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I'" ARTE X 

N. 3i52.- AGRICULTURA..- DBcretb de 16 de Junho 
de 1883.- Autoriz[l, o Governo a conceder seis 
meze;; de licençít com ordenado a Joaquim Au
gusto di' 'Cosb Ferreira, Thesoureiro da Dire-

Pags. 

cl:oria Cc1·:-ü do";.!· Cn~-rciml .••. _ •.... , . • • • . • • • • • i 

X-. :~153 .- lMPB:lUO. -Dccrel;o de 2~- c:l~ Jt1nbo Jo 18R3. 
- Pl't'll'Og~~ por l.llll ~~nnn, com o rc.~per~ti.vo OT'àr~
ll<t.do, ~~ li.ccmç<~:. NHlCerlit.lu. pelo 00\ierno lnlp+>r·ial 
ao Pl·of~~s.':Oor ilr~ pi11tm·[t hia.tm•.i.c:.t rh Ae.<'!cltm:da 
da~ Belhs Arte.~, Vie!.ot)'íkircllM do Lima.... 2 

!:f. 3~54.- üUP:tü.:.A.. --·· DerT~to d.l:l .'25 de ,JolTlho C! e 1883. 
~ A;.ltor.i:t.<h o Govr:wno a r~ompul::-w na. rG·üm.u.a 
COllt':ccliJ<.\ ao c~lpeli;:i~) Tensn.lQ~Orwnncl ftrl dorl)O 
Et:desia~Lic.o do E~orGil:!J, üoneg-o Ma~u)d ·au. 
V c:ra~Ct·u.z, o tcmpn das l.ir.::cnç""'s ilÚ que ·g-oz:o.n.. Z 

N. 3-l~J:.~ AüRH.:lT..TLTUH.A.~ De~:r!êito .de ;;o de .Ttü!.ho 
de i8S:L- Ahrc ao Minist.t~do fio~ r.lcgoeios da. 
Agricultura, Commercio 0 Obras Publieas um 
credito de 1.0.31:.745$593 para set· applicado a 
diversas verbas do e-s-erei cio de 1880-1881.... . . 3 
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N·. 3.10.& .. - AGRICULTITRA.- D~re~o de 30 de JtmhG 
de 1883.-Abre ao Ministe:rio dos Negocias da 
Agricultura, Commercio e Obtas Publicas p8la 
verba- Exercicios findos- do orçamento do 
11ctual exercicio, um credito supplemontar de 

Pa.g~ 

354:431$874 e deZ 844-11-4............... '~4 

R.-'3:1'5'1 ~AGRICULTURA. - De@rcto de 30 de Junh~ 
de 1833.- Abre ao 1\Iinisterio dos N.egocios dr~. 
Agricultu!'a, Commot·cio e Obras Publicas 111m 
credito supplemontar do 19'J:457$190 á verba
TerTas pubEeas o colonisação, do e;-;:ercicio cb 
1881-1882 .......... "·" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 11 

X. 3.1:5'8.---... AGRICULTURA.~- Dec·.reto d.-~ 30 dg Juuh@ 
de 1dS:3. -- Au~m8nta de 3i-i:"l84$630 o credüo 
conc,,dido prtlo Decroto n. 302:2 de 12 de Novem~ 
b;·o de 18b0 para as obras necessarias ã em:l·n-
ci:pação das colonias do Estado. . . • . . . • . . . . • . . . 11 

N,. 3159.-GUERRA.- Decretode30doJunhtJde 1883. 
- Fixa as forças do terra pam o anno financeiro 
de 1883-1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 12 

N. 3160..- GUERRA.- Decreto de30 dt'l JLtnho de 1883. 
- Abre ao GGverno., pelo ?\Enistet·io da Guerre~. 
um credito supplementar da quantia de 321:000$, 
afim dB occorrer ás despcz:1s das rul.Jricas -Corpo 
de Saude e Hospitaes- Praç."ls de pret- e -Di
vel'sas despezas e eventuaes, do exercicio de 
1881--1882. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . H 

N. 316J.- MAR.TNI-IA.- Dem·eto de 30 do Junho de 
-1883.- Fixa a fo1•ça naval para o exerc:cio :finanq 
ceiro de 1883-1884........................... 14 

N. 3i62.-----I1'1:1PERIO.-Decreto de 30· de Junbo de 1883. 
- Auto1·iza o Nrinistet·io dos Negocias do Irnperio 
8. mandar .pag-ar dividas de exercicios findos, na 
importancia de 23:274$323................... i6 

N 3163 .. - JUSTIÇA.- Decreto do 7 do Julho de 1883. 
- P:rovidenda sobre o julgamento de vario:> 
erimes. de rogados os Decrr~tos ns. 552 de 22 de 
Julho de 1850 e 109J do 1~ de Seternbl'o de 1860. 1.7 

N. 3!64.- MARINHA.- Decreto de7 de Julho de 1883. 
- ManJa contar na antiguidade do i(l Tenente 
da Armada Aprigio dos Santos Rocha o tempo 
decorl'ido de 14 de Fever-eiro de 1878 a 13 de 
Abril do mesmo unuo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . i8 

N. 316~ •. - AGRICULTURA.- Decro1o de 7 de Julho 
de 1883.- Autol'iza o Governo a conceder seis 
mozes de lic0nça· ao cond.uctor de za. classe 
da Estrada de Ferro D. Pedro li, José. Militão 
de Sant'Anna •••• , •....•...•...••..•••..•.. ~ 1.9 
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N. 3166.- JUS~IÇA.- Decreto de 14 de Julho de 1883. 

- Autor1za o Governo a conceder um anno de 
licença, com ordenado, ao Dt::Jsembargador du. 
Relação de PernambLtco, Gervasio Campello 
Pires l~erreira .....•........•...•....•....•. · 19 

No 3!67 o- JIJST!CA o- Decreto de 14 de Julho de 18830 
- Autori:úÍ: o Governo a @llnooder um anuo de 
liG.ença, com ordenR.do, ao Juiz de Direi to d~ 
comat'C<l. de Smta ]\olaria da Bocca do Monte, na 
Provincia do Rio G1•ande do Sul, Bacharel João 
lgnacio Teixeira............... . . . . . . . . . . . . . . 20 

N. 3168.- JUSTIÇA.- Decreto de 14 de Julho de 1883. 
- Autoriza o Governo a con.eeJer um anuo de 
lit·ença, com ordenado, ao Desembargador d:t 
ReLlção da Côrte~ Eduardo Pindahyba de IVIattos. 21 

N. 3169.- GUERRA.- D;~cret') de 14 de J nlho d2 1883. 
- Regula o preenchimento das vv.gas, que se 
abrirem no corpo de estado· maior de za classe 
até á sua extincção, e bem assim a promoção do;.: 
Capitães do corpo de engenheiros e dos Capitães 
e Tenentes do de estado-maior de f a classe; 
amplia o quadro dos Pharmaceutícos do Exercito, 
e da outras pt·ovidencias..................... 21 

N. 3ií0.- IMPERIO. -Decreto de 14 de Julho do 1883. 
- Approva a pcns:1o de 600 l'éis diarios conce~ 
dicb. ao 2° S_l.rg.~nto reformrtdo do Exercito Mar~ 
cos Josê de Somo;::t............................ 23 

K. 3171.- HdPERlü.- Decreto de 14 de Julho do 1883. 
- A pprovct a pensão do 600 réis diarios con .. 
cedida ao 2° Sargento reformado do Exercito 
Espacio Alves de Oliveira................... 2-! 

N o 31720- IMPER!Oo- Decreto de 14 de Julho de !883o 
- Apprciva a pensâo ele 400 rêis dia-rios conce
dida ao soldado reformado do Exercito .José Custo~ 
dio da Silva .... o .. o ...... o o .... o o .... o...... 25 

N. 3'173.- IMPERIO .-Decreto de 14 de Julho de 1883. 
- Approva a p;msão de 500 réis diarios conce
dida ao CabJ de Es:-pwdra do 3° batalhão de arti-
lharia, Raymundo José ela Paz................ 2ô 

No 31740- !MPllR!Oo-Decreto de 1-1 de Julho de !883o 
- Approva a p~nsão d0 400 r8is diarios concG
dida ao soldado reformado do 9' batalhão de in-
fantaria, Tertuliano das Chagas Pinheiro....... 26 

No 3!75,- IMPER!Oo- Decreto de 14 de Julho de !883o 
-Eleva a 500 réis diarios a pem:ão de 400 réia 
concedida ao soldado Antonio Bezerra, visto ser 
elle Anspeçada. reformado do 2° batalhão de in~ 
fan tarb, e não_ soldado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 27 
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N. 3176.- GUERRA.- Decreto de 21 de Julho de 1883. 
- 1\'Ianda contar, na antiguidade de posto, ao 
Tenente de estado-maior de za classe José Joa
quim fh Anr1rade Noves~ o tempo decorrido de 4 
de 8::~t0tJ.Ú:H'ú dO 1874 a 10 de Junho de 1876, em 
que esteve ag·gregado á arma de cavallaúa, antes 
de ser transíarido para o esta:lo-maioe de zv. 
classe ............................ , .... ,.... 28 

N. 3!77.- GUERRA.-Decreto de 21 de Julho de i883. 
- Autoriza ao Governo a conceier a0 Secretario 
de Guerra, Marechal de Campo reformado, Barão 
de 1\'Iattoso, para tratar de sua saude onde lhe 
convier, um anno de licença, devendo esta ser 
r-egulada de accôrdo com as disposições do De-
creto n. 3379 d8 3 ele Janeiro de 1866.......... 29 

N. 3178.- IMPERIO.-Deereto de 21 de Julho de 1883. 
- Approva a pensão de 600 róis diarios conce
dido ao 2° Sargento reforma:lo Luiz Antonio de 
Carvalho Junior............................. 29 

N. 3179.- IMPER!O.-Deereto de 21 de Julho de 1883. 
- Autoriza o Governo a conceder ao Conselheiro 
João José Ferl'oira de Aguiar, Lente da Facul
dade de Direito do Recife, j11bilação com todos os 
vencimentos................................. 30 

N. 3!80.-IMPERIO.-Docreto de 21 de Julho de 1883. 
- Autoriza o Governo a jubilar, com tJdos os 
seus vencimentos ac.tuaes, o Conselheiro Joaquim 
Ignacio Ramalho, Lente da 1 a cadeira do 51 anno 
da FacuUade de Direito de S. Paulo. . . . . . . . . . . 3i 

N. 3181.- IMPERIO.-Decreto de 21 de Julho de !883. 
-Autoriza o Govet·no a jubilar, com todos- os 
seus vencimentos actuaes, o Conselheiro Manoel 
Maria de Moraes e Valle, Lente da cadeira de 
chimica mineral e mineralogia da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeil'O................... 31 

N. 3182.- IMPERIO.-Decreto de 21 de Julho de 1883. 
- Autoriza o Governo a contar, para a julJilação 
do Professor do Imperial Collegio de Pedro li, 
Manoel Olympio Rodl'igues da Costa, o tempo 
que se liquidar do seu magisterio como Professor 
publico na Provincia da Bahia................ 32 

N. 3!83.- IMPERIO .-Decreto de 21 de Julho de 1883. 
- AQtotiza o Governo a mandar matr.i.cular em 
qualquer das ~i'aculdado:> de Direito do Imperio o 
estuda:J.te Alc1des·Rodr1gues de Souza......... 33 

N. 3184.- l:v!PERIO.-Decreto-de21 de Julho de 1883. 
-Autoriza o Governo a m lildar matricular 'no 
1o anuo d·ól qualque:- das Faé:uldades do Imporia 
o cstuiante Antonio Alves da Silva Junior..... 33 
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N. 3i85.- IMPERIO.- Decreto de 18 de Agosto de 
1883.- Concede ao Ministerio dos Negocias do 
Irnperio mais um credito oxtraordinario, na im~ 
portancia de 12.000:000$, para continuação das 
despezas com soccorros tis provincias flagelladas 

7 
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pela sêcca e moles tias epidemicas............. 34 

N. 3186.-JUSTIÇA.-Decreto de 18 do Agosto de 1883. 
-Autoriza o Governo r, conceder ao Bacharel 
Pedro Cavalcanti de Albuquerque l\1aranhão, 
Juiz de Direito da comarca de Vianna, na Pro
vincia do Maranhão, um anno de licença, com 
ordenad~), para tratM' de sua saude............ 36 

N. 3187.- FAZENDA.- Decreto de 18 de Agosto de 
1883.- Manda contar pat·a a aposentadoria do 
ex-Inspector da Th'ssouraria de Fazenda da Pro
vincia de Minas Gcraos, Fr.2ncisco de Paula 
Souza, o tempo em que serviu interinamente 
aquelle cargo............................... 36 

N. 3188.- GUERRA.- Decreto de 25 de Agosto de 
1883.- Autoriza o Ministro e Secretario de Es
tado elos N egocios da Guerra a mandar pagar 
dividas de exercicios fin:los na importancia de 
192:722$676................................ 37 

N. 3189.- MARINHA.- Decreto de 25 de Agosto de 
1883.- Abre ao l\'Iinisterio dos Negocias da Ma~ 
rinha o credito supplementar de 324:736$749 
para attender as despezas das verbas- Muni
ções nava~s, -Fretes, etc.,- e- Eventuaes 
-do exercicio de 1881-1882................. 48 

N. 3190.- MARINHA.- Lei de 25 de Ago>to de 1883.
Autm•iza o Governo a pagar a quantia de 
9:635$182, proveniente de dividas de e:s:el'ci~ios 
findos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

N. 3191.- MARINHA.- Lei de 25 de Agosto de 1883.
Fixa a força naval para o exercicio financeiro 
de 1884-1885................................ 50 

N. 3192.- JUSTIÇA.- Decreto de 25 de Agosto de 
1883.- Ab1·e ao Governo. pelo Ministerio da 
Justiça, um credito supplementar da quantia 
de 269:333$270 para as-despezas com as verbas
,l ustiça d;~ 1 a instancia- Casa de Detenção e 
Asylo de Mendigos- Corpo Militar de Policia
Guarda Urbana- Ajudas de custo- Conducção 
de presos- e- Presidi o de Fernando de Noro-
nha, do exercicio de 1880-1881. . . . . . . . . . . . . . . 51 

N. 3193.- JUSTIÇA.- Decreto de 25 de Agosto de 
1883.- Abre ao Governo, pelo Ministerio da 
Justiça, um credito supplementar da quantia 
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ie 133:5"1()$31.'3 p3-ra ~s deõ~poz;:u~ com as verbas_._ 
Juntas Comnwrciaes- Despezas secretas da 
Policia - C;1,sn. do Detenção e Asylo de 1Iencli~ 
gos- Corpo Militar d3 Policia -G11al'da Urban:1 
-e- Ajuda.s de custo, do exeecicio de iSSi-1332 5.2 

N. 0194.-JUSTICA.- Decreto de i de Setembro ~o 
1S83.- Acltorit>a o Gove:rno a conced,_n· ao De.<;em
bargador da Re!ação do R3cif0, Conselheiro 
Ale:s:andt·e !?in to Lobão, um &.nno de licença, com 
o respectivo OL'deuado, pat•::t tt'J.tar de s!la saule 
onde lhe coa viet'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 52 

N. 3195.- JUSTICA.- Decreto de 1 de Sct0mbro de 
1833.- Alikot·izct o Governo a tonce ler ao J~üz 
de Direito da comarco. d9 S. Jo::'to d,t BM·m, na 
Pt·ovincia do l~io do Janoil'o, Bachar0l Amphilo~ 
phio Botelho Froir,o do C'lt'Valho, um anno de li
cença, com o I'espBctivo ord:::n:::.do, para tratar 
de l!na saude onde lho conv~er................ 53 

N. 3196.- JUSTIC_.i\..- Dec!'eto rle 1 de Setembro de 
1883.- A-litoriza o Governo a cttucecler um armo 
de licença, com o respectivo ordenado. ao Jniz 
de Diroito da comarca da Amargnsa, na Provincia. 
da Bahia, ~'lanoel Caetano de Oliveira Passos, 
para tratar de sua saudc· onde lhe convier...... 54 

N. 3197.-MARTNHA.- Lei de 1 de Setembro de 1883. 
- Abre ao MinistL•rio dos Negocias da J'vhrinha 
o credito supplementar de 538:820$'287 para 
attender ás de.opr:zas das varbas- Ars:maes 
- e- Obt'a"ó - do exet·cicio de 1881-1882..... 54 

N. 3198.- GUERRA.- Lei de 1 c], Setembro de 1883. 
-Fix:a as forças de terra para o ar~no financeit·o 
de 1884·1885................................ ;>5 

N. 3199 . ...-FAZENDA.- Lei de 1 de Setembro de 
1883. -Autoriza o Ministro .e Secretario de 
Estado dos Negocias da l~'azenda a pagar dividas 
p0la. verba- Ex:erci<úos findos- da Lei de orça. 
men to pa1•a os exercicios de 1882-1883 o 1883-1884 57 

N. 3200.-IMPERIO.- Decreto de 6 de Setembro 
de '1883.- Autoriza o Governo a contar~ 1)lt\'a a 
jubilação do Pt•ofe10s0r de latim do 11mperial Colle~ 
gio d0 PedL'O 11, Dr. Lucindo Pereira dos Pa~sos, 
o tempo em qne se1·viu como Pl·ofessor publico 
daqu0lla ma teria na Provincia de Minas Geraes. 58 

N. 32;')1.-IMPERIO.-Decreto dê~ 6de Setembro de 
1883.- Declara dever ser. ox.ecutadl!l.. a !'Qsolução 
da Assembléa Legislativa da Provincia de S. 
Paulo, elevando a 20 annos o pr~zo da garantia 
de juros de 7 o; o, concedida l?ela Lei da mesma 
Assembléa n. 45 de 6 de Abril de 1872......... 58 
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N. 3202.-IMPERIO.-Decreto do 15 de Setembro 
de 1883.- Autoriza o Governo a mandar matri~ 
cubr na FaculdaJe de Direito do Recife o estu-
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dante Eduardo Alfredo de Oliveira............ 59 

N. 3203.- MARINHA. -Decreto de 15 de Setem
beo de 1383.-Autoriza o Govemo pal'a mau~ 
dar admittir á matricula na Escola de Marinha, 
e a exame das matorias do prim:,·iro am..:.o da 
mesma Escola, no corrente anuo, o estudante 
João Francisw dos Reás Junior, monttcmdo-se 
antes habilitado em mathematica:>, na fó1·ma da 
legislação vigente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

}i[. 320•1.- JUSTICA.- D('creto de 15 de Setembro de 
:1883.- AUtoriza o Governo a concede!' ao Ba
chaeel Anlonio José de Souza Freitas, J1üz de 
Direito da comarca do Alto Itapicurú, na Provín
cia do _iVIaranhão, nm an no de liuenca com o res-
pectivo ordenado, pcu·a tratar d8 su; saude. . . . . 60 

N. 3205.- IMPERIO.- Decreto de 15 de Setembro ào 
1883.- A ntoriza o Governo a concedoe ao Dr . ./:d
bino Gonç.alves fdeü'a de V:itsconccdlos, Lente 
substituto d11 Faculdade de n~~~·cito do Recife, um 
anuo ·de liccnç.a, com o respectivo ordr:mado, para 
tratar de sua saude ondo lho convim·.......... 61 

N.3206.-FAZENDA.-Decreto de 22 de Setembro 
de 1883.- Autoriza o GovGrno a conceder ao 1° 
Escriptum!'io da Alfan:!ega de Pernambuco, 
I•'rancisco d:~ Castro Nuno.~, um anuo de licença, 
com o resp;cctivo ordenaJo.................... 62 

N. 3207.- MARINHA.- Decreto de 22 de Setemb1·o 
de 1883.- Autoriz.a o Govemo a mandar a-!mit
tir á matricula na Escola. de J\Iarinha no proximo 
anuo de 1884, qualquer que seja o numero de 
alumnos habilita :os pelo CollPgio Naval. o estu
dante Edua1·Jo Miranda da Silva, provando antes 
ter pre5tado os exames e:ágidos para a refcridfl. 
=~~................................... M 

N. 3200.- GUERRA.- Decreto de 22 de Setembro de 
:1883.- Autoriza o Governo a mandar admittir, 
no fim do c01·ren~e anuo lcctivo, a eXa!ne das 
materias do 4° anuo da Escola l\lilitar da Cór~e. 
o i 0 Ten:ente do 3° batalhão de artilharia, addldo 
ao de engenheiros, Antonio Maria de Albuquer-
que O'Connell Jersey......................... 63 

:N. 3209.- GUERRA.- Decre~o do 22 de Setembro do 
1883.- Autoriza. o Governo a mandar admittir a 
exame de fim de anuo e a continuar em seus 
estudos da Escola 1\Iilitar do Rio Gt•ande do Sul, 
dispensado o excesso de idarle, o Tenente do i 0 
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b~talhão de infantari<L HenriquB Aflonso de 
Ar,1ujo )d:w,·:do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 

N. 3210.- AGRICULTURA.- Decreto de 22 de Sotem
bl'o dCl 1833.- Abre :-::.o Governo, pelo 1'\'linisterio 
d:Js Negocias da AgL·icultma, Commercio e Obras 
Publicas, creditas supplemcntat·es, -p.,u·a s0rem 
applicados á verba - l!luminaçfi·J vublica - dos 
exercicios de 1882-1883 e 1883-1884........... 64 

N. 3211.- AGRICULTURA.- Decreto de 22 de Setem
bro de 1883.-Abre ao Governo creditas para 
estudos da fBrr-o- via do II'Iarleira o 1\íamoré ; cus
teio da de Panlo Affonso ; esgoto da cidade ; Cor-
reio Geral. . . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . . . . .. .. 65 

N. 3212.- IlvfPERIO .- Decreto de 22 de Setembro de 
1883.- Abro ao 11-Iinisterio dos Negocias do Im
peri~) um credito supplomcntar de 02:032::5438 
á vei·bc. - Obt·as -do exor:::icio de 1882-1883. . 66 

N. 3213.- II\IPERIO.- Decroto de 22 de Seto_t.nbro (b 
1883.- Concede ao 1vlinisterio dos Negocias do 
Imperio diversos creditas supplementares afim 
de occorrer ao pagamento de despezas de algumas 
verb::s do oxercicio do 1882-1883 e ao das da 
verba - Iviolhoramento do esLado sanit'lrio -
do do 1833-188,1.. .. .. .. . .. .. . .. .. . . . . .. .. .. . 67 

N. 3214.- IMPERIO.- Lei de 22 de Setembro dc1883. 
- Elev[l, no cxer-cicio do 1883-1884 a 33:000S o 
credito de 18:000~ concedido ao 1Enisterio cios 
Negocias do Impe;io para occoner ás despczas 
com o serviço de medição(~ tombamento de: terras 
destinadas ao 11atrimonio dotal de Suas Altezas 
a Princeza ImPerial Sra. D. habel e Sou Au-
gusto Esposo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

N. 3215.-lMPERlO.- Decreto de 22de Setembro de 
1883.- Autoriza o Goverl:'lo a conceder ao Dr. 
,Joaquim Pinto Netto MaclPdo, Director da 2'" 
Directoria da Secretaria do Imp?rio, um anuo de 
licença com ordenado........................ 70 

N. 3216.- Il\1PERIO.- Decreto de 22 de Setembro de 
1883.- Autoriza o Governo a mandar admittir 
Manoel de Freitas Pat·anhos a exame vago das 
materias do 5° anuo do curso Jas Faculda.Jes de 
Di1·eito..................................... 70 

N. 32!7.- L\IPERIO.- Decreto de 22 de Setembro de 
1883.- Autoriza o Governo a mandar matricular 
na Faculdade de Direito do Recife o estudante 
José Gomes Villar............................ 71 

N. 32iS.- UdPEIUO.- Dect·eto de 22 de Setembro de 
1883. - AutJriza o Governo a manclar matricular 
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em qualquer das Faculdades do Imperio o estu--
dante Carlos Peixoto de Mello Filho. . . . . . . . . . . . 72 

N. 3219.- Il\IPEHIO.- Dr-creto de 22 de Setembro de 
1883.- Autoriza o Governo a mandar admittir o 
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1888 

DECRETO N. 3152- DE 1G DE JUNHO DE 1833 

A'l~oriz,l o Gov~nl.O a co:~c~<ll:· seis mnzo3 do' :iconça com orJonado a Joa
qnim Augusto tia. Co5t.o Forrcüa, Thcsoureiro d::t Diractoda Geral tloJ 
Concios. 

Hei -por bem Sanccional' e Mandar que se ex3cute a Resohl
çlío se;uinte da Ass::;mbléa Geral: 

Art. f. o Fica o Governo autorizado a conceder seis mezes de 
licença com ordena -lo a Joaquim Augusto da Costa Ferreira, 
Thesoureit·o da Directoria Geral dos Correios, para tratar de 
sua saude onde lhe convier. 

Art. 2.o Revogam-se as disposiçõss em contrario. 
Affonso Ac1gusto Moro-il·a Penna, do Meu Conselho, Ministl'o 

e Secretario de Estado dos NGgocios da Agl'icultm·a, Com
mareio e Obras PUblicas, assim o tenha entendido e faça exe· 
cu ta~·. Pahcio do Rio de Janeiro em 16 dé Junho de 1883, 
62' da lndeyendonc a e do Imperio. 

