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L- FAZENDA.- Em 3 tln .Jarwlro de 1870.- D:i pro
vimento a um recurso inlerpr'~to de d•~cis:i.o da 
Alfandega de Pcrnamhnm, sohn; cJ;!,;siJieat:iio de 
tecido .•.....•.........•..........................• 

2.- FAZENOA.-Em 3 de .Tancim de i8i6.- Nega 
·provimento a um rccnrso sohrc apprehcnsão de mer-
cadorias, feita pela Alfandcga do Porto All'grc..... 2 

3.- AGIUCULTURA.- Em 3 de Janeiro tln iR76.-
1\lantern a prefercncia do trar;ado da estrada de fer-
ro do Rio Vertle pelo Passa-Quatrn......... .• . .. .. 3 

4..-AGRICULTURA.-Em ~de Janeiro de !876.
Ao Secretario da Legação Imperial do Brazil rm 
Londres, nrro pódr, continuara ser abonada a gratifl
car,;1o annual pelo exanw tll! papeis P- contas das 
estradas de ferro garantidas pelo Estado.......... 3 

5.-AGIUCULTURA.- Em !1 de Janeiro de !876.-Não 
póde ser mantida a gratificação que pcrcc!Jia o Se
cretario da Legação Imperial do Brazil Prn Londres, 
devendo entcndnr-se com as companhias dn estra
das dr, ferro para que o exame eompJ,~inl'nt~r tlr! 
suas contas seja feito pela Delegacia •lo Thcsouro 
Nacional.......................................... r, 

6.-AGRICULTIJRA.- Em l) de J:1nciro rL3 1RiG.
Approva o adiantamflnto mandado f::zcr á compa
nhia da via fcrrca rle !l;~ tu rité, e esta bel em rc:;-ra 
para o pagam cato dos juros a fi ~ .- _ esma 

7 ~~~~~;~~\:~ ·Ê~; ·;;· :~~· j;. ·é,.'· ~:~Q11if8ll -~~:->~, 
que tendo o Juiz t],; Dir~JI9",;-~l presidir ao t_~r~1~~ '· 
de":e. passar a presitknr'f{ tl:."-t1unh rnvis,JI'a ao sen 
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/~ IN IJICJJ: DAS 

I'AGSo 
N. 8. -JUSTWA .-Em tJ de hneiro de filio.- Sohrr uma 

ordt~lll de haúeas-t'OI'fJitS expcrlirla por lrle.~ramina.. 6 
N. 9.--F.\ZE:'\DA.-!·:rn ;; dt~ Jan,•iro de 1-'76.-ln<~rfere 

a rcclan•a•.·:i o de um 2. o Colll'rrrnlr da A I frrnd t•c;a do 
He1:iJ'r, _ so!Jre pagantrnto dr s,•llo"',!p 7 ':, d0 sna 
nom,•açao......................................... 8 

N. fO.- JlTSTIÇ.\.-Em 7 do J,1!Jcirn rle 18iG.-· flrrl:tr:t 
os casos, em qne cornprtr a11 l'rc.o;idrntP de Provitl-
cia nomear Sl'rrl'lariu llltrrino da n,•lat;:1o. .. . . ... S 

N. H.-GU!':IHL\.-Etn 7 i!r Janriro dr f8iô.- Approva 
as decisc>cs dadas peJa Pn•sid••nr·ia da l'r11vincia da 
llallia a diversas mnsulta,; do .JuL1 de Tlirrilo da 
comarca de Santo A1naro, I'Pialivainr!lt,1 aos 
traiJalltos da n•spedtra Junta revisora........... · ~l 

N. !2.-AI;HlCULTl'HA.-E!n 7 de Jan,•iro do 1876.
Ao Pn•sidrnte do ~lara:ilttio, elrvando os vrnrintl'll
tos do Escripturario da ll<'parti1·:lo i!leuntiJida do 
"~n·i1;n rla conscrya,;:lu do purt'i................. !O 

N. 13.-FAZENI!A.-Ern R dr .J:rnriro de fRi6.- S:d1re a 
r:rr~r;:lo de urna Agr•n1·ia da C:li q Ei'llllO!ll;ca c Mon-
te de SOCCOIT<I, 11:1 ('Ídadl' r]n ~Ja,:allf~........ ...... H 

N. H.-AGniC!cLTPBA.- Ettl R rir' .T:rnriro d<' 1R7G.- C:m
~idrra lirres, salvo o rrr·rtrso do ~1rl. i!l iln Hro~·u
lantcnlo do f. o ilP I!I'ZPrtrllro "" 1871. os e:;r~r·:t vos 
matrieul:l(los dPpois d·~ P\pirnd" o prazo lrgal p•rr 
n:1o estar proyarJo qtw a f:llta rlc Inatrieula om 
tempo opportnno lii'OI·ir•ra de nllpa do agculn liseal. H 

N. l.5.-MAHINIIA.-Aviso rlc fO de Janeiro de 1876.-Dá 
provirlrneias relatiY:llllrntc aos ohjcctos inntPis do 
que trata o RcgulameHlo n. o 4:ltH de Hí do l\laio de 
!869............................................... l.~ 

N. tG.-AGR!CULTURA.-Em f() de Jawiro df' 1H7G.
Manda matril:ular um escravo, enja cseriptnra de 
compra lavrada 110 drn1rso do segundo pr:t7o rnD.r
cado no art. fG do Hrgulamento rio 1. 0 rir~ Dezt~IIl
hro rl•~ 1871 n:1o contóm a-; rleclaraç<>Ps exigidas no 
art. 4i> do HH'.S!tro rPgnbmcHto, devendo cnlen
der-sc a disposiç:1o droste artigo em rclaç:Io a ou· 
tros prazos da matricul:t........ ..... .. . .. .. . .... 13 

N. l.7.- AGRICULT!:RA.- Em l.2 de .Janriro dr l.R76.
Estabrlree rrgras para o transporte graluito nos 
carros das em prezas tle rarri~ de f,~rmdesta ciii:J<le Hí 

N. l.8.-JUSTIÇA.-Em !2 dr Ianeiro de !876.-0s livros 
dos Ollicines rio H~:gi•tro firral das Hypothecas es
tão comprehenrlidos na regra do art. 22 do Hegi-
mcnto de Custas.................................. l.6 

N. l.9.-Jl'STJÇA.-Em l.3 de Janeiro rlc f8i6.-fiosolvs 
duvidas sohre"o autn rle infracr:1o de posturas mu
nicipacs, instaur:u;:lo do pror<'ssD, r:obrança da mul
ta, uumero de tcstcmunlt:~s em tacs processos, e 
defes:t do infractor em Juizo..................... i7 

N. 20.-JUSTIÇ"I. -Em 1:! rir J:n1riro de 1876. -llesolve 
duvidas sohrc os sub, ta hcl<'r:irnrntos das procura
ções, cmolurnrnto drritlo por taes actos e intelli
gencia do art. !08 do Rcgimrnfn de Custas quanto 
ás intimaçõrs de despachos jntliriaes... ..... ..... f8 



N. 21.-GUERnA.-Em f3 de .J[tneiro de 1876.-UrcJ[tm 
que o Juiz de Dirl'ilrl dr•vr• prrsidir a Jllnta rr·visnr[t 
d~ prdr•rcncia a ,;en·ir rir~ Auditor cnt um consr•lllo 

,. 
,) 

PAGS, 

(113 frllt!l'l':l ...•.••....... o . .•• o ....••..•..• o. o...... l t) 

N. 22.-:\GRICULTiíi\A.-EIII t:i rlr• .lan,.ir·r rlr: lSíli.
A[lpi"IIV:l a lnl:u:;1:) ll rs r·,rrro:; :liJI'I'l"s da Clll[rrr:za 
Calo,<;cras l'.: 1\ra:t>s................................ 20 

N. 23.-~1.11\ll\IL\.-Arisn rir• t.·; rl<' hlll'irn rl·· li-i/ri.-llr·
cl:rra q ur rlr\'r' m srr r'\r'ill i ,f as rl11s t·r•spr•r·l i \'OS r"rpns 
DS ~;·açt31fllr,crmrlrntturi:ISrllt nuisrlr• 11111 pmr:l',;so, 
til·rrr'lll d.o <'llHI!II"ir pcu1:.; ri!' pri·,rt•J r'Ulll lralralho, 
p.Jr leiiJilO rJrt•' r•xror•rl:t a ''··is :11111rrs........ •. ..... :!O 

:'>. :?~.-FAZI·~'ill.\.-EIII Li d·• .J:mriro rir: lR/H.-ACil·-
r~rtlar dro 2:3 dc Untnlrl'll dr 1875 11:111 nllr.•ron as tlr: ü 
dr• MaitJ tln 18:i9 I' 10 tlrJ .lurtlto de 1Rri2...... .. . . . •.• 21 

N. 2:i.-F.\ZE:'<IIlA.-1:1n 17 rlr J,1111Jiro rl<' t•mL-Sulrrc 
ecrlirLlo dr <''iCI"t:iGitl tl 1s Jnrzrs de Dil'l'iln ...••.•..• 

!'I. 2li. -Alill!CITLTlJHA .-l·:ur 18 de J:llll'il'll r! r 1871\.- Os 
YP!l<'illll'lllo.c. d11s Ell.'il'llitr•irus Fisr':tl's das Clttp1't'Z.1S 
rli: r·arris rlc fctTO dPsla cidadP potlr•tn ser rr)CIIilli
do . .s ao Tltesnttru ,\:H'irrn:ll em trintcsfn·s Y<'IH'idos 
Oll :tdi:tnl:lli•IS, CIJIÜI!l"!l!l) :tpi'Olii'L'I' ÜS !lll].stiiiiS 
C!Hprrz~s ...........•......•...•.........•...•.•..• 

"i. 27.-JlJ:-iTIÇ.\.-EIIt 19 de .lanr•iro rir 187G.-I·:Irrolu
mr:nlos drvirlo . .s :t<lS Taliclli:l''' pelas c.sr·.ripluras, 
quando as partes silo repre>cntatlas pur proeu1·adur. 

l'i. 28.-JL;snc:A.-Em 21 rlc J:m ira rlc IS7G.-Deci:Ha 
que a :tllllr'\::tÇ~ln rlr: oJlil'io de juslir~a pDr nroto da As
SCIJJIJI6a l'roviiH:ial ri c\-,) ser r1xcenÍ:ul.t dr•<de lo.~o . 

."\'. 29.-FAZEZ';Il.\.-l·:ln 21 rl1• Jtneiro rlc !S7G.-Nr:ga pru-
virncnlo a um recurso S11lrre illlfl<lsto pessoal ..... 

:'í. 30.-F.\ZENDA.-E n 22 de Janciw r]1• HI7G. -l\'1•ga 
[l 0\'i!llt'lltn ~ lllll 1"1'1'\li'SO ilti<'l"flOSlrl de tft)ri:.;:io d:t 
Tltcsorlrar-ia da B,tftia. SII!JI'C r·.fassilit·a,::ltl tk p:1pr:l. 

N. 31.-FAZEl\'U.\ .-E111 2'1 de J:11ll)i n' r!<' l>l7G.-I'Ir•g:t pro
vinlelllo a 11111 n;eursrJ srdrre mulla rle dir<'itns 
CJJI tlu!Jro. imp•1sla p •la Alfandega de Pr•rnantlnreo, 
Clll run tlespaclw d1; papel p:1ra r•tnlirullro ........ . 

N. :12.-FAZEN!l.\.-Em 2'• tle J:ml•iro rlc 1N71i.-llá pl·o
Villt<'rrto a um r0eur-o Sll[m• ~la..s.silir·:rr::ío de liYros 
i1nprcssos para a vrrilicat::T•l dr~ pa..s..s:1getl-; I tos c:r !'!'OS 
denominados IJOnr!s .....•••• , ••••••••••••••••••.•• 

21 

22 

23 

2í 

213 

213 
N, 33.-AGHICULTt:HA.-Em2:J de .Tanr•iro rl<' 1R76.

AppmYa os planos c typ11 da rsl:rr::lo h•rrniHal tia 
r, traria de ferro de S. Pa1Ilo e fli11 dr• h!lt~iru . . • 27 

N. ::~ .- .II:STICA.-Em 26 tln Janeiro t111 1R7ü.- N:lo 
pórlr o Prontotor Puhlico advogar crn r:ansa crime, 
ainrl:llJIW lwnv~'s..sc totnatlo o patrodni,ltl~'lla a11les 
de oxercnr o cargo ................................ . 

N. 35.-FAZENilA. -Em 211 ri c Janeiro rle IR7ô .-Dccl:1ra 
qnal o vencilncn~o._tll~~~~~ eutprr•g:rrlo tia 
Thcsonraria tia B~;~t.tt;lJI!~;o. ~~111 <111" ser
viu interina~e'r:\ ~~~~!f(MCH~Icf,~~}~-:~ ... ·. 
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(j 
l:i'Dlf.P. DAS 

PAGS. 
N. 3ü.-FAZENDA.- Em 26 1k Janeiro ctc 1876.-Indicrr o 

modo tle requerer a remissão da divida provc
nienlc da t~rrcmata1;ão de lote~ de terrenos diaman-
tinos não explorados c do imposto de lavras...... 29 

N. 37.-FAZENDA.-Em 27 de Janeiro rle !.876.-Indcfere 
um n'rurso in ter posto de decisão da Alfandega do 
Rio de Janeiro sollm dcsp;Jcho de caixiniJ~ts de 
csparterin, contendo meias de algodão............. 30 

N. 38.-FAZENDA.-Em 27 de Janeiro de JS76. -lndeferr: 
um recurso sohre classitlcar;üo de tesouras, suhmct-
tidas a despacho na Alfandcg-a do I \i o de Janeiro.. 30 

N. a!J.-FAZENDA.-Em 27 de Janeiro de 1876.-S(J se 
dp,-e procedi)!' ao despacho_ arl valm·em, qu~ndo n:to 
for possivcl a assemci!Jaçao d:t mercadona....... 31 

N. ~0.-FAZENilA.-Em 27 de Janeiro de !.876.-Dá pro
vimento a nm recurso sobre multa de 2% imposta 
pela Alfandegado Rio de Janeiro, por di!Ierrnça 
para menos encontrada em um despacho de cachim-
bos de madeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • • • • . 32 

N. &I. -FAZENDA.- Em 28 ilc Janeiro de !876.- Dá pro
vimento a um rrcnrso sobre classillcaç.'ío de grava
tas suhnwttidas a despacho na Alfandrga dn Hio 
de Janeiro. • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 33 

N. 42.-FAZENDA.-Em 28 de Janeiro de !87G.- Nega 
provimento a um rrcurso sohre apprellcnsão de 2~ 
caixas com cognac, f c i ta prla Alfanilega da DahiJ.. 3~ 

N. ~3.- FAZENDA.- Ern2S de Janeiro de !876.-Indefcro 
nm recurso sobre classitlcar:1o de mercadoria. snh
mettidas a despaeliO COIIIO ailiagcm na Alfanill'ga d<J 
Hio de Janeiro.................................... 3~ 

N. 41..-FAZENDA.- Em 28 de Janriro de 1876.- D:i pro
vimento a um rreurso sobre classificação de easi
miras, submcttidas a drsp~u;Ito na Alfandcga de 
Pernambuco .....................•................ 

N. 4tl.-FAZENDA.-Em 28 de Janeiro ile 1876.-Inrliea 
o modo de requerer a remissão 1h divida prove
niente da ancmatação de lotes de terrenos diaman-
tinos não explorados, c do imposto de la uas ...... . 

N. 40.-GUERI\A.- Em 28 ill) Janeiro de 1876.-llcel:tra 
como se deve proceder no caso tle ter sido annulla
do por incompctrncia de ftlro o pror;esso c julga
mento de um soldado, rruc, pnr lia ver sirlo conrlr'Hl
nado pelo Jury a 12 annos do pris;lo mm traiJa!lw, 
foi cxcluirlo do scrvü:o du Exercito ................ . 

N. ~7.-GUERRA.-Em 2il dl: .hnniro de !87G.- u~~d:tra 
eomo pror.eiler-se :i su1Jstiluir;:1o do Delegado de l'o-
licia na Junta rc,·isu:·a ..................... , .... .. 

N. ~8.- AGRICULT{THA.- Em 29 de Ja•1ciro de Jil7G.
Ao Presidente do r.!a!':mMo, approvando a organiz::-
ç:lo do pessoal do scn·ico da drai;ag-em do purtu 1h 
capihl. ........................................... . 

.N. ~!J.-AGHICULTUHA.-Em 2\l 1lc Janeiro de 18iü.
Approya com deducçrles as contas da estrada de fer-
ro S. Paulo e Rio de Janeiro, relativas ao sciucslrc 
iludo em 30 de Junho de 1~70 ............... . 

37 
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l'AGS. 
:<. tlU.-AüHICULTUI\A.- Em 2\J de Janeiro de 1876.

Solicita a expetliçfw de ordens para a o!Jscrvan
cia das regras estabelecidas pelo Avi'o Cinmlar de 
12 de Janeiro tlestl~ anno, solire o trausporte gra
tuito nos carro; das CouJpan h ias de canis de ferro 
desta cidade...................................... 4! 

N. 5!.- IMPEHIU.-Em 29 de Janeiro de 1876.- Dá ins
trucçõcs para os exames dos candidatos á matri-
cula na Escola de miuas de Ouro Preto........... 42 

N. 02.- l.MPERIO.-Em 31 de .Janeiro de 1876.-D:í ins
trneçües para o provimento dos lugares do m:~gis-
terio da Escola de Jninas de Ouro !'reto.......... tíü 

N. fj3.-FAZENDA.-Em 31 de Janeiro de 187G.-As !Ja
bililaçües para a percepl;ão do meio soldo de Olli
ciaes da Armada devem ser in tcn fadas perante a 
Auditoria de !llarinlla............................. Gl 

. N. i'i'i.-FAZENDA.-Em 3 de Fcv(:reiro dt: 187fl.-Nega 
provilllnnto ao recurso interposto pelo 1. o Confcren
tt) Jo;1o Garfo; de Paiva da t!ecis;lo da Alfandcga de 
Sautos, tjUC obrigou-o a indemnizar a Fazenda Na
t•ional •los direitos de menos cobrados em dous des-
paclws ........................... , . . . . . . . . . • . . . • . . G2 

:1. :;·;.-FAZENDA.-Em 3 de .lnnciro de 1876.-D;í pro
vimento a um recurso interposto de l!rcisão da Al
fandega de Pernambuco, que classiJlc;íra f·omo 
"linha para costura, a mercadoria su!Jmcttida a 
despacho corno "!lo para s;tpatciro. "•............. 62 

~. tíü,-GUERRA.-Em 3 de Fevereiro dn :1876.- So!Jrc 
a imposi\;ào de multas a proprietarios dt• cnl!cnhos 
que rccus:~ram dar cselarcl'imentos ácrrca. dos mo-
radores dos mesmos cngcn h os . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . 63 

N. f57 .-IMPE!IIO.-Em ~ de Fevereiro rio fR7li.-llecla-
ra •1uc o Ta.bcllülo c Escrivão de Exceuçües n:to púdc 
servir de Secretario da Camara Munidpal........ 6~ 

N. 58.-AGIUCULTUHA.-Em ~de Fevereiro de 1876.
llcclara fJUC o empreiteiro das obras !la estrada do 
Prssanha a S. 1\Jatheus deve restituir a sornma rlc 
tl04fi720 que do mais Jlw fui dada pelu c:~.cr:sso tle 
! r:t!J'l11ln 'i tl~; alii'g!)U............................ 04 

'''· tl\l.--JLST!I:~i.~~-l\in 1 •k i<'cl'<'l'l'iro tk IH7ü.-Emolu
lllellto.; dt)vido:; aos Juizes del>az •J aos dt· IJireitonas 
causas su!Jrc: cu:llraetu d0 lueal';1o de sr~rvi•·o,; de w-
IOWJS ••••••••.•.••••••••..•••• • ••••••••..• :........ G:i 

S. 1)0.-FAZENDA.--El'l tl deF,'vcreiru dt' lH7ü.-Appro
va a crc;u,{to de uwa Cullccturia rlt) rendas gPraPs 
Ho liJJlltici'jJiu de S. Sel1asti:1o dD Cally. l'roviHt'ia 
Lk S. l'•~tlro do Ui o üraudc do Sul. .... ~ ... ~.~.... fJij 

N. GL-I;UEfUL\.-Em 7 de Fevereiro do 1t>7<i.-Sohrc 
a intim:u:ilo aos iutercssat1os no alistamento, á vista 67 
das t't'<luisi•;ií•)s J'eit.1s pelo Presid•'ntc da Junta rc
vi,;ora, CJIJ virtude do art. :lfl do Hl'gu!aJneitt•J de 
27 dn Fcv•:rciro de 1871)........................... li7 

N. 62.- GUE!aU.-Ern 8 de Fevereiro de 1876.-Deter
llliaa a sub_stitui~ti_i:ira em uso 
ua arttlhana )le--DfWífil:JttMM11 I pwóssww~~ crc1tu pur 
ou!ru de sola,/.::~\. \U 1.1 ..•. :L.il. l>+ ·.~Do .I~-~.......... fj7 

I\,)\.. ··l·.,t' 
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N. 63.-GUERI\A.-Em \1 de Fevereiro de iR76.-Declara 
que a disrHJ,i<;:1o <·orltirl:t!JO Avi'o de 2 <I<~ Novcm
hro <lc 1875, <Jll'' dntcrminou que o Ajud::nl·~ de Or
drns d~ Pn·,tdr·nC"ia de S:ulla Calharina fosse pago <lc 
srus Yl'.n<·irn<•:,tos p•·l:t :.nti:'a talwlla, ó PxlrnsiY:t a 
todo> o< <Jiiir·i:t•·.; I!OIIor:trit>s <JIW cxercnem igu:cl 

~'~\(;!'. 

eum::li.,s:lo.......................... ... . . .. .. . . .. • 68 

N. Gi.-FAZE;,nA.- l-:111 \1 de Ft•vr•n'i!"o <lc 187G.- Dá 
proviu1•:nlo a 11111 rr;,·nrsn intcrpo:.to t!n ilccü;;lo lia 
Alf:lnrlr•.é!;a do Hio "'' J:illf'Írn, que <:I:Jssili<':'ira rn1no 
tecido <i•' J:b:1rjad•J tllll:t LIZ<'!l<l:t sulJI!rc•ttida a tl<'S· 
p:H:Iw Cddi•J <'I:<ÍIIrira d•: Li. singt~la... .. . ..•.. ..... GJ 

:-!. Gii.-FAZI·::~IJA.-Em O dt• FPnrcirn de 1876.-llá pro
VÍIIIl'lllo a llrtt ret·urso inlcrpo:;to de <lceisãn da 
Alfandc.cr:1 do Hio llr Janeiro, que <:'assitir:ir:J corno 
brim<~<' liHIIo rs,·um 1\lil:t f:~zPnd:t sulrm< !lida :1 ri<•s
p:tclto COJIIO lit im dr~ linlio g-lllllllt:trlo, proprio[<:tra 
forro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . • . . . 6a 

N. üil.-FAz::~\ D.\ .-L111 ~l d<' F•~n·reiro de 1S71i.- Indr
frrn tllll recur.so in!f'rposlo dP rlrr.isão rl:t Alfande
va dollio de .Janl'iro, <JilC classifidr:l como olf'o rir 
J'Íí"Í!lOI'\Jii"('SSIJ :t !iii'IT:idOl"Íil, SU]JIIIl'ttida :t d<~·'Jl:II'.)IIJ 
t'OJilo oi('IJ dr~ ri I' in() eusidu ................. ,..... 7n 

N. ü7 .-A(;RfCUI:rnlA.-I·:m \J rlr F0YE'rciro de 1H7G.
AppruYa as !IIO·!ilir:t~Crps d:r trar:ado da Ps!rada <Jr, 
ferro <Ir lkz~"llil<~ :t ~lr,··as •.. ..... . ... . . . .......... 7f 

l'i. lifl.-FAZEN!tA. -Ern 111 d•• FP; <'r•·ir•• di' 187li.-S<llirl' 
uut n·crtr.su r·lltW•'rll<'nte :'t<·i:J·•silir'ac:1o de l:!fH'Ir•s de 
ln, ll:1 Alfalldl'~:l d:i JJ:tlri:t, dP IJIII' u Trihllli:JI 11:10 
fOJJltl\l I'IJ!JllC'f'i!llCIJln, pOl' r·;J!p•J' (l d1~ei<LU l'f'('IH'i'iri:l 
11a al<_;f'da <h l!f;':<i<J:l ,\ILIIttl•:;j:\.. .... .... .. . . . . .. 71 

N. GO. ~-L\ZI-:illl.\ .-Ertlil2 rir• Fr·vcr·l'irn dr~ 1H7ii. -ná pr•J
vimr:llto. por cqnid:llll', a lllll rr•cur.so soiJrD rev:lii-
d:t<;:lo <1 ,. :;: • ilo. • . . . . . . . . . . • . . . . • .. • . . • . . . . . . . . . . . • . 7 2 

N. 70.-AGH!Ct:I:ITHA .-J-:111 H de FI'YCrcirn de 187fl.-
111anda inle11l:tr :t :Jt•r·:to de nulidarle de vencia de 
urn t•srr;1Yil nrrHor d;~ 12 annns. del"!:tran<ln-sc p~i".'t 
isso r"CIIIIJ>:'[I'III<~ o i<'lltl do rnn!r:t<'lo ou o uo dollti-
cilio de qualqut•r <111.< <'<lnlral"l:wks...... •. • . • . • . 7:l 

N. 71.-AGI:lt:l'L'LTI\A.-Ern 1'1 <Ir FPHrciro do 1H7G.
Dcrlam IJil<' n:tD ili<"OIT<' l'llllltUII:! o <"llll<lilrllilln <Ir. 
11111 e.sn:tYil, qw~ no :tl"lo ria rnatrintla dPixun 
!Ir drt·larar :1 <·itTIIIItstartei:t do condollti!lo, IJ<'IIt o 
maritlo que rPtJUCr, f<Jf:t <111 prazo dr trr.~ mezes, 
a averlt:u::ln 1'111 seu nome, <111 "'cravos matricu-
lados pela m nllH'r an terinrmrn te :t<> catamenlo.... 7 j. 

'f. 72.-.JUSTif:A.-E!ll li de FeHrciro de i87G.-As pro
Yisüc:; de Snli<:il:!llorrs e Advog-ados u~lo pnc!Piil ser 
concedidas por trrnpo inrlelrrmina<lo.............. il.í 

N. 73.-FAZE:\TOA.-Eru W tlc Fevereiro de 1876.-Não {• 
prrciso cxpcllir:au llc n<was onle!Js.p:tra serem :tp
plic:t<las ás dc:;pezas wru a lihertaç;1o de rscraYos as 
q notas do-F1111dn de emanciparão-arrecaclallas no> 
~"Xrrricios de i87i ;1 iR7:; ..... :.............. ...... 7G 



\. H.-F.\ZE'íDA.-Eill Hi de FeYPreiro de 1.8iti.
!\e~:l provimeuto :10 rerun;o rlc alguns lavradores 
da ,-i lia dr Tuhar:Io, Prnviueia dr, Santa Catharina. 
da dccis:1o que os sujeit:ira a pagar taxa dos sru,; 
rscravlls PlllJlfPg:ulos na lan,ura. drntro da mPsma 
'Til la.............................................. ii 
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7ti.- MAHINIJA.- E111 Hi dr FeYPrPiro de !876.-Dá 
proYidPi!l'.ias sob r.~ a arrtllnar;:lo d•• m:u[~iras ..... 

76.-,\GHTCPLTUHA.-Em H> rle F<'H!"I'iro r!P i87ti.
Pcrllliffp que os ''alTos da linha de Santa Thrrez:t 
,·irrul,•m provisoriaiiiCI!Ie, do eanto da rua da Aju
da ali~ entroncar 110 lar/.(O da Lapa, so!JrP os l'anis 
da Botanical tianlrn l\oad Cornpany ............. .. 

77.-FAZENilA.-EIIl lü d1~ FeYCreiro rle t8í6.-Man
da dPspaclla1· 1~01110 annrxos do jorna I d~>IIOIJI i nado 
Soro M1111rlo as Psla!!IJI:lS Yin1las de Europa 110 vapor 
ingll'z U•ilmil:; ................................... . 

78.-AliH!Cl'LTITBA.-1\111 i6 de Frwrriro de :1876.
:\land:t estuda r o mrio 111ais cen!lOIIIiro P mais con
Ycnicntr p.1r:1 a exce111_:~o do scn·i,;o dr1 1lragagem 
no porto de p,•rn:unhur·o ......................... . 

i!l.-At;HJCI'L1'L',iA.-Em 17 dt~ Fl]\'rl'f~iro de iil?ü.
A utoriza " abono da gralili1:ar::1o dl' 00~000 IIH'nsal
ll!f'llte para IJIII'Iiras, ao !;ai xa da Eslr:IJ!:t !Ir ferro 
D. Pedro Jl. ..•....••..•...........•..........•••. 

Xrl.-AGHJCUL'JTIIA.-:•:111 IR de Fl'vcrPir" 1k l87ü.
llrl111'1llill:t rp1r. se11do il!.sullicil~nlc, para a alforria 
de uma fa111ilia rscrava, elassilieada 0111 L" lugar, 
a ljUota distrihuida ;tum municipio, devem ser li
!Jrrtadns tantos iHdi\·iiJuns d<:ssa familia quantos 
possa comportar a referida quota. SC11t!o prPfl'ridos 
os outro., no armo seguinte ...................... . 

XI.-A(;I\ICITLTUHA.--·Enl :19 de FcnrPif'll de ifliü.
Dcclara rxlensivo aos predio.'\ Hão sujeitos {t taxa 
de dPCÍIII:t urha11a n pagaml'ulo 1!a taxa pelo scr-
Yicu dr 1~sgotos ................................... . 

X:'!.-Jl'STIÇA.-Enl i!l de Fcn•reiro rir iH7G.-Ahono 
de JH)rccntagPIII ao Juiz 1k Ausenlt's. a11 rPsppr·livo 
Escriv:io c outros J'lll[ll'Pg:lilos pela :n·n••·adar,:-lo dos 
rspolios de Sllltdilos estrangeiros .....••....•.••... 

H3.-GUEHIIA.-Em l!l tlc Fewrriro rk t8itl.-lll'll'r
lllin:< que não deve ser abonada gralili1::u::1o a!g-u111a 
para aluguel de ~asa ao.s llirectores rlo.s Arsi'Hal's 
dr Guerra, llospilaes e outros 1\st:lltP-ICI'ill!Plltos 
nlilitarcs, que, por falta de eolllllllldos, n:w rcsidl'lll 
ern suas Hcparti~·ücs ............................. .. 

HL-F.\ZE11'DA.-Elll 19 1lc Fevr1·ciro dn lH76.-lndr
fl~l'P Ulll recurso solirc l:lassilicat.:Jo de llll't'l'.adoria. 

R:i.-FAZENDA.-Em !9 dr Fevereiro de iH76.-XI•ga 
provil!trnto a nm rrcurso sohrr> 1:ohrarll'a do im
posto de capata;das dos volwue< Havegad,}.; por l':t-
!Jnta~rnl .. .............. ,...,......_---~· ............. . 

Hü.-Gl;EHHA.-Em 2 -Fcf·'rfil''?,Rc-!t!'ffl...-Drclara 
o r:aso Plll rpl~' _' . t\l_lla\~ i~Pbti. Jt!lç ~liili-nar do 
alrstanlf'nlo •111 fQN.:.,li)'l>-itfn1 ao. Pln t6'r'ltÚÍJfi.i1" 1~11:1 
havido rcclam '::1'lt;)f'lill' p:n·IP dr'sil: ...... o'r.:f;,:;-..,,. 

TJEI~ISI)E< !JI-~ IX7ti. ~ / '',. I 
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R7.--AGR!ClTLTllllA.-Ent2f !Ir Frnrrirn dr iS76.
Conl:rtle lil-rnr;a :t C'lllprem C~log-cJ·a~ c\ 1\muo;s para 
qur os srns roan<Js façall! proYisoriaJJtPIIIc. n;Pw~ 
yja~ens, d1'sdc a ponte das )J:lrtas Fcrry até :1 
Psl:u::io rJ,J lliaeltut'!lo ............................ . 

X·\.- F.\ZE\ll.I.-EIH 2í de Frvcreiro tlc {87{).- Os 
hillit'lPs da loteria lla B:11ii:t porllllll srr vendidos 
JJ:t Curll' e l!ts Provimias rio I1uperio ............ . 

Wl.- FAZt·:I\IlA.-Eill 20 (],, F1~Hrciro de i87G.-De-
1~lara l!iiall· 11 jnru annn:il if!ll' vcnccJu as quantias 
Clll rlinl!r:iro "''I'<Jsilarlas llth mfres puhlico;, depois 
da pi'UI!Jllig,1t.,';.t:l da L1•j 11. u BilíR th~ 2;; dt 1 1\,~oslq 

"'' !8i:l r: anl,~s da l"'l"'rlir::'trJ da CiiTIIIar n." 1 de G 
(],: .l:tnr•iro de IHi:;, pH.t gÚ.tnlia 1lc lianr;as ....... . 

\KJ.- FAí:Eé\IJA.-Ern 2G rlr.' Ft~\·,:rcir() tlr :1876.-üs 
1illios natnr:H~" dr Ollil'ial 1niliL1r sr·J lt'111 direi lo .111 
rrspc;:livu 111r:iq sold11 rptantlrJ J,•gililttados por su!J .. 
S'.'lj llf~litt' 111:11 J'Í IIIOIIÍtl., .............. , .• , . , ...... . 

!l'l.-.\GHICl L'l'lii\A. -E111 :lGdc Fe1·erciro de 1H7li.
Inst!'ll<'(:l·li'S para a org-:111izar,;lo rio JH'SS 1Xtl c rlirPI'r;:1o 
(PI'.illtica dr1s lral,al!Jos rl" prolon:.;all!t~!llo rlaestrarl:1 
t]r• fr•rro 1l:t B liti:t .............................. .. 

\12.--.ll!SI'ICA.-Eill 2H- rir' Fn'\'t;l·eiro rle JR7B.-Ao l'rP
lilulor l'Úiilico 1'1'1\lt>\'irlo n:IP <'Ofll]ll'll' Yl'!lr'illll'lilo 
al~11111, t'lltr]uau!•J l'>li\·,·r J,mt rl11 1'\J'I'f'ir·io rlt> 
l''ll';.!i) .. o •••••••••••• ........ o •••••••• o ............. . 

!l:J.-Gl't-:1\IL\. -I\ til 2R rir; ;<'ro\'l'!'l'iro rir; fS/U.-Ilcrlara 
que a gralilir·arJto atlrliri,rl!:lL Jli:Hc.'lrl:t par.t "' 
l'lla!'ltllll'''lll i'·"s d'J 1J uarll'll do Cor ptl dl' Saurlc do 
E\IIJ'I'.iloJ, i11;\'ló S;'J' :lhr11(:1rl:1 aos i'li:1rnl:\l:t'tl[i(:o; l!tJ
IlOI':ll'in.s, IJil:lUdo rsih'l'l'l1111 l'f!IJll'··g ulos Cll! st•n·ir;o 
rlo Thlinisleriu da t:nr:'J'a ......................... . 

\lL-GtTEI\BA.-Elll :2:1 rir• li<'\'t'I'Pil'll dD IHíG.-IJtTiara 
tjll:ll o rlc:-liuo. q\lr' s'' rlcvc d:1r aos livros c ntah 
papeis, t'flllt't'l'!lCidc> :tos lraiJallt"S tias Jt111l:ts rrYi· 
StJL';l S . ••.••.•.•••..••••••••.•••••.•••••••..• , ••••. 

!l::i.-F.\Z!·:é\llA. -E·tt 29 r! I' Fnl'crriro dr' i87G.-ü c:al
''ulo tl:t :tl'm:rzr•n·t~''ltl ,, feito Stlllrr o valor ollkial 
qn1: ao; lnCI\::uloria,; ft\:11 na Tarifa, ou arbitrado nus 
tlcspu·lirh nd l'tllol'c:n .•.....•.........•....••..•.•• 

%.-JIAZE:'í!JA.-I·::(Itl L" 1it' Marcu rlc :IR7G.-IJ:t 
Jll'lll'iiiiCIIIIJ :1 Ulll l'l'l'l\f'SO ,;:lill'l' l't'slitui~;l') rlf' di
l'l'ilus dr: It1.1is ':ollr.1r!"s p~'I;J ,\lf:tllllr•:.ra de t:ru
guav:un, l'tll urll dr•,;J,:H·IJ,J rio liu tk ferro para 
I'Ün::ts ................... · ...... · · · · · · • ·. · · · • · · • · · 

