc das materias do ft-.• 
a tmo. 

Art. 2. • Ficam rrvog;.Jdas as disposiçücs rm con
trario. 

João Alfredo Corrêa rir Oliveira, do Meu Con~elho, 
Ministro c Sr~cretario de Estado dos Neg-ocios do Impr
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
rio fiio de Janeiro em dezasetc de Setembro de mil 
(li tor:en to.; sden ta c Ire~;, quinquagesimo segundo da 
ludependenda c do Imperio. 

Com a ruhrir·a <le Sua l\lagestade o Imperador . 

.Torio Alfrrdo Corn:a de Olh•eira. 

f:h:Jncclbria-múr· do Imperio.- .Manorl Antonio Duart~ 
d. A::eredo. 

Tran~itou rm 20 de Setembro fie i8i3.- Audré Au
gusto de Padua Flenry. - Heg1straJu. 

PulJ!ic:.>do na Secretaria de Estado dos Negocias do 
Jmperio em 22 de Setembro de i873.-Fausto Augusto 
de Agrtiar. 



ACTO~ DO PODEil 

]lJ.:CllETO N. 2W!l- DE 17 llESETIDinl\0 DE 1873. 

A11111riza o Coverno para mandar allmillir á matrir-nla cio 1. 0 

anuo tia F:ll'nltlacle ele Dirr~ilo do llecil'e (I eslllllanlc Frart 
•·iseo ele Castro s:·t Barrelo. 

lll'i por hem Sanrcion~r I' 1\landar fJUC se execute a 
sc•guinte Resolu1:ão tla Asscmhlea Geral: 

Art. 1." E' autorizado o Govrrno para mandar atlmit
tir ú lltal.ricnla tlo L" anno da Fat:nld:ldl' de Dirr,ito do 
1\l'cift', o t•stntlante Francisco de Castro Sú Barreto, 
intlcpt~tHicntcmcntll do exame dn !tisl.oria. IJHe pr·qs
tará ante:'\ do acto das materias do mesmo anno. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
tr:lrio . 

. João Alfrrdo Corrl-a rlc Olivrira, do l\lcn Conselho, 
Ministro e Seerclario llc Estado dos Negol'ios do Im
pcrio, assim o tenha entendido c faça cxe1:utar. Palar:io 
do Hio de Janeiro em dczasctc de SC'lcmuro de mil 
oitocentos setPn ta e tre~, quinqu:~gesimo segundo da 
Indcpcndencia c rio lmpcrio. 

f:mn a rnhrir,a de Sua .Magcstatle o Impcr:.~dor. 

Ch:mrrlhria-múr do Imprrio.-Jlrworl Antonio Duarte 
rlf' A::rrf'rlo. 

Tr:.~n~ilon l'ltl ~O lln Sdr'mhro do 187:1.- Awlrd Au
gusto dr Prulurt Flc/11'!1·- Hegistr:ulo. 

Publicado n:~ Snrrl'tari:~ lln Estado rlos Neg-ocios do 
Impcrin em 22 de SetemiJ~·o de !Hi:J.- f?rmsto Augusto 
dP Aqmar. 



J.EGhLATlVO. 

Autoriza o GorPrno para m:wrlar :trlmiLLit· a r~xamc rias matp
rias rio J.o anuo ria Facnltlarle rk Oireil.o rln 1\Peil'r~ e ;, 111~ 

lrkula do :J.o o oul'iute João Augusto de AIIJLI!fiWI'IJIW l\lant
ulrüu. 

llr'i por hem Sanccionar c 1\lanrl:lr que ~c execute a 
seguinte HPsolnç;lo da Asscmhléa Garal : 

Art. L • E' autorizado o Governo para mamlaratlmit
tir a exame das materias do 1." armo da Faculdade de 
Direito do Hc•cifr', n il matricula do 2. 0 ::nno o ouvinte 
.João Au.~·nsto de AlburJllCI'fJlW 1\laranllão, \isto já ler· 
Jlrestarlo cxamps dn philosophia e rhetorira, uniras 
prcparatorios que lhe faltavam. 

Art. 2." Ficam re,·o;:çalbs as d isposiçõcs em con • 
frario. 

João Alfrcrlo Corrt'·a rlc Oliveira, do 1\I!'n ConsPlho, 
:Ministro c Secretario de Estado dos Negor.ios do lm
perio, assim o tenha entendido c faça cxr•r·nt:u·. Palar~in 
do Hio de .Tarwiro em rlezasetc de Sr~lembro de miL 
oitocr•nlos setenta e tr·r~s, quinquagesimo segundo da 
lntlepcndcncia c do lmpcrio. 

Com a rubrica llc Sua l\lagcslallc o Imperador. 

Jorlo Alfredo Corre'rt de Olirl'iro. 

Cli~nrellaria-mlir do lmpcrio.-Jfanorl ~intonio nuri/'{C 
dr~ A:;l'rl'du. 

Transiln11 om 20 rlc Setembro de :187:!.- André Au
gu~to dr· l'ad ua. Flrnry.- Hegistrallo. 

Publicado na Secretaria rlc Estado llus Ncg-ocios do 
Impnrio t'lll ~~ tlc SL'lcmiH·o de 187:3.- Fausto Augusto 
de A!fuiar. 



A Cl O~ IJU I'OUER 

IJECHETU N. ~'111 - DI; i i llE SETE:t!I:JIIJ DE 1Hi3. 

Au1nri7.;1 n (;ovr,rno para manrfar a!lmittir a rxanH' das mal.•·
na~ do 1 ." anno !la !':•cu idade dt~ llircito do l~cdfc o c:.lU· 
tlautc Jo;H!Illlll Filgtwiras de ~Icuczcs. 

Hei por bem Sancrionar r, ~Ianrlar que se exeeute a 
sq:.;uiute Re,olur;:io da Asscmbléa G!lral: 

Art. 1." E' autr,rizado n GoYt~rno para mnnrlar ad
m i L li r a cxa me das ma terias do l." annu da F:H.:ult.l<tdG 
de Direito rlll H•·eifr, o estudaute Joaquim Filgueiras 
tle 1\lenezcs, depois de habilitado !lo i!Xame de lli~
Loria. 

\rt. 2." Fkarn revogadas as t.lisposir;ões <'111 con
trariu . 

.João Alfi·edo Corn\1 de Oliveira, do 1\IPn Conselho, 
.Ministro e St•t:rctariu de Est;.~du dos Negt;cios do lm
perio, assim o tenha cnlenditlu c faça ex••cutar. Pal:l
rio do Hio de Janeiro ~m dez:t~ete de Setembro de mil 
oito~enlos ~nli!llla P Lr•·s, quiuquagcsimo segundo da 
Independcncia c do lmperiu. 

Com a ruhril'a de Sua Ma:;cstatle o Imperador. 

Joiio Alfredo Corréa de 0/ircira. 

Ch~nccllaria-mór cto lmpcrio-1lfanoelAntunio Duarte 
de A.::ecedo. 

Transitourm ~O de Setcmhrodei8i3.-AnrlréAugusto 
de Padua Fleury. -Hcgisirado. 

Publicado na Serrelaria rle Estado dos Negocio;; do 
lnqwrio e:n ~~de Setembro de 1813.-Fausto Autptsto. 
dl' Agwm·, 



I.Et;ISI.ATI\v. 

lJEC!tETO N. '::!112- DL: 17 DE SETE~lBI\0 DL: 1873. 

AutoriLa o (;,.vento para mandar atltuittit· i1 11atrkula do 1. 0 

;atllto da Facultlatle d ·Direito tiL: S. l'aulu u cstudaulc JtJstÍ 
Bentanlia'-1 !I c Souza lU beiro. 

Hei por bem Sanedon3r e l\hnrlat· que se execute a se
guinte Hesolnr;ão da AssemiJiéa Geral: 

Art. l." E' antorizado o Governo para mandar atl
mittir ú matrietlla Jo L" anno da Fat·ttld·tdt~ de Di
l't~ilo Je S. Paulo o f'Slurlanto Jo~é Bernanl1110 de 
Srwz:~ Hiheiru, indepcntlentcmentr~ dos cxa111es Je ari
tlnneliea c geometria, lJUe prestará ante.,; do aelo do 
lllCS!llO a 11110. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposit:.ues em con
tra riu . 

.João Alfredo Corr(~a de Oliveira, rio 1\lpn Conselho, 
.Ministro e Sccrrtariu de Estado dos Ne.'~ocios Jo lrnpt~
rio. :tssim o lenha entendido e f:H:a t~Xl'CUlar. l'alacio 
do Hio de Janeiro em dezast.~tc de St;temiJro de mil oi to
Ct'lllos setenta e tms. quinquagesimo segundo da ln
dqwmlcucia e do lmperio. 

Com a rubrica rle Sua 1\lagestade o Imperador. 

João Alfredo Cornh de Oliccim. 

Clnncellaria-mót' do Imperio .-.Man9cl Antonio Duarte 
rle A::r:ccdo. 

Tr·ansi !on •~m 20 de Setemhro de 1813.-Andrd Augusto 
rir~ l'adwt Flr•ttt'!J. -HegistraJu. 

Publieatlo na Secretaria dn E"tatlo dos Ne.;ocios d11 

Imperio em 2:! lk S"lt.:mi.Jro de l8J:J.-.Fttn:>/o .lngn~to 
•Lc .17uiar. .-· 
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\CTO~ DO !'ODE!\ 

DECHETO N. 21l:J- DE 17 DE SETE\llll\0 DE f87:L 

Autoriz~ o C.ovi'rno para mau!lar a<lmiltir .Tos!\ C.onçaiV!'S ela 
Silva Yianua á matricula llo f.o anuo lia Faculdade de Direito 
de S. Paulo. 

Hei por l1cm Sanccionar r, 1\Ianthr que se execute a 
seguinte Hesolução da AsscmiJléa Geral: 

Art. f." E' autorizado o Governo para mandar a<l
mittir José Gonl'aln•s tia Silva Vianna ú matricula 
do L o anno da Iiacultlade de Direito ue S. Paulo, in~ 
dcpentlenlt•ntcnle do exame LI<~ ltistoria, que devero't 
}Jrcstar antns do acto das ma terias do mesmo auno. 

1\rt. 2. o Ficam revogadas as disposiçncs em con
tra rio . 

.Jo;io Alfredo Corrt~a de Oliveira, do l\Ieu Conselho, 
J\linistro c Secretario de Estado dos N<'gocios uo Im
JI<'l'ÍO, assim o lt•nlta entendido c faça executar. Pa
Jario do Hio ue .Janeiro em tlt~zasl'Le de Sdelllbro de 
mil oitot'L•ntos setenta c trPs, quilH{Uagesimo segundo 
da lndcpcJlllcncia e do Imperio. 

Com a ruln·ica de Sua l\IagcstaLIC o Imperador. 

Joilo Al{J•edo Corrêa de 0/incira. 

Cltan~cllaria-múr do Impcrio.-.111anocl Antonio Duarte 
de "L:;crl'do. 

Tran~iton om 20 dr Set.omhro rlr, 1873.-André An· 
grrslo rle Padlllt Flcury.-Hegistrado. 

Pnlilicado na Set:rrtari:l de Estarlo dos N1•gocios do 
Impr•rio '.:!lll :!:! uc Setembro tle H373. -Fauolo Angusla 
de Aguiar. 



DECHETO N. 21H- DE 17 DE SETr:~mno DE 1873. 

Detrl'mina qnr os ell'itrm·s da Jl:li'Ot~hia tio C:lr~u:i"uJ de .Jesus tle 
B:IIT<~iras <Jo utunicipio tle S .• Jo:·tn Baptista, na l'nnitll:ia tle 
llfiuas G:~ra<!S, façam parte do collegio eleitoral tia. eitlallc 
do mesmo uome. 

Ilri por hem S;~nr.cion:tr e l\l1ndar qne se execute a 
Resulnção seguintt~ da AssemlJióa Geral: 

Art. 1. 0 ().;eJeitoresda par·ochia doCoraçãot!PJosus 
~lo Rl!Tf'iras do munieipio de S. João Baptista, Provín
cia de lllinas Geraes, ficam pertencendo ao collcgio clci
tor:d da cid:rí:o do mesmo nome. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrt~a do Oliveira, 1lo l\leu Conse
lho, i\linist.ro o Secretario 1lc Estado drB Nt~gocios do 
lnqwrio, as>im o tenha entendido e hç:t cxet:ntar. 
l':dado do Hio de Janeiro em dezasetc dt~ Setr:mbro de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da Indcpcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica do Sua l\l:~gestado o Imperador. 

Jorlo Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Cltancr lia ria -mó r li o I m per i o .-.lllanoel.rintouio Duarte 
de A::Pcedo. 

Transifon em 22 rle Sct.rmbro de 1873. -André Au
(Jitslo tle Pwlua Fleury.-Ht•gistratlo. 

l'niJiicado 11:1 St•crctarin do E.:;tado do~ Negocias tlo 
Imperio t'Jll 21 de Setembro do 18i:J.-Ji'ansto Augusto 
de Aguiar. 



'l''VI ., ...... 

Transft~re :1 s{~rlc rlo r:ollrgio eleitoral da extinrta villa de .I:H'Il
hy, pt!l'l.t~llC~'UI.t~ atJ :;. o tlisll·kto da l'r:l\·irll:i" de Mina' f;en~e-;, 
para a nora \'i lia rlt: S. se:Jasti;lo rio l'ar:d-o, r~ tldernrina que 
o mesuro collec;io oC rcuua uo pa•;o da Camara !lluuidpal. 

Hei por hrrn s~nrcionar e l\bnrlar fJlHl se cx.cculc a 
nesolnr;:io S!'.!!:UÍIIlC da Assemhléa Geral : 

Art. 1. o A sc'rli~ clo collt·gio Plt•itoral tb r-.;:tinrta vi !la 
tlr Jacnhy, pt•rlerret•nll' ao~;." distrieto da Prnvincia L!t• 
1\lin~s Gt'rat>s, r\ transferida para a HOYa vil la t]p S. Se
bastião tio Parai~o. no lfit)SlllO collegio se reunirá no 
}J;J\:0 da Camara l\lunicipal. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfrctlo Corrf•a de Oliveira, do 1\Ien Consr
lho, Ministro c Secrctaf'io de Estado dos Ncgoeios do 
lrnpcr i o, assim o tenha entendido e faça rx•·r~ntar. Pala
::io 1lo ltio dn .Janeiro c,n dczasnte t!t~ Sctclrnhro de mil 
oitocentos ~etenta e tres, quinquagesimu :-:egundo da 
Jndepc~ntlcneia c do ImpPrio. 

Com a ruhrir:a de Sna Mag-cstadc o Imperador. 

!orlo Alfredo Cm·n1a de Oliveira. 

Chancellaria-múr do Impcrio.-Manocl Antonio Duartr 
de A;:;ercdo. 

Trnnsiton em 22 de Setembro de 18i3.- André Au
[JUsto de l'udua Fil•uJ'!/·-Hcgistt·ado. 

Publicado na Secretaria de E~tado dos Nrgocios do Im
prrio t~lll :!~ de ~~·tc•m!Jro dP 187::.-Fausto Att[Jttsto tlr 
A.'Jlliar. 



u:t,hi.\IIIO. 

A.ppr;,ça as pcusi)·~s eoncetlida•, a ll Natalia do Pilar Hotlrigues, 
f' n OIPI'o.;. 

Jí,•i por hrm S:1nrrion~r e l\hnd:~r QIIC se cxccnlr. a 
Hn~oltli;i"IO ~C_!!UÍlltr. da Á';;;nmllfb r.craf: 

Ar!. f. n Ficam ap;H·ovarlas a~ ~r.o;uinlr.;; JHmsõc.;, 
rntwedidas por Jln;;relm de Hi dn .Jullio de IH7:1, a 
S th 'I': de ifll:lr<'lli:J r fi JIB mif r(•js lllPIISars, rr[nrti
damrnlr, :l n. 1\';ilalia do Pilar 1\odri!.rlll'S c aos llli~
lHli'I'S AlcidPS 0\'idio Horlri,'!lll'', Ly.lio Lr•opnltlino no
dt·igucs r C">! i na Jlorlrig-uPs. Yinn1 r li lho; do T••nr•lllr 
:lo I!J." rorpn proYisorin di' c:t\'i!ll:Jria d:t nuarda Na~io-
11:!1 da Provinria rio Hio Grande do Stli E1.errnirl Jos{~ 
l\otlri)!Ur'-. f:ilfi'I'ÍiJO rm I'OilSI'ifiiCilrÍ:l de fi'I'Íill1'11IOS 
!'l'rl'hidos t•m comhall'. na c:unp:1111ia do l':lr:l!:''\1'1}: rJ,• 
lrinla I' ~~·is mil r{•is llll'!lsal's ao Alf't•n·' liotwrario do 
Ext>rcilo (;t)llllillo Pr•1lro d:t C·1sl.1. 11 '[!1'1!. 1'11 r'OIHt·
qtwnr.ia dr• fPrimcnlo rcrt•hiiJ,, Pllt romhalt', lt:'OII im
possif,ililado de prllr.urar ll1rin:> rlt• snlt;j.;Jt•Jli'Ía: t' dt• 
qualrocc•ntos r{·is ri i~ rios ao soldado rt'fnrlll~tlo do !1. ·• 
fntalltão de :~rtilltaria a p:·· lJllll'l'll('O Antonio dt• O~i
vcira, QUI', por ferimento nxl'liirlo em romlnt>, firou 
impossihililarlo fie procurar lllPios dr, sulisistnnci:t. 

Art. 2." E.;tas pr~nsõlls srrão p~:-ras da data dos n>'-
pcrti YOS J):~r~rl'l OS. 

Art.:-!." Fi:~am 1'1'\'o::;:lflas:~s rlispoo:ir:i,H l'lll contrario. 
n llr. J l:iO Alfmlll r,qrr:'•a rlr• Olivi'ÍI';l. do J\frll Cnn

sellto, lllinistro n S:~nr•l·1rio dl' E.;tadn do;; 1\'r):!rlf'io-; do 
I ntperin, ;~s-;im o tenha Plllr~ndidn e f.1r.:a ~~,~~r·nlar. 
l'alar:io elo Il Íti dr J:liH'irn em rlrzas'Jtr r],, Srklllhro r],• 
mil oilor:~nlo> ~elr•nl:1 r lrn;;, qninrJIW~I'simn sPctundn 
:.!a ln:lqJCndcnria n do ImJH'rin. 

C·1m a rnhrir·:~ rir Sr1a Ml.'!r'l:ltlr• n !mp:•radnr . 

.ln?0 Al(n·r/1 Cnrr/ 1 ti•• 11/irl'i,·t/. 

Cll:tnrdlat·i:Hn•'ll' dt~llll[i•'I'Ín.-!illlnoeli/llllnllirl /Jtw,·f,• 
!-~ ,t:t'/'('t/1). 

Tr:1llSilo11 t'lll ~~ dr• S:•lr•mhro dn ·IHí.l. -An1n; An
!fllSlo de Jl,ul!llt Flettry.-Ht·.u·islr:lllo. 

Pulilirado 11:1 S·.'Cretaria rln Eslarlo dos Ne.~nr.io;; dr~ 
lrltfwrio Plll 2'1 dt• S1'1nnd1ro tlr twn.-Vtlll,fo Juqu''•l 
rft' ,l!fiiÍI/1'. 

i· I. I: H I í:; 



!JECHETO -". ~.'di- n~: li nE sETTDrnno nr: 1Ri3. 

EIPV:l o~ v(lnt·imcntos: dos T'roff',sorcs, Adjuntos c Porteiro tio 
Extnn:Ho da Es•:ola tlr- l\lariuha; !los Professores c Adjuutos 
tlo lu terna to rl:t mesma E'ieola; dos Professores c Adjuntos 
rias Escola' Central e lllilitar. 

H•~i p11r lwm S<lllt"t'ionar c l\i:1ndar qnc se execute a 
,.r·;~·u in te Ht:sollll:ão da Assem bit"' a Gera I : 

Art. L" Ficam elevados na raz:io rln rincocnta por 
rr~nto os vnnr:imentos dos Prof1·~sore;;; c Adjuntos uo In
tl'rnato r ~~"<tt~rnato da E'>rola de àiarinha, c das Escolas 
Central c l\lilit:uo, nos l•~rmos tio artigo f]Uarl.o do De
creto L•·g-islaliYo numero dous mil rlnzentos vinte c 
Ires de cinco de Allril tlo corrr•nte anno. 

A r L 2." Fica 111 ta mbe111 elevados, na fúrma llo art. i. o, 

ns vencimentos do Porteiro uo Externato da Escola de 
3brin1Ja. 

Art. :3. o São revogadas as disposições rm contrario. 
Joaf]uim lkllino Hihciro lla Luz, do l\len Conselho, 

Senallor tio lmprrio, J\Iini~tro e Secretario de Estado 
rios Nc~oeios rla Marinha, assim o tenha cntnn1lido c far-a 
1'\Peular. P:~lacio rlo Rio rle .hneiro em tleza~clc 1Íc 
St'lf'm hro dr· mi I oi toccn tos setcn ta c tres, quinquagc
~into segundo da Independeneia c üo Imperio. 

Com :~ ruhrica de Su:~ i\lagestade o Imperador. 

Joi11JIIim Dclfino Ribr•iro da Lu::. 

Chancellaria-mt',r do Jmpcrio.-.1frmorl Antonio Duartr 
dr A.:e~·cdo. 

Transitou em 2~. rlc Setcmhro de 181:1.-Antlré Au
gusto dr Padua Flcnry. 