Coro a rubrica de Sua Magestade o lmperadol'. 

Affonso Au:;usto Moreira Penna. 

Ch'lncelhtl'ia-mó:.· clq lmperio.- F1·ancisco Prisco de Souzcó 
Par.r.izo. 

Transitou om 21 de Junl1o d-.3 1283.- Jo;J BJn:o da Cun a 
Fígttei;·edo Ju,niot.- Registrado. 

Publicado na Directoria do Commercio da Secretaria de Estr.do 
Oo3 Negocias du.· Agr~cultura, Gommercio e Obras Publicas em 
22 de Junho de 1'383.- O Director, Ban1o cle-Guim-1rttes. 

~~ 
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DECRETO N. 3153 ~DE 22 DF. JÜNHO DE 1883 

Proroga por tlm anno, com o rcspoetivo orrl.onarlo, ~a liecnÇ\1. concoditb pelo 
Go>crno Imperial ao Prorc~ôor do pinlma historiea da Acadomüjlas Bcllas 
Artes, Victor Moit·olles de Lima. 

Hei por b:om Sanccionar e l'dandar i]U8 se execute a seg·uinte 
Resolução da Assembléa Geral: 

Art. i. o E' prorogada por um anno, com o respectivo or
denado, a licença concedida pelo Governo Imperial ao Professor 
de pintura historic<1 da Imperial Jicarlemia do Bellas Artes, 
Victor Meirelles de Lima, 11ara continuar na Europa os estudos 
necessarios a execução do trabalho de assumpto nacional que 
tom emproJhendido. 

Art. 2. ° Ficam revoga:las as disposições erri contrario. 
Francisco Antunes Ivlaciel, do ]\feu Conselho, Ministro c 

Secratario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça exr;cutar. Pa1acio do Rio de Janeiro em 22 d0 
Junho de 1883, 62) d:1 Ind·;pendcncia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua MagcRtade o Imperador. 

Francisco Anttmes kfaciel. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Fi·ancisco Prisco de Souza 
Paraüo. 

Transitou em 26 de Jnnho de 1883.- José Bento da Cunha 
Pi,queirede Junior.- Registt·ado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio 
em 2 de Julho de 1883.- O Director da za Directoria, Dr. Joa
quim Pinto Netto Machado. 

bECRETO N. 3154 - DE 25 DE JUNHO DE 1883 

Antoriza o Govemo a computa!• na reforma concedida ao Capollão Tenente
Coronel do Corpo Ecelosiaslico do Exorcito, Conogo :Manoel da V era-Cruz, 
o tempo das licenças de que gozou. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a sé .. -
guinte- Resolução ela Assemblóa Geral : 

Artigo unico. Na reforma concedida ao Co nego Tenente .. 
Coronel Capellão Manoel da Vera~Cruz, :fica o Governo autorizado 
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para fazer comput:1r o tempo das licenças de que gozou, at
tenta a clausula ndlas imposta de dei:s:at· em seu lagar sacerdote
idoneo; revogadas as disposições em contt·ario. 

Antonio Joaquim Rodrigues Junior, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Guerra, assim 
o tenha entendido e expeça os despachos necessarios. Palacio 
do Rio de Janeiro em 25 de Junho de 1883, 62° da Independen
cia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Antonio J oaq_uim Rodrigues Junio1·. 

Chancollaria-mór do Imperio.- Franc sco Prisco de SoM.'$a 
Pa)·aizo. 

Transitou em 28 de Junho de 1833 - JosJ Bento dct Cunhe" 
Figueú·edo Juni01·.- Registrado. 

Publicado na Sect·etaria de Estado dos Negocias da Guerra 
em 2 de Julho de 1883.- O Director, Francisco Manoel das 
Chagas. 

DECRETO N. 3155- DE 30 DE JUNTO DE 1833 

Abro ao ~dinist(ll'io dos Nego cios da Agricultura, Commerúo o Obras Publicas 
um credito do 1.G31:74JE500 para ser applic-d) a dive;·sas verbas do OXfH'~ 

cicio do 1880-:iSSl. 

Hei por bom Sanccionar o Mandar quo s·::J oxecufe a se .. · 
guinte Resolução- d.1 Assernbléa Geral : 

Art. Lo Para liquidação do exercicio de 1880-1881 é aberto 
ao Ministerio dos Negocias da Agricultura, Comrnercio e Obras 
Publicas um credito de mil e trinta e um contas setecentos 
quarenta c cinco mil quinhentos e noventa réis ( 1.031:745$590), 
que será distt·ibuiclo do seguinte modo, ás verbas abaixo desi
gnadas da Lei n. _2940 de 31 de Outubro do 1879: 

Garantia de juros ás estradas de ferro .•..... 
Garantia e fiança de juros a· companhias or

ganiz3:das na fórma da Lei n. 2450 de ~4 de 
Setembro de 1873 .... , .•.•...•.. , ....•.... 

Tebgraphos .............•..........•....... 

so:993$4e5 

794:04Z$479 
206:70 l$646 
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Art. 2.° Fica~ I.'evogadas a~ disposições em contrario. 
Affonso Augusto Moreira Penm., do Meu Conselho, Ministro 

e Secretario de Estado dos Negocies da Agricultura, Commer
cio e Obt·as Publicas, assim o tenha entendido e faça executai". 
Pilacio do Rio de Janeiro em 30 de Junho de 1883, 62° da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mag<Jstade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

Chancellaria-roór do lmperio.- Francisco Prisco de Souza 
Paraizo. 

Transitou em 30 de Junho de 1883. -Jos6 Bento da Cunha 
Figueiredo J uni ar. 

Publicado na Secretaria rle Estado dos Negocias da Agricul· 
tura, Commercio e Obras Publicas em 30 de Junho de 1883. 
-Francisco Leopoldino de Gusmão Lobo. 

DECRETO N. 3156 -DE 30 DE JUNHO DE 1883 

Abre ao Ministodo do.> Nogocios da. Agricultura, Commereio e Obra~ Pu· 
blieas- pela verba- Exercicios find05- do orçamonto do actual excr· 
cicio, um credito supplomontar do 3J0:43lb874 o do f\ 8'f4-H-4. 

Hei por bem Sanccionat• e Mandar que se execute a seguinte 
Resolução da Assemblcia Geral: 

Art. 1.0 E' aberto a VBrba - Exercicios findos- do orça
mento do actual exercicio um credito supplementar de trezentos 
e cincoenta contos quatrocentos trinta e um mil oitocentos 
setenta e quatro réis (350:431$874), afim da ser applicado ao 
pagamento das dividas mencionadas na relação annexa n. 1, 
e bem assim o de oitocentas quarenta e quatro libras sterlina.o: 
onze ahillings e quatro pences (~ 844-11-4), afim de ser 
applicado ao lJagamento das dividas compt·eheri.didas na relação 
tambem anuexa s·)b n. 2. 

Art. 2.° Ficat:n revogadas as disposições em contrm•io. 

Affonso Augusto Morei.ra Penna, do Meu Conselho, Mi
nistro 13 Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, 
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Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça. 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Junho de 1883, 
62.., dn. Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador 

Affonso A~lgusto More ira Penna. 

Chancellaria-mór do Im:lerio.- Francisco Prisco de Souza 
Paraüo. 

Transitou em 30 de Junho de 1883.- José Bento da Cunha 
Figueiredo Junior. 

PubliC3.dO na Secretar~a de. Estado do~ Negocies dJ. Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas ern 30 de Junho de 1883.
Francisco Laopoldino de Gusmão Lobo. 
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N. 1.- Relação das dividas de exercieios findos á 

C!IEDORES PIIOYINCL\S 

Terra;; publicas e coloninção 

Judicio dB Mirandol.., •.......... , ....•..•.• , , .. , . , , •.. Rio Grando do Sul. 

G~1ilhormo Krügor Junior .... , .••••.•...•. ,.,, ........ ,. Santrt Cath.uina .••. 
João Bomfante Dtlmaria ..•..•.•......•. , .. , .....•••... , . Santa Calharina., .. 

Diversos colonos ....... , .. ,, ......... ,, .....•........... 
Forro-via S. Paulo e Rio do .Janeiro ................... .. 
Adolino Ribeiro tia Co~ la ............ , ........... . 
Joaquim l\Iarque3 do Amaral. .......................... . 
Frederico Bernardo Kussel o Cusl~tYo Hichtor ••.•.••..•. 

Dirersos colonos tia colonia :.lont Italia ..••..... , .•....•. 
Pedro Clair, Henrique .:\Ieyer, Emc.;to Chanan e Wiliiam 

Guailc ....................... , ................ . 

Josoph Rodmann (pastor protcslanlo) ......••...•.. 

Joaquim P. S. Vascon~ollos e outros .. 
:\Ianoel Franciseo l'm11bo.,, ........ . 

SolJastião Edmundo \"flll S:~.porki ............•. , ... 
J.uiz Tripoti ............ , ........ , ....... . 
Vigarlo José Jacintlw Linharos ...................... . 

Parrtnfr. ........... .. 
S. Pau!o ......... .. 
BahiJ. .............. . 
Paran<i ..........••• 
Para11á ........ . 

Paraná ............ . 

Paraná ... ., ....... .. 

Paraná.,.,., .. 

Espir'itO Santo 
Parauá ......... . 

Paraná .... 
Paraná ....•. 
Paraná ..... 

Pedro Ayros de Oiinira Pass[ls, ... , •.. , .. , . , , ..... , ...•• Paraná.,.,., ..•. ,,. 

Ir(lnO da C:osla Pinto .••...... , .... , .. , ...•....•• , •.....• Para nU. •...... , • , .• 
IIuch & Comp .• , ••• ,,, ..•• , ................... , •. , .•..• Rio Grande do Sul. 

CorNio Geral 

Razilio José T. Fmnco o ouli'OS .......................... Bahia •...•........• 
José Fo!ippLI Gomos da Rocha ..•.......••••.....•.....•• Puni .•.. , .•......... 
Feno-via S. Paulo e ltio do Janeiro .................. ,,. S. Paulo ........... . 
Norton, 1\Ioga1v & Comp., .. , ....................... , .... i\lunicipio noutro ... . 
Eduardo do Paula .Miranda .. , .. , ....... , ....... ,, ...... Sergipe ............ . 
J osd Forreit·a do Souza ... , ..................... , .•. , .... Ceará ............ , , , 
Gypriano Gonçalves da Silva c oatro3 .................... Rio Grande do Sul, 
Francisco Corre a do Oli1·oira ..... , ... , ...... , .... , , . , ... Rio Grande do Sul. 

Companhia de Navegação do Pacifico., .............. , ... Municipio noutro •.• 
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qual se refere o Decreto legislativo n. 3156 desta data 
==========;e====:=,=; I 

3 l' ESl'ECIFlG.IÇ\.0 DA D35P!'ZA 

Indcmnir.acfto arbit1·ada pelos damnos quc scffreu 
eom a oeCnp<1ÇilO do seu loto por 000 colonos 
que ahi foram agasall111d05 c eom o inccuclio da 
sua casa Clill'antc a occupaçfto ..•..••.......• 

Despczas com colonos ......................... . 
Adiantamentos a co!onoô das eolonias ltajahy 

c Prindpe D. Pcd1'0., ...•....•...••..•..... 
Venr.imcntDs •...•.•.••.......... , .•..•.... 
T>assa:{cns conr.cditlas em sons catTJS ..•.. 
Grati!icaçüo que venceu 13 não f vi p;t~p •.. 
Salarios que não re.:ebiJIL ..... - .............. . 
Ycncimcnto:> como auxiliares na colonia Nova 

It.alia .................... · · · ..... • • .. • •· ·· · .. 
Serviço d() allortllra tio caminlJOs viciuao5 .•.. 

Diarias com trabalhadore; da csCrada da colonia 
do AssUTlf!ilY ú ci lado do Antonina ........... . 

\'encimontÓ~s do Julho do 1'678 a Junho de :1.':\S:l 
veios serviço.> prestados na colonia. do Assunguy 

Dcspezas com colonos ..•...•..•... , ..... _ ....... 
Serviços pro;;ta~os na colonia !\lada Lmza du· 

r ante a administração do ongcuhciro úlympio 
R. Antunes,,., ... ,, ... , .••....... , ........ . 

Idem idem .•.•.•.........••..•...•....•.••.•... 
Idem itlem ....... , ... , .•..•..•..•... , ....•••..• 
Servir-o do onterramcnto de colonos 11a colonia 

Nova Italia .........•.............•....... , •. 
Fornecimento de OJaYa!gadnras a empregados da 

sob1·edita colonia ........................... . 
Fornecimento rio utcnsi!ios pal'<l a mesma color.ia. 
Incicmr.ir.aç.'i'o do 16 lotes tio terras, a 8011~ cado. 

nm. pci'leucentes á As;;oeiação celonisarlora 
Teutonia que, nos termos tio A viso tkSctomlJro 
do 1878, furam e·_-_corporarlos á colonia Conde 
d'Eu., ...................................... . 

Sot·viços prostatlos como agentes do Correio ... ,,. 
Porcentagem pela v onda de se\ los .............. . 
Passagens em sous r.arros...... . •. , , .•.•.••.. 
'L'raTISjlDI'tiJ do malas., ................ , ... , .. ,. 
Gratificaç[[o como ~gente do Coueio .•.......• · .•• 
Idem idem .......... , ....................... .. 
Jrlom i riem .............. .-... -.................. . 
Itlom quo tloi;;:on do receber como estafeta do 

Correio de S. Leopoldo dBstle ::!.3 de J\Iaio a 30 
tlc Junho do 1879 ........................... . 

DiJTeronça de 61~ para 10$ por kilogramma de 
cartas transporLadas de Setembro de 1879 a 
Junho do 188).,.,., ........... ,, ... ,., ..... ,. 

EXEnCIClOS 

18ili-JS77 
-1877-78 1879-80 

-1818-lSífl 
1870-1879 
187S-187U 

1878-'iU 1879-80 
1878-1879 

!870-1880 
!870-1880 

:t:~7\J---:LS80 

·!Si !l-ISSO 
1SID-18t:O 

1879-188{) 
1879-1880 
1879-1880 

1879--1880 

1.879-1880 
1879-1880 

1879-iS80 

1873-76 1878-79 
1876-77 1878-7\l 
1877-'iS 1878-79 
!Si7-78 1878-79 

1878-1S79 
18í8-iS79 
1878-1879 

1873-1879 

1879-l.SSU 

~ 

I , 

I 
u~~;g~~ I 

:?.85MHl 
71<-'J;)/i:iU 

:Ji .. )'.!-00 

950,)001} 
H:GI37,5156 

!:~;~bgó5 
90E260 

3:~54L;59J 
9,)618 

fi6,t;787 
:l:32'1-Jrl82 

I 3::Hi[)620 

I 
! 
l 
I 
i 
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CI\ZDORES PROYINCI.l.S 

0/Jras publicas I 
.~lcxanrl_ro Romualdo .. _. ......•.. _ .....•. , .•....•.....•.• il:io)Grando do Sul. 
I errO·\'Ja S. Paulo o RIO de Jane~ro, .... , ....•..••.•..•.. S. I au!o .••....•...• 
LoJnol Joaquim de AlmoiUa Fundão & Gomp ••••. , ..• , •.• 

1

i?IIunicipio neutro, .• 

Estrada de {e1•ro D. Pedto II 

N?rri3& do ~outo ...... ·····:··.·······················i.i\!un~c!rjo neutro .. . 
RIO do JancJro Gas Company ]llllltCt1 •••••.••••••••••••. 'l'.lutnc!IJ!D J;ouLro 

Gamntia de juro a e>tmdaJ de furo 

qompa~_hia Br~zileira do ~a,·eg~çiio po1· HpOr ...•.•..••.. 
1
1iunjcjp!o noutro ... 

I crrJ-\1:1 do Campos a CaJacgo,a ......................... liumclpLO LCutro .•• 

Ferro-via de Paulo A[funr.o 
l\Iaximi:ian:~ ~othmaun .•......•..•.•...•.•••..••...•••. iríunicirio ncut~o .•• 

R oh a & lrmüos,,., •.....• , .. , ..... , .... , ........... , . , • l\Iunicipi::~ nentro .. , 

Di;·crsos erodoros ................... , .... , .............. AlagOas .......... .. 

IIypolilo Vclloso Pederneiras ............................. Abgóo,.s. .......... .. 
Fabrica de ferro de S. JorTo de Jpa111Jma 

Forro-Yia S. Paulo o Rio do Janeiro ..................... S. Paulo .......... . 
Antonio Gabrialli .. , ........... ,, ....... , , ............... Municipio neutro .. , 

SuiJIJIJllÇiio ás companhias de nal'C[}ação por vapor 
João Josó Correia do :Moraes ............................. Goyaz, ............ . 

TclegrapltiJS 

Ferro-,·ia da Bahia ao Joazoiro ... , ...... , ........ , ..... Bahia ............. , 

Esgoto tla cidade 

P.io do Janeiro City Impr?vomonts Company ..... , ........ Hunicipio noutro ... 

Eventuacs 
'Vcstern and Brasilian To!ograph Company ............... Pomanillllco ...... .. 
A llHl5ma.,,., ................ , .............. , ......... P<:rnarnl.mco ........ . 

G1·eJi~o especiai 
-Dr. Domotrio Manoel da Silva ......................... Bahia ............. . 

Companllia Brazileira do navegação _por vapor •••••...••• ?.-Tunicipio neutro ••. 

A mesma ................................................ 1\Iunicipio neutro ••. 
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ESPEC!FIC'AÇÃO DA DESPEZA 

Mcdic.lmúOtos fvrr.ecidos ...................... . 
Pass:.gens c;mcodidas em seus cn.rros .•.•........ 
Ferias de trabalhadores ........... , ........... , 

Concerto de instrnm13nlos ..................... . 
Supprimento de guz ....................... , .. .. 

Passagrms concodidns om seus vapores ....••. , .. 
Juros doYirlos sobro o capital garantido o na 

fónna da Lei n. 2'J50 do 2"' de Setembro de 1873, 
afbncatlo o co)'l'Ospondl3nto~ ao ,to somostro de 
188l;8enrlo cinco sextas partes pela fiança do 
Estnrlo á garantia da l'r.n-incia do Rio de ,la
neiro o uma sexta parle pela garantia do Estado. 

Importanchl de fornecimentos fo:los á forro-via 
do Paulo Alfonso, em vinude dos Avisos de ~5 
do Abril o 23 de ,\gosto dll 1879, ultimamente 
Iiqu i dada por arbitr11mouto ••.•...•.• , •.••.•.. 

Fornecimento fnito em 31 do Dezembro d!l 1878 
(carrocinhas de mão, encaixotanwnto e trans· 
JlOl'liJ), ..................................... . 

Dhors:~5 _dcspnz3,S !iquid!ldas o por pagai' segundo 
o ofhcw do Eng13uhnii'O·chcfo de 9 do Maio 
do ·188! •.•...•.•.•..•••••.•••••.•.•••.•..•••. 

lmportancia del'ida por ob1·as do arte nlfoetuadas 
do Abril a Junho do ,1881 ...... ,,.., ........ .. 

T1·ansporl!l de tl'ilhos .......................... . 
Importancia de trilhos ..................... ., ... 

Importancias doscontadas.,.,, •.. ,,, ••.••. , ••.• 

EX~RCICIOS 

1_g78-i87!) 
1X79-iB30 
1879-1880 

:f.fl7i-1R7S 
18í8-i879 

1880-1881 

18S0-1881 

18i!l-18S.J 

:1.879-188) 

tS7!J-1880 

:I.SS0-1881 

1f;78-f8i0 
!678-·1879 

!878-1879 

181.)000 
5\H-.6530 

2:í16;)'BO 

8:msooo 

72:099;)325 

125:0:!8$373 

1:!~40$500 

:f.0:780E260 

36:503,5324 

12: 77F$:170 
i:i:101;$-'i15 

7:889E8S9 

Passagens concedidas em sl3us carros ........... , f8i2-73 :1.875-76 4:83.280-W 

Taxa de pro di os son-idos pela companhia ........ 

Transmissão do telogrammas ...•• , .. , .. , ....... . 
Idem idem ..... ,.,., .......................... . 

Sci'Viços prestados ã forro-via da Tiahia a S. 
Francisco; •...•.•••.•.••.••...•.•• , •......... 

Passagens o fi·otos om serviço das forro-vias do 
Sobral, Paulo Affonso, etc ................... .. 

Idem idem ................... ,, .............. .. 

Credito nccossario .............. . 

i8iS-i870 

f876-i877 
!8i9-188U 

18i7-78 1878-79 

1878-1R79 
!879-1880 

1:35S~OM 

7: 3"-~5015 
5011SH3 

350:431t874 

9 

Palacio do Rio do Janeiro om 30 do Junho do :1.883.-Aff•.mso Auguslo li"Ioreira Penna. 



N. 2.- Relação das dividas pagaveis em ouro, ou no seu equivalente em papel 
moeda, e ás quacs se refere o Decreto legislativo n. 3156 desta data 

CUEDORI:s 

F'e:n·o-via da Paulo AffonsrJ 

Eng\ish ll.ank o[ Rio do Janoil'o, limitcd ... ll\Iunicipio nculro. 

O mesmo'" .............................. ~ ........... . 

ESl'llCII'JG,\ÇÃO DA DESl'EZA 

Irnport.'l.neio. de :iO% q11P. lho foi dcseonb.Uu, nn. 
fônn;l do contrato, tb conta que apro onton 
n 20 rio Jnuho do HlSO, pelo forneeimcnl.o do!, 
locnmcLivns. vinda~ pelo navio Stephen J>,·en1;/t, 
o dc~tinadas {t fcno-Yia -de i'anlo ,\[fL>IlS", 
tiflvondo n. mesma i:nporlanda ~ct' png1. pelo 
O<cmbio quo regular na ,-espora do dia do 
prig:tlllCll\0 .•...... , •·. ,, •... ,, • .•.•••. · · •· · · • 

Diiioron~a a quo tem dit'oito entro o c:unbio. do 
2:!: lj!,, pelo qual roco!Jou a conta a qtw ac1ma 
so.alludc, c o do 2.1 7;8 rruo rogulou no llia do 
pagamento, dovondo a mesma dílliJrcnça ser 
paga pela .cotação quo vigorar na v espora da 
solação da diyuLt. • .- .... , .•..•.••.•.•.....••. 

Palaeio do Rio de Janeiro om 30 do Junho do :1.883.-.Affol!$0 Augt!sto .llforoira Ponna. 

~ 

EXEUCICI0S 
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1870--ISE'O 733-ú-7 

:18i9--188íJ iH-4-9 

SH-H-1~ 
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" ~ 
~ 

~ 
~ 
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DEC3.ET0 N. 3157 -DE 30 DE JUNIIO DE 1883 

Abre ao HinistJrio dos Nego~ios da Agl'icultura. Commercio o Obr~s llu~ 
blic~ 1 um_crcdito SU?plOllcntar da 199:1~57,)'1.9(} á YOrba- Terras publicas 
o colonisação, do cxe~dcb do 1881-1882. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a se
guinte Resolução da AssJmbléa Gorai: 

ArL f. o E' aberto ao Ministerio dos Negocios da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas um credito su~plemontar 
de cento e noventa e nove contos quatrocentos cmcoenta e 
sete mil conto e noventa réis (HJ9:457$190) á verba- Terras 
publicas e colonisação, do exercício de 1881~1882, fazendo 
parte a presente lei dOL do orçamento do mesmo exercício. 

Art. 2.o f::ão revogadas as disposições em contrario. 
Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 

e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultma, Commet·
cio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Junho de 1883, 62° da 
Inde_?endencia e do Imperio. 

Com a rubrica do Sua Magcstade o Imperador. 

Affonso At~gusto 1lforeira Penna. 

Chancellaria-:nóe do Im;_:lerio.-Fnmcisco Prisco cie Sou <ia 
Pm·a:zo. 

Transitou em 30 de Jun1_10 de 1883.-JosJ Bento da Cunha 
Figueiredo Junior. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas em 30 de Junho de 1883. 
-Francisco Leopoldfno de Gttsmúo Lobo. 

DECRETO N. 3!58 -DE 30 DE JUNHO DE !883 

Augmon~a da 3H.:i81f,)63Q o credito conco!lido polo Decreto n. 3022 de 
12 do NoYombro de 1080 para as obras noaessarias á e:cflncipar.ão das 
co\onias do· Estado. 

Hei por bem Sanccionar e !\'!andar que se execute a seguinte 
Resolução da Assemblóa Geral : 

A:rt. 1. 0 E' augmentadode tresentos e quatorze contos cento 
e mtenta e quatro mil seiscentos e trinta réis (314: 184$030) 
o creClito concedido pelo Decreto n. 3022 de 12 de Novembro 
de 1830, para as obras necessarias á emancipação das colo
nias do Estado. 
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Art. 2. 0 Assim o ct•e lito agot•a decretado como o saldo 
do anterior poderão stu• empregados no actual e no proximá 
futuro exercicios. 