~17 .-t<AZI·:l\D,\.-Eltl o I." dt' ~lan·o r!t• J,~7fi.-lllrlrft;re 
lllll I'Ct:IIJ'SO }'t'.SJICÍitl <]t' l'Sl:t!ll[lil]J:JS rlc sriJo, rjlli' 
s'; :u:h:lYalll r'<Jill :t e(Jr dc.shola!la .......•.........• 

~~~-- FAZE'\'DA.-E111 2 dr 1\1:11'1'0 rir :!Ri'!J.-Nega proYi
IIJC!Ilo a lJ(Il l't'l'lll'o'rl l'tllll'()l'llllii[C :[ :IJ'(JJ:\ZCI!:J'-!CJII 
de li !liaS f':l i '\IIS l'<llll IIICI'I':Ir]ll!'Í;>.:<, que !I elO í'UJ'atll 
rctir:trlas d:t Alfande:.;a depois "'' pagos os rcspceli· 
Yos rlirrilll> ....................................... . 

\l').- FAZE:\DA.-1':111 2 d1; M:trr:n ÚP :1871i.-ll:l Jll'O\'i
llll'lllo a Ulll l't't'III'Stl mllrt• a <'1assili1·ae:1o rlt; Ulllll 
partida "'' saL!s. suhtudtirlas a dP-;pa~ll(l I'OIIIU r]p 
ir'llirl" d:· al~udJ>~ t'll/11 l<:trr:l de li lu d; [lllltlo dr' 

1 ' !'I~~· h1 •f. , , , , , o . , , , , , , , • , , , , · •• o, • • , , , , , , . J:iit· 
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P.A(IS. 

N. 100.- FAZENDA.-Em ~ tl•' ~larn> de J,~7G.-Indden~ 
um rceurso de deds~::J da All'a!Hir)ga, t[llll JJJa!ldou 
classifiear-eomo setiJH'Ia. d•) algo·liJO- a fazenda 
pelos rerorrr,ntes suhJrJdtida :1 de,;pacltu com" 
melim de algod:lo, proprio para forrus........... !Oil 

N. 10L-GUEI11\A.-Elll 2 dr ~!arco de 18/li.-lli'lerlllill:t 
que os Directores dos Ars,'n:i'cs "'' t;ut)l'l':t dt~Vülll !'l'
uwtter :h rPspedivas Tl~t•sourarias dt• Faznntla as 
ta!Jcllas organizadas pa r:t as oiJr:ts tle crllpr•~il:td;t, 
de t[Ue trata o art. 1~7 s 2'1 do 1\t'!Wl:un>'!llo d•' 1\1 d" 
Uuluhro tlr IH72............... . . . .. . . . . . .. . .. .. . lO i 

N. 102.-At:HICtrf:l'lii\A.-Ent':l tk ~lar•·,, tk !Hif•.·-~Lrntl:t 
exigir das CIIIIJ[Iallltias dt• r::~1ris ,-j,. krro a :t[ll't'":rt
taç:io do pr"jedo dt: J'e-(lllatnCI!Io para •·:<Ct'ntdo 
tlo art. ~8 do llcgulalllt'lllo de 21i d•: llt'/,"ll:l>!'tl de 
187L ... . . . ... ... .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . . .. .. . . .. .. .. lll:l 

N. 10:1.-AGI\II:lJLT(li\A. -E111 :1 t!n Man·11 dt' 1H7<i,-E,I:I
hclcce r<'gras para"' pa""'s irlt!i'l·idu:H·s da,; •·nr-
prezas de carris de I•' no ncsl:t l':tpil:t.l.. •.. . . ...•.. lO:l 

N. IOL-F,\ZENilA. -E111 :l dt; ~l:tfl'<l dt' Hlili. -·!'a r a a t:Oll
ccsstto d<; :llfantlcc;:IBJcnto d~ lr:~picllrs ,., ll•'•".r;s<:Jrio 
•rue o inleJess:rdo det·l:~n· r(lt:Jes us gt)lll)l'lh q11e pn·-
[,'nde l'l)l'l)iJCl' C li I deposito ................... ,.... 10:1 

'\, 10:.1.-FAZENDA.-EJII :1 dt.• 1\l:t.!'l'<l d<; 187li.-A< r·prlitl(t.IJ< 
passadas na IIICS!II:t lltt. Í:l fÔIIt.:t t[p [1:1j>CI do I'Ct!llC· 
rin11;nto dcridarnentc sdladtJ. '~'m qtt.r' for""' pc
did:ls, n:1o esl:io sujcitns a novo srllo. Os J·:scriv:1rs 
d<' qn:lltpwr .Juizo por]t)lll, indt'[ICJJdPIII''""'nie do 
dr;spa•·hll, p:Js,;ar· <:l'rlirltlcs 1/1: 1'1'1'/;JJ wl I'!'J'/;11/;t, ''""' 

tani<l que n:1o sejam cxtrallid:ts tfp rfo,~nn:crt.fnsqllt) 
~ontrnham rnatcria tlt; St.'gr<'rlo.................. •. 1111. 

N. JOli.-BIPEI\IO.-E1113 rlr )lan:o rlc 18iti.-llt.'t'l:ua qn:tPS 
as l!onrn.s t[Ur conrpl'lrm :111s Pr<''gadorrs tl:t C:Jpclla 
Imperial • • . . . . • • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • !O:i 

~. 107.-GIJERRA.-Etn 3 de Man:o dr 18íG.-Ilú~ instr\11:
~ões para a exccur;:1o rlo ad. 1:10 do llr;;nl:t.mrnln. 
approvado pelo Decrnto n. o 5881 de 27 "" Fnl'n:ir" 
de i87ii. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to:; 

N. 108.-A(;R[CULTURA.-Em ~ dt~ M~rr:o de 1R7H.-HI'
solve varia; duvidas n~lativas :i~ PIIJ:Jnr·ip:tr·:lo e 
Iiherta~:lo dt) esc r a V<JS .••.••...••....••••.••.• :. . • . IO!l 

N. 1.0~1.-FAZENDA.-Em 'f de Marro de l.87ti.-Indcfcrc 
O I'Ct[U81'Ífllfllll0 tl~ Cn111 p:whia''Jllessartr'!'Íes 1/ll!l'ilit;/r'S 
de F'rrwce, pedindo tf!lC seja rcfol'IIJad:t :t d<'<:i.,:ln dl' 
ti rlc Novernhro ultimo, prrl:t qual foi <:OIIIirllt:t.d:t a 
multa rJUC lhe i1np<'\7. a \lfandnga da c,·,rlr'. por 
dtiTerença de \'OinHrcs descarrrg-ad"~ rio 1 apor 
Jfendo:;n........................................... !H 

N. 1:10.-FAZENDA.-Em í. de Março de 1876. ·-0 pre~o da 
venda de gPneros deteriorados não rli'Yl'. S<'l' illt.:lnido 
no calculo para :t org:wizaç:lo da !'a u ta semana I das 
A lf:mdeg:ts...... . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f I :l 

N. UL-IMPEHIO.-Em G 1le l\larço de I.H76.-!Jtrdar:t qnc 
110 caso de n:lo poder 9~1o ler a pro1·a esnipta 
cxh~!Jid:t em ~rso± ~~c,Ye a 1~<1:., st•r fri la C lu 
sessao pu hllc~ poi\t~fh,1 ttiJI~{~r/Jtlj} . Cp,n "~:\l;:i '' '1 1 t <: 
esta. JJotue:f ~,?~·· .............. I .f.;:.~, .. ·.,....... tJ.:• 

~.~·)' '~?. ' 



P,\l;l'~ 
~. H2.-L\IPEHI1l:·-E111 tJ df' .\Jan~o de 1R7ii.-lle<:lara ine

gular o proccdimrnfrJ tlr Úm Juiz dr, Paz, qun dei
xàra de fa7.r'r, uo tr111pn lecnl. a COIIYoe:u:;1o dos 
ctciton•s l' supplrntrs para <"lPgcr a .Junta puot~hial. 
I~ lll:tlld:t l(UC 'CIII di'IIIOfa SI) fat;a :t CO!l\'OC:t~;[u tl;t 
dita .Junta........................................ 1!:1-

N. H:I.-F!IZI·~NIIA.-EIII7 dt) .IJarço tft) 1876.-A descarga 
de Yolumes para a Alfandcga, sem as formalidarlcs 
lcga.·s, n;to imp"tlc tptC os mrS!Ilos sejam aceitos na 
furma tlo art. 'li) rio llPernlo 11. 0 :l:!li tlc 1863, uma 
vez t[IH o seu rrn·liilllt'lll<> lf'!lha sido Yoluuta-
rialllf'llle rcrptr•rido...................... •. . . . . . . • 111, 

:'i. lH.-FAZE:\'IJA.- E111 R tlt~ Marc.o de !R76.-As Tllcsou
rarias tlr Fazrntla u;to pudeÚ1 n·cusar-sr :w troeo 
das notas rltlaerradas t(llr lhes fore111 apresr•utatlas 
par:t cssr1 11m, ou tLts •[UC ;c nr·harr•m c111 sul!Sti
I uir;.'io. desde •[tit' nno II(IUYCr tluYida so!Jn· a ,;u:t 
ll'galirladr.................... .. . .. .. . . .. . .. . . ..... 11.') 

'L U1i.-F.\ZENOA.-Fn1 R de Marm tlr) IR7ü.-Ag Cülllpa
!lllias llalli;IJJ:t r Pr'l'll'l!liiJur·ana, dP navcgaç;1o eos
tr~ira, n:1o e;;t:lo sujnita.~ ao p:-t~a!IICilto da coufri
ltuir.:;lo par.1. liospit:trs dt: carid:11lr~, l\l~lll ao dos 
r'lnolllllll'lllr:s dos Jllrsscs para os sr'us Yaporr''··.... 117 

N. H6.-DII'EHIO.-I·:rn R de Marw de !S7ti.-Anloriza a 
despcza por r:onta dos cufrcs pnltliros para o fonll'
l:illll'lllo de lil·n,s para os tra!Jallws rlrdlorars. f) 

rll'dara rPgnlar a prorirknci:t rlc urdcnar-so <JIIt' 
pro1·isnria rucntc si n·.lnt para taPs !r alia I li os ca
rlrrllos t~IJiliJH'irnfl'rrtr•nfn llllllll'l'arln.~, ruiJril'arlos. 
aiJrrlos r •~rli'I'!T;Ir!o<...... ... . . . . . . . . . . . . ... . .. .. . IV< 

N. i! i .-JUSTIC.\. -Ern 8 d<' .\lar~o de 187li.- E' inatlrrt i;si-
Ye! o reeur . .;q dn lurfJr'fiS-('OrJJits r~o1 1:1\·ot· de l't'O 1111-
lit.ar prr,:o (1111' ITinlf~ sujrdto ao fr)m pri\·atiYo...... IHI 

S. HR.-!it:Eili\A.-Eru 8 tlr' Marr~'' do JR76.- Dr·•~lar:t 
coruu se tlcYe prucr~d··r r1a ~~~-putflesn de que uru;t 
Junta revisur;t t·onclua os >eus tralmllws, scrn que 
1111• st•ja 111 prcscntf's o.; da Junta parochiJ I, I' a rr•s
pcilo da a pnr:u;:1n rlrrs •·idad:1os alist:ulos par:t u 
sr:rviço d11 EX<'!'/' i to e da ,\ rrnatla ... _ .. ,............ UI) 

·\'. JHl.-~IAHI.:\'1!.\.-Avi'odr• R d•• M:~r•>n tlr• iR7!i.-ll.i 
prol-idl'ncias Jl:lra a r>rg:llliz;H::1o .. da (li' a ticagl'm 
11:1 et<1ll:ll. . .. _......... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . !~1-

~. 120 •. -AGI!IIXLTURA.-Ern R dr Mnrço tle i87tl.-A 
approvar,;1o do lwrario tios carros pel'lrnce ao Eng-c
nliPiro li-"eaf. ,\s viagens intl'rrnrtliari:~s são t;Oil
,;if(erad:ls Pxtr.1ordin:1rias. n:l.o ,;rndo a Co1npanl1i:t 
nhrigatla a tlnr pa.ssagr~ns snppleruenlarcs .1os via
ja.ntrs, .e sendo inpratic:tvcl a whranç:t seunwlo a.~ 
rll.,trwr:urs, o p:tssageiro dcvn p:~gar rrn•Jnalr[ner e:~so 
100 rt:•is fH~lo trajrcto <Jire lizl'r.... .. . . . . . . . .. . .. .. 1"'"7 . 

X. Ul.-A!iHICULTUHA.-Era 9 ri" ~larw rir iR7!i.-lli 
instrner,rlr•s ao ln.sprdr1r Geral da5 Obras J'nhl ieas, 
para o dc.'Cirrprntw tlr. sua 1;nmmiss;to na 1-:UI'I.l(l:t. 

1'<1111'1'l'lll'llk an sprvil'o r!() ahastccirrwnto 1l'ag-ua... 1~3 
'i. J2:J.-:\i;JUCFLTl'HA.__: Ern 9 rio "arco de 1871i.-Cnn-

lradr' p;n:t o pml<'ng:unt·nto da "estmd;t de ferro 
•la H.tl1ta ........................................ , . .1;!.'; 



N. 12:J.-GIJEIUL\..-Em \l de ~Lm~o de l87ti.- lleelar:t que 
uma .Junta revisora, cuj'os trabalhos já estejam 
encerrados, deve no-;amentc reunir-se para rever o 
alistau1ento de alg-11111a p:noellia, elll que tenha 
havido dcnwr:t n:t ·~out·lusão dos rPspcctivos tra-
halbos ..............................•.•....•....... 

:'>. 124.-GUEHlL\..- Em \J de Marco de !876.- Deelara 
como devem ser arlmocstarlos on reprdlCndidos os 
Ulliciaes 110 Exerci to ............................. . 

:'>. u:i.-FAZENDA .-Em \l de ~larrn de !Hi(i.--l'r••rll!::l a 
I"OIII'CSs;·,.,, ftoil:t :i CtliiiJlallliia "ttas Dura> t!P n. l't•dro 
li, dos fa vorc·s de que tratam os A visus H.'" ,}':l:t 
I' ,}if de !:J P 17 de Novembro de 1874; dPclara ndo, 
porém, que lacs favorrs Hão constituem direito para 
a lllesma Coiupanhia .......... , ................. .. 

:'\'. l~li.-FAZENIJA.-Em lO dn Marro de IR7ü.-lli'clara 
nao ser devido o imposto pesstl:ll a contar do exer-
cício de 187i'í-IH7ü, em diante ................... . 

:1. 127 .-F.\ZENDA.-E111 10 tle Man~o rle 1R7ü.-Solirc a 
cl:~ssific:u;ão ti<; Ulll:l faz•'nua de algotl:·w com mescla 
de seda ..............•..................•......... 

;:-{. I:!H.-FAZENilA .. -Em H dt• ~larço de J87G.-Concetlc 
• :i Dircetoria da COIIIp:lllhia das Doeas d•' D. Pedro II 

permissão [Jar:t o alf:wdegamento do trapiche 
• Bastos. ' ...................•....................• 

:-.;, l:l!I.-IMl'EI\10.-Em H tk Marro de 18/ô.-Sol•re a 
pu1Jiica\:1o de novo edital de cimvoea•::1o de rlritores 
c wpplentcs para a cleido da .Ju11t:t parochial, ll:1o 
ohstantc ter j:i comcçai'lo a wrrcr o prazo legal.. 

N. 130.-AGHICULTUIL\.- E11t 11 tlc M:m:<l de l8ili.
Jlet:lar:t l[liC a dhposi•:rro tlo art. 4,.·:, ~ ':.o <1:1 LPi 
!1. 0 :lOíü de 28 de Sl'ttlllllil'll de 187! n:1o t~ontpreltrnde 
a hypotlicsc de ~e r livre um dos conjuges ........ . 

N. 131.-AGiliCULTUHA.-Em l.3 de Março tlr~ l.87t>.-Dá 
""Piic:ll;lll!:; sullre a tulllada de contas da estrada 
de fei'I'U de IJ:tturi [i'~ ............... , ........ , .... . 

N. t:l:!.-MARINilA.-Em 13 tle Marro rle l.87G---Dcter
mina I[UC uenhuiH navio da AI:rnada 'iga Plll con1· 
ntissão sem haver ajustado conbs r·om us fornt•ce-
llorrs ...........•..................•.........•.... 

N. 133.-MAI\INILL-Em !3 rlc Marco de IH/6.-Dcclara 
IJUaes as consultas tio Conscllth Na vai cuja puhli
caç:1o t!t:vc ser feita pela integra ou por extracto .. 

:-1. 13í.-GUERRA.-Em 16 de Marco de 1876.-lJrrlara 
eomo devem s••r fritos os fo6ieeimrmtos de g-PnPros 
ao Presídio dD Fernando de Noronha ............. . 

N. t:Jii.- GUI.:I\1\A.-Ern l.6 de 1\Jaf'f;o de 1R76.-Approva 
tli wrsas deeisües dadas pl"!a Presidenl'ia da Pro
víncia do Espírito Santo solm~ reerutarnrnto .... 

N. 13li.-GUERHA.- Em 1R de Marco de 187li.-l\csolvc 
diversas (luvillas sobre o aho1io 1lc van tagcns a om
eiacs do Exerci to ...........................•.•...• 

~- 137.-C;UERI\A.-Em IR dr M:trco de 1Riü.-Oerlara 
qual a gratifiearW.tp'IUl'mlT~tê--à.Ur;ll;as vnlnnta
rias c l"ngajj!J~s .(liJ\'-:rlf11trl(l A'Onc!Oift1:t.t)~ seu t<'IIIJlO 
J c 'c n J~o,r Ct~ t.II\liltltlliÍilY H I E\4·4\' !'O b~creii u .... , , '\'·, ru·. ,, 
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N. 138.-GUIWIU.-Em 18 d1' Marco d1: 1876.-Dcelara 
e01110 SC dcvr. (ll"IJI't:dl'l" JlO caso 0111 rJU<' Ullla pro
jJOS!a, pr<'fcrid:i pr:l:t .Jnnl:t tlc F~zenda, para u for
urcirr.ento tlc Btcllicarncntos ~ urna Pnfcnnaria 
milit:tr, nno srja approvnda pela Prcsidenci:t tia rrs-

l'Ar.s. 

pcctiva Provi11ei:t................................. I i!l 
1\'. 13!l.-FAZENDA·. -Em 18 de ~Jarro de :!Si6. -Snhn :t 

concessão a navios, rwl'innaes im cstran~cirns, para 
S~;Illirern os rios S. Loun'rH;n c Parnguny, 11a l'ro-
nncra llc ~lato (;rosso.. ... . . . . . ..• . .. . . . . . .. . . . . . !811 

N. UO.-GUEBHA.-Eill 20 de ;llnrt:o de !876. -Appruva 
as decisões dadas pela l'rcsideneia da l'rovincia do 
Cear;i. :is tlnvidas suscil:Hias prlo Juiz de Direito, 
Presidente tia Junta revisora da coluarca d<' tlnix,:-
ramohirn ......................... : ............... 181 

N. Hl.-I<UEHH•\.-Em 20 dr' )farço de 1876.-Approva 
as dceisücs d;ul:ts pela Pre.,idcnci:l da Baltia sulm: 
:1s duvidas propostas !'''lo Juiz tle Direito da. t:o
lllarc:t tln Cnndr', l'l'ialivalliCllte :ws tr:l!Jallio.; da 
rrspeetiva.Jnnt:l rr•vhor:l .......................... Hi3 

N. H2.-<;mmn.\ .-Em 211 !Ir: ;\l:ltT<J tlc 18/ti.-\lantla 
atloplar o tceidn tlc borra dn i;,•tla. coniH:r-iil" [lCio 
nnnw de túla .1llt~·:lnlllina, par:l a cnn[Ct'I.,':JU tlos.-ar:ns 
tios cartuclios dP :lrlill1:1ri:l. 1'111 Sll1Jo;tilttir;:1o d:t 
ba.ctrl h a.............. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . l:i\, 

N. 1 ~3.-JUSTIC.\.-Em 211 de ~l:w:o 1le 1~711. -A i 111 posi~:·IO 
tlc pena diseiplinar ao,; E:i~Tiv:ies 11iio eslá sujeita a 
rreursn ai~UIII.................................... 18ti 

N. I H.- Al;t\ICULTlllL\.- i-:111 22 dr• Man·o de 187ti.-
l]uc aos lllspedorcs ti~. líllifreza c irrigiu::io tla t:idadc 
não poderu ser fomceidos pass1's permanentes, th'
venllo elles usar dos intlivídnaes.................. 18fl 

N lM.i.-AGIUCULTUBA.-I,rn 22 tlc Marl'O tle 1876.
Drclara que a Con1panliia Lot:omotot·:t sú é obrigada 
a fornPcer passe,; grat11itos n:t linl1a IJUI' outr'or:t 
{H:rtcnc,\ra a Cu los Flciu,s................ ... . • . . . IH6 

1\. Hll.- AfiHICULTt'IL\.-I<:m 22 til: Marcn de 187ti.
l\ào p(Hie o !inverno duo seu nssc•1l ii'lll:nlo :'1 pro
pus la da Snperintendr•ncia d:t estrada de ferro do 
Hccifc ao S. Fr:mcist·o, miJre passes gratuitos,.... !Hi 

N. H7.-AI;HICULTUIU.-Em 22 tlc i\!:t!Til de 1876.
Sulicita a rxpt'tlit::iu dn nov:ls ordr•1s sobre pas,es 
inclividn:ws das PlllJif''zas d'' earris de ferro desta 
cidade............................................ 18g 

N. il!8.-IMPERIO.-Em 22 de ,\!:1 n;u dr: IR/6.-Dcclara t!l!e 
t~s títulos de ll<!liililaç:1o para o !llagistcrio par
llcular não dispensam tios I'Xarnes cr1t IJHC se devem 
mostrar approvadm; os indivitluos 'lll~' tn·c!CIIilercrn 
rcee!Jer o gráo de !Jaeharcl......................... 188 

N. H!l.-l\IAHINIIA.-Ern 23 de ~!arco de 187ü.-Dcelar:t 
'\uc os menores tlcsligatlos por Ínrap:wldadc physica 
tas companhias de aprendíz•:s artífices estão isentos 
tle indemnizar a Fazenda N:u·ional das drspPzas tjue 
h ou vrrrrn feito.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 18!l 

N. WO.-!MPEliHJ.-J·:m 27 de ~larr·o de 1R71i.-llt~clar:t 
corno se tlcvc fll'lll'cdrr para a 'elri1.::1o d:t Junta pa
rot~llial da freguezia ull!/.: H:lo se holtl·cr kilu ainda 
•'lci•;:\o de 1:ki lill'i'S ..••.•• ,. •. ,, ............. ,..... I!Jil 



l\. l:íl. -l~IPERifi.-EnJ 27 r! e ~lan:o de 1876. -ncl"!ara qur 
n:1o p\,dr s<'r cl<'iln llll'Illlm> da Junta ou !Ilesa pa· 
ror~l!i:tl o ridacl:l''· <]H''· C''IIIIfll:JIIlo rlr1tor da paro
chia. Jlii.nlcllh:J sidll imluido na ultiJJJa tjttalilieat::lo 

l:i 

PAt;s, 

dr vol:mtrs.......... . . . • . . • . • . . . . • . • .. . • . . . . . . . . 1~11 

i\. W2.--B1PEHID.-EI112~1 rie Marro de Hl76.-Annulla a 
eonvor·ar:rw para a cleir,:1o d·a .Junta parocllial de 
1raj;l e d:\ as razües rJnr mr1livaram SCIIJCillanln drli-
]Jrrar:\n....... ... . . . .. .. • • .......... ........ ... . ... 1~11 

X. I:J3.-F,\ZEi\'llA.-E111 2\J rir ~!arco fl<' 1816.-Dcclara 
qnc a ti i,;po;ir::1o do Aviso 11." 3'35 ri<~ 18 de Sckmhro 
de 1872 ,·: :qijili<::tvrl, :-;em dislillr'~Jo alg-uma, a torlos 
os eonlri!JIIilllr., c pensionistas do ~lo li t1: !'in Geral 
de Econolliia dos Servidores elo Estado............ i\12 

N. t:i'L- FAZENDA.- Em2\J dt: ~l:~rro de 1876.-D:'t provi
IIICIIlo tmr •·qnitlade, attcHlas'as dreuHJstancJas do 
caso, a n1n n•.:nrsu eoncerneHlc :'t appn•l!cno;i\o de 
rlivcr.,o'-' gencrosd<' produr:<_;:1n n:Jeionai.Pnlhan·ados 
aulcs do d<'Sp:tclJO r pagaiiJt:nto do,; direitos....... 1\l:l 

N. Hi:i.-l<'AZEXIL\.-Eitt 2\J di' ~LttTo Lln :187li.-Lolarã.o 
il<>st'Itllllllti\Pillos do lug:H di'• Juizl\Innicip:;l <''de 
tlrpli;Tos d:> IJttiiiÍI:ipio de ~ . .l:J:.to d:t Han:1. na 
!'ror in•· ia d:1 Hiu de .latll'iro. .. . . .• . .. •. . . . . ....•.. 1% 

l'í. HiG.-.Jl:ST!C \.-Em 2'J de ~larm de 1876.-Nas co
man:a>, ípw n:lo s:\o ;;(•:lt's da.; Hrlat;CII'S, pen~cllc 
a gratilicat::1o do I''U'r<:il'io o •:nl,sliluto do .Iuiz de 
llireito, rJilan:lo ro<J<) t)sliY<'I' ftlncci<IIJ:JIIIio t'OIJIO 
))t'S:)Iltil:tl'g:ltlor...... .•. . . .• . . . .. .. . . .. . . . .. .. . .• • . 1\J\. 

!'í. t:i7 .- Alill!Ct:LTUHA.- Elt: ;1!1 dr ~lan:o tlc f8i6.
EIC!Ir'u lthl<lrir:o. de>;r·.riplilrl c illuslí·a:lu rias u!Jr:i,; 
pnldiil'as rio Irllflt'rio............ ... •. . • . . . . . . .. . . • • J'l:i 

:\'. I :iR.- Alil\!Cl'L'lTIL\ .-Em :H de ~larr·n tlr 187ü.
Det:lara qtlr) ao EII;.(f'llilriro BriiiiO ··vo11 f'prrling 
IIOlllfll'll' OS Vi'll<'i!Jifmlos dt) llil'l'i'[OJ' iu[r•rillil da 
l\qnrliç:1rJ d:ts tllJI·as l'ulrli<:as da Pr11Villl'i:t. .. . . . . i\J.I 

N. i5D.- ,\liHH:lii.'ITHA.-Elll al rl<~ Marco de IH71i.
O li,l\·crno lulperi:iln:liLt lr•m a oppi1i.:tu r:nntrar·lo 
,·,•icltr:tdo CJII 23 de ~dr~rliltro de 187G, allcmndo o 
th: li de Sl'leni!Jro de lR/2. .... ... . .. . ... .. .• . .. .. . 201) 

:\. H\O.--BIPEIUO.-Er11 o l.." <!<: Al;ril d · i87G.-~I:t!Jd:t 
qur se nuliliqucw illltllrtlialaiiiC'IIIt: pur o!lieio on 
pur tltliei:il dr• JH,lit:a os elr•ilnrrs <' Sllf'Jli<)JJ!r•s p:11·:t 
Jll'O<'I'rlt•rcrJI a nova rlr>i<.:il'' rla . .lu11la qu:lllr!o liY<'r,•Ju 
\'Ol:rtlo CliPS I'JII tjll:ttro llOIII<'S e lli-lll 1'/11 d11US. •• 21llt 

i'í. !Gt.-1•'.\ZENIJA.-!Crll o 1." de Ahril de IR7G.-Sohrc 
o IIJodo de se procrtlcr :l eobr:r11r,:t <lu iiiiJlO'to rlc 
p!J:tr<H's do.s Jlavio,; fnnrlr:ulos no LaJtrcirürJ. nos dias 
<:ttl <JliC r'slivcr ft·t~hada a .\!Ltudc,'::t de l'ern:llnlnll:o. :!OI 

~. lt\2.-FAZI·:NIIA.-EIII 3 de Ahril de 11-171\.-D:l prnvi
lllf:!llo :t 11111 rPr:urso soJ,n· t·lassilirar';lo de mlirrlorcs 
suhrtJdtitlos a tir',pac:IJn n:t At(anÚ<•ga do 1\io tlc 
.JauPir<>........................................... 202 

~. lti:L-~',\ZENJI,\.--E·n 4 dr: Allril dt' IS71i.·-ll:i OIIIJI!'CS· 
limos fcilu.; i"'lo J.:-;tado a"s Mr111les de :-ill<'t'OIT<l. para 
1.11)11.1<~ ':apita'· de.;;;; ti<<~'· . . l'l. ~-~·o :tlriiUal <Ir• 
h .,. r a lll.Jil,.t;!~'ÍIQ!\_11" 11"<a\ll1f~~kc ...... ,...,_......... ::!O't 
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l'.lr:'. 
!'\. IGL-FAZEND.\.-Em i de Aliril dr IR7ti.-X:1or·r>mp• lc 

ás Thcsourarias de Fn<'nrla alt~rar o vr·nr·irrrento 
dos empregados aposrnlados, j:l m:m~ado r'rll titulo 
expedido pelo tiovPrno............................ 20:1 

:X. 1Gii.-IMPERIO.-Ern 1> de Abril d•~ 1S7ti.-lil•r·i:lr:t 1'1111111 
drve ~er organizada a lista du.s volantes.......... 201 

N. IGG.-IMPERIO.- Em 1> dr~ Ahril (],; 1Si6.- Hesoh·e 
duvida sohrr a lrgalidade do jnr:tiiirntrJ dr; 11111 Juiz 
de Paz, que o não prest:int logo r!Ppois dr ell'ito.. 201. 

N. 1117.-IMPERIO.-Eru ;; dr• Ahril de IH7G.-~Iand:l pro
r~•·der illllllf'diatamcntl) :10 sort1•io p:1r:1 desPrHp:ll:lr 
a votação dos supplentes ''Ir i tos para a sul•stilui•::lu 
dos meqrios...................................... 2JJii 

N. WS.-GUEJ\IL\.-EM :; d1• ,\l•ril de !Riü.-!Jr•r·Jara•!IIC 
os impedimentos pnr p:lrr'nlrscn. rlc IJIIC lral:t" 
Aviso de 1 de Srtemhro dr• 18i1>. s,·, sr• rl'fr•rr!ll :1os 
mrmhrus de uma .Jnnt:1 rir• panii'Íria r•rilrr• si. r 11:lo 
rrn relar::1o aos ria Junl:r. revi.sora on a rerl:tlllantes. ::!JJ:i 

N. Wfl.-GlJERIL\ .-Em ti rir~ Al11·il ilr~ IR7ti.-Drdara rjll~ I 
o tlcs!ino, que rlcYern trr os papeis"· livros cnnt·rr-
nentcs aos traJ.alliDs d:1s Juntas rensoras.......... 20(i 

N. li0.-(;llERRA.-Et117 iiPAhriidcJ876.-Ilerlara rptal 
o destino, que sr rlcvr, rl.1r :is relar;r,.•s rio alistamenlo 
que tinr sírio apur:ulo para n spn·ir.:n do Exercito I' 
Armada........................................... 2:1i 

l'í. 171.-IMPEHIO.-Em 7 de Abril de JR76.-Drr~lara rJ\11' 
as praças do Corpo d" HOI!Iireiro-; n:lo dcyem ser 
incluídas na lisl:1 de •rualilir:n::1o de \'Oiantcs.... 2117 

N. 172.-IMPE[\IO.-Em 7 tlc Aln·il rll' f87H.-Ill'rlara IJUC 
as Juntas parocliiaP'i rlr\·l'nl iniriar· O'i sPns trahal11os. 
em hora não trnliam-liii'S si•ln [ll'í'SI'Illes ainda as 
listas pa rcians. . • . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • • . .. . . . . . ::!OH 

:\. !73.- IMPEHIO.- Em 7 de Alrril rir !Ri6.- HPsoln 
din•rsas qncs[IIes srJ!lrP a org-aniza~:to de Jnuta pa-
rochia.l............................................ 211!1 

N. I i f;.- Al;fiii;!'LTITIL\.- J·:rn 7 de .I h ri I de 18ifi.
llnl'!ara 11no s~ opptrr :i olrrig:1r::-111 Ílll[lO>'Ia :lils r·arro-
r'I'Íms rlc pipas rl'n.~n:t r'rl/11 rr'lar;:lo a110< inennr!h,s. .. :llll 

N. 171J.-AGIUCD~TlJH.A.- E111 8 rir .lhril rk 18/ô.
Dcclara eaher a m:rlrintta, ainda r!Ppnh de l'nrer
rarlns ns prazos lcgar•s. no' easos e111 •Jue " sl'nltor (· 
Yfmcrdor n:t 1." I' 2." Íll:<fanl'ia 1'111 ar~•·;lo intrnl:1d:1 
na fúrmadnart. Wdn 1\rg. n." 4R:r;"de 1 de llc-
zcmbro r! r IR71................................... 211 

N. fiG.-IMPEHII l. -E111 8 di' .\Ir ri I de 1871i. -Declara rJrtf' 
não tem lug;Jr a pmro:;aç:lo dr prazo drl!tro do qual 
deve cotwluir os scns trailalllos a JuBta p;u·oeltial. 212 

N. 177.-FAZE:-,'IlA.- Em R de Abril de f8iü.- lndf'fer" 
um rccur;;n ~obre I~l;tssilil'.:u·:w rl1o IJH'rtarlnria sub-
mettirla a dcsp:u:lto na A I f:uÚI••ga do H i o dr• Janriro. 212 

N. fi8.-FAZE1\DA .-Em R rir• Al•ril dl' 1Ri6.-Inrlefere, 
por Pstar pr•rrmplo, 11111 n•r·ur;o sohm classilir~al':1o 
de m~rcadoria S!tlmteltirla a despacho n:t AlfandÔga 
do Hw rlc Jannro................................ ~~ :1 

N. ii9.-FAZENDA.-Em 8 dP Ahril de 1876.-0s Montes 
de :,occorro :;ó pndl'lll P!llprestar dinheiro sobre pc
nhorrs de ohjPetos I'OIIIJli'Pilf'llrlir!Ps no :ut. Htl !111 
J:e,Qr!l:trtiP/ItO r li- IH rir• Al•ril riP !Ri!,_.............. :!t:~ 



TlECJsiíE~. li 

PAr;s. 
N. !80.-FAZ!<;NDA.- Em 8 dr Abl'il de 1876.-So'lrr di

vcn;as duvirlas propo>tas pe!:< C~ixa. Econornica e 
Monte !Ir Soccorro da Provinria rle Minas Gcracs... 2l4 

N. lSL- JUSTICA.-Ern R rir Ahri! rlt) 187fL-Pcla ci!aç:io 
frita cmdunctarnentr a divcr,;os interessados na 
rne,;rna causa pcrrciJe o Portr i ro r !.os aurl i torios 
600 rs............................................. 215 

N. i82.-JlJSTIÇA.-EIIl 8 rlc \liri! rlr IS76.-llcr·!ua !jllC 
n:1s appei!:H:t-li'St'i\·Pis. rtnandrl :il~nll\:1 das p:1rles se 
rll'fcudr por r·ur;ldor, a intrrvriH;<lo do l'rorur:ulor 
ria Cori'1:1 11:1o exclue a do curador :i lide; r qui' no 
rrlaloi'in eseripton:lo púrlr~ ll Juiz rrlator rm.IllfPslar 
seu voto........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2l.'i 

N. !~3.--Jl'ST!Ç.\.-EIIl iO rir' .\In i I dr Hli'G.-0 HrgiiiiPII!n 
de Custas n:lo CtliiiJII'Ciir•Jtrl,• n,; Ajllrl:inl<'s dos Prnr~n-
radores Fiscac'<.................... . .. . . .. . . .. . .. . 216 

N. H!L-Alil\ICCLTPI\A.-Em iO dr .\liril rle 187G.-Sohrr 
a convPnil·rH:i:l de srr o I11atrri:ll rir· inr:ellllio exis
tente na Alfanuer:a o Tltr,ourl) N:ll:ional consPrvado 
por emprrgarlos das rcfcrill'l:i Hepul ir;ües.......... 21G 

1'\, !8;5.-AGHICl:L'fUHA.-Eilt 10 de A!Jril ele !R76.-As 
autoridades policiars f!\W rrr1u isita;-<'rn pa"agrns 
na estrada de ferro ]) . Pedro li . devem declar:u· 
sempre o nome do passagroiro. o lugar do destino e o 
fi111 da vi:q.;em; e sú quando o s••grerlo de policia 
n~o prrmitta esta ultin1a dcclarar;:l(J, a substituirão 
pela-:1 !Jrm do scrvir:o pnlilir:IJ..... .... ..... ..... 217 

N. l8G.-FAZEi'illA.-Em fi de Ahril rle i8iG.-A falta 
de ap1·r,sr•ntaç~o de cerlit!:1o rle idade só póde ser 
Siipprirla por lllPio de ju,tillcar;:io rlarla perante o 
Juizo Ecclesiastico............................ .... • 218 

N. lS7 .-F.\ZENIJA.-Em H ue Aliril de i8í6.-Dá inslrnc-
r:ücs sol>t'f1 o modo de se pror:rdrr ao n·crbirnPnlo, 
r·sr:riptnr:u:ão r entrega do,; dinl1eiros de orphãos. 2!9 

N. 188.-.TlJSrJC,\.-Emll de Ahril rir IS/G.-0 snhslilnto 
rio l'roiHOtor l'uhlico devr rr,;idir na s(dr da eo-
rnarr·a.................................. . . . . . . . . . 220 

N. 189.-!MPEHIO.-Ern U de Aliril de fil7li.-Drdar.1 que 
o lng:1r dr. Professor rle dr,enh•• do intrrnato Jo 
Imperial Collrgio de l'rdro 1!, dew ser provirlo por 
contrael.o, visto estar equiparado aos de gymnastica 
e rnusira.......................................... 22l 

N. HJO.-niPEHIO.-Rni lií de A!Jril r! e !876.-Declara que 
os programmas para os cxarues gcraes de prepa
ratnrios n:1o devem sPr public:!rlos sem prévia 
approvaç:lo rlo Governo............................ 22l 

N. l9L-GURRHA.-'~m !7 rir Abril de 1876.-Comrnunica 
a rlcris:lo r!arla a cliver:<os rrcursos , e manda re
rnettcr :is Juntas púochiaes resprdiv:~s os autos dos 
que foram dellnitivaiJirntr~ rrsolvirlos... ... ... . ..•• 222 

N. 192.-.IUSTIÇA.-Elll 17 rle Ahri! de lil71i.-Os trabalhos 
rle hrliJeas-r;m·pu.l prefcm1n aos da Junta de alista-
mento para o serviço militar...................... 223 

N. 193.-JUSTICA.-I<:rn 18 de Abril de.1-876;~Resel~c du
vidas sol ire a remessa dos. HlqnerJlt•fJ pqli_çiaes a& .. , 
Promotor Publico, c COlllJiéteJ!ói::l..,~à<; d pàllã dll(I~n, , 
ciar, independente dP uPll/.flt).Maçao do Juiz lorl'!ili.~ I. ' 

dor da culpa ...... "'((--.-~·-·.................... ~~ 
DI<;CISÚES ll~ 1876. 3 \\ ,),. 
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:".:. l\1'<.-AI;IIICI'LTI'IL\.- Ftt1 IR dll Alrril de IR7fi.

llllW[\·e !111\"itla-; rr·LrtiYas a elas.;iJil';u;:to dr• cs-
l'ra\·o...; ....•...••.........•....•.•...•.......• ,... .. 22') 

\'. tQ:i.-AI:HICULTUII.\.-1-:tll IR dt~ Abril de 18ili.-
11Cs<l!YC Yarirl'i dllvid:l>' n·l:tliYas a lllttl:aso de n:to 
ruatrirnla dt~ c:.-r[a\tlS . . . . . . .. .. . . . . . ... . . . . . . . ... 2;!(~ 

.'L HlG.-FAZE:-i!L\.-Ettl li'l r\1' :\lrril de HliG.-A llanha 
o'oltlida "''' l11ild1'' 011 r·•· I Ir ao; dn\c pagar a laxa dt' 
1~Hr(•is pt)J' 1\.iln•!r:trttttt~, t'OIU a tara ik 2:> %...... 22.~.~ 

:'i'. 1\17.-FAZE--:Il.\ .-l-:111 I~"" Alrril dr• IRili.-llr·r~J:n:t o 
intpo'-'!tl :1 qtlt' i'"l:lll "ll]Cittl'-' n~ t'l!i[ll'f'Z:ll'iu.-.; dt~ 
ollir'i11:l'i t(,• I'CI'II1'[:tl' Ji!JJ:\'i dt: :11:11.. ... . • .. .. ... . • 22\1 

\'. I\11':.-FAZI·::-iDA.-1·:1t1 18 d<' .\lll i! de iSiG.-~I:tilil'1 rl<'."· 
parltar lh'J't·s rir~ dirri ,,,,La All:lnd•·.g:\ tl<J 1\io tiP . 
.1:11ll'inl tlo~r· t::ti\:1-<. r·nltlt'lldolr•ite tlrHtrur.'!:tlreira ,. 
olro de lr:~lipol:t, ltr.t'' olrc;l:utlr1 :1 f.1II:J dr· alrr··
sr~lllar:;1o d.r rl"'P:t<ltr> lr~iln Tlll .\.lf:llldr•:':\ d:t l'r"-
Yilll"ia d'utlllr• 1'11\111 pl'<w:·delll•''i.......... ......... 2:~1 

N. 1\l\1.-I~IPEI\IIl.--Em IK dr• .\ill·il dr• l.~íl\.-llr•IJ:Il'l1 t!ll<' 
n:·to !11t illl"<lll\<'llit~ttll~ I'Jll "''rl"ir·r•111 11:1 .lunl:t {1.1-

rm·.ltial dou,; ir111:1o,; e 11111 t'tltllllltl" dr'li<''·.. ..... ?:11) 
N. 200.-t; IJEBI\.\.-I-:111 I. H dr· ,\lll·í I d ,, lf\7ti.-ll••clar:J q 1111! 

a inl<)I'[Il'Ciat:;1o, 'l\lil c" d•'\ ,. tl:t t· a p:tl:t Yl'\1-Clicfr)
de q11r lr:tla" ~ 22 ''"art. ::>." tio I\I'Célll:t111Cillo 
di'il'iplitllll'l\ I"I'.'{II'Íi<> ri•> I',;J·;,\JII<'ttln dO'i 11\lil'iar~s... ::lH 

:'1. :lilL-~l.\I\INIL\.-1·:u1 1'1 d·• Al:ril J(,• H~l\.-llf'!I'!'IIJilla 
0 11\0dO jlOl" I{ li C (l'i I'. li l'<H''i J!:l'i I'Jiti<:IIT.!i(JII~'i :\1\ Sl'l"
YÍÇO elas Capit:wia,; dn !'orlo' ,. ns l'11rleiro-; das 
mesmas Capitania-; du\<1111 ll'l' 1l••:;pcza do-; ohjPd.os 
:t ~nu rar~n_, tyu~' ~P p•'r·d~·r~~ltl rHt lnutilisan'!Jl.... ::!::2 

N. 202.--JI'S'I'ICA.-Et1120 clf' .\lr:·il tl<' IS71i.-A pi'<Hlllllt'ia 
í'!H (~l'itlll\ t\(• r·~'~PIIl\~al1il id;ldt' ,...;lr·~p··H!It• logl) () P.\.1'1'-

cirio d:l'-' fllll(~~.:~~~,·-..; ]Hthli1·,1~. .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . 2:!::! 
N. 211:1.-\1,\ ll I:\ I L\.- 1<:111 :!il r(,• .\Ir r· i I ri" 187ti. -llckr111 i 11:t 

qu1• d'or:1 1'\tt di:trllí~ .-.:1•iarn ll:l!...;lh 11111' h1H'tl1~ os Pra· 
tinl'i qt1<', 11:1.' <'itlr:Jd.t-.;" '"l1iil:l'i d:l'i lr:ll'l".1'. I!Oil
dnzirCIII '" lran'<prli't•''i dr~ ~II<'JT:t :i tli<p•l,ir.:rlo rio 
Mi nis!Prin da .\gri<:ult lll':t......................... 2:J:l 

i". ;?11'>.-~L\Il!.'íiL\.-I·:tn 21 rir• .\hril rir• I8iti.-IJPelar:t 
que ao; annola<.:''"' :t '!li•' rrl'•·rr•-sr• a l:irr:ular da 
prcscnlr~ d:tt:1 dr'\<'111 '''r l••ila-< pr••t·crl••Julo anto-
rizar::lo tl•r ~linhlro I!:\ \l.tl'illlt:t.... ... . . .. . . . ... . •. ~!:11 

:.'of. 20J.-~IAHI:Sl!A.-Em2l d<' Alrril d•• IH7G.-Amplia a~ 
in-;fl'\li~CIJI'S Clll vi:;or t·Pi••t·:•ttlC-< :!'i llllfllll:tr(ll':\ !lO 
LiiTo ~ie:;tre do-; llltil·i.w-.; da Ar111ad:t ...... ·.. .... • 23:í 

N. 20G.-I~li'EIUO.-E:n 21 til' AIJril I! r• lí'íG.-Drel:na que 
o Uoverno n:l<J p<11le proro:;:tr os prazo' clcitora1:s. 2:l:i 

N. 207.-JI'ST!CA.-Etlt 22 de Al1ril ile 187G.-0 f'dital 
sobm eoti::nrs<) de ol'lit'io-; dr jll'-lit::l, lo~u dPpoh de 
atlixatlo, olcvn ser n'llll'llirlo ar1 l'rcsid<'Jtlt: da 
Provittr:ia................................. •. . . • . • . 2:111 

N. ~08.-.ll'STIÇA.-En1 2:l do .\hril do !Sífl.-Dedar:t <[110 
foi n•gnl:•r a nome;u::1o dr: 11111 IntPrprPte commer
ci:d, alt!m dos trPs rxi'itrntcs, c q\ll; n<lo lia incom
patihilir!arl<' r•nlr<' a.' r"spel'!il·as fnner;iícs ~~ "' rlr 
i':ll \.t\lf'Jl, 000 o 0 0 0 ,, o,,,, e O o, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,, , 0 , 0 0 , 0 ,, o 2:17 
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N. :!0~1- -Bli'EH11l.-Eill :!:J d<l Ahril d1J IR71i.--ll•'•'l:lr:l IJll<' 
a.'< .Juntas pnnH:lii:li'S li:Ül lif':l!lf dc~''<J!Jri~ad:IS de 
salisfazCf'l'lll o dL<pc•:-;io no :l!'l. :11 d11 ll'i'l'f'lll <k 
J~ de J:ll!l'iru d<l IK71i Jli'IOI<H<li\·o d•'. l•'!lflo I'\ pirado 
o prazo d:1 L" r<'lllli:ul, !l:tfl l1:1\·rn:J11 I'IJ!llplelado a 
1 is I :1 geral d "' \'11 l:tllles.. . . . . • . • . . . • . . • . . . . .. . .. . . • ~:11 

N. 211.1.-AL:I\JCI'LTUHA.-Elll 21 11<' ,\JIIil d<l IR71i.-l11S-
lt'lll'l_·<'•cs :iUiil'<' :l tl i !'CI't;a fl d .1 t::HLL 11 i I 1t: l':ti'Í:l. .. . . . :!'\,'-; 

N. :!ll.-,\l;[l!Ct:LTtrl\.\.-1-:111 2:_; ri<l Al>ril d•• l.H7ti.---llls
lru<·<Jii'S para :1 iJISfi<'<"JI" do lll:tlcJri:dlllf'i:tll_lf'" p:~ra 
11 1·1'1'\ Íl:\1 de :il>:ISi•'I'ÍI!!CII[<l d'a<;ll:l a ,•,!:t i'lri:ui<', ll 
do IJlll: ·~e d<lSiÍil.l :li) proiO!l:!:tlllt'nio ri.IS I'S[!':Id:i' til' 
(ClT•> d>• i'•'l'll:llllillli'fl C J: tliÍ'\...................... ~Í I 

i'í. 212.-DlPl·:I\10.-EIII 21i de .\hril t],, [S;Ii.-Soi>r<' adia-
1111'111•> dos tr.th.tlii•)S das .l!tlllas J':ll'<ll'IIÍ:ws.... .• . • :::·,; 

:'i. ~t:l.-t:U:I\1\A.-Eill '27 de Al,rll di' ií\71i.-lli rl:1r:t 
qu:d :1 r;r:diiÍ<':I<':·Io. iflli' d<'l'<' ser :illllll:irl:l a•IS l'ro
lt•ssnr··~ "" I'III''o rle-inf:l!ll:lri:l r <::n:JII:tri:t do Hi" 
1:r:u11k d•> Sul n•>S rasos <li' sulisliilli<.:<""·... .. ..• • 2\H 

:-;. 2H.-JI:ST!t;.\,-Em2~1 d•l Al>ril d0 iS7G.-IJ:'1 soillt::l<l 
a \',lJ'i:t> illll'iil:ls .'<llin•" 1\egillli'liliJ de Cllsi.<'i; di'
rlar.LIJili' "' lllli•·i:ws 1!:1 (;llard:l :í:lt'Í<lli:tl. tksdf' o 
JIO;fo di' i;:IJiÍ(:lll, JIIHil'lll JI'ISS:II' jii'IH'II!'.II::-1<1 pill' SPil 

jllliillll, ll ljll<; ll ÍlidÍ\'Ídllll, SIISjl:'fl'ill jlill' f'l'llllC de 
n;spon.'i:Jliilidade, n;·t<J c,;l:'1 iuhiliid•J dtl exnrCi'l' os 
ar· lo-; dt' Pro ·urador jndit·i:ll ... _.. .. . . ... .. . .. . .. . ~'iH 

:í. :!l:i.-'1 \III'IIIA.-I·:m 2~1 d•• Al1ril dr• IK:íü.-11'1. jli'II\Í
tli'nl'i:l-; p:tr.l qtt1~ n;l11 St 1j:ttll l'l'l:u·dadfl . ...; JHh pnrlo-:. 
na viu~ iJIII: :--:•;;tttl'CIU eJH dt•lt•t'Illin:ltLt t'I)Jllltli~-..;tt),, :!:il) 

:I. :!iü.-FAZI·:~!I\.--l-:111 2\J 1k Altril d•• H;;t),-(l'i ~J.,IIIt•s 
il1) SOi't'IIITO n:l,, pod<'lll :l<'t•,l:u· f'lllllll Jl•'lilllll' ()Jl 
t)rnprt•s!itttth apoli1:··~ g··.'J'at':" 011 lltllllif'ip:lt'~. ..•.• ~~:a 

N 217.-FAZI<::ílH.-1·:111 2!ldi• Aliril dr lí\7\i.-,\s l'lll!l!llll
llii·:lf'.•>cs n·lali1·.1:.; "ll•llliC,If':IO d·· lllli<'i.ti'S d•· ll<'s
''arc::'l SIIJII':!!llllll<'l:ltÍ·tS, f••Íl:l jfl·!:t'i l'!'l;:.;id<'III'Í:IS ,],• 
l'rni'ÍIII'i:l. dl'\'f;lll :li'O'!Ifl:t!ll~:lr por ,.,,pia. a 1'1'1'1'<'
s•'lll:l<;:l" d:1 ,\lltllil•·:.;:t ,, iuf•JI'III:I<.::lo d:1 Til<''>llll':tri:t 
tlr• Fazc~Jt1l:1. ...... .. . ....•••..•••.. .. .. ....•...•. .• '2~)~ 

;'\. ~[S.-I:t'"HI:A.-EIIl 2 <i<' M:tifl d<: IH711.--Ilt•cl:ll':l de 
<Jil<' dala s• dC\i' ''"11!:1r o t'll~·aj:lllli'Jliilll:ts pr:11;:1s 
(/1) I·~ '\I' l'í' i ti). . • . . • • . . . . . • . • . . . • . • • • . • • . . . . . . . . . . . • • 2:>:t 

N. 2HI.-AG!IJI:IIr;n:IL\ .-J·:r,l ~ df' Mai•1 ri<; ill7h.-llcr·lara 
qur• 1k\'P!ll :~''!' r·la<:.:.-.:ilirad~l~ l!Hlo . ..:: ns f'S('I':JYtlS Jll:ltri
Cill:ll}()::-;, ,. qu(' ns r•,;,('J':l\ 11-1 lllf'Hnre.-; d1 1 !2 aHil1l~, que 
!1:'111 i.Í\'1'1'1'111 \f:IÍ I'ÍV.III' SÍIII lli:li JiiJCri:l. ti<'.\'1'111 S()l' 

<'!llllJII'I'il•'lldidos 1111 11." li~ 2.". do art. 21<lo H•·gu-
lalll<'lllll dr l:'l d" Nm tlllli'r" d•· 1872....... .... . . • . . 2:i3 

N. 220.-M:JUCI'L'l'I'H.\.-I·:rll ~ rJ,• rll:lill <ll' l.il7G.-0 l•:s
tTil·:l•l d•l Jni/. fi,• P:1z u:1<l S<' p•,rJr· i!XÍ!llll' cl11 serYi<;o 
das Junl:1s t:las:.;ilir.ldtll'a'i df' c·S<;r:l\"'· Si'll<lil snp
prida su:t failtllll illlfl''dillll'ltl•' jllllo cirlari;l,o •!UC 
o rc:;pr!'l iYil Pre,idt•ute non_lcar.. •. . • • ... • . . • . • • • •• 2t.i1 

N. lil~L-AliH!CilLTUJ\1.-Em 3<lc ·"aio di! !816.-En!ron
cauJr'lii•J da <~strada ,rl;.; fl'\r~·j, l~b ){jo, \'rnl" na ~.' 
seeç:1o da Eslr::icl:~.!ja.ftlnL'Ifp D. Pé:drn.fl!, e r!Psi · 
p:n:1<~:To dos Trrs Cohiri"'' dn ~io Y<'rrlr pata.-·o trr-
lllii!IIS d:lljli'!ll.l hir:td:l ............... , .. . • • . ....... ~:i:; 
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N. 222.-JUSTICA.-E111 3 do Maio de 1876.-Drclara que 
osJnizes.dr, Dirrilo. ell:lmados a st•rvir na Helaç:io, 
não 1:areenm 1!0 liunca do Presidente: da Provinf'i~ 
p~ra saliirern de sna·( I'Oman·as, e qu'' de1·en1 srT 
prt1 ft")ridos O-" das 111:1i" proxiuta-::.... .• ...•. .••••. .. 2t>5 

N. 22.1. -FAZENDA. -E111 3 de de ~~ liiJ 1R7H.-As Ueputi
ÇC>PS '"~ Faz,)nr!a n:l" deYI'IH r·rmtr::f'far form·r:inirn
t"' COill liriiia'i SOI'Í;IP,oi '1'111 '[111'- Pstas f''-lii!J:llll OS 
re.-;pr•elivos ro1Ifrad•1<, o11, IH' e.:stl de o-; n:1o tereJu, 
som qur: JH'O\·rm a e.\.isl::nd:: da so<·i•)dad<'....... 2:SG 

l\1, 22';.-J [:ST!CA .-E111 lllP ~f:lio !li' 1t'7G.-HI'SOIYP riU\ i
das so!Jrr a l'iassl' 1l"s criiil"' !lli'III'ion:ll]l,., no art. 
2." da Lei n." lilll tJ,• 11-1 dr· :;,•IJ'IIil>ro d11 lf\till '' o 
l't1 Spt)eliYo pro('n:--sn. .... ......... ..•...•... .•. ..•.. 2ã:' 

N. 2~ti.-JiAZE:"'D.\.-E111 1 de Maio de 1H7G.-Iledara que 
a Coudessa de !'orto-.\ll'gl'll nrnl'I!Ill dirl'ito l~'III á 
pen:t'pção do Inei<> Siil'l" d11 se'll fi11~do m:ni1lu u 
T••ncllte-tic'neral G1111de dn tne~mn titulo........... 2:17 

N. 2~5.-GITEHI\A.-EIII 4 "'' ~l:lio de 18íG.-lledara quar~ 
süo a-; transgres.'<~li'S, a IJII<' .st• rl'l<'r~' u art. :1:1 tln 
He:.rulamento, approvar!o pelo llPndoil. o 1>8~4 "'' 8 
de Man;o de Hl/5, e pelas 'Jli:í<:'i ilev''ill rrspond•~r a 
conselho de discipliua 11s Cadl'l••s. lnferion's c Inais 
pr[u:as de prct.................................... 2~iS 

)';', 227.-GllEHIL\.-EIIll dr Maio 1\P 187G.-~ohre a ill
r,niiJjlatiililidad'' por [lJI'c'Iilr•..;m ''llll''' os Illl'llliliOS 
da Jnnla n;visora............ ..... . ... ... .. ..... 21>8 

N. 22fL-AGI\JC!JLTl'IU.-Ein \. d'' ~laiode 18i6.-~fanda 
vigurar, dur;ull•: o :111110 d•· 18ili. :1 ta!Jetl:t de trans-
porte de mercadorias, li'' :llliH> de 1875......... . . . . 259 

N. 220.-At;I\ICULTUHA.-J·:IIl •, li•> Maio de 1H76.-Ileelara 
ifUC deye ser frita em pri!l\f'im lu.gar a ci;Issilicaç;lo 
dr --Famílias- c 1'111 '''g:mrlo a dc-iwlil·iduos
Jli'Pfel'illdo em u11m c onlr:1 , .. t,ss•'. os escraYos qne 
j:\ lionYerl'III Pnlrado •·oiii certa qn,to para sna li
ilerlaç:ío, c o!>Sf'l'\:llll]fi-S'' n qnr; di..;p<"'e o rap. 3." do 
l\rgnlamentu ilr; 13 dt' X"I'''IIJI>ro Clll relal':l" ao 
pec ui i o . .. . .. . . . • . . • .. .. • . . . . . . ............ : . . . • • • 211{) 

N. 230.-AGHIClJLT\THA.-EIII 5 dP l\lain d'' 1876.-AVtllda 
dar eonhcrilllrnto :i CniiJil1TLilia Cit~· l:npmvt~lllCllls 
do laudo prufrl'id11 pelo t:orh'·l!Jr•iro Sinim!Jü. ~niH'C 
a verd:HlPira intctl igciiCi:t da pn l:i v r:t-wedio...... 201 

N. 23!.-AG!l.ICl'LTUHA.-F.m f) dr l\lain r],, l.f\76.-Au
toriza a L" ch:llti:Ida do c:q>ilat garnnfido, III:ll'ca o 
lugar c t'pocas CIII IJII<~ dn·,,rá ctl••ctuu-sr o paga
meu to dos jnros e :q>pr"va o contra,·to feito pela 
CoinJnnhia em Yirlude dos sens Pst:tlnto,; para a 
con>truccão <las oi>ras c forllet·imrnt" do Jualerial.. 272 

N, 232.-AGI\ICULTUHA.-EIII ; ti d•: Maio de lf\i6.-Au
loriza a pt·inJeira c!I:uuatla do capital .'.!'arantido, 
marga o lugar e as t'·pnt:as para o pagaiiiPil to dos 
juros c approva o cnntr:>clo I'C\PIJrado P'~la Cnmpa
nhia para a r·onstrn<:c:í.o da 'i obras e fnrneeiiucnto do 
ma teria I ............ " ........................ ,...... 2i3 

N. 2:!3.-AGHICULlTfU.-Emll dD l\laill i] f' 1~176.-Pcrmitte 
a conslrucção de eas<ts IIOs ternmos proximos ás r's
tações da Estmda de frno t!0 IJ.P,'dm li. para a resi-
r!enria dos Yigia' d;t r:owri~ão ,, Ouro fino........ 2í\ 



21 
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N. 234.-FAZENDA.-Em6 de ~lJiu de i87ti.-lls ma.scates 
de calçado tiram r•qniparadr1s aos,~~; o!ljreto.s de :Ir
marinho, para o pagaJllP!Jlu do ii!J('os!o de JJHIWt!'las 
c profh<iies ..................•.....•..••........... 

N. 235.-FAZJ•:NIIA.-EIIl ti dt• M:~ill dt• :187!).-,\ di;;pd'iiJlil 
do llecre!o 11. 0 21i'l.) ti<' 2(l fi,• 5clellilrm d<' 1~7;) 11:\o 
apmvei!a ;is viu1as ri<' 111ilil:w•s Llll•·•·itlos aJtlr~-
rwl'lllen!r) ;i puJJiir·:u::·l,, do rl'f,•rid" Pr•nl'lo ....... . 

N. 2:lG.-FAZENIJA .. -EutG rle M:lio dr• 1kífi.~lla (liOii
lllCnto a UJJJ n•cur'o sol1rc r:la"ilir:ar·al) de llll'ITa-
'4oriJ ................................ : ........... .. 

N. 237.-FAZENLlA.-EIIl ti dr ~Jai11 d<' iR<ü.-N,•ga pro
vimr•nto :t \1111 r•·t'lli'"l d1~ 1'<'\isl:l por 11:.1n ''~ kr 
n•rilit~adu ur·nlllllll:t tias r:nutlir·ü,·s <'111 que· r~ ellc fa-
cultado ..................... : .. .................. . 

N. 238.-FAZIJ'\DA.-EIIl (i de ~!aio dP 187G.-Fix:t :1 taxa 
de fi "/0 para os dcpn.si!t•s da Caixa Et'IIIIO!IIir-:t da 
PIOYil!ei:t dt' (ioyaz e dt' ~) 11

/ 11 f1al'a U~ ~'.IH{ll'(''-'tirllOS 
do ~lo11!e dl' SorTil!TO; appm1·a 11s Yl'li''IIJJ<'Jilo-; dos 
rcspcclivns <'ll!Jll'l'gad"s e dá outras Jli''ll'idr•Jieias. 

N. 239.-~1\HI:\IIA.-Eni (i rk M~io de Hl7ti.-)l~nd:t 
vigorar, n~ Itrpar!içf1o d~ 1\hrilllta. as disposir;Cies 
eontitlas 110,; :ll'lS. ti2 '' 03 do J\f'~\1 !::tllli'lll'l que 
l1aixou com o !Jccrclu 11." tlli8 de J\l de Uu!uiJro 
de 1872 .........• , ......................•......•. 

N. 240.-~JAHL\'l!A.-Em Sdt] ~!aio dr: i~7ti.~P:tra rrgu
larulade dus pag:llnr:u!lls dt: gcncros exige prov:t 
da rxisteneia das lil'lll:lS suci:u·s .................. . 

N. 2H.-FAZENU.\.-Em8 de ~!aio de :18/li.-A l'tli:H;:1o 
rl:ts provas nos rOIII'III'Sos p:t ra 81tt pr··~tJs d11 ~li
nisterio da F:IZI'IItla tki'C ser ttlslinela JULL cada tna
tt•ria dos ditos r:oJtcur>,JS ...•..................... 

N. 2'12,-.ll:sncA.-Eu18 dr' Maio de l.H/ü.-0 Jttiz for
lll:ulur d:Í culpa d•·1·8 cl:lJ' JII'OIIIJll'l :t!ldaJIIf'lll'l aos 
pror:csso.s, ruJ!1,1ra rh inrliei:ulos eslrj:lltt sol!us ..... . 

N. 21.3.-F"\ZI·:.'íllA.-EIII \1 df' Maio de !KiG. -·\l:HII]:l 
abonar, Ji'll' rqu id:ul•:, o y,•ncilll''nlo lixo ao i !:ti ia nu 
S:lll!iago Alpl!ill''· que lit'IJU i111·alid:tdo no "'t'l'it;u 
de Palr<lo tlu esr:aler da .\lf:IJidO~,\ d'1 ,\I:Jranll:íu ... 

N. 2H. -FAZE:\'D.\ .-E111 \l de ~I aio de• lHili. -1\r•!t:va da 
pena em IJIIe incorn:n o \'ig:Hill da fn:g\ll.•zia dt.' S. 
Pt:dro da t:api!:ll da Pml"inci:t da Ua!Jia. por n:ío 
ler sellarlo os lin·us r],• assentos t],~ n;t,r~illll'llto e 
obito de 11llws livres d<' mui!Jrr r.s.TaYa .......•. 

."í. 2'r0.-.\li!HCULT!:H,\.-Ern lO d•• M:\il) df' 1876.-!Jc
rlara fJite a elassificaç~ln de lllll:t. f:1111ilia <'snava, 
rrniJOra us lllPIII bros de tfllt' 'it' 'o:11 [l'·ll: rr•s'd.1111 C li I 
dilf,Tcnl,•s lllllllil'ipios, dl'\8 ser J,·il:t n:IIJIII'lle '''11 
tJIIP a lll8illla família ti v<' r sidn ll!a!riculad;J ...• , .. 

N. 21,1!.-DIPEIUO.-Em !Odri\laintlP ifl7G.-Solireo di
reito que a>;sislc ao; t:idad:íos. n:~10 iJII'I11idos prl:~s 
Juntas paroelliat'S ertl su:~ i." rrnni:ío, dr rccl:unar 
11:1 2. a . ...••..•...........•. , .........•.• , : •.. ~ ...• 

N. 217.-JI!STI(.:A.-:-EIIl 10 de ~llio de 187G.-Ht1SP\V0 UI/I 1 

eontiJcto d8 JUI'lsd 1cr::1o ,ulll'8 r miJar~<\ (Ir o!Jra uov:\, I 
ordenado pelo Juiz dos Feitos da K<rúnrla Plll edi
fJ,:io drStillaflo rar:1 r;J:itJP[er·.itnÇJl[O r11hfir(). 
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N. ~·,><.-.li'STJL\.-I·:nl Jll <]0 ~L1i" ti:' !fli(O.-ILI iw<~riiJI:l
tíllilidad:· ''11111' "·' l':lr::n; d · A~elli" rir' kiJ,·,.,; c 
S:·~1Tl:11·icl d:t Can1ar:t ~IUlli•·ip.·ll.. ... . .. . .. .. . • 2K:) 

'i. ~·,a.-H'ST!t:I.-EIII i:ldP ":lio 1lr' Hli6.-:'\:1'< justili
C:H':·,..,s ilH'irlPBirs d" in Yi'Jtlari"s c outras srlll''
JIJ;Ínte~~~·~ f()t!lllf'l(~lll ;l\1-; Cur;ulnr~~~~~~ C!notumentus 
do art. \10 do Hegilll''lll" d" C:nsl:l<,.. .... ..... ... . . 2~:; 

1\. ~::i:l.-.li'ST!C.\.-1:111 !f rir• :ll:1i11 dr' IRiG.--11 .Tniz dr~ 
Dirt•ito de i'OJI1:11't':l t··;prf·i 1! ;u'i'llllilll:l a.) f~x~·n·i!'ili 
d:1 prdpri:l \;tLt 11 tl:l qlll' ]]:1• f 1'':11' Jlllt' c..IJ!I:-;!illtit::-tll. 2HG 

l'í. 2,'Jl.-Gl'i-:lll\.\.-l·:rll !l ,:,. \l:1i11 :Ir' Ulili.--llt•lt'I'IIIÍllll 
!}\11' :1 Ju11L1 1'1'\ i~·1r:1 d1· lllll:l f'il\\l:l!'t':l ..::.1· J'i'llll:l d1• 

1111\0 p:1r:1 l't'\:'1' "' Ir ,[,:111"'' d:• 111111 .TIIIi!.l t!t• 
Jl:ll'lli'Jii I. IJIIt' OS dri\:111 ,[,• [.,,,,1·. Jllll' lli-111 !li:• [i,'t\t'
l't'/tl si,ln l'~'llli'lli,Ja ~ :t~ Ji-.,1:1~ dth Ill;-;pr•dilJ'I'~ d1~ 
tJII:trl:•ir·::ll............ .... . . .. .. . .. ... . .. .. . . . .• . .. ~-~7 

N. 2'i2.-AtjllJI:IIL'ITI\A. -!:11r 12 d:• '!:rio ti" 11'7\J. .. -As 
pr:ll':ls" llllit-i:~, dtt·· C·ti'JI'h tlt• l'ulici:~. tlt· l'r·lritl''' ~ 
d1• Hnmlwirtl~ tl(~\Pirl :~n;,:r d:1:.; rttl'~ttl'lS y;JJI{:t~l'l!'-' 
IJilf' 11:-; dC!ll;liS p:J...:.-..:tgl•lt'll..:... qlliJH!IJ t'lllll:ltT:ll'C'!II !tU." 
(':Jrl'll"\ d:l..:. CIJ)i!p;lnlli;t.-; tlr• l':l!'l i:.:. d·· !" 1 '1Til {'IJIH p:1...:.:--r~ 

d:rl:rt!n ,, rlllll'il"'tl 1 [t·•lt: c,:• ri·: I''''["''·! i vil; clicf,•-;.,. :'í-:7 

N. ::!.'i~.-liU·:nn.\.-!:111 1:1 tJ,, \J::i11 tlr• 11'71i.-l\: .;oi,-,, tl:l-
v ida::-~ S1 ~~ 111' :r,-.: j 11...:.! i 1 i1·:r ,:,-~ · ~ r~ pr·. 11'1\J':ll_:~-~· ·.~ 1 1:tr:1 1 J :tl h-
fattlt'llt\1 111 i! i !:1 r ••...•.•.....•...•• - ...•. -......... 'Z:~) 

N. :?iií.-F\ZI·:.'ílll. En1 l:i ,[,. Mrio r],• 1'-'íG. -.\ppr01:1 a 
('Oillillll.'II::Jild;J-; l1\;1...; dt• 1)", 

11 
jLII·;t tl·· d·'fHhj(q-.. l~:t 

Cai,:r Er·:ttllliiii:·a tl:r !'r'" illl'i.r tlt• :-;, 1'1•dro tltt Hro 
(;t';llldC dn ~lll (' dl' \) 11 

,, fl'tJ:l IIS l'lll[ll'l'..;littlnS dtl 

:llo11l·· de :-;,li'I'OIT''· a!l-r1t ti•• ttlll!'.l'-~ Jtl'll\itlt'III'i:t-;... :tS~I 

.I\. ~.'i.'i.-,\IAHL\II\.-I-:111!:\tl·· .\lti1 tlt• f1)7G.-Appro\·;tll 
lll;ipJI:I. tl:i tJj.;[riltll 1;:10 tl11' 11:1\ Íll$ il:t ÁI'JII:ld:i... .. . :.'!IJ 

N. 2.'ili.- ~LIHI\11.\.--- !:111 1:; tl·· .\!aio :!1' !Sili.-Ail,•ra o 
.\'(j'" d·• ~ 1],• Jllllilll :[,• IKI:I'. J't•l:ilil'll ;i llolilli~ 
(l11 .\ 111:1 znn. t . ...; •••••••••.•• _ .••••••.••••• _ • • • • • • • • • . • ~~.l 'I 

!\. 2.'i7.-:IIAIII!\II\.-Jo:lll IG ti:• \i:lioti>' !.'l/G.-Ill'ir'flllill:t 
if\U' ().._ I'O!II't'rhl..:. dtt~ ll.t\'iO~ J•l'!'lf'lll'l'fl\t''~ :lll~ dis
tl'il~t()S JU\'al·ssl·j:lrn f••i\''" 1111:-1 ,\rs~·na~s :1tri CIJ!ll-
prt•llr-ndidu:-;_ .......•. _...... ..•••....... •••.... .. ~!Li 

N. ~'ii'.·-FAZI·:'III.\ .- E1n l!'t rit~ :lia i:< r!t' 1><71\,-ll~ l'rati
cantr~:~ tL'!t.:; H·'ll,"tl'Íil'l-1•'.~ dP FaZ1'1td.'\ 11~111 podPflt bU!J-
slilu i r use !li prt·.~.l t"!o~ tk d;l ·..;~ , -.; 11 p·: ri11t' ............. _ '2 1.l:j 

i\. ~tici.-F.\ZI·:i\'llA.--I·:Itt IS rit• Mri•1 :!e IK/G.-Indt'lt•reo 
rrqurrirtH)Iilo '"' ll:tllllt'll\i!H'ir·o rir· ~l:rr·,•do r oulm;;, 
pedindo a.lc;;lillli,_;iln tl11 'I"'' d~: 1n:ri-; I'·'~'"'" li' JH'I" 
imp:1~lo i:IIII':tdo solirl' 'll'l' Lrltri,·:" dt· 'Ot·ar ill•n·a-
111:1 t0, na I'I:IIYinr·i:r rio l';lr<111:i..................... 2:1(; 

N. 2:JO.- FAZE:';'Il.\.- Emlil d:• .\!aio riP 1~7ti.-.\pproya a 
rrslitHiç:'t<l. fcit:1 [lt'la .\11.1ll:lr'~:t 1], !'ará. d•Js di
rritn~ p:t~o-; p:ll' urna p:rrlirla ,j,, ]lorr:l>'ila, f[ll•~ 
SI' !JI'l'(I'Jltii.l PXpO!'l:ll', " [,li \'l'lltlitl:t t'lll h;t-;(;1. pll-
l!lii':l .............. o ...... " .......... o .... o...... 2!1li 

l\. 2Gi. -IMPEHill.-Elll i'-' de .\I ti" d:• 1-~IG. -~!Já i 11'1 rllt't'\ll'' 
p:li'.'l I) lOilCIII':ill j, l':l:if'ir:> ti•· illl~li:IC~f'lll :<r!iru!:lli:! 
dn !JJ·.Jilnlo tJ.,. ·llr:l:lc·llilltl··· ...... . .. ~~·i 



DECISciF.~. 

PAG~. 

X 262.- AGIUCULTUHA.- Em 18 de Maio de 1876.-
Sobre a approvação dos estudos c orçamento do 
Companhia Great Westcm of Brazil llailway; a 
extensão .ll:l ponte do Behcribe e os lcrrcnus ela 
circurnvalação do forte do llrum................. •• 2!1!1 

l'i. 2ü3.-AGUICULTUHA.-Em !8 tle 1\laio de !876.
Uesolve duvidas áccrca de trabalho.; de classificação. 3!11 

:'\. :!fiL-AGHICULTIJHA.-Ern Hl de Maiotlc 1876.-Manda 
vi~or~r para a organização 110 pessoal c d ircccao 
[Pchnit·a elos lrahalhos do prolongarnenln tia estra1la 
tlc ferro d•; Pernamhnco, as In~trucçües de 2ti de 
Fevereir·o deste armo .....•.•......•... ;........... 3fl2 

~(i:i.-t:lll~HHA.-Ern i!l tio \!aio de 1871i.-Der.b m I'OlllO 
s•; d1;ye proeed••r a rr.spPiln tia ron\'ocaç:io dPs alis· 
tadog, nos termos dtJ art. 62 elo He~;ui:Jilll'lllo de 27 
de Fen•reiro de !875, uii•• cstantlo ainda :tpuratlo o 
alistamento em todas as Províncias................ :.102 

N. 21if>.-11UEIIHA.-Ern 20 de l\laio de IR7t\.-lleterrnina 
qtw ~s Hrp:tr:it'ÜI'ô do Ministt•rio tl:ll;nr.rra u:Io cnn
lranem flll'JlPi:imr·nltl al:~lllll t 0111 1irm:1s sodat•s, 
srnt qtw ~~~~s~ociatlo~ rxltib:un s•~nseonlrad•ls,oa, 
uocaso nrgaliro, prorr:n a exbtencia tia sncir.d:ult•, 
na Llrma d:t ld.......... .• . . . . • . .. .. . .. . . .• . .. . • . • :IO:J. 

N. 2G7. -GIJEHHA .-Em 20 tlt~ M:t i o de Hl:íü.-Det:l:tra que 
o> alumnos. tanto do 1." eomo du 2." anno tio cursn 
de infantaria c cavallaria du Rio Urandc do Sul, por 
não to rem sido approvados no exa rnr. de qualquer 
ths rarJ•:iras on antas de 11m armo, n:ios:io obrigados 
a repetir a frrtJUencia do todas as uniras, l'lll ttne 
n:io estiverem plcnatn~>nl.r, approv:ulos. .• ••. . •. . • . . :IO.i, 

N. 2tiS.-~IAUlNIIA.-Em 20 de Maio de i8i6.-Transfere a 
Cnlllpanhia ile aprendizes marinltdros tl:l fortaleza 
th Boa-Viaf(ern para o ctlilicio clesoecupado tio ,\sylo 
de lnnlitlo; lia lllat·inha.......................... ao.\ 

N. 20~.-JUSTIÇA .-Em 20 t!t~ Maio de 1876.-Sobrr,o o lugar 
tia rcsitlencia dos supplentcs dos Juizes Jllunicipaes. :~o!i 

N. 270.-GUEI\ !l.A .-Em 22 de lllaio de 1876.-Dcclara como 
deve ser contado u prazo, nwrcado no art. ftO do 
Hr;;ulamenlo de 27 de VcverQiro tlc 1871;, no c~so 
de nova reunião de uma Junta revisor;t... ... . • • • . • :106 

N. 271.-GUEI\Jl.A.-Em 22 de 1\laiu de 1876.-lleclara qnal 
o procedimento a scgnir-se no caso de n:lo St) ren
nirem.luntas paroclíiacs no:; prazos mareados na 
lei................................. •. . ... ... . .. .• . 307 

N. 272.-~'AZENDA.-Em23 de Maio de i871L-Nel!a pro
vimento a um recurso sohrt! o p:tftanwnto dos 
rcspedivos direitos em urn dcsp.1cho de IJijoutcria 
pra leada.. . • . . . • • • • . . . • . . • . . . . . . . • . . . • • . . . . . . • • . . . :JflR 

N. 273.-l<AZ"NIIA.-t<:m 23 de 1\laio dt) lHi6.-D:i provi
mento ao recurso de A. lllilliet Filho, c tleclara 
rptacs s;io as obras consideradas de vidro n. o 1, par~-,.-~ ·-·-. 
o pagamento das respeetivas taxas .......... ~~:;-;; -~~ M 1 · 

N. 27>.-FAZEN!>A.-Em 2:! de M~io de l8i6.7Ttit1~~" t\~ ' ' · '' 
obras tlc virt ro liso, lavrado, esmerilhado Q!fXVU"\l '' f 
rlado deverão ser r.nnsitll<radas liA. v_i~"b Jtt;\ 1, para 
p~~arem a l.ax:.~. de 200 rs. por lollfr~Ttlil.. .... . 30!l 
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!'I. 27:i.-FAZE:-;n.\.-Ein ::!~ dt~ ~lai:1 rlt' Hi6.-lndefer'' 
nm n'rnrs:l p:H' sPr d<~ !'1'\·i-;Ja <' p:H nJo se ter vrri
Jit':nlo ll811llllll:t d:1o; r•:Jilfiir'r.t:'< r•xi~i:l:rs pP]O ar!. 76t 

PAfiS. 

dil Hr·~ni:JIIr''IIIO rir~ 1!1 rk S ·l·'llliJl'll de 1860........ 3!0 
N. 27C..-(;{7EiiiL\.-Er11 2í de ohio d:' 1871i.-llrclara qw: 

;r .!unia de '·1rl:•io t:ollrf'Cie a:ldit:i:~n:ll' os rssJarcr.i
!ll''lil<lS oltlid:ts a 1'<\S['"iln "'' iiH!iliduo<. inrl1lido'> 
Jlll :JJis[11t\1'1JirJ p·r1·:r <l -'1'1'\-i•:<l llliiil:tr S(J r:otrt OS 
H!lll1C< .-J,, 1lapli<11r".. .. .... . ... .. . ... .. ... . ..... .. . :l!O 

N. 277.-~L\Ul);IIA.- E11r 2í d·· }l:üt d<' !RiG--- ~lanrLt 
abonar :t d1:rria d" ~110 r,·,j,; .1"' lll<'l\<ll't''. qnr pur 
f:lila (]n n•r·ur·s"s d:•i\:1111 d·· ""r f:'Jirf'!lidlls para 
terr1r1 pr.1ca H'l.S r·oii1J'·ll1id:v; '"' :lpl'(:ndizrs lll:t-
rinltr·ir, :s........................... . . . . . . . . . . . . . . :Jii 

>;. 27.~.-I:\IPt·:l\lll.-EIII 211 ti<' M:1" rir• !Ri6.-S111Jr·r• a 
con\·o,-a,_:''" exlta'lt·,JiiJ:ll'Íl d.1'i Junt:rs tllllllit'ipai'S. :ll2 

i'\. 27!1.-Jt::iTICA.-Ftll 21i de ~l:ti:t di' IR:G.-I:III<jitalrto 
I'XI'!'I:I: fl 111~2!' til' Jr1iz .\llllrÍ<'ÍJ<:rJ. rl<'ÍX:l ll \'<)l'l':ldOf 
1k Htl'VÍI' 11''>'1:1 ljll:tlíllidr........ •. . •. . . . ••. . . . .• . .'H:.! 

]';. 28).-Jl"STICA.-EIIl 21) d'' ;\!:rio ti~' iR7t>.-Sómentr rm 
cx.<'<'llt::r•; dr p:1rlil!r:r;; ,.,,111!"'''' ao .lniz dr Orpli:los 
JII'IH'CrJCI' ;j 9!Jlii':H:;i<l ,J,• f!IIÍ.'1Ir<.t:'S dt• [t_'!'l';tS Ctr!ft) lJS 

uql!r:'tr>i r• co-tr0rrl<-i1·," ilrJ,·t ,•,-;:rd"'·· .• .. . . .• . . . . . . 3l~l 

1'\. ~81.-.\GT\J::ti.'ITli.\.-!:trr ~~;.J,•.\I:ti<lt!<-IR7ii.-Solicila 
flJ'il\ i·!• Jlj'i l~ [l.') !',1 q I! ' 1.,,._-,l·[ll (I..; ,'l ftt(';tllll'll(l)-.:. rl1'. 

tl'rl','lliJsrJ,• trl:rlilrll:r.s 1r" lif,l-:11 da ,·idad'' do l:t•r·if<'. :313 
N. 282.-Aiii\!Cl-LTI IL\.-·I:1r1 2li "'' ;\l:rio de IR7G.

JJrr-l:tr:r lli1P '''i' iiHii<JI''Ih'r\':'1 <J rnnllrl'iiiJrlltn 
prl·vi" da IJIIIl[:\ dr r:lr:lllf'ipa<::\ll p:rra <j\11) se rraliZ<l 
a n·rilil:ar·:l<J rio Y:ii<JI' dn-; r-n.1 v"'·............... 311 

N. 2R3.--FAZENfli.-Ell1 ~~;de .\1\Ío dr iK71J.-Nr•.Qa pm
vinrenlo a 111r1 11\<'111'"'' s<i11r·,· irrqtoslt_::lo dl' mnlta, 
Jllll' ll:ru ir:r\'PI'PII1 sidll da,J"s :i llllill'ÍI:IIi:l ui YI'I'SilS 
fH~(~J'[l\'OS fl() df'\'Ídtl h'!ll}f()........ •. . . . . .. . ... . . . . . . :-\l:) 

l'i. 2R'!.-I',\ZI·::'-IIIA.-J·:IIr ::?il d:• \!:ri" dn ISi'li.-Ao-; Clll
prf'g:ldos dPstc l\Iini'-'lt·rio nl~tlll:tlll-·;;p o..; :.:I'J'Yi~·o:-:.qur 
trntr:rrtr pn'st:rrlll <'OIIlO :Ilidido< a qn:Jh[\ICI' 1\cp:rr-
lil_::lo. st·J [llll' lll'<':r.si:r" "'' apo«'lll:lll<tl'ia...... •.• . . • 3l.'i 

N. 2R:i.-JIAZENilA.-Eirr 21i dr ,\!ai" tk iH76.-!\<·<·<liH· 
nr<'Tlll:l-l'P :ts TI1Psnur:1ri:r< dP F.rzr'lll!a que !lOS 
pr·rlirl11s de angme1ilo tf,• r·1·,•dilo par.1 a vcrila" J-:s
tar-1"'" d:) :rrr<)<-:Hiar·:l" · <lelrrnnstr·cnr a insut1ir-icnr'i:t 
d:1. \rrlt:l e .itu;lili<Íll~'llr a nrr;p_-;,id:lll<' rio au~IIH'nto 
pr•Jo llloilo indi<':ld<J li" lllillll'illj\llll<J...... ... • .... 316 

N. 286.-t;LIEHI\A.- J::11r 25 d,• :ll:rio dl) 18iri.-Lb·iai:J qtw 
rJrvn ser remi'! lido :1 s,·r·ret.rri;~ de El'larlo Ulll nwp[18. 
nu rnrr11:0 dos ai ist :r ri os rons l.:1r1 I''' rl:rs trP-< r<' laçiJrs. 
de IJIIP Jr·:~t.1o :1rl. í:l du H•gul:rnrl'tiiO rf,:2í rlt• Fe-
YI'fi'ÍIO tl11 !87:)............ ... . ... . ... • . .. .. ... . . .. :lH 

l'i. 287 .-t;PEIU\ <\. -E111 2i ti:: \!ai 1 ri<• lR~ll. -D'.'Ci:Jr:t <JUC 
as Juntas lic surtcio 1r:ro se rli'\'l'tlJ n•unir scn:lo clc
P'>ÍS ilr: apurado o :~lisl:JIIIf'llin rl!l lotlas as l'ro-
viut ia<, c de lll:l.l'l'arlos "' rP-p<'l'livos r:<1nl ingenlt:s. 318 

N. 288.- \GHICijf.TilBA. -Ern 27 ri<: i\! a i o rlP 1876.
PArrnitlr a r·ontiun:~r;:lo do pr-;snal extraordinario 
n1 gep.u!iç:Io ria ronsPrn1::1n do porto dn Hcdfc, 
rnrr1 tanlr> qur n~o lr:1j11 :Jil!;Tili'lltn rl0 rlPspcza...... :119 



N. ::!8\l.- fAZE:->D.\.- Efll '27 dr~ ~!:li" dr• i87ü.-Iwit'ferr o 
rrcur'o da Comp:111llia M,•sqg,··ric• n.:tr i tirll<'S ''"llm 
o p:lgarnr•rrlrl dr· diJ'I•rlo, t'lll rlrrl>rr> pr•la fall·1 de \llll 
Y<dttlllt' illl'lllititJ Irll rrJ:rlliil'c lo du \ :tjtt•l' .llt•J•I/1':" 
t~ ll;l() deSI',;}J'I'P~:Jdll •.• .•••.•...•........•.•••.•.. , •. 

N. 2\JO.-F.\ZENIIA.-I·:nr 27 tlr• ~l:1itr rlr• IH7G.-lndr•fem 
\I !li l'I'C\II'SII tlt! r:·yj;,f:J fl''l' !I[IIJ SI' fr·r r!:idlllil')ilil!lll;l 
das t:oruJitJ)('S t•s:li'í'ilkad:h 111) :11 t. 70J. d11 Ht~gll
l:JIIIt'lllll tlt' 1•.1 rir' Sr•lr'lllill'll rir• lSiii) ......•.•...•..•• 

N. 2:li.-F.\ZEl'illA.-i':lll ~~ tle ~lair> rk n;u.-.\p[r!OY:t 
al"liiiJaS tll'iillr'l"lli't-H'.' (oJrJ:Iti:ts pr•!o Crltl•l'lli•J 11i'l·al 
úc{'t:aixa Et'üllOIJtir·:r f' ~lonlr• ti r• Sut'Ctll'I'O tl.t l'ro
YÍIICÍ:t !I<' S.l'edru dr> flj., l~r:~r~>l•' r!o ~ui. ........ 

N. ::!0'2.-GU!·:IU\A.--Lill 2:1. rir' .~Llio tlr 1:-:7ri.-HP.•olvc 
divt·rsas dtJYidas arrrr·.'r'lll:td:" pr·!o .lurz dr: l'.tz d:t 
paroill!Í:I rir• ll. l'r·dnltr, 11.1 1'1'11\ lllt:l:t do Hirt lir:t !I ti<' 
do SuL Clll/l n~!ar:;tt) a1J ;lii::.tzilJH'!tlrJ Jl.il'a "::-.1'1'\ i1:o 
lilili lar ...........................•........•...... 

N. ::!U:l.- l~llEHI\.1 .-1·:111 :!'.1 tlr· Jl:tio ti•· l>~;G.--IIt~r:lar:t rpre 
<lOS Apreutliw .• clrlii!JI'irus "" dt'\•' di'<lril!ltir ll:.t 
oct·asiJO de as-,r:rilan~rn pr:1r;a 1nai.s \IIILI ldusa e lllll:t 

t:al<:a de Jn·i111 p<rrdo ............................. .. 
i.'í. 2%.-L\ZEJ\'IJ.\.-EIII 2'J d1~ ~!ai" dr' f,s7ri.-llrfr·r" por 

CtjUidatlr Ulll ]'('1'111>0 do llr .. ll:lllllt'l 1-:JJI'tli:IIIO l\1'(.(0 
Y:tlt'llt'a I' Jtt:lllda r,·,lirtiir :h ta.\:tS dt· n<•·ra'·", r[UI' 
pag:tr:t ...•..•••.•.••••....•.....•••........•...•.. 

I'í. 2\Jti.-FAZENLJA.-Eul 3U tlt' :\l:~irl dt• fílíri.-IJ:t pn•ri
llJelJto a Ulll Jt'I:UJS.J ittie1 pu' I" da tlccis:ro da Alf:tn
ú,·g:l (}p l'crll:.tlltllltco, lJllt' t:uhr•Jil dirr~llos 1'111 d11IJro 
pela tJjfft:IClll':t Jl:ll':llll:lis t'J![!{; I) III'Sd IÍtJIIÍt!rt Jrgal 
" o real Yerilie:ttlu na Ullikfl'llt:ia tir: uu:; >(I~ os com 

N. 
lou~:a ............................................ . 

20G.- FAZE:'\0.\.-Ern :lO dr• \Jair1 de 18/G.-IJ:i proYi-
meulo a Ullll't't:Ursn inter·pos[rl da der~i.-;:1o 11:1 Al
f:nJdrga dn l'erll:llltlllu:rt, <Jllf1 rol•r•JII direito.> rm 
do!Jro ()('la tlilft:n'llr:a. par·a IIJ:tis eutrr• o l'•'.'iO lir[uÍi!o 
leg:tl t' u re:il \'l!l'ilit:<tdu ll:t t'tJl!krrnr:ia r/r• di\crs:1s 
cai.\.as crtJ!l cl!:l da. Intlia ........................ . 

l'i. 207.-JO:-;TIC,\.-Ern 31 tlc Maio tlr~ 1~7!i.-i)ll<)silns no 
inluilu de llll'll10rar u S~'rl'ico 1!:1 :uJrJiiiJhtr:Jr·:w da 
Juo;ti1;a .••..•.....•.•.•....• : .•............ : ..... 

l'i. 2:lS.-I.\l,'EiliO.-Et11 ~1:1 ti(' Jl:tio tin fil7ri.-Dr'r·l:lr:t o;; 
VCJlléilllCIItOS IJIIC l'llllipd••IIJ :Jil, 'llh-lifllfll;; d•J !til· 
perial CullegirJ 1(.~ l'L'dro 11 tjll:llldu ;;u!J.>iilllr'lll t~> 
J'()S(ICr:l.il'os Profr·ss ,,.,., .......................... . 

N. ::?~l\l.-ll\ll'E!Uii.-.Elll 31 d•• )l;tin dr• 187ri.·-)lrlirl.t t:O!I
;;idcrar Y:llido para :i nr:tlr·icu a 11.1 !.';tr·r:i l:rdr· dr' 
Mrtlir:l!l:t ilul\io rir' Jlllt!Íru o C\:11111' dr.' lti,[II!'Íil lr•il•J 
na Esr:ol:1 t!r· .\JariniJa ........................... . 

N. 300.-L\ZE:'\11.\. --Er11 :11 r/r) Mai,, t!r• HCG.-Appro,·:t u 
aeto da Tlte•ouraria tio J>ara, tlantio p•11\Íiitl'll[tJ ao~ 
1eeursus inlcrpr•stos de dct:JS,Jrt d:t. AllandPga sobre 
troc:t de dous vulullles su!JweltJdos a despacho· •... 

N. 30i.- F.\.ZECIDA.- Em_ 3! d8 :\la i ode 1870. ~As, ~tnll~r.- ''' 
t:açoes nacwnat•s nao ustao stljcrtas ao IJll{li't\ln de 
ph:troes creado pelo ut. 2." dr1 Occr!'tü J\Y' 6003 de 
t:l rlc llrzrmllro r!P 1870 ............ ·-"-: ......... . 

nr:CJ.:I<ES I: L f876. .Í. . '~'• 
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331 



l ''il.Jil'L IJ.\ 

N. :l 12.-A iHICt:LTll:lA.-I:rll :a dP ~l.rio tlr Hl7ü.-Hn
~qlv•~ sqftrt~ a. cl.l . ..:.-iilil'a:il'•· arJ,i;r;JJJJt'lltU <lu \alor c 

l'hCo'. 

trall~f.'rt'llt:i.l d·~ r·.""'rr,;, 11-:.... •. . . . . . . .. . .•..... .. . :~:u 
N. :JOa .-Ar11UCl. LTL ll.\.- I: r r r :H rk ~!.ti•' rir i.-l7ô. --\,In e a 

Cdltrpanlria da \ia fc·r-r•·:c dP B.rtnrilt• tL'Ye pn•,;tar 
r·.scl:l!'l'rillll'lltli,; ,, int .. rrr::n:·.-,,., ;,o ~~~'P''I·t i vu Eu~c
Jllrciro li.,r·al, s.1!J :"!"'"""do 'I'U CIJill!ado, 1:0 r·asu 
dr~ 11au 11-.: prt·:-~l:lr............. .. . . .. . . . . .• . .... .. . . :r;·:l 

N. ar~.-AI~I:J:l:L'ITR.\.-Errr ::1 dt! ~J.rio de l871i.
Approva a pl:t11Lr r;t r:il" '" l"'rli> da r·;;trada dt' ferr" 
ria L1'11J111Idi11:r" :r :ill··ra1:ao i··il:t <:11lru" kilunretro 
7l&~ e a 1:id.tde dP l..'""~tlf! ddirr:t.. .. . ..• . . . ... . .. . ... . .. :t1:~ 

N. 30'-i.- A:;tlll:t L'l LHA.- 1<111 :l! d1• ~laiu tlt; Li7ü.
lirrlara '[li•' o land11 (lll>il'lldll I"''" Clln;;ellrPiro Jo.lu 
U11s \ i··rra C:tll>:tll,:to dr' "illilldllr •! \aliúu unit':t
JIII'Itle nu 1[111' ,,. r ·IP11' a l.t\ ''' .r,·\ i.Ias [l•:l:l illll'l
ligencia datl:l ;'t C).lll'P.;~an-pn:dio... ... . . .. .. ... . . . :tn 

N. 30G.- Atm!lTL1TH.\.- Ern :11 de M:1 i o de iíl71i.
Ext•li<:a I''"''""' rlr,·r· t·llil'llrll'l' a n•rl:v·•,:tlntlal·lan-
snla ::!."rio ,-,.nLr·;,l·lu de IR d·· IJr~~·~~!l~r" dt: ts;;;.... :l:l:; 

N. 307.-Alilt:C[:J,'!Ti\A.-l:lil ul. 0 tln JrlllliO de l87ü.
A clr•si>il'rrcia floit:t I"'~' H1lllL'Il S"utLPr das \all
tagl'llS que llrr pude''""' provir tLt Sll:t proprlsl:r, 
11:1o o pud11 prejudi1·:rr tlr•s iums aq11c tr:nl!a direito 
pelo tlcposilo de 2iJ::;IJ,J[J:.IIII ""' 1110 •da........... .. :l:lri 

N. 308.-DIPI·:HHI.-EIII o 1." "'' .Julllil> r!P 187ti.-Det·lara 
qut• 11s Cu ardas \:rcirii!.II'S rli',hr·:tr!IIS n:\u r•.st:.ro pri-
varliiS d1' st·r qr!aliik.tdlls... .. .. . . .. ••. .. . .• .. . .. . 33t) 

N. 309.-AGHitTL'IT!:A.- Ellt ::! de .Junhu de i87ti.
lkl' Iara qu1' us I r:tlr:illr"' a rruuar:; d:rs .Juu tas classi
Jir:atluras de t'Si:!'\1\'<IS, lllll:t \<'Z cul!r:lniúus, sub· 
sistcm inalterav•·i;;at,, a fnlura I'I'III!Llu. .... .... •. :J:~7 

N. 310.-At;HI:.liLTiíi\A.- E11t 2 d<' .liilllro rle l.R7ü.
licclaraqu,. Jlll 1'\IS<' rk ll•'SIIrr'rnlor:trlrt'"'" rln Ullt:t 
frrguezi:L tlevP n Cullr•r·lur d:t ljll1' lrouv•:r sid11 tles
memllrada remrtlt•r au rl:1 no\ a fn:guezia untare·· 
Jaçrw do.,; t:scra \ '" na e;;tar;:lo CO I! I pde11ll', eom :rs 
lll:rcss:ui:ls lllrst•rvarr,rs. a li111 de fll<'ilitar a cscrip
turarJw r• avcrJJaç~-•cs que lt·Hltarn li.: ;;cguir-:;r-Ilw. :ns 

N. :ll.-GiíEI\HA.-EIIt 2 dr Jrlltltn de 187().-!Jeelara 
quando devr Sf'r frila a pintura do !11aterial de arti-
lharia rias fortalezas.............................. :J:u 

N. 312.-FAZK\IJA.-Ern 2 "" .lunlrn de IS76.-0s rahcirw; 
nu prepo~stos 11<: ('as:h r:orllnwrciar:s nfro porll'lll ser 
atlmiltirlos nas alf:1111le~a;; a ac_:Pnriar ne>:ucios d:IS 
mrsJna,; casas. ,,ellt IJiW IPnli:1111 s:llisfcito a;; fnrrna
litlarles exi."id:Jó' PPiu art. Gí8 do llegulamento de Hl 
de Setembro lJ,, lilliO............................... 33\f 

N. 313.-FAZE2'1DA.-Em 3 rir: .lur!lro de l.ti7ü.-Indcfere 
u rn rrc t1rso solire r I:H'i llc:1 ~:lo dr merr:adoria, por 
calwr a importa11cia dos úirei!os 11\l alçada d:t Ins-
pectoria da Alf:wdega... .. •. .• .. . .. .• . . .. .• ...... 3W 

N. 3J.\,.-At:RlClJLTL:HA.-Erll 4 de Junho de l.R7G.-Es
eravo,; n:lo lllatrir:ulado.o; 110 prazo da lri <levem ser 
considerados livrPs, inrlepr:ndrntemente elo qual
quer titulo ou carta, l•aslando-1 hrs ~ ecrtitl:iode n.'io 
!Javercrn sit!o dados em tempo {t matricula especial. :Hfj 



l'AG~. 
'\. :11:;.-FAZE~nA.-Em;; dP Jnnlin ,Jo. 1Si6.-.\ flllt:t 'n. 

militar. dcsdfl qno P'\orce ~'Jnf>r••:.:o r<'trihnido, <Jn<'r 
.. ~~t~~ ~rj,l grr1l, qut'\r pr11\ irrri~l. nn trlr~tnn lllll!!l-
rip:tl. [ll'rd••o din•itn ao tll<'io s.,J,Jo dr cf'll p:li. .•.• 3íl 

•;. :116.-JfTSTIC\.-Em ~~ ,fo Jnnlt0 <i•' 1871\.-.\s dispn-
sir.:C.c:; d•, fl<·~i 111 <'li to de Ctlslas n:1 o s:t•> a ppl i<' a Yl'i s ao 
['l'IJC<~-;s<J <'ll'ilor:tl.... .. . . .. . .... ........•...•.•.. .• :H2 

N. 317.-~1.\f\l:-iil \.-l-:111 1\ ri<' .lntthn <i<: 1871).-J>ropllsl:ts 
p:ll':t lorlll'<'itllBill•<'i. •. . . .• . . • . . . .. . . . . . .. .. . . .. .. :Jí3 

1\. :118.-I;FI·:IIH.\.-EIItli <l•• Jnnlin do 1871i.-lle<·l:1r:t 
rnmo dr'\'<'lll proc<'dPt' as .I untas d•• -;or!Pin nn r·:JS<l 
dr• n:lo :l<'li:tr·>•' ap11rado o alisl:unrnl<t <'lll todas :1s 
l'rovinl'ia-; ..••...•.•......••.•.••. • ••.•...••. · · ·.• :l ;:1 

!\. :llfi.-AI;HJ<;l'f.TPIL\.- Em 1; dP .Jnnl!n d<' tíl7ô.-ll 
rlrspacl1•> dr pa~:ttllrnln d<'\·o '<'r l:nl<'adn n:t ullim:t 
pag-irw da follta <JlW rontin~r :t SOIIlllLt lotai de sua 
importan<·i.'l .•....•.•..•..•.••........•••••• ,. •. . . :JH 

N. :12'1.-JT'STICA.-Etll 7 do .Junho ri<~ f,q;r, -Snlim os 
V()lll'illli'!IIIIS, <jll<' <i<'VI'III Jl"fl'l'itl'l' n-; Sll[lJIIf'lt[f'-;, 
q11ando sllhsliluirr•1n 11 .T<tiz 'lllltir·ip:tl do lrrtiH<'i 
fP\llli()f)ç;_ ..•.••.•••.. •• •.,.... .. . • . • . . . • . . . • . . . . . :t'Jl 

!\'. 321.-AGBICL:l/lTlL\.-:<IIl H ti·~ .Jnnl1o <Ir lflifi.-E 
illeg:ll a f'IPir::l" <10 !li redor <1:1 Cnnqnnltia d:t vi:!. 
[t'l'l'<':l tl<' Balnt·it,·· <[111' l'f'<':lltiu <'111 um rwgrll'i:Jnt<' 
r·.ont <J"f'lll .1 tlll''illl:t Cn'!IJI:lllltit l<'llt trans:ll'i;l<rs 
corninert·i·II,S, lWIIt t'OIIII> a do .lni7. dr' liirr,ifo d.a 
~otnarca tl:t l•'ort:ilez:~.............................. :J~ ·; 

N. :12~.-AI~Hit:t!LTt:ll.\.- Elll 8 dr• .ltlltltn de 18i6.
!)pclar:t 1(11<', salva a uni<·a l''(l'f'lll':ío l"·rvish 110 arl. 
fll) ~ 3." do Jll'_Qlll:l!lll'll[•l <ir 1:1 dl' '!<J\'PJJJhro fl() 
1872. o..; :1lforri:ttl1l_, l'illtt rt:tu...;ul:l" d~· ~ervirn n:ln 
podrm S<'l' conlf'lllJlllldn:; 11:1 ei:J:-:si lit'ar::·tn, r, sr'r:tassi-
lie:t</<1'. dr1\'l'lll 'il'l' lllllillidw ...... .. :............ .. :Jlli 

N. :12:1.- AI;BJCELTUBA.- Em S di' Junhn rlo 1Riô.
HeiW)Itl' e(Jpi:td:ts inslriH:tJII'.' rlad:1s ao Eng-eni!Piro 
Jllsó Ewhank da C:l!IJ;tr:t ptr:t Jll'lJlCrc.inn:tr a llfg":l
niz,1(,':1 • do P"S"<:tl I' e-;tad" do llt:tl<'rial <'tio serviço 
de r:onserv:11;:1o dtl !''"'lo d•> HPt·ifr................. :lí7 

N. :12'>.-F\ZE\'Il\.-Ern S dn .lnnl1n d11 lRiG.-Sohm o 
sPllo a <flll~ Psl:1o 'lt.it•itas as TJOIJtf'a<.:<·,, .. , dt) Eseriv:lrs 
de q<nlt[nrr Jniz11................................ 3'1\l 

N. :l2::J.-FAZI•:;'o!IL\.-Ern 8 d•• Jnnl1o rir i~ill.-0 e1nprr
r;:1do ri<' Alfand<·:.:a, lll:wd:ulo addir a ontr:J, fJI'rr!<'. 
o dir0ito :i !'I'Spl'dil·a [Hir<·enl:tgt~IJI, l'llllla<l:~ <In dia 
dn Plnhanru~. dn-;d<' que n:lo Sl'glt'' rlin•dalllPlll<' 
p:H:t O SI'\[ dll'iiill<l .......................... .,., ;'l;)ll 

N. :J2G.-F.\ZE.\'llA.-E11l R t],• .lu!llrn rir• J.R7:>.-tlf'rllll!
llll'lld:t o """''to t'lllllprillli'Tlln <l:t Cil·<:lll:tr d1' 17 rlr) 
Marr:n d<' iílit. n:t pariR t'Tit que llt:lltd:t eari111h:tr 
:JS llll!:v; Sllil•;fiillirl:l' 1111 dila<'<'I':IIJ:<-;, :t Jli'IIJIOI'I.::Io 
qur f•>rl'lll t.mc:lll:t:i p"la-; III'JI:trli<;•"'' l'lllllfll'l<'Hics. :J\0 

~/. :127 .-F.\ZE\'II.\.-1:111 0 <10 Jn1i1111 d<' lfilf>.-ProYilli<'ll to 
r[o 11111 r<'<'lll''" r·n1tlr:1 a •·I:Jssilit::ll::<ll d•• J>:lllllillll'i ( l 1\' ! : ~ -~ 
est:Jtllp:uln dad:t na .\lf:tndr·~a da C•'>rtr• a \1111:\.fu,. 
Zl'llda prol o-; l'f'CIIITI'Illl'.'i SllhlliCl lid:t :l di"'\J~r.IT<~ 
conJo-p:11tlliniJO luslm'n 11rdi11:tri<t (ifOJ.lfÍO par:t 
f r\ rrn . ...... , . . . . . . . . . . . . . . .... ~ . . ~i i~ 



PAr:~. 

N. 

N. 

N. 

328.~FAZI':i'illA.-E:rt (l dt• Jttnlin dr 187G.-Explica a 
dispmiç:1n do llr•nr>to 11." (;O:iil de l.l dr D••r,prnhro 
nltilll''• rrlatiY:t ao-; n:tYi"' '111') tronxen'ill ~:lllo 
para coll-''llii!O dc,;t:t r·i,lad" ....................... . 

32~.-l:llr.ruu.--E''' \1 dr> .rnnl!n tf,• 1~7G.~Appr<w:t a 
d·•1illrt·:H:.Io. qun lillilOtt a Prr-~iden··ia da ll;tllia, 
d0 dr'l'l"tl'.lf' q11:' !'ni !'t"'~ttiar 11 p!'-li'('dÍtlll'flft) dr llttl~ 
Junla l'rvi..:.or.L. q!tt' ~·n:1"i:le;·n·1 i.:.•)nto do SPl'\'il.:{) 
111ilil:1r n fillt'' n:li,·-• ti • 11'111 lll'tlll<'r, ea:;:ul:i rntll 
llilt intliddu" ~''''''1'1''1 ttlii''IIP p:trtl\ticn ..•....... 

300.-FAZI-::\IIA.-E-11 1:• rJ,• .ltl'till• tl1• 1S71i.-CIIIll'l'iiP 
ao..; p:-tqttr'l~,.., d:1 C·llttp;iltlti:l dt' ll:IYI';.(:H::l.P enlrr o~ 
porto,; 11t' BI'I'IIH'Il. 1\:tlrra. t:in 1!1: .l:t!li'Írll. ~lllll
lr\idt~'' ,, t:U<'IIIIS-,\\ ,._., 1 \orddt·ut<cli<•r Llo\-tl) n,; 
f:t\'1\1'1',; dt• <[li" [r;Jl:J ;, llt'l'l'l'[tl 11.'' \!l:iii d1• 1< d;• ~JIÍO 
il r 1 S72. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... __ . - ........ . 

<)V') 
\,;j.) 

N· 3:lJ.-F;\ZE:'!ilA.-E111 111 d<• .lti!ilill il<' 187G.-UC'11"1Hlt~ 
a umt Con-;1111:1 do ~Jini,l<·ri" rl:l l;u,.rr:L "'-''!''' o 
se:111 qur• dr'\<'111 I'"~"'' Ih c•l!ilr:tl·to,; I'<'IPiir:tdos 
pt'los Ctlll~f'llll\~ croJlt!lllit'4l'i do-. t't~f'[lO.:. n f'~t:tl,elc
cinll'lllll>< ;nilil;lrt·><. I' 111'111 :JSSÍIII IIS reeíltUS pas
Siidos p11r t[ll:t!III:J>; fl!'O\'t'IIÍt'lli<'S d1• l'OIIll':lCitl>< Sll-
jritoS a11 srllo prop •r,·iott:ll ....•..•.........• _... •• 3tií 

N. 332.-FAZE:'\ll;\.-Em ll ,],• .lunll•l tl<' lSíG.-lnrlefrre 
o !"l'C\Il":-iO dd Capil:ío do lllg':lr Fl'<'tifl'ik CO!!Ira a 
a pprc lwn,;;1o dt• ti i\ ··r ·IIS ol,j<:<'!os <'neon lrado,; a 
ltnrtl" il•> tlito naYi" c'"-'" !tt:IIIÍf<''lildoo;; <' ,.[!serva 
qUI' llil<l tiC\'>'IIl '>'!' :lt'<'i!OS 1\S rf'i[lll'l'illll'!I[IIS OliP, 
cutuo Hn t':t:-~o st1j11 iin. f':lllli\-f'l't'~tt pl1rases int:nn-
vcuieHt<·:< r> •>lf<'ll'Í\-:t"-· .... _.... ........ .... . . .. . . . 3éi,:i 

N. 33:l.-F.\ZI·~:'\D.\.-Etn l:.! dt• .luullo 1le 18iG.- A< ,;nll
odituit·,-,e,; d"' li:11w '" "'"' C:orrd"rr,-; c l.eil<ll'irlls 
e..;tüo ~su.i~Lia~ :to s~·llll prt)jl!ll't',inn:d... •............ :J06, 

:'oi. :nl-.-F.\ZL~IIA.-1-:111 l~ d•• .lnttlt" ,],• lS/6_ -liclcnnin:t 
qtF' 0 ~~~~;:tltll~llt0 dn..; )ttl't'~ d:t-:. :tp()lirr..; lr:-tll~fr-rid:ls 
dr>:.;t:t c~·ll'l.t• p1ra :1...:. f•ro\ i::t·i:t" . ....;,( .. 01T(•cl\lr1 {J Yi:..:.ta. 
d•J ollil'i" 'i"" ilt'Oillf''ltilt:~ o <:<lllil•'t'illit'lltn p:t,,a,[o 
l'cla r:al\a 1k .\llt••rliz~t)•t....... ....... .......... ~;;7 

;>;-. :l:l:i.-Bll'Eil\il.--Eill 12 d:• .Tunlto dt• lRiG.-~ollr<' :1o; 
:~tlrlh11il:t~l''-.; d:1~ .littt!Js tlltlHir·ip:l~'S Jli)Jilt"adas 1''\-

tr:~ortlin:trialll'~ltl•• _ .. _ ..................... _... .. • :l:ii 

N. :l:l(L-I;PIC:l:HA.-Elll 12 d<' .ltll!iln il" t:~iü_-fiPr·l:tr~
JlOr•tll':il d,·\-<'111 ,;r•r !'lllirind,,o; 0 :tlll'!'tosos livros 
para •>' tral1:tllt:•'- tf.> c.lll'l"io....... .. .. .. .. .. .. .. . :l:jil_ 

N. :-137,-M.\IU0/fi\.--E:tt 12 il•• .lunlt" ,;r l'lifi.-'.\ns Ar
scn:ll''i tilltll' n:hJ 1'''"''''1' artilit't'S lllilil:1rcs os 

arll''"ltlÍ7.'!" :trli:i<'"" d · tri a :'!l :tn::os d" id:td<' s:1o 
cL)[t'itlrr-:tdos ,,\-nl'''': " "i''''-ari"' a<{uartelado,;.... :1:;s 

N. :l3R.-AGt:H:l:L'ITHA.-EIIt 1:l rJ,c .Junlto ill' IS7ti.~O 
facto ile ler sidn rolt'\'!id:l lllll:t nlltlta intpnsta pcl:t 
omissilo ria matrir·nla rle lllilil IIII'IHJr livre. não 
firma rPg"l'-1 g-rr11l. ..•••......•...••..•.••••• --··· .. 33\1. 

N. :l39. -FAZENI>,\. -E111 1:1 tlr .lu nlio il<~ !Sif•.-lndrfrrr 
ilrn rr~ursn dr dccis:lo tl:t Alf;tn<l"g:l sobrr> irlllrm-
!'j7.'1r;)o d0 d:-~n1nn. Jlflf' fpr ~idn rc.:,fn l';t~lJ:l.l.... :~t;11. 



:"\. :1~0.-FAZENOA.-Em 1:1 de Junho dr 187G.- f:onflrrn~ 
a tl~ssitlcaçiio d~ eh:l(ll··ns til' prlln <1<1 Jrhrr· ~hali<los, 
tl:1d:t na Alfandr:::a ;l JJJPr<':trloria qur. Jo:H[nim 
Alvaro ria Annada ,\, C.• Sllliii!PII<•rarn a drsp:lf'l10 

9il 

P.\!iS. 

COJuo-carnisas de I"' I lo ti<' I<·IIJ''' para l'nilrir eliapi~os. :liiO 

X. :Hl.-F.\ZE'\DA.-EIIl 1:; de .Tn·ilJn <Ir IRiG.-0 f'TII
prrog-arl<~ SUS[l<'llSII [11'1'\'I'IJ!Í\':IIII<'Iill' ILi<lfCill dii'<'Í[O 
a g-r;-tliri!'al'illl do .:pu 111:.!",11' •. ...... ,. . ... . . . . . . . . •. . OIH 

N. :1'12.-F.\ZI~:\Il \.-l·:lll n d" .ll!llll'' (],• !R7G.--fl:í pr<ll'i· 
lllClltO :1 lllll f(" 1 'lli'.~Il ('Oiltt':l d1 1 l'i..;;-ln d:l .\lf:l!lllt~g:t, 
que llland:Jr:t r!hsili<':ll' r'"'"" -lilli'IS li1ws p:Ha 
m!ojO<'ÍI'O-:lS rfll' O> J'l•r'OI'I'<'Idf'S SlliJIIII'[IPr;Jifl a 

t!Pspac l1n ':OJIIO prop1·ias p:; r a f<' rrr i r o ,. r• a rpi" Ir• iro. 
<' dr.,·.tara qur) a nota JJ." !11'\ <111 :Ht. !2!:l da Tarif:t 
rnfi'J'I~·S<) I'Xr:iii:'Í\':IIIIPII(I' :t i." p:ll'fl' 1111 IIII'Slll<l 
arli~"·............................................ :1111 

N. :ll:l.-L\ZENil:\.--Eill li dr Jllllhndr !S7f\.-'ls <'rrti
ticatlos de pag-:unP11io do iiiJJlllsto d<~ pl1arúrs <'st:lo 
snjritos :to sello lixo"'' 2011 r<··i·; e I'IIIOIIllllrrltns 
especitie~dos no~ tos da lalwlia :J!J!IO\:J ~o Dc~rclo 
n. o .\31il3 de J813'.J....................... ... . . • . . .. . :lGJ 

i\'. 3'il.-~!.\IUNITA.-Ern 1\. rll' .lnnflo dr i8if\.-~í:ln<l:t 
ohscrvar. provisori:Jrncnlf'. o Heg-ul:lllll'lllo p:ua as 
pr:Jtieagrns d:ls h:trras "'' It·lj:J!Jy c ,\rarangu:i, 
na Província de Sar1la Cat!J:rrin:t..... .... ... • • .... :w:-1 

X. 340.-fiL\HII\!IA.-Ern 111 r]l' .Tnnlio de 1871\.-lleei:Ha 
qnc súmente podr•n1 rntr.1r ern rnrll'nrsn p:ua o 
lugar rl•• 4." Esniptnr:1rio ria Crmta<!nri~ rla ~I:Jrinha 
os Pratir:mtes qn<' tivPrriiJ, r•clo rnr•nos, 11111 armo 
de effcrtivo exerci cio ............... , . . . . . . . . ... 371l 

N. :>113.-AI;[\ICCLTTTnA.- Ern I!\ rir• .Jnnhn rli' 1R7f\
Hcl<'v:J a rnntt.a rlc iiW·liiiO illl[Hist:J. prln l'residr•Jir 
ri~ Província a' ProiiiOtnr· 1'11i•lir•• d:> r·orn:Jn':t rl<1 
Scrinli:rlôlll por n:1•l l<'t' [Pilo a ctassilicar.::1rl rle 
C'~l':t\~~)S .•....... .........••.•..•.....•..•....•. 

N. :li/ -FAZEl'\llA.-EIIl !fi rlr• .T!Inlio rie JR7f\.-Prnvi-
llll'lll<l d<' 11111 l'<'r'urso ,·ontr:J a <'iassilic 11'.1'' rir l••r·ido 
d<' 1:1 tr:nu:ad<<, rl:1d:r n:r .\llllrdro~;a !1:1 C•'•ri.l' :1 l'l'l'l:t 
llli'I'C:ldnria l[lll' j:i I<'Til r<irl•> rl<•sp:ll'h:llla r·o1110 r·asi· 

mira si11g•~la, em \·irtnde ''" drri'C"'' :rrrlcriorcs •... 

N. 318.-FAZF:NDA.-Em li !li' Junho dr 1R7G.-Os Thc
~oureirll~. <fil:tnrlo ll':<::ilnl<'llll' illqlf'didos. rlrv<'lll 
nomflar pc~slla idun11:l qn1' os -.:.uJk'di! tt:l ~~~h ~na r('s-
pll!lsalJilrdarl<' .......................... • .... · · · · • · 

N. :líO.-DI PE!l 10.-Ern 17 de Jnnlin li" I <.:7G.-S 11lre a <:Uil· 
Yll<.::lÇ:lo l:\.lraordin:ll·ia rias Jnnt:~s lllllllicip:ll'l' ••••• 

:_172 

N. :no.-A!:nicULTIJB-\.-Em 17 r].~ Jnnlin d'' 187G.-Os 
Eseri\·:ll's rias r:orn:nis,;(>'s de rnedic:1o dr lriTas nflo 
tr'rn vr.ncirnentns lixo:;, perceh<'IÍ.rl•l apenas nma 
p:trl.e <h ljltanl.i:J paga. rwtns po<.'il'iros '' se:;1neiros; ('.~ p• 
por bra<:.a <Jil:ldr:ui.J <'lll'I'Cilt() 1: medida •••••• ·:S. i •.. ··. :-~;-:; 

'i. a:;I.-AI.IIICüLTlíiL\.~Em !7 do Junho f1e 1R76.
Providerrci:J sobre a ~OIIS<'I'\·:ll;:lo ela estrada rk AI-
('IJha~:-~ na l'rnvifll'i<l do Par:i. ......... i ............ . 

\! 

•.\ 



l'>. 35:!.-~L\Hl:'II!A.-Ent \() 1l" .funil•> !]o liC•i.· .\llt'\"1 a 
bll••lla :~nnn•n ao Avi-;o ri» ::!:J li<' Jnnlt'l dr> anno 
proxi:llt! lirt•l l, r•'é.'ltlau.fo 1 di-;tl'i!tttit.::ln ,. all•tttn 
í'Xti',\III'dilltl'iO 1lr• f l!"ii:l!ll''lllil ;\Ih ap!'tllldiZ( 1 ~ !H:t-
l'Í nltri rr>.; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l~fi 

!'\. :l:n.-F.\Zt·:NIL\.-I·:tn 1'.1 d» .Titttlt" d11 !Síli.-;"íos pm
cP;-;...:.o~ ri~· ar!Jitr;ltllt'lll(l, q111' •wr'l)fi'PIIl 11 ts Al
fandr•ga.;. s1i os [li'rÍl'l'i ott pr:llicr>s do I'OJIIflll'l'l'iO 
drn~rn prn..;l;tr jltr:lrllnlli!J, (' rLl11 O") l'!llprPgad{)...;, por 
j:l 'iCI'I'Ill jnr:IIIJi'JJllli\11.;.... ... . . . . . . .. . ... .. ... . . :J77 

"\. :J:i~.-(;t;EJ\1\.\.-Eml~l dP .Tullit'l dr• ISiG.-Dr'cl:lra qur' 
as pra1;:1s de prrt. prrr!ltnl·id:h ·t \[fr•re.;-aiUIII!Ios, Jt:lr> 
tl·m dit i lo a :uli·utt:llnr•ntrJ rir• . .;oltf·l para SPIIS uni-
formr;-;............................................ :~;s 

~- 300.-c-I~JI'ERHl.-Em 2r1 ,r, •. lllllllil tk l.S~o. -~nllrc a 
DOII!Pa1::1o de fli'SSII:IS IJlll' :liiXili<'lllll Sr•t·t•f'l:li'Íil das 
C:unaras ~lnnir'ipar•s, ,. o prolo!lgatnenlo das '"''''''S 
di:1rias ll:ts Juntas lllltlli!'ip.ll'.'··........ .• .. .• .. ..• :J~f\ 

;,.. :l'lti.-Jl'Sl'lf:.\.-Em 2l d1~ Jliltltn d<' !Rili.-Qtt:tndo o 
r(•o ~~slt\'l'f pn''"'· 1•'11. Jl"hrr· 1111 :1 Jii'ilt•.:a [jy,·r inln-
re-;-;r na cansa. clC\'<'Ilti'Xpr•dtr·sr• 11s anto-; t'.r-ojficio. :li() 

N. :J.;i.-111 .IIL'íll.\.-l·:tll ::!1 dP .lltidll> dn IH G.--l!ldi~;~ o 
dr.st in" IJIIf' ""''''111 Ir• r os I''P"Iio' drlS aprrnrltzes 
Ili:trinhr;l!·us f:tlli'eidos nas t'lltllpanhi:ls da,; pm-
vitll'ias........ •• . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 l 

:\. ;"\'R.-Atini::FLTFIL\.-EIIl :é:! tfp Jtlllltn dP !Ki'G.
Ilt•-;"111: dtll'ida.-; sol>rr' as trllll:t'-' do pr•.sstll'tl I) kria~ 
<!P lra!Jalll:tdore.s.............. ... ....... .• . . .. . •. .. :1íl0 

K. :J:D.-AGHICl'LTl'IU.--EIIl 22 d~ Junho rlP lf\io
Cllllllllis.,~\o p11ra I''I'.J>ilir•r•: indi1:;~ro mPIIInt· tt·;1çado 
pnra 11111a estr:HI:t dr· !'PITo'"' 11111:t via de CJ>IIIIIIII
nir':H.::1" tnixta ''llirr' :; c:qlil:ll "" ltuprrio e a Pro-
vir!(' ia di' ~lato tims'o........... .. .. . .• . .• .• . . . . .• :>8• 

X. :lllO.-F.\ZE'IIi.\.-EIIl 22 dr: Jttnh•l til' IR/tl.-(J:; Cnn
tinuos rias Tlii•,our:~ri:;s Ji:tll I'''" diretlu a rusla:i 1m 
r.;r:tlilir·a1.:•lr•s l"'lo ftl'l" !Ir• s:•ni!'l.'lll d1• pre!;oPiros 
no.; (':l'll' til' :tJTr'llllli:lr.:or•s [1111' p:trlr) da F:lZI'IHJa 
Nar:iJ>n:tl.................. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . .182 

N. :JGI.-F.\ZE'íll.\.-Etn 2\ dr' .lnnftn,Jp 187G.-[IIdP[nrr, o 
l'l'r:ur-;o,]r• J.>:liJUI'II .\[,·ar•r d;~ ,\rliJ:td.t & C." r,ontra 
a elas.siticac:·t" de- r•lt:qii'O' a h:11 idus- daria na 
All'alldi'.!.(:t á.!ll 0 l'l':l·lrrri:t qtll' prrt••n•liatn d!'spachar 
cn1110 -l:.lllli-:t.s dr· p"llrl "" ii'IJI'I' p:tt·a eohrir cha-
pt':n-;.. ........ .. .. . .. ... .. .. .. . .. .. ... . :1R2 

:'1. :lli:l.-IMI'EIIIO.-EIII 2:\ d" .I !lttlln di' IHili.-l'rol·irlcnria 
sohn~ a apn•..;t'rll;l··h) dt· t':-.t·l:JI'PI'IIIJCrJt(l:.:., pr11V:ts, 
drnuH('L1..:. c J'(lt·laltt:Jl'(~~~,~, !1Ptll ~·orno :-;ohrP a inter-
p~,-.;il.:;l0 de !'1'1:11r . ..;l,~ lt:t."' .111rlla..:. rnunir·ipar-s. .•..... 3;::::1 

>;. :ur1. -JL:~nr.A. -':111 ~~; r!1• J,;nll" d0 tS7G. -E' inwrn
l'<'tP.nl•· a .\S;r•flth[t':J i'l'lli'Í!II'Í tf p:ti'~L f>l'lii'I'S'i:JI' () 
Cltdr• dr l'ill ir·. ia......... .. . .. .. .. . . . . . . .. . . .. . • . :JR3. 

',i. ;)G.í-.-JUSTICA.- Em 2G dr• .ltlllllr> de !87G.-lt1Clllllhr. 
an,; t·:sni,·ac•.; d:t Hr•l;~r·:\•) •·•>i11':tr ll'i autos. lindus 
o..; trrlliOS. e ao rr·sirr,·tho l'rPsi·l!'nle providrnciar 
na f,JI'II!:l da IPi rontra ;11111'-'" dr> r~'tanlalltcnto prlns 
-~rl\'n~arlos. .... .. .. .. . . . .. .. . . .. .. .. .. . .. :11\í 



;; J 

Jl.\1: 

f'\. ;:;;;;. -Jll~TII:A.- E111 2il de J11 n l1n d<· iilili -lia ill<'t:lll
palililliditdP !lO eX<'ITÍ<'i.> :<ÍIIilill:tiii'U dos cargos de 
C:IITrrcir<J , .. \~<'itlr d>l C<JrJei•>.. .. . . . .. ... . .•. . •.. 3N:l 

N. 3013.-F.\ZJ·:.\IL\. --F111 ~li d>' .Junl10 d,• !,;iti.-lh lll:tl<·
J'i.tt·~ llll!IUI'tadus !1:1-. l'f'll\ \lll'Í:LS jLII';I ldJI':I", erUJJU!';t 
puldk,ls, na11 g(lJ:.i/!1 tLt i-..l'tll :Hl dt· direil1h ~L u.:tl) 

liVL'ren< \indo i"''' I'<JIIl.t da l<''il('<:l:\a .\dllliJHo-
trar;iu I'nn iw:i:tl......... . . . .. . . .. . . . . . . . . . • . • 3'i:i 

N. 3Gi,- J.'c\Z!·:\1).\.- 1·:111 21i ti<> .lniil<'' ,],• !Sit\.-Us l·:s<TÍ
\;l,•s das Colll'cliJl'ias n:to p<'r<!Ciil a pol'l'<'illag>'lll 
qua1tdo licCIII:i:<dos, \ isl11 qtl<' o' IT.';['I't·li\u~ ,\jn
lla.nlt•...; servertt Sllit :t n·:-;JlOit .. :ll;ilidadl' dns llli?~IIt!f . ..:. 
Escri\'tlt':-., li()S t·a.:-.llS tit' :-.lllJ:--tilttit;;lo. c ~:u, p,tgos :·t 
t·.nsta Lil'llr>s..... .•. .. . .• . . . . . . . .. . . . . . .• ..... .. • . 3~li 

r\. 3G8.- F.\ZE;'>;IJA.-Eitt 27 d<' .lulliln de L'ít.i.- llt•lna 
Utll C"lleclur u>' n·nd:\S bl'r:t<'S de t>arfL' do aleanr>~ 
Y<·rilicadu PIJI suas <:utll;,s, jwlo <[11\' de IIIL'll•JS 
arrecad11ll do iltll'''·'l" S<dll'<' l11jas, J•ot· t••r s;<Jn u 
alcatJ~<', Heos~t p~1rl<', tl<'l id,, ~I ti l:llll;:trlll'lll" lt~ilu 
pelo s~·u allll'('~.,sor.......... . .................. :~H7 

J\'. ::IJU. -FAZE:\ UA.- E111 '1.7 dt• J lllill" d<· JH7t.i.-.\s L'<'rfidúcs 
d~Yl~lll ser p.!s~adas IIth p1Upl'l1L'i IC'IJIIt'l'llllCltlu:-; L1 JU 

que furem veuidas, •.'<'lll a<:lo cutttttlll". ........ .. :1811 

~-,;. ::;o.~,u:niCL:LTl'll.\.-Elll ~; d<· JiltliJo d<· JH71i.-:'l::w 
~:iiJIO llllllia ;10:< 'CIIIilll'<'' ri<' l'.'l'l'~IVI" ICSÍt!<-lllCS C 
IJJalrkulado-; <'llt l<w~tlida<l<' desnii'Litllrarl:t d•• 11111 
lllUllii'.ÍpiO () :llliii'X:lli<l a lllll I O. ifll:t<.dc.l ri<' i X :I 111 !)P 
d<Jclarar esta allera<;:1u a C,dkt:luJ ia du llll\'Ollllllli-
r:lpi<l......... • ... . . . .. .. . . • . .• .. .. . . . . . . .. .. . .. 38& 

N. 371.,-,\t:lUClii.TliiL\,-EIII 2H de JuBilo de i8íli.
llcf'lara as raz,-J,·s i'''i:J> qu:t<'S Jl:ltl l"'d'' srr areit:t 
a d .aç:'to feita pi!lu cid.td:i'' FraJt<'h<:ll Salliilll de 
Freitas Hr·is ........ ._..... ...................... :1s0 

J\'. :372.-At:I\It:t:L'!Tll.\. E11t 28 d<c J<tllliti d·' lilítl.- l'ro-
vitl<)llCia ;lcen:a da a H'I'IJa<:a'l de mauUtll issl11:s..... 392 

N, 373.-\t;Iuc:;r, t:IU.-í,tll ~8 dt) Jtwll" tlc Jtsitl.
S"Iicila illflll'<ll:t<'<-"'' :t<'<'IT:l da.s lcrr.>s e eslal~t·l<'r:i
lllclll<JS dl'slilladt.l.s J<Or seu i'''·''liidur p·1r:1 a fllllda
r;lo d<) uma t:ololll:l e111 Tury-.\.ssu, l'rovi!H·ia du 
Maranli:i11... . . . . •. . . . . . . . ... . . . . .... . . .. .. . . . . . •. :\\l:l 

N. :17-L-Ata~tCULTUl\A. --E111 21\ d<' l1111i1o <i<' Pl71i.
A !alta d•~ lllalricul:J la?. pn':illtltir ll<'.>.:iigeucia da 
jldl"ii'Uih Ílllt•n•s,ad<>·; .......................... 3\lí 

!'\. 37t>.~üUEHI\A.~Ent 28 d1• .lunlm de i8iG.-IJ<'clara 
1{111~ :J:i pra<;as d"' C·>t'ji-'·· d1~ l'olicia ,._q;j,) >lli<'ilas 
:J<> alisl:uucrdo J"lra o :.Pn i<;<J do 1-:X<'J'I'i f,, ~~ Ar
tnad.t. f-,alvo su liV1~rclu :t S,'ll la\·or ;Jigurll.t d.'tS 
isuw:''''S <1:1 lei........... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3J!i 

N 3iG.-l~IPEBIO.-Eut 30 de Juulw de· ftlíti.-S()l>r<~ n~-
eursos f~lritorac,;..... •. . .. . . . ... . . • . . . . . . . . . .. . .. . :l\lt> 

1'\. 3í7.-FAZE:-IIl.\.-Em 30 rlc .lnllltt> de 1:-lili.-,',':lo s:lo 
comp·~lPnles os lnsp>'l'lot·cs das ,\Jlaurl••gas para 
concedcrPIH licenças aos n~s,.ectivos Guardas....... 39G 

.t\. 378.-FAZENDA.-Eill 30 rlc .Junilo de !8/fi.~Neg:t 
provimenft~anmrreurs"'''lm~rlireitosrlejoias.pot1 r•' t:;\.,~'. 
ralJcr a dPcis:lo recorrida rJ.t al1:aua ria Alf:~n~ega.'· \l 
n:lo verificar-o;c nruJ.u r11a das hypo.tliese~ i!IIC dáo 
lu;;ar ao rerur:.o rle rr~\iO'la .............. :.. :l()G 

I 



P\(;:-:. 

1\. :Ji\J.-DIPEHiiJ.-EJJI n 1." de Jullitl dP !HiG.-S~>hre 
cu:;tas por a elos rlt'ilnrar·s........... .. .. . .• .. .. • . 3~li 

N. :lRl.-M \HL\IIA.-Ern "I." dr• Jull:u de 1871i.-llPc\:Jra 
qllt' o nrl.. ~!li du Hr·gul:lrllt·lllu til' 2 dt) M:1io de 
iHí\, proliilrt• a p<'tTr'\lt:ao de qtl:wsquer t'tllll
lrtnlrmlth aos Pll1p1 r•gar\ .. s d:1s lil'l'~'~'lunas dt s 
AI'Si'Jlaes dt~ 1\lari!llia do 1111\"'l'in.. ...... ..... ••••• :l\!7 

N. :l8:l - .J(ISTr(.:A.- L111 :l dt• .Jrtll1tr tlr• i~>7tl.-ll Ju:z 
Prr~sit!r•rrlf' t\:1 Juula II:IIIIÍ<'il'"l t:llll'Cl'l:t o C\C'ITil'iu 
J:1 ju1isdi<-c:1o pl. 11:1..... .•. . .. . ... ...... .. .. ...... :\0fi 

:\~2.-:\I:H!CI.LTL'H\.-Errl '' d•• Julho rll' !fl7t>.-llrcl:na 
C:'lli~llSÍ\·a ao l':l~:lllii'II[O t\P :tl'lli:IZI'II:lgl'lll i' l'll!la[a
zi:t a i·errç:lu til' tlrreiltl' tlr' irrl[ll)r·l:t<;:ln p11r:1 11111 
rarru c ~Pus :l!·('P:..~orio..:.. d!·~titl:ldliS ao ~!'r\-i!'n du 
Cor pu de lloriill"in,.s_ ......••.....•..•....... ·..... :\\1'1 

l'í. :IS:J.-FAZ!·:l'\1!,\.-Ern !~ d,• Julllll de !~íti.-Apprt,l:t a 
err:lt':lo t.k lilll:l Ct~\ledr>ri:l tk l'~'iid:ts~ri':JPS 11:1 1illa 
dtl :;iinta Anna dll lp:tl\l'llt:t, Prt~lillt'i:l das .\!:1~''"'· :1:1\! 

N. 38L -FAZE!'\ ll.\ .-l::u r; ti<' J11llill de 11-'íli .- :'ícga Jll<l
Yilltt~lllo a llllt re<·trr-;" t:llllt'.t'l'llt'ill<' 110 d<'~p:11·!t" tl<· 
uns atlt~rr<;lls d•· !Jonat'!J<I. 11:1 All:li<dí'~:t tla Bahia, 
por Ps!ar a det·is:iD rr't'OI'Iitla dr·nlro d:J :tl1;ada 
daquP!l:t Hcpar!i<::w, " u:itl lia\,.,. llll>tiiO ['arare-
eUI"i•J dl' 1'1'\'IS\:t •...........•... , ........ ,..,. ... . . .'otl!l 

l'í. :JSti.-JUSTIL\.-t:m 15 de. Jr1lltu de l~iG.-r:IJSi;ls que 
~c dt~\-t'ttl ('ullLtr a1h ,\d\tl~:ii!IJ.') 1' :--lolir iLtdor-'s nus 
iaven!ario, ........................................ 'llll' 

l'i. 386.-FAZE:"íDA.-Linl\ r!e .lrllll" rf,. I'ÍG.-lnilr'ferr 11111 
rceuJ·st) solHe rt·~litrrrr:td dt' dirt'lltl-\ tlr- llt:li:-1 p:lgo . ..; 
pur sei~ eah:tSt'OIIIr lldti hri111 dt• lirt!Jo. Sltlllllrttitlas 
a dt'SJl:<i'llo na AIL111tl<<·~' dt1 I\ i" d<' .l:ult'iro........ íOI 

N. ;]Si. ·- l<'AZI<N li.\ .-E111 ti rlt• .lu l/to tlr• IS~G.-1 ndt·fcr'' llllt 
re~;r1rsu iult'IJI""!" da tl<•r·i,:IIJ t\.1 .\lfandrga Ju Hin 
de J,tJlCIJ'()J .'-UJJl·~ illdt'llllli/.;\l';-]1) ,:('1 d~tlllllO 1·;11l~;Hj() 
pt~r agu:t da !'ltul-:1 r?ill llrt.s ,:,rtlu· tf,• c:~nlllilll:tl:n... \0~ 

l'i. 388.-AGIUI.t:LTIII.\- l·:rtl ti tlr• Jull111 tln ]K;l\.-lb 
<'IlC:tlT<'gatf,Js tia 1111111 it·ul:~ d•·\ ''"' :~~:,·i t:~ ,. p:> r a us 
líu' d:t :1\TILa<;:trJ ;,, Jlld:t' ,. ··:-;r:ript11ras d1• alit·n:tdu 
dt• t'Sl~l';l\O-;, tt:IIIS!tJh>«-lr''-' O llllll':l~, aiuda IJII;t!ldn 
esta:-; ll:1o llll'!lf'i(llll'!ll ;1 [l/"1)\'lrwia :1 qw~ J)CJ'il~ll· t' j) 

mllllii'ipio Clll qut~ os r,.,T:tluS lt~ra111 lil:tlri•·ul::d<h. \0~ 

N. :J>~l.-.\GI\llTl.Tli\.\.-LIIl ti .lt• J11litc i[,• l.Síli.-llt't'i:Jr:t 
IJH!~ o.-; t)IH':tll:trtiCillll'-' Jil·rw·ip:l•'s d:r ~~·rT:t dn Ti1~~11:1 
dev•.'lll "''" :tsc<:lll:>tltl' an l•lll'c.'' d 1 r·si1atla da l'"lrr.a. 10:1 

N. 39J.-~IAI\l:'íll.\.--Et11 7 ti<' .l::l!tr:tl:• lfi7ti.-'l'"li!it':t "" 
d ÍSJillSi<;CJ•'s do A 1 isu do 1." tlt· ~la i< 1 dr 18 :t q li i' t'oll
ccde o uso da L: rt!:t "'' illlit·r:tl rl:t .\l'lll.td:t :t<Js 
Coull!landanlt•s tf," l:tl'•·r•·> da Llltup:llllti:l d<l 
AruaZI)!1aS...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 

l'í. 331.- FAZE::'íllA.-Ern 7 d" J11lltll d•' 18íii.-ll;i ['l'c!vi
meuto :1 Ulll rrcarcu illll'rpus!" th dcctsilo Ja AI· 
f:llld~ga do 1\io dr• l:llleiru, sobrP p:tgalllcnw ne 
direittJS en1 dobro P''r tlill··relli::t de i]llalllid:ttk e:1: 
um despacbo de f:niu!t:t t],• tri:;u............ .. . . • .I.U:i 



.,., , .. 

'1. 3G:l. -FAZE:'jJlA.-Eill H d,• .Jn!IIO de 1R71i.-In,]t'f,•re '' 
recurso de Fox. Gcpp & C." da drt'is:ln ~~~ Alf:illdt•g:J, 
que cJ;,-;sillr·on <:orrro p:lllllO ;J!t:r<•lado t'OIII nwst·!a 
tln alg-<Hl;1o a faZ"Iida por r.l!t•ssllillliüllit!a ad<'SJW'iln 
CO!IIo !ta"!;' tk 1;\ <: :1Jgod:111. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . 'll"lll 

'i. :JG:l.-Al~IUCt:LT!:B.\.-Eill X dt' .llllli<> dt· 1.~71l.-Es-
taJJclct:t~ 1'1'gr:1~ ~()IJ!'t~ a cLr...;silir:u;:!t) 1fi' •'"'i'l':l Yus.... 10ti 

\. ;;uí .. -.Jl:STit:A -E111 X tlr .!1111111 d<' lk7il.-l:as"s r111 
qnf' t'.iHllp:•t(• :ttl Pr~>-;idr·nll~ d:t Hel:ltJitiJ\illllt'al' sull-
slilulu do ~~·r·ret:lrio............................ .• . í08 

N. 3U:>.-l\IPEHlll.-E'>I !O dt' .Jrillln de 1:-l7u.-Soltrc :t 
pUIJ!it:arJro dt' lisl:ts Plciltii':W.s.. .• . . •. ... ... .. .• . . '•0!1 

N. :HlG.-AlllUCl'LTl:It\.·-·EIIl 10 rlc Julll'' dn i87ü.
IJPsigna a JHJ\"ot::l<l rlus Trrs Cllr:IÇ()rs do Hi11 Vcrilc 
para poulo lcnuinal da l'·:tr:ttl.t dtl ferro.......... MJ!l 

~- 3!J7.-FAZEJ'\Il:\.-Eitl iO de .Jullro rl'' !R7ü.-ll,; 2."' 
Confr•rr•nlt•,; n:lo l<'111 dil'>'ilo an Yl'llf'itiH'IIlo do 
Ju~ar Y[l~() dt~ i.n Conkr~·ntt~. vi~·do :-;ercJn iguaes 
:lS attritqJil,:üe.-;- de :nnhus c~:-;~;.-; l1! 1..;'~1!'1'.->. l!llt~ coll:-1· 
litue111 urna S<J r·las-;e ........................... .. 

N. 398.-F.\ZE:'i'DA.-Ern 11 rlc Jnll10 de ISill.-:\'Pga 
pmvi111C11l11 ao l'l'l'lli'Stl "'' 1-:dit:ll'lln .\sll\llll"lli ,\C." 
iiJIPrpo-;l" da ilt•r·i;:lll d:t ,\ll:tlld<'~:L '''' Hio de 
J:tllt'il'O. IJIII) t'f:tsslfit',l\11 1'•11111\ " p:IIIIIII :tlt:i<~f:li[O 
dA 1:1 c al:,:11d:1o" a IIH'l"l'.ld"ri:l>fll'~ suiHIII'llr•r:llll a. 
dcsp::u~lHJ ctJillil' I>:Iet.lu dr• l:i n .lf~,,d:t<J • ......... . 

N. :J\l\l.-FAZJ-::\'IlA.-EIII H tlt~ .litllio "'' 1R7G.-Solm' os 
Vl1 1ll:il.!l!'tllo.:; q111 1 I'Oillfl(1 h'ltl a !llrt The.~ourt•iro 
prcs11 adniillhlr:tlil':illl<'iil<'. e depnis [H'IItlli!J<'iado 
llOl' l'l'i!lln d1~ l't'.--iplllb,)JJilill.'ldt1 

•••• t·•············· 
N. cíUO.-F:\ZENllA.-I·:Irl l::l tl<' .l1ill1n dt•!R7ti.-.;t", dCI'<'Ill 

sr·r ITI"islasas t'Olll:ts lJII" f, li.•' til t"\IIISitJ,·radasiiiiJIIII'-
ta nl,:s ..•..•....•.•........•.........•••.....•.•.•• 

N. 1IO!.-JLTSTIÇ\.-E111 i2 dr .lullro dl' f.~;tl.-Enrohnnronl"s 
do Jrriz d>~ Paz; '''"'li"~lt'll<'i:l do r'''i"'''lil·" l.sr'l'i-
Y:ü> pa.r:1 fazr·r t·il:i<JH•s:; c ,·.alariu qtli' l!Jr~ l':Jiw pur 
{;tl 1

:-' ;11;l1 tS .•.••••..• o ••••••••• o ••• ~ •• o •• o o o •••• o ••• 

~- 'I02.-F.\Zlc~IH.-E111 1:1 tJ,, Julltll dt• 1~7G.-IIidl'lt•rt• 
lltll n~elll'"' da dr,t·is:1o d:1 All:titd,•::t do l:i11 de 
.J:llt<'iru. s<drr>; r:las..;ilit':I<;.ln li" 1""'"'' ............. .. 

i\". !,03.-F.\ZI·::\D.\.-Ein 1:1 do Jull1n tJ,• JS7>l.->l Jll'l'lllill 
de que tralatn :1 L1:i 11.1) 2:ns de::.:~; dt• A<..:th!n d1' 
1R7:3. ;lrl. .JL ~:;.o. 11. 11 2. !'o I:n~uL11t11'llltf ll. 0 ;;~)Ki 
d1· ti dt~ Al1ril d:• 1"-17'r. ;11'!. s.n, ~-·de\ idn. ~::1(1 111'111 

dt•slillll do ll:tl'io, III.'IS [11'1.1 <":>[<:ll'id:rd<· d' li<' •... · •..• 
N. fJ,Q'í,.-F,\ZI·:~Il.\.-Etll i:l d0 .lullro de lk<íl.-!l:i flln

virnPIIlo a 11111 l'l~l'.lll':il) so111·r t'i.lssili<':,.·;;" dt• lr•t·itlo 
snlnneltido a rf,:sp:rt·!ro 11:1 "\li":llltl<';~:i t111 T:io dr> 
J:Jll~'ifO f'()rt)(J « fl;lll!lillliO de ;!1,'-!illl:IIJ ('II)';HJn l'f\[11 

lllrseta r! e S<'r!:t , .................................. . 
N .. 1,üii._-AliBII:lT!;lTH \.~l:lll t:l d;· .l:ill1o dt• !87G.~~(Uhtlf\' 

mlttll ar a Cuur pa 11111 a C 1! y !111 pr" Y>: mcn ts !I:II'<I'JJI'occ
dcr as obras.nrecssari:ts ao.miJ:Ii;->611tdi'~.ó ·,)o <'ano 
de esgoto P~Jslcnlc. :rolem::" :lo .r<IIJ..,tl rtn ~I:JIIg"ll<'. 

DECISÕES DE l81 6. é• i , '('I 
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l~l>ll'l: li.\> 

N. 4 tl.-AiiRICULTl'HA .-E111 !:l dn Jnlliu de 1R7tL-nr
vcm os Pnmrlio.~. n:io nJ,,InnlP :t cxcetH'Úll do rc
gi;;tm t:ilil, t'OIIIilllial" n f:Jt.r•r o,; "''''1\f:lllll'l\IO'i r!c 
que t1·ata o :nl. H."§;;." d:t Lei n." 211ío dn 2Hlle 

I'AliS. 

S·• 1<'111 i li' O 1l•J IH71.................................. .íJ7 
:\. '1!17.-J~Il'/.:t\11).-/·:rll J1 d<~ Jnll10 d1• 1S71i.-So1JI'C o 

din·ilo d<J IOI:tr dos eid:ul:tus <[Ualificad"·' 1'1\1 gr:io 
de rcenrso ........................................ HR 

l'i. r,os.-niPEfUil.-Em H de Ju!IJIJ 1lc 1S7ü.-Dcclnra 
como dc10 '''i' inl<'t'tll'<'I:HI" o art. o. 0 do< c.;talnlos 
da Soc·iednll<' Porln.~·nrz:t "'' lknrlil:eltt'i:J... .. . . . '•lO 

:'lí. 100.-MA/11'111.\ .-E111 11i d<' Jtill>n l/r• !Rí(j,-Jl;i pro
videnria;-:, ~~dlf'l' 11 :I!Hltll) d1' ~I'JIH':,Lr1'S d1• Llrd:lJilf'lllo 
alrnz·tdo '" pra<;a'> t!u ''"~'!'" dr> illlp<·ri:l<'S tll:l-
rinlteiros.......................................... 420 

N. !dO.-F.\ZENJl.\.-~:m 1:J de .Titlil" dn H!7ti.-.\'<'Q:t pro
YiiiH'IIlo a \llll l'Cl'll l''<l sol! r,: ,·J::s,ilil':ll':ÚJ tlr: !Jii'l'
cadlll'i(l stllnnrlli>l.t :1 riC.'I"icltllll:t "\I L1!ltl>·~a do !li o 
llt' Janriro t':ltltrJ lrrJIT:i<·l~:t Plttl:trninao;... ... . . . . .. • '•21 

\X •. \1!.-FAZE:-iD.\.-Ellt {:; tJ,~ Jttllt<l tlc i~7(j.-ll:i pro
VÍittPllln a ttl:l rrr:lll':ill inlcl'!"'''o tia dr•l'is:1o rl:t 
Alfandt:g·a do lli>l "'' J:tt!r'i!'ll, :11l>te l'i:tssilir·:lr.::to de 
pc\lr•s pr>'[':\1',1das.................................. '•22 

:\'. '&!2.-FAZI•:'i IJ\.···IO:nt 1:; ti r· .l1tlltn dr· IR7G.-0 rllrp!·r·~:~tlo 
IlJ~trHLldn ~~'r\·ir· I''IJ!lll :1r!di,lu Ptrt _,ulra Hep:1rli1.::1o 
tc•m dir~·itn n l1HI·1-.: 11:-; \•'ltf·i'JJ!'tl!(J:-l fi(_\ >C'lt IP,:..•ar·. ~· 4:?.'~ 

N. !,J:J.-FAZI·:SD\.-1:111 l7 ,J,• .lttllt>l rk IS71j.-ll<'<'i:tra 
IJll'' cutlll"'ln :ro t·urJ,·r· L>·.:.:i,J:rlivo :1 l'orrr· .. •ss:tu do 
t•'ITr'no lli"'l'l''~:ltill a llttl t rro\:l pi>\u:u;:-to na~ ca-
Jwr:r•ir:t'' dt> :JI'l'IJi,, J:,J.jttl'lt................ ... .... . • '~2:1 

N. 41'í.-F.\ZE:\D \.-·l:lil /S rl0 Jrillro rk 1S71l.-:;,, J>ll<i<'I:Io 
sr:r :trllltillidns CrJI!:illlll:ld>ll'i'' jl:ll':t :tlt~ili:JI'I'IIl o 
~Cr\·i~.:·~ da-.; Titl'~otrr:1ri:h d1' F:l?·"'tllla. q11:u:d11 I!DilYrr 
SO!Jra IJ~ YCl'!J:I dtl r·,•:-;!H':'Ii\·11 i'.l'j!f'r/u·nfe.. ••. .• .•••• í:H. 

;'\, 'it:J.-F.\ZI:I'W.\.--Etlt !.~rir: Jttllt" de 187G.-IIs ll:t\irJ-; 
Jl:tCÍOtl:tP-; llZlil C'Si.ll' 'llj>•i[rh :to Ílll!lll'lo t]r• pli:ll'lll'S. !12J. 

N. íil\. -FAZI·::\D.\ .-E 111 IR d>• Jnlit>' !I e 1R7li .-LI i pru
Yirtlctlll) a 11111 rr'l'llt'"O ~ol1l'l' !'l:t"~i!if';l(':ln d1• 1111'1'

l':tlloria o;nl>lttl'liirh :t rl'''l' >t'iiiJ n:r ,\lf:Jildt'i~:t du l:ill 
dr~ .Janeiro ''"it:o ~'"";,,,.,,, .. . .. . . . . . . •• . . . . .. . . .. .. -'120 

1\'. H7.-,\(;nrt:t:r:n t:.\.-' tJJ IH tlP Jullto de tS7ü.-He-
solve rlnvid:Jo; sol>te lit>rlo r/r; ["l'Sl'. .... . .. ...... . 42() 

N. li-iR.-AI:tU.:lTLTL'IiA.-·Etlt IR do J1tll>O de iH71i.-,\lt
toriza a rn·t•IPri>· o l"r':JI 1':11'.1 " cttlr"itr·:>l>t''ill>l do 
protong:u>JCIIIO rl:t estr:trl:l ,Jp i<'rm da H:tlli:t COill 
a p,trlc j:i constn,ida. qur• a i-;:;o tt>>'lirnrsr• pr~'slr. t~se 
appl'll.\.illle, Olll:ti-; prl·•ill'i,d:te-;l:tr·a,dc AtagoiJI!J:ls. '•27 

N. ~1\.1.-JU:-,'fiCA .-Etn Hl d>r ,lullin IIC lR7tl.-Estnndo 
Clll tuna'curllarl'a itlt[ll'tiirJ,, .. ; pa1·a a l'>r,i•leneia rio 
Jurv o Juiz dP llirr•1 lo r: '''lt.s o;rtl"li tu I os, c lia 1 rntlo 
na ,;ulltarca yizinlia rJ,r~c; Jrti:ér'.s de llirf'itu. ralic a 
estes fazer nllcm:trl:tllll'llirr arJIICIIt• sr•rvi1.:o........ '•~f> 

N. ''20.-JUSTIÇA.-Ent lO"'' Julhu de 1876.-Não pólie 
servir lrOtHO IJelr'.(:ttlu dt• Policia um tio do L" 
;;upplent.P do Juiz ;llltJtÍ<'ip:ll rio termo.............. '•2.') 



:ti 

I' .\li .'i. 
\. l~I.--JISriCA.-Errl l!l de JrrliJil tit' l~ili.-:':to ill

t'lllilp.liiYI'is "' ~·~ro;lls <i·· f." srtppi<'III" "'' Juiz 
'lulrkipal t' llll'tli1·" <i<· paf'lid•• ptlllii··"· ............ . 

\. \.~:J.-VAZE\IL\.--J·:rn 1!1 d•' .Jull>o <I•• 1~/li.-\<'g:r pro
vitiiPIIio il \1111 11'1'111''11 Ílli>'l'l<ll'in d:1 d>'I'ÍSilll d:J. 
.:\lf:tlldl'!..!::t d!' ('1'1 ILI!llillll'tl. ~O!J\'1' dl'."ll'll'ilfl d1• t'll:t 
l"lllllido Í·111 JH''!Ilt'lla' c·ai:-.a,, 1 tlrdasdl'llll'" d<' IIIIIIas 
1\l:l iOJ'I~~ •.• • •..••.•.• • • • · . • •.• • • • • • ' .. • • · •. · . •. • •. • 

i'i. •,~:1.-L\ZLi\llA.-Eill :ZII de .l11il11l fi,• H-:7ti.-S•Jhr·· 11111 
l'<'<'lli''O i11l<-rp•>ôlu d:r d<'<'l'>ll dt AILIII<i<·~:t <it' l'>'r
Jt:ttttiHll:<~. j'(').'lli\:UJJ('tllt' :l lllll dt'"!l;tl'!tll d1· (IIJ'(];j<...; 

N. 
<i·· lt'Íjlil jl:tl':l \i-<1:1•1 ............................. . 

.'I2L-t; n:l\11.\ .-t<rrt ~~~ '"' J 111 lt" tlt· 1.~/ti. li<'(' l:t r:t 
ljli" Jit':t 1'\lCIISÍI':I ;llli \'<>llllllili'Í<Ii li•> 1·:\Pr•·il" :t 

dlSJH>,i<.::lodll AIÍSII dl' ':?2 <I•! A~''''" <i>' !i'lii8_slll!re 
t) ntndn dn pa.~ ... UllllCiltt) tltl_..; pr~·nrJn~ d11..; P!l~:l.J.tdo . ..;, 
l!IIC (Cillt:\!<1 jll'l'tii<i>l IIS J't'SJl•Tiil'll!i Jilrli<IS .....•.•• 

:'\. '•·2:).-,\(;J:I,~IJLTUii_\.-EIIl ~I) dt: .JuiiJII de IK7G.-:-;Illil·t~ 
a entre~a da. ittdi'JJliJJZ.t<:;"J d•" "'rr.l\ll.s lil>nrlado.s. 

:\'. í.2G.-l~IPEHI11.--I:nr 2~ dt• JtriiH> "'' !Rill.-llrl'l:na <[l!e 
os art..,. !t-O n !1!7 do lkcrt'ln 11. 1

' 2 Il ~k 1:1 dt"' lh'Zi'Jll
.Jd·o dP iH/.) l'i'ft'I'C'Il\--,1' ;'t') ~IWiPd;ldt•l..j (••.;lr:tJtQI'iJ';IS 

qn:· Yit'J't'lll l: . .:.t:titr•IPI'I't'-:..:t• !111 }IIIJH'I itl, r~ JIJO Ú~ tlHP 

nt•IIP :-:r ()J'~:t n iza 111 .••••••••••.••.••••••.••••••••• 

:\. 1:!7.-F.\ZI·:i\IJ.\.-Etlt :U <i•' Jlllliil ti•• 18iti.--l\t•g-:t pm
YitlH~JJI.u a Ultl l't'l'lll">O ~tdtl'l' •('LIS:·;ilit';H'.:tt) !li' 11101'

C:lilori:l. stt!Jttll'llid;! :1 tl<'sp:ll'li" 11:1 All:tn'tl•·.ua "" llio 
<11' J;ttJCiro, pur t!,l:tl' a iJtlllllri:IJII'ia tios uil'>!ilo:; 
ti••IJI!'I> da I'C'I"'C[i\·a :Jir;:1d 1 .•.••...•........•.••..• 

\. dS.-1·'.\ZE.\11\.-I·:In 2:! de .Jtrll1n rle ií<iti.-Stli>l'•' :1 
ist'IH_;ao no p:l~:tllli'Jdt) dt• :li'JII:tz,'tJ·J~i'fll, Jtor· Ire~ 
di:lS. I'<Jiil'l'd itl'l pt•la TII•'S~>Ill'l ri 1 "'' c,.,,,._., iiiiS 
f.tt'!\l'l'IIS IIF'Jlt'iOll~l(jllS ll:l...; J:l!lt 1 ]f,·L...; ll."" (Í l~ 7 dn 
Ht•gnLllllt)IJin dP 10 dt• :-:;f'fP:tilli'O d1' 1<'30 I. !"I'I'OilJido:-; 
:IIJ'' :lrtll:lZ<'JJ' tlv Alf:urdr·:":l, por IIJ•tlil<li de futr.;:t 
/!);!ifll' .••••••••••••••••.•••••••.••••••.•.•••.••.•.•• 

'li. \.:!<1.- (;[:1-:1\llA.-Eill 22 diJ .JtilliO <i<' JSili.-IJ<'t'l:tr;l 
f'OlJln _.;.e di1 \'P [lf'OI'I·dt·r rr11 n·l;1(_:;111 au-.; cid 11Lto:-; 
:ilhtarlo> IJil" :tjii'I'S<'IJiart'lll Jll'll\ a.s d>; ;spr t':t':tdus. 

N. •,.:ltl.-J;t:Eil!L\.-Em 2:l t!P Jtrlltn tlc fRiG.-Slltrn;! 
l'•'III<'SS:l d11 JILIJIJla lllliiJrri•·o, Pxigitlo l"'l:t Cireular 
d•• 2i de M:lio dt• IH71i .•.•..• ~ ..................... . 

!\. 1:11.-.\Gl\I ~l'LTPI\,.\.-Etn 22 d•· .Jull1n dt• l87ti.-A p
Jll'llla <I <JlliiÚI'<I do Jll';iSO:ti f' l'I'O'JICI'iilth \'l'lll'illll'llill< 

_\, 

i\. 

N. 

d:J l'slratia li•• f•·rro 1k B:litlriJ,-,., ..... , ........ .. 
'•:12.-,\f;HJt:PL'ITI: \.-E111 22 dt• .J1JII1o dPJ.~íG.-.\p

pl'll\";1 o qu:1drn dos 1'111/'f'l'~adn..; PI'I'~P~'rli\lh \I o-
I'Ítlll'llios da t'.;lrad:l dt• lt'JTn llu C.Jr;rn~·•la ...... . 

\.:::l.-Jt:sncA. -- !:111 22 r!t; Jtrlirn <I·• IR;Ii.- r:"l"lu
JJtPIIIo' fi,•vir!o:; :l<' .Juiz 1111 c:1:-;n tk :rtT<'IIJ:tl:i<'IIU 
011 :ldjudit·.ar;:1o de III'Ih ....................... : .. 

í3'1.-F.\ZE:'\D.\ .-1<:111 21. dt• Jrillto <I•• 1~7\i.--l•:i pro-
villlCJJio a utrJ re,·tir"' ;;oltrt• cla:-;:;iJica•·llu de ;m~t
.:adoria :-;ulllltl'ltida a dt'spat'lru na Alf:rritit'ga:d~ ~lio~._ 
rlt• .Janeiro ~nmo ca!';srnl'ta riP lcí. r al(;~Jil:L01:\l 1 pM · 
cll~ rnn.•trl~"1'1d:l <'fllrtn p:11111n .-!p I~ "/t(!~rl;\4\. \: .... 

( -~'. 
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l'Ar:s. 

N. 13:>.-FAZEI~;D.\.-J:m 2:; d0 Julho tln iiliG.·-Os litulos 
dP ,,,, .. i<, "lido IIJCII•·r tl•' 2<1tl::o:HI t•st:t•l sujeitus ao 
sellu li\ o dt: tluwal<>:; n·is...... .•. .. ... . ••• .• .•• • \:l!l 

i\'. r,:Hõ.-F \Zt·::'I/D \. -E111 2ti til' .I 111 li o d<' iR71i.-ExigP 
illfOrltt:u·,·ws d:ts TIJP:'lllll''ll'i:ls tl•• F:lZ<'IIilrt SII[JI"t: (l 
l'IIIJli'C:~,j" qur lil·<'r:t:ll :1s 'l""la:; distrihuidas por 
nllli:J do fuutlu tl<i t'lt111!1t'it'"'->1u..... ..•.... .. • •..•. HO 

N. l37.-~IAilL\IL\.-LIIt ;!li de Julilo ti<! 187H.-Fa7. l'X
[i'JI'iilll ao ~litti>[,•rio tia )ftlilllJ:t a tlisposido d11 
A1·h1 li<' 211 d·· ~t:let•t!ll'' d•· 11\72. l':.p<•dido pelo 
Miui-;[,•rill da t;ur·rra li\:tlldo u lllllXiiJlll par:~ a 
dC-;fl('Zlll"•illl () I'JI[•'ITII ([,- t)i[\l'ill•"> IJIII' llllll tleiX:t!'l)lll 
}'(~('111'..:1)~ •••••• . " ••••.••.•••.•• - ..•.••.•••••••••••.•. 

1\. 'i:lS.-AU!UCI'J,'ITIL\.-EIIl 2G tl•• Jnlllo de i8íli.- Au
IIUII:t a ronce·<t<J graluit:1 feita a S:lllllll'l llnggim; 
dr: cinco ll'guas l'lll qnatlro de li'IT:Js dn1olutas IJ:\ 
frun Lei ra da I' rol i nri11 d•· S. Pedi o do Bio 1; r·audc do 
Sul rmln• ns rios :-;~utl" C!Jristo r• ;\lllll:nr:\ ...•.....• 

N. f!:l!J.-AGI:JCI'LTl.llA -l:ttl 21'• il<' Jt1ll1•1 tiP IKili. --111'1'11 
Sl'l' pro•;;rdo fiPltlllf<' :1 Jtittl:1 l'l:t"ilii':H]ura ll ÍIIIJII:
dillti'lllu d1l J:-.,,·ri \ .~r1, 1[\i(' ~~· p_...:.l'tt-.:.:tr :10 :-,('L'\ l1:.{) I{U(~ 
III<i r·,lltl!"''''· ..................................... . 

N. HO.-JI:STJI:A.-1:111 :!li ,J,• Jtt!IJ" d:• {1;/G.-lll'c!:Jr:t ([llí~ 
u Jui" Jilltlirip:tl ,·. '' """iiii'[,•Jtlr p:tr:t tll'lil'tJar a 
['l'i'llll :11ii<'S ti:t JUI'Il!:\1':<1 d:\ ('ltip:L I1<1S ITiiiii'S l'lllll
lll\LflS. P d:·L Oltlr·a...; dt•:·: ~~~~·:-:. ••.......•.••.••....... 

N. 1H.-Jl'Sll1:.\.-l·:lll 27 d·· .tu til" dt• IK7ti.- :;cto P'"ln 
~cr :11'1'1li1Jttl:!d(} 11 ~·:tt!:u de E-..l'l'i\·;-11) t!c Paz ('l'll! 

o de 1·>-niY:í•l 11:1 ;:.dl'~'·i ,,·i 1. ...................... . 

N. ft\2.-FAZJ.:.\li.\.-- t:t11 :!7 d·· Jltlli•' de IH/ti.-Nc.c;a pro
YilliClllo a Ultl I'CI'lii'Sil S•.l!11':: t'I:1S:·ifit:tli'IÍO di' ]tu[Cii'S 
snl1u'rllidos 11 dcsp:u·IJn ua fdfaut!Pc;a'do Hin dl' Ja
neiro. por c-1:11' :1 itnp:orlallt'ia du-; diJnit<~s rJ,•nlm 

tia rrspr•ctiYa ai<'a•l'l ............•.•...••..•.•....... 
)1;. H'I.-Ji,\ZEND.\.-l-:111 2~ ti•' .ltillto ![,• lk7G.-N~'g:t [l\'0-

Yi!ttC'IIl(_) a liJIJ !'fll'ttr··(l .'-O!Jre l'la·;..;.ilka,~~lo dn llJPl'

c:tdllria 't:l<utr:llid:t :: tf,·s:tar-!Jn 11:1 Alf:Jildr:ga do 
I\ i o dl' J:• ll•'i m. <'OIItii-I':'Itti<:t:; d<· f,·llro, rir' I'UGI!JU 

ou lc-)11'1'. p:n:r t'UI1rir <'!t:q":-,,,_ •...••...•...•.••...• 

:'-1. r.íí.-FAZE\IIA.-1:111 :2.'1 ti<• JIIIIIIHI•' 1H7ti.- ll:i pt·uyi
Illnlll~~ a lJlll n~cul' . ...;r1 :--oltt'P ~·l:t~~i!ic:tt';ltl d(~ ('/J:tii'S, 
s:illltll'llidiiS a dP 'J'l'·lt:l ILL A!l.tlldl·.~·it da liailia ... 

N. '11:;.-FA:·:i:'lllA.-Etll ~cl dn Jlllli<l d:• !Ríli. -Ar.s Co!
lel'.illl'i'.-.:. P Atirllitli-.;fr·:ldori'S d1' ~~~,,_,a-.; d1• Hr't!da:..; 
Cll!li!:C'tt"' pt'q• n- l'llllljf/':1-:-;' -- 1!3:~ /il'l'llf,':lS I'()JI
I'I·did;J;~ ;Jqs l'i',fll'i'li\rh L..;l·ri\·:·tl'...; •. ......••..•... 

N. ',í:i.-FAZI·::iiJA .·-Erlt :li de .llllilll tlr• HI7G.- Jndd<'l'•' 
11111 J<'CII!'·Cil :<<J!<I'<' l'ft•,·;ili<':l<';jl) tf<' [llfiO:' f]' lltJ't;l[ 
,.;u)IIJtl'llid<•:: a dt'.<J•:··I"' 1::i ,\!LIII•ll'g:t tio Ui•• d•· 
.JatJeir-t, i'"~' '"'l.lr a itriJ' "l<tt•·::t ,J,t,; dir•.:ilos dr•n-
tro da l'I'>Jiedil·a :tlntl:t ......................... . 

N. '•17.-F,\ZENII\..-1·:111 :11 :!r• Jtilltll di' 181!;.-:'i<'.é.:,t pru
vimruln a 11111 r<TIII'.'<) c;ohJ·:• rl:t>>ili<:l\r:iiJ de Itlf'r"a
rloria su!JIIlcllitla a d··•pacl1" na All'lltH!Pga do Hio 
dr: .l:lllf'iro, p;,r c,.;!a1· " llll(l<tl'!:lllt'i:J ""~ tlirf'i[o,; 
·.i•'iill·i.>d:t I'C.·]"''·[il:t .1i•·:d1... .. ...... 
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N. M'i.-l;n:HH.\.-Ern :1{ d1: Jrrllro ri<' t:~7G.-~I:mda pro
ccd(•r a nn\'O ;J lhf:utll'llln cr11 o J. (I dt~ Agosl~~ dr~lc 
amro, n:lo nl>'l:t:llc r::111 l:•r !J:.nidr• aind:t o ,,,r[Pio 
nJili I ar...... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

N. !iíll.-JF:'iTICA.-1-:rn :11 ri'' .lnllr0 d1• fRiri.-0 n··o dr 
erirrr'' iri:tli:rrw:ll'''· '-·111" f'l!t 1·irlndr df'. ah;;oi
Yi~ao unanir1'11, dn Jnr)·. d:t ']ll:tl li\'l'r !Ja\'ido 
appl'll:t<:;ill,di'\Col'l" pl"l'""· IJil:rndoa ll··l:l'::w Jll:tlld:tr 
Slllllll<'lll"!-ll :t llil\'1) jUléi:illll'liill ...••....••.••..•.. 

N. ;:;n.-AidliCI'l:ITHA.- E111 :)! ,],• .lllllrn rl'' f87il.-llc· 
cl:ua aceita a pmpo<Ll'' pmj,•r·[,, da C<llllfl:lllllia •;ity 
l111pmYCIIlrnt;; par:. as oilras de r·:.\ll:tlio:H::t'' t!ll rio 
Banana Podn: ................................... . 

N. 'l:il.-AI;HJClíL'ITllA.-Eill n !." dr: A;;o.<lo rir 187ü.
Dcelar:. rjue llea s''lit c li,• i lo ;t r·o111'l'oS:lo .mh tnndi
tione, de transpor!.,, ;t pr·c,:n reduzido n:1 parle rl:t 
estrarla dP ferroprrtrnr·rnt~' á Cnrr1p:ml1ia inglcz:t, 
c sn!Jslilnirl:t prlas all,•r:tl.:,·,,,, das tarifa> ..•......•• 

. "\. í:i2.-At;HICLTL'LTI\A.- E111 1. 0 (],• k;o;;to rlc lf\71\.
ApprnY:J 11< plariO'i·lYJHIS d:1s esl:tiJH:,.; da 1." sQr'I_::'IO 
da e<lr:rtl<t r],; ferro do C rrarr,<;da ....•......•....... 

N. <l'í:l.-At;HICCL'ITHA.-!·:rlt o 1." r],, AQo-;to de i8ili.
Fix:l a i•prll':l 1'\11 qrr<> sr di'\ I' cot,lll'l:ar :1 l'lllllar o 
prazo do priyif,•c:illl'llil''''did • par:r a illur11irl:<r:'IO :t 
gaz. a rsta 1::rpi l:rl ..............•...•.•.•.....•.... 

'i. -1,:;~ .• -JMPEHIO.- Ern o f." de Ago:-tn rle 1876.-SnlJre 
livros p:1ra os lralnlhns ri.• rr Ltalifir·:~r,:lo e rrtrilmi· 
r,.:1o rios ar los pratica1los JH1i<>S Esc ri 1·:tcs no prnrrssu 
eleitoral. ........................................ . 

\'. 'lti:i.-Gt;J<;HI:A.-Ern2 "'' A'(oslod'' JH71i.-Oe,:J~r:r por 
quem "''YI'Ill SI'!' Javr:1d •s os lcrrw" dr :rlwrtnr;t 
e l'lltt'I'I';ttllf'nio dd livr(1 do ~ndPi1, P do~ (]t'lllais 
ill•.sli11:1do'i ao ·"'i"Vir," 1l:r I"•'S[ll)l~liv:t.lnrtla .•........ 

N. 1.06.-.\1; HICITL"!TIL\. -E111 3 11<: AQOSIO dl' iflíli.-:\land:t 
ptn· l'lll t'lfl'rti\-:1, n ri!..("oro...;a PXfl(',!ll'<-lO :-~s Postnr:1~ 
~lrlnicipacs "'' 2li do UnllllH'O d1: 1807 t: 23 dl' Abril 
de f8ill ........................................... . 

N. \:>7 .-At;JUCtTLTOHA.- Er11:! de .\QO'il<> de J87G.-Con
cer]l' auf.,ll·iz:.r.::rl> ;i Con1 panlr i:i· Bota11 i1::1 I Ganll'n 
Hail Hoad para :1ssr•rrt:r.r 11111 rksyio n:t rtl:t d:t (;na-
nalnr:l ...•.....•.................•••••..••.....••• 

.'i . .\0~.-.\I;JI[CULT(Tl\ \.-Ern 3 de: Agosto dr f8ili.- An
turiza ;t rrlitic:H::io d1) uma P<1:H';Io n·r·larrr,rdaJ"''"' 
lllnrarlor·i's da fn•gn,.zia du Clr:1pl•o de t:,·a;;, rrrr ."i-
lta..; t;("~raes ................. ...... o •••••••••••••••••• 

N. -l:;n .-F.\ZENDA. -Enr ;; dP AQosto dl' !S71i. -- C<lltlirm:t 
;t der:is:iu rla ,\lf:r.nd,•g;l, que r:I:L'i<iJi,·,llr r·rllltll p;t-
1"'' para escrever r P.,tarll[l:tria a llll'l"l::ulori:r. snh
rlldlid:r. a rlcspae!Jo cor110 papel p:1r.t irnpr''·";io ... 

:\. \:iO.-FAZI-:ND.\.-Enl 3 ,j,~ A•;1><lil ,r,, l871i.-flPel:na 
rrnc a multa dei art. :r;. r·orlll>in:uJ,, l'illll 11 art. :n do 
1\cg-nl:triiCillo ll." \.s;::; rk f ri•• !IPZI'rllill"l.l de i87i, 
dC\'C ser reprlid:. tantas Yl'ZI'S qrrar1tr,s forrrn r,;pot, 
1:!'.1\'0'i nmiltidil> ll:t dl'lil:rr·:rl;ilil "'' llllldrtnr:t<:rlr.h:si'· 
''!')[!'i:l, d!' d1 )I)) i)) !1) I )]j f tlll'j' i ]!)1'!\111,,;,,, ,' ~~-, 1
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.'<. '•'ii.-F.\ZI·;\11.\.-LIIl :; d•• A~;n-;[r) rlt• !87t't,-ll~t pi<li'Í-
1110lii<J :t 11111 JC<'lll'·'' i11l• I'I'"'I<J d:1 rlcei<1o ria .\1-
faJJd•·":t cOitl"<' )>:l.~ \llil~lil•l d•· di1Cil11'i ['lll" di!it'l'l'lll;:t 
rir' qn:ilid:ltit'.·................. .. .. .. .... .. . . .. .. 't:iil 

\i. \li:!.-liiTEIUL\.--1-:tll :; d•' .\~o>l•l ti•' f,q;().--ll•'r·I:JI':I qnr~ 
;o;l'l!l'\"1' [I!'IH'I 1dl']' :l )1()\"ilc\!Í~!·JIIl!']lttlj]t''iit~ :tllrJ(), ll:lo 
oi<-; I :IJil•• 11:1' 1 lt• I' I 1:1 \' i• lo :1 i 111 !:1 11 p1 i 111c i r• < ·" •ri ,. i' 1. 
P !jtll';:-t.""'iS'IH::~Hh~.th' !Jllr~ tr·,ll:tll~:!.'~dll:"ll'!.q.o,:·il 
Yii~lll';t!ll 1111 pl·illll'il'n ;lJI!Iil d:1 P\t·:·w:;1o d11 B:'~ttl:l-
lllt'il!o de 27 til' F·"\·,·rcir >ri·· lf;/:i. .. . . .. . . .. . .. . . . . .'lfi'.l 

:'i. il):).-l:t'I~Hil.\.-l:lll 7 ri•' \ '"''" ti•• ]f'/li.-llcr·I:H:I qnc 
~~~ Snl<t!r;lt'c;:Jtl" rio l." tli,ll·it'l<l ri:1 fl'l'!!llrzi" i!'' 
S. J11;-;1·~. Jt:t c~·~~·t~·. (~'l!ll!~nl·' I 1 HH'lt' p:ll'li"' uu-.; ll'a
baliHIS d1• ;lli:~!:t!tlr'!t\'1, d1•\ I'! idO tl dil :~.() flllliTi()· 
11:rr ,,) 11•1 Íllll"':iinJrJJ!•< rii'JI!t'll•·........ ... . ...... Mil) 