Puhlicaclo na Secretaria dn Estado dos Ncg-0cios da 
Marinha em 2(j de Sctrmhrn rfp -!Ri:l.-Sahino Elnu 
Pr.~.~oa. 



LEGISLATIVO. 

DECltETO N. '=H~ -DE f7 DE s~:TF.UBHo OE 1873. 

Autorir,a o Governo a mandat• matricular Joaquim tlc Oli
veira Fernandes no 4. 0 anuo da Escola Central. 

Hei por bem SanccionareMandar que se executeasc
guiutc Hesolução da Assemblóa Geral: 

Art. 1." E' autorizado o Governo para mandarnutri
cular Joaquim de Oliveira Frrnandes uo quarto anno da 
Escola Ccn traI. 

"'\rl. 2.° Ficam reYogadas as disposições em contra!'io. 
Jo~o Jo,;(• dn Oliveira Junqucira, do .Meu Conselho, 

Senador do Irnperiu, l\linistru e SecrPtario de Estado dos 
Ncgucios da Guerra, assim o tenha cu tendido c faça exe
cutar. Palarie do li. i o de Janoiro t)lll dezasetc de Se
tt•miJro de mil oitocentos snleuta e trcs, quinquagc~•imo 
:;egunt.lo da Independencia c do Imperi11. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o lmper.'.dor. 

João José de Oliveira Junqucira. 

Chancellaria·mór do Imperio.-Jifanocl Antonio Duarte 
de A:; e vedo. 

Transitou em 2~ de Setembro de 1873. -André Augnsto 
de Padua Flenry. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Nrgocios da 
Guerra em 26 de Setembro de :1.873. -Dr. José Alaria 
Lopes da Costa. 

DECRETO N. 2.H9- DE :1.7 DE SETEMBRO DE:l873. 

Autoriza o Governo a mandar admittir o estudante Raymundo de 
!lliranda Osorio a exame tio 4.• anno da Escola Centra 1. 

Hei por hem Sanccionar c 1\landar que f'e cxer.utc a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral : 

Art. L o E' autorizado o Governo para mandar admit
tir o estudante llaymundo de l\liranda Osorio a exame das 
ma terias do ~.o anuo da Escola Central, depois de pres
tar o tio~ cx.ercicios pratieos, unira ma teria do :3." anuo 
tlUe lhe falI a. 



'ICfll:; fiO f'UlJEfi 

Art.t." Ficam rovog~das asdisposiçiks em cuntraríu. 
João José de Oliveira .JunquPira, rlo .Meu ConspJho, St•

nador do Imprrio, lllinislro e Scrrd:;rio dt• Estado tlm-; 
Negocius da <1tll'rra. assim o tt~llha enil'nditlo e f1r;:t 
C'<et·utar. Palacio do llio dt~ .Janeiro em deza~ctc dt) Se-
tembro tlc mil oitocc•IJlos sl'lenta e trcs, qniuquagcsinw 
segundo tia ImlerJcndencia c do Im[Jerio. 

Com a rubrica rle Sua lllagcslade o Imper,ulor. 

.forJo Josr: de Olirl'il'lt .lillliJIWira. 

Chancellaria-múr do Impcrio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transi !ou t'lll 2'~ de Setembro tle 181:1.-Anrlré Au
fJUSlo d.~ Padwt Ffl'ury. 

l'uhlieatlo 11a Se•rct:1ria rle Est:11lo dos Nt:ro;oeios d:t 
Gnena em ':W llt~ Se teiJtbro de Hl"i:J. -Dr. Jvsé Jfari'l 
LOJWS da t:osl~t. 

1\utoriza o Govern'l a C~'onectler ao Descmhargatlm· Firmino no
drigut•s Silva um anuo lle lieenç:~. com o respectivo onlcuatlo. 

Hei por bem Sancc~ionar c Mandar que se execute 
a seguinte Hcsolução Ja Assetnblt)a Geral: 

Art. l." E' autorizado o Governo para concctler ao 
Senador Firmino Hodrignc~ Silva, Jkscmh::~rgallor da 
Hdação da Côrtc, lllll anno de lieença com o l'i'specti v o 
Ol'!lunallo, para tratar ll1! :m:l s:uule onde lho convier. 

Art. 2." F ieam revogatlas as d ispusi1;ücs em contra rio. 
O Dr. l\lanoel Antonio lluarto de Awvetlo, do !\leu 

Conselho, i\linistro c Secretario de K.>tado dos Net;·o-· 
•;ios da.Justic;a, assim o tenha entendido IJ f;u;a eX.I't:lllar. 
l'alaeio llo Hio de Januiro em del.a,;de dn Selemhro 
de mil oiLorl'lllos sl'lenla n trcs, l[llilltfllagl·~imo se· 
•.;umlo da Indepellllell!:ia e du Imperio. 

Com a ruhri~a dn Sua Mage~f.atln o ltll[l('r;l([or. 

1/111/(}1'{ .lllfUIIil! /JI/111'/1' 1/i; ,\:1'{('1{(', 



I.Et;ISL.\Tl VO. 3:.í7 

IJF:CHETO :'i. ~í2t -m: 17 DESETEllllRO DÉ 1873. 

i\ntorin o G:>VPrno para rn:111rl:ir arhnittir Vicente tle Farias 
Cmj:ro Soin·i•llw a r·xarll!' d:r·-: m1 LPrias tio f. o amw na Fa
culd;r:!e d•~ Direito tio ltr•rif•:. 

JII'i por IH'lll s~nrrinnar e ~l:lnrbr· iflW se cxrcute a 
~r.~·uintc Hr:.~olnç:io da Assem!Jié:t (~<'t·;J\ : 

Arl. !." E' aulnriz:lliO () GOVC'f!IO r~rn m:llll!ar ntl
mitlir Vicrnle tlt~ F:trias Gttrj;"io ~ohrilllw a <'X:ttlJe das 
tn:ttr·ria.' c lo ·1. o anno na Far:llldatle tle Uirr·i lu tio Hecife, 
tkpois tle appt·ovado em pllilosoplti:t. 

Art. 2. o ficam revogadas as disposições em con
tr:trio . 

.lo:-to Alfn•dn Corrt\:1 rlc Olivdt·a, tio 1\leu Con~elho, 
Ministro e St;Tl'lario tle E>tatlo tios Nt·g·ocios do lmpc•
rio, assi11t o leHita L'lllCllliido e faca cxt•eutar. Palaeio 
~lo Hir> ,:r• .larlt'iro t'lll dl'zaselc ;lc Sctclll!Jro de mil 
oi torc11 tos sl'lcnla c Ires, quincgtagesimo segundo da 
ludepeH.Icncia c do lmperio. 

Com a :·uiJrica Lle Sua 1\lage.qtadc o ImpcraJor . 

.latia .1/fredo Corretl de Oliveira. 

Cltanr,l'!laria-múr Llo Impcrio.-ilfanocl Antonio Duarte 
1c A.=cvctlo. 

Transi ton em 23 de Setembro Llc 1813.-AndrJ Augusto 
ie l'wlwt Fleury .-llcgislrado. 

Puldicado na Secrdaria Llc Esl:uln tlns Negocias tlo 
lnl[wrio em 2~ Llc Setembro de 1873.-Fausto Augusto 
de Aguiar. 



DECIU.:TO N. '::W:t::!- UE i 7 UE SETElllll\0 UE HliJ. 

Aulorila o l;oYcruo p~u·a maml~r adu1illir a ex~me das ma terias 
olo t.o :lllllo da Faeultlade tlc nirl'ito do llccifc o cstnolautc 
1\lanocl de lllcsquila "'autlel'lt~y Liu-;. 

Hei por bnm Sancr:ionar e ~bndar que ~e execute a 
seguinte llesulução da Assemhlí~a Geral : 

Art. 1." E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir a exame das ma terias do i." a uno da Facul
dade de Direito do ncr:ife o estudante Manoel de Mt•s
tfuita Wanderley Lins, considerando-se válido o exame 
<fUC já fez de geometria e uithmetica. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em cou
trariu. 

João Alfn•do Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Seert'lario dP Eo;tado dos Negocios do lm
perio, assim o lt~nha entendido e fa•:a exerutar. Pa
Jario do 1\io de Janeiro em tlezasete de Setembro de mil 
oi toeen tos setenta e tres, q u inq uagesimo segundo da 
lud.ependeneia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór d.o Imperio. - .1Janoel Antonio 
Duarte de A::ercdo. 

Transitou em 2fi de Setembro de 1873.-André Au
gusto de Padua Fleury. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Est:H]o dos Neg-ocios tio 
lmperio em o 1. 0 tle Outubro de 1873.-Pausto Augusto de 
Aguiar. 



LEGI~UTIYO. 

Autoriza o Governo para mandat· a~lmitltr a ~~xamc do J. o ann o 
na Faeuldade de Direito do Rcdl'e o c,;ttulaute Simlulfo Che
ledonio Callafang-•~ de Assumpção S. Thiag-o. 

Hei por hrm Stnccionar e 1\l:lndar f[UC se execute a 
se~n i nlr H"'olnç:1o da A''cmhléa Gt~ra I : 

Art. i." E' autorizado o Govcrno para m1nrlar arl
mittir l cxamc das materias do 1." :~nno na Faculdade 
::lc Direito do Hrcil'e o csturl:Jntc Sindulfo Chclcdonin 
Callafangl' de Assurnpção S. Thia~;o, depois de mostrar
se habilitado rm philosophia. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
tra l'io • 

.João Alfrcrlo Corrêa clr OliYcira, do 1\len Conselho, 
l\linistro c Srrrrtario de Estado do' Ncgocios do Im
perio, assim o trnha entendido e faça exPcutar. Palacin 
rio Rio de .Janeiro em dczascte de Setembro de mil 
oitocentos setenta c tres, quinquagesimo segundo da 
lndcpemlencia e do Impcrio. 

Com a rubrira de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Jaãn Alfredo Corre'a de Olit•eira. 

Chancrllaria-m{,r do Imperio.-llfrmorl Antonio Duarte 
de il:=eredo. 

Transitou em 2G de Setembro de 18i3.-André An
gusto dt• Parlun Fleury. -Rcgis tratlo. 

Publicado na Scr~re~aria de E!-1tnrlo do,; Negocios do 
Jmpcrio em n I. o de üntuhro de 18i:1.-Fimsto Angusto da 
Auuiar. 

_,,·· 
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Alllutü:t u (;ll\'Crnn para m.tn<lar adlllil.lir ,í mal.ri,·ul:t 1111 1.• 
atttlll tia Fa<·uld:ule ti<• llir,·ilO do Hecift~ o ouviu te Franci:ico 
~ergjo do Hego Hauta;;. 

Hei por hrm Sanr,r.ionar e l\lanrlar que se cxrr:ute a 
sc .. ntintr R••,nilll;:1n ria As~cmhlra Geral: 

Art. 1." E' illtlnt·iz.tdn o Govt•rllO para mandar arlrnit-
1 ir á llLtlrit:nl:i no l." anno da Faeultlade de llirt•ito t!o 
Ht·cift• o Oill inlt· Franrist:tJ St•r_!~·io do Ht~p·o llanlas, qtH', 
iltilf's tlo ar lo do rd•Titln anno, dt•vnú mustrar-sc hahi
l ilailo t'Oill o •·\:tlllt~ df' lin.~·ua nat:ional. 

Ar!. '::!." Ficam n·vngadas as dispnsiç<li's em roa
tl·ario . 

. João Alfn~tln r.nrrth tlr Oliveira, d•J l\lt~li Cnnsr•llw, 
Ministro t' Srerl'lario de Esl:ttlo dos Ne.Q·oeios do lmJW
rio, as"-illl o tenha entendido e faça cxcrutar. Palario 
:lo Hiode JanPit·o em tlezasrt•• tlrSt~LcnJin·o t!,• mil oito
centos setenl:~ e tres, quinrJu:~g·esimo segllitdo t!a lntle
penLlcneia c tio Imperio. 

Cum a rubrica de Stn l\bgesladc o Imperador. 

Joüu Alfredo Corrêa de Olin•ira. 

Clianr,ellaria-mór do Imperio.-llfanoel Antonio Duarte 
de A:crl'do. 

Transitou em 2!) de Sdrmhr·o de 187:1.-Anrlré An
fJUSlo de Parlua Fleury.-Hegistrado. 

Puhlicallo na Sn,:rel;tria ti f' E>tatlo dn~ NeQ"ocins tlo Im
Jwrio em o L" tlc Ouluilro de 1H7:L--Ftw~Íu AnJusto dt! 
AJIÚll/'. . 



3fH 

DECl\ETII N. :!1:2:1- !11: 17 IH: ~.ETEIIIJf\L) 111: IHi:l. 

Anlori1.:1 o l:owrn> p:1r:1 mandar a,J,nillir· AlfrP1lo ~11' \Jorrira 
Colnt•s a <'\<11111' tl:•s Juatt•ria~ tio 1." anuo na Fal'nldadc de 
Hin•il'' do llPiO:k. 

Hri por J,crn S:111er:ionar r 1\imil:tr rpw ~n execute a 
f:cguin li~ HPsolu\âO da AsscrniJka Ger·al: 

Art. 1." E' autorizado o (;overllo para m:l'l ~·1r :11lmit· 
Lir 1\ll'rPdo dn ~Ior,~ira (;omes a i'\'11111' da., nt;;IPrias llfl 
I. • :1111lO na Fanlidadu de Din·ilo do 1\t!i:il't•, di• pois dt> 
mnslrar-St! liaiJililado t•n: arith1111'lira, gt'OIIIt'll'ia P phi
losopllia, 

Art. 2." Fieam rr·vogad:1s a,; disposiçõ''' em con-
Lrari''. 

JoiiO Alft'i•tlo CmTt~:l tlr' Oli\'!'Íra, do l\l('tl ci)llSi'lho, 
1\Iinislro c Sen·r•lario dr• EstaLlo dos Ncg·o~:ios do lmpt•
rio, :1ssim o Lenha r•ntt•nuido e faca e\:ecutar. Palacio 
do B.io dr~ .Jan,•iro em dPzasetn tle Srdmnhro dl' mil oito
CPlllos selenla e tres, fJUÍ!IIJUagesimo sep:unrlo da lnde
pr•ndenr:ia n do Impcrio. 

Com a rnbriea tlc Sua l\Iag·ro.~latle o Imperatlor· . 

.Toiio Al{red:J Corràt r/r> Olirrim. 

Ch:mcnllaria-mt'lr tln lmpcrio.-Jlimwc/ Antonio Duarte 
de A;:;at•rlo. 

Transi to,n em 21i de Setnmhro rlc 18i:L-Awld :11l.']Usto 
d1• f>rulna Mr'III'!J. -Hegistratlo. 

Puhlic:-~do na Secrr,tari:I de F.~farlo dos Nn~nrio.; do 
Impnrio Plll o I." dr• Ontu!Jro di~ tRi:l.-Prnl ,,;1 AlfiJIIçtn 
dr' Aquio1·. · 

P.lRTE 1. fU 



ACTo:-; llO l't)DER 

nECBETO N. ~'i:2(j- nE 17 nE sETEn~nno uE tRn. 

Aurnrita o r.ow~rnn para mandar arlmittir .Jo<r' llraml:io ria Rn
cil:t Junior á IJI:ttri('ula do I . 0 anuo da Faenldarle de Direito 
do lleC'ift•. 

Ilei por bem Sanccionar c Mandar que st' execute a 
seguinte HPsolução da Assrrnbléa Ge'ral: 

Arr. I." E' autorizado o Govrruo para mantlar ad
mittir José Brandão da ltoeha Junior ú tnatrit:ula do I." 
anno da Faculdade dt' llircito do Hecifn, ron~iderando-sn 
para esse fim vúlirlos os exames tlc latim n franeez por 
elle feitos em 1867 c 1868. 

Art. 2. • Fieam revogadas as disposições rm eon
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negoeios do lmperio, 
:~ssim o tenha entendido e faça exeeutar. Palaeio do Rio 
de Janeiro em dezasete de Setembro de mil oitocentos 
setenta c tres, quinquagesimo segundo da lndcpen
dt•Jwia c do Imprrio. 

Com a ruhri1·a de Sua 1\lagest::ulc o Imperador. 

Jorlo Alfredo CmTéa de Oliteira. 

Chanccllaria-múr do I mperio.-Jllanoel Antonio Duarte 
de AzevNlo. 

Tra n~i tou em 26 r! e Setembro de 18i:L-André Augusto 
de Paúua F/eury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria dr, Estado dos Ne~orios do 
lmprrio em o t.• dr Outubro de !Ri:!.-Panslo Auqusto dt• 
Aquiar. ·· 



LE!ilSL,\TJ\'0. :JG:: 

DECB ETO N. ~'di - DI' 1 i DE SI<:TE~IIJIHJ DE lH/3. 

Aulorizan l;ovt>r'no (Iara mandar admittir a exame tbs rualcrias 
tlu I.'' anuo da Fat·rrt.latle de llircito do Hecil'c o alumno ou
\inlc Joau Caudi!Iu tle ~lural's Hegtl Junior. 

llni por IJnm s~nceionar c Mandar que se execute a 
~cg·uinlt~ ltPsolução da Assem bléa Gtlra I : 

Art. t." E' autorizado o Gover·no p:~ra mandar ad
mittir a exame das materias do L" anno da li'<tculdade 
dt• IJircito do Hl'cifc o alllmno ouYintc João Candido de 
l\loraes ll1·~·o .Junior, que antes do dito exauw deverá 
1110strar-~e llahilitado nos preparatorios de latim, llhi
lo<opltia I' lti~toria que lhe faltam. 

Art. ~-" Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Allrl·do Corn\t de Oliveira, do l\fl~u Conselho, l\li
nistro I' Serrelario de Estatlo dos Negocias do lmperio, 
assilll o tenha enteJuli1lo c faça executar. Palaeio do ll.!o 
de .Janniro t'lll dezasete dn St.:tembro de mil oittwculos 
St~li'IILt I' I.rt•;;, quimJHagesimo segundo da lndcpt•nrleu
ria e do lnqwriu. 

Com a rubrica de S11a l\Iageslatlc o Imperador. 

Joâa .-11 {redo Con·,;!t d~ Olireim. 

C lia ncr,llaria -mó r do lmpcrio. -1Uanoel Antonío Duarte 
de Azevedo. 

Transilou ~~m 26 de Setembro de 1873.-André Au
gusto tle l'wlwt Flt·ury. -Hcgistratlo. 

Pnlllicadn na Srr.rl'laria dn Estado dos Nrgocios do 
lmpr.rio t'lll o I." de Outubro de 1Hi:l.- Frmslo An.'lttsto 
de . tunirn·. 



\1:1'11:-; HO l'OilEH 

DECHI:TO \I. '2'c~S-HE li nr: sto.n:llll!lo ui.il~i::. 

Antoriz:t o t;ovt~rno para tnaudar a,!mittir a matri<'ula 110 J." 
ahll'l :l:t Faculd;u!<: de llireito do [{ceife o c>lmlaul<~ Au
::n,;t" ,(o,é Teix:·ira uc Freitas. 

llni por hem Saw;;·ionar r 1\Jandar que se execu!t~ a 
scguiJtle He,;ollll;ão da AôsemLit'·a Geral : 

Art. 1." E' :wtorizado o Governo para mamhr admit
I ir,·, matricula no J." anno da Faculdadl' de Din•ito do 
Br·,·if,: o ,•slttdaniP Augusto Jus,·: TI'Í'\t'ira de Fn•ilas, 
tlldepell!lent,•llti'lllt: do cxa1ne de ltt~loria, que IJres
t;u·:"t ante.~ do a c to das matt•rias do mesmo <lllno. 

Ar!. ~-" Ficam rcvop·aLlas as disposi<:ües em con
lrari,,. 

João All'rcdn Cnnt\1 di' OliYCira, rlo 1\l~u Coll':clho, 
:Mini:otro e St•nclario d(' Estado dos Nep-oeio,;; do Inqw
no, ~"'~'mo lenha ententlido e faea t•xcrular. i•al;wio 
"" Hio lk .hnl'iru em dezasetn tÍ<: Sclt'llthro clt: mil 
niltll:i'lllos ''''lenta ~~ ll'i'S, quilli!Ua:;c~imo Si'l:!·ttllllo da 
Jn,;,.l"'i:d~·nria L' do lnqll'rio. 

C•l'll :t rnllrica dl' Sna l\bgr,stailc o Imperador. 

Jcã:J .1lji·edo Corda de 0/irl'ira. 

ChatEI'il;:ria-mur do lrupcrio.-,1Janod Antonio Duarte 
de A:.:rTcdo. 

Transil1111 em :Zti Je Selcmhro dn 187:3.- André Au
rw~to de l'adwt 1<!f'lll'!f.- Hcgistrado. 

l'lllllic;~do n:t S;'ITI'Iaria d1• ~~~la lo do~ N1'~oeio~ dn 
l<~li'"ri" em o I." dl· PutulH·o Llc U:\7:3.- Frwt·to Awju~fu 
<!r ..lr•?/1•1!". · 



u:;;surtro . 

. \uJorL~a o 4;nv,~rno p:tl':t lll:IUdar :t<im:tlir l'<:rilli'lo '''~ Araujo 
Li:u.t a <'X:tiiW :la,; 111alerias :lu J.o :uwu .la Faculuatle tle ill
rciiO du 1\eli!'•·. 

ll1!i por lll'ill S:lllt'Cion:n· c• 1\l:ln lar !JIIC ~e execute a 
~•·;.;nintn llcsolução da :\~s•~m!Jléa Geral: 

.\ri. L" E' autorizado o <:overuo para m:lnLbr admit
I ir l'cnnino de Araujo Linw a !'Xalll!! das m:lletias 
:lo 1." allltO da F:H;uldade de Llirf'ilo do H·eif•~, Llcpuis 
de tJJI)~tr:tr-~n haliililado con· u exanw de latim. 