Art. 3.o São revogadas as disposições em contrario. 
Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Minis. 

tro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Com
mareio e ObraS Publicas, assim o tenha entendido e faça execu· 
tar. Palacio do Rio de Jamiro em 30 de Junho de 1.883, 62° da 
Jndependencia e do lm?erio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto JYI oreira Penna. 

Chancellaria-mór do lmperio. -Francisco Prisco de Souza 
Paraizo. 

Transitou em 30 de Junho de 1883. -l osd Bento da Cunha 
Figueiredo Jtmior. 

Publicado na Secl'etaria de Estado dos Negocias da Agricul
tura, Commercio e Obras Publieas em 30 de Junho de 1883.
Francisco Leopoldino de Gusmão Lobo. 

LEI N. 3159- DE 30 DE JUNHO DE 1883 

Fixa as forçag do torra para o anno financeiro do :1883.:1.88~. 

D. Pedro li, por Graça de DeLlS e Unanime Acclamação dos 
Povos lmp0rador Constitucional e Defe:asor Perpetuo do 
Brazil : Fazemos saber a todos os Nossos subditos que a. 
Assem biGa Geral decretou e Nós Queremo.'> a Lei seguinte: 

Art. 1. 0 As fgrças do terra para o anuo financeiro de 1883-
1884 constarão : 

§ 1. o Dos officiaes das differentes classes do quad1'0 do 
Exercito. 

§ 2. 0 De 13.500 praças de pret em circumstancias orlinarias 
e de 30.000 em circumstancias extraordinarias. E~tas forças 
serão completadas na fó~·ma d<i Lei n. 2556 de 26 de Se
tembro de 1874. 

§ 3. 0 Das companhias de aprendizes artilheiros, não exce
dendo de 400 praças, das duas companhias de aprendizes mi~ 
litares, creadas nas P1·ovincias de Minas Geraes e Goyaz, com 
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o pessoal que lhes foi roal·caclo, e ~o corpo de ulumnos da 
Escola Militar da Côrte e das companhws dB alumnos da Escola 
Militar da Provincia do Rio Grande do Sul, atê 400 praças. 

Art. 2. 0 O premio para os voluntarios sera de 400$ e para 
os engajados de 500$, pago em tres prestações, sendo o dos 
segundos proporcional ao tempo p~lo qual de novo se engaja
rem, nos tel'mos do art. za da Lei n. 2623 de 13 de Setembro 
de 1875. 

§ f. a ÜE voluntal'ios perceberão, emquanto forem praÇas dQ 
pret, mais uma gratificação igual á metade do soldo de pri
meira praça, conforme a arma em que servirem ; os enga
jados perceberão mais uma gratificação igual ao soldo de pri
mGira praça, e tambem segundo a arma Gm que servirem. 

§ z.o QL1ando forem excusos do serviço, se lhes concederá 
nas colonias do Estado um prazo de terras de 108.900 metros 
quadrados. 

§ 3. a A importancia da contribuição pecuniaria, de que 
trata o art. '1 ° § 1 o n. 7 da Lei dG 26 de Setemb1•o de 1874, será. 
de 1:000$000. 

Art. 3. a Ficam revogadas us disposições em contrario. 
Mandamos, portanto, a todas as áutoridades a quem o co

nh9cimento G execução da referida Lei pet·tGncer, que a cum
pram, c façam cumpt·ir e guardar tão inteiramente como 
nella se contém. O Secretario dG Estado dos Negocias da 
Guerra a faça cumprit·, publicar e correr. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos 30 dias do m,~z de 
Junho de 1833, 62~ da lndependenci.1 e do lmperio. 

IMPERADOR com rubrica e guarda. 

Antonio Joaq_uim Ro(lrigues JuniQr. 

Carta de lei, pJla qual Vo8sa Magestade Imperial 1-t.fanda 
executar o decreto da Assombléa Geral, quo Houve por bem 
Sanccionar, fixando as forças do terra para o anno financoil•o 
de 1883 a 1884. 

Para Vossa-1Iagestade Impc;rial Ver. 

João Nascentes Pinto a fez. 

ChancG!laria~mór do Imperio.-FTancisco Pl"isco de Souza 
Paraizo. 

Transitou em 30 de Junho de '1883.-Jasi Bento da Cunha 
Figueiredo Junior. -Registrada. 

Publicada na Secretlria de Estado dos Negocias da Guerra 
ora. 30 de Junho de 1883.-0 Director, Fráncisco Manoel das 
Chagas. 
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DECRETO N. 3160- DE 30 DE JUNHO DE 1883 

Abro ao Governo, pelo lliinistcrio da Guerra, um e r edito supplomontilr da quan
tia d11 3:.!1 :ODD1), afim Lle occonM ás dcspozas das rubricas -·CoqJO do Saudo 
o Hospitaos- Praças do prct - 13 - Divo~·sas dospczas o cvcntuaos, do 
exorcicio de 1881-·1882. 

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

Artigo ~mico. E' ab-:;rto ao Govel'llo, pelo Ministel'io da Guerrá, 
um credito s:1pplementar da quantia d3 321:000$, afim de 
occorrer á'l despeza.s d 1s rubt·icas- Cori)O de Saude e Hos-. 
pitaes- Praç1.s de pL·et- e - Diveesas dC.'3pezas e even
tuaes, do exr.rcicio do 1881-1882, senJo 48:000$ p_al'a a pri
meira, ~J3:000S para a segunda e 180:000$ para a ultima ; 
revogadas as disposições em c0nlral'io. 

Antonio Joaquim Rodrigues Junior, do 1Iou Conselho, Minis
tro e Secretario dJ EstadJ rlos Negocias d··t Guerra, assim o 
tenha entendido e faça executar. Prtlacio do Rio de Janeit•o 
em 30 de Junho do 1883, 62° da ludopendencia e do Irnperio. 

Com a rubrica de Sua Magestads o Imperador. 

Antonio Joaqtdm Rodrigues Junior. 

Chancellaria-mór do Irnperio.- F·rancisco Prisco de Sottza 
Paraizo. 

Transitou om 30 diJ Junho de 1883.- Josd Bento da C-unha 
Figueú·edo lttnior.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias da Guena 
em 30 de Jnnho de 1883. -O Director, Francisco il{anoe~ 
das Chagas. 

LEI N. 3161- DE 30 DE JUNHO DE 1883 

Fixa a forj}a naval para o oxcrcicio financeiro-do iSSa-iSSL 

D. Pedro II, por Graça de Deus e Unanime Acciamação dos 
Povos Imperador Constituciona.t e Defensor Perpetuo do Bt·azil: 
Fazemos saber a todos os Nossos subditos que a Assembléa 
Geral decretou e Nós Queremos a seguinte Lei: 

Art. 1. 0 A força naval activa para o anno financeiro de 
1.883-1884 constara : 

§ 1. o Dos officiaes da Armada e classes annexas, que fót" 
preciso embarcar nos navios de guerra o nos tt'ansportes, 
conforme as sm.s lotações, e dos estados-maiores das esc1uadras 
e divisões navaes. 



§ z.o Em circu~nslanci~~ on!inariasdc 3.000 praças d~ pret 
do corpo de im_pen~es ma.nnhcu:os e de 104 da comp~nhw de 
:imperiaes marmhoros do l\hto G-ross,.? c das do b~talhao nav~l, 
das quaes poderão s2r embarcadas 2.u00; e em c.lrcumstancl~s 
e:s:traordinarias d,~ 6. 000 praças desses corpos e de man
nhao-em. 
A~ companhias de aprendizes marinheiros con,tarão de 1.50J 

praç.as. 
Art. z.o O batalhão naval constarri de oito companhias com 

o completo de 600 praç~'ls. 
Art. 3. 0 As praças dJ pret volunt.arias, quando forem 

excusas por conclusão de tempo de serriço, te1·ão dirêito a um 
prazo de terras do 108.900 metros quadrados nas colonias do 
Estado. 

Art. 4. o Para preencher as forças decretadas proceder-se-1m 
na fórma da Lei n. 2556 (_;o 20 de Setembro de 1874, ficando o 
Governo autOt"izado a conceder o pt•cmio de 400$ aos voluntario:::, 
de 500$ aos engajados, e de ôOOS aos reengajados; e para 
certos serviços e em circnmst:omcias extraordinarias, a con
tratar nacionc\es e estrangeiros. 

Art. 5. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Mandamos portanto a todfls as autoridades a quem o conhe

cimento o execução da referida Lei pertence!', que a cumpram, 
e façam cumprir c guardar tão inteiramente como nella so 
contém. O Secretario de Estado dos Negocias da ]\farinha a 
faça imprimir, publicar e correr. 

Palacio do Rio de Janeiro aos 30 do mez de Junho de i883, 
62o da lnderendencia e do Imperio. 

IMPERADOR, com rubrica e guarda. 

_,-lntonio de Almeida Oliveira. 

Carta de lei, pela qual Vossa l\Iagestade ImrJerial Manda 
executar o Dem·eto da Assemblóa Geral, que Houve por bem 
Sanccionar, para regular a força naval no exercicio finanqeiro 
de 1883 - 188i. 

Para Vossa Magestade Imperial Ver. 

Luit: Gome.'> Pereira Junior a fez. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Francisco Prisco de Souza 
Parai.:: o. 

TransitoU em 4 de ,Julho de 1883.-Josd Bento da Cunha 
Figueií·edo Junior. 

Publicada na Secretaria do Estado dos Negocias da Marinha 
em 5 de Julho de 1883.-Sabino Eloy Pessoa. 
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LEI N. 3162- DE 30 DE JUNHO DE 1883 

Autorizo. o Ministllrio dos Negocios elo Impol'io a mandar pagar di tidas do 

exercici03 findo3, na importancia de 23:2748323. 

D. Pedt·o li, por Graça de Deus e Unanime Acclamação 
dos Povo':! Impenclot' Constitucional e Defensor Perpetuo do 
Brazil: F_tzem')s s:1ber a todos os Nossos subditos que a Assemw 
blé~ Gera.l decretou e Nós Queremos a Lei seguinte : 

Art. i .o Fica o 1vlinist3rio dos Negocias do Imperio autori~ 
zado a mandar pagar as dividas de exercicios findos, na Ünw 
portancia de 23:274$'328, mencionadas na relação annexa. 

Art. 2. 0 Revogam-sJ as disposições e.'Il contrario. 
Mandamos, portanto, a todas as autol'idades, a quem o co# 

nhocirnento e exeCllÇãO da roferida I..::: i pertencer, que a cum
pram, e façam cumprir e guardar Uo inteiramente como nella 
se contém. O Secretario de Estado dos Negoclos do Imperio a 
faça imprimil', publicar e cor.·er. 

Dada no Palacio do Rio de .Janeiro aos 30 de Junho de 1883, 
fi2o da lndep:mdoncia c do Imperio. 

hrPERADOR, com rubrica e guarda. 

F1·ancisco Antunes ~Maciel. 

Carta de hi, peb qual Vossa Magcstade 1mp3rial J.Ianda ex:e~ 
cutar o d-3creto da Assembl8a Geral que Houve por bem Sane~ 
cionar, autorizando o Ministerio dos NGgocio3 do Imperio a 
mandar paga1• dividas de ex:orcicios findos, na importancia de 
23o27 4$323. 

Para Vossa Magestade Imperial Ver. 

-Pedt·o Guedes de Carvalho a fez. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Francisco Prisco de Souza 
Parctizo. 

Tran.':litou em 10 de Julho de 1883.- Jose Bento da Ounha 
Figr.~eireclo Junior.- Registrada. 

Publicada nesta data na Secretaria de Estado dos NeO'ocios 
do lmpel'io.- 3a Directoria da mesma Secretaria em 

0

11 de 
Ju1ho de 1883.- O Director interino, J.V. Mic~osi. 
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Re~aç!Jo das divirlas rle exercicios findos, cujos pagamen
tos, nas te;· mos do disposto no art. 18 dn Lei n. 3018 de 5 
de 1YO·I)emb ·o de 1880, ;o .lo lJH-ieran't ser realizados, e (~.que 
se ;·c(e;·e a Lei desta âu,ta. 

Credo~e.'3 

Dr. Pe~leo Rilleiro dl'l Araujo ...........••...• 
D1·. Rozenrlo Apl'igio Pci'Gil·a Guimarães .....•.. 
Dr. Jo3é AlvoS de l\Iello ...... , .•...•........ 
Dr. Francüoco Xavier Pa~heco ................ . 
I-Iygino G:mcüve!'l Silveit·a RJllim ........... . 
C:::tmm·a 1v1unicip.ll da r-idade de Citmpos ...•.. 
Camara Municipal ela villa de Iguassl1 •...... 
Rio de Ja;uÚí"O Oas Compa.ny, li_•ititecl •• , •••... 
Comp:tnhi:_t Nacion::tl cb navog·ação a vapor .... 
Estnda de ferro de Can~ag-allo ....•........•... 
Companhia do navegação a vapo·i' e estt'ada de 

fen·o ele Petropoli,; ..................... : .. . 
B. L. Gftt'nior ..... : .....................•.... 
Rio de Janeiro Gas Company, limited ....•.... 

Import::tnc-ias 

G22S~80 
400$000 
2348,180 
5303000 
183:'\000 

16:727$442 
81S:i820 

1:297$400 
4508000 
3718430 

852S000 
650$900 
1368276 

23:274$328 
Palacio do Rio dJ Janeiro em -30 de Junho de 1883.- Fran

cisco Antunes 1liaciel. 

DECRETO :~. 3163 -DE 7 D:8 ,JULHO DE 1883 

ProdJcnci[l. sobre o jUlgamouto de ''arios cdmc.>, derogados os Docretos ns. 
5G3 ·uo 22 do Juliio do 1850 e 10!10 do ·1° dG Sotombro Je 18GO; 

I-Ir:ri pot• bem Sauccionar e l\Iandn.r qu'3 se execute a Reso· 
luçfío s:,g-uinte da Assombléa G:3ral: 

Art. f. o Admitt 1 denuncia, c será. julgado pelo Jui'Y o cl'Íme 
de. furto de gado V1ccnm, cavallar-e muar. 

Art. 2. 0 A d sposição do artigo antecedente applica-se 
tambem- a1 Cul'to' dos produ('.tos: 1°, da lavoura, inclusive es
tab:;lôcimrmtos vinienlos; 2°, dDs esbbelecimentos de salga ou 
prepat·ação de cat'nô, peis.e, b~u1ha e cJuro; 3', doo oórtes de 
madcit'as. 

Art. 3.o P::tra d u•-sc_a denuncia no crime d3 furto do que trata 
o art. 2°, ó essencial qtle os objeétos não estejam recolhidos a 
depositas, ~rmazenS ou celleiros. 

Al't. 4.o Ao Jury competirá. o julgamento dos Cl"llUBS ae 
roubo c homicidio commettido.1 n1s frontoircls elo Imperio. 

PODEI: f,EGISL.l. ri VO i883 2 
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Art. 5.o Revogam-53 os.arts. f o§ 2° do Decreto n. 562 de 
2 de Julho de 1850 e 1° do Decreto n. 1090 do fo de Se~embro 
de 1860, além das mús disposições em contrario. 

Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, 1.fi
nistro e Secretario do Estltdo dos Negocies da Justiça, assim o 
tenha enten::lido e f:1.ça executar. Palacio do Rio de .Janeiro 
em 7 de Julho de 1883, 62° da Indepcndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Fmncisco Pi·isco ele Sou:;a Parai to. 

Chancella.ria-mór elo Iro1'lerio. -l'hn~c_"sco PI"isco de SoHza 
Paraizo. L 

Transitou em 12 de Julho de1SS3.- Jose Bento da CtmTw 
Figueiredo JwúoJ'. 

DECRETO N. 3104 -DE 7 DE JULUO DE i883 

;yianda coutar n:1 autiguid<tdo do P Tenente da Al'mada Aprigio do> Santos 
Rocha o tompo Ucwniclo do H do Fe,-oroit'O do 1S7S a 13 do Abril do mesmo 
anno. 

Hei por bem Sanccionrtr e !-,hndar que se executo a seguinte 
Resolução da Assembléa Geral : 

Art. 1. 0 E' contado na antiguidade do 1° Tenente da Armnda 
Apeigio dos Santos Hocha o tempo dec.orrido de 14 de Fevereiro 
de 1878 a 13 de Abril elo mesmo anuo, durante o qual esteve, 
além de um anuo, na 2"- classe da Armada. 

Art. 2.o São revogadas as disposições em contrario. 
O Bacharel Antonio do Almeida Olivei1·a, do Meu Conselho, 

1\'linistro e Sect·etario de Estado dos Nogocios da. Mat'inha, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio do Ja~ 
neiro em 7 do Julho de 1883, 62° da Independencia e do Imperio. 

G'Jm a rubric:t cb Sua Mage.stadc o Imperaclor. 

Antonio de Almeida Oliveira. 

Chancellaria~mór do Imperio. - Ftancisco Prisco de Souza, 
Paraizo. 

Transitou ecn H de ,Julho de 1883. - José Bento ela Cunha 
Figueiredo Jtmicr. 

Publicado na Secr.3taria de Est:::tdo dos Negocios da 1larinha 
em 12 d~ Julho de 1883. - Sabino Eloy Pessoa. 

~"',:,~!:~,:,(''~ 
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DECRETO N. 3165- DE 7 DE JULHO DE 1883 

Auloriza o Governo a eonccdor seis mezos de lictmçn. ao Conductor Uo ;p 
classe da Estratla dll Ferro D. Pedro li, José .i\-1il.it:io do Sar.t'Anna. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que seja executada a R9· 
solução seguinte da Assombléa Geral : 

ArL 1. 0 _E' autorizado o Governo a conceder seis mezes de 
licença, com ordenado, a José Militão de Sant'Anna, Conduclor 
de 2a classe da Est;rada da Ferro D. Pedro li, para tratar do sua 
~aude onde lhe convier. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições. em conteario. 
Affonso Augusto Moreira Penna, do J\1eu Conselho, 1E

nisteo o Sect·etario de Estado dos Negocies ch Ag-ricultura, 
Commercio o Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executat·. Palacio do Rio de Janeiro om 7 de Julho de 1883, 
62" da Indepeudencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso AttgHsto M oJ·eira Penna. 

Chancellaria-mór d::~ Imperio.- Francisco Prisco de Sou:6a 
Pamizo. 

Transitou em 12 de Julho de 1883.- JosrJ Bento da C-unha 
Figueiredo Junior.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias da Agricul
tura, Commel'cio e Obras Publicas em 23 de Julho de 1B83.
Francisco Leopoldino de Gusnu7o Lobo. 

DECRETO N. 3!66 - DE !4 DE JULUO DE !883 

Autoriza o Governo a conco!lor um ar:no de licença, com ordenado, ao 
Desembargador da Relação de Pernambuco, Gervasio C:~mpollo .Piros 
Ferreira. 

Hei por bem Sanccion::tr e Mandar que se execute a Re .. 
solução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1.0 E' autorizaJo o Governo a come der ao Desembar ... 
ga-Jor da R3lação da Pernambuco, Gervasio Campello Pires 
Ferreira, um anno de licença, como respectivo ordeuaJo, para 
tratar de sua Eaude onde lhe convier, 
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.Art. 2.° Ficam revogadas as disposiçõ;s em conLrD,rio. 
Francisco Prisco de Souza Paraizo, ào Meu Conselho, 1\E

nistro e Secretario de Est::tdo dos Negocias dn Justiça, assim o 
tenh:1. entendido e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 14 de .Julho de 1883, 62o d:c lnderendencia e do Imperio. 

€om a rubrica de Sua Magestade o Imporador. 

Francisco Prisco ele Sau:;a Paraizo. 

Chancella:r.ia-mót· do Impel'io.-Ftanctsco Prisco ele So~~za 
Pamizo. 

Tnmsitoct em 17 de Jl1lho de 1883.- Jose' Bento da Cunha 
Figueiredo Junim·. 

DECRETO N. 3167- DE 14 DE JULHO DE 1883 

Autoliza o Covorno a conceder um ,anno do licoUif~, com ordo:~ado, ao 
J11Ü de Diruíto th comarca ile Santa ivl:uü da Bocca do )Jontu, na Proviu
cia do Rio Granl!o do Sul, llrcc!l<l.I'Cl João fgnacio Tcixoira. 

Hoi por bem Sanccionar e :rvian:1urqu.':\s8.o:s:ecute a R2solução 
seguint8 da Assembléa Geral : 

Ar~igo unico. E' o Governo autorizado n conceder ao Bncharel 
João lgnacio Tcixeirat Juiz de Direito da comarca ele Santa 
Maria da Bocca do Monto, na Provincia do Rio Grande do Sul, 
um anno clB licença, com o ordenado, pnra. tratar de stw saude 
onde lhe convier ; revogadas as disposições· em contra1•io. 

Francisco Prisco de Souza Paraizo, do l\Ieu Conselho. 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocio:.; da J ustiçv., assinÍ 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 14 de Julho de 1883, 62o da lndepenclencia e do Irnperio. 

Com a rubrica do Sua Magesta::le o Irnperadot·. 

Fn;,ncisco Prisco de Sou:; a Pnraizo. 

Chancelhria-mór do Imperio. - Francisco P7'isco de 
SoHZCI Paraizo. 

Transitou em 17 de Julho d1 1883.- Jose Bento ela Cttnha 
Figueiredo Jur~ior. 
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DECRETO N. 3163- DE 14 DE JULHO DE 1883 

Autoriza o Gov3rnn a conc3JGt' um anno 'lo licença, com ordenado, ao 
DcSOI!lbargudor rla Relação da Côrto, Eduardo Pindn.hyba do Mattos. 

I-!Gi por bem Sanccional" e Mandar que S9 execute a 
Resolução seguinte da Assemblén, Geral : 

Art. 1. 0 E' autorizado o Governo a conceder ao Desembar
gador da Relação da Córte, Eduardo Pindahvba de Mattos, um 
anuo de licença, com o respectivo or.:lcnftdo, para tratar de
sua sande onde lhe convier. 

Ar L 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Prisco ele Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocies da Justiça, assim 
o tenha entendido e faç:t executat·. Palacio do Rio de Janeiro 
em U de Julho de 1883, 62° da lndepenclenci<1 e do Imperio. 

Com a rubric:t de Sua Magestade o Imperador. 

FNtncisco P,'isco de Souza Parai:Jo. 

Chancellaria-mÓl' do Imperio.- Francisco Pi'isco de 
Souza Paraizo. 

Transitou em 17 de Julho de 1883.- Josd Bento da Cunha 
Figueiredo Junior. 

LEI N. 3169 -DE 14 DE JULHO DE 1883 

Rogula o prccnchimcd.l lias ragas, quo so ahrit'om no corpo da ostatlo· 
maior do ~.1 classe até :i ·wa cxLincção, c bem assim a promoção tios C(l.jJHãos 
do corpo do cngGnhoiros o tlos Capi~ãos o Tcnon~IJ3 do tlc estado-maior de P 
clasSB; amplia o quadro de Pharmacouticos do ExeJ"cito, o dá oub'as pro~ 
vidcncüt.s. 

D. Pe1ro II, por Graça de Deus o Unanime Accla
mação dos Povos Imperadül' Constitucional o Defensor Per
petuo do Braúl: Fazemos saber a todos os Nossos snbclitos que 
a Assembléa Geral decretou e Nós Queremos a Lei seguinte : 

Art. 1. 0 No corpo de estado-maior de za classe conti~ 
nuarão a se1· feitas as promoções para o preenchimento das 
vagas que se abrirem nos postos de Tenente ao de Coronol, em
quanto honver officiaes do quadro actual ; e fic11 suspenso o 
preenchimento das quo se derem no de Alferes, até o completo 
desapparecimento dos officiaes existentes-
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Paragrapho unico. Fic·am prohibidas as transf,~rencias para 
este corpo, passando de ora em diante para a 2a classe do 
Exercito os officiaes_ que se acharem comprehendidos nas dis
posições do urt. 26 do Decreto n. 772 de 31 de ~iiarço de 1851. 

Art. 2.° Fica elevado o quadro dos Pharmaceuticos do Exer
cito com 10 Alferes mais. 

Art. 3.° Fica autorizado o Governo para rever o Regula
mento da Escola Geral de Tiro do Campo Grande, approvado 
pelo Decreto n. 5276 de 10 de Março de 1873. 

Art. 4.o As vagas que se derem de Capitães no corpo de_ 
engenheiros serão preenchidas desde jó., metade por promoção 
entre os actuaes Tenentes do estado-maior de f a classe e os f os 
Tenenles de artilharia, legalmente habilitados, e metade por 
transferencia dos Capitães de estado-maior de in. classe, de 
artilhari:t, de cavallaria e de infantaria, por ordem d3 anti~ 
guidade, entre os que tiverem o curso completo de engenhari-a. 
militat·, com approvações plenas em todas as materias theo· 
ricas e praticas, o não renunciarem este dlreito. 