N. ';'jl.-AI:t\ICI'LTlij{ \.-l-:111 il tlr .\•:r"l<~ rle IS7ti...... .• '1liO 
:';, \r,:i.-Dil'EI\111.-Erll \lri<' .\c<~,l·• ti•• lS'iri.-!JP<'i:tr:l qrr<' 

os :-tltlo:_::rapil•)" d,·!-:. ]i.j, jl/'0\ ittl·i:tf'~ tJ:lo podl_'ttl prll-

duzir CISí'ITI•iJo.:.:>''ltl ·~-; ;t-..,-.,i':IL'llll!"l'-, d1h /IJI'!JIIll<l" 

C!lr•c·!i\lh d:t 1111'·~:1 1 !1' .\ ..,...;,·JtJ!Jk:t !.l·~:i-,J:tli\c:l IJ!I d,• 
~cu-; kgilitJJo~:--llll:::.(il\tld·:, •.• ~ .•••.•.•••.•.••••.•.. 'tti:~ 

\. íliG.-I~IPEI~fll,-EIII \l tlt• .\cn-;lo de !Sí!i.-~ul<r'' <'IPi-
r;:lo Plll J1111'11Clli:t :lilldti 11:~" t':lllOIIÍ-':IIIIl'IJiC [1101 itl:t. .\.1):1 

N. 1Lii7.-.JI.STII:A.-E:It !ltl•' .\"<1'1•• de lSíli.--0 Prot·ur:J
llor d:r C•ll'<h dt'\.t' ollit·i·JI' 11 <' r·:ttr-<1.,; ri:\ F:IZ~"!Jtl:l 
l'ro1-i11r:i:1l, 111:1,; 11:!•< I""' tli1·ril·< :1 t'IJ'.i.l'< t'tll 1.1<'.·; 
t';t\l..;a-; n~:tnn:hd:J J.-:1.~··rtda \·l1'i11llll.... .••• .•. .•. f&.t)1 

N. '1il8.-.JI-~TIC.\.- !:111 O <i•' Ac:•·'l" ti:· lil7G.- ClllllJI"IC 
:tu;; .J11iZf'~ dt• J)j!l'i\n :1 I' 1)1''''··.;[1'1 1111 1/i'IH'~':ll':-11) dt~ 

lit't'IH:a p:t 1·a l':r:;:Jill<'ltln "'' t!lt·IJL<I'•''· ,cej:tll~ 011 11~io 
nrplt:lo:-;........................................ . . 'tjií. 

l'í .. \li\J.-Iil:EI\1\.\.- l-:111 !I ri•• A•c"-;tn ri•• IS'iü.- li<'r·!:Jr:l 
ro<JJII S'' iiPY:' l'~'~"'•'tkr 11" ~'"''' dt) 'lil"lllrrit·;ru t!n 
Snl)(l!'lt·g~ldo 11a Juttl:t d'' p:ttOi'lii:l.. .. . .•. .••. ... . 'lti'I-

N. 170.-~1.\HI:'<ILL-I:IIr til,:,, \c:o-1•1 t[,• !S7li.- M.tit\r)lll 
otli'l"''l:ill:l I:Jl"·ll:t <i· :111 t[,: .lrllll111 ri·~ JS7lit]lt:lltl•• 
a r:H:·tq d1· az1·il:• dt,r·n............. ..... ........... 1o:; 

\'. í'ii.-FAZLi\11.\.-! 111 111 :I•' .\-;<1,1<1 tl•• !S71i.--- ll~t Jll'•I
Yillli'fll<l :t 1\lll llll'lll'S l l'i<llli:l :1 l'itl"ilit';)l'~]ll rl:t•i:t 
pt'll\ _\ll':lilll<·":t ~i 1!11'1'1' l!lori.l SlliJIIJC:IIirla a ;l'"l':lt'illl 
CCHIHl C:l:-l~iJtl'l:t cif' i:.ll' :ll;..;od,'ttl. .• . • ••• .• . • . •• • •• ~(j(i 

:\f. 172.--FAZE:\11 \.-1:•11 111 ,Jr .\•;•:.-;\,, de !i\71).- li 1>"11<'
Jil'io d•> :Jri. ;\,"dI [pj t!r (j tlti {o;qyt'llli<!'<l d1' h2; 1j 
exlt'll'il-,1 "' 1 ir11:1', li!litl'" I!J'ri,; d11s 11\lit·i:l''' do 
E\rrt·i!o f:JIIr<·id"s l!:Js <'llilllit···"'' "":H!. 1." do li<•-
I'I'I'IO 11. 0 ~üiS tl•• f; IÍI' ~I'I<II<ilti'O ilt' !S73............ íli7 

l'í. '•IJ.-1-',\ZI·:'ili.\.-Er:l li dl' .\C(<~Siq ti<• 1~76.-So (• lll'J'-
11 1 i ti ido li'" r ks p:1 r·II' ,., '1 ::1 r:1 I i 1111 · 111, J d n ;j ·' , para <[ 11 e
bra:-:, nq'"' lerttH~s pn·1·i-:.()~ do :1rl. '13 t' nJcdi:lnle :lS 
df'Cl:ll':l\:()1'.'-' f'\i,~·id,l:-i !l•'lil :lt'f. -'t7, ~ ~). 0 , d;ts di:-:.-
pn,;it:<-H'S pt<llitllill~l'·"'i da l:rril'a....... ....... .... . r,.(jí; 

N llii.-At;HICIIL 1\'H \.-E:11 li dr _\"<~-;lo dt• l87ü.-COI1-
I:I'dr :1 A1ilo11i11 li:t!Jr·i·•lli a f:Jt,.llld:lll•~ de conslrnir 
1111,; \rrrr1ro-;da lllt(lrria! I)Uillt:J dnC:1jü, ponlr,;, llf
lir'inaR f1 rlrpo,ilo iJ,• JJJJIPriars 1Hll'•'so;,1fin,; :is ollr~s 
<Jo:illa'l''''iltJ''Ilio <!':~~111 a c··:f 1 <'1(1ila!.. .. . '11<~ 



P\1;-;. 

i'í. íí:í.-JUSTJÇA.-Etul2 1!8 1\;;tlslo de IH7r.. -0 rtlllllit•i
pi" dC.';ti\III'Xil(fll dr 11111:1 i'illlli\rl'i\ p:ll-.1_ f:\ZPI' Jt:ll'i.t• 
dt' outra li•·a d<'-;dr lo.~n l"'rlr:~,·rnd,, :1 r,l.1. 1'. Jlill'-
tllllll, snjeilo ájuri-;tlil'<;:\·1 d"' r'''IH'I:Ii\ ,h J11izrs.. r,io 

:\. r,~{).-GI:Eil!LI..-Em 12 ti,• .\goslo dt• l~/li. - IHot•I:Ha 
que dryp,w ~r r ill('luidi)S nr_l .1li~l l!llt'lll 1. :~_ !fl!P s~~ 
l"ilá prrw<·dcndo. tod"' "' •·11!1d:"''· IJII" esl1y,•r<'rt1 
lia:-; l'PIIdit'I-H'.;. d1• :--!'!'\·ir·. !' !jl;l' :-.,;]ti :tp!d:l':1\-~'iS .:.(·)

:~J(_'Jllt• 1\ll ilt'illlf'il'f~ ;tli-.:.t;lt!tf'!l!ll :IS i~··ttl'•l••·~ 1!t1 ~ ~-' 1 

d() :Jl'l. ~).' 1 dll H 1 '~'11Citlll'll[tl dr• :.!7 t!r• (.'1'\1 1'•'\J'\1 

I li' 1k7~) .. o o •• o •• o o •••••• o. o •. o... • ••• o • 

f\. i77 .-C t;rml\ .\. - !·:111 I~ ,J,: .\~· '''" "'' IH7,i. - IJ··•·lH:t 
ljll() cC dt'\(' Jll'UI't'dt•r :t 110\11 8lisl:lill"lli11 1\•'Sil' 
:11\llil, c ljlll' ll[ljl<'l'l\\ll:llllt'llit• "' t'·-l:!l<l'll't'•'l':'t :1 
t··p1w:1, t'IJJ q11'' ~~) lt'rá d\· ,.n,~,·ltLtr n >tl/·lr•itl JC'l:t-
lil·o :111 nlisl:llill'lli'J j:'t f••iJ,, ..................... . 

I\. 't-7H.-t;l"ERH:\.-E!11 1'1 d1• _\,_·n~tqd:' I.~;ti. 11.·! ~~~~·!~r,·

t·irllt'fl(il~ "rdH'I 1 11 ~Jli..,Llí11: tJ!n ;\ 1]111' ":' C:-:.t:'t p!'rl:':·-

x. 

N. 

di'Jll]O, r· !]1\l·]:JJ':t que :1~ i."i'lll:l-11':-; r11di·· lda.-; 110 2. u 

tlo ;1rt. U.o do Hr..~lti:Jt!l''tl!IJ dt' :!i do Fl'\'l~t·t·irn 
dt~ 1~7::> ~~~ yigiJI':Irrt Jll) prllltt_'itll :Jilltrl d:t r\''l~l!'.>lo 
d~ 1111\':1 lei do n••·rlll:llll,'illn .................. .. 

-í/0.-F.IZI·::'iiL\ .-1-:111 1:2 di' ,\c;, .. [, t!,• 1'71i.-D:\ Jlf'll\'l
llli'Jlill;l 11111 1'81:11\'Sil iJJtt l'j!CJS[Q iJ.l <],•t·i<l<' d;~ ,IIJ'.ill-
de:._:a ~()iln: cl:J:--~~ilk:)c:-,1) '"' rtt"l'i''li!llt·i,l •.•••. ·~···O 

I~0.-·1- AZI-:.'\ ll,\.-l-:111 l:Í "''A' '"l" (),• !S;li.--li:J i t:·slt'll<'-
(:,-~c-; p:tl'a :1 f':\PI'tlt_:;to do Pr'~ui:lr~~~·~ll'l 11. 1' ti:27:2 :/1 1 

2 dn I:Ol'l'f'fiiC Jltr'Z, l'f'ill'!.2.tlli?:lttdiJ ;J" Alft:ld1':.!as 
,, .Jf:'..,:ls dP HC'nd,J~ do ltll!ll'ri11 ........ o ••• 

N. 1-~J.-(;tt:t:IL\.- 1':111 1\ de .\g";;lo dt• JS7ll.- ll<'l'l:1ra 
que a..; i.-.:f'nl't-le:-; f'nosi~n:ld:l.'-1 JJI) ~~-''do :1r!. :1." d11 
Hq.~·u!aJUt'rllu d1' -!.7 tlP Ft'\-r'J'r'iro dP !Hi:i '-'1.1 f1\:rt ,-i-

N. 

glll' no printl'irn :r~tno da 1'\('f'llf>tll d r IIU\-a l1·i dll 
noi'J'III:illll'lilll........ .... .. ......... .. 

:'!~2. -· AGI:lt:IILTUH.\.- 1:111 lí dt• ,\CCII'-[,, "'' {,';~li. 
Clllili:Hl''·', dJir:Jnl•• n ''llllliii•lin. Ji:i'' 1'''"'':11 ct'l'\ ir 
Clll Jn11t.1; •:l:h,ilindor·a.s ......•............. 

1\. 11S:l. - i\IAHI1'ii!A. - E111 Jü dt• _\o;,"l'i d,• l1i7li. -
~Ia11da l''"llllitl:lr o •·sl:Jdo ''111 '1"·,. ,,. "1111 "ditJII': 

1'i. 

N. 

N. 

que,,. comrr:''" :t '''lll'il'llir 11:1 111Jia d.!; ~I·• r,-,-.,, na 
~apil;il 1l:t Pruvitll:i:l dn .\llrallll:io ............... .. 

.\8-'í-.-M.\1\1\ITA.-Jo:lll li d•• A~osl'l dt• I i7G.- Antllriza 
a tr.la,fer''lll'l:l "" IJII'I''''I"··r p1·ar_·:~-; d·· lltl.'i t':lr:t 
illl{f't!S l'lll'[HH dn ~('1'\'Jl_:l) d:t .\l'IIJ:t:l.l ...... o ~ •••• 

1!-S:i.-FAZE,\fl.\ .-E111 li dt' \;'q,;lo i]P !.~~li.-:\<':!:~ 1'1'11-
VÍIIH'!lÍil a Ul!l l'l'l'llr'Sil, pnl' 1!:10 :·;:• (t'/' \ t'J'i!il'.'l l·l !li'~ 

llliiilllil ri.Js 11 H'"'''''"'-' pr<' 1 i ·l:l' 1:11 :r ri. 7• 'L 'J." do 
l\••gul:11ill' Ii111 1/:J.s A lland: ·c;".. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

/í.qG.- .lf;IW:tTJ:l'UH \.- E111 Jí dt• ,\~-~~·to dt: lk:íG.- ,\o 

í71 

-'171 

·~' .,:.. 

.1./ 't 

, __ 
I" 

1SI 

Milli,f•·ri" da i\l,ll"illli.i i[,.,·i:ll·:tti<.IU 'I"'' I'Vla IIIOJIIi:t 
lliliiiii'ZI do .SI'I'\'11:0 jJ:III'I'I' I'OIIIjll'fÍI'-fllll ;,JI'I>Iit)t',li'IÍ() 
de Ull!:ilmia 1111 iii~:IJ'Illllijiii'C\.ic.[C !tl'ii''I'Ud:J~alt•m 
wgleza ' fi.!IJill Surt'/11/lfil......................... MH 

N. ftil7.-ACHICL1LlUU .- E11r JH de .\:~'''1·1 d~ 187G,..,... .· f~~ 
I'údc J•lf•·•·iuar-.se Clli IJIIal<[li''r lclrlJ!O J. Yrrillr·a,VlÔ 
do val11r dos •·sc'!'aYo' r[IIC lt'illi.tlll de-~··r fiht'l"l:ii'l"s 
pelo fnnd11 1!<: !'ll1illll'ip.1<":"'· 1 l processo.-'! é ':llltilra
rr·Jento podl' ~1'1' Jll'i>ll:uyidn ,, jllli!:tdll e·m feri;Js ..... \Ri 



'tO 1\ llll'\' \IA" 

N. ~88.-AGIUCULTUl\A.- J.:m l\J tle Agosto de l8iG.- Ao 
Pre:;identc da Co!llpanilia Maeal11' ·~ Campos conce
dendo ]l<'rmissno para quP :;c C<<Il'lrua um quebra-
mar pl'llvL;oriu no porl<l tk lnl11elilJa.... •.. . . . . ..• . • '•R:1 

N. ft8G.- FAZE:\'IlA.-Em l!l <l<' ,\gosto d'' 18í6.- ~!;nula 
desp:tcllar li VI'<' dt~ di1·eilns tttll vnintlaslr nlovido a 
vapor tleslinatin ao ArsPnal de :llarinl1:t da C<'lt·te... 1Jil1 

N. !,QO.- F.\ZE:'<DA--E111 21 <1<1 .\t;li-;fo til' lR76.- Ddn<1 
Ulll l'L'Clll'SO so!Jrn t:i:l-;,jJic:IC:IO dP J!<CI C:lif<ll'Í:t .... · /1~'l 

N. lt!ll..- FAZE!'íll.\.- En1 ::!I ti" A·.;":;lo dt; 1~71i.- Jlá pm
Yilll<'nlo a 11111 rr<~nrsn inl<•rpt<slo de d<·cis:to da Al
fandf'ga, vistull'l' llavido l'l'd<•ri<;:-t<J d<: fonll:tliLiadcs 
\'SSfllll:iaps.......................................... ~~R~; 

N. ~\!2.-nii'EIWl.-Etn 21 de A-;oslo de lSiti.-SollrP rc
cnrsos das tiPI'isi)8s do-; J1tiz''' d<' Direi lu l'lll matcri:t 
ele i lo r ai........................................... I!R(i 

N. "93.-JUSTIC,\. -Em 2:l (],• A~o:;lo d<~ IRitl.- O' Prucn
ratlorPs da Cun\a das Helai'CI<·s d:1s Provint:i:1s .<:lo 
meluirlos IlO sorteio p:n·a o'jut~,llltrllto de rcn1rsqs 
sobre qualilkaç:trJ de volantes..................... lt86 

N. '•DL-AI;HlCül,Tl.:H,\.-- Elll 22 r],• A!fu,:to tle !ilíli.
Estabcl(·ce n·gr:1 ~n1Jr1' ::t ('uJH',l'S:-:Jtl Ll1• licr•t\(':1. do 
prsso:d l<Titni,·u 1; :111\:ili:ll' .......•......... . :. ...• íS7 

!'í. '•O:i.-1<'.\ZI·::'i ll_\. -F In :J::! li<' A~·"q, 1 ,J,o ltl7t>.- lndf'ft•rn 
111\l 1'1'('\ll':iil inl<'l'fiiL'I" d<' d•·<'i.-;;ln d:t Tll''''llll',Jt'ia dP 
p,•rn:lllllJlll'fl. 1[11<' Cllt.lir<llar.t a d:t All:<1llle:.;:1. 11<'
g:mrJo d<''p:tt:lt" li v r,· d<· di r<· ih> t•ar:l di\·t•r,:·ts pit<:ls 
ÍlllJIOfl:llla.s V:t'd:l.' d<' lill<'l\11•-.\yr<'', C l[IIC :il' pi't'll'Jl-
di:t J'l)l'XjlUJ'lar Cll<'Í:Js d<• ac;II'l!'dCllll'. •. . . . . .. . . . . •. .\RS 

N. !;96.-FAZE:'illA.-Elll :J;) de ,\gn-;t'' de ISítL-Il:i pro
vimrlllo ao rcr·nr:.;o inli.'I'Jllisto pela • Tl1e SI. J11illl 
d'El-Hei ~liniii'; Cnlll[':tity limilerl "I'Oillra o l:in<::l
lll<'lllo. l'<'il<l p.•la Lllll<•,·tori:t il<' S.11iarú. p:tr:t ra":tr 
o ltl<Jio:.;lo <k itlliltslri:~s e prnli.ss,·<l'S Slll<n' o-; <livi-
dcn<lo,·distrillllid<_<.-; :1<•> I'•'>PC•:Iivos:tc<'iOili<l:ls... . \Rq 

l'i. \\17 .-Fr\ZENil.\ .- Ettl 22 d<' .\~o·. l<> de Vliti. -I)< Pra li
cantes das H<•p:nli<:'·"~' de tc,'lZenda n:\o l'ot!cm sc1· in-
Cilii!IJiLios do trallallto de l<Huatla d<: roitlas........ 4R\l 

l'i. '<UR.-FAZl•:NlH.- Ern 2l d<' .\~ostn ti<~ lilíG.-1\eduz 
a 2tl:O:JO,~tli)IJ a li:tltl'a du 'l'ltcsuun·irn da Tilf'.'Otlra-
ria dP ~anL1 t::<tlt:lriiJ.l.. ............ ............ 10(1 

N. 4\l\l.-~L\1\I~llA.- E111 ~;3 dP .\gllc;Ln do IR7li,-lll'lrr
mina l}lll' a Cilllli'J'<'I\i'Ía <1:1:.; i':ld<'I'IJC[:JS tfa-; 1'(1\l\
f,allllia:-:. d1• apl'i'IIJiz!·...; :1rlifi( r:-; !LI~ Pro\·inf'La~, srja 
feita pel:1s Tlte:-;o,tl·:ll'ias r'''l"'''li\-a5.... ..... .. .. • . 4!H 

N. tiOO.- MAI\ISIL\.- Ern 2:\ r\1- Aéfo,:!o de 187G.-.\lal!lla 
atioptar o syst<•m:tlll<'lri<''' nas de'I"'J.:\,.; dus pl1arócs. '<GJ. 