"\rt. ~-.,Ficam revo;..;atbs as Llisposiçucs em cou
lnrio. 

Jn:lo Alf'retlo CotT!\1 ti•: Oliv•·ir·a, tlo Meu Conselho, 
Miai~tro "~CI'l'l'L:trio tlc E.;tadu dos Nt'([Ocios do 1111-
pl'l'in, as:;i1n n L•·nha l'lllt'Htlido c L11;a •·xi•cutar. l'alacio 
.lo Hi1.1 d1! .l:tudru t!Jll J,;zaselt! de Sclt!mllro de 111il 
oi lot:clllos s.·lcala P lrcs, quiJ:quageo<imo sc~~uuLio da 
llldc;tL'Ildencia e do Imperio. 

C i 1 :lll''t' lia ria -múr do I lllJl~·r io.-Jfanoel .1ntunio Duai'/c 
lt: .l:.t'rerlu. 

Tran~ilon t'lll ~~tl dt• ~~.eLemhro dl' 187:3. -Awlrd An
gnslu de l'adwt Flmr!J.- Jll'gi~Lradu. 

P::hlit::llltl 11:1 ~'t~t'l'r•l:tria tlt~ Esi.:Hio tios X••·.;ot·io.~ dn 
i'lllli'J'io t~lll o 1." dt· UlllUIJl't~ de 187::.- Fardo An:fust:J 
d;' .1 jllilll'. 



.\t:TOS IJO l'ODEn 

llEI:HETO N. ~1,:JO- DE 17 DE SETEMnno DE ISn. 

Autoriza o r.or<~ruo para maurlar a<lmill.i!· à matricula uns 
<'lll'.,os superiores o estudante Li<-crio Hii.Jciru de Magalh<1cs. 

Hd por lwm Sanccionar r l\Ian<lai' que se execute a 
>cguiute He,;olu1::1o da Asf'cmhlt'·a Geral: 

Art. t.o E' autori:lado o Governo para mandar admil-
1 ir :'t matricula nos cursos superiores o estudante Licc
rio Hibeiro dt• l\Iagalltãcs, cunsidcraJI(!o-sc vúlidos os 
<'\ames, IJlW cllc j:'t prestou, de latim, franccz, pllilusu
phia c hisloria. 

Art. 2. o Ficam l'l.'YogaLlas as Llisposi.>ics em con
tr;trio. 

João Alfredo Corn\a de Oliveira, do l\lcu Conselho, 
l\linistro <~ SetT<'larin de E.;tatlo dos Ncgocios do lnqH~
rio, a~sirn o leu !ta cntcntlido e faça executar. l'JL1cin 
do llio de .Tan<'iro em dczasetc de Setembro de wil ni
t<H'Pnlos f'Ct<·nta e tres, quirli[Uagcsimo scguJI(!o da IH
dc[il'!ldeucia c do Impcriu. 

Com a ruhrica dn Sua l\lagcslat.!c o ll!lpcratlor. 

Jutlo Alfredo Corrêa de Ulil'l'ira. 

Clt:uu·<'ilaria-múr do llli[H'rio.-J/anocl Antonio Duarte 
de A.:;trl'rlo. 

Tran::>iton ern 21i de S<'lr•mhro dr• 18/3.- André Au
gusto 1111 l'adua Plt•ur!f·- HegistraLio. 

Publicado na SerTI'Iaria de Estado rios :\fcgoeios dn 
lnqwrio Clll o 1. ''de Outubro de I8i:l.-Panslo Auqu~lo 
de .!guiar. · 



I.Er.I~I .. \ TI \"0• 

DECBETO N. 21:1l- DE f7 DE SErr:m~no DE: 1873. 

Anloriza o Governo para mandar atlmiltir it matricula 1101. 0 

anuo da Faeultlatlc Llc llircit11 tle S. Paulo o ouvintl' Antonio 
Joal[llim Manhães !I e Campos. 

Ilci por bem s~nccionar e :M~ndar que se execute a 
seguinte Resolução da AsscmLléa Geral: 

Art. L" E' autorizado o Governo p:~ra m:mrlar ad
mittir :i matricula no L" anno da Faculdade tle Direito 
de S. Pa:;Jo o ouvinte Antonio Jo:rquim 1\Ianh:lcs de 
Campos, rleveudo mostrar-se p;·cviamntlc halJililado 
com o exame de geometria que lhe falla. 

Arl. 2." Ficam revogadas as disposições rm con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do l\Iru Conselho, 
1\linistro c Secretario dn Estado dos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido c fa<:a executar. Pa
l;u;io do Hio de Janeiro em dezasete Llc Setembro de 
mil oitocentos setenta c Ires, quinqrwgesimo segundo 
da lndcpendrncia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Ofit,eim. 

Cliancrllaria-mór do Impcrio.-J1fanorl Antonio Duarte 
de A=evedo. 

Transitou em 26 de Setembro <lc 1873.-André An~ 
guslo de Jladurt Fleury.-Registra<\0. 

Publicatlo na Secretaria de Estaclo dm N egocios do 
Imprri~ em o t ." drOntuhro tl0IR1::J.-FaustoA!t!J1tSlo 
df Aqwal'. 



Allillril:t o t;oY<'I'IIO para 111:\IHl:tr a<llllillir a t'Xalll<' do 1." a11110 

lllt.'dic-o 1~111 qualqner tLh Faculd:uks tk ~letlicina do liupni" 
o t',;Lnd:tlllt• AIIIUIIiO .los.; da \'t~i;.:a. 

Hei por hrm ~:~n~cionar r i\l:lnrl:Jr que ~c rxcrntr a 
'C'l·nintn llesoluç:lo da Aso:;r~mhl<~a Geral: 

Art. 1." E' antorizailo o GovPrno p:~ra mantl:lr atl
mil ti r a exame das materi:1s do I." anno llll'diro. rm 
qu:dl[!lCr das Fat'llhl:lfll's de l\fcdi,·ina do Impr·rio, o Í~slu
danlc Antonio José tia Vl'iga, til' pois de approvatlo t'lll 
matlH~m:llicas clr•rnentan·,. e hisloria. 

Arl. :~." Ficam rnro.~·atlas a~ disposiçlics l'lll ron-
1 r~ rio . 

.To:In Alfre,Jn Cnrr,~a rl0 Oliveira, do Ill<'n Co!)sri!Jn, 
lllinistro e ~cnrtario de Eslatln dos Ncgor:ios dn T!ll[ll'
rio, assim o [('Ilha cnlendi!lo n f:]ça exrcutJI'. l'al:icin tln 
Hio 1le .Talll'iro em dczast•le <le Setembro de mil oitn
t'l'llto::; selenla r• trPs. quinqu:1gesimo segundo <h fntl<'
p:•rHienl'ia e do Tmpt•rio. 

linm a ruhrit'.1 do: Sua i\bgesla1lc o Imperador. 

Joilo Jif[redo r:orn1tt de Olil·eira. 

Chalw•llaria-m<ír llo Imperio.-llfanacl Anlonio Duar/1' 
de A 21'1'1'tlo. 

Transitou rm ~(j Ll<' SeiPmhro de 18í3.-Antld All
!JII·~to de Pll'lurt Flcllr!J. -Br'gis l.rad o. 

Publicado na s,~f'l'PI:lria dn Esl:ll!O dm; Nrt::ncins do 
Tmpr•rio t'lll o 1. 0 dn Onl.nhm ,j,~ 1:->í::.-Fans/o ~lllfJIIS/o dt· 
A!fiÚII r. 



LF.Gl~LATIHI. 

DECB ETO ~. 2~:1;{ -- rn: I i DF: ~ETE~mno DF. I H73. 

·\llloriza o t:on~ruo para t'lHtcr~ller ao llr. Carlos FetTeira fie 
So11za Fr·t·uautles, Sccn~tario !la Facultl:ule de Medicina !lo llio 
tle .Janrim, 11111 anuo tiP lkctH;a r.om o respectivo ordenado. 

Ht~i por bem Sancrionar c 1\fanda r que se exer~u te a 
;;rguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. I." E" autorizado o Governo para concedet· ao 
Dr. Carlos Ferreira de Souza Fcrn:mdcs, Secretario da 
l<'aruld:l(le dn ;\lcdicina do Rio de Janeiro, um anno de 
lict>tH:a eom o respedlvo onlenatlo, para tratar rlc sua 
~aurln onde lhe convict·. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em contrario. 
João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 1\li

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do lmpcrio, 
.1ssi m o tenha t'rttcud ido e f a r; a executa r. Palacio do Rio 
de .Janeiro t'tll dezasete de Setembro de mil oitoeentos 
setenta e tres, I!Uinr(uagesirllo segundo da Indcpen
denl"ia I' do ImpPrio. 

Com a rulwira de Sua iUagesta1lP o Imperador . 

.Toiio Alfi·edo Corn111 dt! Ofiveim. 

Chancrllaria-rnúr do Imr.ct"io.-Manoel Antonio Duarte 
de A,:evedo. 

Transitou em 21i de Setcmhro de 1H73.-André Au
fliiSto de Padua Fleury.- Hegistratlo. 

Pnblicatlo na SctTcl:~ria 1lc Estado do" Ncgocios do Im
pnrio em o I." de Outnl:rro tlP I R73. -Frwsto AnquMo de 
Aguiar. 



370 .~CTOS DO I'ObER 

DECRETO N. 2~3~ -DE i 7 DE SF.TEMIIRO tJE !873. 

Autoriza o Goverus Jtara mandar admlttir á matricula no t.o 
anno medico da Faculdade do nlo de Janeiro o ouvinte Al
fredo Augusto Gama. 

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

Art. L" E' autol'izado o Governo para mandar ad
mittir :'t matricula no i. o anno medico da Faculdade do 
Rio de Janeiro o ouvinte Alfredo Augusto Gama, quo 
não pôde matricular-se no prazo marcado. 

Art. 2. o Ficam revogadas as dispo'!ições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conse
lho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em dezasete de Setembro de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
ludependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alf'T"edo CorriJa de Oliveira. 

Chancellaria-mót· do lmperio.-Manoel Antonio bnarte 
de AzetJedo. 

Transitou em 26 de Setembro de !873.- André Au
qu.~to de Padua Fleury .-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio rrn o L" de Outubro de HI73.-Fau.~to Augusto 
de .4quim·. · 



LBGISLATIVO. 37f 

DECRETO N. 2~35-DE 17 DE s~:Til~Bao or, f873• 

Autoriza o Governo para mandar admittir a exame das ma
tCI'ias do 6.• auno medico da FactJidado da Bahia o estu
dante Julin Cesar de Castro lesos. 

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

Art. t.• E' autorizado o Governo para mandar admit
tir a exame das ma terias do fi. • anno medico da Facl,ll
dade na Bahia o cstudande Julio Cesar de Castro Jesus. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con!*l
lho, l\linistro c Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça execQ.tar. 
Palacio do Rio de Janeiro em rlezasete de Setembro 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo se
gundo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperad6r .: 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmpm·io.-Manoel Antonio Duarte 
fk Azevedo. 

Transitou em 26 de Setembro de 1873.-André Au
gusta de Padua Fleury.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em o t.• de Outubro de 1873.-Fausto Augusta 
de Aguiar. 



ACTOO 00 f'ODJm 

DECRETO N. 2'l3fi- DE 17 DE SETIU!BRO DE 1H7:J. 

Autoriza o Govrrno parn manrlar atlmillir a exame rias matcr·ias 
rio 1 .0 anuo da Facnlllarle rlc 1\lediciua da llahia o estudaute Se
hastião Loprs ria Cosia. 

Hei por bem Sanrcionar c 1\Iandar que se execute a 
seguinte Rcwlução da Assembléa lil'ral: 
~Art. 1." E' autorizado o Governo pHa mandar admi 1-

tir a e'i:allle das matcri:Js do l. o anno da Faculd;~de de 
Medicina da Bahia o I'SLudantc Sebastião Lopes da Costa, 
depois de habilita do nos prepara to rio~ <JUC I h e falt;~m. 

Art. 2. o Ficam n•vogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Conr\1 dt Oliveira, do i\Icu Conselho, 
3linistro c Secrl'lario de Estado dos Negocio~ do Impcrio, 
a'sim o tenl1a Pnlenrlido" faça exccut;~r. Pabdo do Rio 
de .Tanci r o I' lU rkzasctedc Setembro de w i I oi lorcn tos se
Lenta e trr·s, qUÍIIIJllagcsimo sr•gundo ria lllllf'pt•ndcncia 
c do lmperio. 

Co111 ;t ruhrir:t de Sua 1\lagestadn o l111pcrador. 

ChaHrr•llaria-tnt'~t· do lmpcrio.-illllnol'l Antonio lJum·tr• 
rh A:::rmedo. 

Tr.msitou t~lll ':W rlc Sclcm!Jro de Hli:I • ..:_Audré .11l
gusto dt! Pwltut Flcury .-Hcgistrado. 

PuiJlir·ado na s,~nelaria dr: Estnllo dos N1•g·ocios do 
llll]ll'l'io e111 o l." dr· O!lllllii'O dr· IH7:l.- Ftlltsto .1ugusto 
dt! Jgnim·. 

--··.._~ 



DECRETO N. 2437- DE 17 DE SETEMBRO DE l8i3. 

Autoriza o Governo Jl31'a mamlarallmitlir o estudante llemif]nC 
das Mcrcl·s .Tansen a exame das matcrias 1\o L• anno do rurso 
phanu:u;enti•·o ua l'~culdMie 1lc Medicina da Bahia. 

Hei por llclll Sancuionar e l\landnr que se execute a 
~et.;uintt· 1\l'sohu;ão da Assembléa Geral : 

Art. i. o E' autorizado o Governo para mandar admit
I ir o e~twlante Henrique das l\lcrc,~s Janscn a exame da~ 
111atcrins do L" anuo do uursopharmaceutico na l<'acul
dauc de l\lndicina da Bahia, depois de ha'Jilitado com 'J 
P\ame de liugua porlugueza. 

A ri. '2." l<'i•·am revogadas ::s tli~posiçõcs em con
trario. 

João Alfretlo Cont~a Lle OliVI'ira, do l\Jeu Conselho, 
Ministro c Secretario de E~tado dos l\t•got:ios do Impc
riu. assim o tenha cnletlllido 1: fat:a t~x•·eutar. l'alacin 
tlo l\io fll' .Janeiro em dezasele de Sclemhro de mil oito
ronto:; setenta e trc~. quinquagcsimo ~egundo da lndl'
pentlencia e do lmperio. 

Com a rubrir:a de Sua Magestarle o Impt~r;ulor. 

Joâ'o .1lfredo Correiz rle Uliveint. 

ChaHcellaria·mór do lmpcrio.-Jllllwl'i Antonio Dnrztlt' 
de Azt•vulo. 

Tran,;iton em 2B llc Setembro dt' I87:l.- André Att
yusto tlc Padua Flem·y.-- Hegistrado. 

Publicado tw Secretarin de Estado dos Negocios do 
lmperio Blll o l." de Out.uhru de 187:5.-Fanslo Augusto 
rlf' :Í!Jit!f/,1'. 



DECRETO N. 2'l38 -· DE 17 DE SETEMBRO DE 1873. 

Autori7.a o Governo para mandar admiltir Antonio Jllarques da 
Silva Guimarães a exame do 1. • anno medico na Faculdade 
da Bahia. 

llei por bem Sanccionar c Mandar que se cxecu Ir a se
guinte Resolução da As~embléa Geral : 

Art. L • E' autorizado o Governo para mandar ad
mi ttir Antonio l\Iarqut~s d:1 Silva Guimarães a exame das 
matt~rias do 1. o anuo lllt~dico na Faculdade da Bahia, de· 
pois dt\ approvado t•m aritllmAtica e algcbra. 

Art. 2." Fi~.:am rPvogadas as disposições em C(JII· 
lrario. 

João Alfreclo Corrt~a ele• Ofivt~ira, do Meu Conselho, Mi
Jtist.ro n St•crclario de E~tado lios Nt~gocios do lmperio, 
assim o tenha t\11 tendido c faça cxecuta1·. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezasete de Setembro de mil oitoccnto:; 
sl'tenta P tres, quinf(uagesimo segundo da lndepcnden
cia t\ do Imperio. 

Com a rubrica de Sua .Magestadc o Imperador. 

Jo{tO Alfredn f:ol'rêa de Oliveira. 

Chancellaria-IIJÜI' tlo Imperio.-Manoel Antonio Duart~ 
de Azevedo. 

Transitou em 26tle Setembro de 1873.-André An
gusto de Padua Flem·y. -Hegistraflo. 

Puhlic;Hlo na St•netaria de Estado dos Negocíos do 
lmpcrio em o L" de Outubro de 1873.-Pausto Augusto 
de Aguiar. 

__ ...........,_ 



LRt>ISLATIVO. 

DECRETO N. 2439 --DE t7 DE SETEMBRO md873. 

Autoriza o Oovel'fio para mandar admittir Manoel José Vieira 
Filho a exame do 1. o anno medico ua Faculdade da Bahia. 

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

Art. i. o E' autorizado o Govemo para mandar ad
mittir· Manoel José Vieir·a Filho a exame das ma terias do 
i. • anno medico na Faculdade da Bahia, depoi~ de ap
provado em geometria. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposiçõe~. em con
trario. 

João Alfredo Corl't~a de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeit·o em Jczasete de Setembro de mil oitocentos 
setenta c tres, quinquagesimo segundo da Indepen•len
cia e tlo Imperio. 

Com a rub•·ica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa rle Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em 26 de Setembro de 1873.-André Auqttslo 
de Padua Fleury. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Nt>gocios do 
Impei'Ío em o L" de Outubro de 1873 .-Fausto Augusto 
r/ e A.gui11r . 

----



lr.TOS no POllF.R 

DECRETO N. ~H o- nE n o F. s.ETEMnRo o E t sn . 

. \utoriza o (;ovt~nw para mandar atlmillit· á ulalrit-nla tln 3.• a uno 
nwtlicn da Facnld~th~ tia llaltia o esl.lltlanlo' .João llnalht•rtn tio• 
Souza C~ouvt;a, 

Hei pot· hem Sanccionar e Mandar que se execute a 
5egninte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. l. o E' autorizado o Gover»o para mandai' admit
tii' á matricula do 3. o anno medico da Faculdade ria 
Bahia o estudante João Gualhrrto de Souza Gouvêa, que 
1lr~vPrá mostrar-se previamente habilitado com os exa
mes rle geographia, historia e anatomia descriptiva. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfrrtlo Corr,;a de Olinira, do l\leu Conselho, 
Ministro I) s~crrtario de Estado dos Negocios do lmpe
rio, assim o tenha entendido e faça executai', Palacio 
:lo Rio de Janeiro em dezasete de Setembro de rn il oi
tocPntos setenta c tres , quinquarresimo seg·undo da 
lndPprnrlenl'ia ,. do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagr.•stallc o Imperador. 

J olio Al[t·edo Corn:a de Oliveira. 

Chancellaria-mt'Jr do lmperio.-Manoel A11tonio Duartr 
de Azn'edo. 

Transitou em 2fi de Srtembro de 1873. -André An
Jitsto de Padwt Flrury. -Reg·istrado. 

Publil'atlo na Secretaria de E~tatlo dos Ne,gol'ios do 
lmperio em n l. • llr Outubro de 1873. -Pau~to Anqusto 
,,,, Aquim·. , 

----·-. 



Lfo:ligf.ATIVO. •)-'"" 
•JJ J 

DECB E('() N. 2H l -DI': 17 llE ~ETE.\IHHO DE J Si:l. 

Antori:a o GoYrrno para mand:~r a1lmi Llir it malricnla no t. o anno 
pharmae(,ulicn da l'aeulflade de .}ledidna da nahia o cslu
riantc .los é Coelho Sampnio. 

Hri por hem Sanccionar e l\bnrlar que se cxccntr. a 
~rguinte fie;;olução da A~sembléa Geral: 

Art. i. o E' o lio\'t'rno aulorizado para mandar 
arlmil.lir á malricnla no i." a11110 pharmaceub;o da 
Faculdade de l\11•dit·ina da Ihlli:t o c.,Lt;dante .Tosó Coelho 
Sampaio, que deverá mostrar-se previamente habilitado 
~om o exame de gcomc L ria. 

Art. 2." Firam revogadas as disposições em contrario . 
.To'io Alfredo Corrt~a de Oliveira, do JUeu Conselho, 

~finistro c Secretario de E~lado dos Negocias tio lmpn
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palae.io 
do Rio rle Janeiro r:rn d1·zasrte de Setembro de mil 
nifocl'ntos setenta c Ires, quinquagesirno srg-unrlo tia 
In,lepi'JHlencia c do Impcrio. 

Com a rnhrira dr Sua l\lagcstadr o Imperador . 

.Toilo Alfredo Corrêa de Oli1'eira. 

CIJancrllaria-mót· do Impcrio.-JJfanorl Antonio Duarte 
de A;;ecedo. 

TraiiSitou rm 2fi flc Setcmht·o de 1873.-Andr-é An
yusto dP Padna Fleury.- Registntlo. 