Art. 5. 0 Depois de promovidos os Tenentes de estado-maior 
de ia classe e os i 03 Tenentes de artilharia, .actualmente habi
litados, o preenchimento das v-agas de Capitães de engenheiros 
será feito sómento pm• transferencias dos c1pitães de estado~ 
maior de ia classe, de artilha1·ia, de cavallaria e de infantaria, 
nas condições acima designadas. 

Art. 6. 0 Pma· as vagas de Capitães de estado-maior de ia. 
classe concorrerão desde jà: por promoção, na razão de dons 
terços, os Tenentes deste corpo, e por transfercncia, na razão 
de um terço, os capitães de artilharia, de cavallaria e de 
infantária, que tiverem o curso completo de estado-maior, com 
approvações plenas, observando-se a ordem de antiguidade. 

Art. 7.0 As vagas de Tenentes de estado-maior de 1a. 
classe serão preenchidas pot· promoções dos 2Ds Tenente.s. de 
artilharia e dos alferes de cavallat·ia e de infantaria, quB tive
rem o curso completo de estado-maior, com approvações plenas, 
observando-se a ordem de antiguidade. 

Art. S.o Os officiaes transferidos de conformidade com as dis
posições prececlentes serão considerados como os mais modernos 
nas classes a que pertencerem. 

Art. 9.o Não se attenderá, no interstício exigido para a 
promoção, ao tempo de serviço prestado pelos officiaes do 
Exercito em commíssões alheias ao Ministerio da Guerra, ainda 
qt1e para isso tenham obtido pe1·ruissão. Ser-lhes-l1a, porém, 
levado em conta o referido tempo para a sua antiguiclade1 nos 
termos d;.t. Lei n. 585 de 6 de Setembro de 1880. 

Paragrapho unico. Para a promoção por antiguidad3 não se 
comprehenderu na f a. parte deste artigo: f o, os officiaes do 
Exercito. que serviram antes da Imperial Resolução de Consulta 
de 24 de Dezembro de 1881, relativamente ao tempo de serviço 
prestado erri repartições estranhas ao Ministerio da Guerra; 
2°, os que servirem no corpo militar de policia, ou no col'pO do 
bombeiros, na Córle. 

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
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Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe~ 
cimento e exectwão da referida Lei pertencer, que a cumpram, 
o façam cumpl'il' e guardae tão inteira.mente como nella se 
contém. O Secretario de Estado dos Negocias da Guerra a faça 
cumprir, publicar e cm·ret·. 

Da::la no Palacio do Rio de Janeiro aos 14 dias do mez de 
Julho de 1883, 62° da Independ.encia e do Imperio. 

IMPERADOR, com rubrica e g·uarda. 

Antonio JoJ.quirn Rodrigues J·unior. 

Carta de lei, p?la qual Voss:t Magestade Imp3rial Manda 
executar o decreto da Assembléa Geral, que Houve por bem 
Sanccionar, regulando o preenchimento . das .vagas que se 
abrirem no corpo do estado-maior do 2'" classe até a sua 
extincção, e bem assim a promoção dos Capitães do corpo 
de engenheiros e dos Capitães o Tenentes do de estado-maior 
elo {a classe; ampliando o quadro dos Pha~·maceuticos do 
Exercito, o dando outras pl'ovidencias. 

Para Vossa Magestade Imperial Ver. 

João Nascentes Pinto a fez. 

ChR.ncellaria-mór do Imperio. -Francisco Prisco de Souza 
Parai;;; o. 

Transitou em 17 de Julho de 1833.- J os i Bento da Cunha 
Figueii·edo Junior.~ Registrada. 

Publicada na Secrat:lria de Estado dos NegQcios da Guerra em 
18 de Julho de 1883. - O Directot', Frcmcisc'J lVIanoel das 
Chagas. 

DECRETO N. 3170 - DE 14 DE JULHO DE 1883 

Approva a pensão de 60:::1 róis diario3 coJW}diJ.<t ao 2o Sargçnto reformado tlo 
Exercito l\Iarcos José de Souza.. 

Hei pot· bem Sanccionar e Mandar que SG e:s:ecute a se~ 
guinte Resolução da- AssemblGa Geral : 

Art. Lo Fica approva:la a pensão de 600 réis diarios, conce~ 
dida por Decreto de 10 de Feverei;;o de 1883 ao 2° Sargento 
reformado do Exercito !\·farcos José de Souza:, que ficou imlJossi
bilit;~do de .procurar os meios de subsistencia, em conseguencia 
de ferimento recebido em combab, segundo foi verificado em 
inspecção de· saude. 
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Art. 2.o Esta pens:to será paga da data do decreto que a 
concedeu. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições ern contrario. 
Francisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, ~.linistro e 

Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, assim o tenha 
entendido e faça ex:ecntar. Palacio do'Rio de Janei!·o em 14 
de Julho do 1883, 62° da Independ:mcia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperrrdor. 

Francisco AnttHtes J.liacFel. 

Chancellaria-mór do Irnperio.- Francisco Prisco de SoHza 
Paraizo. 

TransitOLl em 19 d3 JUlho do 1883.- Josi B_mto da Cunha 
Figueiredo Junior.- Registrado. 

Publicado nesta data na Secretaria de Estado dos Kegocios do 
Imperio.- 3a. Dirocloria da mesma Secret::J.ria em 20 Je Julho 
de 1883.- O Director interino, .N. liiidosi. 

DECRETO· N. 3171 -DE i4 DE JULHO DE 1883 

Approva a ronsão Lo 6)0 réü di:lrios eonceLliUa ao 2° Sargento reformado 
do Exercito Espacio Alvos Uo Oliveira. 

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

Art. 1.° Fica approvada a pensão de 600 réis diarios, conce .. 
dida por Decreto de 4 de Novembro do 1882 ao 2° S·u•gento 
reformado elo Exercito Espacio Alves de Oliveira, que ficou 
impossibilitado de procurar os meios de subsisteneia em canse .. 
quencia d'J ferimentos recebidos em combate, segundo foi 
verificado e In ins-pecç.ão de saude. 

Art. 2. 0 Esta pensão será paga da data do decreto que a 
concedeu. 

ArL 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Francisco Antunes Maciel, do J\.feu Conselho, Ministro ~ 

Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
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entendido e faça executar. Pala.cio do Rio de Janeiro em 14 
de Julho de 1883, 62° da lndependcncia e do Impario. 

Com a l'Llbrica de Sua ]\Iagcstade o Imperador. 

Francisco Antunes 1lfadd. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Francisco Prisco de SouzcG 
Paraizo. 

Transitou em 19de Julho de 1883.- Jose Bento de~ Cunha 
Figueiredo J ttniOJ'.- Registrado. 

Publicado nesta data na Secretaria de Estado dos Negocio& 
do lmperio.- 3a. Directoria da mesma Secretaria em 20 de 
Julho do 1883.- O Director interino, N. Jliidosi. 

DECRETO N. 3172- DE 14 DE JULHO DE 1883 

Approva a pensão de 4-CO róis diarios concoditln. ao soldado reformado do 
Exor~ito Jo~(} Cmtotlio da Silva. 

Hei por bem Sanccionar e l\"Iandf1r que se execute a seguinte 
Resolução da Assembléa Geral : 

Art. 1. ° Fica approvada a pensão de 40D réis dia rios, 
concedida llOl' Decreto de 9 de Dezembro de 1882 ao soldado 
reformado elo Exercito Josó Custodio dct Silva, que ficou impos
sibilitado de procurar os meios do subsistencia, em consequencia 
de ferimento lJor arma d') fogo, recebido OJll acto de serviço, 
sogundo foi verificado om inspecção de sa:ude. 

Art. 2, 0 Esta pcnsào será pagft ela data do decreto que a 
concedeu. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Francisco Antuneiil l'i!ac~el, do Meu Conselho, Minis_tro e 

SocL··.;t>.~.rio de Estado tios Negocies do Imrerio, assim o Lenha 
entendido e faça executar. PaJacio elo Rio elo Janeiro em 14 
de Julho de 18-33, 62° da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua :rvlagestade o Imperador. 

Fmncisco Anh.otes Maciel. 

Chanccllaria~mór do Imperio.- Fnmcisco Prisco de Sott~a 
Paraizo. 

Transitou em 19 de Julho ele 1883.- Jose Bento dcl Cunha 
Figueiredo Jum·or.- Registrado. 

Publicado nesta data na Secretaria de Estado dos Negocias 
do lmrerio.- 3a. Directoria da mesma Secretaria em 20 do 
Julho do 1883.- O Director interino, N. fl!Iidosi. 

<AAAP-
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DECRETO N. 3173 -DE 14 DE JULHO DE 1883 

Approva a ponsiio de 500 réi3 diarios concodida ao Cabo ;_do E~quadra do 
3° batalhão do ·artilharia, Raym•.tndo José da Paz. 

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

Art. 1.° Fica approvada a pensão de 500 réis diarios, conce~ 
dida por Decreto de 28 de Abril de 1883 ao Cabo- de Esquadra 
do 3o batalhão de artilharia, R!!.ymundo_ José da Paz, que :ficou 
impossibilitado de procurar meios de subsistencia, em conse
~uencia de ferimento recebido em acto de serviço, segundo 
se vcri.fit.:ou em inspecção de saude. 

Art. 2. 0 Esta pensão será paga da data do decreto que a 
concedeu. 

Art. 3.() Revogam-se a:: disposições em contrario. 
Francisco Antunes Maciel, do lvleu Conselho, Ministro e 

Secretario de Estado dos Negocias do Imp0rio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 14 
.de Julho de 1883, 6zo da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magostade o Imperador. 

Francisco Antunes lJ.f acieZ. 

Chancellaria-mól' do Imperio.- Fr·ancisco Prisco de Souza 
Paraizo. 

Transitou em 19 de Julho de 1883.- J oSd Bento da Cunha 
Figuei1·edo Junior.- Registrado. 

Publicado nesta data na Secretaria de Estado dos Ncgocios 
-d.o Imperio.- 3a Directoria da mesma Secretaria em 20 de 
Julho de 1883.- O Director interino, N. kiidosi. 

DECRETO N. 3174- DE 14 DE JULHO DE 1883 

..ApprOYa a Jlonsão de r.oo réis diarios concedida ao soldado reformado do 
!)o batalhi'io de infantaria, Tct·tuliano das Chagas Pinheiro. 

Hei por bem Saneei o na r e Mandar qu0 se execute a seguinte 
Resolução da Assembléa Geral : 

Art. 1.° Fica approvada a pensão de 400 réis diarios, con .. 
-cedida por Decrdto de 9 de Setembro de 1882 ao soldado refor .. 
mado do go batalhão de infantaria, Tertuliano das Chagas 
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'Pinheiro, que ficou impossibilitado de lJl'Ocurar meios de 
subsistencia em consequencia de feeimcntos recebidos em 
-combate, segundo foi verificado em inspecção de saude. 

Art. 2. o Esta pensão será paga da data do decreto que a 
concedeu. 

Art. 3.o Revogam-se as dispo1ições em contrario. 
Francisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, Ministro e Se ... 

. -cretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 14 de 
Julho de 1883, 62o da Independencia e do Impe:rio. 

Com a rubrica de Sua IVIagestado o Imperador. 

Frcmcisco Antunes J.11acieZ. 

Chancelhria~mór do Impcrio.- Francisco Prisco de Sot~za 
.Paraizo. 

Transitou em 19 de Julho d3 1883.- Josi Bento da Cunha 
Figueiredo Junior.- Registrado. 

Publicaa.o nesta data na Secretaria de Estado dos Negocias 
do lmperio.- 3a Dil'ectoria da mesma Secretaria em 20 de 
Julho de 1883.- O Director interino, N. M~idosi. 

DECRETO N. 3175- DE 14 DE JULHO DE 1883 

ElGva. a 50) réis dial'ios a ponsão do 400 réis concodida ao soldado Antonio 
Bozorra, visto sor ollo Anspeçada reformado do 21 batalhão de infanLario., 
.e não 30ldado. 

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

Art. f.o A pensão de 400 réis diarios, concedida por 
Decreto de 26 de Junho de 1872 ao soldado do 2o ba
talhão de infantaria Antonio Bezerra, e approvada pelo 
Decreto legislativo :a. 2285 de 11 de Junho do 1873, fica 
elevada a 500 rGis diarios, por ser elle Anspcçada refor
!!nado daquelle batalhão, e não soldado, conforme se de-
.clara no Decreto de 7 de Outubro de 1882. 

Art. 2.o Esta elevação de pensão será. paga desde a data do 
Decreto de 26 de Junho de 1872. 

Art.. 3.° FicJ.m revogadas as disposições em contrario. 
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Francisco Anlunes Maciel, do Meu Conselho, l\Iinistro 9" 
SGcretario Ue Bstadodos Negocio;; dJ lmp_erio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio do l-tio de Janeü·o em 14 
de Julho-de 1883, 6,?u da lnde~~entlencia. o do Imperiu. 

Com a rubrica de Sua ivlagestade o Imperndor. 

Pran:Jisco Antunes 1liacicl. 

Chancollaria~mór do lmperio.- Francisco Pr·isco de Sogza 
Paraizo. 

Transitou em-.19 de Julho de 1883.-Josd Bento da Ounlu;r,. 
Figuci1'erlo Junior.- Registrado. 

Publicado nesta data na Secrelat·ia de Estado dos Negocias
do Impel'io.~ 3:~. Dü·ectoria da m::sma Secretaria em 20 de Julho
de 1883.- O Director interino, .N. .1.1! ido si, 

_ <A:/"I:AF-' J\:f'\:.A.t> 

DECRETO N. 3176- DE 21 DE JULHO DE 1883 

:Manda coutar, na. anliguidaJe dCI posto, ao 'fencr<to do ostudo-múor de 
2" clas:;c JosG Joarruim de Andi'aào NoYe.;, o ~~tnpo dc,;OI"ritlo de 4. do 
Setembro de 1S7i a 10 1lo Junl!o tio 18íG, om qtHl c3tor11 aggr11gado á 
arma do C<\Vallaria, antes dl3 ser tmn5f3ritlo P<l.l'a o e5~ado-maior do 
20. classe. 

H oi pm• bem Sanccionar e Mandar que se execute a se
guinto ResoluçiTo da Assemblén. Geral: 

Art. Lo Fica contado, na antigttidade de posto, ao Tenente 
de estado-maior dB 2" classe Jo;é Joaquim de Audl'ade Neves, 
o tempo deconido de 4 de Se lembro <lo1874 a 10 do Junho de 
1876, em que esteve aggreg-:Hlo á anna de cavallaria, antes 
de S0!' tran·1feriJo para O esta lo-maiur de 2a classe. 

Art, 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Antonio Jo~quim H.odrig-u<;s .Junior·, do Meu Cons:~lho, Mi

nistl'o e Secretario de Estallo dos Negocias ela Guen·a, assim 
o tenha entendido e façA executar Pabcio do Rio de Janeiro
em 21 de Julho da 1883, 62° aa lndependenci:1 e do Imperio. 

CJm a rubrica de Sua Magostade o Impo!'ador. 

Antonio Joaquim Rodrr:gues J1!nior. 

Chancellaria~mór do Im1Jol'io.- Francisco Prisco de Souza 
Pw··aizo. 

Transitou em 24 dw Julho d~ 1883. - Josd Bento da 
Cunha Figue,·Tedo Junior. 

Publicado na Seceetaria de Eslalo dos Negocio; ela Guerra 
em 23 de Julho de 1833.- O Dieector, Francisco .Manoel da~ 
Chagas. 
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DECRETO N. 3177 ........ DE 21 DE JULHO DE 1883 

Autoriza o Goycrno a eonccJcr ao S:Jcrctario do Gurn\1, ?II;nccl1al de Campo 
rcformrtdo, Da-rfi,J do :;Lü~oo;o, par:1. t;·;üitr do sua S'>l!d~ Mulo lho convier, 
um anno tlc liccnp, dovondo C3kt sur regulada do accôrdo com n.s dis
posi(~Õe:> do Dsaülo n. 3J79 Je 3 de Janeiro do l83G. 

Hei p;_•t' be:n Sanccionar e l\landrti' quo s:; execute a se
guinte l-;esolnçào da J .. ss8tn~!léa Get·al: 

Arli.s;·o unico. Fica o Gov-erno autol'izado a cone e -ler no 
Sec1·et~r!o de Gttet·ra, li'Ial·echal cb Campo reform::td~), Barão de 
l\IattOSil, pat·a ü·:üar cb su:t sande o11ele lhe convlec·, um anno 
de licenç~, de\ron·Jo esta se·.· reg·ulad~t d·) ac·~órdo com as dis
IJoslçõcs do Decl'cto n. 3579 d; 3 de Janeiro de 18()6; revo
gadas as disposições em contrario. 

Antonio Jo:-:quirn Rodrigne::; Janiot·, do i\Iccr Conselho, Mi
nistro e S,-:lc~rctario de Estado do.s N:Jgocios ch G-ueew. assim 
o t~nha cntenJido e faça cxecntat'. PaL1cio do Rio de hneiro 
em 21 de Julho de 1883, 62·) da Indep:=mdoncia e do Im;,erio. 

Com a rubrica de Sur1. 1\bgcstade o Imp"rador. 

Antonio Joaq1úm Rcdt·igues Jwlioi·. 

Chrmcellaria-mór do Impel'io.-F;·ancisco Prisco de So1~za 
Paraizo. 

Transitou em 24 do Julho de 1883.- JosrJ Bento da Cttnha 
Figw;ü·cdo Junior. 

Publicado na SeCJ'etaria do Estado dos Negocias da Guerra 
em 25 de Julho do 1883.- O _Dírectm·1 Francisco Jl:lanoet. 
elas Chagas. 

DECRETO N. 3178- DE 21 DE JULHO DE 1883 

Appt·ora a pens:'ío do GGO réi.'l diarios ~oncBJida ao 2Ll Sargento l'Cformado 
Lui1. Antonio de Can-alho Jut,iOI'. 

H-'li por bem Sanccionar e l\Jandal' que se execute a se
guinte Uesolução da Assombló:l Geral: 

,Al't. 1. 0 E' n.pprovada a pensão rl•) GOO réis diarios, conce~ 
dida pot· D::cnoto do 10 de Junho de iSS·2 ::to 2° Sarg ·nto r·efor
mado Lni.r. AnLonio cL>, Cctl'valho Junior, o qu·-11, em consequen~ 
cia de molo--t.ins consecutivas a ferimento de arma ch fogot se 
acha inhabilitado para ganha1· os meios de subsistencia. 
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Art. 2.o Esta p0nsão sorà paga da data do respectivo de
creto. 

Art. 3.o Revogam-se as disposições em contrario. 
Francisco Antunes I\Iacie1, do Meu Conselho, .Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocias do Imporia, assim o tenha 
entendido e faça e:x:ecutae. Palacio do Rio de Janeiro em 21. 
de J1.üho de 1883, 62' d1 lndependencia e do lm_;;Jcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestaie o Imperador. 

F1·ancisco Antunes Maciel. 

Chancallaria-mór do Im:)erio.- Francisco Prisco ele" 
Sottza Paraizo. 

Transitou em 26 do Julho de 1883.- Josd Bento ela Cunha. 
Figueiredo htnior.- Registrado. 

Publicado nesta data na Secretaria de Esbdo dos Negocias do 
lmperio.- 3a Directoria ch mesma Secretaria em 27 de Julho... 
de 1883.- O Director interino, N. J.1Iidosi. 

DECRETO N. 3170~- DE 21 DE JULHO DE 1883 

Autoriza o Go,·orno :1. coneorlcr aQ Consolhoiro João José Ferro ira do Aguinr? 
Lonto dn Faculdndo do Diroito do Recifo, jubib.ção com todos os venci
mentos. 

Hoi por bem Sanccionar e Mandar que se executG a seguinte 
Resohu;:.ão çla Assembléa Geral: 
~ Art. 1. o Fica o Govemo autorizado a conceder ao Conse-· 

lheit·o João Josó Ferreira de Aguiar, Lente da za. cadeira do 3o. 
anno da Faculdade de Direito do Recife, jubilação com todos 
os vencimentos que actualmente percebe. 

Art. 2.o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, .Ministro e

Secretario ele Estado dos Negocios do Imperio, as3im o tenha 
éntenclido e faça executar. Pala cio do Rio- de Janeiro em-
21 de Julho de 1883, 62° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubri(!a de Sua Magestade o Imperador .. 

Francisco Anttmes MacieZ, 

Chancellaria-mór do Imperio.- Francisco Prisco de Souz~ 
Paraizo. 

Transitou em 30 de Julho de-1883.- Josd Bento da Cunha 
Figueiredo Junim·.- Registrado. 

Publicado na Secreta··ia de Estado dos Negocias do Imporio. 
em _31 de Julho de 1883.- O Director da2.J. Directoria, Dr .. 
Joaquim Pinto 1Vetto Machado. 

~~ 
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DECRETO N. 3180 - DB 21 DE JULHO DE 1883 

Autoriza o Governo a jubiL'l.r, com tolos 03 s~:~us vencimentos acLuaes, o. 
Conselheiro Joaquim IgntLcio Ramalho, Lonte da b cadeira do ã0 anno da
Faculdado de Direito de S. Paulo. 

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

Artigo unico. Fica o Governo autoriz_ado a conceder jubi
lação, com todos os seus vencimentos actuaes, ao Conselheiro 
Joaquim Ignacio Ramalho, Lente da f a. cadeira do 5° anno da. 
Faculdade de Direito de S. Paulo ; revogadas as disposições 
em contrario. 

Francisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretaeio de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
21 de Julho de 1883, 62o da lndependencia o do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Ant·unes 111 aciel. 

Chancellaria-ruór do Imperio.- Francisco Prisco de Souza 
Pantizo. 

Transitou em 30 de .Tulho de 1883.-.Josd Bento da Cunha 
Figueiredo J'unior.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio 
em 31 de Julho de 1tl83.-0 Directorda2"' Diroctoria, Dr. Joa
quim Pinto Netto Machado. 

DECRETO N. 3181 - DE 21 DE JULHO DE 1883 

Autoriza o Governo a jnbilar, com todos os seus Ytmcimcntos actuacs, o 
Conselheiro l\ianocl :\Jaria do :Moraes o Valle, Lento da cadeira de chimica 
mineral o mineralogia da Faculdade do l\Iedicina do Rio do Janeiro. 

Roi por bem Sanccionar e Man:iár que se execute a seguinte 
Resolução da Assembléa Geral : 

Artigo unico. Fica o Governo autorizado a conceder jubi
lação, com todos os seus vcncimrmtos actuaes, ao Conselheiro 
Manoel Maria de :rvioraes e Valle, Lente da cadeira de chimica 
mineral o mineralogia da Faculdade de Medicina do Rio do 
Janeiro ; revogadas as disposições em contrario. 
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Francisco Antunes Maciel, do 1\Ieu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negor:ios do Imperio, assim o tenha 
e.nbmclido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
21 de Julho de 1883, 6Zo ch lndependeneia e do Imperio. 

Com a rubl'ica de Sua Tvbgc.~tade o Imperador. 

F,·ancisco AntHnes J.liac·ez. 

Chancollaria-mór do Imperio.- F1·ancisco P,·isco ele Sott$a 
Paraizo. 

Transitou em 30 de Julho de 1883 - JosrJ Bento da Cunha 
Fi_queireclo Junior.- Registrado. 

Publicado n~ Secretaria do Estado dos Negocio-; do Imperio 
em 31 de Julho da 1833.- O Dit·ecto:· da 2"' Directoria, Dr. Joa
qHim P:nto Netto J1Iachado. 

DECRETO N. 3182- DE 21 DE JULHO DE 1883 

Autoril.rt. o Go'l"twno a contar, para a jubila~:ío tlo Profo.'lsor do Imp~rial 

Collogio rl(} Pedro II, l\lanocl Olympio Roddgu~s da Cosla, o tempo qno Sll 
liqnidae do soa mn.gist0rio como Profc:>SO<' pnlJ~ico na Provineia da Bahia. 

Hei por bem Sanccionar e Ivianda1· que se execute a seguinte 
Resolução da Asse.mbléa Geral: 

Art. 1. 0 E' autorizado o Governo a contar, para a jubilação 
do Professm· vitalicio da c1deit-a de portugnez do Imperial 
Collegio de Pcd1·o 11, Manoel Olympio RoclrigtH~s di.\, Costa o 
tempo que se lit1uidar do Reu magisteri.o co.no Pwfessor publico 
na Provincia da Bahia. 

Art. 2. o Revogam~.'30 ~~ disposiç5<~s em contrario. 
Franciseo Anttmes :Maciel, do 1\Ieu Co~1selho, Ministro e Se

ceetario de Estado dos Ncg·ocios do I np'"!rio, assim o bmha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 21 
de Julho de 1883, 62° da Indcpcn.:lcncil e do Imperio. 

Com a rubrica d3 Sua 1Iage~tade o Imperador. 

F}·ancisco AntHnes lYI aciel. 

Chancellari::t-mórdo Imporia. -F,·ancisco Prisco da Sou:::;cf, 
Paraizo. 

Transitou em 30 de Julho de 1883.- José Bento da Cunha 
Figueil·edo Junior.- Registrado. 