N. õül.-GUEI\l\A.-l·:llt ;!:; dr, .\-;,•slu d~: IR:ili.-lkelara 
qual o prclllin c IIJ:IÍ' v:mt:'tc;<'llS <jltn t'Oill\f<'ll'tll aos 
voiuntarios tio E:xetTil<l Jl<J •·otT<'1liP 1'\Prcit·in, f1 
que, Cinqtl:mlt• n:lo se [<!'IW<'d<'l' au snrl<·i<t, t! Lli:ipPn-
~.atla a 1ullla cornd:t............................... 4!1;) 

l'i. 1i02.-FAZE'íDA.--E11l 2:; d<' .\g<>sln t!P iR76.-Il:i pmvi
rnento a um re,·nr.-o so!,re pagamrnto t!r dirPi!os 
"nt rloll!·u por a,-,.r,•sci 111" d" mcn·arluria........... -!~1;~ 



'1. :iO:l.-F.\Z":'íiL\.-FIII ~ci1l<' Ag-,,,;[o d<' !.~7ti.-lla p10-
YÍIIIC'Illo :t \1111 I'I'I'III'SO illit>lp>h[O d1• drl'i-;;'tll da 
Alflllldcg:J, i[llt' classifi<'llll l'lllllll IPI'idll d'' '<'d:t pn-
1"11 a 111<'1'1':\dorill stlllllll'llidll 11 d<'S[<:tclt<> ["'lo rt·cor-
reutr cotiiO foul1ll'd ti•• "'Ih........................ -l.~lí, 

1\. tiOL-F,\ZE:XIL\ .- 1-:ttl ~~; dr A~nsto d•• !.~~li -llld~"f"rt1 
\1111 !'CI'llfSO po:· ps[:tr :t ljlllllllia ll'l'i<lll:tdll di'II[!'O 
d:t. ;1[1"1 I' d:t ,\[f:llll]l'~:t. li:t\CI'I'III sidO p:t':ll< w< 
direi! 111 c<JIIIr,[;t<,·itll t' lrr-:«' d;~d•> .s<liida 1l 
llH~n·ad~~~ í'l.. .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. 4~l5 

N. :;·;;;.-.\laucl!LTLTBA.-EIII ~li 1lc ,\g'"'" ~~~~ l~io.-
1\rl:tlivlllll<'ntr :l al'l[lliSil.:llo dos ltll'll<'s p:IT'II o "'tltllr·
lrciJIII'III.O !111.< 1':1''11.< diiS llllll'[liJlaS p:tl'll 11 cCI'Yil'll dr 
('~~ol.o dns 't-. 0 (~:;.o tli~lri(·\():-;,, ............... . b..... fJnf) 

I\. :'íOii.- FAZE'!IlA.- 1<:111 27 d1• ,\g11s[n dr IH71i.- ll1í prn
YÍIIlCIII•l :\ 11111 J'l'l~lli'SO COIII'I'I'III'IIl<' a 11111 UC.<jll\1'[10 
d() 111rias Cl'111pridas de alg111Llo.... . . . . • • • . . . . . ..• Mlli 

:'í. :ir li.- FAZE:'!IlA.- Em 27 d<' ,\gos!11 "'' IRili.-ll:l 
prllYÍIIIPlllo alllll recurso solm~· uns l<'lll:"s sullllld-
lillos a 11Pspacltll Cllllll> futtlard....... "\li 

'- fillii.- IMPEiliO.- Em 2K rir .\~:o.<lo d1• lfi71).- :-;"l're 
Pnln·~a dos tilnlos d1• qn:tltlil:lll)o............ .... ft 11H 

.'!. :i1 1l.-AI~HICL'I:l'PH\.-E111 2·-1 dr .\~'"'"de 1:-\ili.
Appro\·a o,; t•,;lndllS p:trll o l':tlll:tl d1• ~::popt'!tlllll 1í 
:-;:titia t:r11z........................................ "fl1.l 

:'11. :ilil.- ,\lii\ICIJLTUU.- E111 :?'l "" A~11,;lo d1' l~íli.-.\11 
En~·pn!Jeiro Jl,•nja111in l-'r:~11klin · "'' .\lliiii[ILI'I''(II" 
Lilltl\. li:J11do imdr111'1.:,-"'" [lll!'lt a rxp:or:ll::·"'· d1• q11r 
1·· illl'llllll>ido, 1'111 divpr,;"s rios d<• ~- !':11!10..... ... 1!1!1 

:\, :iii.-IMI'EI\lll.-EIII 2!l d1• .\go<tndf' IR7ii.-~ol>l'l' a. 
:li'1'11111Ul111';1n dos rargos d1• I'I'I''Ídi'IIIP da !::1111:11':1 
~lllllil·ipa[ I' II)()IIJlJI'Il ,d11 J111ila d1• I'III:IIII"Í[>II(JIII... ;j()[ 

:\. rit2.- ~1.\HIXIL\.- E111 :.!1 d<' Ag1<'!n de 18711.- So!Jr1' 
s:IIIÍd:l d1' navios !JllC illfrill;.:e111 o 1'1'!-(tll:tiiirnto d11 
lll'r' ~).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r;u2 

N. :il:1.-.lt:St'li:A.- Em 30 de .\goslo d1~ 1-~71i.-:\rto pndl'lll 
Sl'l'YÍI' l'lllljllTJct:unrtJII' llll IIII'SIIIII [l'l'lllll.illiZ I' l·::ii'J'Í
\':11) f"I\SIIIIO ("0111 dlli!:i ÍJ'III:JS. llll IIIIL I';IS:IdiJ 1'0111 
CO!II'iltlt:t dll Oi\[1'0 .•......... :.. . . . . . .. . . . .• . . • .. . .. fi()2 

:'i. filí.-FAZENil,\.- l-:111 :::1 dr A~n,;fo d>·l~ili.-llrrl:ll'a 
<[IIC lr·ndo sido :t(l(ll'llV:tdn o :11'1" da 1'rrsidrn1·ia 
dl' l'ar:i. lll~g'lllidll a iJII']IIS:ill Tlll lllliii'ÍI'IIl:l f'S(li'<'L:ll 
de ']ll:til'<l li fitOS dr 111111\ I'Si'l':l\.11. '(111~ 1111'1'1'1':1111 1'11\ 
11111 ']llilOIIIIIO, C\IIIIIJI'I' a.~·LIIIl'li:l!' li I'I'SIIll11d0 d:t 
acr;üo onltll:ll'illiJIW os itlll·rrssadl>' iltll·lll:ll'•'lll, para 
<'ltt:lO SC l'I~SO[YI'I' l"lllllll f1'<1' de dil'l'illlfjllali\>t á 111:1-
li'ÍCU[a geral dos JIJf'SIIIOS rsnn v o,;................ :ifl:l 

N. 1iW.-FAZE.'íDA-- E111 :ll de Agnsto d1• IH71i.-ll:'t prn
\"ÍJIIrnto a lllll rc·curs<> r·n1ilra lt l"[:t,siiil'l\l'lill dnda 
na Allandcga a LJIIIa partida do piiliJI"' d1: :JI~"d:lo 
cntranr~ados .. -. .. .. .. . •. . . . . .. ••. •• . . . . . . .. .. •.. .• tiO'> 

N. ni6.-FAZI;;,\'])A.-EJII :)t tk Ago<l" d1• IH71i.-llli pro
vitiiCIIlO ;1 lllll I'CI'\JI'S() S<lill'l' \1111 d>':iji:JCitu lk lCIIÇOS ~-
de foulard ••...••...•..•......•...•.........•.. ,,l. :o,..,o!P 

:'1'. til7.-tamt\IL\.-Ent 31 dcA.c:oslo d•· lt<7ti,,--l~çl:Í'I'a 
como se de\·e prot:cdcr sold P a ~IIIJ:ili lu iy1o ~~l. Su!Jrlr-
lcgado n:1s Ju11t:ts dP ltli<laltll'llto ... .l .••. ·.'· ....... :;on 

Jli~<~JsC,c< rn: IH7G. li i 



N. :w<.-i\(;!lJC!:LTl'IL\.-I·:rn :\1 tk A~<~slo t!c IRIIJ.
~Iodilit':t as c<lnilit'Ctc:; tl:t pmposta leil:t pPI:t Cornp:t
llili:t d:t t•,trad:t dn f<~tTil tl:t H:illi:t par:t :t rnnslttl('-
'.::'t" tlt~ utn trapi:·ltt: na <'sl:u::to lt•rtt:in:d :Lt L::tl<::td:t. ;;ot> 

l\'. :>t\l.- i\(:J:ll:llLTCIL\ .-Em 31 de Agnslt) tk lK/íi.
Mailll:t vigorar pdra os s:•n·i<.:<b t!:t Í•slr11tla rl<' l'i'l'l'<l 
tlt• P:,rto Ail"'l'l' :t t!nwnayarta as tnstrnc:·\,rs tlr 21i 
dr Feverrirt~ 7Ic~tt' ~llllt~) • ~ ............... .''. .••••. •. . ;;o7 

\. :;;:?ll.-FAZE;\'0,\.-EII\ l·k St•lrntln·n t]P 1S7fi.-A pproYa a 
de\i\ll'l':tr:"to da TIII'SIIllftll'i:t tlr F:tZ<'tttla d:t l'rO\'itt<:ia 
tlr ::;, i'<'dro, rrlali\·:t :·t lransl't'l'l'ttei:t da s(•tk il:t l:ol-
lcl'loria do Trinrttp\io... •• . . .•. .. . ...... .. • .. .. .• •. r;o;.; 

:X. :;;21.-FAZENflc\.-Erttl t!c Srtrm!Jro tlr Hlít\.-P:ua qne 
as ,\\fantlrgas pas,CIIt os :·ertilicatlns ti<'Pift•rlil·a t\t•s
carg:t de lll<'n:at!orias rcrxport:1tl:t:<, :r:lo i~ nerrs.sario 
tpw os donos on t'On·.igH:tlarins as tlcspat'lp•rrr pre-
viamente.......................................... :lí.R 

N. ;;22.- C FEHI\A .- Ern 1 de Sl'lclltllro de Hl7ü.-Dccl:tr:t 
qne a r:ispnsiç:"to d<1 ar I. 48 do l\t•gnlantcHlo ri<~ 27 de 
FeYrtTiro d<' IR7:i ,·~ t•xl<'ttSiYa a11s rt't'lli'SllS t'<Jntra 
illlpOSif:;1o de 111\l! l:t~.......... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . :;t:~l 

N. :i2:J.-FAZI·:l'íllA.-Enr ü tlc St'l.etultro tl•: iS~Ii.- As 
JII<'JT;Jtlori:rs Sltltltrdtidas a dPsp:u·IJ<> antes da <'X<'· 
e\IÇ{Itl de qualqtwr IYi ou 1\cu:tJI:Jilll'llltJ, salvo r.x
pn;ssa disposi<.::"ro flttt contr:HiD, p:rg:un os dir·<'ilns a 
tJllC rstay;un srrjeitas ll:t data l'lll tJnr Ctllm'<;ou o 
proccss<) do dcspal'lro...... ... .. .. . . . .. • . • . • . . • . • • .. :>111 

N. ;;;n,.-AGHICULTL'HA.-Ern 8 rlc Setembro tlc IRíG.
Appn>Yaos cstud<JS prclirnittal'<'s p:ua o prntong:t
mrnto dzt Eslrad:t lln ferro D. Pt•dm 11, peiD pla
nalto dro H:trl!at·cn:t r SL·rra das T:tip:ts, e marrd:t 
prureilt:r aos rwcc.ssarius ai<': a St'rra do 011ro Branro. :;1 I 

:'i. fi2:J.-AGI\Tt:UL1THA.- E111 9 tl" Srlt'Hthr:> de !Híü.
~lantla pnwciln ú illc.u·ão rl:t linlt:t dn trarnway, 
tlrstin,tda ao Sf'I'\'ÍI'tl das nl,r:rs ti" ah:lsl,Yimcnlo 
d'agua :·testa •·.:rpitar'............... •. .... . . • . • • .... • iibl 

N. ri2ü.-i\Gntcn:rrHA. -Enr 9 de Sclt:rubro de iR76.-De
elara SPttt direito :1 indcmuiz:t~ão, que pr:de a Itltua. 
Ct111Jar:r. das 1lc.spez~s que fez no mrz de Al11 il co!tt 
os n·p:rr<b tios estragos causados pelas cltuyas, e 
t(nr nenlwura providenci~ po1lerà ser tum:ttla sobre 
os donativos pcc11niarios l1:1s <:nmpau ili:ts rlo carris 
de ferro. PIIHJUanto nüo lcrmi11ar a nova prorogar~o 
que !ires foi concellida............ . • . . . . . . • . . . .... .. 512 

N. 527.-AGHIC!TLT!JnA.- Em 9tlr Setcrn!Jro de :18iü.
Dectaraqne ~ isr:nç;1n do direit.ospara os tlcspa
chos, na Alfamlcga da Côrt,•, 1los lnbosde ferro, inr
portados ~c Lnndrc~, dPVP abrange~ todos e <JUacs-
<Jucr il!l·eJtos, melusive os de expediente.... . . • . . • :a:~ 

N. 528.-AGH!CULT!THA.-EIIt 9llc Setembro ilc 187G.- H r
gula o modo de proceder qu:tnrlo não houYer exlti
bição inrmrtli~!:t d:t m:ttricu\a rln escravos, nos pro
rPssos do inventario ou partilhas entre hrrdeiros 
nu SIJI!ÍOS .••••••.•.•••••.••••••••••••.•.• , .••••. •• ;;H 



:--;. :i!\1.-Aiii\ICCLTLIL\A.- Em !l de St~knliJrtt til' l~7li. 
As t:oncessC>cs de liet~nças ao' cnJpn•gados sulJt>nli· 
nados a este 1\linistcrio, se rrgulan1 PX<'.IusiY:um·nte 
pelo Decreto de 7 di' 1\l:ll'l:o de 1>!70, n:lo tendo sido 
por (•ra adoptada a disposi1::1o du :u·t. 2:1 do Bccrrto 

'" (,, 

11. 0 H:i3 de ü de Abril de iiGS................ •. . . . ;;w 

?-;. ;;:JO.-Gt:JWHA.-Em 9 de Scli~JJJhrn de 18/ü.-Su!Jn~ a 
juslitic:Jt:ão do inJ(Ji'di!nrtdo :lllrg:1do ll"l:u; ::wtori
dadrs, tJllC n:cusent fazer parte da .lunl:t d11 alisla
mrnlo l) sobre a suiJsliluic:lo dns llll'l!lhn's d:1 
lllPSJJJa Juuta ....... • ........ " .... , ...... ,.......... riJ;) 

:.; . ;;;Jl.- ~L\HINIJA. -Em 9 de Srlen11iro de Hl7ü. -
Allcr:1 o rrgula111rnlo para a pralieagCJJJ da 1J:1na do 
rio l'arnaiJyiJa... .. . . .. .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . ..... .. . !iW 

;'1/. :i:l2. -AGl\ICL:LTI'HA.-·EmHdeSt•lemhrodc IH/fi.
Manda lJt)r em t'XPCU\::·w o pl:~no de organiz:u;:lo p:na. 
regular andan11:nto do projcclo tll' allaslecillll'lllo 
d'agua a t•,ta capital............................... ti17 

:'i. :i:J:l.--AGI\ICllLTUlA.- Em H de SclCJilllro de 1876.
llrelara "'"~o t•:1f(:íiiii'JJio do jJrsso:il l••rii!Jiro l' tio 
cscriplorio, c:mrrnH·nte ao mez de A~o:;lo. e o dus 
l'lllprdtriros relaliYus :10 mrz d1~ .Tu lho, devem ser 
fl'itus prl:t llirel'loria d:~ Estrad;L de frrm IJ. Pt•dro Jl. a IH 

!'1. fi:J.l.-~JAHL'\IIA.-Futl2 de ~l'lcmiJro de líliü.... .. .. .. til\• 
:-;. m:i.-FAZEND.\.- Fml2 rlc :-:ctenilll'll dt• IH7ü.- A dif

fen·w:a para IJ1:1is da Illt~dida IJJ:LJT<Jda 1111 l':lllCl >li-
jeito ao ~cllo, u1na \CZ que n:lo el1cgur: a um <'rnli
mdro, n:lo é moliYo para exigir-se: Una n1aior.. •. . mo 

."li. t;;lü.-FAZI·::\'DA.-Enl l:l tlr Stolcml>ro dt• IH/(i.-.\s ser
rarias moYidas p11r agua, quando I'IJJ!'Lilttircm in
clustri:t tospcci:il, develll pagar as la'"'' III:JI'I::Hlas 
nas l:ihrllas •C e Il, 3." classr, LI>> H>·gui:JJJJI'IIlu 
11. 0 0690 de lU de .Julho dn 18í.i... .. .. ..... .. .. .. .. 5~u 

:-;. ti::7. -I'AZEi'W.\. - Em 13 de Selrmllm d1~ t87G.- D:i 
proYiJIIClllo a UJJI rrc.urso relativo a lcn1.:os tle l'ou
lanl estampado, tldrnnin:;ndo !Jll'- tal !IJP.I'I':HI<'ria 
seja tlcspacll:lda com a taxa do art. 723 da Tarifa.. :;:H 

.\. 5:18.-GlJEHTIA.-Em Ucle Sctcm!Jrotlr t~'íü.-.'llalllla. 
convocar de IlOYO o SulHlclcgado para fazer parte 
da Junta de alistamento. c drclara ro111o se deve 
proceder no ca:;o, em que as autoridades, q11P fo
rem ciJarnatlas par:c tal JiJJJ, n:lo acrilarei!J o coH-
,·itc... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . !j2:~ 

N. 539.-F,\ZENDA.-Em ~~de SPI<'nilii'O tl10 18í!i.- I111lc· 
fere 11111 rreun:o de rcvis!:l, coJJcrrnclllc a. 11111:t par
tida de l>:lralli:io m:wd:ula inuliJi:;ar. no' tcrm11s do 
:ut. ;;:37 do ll<'gulaiJJC!Ilo de 19 de Sclt.'JJJ!Jro di) 18GO. ;;2:1 

:~. üi•l.-GUEHHA.-Eml.l de Sclrmhro dr l8íü.- Dccl:~ra 
lf"" au r:idad:lo IJIII' nDo aceitar a JIIIIIH::Iç:lo dnSccrc-
tariu d:t Junt:L de a!islallll)ll(o, frita l!OH fcrutoSdOI f• 

1 
'·' 

art. H, ~ 2. 0
, do Hcgnl:uncnto de 2i dt) f<;'wcrHro 

rle l87iJ. nao 1\ applicaHl a r11ulbt e't~twlrhrla no 
a.rt. 1::.!:!. ~ L". d11 dil11 Hq;ulai!ICI\tu. ,... . .. .. .. . .. id;l 

I: 



l~l>IC.E ll.\S 

l'AGS. 

N. :iit.-AGR!Ct:LlTHA.- Em !li de Sct>'mhrotlt• i87G.
D:;vc a Suprrintcntlrncia da estrada de ferro de :San
tos a Jundiahy rrcorrf'r á Tltesouraria de Fazenda 
da ProviHGia, quando a Alfandt;~a de Santos llll; ne
gar a ronePss~o t!e despacho Jivrr, dos ol>jectos ne
ecssarios ao custeio da lllf'SII>a Pslrada ; c rccom
menda que esse per! ido Sl'ja feito na confonnidadc 
das ordens vigcn tes.-........ • . • .. . . . . . . . . . . . . . • . . 52~ 

r\. i:ií2.-FAZE:"!IL\. -Em fG de $elcmhro de 1876.-l'ro
vimcntn dr~ um rCGt>rso ~~~nlra :t classilica~ao daria 
na Alfandcga da Cf•rl·~ a UIIUt partida de alg-od;1o 
c r ti l i~o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 

N. 5~3.- AGI\ICtiLTUI\A.- Em :18 tle Sctrrnbro rleii876.-
EstaiJcleeP rt•gras p:>r:t as r;xpedcnf'i:ts a rJnr se trm 
dcprocct!ernrsta C·'Htc, sobre o >>>att'rial, iwJm;iye 
o JocOIIIOYCl, destinado au scrvir;o do all:tstel'illll'llto 
d'agua á esta capital.............................. 1í~G 

N. 5H.-GUEl\HA.-Em J() rlc Set~milro rlc !R71i.-llrr·lara 
que as altril>uir.:üe~ tia~ Juntas I'I~Yisoras nao s:lo as 
tuesrHas das dn sortt:io............ . . . . . . . . . . . . . . . . ti~7 

N. 5H).-I;n;mu.-Etn J') dr\ Sctellli>ro tlc fR7G.-ileclara 
qnr. os prar:as tlns >'<>rpos polici:Jes, en.c:aj:ulas por 
tempo Incnrll' do sr<is annoo;, esL-to sujeitas ao sor-
tr<io, c diz qual o tcll>!H> pur rtue rlcvPr:1o servir.... 52a 

N. Mü.-JCSTIÇA.-Em J() tlc Setc>nhro rlr iR7G.-Xno po
detn "' l'rcsirlcnlc . .; das C:1maras l'tlunieipars, sem 
que rstas S>' :Jr:!Jt:lll reunidas, d>•ferir jur:llllf'lltos 
aos Juizrs ~Junkipat_'s. .. . ... ... ....... .. .•..... .. r;:ln 

N. 5í7.-Jt:STICA.-En> ~~~ rlr\ ~clenilm> rir 187G.- A inti
maç:1o de !Tcspar:lw;; jud>riars, n:1n está t'Oillpre!Jcn· 
dida 110 art. iOS do l\egirnr·Hlo de Custas........... ti:J:) 

N. :í'J.R.-FAZEND.\. -- E111 Hl de Setembro dt• IS7G.-As pro-
visF,rs para residir nas audiencias deYCIIl pagar o 
scllo de 200 n·~is .............. _.................... 531 

:S. 5í0.-FAZENDA. - E111 ::!fl rJ,; Srl~ml1ro elo 1876.-A ta
hrlla d:1sprovas r,xJJiiJid:ts pP!os cone>>rTrntes a em
pregos dr~ fazenda, rlt'vrr~l sr·r or~anizarla segundo 
os grüos de apprrn-ar;:\,J tJIIC ellt•s ulilivt~rem.... .. • tJ3l 

N. 550.-G!íEHHA.-E>II 20 "'~ Sr·temliro dr lfli6.-llel'lara 
'j"c O:i tra!Jalhns prP!iminares tJ,; sorteio, t•xrcuta
r os por al~um:Js Junt:Js p:troclli:t<•s antes th: l>'flJJll 
eonl!ecirnrnlo ria Circul:Jr de 6 dr Junho l>ilinlll, 
que os lll:lllrlou susp<'Ittlrr·, n:lo devem srr dados 
IJOr terminados, podr'rHio ser utilio;adns quando tiver 
ugar a rw1·a J'CLlllliw para os dr sortcw.. •. . . . . . . . . G:J2 

N. i'íi:if .-G(TEI\HA.-Krn 20 rJc Sctr1nliro de !SíG.-Sobre a 
reuni:ln das Juntas para o novo alist:unenlo.. .•. ... 5:13 

N. G52.-GüEl\HA.-Eilt :20 tln Sctrntl11o de iR7G.- Mand:t 
proceder com Pnergia para IJIH' 11a parucltia rle ~an
tarem Novo não driX<'JII dr rralizar-srJ os trabalho:> 
do alistamento, rlc tJUC n:lo plidc rlla cxinrir-sr•. ... ti:Jí 

~. 5]3.-GUEIIHA.-Em 20 dr Sclcrnhrn clr 1816.-Dei'I:Jra 
qual a t'•poca, t'J>l que deve ter lu~ar o noyo ;J!ista-
.!tlCIJ[o para,, sr·ni>:" ll>ililar... .. . . .. . .. . .. . . . . . :;:11 



l'ALJS. 
N. GG4.-Gl'EI\HA.-Ent 20 tlr Sel~ôlltliro dr•!S7U.-Approva 

a multa imposta pPla Prcsitlenria da l'rovitu;ia do 
l\laranlião aos mcttJiirw; <i:t Junl:t p:troelital do 
Srnltor do Bom Fim c la Cltapada, por n:ln lia ver pru-
ccdido ao alist:unrnto no tempo !llareado.......... tJ31.i 

N. 555.-GUEHHA.-Ern 21 dr Sdernhro tlr !87(). -Auto
riza a transf••rir para t!cpois dP cone lu ido o prw:rsso 
eleitoral a se~:unt!a reuniào das Juntas do altsta-
flll'ntn rnilitar..... •• ... .•. • •...•.. •. . • .. .. ...•. .• • ü3G 

N. üGG.-ACHit:líL'lTI\A. -Eitt21 rlrSI)frrnhro de itliü.
Approva o Clltprcgo dos frillios de 211 kilograllllll:ts 
por metro corrente na ron:;trucçilo do tran1way des
tinado ao srrvi~o das o!Jras do a!JastccintcntrJ d'a~ua 
á esta eapifa l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ti3G 

N. õi:i7 -AGHIClTLT l'HA.- E111 21 de ~rlemltro de 187G.
Sem Pmlnrgn de n:1o wnslar das lllafrieulas" nu
mero de ordem, dt'VCIII os e::era1·11s s·~r cfassilica-
do~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t?:1í' 

N .• lJ:JS.-FAZENDA.-l-:111 ~I d•~ Sd"rllltro de 187C.-D:i pro
vimento a um H',~urs•J suhrP rcslituil':1n clr di
reitos de 111~is p:1gos, por cn.~ano de 'ttn:ilirladr, 
em um despacho de rarni<as d•• JIIPi:t t!P algotLlo, 
attcnta a cirnunstancia de n;io ler sido lal r!Pspa· 
t~ho processado c:nrno dis[H)C o arl. t.i't5 do H•·.c;u-
lamcnto das Alfawlc"as............... . .. . .. . • . .. ti38 

N õ:>\J. -)JARINilA.-Em 22 rlt: Sl'lctllhro de l87G.- lll'
tcrm i na que as baixas as prar,as dn Cmpu dr~ iiii
Jlrriars marinheiros sr·jam rraliz:tdas JIIOS lug:1n'S 
em qtw estas asf.ivercm servid:J; P dedara quacs 
as providencias que para c,.se Jl111 tlcvcm ser olt-
scrYa.das ....• .. • ...........................•. ,. • t);~~) 

N. t.iGO. -AGRIC!;LTPHA. - E 111 22 r\ c Sl'lcn1 hm dr: 1~7li.
A ctassifiear,:1o ntais rccrnll: ó a IJil<! drl'lo s••nir de 
l1asr :10 pror·r,~~o (las hl)(~rtar;i)cs.......... .. . . . . . . .. t)J..o 

N. tilif.-AGTUC!'LTUIIA.- Em22 de: s,~Jrtuhm de JSíü.
Ordcrn rm fTU'~ devem ser c!assilkarlos os I'SL:ran1s 
rnaiorPs de tiO arlflns c flll'llores de 12 • . • . . . . . . • . . . . üU 

:'! ;iü2.-t;t'EBHA.-Em22 1le S•·l<'flthro de 18iü.-Tlrd:1r:t 
que o Escrivão privativo do Jun·, scndu de:<ignado 
p~ra srr1·ir na Junta rr1·i.sora. d<·l·" [111Jcrillll:tr 
eOf!Jil Sreretario da rnesnta Junta qu:mdo ostra-
balhos dnsta n:1o coincidirem com os d<l.Tury. •.. . • 51.1 

N. ü6:l.-lMPEl\IO.-Ern2:lde Sl'f.,~rllhrodc lSiG.-Dedara 
que nada sr nppc;,, :i. :tCI'IIfllltla,::1o das d1t:1s jul>i
lacc.es concedidas a Canil ido M:lllirus rk F.1ria 1':11'
d:Úrta qnalidade rln Profr'SSOI' do inslrw·r.::lo rrrirna-
ria "rle rlrsenhn do l111Jl''ri:ll Collegin d" l'Pdro !!.. :)\2 

N. 56~.-FAZENDA.-Em 23 de Setrrnbro rir i87li.-Dcconl-
mrnda ás autmirlarlcs e empreg-ados puhlic:os, a 
cuja prcsenr:a chegarem papeis 1'0111 r·sl:tlllpillta~ 
iflulilisada~ cnm tint:t roxa. que as fa•.::Jill lr:t~;ar _ or,.· _ 
cem l1 n ta mddcl-ol ........................ :.-~, o'l:l fi 

N. t.iGõ.-FAZENDA.-Em 2:l l!n SPfr11thm d<' !8i6. ~oju,ra-f' \ \1' 1 
mcnto por procurar;ilo sl1 (: :ldmissiH•I yrí ;;._a\r!'!le 1 

i111prdimento IP::(al. r<'mniJPCidn pelu cli1·(P M1':11J!P 
qur·m I!YI'l'l'fll os JJoltll':trlos de <'ll111J1ril)~":l frn· 
IIJ:tltdad•'··...... .., . ;';·. ·;'•i 

I' 
'\ 

\ 



I:'<IIJICE DAS 

PAGS. 

N. 566.-FAZENDA.- Em ~5 de Setembro de IS76. Ap-
prova uma decisão da Thesouraria de S!'rgipc 
declarando responsavel pela falta de pagamento do 
sello em uns autos, o Juiz que autorizou o feito. !lH 

N. 567. - AIAIIINHA.- Em ~5 de Setembro de 1876. -
lllanda vigorar nova tabêlla para o commando t.!os 
navios da Armada.... .. • .. ... .. • .. ... .. • .. .. .. . 5Hi 

N. 568.-GUERRA.- Em 25 de Setembro de 1876. -Sol-
lendo duvida·s sobre o novo alistamento. • • . . . . . • . 517 

N. 569.-GUEHRA.-Em 2:J de Sélembro de !.876.-Declara 
que o Escrivão de l'az deve deixar o serviço da Junta 
da classilica~ão de escravos para exercer as func-
çõcs de Secretario da Junta do alistamento........ l'Wl 

N. 570. -JUSTIÇA. -Em 26 de Setembro de 1870. - Estão 
isentos do serviço do Jury os Com mandantes de com
panhias avulsas de primeira Jinl1a........ ... .. • . •• 5l\l 

N. :m .-IU:-.TIÇA.-Em 26 de Setem!1ro de !.876.-Scllo das 
provisões para as partes ou seus procuradores resi
direm em audiencia, c pag-amento dos direitos de-
vidos i Fazenda Geral ou Provincial nos autos su
jeitos á dl'cisão da Relação........................ t~!l 

]';. :>72.-J<'AZENHA.- Em26 de Setembro de 1876.-Dá pro
vimento a urn recurso sobre multa de direitos do
llrados em um despacho de tamancos, que compre
hentlia 5i0 pares de calçado ataruancado, e declara 
!]Ue Plll casos taes deve-se observar o processo de :~s
semelllaç~o....... . .. . . .. . .. .. . . . .. .. . . .. . .. . • • .. . ti:>o 

C'i. 1i73.-FAZE!'WA.-Em 26 de Setembro de 18/6.-Dá pro
vimento a um reeurso, mandando que a mercado
ria a '(UC elle 'e refere, comprcllcndida na r-ias
siticação gcnerica de petroleo sem cõr ou purifica
ção, seja despacllada com a taxa de 80 réis do art. 
2f6 da Tarifa em vi~?or. .... . .. • .. ... . .... .. • • .. . • . 5~1 

.'i. tlil.-FAZENilA.-Em 27 de Setembro de 18713.- Nc!(a 
a um Ollícial de Descarga a gratificação <jUe pede pelo 
exrrcitio de Fiel do Tllesoureiro, VISto dever a 
zuesma 'er paga pelo empregado a quem substitue. 552 

N. ti7;J.-,\GHICULTURA.-Em 28 de Setembro d~ !.876.
Providencia sobre a abertura de novo prazo para 
a matricula nos municípios em que por causa de 
força maior, forem inutilizados os respectivos li-
\·ros................................... .. . . . . .. . . . . . 552 

N. :>76.-AGHICULTllRA.- Em 28 de Setembro de !876.
Providcncia sobre a: execução da m;.tricula nos mu
nicípios em que, por causa de forra maior, foram 
inutilizados os livros respectivos.:................ 554 

N. 'ij77. AGRJCULTUI\A. - Em 28 de Srtemhru de 1876.
Sohre pagamento da quantia de 28: i80/í000 á Compa-
nhia City Improvernents................... •• . . • . • 555 

N. 578.-JUSTIÇA.-Eru 29 de Setembro de t876.-Ao Poder 
Judiciario não compete conhecer de uma acção 
proposta contra a Fazenda Provincial por um indivi
duo, gue, tendo obtido da rcspt·ctiva Assembl!'a pri
vilegiO para a construcção de chalets e kioStJUes, 
não celebrou o contracto no prazo marcado, e re
elarnou indemnizar;ão de prejuízos por !1aver o 
!'residente pel'luittido a outro individuo construir 
urn p:tvHhào par:l 1Jote1ptiln ... , ......•.......... · titi6 



·-l·l 
PAn~. 

l'í. ti7\l.-.Jl'STTI:\,-Ern29ek :'lPtcrnlrro rlriSíG.-Adispo
siçiío do art. tn:; ~ r.," do Codi~·o do Pror:cs.;u t:ri
rninal i• applit'a\·rt strnreniP ao< rruprrgarlos pn!Jii-
r'O< Jli'Ol1lllll'i:llilrS Clll ITÍillf'S r!t• I'CS[lOnsa IJiJidarJP... ·M• 

N. 1iRO.-JUSTIC.\. -Ern 20 e lu Sl'lemllro elr1 iilíG.-Ao por! e r 
jutliciario urw crHHpcte conllrrt•r r! e uma <tr:c_;:lo pro
posta c•mlra a fazenda l'rovirrcial para pagarrH'rtlo 
ele eerta quantia, r·r·e:larrrarb por \1111 inrlividuo, a 
CjUCI!l a l'rPsidcneia o ncg;tra rescindindo o ron
tracto corn e !lo feito para cstaiJI'leccr e:ullcgio de 
iuslrucr;:lo ............•..•... ,..................... 1i57 

N. fiSL.-IMPEf\10.-Elll :n tlP S:•lrJrrrllnr de 18iri.-llcsolvc 
duyit!as sobre o dii·eito de y(;lar. .... ....... -··.. t;;is 

N. f)82.-DIPEHI1l.--E1n :1:1 rlc !'r:lerril!l'O dt• 1:'l7G.-Hr•solw 
so!Jre a presidracia intcrir1a dos colle~ios r•ieiloracs. :;!i~r 

N. 58:J.-gll'EBIO.-Em30 rlc Setcmlrro ele i87ü.-llPr·iara 
que a accitaçflo o cxerr:il'io do c:lr'gtr d•J Promotor 
Pulrlíco Ílll(llir:a a prJrcla do r li' \'Cr•·:rtlor·........... :J(ill 

N. US~.-At;niCFLTUHA.-Em :lo de Srlc!lilll'<l de 187G.
l\lantla dr~apropri~r jutlicialmcnle urr1a lll'>'g:t t!r; 
terra pertencente á clia~ara tlrrroi1lÍ!Iada- d:t t:ruz. :;no 

N ;;s:;.-AGL\!CULTCRA.-Em 30 ele Srl!'llliJro dr ISíli.
E' applicav!'l ~sr:ausas de r[ltr' trata o art. 10 dtl HPg-. 
n." 4S:r; de 1 dt• llt•zrrniJro de 1871 ;t regra do :1!'1. i." 
~ 2. 0 da Lei n.o 2UMJ de 2H dt; St'lCIIli)l'ü d~~ 1H7l..... i) 1il 

N. :iSü.-ACBICULTUHA. -Em :10 dr Sclt:rnllro tln 187G.
Auturiza o Engenheiro Herculano Vt'llo<o l<t'l'l'l'ira 
Penna a examinar r approvar os modelos e PsprrJili
ear·.Cres rei :r tivas :is oiJras para o alrastrr:i 1lit'IILO 
d'a'gua a rsta c:tpital........................... .• .• rit\2 

N. t;R7.-tJUElH\A.-Err1 31Jd•; Sl'tr:mlrro de !Síl\.-IL't ins
trun:ür•s para a an~'r::1d:v:ao da tonlril•ui•.:no pren
niari:r de que trata a Lei 11. 0 2:J1>G tlc :::G rlr: Setrmlno 
de lSi,j,........... . . . . . . . . . .. .. . .. • . . .. .. . .. . .. .. t>ii:l 

N. tlSS.-titJERfL\.- Elll::! de Ontulrnr tle 187ti.-Dcl'lara 
que ó sustmilada a inrpo;;ir;:lo de Ullla IllUita ao Juiz 
tio Paz d6 Paquetá por não l1awr dado proddericia 
algnnn para que se rcuui,;sc a re:;pertiva Junta de 
allsl:l!ucnto............... . . . .. . . .. . .. . . . . .. .. . . . ritil> 

.\. tiS\J.-F.\ZENDA.-Em 2 de Outulrm de l87G.- O melho
ramento de rcfor!ll:t uao aprrrvcita para o alrouo 
do meio soldo :is vi uns dos Ulliciacs do Exercito.... fili7 

N. 1í90.-FAZENDA.-E1a 2 de OutuiJro de 18iü.-D:í pro
vimento a Ulll rc,:ur~o sollrr: classitlear.:lo de 1nrr
c:rdoria submcttida a tlcspad10 na Alf;m[irga de Pcr
u:llnhuco, como trança de algotl:lo, e por ctla cousi-
tlerada • gregas tle algocláo ... . . . . • .. .. . . . . . . . . . . . . til17 

N. tl9l.-FAZE~DA. -Em 2 de Outubro dr 1876.- Neg-a 
provimento a um reeurso interposto dt; dedsáo da 
Alfandcga tle Pernambuco, so!H·,; iiilJHrsicão da mnl-
t.l de direitos cru dobro por rliff,•r•'HÇa de IJUanti- __ 
dad e ............................................ , • ~ .. ~ Sü8 

N. ri92.-AGHICt;L'ITHA.- Em :1 de Outubro de l.B7!l~.,-\ \\~ \\> 
Approva os estudos prelwun:ucs tia parte d(l estri,\Qil · 

. dr> .ferro do Paraná, entre Morretcs c Confi)J:tf.'TJilra 
o hm ele proceder-se ao estudo do p!an1<1 deHnttil·o. üfil ( . 



'tH l:'>ililCE !lAS 

'i. :;0:1.-FAZE;\IlA.- Eln:;,Jeii!!llllirodr: HliG.-Il:i prw 
Yillll'lll(l a 11111 nlc'lll''-'tl ~(lhl"t' rl:l.'-i."ilil';lr:lo dt' lllerfa
dori:~ sull!!ll'lliil:l a dP,;p:li·llo na Alf:mâq;a do Hio dt> 
.Taneirn ro1no <( cas..;,inel:l dt' L1 P algod:1o ». ~ pnr 
Pila considcr:ula l'O!l!O "c:J.ssinlir:t com mr:-<cla de 
a l~n:l;-\(). ll ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l'í. ti:lí.-FAZE\'[l.\.-Enl '1 d1• Ontuhro dP 18itl.-SolYC 
duvidas a respr·ilo d:c Circul.1r n." 1 ;\1: Hl do Fe
,.PI'l'ii·o de• 18~6, c dc,:lar que dl'v'' <'Ol!tiltuar a S•T 
eoh:·ada por ''"nt:l duo; e·eJI!''' proviw·in0ss a r~'Hda 
dm; direitos 0 en!Cdlll!l<'lllos dao palcnle.s uos Olli
cia<''i da 1; uarda Na<·inltal ..•.................•. 

"1. o'iD:i.- 1\II'EH!O.-Elll -~ti<' Oi!lnllm tJ,, tf\711.- Sobre os 
dcs:·nntos a qnc rst.1o S!Ij<•ilos os Wllrilllrntu-; do~ 
r1nprc~:Hlus tl<l ll!l<'l'llaltl do lll!Jit'l'ial Cullc•gio de 
Pedro li. .........•......•...•.••....••.••...•.... 

l\. ;)06.-DlPEUlO.- E111 r. de Ontuhro de• 1.8ii\.-ll<•sotvc 
sohr<' a <:ompc!Pne·ia du Juiz l\lnni•·ip:tl dt: Barras, 
Il:t ~·m1·incia tlll l'i:llllt~-, para prc-;idir a Junta mu-
lllt:t rui. • . . . . . . . . . ............................... . 

N. fi!li. -F'.\ZEi\ llA .-1':!11 ;; tk I lnl Ulil'<l tle !Híli.-0 il!lposto 
!](' [l':l!ISII!iS>':\0 CIIIIS!I/1111/'/is, dr• illlll!tlYI'i.< "iln:u\O.'l 
110 "lunicipio i\'rulro, dt·1·r· SIT l'ae-;o 11:1 Hccclwtloria 
do Hio d0 Jarwiro ................................. . 

N. ti~lS.-A(;l\lCCLTt!IL\.-Elil :idtl llnluilm!le~:I87G.
Circular :is f>rcsi!ll'i!ci:ls de l'roYinl'ia ....•.....•... 

N. 1i!l!l.-At;I\1CliLTl'I\A.- E111 ti"'' !lnll!lJro c!<: 1Sí6.
llPt:l;!r:l tJUt1 :1 C<liiiJ'lllliiÍ:t Cily ll!l[!!'t>VL'Il!CIIIs lir·a 
l't'kY:l<Lltle Pll't'l'lll:tl' ;í. Sl!:l l'l!Sla O n•haiX:lllii'IIIO do 
cano de rsgolo da rua tl1l \' iseuntl<ê de Ilaúua ..••..• 

N. 600.-Jl'STICA.-Em6rl<~ OulnhrotlP 1876.-.\ iscnrc:ln 
de cust:~< jluliciari:~s n:~s causas de Jihrnlade·'só 
:l[l['l'OYCÍlll aos P:it:l'aYOS ........................... . 

N. G!ll. - .ll'STICA.-Em G tlr Uulullro de Ulili.-A tlispo
;;ir:flodo arl. 6í do 1\Pgul:li!IC!Jlo das 1\cla•.:ües (~ ap· 
pliran:l ás al<prll:u:f,.•s civci<, e u5o aos aggravos •.• 

N. 602.-FAZEND.\ .-E111 7 dr Ou lu hro tlc 1876. -Nrto (• Ilf~
I:Pssaria a a P'''''"ll ta<::lo da [li'O[II>'Ia de <fi! C trat:uu 
as lnslrurr:c,rs tlc 7 il<' JHiitP tlt: 18i0, para se cllrc
lllar a trâns[PI't'll<'ia rlc apolit·Ps ela divida publica 

atiPtt:ulas p<ll' l!leio ti•' I'St'riptura ............... . 
N. ü~l:l.-FAZEXIL\. - E111 O d11 Outltliro de i876. -l\'P~:l. 

provillll'lilo a 11111 rl'<'t!rso, intrrpo<lo ela drris:1n da 
Atfa!llll'ga do l\io tli' Janeiro, sobre desp:!cho de Jlei-
.fJIIOir.< .• • ••. •. • •.•• • • • •.•• · •••• • .••.• • •. · •••• • • •. • 

N. 60!,.-,\GHIClJLTUl\A.-Eut \ltlr Outuhm de f87G.-Ao 
tnsp,~ctor Geral das llbr;1 s Pu L• I iras .....•.••........ 

N. üOi).-AGRJCULTURA.-EIIl !l rir Outubro de i87G.-Au
toriz:t a compra tlc lti:tlrrialpara o prolongamento 
da e,;trada rtc ferro tie Pcrn:unl<uco, r onde purler 
obtcl-o por preços mais favoran•is, desde que a Com· 
panhia Fivr2s Liltc H~to chegar a um aecê>rdo .•...... 

:'\. 6:Jü.-AGRICULTCR,\.-Em !l de llutuhro de 1876.-Au
toriza a mandar procedrr ao:; estudos c nrç:uncnto 
para o ramal c estac:~10 ut:Jnlllll:t, podPrulo empregar 
Ilf'~-.;t1 ~fll'Yi\n Ill:li~ UtllOll dnu~ Ellf.!f'Illlf'iru-.:. ... •.... 
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:'i. 60i.-A!;t\ICUJ.Tl:I\A.-Fl11\lde Ui!liiLr'' d•• rs;IJ.--.\it· 
tonza, WIIIO l!Jeditla prnvisorla, as alt~r;t</Jes á' t~
rifas r, instrueçiiPs rPgularnentarcs a '111" sr rf'frre o 

t• Ao;,. 

IHJcretu n." ti8lí8 de 6 rle Fevereiro de lil7:;..... ... . t;ll2 
N. G08.-JUST!ÇA.-Em \l d0 Ontuhm dA 1Si6. - Ernolu

rnentus dos Offiriaes do 1\Pghtro t!f1 llypnthecas, e 
recurso da parte p:ua o Juit. no r·a-;u de rxigrnl'i:t 
ou percepçno de salarios indevid()S ou '~'":~ssi vos... tiS2 

N. 60\:l.-JUSTIÇA.-Em 9 de Outubro de 1xi6.-:-<:w potlrm 
servir no mesmo tenHo t!ous Tabt~lli:J<'s. >rndo 111n 
casado eorn a filha do outw, •• ,......... . . . . . . . . • • :>8:1 

N. Glil.-FAZL':íf),\.- En1 H,l de Outnlm1 de i::l71i.-~l:tntl:t 
colllpreiH•ntlel' as lltat•.lli rl:L' para ru 11il<'i rono art. 4. ". 
~ 2(), das 1Jisposi•:•1<'s prr:lilllill:tres da Ta rira rL1s .\1-
fandegas. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • iífli 

N. üll.-FAZENDA.- Em iil tlP Outn!Jro tk !87tí. -,\os 
lnspectures das Alf~nrle;;:ls, nmiJOra illt<~riiW'. <'lllll-
pcle dar ['0'"0 ao,; r'~'fl·'divm Clll!H'Pg 1([ • .-.... •• . . . • ~RI, 

1\. 6!2.-r\Gfi!CUL1TR.\.- Em U tJ,~ Onlullro tlr lHiG.
c.,ncrdt• iiCPJit;a para snr I'OIIVrrlitiO Plll linli:t dupla 
o ramal das Lar:lngeir;ts .. ,........................ r;s;; 

i\. 613.-AG[l[CULTU!L\. -·Eii! 12 dt'illilllllro rlc lR76.
Declara qur tpnndo o f1:ndn dP rrn~tll<:ip:lf::iPf<'>rapr
nas snllil·iente para a :llflltTia dtls p:us. dc1·em ser 
prPferidus o.-; fll!11:.-; no ::JIIl<l "''''11i1J1r,. unu wz t)UP 
não tenham attingido a m:tio:·idad,,, l'<'gra l)llil, por 
analogi;t de raz:lo ó appli<';t\·,,f 'JIIanth por erro rlo 
Juiz ou falta de infllnn:t<JH'S lt•nlram sido prcft•ridos 
os fllllo<............ .. . . . . . .•. . . •. . . .. . . .. . .. . . . .. iiRG 

N. Gl-í.-til'EI·\IIA. -Eill i:l d1' illltlllll'll dr• 1-~7fj- IJi'Clll':t 
tJlWCS os 1:itl:u!:1os, llJIP fii'Vt'IIJ "'r irlclui:lo; uo novo 
alistamento p:11a o o;nvit;n 111ililar..... .... ... .. . . . . r186 

N. 61ü.-GUEHllA. -Em 12 dr Outubro de 1871i.-lleclar:t 
que o Presidente d:1 .lnn!;J tlc alhta1uant" drvc pro
seguir aos rcspcdi 1·os t1·a b:tlllfl', tlP prdPI f' !lei:! a 
']!laesrpwr outros.................................. ú87 

N. 616.-FAZE.\'DA.-EIII 12 di~ UutuiJro de 1R7ü.--:;; •llre 
um:t mercadoria ,niJrll<'ttidn :t d"'-'P'l<'ll!l r·o'w' f•lll
lartl e eon,itlerada pc!;• AILini!f'C(.1 d11 Hio de J,, '"·iro 
r:rmw c;etla pura................................... UlS 

~. (il7.-FAZENDA.-EIIt !2 rlc Outuhro rl1' IR71í.-l11rlPft~rc 
um recurso inlf•rpo,-;to de t!Peis;·w da ,\1 f:rudPg:t 
dn llio de Janl'iro, sobre de>pariiC' d,• re11d:r .....•. :. iJ811 

N. 6!8.-FAZENDA.-Eill :!2 tll' Outubro de iR7ii.-fJ,•,:I:tr:t 
qual o dr'<tinoadar-sc ao prodllf'hl dr> ~le:H]Prnrlas 
rl:t Caixa. Et;onoln i•·a. Jli'rlronr·••n te' a diY<'l'><:s indivi· 
duo,; f:t.ller:itlos on ansPitt<;<.. ... . .. . . . . . . . . . . . .. .• . ú811 

i';. GHI.-FAZI~NIL\. - E1n ia dt' 011 tnhro do t:~7G.- S"llrc 
:t descarga de mercadorias rlurantr a ll·,rfe. .•. ... .. 159!1 

N. G20.-AGIUCULTUIU.- Em i:J 1!,1 Outubro r]i) !Siti.
Dct~lara n:lo r:a!Jrr rrnlr's" para o lli1<istm rl:ts deci-
si)es dos 1'rcside11les de Prtll'inr~ia prc~fnrid:ts áccrça, A A1 
de rnull:t5_ i~upost;~s pelas ;~utorir!:Jdi)S adrninistrât.i'('- ~ '. r, ll A tI 
v:~s e JUdlti:lrras, pur mlraeção dos regularh~atô5 _, 
r,xpedidos p:tra execuçào d:t Lei n. 0 20;1,0 d~~ ·de 
Setemhrorl.oiR7l ...................... t'··~'>.,~ .... IS9i 

l'>EI:T~fii-:S f>E J,qjl)_ 7 :,;' 
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N. !\~1.--AGRl(;lJLTlJBA.-- Ellli3 <!(] Otttullro de IS76.-A 
f:tlt:t de def'L1r:lt':to tJq v:ll<l!" dos c<c:ravos rla"siflca
dos [Hlr [JHlc; dos rc.sp.~r:[i\·.-,, sr,nltnrc:s n:lo irlY:tlicla a 

l'At:s. 

classificaç:1o..................................... •. ü92 
N. ü22.-Dll'EI\IO.-Etn !:l tl:• l:ttlnhro de l.ll7G.- Manda 

adia r o a do da a pu r:t(':·t" da <'lt• ic::1o m u 11 i e i pal l]ll:tndo 
os Vereadores, sc•ncl<l:Htl!l"'lll<l l•'il!f'O cl!'ilorrs, tive-
rem ele c:n11lp:tn·t'<'!" 110 ···dl•·c:in Pi .. itoral.. .. . . . . . . . . ü02 

N. ü23.-Bil'ERIO.-FIIl l:J ,],•Onll!hl"'lclC lii7H.-:;;o1Jrr. a 
validade clr lraltcllt"' ,.l,.ilor.l<'< clantlO-S'.l o facto da 
viol:u;:lo 1L1 urna.................................. ti93 

N. 62.1,.-FAZEXDA.- E111 lí- tlr> ilnlnllro dr> 187G.-Asse-
mell!.t o lictuitlo d<'II<llllillado" naplda" aD pelro\eo 
SCI\l f'!) f........................................... t\9~ 

N. 62:í.- JlJSTIÇ.\.- E111 i"• de; 11!1tuhro dr IR76.-A cxpc
dit;.:to da t:úpia da qnr•ixa 011 d•'llll111'ia t•.nntra cnlprc
gado pnblico pnr l'l'illl'' dr rr''l"'ll'-"lhilidadc, a fim 
de ser cllc onvido. 11:lo il•:pr;ndc• ilr' paga111C11ln tlc 
cust~s .....•...••.•••..•.......• , • . . • . . . . . • . . . .. . . • :;g.~ 

N. ü26.-FAZE"!DA .-1·;111 ili c\1: llululirll dn IHíG.-i\s eau
telas un rr:eih"s de r!PprJ,;ito de :1>'<1H'ar. algod;1o e 
outros gcncms rrl'olhidu.-; aos arllt:t~Pns,. trapiclli'S 
alf'andl'g:ulu.s, rstrto isr•nto> diJ St•ll". qut':r Jixu, '[ul·r 
proprH'I'iona I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0\l:':í 

N. 627.-AGHICLTL'!TBA.-I-:111 iti dr• lliilniJI·,, dr: Pl/íi.
lled:lra rJne o-; scrvir:•h r :1> oll1',1' d•l pr<llun!;:IIIICII!o 
da Estr;~da dr: ft'ITU 11. l'r•dnl li c<l'' di-;linctos e 
imkpendrnlr•s da p:1rll' 1'111 lr.1f.-~u da mesma 
cslrarla............... .. . . . . . . ... . .. .. . .. . . ... . . . . . 1iH6 

N. 628.-AGI(!:;t:LTU\.\.--EIII 10 dl:tlulnllm dr iiliG.
Sci nus t:asos d" 1'\ti.PJT:l!ll"lil•h 1'111 l'l'lllilr•ri"s p::trli
culanJ>. :1s d•·t'l:lr:l<"'-"'' d•· '!''" trai:: o art 21 rio 
HPgulaml'nlo 11." ~·<ri ,j,, L" dt• ll,•zn.!Jro de l8il 
tlr:vt:JII :<cr II<'O'Jif':lllli:l·l"s dr• 1'1'<1\'G fi,, 1d1ilo. pPIO 

Tllodo indir'-111'' "" A\i-"' fi." ti:l C. 11<- 31 de ~!a in de 
l-'.:7:>. 011 jllll" lii•'Íil •I•' -tll··,hd<i da :!lllt>l·id:•d•· I'I'I'IC-
si:htica 1111 p . .: 11·i:il......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1iD6 

N. U2().- AI;I\!CI:L'ITH \.- I-:111 li d, llutu!JI·o dr iflifi.
Dt'r·lara qn•· o ll •c·r··l" 11." tiill",\1 tJ,• 18 dr' llrzr:lnllro 
rl•• 1875 appr<w'"'" p:an<• das olir:ls de rs~ulo do Í. 0 

e tJ." di'! 1·i•·t l'.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1197 
N. 630.-GUERIL\.- E'll 17 ,],• U11iUIJI'il "'' 187·).- Declara 

qual o p:·o•:PdirtJ•'Il!n. qne "''' i:1. ter uma Junta 
re\·i,;ilra. p"r ~~~~) 1111\t-r nrua da' rrsprctivas Juntas 
de parocllia daJo cn111er;o aos t ralJalllos do alista-
mento militar em IH7 ;_. .• . . .• .. . . ••. . .. . . . . .. . . .. ti98 

N. 63i.-FAZE.'iD.\.-E111 li de ilntniJrn de JSít3.-Tlá fii"O
virnento a 11111 rr•:nrso interposto de 1h·eisJo da 
AlfandPga rio 1\io dr• .lan·'iru, soiJm apprclirn:cüo de 
nove eaixüe's eonlllnrlo rnmo picado; impontlo, 
porórn, ao Capil;Io do Havir; qur os lr::nsport:ira a 
multa de Hli)OIJr) prJt· volnnlf'... .. . . . •. . . ... . . •. . .•. ~9!} 

N. 632.-FAZENIH.-I<:ml"i tl<;Ouluhrodr• !R/6.-Indefere 
um rccursu solm; !llnlta ri<' direito;; 1'111 doltro im
posta pela Alfandc~a du Hio ri•' Jarwiro ao C1pil:'ío 
1!0 vapor franrez f;',;ndnn. por falta l]e descarga de 
nrn vnlumr Cilll,lant" do rPspPctivo manifrsto.... t;oo 



PAriS. 

N. f\33.- IMPEIIHJ.- Em i\J rlc (Jnlnl>r<~ de iHiti.-Hesolye 
sobre a oh.,rrvanr:ia do; pratos >'i<'ilor:w<....... ... 60i 

N. (j:J~.-,\GniCt:LTl'HA.-EIII 21 <k I)Jtlilld'\1 d<' ifl7il.
Não iiii'O!Tr>m <'111 ll!rllta O' i·.t;·,.,.J,,, .. , quanilo n' in
fnrinn~~rJcs q1H~ lllf':' i.:~~llllll,,-- p~·~·:;L~r :1n~ C'!ll'.:liTega
do.< da 111:1 tri,·tlla d•· 1'>1:1 :n ""· 11:1 r,·,rtn:t dn art. 3:3 
§ 2. 0 do 1\ec'uiaiJJCillo n." íH:1::; d11 1." dP Uit[Hilro de 
i871, niTo ,.,,rrrsp1111tl:u't 1'\.al'[:unetlt'' ao 11\llllri'O 
do; oliil.os r\t' in~·r!J\Ii1S. Y•·r i!i•·:,,lo·, Jwla l!i:llticula. 601 

N. ü3tl.- AI;RJt:ULI 1!1\A.- E111 2>1 ri<' uululrt<J tl11 H\71i.
A!IJ'r''\':t o ltorario d"s [tl'll.' ,. a,; tal r•ll:ts dr• l''"'a· 
gens e de lrans:~orl~~ d,· l'!!i'Uillfltl'l\da'-' pal'a a 
J<:,tr:ld:t de f,·rru li. l'r•r!r' ll....................... ôU:il 

N. 6::111.-FAZE:'\il.\.-Em 21 rlc Onlulll'" (],, Ji-i/11.-lnll"fr•rc 
UIII fl'tllr,;o S•JIJI'<' r:la.;.,ilicar:lo <i" plilllltlS, snii
IJJrtlidas a 1i<'sp:ti'IJll na .\ll:tiidr:r:t ti•> 1\i•> r!c J·J
Jlf'iJ't), pnr ~!: :ll'ii;Jr :1 il!l]·lll'l:l!ll'i:l d·,...: din·itus 
dentro tl:l al•;:1d:t 1!.1 IIJ·•.sttt:t Alta~t-!P:::t ...... ..... 603 

N. Cl:Ji.-FAZI,l\ill.\.- Ettl ;i:\ tl•· Oulul,r<l ri•· 1S7u.-Nrga 
prr.viittCitl•' a unt 1'<'1'\It .,, l'<•ntr·:: a cl:h;tfit:H::Io de 
lH•lbulr dr• al:;orlrto. dada 11.1 All.iitdl'l':l :i l!lr~r:lldiJ!'ia 
S\l]))l!f'ttid:J :1 dt•sp:~l'lto l'<>llto l•ri111 ri•· :JigrHI:I•> tran-
r;arlll. ........ ..... ... .. .... .. .... .. ..... .... .•• 603 

N. 638.- t;UEI\1\.\.- E111 23 rll' llulitlil'IJ de iS76.
llrr:lara I'OilllJ d~\-<'tll '"'i' r·on·,irl••r:ldo..; os lr:tiJalhos 
jll'r~litJIÍII:trcs das Jlflll:ts rlt• Sllrll'iu llltt·a o sr,rYi1:o 
JJJililar........ •• • . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . • . . • . . • . . • 604 

N. fi3G.- FAZFl\'llA,- E111 21. (],• OululJru o•' iH7G.- Nrga 
provintettl•l a Ulll !'l'l'llrm '"l>r<' e'a,..;ilit::p·:io de 
elllll".'"s sul,ltll'tli·llls :~ rJe;p·Jr'll" n:t Alla111lt·ga de 
Pt'I'IJ.11iillli<'l).................... .• .. . . . . .. • • ... . • • ü06 

N. Gili.-AI;tUClJLTtliL\.- Ellt 2ti ti" llllltllllo 1k iHIG.-
0 fundD de r'JIItJ:wipar;:i" d<'\·r· :·<'1' dislri!Juido aos 
lllllllir•ipio.; Sl'lll ll[l<'tH':'I" :';s ljll:tllii:t'i t·onsi~lltldas 
JH11a·; Assr'tJJ!tl,··as Pnl\iJt<'i:ii'S p:1ra auxiliar as 
lilwrl:11:tws......................................... 606 

N. 641. -l\lAfUN!L\. ·-· I:m 27 dn llulllimJ tlr J871i.
Faz cxtensiYas ao li:tlllli!:lo naval as tli'fH>sir,:[ics 
relatil·as ;i coiJ<'t~SS:"lll rir: lllli.>;as ;is praças <lu corpo 
de impcri:ws m:Jritlhl'irus.......................... 1507 

N. 612.- JCSTICA .- E111 2R de nu tnhro de i871i.- Emolu
mento devido aos J:1izes pelas parlil!J:t.'i feitas ami-
gavelmente....................................... 608 

N. 613.- FAZENDA.- Em :JO d•~ llutnlll'll d•' JR76.- N:'t0 
csl:1o suj1~ilos ao pagamento do sr:Jio os IIIU[Ipas e 
rncmoriai'S organizados r,elos agriiitr·nsor•:s rm vir-
tude do disposto no art. 4H tlc 1\e~ulatlll'lllo de 3Ude 
.Janeiro e ar!. t>o do rlt• 8 de ~!'riu r! c Is:;L.......... 608 

I". üH.- Jl:STIC:A.- Eut :H ri:• tlnllllil'<l d1' l~7ü.- Custas 
de.vicl:ts :Ío-; E'il:riv;'iPS pulas diligr·nri;:s dr•ntro ria -· .. 
lcgua ria citl:ul'' 1J1[ vi !la........................... 609 'J! 1 " 

N. G'!1L- JUSTIÇA. -Em 31 de Outul1rr1 de 1871LrCU,Bk't~ 
devidas aos EscriYãcs pr•l11s !'it:tç!lc-; 8 u<itüitàr·õcs 
fritas pcs~oaln1entr• fúr:t :11' sPns l':trtorios._,,: .. :... 6W 
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N. 6~6.- :U;Hlt:L t:rLU;\.- Em 3f tle Outuun> tle t87ti.
Ao EngPJtlJciro tl~cal junto ;i Colllpan!Jia City Im-
pruYCJJJPJJh ..•• , •.. , ••.••••. • ... •• .••.•••. • • .... •. 6!Q 

I'i. ti\7.- M\lll\llA.- Em 31 de Outubro de i87G.
Dr [PrJ!l in~ que as su llsli tuiç.ocs dos Lentes da Escola 
tlP ~l;trinlia Sl'jam fnitas de accôrdo com o art. 93 do 
respt•dJH> regulamento quando os rne,;mos Lentes 
e~thercm empregados em outros trabalhos do esta-
bderiiiiP!llo....................................... 6U 

I'i. ()~!{.- B',\ZENll.\.- Ern 2 de Novcn1bro de i8i!J'.- Con
tlnna 11111:t t!ecisáo da Alfaadega, que cundenmou 
o Capit;·,u da ~:t\p:·a aiiJCricana JJtTihn a pagar din~i
tos Cill dubro de mercadorias dadas r~on1o solin•sa
lcnles, c rJUC n:lo podiam conw iaPs ser classiti-
rad:t'............................................. tHI 

;>-;. ti\1!.-F.\Z~·::'iDA.-Ern 3 tlc NoVClllbro de i8i6.-Malllla 
restil~<ir ao comprador de urna fazenda e de \l!ll!lS 
machiuas a YaJIOr, que na mesma exi:itiflm, pntcu
ccntcs, porótn, uma e ouiras a donos diffcreulf•s, :t 
imporl:mcia do in!JJO~to de transmissão de proprit•
da!le qu" lhr fôra indevidamente eohrrtdn pelas 
t!itas machinas ... . .. . . .... . . .. ... . ............... 6t! 

1'\. GiiO.- FAZENDA.- Ern 4 tlP- Nowmllrn d~ 187G.- Os 
CnrarlorPs g-rracs de orphãos rstáo sujeitos ao im-
po,;to de industrias c prolisstlcs. _. . . . • • . . . . . . • . • . • . 611. 

N 6tJI.- F AZEXDA .-Em 4 r! c Novrmhro de !876. ·- Indc
f;•rr• 11111 rrc.urso ;;ohrc a classitica<':lo tlt• ll!JS chal~:;, 
snlllllPtlido'i a despat:IJIJ na Allandl'g:t da Côrtc.. ... Gl') 

N. GtJ2.-FAZE~IlA.-Eilt 4 ti,, l"\ovctnhro de t!l/(1.-!Ja 
proviniL'Idu a um recurso suhrc multa ôe direitos 
dobrados, l''ll' dilfercuça de qualidade verificada na 
conferencia de t.rinla e seis c:1scos Cllfll vinho srceo. 6U 

N. !lti3.- FAZEi'illA .- E111 G de i'iovcmhro tlc i3i6.- As 
fianças crilllinaes prestadas em Juizo paga111 scllo 
proporcional e 11flo ewolumentos.................. {i{ (i, 

.'\. 6'i<!.. - MARI"i'IIA. - E111 7 de Novembro de l876. -
O abono dn SCIIH'Strcs aos impcrbcs mariu!Jeiros 
destacados nas conJpanl!ias de aprendizes wari
nl!eiros scr;i frilo dL~ aecC>rrlo com o Aviso de 27 de 
Nonmhro de i8G6................................. 617 

N. !155.- MAHE\'IIA.- Em R de l\'o1·endll·o de i8ili.
Manda ob,;rnar nova laliclla CIIJ substituição á l(tH' 
rstá annrxa ao Rcgulalllt':JI•J provisorio da pratica-
gem du Parnaltyba 11a Pm1·i1teia do Piauhy ....... - 6!8 

N. 6M.- FAZEND.\ .- En1 S de Nonmbro de :1876.-lude
fere um reeurso roncemcntc à ct~ssilicação de umas 
cadeims arnericanas, para pagamento dos direitos 
devidos ..•.... _.................................... 61!) 

0. 6(}7.-FAZEN!JA .-Ern I Ode Novembro de l876.-l\Janda 
restituir os direitos e multa pagos por dez volumes 
que faltaram wt desc:~rga do vapor Donati, e qne se 
verificou trrcm vindo riO vapor Galilio............ 611) 

N. 658.-AGRICUL1THA..-Em to de Novembro de 1876.
Approva as tarifas par·a o transporte de passageiros. 
bagagens, mrrcadorias, etr., para a rstarão do Hio 
Noro. Pnt Juiz rk Fnr;1 ........ .,... . . .. . . . . . f,,-. 
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N. 6.~9.- MAIIINIL\.- Em W de NoYCilllJlo de 1876.
nctenuin:t qu·~ as llihliotlweas d•! honlo dos uaYios 
da Arruada lltjl!Cill a t:argt, dos Olftei~es de Fazenda. 621 

N. 6GU. - MAl\INIIA.- Em l.O de :'íovcmhro de !876.
Ernprcgadm; dos ArsPll~'~' nan podr)Jtl pei-ePhcr etno
lnrnentos, I[UC todavi:t p<·rl••nr·rrtl a pPssnas rsfra
Hilas, quaudo lizcrelll [rarl<' da.; run11nissC•es dt! 
exames ••.• _.................. . . . . . . . . • • • • . • • . • • • . 621 

N. 661.-F.\ZENOA.- Eru H de .'íovclllbflJ rlc 1876.-Coa
Jlrrna tlltl:t. tJr,ris:lo llu Tltrsouran<t <1<' l•azcnda. <[UI! 
inddt'riu, por SI'!' :iprPSr!nlad<' lóra do praw IP~:tl, 
uut pcdirlojiC resl.iluit::lo de direitos ...... . ... . .. t122 

N. 6li2 -IMPEH!O. --Ettt i3ll<' Nowmhro df' 187rl. -Ileso! v c 
sobre a auuullat;:io dos traktllws da.< Juntas paro
cttiaes pelo fundatw·nlo dr! kr sido anaullada a 
orr;anizaç:lo da Junta mmlir·ipal................... 623 

N. 6ti3.-Af;IlJi~IJLTI'H 1 .-l~llt f't. dt! :\"nnnthro de 18/G.-
Ao Presidente da l'rovtllCi:l du l'aran<i. ll<~l~larando 
que os ntemhms da f:•>!lllltiss:lu enearreg:ula dos 
esturlos ria l'Slrada du Assunguy estfto sujt•itos ao 
imposto 1le :i% sr•llle os rcsp!'divos vendmentos 
durante o prilneiro anno de cxercieio colllonne 
esta cslahelecido por lei.......................... 62ij 

N. 66-i.-AGRICIJLTUHA.- Ent H de Novrl!lhro.dc !87ti.
Approva as la rifas pata o transporte 1k p:1ssagf'iros, 
hagagcus, rnercaduri:~c. de., d:t nova c•,t;u;:"te• do 
C:tsal.............................................. 621) 

!\'. 6G5.-AGHICULTLTI\A.-Elll il, rlc '.'llve:nlln• de 1875.
Au toriza a d:1r-sro transporl'', na esl]';ld:t de fcrru 
IJ. 1\•ctrn li. aus '"'"~l'llitt_•irus d•• scniro d:1 Provin
da do l\io de Jan,:iro; ,. r·,talreiPr·e i:,.gras :t rrs-
Ill'ilo ............................................• 

N. 666.-AGHIL UI.TUIIA.- E111 I'• d0 C\ovenll>r•l rlt~ 18iG .
Resolv" duvidas soiJrC !Ir' ,_,,propria<:ão de lerterJos 
destinados á Contpanltia Ltl} Iutpruve!rJrnts •..•... 

N. 6li7 .-AGH!CLTLTL.:HA.- E111 !-I, de N"V''lllhro ilA 1871i.-
O Chrre de Scer;án da Yi:t [Ji'I'IIl:lllenle tf)m direito :i 
gratificaç:lo a t[lll~ se l'l'!cre a ultsnvar:;lo lL" da ta
hella annexa ao Hegnl:t nteu tu de 28 ti e Junl1o do 
corrrnl.e arlllo, se n:ln inr·orrPr 1\111 multa uu em 
falta que prejudiijlll) 11 :-erYit.:•• ................. .. 

N. MS. - AGLIJCl:r:rtTH.\. - 1>:111 U dr\ l\ OI'CI1lllro de 
t87ti.- Concluiria a f'l''"ili~:ar~o dos escravos e 
nenlnuna rerl.1J11a~:1 u lia \'l'lldO "sido feita , cu 111 pr~ 
ao Juiz de Orplt;los proecder :i entrega elas cartas 
de Ji!Jcrdadc. Sf)Ilt eutr:u no cxanw do mereci-
mento da mésma classilll'ação ................... .. 

N. 669.-FAZENDA.- Em 17 rle Novembro de JS;ô.- Con
finua a apprehensâo, feita na Alfandega da Côrtc, 
de ~eis barricas com ai pistl', dentro <las i[Ua<'S se en
contraram outras tantas latas com opio ....••.••.•• 

N. liiO.-FAZENllA.-Emii de Nov1~mbrodc !876.-Incle-_, 
fere um recurso conccrn,.nte ao dcspaclJO· de .utnàs' 
bigornas, que a parte declarou >erem para~ell·o, 
A que a Alfa!ldP;ga classilir.ou como }lrCJl>rias para 
OUI"l\'CS, re[O.JOC!l"O C SCIIIP[IJan(C!\. ,.: • ••.• ;',. •· •.••.• 
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N. 671.- FAZENDA. -Em 17 de l\'ovemhro de l.8í6.- Dá 

regras para o pagamento dos vencimentos aos En
genheiros nomt'~Hlos pelo Ministerio da Agricultura, 
Commercio c Obras l'uhlicas, ou que se acharem ao 
seu :i•'rvil:o nas Pro,·irreias......... .• •• .•. . .• . . ... . 630 

N. 672.-FAZECilL\ .-1':111 17 de N••YPIIlhro rlP i87ri.- Sobre 
c. forliC<:II'·Plllo d•' ol•i• i' I''' dn CXj•edienlc [rs He
parli•J> '' dr; Faz•·>~d·11Wo 1'1'0\ incia', c a clas,ili!'a
ç:·Io rLr d•~'l"';:a l:fllll •·ollal>ora<IIli'CS e scnentes para 
o cxai11e e lro•:o da llllll'rh ii•J rol>re.. .. .. . .. •. . ...• 63!. 

N. 673.- FA/,1·.:--i \lA.- E111 18 fi() J\ov••m!Jro de 1876.- Os 
elnprc:;atlo;; elas Alr:IIIdC!!:IS rlcsignarlos para a eom
missi\o de Fi;;t:a<·s dr: lrapicltPS alfandrgatlos não 
tem direito a gratilic:uJ•t•s CS[>Cciacs por esse ser-
viço............................................... 632 

N. 67~.-JlhTlCA.-Em 18 d,. Novc1n1Jro d8 1876.-Sorteio 
de Jurados supplcirtes............................. 633 

N. 675.-Alil\ICULl'Cil:\.- Eu1 2! dt• 1\:m'PinlJro rle :1876.
Providench ~olno a rntr• ga da illi[H>rlanei;t para 
pagaJw•nto ~~~ folln 1\IC!ls[ll do l'"'soal do prolonga-
1111 nt11 d:t Fslr:>rla tl•· krro ll. i'Pdr" li, r. sol>r[) a 
cobra1H;a do si'! lo d·~ ti on 7 ~i, !j\11' ftlr devido ao 
Eo;bdo..... .. .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . 636. 

N. 676. -liiAl\INliA. - E1n 21 <Ir l'i'o\'cml>ro de 18í6. -
HCCOIIIIIIOillla a tit•l 1'::\CI~.Ill,';-tU do l\rgula ri!\'.1\(0 de 
Fazenda quanto ao !\todo d<; r·nrher as colunmas 
denonlili:HI:ls Jl,·r:l·i.·:ir:'io c l:onll''l.·;n·oru............ 634 

N. 677.-.IUSTH;A.-Etu 21 dc:illVCinhr<>rlc 1876.-UJuiz 
da Provedoria(· l'Oiiipl'tent•~ para l'r<H:edl)!' a inven
tario c parlill1a d•>s 1\eBs dP rws;;oa faliL•eida rom 
tcslatncnto, tplallllo io,lituir herdeiro da totali-
dade. on rle parte drlles a menor, que tem pai vivo. (\35 

N. 678.- JUSTICA.- E111 22 de Nnvrmh1o de 1~.76.- São 
incomp:Jlivrh os ollieio·t de Partidor c Co11lador 
com os rle Escri\'[H> da J)<'i<:gacia c SuLdcJegat,ia 
de Policia r, do Juizo !Ir Paz •••..•.•••..•.•.•. "'· 636 

N. 679.-AGI\ICULTUIL\.- Er11 22 de Novembro df) 1876.
Nenhum direitl) tem o ctupreileiro Franci,co Jus
tiniano rlc Cllstro Habcllo :i i.;rn~[\0 de direito que 
pretend<•, nfJO 1111' sendo applicavel a Lei n." 2337 de 
3 de l\l:tio 11r 1873........ .. . . . . • . . . . . . . • . . • .. . . • • . 037 

N. GSO. -l\IAHli\JIA.- Em 22 d<) NDvCmhro tk 1.8711.-
Nas guias de Icnw>s:t do.; cspol'ios deve llot:II'·Sc 
o dia do faller:inH·nto da praça................... 637 

N. 68L-FAZI~NDA.-Em 22 de Nuvembro de i87G.-Nc;.;a 
provimento a um rreurso sühre multa Lle direitos 
dohrados, [>')J' dill'erenr,a de qualidade, em um des-
pacho llf' fumo <)rn folha.......... • . . . .. • . • .. . . . • 638 

N. 682.-l<'AZENDA .-Em 22 de Novembro de !.876.- Os 
favores lle que trata o art. 2.", ~ 3°, rio Hcgula
mento de H de Abril Lle 187!, "ào applica\'cis só
mente aos navios mercantes brazilciros emprega-
dos no commcrcio tle cabotag-em................. 631} 

N. 083.- FAZENDA.- Em 23 dc Novembro de 187U.- Rc
commcnlla á Tllcson1·a, ia de Faz,~nda das A lagOas 
que, na tixaçào dos vencinrentos do rws,o:il das 
embarcações ao srrviço tia Alfandega, obsr,rve o dis
posto no art. 70 do Regulamento n. o 6272 de 2 de 
Aijiosto proximo pa,~ado.......................... 639 
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N. 684..-FAZENilA.-Ern 23 de Novernllro rle 18iG.-Inde· 
fere o requerimento de um cmpre~atlo, pedindo que 
se faça extensiva a dr;cis:lo do 1.. 0 de Outubro de 
f868 ao~ casos rlc r:o:nparceimcnto no perio1Io decor-

PAGS. 

rido entre o enesrra:ucnto do p mto e as 10 horas... MO 
N. GS:S.- FAt,ENO.\.-I•:rn 2~ de Nr1vemhrn rlc :lf!7G.- Re

gula a cone~ss:lo 1le ajud:1s de custo aos r•mprcgallos 
de Alfanrlcgas exlinr:tn-; ou a\·nhos, que foreill de
signados para servirem rtn outras Repartições 
llÍ3tantPs do lugar de sua rc-;itlcncia.............. GH 

N. 086.-MAHINIIA.- Em 2~ de Novembro de :1876.- Pro
videncia sohre o ahrmr: de rar:ücs de aguardente ús 
praças arJuarteladas em terra..................... 6U 

N. 687 .-DIPEHIO.-Em 27 de ~ ovembro de :1876.-Resolve 
sohre a declaraç;1o de um \'ereador de não poder 
continuar no exercício 1lo cargo.................. 6~2 

N. 688, -AGRIC.IJLTURA.- Em 27 rlc Novembro de !876.-
0 Superintendente da estr:lrla de ferro do necife ao 
S. Fr·n ncisco drve requerer á Tllesouraria de Fa
zen,la rle l'ernam!Jnco a isenção de dit·ritos de con
snrno em favor do material c outros ohjectos que 
forem necess~rios annual mente á conscrvaeão e 
cus trio da mesma estrada ................... :..... 6l.3 

N. 689.-AGlliCULTURA.- Etn 27 de Novembro r! e :1876.
:Manda conceder transrorte na estrada de ferro 
D. Pedro 11, a fJualquer praça dos destacamentos, 
sempre que os rcspf~cti vos Com mandantes o requi-
sitarem ufficialmcnte.......................... .• . • 6U 

N. 690.- M ll\INI!A. -Em 29 de Novembro de :1876.
O Lente de chimka tla Escola de M:1rinha póde accu
muhr V\o sómcnte a gr·atitié;aç::lll do Oppositor res-
pectivo rJuantlo o snb>lil.nir ................... ·.. 6U 

N. 69:1.-A!;m:;ULTUHA.- Em 30 de Nuvembro de 1870.
As dividas de exerci cio; findos não podem ·ser 
pagas pela. eitr:\da de ferro D. Pcdt·o 11; c, podendo 
acontccr:r q1w algum::s j:í se achnm prescriptas, 
exige a rclllessa dos respectivos documentos...... 6!.5 

N. G(J2.- FAZENLL\.-Em 30 de Novembro de 1876.-
Lotcrias i'ienl.;ts do imposto de 20 %. .. •.. . . . . .. . . • Gi6 

N. ti93.- l•'AZENDA. - Em '~ 1lc llezcmhro de t87tl.- Nos 
direito.> das TIIHneaçocs para empregos pr'rmanentes 
não se lrvam em conta os que tiverem sido pagos 
prlos lugares dr~ 1116ra. corumis>ão..... •. . . . • .. .. • . ()6.6 

N. 69'í..- ~, ~z~:~DA .- Ern t; de llrze1n hro de :18i6 -Eleva 
a 6% a taxa do juro dos llepositos c a 9 '~ a dos 
ernprestirnos sobre penilorrs ria Caixa. EcononJica c 
Monte de Soccorro da Provineh do Espirito Santo.. Gíi 

N. 69;).- FAZENDA.- Em o de Dezembro de lS76.-Fix:t 
a porcentagem de 60 % para a Mesa de Hendas de 
Itaj.thy r· eleva a 25 't, a da C() li< elo ria. de S. Jose;·---~~·-·- ...... 
na Província de Sant.1 Ca.tharina ............. ~-.-:-.0 '1.:. '(1A ~1A -,., 

N. li96.-1<"AZENDA.-Em ;; de nczeml1ro de !J;!16-"("'ç'~;tntla~ r;1 restituir os direitos pagos por 2"í~o jilrl,.(!... xj\te fal- ' 
taram na descarga elo vapor Gtro l~"-qltB se vert-
ticou terem vinrlo no npnr r.f,PI rtd('O........... 649 
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N. 6\Ji.-lMPEHIO. -E111 õ "'' llczrm!Jro dn 1876.-Drelam 
que as part.r,iras n:lo P"UPIII tratar das rnolestias 
que aeomtnrttrm as nntlllrms JWjactas e paridas, 
ou os rr,·rm-aascidos, c devem limitar-se aus casos 
ri e CIIÍOL:i:\. • • . . • • • • • • . • . • • . • • • . . • • . • • • • • • • • • • • . • • (l.~g 

N. 6Q8.- M~n !CUl.TllllA. -- E1u 7 1lc D.~wmbro de i876.
Uá soltH::l•) e est:liH•Iecr rr~ra suhrc o tran;.;porte 
gralni lD de matt,ri:: i lixo c rodante para a estrada 
de ferro da LC'IJIOllina............... .. ... . . . . . . . • 6~ 

N. 6()9.-F;\ZI~i'\DA.-J·:Ill 7 dt• Dr'z,ornhm de 1b76.-Approva 
a deliiJcr:H::Io da .\ILJ!ldré;:l d'' Hr•cife de rxigir 
direitos d•) tnna. llat<•ira, 1lnllo pl'111 Capit:lo do um 
brigul' rstr.1ngr.-im :t lllll P'''eadnr. <'PJnn inrlrrnni
zação da jang:tdn. rln sua propriedade que f<lra abal-
roada [leio dito lirit;nr . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • 052 

N. 700.- FAZE~DA.- Em 9 de llrz,'rnhro de 1876.- As 
lotaçürs dos lugan·~ de Juizes Munieipacs não pre-
cisam ser snhm~tlida:' :i. approvaçào do Thesouro. 6:í3 

N. 70t .-FAZE:'olllA. -E·11 l:l d~ llrzemhro rle ti\76.-0s in
ventarias dos .\liJIOXarifat!os rios Arscnaes de Ma-
rinha rias l'rovinri~s. dev<Tào ~cr organizados por 
e1nprcgadus das Til(;'uurarias de I<nzenda......... 55~ 

N. 702.- FAZEt·IDA.- E111 i2 <lo !Jczrmloro de i8i6.-In<lc
fore um n•;;;Jr.,o. 'oiJJ'·~ lltlllta imrosta por falta de 
dc,carg[l dn '"'~re.ulurias const;mtcs do manifesto 
de um navio...................................... 65~ 

N. 703.- li'AZENIL\ .-Em 12 rl<' Dez~'rnbro de !.876.- f:rêa 
uma Colledoria n:1 ,. i lia de 1\i:teh uclo, Província 
de Sergipe......................................... 655 

N. 70.í. - ~JAP.INT!A. -Em ·t:l rlr Dezernhro fie l.Ri6. -
O iuv•~nt·trin :i responsahiliilad•~ do J•att·;tn-IIJór 
deve sr'r fl'ito pela Sccrd!!ria d:l Capitania do Porto <355 

N. 705.-I<AZENDA.-Em H d.: Dezembro de 1876.-A pro
hibir;ão rlc tlrscml,ar,,uc antes da visita da Alfan
dega n:lo se cst;ndc :w' p:~:<,:tgPtrr·•; que tramitam 
lle uns para outros por lo,; do Imperio............ 6:;6 

N. 706.- FAZE\DA .-Em H :Ir llrzcmbrn rln 1876.- Pro-
rog~l o prazo [1~1":\ a std>,tituiç:\o das nulas de IHOOO 
da 4.a estampa .............................. _..... 657 

N. 707. - AGRICULI'UIU. - E•n ti de Drzemhro de 
;l.876.- Prirle s~r adnlil'itb a ilcclarac;to 1lo valor 
"dos escra\OS r:lassilir::td•Js indcp.;iidcrit.~lllentr da 
exhihição do; doeu ntcnlos comprrJ]l~ lo rios do seu 
estaJ.o e fili:u;cw ............••• -................... m;s 

N. 708. - AGRICULTUIL\. -Em i'i ilc Dezembm de 
1876.- Nüo cabe a citaç:lo edital para o arbitra.
men\0 de indcrnnizaçiw l[uandu e conhecida a resi-
rlencJ:l dos s8nhorcs . . . . . • • • . • • . . • . . • • . . . . • • • . . . • • • 61)8 

N. 700.- FAZENDA.-Ern H; de Dezembro de !876.-Inrle-
fer~ urn recurso sobre apprchens:lu de mercadorias 
CUJO valor est:1va na a!r;ada da Alfandega..... ..••. 660 

N. 7!0. -MARINHA.- Em !5 de Dc1.embro de 1876.-
Dá instrucr;ües para n ~erviço relativo ás madeiras 
de constrnrçiio na q] ..............••...•.•.... , . • 660 
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PAIJS. 