Pnhlic;ulo na Srrrctaria de Estado dos Ncg-ocios dn 
Imprrio nm o l." dn Outuhro rlP 187:l.-fi'onsto Anqnslo 
,,,. Aqnirtr. · 

_ .... 



uEcH t·:To N. ~4'1':?- u1-: 17 u1: s~eTE"H'w nE tH7:L 

Autoriza o Governo para mandar admillir llaymmuto Soter de 
.\raujo á matricula d@ 3.• anuo medico da l<"aculcladc da 
Ballia. 

llei por hem Sanccionar c l\lanilar que se execute a 
se~uinte Rr·solnção da As~cmblt:~a Geral : 

Art. L • E' autorizado o Governo para mandar admit
tir Ibvmundo Sotcr de Araujo á matricula do 3." a uno 
mcdicÕ da Faculdade da Bahia, independentemente do 
cxanw de anatomia, que dc\'erá prestar antes do acto 
da~ ma terias do mesmo anno: aceitando-se-llw como 
\·;ili!lo o r•xame de latim rruc já fez. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corr(:a tlr Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro ,; Secreta rio do Estado dos Nego dos do I m
perio, assim o tenha entendido c faça executar. Palar:io 
do Rio de Janeiro emllozasele de Setembro de mil oito
centos setenta e Ires, quinquagesimo sC'gundo da In
tft-prnrleneia e do lmperio. 

Com a rnhrira dr) Sua .1\lagestade o Imperador . 

./OI! o Alfredo Corda de Oliveira. 

Chanccllaria-mór do Impcrio.-Afanoel Antonio Duarte 
dt' Azevedo. 

Transitou em 26 ue Setembro de 1873. -André Att
!lll-~to de Padwt Fll'ury. - Ilegistrauo. 

Publicado na Secretaria de Estado dos ~egocios do 
I mperio em o 1.0 de Outubro de 1873.-Fausto Augusto 
dI' A _qnirw • · 



U:GISLATIVO. 37!1 

DEClU<:TO N. 2'•'~:1-D" 17 DESETIDIIH\0 DEIR7:l. 

Autoriza o GoYerno para marHlar arlmiltir á matricula do 2. 0 

anuo llll'llico da F:tt:ulllarle ria Bllhia o estudante tio L" armo 
ph<lt'mat·eutieo Pauliuo Uodri:;ues Guimarães. 

Hei por hem Sanccionar c 1\Tancbr que se execute a 
st•guinlr• Heso!Ut;ão da Assembléa Geral: 

Art. I." E' autorizado o Govcrr.o para mandar admit
tir :í matricula do 2." anno medico da Facu!Lictc!:! da 
lhl!ia o cslndantt• do 1." anno pharmaccutico Paulino 
Hodrigucs Guimarães, depois de prc~tados os exames 
que ll!P faltam de anatomia desCI'iptiva c latim. 

Art. '::2." Firam revogadas as disposiçíies em con
trario. 

João Alf'l'!'rlo Corr.~a dn Oliveira, do Mr•u Conselho, 
3liuistro n Set~retario de E,;tado dos .'T1·gol'ios do Im
JH'rio, assim o li'UiJa entendido e faça exeeutar. l'alacio 
do Hio de Janeiro em dt•zascte de Setmnhro de mil oito
een tos se ten la ~~ tres, q u inrfttagesimo segundo da In
depcndcucia I' do Imprrio. 

Com a rubrica dP Sua ~lagcstade o Imperador. 

Jor!o :17{rcdo Corre'n de Olireira. 

Cllanccllaria-mór do lmperío.-Manoel Antonio Dunrte 
de .Levedo. 

Transitou em ~G dn Setmnhro clr 1873. -André Alt· 
guslo ,,. l'wlwt Fll'lll'!f. -lleg is trado. 

PuiJli1·ado 11:1 St•crl'laria rir• Estado do~ Nt'l!o•·ins do 
Jmpnio l'lllU 1. 0 dt• Oulllbt·u de 1~7:J. -Fn1rstu JII:Jilslu 
r! c .1fJIÚW'. 
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DECHETO N. :'.1í'í:- IIE li DE SE1TI.IBRO llE IH73. 

A11toriza o Goverao para rnanrlar arlmiltir a exame elo 1. 0 :tiiiJil 

rio <'lll"S·l ph:~rmaceutil'o ela Faculdade de 1\lcllicina ua Bahia 
11 ouvi11t1~ Pedt o SotuLra. 

llri por !Jem Smccionar· o 1\I;Jndar· ![1Ie se execute 
a H<'solução ~cguinte Lia ,\~scmiJiéa Geral: 

Art. L" E' autorizado o Gorerno para mandar 
admittir ·• r•xa111e do 1." anno do curso pharmaccn
tiro da FitctliJadc de l\IPdicina da llal1ia o ouvint~ 
Pedro Somhr;J, tli-poi~ de approraJo no uuir.:u pre
paratorio 1pw lhe falta. 

Art. 2. • FL·am rerogauas as disposições em con
tra rio. 

João AlfrcJo Corrêa de Olinira, do .Meu Conse
lho, Ministro e Sel'retario de Estado dos Negocias do 
lmperio, as~illl o LPnha entendido e faça W<cctitar. 

. Palacio do ll.io de Janeiro em dezasPle de Sctcml.Jru 
dt~ mil oitort·nlo~ set1~llla e li'C-", quinrjuage~imo sc
guudo Lia lndqwnde11cia c do Imperio. 

Cum a rui11·ira de Sua l\lagcslatlc o Irnpcradur. 

Jo1/o Alfredo Corrà1 tic Ulirl'im. 

Chaneollaria-múr do Imperio.-.11/mwel Antonio Dttorte 
d1• A;credo. 

Tran~itou em 2ô de Setembro de 18í3.-Awrré An
gusto de l'adua Fleury.-Regislrado. 

Puhlica1lo na S(•crelaria t!c E-:f~do dn~ Nl'~ocios do 
Jmperio em o J." de Outubro de 18'13.- Fausto Auyttslo 
de Ayuiar. 



LEUISLATI \"0, :.!81 

OECUETO N. 21.~;j- DE 17 DE ~ETEMBRO DE 1873. 

Autoriza o Govrrno pam mantlar allmittir á matricula do 1.• 
;wno mt~clii'O da Faculdade tia R~ h ia o cstutlautc tio 1.• anuo 
do curso pharmaceutico Everaltliuo Cicero de l\Iirantla. 

Hri por hem San~cion~u· e 1\bmlar· que se execute 
a seguinte Besoltli;<io :la AssCillbléa G.)ral: 

Art. i. • E' autorizado o Governo para mandar 
adlllittir ú matr·iritla do primeiro anno medico da 
Faculdade tia Bahia o esludaiile do primeiro anno 
do curso pharmaccutico Evcraldino Cit:ero de ?Jiranda, 
que antes do acto das lllalerias do rdt~rido auno de
verá HlOstrar-c;c IIaiJilitado com o exame de geugraphia. 

Art. 2. o Ficam rerogadas as disposiç,},;s em ..:oll
tra rio. 

João Alfi'('UO Coni\a de Oliveira, do l\ll'U Cn!l
scliio, 1\linislro ~~ St•cretario de E~tado dos Negocio,; 
do lmperio, assim o lt•nila Pnlendit!o ~~ bç:t ext•rttlar. 
Palacio Jo llio de Janeit·o t~lll dez,Ist~ltl de Sl'lelii!Jro 
de mil oitocl'nLos sl'lenta c trrs, quillt[U'Igesimo sc
gullllo da Imlepcndencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

Challl'ellaria-mút' do lmpcrio.-1lfanoelAntonio Duarte 
de A.;eredo. 

Tran~itou em~?.(} de Sclt'milro de i3iJ.-André An
gusto de Jll((fua Plew·y.-Hcgislr:I(I'J. 

Pnhlicado na fcrrelari1 de Esl:11lo do,; Negreios rlo 
llllpi'l'ÍO Plll o 1. n di' Out.ubroJtJ 13/:L-Fi(ldo Auqusto 
dl' A71úar. ~/-·c_ - 1 \í I' i: ."·· . • 

. --:., \(,;' .. ,, :•\ ·'.'~;-.~~~'-, 

'-:' 1) 

,. 



A CTOS IH1 I'UUEH 

.~uloriw o l;oH'rn" par<! mandar ;ulmitti•· En•raillino Cin•ro rir .\li
r-anda :i nwtrintla 110 :!. n anno do eur.so ntt·difo dH Faculdade da 
na h ia. 

Ill'i por IH'Ill Sancl'ionar c 1\l:lllrlar que ~c cxcr.utc a se
glltllll: H··~olu<:ão da A~Si'lllhlr':a Gcr:il: 

Art. 1." E' :Julori;éado o GnY<•rno para manil:1r admit
I ir E11'l':lldill0 Cir1'l'O <k 1\liranda {I matricula 110 2." 
;Jtlllll .lo rut·so !lll'dieo da Faculdade da lbilia, dnpois d1: 
:1pprovado na..; In:J lnias do 1." anuo r l'lll g••ograpllia. 

"\rt. ;!. " Ficam revogadas as di~posi•Jies em eon-

1 l':li'ÍO . 
.l<~:ln A!frrilo CniT<~a dl' Olivl'ira, dn M••n f:onselhu, 

.:\Iinistro ,. St'I'I'Ctario dn K•tado dos ~~~gocios do llllpl'
rio. :J.'~illl o t•·nh:1 •:ntendido c fa•:a exP<:utar. Palacio 
do Hio de Jam•iro <'m dezasetede Setembro dtl mil oito
c•·ntPS setenta e tre,.;, quinquagesimo segundo da lntle
flL'IHicncia e do Imperiu. 

Curu a ruhric:1 de S11a l\hgcst;ulc o lwpcradur. 

Jotlo Al{l'l''lo Corràt tlr 0/iuira. 

Cli:lllcrllana-múr do lmpniu.-J/aual'l Antonio Durtrtr 
dr _t:rl'l'rfo. 

Transitou Clll ~(j de '••t,~mhrn de 18í3.-Jwlr/ Aa
ffll"lu dl' l'arlwt FII'I!I'!J.-H,·gi:;lrado. 

!irado ll:l s,•nl'lari:l UI' J<:.;l:ltlo do~ NI',!:;III'ÍII~ dll 
ftllp<'I'Ítl i'lllll 1." d1: fl:tllllil'll d1• i~í:l.--Fti!IS(U J•r;JII'IU 
,f,· . I 'l'u·,u·. 



LEI; I SLATI 1"0. 

lJEClU:TO \. ~V~i- liR 2!~ JJE SETF.MRRO llE 18'i3. 

Jll~l'l~ra qnc D. Amrlia floria !(C l\l:t!{alhãcs, \"ÍIIYa. !lo 2. 0 Cirur
gião do Corpo ((p Saudf' tio Excrei tn Jlr •. \gi!lo Pnrfirio rk 1\la
;:~ lh;les, tem <I irrito ft 6.• parte do soldo do seu marillo desde 
a da la do fallccinll~lllo llcsle. 

HPi por hr~m Sanccionar e :\Iandar qu<' se exC'cute a 
SP~I:inte nesolução da Assemllli~a Geral: 

Arl. J ." Ti~lll direito ll. Amelia Doria dP Ma.u-alhães, 
viuva do 2.° Cirurg-iãoclo Corpo dt•Saudn do Exercito 
Tlr. Agido PorJirio de l\Iagalhãi'S, á sexta parte do soldo 
do SPH marido 11i'sdc a data do fallPcimPnfo dnste, sendo 
d ispcnsada a prescripção em que incorreu a mesma 
riuva. 

Art. 2. o Fi1'am revogadas as disposições em con
trario. 

O Vis:~onde do Rio Rr:mr:o, Conselheiro de Estado, Se
na Jor do Imp••rio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro c St~crdario de Estado dos Ncgocios da Fazenda 
•~ Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faca executar. Palar~io do Rio rle Ja
nPiro l'm vintr r quatr:o de Sctern!Jro de mil oitcwcntos 
srti•Jit:J e tr••s, IJUinquagesimo segundo da Indcpenllcncia 
~~tio lrnperio. 

Com a rubrica de Sna l\iagestalle o Imperador. 

riscondc do Rio Bmnco. 

Ch:mrellaria-mór do I mperin .-Manoel Antonio Duarte 
di' AzevPdo. 

Transitou rm 211 de SI'L•·mhro dr~ 1Hí:1.-Andri Au
qusto dl' l'orl11n /<'lt'lll'!/. 

Pnhlieado ru St'ITetaria dr. Est;~rlo do~ ~~'~or:ios ria 
Fazr~ r11la r' llt ~!I df' Sn Ir· ml1rn dI' I H7:t. -.Tos/ Si'rPI'Í111W rlrt 
Rvr/111. 



Conccrle cinco loterias em hcndicio rla Catlclla de Nossa Senho
ra ela Concei•;.~:l da Lagôa. 

HPi por lwm Sanccionar r Mandar que se execute a 
seguinte Rcsol ução da Assemblóa Gera I : 

Art. L" São concedidas cinco lotrrias em beneficio 
da Cape lia de No~sa Senhora da Conceição ela Lagôa. 

Art. 2. • Ficam reYogadas as disposições em con
trario. 

O Viscontlc do f,io Br·anco, Con~c\lwiro rlr Estarlo, Se
nador do Imperio, Prcsi<lPnte do Conselho de Ministros, 
l\linistro e Secretario de Estado dos Ne!Yocios da Fazenda 
E Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacioml, assim o 
tenha <'H tendido c faca e~ecntar. l'alacio dn Hio de Ja
nPit·o em vinte e quúro de Setembro de mil oitocentos 
sP l<)n !a e tres, quinquagesimo segundo da lndependencia 
~~ dn Im per i o. 

Com a rubrica tle Sua l\l:lgestadc o Imperador. 

l'i.çco1ule do Rio Branco. 

Chancell.Jria-mór do Imperio.-.ilfauoel Antonio Duar
te de A::m·edo. 

Transitnn <'111 26 rle Setembro de 1873.-Anáré Azt
gusto de Padua Fímwy. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios ria 
Fazenda em :w tlr Srl.rmhro de 1873.-JoséSrl'l'l'ianorlil 
Rocha. 



I.F.GISL.\TIYO. 38:.1 

DECRETO N. 2'l4U • - D'" 2'~ DE SETE~IBRO DE 1873. 

Concede dez loterias em bPneficio da Matriz de Nossa Senhora 
1la Gloria da Cõrte .. 

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

Art. i. o São concedidas dez loterias em beneficio da 
1\latriz de Nossa Senhora da Gloria desta Côrte. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em con- · 
traria. 

O Viscomle do Rio Branco, Conselheiro de Estado, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Minis
tros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Fazenda e Presidente tio Tribunal do Thesouro Ndcio
nal, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em vinte c quatro de Setembro de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segumlo da 
lntlcpendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconáe do Rio Branco. 

Chancellaria -mó r do Impcrio.-Manoel Antonio DuaTte 
de A.::evedo. 

Transitou em 26 de Setembro de f.873 .-André Au
gusto de Padua Flenry. 

Publicadgna Secretaria de Estado dos Negocios da Fa- · 
zenda em 29 de Setembro de t.873. -José Severiano da 
Rocha. 

PARTE I. 1\J 



ACTO~ DO PODF.R 

DECRETO N. 2'l:'iü- DE ~!j. DE SETEmmo DE 18i3. 

Cr.ncerle snb\·cnç:lo kilomrtrica ou f,<lrant.ia d(' jnros ás Com
pa•lhl:ls que c"nstnrirern e~trarla<> rlf~ ferro, na cunformirladt' 
1la Lei n. • 6U uc 26 de Juuho de 18ii2. 

Hei por bem s~nr.cion~r e 1\l:lmlar qnc se execute 
a seguinte Hrsoluçáo da Assemhléa Ger:d : 

Art. L" A Lri n." 6H de ~ü de Junho de 18:)~ 
~.-rá d'ora em diante ohscrv3da com as seguintes alte
raçõt~s : 

§ I. • A's Comp~nhias qur, n~ conformidade do 
:~rt. 'l." da reftwida .Lei, se propuzerem a eonstruir 
v-ias t'crreas, demonstrando com ~eus planos e dados 
estatistieos, que estas podem dar de ronda liquida~ •;.,, 
tt::a o Governo autorizado para conceder urna suh
nnç5:o kilometrica ilU g-aranlir juros, que não ex•·f'
tlam de 7 "/0 , COI'rCSj)OildCntes :HJ Cil)JÍtal empregado t~ 
pelo prazo de :lO annM. 

~ 2. • H~vendo f!arautia proviaci:J! o f~ovcrno se 
lilllilará a afbnçal-a. 

~ ~J. • O Govemo '"' poderá concwlnr suhvrnção on 
ga;·antia de juros ás estradas, tJlie servirPlll de prin
cipal eommnnir,açiio ent1·e o;; centros producfnres e o.; 
di exportação, e não r,on.~rderá estes favores a ma i~ 
de uma eqrada em cada ,Provinda, r~mquanto r~ta es
trada não produzir uma rentla liquida, que dispeu~l· 
os ditos favores. 
~.~.·A sornma do r,apit:d, a que o Governo por 

r~t:1 Ll•i fica autorizado a conecder snhvrnçiio ou Q':t

rantia de juros, não poderá excedet· de 100.000:000~00:1 
~ !i." A tlespeza annnal com o pagamento da sub

venção e dos juros garantidos ás estrad;ls de ferra 
decretadas pelas Assembléas Provinciaüs, a que o Go
vcruo houver fcitoapplicação desta Lei, ~erá ellectuada 
pelos meios ordiuarios do orçamento, c na defleieneia 
de5tcs, por operações rlc credito para a~ quaes fica 
o Governo autorizado, dando dr tutlo conta annual
lllf'lt te á Asst~mbléa Geral. 

Art. 2. • Ficam revogadas ~s di-:pnsi~õe~ em con
tr:trio. 

Jo:d~ Fernandes da C,ost.a Pel't\il':t Junior, do Meu Con
~dho. Ministro e Secrt'lal'io dt> F.sl:ldu do.; Ne!'or:io~ tla 
A~ricullur~t. CiJllllllt'I'Cio e Obr:t> l'i!blic:h, ·~s~im u 
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tenha entcntli:tlo e fa<::~ executar. Pdaeio do Hio de Ja
neiro em viu to e quatro de Setembro de mil• oitocentos 
setenta e tres, q uinquagesimo segundo da lmlependencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua .Magestade o Imperador. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior. 

Chancellaria-mór do lmperio.-.:.rtmoel A1~tonio D!Ulrte 
de Azevedo. 

Transitou em 26 tle Setembro de 1813.-André Au
gusto de Padua Fleury. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocio~ da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 2 t!P- Ou
tubro de l8i:J.-Dr. Ludgero da Rocha Ferreira Lapa. 

DECRETO N. 2~5l- DE 2~ DE SETE~IBRO DE i87:J. 

Autoriza o Governo para mandar admittir a exame dag matcrias 
dn :.!. • a uno nlf'f!ico da Faculdade elo Riu de Janeiro-o e~tudaute 
Alt.Jerlu de l';l!lla Ferrdr:1. 

Hl'i pur b1~m Stnecio11ar e l\Jan,la•· que !>C ex.ccut<~ a 
seguinte n~·wluç:io da Asscmbléa Geral: 

An. I. • E' autorir~1<IO o Govento para mand;~.r ;~,J_ 
mittir a I'X:nne das ma terias do 2. • an!lO lll1~dico na F~l
culdade do P.io de .bnei1·o o estudantn Alberto rle Paula 
h•neir·a, qrw t!ever:1 mo~t.ra•·-~e prrvi:unente bahilitad,o 
.com o exame das ma terias do 1. • anno medico da, mes
ma Faculdade•. 

Art. 2.• Ficam revog-adas as di~posições em contrario. 
João Alfn~do Con·t·a dP Oliveira, do MPu Cnn.-elho, 

~linistro e Seerntario de E,;tat!o tios Negucios do lrnpe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Hio de Jarwiro em vinte e quatro tlc Setembro dP mil 
oitocentos ~ptf•nta e trcs, quinquagcsimo ~egundo 1la 
lwlel'r'IIlfencia c do Imperio. 

f:,)nl a ruhrka dr, Sua ~bg,,tadP 0 ~mpr·r;:dor. 

Jn w Affádn Corl'éfl dl' 0/lrrirr! .. 



3S8 ALTOS DO l'ODEH 

Chanccllaria-múr uo lmpcrio.- .Uanoel Antonio Duarte 
de A:aedo. 

Trnn~i tou em o L" de Outubro rlel873.-And1'é An
guslo de Pwtua Fleury.- HL•gi~lrauo. 

Publicado nn Secretaria de E-;tauo dos Negocias do 
lmperio em 3 Lle OutuLro de 1873.-Fausto Augusto de 
Aguiar. 

DECRETO N. 21;)2- DE 21 DE SRTDlllRO DE 18i3. 

Autoriza o C:nvcmo para maJHI:n· :ulmitlir o cstnclantc Arthnr 
Fernanch's Camp"s <la Paz á matricula do 1. 0 auno medico 
da F a cu hlad e do I \i o de Janeiro. 

l11·i por brm Sanccionar e Mandar que se execute a 
sc,ruintc Ucsolução da AssetnlJlóa Geral: 

A rl. 1." E' a u 1 orizado o Governo par a mandar nd
millir o cslud;lnle Artllur F1·rnandt'S C:1111pos da Paz á 
matricula do l." anno nwdil'o da F<ICultlaue 1lo Hio de 
J:IIleiro, consid1~rando-sn válido o cxamn de historia 
feito pelo llli'Slllo l'sludaute na E~cola de 1\LJrinlta. 