Publicado nn, Secretaria de Estado dos Negoeios do Imperi0 
em 31 de Julho de 1883.- O Director da za. Directoria, Dr. Joa~ 
quim Pin!o ,Netto ll:[ackado. 

-~ 
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DECRETO N. 3183- D. 21 DE JULHO DE 1883 

Autoriza o Go\'Orno a mandar matdeular em qualquor dás Faeuldado5 dii Di· 
roito do Imperio o e>tudanto Alcides ,Bodriguós da Souza, 

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

ATL Lo E' o Governo antorizado a mandar admittir a ma
tl'icUla no f o anno do qualquer das FacuUades de Direito do 
Imperio o estudan~e Alcides Rodrigues de Souza, dispensando
se-lhe a idade exigida pela lei. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçõe3 em contrario. 
Francisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, l\Iinistro e 

Secreta1·io de Estado dos Negocias do Imp2rio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 21 
de Julho de 1883, 62° ela Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de SLla Magcstade o Imperador. 

Francisco Antunes 11lacieZ. 

Chancellat•ia-mónlo lmperio.- F1·ancisco Pn'sco de Souza 
Pamizo. 

Transitou om 30 do J lllho de 1883."""' Josd Bento da Cunha 
Figueii'edo Junior.- Registrado. 

Publicado na Secretaria ele Est.ado dos Negocies do lmperio 
em 31 de Julho de 1883.- O Director da za Directoria, Dr. Joa
quim Pinto Netto 111 achado. 

DECRETO N. 3!84 - DE 21 DE JULHO DE 1883 

Autoriza o Govorno a mandar matrieular no ! 0 anno do qualrflHll' das 
I•'acnldados do lmporio o estudante Antonio AlTas da Silva Junior, 

Hei por bem Sanccionar e l\Janda1• que se execute a se .. 
guinte Resolução da Assemblóa Geral : 

Art. Lo E' o Governo autorizado a mandar admittir a·matri
cnla no 1° anno de qualquer d:1s F:tculdades do Imperio o 
estudante Antonio Alves da Sily::~. Juni01~, dispensando-se-lhe 
a idade exigida pela lo i. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrario, 
k'ODEP. LEGISLATIVO 1883 3 
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Francisco Antunes Maciel, do I\'lcnt Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o 
tenha entenrlido e faça e::s:ecutar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 21 de Julho de 1883, G2° da Indopendencia e do lm
perio. 

Com a rub1·ica de Sua Idagestade o Imperfl.d.or. 

Francisco Antunes ~Maciel. 

Cha.ncellaria-mór do Imperio.-Frcmcisco Pn'sco de Souza 
Pamizo. 

Transitou em 30 de Julho de 1883.- Jose Bento da Ctmha 
Figueiredo Junior.- Registrado. 

Publicado na Secreta1·ia de Estado dos Negocias do Imperio 
em 31 de Julho de 1883.- O Director da za Directoria, 
Di·. Joaquim Pinto Netto Machado. 

LEI N. 3185 - DE 18 DE AGOSTO DE 1883 

Concede ao Miuis~!lrio tlcs Nogocios do l!r,perio mais um credito cxlraor
dinalio, na importancia do i2.000:r001~, para conlinuação tlas diJspozas 
com soccO.TOS ás provincias Jlago!ladas po\a ~Geca e moleslias !l"pitlomicas. 

D. Pedro 11, por Graça de Deus e Unanime Acclamação 
dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo 
do Brazil : Fazemos saber a todos os Nossos subditos 
que a Assombléa Gel'al decretou e Nós Queremos a Lei se. 
guinte: 

Art. 1. o Fica concedido ao Ministerio dos Negocias do Im
perio mais um credito oxtraordinario, na importancia de doze 
mil contos de réis (12.000:000$000), para continuação das 
despezas com socco"rros ás provincias fiagelladas pBla sêcca 
e molestias epidemicas. 
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Art. 2. 0 Para occorrer a este augmento de despeza o Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda é auto· 
rizado a fazer as operações de credito que forom necefJsarias. 

Art. 3.o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Mandamos, portanto, a todas as antoriÇ!a::Ies, a quem o conhe· 

cimento e execução da referida Lei pertencer, que a cumpmm, 
6 façam cnmprir e guardar tão inteiramente como nella se 
contém. O Secretario de Estado dos Negocias do Imperio a 
faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palac.io do Rio de ,Janeiro aos 18 de Agosto de 18831 

62o da Indcpendertcia e do Imperio. 

IMPERADOR, com rubrica e guarda. 

Francisco Antunes Maciel. 

Carta de lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Manda 
executa~· o decreto da Assemblcia Geral, que Houve por bem 
Sanccionar, concedendo ao Ministerio dos Negocias do Im
perio mais um credito cxtrc1orJinario de doze mil contos 
de réis (12.000:000$), píira continuação das despezas com 
soccorros às provincias ílagellàdas pela sêcca e molestias 
epidemicas. 

Para Vossa Magestade Itnpedal Ver. 

JosG Ribeiro Sarmento Junior a fez. 

Chancellaria-mór do Imperio. - p,,ancisco Prisco de Souza 
Paraizo. 

Transitou em 22de Agosto de 1883.- Josd Bento da Cunha 
Figueiredo Junior.- Registrada. 

Publicada nesta data. na Secretaria de Estado dos Negocias 
do lmperio.- 3a. Directoria da mesma Secretaria em 22 de 
Agosto dG 1883.- O Director interino, .1.V. Midosi, 
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DECRETO N. 3181)- DE 18 DE AGOSTO DE 1883 

.Autoriza o Governo a conMdOl' ao Bacharel Peclro Cavalcanti de AlbuquorquG 
.ll'larahhão, Juiz do Direito da coman:a d6 V ia una, na Provineia do l\IaraM 
nhão, um anuo dl! JicClnça, eom ordenado, para tratar de sua saudo, 

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

Artigo unico. E'- autorizado o Governo a conceder ao Bacharel 
Pedro Cavalcanti de Albuquerque Maranhão, Juiz de Direito da 
comarca de Vianna, na Provincia do Maranhão, um anno de 
licença, com o ordenado respectivo, para tratar de sua saude 
onde lhe convier; revogadas as disposições em contrario. 

Francisco Prisco· de Souzn. Pat·aizo, do Meu Conselho, Mi
nistt•o e 3ecretario de Estalo dos Negocias da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
18 de Agosto de 1883, 62o da Independ,3ncia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade .o Imperador. 

F'1·ancisco Prisco de Souza Para!:zo. 

Chancellaria·mór do Imperio.-F't'ancúco Pr·isco de Souza 
Pamizo. 

Transitou em 24 de Agosto de 1883.-Jose' Bento da- Cunha 
Figueiredo Junior. 

DllCRETO N. 3187- DE 18 DE AGOSTO DE 1883 

Mo.nd:t contw para a aposentadoda do ox-Inspoc~or da Thcsourada d(l 
F:u:c11da do. Provincia do J\Iinas Goraos, Francisco de Paulo. Souza, o tompo 
om quo serviu in~orinanwnto aqucllo cargo. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a seguinte 
Resoluçãó d::t Assembl8a Geral : 

Art. f. o Na aposentadoria do ex-Inspector da Thesoural'ia 
de Fazonda da Provmcia de Minas Geraes, Francisco de Paula 
Souza, contar-se.ha como de effectivo exercício o tempo em que 
serviu interinamente aquelle cal'go, que se achava vago, para 
o effeito de ser comp11tado no triennio exigido pelo § 3" do 
art. 57 do Decreto de 29 de Novembro dG 1850. 

Art. 2.° Ficam revogad::ts as disposições am contrario. 
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Lafayette Rodrigues Pereira, Conselheiro de Estado, Senador 
do Imperio, Presidente do Conwlho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocies da Fazenda e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Agosto de 
1883, 62o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lafayette Rodn'gues Pereira. 

LEI N, 3!88- DE 25 DE AGOSTO DE 1883 

Autoriza o Ministro c Soerolario do Estado dos Negocias da Guerra a mandar 
pagar divitlas do oxorcicios findos na imporlanria do i92:722S676. 

D. Pedro II, por Graça de Deus e Unanime Accla
mação dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Per
petuo do Brazil: Fazemos saber a todos os Nossos subditos que 
a Assembléa Geral decretou Co~ Nós Queremos a Lei seguinte : 

Art. f. o O Ministro e Secretario de Estado d~~ Negocias d::t 
Guerra fica autOl'izado para mandm· pagar as dividas de e:s::er
cicios :findos na importancia de 192:722$676 meuóonadas na 
relação annexa á presente lei. 

Art. z.o Ficam revogadas as disposições oro contrario, 
Man :lamas, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe

cimento e execução da referida Lei pertenc~r que a cumpram, 
e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nella se 
contém. O Secrelario de Estado dos Negocias da Guerra a faça 
imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos 25 de Agosto de 1883, 
62(1 da Independencia e do Imperio. 

hiPERADOR, com rubrica e guarda. 

Affonso Aug·usto M orei1·r;t Penno.. 
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Carta de-lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Man-da 
executa1· o decreto da. Asscmbléa Geral, que Houve por bem 
Sanccional', autorizando o Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocias da Guerra. a mandai' pagar dividas de- exercicios 
findos na importancia de 192;722$676. 

Para Vos~a Magestade Imperial Ver. 

Adolpho Pm·eira da Motta a fez. 

Chancellaria~mór do lmperio.- Francisco Prisco de Souza 
Paraizo, 

Transitou em 29 de Agosto de 1883.-JosJ Bento da Cunha 
Figueiredo Jtmiol'. 

Publicada na Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra em 
29 de Agosto de 1883.- O Director, Francisco li1anoel das 
Chagas. 



Relação a que se refere a Lei n. 3188 closta data 

:NOMES PROVI:NCIAS 

·Capitão Fralll:iseo do Borja do 
Almeida CórtB Roa\ , •...•.. 1 COrto ... 

J\Iajor reformado Cypriano José 
Pires Fortuna ...•.. , ...... . 

:!1-lajor Josê Frand~co da Silva. 
.Antonio José do .Moraes, sol

da<lo reformado ..•....•.•.. 
-_Pedro Ferrt~ira Coelho, Capitão 

honorario ....••..•.. , , •. , .. 
José Poroil·a da Cunha •..• , .. 
Pedro Brr:ton :Ferreira i\ion-

forto •. , ••.•• , ..••. , ....... . 
J!:st1·ada de ferro S. Paulo o 

_llio do Janeiro •. , ....••...• 

2\nton.io do Alcantara Fonseca 
Guimarães •••. , . , •• , ..• , .•. 

'Tenente-Coronel Carlos José 
da Costa Pimentel .......... 1 ,. 

OFFICIOS 
DAS TllESOURARIAS E 

AVISOS 
PROVE~IEI':CIAS DAS 

DESPEZAS 

Requerimento ..• , • , ••.... , .j Difforença do gol do 

Aviso de 7 de Fov. do :t882 .. 1SolJo ......... .. 

VERBAS A 
QUE I'EHTEi\'CIAiii 

AS DESPEZAS 

Classos i nacti v as ...• 

AYiso de :lO do Jan. de :t882.1Etapas ................. --1 Etapas ............. . 
AYÍSO de 10 do Fov. do i882. Soldo ..................... Exorcito ........... . 

A viso do 23 do Fev. de 188~. Prestação do ongo.jado .... 

A.Yiso da Guarra do 1ü Uo Sel. 
do 1881. ....••.•..•..•...• Transporto ..•..•• , ........ !Eventuacs ......... . 

Aviso da Far,enda do 19 do 
Sot. du 1881 •. , , , .•• , .•.. Vi voros o tr<:,nsportos para 

a tropa ........... , .... ,j Exercito .......... .. 

Aviso da Guerra de 9 do 
Julho do i88:1. ............ 1Grati!lcação para aluguel 

do casa .•.• ,.,.,.,,., .•. l!!:ventuaos,,., .. ,,,, 

"' o 
9 
u 

"' "' " "' 

!877-1881 

{87!i-i888 
187Ci-i88t 

!875-:1.881 

!879-1880 
B72-1880 

1878-1879 

:1.878-1879 

:I.S!i5-1SG8 

1877-1880 

w 
< 
G 

" 
~ 
~ 

i :3\!85000 

2:ii20.~000 

2:6768129 

2531~110 

:102~00:) 
';:l::::i5990 

:1.331~333 

3:162,-$185 

20:8!f5,§225 

1:450~000 

> 
D 

2 
8 

i 

! 
g 



NOMES PROYINCIAS 

Jcsuino· José Felippc de Fi-
gueiredo .....•..•......•... !Côrte .......... . 

João José de Sant'Anna ...... 

Companhia Nacional de navo-
ga~.ão a vapor .............. I t-

Imporial Companhia de na,·c-
J;:acão o ostrada do ferro de 
Polrop·olis ................. . 

Sebastião de Castro ........... li'liinas ......... . 

José Mai"ia do Siqueira Ccsar 
c outros ................... . 

Izidoro Pio Pe1·eira ...•....... 
João Paulo do Oliveira Car-

;•alho ..................... _. 

.Manoel Frederico· do Olivci1'a 
Jacqucs ..............•..... 

.Antonio Dias dos Santos ...... 
Manoel do Ar.1Ujo Carmo o ou-

tros ..•••••. , .•••• , • , •..••.. 
{) mesmo ......... : .......... . 

> 

OFFICIOS 
DAS THJ<:SOURARIAS E 

AVISOS 

Aviso da Guona do 28 de 

PROVENlENCIAS DAS 
DESPEZAS 

I I VERBAS A 
QUE PEllTENCIA;\l 

ASIDESPEZAS I 
"' o 
§ 
u 

"' "' " "' 

I\Iarco do 1882 ............ Premio do voluntario ..... Exercito .••........ :I.Sifl-:1.880 
Aviso 'da Gnol'l'a do 27 dc 

Margo do 1882 ............ Voueimcnlos.............. ~ t.S68-1880 

Reqnllrimcnto ... , ........... Transportll do tropas .. , ... Eventuacs...... .• . . 1875-1876 
() 1.87!1-1880 

Oillcio n. 9, de 31 do Janeiro , I • 
do :1.882 •..• , .............. Soldo .............. , ..... 1 Classes inactivas 

i878-i88.Í 

i876-i878 

Officio n. :1.0, do iO dc Fev. 
de 1881. ............. , .... IG:utifieaçõcs ...... , •.•.. -·1 ~orpo~ OSJlnciacs ..• ·118iê-fSi~ 

Di!ICJença de soldo ....... EXOl'Cito .••• ,....... 187:;-1.875 

Officio n .. !OS, dt! 2!l do Dez. 
ao JSS:l .................. IGralificação do voluntario.l ~ I :1.878-1879 

Mcrlicamcntos para as cu-
, §01:1~arl~~ .............. IHospit_ae.~. ·: •.••... -~18Z7-i878 

G1 a!I!Jcaç,to .•.•.......... Gommlssoo~ •. , , • . • • 1817-1878 

Soltlo .............. , ... , , Classes inaethas.... 18ii-i878 
!816-1877 

"' .., 
G 

'ª ::;; 
o 
~ 

;§ 

100,1000 

22Sá1:i60 

3:73JS'•tiO 

579,)GOO 

:EWb'•20 

5:1.,~269 
78&333 

i2,S000 

t(16g8f.7 
2GY~~o 

6!\~jíOO 
32i)B50 
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Moysés dos Santos c outros ...• 
izidoro P10 Pereira c -outros ..• 

, I !875-1877 
Exercito . •• • • .. . . • • 1875-1877 

Companhia do illuminar.ão a gaz!S. Paulo •• , .... !Rcquorimonto .... , .. , ..... ·IGuz epnsumido _n~s cstabo· . 
- lceimCJÜOS mihtarcs .... l Corpos o quartOJs, •• 

Viciorino dos Santos Silva .••.. !Santa Catharina.lüfficio n. IJ-3, do 18 do Abril 
do 1881 .. , , ........... , .. I Transporte, etc ..... ,, ... , Evontuaos, ..•••. , •. 

Affonso Com·ado rlo Linamonto 
Paulino J. A. Bom ........ , .. 

João Francisco Duarte do Oli-
''Cira., ....... , , ..... , , , .. .. 

.Joaquim l\lanool Ribeiro .. ,,, 

F1·ancbco Lcopo!tlino Machado 
João Alcino de Faria c outros 

José Saraira de CalJas, ...... 

José da Sih·a Pcrgamilb.o .... Js. Pedro do Sul. 

Jeronymo Antonio da Silva, .• 
Simão José dCl Aragão ....... , 

Pio Jos!S Rufino o outros .... .. 

Valeriano· José Lopes e outros 
Polyc~n·po Alves da Cruz o on-

tros' .....•. ,,,,, •. ,,,.,,,,., 
. Lei\o Pereira do Carvalho Silva 
Fcbrouio dtl Brito , .... , ...... 

Vospasiano Gonçalves do Al· 
buquorquo ............ , .... . 

Guilherme Porei1·a Rabcllo c 
out1·os ........... , , ....... .. 

José Fclidano e outros,,, .. .. 

Enterro de um olficial .. .. 
Officio 11. 52, do~ do l'IIaio de 

188:1.. ............... , ..... ll\lodicamcnLos ............ I IIospitacs .......... . 

Divcraas dospczas, •• ,,,, •• , Evontuacs ......... . 
Oflieio 11, !9, do 12 do Fov . 

doUl8L .................. Isoldo .................... Exercito .......... .. 
EnLcrro lle um oJ!ldal. •... l'..I'Outu:o.e~ ••••••.... > 

Officio n. 81, do 9 de Julho 
du 1881. ....... , .......... Transporte do fardamento, 

Officio n. 2, de 5 do Jauoiru 
de !882, ...... , .. , ..... , .. Soldo .... ,,,, ............. ,Classes inaclivas •. ·.· 

Olllcio n, iü, do 8 do F o'', 
dB :1.882 .... , ............. , Premio de voluutario, .... Pr:1-r.as do prot. ... .. 

Fanlamcuto .•••. , •.....•. Fardamonto • , , ••... 
Ollicio n. 7, do 17 do Janeiro 

de 188.:!, ..••••......•...•• Soldo ....•••. , •••• ;-,,· .••• I Classes inactivas •• ,, 
Offieio n. ü8, do 27 de Abril 

do 188l .. ; ............. , , . Fardamento ..••••.•. ,,, .. Etaints, etc .•. , .•••• 
Aluguel dCl casa •.. , • , •... Evontuaos ••••.•• , .. 

> 
Medicamentos .•..••.. ,, .• Hospitaes .••••. , .. ,. 
Soldo .••• , , , . , , •.•.... , •• Exo!'Cito,., ••....... 

Officio n, ~,8, do 9 de Fcv. 
d!l !881, ..•..•..•••.•..... Fardamento ........ ,., ... E~apas, oLc •• ,.,,,., 

üilicio n, 50. de 23 do 1\Iarço 
de !881. •• , , • , • , •••••. , .•• I Gratificações, , ••• , , .• , , , • ·1 Instrucção milita r .. 

~ Hospitacs ......... .. 
Soldo , ............... , ... Classes inaetivas.,,. 

!879-188! 

!879-1880 
1.879-1880 

:1.879-1880 

!879-1380 

187R-UU9 
il:i79-18UJ 

1878-1880 

187G-1S80 

1879-1880 
:1.879-:1.881} 

1872-1877 

1879-!88[} 
187()-1880 

1879-!880 
!879-1880 

:l877-i88J 

1879-1880 

1879-:1.880 
i877-:I.Si9 

!9,~600 
l338:S33 

:1.:2l71~:H5 

2! 1~00D 
!lü,BOOU 

702,}731 

H2§000 

i6\1}j740 
:lüü,;:Q:JO 

!10,)000 

-1:296$000 

,r::3,rrl3 
27 1~1H 

;;:-Q3iiJDO 

!HOH!J"-8 
/~1:8793 

!!97b'i80 
i3'Jfi333 

!JM-805:! 

i70.)967 

33$!jlj.9 
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NO:\iES PROVINCIAS 
O F FI CIOS 

DAS THESOURARIAS E 
AVISOS 

PROVENIENCIAS DAS 
DESPEZAS 

VERBAS A 
QUE PERTENCIAM 

AS DES.PE? AS 

00 

1': 
ü 
c; 
"' "' "' " 

.Angelo Cahrida •.....•... ~ .• ·I S. Pcdt•o do Sul.l Officio n. 50, do 5l3 de 1\Ia.rço . 
de !881 .................. !Aluguel de casa .......... !Corpos e quartcrs ... l i879-i880 

],faria do Carmo de Carvalho e 
Silva ...................... . 

-Manoel Antonio da SilYa,, ...• 
:Manoel Cecilia Cardoso e outros!Goyaz ...•••••.• 

:i\fanool da Conceicão o outt·os. 
Jo,;t: Gonçal1'CS Pa"choco .••.... 

89\do ......•. , ...•....... ,Exercito ...... ,, ... . 
Diversas dll5pczas ••...... EventLJaes .......... . 

Offido n. G, de iOdo Janciroj 
do 188l,., .. , ........... , • Fardamento .. .. Exercito ........... . 

Etavas ............ . 
Officio n. 24, de 12 do l\Iarço 

de 1881.,, .... ,, .......... 1 Gratifica9iio de oxcrcicio .. lExorcito, ..... ,, .. .. 

i875-IS76 
18/5-1876 

1R78-i879 
i870-i88[} 

1878-1879 
_I'orl!·o Augusto do .Mondonça ·e 

outJ'O,.,,, .... , , , .... , , ..... I1Iato Gro>so ... , lomcio n. 60, do 3 do Agosto 
Etar_a_s ··::··""''····"·jEtapas, otc .•.... _ •.• 
Graliücaçao •....•....•... Quadro J.o Exercito, ~Manoel Antonio Gonçalves , .. . 

1<'irmo do Mattos & Comp ..... . 

,-companhia Uniilo Villa Maria. 
'Fr:weisco de Paula Pereira 

F-ortos o outros., ... ,., ..... 
ll'Iannol Hotlrigucs do Olivei!'a 

Netto o outros .. ,. ........ .. 
-Epiphnuio José Gonçalves., .. . 
.Joaquim Vaz do Campos .•. ,,, 
.José F.stanislau do Pinho .... ,, 
João Ncpomucono o outros .. .. 

.José Narciso del\Ienozes o·ou tros 

tio :1881 .. , , , . , .. , ....... . 

Officio 11. 2, do 2ti do Janeiro 
do 1881 .................. 1Tran~porte ............. .. 

P:1ssagens , ... , ........ , , . 

i87\l-1F:SO 
t.878-J879 

Eventuacs .......... ,1879-:l880 
Ajuda do custo..... !879-1880 

Gratificação do commando. J Corpos espociaos, ..• 1878-1880 

1877-1879 
:1.878-iSRO 
1878-1880 
1878-1880 

Consignaçilo ............. . 
Jornao~ YOJJcidos ..•.. , ..• 
.~lug_n_ol d~ casa •... , ..•... 
üratJfir.açao ............. . 

Bahia •• , .••• ,, .1 Officio n. 106, de i de Agosto 
de :188! , ................. 1 F;u·damonto .......... ,. .. 

Soldo.,, ..••.•••....••... 

Exoreilo .......... . 
IntGndoncia ......•. 
H os pita e~ ......... . 
Commissõas ••.•.. , . 

Intontloneia ....... . 
Classes inactívas .. .. 

:1.872-!879 
1873-:1.880 

,. 
00 '"' "" c; 

" .., 
f-

"' o 

~ 
---

70JOOD 
,_ 
n 
~ c 

7!1$:'132' "" 
75JGUO g 
50,~033 ~ o 
91[)3!~2 ~ 

~ 

!5!!,~'583 
~ 

[=l 

" 205E080 ~ 
~ 

!9,~9Hl ~-

3 
7:0038805 d 
2:306ffi300 

3015279 
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IDavino Lopes do Almeida o 
outro.~ •.•...•...•.•..•.. ,.,. 

_Anna Francisca Gonçalves ..... 
-.\ll'a!'O Balthazar da Silveira o 

outros .•.•..•.•••••......•.. 

'Tranquillino Borburona o ou-
tros .•.....•.••.• , ......... . 

:Manoel Joaquim dos Prazeres. 
<Companhia Bahiana o outros., 
:Dita do illuminação a gaz .... . 
Leandro José da Costa ....... . 

.'lloraoio de Jesus Rios ........ 

Fardamento., .... : ....... , ·[Etapas, etc ..•. ,,, .. 
Enterro do um offieul. .... Eventuaes ••.••.•••. 

Officio n. Gü, do 23 do Maio . . . 
do !881. ........... ,, ..... L\ierlJeamontos para n on· 

Officio n. 7, de 18 de Abril 

for1~arias ...•• , ·••.· .... ·1 Hospi~aos ......... .. 
Promws do ''oluntarws ..•. ExorcJto ...•..•••.•. 
Transporte do tropa •.••... Eventuaes ..•.... ,. , 

Gaz consumido ......... ,. ,f Exercito .•.•. , ... . 

do :1.881. ............. , .... Consignação ............. . 