N. 111. -MARINHA. -Em H> <I c Dezembro de 1876. -
Dá providencias no st~ntido de pôr em dia a esc!·i
pturação da 3.• Secção do Alrnoxarifarlo c bem as.sim 
para um serviço regular da arrurnaçao de madeiras fil\2 

N. 712.- AGRICULTU!\A.- Em 19 de Dezemhro de 1876.
Solve as duvid:ls suscitadas sobre a inlelligcneia de 
algumas das clausulas annex;.s ao Decreto 11." 5952 
de 23 dP Junho de 1875 ............. ,. .. .. . .... .... • 661-

N. 713.- AGHICULTUI\A.- Em 19 de Dezembro de 1876.
Appruva a providencia de serem as contas da estrada 
de ferro S. Paulo e Rio de Janeiro tomadas em 
S. Paulo, pela cornmissão de que trata a clausula 
8." do Decreto n. 0 5ti07 de 25 de Abril de 187i.... 665 

N. 7H. -1\IAHINHA. -Em :19 de Dezembro de 1876.
Providencia sobre a arrccada<;ao do co!Jre velho 
substituido no fabrico dos navios................. fi65 

N. 7HS.- GUEHRA.- Em 19 de Dezembro de 1876.
Declara que a disposiç:1o do Decreto n. •• 3557, de 
13 de Dezembro de 186:;, deve ser consideraria eomo 
medida transitoria e de oecasi:io, visto que teve 
por lim faeililar a rradrnissão dos alumnos IIUC, 
por terem ~stado na campanha dv Paraguay, ex
cederam a idade exigida para proseguirem os seus 
estudos na Escola Mil i ta r......................... 666 

N. 7!6. - MAHINIIA. - Em 20 <k Dezem!Ho de 1876. -
Manda fornecer luzes aos Officiaes inreriores do 
coJ·po dt! irnperiaes marinheiros para o servieo da 
escripturação ................................. : ...• 667 

N. 7!7. -FAZEl'IDA.- Em 20 de Dczcm!Jro de 1876.
Determina que sejam remcttidos ao Thcsouro di
versos objectos de ouro c pmta, e moedas de cobre 
sem valor existentes na Theoouraria de Fazenda 
da Bahia, corn excepcão dos objcctos arrecadados 
posteriormente ao anrio de 1870, que devem con-
tinuar ali i em deposito ....... 00 ................ 00 668 

N. 718.- FAZENDA.- Em 20 de Dezembro de :1876.- Não 
compete ao Balll'O do llrazil deliberar sobre o fim 
que devem ter as suas notas quando recolhidas á 
Caixa de Amortização............................. 669 

N. 719 .-FAZENDA.- Errr 20 de Bczcmhi·o de 1876.-lnde-
fcrc um recurso sobre classificação de mercadoria. 670 

N. 720.-FAZENDA.-Em 20 de DezPmhro de 1876.-Recom
menda á Camara 1\lunicipal de Nictheroy a fiel ob
servancia do Decreto n. o 4105 de 22 de Fevereiro 
de !868, relativamente a aterros sobre o mar..... 670 

N. 721.-FAZENDA.-Em 21 deDczembro de 1876.-0s 
generos nacionac~ navegados por ca/JO!agern podem 
ser recolhidos a qualquer armazem independente-
mente de despacho..................... .. . • . .. .. 67! 

N. 7~!.- IMPEHIO.- Em !1 de Dezembro de !876.- Manda 
resolver pPlos princípios da legislaç'ão anterior uma 
questão sobre addição rle votos........... . .. .. • .. • 67~ 

N. 723.-FAZE:'{BA.- Em 22 de llezembro de 1876.- A~···--:~---
prova o acto da Thesouraria de Fazenda do Cear~~ ., , f:,,~' 1 
IJUe e.le.vçm a com missão do Collector e Escriy~Q\dO'' · ·' ' 1 

• :':,: 
rnunJclplO de Maranguape a 30%, c a dos~~ "Col-
lectoria de Acarape a 35 o/o, ••.••• • ( •• • ,;,.,....... 67t 
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I'W!CE DAS 

N. 7U.- AGRICULTURA.- Em 22 de D~zcmbro de 
1876.- ,\I:mda abrir a lll:ltricula de escravos, du
rautn r praz:~ du um anno, n:urul'llns JJJUnicipios 
da Provi,Jeia de l'crn:t•uilu•:o, •HH1n I:~ I scrvir,o se 
não rea iwu pu r L li l:t de :lgcn\es olliciaes 1Íll de 

PAes. 

livros nro~r:'"'- ............................... ;... t'i73 
N. 725. -GUimH.\ .-E•;~ 2J li•) ll•·znmhro tle :1876.-llrsolve 

a co.1sulta do Aj,,,:,.lli•) G .,,r,·:~l do l•:x,)rc:to sobre 
a exccu<;:1u da Circ,t•:cl' de 10 de llnzeJnl!rv de 1876, 
pela qual :ie det•:ffll··<·•:J que se 11:0 far·:un Hovos 
cugaj;:JdCll~Os de p•·:v;as p:~ra o Exercit•J.... .. . .• . 674 

N. 72G.-lilli~III\A.-E•ll 23 .lf' IJ•"Z•'IlilJrO ,1c 18i6.-llcso\ve 
a rl'lvid:t prop•h:a coll·r :: :lllli~IJi,lack rel:tti\·a de 
posto cn '~~"l' d()us C a jL ~:"tt~:"......... . . • . . • . • . • . . . . • 67& 

N, 7'1.7. - AtJl\lUTLTO·: ,\. - E111 23 dr llr:~Ci.liJiO de 
l.87lL -- l·:sial"''er:r) .cgr:t' p:tr.t a is•:n<::lo d:1. IJ•::lri
cul:t t!c I'.Sf'f.l vos rjltr' '" '"''n'!"u al1•ir dcnt• o do 
prazo di' 11111 ann• , l!:trlll"' !cs lll\l::'cipin> da Prn
vincia de Pr·r·:~:rrJ·lJnr·o, onclr' L~l sPt·vieo não foi 
elfecluad,J por fa:[:l dr age:: ir-; ollic~acs oú de livros 
pro;Fios.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • • 6iJ 

N. 728. - AGtP .ur;run A. - E1n 2:.1 dr~ Dezrmhro de 
i8íll.-~o·m: IIL:l· ielll:t r1l' cscr.1v. s dentro do pt·azo 
legal... . . . ..................•. , ......•. , . • ti76 

N. 72\l.- Al;i\ll:l!LTUIL\. - Er11 :2:! de Jl,'zemhl'l> 1lc. 
l8i6.- M:t:Jd., ::ilrir a IIJ:tlricuia dos Jilh!b livres 
de IIJUliwr r•,e:·:IY:I r:::•jlt<~J!r-; nrl!llic:pills r!a Pro
vinr:ia dr~ Per•::u,rilllf'''. <~•:dr p11r [J'l:t de ;;grnles 
offieirrl); 1111 l'''r rl··li•·ir''ll'i; de li nos proprius não 
tenha sido n·aii1 .. 1dll ~'''"' ;;rrl'i.;o.. ... . .. . ... .. ... 677 

N. 730. -MAH!Nil.\.- E:n :1:J 1!r: ll<'ZCillliro rle !87G.
F::z ex.tc·:SJY:t~ :~s dispo<~···cs r!o .\vis:• de~ de 
FcvcrFiro de :IR60 :110,.; up<)r:lJ·i••s do,; AJseJlaPs de 
.Marinl':l., q:1e f:,:lee•'l'~'"' rcpr,a:inalliCLk n1n acto 
rle servi<:o, rrni:r 1·lll' lll•>ir's''"• <jl!0r Clll con-CIJUCil-
cia li•) il••S'l'il• ':................................... 678 

N. 731.- FAZ .;ro; D.\ .- l:nt 2: ri<' ll•'Z•·n• hro dr 1.876,- Fixa 
a intnll:gi!IICÜ r! C::·.:;;:~r ::. 0 3:i i]e 23 de lJCZCiJ:IJI'O 

rle 1.87.;, :·8::1~iY.l ~o ')'''i'acllll d;:s c1;itas c riscados 
ern lllOrim r!e qp:•''·'~·rlr rnfcr·i·Jr............. ..... 678 

N. 732.-FAZE.\DA.- E1ll 23 ,ip llezct.Jbro de 1.8í6.-Re· 
COITliiJr'!lrL< asTitrSrlur·ari.!'i q,H' !!:lo ahOili'lll a (.(r:t
tilkaç:lo dr lr~·.B-pllrie ;;os l•:rrgrnl:e:ro' 1:xc!n~iv:t· 
mentr) ernnrcgados f'rll tml,~'llll'i de gailinnle de 
qualljuer· t:OIIllllis;:hl ,1o ~!in'stcrio rl:1. Agricultura. 680 

N. 733.-F 1ZE,'lllA.-En1 26 rk llezrlllbi'O de l8i6.-Heduz 
a t1e-; o lltJI!Jr:ro ""' I''Jilr:tdorrs dl) impostos da 
Recebe:lo.-ia 1ia l'roYincia de Pern:t•JI!Jucu.... •• . •• 680 

N. 73L- FAZ"~TOA.- Em 26 rl•: ]),ozprnhro de 1S76.
O pagamen:o de lllcio so:do a·1~ f1lh11~ dns mllitares 
cessa qnanrlo e!:es I'OIIlp!•~'a"' a idarle de 18annos; 
o d:\S (Jr'Jl'('rs, poré•n, conendidas prlo P•)r!l)r Legis
lativo ~ó deve ees'iar if tando chegam á maioridade 
leg;ll. qtw é a idale i!P 21 ;tnnns.. ........... .... 681 

N. '735.- JUS! IÇA.- Ern 28 rle Drzernhro llc !876.
Cahe t'aiill•cm ao serVt'ntu~rio i11terino o onus da 
prestaçào da len;a parte dos re11diruentos rle um 
officio de J u>tiça. .. . . .. .. .. • . .. .. . . • . .. . .. .. .. .. • 68l 
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N. 736.-FAZENOA.-Em 29 de Dezembro de !8i6.-Manrla. 

dar execução ao Decreto rpw suspende por mais seis 
mezes a. cobrança. dos direitos do gado vaccum 
e lanigero .............................. s......... 68! 

N. 737.- MARINl!A.- Em 29 de Dezemhro de 1876.
Emquanto faltar o competente drposito no Arsenal 
a carne verde será examinado no açougue do forne-
cedor............................................. 682 

N. 738.- MAHlNHA.- Em 29 de Dezembro de 1876. -
Não podern ser aceitas propostas sujeitando-sr, ao 
preço mais vantajoso que fôr apresentado cru con-
currencia .....••..•.......•.•....... : • . • • . . . • . . • . • 683 

N. 739. -MARINf!A.-Em 29 de Dczr,mhro de l87G.
Em bem do direito de propriedade e da barateza do 
genero os curnes de peixe, lev;mtarlos com a com
petente licenp, não scr;lo excluído,; rios locars apro
priados sAm_ que preceda reelamar;:1o proYaudo que 
causam prf'JUIZO ao trafego do porto.............. 681. 

N. 740.-FAZENilA.-Em 30 de Dezembro de 1876.-Sobre 
o meio soldo que comprte ás li!has sol te iras e aos 
filhos menores de Officiaes do Exercito fallecidos 
e que fallecerem sem terem completado 25 armos 
de serviço . . . . . • . . . • • . • • . • • . . . • . • • • . . • . • . • . . . . . . • . 68õ 

( ) , : 
··' I f' '.,.. - ,.; J .... 

', '1> '\ 
} 
; 



eOLtECCAO 
0.\~ 

DE CISÕI~S DO GOVERNO 

1876 

N. 1.-FAZF:NDA.-E~t a nE .1.\:\'EIHO nr: lR7l~. 

Dá provimento a um recurso inlerpo:;to de deeisfio da Alfantlrga 
de Pernambuco, sobre cl~ssilicaç.'lo dn tecido. 

l\Iinist~:rio dos Negocios da Faz1~1Hla.- Hio 1lc .Janeiro 
em:: de .Janeiro tle 1H7ü. 

O Barão rle Cotegipe, Prcsitlcntt: interino do Tribunal 
do Thesouro N:11:ional, I'Ommuniea ao Sr. In~pector ela 
Thesouraria de F:tzenda da Província de Pernambuco que 
o mesmo Tribunal, tendo presente o ret:urso :mncxo ao 
seu oflicio n." ü33 de 22 de Abril ele Hm>, interposto por 
.Joaquim l\lontciro ela Cruz tb tlecisão pela qual a . .Al-,-
fanllega da dita Província classificou como<< IJ'!rre.~ana~lq' •i 1_1 1 
lã r:om me sela de a l,c;oilão )) ' para p:lgar diréitq~; rtlb~ão 1 ' • ' :·. 

de !JOO rs. o kilogramma, na l'tírma do àr,l\ 6-12 da Ta-
rifa Ptn vigor, o 1.1•rido c·ontitlo em um,farllo soh 11. o '~ft.:l, 

L 

,, 



I>J.:I:J:-;tiJ: 

por clltl sulJmcttitln a ileôpu:lto, wla not1 n." lifiG de 
Hi de Março de 1.87:), como « lnetão de L:i com mesrla de 
algodão "• sujrilo á taxa de 11;;o rs. m_an:ada no art. fí07 
da eitatla Tarifa ; resol vcu tbr provtmento ao recurso, 
p:1ra o lim de ser a merc<Hioria de que se trata despa
chada como « baeta de lã e algodão », cobrando-se por 
clla a referi1la taxa Llc 4:JO rs. o kilogramma, de accôrdo 
com o mcnciona!lo art. ()()7. 

Hariio de C c tegipl'. 

N. 2. -FAZENDA.-E:.t :~ I>E J.\\I<:lll.O DI: 187(). 

Nega provimento a um rrenrso mbl\' apprcl,rnsão de mrrca
tlorias, fdta pela Alfanllcga dr Porto Alcgrr. 

1\lin istcrio dos N<'QOr ins th F.lZ<'lli I :1.- Hio tlr~ .bnc ir o 
em 3 tle Jamiro de Úlíli. 

u.-g.;-rão tle Cotegipe, rrt•sidt·nte intrrino do Trilmn d 
do Thesouro Narion:il, roJnlntu~ira ao Sr. Inspt~dor 
da TIH'sonraria dr• Fazí'nda da Pt·ovint:ia de S. l't~dro 
do Rio Gran<le do Snlqtw o m•·smo Tri!Junal, tendo pi·r·
sentc o recurso annexo ao st•u ollicio n. o 5o dtl :lO dt.• 
Ahril <lo anno proximo !indo, intcrpo,;to pnr Guer
reiro & Martins tla tlt~t'isão pela qual a dita Thesouraria 
conlirmou a da Alfan.tega de Porto Alegre que, de ac
cônlo com o art. 55ti do Hcgnlamento de 19 de SetcrniJro 
de i8GO julgou procedente a apprehcnsão f<dla no acto 
da conferencia de cinco caix:~s, marca E. C. p_ n."' 4701 
a 47o:l, por ellcs suhmettitlas a desp:]("ho como rontewlo 
perfumarias, c nas quaes foram cmontrados 2CO kilo
grarnmas de botões de madrcpcrnla acondicionados em 
caixinhas semelhantes ás de perfnm:~rias, com os mes
mos rotulas, e collocadas n:t ultima camada das mcncio
natl:Js caixas; resolveu, negando provimento ao recurso, 
sustentar a deeisão recorrida, reduzin<lo, porém, a multa 
de do11s terços, impo~ta pela Alfandega, á ll!I'Ltde do valor 
offici:.tl das mercadorias apprei!Cud idas, na fórma do ri is
posto no art. o. o do Decreto n. o !1170 tlc U de Maio de 
1868, que alterou nessa parte o art. 751 tlo supracitad0 
Uegülamento. 



no !iOVEI\.\'0. 

N. :1. - AGlHCULTUlL\, COMME!tCIO E OBIUS 
PUULICAS.- Eu 3 u1; J.\:'íEII\O Dlc 187G. 

~!.tnlém a pmft:rcnr,h tlo trat::ulo da csll"<Hla tle rerro tlo I\i11 

\"enlr [H)lo Pa,~a-12Uatru. 

~. i. L" Secc:ão.- Dircdoria tias OIJra-; l'uldin~. 
-i\linister[o dos.Nc~.;·rwiosda Agricultura, Comm;•reiP 
t' Ollras PuiJlkas.-HiD Llc .J:meiro em :~ de .Janeiro 
de 18/G. 

Declaro a V. S., para seu cnHill~t~imt·nto c tin:' cnJI
vrnicntes, que, tendo em vista os parereres dos En
genheiros incumiJiuos, por Aviso tk 28 LI:~ A'-C·osto do 
anno proximo passado, de cstmlarem a prcl't•rcnt:i:l 
entre os lraçaLlos uo Pass 1- Viutt: P tlo Passa-Qua lro, 
c bem assim o rclatorio elo Engcnhdro Hcrbert Irunt, 
mantenho o traçado da eslrada de ferro, de lflln ó V. S. 
conccssionario, pelo Passa-Quatro, de t·oul'ormid:Jtle com 
o disposto na clausula 2." do contracto relelJraclo eorn a 
Provinda flc l\Iinas Genes; ficando :1ssiJll decidida a 
prdcrenciadcque trata o§ 2. 11 da clausnla 3.' das an
nexas .10 Decreto !1. 0 5952 tlc 23 llC .Junllo de 18ni, em 
favor d:;quelle traçado. 

Dt;us Guarde a V. S.- Tlwnw:; .José Coelho de Lilnwi,lt!. 
-Sr. Dr. José Vieira Conto de Magalhães. 

N. !t. -AGRICULTUB.A, Cüi\Ii\IERCIO E orm.AS 
PUBLICAS.- E31 4 DE .JANEIRO DE !H"71i. 

Ao Secretario d!l. Leg!l.Çào Imperial do Brazil em Londres, n'io 
pódc continuar !1. ser aLonadn, a gratificação annnal pelo exame 
de papeis c contas das'estratlas de ferro garJntid:Js pelo Es
tado. 

N. 1. 1.• Secção.- Dircctoria das Oilras PuiJlicas. 
l\linislcrio dos Ncgocios da Agricultur:;, Commcreio e 
Obras Publicas.- Hio de Janeiro em !Hle Janeiro de 1876~-·---........ _- ~-. -- - - - ~ . ' -

Illm. c Exm. Sr.-Tendo cu dcclaraLll}!-,~~iiét~r,~M/1/>~ 
Imperial do Brazil em Londres, que não pódo<_écllllinuar 
a ser a!Jonada ao Seeretario da mesma :1 g·ratilicação 



llLCJ sih::-: 

annual de 1:3:U:):J:l;J, que elle percebe pt'lo exame com
pli~mentar dos p:1pcis e contas das estrad:1s de I'PtTO, 
qr:1' rrcclH:m jlll'IL'i garantido~ pelo Estado, n que r'ssc 
serviçn <l:''iC lic:1r a cargo da llt'legaeia do Tlwsouro Na
dona! IUII(tló'lla capital; rogo a V. Ex. qnc, nPstt' SI'Il
tiun, se digne de cxpctlir as convenientes onlens :'t mesma 
Delegacia. 

Ut,us Gaar<lr> a V. E"" .-1'/wma;:; .Jos1: Coelho de Almeida . 
.\'S. Ex. o Sr. Barão tlc Cotcgipe. 

N. :i. -AGl\IClJLTUnA, CO:ilMEilCíO E OBH.\S 
PUBLICAS.- E" r, llí: J A:\Ell\0 DI<. tn r;. 

Não pódc sor nwntida a ~r~ I i!i•·:1t.::1u qur) rerrebi~ " Sr·r·t·<'l.1rÍt) 
ria Leg~t;G.o Itupcri~l "'' llt·:;zil em !.ondn·s; rlen·mLJ •·nlPJJ
tlPr-se •·om as l'<llttp:illllias dt; estradas d<: r:'IT<J para que o 
e:;amc coHtplcmrmtar tlc s~tas conta:; seja ff'ilu !"'ia llclc:.~acia 

•lo Tllcsonro ~adona!. 

N. i. i." Scccão.- Dirce to ria Llas Obra:; Pu h! ica~. 
-Minislerio dos "Negocios da Agrieultur:t, CommctTio 
n Obras Publicas.-Rio llr~ Janeiro em 1 de .Janeiro 
de 1876. 

lllm. e Exm. 3r.-At;r·nsu o I·~celJirneulo do Aviso 
de V. Ex. de :1 de Novembro do a11no proúmo pag,:ado, 
sob n. 0 49, em que fez o!Jsenaç0es !tcen·a do Aviso de 
21 tlc Agosto cbquclle anno, pdo qnal s'~ llw declarou, 
lfUD não podia continuar ;1 St'l' abonada ao Set'I'I'L:ll'io 
dessa Lcg:u:;io a gratific:H:~o annml de i::l:l:\~:tl3; r-, 
em resposta, chmpre llizcr-I!Jc, qtw não púLlr~ st·r man
tida aquella gTatificaç~o; Lll'vemlo V. Ex. cnt:·ntlcr-se 
com as wmpanhias de cstratlas de ferro, que têm sua 
séde na Europa, para que o exame Gomplcmcntar das 
contas, que até Jgora Pra feito pdo dito ScrrPtario, Jiquc 
a cargo da Delegacia do TlH souro Nacional, ú qual serão 
expedidas pelo l\linisterio da F:tZemla as instrucçõcs no
cessarias, de. conformidade com a requisição que para 
esse lirn ora faço a r~ssc l\Iiuisterio. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-A' S. Ex. o Sr. lhrão rfP PencLlo. 



N. G. - AGPtiCULTIJ!1A, CO}LUEilC!U E OUlL\S 
PUBLICAS. -EM ;j m: J.\:\EIHO D:ê !!'líll. 

Approya o adiantamento mandado fazer á Companhia da via 
fcrrea tle Baturitc, e cstahclec!l rcgr:1 p~ra o p;v;;mlt'nlo d<Js 
j mos a!l~n\atlos á mcsn1a Companll ia. 

N. i L"Scct:ão.-Directoria das Obras Puhlic:Js.
l\linistcrio dos 'Negorios da Agricultura, Commcrcio e 
Ol1ras Publicas.--Hio de Jan8i r o em U de J:nwi r o tk f (;j!j. 

Illm. c Exrn. Sr.-Accusoore~~ehimeuto tio oniciodA 
lO 1k lkzembro proximo passado, sob u. o 1!, em que 
V. Ex. ti:'t conta de haver mandado adiJJJtar :'t Companhia 
da ,. ia ferrea de B·1turité a t(uantia de rloz t:ontos de rói~, 
por conta dos juros garantilios pela proviw:ia e alianç:ulos 
pelo Estado; e, em nsposta, dcclaro-lhr, que, comqu:,nto 
o a e to de V. Ex. uão seja regular, em vista do qu() t!'r
mina n trmen te tl i spCí1: a ri :wsnla 11." do Del'rl'lD n." Z')()Oii 
de :20 de Abril de 187~, comtwlo o ::ppt·two, a!tentlmdo 
aos mo ti vos cxpo~tos no t:it)do oHicio: ficando, pnróm, 
na intelligencia tle que súmentc em presença dos rJa
laJJÇos, processados pela com missão de tomada tias contas, 
poder:1 V. Ex. :mtorizar o pagamcntn :los juros alian
çaúns á rdl!rirla via ferrea. 

Deus Guarde a V. Ex.- '1'/wma:.: .José Coe! !to dl' _ !luu'itla. 
-Sr. Prcsiclcn te da Provineia do Ccarú. 

N. 7.-GPElmA.-E:.r :; nE J1r-;:.:rr1o ni: i:\íli. 

il<'clara rJue tendo o Juiz dt: ilirrilo de presidir ao .Tury :.levo 
passar a presidencia tla Jnnl:l revisora ao seu ]l'g-ilir•ro sub
stituto. 

r~Iinislerio tlos Negocias da Guerra.--lUo de Janeiro 
em rJ 1le Janeiro de 1876. 

Illm. c Exm. Sr.-Em seu ollicio 11." 3!J't.:3, tl_sj!~=-- ..... 
Novemh_ro_ tlo anno proximo fin~lo, coJ~l!l\lillÍJ:a ... V(rRx\'1~ CM,1·1!J1 

a este MllllSteno, que tendo o Ju1z úe l~Jret~â~~rrllill\a 1 í. 
da Crnr. Alta consultaria se, 112-o concluul! . a ~.IHa r_evJ-
sora os sons trabalhos atl~ o dia 17 de D ,z~'ijro ultimo, 

"'' j Cj·~.., 

\ 
~ 
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em que foi convocado par:1 a 'L" s_essão_1loJury<laquellc 
termo podia clle p:-~ssar a prestdcneta <la Junta a seu 
leo.ilii~o snhslituto para assumir a claquclle Tribunal, 
re,:pondt:ra V. Ex. <tu~, na fúrma do _Aviso do l\l~n_is~erit_~ 
da Justiça de 20 de Setl'mlJro do dtlo amtn, dtngulo a 
Pt rsillencia lla Província dt~ Santa C:ltltarina, o serviço 
do Jury, por sua importanci:1, prdcrr a f!ll:dqner outro, 
c· q111~, port:mlo, IJU:Jndo se dósse a hypoll!r·sc 110 mesmo 
1 reYisla dcvrria l'l]e passar a prcsulencta da alludtda 
J;mta ao seu snlJ.:;ti tnto, na fr!rma do art. 28 ~ 2." do 
Hr~gulamcnto de 27 de FcYCrciro de 187 11, c assumir a do 
tilarlo TrilJUnal. 

Em re:.:po.'\·1 tlcelaro :1 Y. E:<. que fica approvada a 
! na decisão. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Duque 1/t Crr.rias.-Sr. Prcsi
<l<'llle da l'rovinr:ia •lo Hio lirande do Sul. 

N. t;.- JUSTI~.:A.- E~l :; DE JANEIHO DE i87(i. 

Sobre uma ordem de halieas-corpus expedida por tclegramma. 

2." Secção.-l\Iinisterio dos Negocias da Justiça.- Rio 
de Janeiro um 5 de Janeiro de 1870. 

lllm. e Exm. Sr.·- Com o o!lieio Il. 0 lti2 de 2 do mez 
findo transmittiu V. Ex. cópia da representação llo Juiz 
de Direito ela comarca da Cachoeira, soure o faDto de ter o 
Delegado supplen te em exercicio, Manoel José Fortuna to, 
mandado para essa capital os recrutas Antonio Bispo dos 
San Los, Manoel José do Sacramento e l\larcellino Cortes da 
Silva, não obstante haverem requerido orJem de habeas
corpus. 

Os documentos juntos ao citado officio não contêm 
allegação alguma- de que fosse vista por qualquer 
autoriuacle a mesma orllem, revestida das formalidades 
prescriptas pelo art. 3~:3do Codigo do Processo Criminal. 

Consta, porém, <le declarações do Juiz de Direito c do 
Carcereiro da eadeia da Cachoeira que o primeiro dirigira 
ao segundo um simples telcgramma, sem assignalura, 
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exigindo a :~presenta,:J:o dos reauta' ID cidatle tlt• l\Iara
gogipc, onde se achan o referido Juiz, por motivo de 
SCI'\'ÍCO publico. 

Inrôrma o Delegado que, em con;;.-qnr·n~ia das onlcns 
superiores e !lo máo procedinH·nlo anterior dos recrutas, 
rompromt~ltidos em disturllios, jul'!on nJo dever so
J,r',•star 111 rcmess:t tlellcs para a capital, quando apenas 
ti r era con hccimcnto da dedaração verbal do Carcereiro, 
que sempre recusou mostrar o telegrannoa, rlamlo até 
mo ti yos para tlu Yitlar-se ela cxistencia tlcss:~ tlorumen to. 
Communic~1 Y. Ex. a conressão do prazo de tlcz tlias 

:10s tl!tos recrutas, para pronrem isenç~o do seniço 
milil:lr, visto que não podiam regressar :10 termo da 
Carhocira, por já estarem alisla:los no Exercito antes 
do recebimento da rcquisit;ão h•itl a css·1 Pn•sidcncb 
p;;lo mcncionatlo Juiz. 

Em resposta deelaro a Y. l~x.: 
Que devia aqudlc magi,trado rxpeuir a ordem de 

ltabeas-corptts com os requisitos lcgaes, ou ao menos, 
attenta a urgcncia tio caso, communicar ao Delegado de 
Policia a providencia tomada por fúrma cxtraortlinaria; 

Que irregularmente proertleu o Carcereiro, já recu
sando exhihir o trlegramm:J. ao Delegado de PoliciJ, que, 
;tlt'~m de i ncu ltlbitl o do scrvi1:o especial do recrutamento, 
é o in~pector da pris:io, e enllSt'fVava ::1 sua di~posição 
os detentos, já requisitando d ircctamcnlt) r sem scicneia 
,Jc autoridade policial ao Com mandante do destacamento 
uma força p:1ra sahirdo termo com os mesmos dctcntt~s; 

Que o Delegado, ú vista da natureza tia questão, c do 
disposto no art. i8ü do Codigo Criminal, não deliiJcrou 
com acerto, apre::sando sem necessidade a rcmt•ssa dos 
recrutas, apczar do aviso verb:tl do Carcereiro, c 
deixando de cntcntler-se ofilcialmcntr com o Juiz dcDi
n:i to, que se ~chava em lug-ar poueo ti i> la n te, ou dirigir
se ú estação tclcgrapltica a Jim tle Yerilicar a existencia 
e autltenticidatle tio tclegramma; 

Que em summa, o!Ierccentlo o recurso de habeas-corpus 
uma elas mais enit'azrs garantias ú liberdade inrlividual, 
devem as autoriclatlcs antes facilitai-o di;;peusando o 
rigor d:ts formula:-, que cmilaraçal-o por meios que, 
embora não induzam criminalidadc, autorizam a sus-
peita de parcialidade. . •• --c::-::=..,.._._ 

Deus Guarde a Y. f[.x.-Diogo Vc_l!w_.-C!t(&~t6~4JAMA '.,. 
Albugtterquc.-Sr. Presulcnte da Provi,, ~~woma. ~-

;V 
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N. !).-FAZENDA. -K\I ;j DE JANEIIIO llE lH71i. 

Indefere a rccbma~iio uc 11111 2. ° Confcrrntc da Alfawlega do H c
eife, soJJTc pagalJlPlllo llc sello de 7 ~ó de sua nomcaçrro. 

l\linisterio dos Negocios lla Fazcmla.-Rio dr Janeiro 
em õ de Janeiro de l87G. 

O Barão ele Cotep·ipC\ Presidente interino elo Trihnml 
tlo Thesouro Nacional, commullil'a ao Sr. lnspcetor da 
Thesouraria de• Far.cnda ela Província de Pernambuco 
que foi inddeTido o re·qwTilllelllo amwxo ao seu oflic:io 
n." li() de :lO ele~ Outubro elo a uno proximo lindo, rm 
que o 2., Conferente c! a A lfandcga elo H c c- i fe, Henrique 
Soares de Andrade Breeleroele, reclarnúra contra a deci:,ão 
pela qual a mesma The•souraria ol1rigou-o ao pap:amcnt.u 
do sello de 7"/0 solm~ a qtwntia de 7l1~21)8, correspon
dente á lliffercnça entre a de 2:7Ul~2ü8, em que se 
acham lotaclos os vencimentos daquelle lugar, c a Llc 
2:0õOBOOO em que foram lixados os ele 2. 0 Escripturario, 
qne c~xerccn até tomar posse~ dP seu novo emprego, para 
q udoi nomeado por DetTelu ele 22 de J n n h o elo tl i to anno; 
vi~ to estar o n•da!llante, na fúrma do disposto no Jrt. 2. • 
do Dccrr,to n. o ffí21 de 2!} tlo Abril Lle 1871 c Orclem 
n. o fiO de (j de Fevereiro cl e 187'!, sujeito não só uo paga
mento dos menrionados direitos, mas tambem aos emo
lumento.~ tlo titulo ele sua ultima nomeação, c:.dculallos 
:oobrc a clillcrcnça entre os vencimentos llos clous refe
riüos lugares. 

Bm·ào de Cotegipe. 

N. lO.- JUSTIÇA.- E~t 7 DE JANFtnu og ll-líü. 

Declara os caso~, em qur cornpcto an Prcsitlente de Provincia no
mear Secretario interino da nelaçiio. 

2. a Secção.- Ministcrio dos N egodos da Justiça.- Rio 
de Janeiro em 7 de Janeiro ele i87U. 

Illm. c Exm. Sr.-Tendo consultado o Presidente da 
Helação do Hccife, em oflicio ele i4 do mcz lindo, sobre a 
~ubsti luição do respectivo Secretario, l[Ue tem ele tomar 



llU GU\'El\NO. !J 

assento na AssemlJlt'~a Lt•g-islativa Provincial, declaro a 
V. Ex., para sua intclligt~ncia, e a fim de fawr ,·onstar 
áqnl'i)t: magistrado, lJUI', 110 raso un St: :H:harl'lll SiH:UJ
lallt'alllClltC illlpt•tlido:; o St•ctTLirio e s:•u sulistitutu lr~gal, 
ou quando o impediml'nto ou f:llta do primeiro dcsli'S 
empregados cxcctlcr do prazo pn~vislo 110 :~rt. ~;) do 
Rc'..(ulamento aunexo ao Decreto n. o tiüUldc2 dt~ l\laio de 
1.87/f, compete :10 Pn·sidentc da ProYittcia, nos termos tio 
art. 1)." 2 li." da Ld de ;) tlc Outubro dt• l8:l't, IIIJ!llüar 

quem substitua provisoriamelltc o mesmo Serrt:tario. 
Deus Guarde a V. Ex.- JJio.IJo Velho Cnvalcrmti de 

Al'mquei'IJlW.-Sr. Pn~,;idt•nte da Província de Pt•mam
lt lli '() . 

N. H .-GUElUlA.-E~t 7 DE J\l\'ElllO IJE 187(i. 

Approva as tlreisões dadas pela. PrPsitknr:ia. d:t Pro v incia. da. Dali ia 
a Ji\·ersas consult~s do Juiz !l~ Direito tla eomnrea tlo Santo 
Amaro, rclalivalllcnte aos tralnlltos da rcspee!iva Junta n~

visora. 

1\Iinisterio dos Ncgocios lh Guerra.- Rio tlc Janeiro 
em 7 de Janeiro Je l87ü. 

Illm. c Exm. Sr.-Deelaro a V. Ex.,p:li':J scucouhc
cimento c em resposta ao seu ofllcio n. o ~70 Je 27 de 
Novembro proximo fimlo, que ficam approvatlas a~ se
guintes uccisões que deu a diversas consultas Jo Juiz 
de Direito da comarca de Santo Amaro, relativamente 
aos trabalhos da respectiva Junta revisor:~, :1 saber: 

1.." Que as resoluções ou deliberações sobre rcclamn
ções, no prazo do§ 2." do art. 3ü do Hegubmento de 27 
de Fevereiro de 1874, devem, scgunuo o art. 42 do 
mesmo regulamento, ser copiadas na a c ta do dia em que 
forem lavradas, embora nesse dia a a c La trate ue tra IJa-
lhos de parochia diversa. .--.~-,..,·"'"··-·--

. 2." Que se fôr preciso reunir:-sc de novo.,.aJruf~f eA'.~lf~AM ~ ' 
cwlmcntc para tomar conhecmlCnlo tl.;t-·r~~~ã~ d'é · ~/!~ 
algum interessado que fôr chamado,<il\~'hTàrmidaLle 

liEC!SÕE~ DE 1876. 2 I ~' ./ 
~r~,-·' 
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com o ri lado art. ::r; e co111p 11'1\'t~I· d 'litro do ]H':IZO le
gal, cmlJora j:t tenlla :1 .lttnLt encerrado os seus traiJalhos, 
deverá ella tornar a reunir-sr, unicamente para aquPIID 
litn; pois não convem dt• fúrnn alguma que liquem pre
teridos o~ <lit·eitos dos rcclainantcs. 

3." Que a Jnnta púde continuar o:; seus trallalhos, além 
do prno de 30 tli:~s de t{lle lral:J o art. 27 do citado re
guhmenlo, indcpcnt!entt•n~t•nte de autorização tla Prc
sitlelll'b, c por tanlos dias quanlos forem neccssarios 
par a a cunelusão do~ mesmos tra ba li tos, visto qu3 o re
ferido prazo é apenas o miniu1o do tempo em que a Junta 
tem de funcdonar. 

Drus Guarde a Y. Ex .-DUI]Itf' rlf' Ca.ritrs.-Sr. Presi
dente da Província d.1 lhhi:1. 

N. 12.- AGHlCCL'lTIL\., commncto E Ol!l\AS 
PUBLICAS.-E:u 7 DE J.\:\'iill\0 llE 187(). 

Ao Presidente tlo 1\laran h<! o, c!')Yantlo os VPncinJcnlos do Escrip
turario ela Rcpartiç:io iucumiJida do scniço tla conservação tlo 
porto. 

:L" Secção.-:\linistr·rio dos l'íegocios tla Agricultur:l, 
C >mmercio e OiJct,; PulJI icas .-!tio de Janeiro em 7 de 
Janeiro tle 187ü. 

I!lm. c Exm. Sr.-Commnnico a V. E\:. para seu co
nhecimento e dt~Yidos etl'dtus qur, a conL11· do 1. o do 
corrente mez, ficam elevad C's a 1 :;iOo~OOO os Yenci men tos 
do l•>cripturario tla Heparti~ão encarregada elo serviço 
da conservação do porto; ficando ne~ta parte alterado o 
p!Jno que foi appruLltlu l>cl0 Aü;o de 2 de Dezembro 
tlc 187'L 

Deu~ Guar<le a V. Ex.- 'i homaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. l'rcsiJentc tla Província do Maranhão. 
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N. 13 .-FAZENDA. -EM S DE .u:;mno DE lH7G. 

SoJn·c a crcar~o rlc umaiA'(cnria da Caixa Economi1':t c ~lontc de 
· Soccorw, 11:1 cidad1• tlr ~laca h(~. 

l\Jinisterio rlos Ne.~o1:ios da Fazcrula.-Hio de Janeiro 
em 8 tle .Janeiro tle 187li. 

111m. n Exm. Sr.- ComJnnnico a V. Ex. lJlll', ;'t vista 
da 11ll'orma~ão constante do oJiicio tlo Presidente da 
Cain Econ"omica e l\lonte de Soccorro llr•sta Côrte de 
1.7 de Dczr,miJro ultimo, v:1i srr nnada uma Agencia da 
mesma Caixa Ec.0nomica rta cidade d1~ Macaht\ ness:t Pro
víncia, a qu:.ll tleverú reger-se pelas Inslrucções de 20 de 
Dezembro de 1871, fic;mdo assim ~atisl'eito o petlido tla 
respectiva Camara l\Iunicip:il no onJeio qne V. Ex. rc
mctleu rom o S(~U de n." ':Wllii de 18 rle Novembro do 
anno proximo lindo. 

Deus Guarde a V. Ex.-JJarllo de Cotegipe.- A' S. Ex. 
o Sr. Presidente da Província do Hio de Janeiro. 

N. f!L- AGBIClJLTUllA, com,IrmCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E)I 8 DE J\!\'EII\0 J>E ltl71L 

Considera livres, salvo o recurso do art. i9 rio Hegulamento do 
1. 0 de Dezembro de i8il, os cscrayos m:ttricularlos drpois de 
expirado o prazo legal por não estar provado que a falta de 
matricula erií tempo opportuno proviera ãc culpa do agente 
fiscal. 

N. L 2.' Serção. -Directoria da Agrieultura.
l\Iinisterio dos Negocias da Agricultura, Comrnercio e 
O!Jras Publicas. -1\io ele .Janeiro em SdeJaneiro de 1.87ü. 

Illm. c Exm. Sr.- Der:laro a V. Ex., em resposta ao 
seu ol'licio n." 1.3 de 8 de Junho de ltli'f, que não se po-
dendo concluir das explicações dadas pelo Colleclor das 
rendas geraes do Ipú, que por culpa deste, a que foram 
estranhos Carlos Felippe rlc Souza c João Ro_d.~:i~ues:-rl~-..... 
Andr_arle Cr•.ião, deixou de t~·r lu~ar, 11()~-t-cllti,\Qrr~w.lf;,~/l'U, ',,, 
matncula dos escravos l\Iana, Joa11na-~ -Nt:.E~~LiEI, l'ilana, · ·, / ' 
Luiz c Manoel pt•t·!t•ncenll's úquclle,.é Ma)ià c Franei~ell, 

1/ ·."' 
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llECISÕES 

pertencrn tesa este, só lhes r·a bc prcsrn tcmcn lc o rceuno 
do art.:!) tlo He{!Ulamcnto do!." de llewmhro dr~ 18íl ; 
convindo, cntrt~Lanto, notar que foi inec;ular o procr~di
mcnto do I eferido Colledor matriculando, uepois dP ('\
pirarlo o p;·a~o da lei, o:; esr~ravos de Carlo,; Fdippe tlrJ 
Souza em cujo po.lcr existiam as relações c dr~ixando de 
matricular os e,;cravm 1le Jo:Io Hollrigups de Andrade 
Cojão que, estando de posse ele uma das rclaçõc~, deixúra 
1icar a ontra na Collt•cloría, quando, na conformidatLJ 
do nrt. H:i ~ 1. 0

, ('(,ni:l-llt<J o devr·r rle lavrar em st•pa
rado um termo 110 qual sn mencionassem o ultitno nu
Hwro <l:!s rl'l:u,:õe~ iuscript::sc os das que nstassem por 
iuscrevr'l', ineorrr·ndo pr·la viohç:to deste preceito na 
sancção penal do :11·l. :;n do citado regulamento. 

Deus Guartle a V. Ex.-Tho:nnz José Coelho de Al
meida.-Sr. Presitlenlc da Província do Ceará. 

N. I:i.-MAlU~IL\. -An;o DE 10 DE JINEtno nE Ui"iíi. 

D:i [Jrovirlcncias relalilamrntr, ao'> objrctns inntl'i~ tlc qno trata 
o Rcgula:uc!llo u. 0 -1,:;01, tiL) 1:; tlc Maio rlc :lSG·J. 

N. 58. 4." Seccão. -l'.liniqerio dos Nc:~ocios tb 
:Marinha.-Hio dl.l "Janeiro em 10 úe Janeiro'rle l8í"(i. 

Sna Magestatle o Imperador, Conformando-se com o 
parecer tla Secção de Guerra c l\larinlla do Consellto de 
Estallo, emittitlo em Consulta de 25tle Outubro do anuo 
proximo finrlo, sobre a vcnrla ele ferro velho existente 
corno inutil no Almoxarifado ele Marinha da Côrle, 
l\bntla tleclarar o scguintD: 

1. o Nenhum objecto, depois de c\assi1icado-complc
t:.~mente inutil-, snQ"unllo o art. ;)2 elo Regulamento da 
Intendencia, n. o 4~G4, de HJ de l\laio de 18G\l, poder:'! 
ser vendido em particulat· ou em hasta puhlic:l uu~ 
termos expressos do art. l')'J, do mesmo regulamento; 
devem! o, pot ém, ser consumido com as formalidatlrs 
legaes, como terminantemente prescreve o art. l'j3 do 
dito re~·ulamento, in fine. 

2." O ferro velho, e em gcnl todos os mctacs pre
sentemente dcposiL1elos no Almoxarifado ou em qual
quer outra Estação <la Marinha, desde jú serão cbssin
cados na competente hypothese rlas 11ua tro mencionadas 
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:10 art. ij:2: c rla ci:J~sificação dar-sc-ha conhccimrnto ú 
Secrct:~ria rle Eslaflo, a fim de resolver-se como fór 
mais ;JCrrt:lrlo, cspceíalmcntr a respeito dos C:lnhõcs 
auligo~, ancoras, ama nas e outros objcclos, os qu::~es, 
por motivos que devem ser m<•Hcionados, não possam 
ser aproveitados como matcria pl'Ílm, f.cgunLlo a 3.• 
hypothrse do referido art. 52. 

:3. o Da rxi:otcncia de melaes complet~lmcntc innleis 
J~vr:tr-.sc-ila termo, c o consumo Jr,vr,rá ler lugar, sa
tisfeitas as demais fonnalida:les ela lei. 

4. 0 Para evitar accnmulaçfio de materiacs nas ofllcinas, 
}Jrm assim O S(~ll rJcspenlicio 011 dtsramin!Jo; <'.final
mente, J>:ll'a que a Jlarte do sr•niço a que rdt,re-st• o 
prcsf'n te aviso, srja regulada r! e um morlo defini li v o, 
licanrlo :mnullaclos os prccc<lel!tcs sem fundamento lc
g~l, convem 'llW zclo~a c inlclligentr,mcntc sejam exe
cutadas nfio só as tlisposiçi"íes contidas nos arts. 12(i, 
-19.\l, 13tl e 13(i do Begulamcnto novíssimo dos Arsenacs, 
mas ainda as instrncçõcs para o ~<'rviço uos tlepo~dto~, 
organizarias na conformidade do mesmo regulamento. 

O que com munico a V. S. para se H con ltecimcn to e 
l'XCt:nção, de accórrlo com o Inspcctor do Arsenal ua 
Curte. 

Deus Guarue a V. S.-Luiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Intendente da .Marinha. 

N. lü.- AGlUCULTUBA, Cm.IMEHCIO E OllHt\S 
PUBLICAS.- E>r 10 Di': JA:·n:mo DE 18i(J. 

lllan1la ma "rirular um escravo, r~uja cscriptnra de cornpra lavra
da no rlerurso tio scgiirído prazo JHaJ-catlo no art. 16 tio Il.Dgn
l:mJCnto do L 0 r! c DczemLro de 1871 n:1o conll:rH as t!relara~iles 
exigidas no art. Ml de mesmo rcgnlarncnto, devendo cntrm
dcr-sc a disposiç:lo deste artigo rm r~'laçilo a outros pr:1Zos d:l. 
matricula. 

N. L 2." Secção.- Dirccloria da Agricnllma.-
l\'Iinistcrio dos Negocios da Agricultura, Commnrcio e 
Obras Public:Js.- Hio rle Janeiro em 10 ele .Janeiro ele 
l8iü. ·"·- ·----., 

. lllm. c Exm. Sr.- Foi prcscnt<' a StW"'M;~k\~~~~o11 ' ~-1 ,'/.,' 
Impi'ra1lor o reqnrrilllr•nto r·m qw~ 11 ~Í~<W.'}oY. _\ntnnio 
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Diniz de Siqueira e l\lt~llo recorreu da tlet'Ísão, pela qu:Jl 
o Collcctor d:Js rentl:ts gerars da villa de S:mto Amaro, 
n:t Provinda de Ser·.cdpe, fundado 110 art. '•·5 do Be~u
lamento do L" de Dezembro de 1871, recusou matt·i
culdr o escravo Bant•tl i elo, comprado pelo recorrente 
em H de Abril de 187:\ c por elle apresentado ú m:~
tricula antes de filltlo o prazo fixado no art. lG do 
mesmo regulamento, por não terem sido nxara1las na 
respectiva escriptun publica as declarações exigitlas 
pelo citado art. r1ri. 

E o me:;mo Augusto Sc•nhor Consider:mtlo : i. o que 
tendo sido marcado nos :trts. iO e lü do ~upratlito regu
lamento, dons prazos dislinctos para a rnatricnla dos 
escravos, a disposit;ão 1lo art. ír-i deve ser enlettdicla em 
relação a ambos c que, ainda quando fosso rcstricta ao 
que decorreu llc l dt~ Abril a :30 tlc Sotr-mbro de 1872, 
só podia ser applicavcl ao~ escravos matriculados tlentro 
do mesmo prazo e não :'tquellPs cuja matricula fosse 
effectuada de 1 de Outubro de i872 a 30 de Setembro 
de 1873, porquanto tornar-se- !tia impossível consignar 
nos instrumentos de contracto pa<satlos depois de lindo 
o primeiro prazo declarações rdt•rentes a escravos ma· 
tricul:ulos dentro 1lo 2."; 2." que a falta das declaraçiies 
exigidas pelo mencionado art. 1f;i nos instrumentos de 
conlracto 1lc aliDnação, transmissão, penhor ou serviço 
de escravos, apenas sujeita o olficial publico e os contrae
tantes á multa 1lo art. 3;), e não é motivo para dccla
nr-se livre o escravo, se estiver matriculado, sDndo 
que no caso contrario tacs contraetos constituirão cri
me; porque havendo adt[nirido rlireito á liberda:le os 
escravos que deixaram 1le ser matricul:ulos flentro dos 
prazos acima referi1los, salvo o recur~o do :Jrl. 19, não 
podem ser objedo de tr:tnsacç,To alguma; :3." lin-•lruente 
que, sentlo infun1hla a intt~lligcncia dada pr'cla .'·erenlo 
Colleetor ao art. 45 para não matrimlar 'J c 1 avo Be
nedicto, aliús aprcscntHlo ú matricula :~nteriormé'iJ'!e á 
expiração do 2. • prazo, n;lo piíde o recorrente ser cul
p;~tlo ou rcsponsavel por erro alheie: Houve por bem 
Resolver, dando provimento ao recurso, que se al1ra a 
m:Jtrir;ula do alludirlo escravo, ohsnrvadas as form:t
li!l:Hles dos arts. Hi e 18 do supratlilo regulamento. 
O que tleclnro :t V. E". para :ma intelligencia c devida 
obscrvancia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz .José Coelho de Almeida. 
-Sr. Prcsi(lcntc da Província de Sergipe. 
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:V. I i. - ,\WUI~ELTUIL\, CIL\BIEI~ClO 1: lllllL\S 
PUJLICAS.-E 1,1 IS! DE J.\:\EifiO llE 187G. 

I: i 

Eslahetecc rl'gr~s par:t o transporte gratuito nos carros tlas cm
pn•zas dr~ ea r ri; de ferro desta r:itlail<'. 

Circular.- N. L 1." Sccç:io.- :'llini,;Lr•lin dos ~L'
g·ocios da Ao;ri,:ultura, C<Jilltllercio e Oln·as PlllJlic:JS.-
IJirectoria das Obras Pulilic,1s.--Hio tk Janeiro em 12 
de Janeiro rlc i87H. 

Convindo fixar provisoriamente) o numero de passagens 
gratuitas, que a Companhia ôO!l ma lise::lisação tnm Jn 
prestar em st•us carTLlS, em virluilt~ tl:l comliç:lo !)."das 
qun acompanham o Decreto n." 17:!3 de 1:2 de 1\Iarço tle 
Hl:SG, de lllOtlo que, sem r·rejtlizo tlo SCI"Yll:o pnhlico, se 
eYitcm os abusos contra qurJ a mesma Com1w1hia tem 
representado; declaro a Vrn. p3ra seu governo c conhe
cimento da dita Companhia, que só :1s autoridades po
liciacs gozarão de passe permanente, fornecido pela Com
panhia. sentlo, poré11;, obrigadas a ex h i liil-os, sempre (jue 
os contl uctorcs dos carros o exig·irem; e que Li o 1." un Fe
vereiro proximo vindouro em di:mtn só tcr;io pas.,;:gt'lll 
gratuita no:;r~rrososfunceion:nios pulilieos ou <J.~I'IItt•s 
da autoridade que apresentarem p1ss1) ria mesma Corn
panlli:J, d:ttatlo c rubricado pL'Ius chefes respectivos, 
excepto nos ca~os ele inccndio, mnmlação ou outro de 
força maior nos qnacs as praças dos corpos policial, de 
tu·lJanos c tle liorniJeiros serão transportadas indepen
dentemente da apresentação de passe, cem tanto I]Ue HJ 
:qll't'St~ntcm f:ll'!latlas c armadas. 

Os estafc[ri~ do Correio continuarãu __ a I e~· transporte, 
como até 1I':l, aprcsL'ntantlc-se Ullrformrs:tdos e tra
zendo a lir;Fêollo a !Jols:t em LFW cor!LlUZt'lll a coJTI'>:IHlll
dencia. 

Para que estas medida,; prorlttzatn os rcsullatlu,; pra
ticos que tcnlw em vista, harmonizando as exi_g·cnt.:i;:,; do 
pulilico serviço com os i11teres.,cs da Companhia; cum
pre que esta rcmctt:1, ató o dia 2;'i do corrente, a e,; ta Se
crcttria tle Estado, os passf's pcrm:lllcntcs p1r;1 as 
autoritlntles pDiiciacs dccla!adas na relação junta, 
n 2i:U·>~O p:lSSt:s ind i v id uar·s de viagens r'edondas, a 
lim de St•rem distribuído.-; corn a neccs3aria :Jntc~----.... 
tlencia_ prlas St)_cret:Jrias_ de Estadoc_Bt•pJrti~~t(úc·-r,~·~ 1 --

lht!S sao snliortllnad:iS: ltcando enlt•ndl•lll I)If'~:\\~.\\lki1~ .J 'I•, ·1,9
4 / ,<0 \ . 
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mnrr1 de~Li!~ p 1.-'SCS não f!ir su!licientr•, nm tnmpil oppor
tuno :;c requisitará o que se calrular indisprnsavel até o 
fim do l'Ol'l'l'll[C :IIIIIO. 

Deus Guartlc a Ym.-1'/wmaz JoséCoellw de Almcida.
Sr. Engcnl!eiro Fiscal ela Companhia Botani1~alGardr•n. 

Re!ac;;iio da,.. autorid:ulle"' policiaes que ~o:l!:aJ•ão 
tle passes pet•Jnat1cnt.<t•"' • na f"út·nan tRo ""!l '·iso 
d.estn data. 

Desc;nl,3r.o:arlorCiide 111' PoliciatlaCôrLc i 
i. a Bt~lt'gac!a dP Polici:1 d;l Ctlrtc ....... ~1 
2." Idem id!' :n ....................... 1 
3." Idem iekm .................•.... 1 
SubLlelPgacia ele l'olicia da Lagôa ....... 1 

;; 

Sccretari~1 de E:;tado elos Ncgoeios da Agricultura, 
Commcrcio e Ohras PuiJlicas em 12 de Janeiro dt• i871i.-
111anacl1Juarqnc de Jlacedo. 

Jlfntatis, mutandis, aos Engenheiros Fiseacs rlas demais 
Companhias c emprczas, acompanhatlo da relação das 
autoridades polici:\Cs para quem •levcrão rcmcttcr pnsscs 
per ma nen tes. 

N. ifl.- JUSTIÇA.- E~I 1:2 DIC JANEIRO DE 187fi. 

Os livros elos Ofiiriaes do Hegistro Gcr:tl tbs llypolhccas estão 
comprchewlidos n:t 1cg-ra do art. ::2 1ln l\cgimcnlo de Cust:ts. 

2.a Secção.-Ministerio dos Nt:goeios da Justiça.- rlio 
de Janeiro em i2 de Janeiro de J8iti. 

Illm. c Exm. Sr.- Em orrieio ele 17 de Novembro 
ultimo communirnn V. Ex. haver resolvido, sol1rc con
sulta do Jui~de Direito da comarca do Serro, que com
petem a esse magistrado emolumentos pela abertura: 
numeração, rubrica c encerramento dos livros desti
n:~rlos ao Hcgistro Geral d:1s llypntliecas. 
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Em resposta tlcdaro a V. Ex., de ~ccllrdo com os 
pareceres elos Procurarlor:·s da Cot'lti, So!Jurania e Fazenda 
Nacional, das Helaçõcs da C<irtc e tle Ouro Preto, QUO 
mereceu a approvação do Govrrno Imperial a decis:1o 
dessa Presillencia, visto que osOilit:iaes do Registro Geral 
das Hypotlwcas têm o cara c! e r Je Ta!Jc 11 iãcs, o seus f i VI' OS 

estão comprehemlidos na gcnera liLlatle tio art. 22 tl o 
Regulamento approvado pPIO Decreto n. o m:;7 Lll~ 2 de 
Setembro de 18n, e não na cxcepção da 2." parle do 
mesmo :Jrligo, que é rPslricta aos EscriYães, conforme 
a ti ou trina do A viso n. o :mi tlt~ r., de Dr•wm ilro de Js;;;;. 

Deus Guarde a Y. Ex.- JJioyo rl'l/10 Ca1'1tlcanti dl' 
Albuquerque.- Sr. l're~itlenlc da Provinda de Minas 
Gcraes. 

Resolve duvidas sobre oiau lo de iafracl;:·w de posturas mnni
cipaes, instauração do processo, cobranr;a da multa, llllliJero de 
testemunhas em tacs processos, e defesa do infractor em 
Juizo. 

2." Secção.-l\Iinistt~rio 1los Neg·oc:ios da .Justiça.
Rio de Janeiro em J.:l de Janeiro de l8iG. 

111m. e Exm. Sr.-O Governo Impt'rial approva 
acto, pelo qual V. Ex., em 'olucãu :'1s tluvitlas do Juiz 
de Paz na parochia do Hio Preto; declarou: 

Lo Que o Fiscal ela Camara l\Iunicipal é competente 
para lavrar auto de infracçãode posturas (Aviso n." 30tl 
de i6 de Setembro de 187~); 

2. 0 Que, á vist.a do art. Mi, § 1. 0
, do ~eereto n. o /í.82/f, 

de 22 de Novembro de 1871, não póde o Procurador da 
Camara Municipal, independente de auto, requerer a 
instauração do processo de infracção; 

3.• Que o modo de promover-st~ a cobrança da multa 
está claramente indicado nos ~~ L o e '!!.o do citado 
art. M:i ; 

t.,." Que nos processos Lle infrarç;to de posturas é per-
mittiLia a inquirição tle tantas testemunhas, QUJ!l.t.as___ 
JJastem para descohrimcn to da verdaclc; com j.ant'{J--:_iue o -(1 ~·~ -~-~ ., 
seu numero não altere o caracter sum Q'~V~~f\a~ •11,,(1~ · 
proccssos(Aviso n. 0 :!1fc:)drlidc.lunh /~{~10)': -{ 

"~""" "' "'"· , ((~'t 
\ ;, f 
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ii." Finalment:', que. tle conformidade com a doutrina 
tlo Aviso 11." :w-l de t!) ue Julho de 18();), pMc qualquer 
pc-~oa, ~.iHtla u:lo spndo Athog:<~do ou Solidlador, pro-
th:·:ir '' •'"''''''' :IIJ;; iufracton·!> em Juizo. 

O 'í'"~ 1·o•nmunico a V. Ex. em r,·,pusta ao oficio 
•lt· :>n tio me;' lindo. 

!Jl·us G1wnle a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de Al
ltu!]lt,;'rf/UC. -- Sr. Presiuente da Província de Minas 
Gera e~. 

1\esolve dH Yid::c. •;ohn· os suhstahclrcimcntos das procurações, 
l'lliOintnrnlL•il••,·id<> por t:1cs aclos c in!clligcncia do· art. 108 , 
!lo ll·;~!iiiH'IIto dr Cutda:: qnantu :is intimat;ru•s 1lc ilrspachos 

jullil'iacs. 

2.' Secção.- Ministerio dos Ne[!ocios da Jus! iça.
Hio de J:,uciro em 1:1 d1· Janeiro de l87G. 

Illm. e Exm. St·.- Em ciTirio n." 380 de 16 de De
zembro ultimo rommnnieou V. Ex. que, de accôrdo 
com o parecer tio Prot:undor da Corôa, Sohet·ania e Fa
zenda Nacional, tiPra as sp;mintcs soluçõrs ás duvidas 
propostas wlo Tabellião do termo de Cametá ao respcc· 
tivo Juiz de Direito: 

L" Que os snb;;talJrlerimentos dns procuraçõos devem 
ser feitos nos livros de JlOla~, conforme se deduz nos 
n.o• 1 e 2 tlo art. \J~ do Hcgulamcnto approvat.lo pelo 
n,~creto n." ti'!:n de 2 de Setembro de !87'~; 

2." Que tlevem conl,~r a data da pro~uração, o nome 
elo Tabrllião, o lugar onde foi pJs~acla, e alguma res· 
trirção, que o constituído fJUI'ira fazer; 

3." Que os Tahrlliãcs sú percebem 500 réis pelos sub
st:llJelccimenlos, como é e:;prcs'o no n." õ. o do citado 
artigo; 

r~.a Qne pú1le sulJstalu:lEcer, por seu proprio punho, 
ou sónwn te com sua a~si.!!na luru, as procurações, quem 
tem rlireilo tle passai-as de um ou de outro motlo, ainda 
IJUando sejam e! las feitas por Tal,ellião; 
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::: f,llli' ;1:; i:li il11:11~1)('~ di' tlí•sp:I!'IIOS jl!ilir·i;~rs ;'1s p:1l'!c:·, 
'''''!" ;\ll\'n•:·:\I!I'S I' ]:l'~t('Ul':ldlll'i'S 11~11 l'::f;io COillj1l'l'iiCll
dii::::' ;:a di't'n:;i(i~t do :11!.. li}\, ']Ur' ,-. rcst: ido ús ci
L:<;C,r-~ n llill ilir:IÇ!i,•s. 

Ajil'l'O\:ifldll IIS 1'1 rn·;,hs de('iS:ll"', d<·<llil'O;) v. Ex., 
qna::to :'1 2.". ']111' o Sl!iJ-;I:tlH'I•·rin!l'llill d1'YI' conter, al<'·lll 
tio III.~:aJ·, data, e lil'lnl) do ol'iiri:ll pnldiro, lflli' lilllli'CI' 

p:;s•::~do a i'ro;·u,·;H.::Jo, o re:onm(• dn.-;fa, d1: Jllodo a dis
t.in:•;nil-:1 de qu:llqu,·r outra. o IJUC s1: o!Jtn:'t pniQ ml'n<;ão 
do,; Hllllii'S du-; onton~antr~; c oulorg:Hks, lim ou nc
!i'JI'io, pOti('l'f'S I''PI'Ci:I('S e restrit'UÍi'S. 

llf'n . .; G !I anil· a V. Ex.--· /Jio:Jo rrl/1/1 (;!lrolmnti de 
.!1/llll]lti'I'I)W!.-Sr. Pt'i''-idf'nil' ih Pro,·i·:ria de P:1r:·1. 

~~"'··f-\•r\-17\,:'\·i·'· 

N. 21.-GUEl\HA.- E.11 1:1 DE .1 \\r:mo m: 18i(l. 

llt'i'l~r:• l[l!f' o .Juiz flc llirf'ifn ilt'Yf' l'l'f':<idir ~.!unia rrYi:<lll':l d<· 
pn'i<'ITIII'ill :1 'ervir d<: At:dilor i'lll 11111 f'llll'''fllo fi,• ~:tll'na. 

Mini:-t,•rio rios Negot·ius da G1:e:Ta.-Hioiln.Janriro 
t'lll !::ll!e .Lineirn d1· -!Sili. 

111111. n E·\ln. ~~r. -Col!l tdli:·io 11." íi'l do l." de 
J)cz,•mllro ui ti1no suiJI::ellc'n Y. Ex. :'r con:;iderat;:lo 
di•Sfl' J\linisterio cúpia do <JIIC IIH: dirigiu o Juiz de 
Di1·eito d:1 2." vara cirel da co:JJ:1rca d1•ss:1 r:apit:d, n·
cl:tmando rontra o L1cto di: l1'!" sido cha1nado p:1r·:1 pre
sidir a Junta nwisora, c1n suhstilllil;:"io ao da 1." vara, 
que :~!legou pcranlr: essa Prl'sidencia, e foi alll'lldido, 
a('li:1r-sc ocrup:l'in con1o Auditor no cons'·ll!o dt• gunrra 
do Ti'lll:nll' CoriJncl Alcx:mdn· Aug-nslo d1: Frias Yiilar c 
de muitas pn1;as da gual'flil·:lo. ·· 

Em n•.;p<.>sta dcdaro a V. Ex. que, .i :'r lendo sido resol
vido por dircrsoq a\ isos que os tr;:lialhos do :llisla'lll'!lfo 
preferem a qn:11:."rrucr ouLrns, r,om n•;,:r•pt.·:lo :IJH'II<~S dos 
do .lnry, n:lo Jll'lli<' ~;1T conJiriii:IIIa a n•sol1ilj~" qu1: \'. Ex. 
fOJllOll, dt: julg:~r Jl'~·alllll'lllC' illqH'dilio til' flllll'l'iUilar na 
.lnnla revi.;ora o Juiz t!c Direito da 1." vai a, 'JUC e:-<tava 
seriin:!o tk ,\rHiilor ilf' Guc:T.r, e de l"<ill\O•::n:.,_p;+J'a-o-:.·~-·-· ~ ~ 
''l!h;;:ili!!l-o," J~1iz da::?.' nra. / · 'cr.t\ 0,, CAMA ·, 

llt•Hs Cu:rriJ,• a V. Ex.-/J-''f/111' !/r ··T'\~~'-PI·r- 1/1 
:c;idr•lli•• ,::J Pr'''- i1H·i:1 <1:: B:iltia. ;)'>:l 

~') 
.-."·0·P.P.:_F\·A·0·r C)--.. 



N. 22. -AGHICULTTTIL\, cmUIEP.CTO E OBH.AS 
PUBLICAS.-- E~[ !~i DE JANEIRO DE 1876. 

Approva a lotação tios carros abertos· tia em preza Calogeras & 
Krauss. 

N. L L a Secção.- Dircctoria das Ohras Pnhlic:;s.
.Ministcrio tlos Ncgocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- H.io ilr• Janeiro em H:> dr, Janeiro 
de ib76. 

Attendendo ao que rt'rJUercram Pantliá Calogr•r:ts c 
Carlos Krauss, emprez:trio-; da linha ile carris de ferro 
sob sua liscalisaçil.o, declaro a Vm., para seu cunbcei
mento c Llevidos ciTei tos, rrue approvo a lotação t.los carros 
abertos da mesma cmprez:t, nos quacs serão arlmittilos 
vinte passageiros asseulados. 

Deus Guarde a Vm.-Tiwnwz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Engenheiro ii~lc~al da cmprez:t Calogeras & 
Krauss. 

N. 23.-l\IAHINHA.--· Anso nE Hi llE JANEIRO DE 187tí. 

llr:clamquc tlcvem s~:r nx.clnidas tllls resp••r·livos corp:)S as praç.B 
<Jllt:, comlcmnadascm m:1is dr•. um [ll'lli'.CSSil, tiVt\rem de cum
prir penas <lc pristtu r:rllll lralr:llhu, p:Jr lcn1po fJllC rxcrda a 
seis annos. 

2." Serrão.- N. 127 .-Bio rlo .l:mciro.-i\Iinistorin 
rl11S Ne,!!"tH:ios rla Marinha em t:i rle .Janeiro rle l!:l7H. 

Illm. e E'í.lll. Sr.-Com o ol"licin n." 777 dt' 7 de Julho 
rle l87'l- lr:1llSlll illin-nw V. Ex. em orig·iJLal o l(lW llw 
tlirigiuo ColllmantLllllt' tio h:ll:tlltão naval, r:onsnltanrlo 
st~ o solilauo Pedro dt• Oli Yüir:t. rlllHir•Jnnado elll dons pro
r·f'ssostlistinr:tos ú ln·i,;ão romlrah:tlllo, sendo r•m ttm a 
quatro annos c em outro a rinro, devo ser C'i.cluido rlo 
liatalhiío 0111 qur~ se :lt'lta :t!isl-ido, on simpli'SilH'lllO do 
seu esl:tdo e I fedi v o. 

EIH rt•sposta dcl'la roa Y. E 'i.., dt! an:ôrr!o t'Ollt o sru 
parl'l er, qtw lrwlu rir• o;r•r r·un~t·r·utivo o r·umprinumlo 
d;ts duas pt~nas, e rlcsta ~orll' t•ir'vado a novr· annos o 
lt~nr p11 rir' Jlf'isiio. a que fni ~r·ntr•nt·iarlo o rr'fi'rido soldado, 
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deVI) rsl1• ser ex:duido do t"CSJII'I'livo ])alalllão, na ron for
midade ri:~ provisão de 21 de l'II:u·çn de i82U, que assim 
llt.l!lda pro1:eder para com as praças co!lilemnad:IS a mais 
de seis annos de prisão. 

Neste sentido expeilirú V. Ex. as convcnil•ntcs or
d1•ns, provi<lenciando Jl:lra f[lll) d'ora em diante sejam as 
praç,as assi lll "-Cilli)JlCÍadas SOI:COI'l'idas veto presidi O 0111le 
ti v r Tem di) c um pr ir a pena. 

Deus Guardo a V. Ex.-Luiz Jntonio Pereira Franco. 
-Sr. Ajudante G:•ncral rla Armada. 

N. 2í.-FAZENIJA.-E~r HiDEJA:"ElltoDEi87(i. 

A Circular de 13 do Outuhro tlr 1875 n:1o alterou as de 6 de J\laio 
rlc 1859 c 10 de .Junho de 18ü2. 

l\Iinistcrio dos Nt·g-oeios ela Fazenda.-Rio dn .Janniro 
etll Hi de .Janeiro de 18íli. 

O Barão de Cotegipc, Presidl)n te interino rlo Tribunal 
,!o Thesouro Na1:ional, d1•clara ao Sr. fnspector da Tlte
SOIII':Iria de F:IZI'!Hla da l'rovincia do Parú, 1~:11 l'l'!'JIOSla ao 
sru olli eio 11 ·" UO d c J 8 de Dez e tlll 1ro prux i mo passado, 
tJlW a Cirrular n." 2G de 2:1 de Outubro de 187!) em nada 
:dtcrou o que• foi de!i•rmin:11lo nas de 11." 10:> de (j de 
Ma i o de 18f)!l c n." 2iH dn 10 de Junho de i8G2; wm
prindo, portanto, fJUe ol)servc inteiramente :.ts dispo
sições wnlirlas nas refcriuas circu!<Jrcs. 

narnn de Cotegipe. 

N. 2:i.-FAZENDA.-g}l 17 DE JANEinO DE 187G. 

Sobre ccr!il!rw de cxercicio dns Juizes de Direito. 

1\Iinisterio dos Neg-ocios da Fazenda .-Rio de Janr,iro 
em 17 de .Janeiro de 187G. 

O Barão de Cotcgipl', Presidente interino rlo Tribunal 
du Tllrsonro Nacional, commtmil'a ao Sr. In~pector ela 



Thesouraria de Fazenda da Prrwinci~ dt~ üoyn que :ica 
appl'OVililO O ar,to, Clli\Sl'tlll:~ do Sr'll ollir'ÍO !l." 'f.'~ tli' 10 
dl' Nuvt~!lllii'Oil<~.llill\J [Jili\Í::íO !jn.'o, [WI" t[il:ll :l!iiidou 
:t:'t•itar, p:tra a!;u;IO .lo~ ICil!itlll:'ltL•h d:; .liiÍZ dt~ llirt~íl.o 
da 1." vara Lla COIIlal'l·a da rapil ti da !il:'~ll!a l'n;vinr·i:l, :t 
certidão dl' l'Xenkio [ll~,;:tda pl'lo Esrriv:lo do Jut y. 

CullHJll:llllO a Onlt•lll di· j() dt~ ~~~~Íi'lllill'Ü de u-;[)(j lliall

t!assc su!1sístir a pratica de t'X Í.'tir,•ttt-s:• p.: ra cs:;l' lirn a LL s
l:t ri os tlt's L'n•,;id r·H L:·~ da,; llt·l:' r:ü ~, s :l rt!.,tjtt:IB tu aos .I u 1 zcs 
Municipaes tlcs Ll'l'ltlo:; disL:IIl• s tl:t r:,pil.:tl, o di:;pu,;tu 
na Cil'I'ULtr n." ~~:l2 du :!I dt: .\:.(·I:;Lq dt: w:;:;, \lJi) obta a 

riLuh ordrtn qw· t<S .lui,~t·:; d,• Dirr•il. 1 po~,;:ttlt pt'il\:11' 11 
S"tl CXi:I'I"ÍiiÍO por PJCÍII d!' Cl'l'lid:lll p;!S:i.tda pt_'iiiS l'i'Spt'C
ti vos EstTÍ vãl's, em vn·s:'llt,i 1 dos pt oLucolu,; tl:t:.; awlit~ll
ri:tS, totlas as vezes lJite a Í6So não se uppuzer o l'r~;;idcnte 
da Helação do uistricto, como aconteceu no raso du <JUD 
~ll' trata. 

/lordo de Cotr'!fÍJII'. 

N. 2li. -- AGlUCULTUitA, CU?ill\IEH.ClO I~ OBilAS 
PUULICAS.-E1! 18 LJE .JA'<EIRO DE 187G. 

Os vcncitnc·Jtos dos Ett~·~ttltt•iros Fhc~·~s d~s c;nprt·z~s tle C8rris 
de ferro dr,sla cidade po;lem ser rceolhillos ao Tllcsouro Na
cional rm trimestres vrneitlos ou adiantados, conforme aprou-

ver ús mcsm~·; cmprez:ts. 

N. llú..l." Sc~cr:ão~-Din•rtoria 1Lis OIJras Pu1Jiieas.
l\1inisterio dos N"egocios da Agricullura, Commercio e 
Obr~s Publicas.- llio de Janeiro em 18 de Janeiro 
rle 187(i. 