Art. 2."Ficam reYog~1las as Llisposiçücs em contral'io. 
João Alfredo Corn~n 1le Oliveira. dn l\I1~U Con,elho,l\li

nistro e S1:crctario de Estado dos Negocio.-; do Jmp1·rio, 
assim o Ll'llila entendido e faca exec:utar. Palal'io do Hio 
de Janeiro rm Yinte e qualrtl dt~ Sl'lembro ele mil oi to
centos SI)!Cnla e Lres, CJUÍ!liJUagesimo segundo ua Inde
pendcueia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagl'sladp o Imperador. 

Jodo Alfredo Corrêa 1c Oliz·eira. 

Chancellaria-múr do lmpcrio.- Mnnoel Antonio Duarte 
de A:;cverlo. 

Tr:~nsitou em o i." de OutuLro de 18i3.-André Au
gusto de Padua Flcury.-Hegistrado. 

Pnblicado na Sc<:retaria de Est~Hlo dos Negocios uo Im
JlPI'io nm :J de Outubro de 18i3.-Fausto At!gnstodc 
Jq;!iar. 



I.l::t;I~L.\ Tl\'0. 

DECRETO N. 2H>3 - DI; 2fJ: DE SETEMBRO DE 1873. 

Autori7.a o Gt)\'Crno para maurlar ailmittir· Bra7. Valentim Dias 
!'ohrinho a exame du 1." auno medieo na Faculdade do 1\iu 
de Jaul'iro. 

IIPi por bem, Sanrcionar e Mandar que se exccule a 
H'guinte Hesolução da A,;scmbléa 8eral : 

Art. J." E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir Braz Yakutim Dia~ Sohrinho a exame do 1." 
anuo nwtlit:o na Faculdade do Hio de .J:.meiro. depois de 
approvaLiu nos dous preJiaralorio~ que lhe faltam. 

A r L. 2. o Ficam r c \·uga üas as d ispo:üçõc•s em con
trario . 

.João Alfrctlo CorrL~a de Oliveira, do l\Ieu Conselho, 
:l\linislro :1 Secretario de Estado dos Neg-ocios do Im
JII'I'ÍO, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
Jacio do Hio de Janeiro em 1 in te e rJnatro <b Scternbro 
de mil oitocentos sl'lenta e Lrcs, qnilltfnagesimo se
sumiu da IIIUI'penucncia () do liliiJerio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagcstatlc o Imperador. 

JOllo Alfredo CmTt~l de Oliveira. 

Cllant:l'llari:l-múr do Impcrio.-,Hanocl Antonio Duarte 
tlc A::!'l'crlo. 

Transitou em o 1. o dt~ Onlnbro de lSí:L -André Au
g't'to de Ptulua Flt•tu·y. -Hcgis LraLlo. 

l'nhlit·atlo na Sc•erclaria rle Eslatlo elos Negocios do 
Imperiu em :.1 de Outubro de 1873.-Fausto Augusto tlc 
A!]IÚII/'. 



:wo ·\CT!h llil t'Oill.R 

Autoriza o r;IIY:TilO para man:l:1r :HIIIlitl.ir a cxam•~ ria~ ma
lPria-; do t.• :tllllll 111edi1'0 da Fat'ulda(le riu !~in •k Jaueiru 
o <''-ltulanl~ llel!l'tlicto Alipio Mt•ira. 

Hei por hem Sanedouar c J\Ia11dar q1,w se exeruk a 
scguintr: lü•soln•:ão da Assemblr'•a Geral: 

Art. l.u E' antoriz:Hio o Govprno J•ara man1hr a.t
mittir a Pxame das tiJat.crias do 1." anuo nwdien da Fa
r.ttldadP doHio de Janeiro o e~tudante Bt.Htl'dir:to Ali pio 
.Mei,·a. q11r· antr•s Llo respel'livo aclo devera mostrar-si' 
habilitado com o exame do nnico preparatoriO< !{!te ll:e 
Jalt a. 

An. 2." Ficam rcvo.C!"adas as disposições em cou
trario. 

João Alfrr'do Corn'a de OlivPira, rlo l\lcu Const"lho, 
:Ministro e Se Tl'lario de Estado dos Nt'goeios do lm
perio, assim o li'llila cntewlido e f;u;a l'X!TUtar. Pa
Jacio do Hio de Janeiro t'lll vinte e f[lla tro de Setem!Jm 
de mil oit.nr·enlrH srll'nla I' tr!:', quilll}ll:t'!I'Simu .;r•
gundo rLt lllllt:pendr:nria e do lmpcrio. 

Com a ruiJrica tlc S11a ..'llagcst:.dc o Imperador. 

Jodo Alfredo Corréa de 0/ivl'ira. 

Chancellaria-mur do Imperio.-J/anot'l Antonio Duart1J 
de A:ecc:io. 

Tr:1nsiton cmn l." de Ontuhro de 1873. -André Au
gusto dl' Pwfu•f F/,•ury.-Hegistradu. 

Publicado na Srwrt•laria d1~ Est.:J!IO do~ N1~,!:\' ol'ios do 
Imperio em :.1 dt• Ontnlno de 187:J.-Faa:;lo Auyusto 
de A']lliar. 

-·-



I.SGISLA TJYO. 

D~CRETO N. 2lilt;- DE 2'l. DE SETElmno nr. HG:L 

A 11tpriza o Govrrno Jl:ll':l manrlar matl'ienlar no 1." anuo do 
eurso pharlll:te.t~ntiro d;t Faculdade do Hio de Janeiro e <'stu• 
úantc Corueliu Augu>Lo Figueira. 

III'i po1· hrm Sanrcionar e 1\Ianrlar que se execute a sr
.!ruintc Hesolur;ão da AsscmlJlt\1 neral: 

Art. L" E'autoriz;lllo o Governo para m~nrbr nutri
cuia!· no 1." anno do curso pharm<~ceutiro da Faruldade 
do Hio de Janeiro o estudante Conwlio Augusto Fi
gueira, intleJleiHJenternentc Jo exame de geometria, que 
Jeverú prestar antes do acto das matcrias do referido 
anno. 

Art. 2." Firam rcvogad~•s as disposiçõrs em con~rario. 
João Alfrrdo Corrüa do Oliveira, do Meu Consell10, 1\li

n istro e Secretuio de Estado dos N egoc:ios do lrn per i o, 
assim o tenha entendido e faça execnta1·. Palaeio do Rio 
deJanciro.em vinte e quatro de Setembro de mil oilo
rentos setenta e tr·es, quinquagesimo segundo da lnde
l'endcncia c do Impcrio. 

·Com a rubri1·a de Sua Magestade o Imperador. 

Joâo Alfredo Corre'a de Olireirli,_. 

Chnnr:ellarb.-mór do Imperio.-Jllanoel AntoniolJuarte 
de A;;evt•do. 

Tr~nsiton nm o 1.0 rle Outubro de 1873.-André Au
gusto tle Padua Fleur·y .-Hegistrado. 

Publicado na SI~CI'Ptaria de Estado dos Nrgocios do 
Impi'!rio em ;l de Outubro fie -iHí:t.-Fausto Ang1tsto 
de Aquiar. 



\CTOS DO PODF.Il. 

DECRETO N. 21J6- DE 2~ nE sErE111lll.o nE tsn. 

Auloriza o Governo para mandar arlmitlir ú matricula do 1. 0 

:u;no tio cur,;o ph:nmaccuLico ria Faculdade rlc !\fcúicina do 
Hio de Janeiro o csllldantc Camillo Eugenio dos Hcis. 

Hei por hem Sanccionnr e l\Iandar ryue se execute a 
f;Cguinte Ref;OIUI:ão da Af;srmhléa Geral: 

Art. 1. o E' autorizado o Governo para mandar nrl
mittir ~matricula do 1." anno do curso pharmacr'utico 
d:~ Faculdade de l\lt>dir~ina do Hio dn JaJH'iro o estudante 
CJmillo Eugenio dos Hcis, ryue antes do acto dns ma lerias 
do referido anno deverá mostrar-se habilitado em geo
metria. 

Art. 2.°Ficam rr.vogad:Jsasdisposir;ües em contrario. 
Jo:1o Alfredo Corrr~a til: Oliveira, llo l\It)U Conselho, 1\Ii

nislro c Secrel:1rio de Estado dos Ncgocios do Imrt•rio, 
assim o tenha cntrll!lilio e faca cxrcutar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte c quatro· de Setembro de mil oito
een tos SPtcn ta c trcs, quinqungesimo segundo da Indc
penliencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Joilo Alfredo Corrêa de Olireira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-ll'!anoel Antonio Duarte 
de A:errdo. 

Transitou em o 1. o de Outubro de 1873.- André Au
gusto de Padua Flenry .- Hegistrado. 

Publicado na St>crctaria de Estado dos Ne~ocios do 
Imperio em 3 de Outubro de 1873.-Fausto Augusto de 
Aguiar·. 



I. EGJSI ATIVO. 

,\tiloriza o Gonwno para matHI~r· allmittir Cesario ~asianzrno tle 
.\zen•tlo :\lotta :\lagalh(les a Pxanw das 111aterias do 1.0 anuo 
do cm·so mt•tlico ua Faculdade !lo 1\io de J:111riro, tlt'(Hli~ 
tle appt'O\'allo 110 3. o anno !In meRmo curso. 

Hei vo•· hem Sanccionar e Mandar q1w st• execute a 
se~winte Resoluc:ão da Assernhlóa Geral: 

Art. L o E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir Crsario Nasianzeno de Azevetlo 1\lotta l\larralllães 
a rxamn das ma lerias do fl," attnO do curso rnedico 
na faculdade do Rio de Janeiro, !~!'pois de approra!lo no 
:3." anno do mesmo cu t·so. 

An. ~.o Ficam reYogadas a~ dispt~sir:üPs Pm ron
lrario. 

João Alfn'do Corrêa d1~ OI i Vt'ira, do 1\Ieu Consl'lho, .Mi
nistro e Secr1~lario de Estado dos Neg-ocios do Imperio, 
assim o tenlla entendido e faca exr.cutar. Palacio 1lo 
Rio de Janeiro em vinte e !JU:ttro de Setembro tle mil 
oitocentos setenta e tres, quinquag-esimo s ~uwlo da 
Indeprndencia e do Imperio. 

Com a rubrica 1le Sua M:w:rstade o Imperador. 

João Alfredo Co1'J'êa de Oliveim. 

ChaJICI' llnria ·múr do I mpl'r ío.-M11norl Antonio Duarte 
de A=evedo. 

Transi !ou em o f." de Outubro de H~7:1. -Anrlr'é Att
fJllMo de l'adua Fleúry. -Regis tr·ado. 

Publicado na Srcrctar·ia àe E;;tado dos Negocios do 
lmp~riu em :l deOutnbro de 187:l.-Frm.~to Angu.sto de 
A qm11r . 

--



DECRETO f'. 2'158- DE 2'~ DE SETE)lBRO DE 1873. 

Autoriza o r.ovcmo para mandar a(lmillh· Edua!'dO ola Siha t 

Olivt•il'a a cxamr das ma terias ()o 3. 0 anuo do curso medir o 
da Faculdade do llio (!c .lam•it·o. 

Hei por hem Sanccionai' e l\lantlar que se execute a 
seguinte Hesoluç.ão da Assemblea Genl: 

Art. 1. o E' :m tol'izallo o Governo para mandar 
admittir Eduardo da :-;ilva e Oliveira a exame das ma
terias tio :3." anno do curso medico na Faculdarle do 
Hio de Janeiro, depois de approvado no 2." anuo do 
mesmo cu r~ o. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corr,~a de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estatlo dos Negocios do Impe
rio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio 
do Uio de Janeiro em vinte c quatro de Setembro de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
Intlependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador . 

.Joiio Alfredo Co1-rêa de Oliveira. 

Chancl'llaria-uHír do lmperio.-Manorl Antom:o 1Jum·t1~ 
tle A:l'l1t'do. 

Transituu em o L" de Outubro de 1873.-André Au
gusto de Padua Fle·ury.-Regist rado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgucios do 
Imperio em 3 de Outubro de 1873.- Fausto Augusto de 
Aguiar. 



LEtóiSI.A 1'1\0. 

DECHETO N. 2&:59- DE 24 DE SETEMBRO DE 1873. 

Aut•n·iza o Governo pua mandar admittir a exame d11 3. o anuo 
medico da l<aeuldadc do Rio de Janeiro o ouvinte do mesmo 
aonu Fnncisco de Paula Broquá. 

lll'i por bem Sanccionar e Mandar q uc 5W execu L e a se
guinte Resolução da Assembléa Geral : 

Arl. i." E' autorizado o Govemo para maudat· au
mi t ti r a exame do 3." anuo medico da Faculdade do Rio 
de Janeiro o ouvinte do mesmo annu Francisco de Paula 
Broquá, pharmaceutico e alumno matriculado no i." 
anuo dactul'lla l<'aculdade, dcvenuo, porém, mostrar-st\ 
pn~vianu·nte habilitado em anatomia e physiologia, ma
lí•rias do l." I' 2. o annos medieos. 

Art. :-? •. , Ficam revogadas as disposições t'lll coH
trario. 

João Alft·t•do Corn~a tle Olivl'ira, do MPu Conselho, 
Ministro e Se~retario de Estado dos Ncgoci11 ; flo lmpe
t·io, as.;im o tenha entendido e faça executar. f.atacio do 
Rio de Janeiro em vinte c qu<~tro de Setembro de mil 
oi tocenlo~ setenta t' trcs, quimtnagesimo segundo da In
dependencia f' do Imperio. 

Com a rubrica tie Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Conéa dt! Oliveira. 

Chancdlaria -nuír do Impet·io.-Manoel ,tntonio Dual'tt· 
rlc Azevedo. 

Transitou em o L • de Outubro de i873. -André 
Augusto de Padua Fleury .-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do 
lmperio t•ln 3 tlc Outubro de 1873.-Fansto Augusto de 
Aguiar. · 



396 \CTOi' [10 I'ODER 

DECHETO N. 2\íiO- DE 2~ DE SETE~IBI\0 DE ft!i3. 

Autoriza o Governo Jlammaudar admittir o estudante I•rancisw 
lgnacio de Carrallw Sampaio a exame das materias do 1. 0 anno 
do curso 111edieo na Faculdade do Ui o de Janeiro. 

Hei por lwm Sanccionar e l\laiHlar que se n.ecutc a 
sc•guinte lh•solução tLl Assembléa Ger:d : 

Art. l." E' autorizado o Governo par.t lll<JIHJar ad
mittir o esludaute l•'rancisco lgnacio de Carvalho Sam
paio a exame da,; ma terias do l." anuo do curso medico 
na Facnlda(lc do Rio de Janeiro, lcvanuo-sc-lhc em 
eouta o exame de hi;;toria fcilo na Escola de 1\larinha. 

Art. 2." Ji'j(~am n·vog·adas as disposiçiies Plll con
tr·al'io. 

João Alfredo Con1~a (!P Oliveira, do ~leu Conselho, 
Ministro e Secretario dn Estado dos Negocio,; do 1m pc
rio, assim o tenha entendido n fara executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte c quatro c)p Setembro de 
mil oitocentos setenta e trcs, qniniJUagnsimo ~cgundo 
da lndcpcntlcJH:ia c rlo lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua J\fagcstadP o Imperador . 

.Toiio Alfredo Corn1a de Oliveira. 

Chauecllaria-múr do Imperio. -Manoel Antonio Duar
te de Azevedo. 

Transitou em o L" de Outuuro de 1873.- André Au
gusto de Padtta Flrury. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmp~rio em:Jdc Outubro de 1873.-Fausto Aumtslo de 
Aqrnar. 



LEGISL.\'1'1 rn. 

lmCRETO N. 2't6l- DE 2'1 DE SETEIIIBRO DE 1873. 

Antoriz:l o Governo par·a rnarular· admittir á matric,.· .l do 1. 0 

armo ruetlico da Faculrhule rio llio de Jaueir·o o e·· ..ttlante Joa
qnírn Anlorriu rle Mm·acs llautas. 

Hei por IJI'm Sanccionar e Mandar que se execute a 
Sf'guiulP Hr•.;olur;ão tia Assemhléa Geral: 

Art. 1." E' autorizado o Govt:rno para mandar ad
mittir :'r matricula uo 1. o anuo medico da Faculdade do 
Rio de Janeiro o estudante Joaquilll Antonio de l\loraes 
llantas, que. anles do aL'Io das materias du referido 
:mno, deverá mostrai'-SC habilitado com o C\alllc tlr~ 
geometria fJlH~ lhe falta. 

Art. 2. o Ficam revogadas as tlispo~ir;ues em coH
trarill. 

João Alfredo Co1T1\a 1!1• Oliv·~ira, do 1\leu Conscllro, 
l\linistro 1• SPrrelario de Estado rlos ~e!.!'or:ius dn lm
perio, assim o tenha enl.cutlido e far:.a-e~·cular. Pa
lacio do Hio de Janeiro em viute c rJUalro ~-'~etembro 
de mil oitocentos setenta c trcs, quinquagesimo se
gundo tia lntl('pendcnci:~ e do Imperio. 

Com a ruhrira de Sua Mag~~statle o Impcndur . 

• João Alf't·cdo Corrêa dr: Oliveira. 

Chaneclfaria-múr do Impcrio.-1Uanocl Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em o 1. o de Outubro de H!i3.-Audt'é An
gusto de Pwlua Flem·y.-Registrado. 

PuiJlicaclo na Secretar i:~ de Estado tios Negor: i os do 
lmp0rio em 311e Ou tuhro de 1873. -Fausto Augusto de 
Aguwr. 



.\CI'OS lJO I'ODI~R 

DECRETO N. 24:62 - DE \H DE SETE)IBRO Dlt 1873. 

Autoriza o Govcmo para mandar admittir i• matricula do 1.• 
:111110 da Faculdade dt: l\ledici11a do Rio de Ja111!iro o ouvinte 
João de Souza Soares. 

Hei por bem Sancciouar e Mant.lar «Ilte :,;e e\.ecute a 
seguinte Resolução da Assem!Jit'~a Geral: 

Art. 1." E' autorizado o Governo pa1·a m;~ndar ad
mitlir á m;~ti·icnla elo l." anno d:: Faculdade dt~ Me
dicina do Hio rle Jan«.:iro o ouvinte João dr: Souza Soares, 
lfUC, antt's do acto do referido anuo, deY«'rá mostrar-st~ 
habilit:ldo com o exame de philosophia. 

Art. 2." Firam nwogadas as dispúsit;õe" em con
trario. 

João Alfredo CotTt\t de Oliveira, do Meu Couselho, 
Ministro e Secretario de Estado {los Negorios do Im
pai o, assim o teu h a entendido c faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro c1u ,;ntc e quatro de ScteiH!Jro 
de mil oitocentos setPnta c tres, quinquagesimo sc
guwlo da lndepcndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magesla~lc o Imperador. 

João Alfredo Corrtfa de Olivetra. 

Chancell,tria-múr do Impcrio.-Manoel Antonio Duarte 
de A:eredo. 

Transitou em o L e li e Outubro de lt:l73. -Andr-é Au
gusto de Padua Flem·y.- Registrado. 

Publicado na Secr-etaria do Estado dos Negocios do 
Im})~rio em 3 de Outubro de lS73.-Fausto Auansto de 
Ar~mar. 



DECHETO N. 24ti3- DE 24 DE SETE!flBRO DE 1873. 

Autoriza o Governo pam mamlat· admiltir a exame das m· .e
rias rio t.• a uno medire na l!'aculllade do Rio tlc .Jaw .ro o 
alnmno ouvinte .To;;é Pct·eira Pinto .Junior. 

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

Art. 1. o E' autorizado o Governo para mandar ad
mittir a exame das materias do primeiro anno medico 
na Faculdade tlo lHo de Janeiro o alnrnno ouvinte da 
mesma Faculllarle José Pereira Pinto Junior, depois de 
mostrar-se habilitado com o exame de mathernaticas, 
unico preparatorio fjue lhe falta. 

Art. 2 .• Ficam rPvogadas as llisposi~ões em con
trario. 

João Alfredo Corr(·a de Oliveira, rlo 1\leu Conselho, 
Ministro e Secrl'tario de Estado rios Negocios 1o Impe
rio, assim o tenha entendido e faça ex.ecuta 111 falacio 
do Rio de Janeiro em vinte e quatro de Setembro de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da Independencia e do lmperio. 

Com a rnhl"ica tlc Sua l\lagestatle o Impct·ador. 

Jotlol Alfredo CmTéa de 0/i!'l'ira. 

Chancellaria-múr tlo lmpcrio.-Manoel Antonio Duarte 
tle A=et•Pdo. 

Tra si ton em o t." dl' Ou tuiJt·o de 187:1.- André Au
gnsto de Pwlua Fleury. -Hegis trado. 

Publicado na Secretaria de E;tatlo do~ Negodos do 
Imperl? rm 3 de OutubJ:&-rtCT~1r;=:~.- &w.~to Augusto 
de Agwnr . / "\ \ \IT1 !, ~ -1 1 > "':--•• 
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~C){) Af.TO<; /)ll PllllF:fl 

Autoriza o Gover·no par·a mandar· t1dmirtir ,Jnsl~ Baptista da 
Costa Azevedo a exame das nraterias do 2. 0 :111110 do curso 
mcclir.n na Facnldadc do Rio cle Jaueil"fl. 

Hei por lwm Sanccionar e Mandar que se executr, a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. L" E' autorizado o Governo para mandar atl
mittir· José Baptista da CfJsta Azevedo a exame das ma
terias do 2." :wno do cur.o.o metliro na Faculdade do Rio 
de Janeiro, depois rle apprmado uo L" armo tio mesmo 
curso. 