Officio n. 63, do i8 de flhrço 
de 1882 ............... , ... Gratilicaçã~ de premio do 

-voluntanos ..•..... ,, .•• 
:ManoeJ Pereira Gonçalves ..... 1 Sorgipo.,, ...... !O meio n. 4-6, de 23 dtl Agosto 

Jo :1.881. .• : ............... IDiii'Brença. do grati.fien!{ão.jPra!,l::tS dtl prot .... . 
JJr. Norberto José Dias Villas-

Boas c outros ............ .. Alugue} do uma casa para . 
hosp1tal. ................ jHosp<taes ....... , ... 

. .'JQsé Francisco da Si\ya. Braga 
e outros .................... I Alagôas ...... , .. ! Officio n. 36, do 26 do Março 

Ãnlonio Ulysses de Car-valho c 

<CQO:l~~~l51;i·~ ·p~i~~'n;b~·;~~~:::: I Pernambuco .... 

Francisco Pinto de Magalhães. 

.J'osé v..roncoslau Carneiro .••••. 1 • 

do 1881. ................. . Dietas fornoeidJs fts onfer· 
marias militares .••.••.. 

Passagens ....... ,, ... , .... JE;·cntuaes ..••...• ,, 
Officio n. 122, do 2 do Julho[ · 

do i88i ........... , .. , .... Transporte de tropa c co-

Offieio n, 20, do 29 de Ja-
modorias de embarque .. 

neil'o do 1881. .......... .. Dietas fornecidas ás enfer-
maria~ militares ....... , 

Soldo de 1.80 réis tomo rc· 
Hospitaes ••......•.• 

formado •• ,,, •••.••••.•• Classes inactivas. ,, • 

1869-!880 
1879-1.880 

18i7-i880 

1873-1879 
i8iG-i870 
:1.879-188'1 
1878-:1.880 

!879-:1.880 

1879-1880 

1878-!880 l 

i878-t87il 

i876-{877 
e 1878-:1.880 

:1.878-:1.880 

1879-1880 I 

!877-1878 1 
:1.876-1879 

-12sn135 
100,)000 

6~3;1241 

3:387671lü 
2:H7$482 
1:42~ii901) 

1.0:755,)078 

HO~OOO 

3HE345 

33$935 

92b3GS 

i:Oi0}:1H6 

854fil50 

i:382W~oo 

!:055$045 

!976100 
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NOMES PROVlNCIAS 
OFFICIOS 

DAS TllESOURARIAS E 
AVISOS 

PROVENIENCIAS DAS 
DESPEZAS 

VERBAS A 
QUE P~;RTE!\CIAM 

AS DESPEZAS 

Bcllarmino G. de Nogueira F a· 
ria ..•..•..........•.•..•... I Pernambuco, •.. !Officio n. 79, do 22 do Abril 

DiBias fornecidas ás onfor· 

Severiano Francisco do Nasci-
mento ..................... . 

Benadicto H.einaldo da Silva .. . 
Urbano Vicenttl Feneira ••.•.. 

J\ianoel Joaquim Alvos da Costa 

Frieldom Brothors •....•...... 

()s mesmos ................... . 
()~ mesmos .... , ••...••..•...• 
.Os mesmos ••...•.•..........• 

Francelino Vel!oso Barreto .••. 

Manoel Joaquim da Silva ..... 
Dl'. Francisco 'l'avare5 da Cu· 

nha e .Mello ................ . 

dlli88i. .•...•....•...•... 
marias militares •....••• IHospitaes ••••••.... 

Soldo do iDO réis ••. ,,,, •• Quadro do Exercito .• 
> 

Ofncio n. !58, de 22 de Agosto 
do ·1881 ....•.........••... 

Officio n, 23, do 25 do Janeiro 
Obras nos quartriis ........ I Obras militares ..... 

dB i882,,,,,,, .. , .... ,,.,. Dietas fornecidas ás onf~r-
marias militares .. , , , , .. I Ilospitaes •.•..••••.. 

OJUcio n, 89,'de :13 do Maio 
do 1881 ... , ....... ,,, ..... IGaz consumido nos ostabo· 

lecimontos militares .... lntcndoncia •.• , . , •. 
Hospitaos ........ , .. 
Exor~ito .•.. , .•.••.. 

Officio n. 8, do !7 de Fcv, 
do -1882 ..•...........•.... 

om~io n. 89, de i3 do Maio 
do Hi81., ...•...•••....... 

Hospitaos,, .••. ,, ,,, 

C,onsignação, , , , , , , • , , . , . ·i Exercito ........... . 
J:ardameuto ,,, , , .•••••.•• Fardamonto ••. , .••. 

Officio n. !58, de 22 dB Agosto 
do 1881. ......••••...•.••• i Vencimentos .............. /COfllO do Saudo.,, .. 
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1879-:1880 

!877-!878 
i877-i878 

!870-iSSO 

!878-iSiO I 

~877-!878 
1877-!878 
!877-1879 

1872-1873 

i878-:l879 
:l8í9-i8SO 

:1.878-1880 
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71)060 

3.'1:200 
1/)HO 

t541S675 

389&817 

378.~0[)0 
t.QS,~GOIJ 
6SiS3UO 

6741~100 

72,;000 
4·78743 

21108000 

"" "" 

i'; ... 
:;: 

" o 
~ o 

" " ~ 
'"' " 5l 
r 
> :; 
ê) 



Luir. Telifls da Cunha fa1l'cs e 
outros . , ................... IPar~h}ba ....... jOffieio n. 3, de 8 do Janeiro 

do 183L .. , ............... !Eflsla do bagagem .... . Eveutu::tcs •... , ,, , • • I 1877-1879 
José Francisco do :r'loura o 

outros ...•...........•••.••• Officio 11. 42, do 23 dl3 Abril 
dc1881. ........ , ......... !Dietas fornecidas ás enfer-

marias .................. IHos}Jitaos ........... l J8i9-1880 
Dr. Pedro Chermont du ?!IiM 

randa ...................... IPará ............ jOfficio n. :t::l8,do22di3Dc~. 

Semfim Forreira de Oliveira & 
Comp~, ........ , , , , ........ , 

Os mesmos o outt·os,,., ...•... 

Silva Aguiar & Comp, ..... , .. 
Antouio Pimonta do J\Iagalhãos. 
Joaquim da Costa Hego llion-

teiro .............. , ...... .. 

Companlüa do gaz ...... , ... ,, 

Manoel Domingos da Silva & 
Irmão., ....... , .....•.•..• , 

Godinl10 & Filho o outro ..... . 
Manoel P. GodinllO o outros .. . 
Scrafim José dll Almeida & 

Comp. e outros ............ .. 
Companhia do gaz ........• , .. . 
Manoel José da Costa e Sih·a 

ootüro ......... ." .......... . 
Theodoro Eornardes Rosa .....• 

M~r~~i~-~~. _FJ.'~:l~~~~~ .l\.1~~~-t~~~~-~' 
Companlua do gaz .......... .. 
Ferreira Filho & Olheira .... . 

Uo1881 .............. , ... . Reparos do uma casa que 
serviu dll onf()rmaria, ... !EvontuMs •.•..•. .••. 1 1877-1878 

Officio n. 79, do G do J u:l10 
do HlSL ......... , ........ !Tijolos ........... ,....... Obras, ....... ,...... 1877-1878 

Dietas fornecidas âs enfer-
marias ................. , [{ospitaos ......•• ,.. 1879-:1.880 

Mochilas, cinlUrõos, etc .... FaJ'dauumto .• , . . .• . 1879-1880 
Aluguol.do casa ...... , ... , En1ntuaes.. ...... .•. 187H-1880. 

Officio n. 31, deiS do :Março 
de 1881. .................. ISoldo ..................... IExercito ........... . 

Ollicio 11, 105, de 26 do Out. 
do 1880 ................ , .. Gar. consumido ............ Arsonaos ........... . 

:1878-1880 

1878-1879 

Medicamentos para as ou-
formarias ............... I Hospitaos •. , , , ••.. , • i8i3-187(j 

-iSíü-1878 
1877-1879 

Gaz consumido .• 
1.878-1879 

Exercito .. , •• , .•.•• ,[ :b77-i878 

l<'ardamonto .............. . 
Soldo, ......... , ....... , .• 

Class{ls inactivas .... 
Gaz consumido ....... , , .. ,Corpos o quarleis ••. 
Fornecimento do madeiras. Obras ...... , ...... .. 

!877-·1879 
1.878-1879 

!872-!879 
!878-1879 
1876-:1877 

2:17~~40:} 

2:8~7t558G 

4:000-fr.UOO 

135,~000 

i:GG;J'200 
iO: 298,~911-0 

7U0§000 

üOfiOOO 

591~674 

1:il9fi1ll8 
27:!fi866 

2::392§703 

1:0H!)898 
H3Ji57 

33:!d.0,~8W 
1:293íi270 
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H6b543 
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NO.MES PROVI!'i'CIAS 

Joaquim da Cunha Freire & 
Irmão .............. ,, •...•. I Ceará ..• , 

IIGnrique Luiz da Sih·a ....... . 

Dionysio de Sour.a Broxado 
Silva ............ -;-............ -I Piauhy, ...... . 

Apollinario Antonio da Silra e 
outros ................ , ..... ~Maranhão. 

Companhia das aguas rio S. Luiz 
Virgiuio Iúdoro rios Santos ... , 
Joaquim Ferreira de Souza Ja-

carandá ........•. ,, .•. , •.. , 
Companhia do N:wegação do 

l\laranllão .....•.. , .....•... 

Antonio Homem J,ouroiro Si-
queira ................. "',. 

OFFICIOS 
DAS THESOURARIAS E 

AVISOS 

PROVENIENCIAS DAS 
DESPEZAS 

OffioiO". 106, do 9 do n,.l 
do1880 ................... ]Fornocimenlo ........... .. 

Modicamontos para as ou-
formaria$ ......... , .... . 

Officio n. 83, do 2J do Dez. 
de 1881. .................. I Vantagens que lho com-

Officio n. !7, do 22 do Janeiro 
do 1881. ................. . 

potom ....•....•.••..••.. 

Vencimontos ....•....•••.. 
Agua para os hospitaos .•.. 
S1•ldo .•..•.•. , •..••..•..•• 

VERBAS A 
QUE PERTENCLUI 

AS DESPEZA8 

Evontuaes ..•.•.•... 

Hospitaes .•..•...... 

Evontuaes ••. , •.••.. 

Exercito .••..•.•..•• 
Hospitaos .......... . 
Classes inactivas .... . 

Gratific~ção, .............. ]Etapas, etc ...... , .•. 

A' iso da Guerra, de 16 de 
Setomllro de 1881. ....... [Transportes •••... , •.•.••.. IE;·ontuaes., ...... . 

Offic10 n. 274, do 26 de Out 
rto 188!. ..••.••••..••..•.. Concerto nos quartois ...... lüh1as •.••.••••..•.. 

00 
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1878 -i87G 

187g..:_1879 

1877-:1.878 

1878-1879 
1878-1879 
1.876-1878 

1879-1880 

1878-1879 I 

1.880-1881 I 
.1\lacllado Silva & Comp. o ou-

(ros ..........• , .••••...•.•.. Amazonas ....... !Officio n. 2, do 17 do Janeiro 

I de 1882 ..... , ........... ·!Dietas. fornecidas ás enfer-
manas., •.••• , ,, ••.. , ..• Hospitaes ••• , .•••.•• 1 ~.879-:1.88:1. 
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üs mesmos ................... . 
José Teixeira do Souza & Comp. 

O Ollti"OS •••. , ••••.•••••• ,. ,, 
1\tanocl Li no XaYiCI' do AmaraL 

l\Ianoel Francisco do Nasci· 
monto o ontl"os .. ,,, ...•... ,. 

Josó Teixeira de Souza & Comp. 
o outro ................. . 

Companhia do Amazonas ..... . 
Don10!rio Raymundo l\laria do 

OliYeil"a ................... . 
Fernando J,lsé dos Saulos Bar~ 

bo$a o outros ............. .. 

I 
Gono.ros p~ra os quartois ... 

Constgnaçocs ........... ,. 
Gratificação de criado ..•.. 

Exercito ........... . 

Corpos ospociaos ...• 
Corpos arrcgimonla· 

dos .....••.•..••. , 

Etapas, etc ............... Etapas, o te ........ . 

Roparos nos quartois ... , •. Obras .......... , •. , 

Transporto o rações ... , .•• EYentuacs •...•..•.. 

Dcspczas com ••ingens •. , .. 

DiYersas dospozas .•.•..... 

IJalacio do Rio do Janeiro om 25 do Agosto do :1.883,-Affonso Augusto Moreira Penna. 

:1.878-:1870 

1879-1880 

i87Q-~1880 

:1.879-1.880 

if\76-1877 
1879-iSSO 
1877-1878 

:1.878-1.879 

1877-1878 
i87D-t880 

'•8288 

UiO!)!JOJ 

1.14-5101; 
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~8 ACTOS DO PODER LEGISLATIVO 

LEI N. 3189- DE 25 DE AGOSTO DE 1883 

Abre ao Ministorio] dos Ncgoe[os da M_arinb.a o credito supplcmontar õo 
3l%:736$749 para aUendet· ás dospe:z;as das Vllrba;;- Munições nano5,
Fretes, ele,,- o -E-vonLuaos- do oxorcicio da1881-i882. 

D. Pedro li, por Graça de Deus e Unanime Acclamação 
dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do 
Brazil: Fazemos saber a todos os Nossos subditos que a 
Assemblêa Geral decretou e Nós Queremos a Lei seguinte: 

Art. 1. 0 E' abei·to ao Ministerio dos Negocias da Mar-inha 
para attender ás despezas do exercicio de 1881-1882, o 
credito supplementar de 324:736$749, a:strlbuido pelas se
guintes verbas : 
§ 25. Munições- navaes .•.•...... , .....•.... 174:567$501 

65:567{893 
84:601$355 

§ 28. Fretes, etc. , •.......•... , , •...•...... 
§ 29. Eventuaes ..•.•....•...•........•.•.. 

Art. 2, 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Mandamos, portanto, a to@as as autol'idade.s, a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum
pl'am,- e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nella 
se contóm. O Secretario de Estado do.J Negocias da Marlnha 
a faça imprimir, publicar e correr. 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Agosto de 1883, 62o da 
lndependencia e do Imperio. 

IMPERADOR, com rubric:t e guarda. 

Antonio de .-Umeida Oliveira. 

Carta de lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Manda 
executar a resolução da Assemblêa Geral Legislativa; que 
Houve por bem Sanccionar, abrindo ao Ministerio dos Nego
cios da Marinha o crerilito ·supplementH de 324:736$749 para 
attender ás despeza8 das verb~s -Munições navaes, Fre
tes, etc.- e- Eventuaes- do exercicio de 1881-1882. 

Para Vossa Magestade Imperial Ver. 

Alft·e lo Victor Thompsoii a fez. 

dhancel1aria-mór do Imperio.- Francisco Prisco dé Souza 
Paraizo. 

Transitou am 29 de Agosto de 1883.-Josd Ben.to da Cunkz 
Figueiredo Junior.-Registrada. 

Publicada na Secreta-ria de Estado dos N egocios da Ma .. 
rinh'l em 4 de Setembro de 1883.-Sabino Eloy Pessoa. 

<AAPd'~ 
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LEI N. 3190- D:;;J 25 DlG AGOSTO· DE ·1883 

Autoriz:J. o (;oyerno a p~g:::r u. <{lJ;n~lia. do 0:63ii,)182, provenie[ltO tt.c divi(l<!a 
de c~CI'ciclos findos. 

D: Pedro II, pm· GraçJ. de i")cus e Ummime Acclamação dos 
Povos, Iroperadol' Coustitacional e Defensor Perpetuo do Brazil: 
Fazemos s::tber a todos os 1>ros::;os subditos que a Asõembléa 
Ge.re.l de:~ratou o Nós Queremos a Lei seguinte: 

Art. 1: 0 O Ministro o Secretario de Estado dos Negoeios da 
1'vlari.nha fic,t ~mtorizado para m:J.ndar pagar as dividas de 
esercicios findos, na irnpo;:-tancia de 9:635$182, menciomdas 
nas rebçõe,=:: annGxas à present0 Lei. 

Art. 2. 0 Revogcuu-sa :1s disposições em contl"ario. 

Mandamos, portanto, a todrts as autoridades, a quem o co
nhecimento e exocuçJ:o da roferiJ.rt Lei pertencer, que ól., cum
pro,m, e façam cumprir e gua:rdal' tão inteiramente como nella 
Se contàm. O Secretario de Estndo dOs Negocias da M<trinha a 
faça .imprimir, pt~blicar o correr. 

Palacio do Rio de Jgneiro em 25 do Agosto de i883, 62·) 
da Indepondencia. o do Imperio. 

brPER.\DOR, com rubrica e g&arda. 

~·1ntonio de Al:meidct Oli'!Jeira. 

Carta ele lei, pela qnal Vossa ldagesta:l.e Imperial Manda. 
exocntar ""resolução da Assemblóa Geral Legislativa, qrie 
Houve por bom Sanccionar, autol'izando o Governo a pagnr a 
qumtia dé 0:6:~5~~182 provenionte do dividas de exereiciOs 
findos. 

Para Vossa Magestade Irnpel'ial Ver. 

Jo:=Jé Ivhria da Silva Leal a fez. 

Ch:mcellr,l'ia~mól' do Imperio.- Prancíscu Prisco de SoH~a 
P(W(ÚZO. 

Ti"ansitou em 2\J de Agosto de i883.-Josi Bento da C-unha 
F'i.gueiredo Junior".- Registrada. 

Publicada na Sectctari:1 de Es~ado dos Negocios da Ma6nha 
em 4 de Setembro de 1833.~- Sabino Eloy Pessoa. 

·1 
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LEI N. 3191 - DE 25 DE AGOSTO DE 1883 

Fixa a forr;a naval para o oxercieio finaneeire de 188~·:1.8&~. 

D. Pedro Il, por Graça de Deus e Unanirne Acclamação dof; 
Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil: 
Fazemos saber a todos os Nossos subditos que a Assembléa 
Geral decretou e Nós Queremos a seguinte Lei : 

Art. 1. 0 A força naval activa para o anuo financeiro de 
1884.-1885 constará : 

§ 1. 0 Dos officiaes da Arma.da e das classes annexas que fôr 
preciso embarcar nos navios de guerra e nos transportes, con
forme suas lotações, e dos estados-maiores das esC! uadras e 
divisões navaes. 

§ 2. 0 Em circumstancias ordinarias de 3.300 praças de pret 
do corpo de imperiaes marinheiros, comprehendidas as com
panhias de foguistas; de 104 praças da companhia d•_' impe~ 
riaes marinheiros de Mato Grosso e das do batalhão naval, das 
quaes p()derão ser embarcadas 2.800 e, em circumstancias 
extraordinarias, de 6.000 praças destes corpos e de mari~ 
nhagem. 

As companhias de aprendizes marinheiros constarão de !.500 
praças. 

Art. 2. o O batalhão naval constara -:-de oito companhias com 
o completo de 600 praçaS. 

Art. 3. 0 Aa praças de pret voluntarias, quando- forem es
cusas por conclusão de tempo de serviço, t0rão direito a um 
-prazo de terras de 108.900 metros quadrados nas colonias do
Estado. 

Art. 4. 0. Para -preencher a força decretada, proceder-se-ha na 
fórma da Lei n. 2556 de 26 de Setembro de 1874, ficando o Go
verno autorizado a conceder o premio de 400$ aos voluntarios e 
500$ aos engajados, e, em circumstancias ·e:xtraordinarias, a 
contratar nacionaes e estrangeiro;;;. 

Art. 5. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe

cimento e execução da referid_a Lei pertencer, que a cumpram, 
e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nella se con~ 
tém. O Secretario de 'Estado dos Negocias da Marinha a faça 
imprimir, publicar e correr. 

Palacio do Rio de Janeiro aos ·25 do mez de Agosto de 1883, 
62o da lndepen_dencia e do Imperio. 

IMPERADOR, com rubrica e guarda. 

Antonio de Almeida Oli'l)eira. 
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Carta de lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Manda 
executar o decreto da Assembléa Geral, que Houve por bem 
Sanccionar, para regular a força naval no exercicio finan
ceiro de i884-i885. 

Para Vossa Magestade Imperial Ver. 

Alfredo Victor Thompson a fez. 

Cbancellaria-mór do Imperio.-Francisco Prisco de Sou:;a 
Paraizo. 

Transitou em 29 de Agosto de 1883.-Jose' Bento da 'Cunha 
Figueiredo Junior.- Re~istrada. . 

Publicada na Secretarra de Estado dos N egoctos da Ma
rinha em 4 de Setembro d0 1883.-Sabino Eloy Pessoa. 

DECRETO N. 3192- DE 25 DE AGOSTO DE 1883 

Abre ao Governo, polo ilfinistorio da Justi!,Ja, um crotlito supplomontar da 
quantia do 26!J:333$27i) para as dospozas com as Yorbas-.Tnstíça de ia 
instancia- Casa de Datenção e Asy!o do i11ondigos......: Corpo 1\H!itar do Policia 
-Guarda Urbana-Ajudas do eusto- Conducção do ]H'OSOs- o- Presídio 
de Fernando de Noronha, do oxereieio de JSS0-1881. 

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

Art. 1. 0 Além das despezas autorizadas pela Lei n. 2940, de 
31 de Outubro de 1879, que deu orçamento para o exercício de 
1880-1881, é aberto ao Governo pGlo Minis teria dos Negocias da 
Justiça um credito supplementar de 269:333$270, que serà 
Rpplicado ás despezas ·com as seguintes verbas: 
Justiça de f a. inst:lncia .................... _... 90:874$484 
Casa de Detenção e Asylo de Mendigos.......... 10:062$987 
Corpo Militar de Policia. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 49:934$570 
Guarda Urbana............................... 6i:2i7$412 
Ajudas de custo ...... - ..... -................. 11:600;ii;OOO 
Conducção de presos de justiça ............ -.... . . 5:643$817 
Presídio de Fernando de Noronha .......... _ ... _ 40:000$000 

Art. 2.° FiCam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Prisco de Souza Pn.raizo, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos N egocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e f1ça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
25 de Agosto de 1883, 62° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisc/J P-risco de Souza Parai.::; o. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Francisco Prisco de Souza 
Paraizo. 

Transitou em 31 de Agosto de 1883.- Jose Bento ela Cunha 
Figueif'edo Junio1·. 
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DECRETO N. 3193 -DE 25 DE AGOSTO DE '1883 

Abre ao Covurno, pelo lllinistorio da Justiça, um credito supplomoutar da 
(jUantia de 133:iH6;~-ôl::l l)~tra as despezas eom as verbas -Juntas Com
mcreiaes- Despczas secretas da Policia- Casa do Detenção e Asylo do 
i\Icndigos- Corpo Mil i lar do Policia- Guarda Urbaf'.a- o- Ajudas de 
custo, do cxcrcicio de -1881-iSS~. 

Hei por bem Sanccionar e Mand&r quo SG exocut'.~ a I-\eso
lução seguinte da Assembléa Geral : 

Art. 1. 0 Além das despezas autorizadas pela Lei n. 3017 de 
5 de Nqvcmbro de 1880, (1ue deu orçamento para o ex:ercicio 
de 1881-1832, é aberto ao Governo, pelo Ministerio dos 
Negocias da Justi_ça, o credito supplem.entar de 133:546$6'13, 
que sera applicado ás despezas com as seguintes verbas: 

Juntas Comme1·citl.es ........... , .•.....•.•... 
Despezas secretsts da Policia ............... . 
Casa de Detenção e Asylo de Mendigos .....•.. 
Corpo Militar de Policia .............•....... 
Guarda Urbana ....•..... , ...•.......••...... 
l'!.jndas ile cul!lto .... _· ........................ . 

2:346$800 
9:598$000 
7:765~545 
8:994$249 
24:742~019 
80:100$000 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Prisco (lo Souza Pu.raizo, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Esta_io dos Negocias da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 25 de Ago.:lto de '1883, 62o da Independencia e 
do Imperio. 

Com a l'ubrica de Sua :Magestade o Imverador. 

Fr-ancisco Prisco de Souza Panlizo. 

Chancella1·ia-mór do Imperio. -Francisco Prisco de SM!;;a 
PaTai:w. 

T1·ansitou em 31 de Agosto ele -1883.- JosrJ Bento da Cunha 
Figuei;·e,Jo h~nioJ". 

DECRETO N. 3194- DE 1 DE SE'l'EMBHO Dl!i 1883 

Au~oriza. ·o Governo a conceder ao Do~embargador da llola~:ão do Recife, 
Conselheiro Alexandre Pinto Lobfio, um alJno de liconça, com o rcspettivo 
ordenado, para tmtar do sua sand() ()ndo ltl(l conyicr. 

Hei ]JOr l.Jam Sa:.ccionar e Mandat· que se es:e~ute a Resoluç,ão 
segui.nte da .AssemblGa Geral : 

Art. 1. 0 E' o Governo autorizado a concader ao Conselheiro 
Alexandre Pinto Lobão, Des0mbaegaclor da Relação do Recife, 
um anno do licença com o respectivo ot·denado, para tratar elo 
sua saud<; onde lhe com-ier. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições om contrario. 
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Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Mou Conselho, 
Ministro e Secretaóo de Estado C!os Negocias da Justiça, 
assim o tenha entendido e taça executar. Palac>.io do Rio de 
.Janeiro em 1 de Setembro de 1883~ 62° da lndependencia e 
do Imperio. 

'Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

F1·ancisco P1·isco de Sotv:;n Paraizo. 

Chan ~ellaria-mür do Impurio.-Prancisco P1·isco de Sot~za 
Pm·ai::o. 

Tramitou em 4 de Setemln•o do 1883,- JosJ Bento da 
Cnnha Figw+,·edo .1tmio1·. 

DECRETO N. 3195- DE 1 DE SETEMBRO DE 1883 

.\uloein o Governo a concodcr aü Juiz de Direito tia comana do S. João 
tb B~trra, nn, Província do Rio (\o Janeiro, Dacharcl Amplülophio notclho 
Frcüo do Carv<.:lho, um anno tio licença, com o rnspor.IJYo ordom.clo, 
para tratar tlo sua ~audc onde lho convier. 

Hei pol' bem Sanccionar e Mandar que se execute a Resolução 
::;cg-uinte da Assembiéa Geral: 

Art. Lo Fica o Gove-rno autorizado para conceder ao Juiz 
de Direito da comarca de S. João da Barn, na Provincia do 
Rio d0 Janeiro, Amphilophio Botdho F1·eire de Carvalho, um 
anno de licença, com o respectivo ordenado, para tL•ata1• de sua 
saude onde lhe convier. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça oxecLltar. Pabeio do Rio de Jctneiro 
em 1 de Setembro de 1883, 62o da Independencia e do-Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Prisco de Souza Pfü'aizo. 

Chancellaria·mór do lmpet•io.- Francisco Prt"sco de Sou::a 
Pamizo. 

Transitou em 4 ele Setembro de 1883.- JosJ Bento da 
Cttn!ta Figueiredo Junior. 
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DECRETO N. 3196- DE 1 DE SETEMBRO DE 1883 

Autoriza o Governo a conceder um anuo de licença, com o respectivo orde· 
.nado, ao Juiz rlo Diroito da comarca da Amargosa, na Provincia da 
Bahia, Manoel Caotano do Oliveira Passos, para tratar de sua saude 
onde lhe convior. 

Hei pot• bem Sanccionar e Mandar que se execute a Re
solução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. Lo E' autorizado o Governo a conceder ao Juiz de Di
i•eito da comarca da Ama.rgosa, na Província da Bahia, Manoel 
Caetano de Oliveira Passos, um anuo de licença, com o respe
ctivo ordenado, para tratar de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 1 de Setembro de 1883,62° da Independencia e·do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Ma.gestade o Imperador. 

Francisco Prisco de Souza Paraizo. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Francisco Prisco de Souza 
Paraizo. 

Transitou em 4 de Setembro de 1883.- Josd Bento ela 
Curth:a, Fi_qtteiredo Junior. 

LEI N. 3197- DE 1 DE SETEMBRO DE 1883 

Abre ao Ministct•io dos Negocios da .Marinha o credito supplementar de 
538:820$"287 para aLteodcr ás despoza~ da~ verbas - Arsonacs- a -
Obras- do oxerci~io do -1881-1.882. 

D. Pedro li, por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil: 
Fazemos &abe~· a todos os Nossos subditos que a As~embléa 
Geral decretou e Nós Queremos a Lei seguinte : 

Al't .. f. o E' aberto ao Ministerio dos Negocios da Marinha, 
para attender ás despezas do.e-s:ercicio de 1881-1882, o credito 
supplement~:r de 538:82.0$287, distribuído pelas sE:grrintes 
vo:fbas : 

§ 1.0 Arsenaes .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . 384:876$477 
§ 2.0 Obras............................... j53:94:J$810 
Art. 2 .. 0 Revogam-se as disposiçõe::? em contrario, 
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Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a 
cumpram, e a façam cumprir e guardar tão inteiramente como 
nella se contém. O Secretario de Estado dos Negocias da 
Marinha a faça imprimir, publicar.e correr. 

Palacio do Rio de Janeiro em 1 de Setembro de 1883, 62o da 
lndependencia e do Imperio. ~ 

IMPERADOR, com rubrica e guarda. 

Antonio de Almeida Oli'!Jeira. 

Carta de lei, pela qual Vossa Magestaçle Imperial Manda 
executar a resolução da Assemhléa Geral que Houve por 
bem Sanccionar, abrindo ao Ministerio dos Negocias da 
Marinha o credito supplementar de 538:820$287 para 
attender. ás despezas das verb;l.S- Arsenaes- e- Obras, 
do exercicio de 1881·1882. 

Para Vossa Magestade Imperial Ver. 

Guilherme Frederico Martins a fez. 

Chanceilar1a-mór do Imperio.- Francisco Prisco de Souza 
Paraizo. 

Transitou .em 25 de Setembro de 1883.-Josd Bento da 
Cunha Figueiredo Junior. 

Publicada na Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha 
em 25 de Setembro de 1883.- Sabino Eloy Pessoa. 

LEI N. 3198- DE 1 DE SETEMBRO DE 1883 

Fixa as forças de terra para o anno finaneairo de :1.884~1885~ 

D. Pedro II, por Graça de Deus e Unanime Accla
roação dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brazil : Fazemos saber a todos os Nossos sub~ 
ditos .que a Assembléa Geral decretou e Nós Queremos a 
Lei seguinte : 

Art. f. o As forças de terra para o anuo :financeiro de 1884-
1885 constarão : 

§ 1.o Dos officiaes das di:fferentes classes do quadro do 
Exercito. 

§ 2. 0 De 13.500 praças de pret em circumstancias ordina
rias e de 30.000 em circumstancias extraordinarias. 

Estas- forças serão completadas na fórma da Lei n. 2556 de 
26 de Setembro de 1874. 

§ 3. 0 Das companhias de aprendizes artilheii"os, não ex
cedendo de 400 praças, das duas companhias de apreildizes 
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militaras creadas na:iJ Peovincias de ~finas Gerae:-.: e Goyaz, 
com o pessoal qrie lhc.s fui marcado~ e do coepo de alumnos da 
Escoh 1Elitar da Cór~o e chts com];LUlhias de alumnos da E3cola 
1-Iilitar da Provincia. do Rio GJ·ande do Sul, até 400 praças. 

Art. 2. 0 O premio par·:t os vo!untac·ios será d.:; 400() o para 
os engajCtdos de 500:~, pago em tres prec~tr:.çõe:;, sendo o dos se
gundos proporcional ao tempo pelo qual de noYO se engajarem, 
nos t':n'.mos cio :u·t. 2° d::t Lei n. 2623 de 3 da Setembro de 1875. 

§ Lo Os volunta1·ios vercebs~·ão, emquanto fororn pr"~ças 
de pret, mais uma gratificação igunl á metade do soldo rle 
p1·lmeilra pr<.~.,ça, conforme a arma em que servü·0m; os enga-. 
jad.os perceberão mais uma gt•atificação igual ao soldo de pri
mei!.'.~~ praça, 0 tr1,mbm~1 segundo a arma Gm que senirnm. 

§ ~. 0 Quando fm·em escusos elo sec·viço se lhes concederri 
nas colonias do Estado um prazo de tcn·as de 108.90:) metms 
ql1adrados. 

§ 3.o A importancia da contt·ibuiçclo pccuniaria, de que 
trata o art. 1°. § 1°, n. 7, da Lei do 25 de Setembro de 187-1, 
sera de 1:000';)000. 

ArL 3. 0 O Governo fica autorizado a rever o Regulamento 
ch Escola Militar do Rio Grande do Sul, de conformidade com 
0 Decreto n. 8205 de 30 de Julho do 18!:·-;t, sm.u angmento de 
despoza. 

Ar~, 4. o Ficam revogadas as disposições um contrario. 

Mandamo.s, poetanto, a todaB as aut.oridades, a quem o 
conhecimento e exccuçê:o da referid:1 Lel pertencer, quG a 
CL1mpram, c façcnn cumprir c guardar tão inteirallwnte 
como nolb. se contém. O Secrabi'io de Estado dos Negocias 
da GuerJ'a a faça cmnprir, publicar c correr. 

Dada !10 Palacio do Rio de Janeil;o em o Jo do mez de Se-· 
tembro d0 1883, 62° da Indepondoncia e do ImperiJ. 

LHPEH.ADOrr. com rubrica e guarda. 

Affonso ~1ugHsto JJim·eira Penna. 

Carta do lei9 pela qual Vosf'la Magestade Imperial Man·.la 
e:::s::ecubt· o decreto dfh Assemblóa Geral qu.e Houve por bem 
Sanccionrli·. fixando as forças de torra p&r:1. o a uno financeiro 
de 18~,1-1885. · 

Paes.. Vor_;sa l\1agestade Impel"ial Ver. 

Adolpho Poreil·a d~ Motta a f~"z. 

Chancollaria-móe do 
Sou.:, a Parai.:, o. , 

Impeeio.~ FI·ancisco Prisco de 

Transitou em 5 de Setembro de 1883,- J osd Bento (la 
C·nnha .Figueiredo Junior.- Registrada. 

Publicada na SocrotaTia do Estado dos Negocias da Gnel'ra 
em ~' de Setembro de 1883.- O Dir.~ctor, Francisco lv.Ianoel 
das Chagas.· 



.AGTOS DO PODER LEGISI.ATIVO 57 

LEI N. 3·199 -.DE 1 DE SETEMBRO DE 1883 

AuLoi·iza o i\Jbistro e Secretario de Estatlo dos Ne;;ocios tla Fazenda a pagar 
JiYidas p::la vorlm- Excrcieios .fintlos ~ da Lei de orçamento para os 
(lxtlreicios de 183::1 • 1883 o iSSJ. 1ssr,. 

D. Pe.·lro li. por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos 
Povos, Impara.dm· Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil: 
Fazemos saber a todos os Nossos subiitoB que a Assembléa 
Gel'al decretou e Nós Q11eremos a Lei seguinte : 

Art. i, o E' autorizado o Ministro e s~cretario de Estado dos 
Negocias da Fazenda a pagar pela verba - Exercicios :findos
da Lei de orçamento, para os ex.ercicios de 1882 - 1883 e 
1883 - 1884~ as seguintes dividas: de 27:666$664 das dotações 
para alimentos que, nos termos dos árts. 4il e 5o da Lei n. 151 
de 28 de Ago.sto de 1840, compete a Suas Altezas os Páncipes 
.do Geão-Pará, D. Luiz e D. Antonio, desde as datas de seus 
nascimentos atê t1ue foram aque1las dotações contempladas nr.s 
respectivas leis de orçamento, e bem assim 162:174~838 aos 
diversos credores, cujos nomes constam da t•elação junta·, po1· 
.o;erviço3 prestados ao Minislerio do Imperio, as quaes foram 
r·cconhecidas e acham-se jã liquidadas ; e de 400:000$ proye
nientes de serviços que se r·eferem a verba - Soccorros pu
blicas e melhoramento do estado s0.nitario -no exercicio ele 
1S81 -1882. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Mandamos, portanto, a todas as autoridades, 11 quem o 

conhecimento e execução da refe-ridCl. Lei pertencer, que a 
cumpram, e faç·am.cumprir· e guardar tão inteiramente como 
nella se contêm. O Secr•etario de Estado dos Negocieis da 
~azenda a faça cumprir, publicar e corl'er. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro em 1 dG Setembro_ de 1883, 
62° da Independeneia e do Impct·io. 

hrPEP.J..norr, com rubrica o gu,wda-. 

La/'ayette Rodrigt~es Per·eira. 

Carta de lei, pela qual Vossa Magestalle Imperial Manda 
executar o decreto da Assembléa Geral, que Houve por bern 
Sanccionar, autorizando ao Ministro o Sect•etaeio de Estado dos 
Negocio.~ da Fazenda a pagar· dividas pela Yel'ba- E:x:ercitios 
findos- da Lei do orçamento para os exercicios de 1882-1883 
o -1883-1884. 

Pa,ra Vossa Magestade Imperial Ver. 

Cb.ancellaria-mór do Imperio.-Frctncisco Prisco de Sott.::a 
Pm·ai::,o. 

Tr0.nsitou em 6 de Setembro de 1883.- Jose Be1tto da 
Cunha Figueir·edo hHHor. 

Pnblicada na Secretaria de EstaJo dos Negocias da Fazenda 
em 10 de Se~embro de 1883.- Josd Severiano da Rocha. -
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DECRETO N. 3200 -DE 6 DE SETEMBRO DE 1883 

Autoriza o Governo a contar, pat•a a jubilação do Professor do latim do 
Imperial GoUcgio de Podro li, Dr, Lucindo Peroira dos Passos, o tempo em 
que sor-viu como Prof6ssor publico daquolla materia na Provincia. de Minas 
Gera os. 

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

Art. Lo E' autorizado o Governo a contar, para a jubilação 
do Professor de latim do Imperial Collegio de Pedro II, 
Dr. Lucindo Pereira dos Passos, o tempo que se verificai' do 
seu exereicio como ProfessO!' publico de latim na Provincia 
de Minas Geraes. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Franeisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocias do lmperio, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 6 de 
Setembro de 1883, 62o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Antunes MacieZ. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Francisco Prisco de Souza 
Paraizo. 

Transitou em 12 de Setembro de 1883.- Josi Bento da 
Cunha Figueiredo Junior.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio 
em 13 de Setembro de 1883.- O Director da za. Directoria, 
Dr. Joaquim Pinto Netto· M~achado. 

DECRETO N. 3201 - DE 6 DE SETEMBRO DE 1883 

Declara dever ser executada a resolução da Assemblóa Legislativa da 
Provincia do S. Paulo, Cllevaudo a 21) anuo~ o prazo da garantia de juros 
do 7 %, coneedida pola Lei da mo~ma Assombléa Jl. 45 do 6 do Abril 
de 1.872. 

Hei por bem Sanccionar. e Mandar que .se execute a se
guinte Resolução da Assemblãa Geral : 

Al'tigo unico. A r0solução da Assembléa Legislativa da 
Provincia de S. Pa.:Llo, votada e. publicada de conformidade 
com os arts. 15 e 19 do Acto AdJicional á Constit11ição do Im-. 
perio, elevando a 20 annos o pra;.:o da garantia de juros de 
7 oj0 , concedida. pela Lei da mesma Assemblóa., n. 45 de 6 de 
Abril de 1872, deve ser executada. 



/':TOS DO PODER LEGISLATIVO 59 

Francisco Antunes Maciel, 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 6 
de Setembro de 1883, ô2o da lndepenàencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Antunes Jl1 aciel. 

Chancellaria-rnór do Imperio.- Ft·ancisco Pt·isco de Souza 
Paraizo. 

Transitou em 6 de Setembro de 1883.- José Bento da Cunha 
Fiqueiredo Junior.- Registrado. 

ilublicad) na 1a Directol'ia da Secretaria de Estado dos 
Nngocios do Imperio em 10 de Setembro· de 1883.- O Director1 

Jf anoel Jesuino Ferreira. 

DECRETO N. 3202- DE 15 DE SETEMBRO DE 1883 

Autoríza o Governo a mandar matricular na Faculdade de Direito do Reeifo 
o estudante Eduardo Alfredo de Oliveira. 

Hei por . bem Sanccionar e Mandar que se execute a se
guinte Resolução da Assembléa G0ral : 

Art. f.o E' o Governo autorizado para mandai" admittir á 
mati"icula na Faculdade de Direito do Recife o estudante 
Eduardo Alfredo de Oliveira, que se .acha habilitado com todos 
os pr-eparatorios exigidos por lei. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Francisr,o Antunes Maciel, do Meu Conselho, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocias do Impei"io, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de' Janeiro em 15 
Q.e Setembro de 1883, 62o da Independencia e do Imperio~ 

Com a rubi"ica de Sua Magestade o Impei"ador. 

Francisco .:lntunes Maciel. 

Chancellaria-mór do Iinperio.- F-rancisco Prisco de Souza 
Pamizo. 

Transitou em 18 de Setembro de '1883.- Josi Bento da 
Cunha Fiotteiredo Junior.- Registrado. 

Publicado na Secretari.a de Estado dos Negocias do Impel"io 
em 18 de Setembro de 1883.- O Directoi" da 2a DirectOI"ia~ 
DI". Joaquim Pinto Netto Machado. 

o.AAP.:f.'J'i.:f'\:.Af' 
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DECRETO N. 3.Z03 -DE 15 DE SE'l'Ei\IBB.O DE _188:3 

Autoriza o Govemo para mantl.u admilLir i matricula ua E~cola tle 1\hrinha, 
e a cxamo das mat()rias do pl'illl~il'o anuo da mesma Escola, no cononto 
anuo, o cstutlaute· João l''rancisco dos Rds .Ttmio1·, mostrando-se antes 
habilitado em m:üh:Hnalic:ts, na fórm:t da legisiaçfto Yigenlc. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar :1uc S"J execute a s·,;guinte 
Resolução dr., Assembléa Geral : 

Art. Lo E' autorizado o Governo para mandar aélmittir ú 
matricula 1la Escola ele· Maúnha, (' a examo das ma terias do 
pr.ime-iro anuo rla mesma Escola, no corr8nte anuo, o estu:lante 
Joito Francisco dos Reis Junior, mostranrlo-so antes habilita• lo 
mnmv.thematicas, na fórma ela legidação vigente. 

Art. 2.° Ficam revogalas as dis-posições em contrario. 

Antonio de Almcid::t Oliveira, do Meu Conselho, Ministro '' 
Secrctm•io de Estado dos Negocias da Marinha, assim o tenha 
entendido o faça ex8(mtar. Palacio do Rio de Janeiro em "15 ,~e 
S:_)t8mlJro rlrl 1883, G2o da Indepenclencia o do Imperio~ 

Com a rubrica de Sua Magestaéle o Imperador. 

Antonio de Almeida Oliveim. 

Chaneellaria-mór do Imp:;rio.- Frnncisco P1"isco ele Sou:;a 
Paraizo. 

Transitou em 19 de S2tembro de 1883.- Josd Bento da 
Cunha Fi[Jtteiredo Jttnior.- Registrado. , 

Publicarlo na Secretaria. de Estf!.do rlos Negocies da l\1arinha 
rm 20 elo Sro.t~mbro d'; 1883.---- Sabino Eloy Pe;;soa. 

DECRETO N. 3204- DE 15 DE SETEl\IBRO DE 1883 

Anl.ori7.a o Go,·erno a concellar ao Baeharel Aatonio :los!} diJ StJU>:a F1·eitas, 
.Jnh tio Direito da comarca do Alto lLapicurú, nJ. Proünoia do ilfaranhãl>, 
um anno de licença com o respectivo onlonado, para Lratar do sua saud.o. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a Resolução 
seguinte clSt. Assembléa Gm·al : 

Artigo unico. E' autorizado o Govemo a conceder ao 
Bacharel Antonio José de Souza Freitas, Juiz de Direito da 
comarca do Alto ltapicurU, na Provincia do Maranhão, um 
anuo de licença, com o respectivo ordenado, para tratar de sul'! 
saude onde lhe convim•; revogadas as disposições em contral'io. 
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Francisco Prisco de Souza P~. raizo. do Meu Conselho, :Minis
tro c Secretar~o de Estado dos NegÜcios da. Justiça, assim o 
tenha entendido e faz;a executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 15 de Setembro de 1883> 62° da Irrdependcncia e do Imperio. 

Com a l'nbrica de Sua J\Iagestade o 1Inpera·1or. 

F'>·ancisco Prisco de SoH:.m Pm·ai::;o. 

Chancellat'ia-mór do Imporia,-- Francisco Prisco de So-u::; a 
Parai:; o. 

Transitou em 20 de Setembro de 1883.- Jose Beí~to da Cunha 
Figneiredo Jw·dor. 

DECRETO N. 3205- DE 15 DE SETEMBRO DE 1883 

Anloriza o Governo aer.nearter ao Dr. Albino Gonplves Meira de \'ascunccllos, 
Lr.nto snbstitnto .la Faculdade de Direito do Hccifa, um anno de licença, 
com u respectivo o;·da:Jatlo, p.-:;·a tratar de sua :;ande. 

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

Artigo unico. O Governo é autorizado a conceder ao 
Dr. Albino Gonçalves :Meira de Vasconcellos, Lente substituto 
d:1 Faculdade de Direito do Recife, um anuo de licença, coi:n o 
respectivo orden~clo, :para tratar do sua saude gnde lhe convier; 
revogadas as disvosiçôos em contrario. 

Francisco Antune.:;; 1\'Iaciel, do Meu Conselho, 1Enistro e 
Sr.'eretario de Estado eles Negocias do Imperio, :o.ssim o tenha 
r:mtoudido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 15 de 
Setembro de 1883, 6'2° da Indcpendencia c do Imperio. 

Com a l'ubrica de Sua lVIagestade o Imperador. 

F1•ancisco Jintunes ..:liaciel. 

Chanct>llal'ià-mór do lmp·Jt•io.- .FJ·.ancisco r·risco de Sou.za 
Paraizo. 

Transitou em 21 de Setembro de 1883.- JosrJ Bent·o da 
Cunlw Figueiredo J ttnio•···- Registrado. 

Publicado na Secl'etaria de Estado dos Negocias do Imporia 
em 22 de Setembro de 1883.- O Director da 2a Dircctoria, 
Dr. J oaqHim Pinto J.Y cU o M achaclo. 
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DECRETO N. 3206- DE 22 DE SETEMBRO DE 1883 

Autoriza o Governo a coneeder ao 1° Escripturario da AUandaga da Pcr•nam
buco, Francisco do Castro Nunes, um anno do licença, com o rospectivo 
ordenado. 

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

Art. i. o Fica o Governo autorizado a conceder a Francisco 
de Castro Nunes, f o Escriptural'io da Alfandega de Pernambuco, 
um anuo (_:e licença, com o respectivo ordenado, para tratar de 
sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Lafayette Rodrigues Pereira, Conselheiro de Estado, Senador 

do Imperio, Presidente do Conselho de Ministro~, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidcmte do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Setembro de 
1883, 62° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lafayette Rodrigues Pereira. 

DECRETO N. 3207- DE 22 DE SETE~IBRO :bE 1.883 

Autoriza o Governo a mandar atlmittir á matricula na Escola da~ :Marinha 
no proximo anno de i884, qualquer que seja o numero de alumnos habilita
dos polo Collegio Naval, o tlstudanto Eduardo Miranda da Silva, provando 
antes ter prestado os exames exigidos para a referida matricula. 

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

Art. 1.0 E' autorizado o Governo a mandar admittir á matri
cula na Escola de Marinha, no proximo anno de 1884, qualquer 
qúe seja o numero de nlumnos habilitados pelo Collegio Naval, 
o estudante EduarJo Miranda da Silva, provando antes ter 
prestado os exames exigidos para a referida matricula .. 

Art. 2,o Ficam revogadas as disposições em contrario. 



ACTOS DO PODER LEGISLATIVO 63 

Antonio de Almeida Oliveira, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Marinha, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 22 de 
Setembro de 1883, 62° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

A~tonio de .. Almeida OliveiTa. 

Chancellaria mó r do Imperio.- Francisco Prisco de Souza 
Paraizo. 

TransLtou em 26 de Setembro de 1883.- Josd Bento da 
Cunha Figueiredo Junior . ....:. Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha 
em 29 de Setembro de 1883.-Sabino Eloy Pessoa. 

DECRETO N. 3208 -DE 22 DE SETEMBRO DE 1883 

Autoriza o Governo a mandar admittir, no fim do corrente anno leet.ivo, 
a exame das matorias do /~o anuo da Escola i\filitar da Côrte, o !o Tcll(mte 
do ao bat(>lhão de artilharia, addido ao de engenheiros, Antonio .Maria 
do Albuquerque O'Connoll Jorsey. 

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

Art. Lo E' autorizado o Governo a mandar admittir, no fim 
do corrente anno lectivo, a exame das matérias do 4o anuo 
da Escola Militar da Côrte, o 1° Tenente do 3° batalhão de 
artilharia, addido ao de engenheiros, Antonio Maria de Al
buquerque O'Connell Jersey, visto ter cursado com aproveita-
1nento, em 1880, o referido 4° anno. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Antonio Joaquim Rodrigues Junior, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Guerra, assim o 
tenha entendido e expeça os despachos necessarios. Palacio 
do Rio de Janeiro em 22 de Setembro de 1883, 62o da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Antonio Joaquim Rodrigues Junior. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Francisco Prisco de Souza 
Paraizo. 

Transitou ern 27 de Setembro de 1883.-Josê Bento dct 
Cunha Figueiredo Junior.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra 
em 27 de Setembro de 1883.- O Director, Francisco Manoel 
das Chagas. 
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Autoriza o GOI'Orr<O a mandar admitlir a exumo !lo lim Uo- anno o a cmllinaar 
em sons estudos da Eôeob l\Iilitat' do IUo Grr,tHlB do Sul, UispBnsado o 
excesso de idade, o Torrente do 1° batalilâo tlll infantMi<l H:cnriquc Afi"onso 
de Araujo MaecUo. 