O Presidente da Companhia ilc carris de l't)ITO soh a !is
calisação de Vrn., rcpn~s<•ntou, em rrr]twrinwnto de H 
do corrente mcz, contra a rt'gra estahl'lc•Litla por este 
JUinistcrio para o pac;anwnlo dos vencimentos quo Vm. 
pt~I'I'CiJC, por dt\'l'l'l'lll, SC,'.!UlltiO [1Cll~:t, ser l'\'I'OlliidOS aü 
't'ltesouro Nacio11al, em lriuH·~tre,; :11lianlatlu~ 
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Por oiTit:io circular rlt~ 31 1k .Julho do allll:J wo'"imu 
p 1s~ado, foi dedando, fjll:~ e's'''' Vl't!t:i m;•nlu-; po.l•;m SI'!' 
rcrolhidos ao mesmu Tlw-;uur·o p11r lrim:·strcs V<'lli'itlos 
ou adiant:11lus, conl'or:ne ;q,r••un·r ú Co:npan!Jia; euitt
prindo, poróm, fJlll' t•ss;' rt•colllinwnlo s:• f::ç:t, nn pri
nwiro caso att) o tlia ~i Llo print:•inl !HI'Z llo trilltl'~lrt~ s:·
gll in tn .. 

E não haven1lo razão p~ra sPr altl'l':td:t l'sla H11~1liila, a 
manlt)lllta, o qnc Ym. fará t:unslar an Pr•'sid:•nt•• ·h dita 
Comp:llllt ia. 

lkus (}u:utlt~ n V m.- Tlwma::: Jos,; Cocl!10 dt• .llml'idrt. 
-Sr. Engenlwiro l<'iscal da Cump:i!t!ti:l dl' S. Cliric~
torão. 

Emolumentos dcvitlos aos Tahclliães pcl:1s <'sl:rip!ura:;, <Jltaado :1s 
partes s:lo 1'11IH'r:ccnl:ldas jllll' [l!'n:·ur·arlnr. 

:2. a Serc..~ão.- ~linistct·io (l<:S NegO I' il) ·,~la J ll: L i~::!.~ !tio 
de Janeiro em tn du Janc iro du IH71i. 

Illm. c Exm. Sr.- Communicnu Y. Ec, e:n olllt:io 
u. o .17 de 20 do mez findo, ter-s1· co11!'onnado CO!Il a 
decisão, que deu o .Juiz de Direito 1!:1 coJnarl'a do hnlint, 
tlr•clarando qu11 pelas cst:riptnr:!S l:tvrari:ls no c:lrturio, 
quando as partes são reprcscntarl:ii; por prt;CIIi'ador, 
percebe o T;lbellião, além dosernolllmen 1o> do arl. !l7, 
s~ L 0

, 2. 0 c :3. 0 do llegimcnto de Custa:.:, a taxa do~ 'L", 
rel:Jtiva a cada procnração, que al[lll'llu serrcnluario 
transcrever no livro de nol:1s. 

O Governo Imperinl approva esta tlecisãn, :'t vista de 
seus funclamcn tos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Vl'lito Cavalcanti de Al
buquerque.- Sr. Prcsidcntt: da Pronaciado Hio Gralldl' 
dQ Norte. 
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N. 28. - JUSTII,::\. - E~I 21 DE J.\\EIRO DE 187li. 

Declara que a anncxação ele 'ol1icio de justiça por acto da Assem
bléa Provincial deve ser cxccutalia desde logo. 

2." Secção.- Ministerio dos Neg-odos da Justiça -
lHo de Janeiro em ~H tle Janeiro de 18íG. 

ll\m. e Exm. Sr.- Com oiTicio n.o G:J de H> de l\larço 
ultimo transmitlin V. Ex. cópia da representação de 
:Manoel Hygino de Annda c Silv:1 contra o facto de 
continuar Antonio Auguôto Pessoa na S('l'Vl'Btia vitalícia 
do officio dn Escrivão ;lo .Jury c execuções criminaes do 
termo Lia Granja, apezar tle ter sido aquclle oflicio 
anHxallo ao de Escrivão de Orphãos pela H.csolução Pro
vincial n. 0 1527 de :JO de Julho de 18í~L 

Sua l\lagcstade o Imperador, ouvida a Secção Lle Justiça 
do Conselho de E5tado, l\Ianlla declarar a V. Ex. que 
deve ser cxecut;JJa desde logo a mesma resolução pro
vincial, porqu:mto a pt:nnancncia (lo sencntuario na 
posse do nllic:io não tem lug:1r IID t·aso de ann("ClÇãn, mas 
sim no dt~ supprcssão nntltcrica, conforme o Aviso n." 8 
dl:l 12 de Janeiro Jc t8'i2, f{UC assign:da a llilTcreHça (}as 
Ll uas l1 ypo t licscs. 

Deus Guarde a V. Ex_. - Diogo Velho Cavalcanti de 
Albw]tterque.- Sr. Presidente da Província do Ceará.. 

N. 2~!.-FAZEi'HL\. -E-,I ~21 nE .JA\Elllo nE um;. 
Ne;;a \ll'<l\"iliiClll•' a lllll lt'.:llr'o ,.;,d:re illl['llslo t•rs o:tl. 

Ministerio 1los 1'\t•é;·ol'irlS da FaZL'll!la. -·- Hio de Janeiro 
em 'lll Jc J:lllciro til' Hlíli. 

O R1rão lll' CotPp:ipl', Prrsitll•nl!~ interino do Tribunal 
do Tllcsouro Narion:d, li'll!lo pnst•nlc o Aviso do l\linis
tcrio da Guerra tlc t:l 111' Novelllllro ultimo, ao qual 
acompanhou o reqt]('ri:nento r~111 que o Tenente Coronel 
Jo~é Luiz Lla Costa Juniur, Com mandante 1lo 2." corpo 
tle cavalbria 1le Goyaz, nwlam:1r:1 contra o ado pelo 
qual a Collecloriadacapital o incluíra Jiolanr;:lmt'!llo do 
imposto pe~soal, tlcdara ao Sr. lnspeclor da Tliesouraria 
de Fazenda ela Jni' ~w a Pro v Íll• ia q ur !Jt 111 procedeu a 



110 t;on:nil<o. 

l'l'f'erida Collccl,Jria slljeitn!lllo o rcclamant'~ :10 paga
mento tio imposto em questão, c nus cXf'l'l'it:ios alltc
riorrs ao de 187rJ-187(i, porqu:lllto, rm virtude do 
:irl. 1L 0 ~ 3. 0 do Hc:.;ulamento :llllli~XO ao Decreto de 28 
de Dt•zPmbro de HHi7 c mais disposições em vigor, sú 
gozarão da isenção desse imposto os OJlil'iaes do Exer
cito em clkctivo t•xercicio de corpos ::quartelado~, ~~ 
11ào os que, cotno o de que se lr<~tl, t•sl:lo t'lll serviço de 
guarnição c residl'ltl em stws t:asas; não devetulo, porém 
continuar a ser cobrado o reft~rido imposlo a t·ont:Jr do 
exert'IC'io corrente crn diaute por j~t pstar aiJolitlo pdo 
:1rl. 12 da Lei n." :wm dt) 2fl de OuLtil1ro tio aiJno 
pruximo lindo. 

Nega. 

Brt r do de Cotrgi]!l' . 

.:'·~!·\.:.'· i·"J!An,r-

arJ.- FAZENDA.- Ejt ::'2 DE J.\XEllliJ u:: IH7ti. 

provimento a u 111 rrcurso inlcrpo,.;lo tk dcch;tn da Th c
souraria tia Bahia, sobre· ela;;silka~ão d.c Jl~pcl. 

l\linislerio dos Negocios da Fazcnlla.-Hio de Janeiro 
em 22 de Jandro de 187ti. 

O Barão ele Cotrgipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, conuuuuic:1 ao Sr. lnspet:lor da 
Thcsouraria de Fawuda da Província da Bahia que o 
mesmo Tribuna I r e sol v cu não toma r conheci ruen to do 
recurso interposto pelo Conselheiro Manoel Pinto de 
Souza Dantas da decisão pela qual a Alfamlcga da dita 
Província c!Jssificára 110 art. 71H d:t Tarifa pulJlicada 
t'm 22 de 1\l:.tio de 18tirl, para pa,'!ar direitos, á razão rlc 
JGO réis, ~HO kilogrammas de p:tpd por elle su!Jmetlido 
a despacho como proprio para imprens:. ou typograplria, 
sujeito á t:ua de íO réis tio art. ~78 da cit~1LL! bri!'a; 
visto achar-~~c perempto o rt•fcrido recurso, o IJual, SI! [l
posto seja datado de 10 de l\Iarço de 187::?, c a dt'cbão, 
recorrida de 10 de AIJril anterior, sú fui aprESC!ltado a 
23 daquellc mez, data do requerimento em que se pediu 
ao lnspector da Alfanclcga llUD o encaminhasse ao Thc
souro. 

lJrmlo de Cotcg'ipc. 
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N. 31.--l~.\ZI~N!L\.-l~}[ ':H IJE J.\:\Ell\1) Dlê IRíü. 

N.·ga provi!:<n:tl<l a ll:n l'<'<'ill'"'l :n!1n~ 111\llln de tlir<'ihs c1:1 
d()hro) imp•1sta p :la Alf:tllll··~:l de P.~rita<nlJU<:o, rm Ulll;<les
paclio ll:;ípl\ICl p:tr-a t'ltlimlllto. 

l\linislerio dos Nt·:~·.~.·io;; da Faz:·n h.-· lLo •!e .l.titl'iro 
em 2'1- de Jancir•l dt• 1 ';/'il. 

O D1r:io .~,, C<ll.!'o:ip·. l':c<;it!<·nl<' ;,,lurino ,/q Trt· 
lmn:il do Tlu''<llll'll \:11:io•::il, ('<JIIIIIIIliLit:·t :111 S:·. llt~l·e··
t.or da Tllc::o11l'a' i:: de [<':m•nth d:1 ProYÍIII'ia de Per
Jtambn<·.o I[!IC o mc~:no Tri:mnal rc;;,[vea llt''.!:ll' pr·ovi
JnPnto :\0 rccur o inl<'i'llU't:• l<:lr Fcrn:mdes da í.}lSLl 
& C:' da dt·cis:lll[JI'Ia IJII:ll'a ~\lf:;nrlcga ti:~ ui la i'rovirwi:1 
os mult:\ra e111 din·itos dollla<los, pulo a!'ei'I'S::illiO dn 
IJI'SO encontrado na eonl'tTCIIt'i:t 1Li s:1hida d1: duz;•nlo.;; 
fados com papel para Pmlirulilo, I[W: m1<m:·ltnram a 
tl1 spaeho pela nota n." ~iO:i de 7 dr~ A·~·n,;to nlti mo, visto 
acll'lr-se a importanci:t UI mnlla, CJ'ln é Llo s:;');J'd), 
comprchcndida na :Jiç:,da Ll:Hllll'ila Alfanrleg~, c não 
poder ser :~r!mittirlo o recurso do revista, por não ter-se 
veri!icauo nenhuma das l1ypotheses em que é elle 
c a bi vel. 

TJariio de Cotrgipc. 

N. 32. ·- FAZE~lU.-E:u 2~ oE J.\'llmw DE l87ü. 

Dá provimento a um recurso sohre classi lieaç~o de livros im
pressos para a vcriflcaçao llc 1passagcns nos carros llenomin.allos 
lionds. 

1\Iinisterio dos Negocios da Fazcnrla.-Rio de Janeiro 
em 2~ Li c Janeiro ti e i8 7ü. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Tltesonru Nacional 
o recurso interposto pela Dirudoria da Companhia Feno
carril Flumincmn ü:1 det·is~'io dess:t Inspi':·toria dn '~ tle 
Dezembro ultimo, qtw cla,silii'Olt tn 1." p.il'li! dil art. 



71B da Tarih, para p.tgar a ta~a de tiOO n'•.is por kilo
gramma, os p: lW'nos livros, const1nle..; da amostra 
juuta ÍIIllJl't~s.sos par:1 vt•r:lit':iljill d:1o; p:1 ·s:l'"C:II:: 110~ S('ll . .; 

Ílonrls,' vinlostlo lbrr.• Jl!l v •p r i'l'dll''t'·~ Ville de /Ja/iia, t: 
submcltitltiS a d•. sp:~t I tu p:·la nol1 n." tií~i'~ tlc 18 t!c ~o
vemliro do amto ptsslllo, o Illt'S 110 Trilnt•J:tl n:-;olvém 
tlf'i'CI'ir o r::fcrido l't'I'Ul':t) u maruLtr cu:nlln•ht•ndnr na 
2." parln tLiqtwlk arti:l·:> os Íln::rt•s:..;us tlt: 'qu.· se lr:tl:l, 
a lim de pa~:tn:m a ta~ 1 d1• Ct'lll rl·is por kilo'-':l':lllllll:l, 
conforme j:\ procedeu I'Ssa AILmtlt•c;:t t:um os IJltí' furam 
impnrt:1dos da Amcrica Inglcza pch Cump:lllhia Feno
carril da Yilla Izal:cl. 

O que coiilllllllliro a V. S. para S"ll I'Oil!wri mcntu 1: 
lius convenientes. 

Deus Gu:mlc a V. S.-Bttl'llo de Cotegipc. -~;r. Con
sclllCiro ln.;pt~ctor da Alfantlt•ga do Hio de Janeiro. 

N. 33.- AGRICULTUHA, COJ)E\IEllCIO E OBRAS 
PUBLICAS. -Eoi 20 DI': JA:>~E!HO DE 187ü. 

Approva os planos e typo da cstitção terminal dit cstrad:t de ferro 
S. Paulo c Hio de Janeiro. 

Sua l\Iagcstade o Imperador, lia p!lr IJCrn Approvar, 
nos termos do~ 2." da clau~ula :J.' d:ts aunexas :.JO De
creto n." 5!l07 de 25 de Abril de 187/j,, os planos e typo 
da est~cão terminal da eslrJda de ferro S. Paulo e 
B.io de ianeiro, rubricados pelo Cttefe da !j,. • Directoria 
do J\!Iinistcrio da Agricultura, Commercio c Obras Pu
blicas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2;; de Janeiro de 1.876. 
~Thomaz José Coelho de Alml'ida. · · 
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N. 34.- JUSTIÇA.- E't2fi DE JA'<ElnO DE 187<i. 

Não pórle o Promotor Puhlico ;1dvogar ern causa crime, ainda que 
houvesse tomado o palrocinio dclla:tlllt's de exercer o cargo. 

2." Secção.- l\Iini~tcrio dos Nngodos da Justip.-Rio 
uc Janeiro em 2G de .Janeiro de 187li. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao of1ieio de 22llo mcz 
findo relativamente ú argui(ro !'cita no jornal Pedro 11, 
an Promotor Publico da comarca da Telha, CdsoFcrrdra 
Lima Venlc, declaro a V. Ex. que, comquanto atJUelle 
fuuccionario houvc.;;sc lanudo, antl!s lle sua nomeação, 
o palroc:inio de uma cms·t crime, não lhe era licito 
advog<1r nest:~ tlepois tle ~\CI:ilat· c exercer o respectivo 
cargo, visto Hão existir entre elle c os réos parentesco em 
grúo, que o o!Jrig-asst: a tldentlt:l-o\ conforme n dou
trina dos AYisos de 7:1 de Novembro Jci835 c n." 3:JO Lle 
:ll de Outubro de 18:)\J. 

Deus Guarde a V. Ex.- lJiogo Velho Caralcnnti de Al
bnqnerquc.- Sr. Prcsidt•n te da Provincia do Ceará. 

N. ;l:i. -- FAZENDA.- E\1 2() DE J.\ NElllO DE 1871i. 

Dccl:lra 'lua! o venr.imcnto <Jlll: compete a um cmprcgatlo da Thc
som·aria tla Bahia, rluralll.c o lclllpo <'Til IJUC serviu interina
mente o lugar de Collcctor. 

l\Iinisterio dos Ne!-(orios Lla Fazenda.- l\io de Janeiro 
em 2ü de Janeiro Lle 187/i. 

O B1rão de Cnlt•gipe, Presidente interino do Tribunal 
do Tllesouro Nacional, em deferimento [t reclamação 
foi ta pelo 3. a Est~ri[)tmario ua Thcsonraria Jc Fazenda 
da Provincict ela B dlia, Lropoldo Fernandes dos Santos 
Canahiba, na petição rcmrttida pela mesma Thesouraria 
com o officio n. o 13'1 de 20 tlc Dezembro ultimo, rontra 
a interpretaç.ão daLl:l por clla á ortlcm n. o 45 iln Hi de 
Abril do anno proximo lindo, declara no Sr. lrrspector 
daquclla Repartição qur, na fórmn dn citada ordem, 
1l!'Y<' sPr aboH~tcla ao l'l'r·hmantl', além rla pnrct'ntagcm 
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do lugar de Collcr:tor 1la cidade de Lcnçúes, llnranln o 
tempo em que exerceu interinamente, a fJUarta parte 
dos vencimento~ do seu cmpi·e:~o, isto r\ :rm;)OOO :mnnal
mcnte. 

N. 3G.- FAZE~DA.- EM 2fi DE .1.\'!Eil\0 DI: W71l. 

lntlica o morln tlt1 rt'tfllcrrr a rt•tniss;1o <h rlivitla JH'OVt'llÍt1Hie 
da arrematação de lotcc; de terrenos diamantinos n:1o cxplo
rarlos c do imposto de •la vras. 

l\Iinistcrio dos Ncg·o:·ios da F:1zcnda.- Hio tlt• J:mriro 
em 21i dr .Llneiro dt~ 1871i. 

111m. c Exm. Sr.- Em resposta ao seu nffit:io n." ~r~ 11<' 
H) tln Dc•zcmhro proximn lindo, ao qu:d :ll'olllp:mhou a 
rt•prcsrmtar;ão em q1w a C·11n:n·a l\Junicip;~l tl:1 ridadr• dt• 
Diam:mtina solicita a cxpedir:ão d:1s nr·ccss:tri:Js Prdens 
p1.ra ser posto em execução o art. I !I, § ü. o da L e i n. o 2!i10 
de 22 tlc Setembro ultimo, pelos qual'' foi o Governo 
autorizado para rnmittir a divida provr•nicnte, não sú da 
arrcmatac;ão de lotes til' tt•rn•no:; diam:llllinos H:io !'X pio
rado', mas tamhem do impu, to de lavr:ts t:llt que tiverem 
incorri1lo os arrc.ndaL1l'ius, fai,;rarloJ·es r• explol':ldnrcs de 
tacs terrrnos; tenho dt~ declarar a V. Ex., Jnl'a o fazer 
constar á referida Carnar:1 l\Iuniripal, que as IH~ssoas 
que sn quizerem utilisar tlaquelle favor dcvr•m rrr1uerer 
a allmlida remissão, provando no primeiro dos men
cionados casos, a existenri:~ tl:1 <IITCIIJat:H;ão dos lotes tle 
trorrenos diam:~ntinoSfaitula não lerem esSI'S lotes sido 
explorados, a importancia da divida, e o e"XI'l'r'icio a 
que pt:rtenecr; c no Sl'gunrlo raso, quP a divida provt'•rn 
do imposto de Iavr:1s n das rcsprctin,; multas, que os 
reclamantes são arrentlatarios, faiseadnre~, ou t•xp!ora
dorf'S dn t1·rrenos di:lllt:mtinos, <I impoilanria de snu dt'
liito, e o exercício a que pertenrcr: cnealllinharido 
suas petiçõr·s ao Thesouro, pt~lo intermr·rlio d;1 Tltrsou
raria de F:1zenda rom informação desta e do Inspertor 
Geral dos terrenos dia111antinos. 

Deus Guar1le a V. Ex.- /JanTo rir (;otroipe.-A' S. Ex. 
oSr. PrPsirlcnte da Provillt:iade Minas ncrat•s. 
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lntl• lrl'<' 11111 !'1'!'1!:·:;.1 itlir•; i'"'!" <k ti<Ti<ru <la J.H:JIJ<l<·~rt tlu !:i' 
dP Jall\')1'() ~~Pl!l'C': dp:,p:lt:\\(i d'' C.'~, i.\ il!JJ;l.~, dC' t·:,!l:lrll~l'i:l, t'llH

tt·l\\lti 1nrias d,' :1lgo~Ll(). 

l\linislnio <lns :{,~·!orios d:t F .. zen.l:t .-Hio tlc Janeiro 
elll '::..7 de J:mt•iro de l~r;n. 

Tendo sir]o prcsrnl1' ao Tril,u::al tlo Thesonro ~~:11·ional 
o ret·urso qui' ]{!'•,• Tr:n:\os Illll'ljill''Cram da di·ci;c;)o 
dcs,~a {nsprl'lorit tln H d<· J\lrilull.tlllll, qu<·nhri.:.:on-!lS a 
p:1.~~·ar th:·eitos em sl';:::r::do p•·la~ t':li\illirls t!l' l'oiJI:Ir
IITia, ('lli!SlaT\lCS da :IJ::<JSII':\ '1111) d1'\ u!Yo, Cl'llil'lliiO 

meias dt• :d!!odão, Yin1L!s tiL: ll;JJ::J,ur•co no vat•oi· :ill;•miio 
Nonterir1éo, c sullmel!itl;•s a d1 ~1:a1 Jw p1·la 11ola n." IEI!i':l 
li c;) de Março do anno Jl:\So'a lo. o llll':'lllO Trihun;d, 1'1'

sohPndo que as c:liXíJtl:a.' d1: que s:: tr:•Lt n:l<~ podem 
ser consitlcrat!::~ com" 1'11 Yt•lt11nos por lt:rcnt por si ,(,,; 
valor mnc:llllif, e Si'l'l'lll :q:plit':JYI'h :1 u.;os lidf:•ri'!ilt·.~ 
daq11!'lk ![lll' lflt•s t!l'l'iil!l OS J'('I'OHI'Ill.!'S, I'I'SO[\Cil in
deferir o rc1 urso, visl.11 <'SI'tl't~'ll as dit:1s r:1ixínlia~ l'lllll·
rm·hendi!hs IlO art. :\'2, p ll':::éT:I[ihll Ui!ÍCO, ll." ~.da:; 
dis[Hisiçucs p:clill•in:.rcs d:1 T:l!'ila. 

() que romnlutti:·o :1 Y. S. p::r,t :': u eolllil~ciiilC!;lo c 
fins !'OilVCilÍl'll(!'S. 

Deus Guarde a Y. S.-!JanTotleCotcuifll'.- S1·. Con
St'lllt'íro lnspccll:l' ll:: A!l"::ntil'"a tio Hio dt• .l:inriro. 

N. 38.-Fl\ZENDA.-EM 27 DEJ.\:\'Ell:ODI( 187G. 

Imlcfcrr nmi·c~urso s·•l•rc elas:;iíi<:~<.::·io d1• l•'>Ollr~s. suhillPltiilns 
:1 tlcst•al'lto 1111 ,\\l'aiHI():;·a du l~io de .Janeiro. 

l\Iinistcrio dnsNP~o,·iiiS<I:l Fazenda.- Hio dcJ:uwiro 
em ~7 de: Janeiro tl1: 1S71i. 

Trntlo sitlo indl'fl'l'irln l'l'ln Trihnn:tl do Tlwsnurn 
1\';:,·illll:d o rcnlr . .;o in!1 rp <to Jllll' ~;.,;ntwl lt·;:::i<h i,· L." 
ti:: tiPl'i<:o tleSSil Insp:Tiori.l tlu n dt• i\"11\Cll!hru HiiÍlilfl., 
qnc cl:lssilknll lla 2." pq·tc do art. !IH::' da T::ril';1. p:1r:• 
p:.W:I['(';II :1 l:tX:J d1• ~:~'d!() )•111' dl!zi:l, Yio;tn lDI'Cilllli·'Í'~ d.• 
~~ I'Pll{Íiill'll'llc: i11' ''";lij 1 ' i:n· ~JIP. 'I' ''.Ji;/ll<"lllll':•;.: 1'1\11 .. 



sL;nil's tl:ls ::mo,IJ':ls rp!l' !lerni\'O. 1 i:l!bs th• Lir;·rp<wl 
1111 1 :;por in•dt•z: Pwc•il. t' :o~dlln•:ll id:1s :1 dt·~!lilr·lio, twla 
11ol:1 ''·'' !;:uu dr• :'U d1· ~; ''~~~i lHo d:1 :tJ!nn p::s.qdo.Jomn 
s••JJdo mr·llOI'I'' r!1· íô ,-,·nl:il!•'ll'' s. ''· poil:11llo. t'oii.fll'l'
lli'n.litl:;s na l." p.11·t:· ,[;q:.t:·JI,: ;Jrli·!·o, para p:lr~·:ll'l'l!l a 
I:I'CI dt• \.lU! I rt~is l"l!' duzi:1; :1s~illl o f'll!illllltllit:u a V. ~. 
par:1 seu conhcciuwnlo c li11S ronvellii'IJte;;, 

Deus t;u:mlt• a Y. S.- llillt!o de Colt'fli]lt:.-~r. Con .. 
sr•lJJcito In~p·ctor tL! AILmtl• r::1 tlo Hio de J:ltll'iro. 

N. :l!J.-FAZE:'I'lH.-E:.I '27 n::J-.:>r:J;:onl\li'J/ü. 

Sú: c t!I'\"C r•roccdl'l' :w desp:u:IJO ad 1'1/lnrrm, l[ll~.llilll n:1o flll' pos
,,iycl a as."<'tn:·I!Jar;ão 1l.t llli'JTadori:t. 

Mini:";terio dos Nt".!·or·ios tla Fazenda.- llio ele J:uwii'O 
t'!ll 27 uc L1wiru de IH7(i. 

·:·r·ndo sitio nn·scnk :10 Tribnllal do Tilrso!!l'O N:t~:ionnl 
o rnrnrso inlÓrposto por C·: r/os llitrli:1n '""C." <1:1 dr·ei:;:I:l 
t!e,sa lHs;·r·t:luria d1~ 2::! dt• Ou! nlii'O d:~ 11171, qur~ os 
t,lJrig·olt a p:1ga1' direitos ad rillnrnn pela lli<TC:idod;,, 
rtmcLI!!LC \la a::Jnst:·a junl:~ sob 11." -:!, vinda d<~ :-~on~ 
liJampton ll') v:qJilr íngl:~z IJnljiW, csubmcttirL1a dc;;;p:1cho, 
fH'I:I JJOl:l u." :nti:J de G tio dito mr•z, como p:tl!niullo;; la
vr:luus roltl m:•s•:la tle St~ua, o mt•smo Trilnmal, ú vista 
d(l fJIW ddt•rmina não só o ;JJ'I. Hi, § G. 0

, das di,posiçiícs 
preliminares da Tal il'a , que manda procctl:?r a tal 
dl'spacho sólllcntc fJUando não fôr po.<sivel a asscmd!Ja
c:ão da mcrc:1dori:l, Jllas t:n~JlJcm do rpw rerommcnda a 
Ordr•m de ~;de J;ul('iro do :Jllrto p:J,osatlo e do qttt' dispiie 
a ultin1a parle do arl. i::? ua T:trifa: resolveu dar pro~ 
VÍIIlCIIIO ;JO l'l'f'Ul'SO, )l:Jl'a O fim de Sl'l' a !lli'J'Cadoria de 
que se traia classilirada 1:omo cassa lavrada com nJescla 
t!e sr lia, romprl'hendida no art. !'j;j() da mesma Tarifa. 

O que rmn ·nuuico a V. S. para :o cu ronlt~·ci 111eulo n 
li i!~ ro:1r:•:: i1·H: r•s. 

lkus (~n-,,,f,~ a Y. ~-~.--lJil.''tto di' Coll'íiJJe.-- Sr. Con
se!lll'iro !w;pector da c\lf:i!l:l,·~:t do :\í11 d1· .I:1Jtr'1rO. 
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N . .10.- FAZENDA.- EM 27 DE J\NEIRO DE 187(). 

Dá pruvimcul<) a nm rn1:urso sobre multa 1l<: 2 ~~ imposta pela 
Alfandegado Rio de Janeiro, por 1lilirn~nça para menos encon
trada em um despacho de cachilllb<h; de malicira. 

l\linisterio elos Ncg-ocios th Fazenda.- Rio Lle Janeiro 
em 27de Janeiro !lo 187ü. 

Tenuo sido presente ao Trilmnal1lo Thcsouro Nacional 
o recurso interposto por Stallz, Hotlt l\: C." da decisão 
uessa lnspectoria de i 1 U() .Junho ultimo, que ÍllljiÔZ-lhcs 
a multa de 2 ''/a pela ditrercnça para menos encontrada no 
uespacho de ;-;o grozas de cachimbos de maLlcira, \'Ínuas 
do HaVI'O n'l vapor inglcz Tenicrs, c submettidas a 1lcs
pacho pela nota n. o 2127 de :) do 1lito mez, o mesmo 
Tribunal: 

Consiucrando que a multa de 1 1/2 por cento, commi
naua no art. MtJ, ~ 2.", do Hegnlamento de 19 ue S1~tembro 
de ·18ü0, c elevada até !j "/na juizo uos Impectorcs elas 
Alfmuegas, scgunuo as circumstancias, é sú applicavel 
ao caso uc não conter a nota p;1ra o despacho touos, ou 
alguns elos requisitos c solemnida1les exigidas pt~lo art. 
{f7, § 2.", da Tarifa em vigor, para o calculo dos direitos, 
ou llc conter a esse respeito declarações vagas ; 

Considerando que, es,es requisitos c solemnitlallcs, 
quanto á materia sujeita, consistem na simpl<'S Llc
claraçãoda quantidaul', pnso oumPdida de caLla Yolume; 

Consid(~ranllo que, no caso ~de ditTerença superior a 
~:iO~OOO entre a quantidade, 1wso ou mcuitla verilicad.a 
na conferencia Llo despacho, c dcclaraua na nota, a multa 
com minada pelo art. 1IJ LI o Decreto n. o 4:~HO de 20 de 
Abril tle 18í0 é a ele direitos dobrados; 

Considerando que, na presença elrssas d isposiçõcs, as 
referidas multas, assentanuo em motivos diffenmtcs, são 
diversas entre si, tendo por fim a l." a correcção da 
incuria ou nesligencia com que possam ser processadas 
as notas para o Llesp1cho sem as declarações precisas 
para o seu exame, conferencia c L:alculo dos direitos; 
e a 2." a manutcnçiio da boa liscalisação das renuas pu
blicas c da moralidade dos despachos contra as tentativas 
de fraude, em prejuízo da Fazenda, por meio de Llecla
raçõcs falsas ; 

Considerando, finalmente, que, tendo por causa a 
multa, tle Ljue se recorre, a inex.actidão da not:.~, por 
haver dcclat·auo conter a caixa posta a uespael10 50 
grozas fie cacll imbos Llc m :11lcira, pesando hrn to HO ki lo-
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grammas, quando na conferrnei:1 d:~ snhitla se encon
traram !73, dando-se assim uma difff'l'Crtf:a de 33 
kilogTammas para mais, não cab~ ella no citado in·t. Mi5, 
~ 2.", do referido regulamento, m~1s no art. 19 do 
Decreto de 20 de Abril de 1870: 

Resolveu dar provimento ao recurso c mandar res· 
tituir a multa imposta. 

O que communico a Y. S. para ~eu conhcdmento e fins 
convenientes. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. Con· 
selheiro Inspector da AlfGndega elo Rio do Janeiro. 

N. M .. - F AZE!N'DA .-EM 28 DE JANr.mo tJE !876. 

Dá provimento a um recurso sobn1 classifieação de gravatas 
submettidas a despacho na Alfandrga do Rio de Janeiro. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 28 de Janeiro de 1876. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional 
o rerurso interposto pnr C a nJo.;o Irmãos & C. a da decisão 
dc>sa Jn,;pectoria de;{ de Maio ultimo quo mandou des
pachar ad vatorem a llltTcatloria, constante da amostra 
junta, vinda do H:>vre no vapor francez S .. Martin, 
c sutnneHida a despacho pela nota n. o 8868 de 17 de 
Abril do anno pas,ado, como grava las de seda sem molas, 
o mesmo Tribunal resolveu dar provimento ao recurso 
para o fim de St>r a referida mercadoria classificada no 
art. 7::28, parte :t.• da Tarifa. 

O que communico a V. S. para seu conhecimento e 
devidos effeitos. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.- Se. Con
selheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

DECISÕES DE 1876. 5 
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N. 42.- FAZENDA.- E~I 28 DE .JANEIRO DI~ 1876. 

Nega provimento a um rrrurso sobre apprehens.'io de 2\. caixas 
c.om cognac, f ri ta p<:l:c A lf~ntlcga da llahi:t. 

1\linisterio uos Negocios rl:1 Fawnrla.- Rio ue .Janeiro 
em 28 tle Janeiro de 18íli. 

O Ihrão de Coteg·ipe, Prcsidt•nle intl'rino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, cummunir:a ao SI'. Inspeclur da 
Thesouraria de fazenda d:1 Pruvincia da Bahia I)UC o 
mesmo Tribunal resolveu negar provimrnto ao recurso 
rcmcttillo com o sr•n otiieio n." Il:l rle 2.7 1le Outubro do 
anno proximo lindo, interposto por Charles lHs, npitão 
da barca ingleza l'..'d,wnlllrrhel't, da deeisão peta qual 
o Inspcetor lla AlfatHI1•ga da dita Província julgou vro
cedente a apprehensão de 2í caixa., com rog·nar, encon
tradas a bordo da referida !JH·c:1, sem I'Slarcrn manifes
tadas, nem declaradas na lista llo~ solJresalentes, visto 
caber a decisão recorrida na alçada daquella Alfandega. 

Barão de Cotegipe. 

N. 43.- FAZENDA.- E~r 28 DF. JANEIRO DE f876. 

Indefere um recurso sobre classificação de mercadoria, submet
tida a d~:spacho como ~uiagem na Alfandega d<) lHo de Janeiro. 

l\linisterio rlos Negol'ios da Fazenda.- Rio Llc Janeiro 
em28 de Janeiro de 1876. 

Tendo sitlo presente ao Tribunal 1lo Thc~ouro Nacional 
o recurso inlt~rposto por C:trlus Durilam ,'\:C." ria decisão 
dessa lnspeetori'l de 11 de l\llio ultimo, que clas~ilicou 
como brim de algodão lranç·ulo com a trama de linho 
CrÚ, SHjeilO á taxa de 7t0 réis por kilogramma, a mer• 
cadoria, constante tia a mostra junta, vinúa de Liverpool 
no vapor inglez Mnsketyne, e submettiLia a despacho, 
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prl:1 n'lt~ n. o W.241 de 1S d1• Alirilllo :mno pa:;sado, como 
anic~gl'lll, p:1ra pag:1r a l:1xa fie ~2:i0 r(~ls por !;ilovramma; 
o IIIP~lllo Tribun:d rcs,lln·u indeferir o rl'curso l' sus
tentJr a decisão d:·ss:1 lmp:•doria. 

O q!w communico a Y. S. p!ra "''u r·onl!e!:imcntn c 
fins conv1~nien 1 es. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotcgipe.- Sr. Con
selheiro Inspr•etor da Alfamlega do Hio de Janeiro. 

N. 4L--· FAzgNLJA.- E>t ~8 nE JANEmo nE :tH7G. 

Dá provimento a um recurco solire classificação de casimiras, 
sulimcttidas a ucspa!'ho 11:\ Alfandcga de Pern:unbuco. 

Ministrrio dns Ne.p·ocios da Fazrnd:1.- Rh tlr Janeiro 
em ~8 de Janeiro de I8iü. 

O Barão de Cotegipe, Prrsidente interino do Tribunal 
do TIH·sour·o Na,·ional, r·ommunira ao Sr. Jn;;p(•ctor da 
Tlicsoura ria d11 Faze11da da Provi ncia dr• l'i'l'lla mbur·o 
que o mesmo Tt ilmnal, t1~nolo pr1·sente o rur·tn'o ro
llll'ttido com o seu otlkio n. o ri de 7 dr l\bio ultimo, 
intl'rposto por Joaqutm l\lonteiro d:; Cruz da dt'ris5o 
pl'la (J11al a Alfandegada di la Província clas,illcúra rOillO 
ca~imira de lã singela com mesrla de algodão, suj1·ila á 
taxa de 2#000 o kilogramma, o Li•t·ido cuja aulo;;tra acom
)Janhou o refclido rewrso, por clle submPltido :1 rles
padJO, como" casimira ele lã dobrad:t, com mrs•·l:1 rle 
algodão», para pagar <I la\a UC JllÍill'ÍS, lll:li'C'ada Il:l :!. a 

parte do art. 118 da T:lrifa em vigor; rl'snlv,•n, trndo 
em vista o paren•r da commis.;;lo ro•llpetcnte da Alfan
dr•ga tlo Hio de JaJteiro, ela r provirrtPIILO ao recurso, p tra 
o fim de ser a ml'rcadoria c\as,ilirada como "ca~ituira 
dobrada de lã e algodão,,, e 'c cobrar por clb a mC'nl'io
nada taxa de mil réis com o a!J:Jtimcnto dP 10"/o· 

Barilo de Cotegipc. 
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N. MS.- FAZENDA.- E~t2i~ DF. .T.\NFH\0 DE 187G. 

Indica o modo 1le requerer a remissão <la divida proveniente da 
arrematação de lotes de terrenos diamantinos não explorados, 
e do imposto tlc lavras. 

Ministerio dos Negocias tla Fazenda.- Hio de Janeiro 
em 28 1le Janeiro tle 18ili. 

O Barão 1le Cotcgipr, Prc:'i,lrnte interino do Tribunal 
tlo Thesouro Naeional, ded:na ao Sr. lnspector da The
souraria de Fazenda da Provinda de Mina~ Grr;~rs, para 
sua i!tlellig-encia, e a lim de o fazer publico·, p:1ra 
conhecimento tios interessados, qt!C as pessoas qne qui
ZPrem :oc 1ttilizF do f.tvllr con1:e.li1lo pPio ~ G." do art. 
19 Lia L"i n. 0 :!li40 de :H 1le Sete111bro ultimo, relativa
llll'nle á remi.;~ão da divida fli'OVeniente da arr1~mat:1Çiio 
dP lotns de tPrrenos diantantinos u:lo explorados, c do 
impo.;to de l.1vra.;, em que tiverem incorrido os arrcn
datarios, faisca.lores e C"<plor:Hlorrs de t:tcs !crrcnos, 
deverão requ~'rcr a alllllliJa remissão, provando, no 
pr: rnei r o dos meneiona1lns easo-;, a PX i.;;tcnr: ia da a rre
matação de lnt,•s de terreno.~ di:trn:mtinos, não terem 
esses lotes ainda sido c·xplorallos, c a importancia da 
divida, e o cxerc;icio a qut• rwrten1:er; c no srgundo 
caso, que a clivida provém do imposto de lavras, e das 
respectivas multas, que~ os rPclamanles siTo arrencla
tarios, faiscar! ore~, e rxploradorrs ele' taes terreno:', qual 
n importancia da divida e o I'Xcrcicio a que pertencer; 
cncaminhanclo suas petiçõc~s :10 Thcsouro, pelo intrr
medio da Thesouraria com informaçõef\ desta e do In
speetor Geral dos terrenos 1liamantinos, 

nal'âO de Cotegipe. 

ldentic.'l á Thrsouraria da Bahi:t. 
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N. 46.-GUERRA.- En~ 28 DE JANEIRO DE 1876. 

Declara corno se deve proceder no caso de ter sido annullado por 
incompelencia de fôro o processo e julgamento de um soldado, 
que, por haver sido condcmnado pelo Jury a !2 annos de prisão 
com trabalho, foi exclui!! o do scrvi1;o do Exercito. 

Ministcrio dos Negocios da Guerra.-lUo do Janeiro 
em 28 de J aueiro de i87ti. 

lllm. u Exm. Sr.-Lnvei :1u alto rouh1~cimento du Sua 
1\l:lgcstade o Imperador o oOicio qun Y. Ex. nw diri.!.du 
em ~1 de .Jull1o do anno proximo lindo :;ob 11. 0 104, 
consu I t~ndo si de r c ~e r novamente indu ido no Exerci to, 
iniciallllo-se processo militar, o soldado Franci.,co Xa
vier dos Sanl os, C[ I !i' foi exclui do por ler si do collllemnado 
peloJury a 12 annos de pris;lo com trabalho, visto que o 
Tribunal da He!aç:Io annnllou o procc,so c julgamento, 
por incompct1·ncia de fúro; e o lllt>smo 1\uguslo Seuhor, 
por Sua Immediata e Imperial lksolução de Hl de 
Dezembro do dito anno, tomada sobre Consulta uo 
Con:elho Supremo Militar rle Justiça, Houve por bem 
Declarar, que, cessando a causa por que foi excluído do 
Exercito o referido sold:tdo, á vista úa nullidacle dores
pectivo proec;;so 1: juiQ·amcnto, voltou ellc ú condição de 
praça, c como tal tkn: r~~''Jionder a t·onsl·llio 1lr: inves
tigação e de guerra, instaurando-sD novo processo pelos 
crimes militares que tiver COllllllCltido, porquanto 
são diversas e indept%lentes as jurisdicçõcs civil e 
militar. 

Deus Guarde a V. Ex.-DuqttedeCaxias.--Sr. Pre~ 
siuente da Província elas Alagôas. 

N. 47.-GUERRA.-.EM 28 DE JANEIRO ng 1876. 

Declara como proceder-se .i substituição do netrgado de Policia 
na Junta reviso:·a. 

l\linisterio dos Nrgocios da Gu()rra.- lHo de Janeiro 
em 28 de Janeiro dri 187(). 

Illm. e Exm. Sr.-Emofficio n." 'lO de 22de Dezembro 
proximo findo, communica V. Ex. que, consultando o 
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Prcsidrntc rl:l .Tuntn revisora 1la comr~rca d~ Laguna, 
qual devcrin ser o seu pror·p,Jímrnto na hypothcs1~ de se 
achare:~' impedido~ o n,,lcgado de Policia do termo e seus 
supplentes, V. Ex. rcfiolvêra, de af'côrdo com o,; A.visos 
deste Ministerio de f7 dn Julho P 23 de Agosto ultnnos, 
re!atÍVIIS:Í substituição dos Subtlelcg[HJos nas Juntas pa
rochiaes, que r'm taes impetlimrntos devia ser convo
cado o Delegauo rlo termo vizinho (o do Tubarão), per
tencente á mt>sma comarca, e na falta deste os seus sup
p!cnLes. 

Declaro a V. Ex., em resposta ao r,itarlo otlicio, e para 
seu conhecimento c ouvidos clfeitos, que fica approvada 
a sua r c sol uç:lo. 

DPU!'o Guarde a V. Ex.-Duque de Caxias.-Sr. Presi
dente da Província de Santa Ca tharina. 

N-. !18.- AGRICULTURA, COMMERClO E OBRAS 
PUBLICAS.- E~l 2!) DE .JANEIRO DE 1876. 

Ao Presidente do !llaranh:1o approvan,ln a organização dope~
soal do serviço da ilra(iagem do porto da capital. 

3." Secção. N. 3. -1\linisterio dos Neg·ocios da Agriw 
cultura, Commercio e Obras Publicas.- Rio de Janéiro 
em 29 de Jmeiro de 1876. 

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para seu conhe
cimento e rlr,virlns. rffPit.os, que approvo a org:mização 
dada pelo Engenhetro Dm'clor da Hepartição encarre
gad:J da conscrvar;ão do porto ao pesso~l do serviço da 
drag·1gem que ullitnanvntP p·1SS'lll a Qer feito por :ld
ministnção, di~vendo ::rrn~·lli' p •:;sq:\1 tnr o~ Ycnr,imentos 
e ron~tar do lfle Sfl adia Pspedfic:Hio n·1 inclnsa l<1-

brlla confec:r:iona'l:t n:~ :-:et:l'l'!al'ia dr·ste iUi'IÍ:Ül'rio dü 
accônlo r:om o qtt:ulro nrovi.:;ori.unrmtr•. approvado 'pl)r 
V. Ex., quüacompanhon 0 Si'U oflkio de 28 rle IJezem
bro proxi mo nn elo. 

Deus Guanle a V. Ex.-- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da l 1rovincia do Maranhão. 
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Tabelht do pessoul do serviço da d•·agagem do 
por~o do Ma•·anhiio, cotn os vencimentos res• 
pect.ivo"• a <tn•· se ref"•••·c n Avi!'!o dcs~a da~a. 

-

VENCI ~lENTOS ftiENSAES. 

'- --~' 'J- ~~----- ~- --~-

PESSOAL. 

I Cada um. Total. 

i Admini~lrador .......... ........ 130(~000 
1 l\lachinista ............. O O I O I I I I 210~000 
i L o Foguista ........... 728000 ........ 
i 2. o Dito ............... 132~000 . ....... 
i Carvoeiro ..•.......... ........ t52h000 
1 1. o Conduetor .......... 72#000 ........ 
1 2. o Dito .......•....... nosooo o ••••••• 

2'1, Trabalhadores .......... 378000 8888000 
-----

Total. ........... ........ i:Mü,)OOO 

Obset•vnç<"ie,.., 

Nos vencimenlos do Administra(lor c l\lachinisLa está 
comprehendida a gratificação de 30SOOO para comedorias 
e bem assim a de 12~000 nos dos outros; excepto o 2. • 
Conductor. 

Directoria das Obras Publicas da Secretaria de Estado 
dos Negocios da Agricultura em 29 de Janeiro de 1876. 
-M. Buarque de .Macedo. 
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N. 49. -AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E~l 29 DE JANEIRO DE f8j6. 

Approva com deducções as contas da estrada de ferro S. Paulo 
e Rio de Janeiro, relativas ao semestL·ê findo ern 30 de Junho 
de 1875. 

N. 3. U Secção. - Directoria das Obras Publicas.
Ministerio tios Negocias da Agricultura, Commet·cio e 
Obras Publicas.-- !tio de Janeiro em 29 de Janeiro de 
1876. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo-se procedido nesta COrte 
ao exame e ajuste provisorio d~s contas de garanti:-~ de 
juros da Companhia da estrada de ferro S. Paulo e Rio 
de Janeiro, relativas ao semestr1~ findo em 30 de Junho 
do anuo passado, para rmholso da liança a que se obri
gou o Governo Imperial e:c-vi da clausula 8." das que 
acompanham o Decreto n.• n607 de 25 de Abl'il de 1874, 
resolvi approvar o balanço apresentado pela commissão 
encarregada da liquidação <las mesmas contas, de ac:;Or
do com as seguintes resoluções: 

L • Fica approvada a despeza de 250:000POOO prove
niente da indemnização paga ao concessional'io _pelos 
estudos preliminares e acquisição do privilegio; e bem 
assi rn a de õO:J 768000 originada do emprestimo contrà
hido pela Companhia em Londi'I·S; 

2." Fica entendido que a importaneia das 4.4M:i :1, ..,oes 
compradas pela C 1mpanhia ao empreiteiro 1\fl'atinho, 
será derluzida do custo das obras, figurando assim no 
balanço da garantia de juros por uma só vez; 

3. • Da oarle do capital garantido, correspondente á 
refel'i.la l1quidação, deduzir-~e-ha: 

I. A quantia de 160:002~000 paga pelos juros de 6 •;. 
ao anno do emprestimo contrahido em Londres, corres
pondrnte ao periodo do i. o de I aneiro a t. o de Outubro 
de i875. 

H. A de 53:334i!OOO correspondente ao resgate de üO 
bonds do mesmo emprestimo. 

O que tudo communico a V. Ex., declarando-lhe 
que, emquan to não ti ver I ugar a liquidação final e en
cerramento das contas depois de concluídas todas as 
~bras de construcção da estrada, deverão ser glosadas 
Igualmente das futuras liquidações as verbas de despe
zas semelhantes ás que aqui o foram; e bem assim que 
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a pnrte do capital garantido, Cl"preg:Hlo pela Compa
nhia até 31 de Junho ultimo, fica appruvatlo e lixado em 
6.~:.'0:384,S000; devendo-se encontr:1r na proxima li
quidação qualquer dilferença proveniente de excesso de 
juros indevidamente pago á mesma Companhia. 

Deus Guarde a V. Ex.-Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 50.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-EM 2!) DE JANI<:IRO DE 1876. 

Solicita a expedição de ordens para a observancia das regras es
tabelecidas pelo Aviso Circular de 12 de Janeiro deste anno, 
sobre o transporte gmtuito nos carros das Companhias de 
carris de ferro desta cidade. 

Circular n. o 2.-1." Secção.- Directoria das Obras 
Publicas.- Ministerio dos Ne.2;ocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publica s.-Rio de Janeiro em 29 de 
Janeiro de 1876. 

lllm. c Exm. Sr.- Tenho a honr;1 de transmittir a 
V. Ex., no retalho junto, o Aviso Circular datado de 
12 do corrente, dirigido aos Engenheiros Fi~caes das 
companhias e emprczas de carris de ferro desta cidade, 
regulando o transporte gratuito, que, nos carros das 
mesmas companhias e cmprezas, deve ser dado aos em
pregados e agentes da autoridade que, por motivo de 
serviço publico nelles embarcarem ; e rogo a V. Ex. 
que se digne de recommendar a observancia das regras 
estabelecidas no referido avi!:o. 

Outrosim, para o serviço da Secretaria de Estado a 
cargo de V. Ex., e das Repartiçõ~s, que lhe são subor
dinadas, remetto os passes constantes da relação annexa, 
a fim de serem distribuídos, e começarem a ter vigor 
do i. o de Fevereiro pro-x imo em diante. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.-A' S. Ex. o Sr ...... 

DICISÕES DE 1876. 6 
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N. !'it.-Il\JPERIO.- EM 29 DE JANEIRO DE 1876. 

Dá instrucções para os (CX:tm8s dos cantlid:t!os á matricula na.\ 
Escola d1: Mirws t!c Ouro Prrln. 

Sua 1\lagcstar\e o Imperatlol' lia por lwm que a t·cspeito 
dos candidatos ú m:llricula da Escola de Minas rle Ouro 
Preto, c dosc.•wuH·s r·xip·idos pelosarls. 7." e 8. 0 do Hr
gulamento anncxo ao ÜI'ITcto n." L02G de G de Novembro 
de 1.87~, se observem as ~n.~uint.es 

Instr·ucçc)c,... 

Art. 1." Oexnrnn flr que traia o al't. 7." do Regu
hllnento da Eseola dl' l\lina>, tem por fim vPritic:~r si as 
peswa:-:, que pretendem 'c.~rnir o curso da mesma Escola, 
possuem conheL:imcntus sufllcientrs de todas as ma terias 
sobre q Ut' deve V1·rsa r o 2." cx,1 me, is Lo é, o concurso 
para a matricula. 

Art. 2." o- candillatos :i matricula se ÍTISCI'I'VCrão du
ranw o rnez cl" FcvtTeiru na 2." Direetoria da Secretaria 
clt~ Est1do dos N •gocios do Iruperio, ou na S·)crt;taria da 
P1·esicl,·nc.ia de qu:dlJIII'l' das provin1·ias, cxceptuad~ a do 
R10 d1• J:.tneiro, onde pretc·ndercm fazer o tlitu exame. 

A iHsrripç:ln poderá, n:t auscneia do candidato, e!Te
ctuar-se por meio lle requerimento :1ssignado por elle ou 
por outrem em seu nom1~. 

Art. 3. o Tanto na Curte, como nas províncias onde 
appareccrem candidatos, as commis~ões para o exame 
serão nomea1bs no primeiro dia util tlc 1\larço, e com a 
maior brevidade cnrctar:io seus trabalhos. 

As provas serão prestadas e111 um cdi!icío publico, de· 
sianado na Côrte pelo Ministcrio do lrnpcrio c nas pro
víncia' pela' respt•elivas Presideneias. Ali i comparecerão 
os candidatos em dia e hora que a commissão nnnun
ci!lrá. 

Art. 4." A prova PSITipta vprsarú sobrP um ponto de 
aritlunl'tica, algehra ou geomctr·i<l, escolhido pela com
missão 11' entre os do programrna das ma terias exigidas 
para a matricula. 

Os candidatos terão lres horas para a composição e 
não poderão servir-se de livros nem de notas manus
criplas. 

Cada um uos rr.embros da commissão successivameute 
fiscalisará o trabalho. 
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Art. õ.• No dia srguinte ao da prova escripta come
çarão as prov~s ora~'', que durar:lo pelo menos tres 
quartos de hora p;Jra f'ada candidato. 

Os membros da eommis-;:lo intrrroc;arão os cantlit.latos 
sohre gent'r:llidat.les das di Yer.,:Js lll:J tr'rias. 

Art. 6. o As notas rrlaliv:1s á prova <,r;;l, compar·adas 
com a que tiver ohtido na prova eAcripta cada candidato, 
detl'rminarão sua arlrnissão ao 2." <'X:1me. 

Al'l. 7. o Organizcda a lista dos admissíveis, na fórma 
do nrl. 7. o ~ 2. o do regulnmcnto, sPrú, com ns provas 
esniptas, immcdiatamf'nle cnvia1la ao Ministerio do 
lmptTio, acompanhada da acla das se,sõcs de exames, 
das certidões ou justificnções de idade, c das oiJserv:.~ções 
que parecerem convenir,ntes. 

Art. 8. o O cnndidato que 'e adJar no primriro caso 
do~ 3. o do :n·t. 7." do fl'gulamenlo, entreg·arú, até ao 
ultimo dia util do mez de Junho, n:1 Córte á 2." Direc
toria da Secretaria de Estado dos Nt>gocios do lrnperio ou 
em Ouro Preto á Dirertoria da Escola, o certificado ou 
os ccr·tiflcados de suas a pprovaçõP~, a fim de ser incluído 
no numero dos admissíveis ao concurso. 

O que estiver comprellendido em qualquer dos outros 
casos previstos no citado paragrapllo. entregará á rrspe
ctiva eommissão Pxaminadora o titulo ou os títulos que 
lhe derPm o direito de ser dispens;:do de alguma parte 
do exame preparatorio. 

A commissão Hll'ncionará t~r's tilulos na lista a que 
se refere o artigoantccrdente, e a csla os juntará. 

Art. !}."Os candidatos :1ptos rwra entrarem no eon
ctm:o devt:'rão achar-se no dia 1. o de J11lho rw cidade do 
Rio de Janeiro ou na de Ouro Preto, ~~·gumlo a escolha 
daquella rias duas cid;l(les em rpte pretenderem fner o 
2. o rxame, escolha que será communicarl:l á commissão 
do i. o exame r e~plicada por esla na list:t que enviar. 

Al't. 10. O 2. o exame, presrl'ipto 110 art. 8. o do re
gula mcn to. se realizará nt'Sta Côrte em ed ificio designado 
pelo Ministerio do Imprrio, e em Ouro Preto na Eseola 
de 1\linas. 

A l'ommissão, que drve prorrrlt~r a r si e r'Xi\1111'. .'C com
porá dos trcs Professores da Esrola de 1\Iinas. O l\Iinistro 
do Impcrio uomearú com :Jnter.e!lf'ncia duas ou mais 
pc:.:soa:; que possam sul.Jsti tu ir a rJu:dquer t.lvquellcs 
Profc:;:sorcscm caso LlC r~lia 011 illlP''iiÍil!CIIlO. 

O trahalho por!~m das provas cscriplas do dilo exame 
será Hsr.:alisat.lo por comrnissões de tres pessoas convi
dadas para tal Jim pelo Director da Escola em Ouro 
Preto e pelo l\linisterio do lmperio na Côrte. 
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Art. H. As provas rscript:1~do 2. 0 ex:nne sr farão ao 
mesmo tempo na Côrte r, em Ouro Preto, observando-se 
a seguinte ordem: 

t.o de Julho.-Composição de mathcmaticas dasü ás 
i2 horas da manhã. 

2 de J u\ho.- Desenho de g1~ometria de se: ri pti v a 1las 
!) às :li horas <la manhã.-Calculo trigonometrico 1LI i 
i1s 2 da tarde. 

No primeiro dia. antrs rb hora fixada, eada eandiclatu, 
.-rue responder ú chamada, exhibirá o attesta1lo de que 
tratao regulamento no§ 2. 0 do arl. 7. 0 

Art. 12. A commissão examinHlora rscollleril, oito 
dias pelo menos antes 1la época marc~Hl:l no art. 9.", um 
ponto par a cada urna das provas csprdflc:Hbs no :1 r. i l ; 
de eada ponto p1·ep:11':1r:'t dous exi~lnplarc' fechado,; e 
lacrados, dos quaes um ficará guardado na Escol:J sob a 
responsahilidade do Director, e outro será enyiado ao 
1\Hnisterio do lmpcrio, a fim de serem entre~nes nppor
tunamente ás commissões de fi-;calit':lção com :•s listas 
,dos candi1btos aclmissivris ao eoncur::;o. 

Cada um dos pontos será aberto c !!do aos can1lillalos 
na occasião sómenteem que llüuver de começar o prazo 
para a composição. 

Art. 1.3. Os candidatos não poderão r a zer uso de I i v r o~ 
nem de notas, á <)xcepção de labn<1S de lo,<.;;Jri tlunos; 
munir-se-hão dos instrumentos indispcnsaveis pa1·a exe
cutarem o desenho de geometria drscriptiva; n rece
berão da commissão, que houver !le fiscalisar o trabalho, 
o papel necessario, rubricado pelo respectivo Presi
dente. 

Art. t.4. No lim de cada sessão as provas, ruuricad::~s 
Jlelos membros da commissão, que tiverem fiscalisado o 
traha\ho, serão fechadas e lacradas, para serem entregues 
as feitas em Ouro P1·eto ao Director da Escola, e as feitas 
na Côrte ao Ministro do Imperio, que as remetterá 
opportunamente á com missão examinadora. 

Art. U:i. As provas o r aes começarão em Ouro Preto 
aos 3 de Julho, c nesta Côrtc durante o mesmo mez em 
dia c hora que a commissão examinadora annunciará. 

Organizar-se-lia por ordem alphabetica uma relação 
doscandidatos, que suceessivamente devem ser r:hama
dos; cada um prestar;'' uma sú prova oral por dia; a du
ração de cada prova não excPller:'t a lres quartos de hora. 

Art. -16. As ma terias solm~ que devem versar as provas 
oraes, á cxcepção das linguas franccza, ingleza e allemã, 
serão repartidas entre os examinadores da maneira se-
guinte: · · 
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L o ex a m i nauor - A ri t!Jmctica, algrbra, geometria 
a na lytica ; 

2. o examinador- Geometria elementar c agrimen
sura, trigonometria, geometria descriptiva; 

3." examin;Hlor- Physica, chimica, zoologia e bota
nica. 

Art. i7. Para os exames das ditas línguas servirão os 
mesmos examinadores ou outras pessoas convidacbs pelo 
Mini~Lro do Imperio na Côrtc e pelo Diref'tor ila Escola 
em Ouro Preto. 

Estes exames consistirão: em uma traducção, feita 1le 
viva voz, de nm trecho de qualquer das obras adaptadas 
para o respectivo ensino no Im pcrial Collegio de Pedro 11, 
c em uma composição, escripta no prazo de uma hora 
perante a com missão, que dará o thema. 

Cada um dos candidatos declarará, dons dias antes de 
começarem as provas oracs, em Ouro Prelo ao Direclor 
da EsGola, ou 1w Côrte á 2." Directoria da Secretaria de 
Estado dos Negocias do Impcrio, si pretende fazer exame 
de franGez, inglrz ou allcmão. 

Art. 18. As notas serão cxprcssadns, relativamente a 
cada materia, por algDrismo.;; de-O a 20; a nota-O
em qua I quer dJs ma terias excluirá o candidato. 

Carla uma rlas notas obtidas pelos candidatos será 
multiplicada por um coefficien te, cujo valor préviamente 
se es tabelccerá. 

A cl~ssificação dos candidatos se fará segundo a somma 
dos productos das diversas notas rle cada candidato 
multipliGadas pelos re~pectivos coellicicntes. 

Art. 19. Terminadas as provas em Ouro Preto, os 
examinadores proeedcrão ao julgamento, c organizarão 
uma lista dos candirJatos com as compelen tcs notas, nos 
termos do artigo antecedente. 

Lavrada a acta das sessões de exames, e assignadas 
esta e a referida lista pelos examinadores, o Director ela 
Escola as recolherá com as provas escriptas e mais 
papeis, para serem presentes á commissão examinadora 
na Côrte. 

Art. 20. Terminadas as provas na Côrte, flroccder-sc
ha, do mesmo modo que em Ouro Preto, ao julgamento 
c á organização da lista dos candidatos; depois, á vista 
das duas listas, se organizará uma por ordem ele mere
cimento de todos os candidatos approvados, a fim de 
ser e~v.iada, com a acta que se lavrar c os demais J!~:;==--.-.. 
ao ..M1mstrodo lmpcrw. /"' c:P.t. o~ fiA A! ... 

Art. 21. Os nomes dos candidatos appro)lflêl{>~\~lth'dh J ' {9_, 
a ordem de sua classificação, até o numl)l'ó&t<.)~rminaclo -~ 

I ,<) 
(l ()· 
'\ ., 
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n~ confnrmi,i:,,Je 1lo :1rt. rl. 0 do re2ulamrnto, serã'l pro
rlam:Jdo.-; na ~:ll:t dos r'C!JIIr.~, P puhli,·:1do.-; no Diarin Of
ficial; e a r:tda um d<1'1lll'ili's c.,ndid:Jtos SL' entrcg1rá o 
certilil:ado •Ir que tr:t~:J os 1." dn art. t\." do m,;,;mo 
rnunlamento. 

O l\liniqt'O do lmperio •lcterminar:·,, nnte;; de come
çarem as provas oral's lln 2. o <''Cimc na Côrte, o numero 
de :~luu1nus qne a E.~col:~ admitlirá. 

Art. 22. O candidato fJUI' co;tiver em cirrumstancias 
Llesolicilar do GoVl'l"l\0 o ravur do art. s:4 do n:gula
mcnto, de1·crá. a•!ll's do::!." na!l!l' dirigir ao 1\iini,tPrio 
do Imprrio um rl'qn,•rimeHto aenmp:mhado de• do
cumentos que comproYem aqu,•llas circumstancia~. 

Palacio do Hio ile .l:Jneiro em 2!) de Janeiro de f87ü. 
- José Bento da Cunha e Figueiredo. 

Pr·o~•·an•n•n •In" 1nntct•in,. !;ó;Obt•e que devem 
ve•·• .... • os exames dns candidatos á matricula 
da I<:scola •lc 1\linnrs de Ouro Preto. 

ARITIBIETICA. 

Numeração de•'imal. 
Addição, subtracção, mul!iplic:~ção e llivi~ão dos nu-

meros inV·iroo;. 
Pr"prierlade;; e r~pplicação rla rlivi,ão. 
Numeros primos. l\l:ximo co1nmum divisor. 
DivisilnlirlarlP dos llllllliTO'. 

FracçCks ordirw ri:ls. Aller:Jções qur~ so!Trem quanrro 
se lhr' alteram n;; lrrmn~. 

Iletlnccão de uma fral'(;ãq ú su:t rxpre>s:io mais sim
plt•s. l{,:du.~ção rl 1s fr:~t·çõ:•s :10 mw;~no drnominador. 
Menor denominador <"O!Illlllllll que podem ter duas ou 
mais frarçõr•s. 

Op:•nções com :~s frarçõcs onlinarias. 
Nnmeros compl1·xos. Op:~r:IÇÕI'S com os numeros com

pl,•xos. 
FracÇõl~S dccimaes. Operaçõ·~s com as fracçõcs deci

maes. 
Conversão elas fracçõn s ord inarias em fracções deci

ffi:)CS. Fraeções periodícas simplrs e mixtas. Converter 
uma rlizima periodica em fracção onlinaria. 

Systema metrico decimal. Medidas lineares ou de 
comprimento, mNlirlas de superficie, de volume, de ca-
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pacidadc, ele peco, Cornp:1ração do antigo sycterna de 
pe.,os c medidas com o systl'!!l:J mi'Lrir·o ri<·r·.im:d. 

Quadrado e raiz fJIJadnrl:t dos numerus inteiros c das 
fraeções. 

CnlJo" raizcubica do;; IIU!flr.ros in lciros P das fracçõcs. 
Tlieoria das razões r• proporçües pnr di fl'f'rença: suas 

propriedades. 
Proporção por quocirntr, <' ~uas proprierl:iilrs. . 
Re)2:ras de tres, dn jur(ls, dt• d1•s,·onto, de I'O!D)l:111llla. 
Progressõ1•s por dilferença c sua~ propri<'lhdcs. 
Progressões por quot:icnte e suas propriedades. 
Logarithmos. Applicaçõr•s da tlteoria dos Jogarithmos. 

ALGEDTIA. 

Emprego das lrlras c dos signaes como meio de abre
viação e de gcncralizar;ão <lo r:tJt;lllo. CoctliciL'Iltn c cxpo
nentc. 

Termos semclhanles. Gr:io de cada termo. 
Tlteoria das qu:llliidaLies ne~ativas. 
Add ição, su blracção, 111 ulli plicação c di visão das quan

tidades algcbricas. 
Fracções algi•bricas. Maior divisor commum. 
Equações. Equações idcnticas, numericas c litteraes. 

Gráo das equações. 
Hesolução das l'quações rio 1." gráo de uma c duas 

incognitas, discussão das fúnnulas g1•rnes, resolução das 
equações de muitas incognitas. 

Extracção da raiz quadrada das quantidades algcbricas. 
Equações i ma[iinarias. 
Resolução das cr1uações do 2." grão de uma sú inco

gnita, 
Equações biquadradas. 
Questões de maximo e mínimo qnc podem ser resol

vidas com as equações do 2. 0 griw. 

GEOMETTII~ ELEMENTjD. 

Volume, área, linha, linha recl.a, linha quebrada, 
linha curva, surcrficic pl:ina, supr~rficic curva, cirl~um
ferenc ia, circulo, r a i o, di:! metro, a r r o, sr·ctor, scgmcu to, 
tangente c scccante. 

Angulos: angulos rectos, agudos, obtusos, vertical
mente oppostos, complementares, supplementares. Os 
angulos ccnlracs são proporcionacs aos arcos compre
hend idos entre seus lados. 

Perpendiculares e obliq uas. 
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!'ropri1·Ll:Jrle da pcrpen1l i cu lar a h a ixada do centro do 
~irculo .<o!Jre llllla corda. 

]';o Illf'Sino circulo, on em cit·culos iguacs, arcos iguaes 
tC·m cordas iguacs. 

Círculos, tangentes e~cccantes. 
Theoria das parallelas. 
Propriedades das para llelas no circulo. 
Triangulos: propriella<les dos triangulos; theoria de 

sua igu:lidade. 
l\fedida dos angulos i nscri pto~. 
Quadrilateros: propril'clades ilo parallelogrammo, <lo 

rectangulo, do quadrado, do rhombo, do trapesio. 
Polygonos convexos. Decompcsição dos polygonos em 

triangulos. 
L in h as proporcionacs • 
Figuras semelhantes. 
Condições da semelhança dos triangulos e dos poly· 

gonos. 
Relação entre os perímetros ele dous polygonos seme

lhantes. 
As circumferencias <los r.irculos são proporcionacs aos 

raios. 
Rel:11;ão entre a pcrpnnrlicular abaixada do vcrtice do 

angulo rccto de um triangulo rectangulo sobre a hypo
thenusa, os segmentos da hypothenusa, e os belos do an
gulo recto. 

As linhas proporcionaes eonsidendas no circulo. 
Medida d:Js árc:1s: mccl ida da área do reetangu lo, do 

parallelogrammo, do triangulo, do trapesio, de um po
lygono regular, do circulo. 

Relação das áreas <1c dous polygonos semelhantes e de 
dous círculos de raios di1Ierentcs. 

Plano e linh:1 recta. Duas rectas que se cortam deter
minam a posição de um plano. 

As rectas e os planos perpendiculares e oLliquos 
entre si. 

As rectas e planos parallelos. 
Polyedros convexos. Dividir os polyedros em pyra

mides triangulares. 
Avaliação da superficic lateral do prisma regular, do 

cylindro, da p!framide regnlar, c do cone reclo. 
Esphera: secções planas, grandes c pequenos círculos, 

po los, segmcn tos, zonas. 
Volumes: volume de p:uallelipipedo rectangulo e de 

um parallelipipedo qualquer. 
Volume do prisma, do cylindro, da pyramide e do cone. 
A'rea e volume da csphera. 
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AGRIME,.,SUTIA. 

N O(.ões p;eracs. 
Medi1la de uma base com a cadeia. 
L1:vantamento de pl:mla com o motro. 
])e,;cripção e uso do grapltómctro, do esquadro de agri• 

mcnsor, da prancheta. 
Levantamento de planta com o graphómetro, wm o 

esquadro, com a pranrheta. 
Lev:mtaml'nlo úo polygono lopographiL:o, pontos prin~ 

cipae,;, detalhes. , 
Caso em que o terreno é limilaúo por uma linha 

rnrva. 
Drseripção e nso da liussola <le agrimr,nsor. 
Problemas que se podem n:sol ver no terreno JlOr meio 

<los instrumentos preeedentes. 
l\Iclhodo f!Ue se deve seguir para transportar um plano 

p~ra o papel. 

TTIIGOl\'OMETI\IA HECTILINE.\. 

Ohjccto 1la trigonometria. Definição das linhas trip;o
nonwtrieas. 

:Marcha progr·r,ssiva das linhas trigonometricas. 
Hl'la1:ão entre as linhas lrigonometrieas ~!e um arco 

qu:dfJIWl'. 
Conh rwenilo os senos, os cosr,nos, as tangentes de dous 

arcos, determinnr o seno, o coseno, a tangente da som ma 
ou da differenca elos mesmos arcos. 

Conhecendo. as linhas trigonomett·icas de um arco, de
terminar as linhas trigonometricas da metade do mesmo 
arro. 

Construcção c uso (las Lahoas trigonometricas. 
Resolução dos tri:mgulos reclangulos. 
Hcsolução elos tri:mgulos obliquangulos. 

GEOMETRI.\ ANALYTICA DE DUAS DUIENSÕE!I. 

Del<~rminnção da posição de um ponto por snns dis
tancias a duas rcctas lixas. 

Systemn de coordenadas rectilineas, de coordenadas 
polares. 

Transformação das coordenadas.- Deslocamento da 
origr,m, mu1lança de elirecção elos eixos.-Formulas 
gr,raes. Applicações a casos particularr,11, 
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Equação da linha recta.-Toda a equação do L" gráo 
representa uma linha reda.- Fúnnas particulares da 
equação de uma rccta. 

Questões relativas :í intersecção de duas rectas, ao an
gulo e á bissectriz llo angulo de duas reclas. 

Equação ela circumfercncia de circulo em coordena
das rcctangularcs.-Condições para que uma equação 
represente uma circumfercncia em coordenadas re
ctangulares.- As mesmas questões no caso de coorde
nadas ohliquas.-Equação da tangente, da normal. 

Equação da circumfercncia em coordenadas polares. 
Discussão da equação geral elo 2." gr:ío com duas va

riaveis. 
Grncro ellipse. -Genero hyperholc.-Gcnri·o p 1ra

IJO!a. 
Determinação das coordenarias de centro; equação 

geral dos uiamctros.-Diamt:Lros conjug·ados.-Eixos.
Determ i nação das asymptotas. 

Equação da ellipse c da hypcrbole referidas a seu 
centro c ~cus eixos, da nara!Jola rcreriúa a se'u eixo e~~ 
tangente llo verticc. -

Propriedades da ellipsc c da hypcrbolc.-Fót'os e di
rcctrizcs.- Equação lia tangente c da normai.-Suh
normal.- Propriedades da normal em um ponto da 
curva em relaç:io ao angulo formado pelos dons raios 
vec toros dcs.sL~ ponto. -Diametros .-Cordas supplcmen
tarcs.-Diamctros conjugados. 

Propr ieclallcs da paralwla.- Fúco e ui rcc triz.- Equa
ções da tangente n da normal em um ponto da para bola. 
-Traçar na paraiJOla uma tangente por um ponto cx
terior.-Equação geral da tangente parallela a uma recta 
dadn .-A tangente em um ponto da para bola é bissectriz 
do angulo formado pelo raio vector e pela parallela tra
çada por esse ponto ao eixo da para!Jola.-Diametros. 

GEOMF.TRIA DESCRIPTIV A. 

Theoremas c problemas relativos :is projcqões de um 
ponto, de uma linha. 

Traços de um plano :-ohrc~ o pbno de projccção. 
Traços de um plano dctcJ'IIIÍB~Hlo por certas condi

ções: por cJuas rectas concorrentes ou parallelas, cujas 
projecçõcs são dadas ; por um ponto e uma recta; por 
tres pontos não em linha recta. 

Determinação Llos traços de um plano : parallelo a 
uma rect:t e passando por outra; parallelo a um plano 
e pass:mi.lo por um ponto: perpen<licular a uma recta 
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e p~~sando por um ponto; pcrpcnrlicular a um plano e 
pas,andopor uma rPcta. 

Dctcrminaçfio da intcrscrção de dous pbnos, de um 
plano c uma linha r"rta em diversas ronllições. 

Traçar por um ponto rbllo unu ]'(~cta que encontre 
du:~s rcetas não situadas no mesmo plano. 

Determina r a distancia de dons pontos dar los por suas 
projecçõcs, de um ponto a um plano, entre dous planos 
p:~rallclos, de uma recta a um plano parallelo, de duas 
rcctas parallelas claclas em projecções. 

Construir a perpendicular commum a duas rectas não 
situadas no mesmo plano; determinar o comprimento 
dessa perpendicular. 

Construir o an.r.;ulo formarlo por rlua~ rcctas tbdas 
em projccçiio, c as prnjerçõcs rb lii,;scrtriz desse anglllo. 

Construir o anguln de 11111a rccta c um plano. 
Dctrrminar;ão do ang·ulo plano corrr~spondcntc ao 

clirrlro formado por tlous planos darlos por seus traços. 
Conslrnir :1s projecções de uma recta que passa por 

um ponto e faz angulos rbdos com os planos de pro
jccçãd. 

Construir as projccçõcs llc um an.r.;ulo triedro deter
minado por suas trcs faces, por seus tres angulostlierlros, 
por duas faces c pelo ~ngulo diedro por elbs formado, 
por uma faec e pelos dou> dieuros adj:Jecnlcs, por duas 
faces c pelo angulo rlictlro opposto, por dous angulos 
diedros c uma tias faus opposbs a cssps angulos. 

Construir a intersecção de lllll pulyedro por um plano, 
porum:1 recta ;dcdous polycdros entre si. 

Pll YS!t:A. 

Gravidade.-Movimento uniforme, movimr·nto uni
formemente variado, vc!.oeitbrle, ;,cccleração. Compo
sição elas forças. 

Dircr·ção c intcnsidarlc rla gravidade; peso. 
Leis tla qurda dos corpos 110 vácuo ; verificação destas 

leis: machina de Atwood, appo:rclho do general Morin. 
Pendulo simples. Lei do isoc!Jr0nismo das pequenas 

oscillações. 
Balança. Condições de justeza e de sensibilidade de 

uma balança. Methoclo das pesadas duplas. 
Hydrostatica. -Principio da transmissão das pressões 

em um liquido. 
Condições de equilihrio ele um liquido pesado. Pressão 

exercida por um liquido pesado no fundo e nas paredes 
de um vaso. 
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Condições de equilihrio dos liquitlos sobrepostos, dos 
IirJuiLlos encerrados em vasos que se communicam. 

P~çnsa hydrauliL:f!. 
Principio Lle Arcllimedes. Vcrilicaç:Io experimen

tal. 
Peso especifico.- Determinação dos pesos especificas 

dos solidos e dos liquidas por meio da b:1lança hyllros
tatica, do arcúmctro c do frasco. Arcometro centesimal 
de Gay-Lussac. 

Gazes.-Peso do ar c dos gazes.-Condições de equi
líbrio dos gazes .-Pressão a tmosphcriea. 

Barometro de bacia, barometro de Fortin, baromctro 
de Gay-Lussac, barometros metallicos. Medida das nl
turas por meio do barometro. 

Lei de .Mariotle. l\Ianomctros. 
Applieação <lo principio de Archimcdes aos gazes ae

rostatos. 
l\lachinas pneumaticas. Siphão. 
Bombas :bomba de mão, bomba calcante, bomba de 

incendio, bombas aspirantes c ca\cantes. 
Calor.- Thennonwtros, sua construeção, seu uso. 

Prirtcipaes <'S~a\as thcrmometricas empregadas. 
Dilatações lineares, cu bicas. Coeflicientes de dilatação. 

:Medida da dilatação elos sol idos. 
Dilatação dos líquidos; dilatação apparente, dilatação 

absoluta.-l\ledida da dilatacão absoluta elo mercurio. 
Thermometro de peso .-l\laximo de dens\<lade da agu a; 
demonstração experimcn tal. 

Dilatação dos gaws sob prrs~ão constante. Leis ele Gay
Lussac c de Davy .-IlcJJsitlatles tlo.s gazes em relação ao 
ar, do ar em rebção ú agua. 

Hcducção d:Js observações bnrometricas á tempera
tura 0°. 

Mudanças de estaclo dos corpos.-Lcis da fusão c da 
solidificação. Calor latente ele fusão, sua determinação 
quanto ao gelo. 

Leis da clmllição. Cair, r latente de vaporização; sua 
medida. 

Medida da força c las ti c a dos vapores no vácuo. Va
pores saturados, vapores não saturados. 

Medida da tensão do vapor d'agua em diversas tem
peraturas. 

Hygrometria. -Estado hygromctrieo. Medida do es
tado hygrometrico. Hygrometro de cabello. hygromc
tro de condensacão. 

Calores espcci"licos. -1\lcditla dos calores específicos. 
1\lf"tho(lo d~s mistma~. 