Ar·t. 2." Ficam revogatlas a~ disposic:ue'> em con
trario. 

João Alfr('do Corr·t1a tle Oliveira, do Meu Consrlllo, 
Miuistr·o e Secretario tle Estado dos Negocios do Impr
rio, assim o tenha entendiclo o faca execntar·. Palacio 
do Rio de Janeiro Pm vinte e qua.tro dn Setembro de 
mil oitocentos setenta e tr·ns, quinquagesimo segundo 
da fndepcntlenria e do Impcrio. 

Corn a ruhl'ica de Sua Magestatle o Imperador . 

./{l(tO Alfredo Corrêa de Oliveira,. 

Chancellaria-mt'lr· do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou rur o l." tle Outubr·o de 4.87:3.- André Au
gusto de Padu({, Fleur.11. -l\egis tr·ado. 

Publiratlo na Secretaria de Est:I(IO dos Negocios do 
lmpr~rio t'ffi ~de Outnhro r!P IR7:l.- Fmtsto Auqusto 
t(p :1quior. 



I.F.I;JSI.A Tl\0. 401 

DECHETU X. 21GJ- DE 2~ DE SETE)IDflO DE 1873. 

Autoriza n Governo n~ra mandar adrnittir ~ .João Fernandes da 
Costa 'fihau, eslllilante do 2. o anno do curw phannaceutico 
tia Faculil:ule tle l\Ie1liciua dn Hiu de Janeiro, a exame do 
2. o anuo medico t.la IIICSIUa Faculdatle. 

Hei por· hem Sanccionar c .1\Iandar que se execute a 
st•gu in te H.esolução da Assembléa Geral: 

Art. f." E' au1orizado o Governo para mandar admi t
tir a .Jo::io Fernandes da Costa Tihau, rstudanto do 2." 
:mno do l'Urso pharmaceutir:o da Facultbrln <le Medicina 
do 1\io dt• Janl'iro, a exanH' das maLNias do~." anno do 
I'Urso medico da mesma Faculdad<', depois quel!wuver 
ft•Í[O OS de ;llla[OJnia I~ do UniCO lJI'l~paralOI'ÍO rque Jhe 
falta. 

Art. 2." Fieam rcvogallas as disposições em con
trario. 

Jo:'io All'n·rlo Corn:a Jc OI ivcira, tlo l\ll'u Conselho, 1\Ii
ni~tro e Sr•tTt'lario dn Eslado dos Nt·gocios do lmperio, 
assim o tenl1a entendido e fara ex<·eular. Palario do 
Hio de J:lnt•iro <'lll vinte n qn:';tro de Setembro de mil 
oiiOI'I~Illll~ sett::Jia I' 1rt:~, f]UÍII•jllag·csilllO segundo Ua 
ludcpcudent·ia e do lmperin. 

Com a rubrica de Sua ~bgcstatln o Imperador. 

Jo1lo Alfredo CmTéa de Oliccim. 

Ch;~nr:dlaria-mür do lmperio.-Jlfmwcl Antonio JJuatll' 
de A::;ct'l'rlo. 

Transi tnn r~m n 1." de On tn hro tk 1R7:L- Awl1·r1 Au
gusto de P11ri11a Flcw·y. -lk,é;i~trado. 

Pn!Jiir:uln 11.1 Srrrr•!.1ria rlt• E,;Jatlo tios Nt'2:orios do 
Jmpt•rio t:m :~ tle Onluhro dr~ J87_J.:-:-.Ftmsto .tugusto di' 
.luui!lr. ---- , • '1, . ---·-··-<. ,\\-n·.\l,:, 11· n:.~:;··. 
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ACTOS DO PODI'lt 

Autoriza o :;overno pnra mnndar admittir :í rn:Jtrknla !lo f .0 

anno IIH~<Iito da Faeuhlade do 1\io Uf! Janeiro o t·sttHI:llllM 

Luiz Pintu tle Qtwiroz Frt·ire. 

Hei por IH'm S:1nccion~r c l\landar fJiie se execute a 
seguinte Hewluç:io da A.ssernLiéa Geral: 

Art. 1." E' autorizado o Governo para mandar :~dmit-
1 ir :'t malrieula do l." anuo medico da Faculdadt~ do Rio 
de J:nwiro o estudante Luiz Pinto de Queiroz Freire, 
'fllt', :mies do exame das rna terias do rdcrido anno, de
ver:t uwo;trar-se habilitado em matlwmaticas. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con-
1 rario . 

.João Alfredo Cont~a Ut) Oliveira, do l\feu Conselho, 
Ministro c SPCI'Plal'io de E~tado rios Negocios do lmpP
rio, a~sim o l<·nha entendido e faça ex<•eutar. Palario 
do Bio de .l11wiro em vinte e fJUatro de Setembro de 
mil oit.oconlos ~wl.Pnla c trcs, quinquaf,csiwo segundo 
da lnrlqwli\L~wia ~~do Imperio. 

Com :1 ruhrira de Sna .1\Jagcsladt> o Imperador . 

.lo riu AI frcdo Co1T1:11 de Oliccira. 

Ch:mccllaria-múr tlo lmpcl·io.-A/rmorl Antonio Duarte 
til' Azr•cedo. 

Tramitou rm o l .0 dr• Onlnllro rle 1873.-Anrfré An
quslo de Parfua Fli'III'!J.-Ucgistratlo. 

Pnhlir·~do n.1 ~..;'''TI'I:1ri:1 dr Fo;latlo do~ Nt•Q"orio,; do 
llllpt•rio t'lll :~ !],• l)nfnhro "'' f)-:7:: .-f?mrsfo A"f11lsfo rh· 
J!/111111. 



LEGlSLA'l'IVO. 

!lECHETO N. ~ili7- Di<:~\ DE SETEnnno DE 1873. 

Autoriza n (;uveruo para mandar admillir a exame das mate
rias do 4. 0 anno lia Faculdade de llledieiua 1lo 1\io de Ja
neiro o alumuo Luiz Carlos 13omtempo de Victoria. 

llf'i por bem Sanccionar c Mandar que se execute a 
segtlinte Hesolução da Asscmbléa Geral: 

Art. L• E' autorizado o Governo para mandar admit
tir a namn das ma terias do lJ:. • anno da Faculdade de 
l\IPdicina Llo Hio de Janeiro o alumno Luiz Carlos 
Ilorntr.mpo de \'ictoria, depois Llc ap;>rovado nas mate
rias do 3." allno. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João A!frPdo Corrêa 1le OI i v eira, do l\len Conselho, 
.1\Iinistro e S1'cretario du Estarlo dos Negocias do lm
pcrio, assim o teuha rntendido e faça ext•entar. Palar:io 
do lho de Janeiro t•m vinte c quatro tle Setembro de 
mil oitocentos setenta e trcs, quiw1uagcsimo segundo 
da lndcpenucncia c do Impcrio. . 

Com a rubrica Lle Sua l\lagestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

ChanePllaria-mór do lmpcrio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou em o 1." de Outubro de 1873.- André Au
gusto de Padua Fleury. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Neg-ocios do 
Imperio em 3 de Outubro de 1873.- Fausto A!t!]ttsto de 
A!]uiar. 

I' f 
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i ~ I ! 

.itlloriza o \;ovn:J.~ ]•:Ira mawlar :lllllli!lir ;i lll:ttricnla tio .\." 
:tllllc• du l't!l'>il Hh:fiit·u th F:tt'llldade do ltio de .Janeiro o 
,.,lllilaute oud;;te ~.lanod .ll'l"l>ilytuo t;nede-; .\leol'oradu. 

Hei por hrm ~·~1nccionar· r ~bntl:!r qne se execute a 
st•gnirtle Besolnr;:1u da AsSl'llllJiéa lieral : 

Art. l." E' antorizado u Governo p:~ra rn:~ntl:tr ndmit-
1 ir :'t malricnl:l do L" altno do curso nu·dieo da l<':tl'tll
d:tdt• do i~itt dt• J:t'li'Íl'O O l'S[IIdanlt~ OILVÍlllt• í\l:ltltll'l 
Jt•ron~·mo (;tt;•.],•s .\il'ol'llr:IIIO, tlt•poi~ de pa•!os o~ ditTi
lth n·l:tlivus :'1 !llt'i'ltl:l Jl!alricula. 

;\rt. '2." Fi!':im !'t'\'O";:td:ts as tli:~pu!;it;üt·s t'ill rott
lrario . 

.João .\lfrdu Cor•·t\t tlt• Oli\'i·ir:1, do !Ut'!t Const•llw, 
Miuis!ru ~~ .St•t:relariu dt: !~sLatlu dos ;\egocios do lmpc
rio. a'sirn u tenlta t•ntent!idu <: faf'a cxt·t.:uta;·. l'alaciu 
do Hio de Jauciru t'lll Yittle e IJUa iro tlt: Sdem!Jt·n de 
mil oitocentos setcnt:t t' t.n:s, IJi!ÍlliJLIOI,'!t'sinw ::l'{l,ll!ltlo 
d:1 lthli':wndt•nci;t n do ltnperio. 

Cum :1 ruhrir:t de: Sua l\lagl'slatlt• 1' Imrwr:Hlor. 

.lodo A1['rcdo Corréa de Olircim. 

Ch:JJH~cllnri:J-IIlúr do Imrwrin.-./Jianocl "lutonio J)zwrlc 
de A.:t'!:l'•lu. 

Tr:~nsiton em o t.n de Ontu!Jro dn lSi:L- André An
gnsto tle Jladua Flr:ury.- llegis l ratlo. 

Pu!Jlieallo 11'1 Scerdari:t dt• Estaclo :los N•·:~·or,ios do 
Impcrio em ;1 tln OntulJrn 1le Jsn.- Fausto AntJUSlo de 
Agufut·. · 



HECllETO N. 2iti!)- [)E 2~ DE SEI'E.\tnl\0 IJE 1873. 

Autoriza n Go,·l'nltl para mallllar admittir o cstiHianlc Ran
«lolpho ~lar;.:aritln da Silva a exame «i:Is naalerias do 1.• anuo 
111edieo da Faenld;11le tio Hio de Jaueiro. 

IIPi por hem Sanr:cionar c Mantlat· que se execute a 
scg·uinte Hc~oluç:1o da Asscmull~a Geral: 

Art. l. o E' autorizado o Governo para mantlar atlmit
tir a exame das til a lerias tlo i. o anno medico Ja Facul
dade do llio tk J;tnetro o esludaniG llatHlolpllo 1\l:lrg-a
rido 1la Silva, d1~poi~ 111~ prestar exame de geograpltia, 
uni co prepara to r i o que lltc falta. 

Ar L. 2." Ficam revogadas as u isposiciics em con lrario. 
João Alfredo Con·,··a de Oliveir;t, do i\lt~u Conselho, 

Ministro" SPcrelario dt~ E~lado Llos Ncgocios elo Impe
rio, assim o lcnlta enlentliúoc faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em vinte c quatro de Sclcmhro de mil 
oitoccutos setenta c lrcs, quinttnagcsimo segundo da 
l!lllcpcndcncia e do lmperio. 

Com a ruhrica t!c Sua 1\Iagcstat!c o ln!pcratlor. 

Chanrcllaria -mó r Li o Impcrio.-Jilanocl Antonio Duarte 
tk JL:.crrdo. 

Tr:msi L ou r,m o L" de Ou tnllt·o de i8i3.- ;1nrln: An
ansto de J>arlun Fleury .-Hl'gi-ilrado. 

l'uhlirado na Sr:!Tt~laria tlc Estado tlo.~ Nec~·,wios do 
Impcrio cm3 Llc Outubro de 187:1.-Fanstu Alt.IJ!tslu do 
ÂflUÍilr. . 



'iOii ACTOS IJO I'ODI•:R 

DECHETO N. ~~70 - DE 2~ DE SETE1!BRO IJE f873. 

Autoriza o r.overno para mandar· aclrnillir á matr·icnla elo 
2.• annu medko na Faruldade 1le Medicina do 1\io de Janeiro 
u csllldante Tito lle Sá Macedo t.:anallto. 

Hei po1· IJcm Sancrionar e J\f'lntlar que se execute a 
seguinte flc,;olur;ão tia Asscm!JI!'~a Geral: 

Art. Lo E' autorizado o Govr•1·no para maneJar arlmil
tir it matricula rio ~." anno mctlic·o m Faeuldacle do 
llio de Janeiro o I'Sludaule Tito de Sú J\Iacndo Carvalho, 
depois dl' approvado llO nxallle de a na to mia. 

Art. 2." Fica111 rcvug;lllas as rli~posi1Ji,•s em contrario • 
.Tofin Alfrr•do Corrc;a dn Olivf'ira, do ::Uou Conselho, 

J\1inistro o ~~~crelario de Estado dos Neg·ueios do Impe
rio, assim o tenha nntnndido c f:11~a executar. Palacio 
do Hio de Janeiro em vinte c 1/U;tlro de Setembro tle 
mil oitocentos setenta e Ires, quiuquagcsimo segundo 
da Independencia c tio lmperio. 

Com a rubrica de Sua .Magestade o Imverador. 

Joilo Al{redo Corrt1a de Oliveira. 

Chancrll~ria-m<ir do lmpcrio. - .Manoel Antonio 
lhtm·te de AzevPtlo. 

Transitou em o Lo de Outul,ro de 187a.-André Au
gusto de Parlua Fleury.- Hegistrado. 

Publicado na Secretaria tle Estarlo dos Ncgocios do 
Impcrio em 3 ele Ont nhro de 1873.- Fausto Attqusto de 
Artuiar. · 



I.Ef:JSLATIVO. 

DECHETO N. 2'f71-DF. 2í DE SETEliBilO DE 1873. 

Crêa cinco collc,;ios eleitoracs na Provincia lle Pernambuco, 
e designa os collcgios a que ficam pertencendo algumas pa
rochias novas, bem como os limites que para os effeilos elei
toraes ter::ío outras, enjos tenitorio~> fOI'alll alleratlos pos
teriormente ao anno tle 1860. · 

Hei por hem Sanccion:Jr c l\lanrlar que se execute a 
Rt~solução seguinte tla Assemhléa Ger;J\: 

Art. 1." Ficam creados na Provineia de Pemam
lHit'O cinco C"ullt·gios elt~itoraps: 

t. ",na \'i lia dt• Itamhé, composto Jus t'lt·ilon's tla,;; 
ft·pguezias de Nossa Senhora do Desterro tl•: lt;unhé e 
dt~ S. Vicente; 2. o, na vil la do lpojuca, ,·omposto dos 
e lei LO I' f':> da frC!!IH'ZÍa tln Nossa Senhora do o·' out.t•'ora 
dn S. Mignr·l; ;l, ", na villa de Bezerros, composto dos 
etcitot·t•s das frPgut•zi:ls de S. Jo~é de Bezerros e tfp 
Sant'Anna tlr Grava lá: ft.", na villa de Panrlla~, com
posto dos eleitores das freguezias do Senhm· Hom Jesus 
de Panellas e de Nossn Senhora da Coneeit;ão de Qui
papá; e !i", nn villa da Floresta, composto tios ~tri
tures da freQ;nczia do Senho1· Bom Jesus dos Alllictos 
da Fazenda Grande. 

~ l." As mn·as frrguezins de Nossa Senhora da PeniJa 
da Gamelcira, de Nos~a Senhora dos l\lontes, de Nossa 
Senhora da Conceição da Pr•tlra, de Santa Agueda de 
Pesqueira c de Snnta'Ann:1 da LPopoldina, oulr'ora do 
Sacco, erPadas com territorios tle freguPzias pt~rten
centes a difTt~rcntes cotlegios, farão parte dos eollegio.<; 
dos respectivos municípios. 

§ 2. • As antigas freguezias, cujos limites fot·am 
alteratlos posteriormente ao anno tle f8ü0 por anne
xação ou dnsannexa~,;ão de teni to rios de frcguczias de 
outros collt>gios, terão para os <'ffcitos elcitoracs os 
limites ora estabelecido5 por Leis Provineiacs. 

Art. 2." São revogadas a;; disposições em contrario. 
O Dr. João Alfredo Cont'a de Oliveira, do l\leu Con

selho, Ministro e Sel'retal'io dn Estado dos Negoeios do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça cxenltar. Pa
lacio do Hio de Janeiro ~~rn vinte c quatro de Setembro 
de mil oitorento,.; setrnta c trcs, quiuquJgesimo sc
g-unrlo da lndepPndrncia n do hnperi.9....- . , , , , , . , · · ·· ~ 

• .... .• (- ', \ ~ 1
1 ~ lt ' I I.'-' lJ A ( ·. :' 

Com :1 rnlmra dn Sua l\lagjlÍ>}~d8 ri lmperatlor. ''~''c L ,,-, . ,"'- .. 
]t'til) Alf'r!'rlo (!Jnn:i:n r/r; n/il'l'il'rt. "~~- \ \\ . . h 

~ ij 
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Anos oo roor::n 

Clt~Jlt:r'llaria-múr do I mprrio.-1lfanol'l Antonio Duart1~ 
dt• A::eredo. 

Tr:wsilon rm o l." de Outnhro de 1873.- André Au
ynsto de l'atlua Pleury.- Hcgistrado. 

Pnhlit~ado n~ Sec:rl'l~ria de Estado tlos Negoc:ios do 
Imperin t•m 3 de OutuLro de 187:3.- Frmsto Augnsto 
de A!Jitiar. 

OECfiF.TO N. 2U2- me 2~· DF. SETEMnno DJd873. 

Cn1a no lermo rlc Aguas nr~llas, Prnvinr.ia tiC I'I'J'IIalllbnco, 11111 

eollcg-io elt~itoral composto tios eleitores da freguczia tio 
mesmo nome. 

Hei por brm Sancc:ionar c 1\fandar que se execute a 
Hesolur.;ão st~g-uintn da AssemLlt'·a GPr<d : 

Art.. 1. o E' rrPatlo no tPrmo dn Agnas lkllas, Provín
cia dt• Pt•rn:lllllluco. um collegio Pleitoral composto tios 
r·lr•ilorcs da frcg·nr·zia do mr•.qiJo nome. 

Art. 2. o Fíe:lln revogadas as disposições em con
tr:~río. 

O Dr. João Alfredo Corrb rle Oliveira, do l\lcu Con
<:elllo, .Minislrot\Snr;relariodn Estado dos Nrgocios do 
lmperio, assim o Lt•nha ententlidoe faça cxrcutar. Pa
lacio do Bio de Janeiro em vintr e quatro de Setembro 
dt~ mil oitocentos st\tt•nta n tres, f)uinrruagcsimo se
gundo da Independencia c do Impcrio. 

Com a rubrica tle Sua 1\Iagt'slade o Imperador. 

Joilo Alfredo Corn:a de Olheira. 

Ch:mcr I la r i a -Illi'lr do Im p<'rio. -Afrmorl Antonio Duarte 
de A::nedo. 

Transitou t•m n I." dt! Ontuhro de JH73.-A/tlln! An
JIIsto !li' Patlua Ffl'lll'!f. ·-lt!!.(Í~I rado. 

Publicado na St•crl'taria dt: Estado do~ N('!.(Ot:io~ do 
hnpl'rio l'lll 3 dt• Ollltlliro dt.· !.1.{7:!.-/t'ous/o Alllfll.~fu dt' 
A!JIIil/1'. . 



DECRETO N. 2473-DF. !4 DE S!!:TEMBRO DE 1873. 

Crê a na cirlade de Amarante, Provlncia do Prauhy, um colleglo 
eleitoral composto dos eleitores da l'reguezia do meamo 
ncme. 

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

Art. L • E' crcado na cidade de Amarante, Pro 4 

vincia do Piauhy, um collegio eleitoral composto dos 
3lei tores da freguezia do mesmo nome. 

Art. 2. • Fic:~m revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
;;elho, Ministro c Seí'retariode Estado dos Ncgocios do 
lmperio, assim o tenha entendido e fa1;a executar. Pa
lacio do lHo de Janl'iro em vinte c iJUatro de Setembro 
3e mil oito::entos sl'lenta e tres, quinquagesimo se
gundo da lndepcndencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

JMo Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Chancellaria-mór do Impcrio.~Manoel Antonio Duarte 
de A.;;ercdo. 

Transitou em o I. • de Outubro de 1873.-André Au
gusto de Padua Flenry .-Hegistrado. 

Publicado na Sccret:ll'ia de Estado dos Ne!!ocios do 
Impcrio em 3 de Outubro de 1873.-Fausto Augusto de 
Aguiar. 

[.> 1: f' lj: 
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DECHE). o N. 2117 ~ -DE 21, DE SETEllDRCJ DE 1873. 

Cn\a na cid:Hlc 1le :'\lol'l'elcs, da Província <lo Par:1nit, nm coll~ 
ld" dPiloral, 110 qual \Olarfw os eleitores de lllorrete~ e l'orl.o 
IIC Cima. 

Hei por bem Sanccion;~r I' l\Iawlar que se execute a 
Resoluçiio seguinte da A.~scmhléa Geral: 
. Art. L" E' crf•ado na eidad(' de 1\Iorrctes, I•rovincia 

do Paraná, um collegio eleitoral, no IJUal volarão os elei
tores das parocltias de l\Ionl'Les e Porto de Cima. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa llr O!iveirn,llol\Icn Conse
lho, Ministro c Secretario lle Estado dos Negocias do 
Imperio, assim o tculta entemlitlo ~faça executar·. Pala
cio do Rio de .lan1·iro em Yinte c quatro de Setembro de 
Inil oitocentos sl'l,~nta e lrcs. quinqu;~gcsimo segundo 
da IndejtetHlcucia c do Impcrio . 