Hei por bem Sanccionar e 1vbndar que se execute a seguin~c 
Resolução da Assembléa Geral : 

Art. 1. 0 E' autorizado o Governo a mandar v.dmittir a exame 
de fim de anno e a continun.r em seus estudos da Esc"ola Militar 
do Rio Gr~mde do Sul, dispensado o excesso de idade, o TC
nente do 1o batalhão do infantaria Henrique Aftünso de i1.rau,jo 
Macedo. 

Art. 2.° Ficn.m revogadas as disposições em contrario. 

Antonio Joaquim Rodrigues Junior, do Meu Conselho, Mi
nistt·o e Secretario d1~ Estado dos Neg·ocios da Gue-rra, assim o 
tclih<~. entendido e expeça os despachos necessarios. Palaeio 
do Rio de .Taneiro em 22 de Se~embro de 1883, 6<zo da 1nde_pcn
dencia c do Imperio. 

Com a rLlbrica de Sua Magestade o Impm•atlOl'. 

Anto:nio .Joaq_Him Rodrigues hv;úor. 

Chancellal'ia-mót• do linperio. -Francisco P}·~isco de Sou:..:a 
Pami:::o. 

Transitou em 27 de Setembt•o de 1883. -.J osd BerUo dn 
CHnha Figt~ciredo Junior.- Registrado. 

Publica:lo na Secretaria de Estado dos Ne,Q"oeios da Guerru. 
em 27 do Setembro de -1883.- O Director, Fru,nci::;co -~_[ anoel 
das Chagas. 

DECRETO N. 3210 --DE 22 DI'] SillTEl'.IBP,O DE 1883 

AIJrc ao Governo, pelo 3,linisLcrio dos Negot:ios tia AgrieuHum, Commorcio 
e Obras Publie:ts, croilite~s sup[JlcmontCtrcs, pa~·:t. sc;·em appJiu11dos ~i vorh~t 

- Illumin<J.ção puJJ\iea- t\o.'l oxcrcicios de· i88~-H)83 c 1883-188~-. 

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

Art. f. o São abertos ao Governo, polo Ministcrio do,c: Nagoeios 
du. Agl'icultura, Commel'cio e Obras Publicas, os seguinte::> cee~ 
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ditos supplementare_s, para serem applicados à verba - Illumi · 
nação publica: 

Do 105:284$615, no exet'cicio de 1882-1883. 
De 123:243$682, no exercicio do 1883-1884. 
Art. 2.o A despeza autorizada no art. 1o será feita por meio àe 

op81·ações de credito. 
Art. 3. 0 O contrato on contratos qu0 o Governo celebrar para. 

a illuminação a gaz desta Côrte, de conformidade com as bases 
estabelecidas no art. 7° § 2° da Lei n. 3141 de 30 de Outubro 
de 1882, serão submettidos á approvação do Poder Legislativo, 
podendo ser postos provisoriamente em execução, si assim fór 
conveniente. 

Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Affonso Augusto 1vforeira Penna, do l\1eu Conselho, Ministro 

e Secretario de Estado dos Nogocios da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe .. 
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Setembro de 1883~ 
62° da- Indepondoncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso A ugttsto M~-oreira Penna. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Francisco Prisco de Souza 
Paraizo. 

Transitou em 26 de Setembro de 1883,- Jose Bento da 
Cunha Figueiredo Junior. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias da Agri .. 
cultura, Commercio e Obras .Publicas em 27 de Setembro 
de 1883.- Pr·ancisco Leopoldino de Gusmito Lobo. 

bECRETQ N. 3211- DE 22 DE SETEMBRO DE 1883 

Abm ao Governo croditos para Bstudos da ferro•via do .i\bdci'ra e Mamoré; 
r.IJSLcio da. de Paulo Afr'ouso; Bsgoto da cidade; Corroio Gora!. 

Hei pot· bem S:anccionar e_ Mandar que.se execute a se
guinte Resolução du. A8sembi8a Geral : 

Art. 1. 0 São concedidos ao Ministel'io dos Negocies da Agri_ .. 
cultura, Commercio e Obras Publicas os seguintes creditas : 

Do 150:000$000, para n. continuação Jos estudos da ferro .. via 
do Madeira e 1\Iamot·é, durante o exerci cio de 1883-1884; 

De 226:000$000, pat·a o custeio d:t ferro~via. de Paulo 
Aifürisa, no exercicio de 1882-1883; 

l'úDEfi L.l::G!5LA'J.'IYO 1883, 5 
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De 28J:000$000, para o custeio da mesma estrada no exer ... 
cicio de 1883-12:84. 

DJ 67:115$000, F!'a os serviços nccrescidos aos previstos 
na verba - Esgoto da cid:.>.de- exercício de 1883-1884; 

De 60:488$300,. supplemento á verba- Correio Geral- do 
actual exercício, para acquisição de carros destinados ao ser
viço do Correio ambulante, bem como para elevação do Correio 
do Amazonas, a qual poderá o Governo decretar, da 5a. para-a 
sa. classe. 

Art. 2,(1 O Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Fazenda é autorizado a fazer as operações de credito necessarias 
para o pagamento das dcspezas ora autorizadas. 

,§ 1. 0 As sobras dos creditas concedidos para estudos da 
ferro-via do Madeira e Mam01•é poderão ser applicadas ao actual 
e ao futuro cxerei.cio. 

Art. 3. 0 São revogadas as disposições em contrario. 
Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministl'O 

e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, ComR 
met·cio e Obras Publica'3, assim o tenha entendido e faça exe~ 
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Setembro de 1883, 
62o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Attgusto Moreira Penna. 

Chancellaria-mM elo Imperio.- Francisco Prisco de Sotua. 
Paraizo. 

Transitou em 26 de Setembro de 1883.- Jose Bento da 
0Hnha Figueiredo !tmior. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias da Agri~ 
cultura, Commercio e Obras Publicas em 27 de Setembro de 
1883.- Francisco Leopoldino de Gusmao Lobo. 

LEI No 3212 -DE 22 DE SETEMBRO DE 1883 

Abro ao i\Hnist3rio dos Neg0eios do Imporio um eredito supplomontar de 
92:032J)'f.38 á verba-- Obras- do oxoreicio do 1882-18:'3, 

D. Pedro II, por Graça ele Deus e Unanime Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional e Defensot• Perpetuo do Brazil: 
Fazemos sab3J' a todos os Nossos subditos que a Assembléa 
Geral decl'etou e Nós Queremos a Lei seguinte: 

Art. Lo E' aberto ao Ministerio dos Negocias do lmperio 
tnn credito supplementar de 92:032$438 a verba - Obras ....... do 
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exerc1c10 de 1882-1883, afim de occorre1• ao pagamento das 
Jespezas fe-itas com obras de accrescentamento nos edificios do 
S_enado e da Escola Polytechnica e de asseio e decoração no da 
Camara dos Deputados. 

Ar~. 2.o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Mandamo3, portanto, a todas as autoridadea, a qu0m o conhe4 

cimento e execução da referida Lei pertencer, que a cumpram, 
e façam cumprir e gua!'dar tão inteü·ament<~ como nella se 
contém. O Secretario dJ Estado dos Negocias do Imperio a faça 
imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Setembro de 
1883, 62o da Independencia e do Impeeio. 

hrPERADOR, com rubrica e gual'da. 

Francisco Ant,unes Maciel. 

Carta de lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Mandll, 
executar o decreto da Assembléa Geral, que Houve por bem 
Sanccionar, abrindo ao Ministerio dos Negocies c~o Imperio 
um credito supplementar de 92:032$438 á verba- Obras
do exercicio de 1882-1883. 

Para Vossa 1\fagestade Imperial Ver. 

Pedro Guedes de Carvalho a fez. 

Chancellaria4mór do Imperio.- Francisco PTisco de Souza 
Paraizo. 

Transitou em 26 de Setembro de 1883. -Jose Bento da 
Cunha Figuei1·edo htnior. -Registrada, 

Publicada nesta dat:1 na Secretaria de Estado dos Negocias 
do Imperio. - 3a Directoria da mesma Secl'etaria em 26 de 
Setembro de 1883. -O Director interino! J.Y. 1llidosi. 

d"\.:PP.!A:f\.A:A:/":1' 

LEI N. 3213- DE 22 DE SETEMBRO DE 1883 

Concedo ao ~linisterio dos Negocios do lmperio diversos crr:ditos snpplo
mentarr:s afin:; do oeeorrer ao pagamr:nto do d!lspezas de algumas verbas 
do oxercicio do i882.:J.883 o ao das da vorba- Melhoramento do estado 
sanitario-- do do 1883-188L 

D. Pedro li, pm• Graça de Deus e Unanime Acclarnação dos 
Povos, Imperador Constitucional e Defensor PerpetuO do 
Brazil: Fazemos saber a todos os Nossos subditos que a 
Assembléa Geral decretou e Nós Queremos a Lei seguinte: 

Art. 1.0 São concedidos ao Ministerio dos Negocias do 
lmperio creditas supplementares na somma de 561:314$889, 
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sendo 398:858$225, afim de occorrel· ao pagamento de despezas 
do exerci cio de 1882-1883, a saber: 36:880$020 a verba
Subsidio dos Senadores,- ôi :472$390 â verba - Sub.'>idio dos 
Deputados,- 32:827$858. á verba-- Secretaria do Senado,-
55:429$273 á verba - Secretaria da Camara do.'3 Deputados,-
80:251$664 á verba- Prosidencias de provincia, - 132:007$016 
á verba- Melhoramento do estado sanitario, e -162:446$664 
a esta ultima verba, para despezas do excrcicio de 1883-1884. 

Art. 2,° Fieam revogadas as disposições em contrario. 
Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe

cimento e execução da referida Lei pertencer, que a cumpram, 
e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nella se 
contém. O Secretario de Estado dos Negocias do Imperio a 
faça imprimir·, publicar e correr. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Setembro de 
1883, 62° da lnd6pendencia e do Imperio. 

IMPERADOR, com rubrica e guarda. 

Francisco Antunes Maciel. 

Carta de lei, pela qual Vossa Magestadc Imperial Manda 
executar o decreto da Assembléa Geral, que Houve por bem 
Sanccionar, concedendo ao l'viinisterio dos Negocias do Impe
rio diversos creditos supplemontares, afim de occorrer ao 
pagamento de despezas de algumas verbas do exel'cicio de 
1882-1883 e ao das da verba --I\-lelhoramento do estado 
sanitario- do de 1883-1881. 

Para Vossa I\Iagestade Imperial Ver. 

José Ribeiro Sarmento Junior a fez. 

Chancellaria~mór do Imperio.- Fl'ancisco PTisco de Souza 
Paraizo. 

Transitou em 26 de ·setembro dé 1883.- JosrJ Bento da 
Cunha Figt~eiredo Junior.-Registrada. 

Publicada nesta data na Secretaria de Estado dos Negocias 
do Imperio.- 3a Directoria da mesma Secretaria em 26 de 
Setembro de 1883.- O Direc_tor interino, N. JYliclosi. 
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LEI N. 3214 - DE 22 DE SETEMBRO DE i883 

Eleva no exercido de 1883-1884 a 33:000j o credito do :1.8:000jl concedido 
ao Ministürio dos Negocias do Imperio para oceorrDr ás despBzas com 
o soniço de mediÇão e tombamento do te nas destinadas ao patrimonio dotal 
de Suas Altl.l~as a Princoza Imperial Sra. D. habol e Seu Augusto Esposo. 

D. Pedro II, por Graça do Deus e Unanime Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do B1·azil: 
Fazemos saber a todos os Nossos subdi_tos que a Assembléa 
Geral decretou e Nós Queremos a Lei seguinte : 

Art. 1.° Fica elevado no ex:ercicio de 1883-1884 a 33:000$ 
o credito de 18:000$ concedido ao Ministerio dos Negocias do 
Imperio para occorrer as de"spezas com o serviço de medição e 
tombamento do terras destinadas ao patrimonio dotal de Suas 
Altezas a Princeza Imperial Sra. D. Izabel e Seu Augusto 
Esposo, e a qua se refere o art. 11 da Lei n. 314! de 30 da 
Outubro de 1882. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe

cimento e êxecução da reJerida Lei pertencer, que a cumpram, 
e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nella se con
tém. O Secretario de Estado dos Negocias do Imperio a faça 
imp!'imir, publicar e correr. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Setembro de 
1883, 62° da Iudependencia a do Impe-rio. 

hiPEUADOR, com rubrica e guarda. 

Francisco Antw~es J.1{ acie"t. 

Cai'ta do lei, pela qual Vossa l\Iagestada Imperial Manda 
executar o decl'eto da Assembléa Geral, que Houve por bam 
Sanccionar) elevando no axarcicio de 1883-1884 a 33:000{$ 
o credito de 18:000$ concedido ao Ministario dos Negocias do 
lmperio prra occorrer ás de.spezas com o-serviço do medi
ção e tomb::tmento de torràS destinadas ao patrimonio dotal 
de Suas Altezas a Prince:z;a Imperial Sra. D. Izabel e Seu 
Augusto Esposo. 

Para Vossa Ma.gestado Imperial Ver, 

José Ribeü·o Sarmento J uniol' a fez. 

Chancellaria.-mór do Imperio ....... F}·ancisco Prisco de Souza 
Paraizo. 

Transitou em 26 de Setembro dê 1883.- Josd Bento da 
Cwtha Figueiredo Junior.- Registrada. 

Publicada nesta data na Secretaria de Estado dos Negocias do 
lmperio.- 3a Directoria da mesma Secretaria em 26 de Se tem,.. 
bro de 1883.- O Director intariuo, N~ l!{idosi. 

~~ 
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DECRETo N. 3215- DE 22 DE SETEMBRO DE !883 

Autoriza o Governo a conceder ao Dr. Joaquim Pinto Netto Machado, Director 
da jaa Diractoria da Secretaria do Imperlo, nm anno de licença com 
ordenado. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a seguinte 
Resolução da. ._1\ssemblêa Geral : 

Artigo unira. O Governo é autorizado a conceder ao Dr. Joa~ 
quim Pinto Netto Machado, Dil.'ector da za. Directoria. da Secre
taria do Imperio, um anuo de licença com o respectivo 
ordenado, para tratar de sua saude onde lhe convier ; revo
gadas as disposições em contrario. 

Francisco Antunes 1\hciel, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias do Imperio, ássim o tenha 
entendido c faça e:s::ecutar. P:'!-lacio do Rio 9.e Janeiro em 22 
de Setembro de 1883, 62° rla lndepcndenci:;~. c do Imperio, 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Francisco Antunes 111 aciel. 

Chancellaria·mór do Imperio.-F.,·ancisco Prisco de Souza 
Paraizo-. 

Transitou em 27 de Setembro de 1883.- Jose BeJtto da 
Cunha Figuâredo Junior.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio 
em 27 de Setembro de 1883.- Servindo de Director da za Di .. 
rectoria, BaldHino Jose Coelho. 

DECRETO N. 32!6- DE 22 DE SETEMBRO DE 1883 

Autoriza o Governo a mandar admHtir Manoel do Freitas Paranhos a oxamo 
-vago das malcl'ias do 5o anno dQ euno das Faculdades do Djreito, 

Hei por bem Sancciona-r e. Mandar que se execute a se
guinte Resolução da Asiilembléa Geral : 

Art. Lo E' autorizado o. Governo para mandar admittir a 
exame das ma terias tio 5o anuo de sciencias sociaes e jurídicas 
exame que será vago, si não tiver- frequentado o respectiv~ 
curso, o alurnno Manoel de Freitas Paranhos, depois de 
approvado nas do 4° anuo, que frequenta na Faculdade de 
S. Paulo. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
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Francisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça e:s:ecutar, Palacio do Rio de Janeiro 
em 22 de Setembro de 1883, 62° da Independencia e do 
Imperio. 

Com a l'ubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Antunes 1YI aciel. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Francisco Prisco de Souza 
Paraiza.. 

Transitou em 27 de Setembro de 1883.- José Bento da 
Ctmha Figueiredo Junior.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio 
em 28 de Setembro de 1883.- O Director da 2a. Directoria, 
Dr. Joaquim Pinto Netto .Machado. 

DECRETO N. 3217- DE 22 DE SETEMBRO DE 1883 

Autoriza o Goyerno a. mau !lar matrieular na Faeuldade do DirClito do Roeifa 
o estudante José Gomes Villar. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a se~ 
guinte Resolução da Assembléa Gera1 : 

Art. f. o E' autorizado o Governo para mandar admittir, desde 
já, á matricula do f o anuo da Faculdade de Direito do Recife o 
estudante José G-omes Villat•, 

Art. 2. ° Ficam revogadas as disposi(lões em contrario. 
Francisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha en~ 
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 22 de 
Setembro de 1883, 62o da lndependencia e do Império, 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Ant-unes Maciel. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Francisco Prisco de Souza 
Paraizo. 

Transitou em 27 de Setembro de 1883.- Josd Bento da 
Cunha Figueiredo Jimior.- Registrado. 

Publtcado na Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio 
em 28 de Setembro de 1883.- O Director da za. Directoria. 
Dr. Joaquim Pinto Netto J.Y!achado. 

AAA!VoA/'<fl 
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DECRETO N. 3218- DE 22 DE SETEMBRO DE 1883 

Autoriz<J. o Governo a mandar matricular 11m qualqnor daa Fal 'lidados dQ 
Imporio o estudanto Carlos Peixoto do Mello :Filho. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a sets \Únte 
Resolução da AssemblGa. Geral : 

Art. 1. 0 E' autorizado o Governo para mandar matricu.hr 
em qualquer das Faculdades do Imperio o estudante Cat·l.-,s 
Peixoto de Mello Filho, dispensada a idade legal. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Antp.nes Maciel, do Meu Conselho, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocias do lmperio, assim o tenha 
en.teudido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 22 
de Setembro de 1883, 62o da Jndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Antunes MacieL 

ChanceUal'ia-mór do Imperio.-Francisco Prisco de Sou::;a 
Paraizo. 

Transitou em 27 de Setembro do 1883.- JosJ Bento -da 
Cunha Figueiredo Junio·r.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Es.~ado dos Negocias do Imperio 
eni 28 de Setembro de 1883.- O Director· da za. Directoria, 
- Dl·. Joaquim Pinto Netto 1VIachado 

DECRETO N. 321B- DE 22 DE SETEMBRO DE 1883 

Autoriza o Governo a mandar admittie o os~ndante Jos6 do Xoroz :í. matricula 
na Faculdade do Direi Lo do llocifl3, 

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

Art. f. o E' o Governo autorizado para mandar admitth· ã 
matricula na Faculdade de Direito do Recife o estudante José 
de Xerez, que se acha. habilitado em todos. os preparatorios 
exigidos por lei. 

Art. 2. 0 Revogam-se as dispOsições em oontrario. 
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Francisco Antunes Maciel, dO Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocio~ do I~perio, a~sim o tGnha 
entendido e faça executar. Palacw do ~lO de Jane1r9 em 22 de 
Setembro de 1883, 62° da IndependenCia e do Imperw. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Antunes MacieZ. 

Chancellaria~mór do Impario.-- F1·ancisco Prisco de Souza 
Paraizo. 

Transitou em 27 dG Setembro de 1883.-JosrJ Bento da Cunha 
Figuei·rcdo J ·wnior.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio 
em 28 de Selembro de 1883.-:-- O Director da za. Directoria, 
Dr. Joaquim Pinto Netto J.11achado. 

d'\d'1:.AP~ 

DECRETO N .. 3220- DE 22 DE SETE;:..IBRO DE 1883 

Autoriza o Governo a mandar adrnHtir o estudanto Thumaz de Lomos 
Duarto á matrieula na Faculdade do Diroito do Roeifo. 

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

Art. 1.0 E' autorizado o Governo para mandar admittir, 
desde jé_, á matricula do 1° anno da Faculdade de Direito do 
Recife o estudante Thomaz de Lemos Duarte. 

Art. 2.o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, Ministro e Se~ 

cretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça execut~r. Pala cio do Rio de Janeiro em 22 de 
Setembro de 1883, 62° da Indepeudencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Antunes Maciel. 

Chancellaria~môr do Imperio.- Francisco P1isco de Souza 
Paraizo. 

Trallsitou em 27 do Setembro de 1883.- Josd Bento da 
Cunha Figt~eiredo Jum'or.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio 
em 28de Setembro de 1883.- O Director da za. Directoria, 
Dr. Joaquim PintoJ.Vr;tto Machado. 
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DECRETO N. 3221- DE 22 DE SETEMBRO DE 188_3 

Autoriza o Go,·erno a conceder ao Desembargador da Relação da Côrte, 
João Sertbrio, um anno do lieença com o respectivo ol'rlcnado, _pam 
tratar do sua saude. 

Hei por bem Sanccionar e Manda-r que se execute a Re
solução seguinte da Assembléa Geral : 

Art. f.o E' autorizado o Governo a concedel' ao Desembar
gador da Relação da Côrte, João SertOL·io, um anno de licença, 
com o respectivo ordenado, para tratal' de sua saude onde 
lhe convier. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrario. 
Fnmcisco Prisco de Souza Parz.izo, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos I.iegocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palaci.o do Rio de Janeiro 
em 22 de Setembro de 1883, 62° da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperadoi', 

Francisco Prisco de Souza Paraizo. 

ChancElllaria-mór do Imperio.- Francisco Prisco de Souza 
Paraizo. 

Transitou em 27 de Setembro de 1883.- Josi Bento da 
Cunha Figueiredo JHnior. 

DECRETO N. 3222- DE 22 DE SETEMBRO DE 1883 

Autoriza o Governo a coneodor ao Bacharel José Thomé da Silva, Juiz do 
Direíto da eomarea do Ipú, Provincia do Coará, um anno do licença, com 
o respectivo ordenado, para tratar do sua saude. 

Hei por bem Sanccionar e l\Jandar que se execu~e a Re~ 
solução seguinte da Assembléa Geral:. 

Artigo unico. E' 'autorizado o Governo a conceder ao 
Bacharel José Thomé da Silva, Juiz de Direito da comarca do 
!pU, Provincia do Ceará, um anno de licença, com o respe
ctivo ordenado, pat•a tratar de sua saude onde lhe convier; 
revogadas as disposições em contrario. 



ACTOS DO PODER LEGISLATIVO 71i 

Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi~ 
nistro e Secretario do Estado dos Negocies da Justiça, assim 
0 tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 22 de Setembro de 1883, 62° da lndepeudencia o do Im~ 
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Prisco de Souza Pm·aizo. 

Chancellaria-mór do lmperio. -Frctncisco Prisco de S QUZ'ct 

Paraizo. 
Transitou em 27 de Setembro de 1883.- J o sê Bento da 

Cunha Figueh·edo Junior. 

DECRETO N. 3223 -DE 22 DE SETEMBRO DE 1883 

Autoriza o GoYorno a conceder ao Desombarg::dor da P..clação do Pernambuco, 
Victorino do Rago 'foscano Barroto, um anno de liconça, com ordenado, 
para tratar do sua saudo. 

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

At't. Lo E'' autorizatlo o Governo a conceder ao Desem
bargador da Relação de Pernambuco, Victorino do Rego Toscano 
Barreto, um anno de licença, com ordenado, para tratar de sua 
saude onde lhe convier. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Feancisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi .. 

nistro e Secretario de Ef>tado dos Negocies da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 22 de Setembro do 1883, 62° da Independencia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua 1\fagostade o Imperador. 

Fmncisco Pt•isco de Sot~za Paraizo. 

Chancellaria-mór do Imperio.-Francisco Prisco ele Souza 
Pamizo. 

Transitou om 27 de Setembro de 1883,_.Jos8 Ben~o da 
Cunha Figueiredo Junio'J.'-
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DECRETO N. 3224 ~ DE 29 DE SETEMBRO DE 1883 

Releva da proscdp!,lão om quo incorreu o !lX-Almoxarifo do Arsenal do Guerra 
da Côrto, Firmino Jorge da Rocha, afim de :Pode_r receber yr.mcimtmtos quo 
por lei lho competem. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a se .. 
guinte Resolução da Assombléa Geral: 

Art. 1.° Fica relevado da p"rescripção em que incorreu o ex~ 
Almox:arife do Arsenal de Guerra da Côrte, Firmino Jorge da 
Rocha, afim de que pos,;a receber os vencimentos_ q_ue por lei 
lhe competem, a contar de 15 de Setembro de 18oD a 27 de 
Junho de_ 1866; sendo autorizado o Ministro da Fazen.da 
a fazer o pagamento desses vencimentos pela verba - Exerci
cios findos. 

Art. 2. 0 Revogam~se as disposições em contrario. 
Lafayette Rodrigues Pereira, Conselheiro de Estado, Sena~ 

dor do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Setem
bro de 1883, ô2o dà lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lafayette Rodrigues Pereira. 

Chancellaria-mór do Imperio.- Francisco Prisco de Souza 
Paraizo. 

TransitoU em 5 de Outubro de l883.-:- JosJ Bento da 
Cunha Figueiredo Junior. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias da Fazenda 
em 8 de Outubro de 1883. - JosrJ Severiano da Rocha. 

----<>-·-· 
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