Meteorologia.- Variações do estado l1ygromelrico. 
Orvalho, nevoeiros, nuvens, chuva, neve. 

Acustica.-Som. Vclocitl:tde do som no5 di1Tercntes 
meios. Qualidades do som; altura, intensidade, timbre. 

Determinação da altura de um som; ~creia acustica. 
Reflexão do som, écos. 
Intervallos musicaes, escala.· 
Leis das vilJraçõcs do ar nos tubos sonoros; leis das 

harmonicas. 
Vibração das cordas. Leis das vibrações transversas. 
Optica.-Propagação da luz. Hypothese das ondula· 

çõcs. lntensidarl<•s relativas das fontes luminosas. Pho
Lometros de Foucault, ue Humford, de \Vh:lClstone. 

Leis ua reflexão da luz. FI) r 111ação das i magtms pelo~ 
espelhos plano:;, pelos cs:pclllos c'phcricos coneavos e 
convexos. Fóco principal, fúco Lle um ponto situauo na 
eixo principal, eixos secunllarios. 

Leis da refracção da luz. Angulo limite, reflexão 
total. PlH•nomeno da espelhagem. 

Hefracção atravóz de um prisma. Lentes convergen
tes; fóco principal, fócos conjugados. Centro optieo. 

Determinação das imagens formadas pelas lentes con
verguntes e divergentes. Posição, grandeza Llestas ima
gens segundo a situação do o!Jjccto luminoso. 

Decomposição c rccomposiçiTo ch luz branca. 
Instrumentos <l<~ opl ic;i: m itToscopio simples, mieros· 

copio composto, oculo astronomit;o, oculo terrestre, 
oculo de Galileu, tcle,copios dt~ Gregory, dP Newton, de 
Foucault. Formação das imaguns nestes diversos ins
trumentos. 

Electricidade.- Elcctrieidadc estatica. DesenYolvi
mento da electricidade pelo attrito. llypotllesc das uuas 
clectricidades. 

Leis d;ts a llracçõcs c repulsõcs clcctr ica8. Distribuição. 
da elcctricidade sourc os corpos contluctores. Potler 
das pontas. Perda da clc;~tricidadc. 

Electricida<lc por influencia. Eleclroscopios. Elc
ctrophoro. Mach1na elcctriea ordinaria de HamsLlen. 

Principio d:~ condensação. Condensador com la mina. 
de vidro. Botclha de Leydu. E!Ieitos produzillos pela 
passagem da clectr·icidade. 

ElectriciLlade atmospherica. Rcl:tmpagos, trovão, 
raio. Para-raios. 

Electrieidade dynamica. Expcrient·ias de GJlvani c de 
Volta. Pilha de Volta. Pilhas de tlous liquillos separado:;. 

Elfeitos chimicos, physit:os r~ pliy iologicos das cor
rentes. Galvanoplastia. 



IJECISÜES 

Magnetismo. lmans naturaes c arlilidat's. Acçues re
ciprocas dos polos Jc dous imans. 

Attracções e repulsões magncticas. 
Distribuição do uwgnetismo nos imans. Acção tla ler r a 

sobre um iman. 
Bussolas de inclinação c de declinação. Processo Je 

imantação. 
Electra-magnetismo - Arçiio <I e uma corrnn te solm~ 

uma agulha imantada. Experiencia de OErsted , lei 
d'Ampcre. Aeçõcs das rorrt·nlt•s sobre outras correntes. 

Solenoitle. SimelhallC'a en1rn um i mau e um solenoide. 
Desenvolvimento tlo 'magnetismo vor meio das cor

rentes. 
Electro-imans. Not;õessoiJI·e os system::tsuc tl'kgrapho 

em uso. 
Corrcn tes de inrlucção. Correntes volta ico-eleet ric:1~. 

Co1-ren tes magne to-clectricas. Machina r.! c l\ uhmkorll. 

Cllll\I!C.\, 

Corpos simples. Co1·pos compostos. 
Acirlos, bases, sáes. Leis rias proporções m ulli plas; 

equivalentes. 
Leis Gay-Lussac rclativ;Js á combinação dos gncs. 
MelalloiL!es. Metaes. 
Notacõcs chimieas. 
Oxygenio c hydrogenio, preparaçCies c proprictl:uleR. 
Agua; composição: procesç;o,; Lle aualysc c Li<~ ~ynlhcst•. 
Azoto; preparação e propriedades. 
Ar atrnospherico, sua eompo.-;ição. 
Protoxyrlo de azoto, !Jio\ydo de azoto c acido azotico, 

preparaçCies, propricdad<'s t~ nsos. 
Ammonia; preparaçüo c proprieLlallrs. 
Arsenico, acido arscnioso, achlo arsenico; vreparações 

c propriedades. 
Phosphoro; prcparac;ão, propriedades c emprego. 
Acilio phosphorico; prcpa ração c proprictlades. 
Hyrlrogenios phusplwrados; preparações e proprie-

dades. 
Enxofre; ex tracçi!o, proprictlades, usos. 
Acillo sulfuroso, acido sulfurico, acido sulphyLlriro ; 

preparações, propriecbdcs c usos. 
Chloro; pn·par:1ção; propricdatles e usos. 
Acid.o hypochloroso, a c ido chlorico, acido chlorhy · 

drico; preparações e propr ied.ades. 
Bromo e iodo; extracção, propriedades. 
Fluor, acid.o llunrhydrico; preparação, uso. 
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Carbono c suas propriedades. 
Oxytlo de carbono, acido carbonico, hytlrogcnio pro

tocarhonado, hytlrogcnio !Jicarbonatlo; preparações e 
propriedades. 

Silicio e IJOro; preparações. 
Acido silicico e suas proiJ"'icdades. 
A1:ido borico; cxtracção, propriedades e uso. 
Divisão \IC metalloides em grupos, determinada pela 

analogia d<ts combinações fonnauas pelos termos de cada 
grupo. 

BOTAl'íiCA. 

Elementos anatomicos 11ue constituem os vegctaes; 
ccllulas, vasos, trach(~as. 

Estr·uctura e fonn~u:ão elo~ caules das tlicotylcdoncas, 
nas monocotyledoneas c nas acotyledone:1s. 

Estructura e funrções das raizes; parte activa da raiz. 
Estructura a11atomir:a 1: funcções physiologicas das 

folh:::s. Disposição das folhas no caule. 
H.ehen to, sua Jomposição, sua situação. 
Descripção dos dificreutes involucros que constituem 

uma llor. 
Fccundaç:ro; or·ganização c estructura das sementes. 
Organização do fructo. 
Germinação. 

ZOOLOCI.\. 

Noções :'.cerca da constituição elementar dos tecidos. 
Dige;;tão: tlescripção do apparelho digestivo no 

homem; suas modilicaçõcs na scrie animal; theoria 
da digestão. 

Cit·culação: apparelho circulatorio do homem; suas 
modificações na serie animal; estu1lo do sangue. 

Respiração: tlescripção tlo apparelho rcspiratorio nos 
mammifcros, nas aves, nos peixes, nos insectos; pheno
menos mecanieos e chimicos da respiração. 

Orgãos de locomoção no homem: dcscripção do esque
leto, dos musculos e outros orgãos activos da locomoção. 

Dcseripção do systcma nervoso no homem. 
Orgãos do taeto, do paladar, do olfacto, da vista e da 

audição. 
Noções summarias úeerca da reproLlurção. 
Divisão Llo reino animal em ramos, em classes e em 

ordens; caracteres geraes Jistinctivos. 

~~ 
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Dá instrucções para o (provimento dos lugares do magistcrio" 
da Escola de Minas de Ouro Preto. 

Sua l\lagestadc o Impcraclor· I-Ia por IJcm que para o 
provimento dos lugares de Profe,:sores, de aJjunto e Je 
repetidores preparatlores da Escola de l\linas de Ouro 
Preto se observem as segu in tcs 

lns~rucç<'ics. 

Art. 1. o Para ser admittido ao concurso Lle rrualquer 
dos lugares de Professor <' do de adjunto da Escola de 
l\linas é necessario que o candidato seja cidadão lJrazi· 
loiro, esteja no gózo dos direitos ri vis c polilir·os,e tenha 
uiploma de Eugcnlldro de minas p:tssado pela mesma 
Escola, ou de Engt,nlleiro civil pel:1s C'\tin!'LIS EscoL1s 
l\lilitar c Central, ou dr' Engl~lllil'iro civil ou d1~ min:1s 
pela Escola Polyledulic:l, ou tinaimcnte de Engenheiro 
civil ou de minas obtido em escola cstr~ng·r~ira, com 
tanto que pelo Mini~tcrio do lmpcrio Sl'ja dceL1r<Hio 
equivalente aos snpramcnCÍ'ill:ic!os. 

Para provar estas condiçõr•s o cawlid:~to vi>rcsr•nt:~rú 
certidão de idade, follw corrida no lllg:>r em que residir, 
c seu diploma ou a publica-fúrma di~StP, justilicando a 
impossibilidade de apresPn!ar o ori,~;inal. 

Art. 2. o Dos candidatos a qu~llqucr dos lu,o:ares tlü rc
petidor-prcpa raLior exigem-si! a;; mcs1n as condi çücs, sal \'O 
quanto ao documcn to sr-ien tifico, que poder:'! ser liUal
quer dos especificados no artigo ~mleccdente ou um 
diploma de B:1charel em sciencias pl1ysicas. 

Art. 3. o Pela Secretaria do Imperio se :1nnunci:n·:'t o 
prazo para a inscripção, o qual sed de trcs a seis llli'ZI~s, 
c igualmente o lugar em que se eHectuarú oconcur~u. 

Si houver mais de uma vaga, guanlar-'ie·lla o inler
vallo de trinta dias Jleln menos entre o cncerrallll'lllo de 
uma c o de outra insrripção, a ti m de que para cada 'aga 
se estabeleça um concurso especial. 

Art. 4. o Dentro do pr:1zo marcado para a inscripção 
os requerimentos dos r a nd ida tos serão entregues, com os 
documentos de que tr:1t.1 o art. 1. o e con1 qu:1Po:qucr 
outros, n:1 2." Dircctoria da Sl'crct:Jria de EsL1do dos Nc
gocios do Imperio ;e o re;:pcctiYo Director, ou quem su~s 
vezes fizer, verificando que estilo rom os precisos l'f'fJUi· 
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sitos, escreverá logo no alto de c:~da um o dia e a hora em 
que o receber. 

Findo o prazo, organizar-se-ha uma relação dos can
didatos segundo as datas de aprnsentação dos requeri
mentos, para ser r-om e~tes enviada opportunamentc á 
com missão julgadora. 

Art. 5." Os concursos scr1'1o julgados por uma com
missão composta dos tres Professores tia Escola de Minas 
e de um ou mais Lentes da Escola Folytechnica ou das 
Faculdades de Medicina. 

Na falta de um ou clous dos Profnssores da Escola de 
l\linas o Governo nomeará pessoas habilitadas para os 
substituírem. 

A commissão elegerá d'entrc seus mcm!Jros quem a 
presida. 

Art. 6." Encerrada a inscripção c nomeadas as pessoas 
que devem fazer parte ela commissão julgadora, o Mi
nistro do Imperio determinar:'! o dia em tJUU tluvem co
meçar :1s provas. 

Art. 7." As provas do concurso par a I ug·ar d n Professor 
ou d~ adjunto serão lrt•s: escripta, oralt: pr:'iti,·a; para 
lugar de repetidor, duas: escripla e pratica. 

O ponto ou os pontos de C;H\a prova sl'rão r:ommun10 a 
todos os candidatos, o tirados á sorte pdo Lo inscripto, 
ou, no caso do art. 12, pelo I. o dt: cada 1 urma. 

Art. 8."Aprovae,;cripta Vl'rsarásolJrc umdospont.os 
que a commissão houver organizado no mrsmo dia anLPs 
da hora lixada para começo da prova. T:ws pontos n~lo 
excederão a 20 e a!Jr:m,r;cr:lo todas as ma lt•rias do t•nsi no 
corrcsponcl()nle :\ c:IUL'Íra nu lugar ngo. 

Para prova dr UH'canica e gt'OIIH~tria an:dytit~:l po
der-se-ha addicionar á qur,.c:Lão tlworic;t um proillellla 
concernente a esl:ts ma terias. 

Os canclitlatos tc:r:lo o espaço de quatro l10ras para a 
composição, a t]Ualsl'rú rsr~ripta t'lll uma st'l L1r't) do p:1pcl; 
e não poderão consultar livros ne111 notas. O papul p:1ra 
a prova ser-lhes-ha dado na oceasi:lo. 

Os memhrostl~ commiss:1o jul!.;adora tlsralisarão o tr·a
Lalho da maneira que l'nlre si cuml>inarent. 

Art. U." Cada prova escripta serú datada e as;;ign:tda 
por seu autor, o rullricada, 110 verso de Lod:1s as folhas, 
pelos demais concurrentt·~ e pelo Prcsidt•Htt~ do aclo: si 
houver um só cantlidato, a l'r'SJH'ci.Íia pruv:t, tlt·pois do 
dataLia e assignada por t•llo, st•rú rnhrirada no 1 t·rso tlr: 
todas as folhas pela commissão julg·adora. --~ 

Fechada cada uma das composições em env~lã- C A --- ' 

crado, no qual o autor escrever:t o 1/jou ~-~W'i\'ú\JH lfiM,4,f 
DECISÕES DE :1876. R · \. \~ ·' 
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dos canditlatos c úos membros da commiss}o a 1 uhrica, 
serão todas as provas convenientemente guadaclas. 

Terminado este trahalho, a .commissão cxtrahirá do 
programnn do ensino correspondente ao lugar vago, ex~ 
cluitla a materia a que pertenc~r o ponto sorteado para 
a prova cscripla, os pontos para a prova oral, em nu~ 
mero não superior a ';!O: e Hurcará a hora em que dous 
dias depois se fará esta prova. 

Art. tO. A prova oral consistirá em uma lição, que 
durará hora e meia, em pulJiico. 

Para as provas oraes relativas á cafleira tle mec:mica 
e construeção c ao luq-ar Lle adjunto se concederão a 
cada candidato duas htlns de preparo antes da lição; 
para as relativas á cadeira de mineralo::;ia e geologia, 
c ú Lle exploração das minas e metallurgia, o tempo 
t.lo preparo será de Ires horas c aos c:Jmlid:üos serão 
prestados os apparelhos, rcactivos, fossei~, minrraes e 
mais objectos indispensa v eis par a as cxperiencias ou 
demonstrações que ll1es paret~er util cxhihir. 

Art. H. A' hora marcada seráehamauo o 1. 0 doscan~ 
didatos na onlem da inscripção, licantlo os outros e_m 
uma s;da reservada, e tirarú ponto; este será commu
nieado hora e meia depois no ';:!.o candidato, c assim por 
diante. 

Cada concurrentc, a quem fór communicado o ponto, 
irá para a ~ala c1estinaLla ao preparo da lição, a lim de 
ser chamado quando I h e chegar a vez. 

Nenhum ouvirú a exposição dos que o precederem, 
e desde a hora mencionada a nenhum se pcrmittirá 
fall:lr com qualquer pe,;~oa. 

Art. 12. Si, em conscquencia do numero dos can~ 
didatos, não se pllilerem concluir no mesmo dia as 
provas oracs, dividir-se-hão aqucllcs em tantas turmas 
quantas forem ncccssa rias. 

A divisão se fará por sorte no 1. 0 dia das ditas provas, 
e para call:l turma se c;;colherão pontos, excluído pelo 
menos o que já tiver sa!tido. 

Art. 13. A prova pratica constará: 
§ l. o Quanto á cadeira de mineralogia c geologia, á 

qual está reunido o curso tle piJysica c de chimica geral: 
Da determinação espt~c i H c a de seis fosseis, quatro 

rochas c quatro mineraes, para o que se concederão 
~ hot'as; Jc uma experirncia tlc physiea e tres prepa
rações da chimica dos meta !lo ides, em li horas. 

§ 2. o Quanto á cadeira de exploração das minas c mc
tallurgia : 

Da analyse<lUalitativa c rJuantitativa de um minél"io, 
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para a qual os candidatos lerão~ horas; da trt!s prepara
ções da chimica dos nwlacs, e da analyse qualitativa de 
uma mistura de dous sáes, para o que !'C concederão 
(i horas. 

~ 3." Quanto;\ ratleira ele nwcanica c consl1·ucção: 
De um calculo trigonometrico ou resolUI:ãu de uma 

equação lranscentlente, ou de qualquer outro calculo 
correspondente a questões praticas; para o t[UC terão os 
canJidatos 2 horas. 

~ 4. o Quanto ao lugar lle adjunto: 
De um Jest!nho tlc geometria dt•scriptiva ou de suas 

a ppl ieações, qUI~ se r á executa do em !f IJOras. 
§ 5. o Quanto ao lugar Jc repetiJor-prep,lrador de 

physica e chimit:a : 
De uma cxpcricncia de phy5ica, que comprehentler~t a 

verilicação de uma rla:J leis da physica ou a rletl'rminaçào 
de uma propriedade physica, e que os c a nd iuiltos farào no 
prazo de 4 horas; de duas preparações de chimica, e da 
analyse qu;1litativa de uma mistura tle dous sáes que 
contenham o mesmo aciJo : para isso se wncederão 
4 horas. 

~ 6. • Quanto no lugar de repetidor-prepar:Hlor Jc mi
neralogia e g-eologia : 

Da delcnninação especifica de quatro fossds, clous mi
neraes c tluas rochas, para a qual os candidatos terão 4 
horas, servindo-se do m:1~·arico no tr:dJallw relativo 
ás rochas c aos mineraes; rla medida dos :1ngulos de um 
crystal por· meio tlo goniómetro tle reflexão, para o que 
se concederão 2 IJOras. 

Art. H. No 2." dia util t!erois d:1 prova oral, com
parecerão os candidatos ás 10 horas da manhã para a 
prova pr·atica. 

Antt'S se reunirá a commissão a fim de escolher os 
pontos respectivos, os quaes não serão menos de (i nem 
mais de i:?. 

Nos casos de duas provas prati~as a 2." se fará no tlia 
imrnetliato áquellc em que licar conclui da a i.", c com 
o mesmo pt·ocesso. -

E quando não se puuer realizar caua prova em um 
sú dia em .~onscquencia Jo numero Jos candidatos, di
vidir-se-hão estes em turmas conforme o disposto no 
art. 12. 

A commissão julgadora inspeccionará o tra1Jall10 c o 
ordenará pela melhor fórma. 

Art. :15. No t. o Jia util dPpois da prova pratica se 
procederá publicamente, peh1s 10 horas Ja manhã, á lei
tura da prova esrripta. 
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c~ula candidato lerá a sua prova sob a inspcc1;ão do 
que se lhe seguir na ordem tla inscripç::io, e o ultimo sob 
a tlo primeiro; quando houver só um, o Pl'esitlente de
signará qualquer dos membros da com missão para acom
panhar a leitura. 

Terminada esta, a commissão encerrar-se-ha para o 
julgamento. 

Art. 16. Ojulgamentoconstarárlerluasvotações: a 
1. • terá por lim declarat· si catla candidato está ou não 
habilitado, o que se verificará por maioria absoluta de 
espheras brancas ou pretas Plll relação a cada canLliLlato 
pela ordem da inscripção; a ':l.• servirá para a classilicação 
por ordem de merecimento dos considerados h3bilitados, 
o que se verificará por ceLlulas. 

Si para algum dos lugares tia list:1, que deve conter 
tantos nomes quantos forem os candidatos eonsideratlos 
habilitatlos, nem um destr•s obtiver a maioria ab~oluta 
dos votos, se procederá a novo escrutínio; e si appare
cerem tlous nowes mais votados, mas sem a maioria ab
soluta, súmen L e em relação a estes correrá o escrutínio. 

Votará lambem o l're~idenle tio acto. 
No caso de um só candidato uma só será a vot.1ção. 
Art. 17. Si algum roncurren te fór at:omnJCttit!o dn 

molestia que o inhilia ou de comparecer ou de passar 
por qualquer prova depois dr: r'Jll"l'tada, potlerá jus ti li!: ar 
o seu impedimento per'<tntu a commissio julgadora, 
a qual, si reconiH~CI'r que o motivo é legitimo, esp:1çará 
o acto até oito tlias, ou, no caso tle haYer um só can
tlitlato, aintla por maior prazo. 

Art. 1.8. Em livro proprio se lavnrão actas, flUe 
serão cscriptas por um dus men11Jros da connnissão c 
assignatlas por todos, no lim do trabalho tle cada dia 
ou 110 srguinte, com eS[WCifil'ação de lorlas as ocrur~ 
rencias: t!Ppois Jo julgamento a t·umm issão enviará 
ao Ministro Ll0 lmp:Tio as provas escriptas, acompa
nhadas das mesnlilS act:1s e mais p:1pds p:·rtencentes 
aos candidatos; e pudrrá fazer a respeito destes, das 
suas provas e do resultallo do concurso as observa
ções que lhe pl!'eceretn necessarias. 

Art. 10. Si não apparecer candidato ou não forem 
julgados habilitados os que houverem concorriLlo, o 
.Ministro Llo Imperio matlllará aiJrir nova ínscripção; 
e si segunda vez se der qualquer daquelles casos, o 
Governo porlcrá m:1ndar npetir os prazos para a ins
cripção, ou nomPar quem e.,teja nas contlições do 
;Jft. i." ou do 2. ", conforme o lugar va~·o. 

Sendo preciso, (J (;ovrTilrJ nomeará logo quem 
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preencha o lugar, ató que este seja definitivamente 
proviJo. 

Art. 20. Os repctidorns-prcparadorcs poderão ser 
llemittidos em qualquer tempo. 

Aos dous primeiros nomeados depois destas Instruc
ções será permiti ido sr'gu i r o curso da Escola de .Minas 
c fazer os rcspt'ctivos exames, para alt·~nçarPm o titulo 
que a rilesrna Escola ronfcre ; niio gozarão porém das 
vantagens do art. 2;) do rcgnlarncntb. 

Palacio do Rio de Janeiro em :u tlc Janeiro de l871i. 
- José Bento da Cunha e Figueiredo. 

N. G3.- FAZENDA.- Ent 31 DE JA:'IEIHO DE i87G. 

As habilitações para a prrcrpç:lo Ílo mrio ~olclo tle Ofiieiaes ria 
Armada !levem S<~r intrnl<tdao; perante a Auditoria tlc Marinha. 

1\linisterio dos Negocios tb Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 31 de Janeiro de 1.87G. 

O Barão tleCotPgipe, Presidente interino uo Tribunal 
do Thesonro Nacional, devolve incluso ao Sr. lnspcctor 
da Thcsouraria tlc Fazenda da ProYineia elo Espírito 
Santo o processo df) l1abilitação, que ;Jcomp:llllwu o seu 
oJJit:io n.• 2 de 10 do mcz rotTI'Iltc, proiluzila por 
D. Amalia Augusta Nobre tlc Figucirô:1 Netto, para a 
percepção do meio soldo de seu fallecido marido oCa
pitão de Mar c Guerra reformado João Paulo da Costa 
Netto, visto não se poder :1dmittir a mesma habilitação 
por ter sido intenti1tla 110 Juizo dos Feitos da Fazenda 
quando o dcvêra ser per:mtc a Auditoria de 1\Iarinha, 
conforme dispõe o art. H n. • 3 do Decreto n. o :lü07 de 
to de Fevereiro de 1.8tiG; cumprindo, portanto, que seja 
intimada aquella viuva pua promover nova ltabilitação 
perante o Juizo competente, c se suspenda o alJono do 
referido meio soldo que está percebcmlo. 

JJarilo de Cotegipc. 
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N. ~:ií.- FAZ~NDA.- E~! :J DE FEVEI\Ell\0 DE 187G. 

Nega provimento ao recurso in tcrposto pelo L ° CoJ1[erente João 
Carlos de Paiva da dccis:1o d:Í Alfandeg-a de S:Íntos, que obri· 
gou-o a indemnizar a Fazenda Nacional rios direitos tlc menos 
cohrados em dons despachos. 

l\linisterio dos Nc!!or-ios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 3 de Fevereiro clt) 18iG. 

O Barão (]C Cotcgipe, PrcsiLlente interino do Tribunal 
<lo Tllcsouro Nacional, communica ao Sr. lnspertor da 
Tflrsouraria de Fazenda da Província de S. Paulo que o 
mesmo Tribunal resolveu não dar provimento ao recurso 
i u tt'rposto pelo l." Conferente ua Alf~muega do Maranhão 
.João Carlo~ (]C Paiva, hoje aposentado, ua decisão pela 
qual o ln,pcctor cb Alf:mL!ega de Santos, a que estivera 
aLhliclo, obrigou-o a indemnizar a Fazenda Nacional da 
quantia de GS$:>00, pronniente de direitos de menos 
<:obrados, segundo ellc proprio verificou depois de 
s:thida a mcrcaLloria, em dons despachos, que conferiu, 
d:t c<1sa Au.~J;usto Lcnba 1.\: C.", visto estar a decisão recor
rida de conformidade com o disposto no art. l2G, 
n."' 1 e !t elo Re0:ulamento :lllnexo ao Decreto n." 26~7 de 
19 de Setembro ue l8GO, tr~nrlo-se uado esse facto uuica
men te por culpa do recorrente, e por não proceder as 
ai legações que: apresl'nta p~ra justificai-o: ficando-lhe 
entretanto, snlvo o dir·cito de haver directamcnte da 
parte, se assim lhe convier, a mencionada quantia, como 
faculta a p:trte final da disposição ~. • do supracitado 
artigo. 

Barão de Cotegipe. 

N. m5. -FAZENDA.- EM 3 DE n:vtmEmo nE 1876. 

D:i provimento a um rccnrso interposto dr, decisão da Alfandega 
tle Pcrnarnhuco, que cla'isiflcára como" linha para costura>• a 
mercadoria suhrnettida a ,Jcspacho corno« fio para sapateiro. " 

l\linisterio dos Ne;.\'OGÍo' da Fazenda.- Rio de Jan·~íro 
em 3 de Fevereiro de 18iG. 

O Barão de Cotegipc, Presidente interino do Tribunal 
rio Thesouro Narional, r m11nunica ao Sr. lnsprct.or tl:t 
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Thesouraria tlc Fazenda da Província de Pernambuco 
que o mesmo Tribunal, tendo presente o rrcnrso remei
tido com o seu officio n. o 50 tle 21 de Jnlho ultimo, 
interposto por Parente Viallna l\: c. a da decis:Io pela 
qual a Alfamlega tla dita Provinr~ia dassi'icára como 
«linha para costura», da taxa tle fi(JO réis o kilogramma, 
na fórma da 2. • parte elo art. lit>7 da Tarifa em vigor, a 
mercadoria por cllcs submettida a despacho pr•Ia nota 
n." 4H do L" rle Ju11ho do anno proximo lindo, como 
«fio para sapáteiro», da taxa de i80 rt'~is, marcaria na 3.• 
parte do citado artigo: resolveu dar provirr.:ento ao 
referido recurso, visto ser com efrcito a mercadoria em 
questão « llo para sapateiro», sujeito a~esta ultima taxa. 

Bariio de Coteg1]Je. 

N. !iô.-GUEllHA.-E,I 3 llE FE\EREinO DE l87(i. 

Snhrc a imposição de mullas a propric!arios dc 1~ngrnhos, •JUP- rc·· 
cusaram dar rsclareeimentos Ú('.,~rca dos rnnraclorPs dos mPsmos 
engenhos. 

l\finistcrio.rlos Negocios da GuPt'I'a .- Hio dr• Janeiro 
em 3 de Fcrereiro de 187G. 

lllm. c Exm.Sr.-Inteirarlo rle rJuan'o expõn V. Ex. 
no seu o!ficio n." 407 de 13 de Dnzcrn!Jro lindo, relati
vamente á multa imposta pelo Presidente da Junta pa
rochial da frcguezia do Jahoatão aos proprietarios ue 
diversos engenhos, por não terem sa t isfei tu a requisição 
que lhes tôra feita pelo Subdelegado do 2." districto da 
mesma freguezia, de esclarecimentos ácerc:t dos mora
dores dos respectivos engenhos, c dsta a contrarlição 
existente entre o officio do mesmo Subdelegado, dando 
conta daquclla recusa, e a carta ern que as-;evera não ter 
exigido ele um dos multados os esclarr:cimcntos de rrue 
se trata; declaro a V. Ex. q• e lir:a approvado o sr·u ar:to, 
mandanuo pelo Juiz de Direito da co111:1rra respectiva 
proceder na fórma da Lei contra aquella autorid:Hle, 
bem como sustar a cobrança das multas impostas. 

Deus Guarde a V. Ex.-Duque de CrT.rias.-Sr. Presi
dente da,Provinr~ia rle Pl'rn:w;lmco. 
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N. :i7-L\IPELUU.-- E~t r~ nE nvEn~-:uw nE l87fi. 

Ucelara qllc o Tahcl!Uio c Escriv~\o de Exccnçiles não pücle 
s~>rvir <I<'; Sceretat·io da Camara Munit·ipal. 

L" Di1·cctoria.- Ministr~1·io dos Neg-ocins tlo lmpc
riu.-- llio tle .la!H'Íro em 'L de Fcvcn~iru de i87U. 

111m. c Exm. S1·.- Sttlnneltt:u essa Presidencia á ap
prov::ção do GoYcrHo lrnperi:d, em oiTieio de 7 de Junho 
do anuo pa~,.;:1do, a dt·r:is:in pt~la qual <Jpr:larou :'t Camara 
nltmicipal tia vil la do Hio Bonito f{IW não podia o 2. "Ta· 
bclliãn c E:;crivão de Exct·uçtlrs t'\l'l'CI'l' eonjundamrntc 
o cargo tlc Scrret:1rio da Jllt•snu C:1mara, á vista do 3. • 
prilll:ipio cslalJelc,·ido no A\iso n. 0 8ll dr~ 'L de Junho de 
18!J,7. 

Em rcspo.;;t~, dc:-bro a V. Ex. fJUfJ ~ppruvo aqut:lle 
acto por estar de a<:cúnlo rom a doutrina, não só em 
geral firmada no dito ,\viso c no de n.o 2l');l de i7 de 
Agosl11 de 1SG7, lll<ls lallllwm, I' cspct:ialmrntc, r:om o que 
dispõe o Aviso dt~ 2ti tl1•. Ahril de 181-U, tluvi1la (i.", no 
adtlil:illllôlllO, pois t]lln Ú illlt•ir:tlllL'Hte appliraHl ao Sl." 
Talwllião, qnt• 1\ alóttl disto, E't:rivão ti<' E\et'UÇÕI~S, o 
que no mcsu1o 1\ viso se diz do Escrivão de Orpl!ãos. 

Deus Gnardn a V. Ex. -José Bento da Cttnha e Figuei
redo.- Sr. Prcsidl'nte tl:i l'rovincia do Uio de Janeiro. 

N. ;)8.- AGHICUL'lTHA, COMlllEI\CIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E~! 'tDE FEVEREinO DE 1.87fi. 

Declara que o Pmprcilciro tlas obras da estrada do Pessanha a 
S. Matheus deve rrslituir a somma do 1i04N720 qnc de mais lhe 
foi ilatla pelo cxersso de tra!Jallw que allcgou. 

N. 3. ~1." Secrão.- Dirrctoria das Obras Publicas.
l\linistcrio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- ll.io de Janeiro em !1 de Fevereiro de 
1.876. 

Illm. e Exm. Sr.-Accuso o recelJimento 1lo oiTicio 
de V. Ex. tlc 17 do mez proximo fiwlo, ao qual acom~ 
panhou o que llte dirigiu a commissão encarregada da 
list·alis;tr;iio do~ lr:1ktlho~ da abertura da verôtla entre 
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Pessanha e S. J\latheus, tratando das r~usas que :1 t~m 
dtmwrado de fazer entrcg·a ao Thcsunro Nacional do 
saldo proveniente das de~pezas feit:ts com aquclles tra
lJalhos. 

Consta tlo referitlo ollicio que o empreiteiro Ze
ferino Monteiro de c~trvallto, allcgando ter ele recl:nnar 
perante o Governo ltuperial quantia superior por ex
cesso de serviço~, insiste Pm eonsnvar em seu puder, 
alé que seja realizada a sua pretcnç;io, a som111a de 
50í$7~0 que de mais lhe foi pag·a pela mesma commis
são, t:om a clausula de ser immediatamc•nte restiluilla, 
se o Govt:rno lmperi:tl não approvasse o st~u aclo. 

Em resposta declaro a V. E~., p:tra que o faça constar 
á commissão, que uão tnndo este l\linistcrio concordado 
com o pag.tmento de tal quantia, em vista tias razões 
constantes tlo Aviso 1le 30 tle Noveutbro ultimo, ~ti
mente á commissão cabe a responsahilitbde tlaquclle 
adiant:uucnlo, li ~ando-llw o direito de haver <lo em
weitciro a rcspet:liva importamia pelos meios que lhe 
forem mais eonn•Jlit~nle"· A' vi-;ta <lo que n~commendo 
a V. Ex., pwa que f,u:a sd<~Iltt) it comlll issão, que deve 
esta tl:tr inleiro cumprimento ao t{Ue di"Jiõe o citatlo 
A viso de 30 1le N oveml1ro. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.-Sr. Presidente da Província de l\linas Gcraes. 

N. ;j\). - JUS'flÇA.- E~I 1, DE FEVEUEil\0 DE i87ü. 

Emolumentos devidos aos Juizes de Paz e aos de Direito nas causas 
SOIJre rontracto de lOCaÇãO de SCfYiÇOS de Cl.llüll<JS. 

2.• Secção.-l\Iinislerio dos Negocios tla Justiça.- Rio 
ue Janeiro em 4 tle Fevereiro de 187G. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo ouvitlo a Seccão de Justiça 
do Conselho de Estado sobre a duvida propÓsta pelo Juiz 
de Direito da comarca do llio Claro e constante do o !lido 
dessa Presidencia de 20tle Novembro ultimo. sol> n. o i3ü, 
Manda Sua Magestatle o Impera<! t• declarar a V. Ex. 4 ue 

nl~CIS0ES m' 1876. 9 



OG 
os Juizes de Paz c os (k Uirrito, pelo julgamento, que 
lhes compete nas c a us:1s mencionadas na Lei n." W8de H 
de Outubro de 1837, aintla quando excedentes ao valor 
de 1006000, pt•rceiJem os c•tuolnmcntos marcatlos no art. 
i, 0 ~ 4." e arl. H do Hegi1ncnlo de Custas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Caralcanti de Al· 
buquerqne.- Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. GO.- FAZENDA.- E~l r) DE FEVEREIRO DE 187ü. 

Approva a creação de uma Co\lcctoria tlc rendas geraes no 
municipio de S. Scbasti;lo tlf1 Cahy, Provi!wia de S. Prdro do 
Rio Grande do Sul. 

Ministerio dos Negocias da Fazcntla .-Rio de Janeiro 
em r5 de Fevereiro de 1876. 

O Barão de CotegipP, Presidente interino elo Tribunal 
do Thesonro Nacional, cnJtununica ao Sr. lnspr:ctor da 
Thcsouraria de F:tzenila da Província de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul qtH' fica :'pprovado o acto, con:;Lantc 
de seu otncio n. o 177 tlu Hi de Dezembro proximo findo, 
pelo qual deliberou ~~In se~são da Junta, não só crear uma 
Collectoria r!c rr:mlas gr·racs no novo município de 
S. Sebastião tlc Cahy, cujo lerriLorio foi dcsmcmiJr:Jtlo 
do de S. Leopoldo, r:mno Lambem mart:Dr a comrnissão 
de 25 °/0 aos respecti\"O~ cmprt'g;ulos, e fixando em dous 
contos e quinhentos mil réis a tiança do Collector, c em 
um conto e trezentos mil réis a du Escrivão. 

Barão de Cotegipe. 
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N. GL. -GUERHA .-EM 7 DE FE\'EREtnO DE i87G. 

Sobre a intim~ção ~os interess~dos no alist~mcnto, á vista das l'e
quisiçA1es feitas pelo Prrsidcntc da Junta revisora, em Yirtude 
do art. 36 do Regul~menlo tle 27 d" Fe\·rrriro tle i87t>. 

Cireular.-1\linisterio <los Nrg-orios tla Gurrra.-Hio 
de Janeiro em7 de Ferereiro dn lSífi. 

Representando o Presitlcnte da Junta revisora do 
alistamento da Côrtr, em umcio tle 18 de Janc'iro ultimo, 
que ess;J. Junta paroc:hial não tem satisfeito ~nas requi
sições, mand;;ndo intimar aos inlCI'I'S~:ulos p:1ra respon
der no prazo de Hi dias e ser iuspcceiouados no de 20, 
rcc:ommenclo a V. S. a maxima hrevitLlde na remessa 
áquella Junta das certidões das intimações por c !la requi
sitadas em virtude do art. 3[) do Hegulamento de 27 de 
Fevereiro de i875, tendo V. S. em vista as prrscripções 
dos§~ 7. 0 , 8. ", 10 c 12 tb 2.a partn dos formularios appro
vados pelo Decreto n." 0\H~ do L" de l\laio de 1875. 

Deus Guarde a V. S.-Duque de Ca.rias .-Sr. Presi
dente da Junta de alistamento da fre.~·uczia tlc .•.. 

Nos mesmos termos no Pr1~sirlente da Jnnta de alista
mento da frep:uezia de S. Jos1\ a qurrn sr rerommrndou 
qur, c1n cumprimento do di,posto 110 :1rl. 21 do citado 
ll.egularnento, rcmetta tamiJClll, quanto antes, ú men
cionada Junta revisora a cópia das acL1s de que tr~1l1 o 
dito artigo. 

N. G9..-GUEHB.A. -E:,,s oE FE\EnEmo or: tt-rin. 

De ler mina a su!Jslituir::lo !]O IJ~lde r] e lll:lllciJ·a em uso 11:1 ar I i
lllaria de bronze do no>soExcrcilu por oulru dP sola. 

Minis te rio dos Ne~·ocios da Guerra. -llio tlt; Janeiro 
em 8 de Fevereiro de U!íG. 

Tendo a Commissão clt' .Melhoramentos elo l\btcrial do 
Exercito, conforme eollllllllllicon-me o resj,el:li\ o Pre
sidente interino em offido de :H de Janeiro proximo 
findo, approvado a proposta que fez o Director do Arsenal 
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de Guerra tla Curte, relativamrmte á conveniencia da 
substituição do balde <lu m:1deira em uso na artilharia de 
bronze do nosso Exercito, por outro de sola, fabricado 
á feição dos que fazem parte da artilharia \Vhitwortt1 
de campanha, com que se acha armado o 2.0 regimento 
de utilharia a eavallo, declaro a V. S., para seu conhe
ci meu to e devidos elleitos, r rue li c a adoptada semelhante 
substituição. 

Deus Guarde a V. S.-Duque de Caxias.- Sr. Conse
lheiro Quartel-Mestre Gemral. 

N. G3-GUERRA.-E~r n nE FEvEncmo DE 187G. 

Declara que a disposiç:lo contida no Aviso dr 2 de Novembro de 
1875, que determinou que o Ajml:i11 t,~ tle Ordens da Presi<lcncia 
de Santa Catharina fosse pa~o tlt~ S('\IS rcncimcitlos pela antiga 
tabclla, é extensiva a lotlos os Ofliciaes honorarios que exer
cerem igual commissão. 

Ministerio dos Negocios tla Guerra.- Rio de Janeiro 
em 9 de Fevereiro de 187G. 

Illm. cExm. Sr.-Decl.1ro a V. Ex., para seu conhe
cimento e em solucão ao seu olHei o n." 3 de 8 de Janeiro 
ultimo, que a disposição contida no Aviso de 2 de No
vembro do anuo proximo p:~s:;a<lo, que determinou que 
o Ajudante de Ordens da Presitlcncia <le Santa Catharina 
fosse pago de seus venci!llentos pela antif!,·a tabella, é ex
tensiva a todos os Ollir:i<H?s honorario." que estiverem 
exercendo igual eommissiTo, visto não deverem ser con
siderados em serviço ciiectiYo do\;Exercito, nos termos 
da Circular tle li de Drwmbro <In 18~1. os Olliciaes em
pregados como Ajwlantt)S !In Ordens dos Governos das 
Províncias, nas suas Secretarias, ou em outro qualt!uer 
serviço de semelhante natureza. 

Deus Guarde a V. Ex.-Dnque de Caxias.-Sr. Presi
dente 11:~ Província <lo Cear;\. 
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N. 6L- FAZENDA.- EM 9 DE FEVEREinO DE 1876. 

Dá provimento a um recurso interposto de decisão da Alfandega 
rio Rio de Janeiro, rrue classif1cára como tecido de lã sarjado 
uma fazenda submctticla a despad10 como casimira de lã sin
gela. 

l\Iinistcrio dos Negocias rla Fazenda.- llio tlc Janeiro 
em 9 de Fevereiro de 187ü. 

Tendo sido presente ao Tribunal elo TIH•som·o Nadonal 
o recurso interposto por F. llulwr & C. a da decisão tkssa 
lnspectoria de !f de l\larço do anno pass:Hlo, rltW r·.las
f\ifieou como tecido tle lã sarjado, sujei lo á taxa tlc 2Bí00 
por kilogramma, a mercadoria com;tantc da amo,tra 
junta, vinda de Antuerpia no vapor lir·lga Ferdir.and, 
e submettida a despacho em 12 de FevrTeiro do dito 
anno como casimira de lii sin~ela, sujeita á taxa de 2~000, 
o mesmo Tribunal resolveu dar provimento ao recurso; 
e mandar que a referida mrrc:Hloria seja classificada na 
prime ira parte rl o art. G 18 da Ta ri f a. O q uc com rnunico 
a V. S. para seu conhecimento c fins convenientes. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro I nspector da Alfandega elo Rio Li e Janeiro 

\_F':{>~:? 

N. 65.-FAZENDA.-E~l !) DE FEVEREIIlO DE i87G. 
, . .,. ~··': 

Dá provimento a um recurso interposto de decis:'lo da Alfandega 
do Rio de Janeiro, que classificára como brim dP Iinllo escuro 
uma fazenda submrttida a clrspacho como brim de linho gom
maclo, proprio para forro. 

l\linisterio dos Negociosda Fazenda.-ll.io de Janeiro 
em !l de Feverl'iro de Hl71i. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional 
o recurso interposto por Frellerir:o Strach ó:. C." 
da decisão dessa Inspecloria rln i de Sett~mlJro rlo 
anno passado, que elassilicou como brim de l' _ · __ 
escuro, de mais de 8 até 12 lios, compre. ~t~Ba...3.f'1 AM·

1
- '--. r/ \\\ _'-,r' ,,.~ 11 '' , I? 

/ '\}'. ~f 
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parte do nrt. 666cla Tarifa, para pagar a taxa ele 800 réis 
por kilogramma, a mercadoria, constante da amostra 
junta, vinda uo Havrc no vapor francez Henrique IV, 
e submettida a despacho em B rle Agosto do dito anno 
como brim de linho gommatlo, proprio para forro, o 
mesmo Tribunal resolveu dar provimento ao recurso c 
mandar que a mcrc:Hloria de que se trata seja classi
ficaria na La parte do referi1lO artigo, para pagara taxa de 
250 réis por kilogramma. 

O quo communico a V. S. para seu conhecimento c 
Iins convenientes. 

Deus Guarde a V. S.-Bnrão rle Cotegipe. -Sr. Conse
lheiro Inspcctor ela Alfandcga do Rio de Janeiro. 

N. üfi.-FAZENDA.-EM 9 DE FEVEREIRO DE 1876. 

Indefere um recurso interposto de decisão da! Alfandega do Rio 
de Janeiro, que classificára eomo oleo de ricino expresso a mer
cadoria snhmcttirla a drspadJo r~omo olco de ricino cosido. 

l'tlinislerio dos Negocios rla~Fazenda.-Rio de Janeiro 
em !J de Fevereiro do 1.876. 

Tcnrlo sido indeferido pelo Tribunal do Thesouro Na
cional o recurso in tcrposto por Frcd. W. Dcckinsen da 
decisão dessa lnspectoria Jc 17 r! e Abril do anno passado, 
que classificou como olco de rícino expresso, para pa
garü taxa de 300 réis por kilogramma, a mercadoria, 
constante da amostra que devolYo, vinda de Londres no 
vapor inglez Humboldt submettida a despacho pela 
nota n. o 3237 de 9 do referido mez como oleo de rí
cino cosido, sujei to á taxa r! c 100 réis por kilogramma; 
assim o communico a V. S. para seu conhecimento e 
fins convenientes. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Conse
lheiro inspector da Alfandega tlo Rio de Janeiro. 
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N. 67.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM 9 DE FEVEREIRO DE 1876. 

Approva as modific~çõcs do traçado da cstmda de ferro de Re· 
zcnde a Aruas. 

Sua Magestnde o Imperador Ha por hem Approvar as 
morlifiencõcs d" trac;~rlo da e'tr::ula rle ferro do Hezende 
a Arêas: propostas ·pela Companhi~ da mesma estrada, 
r' r·onst:mtr~s th plant:-~ n JWl'til, ruilnr·:Jrlos pelo Chnfc rla 
Dircctori1 das Obras Publir·as, sob a l'Oiltlição Llr r,orri
gir-se o declive de 1,:11, figurado a 1 km. 250'" do 
ponto de partida da estrada, e deixar-so, no kilometro 
3 km. 50m, uma tangento não inferior a 100 metros 
entre as duas wrvas do dr'divcs diffcrrntPS, flUO ahi se 
cneon tram. 

Palacio do Rio de Janeiro em n de Fevereiro de 
1876.- Thomaz José Coelho de Almeida. 

N. 68.-FAZENDA.- E~r lO DE rEvEREIRO DE 1876. 

Sobre um recurso concerncn te á\ classificação do tapetes de lã, na. 
Alfandcga da Bahia, de que o Tribunal não tomou conheci
mento, por caber a decisão recorrida na alçada da mesma 
Alfandcga. 

Ministerio dos Negoeios da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em W de Fevereiro de 187ü. 

O Barão de Cotegipc, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspeetor !la 
Thesouraria de Fazenda da Provincia da Bahia que o 
mesmo Tribunal, ten1lo presente o recu1·so rernettido á 
Directoria Geral das Hendas Publicas, r,om o seu officio 
n. o 19 de H> de Dezembro proximo fiwlo, interposto por 
Berke & Companhia, d:J der:i,ão pPI~ qn:ll a Alfanrlf)qa 
da dita Província obri'-\·ou-us a fl'lQar direitos advnlorem 
por quinze grosas do tapetes de lã para cima de mesa, 
que submetteram a despacho, pela nota n. o 8ã7 de lO de 
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Novembro <lr~ 1871"), como « t~pctes ele lã não cspccifi
c:u]os ,, com tecido grosso de c.1nhamo, incluídos no 
art. 600 ria T:1rifa em vigor, e como laes sujeitos á taxa 
rle 800 réis o kilogramma; resolveu não tornar conhe
cimento do referido recurso, por caber a decisão que o 
motivou na alçada daquelb Alfandega. 

Barão de Cotegipe. 

N. 6\l.-FAZENDA.- EM 12 DE FEYERElRO DE i87G. 

Dá provimento, por equidadc, a um recurso sol.Jre revalidação de 
SPIJO, 

Ministerio dos Negocios rl:l Fazenda .-Rio de Janeiro 
em t 2 de Fevereiro de 187li. 

O BHão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
rlo Thesouro Nacional, commmlic\1 ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província de l\linas Gcr·aes 
que) tendo sido presente ao mesmo Tribunal o rrcurso 
remettido com o seu officio n." 48 de H de Agosto 
ultimo, in lerposto por Joaquim Manoel de Vasconcellos 
Lessa da decisão pela qual a dita Thesouraria não tomou 
conhecimento, por estar perempta, ria reclamação que 
fizera contra o procellimen to tia Collec lo ria do Serro, 
que o sujeitou ao p:1gamento da revalidação do sello 
proporcional, não só de um credito do valor de 
9:04!/!607, como tamhem de um recibo e conta de 
quantias dadas em amortiz,•ção dc~se titulo; o referido 
Tribunal: 

Considerando r1ue houve excesso 11a cobrança da reva
lidação do sello da conta n do recibo em questão, 
exigindo-se pela primei r a (j;~OOO c pelo ultimo 80.)000, 
quando deviam pagar ~ómentc 2~000, correspondentes 
ao rlccuplo do scllo fixo Llc duzentos l'l'is, resolveu, 
não obstante ler sido interposto depois do prazo de 30 
dias concedido pelo art. Ml, § 2. ", do Regulamento de 
9 de Abril de t.SiO, dar, por equidade, provimento ao 
recurso, a fim de sei' restituída ao recorrente, não a 
quantia llc 326l)000 que reclama, mas a de 242~000, que 
,,,,mais lhe foi cobrada. 



DO GOVERNO. 73 

Não constando, porém, tlos papeis que instruem o 
recurso, ter sido p:1go o ~t·llo proporcional elo titulo de 
renda dos escravos a que sr• rdert~ o mencionado rcciho, 
visto não estar essa transferencia sujeita ao impD~to de 
transmissão de propriedade, na fúrma <lo disposto no 
art. 28, n. 0 2, tlo Hegulamento tln 3L de l\larço de 1874 
combinado com o n. o i elo art. iO do Hegulamenlo já 
citado de n de Ahril de i8i0, cumpre que, no caso 
negativo, se tleclnza da dita quantia de ::2!!2 1~000 a de 
80,~000, equivalente ao decuplo do sello de 8#000 que 
devia ter pago aquellc titulo quando foi passado. 

Barão de Cotegipe. 

N. '10.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-EM 14 DE FEVEREIRO DE 1876. 

:Manda intentar a acção de rnullidadr da venda de um! escravo 
menor de 12 annos, declarando-se para isso competente -o-fÔro 
!lo contracto ou o tio domicilio .de qualquer dos contractantcs. 

2. a Secção.- Directoria tla Agricultura. -1\Iinisterio 
dos Negoci os da Agricultura, Commercio c Obras Pu
blicas.- Rio de Janeiro em 14 de Fevereiro de i87G. 

Illm. c Exm. Sr.- Transmittiu-me V. Ex. com seu 
aviso de 28 de Dezembro ultimo, a fim de que por este 
Ministerio fossem dadas as providencias que no caso cou
berem, cópia da correspondencia official relativa ao 
facto de ter José Cardoso Soares vendido a Candido Car
doso Soares, em 13 de Abril de 1875, no termo de Ma
ragogipe, Província tla B:1hia, o menor Raymundo, de 
nove annostle idade, filho da escrava l\Iaria dos Santos. 

Em resposta rabe-me deel:lrar a V. Ex. qnc, sendo 
prohibido snpanr os filhos menores de ,12 annos tle pai 
ou rnãi, Pm qualquer caso de alienação dn escravos, ga
rantia esta que seria illusoria se a nu li idade do contrac
to, pena connninada na lei, iieassn exclusivamente de
pendente da vontade dos contractantes, e bem assim, 
gozando os menores dos favores outorgados a pessoas 
miscravcis, segumlo os princípios de direi to, ao Juiz de 
Orphãos do termo de 1\laragogipc incumbe providenciar 

DEIMSÕES DE 1876. 10 
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no sentido 1le ser intrntad;1 pf'lo Curador Geral elos Or
phiios a nnlli1l~Hln da vPni\a de que se trata. 

Para isso é compt~tentn o füro 1\o contracto ou o do 
domicilio de qua !quer dos contractan 1 e:;, não obstanllo á 
acção legal o facto da ll1U1lança de rcsiclencia do referido 
menor. 

Pomlero, outrosim, a V. Ex. que, llr,vcndo a averba
ç5o de veutla dos cs,~raYos spr feita simultane~uncnle liO 

mun ici pio em que foi l'C':J I izada a matricula e no da nova 
rcsidc~ncia c exigindo o Hegul:llni'Tlto de 1 de Dezembro 
de 1871, para a men,·ionada aYerh~ção. as espt'cillca~ões 
referentes á matricula, ó oi1'.'ÍO rtne, oiJsnvamlo os col
lectores o que lhes t'~ reeO!lllllt'ndaJo, nii:o ha meio de 
verificar-se a averbarão tle tramfercncia Jn alluditlo 
escravo nos dons mu1Íicipios. 
· Deus Gu:mle a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al

meida.-A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Diogo Velho Ca
valcanti de Albuquerque. 

N. H.- AGRICULTUHA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EJ\11/J, DE FEVEREIRO DE 1875. 

Declara que não incorre em multa o, condomino de um escravo, 
que no acto da matricula deixou dé declarar a circumstancia 
do condomínio, nem o rn:trido que retruer, fóra do prazo de 
tres mezes, a averbação em seu nome, de escravos matricula
dos pela mulher anteriormente ao casamento. 

2. a Secção.- Directoria da A.a:ricultura.- .Min isterio 
dos Negocins ela Agricultura, Commcrcio e Obras Pu
blicas.- ll.io de Janeiro, E~114, de Fevereiro ele i87ü. 

Illm. e Exm. Sr.- Em officio de~' ele Dezr,mbro ul
timo, trouxe V. Ex:. ao conhecimento dr,stc Ministerio 
as seguintes duvidas, propostas pelos Collcetores de ren
das geracs dos munieipios tio Pomba c do llio-Novo: 

L o O condomino deu m es;or;no lJUC no acto de matri
cula deixou ele declarnr a circumstancia elo condomínio 
c mais tarde a rcvcl:l ~~spontane~1mcntf', incorre em 
multa? No caso aflirmalivo qual a multa qur lhe deve 
ser imposta? 
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2. o Incorre em multa o marido que rertuer, fóra do 

prazo de tres mezes, a averbação crn sru nome, de es
cravos matriculados pela mulher anteriormente ao ca
samento? 

Em resposta decl~ro a V. E'<:. : 
Que a Lei n. o 20'1,0 de 2H U'J Sl'lcmbro de 1871 c seus 

regulamentos na(la dispõem sobre illlposição de multa 
no caso figurado na primeira consulta, sendo ((UC o 
Aviso n. o 4 do 2:l de Fevc•riJiro de 1871">, iJXpcdiclo á Pre
sidencia cb Provineia do Rio Grande do Norte, consig
nou o principio de aproviJitar aos divcr~os condominos 
de um escravo a ma tric:ula foi ta por um só, lic:ando sal
vo aos mesmos o direito á acção competentes contra 
aquclle que, occultando a circumstancia do condomí
nio, declarar ser o escravo exclusivamente seu. 

Que, não perdendo a mulher pelo casamento a pro
priedade dos c~cravos de que anteriormente era possui
dora, e sendo, em regra, efieitos do contractâ matrimo
nial a communicação 1los bens e a administração destes 
pelo marido, não se trata, no caso constante da segunda 
consulta, de transferencia de domínio claquelles escra
vos, mas sómente ela inscripção clelles em nome do ma
rido, como cabeça do casal, não sendo, portanto, appli
caveis em tal hypothesc as penas da lei. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 

N. 72.- JUSTIÇA.- E)l 14 DI': FEVEREIRO DE {876. 

As provisões de Solicitadores e Advogados não podem ser conce
didas por tempo indeterminado. 

2." Secção.-Ministcrio dos Nef!ocios ria Jnstiça.
Rio de Janeiro em H de Fevereiro de i87H. 

Illm. e Exm. Sr.-Em officio n.o ííG de 31 de De
zembro ultimo o Presidente da B.ei:Jção dessa Província, 
communicanclo haver cassado as provisões vitalícias de 
Solicitadores, consultou se pôde proceder do mesmo 
modo a respeito das que tamhem foram concedidas sem 
limitação de tempo para o exercício da advocacia. 

! 
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Declaro a V. Ex:., a fim dn fazer const~r ao dito Prcsi
dentr, que: a providencia por ellc da:la na conformidade 
elo art. 48 do Hegulamcnto annno ao Dr~creto n.• ;jfif8 
de 2 rle Maio de 187í, e th doutrina constante dos Avisos 
n." 98 de 10 de l\larço de 18M, n." 19i de :H de Outubro 
rle 180~, e de 28 de Setembro do anno passado, é Vtmbcm 
:tpplicavel aos Advogados provisionados; já porque o 
Regulamento de 3 lleJaneiro de 1833, art. 7.", ~ !').",ex
plicado pelo Aviso n." 32ü dr) Hj ue Novembro de 1870, 
não autorizou as rrovisiks por tempo indeterminado, 
mas considerou-as clepr:nrlentcs da condição eventual da 
falt<I de pessoas graduadas em direito e da conveniencia 
do serviço da adminislraç5o da justiça; já porque o ci
tado Regulamento de 18H, arts. '~3 c 4,8, além Llr esta
belecer a mesma eondição c limitar o numero de Advo
gados, marcou prno para a duração das pro v isõr•s. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque.- Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N. 73.-FAZENDA. -- E~l Vi DE FEVEREIHO DE 1876. 

Não é preciso expedição dn novas ordens para serem applicadas 
ás despezas com a libertação de escravos as quotas do-Fundo 
de emancipação-arrecadadas nos exercicios de l87l a l87B. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em HS de Fevereiro de 1876. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das 
Thesourarias de Fazenda que não ha necessidade de novas 
ordens para applicarem ás despezas com a libertação de 
escravos as quotas do -Fundo de emancipação- arre
cadadas nos exercícios de ·1871 a 1875, que para aqur,lle 
fim lhes foram distl'ibniclas, de conformir\ade com o 
Aviso do Ministcrio ela Agricultura, Commrreio e Obras 
Publicas de 29 de .Março do anno proximo finclo ;. pois 
sendo taes despezas daquellas que não têm exercido, 
podem ser realizadas em qu:-~lrJliCr tempo. 

Barão de Cotegl]Je. 
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N. 74..- FAZENDA.- E~! H) DE FEVEHEIRO DE 1876. 

Nega provimento ao recurso de alguns lavradores ela villa de 
Tubarão, Província de Santa Catharina, da decis;to que os 
sujeitára a pagar taxa dos seug escravos empregados na la
voura, dentro da mesma villa. 

Ministcrio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em Hi de Fevereiro de 1876. 

O Barão de Cotegipe, Presitlentc interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Faznnda da Provinda de Santa Calha ri na 
que o mesmo TI·ibunalresolveu não tlar provimento ao 
recurso remettido pela Presidencia da mesma Província, 
com ofTicio n. o 1 de 7 de Janeiro proxi mo linrlo, inter
posto por alguns lavraclores da decisão pela qual a dita 
The,;ouraria confirmou o acto da Collectoria da villa de 
Tubarão, que os wjeitára a pagar taxa dos seus escravos 
empregados na lavoura, 1lentro da referida villa; visto 
que, além de se achar Psta compr!'\1endida na disposição 
Ja Circular n. o Wl de lU Je Março du 18(iV, por contei' 
mai~ de HiO ca:,as, acha-se tJercmpto o referido recurso, 
por ter sido interposto a i5 de Dezembro Je 187õ, 
quando a decisão que o motivou foi proferida a 1!) de l\Iaio 
desse anno. 

Barão de Cotegipe. 

N. 7;}.-l\IARINHA.- Avrso DE lii DE FEVEREIRO DE 1876. 

D;i providencias soure a arrumação de madeil'as. 

N. 3;)~.-~.· Secção.- l\linisterio dos Negocias da 
Marinha.- Rio de Janeiro em 15 de Fevereiro de 1876. 

Tendo verificado que nos depositas 1le m:Hleiras de 
construccão naval não se acham ellas convenientemente 
àrrumadâs como Jispõe o art. 4.:3 do Hegulamento que 
baixou com o Decreto n.o 4364 de 15 de l\laio de 1869, e 
já antes prescrevia o Aviso de 2!i de Dezembro de 1866, 
recommendo a V. S. que intime os diversos forne
cedores, para que, dentro de um prazo que V. S. mar-
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c ará, mas que nã<J t'x.ceurr;i lle tiO tl ias, proecuam á arru· 
mação rlc todas as madeiras, que !IGuYercm forncciuo, 
collocaudo-as fóra do alc:lllcc das mais altas marés c de 
modo que fac i lmen li~ ~e possa retira r tfU:t lqtwr pá o de flUe 
carecerem as ollicinas Llo Arsenal. 

Na intimação Y. S. dcdararú aos fomecctlores f]Ue, 
se dentro ,lo prazo marcado não proceill:rem pela fórma 
re~:omnH'ndaLla, snão :ts matleiras :tlTUIItadas por ordem 
de V. S., mas á custa dc!lcs, scnúu, si assim o julgar 
o Governo convenienlr, re:<t:indidos os contractos Lla
quellcs dos fornecndorrs que não executa rem prompta
mente as ordens que por V. S. lhes forem transmittiLlas. 

Deus Guarde a V. S.- Lttiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Intendente da.Marinlta. 

N. 76.- AGRICULTURA, COl\11\iEHCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM H> DE FEVER"IRO DE 187ü. 

Permilte que os carros d:t linh:t tlc SanUt Tltercza circulem pro
visoriamente, do canto da rua da Ajwl:t até entroncrtr no 
largo da Lap~, sobre os e:~rris rl:t llolanical Gardcn Road 
Company. 

N. 2. 1." Srrrão.-lliret·lol'Í:t rlas Obras PuiJlicas.
l\linisterio dos Ne.çrocios 111 A~Ticultura, Commerdo c 
Obras Publi<'as.-lHodc .JaneiroPm 1!') de Fevereiro tle 
187G. 

Em solução ao que l'ClfUel'i'U o Engrmlteiro Januario 
Candido de Oli\·eir:t, con,:cs;;ionario da linha tle carris 
de ferro de Santa Thereza, pr,rmitti que os carros da 
respectiva cmpreza possam provisoriamente circular, 
desde o canto (la rua da Ajuda até entroncar-se com a 
parte da mes!lla linha no largo lla Lnpa, sobre os carris 
da Biltanical G:mlen Rail Road Compan y, visto ter, para 
este fim, celebrado um accônlo com a referida compa" 
nhia; podendo assentar um trilho supplementar no in" 
terior dos mesmos carris; c bem assim, se julgar pre-
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fcrivcl, que prolongue os seus trilhos desde o citado 
canto da rua da Ajuda atü o du Janlin1 Publico, na rua 
do Passeio, de conformid::<l:• co111 a planta que fica ar
chiva!la nesta Secretaria tle Estado. 

O que communico a Vlll. vara seu conhecimento c 
execução. 

Deus Guarde a V m.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Engen lteiro Fiscal da emprcza de carris de Santa 
Thcreza. 

N. 77.- FAZENDA.- E'I Hi DE FEV El\EIRO DE 1870. 

Manda despachar corno annexos do jornal <lnnominado Novo 
M11ndo as csLtmpas vindas de Europa no vapor inglcz Leilmit;;. 

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda.- Hio de Janeiro 
em 16 de Fevereiro de 1876. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thcsouro Nacional 
o recurso q uc O. C. Janws, Agcn tes JWS ta Côrte do 
jornal illustrado rlenomina<lo O Novo lUundu, que se 
publica em New-York, inlfTpôz da dn::isão <le,s:t Inspec
tot·ia de 22 de Dezembro ultimo, que o obrigou a pa~ar 
pelas estampas, constantes da amostra que devolvo, 
vincl::ls de Liverpool no v:tpot· in.!.dt•z Leibnitz, c 
suhmettidas a drspacho pda nota n." {f.()2!J tle Hi do dito 
mcz, a taxa de 1h000 por kilngramm:1, o mesmo Tribunal, 
attendrmdo a l]UC as estampas de que SI) tral:l são desti
nad<Js a serem distribuidas gt·:1 tis aos a ssigna n tcs daq uclle 
jornal, rcsolreu dar provimento ao recur-o e mandar 
que sejam clla!l despachadas co1no annexos do rcri)I'Ülo, 
jornal para pagarem a taxa de 100 réis por kilogramma. 

O que communico a V. S. para seu conllecimcnto e 
fins convenien tcs. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cntegipe.-Sr. Con
selheiro Inspector da AUandega do Rio de Janeiro. 
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N. 78.-:AGRICULTGHA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E li 1 íi DE F E \E li Ell\0 j)(<; i87G. 

Jllanua rsltular o mrio mais cconomico c mais conveniente para 
a exew~ftO do serviço tl•~ dr:tgagem no porto tle Peruamhuco. 

N. 7. 3.• Sccção.-Dirccloria das OIJrns PuiJiicas.
Ministcrio Jus Nc,r.ror:ios da A::~Tir:ultura, Commcrcio c 
OIJras Publicas.- Hio de J:llwiro em Hi de Fevereiro 
de 187U. 

Illm. c Exm. Sr.- Couvindocslu<lat· o meio melhor 
e mais economico para a ·~xc•·ução do serviço uc Llra
gagem rlo porto tio Her:il'L', c 1nrecemlo que se poderá 
talvez obter es;;e nsultarlo por meio tle eonenJTt·ncia 
publica, haja V. Ex. de ouvir a esse rr·spcito o Enge
nheiro Chefe tla Hepartir;ão encanegada do serviço dos 
portos, rccommendando-llw t{lW, tenno em vista a infor
mação que a proposito rlo rertm'l'imento uo Bu·ão do 
Livraml·nto já teve occasião Llc dar, proceua a um estudo 
minucioso e comparativo da fórma pur fJLie é prcfcriYel 
fazer o referido servico. 

Se dessas iud~gacõc' resultar a prefercnciJ para a 
celebração de um contrado, conrcm que V. Ex., ao 
remcttel-as a este Minbtcrio, as faça acompanhar não só 
da sua opinião, como tamhem de quacsquer outros dados 
que se lhe offercçam, c mais condições indispensaYeis 
para ulterior deliberação do Governo Imperial. 

Deus Guarde a V. Ex.-1'homazJoséCoelhodeAlmeida. 
Sr. Presitlen te da Província de Pernambuco. 

N. 79.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-EM i7 DE FEVETIEIRO DE 1876. 

Autoriza o abono da gratificação de 601$000 mensalmente para 
quebras, ao Caixa da Estrada de ferro D. PcdrJ li. 

N. L L • Secçâo.- Directoria das Obras Publicas 
-Ministeriodos Negocias ela Agrivultura, Commercio c 
Obras Pablicas.- Rio de Janeiro em 17 de Fevereiro 
de 1876. 

Atlendendo ao que Vm. representou-me em officio 
de 8 do corrente , sob n. • 22, autorizo-o a mandar 
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abonar ao Caixa dessa Estrada, p~ra quebras. a gra
tificação mensal de sessenta mil réis, por Vm. pro
posta. 

Deus Guarde a Vm.-Thomflz José Coelho de Almeida. 
-Sr. !Jircr:tor da Estrada de ferro Jl. Petlro 11. 

~. 80.- AGHICULTURA, COM~lEBClO E OBRAS 
PUBLICAS- EM 111 DE rcEYEnEtno DE iS7o. 

Determina que, sendo insuiTirnte, para a alforria de uma família 
cscrava,classíflcatl~ em 1. 0 I11g:u a quota distribuída a um 
municipio, dcYem srr liherlatlos t:mtos intlíviduos dessa 
familia quantos possa rolllporl~r a referida t!l!Ola, scntlo prefe• 
ridos os outros no anno srguinlc: 

N. L-2." Secçãn.-Dircctoria da Agricultura.~ 
Miuisterio dos Negocias ria Afrricultura, CommerLio e 
Obras Publicas, i8 de Fevereiro de 187ü. 

Illm. ·c E'\m. Sr.- Entrantlo em duvida o juiz muni~ 
rip:d n de orphãos do termo de Lagrs, drssa provint:ia, se 1 
sendo insufllt:ientc p:1ra a alforria de uma farnilia 
esr:rava, classificada em L o lugar, a quantia l!islcilmitla 
âr[uelle município para a emanciparão, deve concc:!cr•se 
a liberdade s0b a clausula iln prt•stação de serviços até 
perfazer o valor, resolveu V. Ex. : L 0 que sendo, 
julg::~da razoavel, nos termos do ::~rt. 37 do Regulamento 
que baixou com o Decreto n. t:il:m de 13 tle NoYCmbro 
rlc 1872, a imlemnisação cxip:irla pelo senhor, e, não 
havendo quem queira completar o preço da alforria, 
ou não o podendo fazer a família escrava, por meio de 
seu peculio deve a mesma família S1~r declarada livre, 
annuindo o senhor, no caso de sujcibr-se clla á clausula 
da prestação de serviços devidamente avaliadm c pelo 
tempo correspondente, observadas as disposiçõrs dos 
arts. tl2 c ül darJuellc Hegulnmento, na parte applicavcl 
ú materia ; 2. 0 que, não se verilit·ando nenhuma da~ 
hypothcscs acima previstas, c não annuiudo o senhor 
ou não qncrenJo a família escrava gujeitar·se úrJucii<J 
clausula, deve a mesma família ser preferida por outra 
para o fim da emancipação, ou por inclividuosygtta1'tiãu:r-- --..... 
a prcfercncia estahr•lrrida no art. 27 )1.6 n~Jl\Dfljlatj~,GAM1, 

~. -'( '\ l't, 
llRC!Sti~>;JJEJR7fi. f( /.\Ç\\ . ·~ 

I ' , 
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~~ ~ ~, 
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I, 
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regnl:tllH'nlo, cons,'rnnuo tod:nia sru numero de oruem 
para libertaç:lo no anno vimlouro. 

Approvanuo a primeira parte !la decisão que sem 
tlnvilla decorre do fll'llsarmnto lla lei, tenho a declarar 
a V. Ex .• quanto á segunda q11c a preterição de uma 
família classiiicada em primeiro lugar na orclem das 
preferencias, é evidentemente contraria á intenção do 
legislador. 

Fazendo applicação destes princ.ipios ;i llypothese figu
raua pelo juiz mnnieipal <lo termo de Lages, na qual 
não se trata (Jc sobras havidas na applicação das quotas 
fixadas ás parochias, mas da insullicicncia !la quota 
dcstinad:t ao município p:1ra a lihcrtação de uma familia, 
é obvio que deve tornar-se effcctiva a libertação de 
tantos membros da família classificalla em primeiro 
lugar quantos poss:1 comportar a respectiva quota, lle 
accôrdo com o que precci tua o art. '!.7, sendo preferidos, 
no anno seguinte, os membro~ restantes da famifia 
escrava favorecida no anterior, como já foi decidido por 
Aviso de i2de Novembro de i87rJ, expedido ao Presidente 
da província do Rio Grande do Norte. 

O que communico a V. Ex., em resposta ao seu officio 
Jc 7 de Dezembro proximo rwss;~do, para sua intelligencia 
e execução. . 

Deus guarde a V. Ex .-Thomaz Jo~éCoelhode Almeídfl. 
Sr. Presidente da Província de s~nta C~Lh;~rina. 

N. Si.- AGRICULTURA, COl\IMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM i!) DE FEVEREIRO DE i876. 

Occlara extensivo aos predios não sujeitos á taxa de decima ur
bana o pagamcn lo !la taxa pelo serviço de esgotos 

N. ti. Directoria das Obras Publicas. 2. • Secção.-
1\finisterio dos Negocias da Agrcultura, Commercio c
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 1.9 ele Fevereiro 
de :1.876. 

Declaro a V. Ex., em solução á duvida exposta em seu 
officio de 29 de Janeiro ultimo, que a alteração da taxa 
1levida á Companhia City Improvcmcnts pelo serviçÜ' de· 
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esgototlosprcJios sujeitos ao pagamento da decima ur~ 
bana é extensivo aos isentos desse imposto, embora o De
creto n." 2835 de 26 Outubro de 18fH, que a autorizou, 
não faça menção ex pressa L! o § ;; . " do Decreto n." t.U29 
de 26 de Abri I de t.8:J7, que SI) refere a estes prcd i os, 
visto como sendo identica a natureza c proveito daf)uelle 
scrv!ço, nenhuma razão ha para que uns fiquem mais 
onerados que outro~. 

Deus Guarde a V. Ex.-Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Mordomo da Casa Imperial. 

N. 82.-JUSTIÇA.-E~r i\) DE FEYEREIRO DE t.876 

Abono de porcentagem ao Juiz de Ausentes, ao respectivo Escri• 
vão e outros empregados pela ~.rrecadação dos espolias de sub
ditos estrangeiros. 

2." Secção.-.Ministcrio dos Ncgocios ela Justiça.
Rio de Janeiro em 1\l ele Fevereiro ue t.876. 

Em solução da consulta que fez V. S. em officio de H 
de Dezembro ultimo, declaro, de accúrdo com o A viso do 
Ministerio da Fazenda de t.2 do corrente, que deve con
tinuar a pratica de abonar-se ao Juiz de Ausentes, ao 
respectivo Escrivão e ao Procurador c Solicitauor da Fa
zenda Nacional a porcentagem marcada no art. 82 do 
Regulamento annexo ao Decreto n." 2<Í33 de 15 de Junho 
de 1859, pela arrecadação dos espulios de subditos es
trangeiros feita na conformidade do regulamento, que 
baixou com o Decreto n." 85:J de 8 de Novembro de J.85L 

Deus Guarde a V. S.-Diogo Velho Cavalcanti de Al
buqnerque.-Sr. Juizde0rphãosda2." V:~ra da Côrte. 
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DctrrlllÍII:l fJUC não dcYe 'ar aiHJ!l:J<l:t ~ralifir:a•::·w alguma para 
alt~gnel de casa ao:; lliredores dos Arscnacs de Gnerra, l!os
pitacs e ontrós Eslaliclcl·iJncnlos militares, q11c, por falia de 
~~oJHmodos, nao residem em snas Hrp:utit;CJcs. 

CrncuLAn.-Ministerio rios Negocios <la Guerra. -Hio 
de Janeiro em t!J Lle Feyrreiro de 18iG. 

Manda Sua Magcsl;ulc o 1m pendor, por esta Sccrcbria 
de Esta1lo, dedarar ao Insncdor da Thesouraria de Fa-
ZI~Wla da Pro\'Íncia li ..... ' ........ , para seu l'onheci-
mcnto c Iins ronveníenti'S, qw~ n:\o deve sl'r abonada 
,u;rati!icação ai<..;·luna para aluuud dl' casa am; Direclores 
dos Arsf'nac~ de Glii'!Ta, ll<bpil:H'S o outros Estabeleci
mentos militari'S, qu1~, por !'alta de commodos, não re
sidem em suas llcparliçõcs, como prescrevem os respec
tivos regulamentos. 

nn~ae tle Ca.rias. 

N. 8~.- FAZE\'DA.- E li lD DE FE\'EUEIHO DE 18iti. 

Indefere um rccnr5n S<Jlirc l'!a.,silir~~ão de mcrcntloria. 

1\lini~terio 1los Ne~·ocios 1!:1 F:lzcnlla.- Rio lle JaneirO' 
em lU de Fevereiro <k !H'ili. 

Tendo sido inclderiLlo prlo Trilll!nal <lo Thesouro 
Nacional o rewrso inl1Tposto por Newiands Irmãos & 
Comp. da decisão dessa Inspectoria de 2í de Novembro 
ultimo, que classificou como cassa rle algocl:io estampada, 
sujeita á taxa de 2 1~500 por kilo~ramma, a merca<loria, 
constante das amostras juntas, vinda de Liverpool no 
vapor inglez Donati e submettidas a <lespacho pela 
nota n. • 6'W de 2U de Outubro do nnno p3ssado como 
chita em morim, vulgarmente <lenominada "batiste JJ, 
sujeita á taxa de 18200 por kilogramma, assim o commu
nico a V. S. para sen conlH•cimento e Iins convenientes. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr·. Con~ 
selhriro Inspector da Alfandega 1lo Rio de Janeiro. 
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N. 81l.- FAZE~DA.-El! i\) DE FEVF.REirtO DE i87ü. 

Nega provimento a um recurso soiJrf) col>rança do I imposto de 
capatazias dos volunll1" navegado; por cabotagem 

i\linisterio dos Negodoq da Fazt'nd:t.-llio 1le Janeiro 
em f!) de Fevereiro de iHífi. 

O Barão de Cotcgipe, Prcsitlcnte interino do Trilmnal 
tlo Thesouro N:1cional, communica ao Sr. lnspector ria 
Tltesouraria de Fazenda da Província 1lo Rio Grande do 
Norle que o mesmo Tribunal resolveu não <lar provi
mento ao recurso, remettido com o seu oilicio n.'' 82 de 
:H de Julho ultimo, interposto por alguns negociantes 
da cidade rle Natal da lliví,:1o pela qnal a dita Thesou
raria confirmou a do lnspct:tor da Ali'a!l(lt'ga, sobre co
brança do imposto de rapatazias por t•sta exigido tlos 
volumes navegados por cabotagem; não só por não terem 
os recorrentes provado que são obrigarias a embargar 
suas mercadorias nas ponte~ c cães da Alfandega, manti
dos e custiados por conta do Estado, como Lambem 
porque o imposto Lie capatni:~s não foi supprimitlo pelo 
;JrL i.", ~L",daLci n."l?r'i0tle20de0utubrode18GG, 
mas substituído, em virtude de autorização concetlitla 
no citado artigo, pelo de «expetlienteda capatazia •, a 
que se rnfere o art. 24 elo Decreto n." fJo1HO de 20 de 
Abril de 1870, o qual ó devido pelo embarque c desem
barque de mercadorias, tanto nacionacs como estran
geiras, conforme já foi explicado pela Ordem de G de 
Junho de 1871, dirigida á Tilesouraria de Fazenda da 
Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Bania de Cotrgipe. 

N. 8G.- GUEtmA .- E)12l DE FEvEnEmo uE 187G. 

Declara o caso crn que aí Junta revisora pódc eliminar do alista
mento qualquer cidadão, emhora não trnha havido reclamação 
por parte deste. 

l\linisterio dos Negocios Lia Guerra.- Rio de Janeiro 
em 21 de Fevereiro de i87ü. 