.for/o Al{rl'llo Corr/a de Ulirrim. 

Cltancellaria-múr do Im per i o. -.Manoel Antonio Duarte 
tlc Azaedo. 

Transilnn t•m n I." il<~ Ontnhro de tsn.-Anrlré An
gusto t{e Jladua Fleury .-Hc:.dstrado. 

Pnulic;~do na Si'CI'I'!aria de Estado dos ;\legoi'ios tlo Im
per i o Plll :1 Ut) O,ttuliro du i::n:L-Frmsio A~t;JllSto de 
Agruar. 



HI 

DECI\ETO N. 2í71.i -DE 2'i DE ~nnmtw D~; !873. 

Cl'h. ll:J. villa rh Ab;r!1a <;r:IIHl'', <la l'rovinf'ia ola Parahyba d~ 
Nort.r, :1111 coilcgin d1:itnral ~~·HliJW'ilO 1l1h 21 l'ieitorc;; da frc• 
gut•.zia da g la Yiage:n, per:eaccute a !llCSh.a vil! a. 

Hei por hem Sanc.cimlal' e l\Ianrlar quo se execute a 
Rcsoluç:1o Sl'gllintc d:t ,\s;;cmbléa Gural: 

Art. i. o E' CI"1·:ull) na Yilta da Ala_g·ôa Grande, 1la Pro
viucia da Parallyha 1lo Nort1·, um roll(•,Q·io eleitoral com
posto dos ':H cl1)itor1'" da frcguezia da Boa Viagem, 
pertcnrl:ntc á mc,;Iua vil la. 

Art.. 2. o Ficam rcvogad:~s as 1lisposições em con
tra rio. 

O Dr. João All'rcllo Corr\·:t do Oliveira, rlo .1\[cu Conse
lho, .1\Iinistro c Secrutario d1: Estado dos Ncgocios do Im
perio, assim o tenha nntcnditlo e faça executar·. Palacio 
do Hio de Jaili'iru em vinLP n quatro de Set1•mbro de mil 
oitocentos Sl'tl:nta P tn•,;, quiwjuagu:-;imo segun1lo da 
Indepemlcncia c do lmpcrio. 

Com a rubrica llc Sua 1\l:tgrstallc o Imperador. 

Joüo Al{1'1:do Corn:a de Olircira. 

Chancrllaria-mór do lmpl'rio.-.llfanoel Antonio Dnarte 
de A:ercdo. 

Transitou em o l. 0 tle Outuhra de 1813.-André Att
gusto de Padua Flcury.-Hcgistrado. 

Publicado na SPeretaria do Estado 1los Negocias do 
lmpPrio em 3 de Outubro de 181a.-Fllttsto Augusto áe 
Aguiar. 

,,_ 
' 



ACTOô 0{) I'ODEB 

DECRETO N. 2'i76- DE 2~ DE SETEMBRO DE 1873. 

Crêa na villa do Joazeiro, da Província da Bahia, um colle~~:io 
eleitoral composto dos cldtores da fregnczía de Nossa Senho
ra das Grotas do Joazcíro. 

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

Art. l. • E' creado na villa do .Joazeiro, da Provin
da da Bahia, um co!legio eleitoral composto dos eleito
res da freguezia de Nossa Senhora das Grotas do Joa
zeiro. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O,Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Con
!lclho, Ministro e Se1·rettrio de Estado dos Negocio~ do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
Iacio do Rio de Janeiro em vinte e q11a tro de Setembro 
de mil oito1·entos setenta e tres, quinquagesimo se
gundo da Independencia e do Impcrio. 

Com a rubrica fie Sua l\Iagestade o Imperador. 

João Alfr·edo Cfirrêa de Oliveira. 

Chanccllaria-mór do lmperio.-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. -

Transitou em o i. o de Outubro de 1873. -André Au
gtmo de Padua Fleury.-Registrado. 

Publieado na Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio em 3 de Outubro de 1873 .-Fausto Augusto de 
Aguiar, 



LF:G ISLA TIfO. 4l3 

DECRETO N. '!.lJ.71- DE 2&. DE SEUMBRO DE f873. 

Approva a apo~entadoria concedida, por Decreto de 26 de Abril 
de 1873, a João Francisco de Souza. 

Hei por bem Sanccionar e M:mrlar que se execute 
a seguinte R.::solução da Assembléa Geral: 

Art. i. o E' approvada a apo~entadoria concedida, 
por Decreto de 26 de Ahril de 1873, a João Fr·ancisco 
de Souza, no lugat· de ln~pector Geral do :tnstituto 
Vaccinico, com o ordenado de i:2005fl00. 

Art. 2. • Ficam revogar.! as as disposições em con
tra rio. 

João Alfredo Corrêa de OliYeira, do Meu Con~ellto, 
Ministro e Secntario de Estado dos Negocias do Im
perio, assim o tenha en lcndtdo e faça r:xeeular. Pa
latio do Rio de Janeiro em vinte e qu<•lro de Setembro 
de mil oito entos setenta e Ire,;, quinqungcsimo se
gundo da lndependencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestadc o Impet·ador • 

.Toâo Alfredo Corn:a de Oliveira. 

Chancellaria-mór do lmperio .-Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. 

Transitou nos 3 de ÜHiubro de '1873.-A.nrlré 1iugusto 
de Padua Fleury. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de E~ ta do do~ Negocias do 
lmperio em 4 de Outubro de 1873.-Fausto Augusto 
de Aguim·. 

..- !!SIIIe>t ·-~ 



I CTOS IJO /'ODr.n 

DECHETO N. ::!íi8 -no i." nE ourunno DE 18i:;, 

Elera a pensão eoar,•dilh ao :.?. " Sargento reformado c Alferes 
lwnoraJ'io do Exercito Mauoel Euzcbío. 

n,•i por helll ~.1nt·riniJ.H r• l\hndar que se execute a 
nc~uluç.:io ~;cc;ttilll<' tia A,.,t·m!Jléa Geral : 

Art. 1." A pr·n.,:io cl1~ 1:--;.:-UOO mrnsnes, conceuirla pelo 
Dct'!'I'IO de :w dn Xcmmlhi'O de un-t, c approvada pelo 
de 11. 0 2lW do 1." de i\Lm.;orle lt-Ji3, a qual rompcte ao 
~?." S:ti'L:I'!llo rcforlllado e Alferus lwnor:trio do Ex.crcito 
J\lanoet' Eu1.c!Jio, (• ell'V:tda a :.:8810.:) mcusaes, a fim de 
fllh~, n·t!llicl:t ao n•rH:Í!lll'lllil dt\ ':WO rs. diarios, relativo 
ú sua rdorrJLI no po:;!o 1k ~." Sar!.;ento, fique o me:>mo 
Ail'cre' IJI'I't't•li;•tlf:o a lflWJlia J,~ :IG,,,ooo mrnsar's, igual 
ao soldo dn sna patc;Jll', cuuformc o Decreto de 2'1. de 
l\la i o de 18i:l. 

Art. 2." E;; la pt•IJs:lo ~~·rú paga 1la data do cilado 
Decreto de 3~) de Novt'w!Jro. 

Art. 3." Fic:~m rcvo.~atlas as di:.posiçõcs em con
!!'ario. 

O Dr. João ,\ll'rt'do Corn\a tlc Oliveira, do Meu Con
sellw, 1\linislr''l e S!'t'l't\lario de Estado dos Negocios tio 
hnpc:·io. a.c;~im o !t;nlia cutr'nditlo e far:a executar. Pa
lacio do Hio de .latteiro (~JII o primeiro de Outubro de mil 
oitocentos ~f'!t·ula (\ trn~, quiw1uagcsimo segundo da 
lmlependew:ia e do J mpcrio. 

Com a rubrica tle Sua l\lagcslade o Imperador • 

.lodo Alfredo Corn1a de Olivf'im. 

Chancr:llaria-mór do Impcrio.-Jilanol'l Antonft/Duarte 
dr A:;l'l'rrlo. 

Tr:msi tou em ll do Ou tulJro de 1873.- Andrti Augusto 
dr Padwt Fleury.- Ucgislrado. 

Puhlicallo na Scereta!'ia de Estado dos Ncg-ocios do 
Jmperio em t:J deOutubl'o de 1873.- Fausto Au,qusto de 
A!{UÜT/'. 
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DECRETO N. 2í7!}-no 1. o DE ouTunno DE 1873. 

Approva as IH'Il'l•es ~~ouce!lidas a D. nelmir:l l!e s:1 Sanchcs, 
c a outros. 

Hei por bt~m Sanc1~ionar c l\Iand:lt' rpw se cxc.:;utc a 
Ue~olução seguinte da Asscmliléa G1~ral: 

Art. L" São approvadas as scp;ui11tcs prnsõcs, con
cedidas por Decretos di! IH de JnniJO ilr• 18i:J, a sahcr: 
de (i0~000 lllt'HSacs a D. lldmit·a dn Sá Sanelics, filha do 
Capitão dn Volunlarios da Palria Antonio Belannino 
llil>eiro SanehPs, fallceido 11a rampanlla do Paragnay; 
de :wwo:J mPnsat~s a D. Ursula Fi:rraz de Camar~.ro 
Agni:t;., mãi tlo Alfcn•s de Vnlu11Larios,da Patr·ia Lti!z 
Antonio da C<Bia Aguiar, falll't:ido no Par:1guay em 
consequencia de ft~rinwntos T'l'!'dJidns r•m eolllbatc; de 
400 rs. rliarios aos sold:tdos, 1\lalo.q!tias Jos(: dt) Araujo 
do ll." batalhão di· itüantari:1. José "\.n>.onioihs Virgens 
do :l2. ", c Lino Lopes !lo 3L. 0 eorpD de Yoluntarios Lia 
Palria: c ao soltl:irlo Yoluntario tla Patria Manoel Fran
cisco do Na~wimento, os quacs, em eousc<Juencia lk fe
rimentos rl'ccbidos em r.umbate, ticararu impossibili
tados de J•rornrar meios lle suhsistencia. 

Art. ':2." Esta:; pensões ~erão pagas da data dos citados 
Decretos. 

Art. 3. • Ficam rcvogaclas :ts disposições em con
trario. 

O Dr·. Jo:to Alfrc<lo Corrôa rle O!ivcir:1, do l\Tcn Con
~clho, Ministro e Srcrctario de Estado dos Nr•gocios do 
Impcrio, assim o t<•nlta cntenrlido c faça rxccutar. Palacio 
do :lio di) Janeiro ern o Jll'irneiro de Outuhro de mil 
oitoccutos setenta ~~ lrcs, qnilligtagcsimo segundo rla 
Inrlcpcndeneia c do Irnperio. 

Com a rubrica rle Sua l\IagPstarlc o Imperador. 

Joito Alíi'Cilo Corda de Olivcim. 

Chancellaria-m.·Jr tlo lmpcl'io.-11Ianoel Antonio Duarte 
dt• A::evcdo. .,_-:.·-:--··-,~-_- .............. . 

Transi tnn em li i],• Onl !I h !'O rle i873.-MÍ.r,Ín!\iJ~tl/J .f 1:.1 i': 1 ;··. · 
tle í'w/uu F/eury.- Hcgi:;traJ.o. /1 · ·'" 

PnlJlicado na Sc·r~rctrlria de R;tado do~\ Negocios do . 
llllfH)rio l'lll rJ di• OuluiJI'o de 18Tl.- P'1(asto Angusto 
de A!ft/1111'. · 

Ot:·Pu i ·' uc•··· --,.:_-:.~--
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DECRETO N. 2~80 - DO i. o DE OUTUBRO DE :1.873. 

Approva as pensões concedida~ a o. A.ona Peres Campello Ja· 
come da Gama, e a outros. 

H11i por bem S:mccionar e ~landar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembll•a GerJt: 

Art. 1.• Sãn :tpprovadas as seguintes pen~ões, con
cedidas por Decrt~tos dt~ ~de Outubro de 1872!: de 486 
mrnsae!', srm prejuízo do meio soldo que lhe competir, 
a D. Anna Peres Carnpello Jacome da G.trna, mãi do Te
nente Coronel do E~ercito Apolonio Peres Campcllo 
J:tcomc da Gama, f:tllecido uc mnlestbs adqutridas na 
g-uerra do P:tragnay; de 4~~~ mensaes, igu:ll ao soldo 
da patPnte dn Tt·ne:tte, a D. Henriqueta Carolina de 
Lira Costa, m;ii do TtHlcntn do 43. ·corpo tJ,. Volunta
rios tia Patria Antonio 1\bntlcs da Costa, fallecidn da 
molestia adqliirida no serviço tia guerra; de 36.;: men
saes, ignal ao soldo d' patente un Alferes, a D. Candida 
l\la da Flori nd:1 C trd i m, mãi do A I feres de Voluntarics 
da Patria Atll'l~liano Henrique C:n·dirn, fallecido no hos
pital de sangue do 2. o Corpo do El(ercito: de 30,) men
sae.~. sem prrjuizo do meio soltlo que lhe competir, a 
D. C·trlot:t Raphaela Dias de Carvalho, viuva rlll Capitão 
do U." batalhão de infantaria Antonio José Pereira de 
C:trvalho, faJI,•cido de molestias adquiridils em cam
panha; de 18,~ mensaes a ~briannn Hosa da Silva, 
mãt do L• Sargento Clementino Xaviet' da Costa, 
morto em combtte; de fUS annuaes, sem prejuízo 
uo soldo da sua reform:J, ao Grumete do corpo de 
Imperiaes 1\l:lrinheiros da Província de .M.tto Grosso 
José de Souza N<Iscimento, invalidado em combate, 
e de 400 réis diarios ao soldado do 29. o corpo de 
Voluntarios da Patria Lino José de Souza, o qual, 
em conscqu('ncia de ferimentos recebidos em com
b3lC, ficou impossibilitado de procurar meios de subsis
tcncia. 

Art. 2. • Estas pcns1jes s!'rão pagas <b da ta dos c i lados 
Decretos. 

Art. 3." Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfrcrlo Corrêa de Oliveira, rio 1\len Con
~clho, Ministro c Seerl'tario de Estado do~ Nego cios do 
lmprr.io, as'iim fi tenha rntPnr!irlo P foç3 cxrrutu. PJ.-
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hei o Jo Hio Jc Janeiro em o primeiro de Outubro de mil 
oi tnceu tos sel.t'Il ta c tres, q uinquagesimo segundo da 
[ utlr penrlenc ia e do I m per i o. 

Com a ruhrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Olive:ra. 

Ch1nePI b r ia -mó r do Impcr io.-llfanoel Antonio Duarte 
de A.zevedo. 

Transiton em H 1ll' Ü11tnhro de 1873.-A.ndré Augusto 
d•! Parltw Fleury.-Hegistrado. 

Publicado na SccrPtaria de Estado do~ Nrgocios rln 
lmJwrio em J:J de Ouiuliro de 1873.-Fansto Angnsto 
d,<? Aguiar. 

-···-
DECBETO N. 2481-Do l_.o DE OUTUilRO llE 187J. 

Approva a pensao conccdirla ao Padre \'alcriano de Almeida 
Lima. 

Hei por hem Sancrionar e 1\bnrlar que se execute a 
Hcsolução seguinte ria AssemlJiéa Gt~ral: 

Art. 1. 0 E' approvada a pensão df' seiscentos mil réis 
:lllnuacs, conc1·dirla por Ikercto de 1.l dl\ Jnnho dn 1873, 
ao Patlrc Valeria no de 1\lml'ida Lim:1, Yigario co! lado da 
frcgut>zia do Senhor Bom JPsus de 1\latosinllo~, munici
]Jiollc Sal!ar:'1 c bispado dt~ l\Iariauna; entrando clle, 
JIOt'ém, no gozo desta nH•rcü Jrpois de lwver resignado 
o beneficio, l"ujas ohl·i_!.raçõt)S não pódc prrcnehcr, allcn
to o seu estado valctudinario c avançada idade. 

Art. 2. o Ficam revogaJas as disposições em contrario. 
O Dr. J0ão Alfredo Corrt~a de Oliveira, do Meu Con

~elho, Ministro e Secretario dR Estado dos Negocias do 
Imperio, assim o tenha entendido c f::lça executar. Pa
Jacio do Rio de Janeiro ~>m o primeiro de Out!l,b.r.o d~ 
mil oitocentos setenta c tres, quinquages~::Si3&qi1il~-
da Independencia e do Impcrio. /:/. ~\.\0' li._ CA 1, . 

' '":");. •, .. (,'1 ~ 
Com a rubrica de Sua l\lagcstade (Ó Imperador. '"< 

;.'. 

: ;: ~ 



CIJancrllaria-mór do lmpcrio.-Mauoel Antonio Dum·t~ 
de fl:;ecedo. 

Tran•:iton rm H de Outubro tle i87J. -André Augus• 
t.; dã PaJii<l Fieury.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de E~tad0 1los Ne~orios do 
Imperio em 13 dr~ Outubro de Hf73.-Fatulo AII!JUsle 
de A:flriar. 

----

DECHETO ~. 2182-&o t. o DE ourunno JJE 1873, 

Arrrova as prnsi\cs concedidas ao Capilao houorario do Exer
cito PreVIsto Gonçalves da Fonseca Colt:lhbia, c a outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mand1r que se execute a 
nesoluç:io S(•gui n le tia Assembléa Gr·ral: 

Art. I. o S:io approvad:~s as seguintes pensões, concf!
didas i'Or Dl·crelos tle i7 tle l\laio de 1873: de 606000 
mensaes, equivalente ao soldo de sua patente, ao Ca
pi t:io honorario do Exercito Previsto Gonçalves da 
Fomeca Columhia, que, em consequencia de molestia 
adquirida em serviço de guerra do Paraguay, impossi
bilitou-se de procurar meios de subsistencia; de 500 rs. 
tli:1rios ao Cabo rle Esqua1Jra reformado do extincto 
'2-í. o corpo de Voluntarios da Jlatria Antonio do Pradõ 
l\loço, c de !100 réis diarios ao soldado do 54. o corpo 
de Voluntarios da Patria Camillo Henrique Bispo, os 
quaes, em consequencia de ferimentos recebidos em 
combate, ficaram impossibilitados de procurar meios 
de subsistencia. 

Art. 2. o Estas pensões serão pagas da llata dos res-
pectivos Decretos. " 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposic;.ões em con
trario. 

O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do :'\leu Con~ 
"rlho. 1\fini~tro r Srrrrtario rle F"l:u1o do~ ~rn-nrJo~ rio 
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Imperío, assim o tenln rntrndido G f tÇ1 exerul:tr. P~
bcio do Rio de J tneiro Cnt o prillll'll' dt) o~rtubrO· 
de mil oitocentos selci!Lt ,. trl's. quinquagesimo se
gundo da Indcpcndcncia e do lcnpt~rio. 

f.om a rubrica r!c Sua 1\lagcsl:tdc o lmpcrad )!". 

João Al{rdu Corda tlc Olin•ira. 

Chancellaria-mór do lmpcrio.-Manoel Antonio lJuark 
dr Azevedo. 

Tr:msitn11 em H de Outubro de 1873.-André Augusto 
de Padua F/cury .. -Hegislrado. 

Public:tllo na S1'Crct:1ria de E.-tado elos 1\'ec-orio;. dn 
Jm pRrio em 1:1 de Ou t uh r o llc 18i3.- ·Pa11sto A.ligu.çto rf,, 
Aguiar. 

--
DECRETO ;\. ~Htl-Jtt) 1. o ni; ounnno IIE Hl/:L 

Approva a<; pensfns c.onrp:lid I< a D. lllSi'pha Maria d~ Oliveira 
Cunlt~, c a outros. 

Hei por lwm SJ.nrcionar e Mandar que se ex~eutc a 
Resolução srguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. L" São appr·ovadts a~ sr2"uintPs pcnsõPs, con-
cedidas por Decretos de 3 e 2~ de l\laio de 1873: pri-
meiro, de 120~000 mcnsaf's, rPpartid;Jmente, a D. Jo-
sepha Maria de Oliveira Cunha, mãi do Coronel ho-
norario do Exercito Manorl Gonçalves da Cunha, 
fallecido em consequenc1a de molestia <~dquirida em 
~ampanha, e aos lilhos do mesmo Coronl'l, E1luardo 
Gonçalves da Cunha c Raul Gonç:ilves da Cunha, até 
a sua maioridade; segundo, de ~00 ri'is diarios :w 
soldado reformado do Exercito l\'ltnocl Luiz do Nas-
•~imento, que, em conse1]uencia de fei'imr~rrcc-=-· ···:··--, 
bid?s em com~ate, _ficou impossi1Jililad,IYI'f1l,p~~&i~:fi)A DA (!.1~--mews de subsistencJa. I· '·~' ,, ·· h. 

A1:t. 2. • Estas pensões serão paga~ aa 'ààta dos re5- .. 
prrtrro~ Df'rrPtno, \\. . 

\, .., 
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Art. a. o Ficam revogadas as disposições f'lll con
tr;rrio. 

11 llr. Jorro AlfrPdo Corrt·a ill' Oliveirn, do Meu Con
selho. l\linistro ,. Scrri'Lrriu de Estado Llos N•·.g-o<~ios rio 
Jrnpcrio, as~irn o tenh;r enl1•ndido e faça C\1~rutar. Pa
Jaeio do Hiode.Janciror~rll o primeiro de Outubro de mrl 
oitocentos Sl'tenla c tres, quinqu;rgcsimo segundo da 
lmlependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagnstad<~ o Imperador. 

Joilo Alfredo Corrfa de O/ir eira. 

Chanrcllaria-nrúr do Imperio.-Manoel Antnnio Duarte 
tle A=evedo. 

Tramilon em 11 dP Onlnhro•lc 1873.-Anrlr/ Augu.çfo 
de Pwlua F/elll'!f.-HI'gislrado. 

Puldirado na ~crretaria de Estado rlos Negocio;; do 
Impcr·io em 1:1 de Outubro de i87:1.-Fausto Auynsto tft' 
Aguiar. 

DECHETO :-1. :2'ri:''l-- Pn I.'' rw ot:n;nno llE 1H7::. 

Apprnva as peu,õcs cOJH'rtlill.as nn Cahn tlc ESfliJailra Tristão 
.José dos Santos, c a o11tros. 

Hei por bem Sanrcionar c :Mandar que se exer.ute a 
Resolução seguinte da Asser11bléa Geral: 

Art. 1 o São approvadas as srguintPs prnsões dia
ria.;, coucedidns por D1~1·r·etos de :H de 1\l:lio de 1873: 
de 500 rs. ao Cabo de Esquadra do;)." corpo tle raval
Jaria da Guarda Nacional do Hio Grande do Sul Tristão 
José elos Santos; c de 400 rs. <~0' soldado-;, elo 4i,. 0 corpo 
de Voluntarios ela Patria João Jacob Woltz, e do 1')3." 
corpo Antonio l\l1·núcs PPrcira, os qnars, em conse
quencia de ferimentos recebidos ern co11r ba 1 e, ficaram 
impossibilitados de procurar meios de subsistencia. 

Art. 2. • Estas pensões écrão pagas da data dos rita
do' Decretos. 
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Art. 3. o Fit·am revoga•las as disposições em con
trario. 

O Dr. João Alfretlo Corrt~a clr, Olivcir:~, tlo l\lrn Con
solho, l\linistro o Secretario de Eslatlo do' Negocio~ do 
lmpr•rio, assim o ti'Jdla enlt~ndido e faça nxrrutar. Pala
cio do Hio de Janeiro t'lll o prinwiro Je Oulllliro de mil 
oitocentos seli'nta e lrl's, quillt[uagesimo segundo da 
lnuL'Pt'Htlencia e do l111pcriu. 

Com a rubrica <lc Sua ~l:tgeslatlc o Impnratlur . 

.TorTo Al(rerlo Corr,.·a dr1 Olireim. 

Chant~l'll:lria-mür do Impcrio.-.ll1rmol?/ Antonio Duarte· 
de Azeredo. 

Trnnsilon rm U tlc Outuhro rlt•l8i3.-.Jnrln! Angnsto 
dr l'rulrw Fleury.- Hcgistrado. 

PuhliLatlo na Set·rctaria de K;taLlo tlns Nt•g-ocins tlo 
Imperio em 1:1 t!t~ Outubro dt• 11'\i:l.- Fwr .. ,lo . .tnyusto 
r/~J Aguirtr. 

\' 

DF.CRETO N. 2~83-nr L" DE ounmi\o IT.E HD'3! 1 i,\,, 
~ . . " ... 

Approva :-~s pcnsõPs concrtlillas ao Anspcçatla .1 urge Mt~gnt~r e 
a outro. 

Ilcí por hem S:mrcionar c 1\lmdar que se execute a 
Resolução seguinte da Asscmblóa Geral: 

Art. Lo São approvadas as pensões rliarias, concedi
das por Decretos dP 13 ele Agosto de 1873, a saber: de 
500 rs. ao Ampcçada da cxtincta hatr~ria de Yolunta
rios Allcmães Jorgf' Mcgner, ~~ de liOO rs. ao 1\iusico 
de 2.• classe do 7." hat:J.lhão de infantaria 1\Iar·tiniano 
da Silva Gallo, os quacs, em con,equencia tlc fcrimen· 
to5 recebidos em combate, licaram impossibilitados tlc 
procurar meios de subsistcncia. 

Art. 2.• Esta;; pensões serão pagas da. data !los cila
•los Den·f'fos. 
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Art. 3. • Ficam rcrogatlas as disposi1:ues em con
trario. 

O Dr. Jorro A I frctlo Cnrn':~ de• OI i ni r a. t·lo Meu Conselho, 
J\linistro ~~ Sreretario c~n E<l:ulo do~ Ne'-!oeios do Imor
rio, assim o tenha Pnleudido e fat;a CXPt'Ular. Palacio 
do Rio de Janeiro em o priuJt•iro de Outubro de mil 
oitocentos setenta e Lre~. tfUÍihjuagcsirno segundo da 
Iudepcndencia e do Imperio. 

Com a ruhrica de Sua l\IagesL!dc o Imperador. 

Jorlo Al{r!'do r:orr11a tlr Olircira. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Manocl Antonio Duartr 
de A=ccedo. 

Tramitou em 11 ele O:tluhrn dt• 1873.-Jndrc· Augrtsfo 
dr Padua Fleury.- Hcgistrado. 

Publicado na Sect·etaria ele Estado dos NeQ"odos do 
Jmprrio em 13 de OutuiJro de 1873. - Fartsto Al!gusto 
de Aguiar. 

UECllETU N. 2HlJ-DO I." DE OLHBIIil llE 187:!. 

Approva as pPnséles conccdirla<;'á vinYa c !Hhos do f.'>ronrl hono
rarin do Excrciln José de Oliveira llacuo, c a n. Guililcrmiua 
l\laria da Coueei~·:w Ro~a. 

Hei por ht•m S:lllccionar I' :\ltndar f]Ue se execute a 
Ucsolução seguinte da A~snmbléa Geral: 

Art. L" São a pprovada . .;; as srgui n tcs pen sr)eg mrn
sacs, concedidas por Ht·crclos dt.• 2 de Agosto dt~ H17:l: 
df.l 12015000, repartidamente, a H. Josep!Jina Leyrand 
de Oliveira Bueno, c aos menores Ethelvina de Oli
veira Bt1rno, Allira de Oliveira nucno, Anna Luiza de 
Oliveira Bueno, Joscphina ele Oliveira Bueno, Elvira 
de Oliveira Btwno, José AITonso dtl Oliveira Bueno c 
João C:11·Ios de Oliveira Bueno, viuva o lillros do Co
ronel honorario do Exercito .rosó de Oli\'cira Bueno, 
fallecido em consequcncia de ft•rimentos rcceDiúos na 
cunpanha dn l'araQ·na~·, SI'Udo quanto aosrlous ul!imo:: 
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.,·,mente até a sua maioritlatle; de :-!1/;iOOO, sem pn:
jt~izu uu meio sohlo, que percebe, a U. Guilhermina 
l\bria tia Cnnceit;ão Hosa, viuYa do Tenente do 18." 
l.Jatalli:lo de iufunlaria Carlos Ignado tia Hosa, falle
cido em cousequt'nda de mole~tias adquiridas em cam
panha, e de ferimentos recebidos em cotllbate. 

Art. 2." l~stas pensões serâo pagas da data dos citados 
Decretos. 

Art. :J. o Ficam revogadas as disposi1:iks em con
trario. 

O Dr. loão Alrr·c,lo Corrt~a <le Olivf•ira, do Meu Con~ 
~;elho, Ministro c Secretaria de Est~do dos Negocim• 
<lo Imperio, assim o tenha enlenditlo e faç:1 executar. 
Palacio do Rio tlc Janeiro rm o primeiro de Outubro 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquage;;imo se
gundo da Independcncia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestatlc o Imperador. 

Joiio Jl{rráo Col'l"t:a ál' Oliveira. 

Ch:mccllaria-mór do lmpcrio.-ftlanoel Antonio Dum·tl' 
de A:;eredo. 

Transitou em H rle Outuhro de l8i3.-t1ndre' Augusto 
de l'arlun Fleury .-HcgislraJo. 

Pulllirado na Secretaria tlv E~tado dos Nt>gocios do 
Jmperio em 1:1 dt• Ontuhro dn 13i:l.-Fausto A..uguslo 
d1• :1!711i11r. 

DECRETO N. 218i -llO t." llE OUTlJnTIO DE 1873. 

Approva a pensão concp·!iila ~o \!feres honorario do Exercilo 
An:elides Co!'! .o da Siln. 

Hei pot· hem S3nccionar c l\bntbr f'(UC se execute a 
Resolução se~uinte da Asscmblé1 Geral : 

Art. 1. o E' approvatla a pe11são de 3G~O~~ej;-:----. . ·
concedi•la pelo Decreto de W tle Julho rlt}4Si~Môi-IKI}A 11 , .. ~ 

1 
· 

fprr' honor:niodn Exrrrilo Arreti!lt•sCn~~'nr\à'sii\·a, '····~ (' -:)_., 
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o qua I, em conseq uenc ia (I e f!'ri meu tos rcccbülos em 
('OIIJba te, fi r ou im po,;~;i tJi li tauo de procurar meios de 
~uhsi;;tcncia. 

Art. 2. • Esta prns~u será paga da data do citado De
rreto. 

Art. 3. o Ficam rcvoga1las a;; disposições em con
trario. 

o DL João Alfredo r.orrila de Oliveira, do Meu Con
selho, l\Iinistro c Secretario de Estndo dos NPgocios do 
lmperio, assim o tenha cutenJido c faça cxrcular. Pn
Ja,·iu do Hio de Jaw'iro em o primeiro dn Outubro de 
mil oitoceutos sl'tPH~a c tres, quinquage~irno segundo 
da luJepcndcncia e do Imperio. 

Com n ru!JJ·ir·a de Sua l\lages taJe o Imperador. 

lar/o Al{l'l'tlo Corda de Olireira. 

Chancellaria-múr Jo lmpcrio.-.llfanoel Antonio Duarte 
de A:evedo. 

Transitou em U de Outubro de 1.873.-André Au
gusto de Padua Fleury .-ncgistrado. 

Publicado na Srrrcl:~rin de Esta1lo rlos Ncgocios do 
lrrqwrio rm J :3 de Ou tniJro r! e rsn .-Fausto Augusto 
de A:JIÚt/1'. 

f:r(·a 11111 l'ollr•gio dciloral 110 Brejo l:raiHic, Pro\·incia da 
Bahia. 

ll~i por Jn•m S·lllrcionar n Mandar· que se cxcwtc a 
Hcso!uçiio .il'guirttt• da Assembléa Geral: 

Art. I." Fie:~ crPado um co!legio clritoral no Drr•jo 
(~randc, Provinr:ia da Bahia, em o qual rotariío os eleito
res das freguezias de Nos~a Scnl!ora do Allivio do Brejo 
f~ranclc c S. Sebastião do SiucoriL 

l1rl. 2. 0 

Herogam-~,. a> ilist'n'i(lic,; 1~1ll ~~ontrario. 
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O Hr. João Alfrt•tlo Corrt~a dP OliYcira, do McnCon,;o
lho, l\liuistro e SeerPlario dt~ Estado tio;; Negodos do 
llllpPrio, :tssim o tt~nha l'lllentlido P far;a cxcr:utar. 
Palacin do Rio de Januiro em oito tlc Outubro rln mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segunrl.o da 
lnJependcncia e rio lm perio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstadc 9 Impcratlor. 

João Alfredo Corréa de Olil,eira. 

Chanccllaria-mór do Imperio.-Manoel Antonio Duarte 
df' Azevedo. 

Transitou em H de Outubro de 1873.-A.ndré Augusto 
de Padua Fletn·y.-Ilegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estadlf tlos Negocias do 
Imperio t'IU Hi de Outubro de iR73 .-Hansto Augnsto tle 
Aguiar. 

DECRETO N. 2~R!I - DE H DF. Of!1TllRO DE 1Hi:l. 

Crth um collcgio eleitoral na frcguczia de Qu~hr:mgulo, tia 
Provincia das Alagôas. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se t~x~r,ute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1. o Fica creado na fre.guezia de Quehrangulo, 
da Província das Alagóas, um collegio e lei tora L 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
O Dr. JoJo Alfredo Corrt\a de Oliveira, do Meu Con

selho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias do 
Imperio, assim o trnha entendido c faça executar. Pa
lacio do TI i o de Janeiro em oito de Outubro de mil oi
tocentos setenta t' lrcs, quinrtuagesimo ~egundo da ln-
drpPndencia c do Imperio. . .,.--·- :---~-__ _ r. ---...;:: 

f:om a rnhrir,a de Sua :MagtF~~:Xl'~hlJ~~~aàÍf~4 C4i;_; '•. 
/1 'J ... > !,.p 

João Alfúrlfl ~,:on êa de Olireira. '.,.-
PARTE J, :;~ 

'·' 



At;TO~ liiJ I'UIIIêll 

Cl1a nr·t'll:i ri;Hnúr do lmpcl'io.-JlJanoel Antonio Duarte 
de Azeuilu. 

Tramito11 om H rle Outubro u1~ l8i:L-Andrt: Augus
to de Padua F/eury.-H.egistrado. 

Pnld icailo na Sccr·etar·ia dn Estado dos N1•godos do 
I1uperio em :Hi de Outubro de 18i:3.-Fausto AllfJII.stode 
Aquiar. 

DECRETO N. 2-100 - DE 8 DE orrermo DE un::. 

r,,.,~:t cinco colle!;ios eleitoraes na Província tlc 1\!inas Gcracs. 

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

Art. L o São ereados nas cid:11les dP Arassn~hr. Turvn 
c Bio Novo, r, nas víllas d1• Santo Antonio do 'Monte e 
Cabo Verde, da Província de Minas Geraes, cinro rol
li•!.!;ios Pl1•ilnrae.' ;·uuJpo.-tns dos eleitor!'.~ das fn•grwzias 
dos murrierpio~ das mt>smas cidadPs r, villas, rlevcndo 
estes r·cuuir-se nos paços das respectivas C:Jtnaras l\ln:.. 
nicipaos. 

Art. 2. o Os co!lcgios das ci1lariPs rlo Rio Preto P 1tf:tr 
dcHcspanha, 1la referida Provineia, serão compostos dos 
eleitort•s rlas frPguezias que <lctualmcntc formam os 
municípios das ditas cidad1•s. 

,\r·t. .L o Ficam r·evogatlas as disposições em contrario. 
o n,·. João Alf: 1'110 COI'I'I~:l dl' Oliveira, do l\lcu Con

si'!IJO, 1\liuistro e Sen·etario fle Esta1lo dosNeg-ocios do 
Jmpcrio, assim o tenlta entendido 1: faça ext•cntar. Va
Jacio do Rio dt• Janeiro em oito de Outubro dE mil oito
centos setenta c tres, quinquagesimo segundo da lnJc
pendt·ncia e do Irnpcrio. 

Com a rnbriea de Sua l\lagestadc o Imperador . 

.lodo Al/r,•do r:nNt'rr dl' ()lirl'ira, 



t.Er:J:;LATIVO. 

ChancPI!aria-nu·,r tlo Im pcrio.-JUanocl Antonio Duarte 
de A~l'l.'l'rlo. 

·Transitou 1'111 H de Outubro de 1813.-André A1tgnsto 
de l'wlaa Fh'lli'!J .-H:!gistrado. 

Puhlicailo na Srcrrtaria tle Estado dos Ne~ol'ios do 
ImpPrio «'lll Hi tlc Outubro de HI13.-Fau.~to Augusto 
tll' Aguiar. 

BECHETO N. 21()1 - llE 8 DE OUTilllRO DE 18i:l. 

C•·<·a um collc~io eleitoral na villa rto Hio das E~~uao, da Pro
vincia da Bahia. 

Hei po1· hem Sanccionar e l\f~ndar que se execute a 
Resolução ~''!!"Uinle da A~~rmbléa Geral: 

Art. 1. o E' ercado ua vil la do nio ria::; Eguas, pertcn
cr•JI t1~ ao f>. • districto da Província da Bahia, um col
Jcgio Pkitnral cumposlo dos eleitores da frcguczia do 
Jllf'SillO 110111 C. 

Art. 2." Ficam rc,·og:~1Jas as disposições em con
tra rio. 

O Dr. João Alfri•do Corrêa di' OliYcin, do 1\leu Con
Í'cllto, Miuistro I' Sr•crf•lario rh.: Estado tios Negocios rio 
lll!Jll~rio, a"sim o tl'JL!Ja <'lllclltlido r~ faç:t executar. Pa
lario do llio de J:IJir•iro em oito dr Outubro de mil oito
centos scl<'nla e trP~, qnillfj!Jagesimo segunrlo da llllle
JWUdeneia e do Impt~rio. 

Com a ru!Jril'a tlll Sua l\la~~e;;tallc o Imperador • 

.Todo Al{rrdo Corda de Olireira. 

Chancr~llaria-mór tlo lmpcrio.-lJianoet Antonio Duarte 
de A:.ererlo. 

Tramitou rm g d1• Outuhro 1lc 18i3.-And1:.tfAl!{jlLStQ. 
dr Parlua Fif,lll'lj.-He!.!istrarlo. _?_ ...... --·-

1
- , \··-. ~~-~ 

• u _..., I\\ I I (} ·' 
Puhlicallo 1111 Snrretaria de K:tat.1,é~(_)s INdo(' i o~ M) 1{y,; ~ 

Imp1~rio em !li de Outubro de 18i3/41ill.<to Augnsto de ·I~,,\\ 
Aqull(r. I! :1 

_..,..___ \:,, ,f 
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Ar.TOS 00 PODF.R 

DECHETO N. 2't92- llE H DE OliTUBRO DE 1873. 

Desliga tio collegio de V!J:ltuha e do 2. o 11istricto eleitoral de 
S. t•aulo a pm·ochia de Caraguatatuba , e determina QIW os 
rPSJll'«:tivos clcitor·cs votem no collegio de S. Sebastião du 
1. 0 distl'ic!o. 

Hei por hem Sanecionar r 'lantlar que se cxecutc a 
Ill'~ohu.:ão seguinte da Assemblt\t Gcral: 

Al't. L o Fica dcslig-:Hla do collegio de rbatuba c do 
~-" districto eleitoral de S. Paulo a part>chia de C:.ra
P'Il:t ta tnba ; derendo os respectivo~ ele i t.or1•s votar 
d'tn·a em diante no collegio de s. Sebastião, do L 0 dis
Lricto, a que ficam pertencendo. 

Art. 2. o São revog-adas as disposições em contrario. 
O Dr. João Alfredo Corr(~a de Oliveira, do l\Ien Con

sel'ho, Ministro c St•tTetario de Estado dos Negocio,; do 
Imperio, assim o tenha entenuhlo c faça executar. Pa
lacio do llio 1leJarwiro em oito de Outubt·o de mil oito
ecnto~ sl'tenta c tres, quinquagesimo segundo da Inde
pendcncia e do Impcrio.· 

Com a rulJrica de Sua Alagestadc o Imperador. 

Jorlo Alfredo Corda de Oliveira. 

Chanccllaria~mór do Impcrio.-iJlanoel Antonio Dua~·te 
ir Azeredo. 

Transitou r.m H rir Outubro de 1873.-André Augusto 
de Padua Fleury. -Hegis trado. 

Publicado na Scr:rdat·ia de Esla<lo rios Ke~orios t!o 
Irnperio em 1ü de Ouluhro de 187:1.-Ji'austo Augusto de 
Aguiar. 



I.Ei;JSI.\TI\0. 

DECl\ETO N. 2Hl:J -llE 8 DE OI.JTUBHO DE H37:J. 

llcclara dever entender-se como concctliila, repartidamentr, 
á•; cinco lilhas do llnado Capitão Xilileri<~o Ckcro da Alencar 
.\raripe, a pen§:!~ outot·gada a ll. lhllnaua C:~.ndilla. de Ara
ripc c a su:ls duas filhas mciwJ·c,:. 

Hei por hem S:ll\cciouar c ~bntlat· que se cxocute 
a ncsoluc~ão !'e!.!"llilllC da Asc'ellthlc .. a Gcr;d: 

Art. L·". lluv~ entencler-se eumo t'Dnc·,~ditl:f, reparli
tlarnentc, ás cinco tilhas do tin:ldo l:apit:in XiiLlerico 
Cícero de Alcncat· Araript), ELlemia, Candida, Olympia, 
Ortulina e Irene, de acconlo com o Decreto dn 2~i t.le 
Junho de i8i3, a ll('rt~<'ío equivalente ao respc•t:tivo 
meio soldo c oulot-g-;J.cl~ pelo Decreto tle 2'~ llc Sctc•mhro de· 
J8(i;i a D. Romana Cmllitla t.le Ararip••. nltim;unente· 
fallecit.la, viuva do t.lito Capitão e a duas Hlhas me
menores. 

Art. 2. o Ficam revogatl:~s as disposições em con
trario. 

O Dr. l\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do Men Con
selho, Ministro c Secretario de Estado interino t.los Ne
gocios do Impcrio, assim o tenha..entcnditlo e faça exe
cutar. Palacio do Hio de Janeiro em oito Lle Outubro de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da Imlcpcndcncia c do Impcrio. 

Jlltltol'l .1nlonio Dl/ltrlc de A:::evcrlo. 

r.hanr<'llaria-múr do lmpcrio.-Jllanocl Antonio Duarte 
dr .Lcrcdo. 

Transi lou em 20 ti c Novembro de 1873.-;twlre' A.n
IJit:ilo de P(tdwt Flcury. -Hegis Lrado. 

Publicado na Sccrctal'ia t.lc Estado d0s Ne~ocios do 
lmrerio r·m ::?l tle Novembro de H37:J.-Fausto At~ 
ynsto de A.gniar. ~------ ·--::-~ 
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