Ilm. e Exm. Sr.-Em oflicio n. "ti2 de Ui de No
vembro do anuo proximo findo communica V. Ex. que, 
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tendo o Juiz de Direito da comarca tlo Pirangaconsultado 
sea Junta revisora, haseada nas declarações da Junta de 
pa roch ia, póde eliminar do alista meu to qualquer cidadão, 
embora 11ão tenha havido reclamação por parte deste, 
respomlêra V. Ex.. que a o.xclusão do alistado, mquelle 
caso, Pstá nas a ttribuições da Junta revisora, tendo em 
vista o relatorio circulllstanciado que lhe será apresen
tado pela Promotoria Puhliea, nos termos do art. 29 
~ J. o e art. 31> do Regulamento de 27 de Fevereiro de 
187:5, observando, quando se trate de incapacidade 
physica ou moral tio alistado, os arts. 37, 38e 3!) do dito 
Hegulamento, e fic:mdo salvos os recursos legaes. 

Em resposta communico a V. Ex. que fica approvada 
a sua decisão , convindo que V. Ex. recommende, a 
observancia do art. 43 rlo mesmo Regulamento que 
manda organizar uma rPbção dos cidadãos que forem 
excluiu os de todo serviço pela apuração, com as neces
sarias declarações, sendo tuuo lançado no livro das actas 
em uma acta especial. 

Deus Guarde a V. Ex.-DnqnedeCaxias.-Sr. Pre
sidente da Província de J\linas Gcraes. 

N. 87.- AGlUCULTUHA, COi\ll\IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM 21 DE FEVEREIRO DE 187(i. 

Concede licença á e~nprcza Calo~cras c\: I>rauss para fJUO os seus 
carros façam, provisoriamente, 111eias viagens, desde a ponte 
das barcas Fcrry até a cstaçftO do 1\iachuclo. 

N. 3. 1. • Secção.- Directoria <las Obrns Publicas.
Ministerio <los Negocias tia Ag-ricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Hio ue Janeiro em 2l ue Fevereiro 
de 1876. 

Declaro a Vm., para seu conhecimento e execução, 
que attendenclo <~o que me representou a empreza Calo
geras & Krauss, concedi licença :i mesma empreza para 
que os seus carros façam meias viagens, desde a ponte 
das barcas Ferry até a estação da I'Ua do Riachuelo; 
ficando ententlido que esta licl'nça é provisoria, até que 
o Govemo resolva definitivamente a reclamação que 
sobre este objecto apresentaram Januario Canuido de 
Oliveira & C.", a qual se acha afiecla á Secção do Imperio 
do Conselho de Estado. 
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CllllliH'<', porém, que sómente uevuis de circulaJ·em os 
carros da referida cmprcza alé o ponto terminal da linha 
na praça Onze tle Junho, se faça cil'ectiva a licença que 
ora concedo. 

Deus Guarde a V m.- Thomaz Jost! Coelho de Almeula. 
-Sr. Engenheiro liscal tla emprcz:1 Calo!jeras l\: Kraus'. 

:\'. 88.- FAZENDA.- EM 21 nE FE\Im~<:mo D" 1H7ti. 

l)s !Jilhcles da loteria da Bahia pode111 srr vendidos na Cúrtc c 
nas Provincias do Itnpcrio. 

Ministerio <los Nego~ tos tla FazeJ!Lla .-lliu de Janeiro 
Clll 2-l de Fevereiro ue H37ü. 

Tendo sido deferido o requerimento <~lll que a com
mi~são nomeada pela Prcsidcneia da l'ruvincia da Bahia 
para incumiJir-sc da exlracçãu das cinco lotcri;ts cont:<'
didas pela Lei provincüln. o Wü8 de 28 llc Junho <lo an
uo p:ts,;arJo pPdiu licença para vender nesta Curte c nas 
Pro\·incias do Impcrio bilhetes tlas rdcrid:ts lolcri:ts, as
sim o communicu a V. S. para seu cunhccirncnlo c liu-; 
.;on venienlcs. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Coteyipe.-St·. Con
selheiro Fiscal das Lul!Tias. 

hlcnlit:o ao Chefe de Poliria da Córle. 

N. 8U.-FAZENDA.-E)l 2ll DE FE\'EliELHU DE 187tj. 

Declara qual e o juro aunual que vencem as quantias em dinhei
ro depositadas nosicofrcs publico.;, depois da promulgação da 
Lei n.• ã3~ de 2~ de Agosto 1le 1.873 e antes tia cxpetliç:lo da 
Circular n. 0 i de 5 de Janeiro de 1.875, para garantia de lian~.as. 

Ministcrio uos Negocias da Fazclllla.- Biouc Janeiro 
Pm 2() de Fevereiro de 187G. 

OBarãode Cotegipe, Presidcnk interino tlo Tribunal 
do Thcsouro Nacional, declara aos Srs. luspectorcs das 
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Thcsourarias de Faz0nda, rle accdrtlo com a ordem expo~ 
dida nesta data á do Par:l, em solução á consulta por 
e lia feita em oflicio n.' ti de 18 de Jan!'iroproximo tinJo, 
que as quantias em dinheiro depositadas uos rofres pu~ 
blicos,depoisda promulgação da Lei n.o 2348 de 25 de 
Agosto de 1873 e anlcs ela expediç:Jo da Circular n. o l de 
:J de Janeiro de 1875, p;lra garantia tiO fianças pre~tadas 
pelos responsaveis á Fazenda Nacional, devem vencer o 
juro annualcle 4 ~~"lo, atü ao dia 4 deste ultimo mcz, e 
o de 5% da data d:J mesma Circular cnulian te, emqum to 
n:"io fór clla altcraua; ~cndo a segunda das referidas taxas 
tambem applicavel ás t[uantias tle igual procedcncb, 
rceolhitbs posteriormente a essa data, feito o calculo do 
dia da entrada até ao Je retirada de tacs lJUantias. 

Bari'io de Cotf!]ijJe. 

N. 90.- FAZENDA.- E~l 2ii DE FE\'El\EinO DE 1870. 

Os lllhos natmaes de O!Iicial militar só têm direito ao respecti· 
vo meio soldo quando IPgitilnallos por sni.Jscqucnlc matri
monio. 

Ministerio !los Ncgocios da Fazolllla.-Hio de Janeiro 
em 26 de Fevereiro de 1876. 

O l)ll'ão ele Cotcgipe, Prf'sidente interino do Tribunal 
do Thesouro N~cional, iled~ra ao Sr. Inspcctor da Tlle~ 
souraria de Fazenda da Província do Pwully que regu
larmente Llecidiu, conforme consta de st~n o!licio n." fi de 
8 de Janeiro proximo findo, mgando o meio sol1lo do 
finado Coronel reformado do Exercito, Antonio Üt) Souza 
1\lendes, aos menores, filhos 11a turat'S Llesle, Alfredo, 
Josephina, Pedro, Erarista, All'ina e Lavin<l, visto que, 
segundo a doutrina 1lo Dcl:reto n. 0 3ü07 de iO de Feve
reiro de 18ü6 c outras disposições em vigor, os filhos 
naturaes de Olllcial militar só têm Sl'melhante tlircito 
quando lcgiti ma dos por suhst'l{Uen te ma tri monio; re
mettendo-lhe por esta occasião o documento junto, a fim 
de o fazer legalizar c reverter depois ao Thesouro. 

Barão de Cot egipc. 
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N. Ul.-AGlUCULTUHA, COM~IEHCIO E OlUlAS 
PUBLICAS.-EM 26 DF. FE\'EI\Ell\0 DE 1871i. 

Instrucçiíes para a organização do pessoal e düccç;to lcclt nica 
dos tralxtllws do prolongarnen to da estrada ele ferro da 
Bahia. 

Sua Magesta1Je o Imperador lia por lwm Approvar as 
instrucções que com esta baixam, assignadas pPlo Chde 
da Dircctoria elas Obras Publicas, para a organização do 
pessoal c 1Jirccção tcclmica dos trabalhos do prolonga
meu to da estraLia de ferro da Bahia. 

Palacio do Hio de Janeiro 1~m 2G uc Fevereiro de 187li. 
-Thom!l~ José Coelho de Alnu·irla. 

Jnstrucções a •1ue se rct'crn a port:u•ia 
desta dntn. 

CAPITULO I. 

DA DIRECÇÃO DAS ODfiAS. 

Art. i. • A d irecção das obras do prolon~amon lo da 
estrada de ferro da B:thia é conüatla a um Engenheiro 
em chefe, auxiliado pelo pessoal tcehnico constante elas. 
presentes instrucções. 

Art. 2. o Ao Engenheiro em chefe rompe te: 
§ l." Organizar as novJs explorações c estudos, que 

se fizerem aind:t neccssarios, para o prolongamento da 
estrada, c construeção dos ramacs que o Governo tle
sign;lr. 

~ 2. o Determinar o traçado clolinitivo Jo mesmo pro
longamento e seus ramaes. 

§ 3. o Escolher os loeaes para as estações, parauas, o f
ficinas c mais euificios. 

§ ti. o Organizar os projectos Jc execução c orçamen
tos de todas as obras. 

§ 5. o Dirigir e fiscalisar todos os trabalhos ou servi
ços da rstraila. 

§ 6. o Organizar e expedir os rcgulamcn tos espceiacs 
c ordens de servico neccssarios á boa marcl1a e fiscalisa
ção Jos trabalhos: 

§ 7. o Celebrar os contraclo>', que se fizerem ainda 
necessarios para a exc~'ução de obras na parte da linha 
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ja contraetad<l; e para o forncc:imcnto tlo maLHrial ti'"o 
c rodante, seus arcessoriPs, ele., quando para isto fôt· 
expt·css·tnti'JllC :mtoriz;:ulo pelo l\lini,tro d:t Agricult~!I'<t, 
Conunercio c Obras Puhliras. 

~ 8. o Adquirir os mat<•riaPs, utensilios, ferramenta~ 
n apparl'lhos; c auluriza r· todas as dcspez:ts <rue forem 
ncressarias para a boa execução, din•r<;:Jo c lhcali~ação 
Jas obras. 

~ !J. o Nomear e dcmittii· üS t•mproa-ados que não 
forem de nouwação ou uemissão do l\liuislro d<1 Agri
wltura, CommtTcio c OIJr;ts Publicas. 

§ lO. llecitlir as duvidas e contestações, que se levan
tarem entre os Engcnht•iros da estrada e o5 emprei
teiros. 

§ H. Fazer as uesappropriaçõcs dos terrenos que Li
vnrem uc ser ocrupados pelo leito ua estrada c suas 
ohras, c marular indemnizar os propridarios das hem
feitorias existentes nos mesmos ll•rrcnos. 

Art. 3. 0 O En~cnheiro em chefe dara conhecimento ao 
Minislerio tla Agricultura, CoJBmercio c Obras Pu~lieas 
de lodot; os cuntractos qur~ ct•lciJrar, juntat11lo rúpia tios 
respct:tivos pl:tnos, orçamento~, rspt~citicaçõcs e unida
des de preços, quaiHlo tacs contractos EC referirem a 
construcção de ohras c fornccimenl'l de material. 

Art. 4. o Obra alguma será rontnctaua sem que se 
tenha organizauo prcrianwntc o respectiYo orçamento. 

Art. 5. o Para pagamento dos vencimentos do pc;;soal 
da direrção, c mais despczas occurrentes, o Goremo terá 
em deposito na Tltesouraria Geral rle Fazenda da Pro
víncia da Bahia, :ts sornmas par:t isto net.;ess:trias, as 
<tuaes serão entregues a um pagatlor ú medida que se 
tornarem precisas, ató o maximo que fôr arbitrado 
pelo Ministro da Agricultura, Conuucrcio c O~ras Pu-
1!1 i e as. 

Art. G. o As ;lesprz1s provenientes dos conlractos 
celebrados, sr•rão p:tgas na Thesouraria ue Fazt~nua da 
B thia ou no Tltt•sout·o Nacional, em vista dos certiti
eaflos do serviço feito, pa:-osados pelo Engenheiro em 
d1cfc. 

Art. 7. o Até o dia 2;; tlc cada mez o Engenheiro em 
chefe rcmclterú ao 1\linistcrio da Agricultura, Cnrn
mcrcio c Obras PulllirJs um relataria resumido dos 
tra llalltos em execução, um ba lancl'tc das operações, 
tudo do mrz anterior; comprehcudcmlo igualmente as 
dcspezas até então feit:1s, o qu:1dro de todo o pe:;soal, 
q~taltp~cr que seja a sna catl'goria, e as requisições de 
dmheii'O~ rnra 'CU pa,'latllPlltO: e ak o dia L" tlc Março 
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de c~ua anno, um rela torio circumst:mciado de to1los os 
trahalhos da estratla cxcrulados durante o annoanlcriur 
acompanhado de um bal:illço !fi'l':il. 

Art. 8. o O Engenheiro ent chdtl sc corrcsponderú 
direelamente com o 1\línislerío da MtTicultura, Com
mercio e OIJras Publicas; raliendu-lhc, porém, minis
trar ao Presidente da Provin1·ia da B:tltía lodos os I'Scla
recimentos ou informações que pelo mesmo Presidente 
lhe forem exigiuas. SolJ pretexto algum po1lerão o 
mesmo Engenheiro c seus anxtliares ser dislrahidos para 
qualquer traualho ou commis,ão estranha á estnaúa de 
ferro. 

CAPITULO ll. 

DO PESSOAL. 

Art. 9. 0 O ws;:otl li~dlllico ronslar:'t do se.c;uintl' 
quadro : 

i Engenheiro em chrfe, com o vcnr:i-
mento annualde ............... . 

i Primeiro Engenheiro com o venri-
menlo annual de .............. . 

4 Chefes de secção, cada um corú o ven-
cimento <Jnnual de ............. . 

;) Ajud:l!lles de 1. a classe, C;J(Ja um com 
o vt:ncimcnto annual tlc ........ . 

:J Ajudantes de 2." classe, cada um com 
o vencimento annual de ........ . 

G Conductores de L" clas;;c,com o ven
cimento ~nnu~l rle ............•. 

iO Conduetores de 2." classe com o ven
cimento annu<Jl de ............•. 

12: 000,)000 

8:'100/!000 

6:0006000 

4:800#000 

:l: 600,)000 

3:000,~000 

2:~00,)000 

Este quadro só será preenehitlo á medida que os trn
balhos de exploração e construcção o exigirem; ~cmlo 
reduzido logo que o serviço da estrada o pcrmillir. 

Art. 10. Além dos vencimentos lixados no quadro 
supra, o pessoal tcchnico perceberá uma gralilicação 
pro labore, que ser:'\ arbitrada pelo En,ét·cnlieiro em clide, 
ató o maximo de G/! diarios para cada empregado, se
gundo o traballio de que estiver encarregado, os serviços 
extraordinarios de que se acl1ar incumbido, ou as diiTI
culdadcs de sulJsislcmia nos lugares para onde fór dcs-
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t3cado. Ao Engenheiro em chefe caberá o maximo da
quella gratificação, emquanto se acll~r n~ uirecção dos 
trahalhos. 

Art. 11. O pessoal auxiliar constará de: 

1 Secretario com o vrnci-
mento annual rlc...... 3:0001~ 

i Pagaclor com o venci rnen-
mento annual de...... 3:flOOS 

2 Primeiros escripturarios 
com o vencimento an-
nual de.............. i :800;~ caua um 

3 Sco:undos ditos com o n~n· 
'cimento annual de.... i :~'105 iucm 

r~ D0scnll istas com o venci-
mento annual de ...... 1.: 800;) a ~: 2001) idem 

2 Contínuos com o venci-
mento annual de...... 720~~ a 1 :080;) idem 

Pela mesma fúrma, este JH''soa\ sú será prer:nchido á 
medida que as necessidades u:1s obras o exigirem; scnLio 
reduzido ou snpprimiuo logo fjUC fdr dbpen:;avel. 

Ao pessoal auxiliar constante do quadro supra, po
derá o Engenheiro em chefe concrdl!r gratificações até 
o max i mo de :1,)000 dia rios 110r serviços ex traor,li na rios. 

Art. 1.2. Além do pessoal constante dos quarlros 
acima, o Engenheiro em chefe nomeará os auxiliares, 
fiscaes, ajudantes de corda, oper:1rio>, serventes, etc., 
que julgar neccss:u·ios, c lhes fixará os respectivos sa-
larios. 

Art. 13. Quanuo por circumstaneias cxccpcionacs 
houver nccessidacln de aug-mcntar o pessoal fixado nos 
quadros acima, o Engenheiro em chefe nomear á provi
soriamente os r.mprcgatlos que forem preeisos, sujeitan
do immediatamentc o seu acto á approvação do Minis te
rio da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas. 

Esse pessoal cxtraordin~rio 'erá immcdiatamcnte clis
pcnsaJo logo que rcsscm os motivos de sua nomeação. 

Art. 14. O Secret:lrio poLlerá ser escolhido d'entrc os 
auxiliares technicos, c neste caso, perceberá, sem accu·· 
mula r, os vencimcn tos que lhe competirem pela cate
goria que tivnr no respectivo quadro. 

Art. H). Todos os empregados serão consiJerados de 
commissão temporaria. 

Art. 1.G. Serão nomeados : 
~ 1. o O Engenheiro em chefe, pelo Ministro Lla Agri-

cultura, Commercio e Obras Publicas. 
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~ 2. 0 Pelo mesmo Ministro. c sobre proposta do En
genheiro em chefe : o i. o Engenheiro, os Chefes de 
secção, os Ajudantes de L" classe c o Pagatlor. 

~ 3. • Pelo Engenheiro em chefe todos os mais empre
gados. 

Art. 17. 'fo,Jos O'> l'lllpregatlos serão tleslituidos de 
suas funcções do mesmo mo•lo por que forem nomeados. 

Art. 18. Todo u pessoal lica directamente subordinado 
ao Engenheiro em chefe; c obedecerá aos regulamentos 
e ordens espcewes que o mesmo Engenheiro expedir. 

Art. i!l. O EngcniJciro em ehcfe poderá reprelientler, 
multa1·, suspender qualquc1· empregatlo da estrada _pot' 
rf!'o, falta ou pouL:O zelo no desemp,~nlto das respecltvas 
funcções. 

A mui ta consisti r á na [lt'I'Lla 1las gTa ti ftt:~lçõcs, on destas 
e dos vencimentos lixos. 

A SIJSp2nsão d:1s rr,pcctivas func:çõcs imporU1rá lam
bem na dos vcncimt't1tos e p,ra ti lic:l!'õcs. 

Art. 20. O P;Igatlor tin responsável pelas qu:mtias 
que receber, c sü as pod,•rft empregar nos lim fJIIC o 
Engenheiro em chefe determinar,~~ á vista rle onicm 
assignada ou rubricada pelo mesmo Engenheiro. 

Para maior garantia, o Pagador prestará no Thesrmro 
Nacional, ou na Thesouraria de Fazentla da R1hia, fiança 
no valor Lle 10:000,)000. 

Art. 2L O Pagatlor, alt:~rullo.; dtWtTI'S c rcsponsaiJili
dadc que lhe coulJCrem pelas leis de Faz,cntla, dev!Tá 
presta1· contas, mensalmente, ao Engenheiro em chefe. 
c pela fürnw que o mesmo Engenheiro determinar. 

CAPITULO lll. 

D.\S LICENÇAS, 

. Art.. 22. As liccnç:~s aos empregados por molestia~, 
11npet!unento ou qualquer outro motivo, serão concl'di
das ;;tó trinta dias pelo Engenheiro em chefe, c na fór· 
ma rla legislação em vigor. 
A~ que cxccdc~ern de 30 dias, sü serão concedidas pelo 

l\ltmstro da Agncultura, Conunercio e Olmts Publica>, 
precPl~endo, sempre que fór poôsivcl, amliencw do En
genhcu o em chefe. 

Em cas9 algum serão consider:lllos vencimentos aDL--. 
a concessao de licenças, as gra ti licayõcs pro lab _ ------

0 
·-.- · ··~~--

Art. 23. ~ara entrar no gozo da licença, .· ~{lÍvf.~ Aft,L1;9 
orcgatlo regtstral-a c pagar os rcspcctiv_,o<,H.itçiMt~ f 

I~--
/ ~'~~ 

··, 
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CAPITULO IV. 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO GOVER~O. 

Art. 24. Dentro llos quatro primeiros mezes do se
mestre addicional de cada exercirio, serão recolhidas á 
Thesouraria Geral <lc Fazcnrla tla Bahia as contas, or
dens e folhas pagas no mesmo exercício com os compe
tentes recibos, e que não tiverem sitio remettidos ;m
teriormente úquella Repartição. 

Art. 2n. O Pagatlor ftca rPsponsavel pelos erros, omis
sões e faltas que se encontrarem nos documentos men
cionados no artigo antecedente, e prestará, de confor
midade com o Decreto n. 0 2:J48 de lO de Março de 1860, 
as contas em devida fúrma. 

CAPITULO V. 

DISPOSIÇÕES <;ERAES. 

Art. 26. O Engenheiro em chefe será substituído, no>~ 
casos de ausencia ou impedimento temporario, pelo L" 
Engenheiro, a quem transmittirá aquellas de suas attri
huições que julgar indispcnsa v eis ao regula r andamen lo 
do serviço. 

Nos casos de molcstia, ausencia prolongada, ou li
cença concedida ao Engenheiro em chefe, o seu substi
tuto será designado pelo Ministro ela Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas. 

Art. 27. Na falta ou impedimento dos outros empre
gados, o Engenheiro em chefe nomeará os respectivos 
substitutos. 

Secretaria de Estado dos Negoci0s da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas em 26 ele Fevereiro de 
1876.- Manoel Buarqne de Macedo. 
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~. 92. · JUSTI~A .- E\I 2R DE FEHREII10 DE 1876. 

Ao Promotor publico removido não compete vencimento al· 
gum, emquanto estiver f•ira rio exercício do cargo. 

4." Secção.- Ministerio dns Nc~o~ios da Justiça.
Hio de Janeiro em 28 de Fevereiro de 1876. 

lllm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex. para o faz1•r 
constar ao Inspcctor da Thcsournria de Fazenda, em res
posta ao olllcio n." 8 de 20 de Agosto ultimo: 

Que, á vista da doutrina estabelecida pela Ordem n. 0 :129 
de i 7 de Maio de 1852, e Avisos n .0 356 de :14 de Novem
bro de l85ü c n.o 44 de 18 de Janeiro de :1869, nenhum 
vencimento compete ao Promotor Publico Bacharel João 
A mcrico de Carvalho, desde que deixou a comarca do 
Pilar até a data em que entrou em exercieio na da Ala
gó:~ Grande, para onde fóra removitlo; 

Que, como bem decidiu V. Ex. de accórdo com o 
§L" dos arts. 5." c 6." elo Regulamento de 9 de Abril de 
i870, deve o mesmo Promotor pagar o scllo proporcio
nal e não o fixo, po1' ter havido melhoria de vencimento~; 

Que, finalmente, póde ser dispensada a esse funccio
nario a formalidade de novo juramento. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de Al
buqnerque.-Sr. Pre~idente da Província da Parahyba. 

N. !)3.-GUEP.R.A.- EM 28 DE FEVEUElnO nEi876. 

Declara que a gratificação addicional, marcada para os Pharma· 
ccuticos do quadro do Corpo de Saude do Exercito deve ser abo· 
nada aos Pharrnaceuticos honorarios, quando estiverem empre· 
gados em serviço do l\linisterio da Guerra. 

Circular .-Ministerio dos Ncgocios da Gucrn.-Rio d.e 
Janeiro em 28 de Fevereiro de i876. 

Manda Sua Magcstade o Im pcrarlor, por es~a Secretaria 
deEstado,dcclarar ao lnspectorda Thesouranadc Fazenda 



da Provi ncia 1l. ..... par:~ seu conhccimen lo c governo, 
qne a gratificação :1dtlicion:J.I, marracb para os Pharma
cenlicos elo quadro do Corpo de Samle do Exercito, deve 
ser abonada aos Pharmaccuticos honorarios, quando c:-ti· 
verem empregados em ~erviço drste Mini~tcrio. 

Luiz Antonio [>(rcira FJ'(Inro. 

N. !14.-GUEHBA.- K\1 :.!\) llE FEVEnEinO llE 187(). 

Deelara qual o tlr!l'tinn, quf' sr ucvc dar aos livros c mais papel~, 
concernentes os tralJallws tl:.s Juntas revisoras. 

Mini~tcrio dos Ncgor;ios da Guerra.-lliu de Janeiro em 
2U de Fcrereiro de 187G. 

lllm. e Exm. Sr.-Cnmmunirando-me V. Ex., em 
ollicio n. o 1[)0 de 13 dt• J:111eiro ultimo, a deliberação 
qne tomou, de responder ao Juiz de Direito da co· 
marca da Uruguayan:1, em solução a uma consulta Jcsl<~s 
autoridade, que os livros c mais papeis concernentes 
aos trabalhos da respct:Liva Junta revisora deviam ser 
archivados na Camara .Municpal daquella localidade, de
elaro a V. Ex. qne lica iapprovada a su:1 resolução, 
quanto ao drstino do~ livros unicamente e dos papeis 
que n:io constituirem auto:' dn reclamações, por isso 
qu:~ estes ultimos, tlepois das 1lecisucs das Juntas re
visoras, lôm de ser derolvidos ús Juntas de paro· 
chia, a quem compdt• todo o processo do sorteio, 
nos termos da Sr;cção 4." do C:1pitulo 8." do Regula
mento de 27 de Ferrrciro de 187~i, c que lhes rleverá 
dar o destino delerminaLlo no art. 87 do mesmo Regu· 
lamento. 

Dc•us Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Presidente da Província elo Ilio Gramle do Sul. 
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N. 9:i.- FAZENDA.- EM 20 DE FEVEREinO DE 1870. 

O calculo da armazenagem é feito sohrc o valor otncial que as 
mercadorias i6111 ná ;l;~Í'ifa, ou ~rlliti'a<lo nos drspachos ail va
lol'em. 

1\Iini~tl'rio dos Ne<:;ociPs da Fazcmla.-I\.io de Janeiro 
em ~29 de Fevereiro 'de~ Hl7(i. 

() D:1r:in dt~ Cotng·ipc, Prc:;iilcntc intPrino do Tribunal 
:lo Tlwsnuro Naciollal, decLll':l :HJ S1·. lnspedor !la Tlle
sonr:ll'lil ele Fazc'llil:i da Provinria do Cear~, em resposta 
<~O sc~n oflic i() n." :19 LL~ SW de .T un 110 ultimo, que foi :lppro
vaeb a di·cisão pela qual a mesma TltPSOlll ar ia, em defe
rimento ú petição dos ne:loc.iallli'S importadurns, que rc
d:unaram contr:J a pr:1tica s,'gllitl:i twb. AlfallllPga, de 
tomar para hasn do caindo cLt annazenagnm e tla multa 
uo 1 f/2 "lo a t) "lo talie•II:J !los multiplicadores :I!Jllexa 
ú Circular de 27 de Novembro de 1873, c bem assim 
o~ direitos ;l(ldidonacs tlil ftO"/.,, mandou que, na fórma 
du art. 2.") doDecrelo n." :;r~/1, de 2(i <lo Novembro de 
187:3, ft~sse rsSi) calculo unicamente feilo ,o!)re o valor. 
ollicialque.1s mercadorias tiHs.scmna T:1rit'a em vigor, 
ou fos,;n arbitrado no; despit'hos otl raiarem: nfio po
de'lido prc;·a!t;cer a clisposiçilo da Circular n." :11 de 3 
dr~ Ft)Vereiro dn i8fi8, t)l1l qun se fundo 1J a Alf'andega, 
porqtw a t•ssn lt)lU[IO a al'lll:IZC!lac:cm e1·a calculada pela 
import;lllcia elos Jin•ito~. dt) consumo, t) não pelo valor 
ofTiei:d tl:1s mcrenilona;. 

Rarr!o de Colrqipe 

N. 9f3.-FAZ8NIH.-EM o 1. 0 
DE ~L\RÇO IJE 187G. 

Dá provimento a um recurso sobre restituiç:la de direitos de 
mais cobrados pela A lfandega de Urugua yana, em um despacho 
de fio de ferro para cõrcas. 

l\1 in isterio dos Negocias da Fazenda.- P. i o de Janeiro 
em o 1.0 de Março de 1870. 

O Barão ele Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
elo Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da 
Thesouraria de Fazenda da Provineia de S. Pedro do Rio 

DECISÕES DE 187(1. !.3 
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Gr:1ntle do Sul <pll· o l•H'Sino Trihnn~l l'P~olven thr 
provimento :10 n·r,nr.~o d rt~\·ist:J, r·~·•·<'liitlo com o seu 
ofllt~io n." HiU ,,,,:a dt• llninllro dP lH7'J, interposto por 
Tri:;t;ln dn Olivt•ira S:lln 1r tl:i tlt•ri<ão p•·la qual a Alfan
dl'ga de Uru~·ll:ly:m:1 nt•<c:'tr:1-ll1t: a rrsl itniç:io da fjn:mtia 
dn lS:t()iiOO,qne!l• mais t''li11f.ra c:11 umdc,p:1cho deeem 
rolos com '1..200 kiln<;;l':llll :n '" d<· fio de ferro p·tra eêreas 
por dl1• Sllli!lli'lt id··~ :1 d sp·11 ;I,, 1'111 l(j d!~ Sl'li'l!lbi'O do 
<J1to ;~nno; p11tq11 •lll.tl,l' 1 ·11r''' 11 :11' 11!1' não u:ilv:l!lisado 
proprio pa:a rCTe:1, rl:~~~ili<::J·:o no nrL !)dJ da Tarifa 
em vigor, :t fi111 til' p:1~ar din•ilos rul vnlorem, e llân con
testando !lfJHI'Ila Ail'.lndt"':J o til·.·, tino e a :lp['li<:açãn do 1\e 
QUt! sp t.ra\:1, llt'lll :1 i'a\l:t ti•• ~~·a!vanismo, indl'vidamente 
o COlllpn·IH·ndnu no art. 8!l!). que é I'S:•Pci:d e exclustvo 
no :1rame galvanisatltJ d1•qin:H\u :1' ref1~ritlo fim, como 
já fui resolviLlo pela Ord1'11l 11." :1w <'Xpt rlida á IUl'Sma 
Thcsouraria em U de Sctt•m hrn 1\n 1872. 

nnnV:o de Cotegipe. 

N. 97.- FAZENDA,- E11 O f. 0 DE ~L\RÇO DE :1.876, 

Inrlrfere um r~r-urso :t rPspcito de estampilh:1s de sello, que se 
~l'lwv:111l r:om ;c c-'1r tlesliot;~,tla. 

Mini~terio dos Nrgocios da Fazenda -Rio de Janeiro 
em o L" de l\larço de 18ífi. 

O Barão 1lc Cotcgipc, Prosidr•ntn intcr·ino do Tribun~l 
tlo Ttu·sn 1Iro N:tcinnal, rnmnwnica :10 Sr. ln.'qwctor da 
Thcsouraria d1~ Fo~Zi!lllla da Pruvincia das Alag·u:ts que 
o mestno Trihnnal rl',oi'l'll n:\11 dar provinH•ntn ao re
curso, remet.ti1lo co:•' os '11 nllir:io 11." tiH <lt; 18 rlt· Sc
ti'Jllbro ultimo, int,-rp .stn pt~r· DIO'IY.'io Ho<liÍCJ;UI'S tlc 
Mello C:1stru !11 ilcl'is 111 P"ia 'I lia! :1 tlit:J Tlll'SOUI a ria não 
tonwu conhct·itni'III.IJ do ljlll' l':lc Ílltt•rpuzPra d:t rlel'isãu 
do Atlmiuistradur da i\l:·s:t tlc Hend as ela cidatlr~ do Pilar, 
por tn-se este negado a impu r :1 multa de qtHl trata o 
art. M) <lo Deen~to n." r,.;;p:-; de 9 :IP Abril de 1870, pelo 
US11 em dua.~ lett·as lia tl'na, ar1•it:ts por Antonio Duarte 
Leite Lia Silva a faYOl' lle Casimiru José da Silva, de es-
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tampilli~s rrcouhccidas corno já servida,, fwlo exame 
rei lo periinle o .JUIZ<) l\Iunir·ip:il c do Co1JliiiCI'CÍO; visto 
cart~1:1·r de fundamt·nto o dito rceiii''O, pois, comquanto 
as referidas esta mpiiii:h cslrja lll rom a rôr ile·dJOtada, 
n~w aprr,;cntalll iJtdir: i o :d.!.!um qw· k. na crêr que já 
ti v csst' m sido sen i das a 11 i cs de se r e lll a pp I ie~d as ús men
cionadas lctr:Js. 

N. 9H.- FAZENDA.-E\1 2 nE ~1\HI.~o n:·~ ifl7(l. 

Nega proYimento a nm rrnu:n r:o!tcern8nlr :i :1rmnrnngem de 
umas caixas ~om merrad11ri~.s, IJH' n:·to rnram retira<l~s rla 
Alfandega dep::Jis tlr p.1gus o.; re-;p~clivoo; direito.;. 

J\linistrriodos N1~trncios da Fazr'nd:l. -- Hio de Janeiro 
em 2 d,~ 1\larço de 187ü. 

Tenrlo sido pr,•sente :10 TribuTd rlo Tltr,;ouro Nacio
nal o i·ccut·so itllct·post<l pr11· Fo\. G:•pp & C." da dcr:isão 
de>sa Insp·'cloria d.~ S 11!: F't'VCI'eit·n ilo anno p~ssado, 
que obrigou-os :1 p:1g<1r no1"a ar:nr-~;rena'~I'IH por não 
terem retirado dcntr 1 tlr oito 1lias, depois dn pagos os 
respectivos diri'Ílos, :1s nov1' c:1i\:1S vinda~ de Soutliamp
ton no vapor inglez Uonro I' suhml'ttid;ls a dcsp;1cho 
pelas notas n.'' 10HH, lOl!J:.i e 101()<3 d1' (i rle Agosto 
de :1.874,, o mesmo Trtbun:d n•so[y,•u :;u,tenlar a decisão 
recorrida, vis lo não scr:'lll prol't' lenl1's :1s razõt~s :dlega
das pelos recorrente>, e c;dH'r ella na ;dçada dessa Ins
pedoria. 

O que eommunit:u a V. S. pa:·a Si~ll eonlli'Cimenlo c 
fins cun ven JCn tes. 

Dt~us Guarde a V. S.- Barà!J de Cote:7ÍJ!C.- Sr. Con
selliciro lnspector cb ,\!Ltn le•ra do lllo du J:tneiro. 
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N. 99.-~;AZJ~NDA.-E)I 2 DE l\IA.RÇO DE 1876. 

Dá provimento a um recurso sobre a:classificação de uma par
tida de snias, sulJmcttidas a dt:spaclto como de tecido de al
godão com barra de llló de ponto de crochct. 

Ministerio dos Ncgor:ios da Fazt:ncla .-Rio 1lc Janriro 
em 2 de l\larço rlc HlíG. 

Tentlo sitlo presente .o Tribll 1t:ll do Tltesonro N~cional 
o ncurso intcrpo::Lo por íl~<::tr Pl:ilipps l\: C." da deci
são dcss:t In~pccloria tk l(i clt: ,\JJril do anno pass]do, 
que classi(icou como lil(> de ponto de crodwt, sujeito á 
tna de 46000 por kilogramllla, a mercadoria constante 
1la amostra qne tlt;volro, vinda ele Liverpool no vapor 
.Maslceline o snlinwLLitla a 1lrspacho como s.tias de 
tecido de algotlão com l:arra de liló de ponto de ('l'Ochct, 
pr~ra pag-arem direi tos rtrl vaZarem, o mesmo Tribunal 
resolYcu d:n· provimrntu ao rrrurso, e mandar que a 
merc:Hloria em questão s1:ja clas;illrada na ultima p:1rlc 
do art. (i88 da T:1rifa c dcspach~Hla arl valorrm. 

O que cummilíiíco a V. S. par:1 sr'U conhecimento e 
fins convcnicnll'~. 

Deus Guarde a Y. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro Inspcctor da Alfandegado lHo ue Janeiro. 

N. wo.-FAZENnA.- EM 2 nE MAnço nr. 187G. 

Indefere Ulil recurso rlc ileeisfío da Alfandcga, r1ue mautlou 
classificar-como sdineta de a !goll,1o- a fazenda pelos re,~or

rr-ntcs sub me ltitla a despaclt'l como meti ·n de algorlão, 
propr i o para f(m·os. 

l\Iinisterio tios Ncg·or:ios da Fazcnda.-Rio de Janeiro 
em 2 de l\larço de 187(). 

~?rnmuu~co a V. S.? para os Hns convenientes, que 
for mdcfendo pelo Tnhnn~l do Thesouro Nacional o 
recurso interposto por J. Blum c Joseplt Levy da de-
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ci~ão dess:~ Inspeetorir~ de,·; de Julho ultimo, que clas
sific:ou como sctineta ele algorl:lo, ;ujeita {t taxa de mil 
e quinhentos n~is por ki lop:ra mrna, a mercadoria con
stante das amostras juntas, vinda de Livcrpool no vapor 
ing·lcz Hevclius c sulntH'tlicla a dc·:paclw, JWla nota 
n. o !}274, de 22 de Junho tio anno pass;Hio, como metim 
de :Jfg·od;\O !uslt'OSO lJl'l1pi'ÍO par;t fóno:;, SUjf'itD Ú taxa 
de seiscentos e cincoenta ré·is por kilo,gramma. 

Deus Gnanln a V. S.- Barão de Cotl'gipe.- Sr. Con· 
selhciro lnspcdor da All'andega llo Hit) de Janeiro. 

N. 101.-GU~:RH.A.- E!,! 2 DE MA!1i]O DE 18711. 

Determina que os Dircclores dos Arsen;trs t\t; Guerr:t. devem re· 
metter ás respectivas Tl1esourarias do Fazenda as labrllas or
ganizadas para as obras de cmprcibllla, clc quo trata o art. i~7 

s 2~ do Hcgulamcnto tl0 lü t!c Unlul!ro tlc :1872. 

Circular.-1\Iinisterio dos Ne,~:;ot:ios da Guerra.- Hio 
de Janeiro em 2 du :Março de i87G. 

Illm. c Exm. Sr.-Expe1;a Y. Ex. suas ordens, a fim 
de que o Director do Arscn:1l dn üuerra remrtta á The
souraria ele Faz<• mia drssa Provin('ia as t:il;clbs org·arli· 
zadas para ::s ol,r:ts tlr: empreibd:t. ~~de que trata cí art. 
i27 §:!!f do ltegulamcnto de Hl de Outn!Jro de i8i2, por 
isso que, eompetimlo úquclla l',ep:trtição fisealisar e pagar 
toda a clcspeza elo m:1terial r pcsso:1l 1lo mesmo Arsenal, 
c tendo, portanto, de ex:uninar as folhas dos venc:imen
tos dos empreiteiros, precisa eonlwcer o preço da mão 
de oiJra, so!Jrc que são ealr.:ulados esses vencimentos. 

Deus Guarde n V. Ex. -Luiz Antonio Pereira Franco. 
Sr. Presidente da Província de .....•.. 



lO! DECISÕES 

N. t02.- AGRICULTUR.\, COMl\IERClO E OBRAS 
PUBLICAS.- E:u 2 u~<: ~IAHÇO DE 1876. 

Manda exigir daslcompanhias ue)carris de ferro a apresentação 
do projecto de regularnPilto par;t exccUt;:Io do art. 28 do Regu
lamento de 26 de DezernLro de 1874. 

Circular. N. 2. I . • St~rção. - Direr-toria das Obras 
Publicas.-1\linisterio tios Negot·ios tla Agricultura, 
Commercio e O!Jl'as PuiJlit:as .- Rio de Janeiro em 2 
de Março de 18íü. 

Convindo que a Compmhia sob su:t üsc:dis3ção or
ganiztJ, c suiJmctta á :1pprovação o reguhml'nto para a 
Loa execução tlo serviço 1L1s linhas respcl'livas, de con
formidade com o tlisposto no art. 28 do RPgulamcnro 
a que se refere o DetTI'to n. o !'5t:l:17 de 2() dl' Dezem hro 
de i87~: cumpre que \' m. exija da mesma Companhia 
a apresentação do projccto de re.gulamento para o refe
rido flm; lleven:lo Vm. depois de cx.aminal-o, c antes 
de o approvar, rcmcttcr a esb SccTctaria t!c Estatlo o 
dito projecto, com as altcraçt1cs c o1Jscrvaçt1cs, que julgar 
nccessario fazer-lhe. 

Deus Guarde a Vm.- Thoma~ José Coelho de Almeida. 
-Sr. Engenheiro Fiscal lia Co1~panhia ....... . 

N. i03.- AGRICULTURA, COl\niERCIO E ()BRAS 
PUBLICAS.- E~I 3 DE ~L\RÇO DE 1876. 

Estabelece regras para os passes incliYiduacs elas ernprezas de 
carris de ferro nesta capital. 

N. ~- l." Serção. Dir,'r:tori:l fias Ohras Publiras.
Ministrrio dc,s Negocios rh Agricullur~, Comrnerrio e 
Obras Publicas.- Rio de .T:Ineiro em:~ de Março de i876. 

lllm. c Exm. Sr.- Convindo que sejnm fielmente 
observadas as regras estabelnl'idas a re~peito dos passes 
gratuitos a funccionarios puhlicos c a agentes <la auto
ridade, que transitun nos i'arros tl~s Pmp,·t'Zl:S <le c.1rris 
de fPrro de,;ta cidade; ro.go a V. Ex. qu<~ se digne de 
renovar suas onlrms á~ Repartições, que lhe são subor-
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dinadns, para que, na experlir,ão dos mesmos passes, não 
sejam pr·eteritlas as snguintes formalidades: 

O p:1sse, snnclo indivit!ual, só st•rvir;í para um func. 
cion:trio ou agnntn da aulorithrle, deve ser datado e 
rubricado pelo Chefe que o PXpPtlir, on, em sua falta ou 
ausenr~in, pr>lo sru imrnetli:tto Sem estas formalidades, 
as Pmprcz:Js pode·n rPctlS d-os, resultando disso pre
juízo, quo cumpri' pri'\'Pnir, ao st•rviçtl publi<~O. 

OPus Gnarde a V. Ex. - 'l'homa:. José Coelho de Almeida. 
-A' S. EL o Sr. Conselheiro Diogo V c lho Cavalcanti 
de Albuquyrque. 

N. :1.04. -FAZENDA. - EM 3 DE l\lARÇO DE :1.876. 

Para a [concessão de alfandegamento de\ trapiches é necessario 
que o interessado declare quaes os geri.eros que pretende re• 
ce!Jcr em deposito. 

MinisLerio dos Negocias da Fazenda.-Hio de Janeiro 
em 3 de l\larc;o de :l8iü, 

lllm. e Exm. Sr.- Para se resolver sobre o pediuo 
feilo pela Companhia l'nrnamhucana nu n•qucrimcnlo 
que V. Ex. remetteu com o sru c>flicio n. o lt2 ue 2ã de 
Janeiro ultimo, sobre o :Jlfandeg:amento do trapiche que 
a mem1a Companhia possue na cidade do Penetlu, é 
mister que declare qual a naturi'Za Llus generos que 
pretende recelwr uo dito trapiche, poi:<, se forem 
nacionaes livn~s Lle Llireitos, ou estrangeiro3 já de;;pa
chados para cons11mo, não ó preciso titnlo de alfan
degamento, na fórma do di;;posto no art. 28 do De
creto n. o lt510 de 20 de Abril de 1870. Se, porém, se 
destina ao deposito d<~ genrros estrangeiros não des
pachados para consumo, cumpre quf', llus termos da 
Circular n." 1 de 2 de J:meiro de 1867, a supplie:mte 
indique qtwes são e<>srs grnerus, e ;;e prPt•·nde o alfan
dec•amcnLo para a importat:ão dl'llt'' ::únwnte, ou se 
taml;,;m para a exporla<;ão de ~enerus nat·iollaes. 

Deus Guarde a V. Ex.-llar(io deCotcgipe. -A' S 
Ex. o Sr. Prcsiucnte ua Província uas Alagóas. 



N. 10il.-FAZENDA.- E:.! :: DE ~IAHÇO DE 1S71i. 

As cortidoios passadas 11:1 mesma m!'ia folha <1 r pn pel do roque· 
rimento deyidamcntc se! lado, em IJUC forem pcditl:ls, n;1o estão 
sujeitas a novo srllo. 

Os Escrivães ele t]U:tlt]Ucr .Juizo porlcrn, intlepondentcmcntc de 
dcspaeho, pas~ar cc>rl itlücs lie vcrf,o arl verlmm, com tanto que 
não sejam extra !titias de tlocuuJCJttos t[UC contenham malori:t 
de scgretlo. 

1\Iinislerio do~ Nc·,·t>t·i,l:> da F:J;t,•·nd:1.-Hio dt) .l:lneq·o 
em 3 de l\!a rço d t) 1B71i. 

O B:1rão llC Colt•gip:>, Prt·sit!cnlr) inlnl'Ílhl llo Tri!Jnnal 
do Thesouro Nacional, tlet·l:ll\1 ao Sr. Inspcctor 1la Tlw
souraria do Fazenda da Província ue Minas Gt1l'~es quo 
acertadamente decidiu em sess:to da Junta, segundo ueu 
conta em seu officio n. '' ti9 de 12 do N ovembl'o do anno 
proximo findo, que as certidões pas~aclas na mesma 
meia folha de papel do requerimento, devidamente sel· 
lado, em que forem pedidas, tüio estão ~njt'ilas a novo 
sello, por não se poderem considerar actos distinctos 
por sua natureza ; c bem <' s;;i m que os Escrivães de 
qualquer Juizo podem, imlcpcndentementc de despacho 
da autoridade compctellll\ pas:;ar Cl'rtidões de rerbo ad 
verbum, com tanto qut~ n:io sl'jam extrahidas de Llocn
menlo> que contenham ma teria de segredo; visto 
estar a pnmPira p~rlP da referida d1~dsfio tle ar.rôrdo 
com as disposit;ürs f'nnstantcs das Ordens n. os 3!)0 de 
25 de Agosto, -'lü!J de l:J tle :--;ctt•mbro rle 18G!J, c ultima 
parte do~ 2. o do art. t:J do Heg·ulamento annexo ao 
Decreto n. 0 450:5 de !l de Allril de 1870, c a sngund:1 de 
harmoni:l com a doutrina dos Avisos n. os 50:1 de 2 ele 
Setembro de i83;~ e !f'tí de 28 de igual mez de f8ü5. 

Bm·ão de Cotegipe. 



N. HYi. --l~lPEHW .- E~1 :l DE ~!.tr:~o m; ll:íiG. 

Declara !Juacs n'flJOnras que cor11pdcm aos Pr(·:!adorcs da Cape lia 
· lr11pcrial. 

2." Direetoria .-1\lini~l Pr iodos Nr~go1· i os do ltnpcTio. 
-llio de .Janeiro em :lcil' .M:m:o de l!Jiti. 

111m. c•. Exm. Sr.- C<Jlll o!'lido ti:~ l!l tl1~ Outuliro dn 
i87~. remcLt~u essa Prcsiden,:ia :10 l\Iinistt•rit• dos Nc
gocios ora a lll<'U cargo Ullla n~pn•st'nlaç:to do P:Hlra 
Manoel Tlleorlolindo Ferreit·:l, Próu·:lilc:r ela Ca[wlla lm~ 
perial, consultando qual o tratamento~~ qtt:li's :1s !louras 
e distinctiYos qtw nesta qualid-1dn llw emnJH~lem. 

Em solução de tal conoulLt, clel'laro a V. Ex., para os 
fins convenir~ntl's, qun át;uelln ~:Iccrdotf' n:1 refc~rid<J 
qualidade cabemsómentc a llonra rio titulo c a faculdatJo 
de prégar na Cnpe\la Imperial c onde quér t[UO se 
ache Sua Magestado o lmperatlor e sua COrte. 

Deus Guarde n V. Ex.- Jose Bento da Cnnha e Fi~ 
gueiredo.- Sr. Presirlentc da Pl'ovinci~ dn Bahia. 

J-\-Ad·\:.1'·'~\:.f\:I'-:-t' 

N. 107.-GUEHllA.-EM :-: nE MAnço nE i87n. 

D:i instrucçõcs para a ~xecnr,:lo do art. 130 do Regulamento, 
approvatlo pelo DrtTeto n." õ88i ele 27 de Fevereiro de i875. 

Circnlar.-Minislcrio dos Neg-ocios ela Guena.--Rio 
de Janeiro em 3 de 1\Ia rço di) unn. 

lllm. o Exm. Sr.-llnmetto a V. E"(., p:11·a seu co
nhecimento r~ clevith1sl'lfr•itus, 11a parte que lhe compete, 
vintP exemplares impres·os das instrucr,õe~ para exe
cução do art. i30 elo Hrgulamento approvaclo pelo De-
c.reto n.o 5881 de 27 de Fevereiro do anno .E!~º~ 
hndo. /~. · -· CAM . ,->\.. 

Deus Guarde a V. Ex:.-Luiz Antonio l~efeif~~~~- 4r9~ · 
Sr. Prcsiden te cb Provineia de.. . . /- ,\_\ \ 

I, '\, '· 
DECISÕES DE 1876. f4 _<:},' 

[1 {, <: I) I· 
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lnstr·ucç<'\es par•a cx•"~n<;ilo do nrt. I:to do Re• 
guhomento appr•n •·udo pelo IOecreto n. 0 ;;;ssJ. 
de ~~·~ de 1.-<'ever-eh•o tle J.S~:;. 

Art. i." Quando o sortr~do fizer a tlcdaraçJo de CJHC 
pretentr i'l'nt:tr-O'e do ~~·niro cl:l E\:ITCito. llleiliantc 
contri!Juição !II'I'UI!Íari:l, 111 fúrma doai'!. íO d<l Jlp••ti· 

lan!Cnto, a Jtrnt:1 1\.- P·'~""'·lli 1 lll:tnilar:1 I'Xl rahir 111!1:1 
cópia da llli'Sllla det·la: :<ç:To, I' :1 r;'lil:'lterú com ns do
cumento.~ de IJil'' trat:: n :11·t. ti!) do illlli,·ado He:~ula
mento, fazr::11lu-us :\l:lllllll:ltlhll' de su:1 inl'urrnação, na 
Córte, ao l\linistro d:t Gut~l'l':!, c nas Provincias aos 
respectivos Presidentes. 

Art. 2." O Ministro da G11erra, na Côl'l<', t: os Pre
sidcntPs n:ts Provint·ias, di·citlirão si a contribuirão 
pec11niari:t rst:'t ou não no 1·aso de ser :.~um i ttid:t. He· 
solvendo pel:t atllrmatira, co!ll:tlllliÍCarão: sn:1 dP:'p:lcllo 
á autoridade co:np:•!l'!llt', ~,·g,rnuo in~trucçõ''' cspt·riaes, 
para proc:·dcr-se :'t rt:,;pcrl iq coiJr:l!lt"·::; e, log·n qne se 
apresente o conlir~cilll<'íl!O de:": k1ver dlét elTeetuatlo, 
será expeuidu titulo t[,• ~''Gll·l, as,;ig·tlado, na Côrtt', pelo 
Ajuuante Gencr:ll, c n:1,; Pro•;incias pr·lo:; CommatHi:1ntcs 
das Armas, ou, n:1 LiiL1 dcsle,, pl'los Presidentes. 

Paragt·apho unit:o. Q11:t11do o du,pacho fór tio Presi
denteda Provineia, a ex:H~U1;ão tla tlllima Jlarte deste 
artüro fiear~t dependente tle confirmação pelo l\linistro 
tia Guerra. 

Art. 3." No caso do al'l. 110, § 2." <lo Rt·~~·;:lamento, 
o interessado rcqnnrcrá sua is<·nç:t•J, Pxliibindo os do
cumentos P\i~idos pr·lo r·itatl11 art. GD, :ta Curte, ao 
Ministro tia Guena, L' lias Provi!lt'Ías aos Presidentes. 

Ar·t. 4."0 surll'ado pó le-se f:IZt'r substitUir por outro 
indiviuuo, rcqner!'ndo: 

1." Si ftir loo:o tlcnuí,; do 'orlGio, ú Jnnla de pa-
rochia; · ' 

2." Si fç'JI· dentro do anno de praça, na Córtc, ao 
Ajudante Gt!lll'r:il, e n:1s Pt·ol int:i:1s aos Com:nan:lantcs 
da,; Armas, ou, onde 0' n~o houver, ao . .; Prl'sidt•nles. 

Paragrapllo unieo. Etn qn:d jUt~r doscas"~ juntará 
documt!llto.q que proYt'lll :1 itlotl<'itbde do sul1,;titulo, 
segundo o disposto no :1rl. 7\ do Bl',!.!;lliaJ!lt'rtlo. 

Art. ~;,"Si a :tlllT~I'II!.':<;ã•l do :ou!J-.titui<l f'ô:· P<T.111te 
a Junta d<• parocbia, c~l::, rt·unirl!lo todus 11s d<,cunH·n
to:;, os rr•mell,·rá, e,)lll a -·nJ 11pinião, n:~ Córli', ao Aju
dante General, c nas Provinc ias aos Commamlanles das 
Armas, ou, na sua falta, aos Presidentes. 
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Art. 6.• Recebido~ o~ documentos da Junta rle paro· 
chia, si provnrPJII elles a id(lncidDLie do cwb,lilttl(l, lerá 
lugar a inspecção de suud<~ destl', onlnn::da na Côrle 
pelo Ajudante G<·neral, e nas Provinrias pelos Com
mandantes Jas Armas, ou, na sua f dta, pl'los Presiden-
tes. 

1\o raso nPga I ivo rl<~YI'rão ser conlplctailos dentro do 
prazo rl<' trinta t!Jas, ,., só rL~pois dP prr'<'lll'ilicb regn
larmente <':,sn CXJ!.;eneia, ,·~ que ~~~ devmit proCPiil-1' á 
ind irada insp<'t'Çâll. 

Art. 7." FeiL1 ;1 insprccão. srr~o I'<'mrttidos todos 
os p:1peis, deviuaJnenle infonl);ldos. na cc,rt<·pclo Aju
tbnte G<·neral :10 l\linislro da G\li•I'J'a, r· nas Províncias 
prlm; Com mandantes das Armas ao,.; Presidentes, Jl:ll'a 
resolverPm. 

Quando, na f:dta de Com1nandantr~ ilP Armas, o pro
cc~so, de que se I rala, r'IJI'J'I~I' p1·la Pr,·sid<~nri 1 da Pro
Vi!•ci:l, p<Hier:'i <'sl:l d··cidir logo sobre 11 :1,;snmp1o. 

Art. i")." :-;j a apr<·scnlal:ão do sulistitlllll tiv,•r lug·ar 
dentro do anno d'~ pr:1Ç:1, Sl'guír-,;<•-l!a o IUI',~!nn piOCPsso, 
com a difh:n•nç:1 de qne o requerilllf'llto e doeumenlos 
s<Tiio tran,mitlidos por inl<'l"l!ICdio c com informação 
elos Commanclanles dos corpo,;, ouvidos os de t:ompa
nhia. 

Art. 9. o O J\olinistro da Gurrrn, na Côrte, c os Presi-
dentes nas Províncias, dderindo, m:mdarão que o sub
stituído seja intin1:1<in p:1ra assignar termo 1le respon
sabilidade pela de,.;err:lo Llo su!Jstituto nnJtrimdro anno 
de praça (art. 72 do RPgulamento). Assig-nado o termo, 
será recebido o suiJ~tituto, e rxpc<lir-se-ha baixa ou 
escusa ao subsl i tu ido, que não podcrú n!uila ,. de resi
dencia sem nrdrm do Ministro d:~ Guerra, na Côrlc, e dos 
Presidentes nas Províncias, elllquanto durar o prazo da 
responsabi I idade. 

Art. 10. O termo sPrá assignaclo, na Corte, na Repar
tição de Ajudante G1·nrral, u nas Províncias 11a Se
cretaria do Com mando de Armas, uu, na L1l ta deste, 
na SPerPLaria da Presi<lcncia. 

§ !."Quando o tl'rrno f<lr lom:1do nas PI'OYilll'ias, será 
remei tida uma cópia :llllll<'lllica :10 Ajllllantl~ Guueral, 
que a manuarú averbar em liVI"O e.sJH'I'ial. 

~ 2." Es,;es l.,•rmos d<~ rr,ponsaltilitlailo podPr:ío ser 
assignados por :'ro<:nradon•s mnlli<!os ll:~ nollL•res cs-
pcciaes. -

Art. H. Si o Miuislro da Gnl'rra inill'f<•rir, <Juanilo 
a ma leria fór dr 'na compdl'ncia, ou confirmar o inde
ferimenLo do PresidcuLo elo .Província, em caso ele rc-
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curso, a parte intt~ressad:i. tlen!ro de tlm~ dias, contados 
<laqul'!le em qun o tlt>spaclto Jtr1· puhlir:atlo no Diario 
Official, podPrú recorrer para o Consr·lilo de Estado. 

Paragrapho unieo. No casP do l\linistro tla Guerra 
conlirrnar o deferimento 1lo PJ'{~o;irlentn tlt) Provind<~, 
rcrnettcrú cópia tle sua decisão ao Ajwlanle Gcnt•ral, que 
a manrlar:'t averbar, transrnittinrlo-a dPpoio ao mcslllo 
Presideutt) para ser cu!nprida. 

Art. 12. O rrcur . .;rr lle que trata o arli.~~o :rntt•t:cdcnte 
será interposto pur l.t•rmo, pela parte ou sctl b:rstante 
procurador, na Sr)crctaria de E.;tado tlos Negudos da 
Guerra, devenJo logo juntar, si q~tizer c ti ver, razões 
c documentos. 

Art. :1.3. Ouvido o Proeuratlor da Corôa, Sulrt•rania 
e Fazenda Nacional, subirá o recur;-o ao Consrlho de 
Estado dentro de trinta dias conlatlos darjuellc em que 
tiver sido interpo,;to. 

Art. H. As d<•cisõr•s do Consnlilo tiP Eslarlo serão 
enviadas por cúpia :í H.ep~rrtiçãu de A.iwlante Gener:rl, 
que, depois do competente te~ristro, as renwllerú ás Pre" 
sideneias respectivas para serrlll cnmpridas, reg-istr:lltdo 
e fazendo executar as (}llC pcrtcnccl·em ao l\lu 1liripio da 
Côrte. 

Art. H). Si, nmlos os dez d::IS, os intt~!'eosarlos não 
iÍlterpuzerem recurso para o Conselho de Estado, ex
pedir-se-hão as cópias das decisões do l\linisterio da 
Guerra, para serem cumpridas, como no caso do para" 
grapho unico do art. 11. 

Art. 16. As decisões a respeito dos substitutos serão 
sempre observadas, na Cürte, por intermedio do Ajudante 
General, e nas Provincias pelos Commandantes das 
Armas, ou, na falta rlesles, pelos Pre!'iclentes. 

Palacio do Hio de Janeiro em H ele Fevereiro de 
1876.- Duque de Caxias. 



DO GO\'EHNO. 

N. Wtl-AGRICULTUHA, COl\IMEilCIO E ormAS 
PUBLICAS. -Enr r~ DE m.\li<]O DE 1876. 

Resolve varias duvidas relativas ú cmancip~çrro e libertação de 
rscr~vos. 

N.i-2." sccção-Directoria da A.~riwllura.-Rio de 
Janciro.-l\linistcrio dos N1·g·orios da Ar:rricnltura, Com
llliTCio e O!iras Publicas, r~ dt; l\!an;o dt~ W7!i. 

Illln. c Ex.m. Sr.- Em Miicin ilc 27 de D,•zcmbro do 
anno proxitno passado suhmcttc•u V. Ex. ú approvar:Jo 
desl.c J'llinistl'l'io a soluc;to d:~da a divnrs:1s duvid:1s 
suscitadas nm olli1~io 1k 28 do Sd1~m1Jrn d;l mesmo anno 
pelo Juiz tle Orphãos do [i'!"lllo de S. Borja, nessa pro
víncia, relativamente ao modo por que devia proce,ler 
na emancip:1ção dos es1~l'avos. 

As Lluvicl:ls a quo V. Ex c. SI) rnfere ~ITo :1s seguintes: 
1. "-Deve consi<lerar-se complet:1 a lisl:~ dos escravos 

classificados para serem liliortad0'; sem quo tenha o valor 
dellcs sido declara<lo pelos rt•spf'rlivo-; senhores ou ar
lJi!r:Hlo no praw dt• rplt' tr:1La o art. H rlo Bcg-ulamento 
de 13 do Novembro de 1H7S, seg·nudo o proc:csso pres
cripto 110 ar!.. 37 do mesmo regul:unen to'? 

2. "-Não lnvcntlo a jnnt:~ procedido á classificação dos 
rscravos no anuo p:1ssatlo, deve o Juiz do Orpltão.-; regu
lar-se pelos trabalhos dos annos anteriores"! 

3. "-Sendo de!icientl's as listas da classificação quanto 
ás eonrl ições dos escravos na ordem das prcferencias, mas 
tendo dellas conhecimento o Juiz de Orphãos, póde ci"te 
aquilat:1r (]e scn mcr·ecimento, no sentido do não preju
clicar o direito ,Jos libertanrlos ·? 
~."-Qual o Juiz ;lc Orphãos compr)tcn te para proceller 

á libertação tios es;'ravos prrtt'llCPntcs á freguezia de 
S. Luiz de l'tli~siles, desm<'Jnbr:l(la du tr•rmo dc-S. Borja, 
para o do Santo Angelo-o do i." ou o do 2."? 

n. "-Ach:illdü-SU os liliertandus da mencionatla frc
guczia classificados promiscuamente com os elas outrns 
pertencentes ao município de que foi rlesmrmbracla, 
como deverão ser discriminados'·! 

6."-Se o valor dos librr!anr!os a que st~ refere o 
~ 1." do art. 27 do Regulamento rle 13 rle Novembro de 
18_72 fôr superior á quota do fundo de emancipação, deve 
o .]niz recorrer ao sorteio, por analogia do art. '!t), § 1.0 

ultima parte do citado regulamento, p:1ra o limrle serem 
alforriados, tantos escravos quantos compor te a rrferilla 
quota? 



7. "-Scrú mntivo p:1r:1 prcli'rPnri:l 11:1 nrtlem ela rmnn
cipaç1o dn·; f:l1nili:1s :1 r·itTllll1'tami:t rl·· ~'l'l' nm dos con
ju!.[e' livn: ouliiH:rtn '? 

tl."-0 .Iuiz de Orphãot:: :-. co::•pclr~Jltr' p:1ra verifi,~ar os 
motivo-: dr· pr ·l'll'l'lir'ia !1:1 Pmaneip:lf.::lo dos r·~cravos, 
quando tenl!:illl sitie rl!lli 11 idos nts li,t:l' orp:anizadas 
pelas juntas ci:Jssilkarlor:ts'? 

A's inrli.c:allas consultas rr><püilrlr'u Y. Ex.: 
L "-rJUP era incompleia a lisl:1 r]rg Pscravos lihcr

tanrlos ua hypol l1rsr~ li•21:rad:1; 
2 "-que, nãiJ Lr·ndo :'t junt:t procPrlido á cbssificaçJo 

no :mno pass:H!o, I'Uill[lt·ia ao juiz l'l~gnlar-sn pela do 
armo m:t is proxi mo ; 

3, "-qnP :1s preft'rrncia-: p:tra a rm:llll:ipa(ão eram as 
que rslahelr'cia o art. 2i rio He:~·ttlam,•nto de 1:J de No
vembro rln 1872; 

4. 0
- que IJI'\O ;:rl. 'J7 do I'Íl:ir\() r•':':IJiamento, OS PS

Cl'aVOS llltlllados p::r:1 m:ti\ÍI'i[lio iliV<'rso dat['ll'\lr• em 
que haviam sido cl:ts'ifi··ados, ,(j p•1iliam s•·r alli com
tentpladus no anno itnnwrl1ato, sPill [ll'l'di·r·.·m, no 
município ondr: :ltderioriiH'Illl' rl'sir\ia·JI, n nu·lll't'O de 
ord1·m qu1~ lhrs C0 111pet;a na nlttm·t clas,;ifi··:Jção; 

;), "-qrte t!r•via f:1Wr-'e :1 rl::s<i!i açio na fr··gurzia 
dcsmentliracLi, sr·i'Yindo de ba;;1• o trabalho j~t feito <lll 1es 
do dl'sme,nhrallll'nl,): 

ü." que H:l cnnfor;nid:tde 1\n art. 2í, ~ 2. 0 dn He0:ll· 
bmenlo "" 13 d1~ NovP111l1ro dr· 18i::?, rkvi:t o juiz re,:or
rer ao ~orlPio; 

7. 0 -IJI!eas r·on,Ji(:fiec.: rlnprl'frronci·1 p·n·:1 a lib•rtação 
por família constam do ar L 27, ~ I." rlo citado n,·gula
mento; 

8. "-fimlmcntc, rpw as omi·:siks nas listas rle classifi
caç:io acltavam-sn prcvis1:1.s n 1 lei, s,•ndo inaclmis.;tvcl 
qn:dqucr :li te1·aç:io ou ilt\·er·â'l, SI'.!-:Uildo o disposlP no 
parac:rapllll Utticodoeil·llloart. !J.3. 

He,ponrlenllo ao ntr'nci,ln t:\,1 orticio tle V. Ex., ca
, be-me dcclar:ll' o sC.:':Il in te : 

Qnnúo ú t ·" duvida, p1·ot·cde a rrspnsta darla por 
V. E·c, por 1'Sl1r de :H;r(lrdo cotn o Aviso tk lJ dl' Maio 
de 1.87~, expedido á Prcsidencia !la Província do Espírito 
Santo, no qual está con·úgn:11lo o pl'incipio de que ave
rifieação do valor dos es,Tavos é aclo r:omplementar ela 
cbssiticação I) prPparato:-io da conee;;são de liberdade; 

Quanto a 2.•, não tendo COITÍdO l'l'gUI:ifll1PfllC OStra· 
ballws da classi!icaçãr; de escravos, deve prevale1:er a do 
anno passado, ou a que proximamente se ti ver de fazer, 
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caso a respecti r a jnnL1 não houvesse funccion8do 
naqur·llc anr!O, COIIlO roi dCI'irl' 1., [!UI' Avi,;o dn :::o de De
zembro; 

QLt:lnto ú :L": .\'s jnnt1~ e!assific:Hlnras lncnmhc de
terrnin:lr as rt>nr:içik:' de prderntcia tn cla:;sifir:ação, 
salvo o l't'CUI"!'O para o jai7.'' dt·urpit:ios s ~und~> o :1rt. :~i 
do Ht~.~·ul:iiiiCilh di' 1 J dt• N11\ t'lll!>rn di' 1S7:t; 

QtlaUio á !L": N:rda I'> sla addilar :'t re~po· ta de V. Ex; 
Qua11lo :\'i." A cst:•r;:lu liscal ontlc sr~ rtr:;lihuua matri

cula pudcrú discr1rniuar os i'SlT::\O.'i pt'rtcrlt:l'ntes á fre
guPzi:l desrllc>mbracla, sendo que ú lllt"'llW l'o~ta<,:ão corre 
a uiJrig-:~ção de enYiar á rolll'i'loria do mnnicipio, a que 
foi tillirllalucnte aune\aJa a alludida freguezia, are
laç:lo dos est·ravos qne a ('SLa pertencem, para que possa 
ter lng:1ras arcrhlÇÕt·s e outros f:lcto:; ronccrHt•nlcs ao 
serviço da rnalrit'Uia; 

Quanto ú fi.": O :;rn·tt'io só (~ adrnissiYel quando na 
ordem das famili:1s on indivíduos cl:issiliradus forem 
iguaes as respectivas contlir;li:~:, devendo, port:mto, a 
libertação l'i~t:ahir d'cntr:~ as falllilias ou indivirlnos elas
silicados sobre os que tenham cln st'r pr!'fcridos, sc.co:umlo 
o art. 27 do Regulamento tle 1:1 de Novembro de 1872; 

Quanto á 7.": Os Avisos de 31 de l\Iaio e 17 de Junho de 
1875, jú resolveram que o escr:1VO t>asado rom pessoa 
lívl'l~ )H'f'frl'i' na ortlt~lil 1!:1 rlassilieação das falllillas; 

Qu:Jnto :'18.": Fst:'1 lt'Sprrlldtda pda ,;oluç:\o dalia :i :l,' 
consulta. 

Deus guarde a V. E'\..-Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Provint·i:l do Hro Gr:mde di) Sul. 

N. 109.-FAZENDA.- E~1 ~ DE ~L\n~:o nE 1876. 

Indcfcl c o requerimento da Companhia Jfrssayeries mr1rifimes 
de France, pedindo qur; seja rcfrJrma la a dcciséi.O tln 1.i ill' No· 
vern!Jro ultimo, pelrt r[rJal f,Ji eonilr1n1rla a mull:1 que lhe 
in1puz a \lfarulcga da Cilrlo. por diffcrcnr;a dn voiUBJCS dcs
c~rregados i! o v~ por Mendo::;a. 

l\Iinisterio dos Nc.Q"ocios Lla Fazenda.-nlo tlc Janeiro 
em 4 ele Março de 18iG. ~~~ 

T cl · 1 . ..r' r_~~t.. u~ CAMA/) 
. en o suo pre~Pnte ~o Tnlmnal do 'cyr1:l~~u.\.1Na- 11"' 

c10na l o requenmento da Companl~f./ ~e.~sageries 
,; "'~ I .... ·,' 

"·:y. 
•' . 



mnrilime.c; tle Francc, ]Wtlinilo ser rr•rowitl"rada e rl'for
m:Hia a re~oln<~:lo do mr•snro TriilrTrr:il. t·ommuuicada 
a PS>a Alfar1de:ra em Aviso 110" l("i2 tk :i de Novembro 
do anno pa,s:rdo, r~ peL1 qtt:1l foi inrldt~rido o recurso 
illterpusto pt'\a rr•fnida C11mpanlli:1, manrLmdo-c:e tornar 
dfr•ctiYa a tnulta de dir·r~itns 1'111 dobn•, imposta por 
despar·ho dessa InspPctori:l tle 2;j de lllaio de lHTi ]JCla 
f:1lta c]() oito volumes ver·iJlc;;dn na ('Ollfl~rencia do ma
llifesto rlo vapor Alenrfo:::o, rnlr:I(]O de Burdr•anx em i() 
d1' Janeiro rl1· lSí:J; I) llll''lilO Trih:Tn:il resolveu in
drfrrir a uita ]'tliÇJO I' St!Slt•lll:tl' :tqUcJ\a dec•isâOo 

O qnr) communicu a Yo S. [>:ll":l seu conllucirncnlo 
e Iins conveniente;:;. 

Deus Guarde a V o S o- Boriio de Cotegipe. -Sr. Con
~clheiro lnspector da All'andc.t:a do P.io de Jnndro o 

O preço da vendrt de genoros deteriorados não deve ser incluido 
no calculo para a org:llliza~;io da Pauta semanal das AI· 
fandegas . 

.Minist1~rio dos Negocios <Li Fazcndno-Hio <lc Janeiro, 
em 4 de Março de l87li. 

O Barão de Cotegipc, Presidente interino rlo 'Úibunal 
do Thesouro Nacional, ·~ommunica ao Sr. Inspcctor 
Ja Thesonraria de FaZI'llrla da l'rovincia do Pará que o 
mesmo Tribunal resolveu DJO <L1r provimento ao re
curso, que acompanhou o St'LL ollic.io no" 7:3 dn ü de Se
temlll'O ultimo, intcl'(JOsto por T:1ppcnbeck Bramhecr 
& Companhia da ueci,ão pela qual a dita Thcsouraria 
confirmou a da Alfandcga, que não attendeu ú reclamação 
por clles feita solJrc o preço dado ús castanhas da tcna 
na Pauta semanal de :H de l\laio a :J de Junho Je 1H7o; 
porquanto, tendo esse preço sido uetcrminado pelo 
termo médio do que no mercado obteve aquellc genero 
durante a semana, bem procedeu a Alfanclcga não in
cluindo no calculo o preço pelo qual foi vendida um" 
partida de castanhas deterioradas c, portanto, fóra das 
condições de seu consumo geral c onlinario. 

Barão de Cotegipe. 

~J'if\:J'>J'~' 



:net~l:u:t que no caso r!f1n:1o poder o e:::tditlat•) U·r a [H'OYa cscripta 
Pxhi!Ji<la em concurso, rJcyn a leitura sr·r fl'ila ern sessão pu
hlic:t por nr11 tll•'l!llJ•·" d:t Cnttgr":~·ar::lil <fllr' r:sla 110111rar. 

2." Jlir••ctoria.- l\linistPrio 1\<!S N1~gocios do Imperio. 
- Hio de .Janeiro i'lll (i de l\Iarço de V37U. 

Em ol11eio de 30 de .Julho ultimo consultou V. S., por 
dclihenção da Com;n'.!l"ação dcs.;a Faruldadn, si, nos 
concursos, feitas todas as provas, ~~ faltando súmente a 
leitura da prova escripta, püde a Congrng:1ção julgar o 
candidato, mandando ler, ro1n as formalid:11lcs legaes, a 
mesma prova pl'\o outro, qu:mclo rorcm tlous, ou pelo 
Secretario, quando ftlr u1n sú, c no easo allirmativo se 
a leitura dev•~ ser feita em s(•,;sJo publica nu onlinaria. 

Bcsolvcllilo rs:'a ronsulla, declaro a V. S. que, se, 
csgot:Hlo o prno a que se refnc o al't. 77 dos Pstatutos 
qur haixar:lln com o llecrdo n." {;)é-.\7 dt) 2H tlt• Ahril de 
18iY~, ainda se aclwr o concli!TI'IILP manil'l'stamente im
possihilitndo para ler a prova escrirta que tiver rxhiiJido, 
deve a Jeilur,1 ser feita •:m SPssão publica por um 
membro da Con!!,'rngação flUI' rst:1 nomear. 

Deus Guarde a V. S.- .Josl Bento da Cunha e Figueiredo. 
--Sr. Direr:lor !la Faculdade de l\le:licina da Bahia. 

Dcelar:c irregular o procrtlimrnlrl tle um Juiz de Paz, que dei
xara de fazrr, no tempo Jcpl, !I eon n!eaç;1o dos eleitores e 
snpplcntcs para Plegrr a· Junta paro~hial, c mantla rgJC sem 
dPmora se faça a convocar:[lo ria tlita Junta. 

L" Direetoria.-Ministerio dos Ne.a:ocios do Imperio. 
-Rio rlc .Janeiro em G de l\l:lrtjn dn 187G. 

Em resposta ao offir:iu dt' Ytll. de 2(i do mez. findo, re
cebido hoje, dcdaro-lhe que prOL'CtlloU Vm. irregubr
mente deixan1lo dP Lw~r no tempo legal, como era do 
seu rlnver, na qu:1lidade de 1. 0 .Juiz de Paz dessa pa
roc!Jia, a eonYocação dos rlnitores e supplnnt.r·s aos 

Il"f:ISÔE~ llR 1871\. !C. 
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quacs compela clc;.:;cr ~ Junta parochial que eleve reu
nir-~e na La dornin!!a do proximo mez. Os motivos que 
Vm. ~!leg-a não justil1t:am a om1ssJo que commctteu, 
visto rpw por nenhum modo o emb:ll·aça,·am de prati
car o rcferitlo ano, c, em todo caso, devia em tempo 
competente ter re[H't'St'lllado ao Governo. 

Ordeno, portanto, a Vm. que, sem a menor demora c 
.<:oh sua respons;lbilitbrlc, faça a convocação dos ditos 
clcitort~s e supplenles para procederem á ciE'ição da 
mencionada Junta no dia j;í ue~ignado pelo Governo, 
embora não medie o prazo maJ"cado no art. tl. 0 das Ins
trneções Reg-ulamentares annexas ao Decreto n.o 6097 
de 12 de Janeiro ultimo, á vista tia disposição do art. 
7. 0 ~las mesmas Instrucções. 

Declaro finalmente a Vm. qnc seriio tomadas as con
venientes providt'ndas a llm de tfUe srj.·1m garantidas a 
ordem publica e a ~t'guranç:l ~~ lilierdarle de sua pessoa 
e da Junta durante o exercício de suas funcções. 

Deus Guarde a Vm.-.Tosi Bento da Cunha e Figuei
redo.- Sr. Juiz de Paz mais votado Lia fref!·uezia de 
lr:tjú. 

N. U3.-FAZEND.\.- E11 7 nE ~l\n~:o DE 187G. 

A' descarga de Yolurues para a Alfandcga, sem as fornwli1ladcs 
Jega"s, não impede t[U!3 o•mrsrri03 sejam aecilos na r,·mna
do art. ft5 do llecr.~to !t. 0 :J2f i de 18(i3, uma vez t{ll ~o seu rpcr
birnenlo tenha si1lo Yolunlariamrule Nt]ncrido. 

Ministerio dosNer;ocios da FazcHda. -H i o de Janeiro 
em 7 de l\far~;o de ·1870. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tr·i
bunal do Thesouro Nacional, tendo presente os papeis 
q~e acompanharam o oflicio do Inspector da Alfall!lega da 
ctdade do Desterro de i4 de Dezembro de 1375, dcr:lara 
ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda d:1 Província 
de Santa Catharina, para seu conhecimento e o fazer 
eonstar ao tlaquella Alfandega, que, supposlo não fosse 
regularmente descarregado de bordo do vapor n:u:jonal 
Cervantes o caixote contendo joias de que trata o citado 
officio, todavia, sendo voluntariamente requerido o 
!eu recebimento, cumpria aa dito fnsprctor aceitai-o. 



na fúr ma tio disposto no art. ~~) tio Decreto n. • 32:1.7 
de 31 de Dezembro de 1863, m~ndanrio proceder im
nwdiatamcnte a ex11ne, a lim C.c verificar o c'tado do 
volum.e, nos termo~ do art. ~:)'!tio Hegulamcnto de 1!) 
de Setembro de :l8ti0; c, quando não a presenl:lssc in
dicio;; rle arrombamento uu avaria, aguardar a exhihi
ção das nol"is para o respr)divo desp·1cho, prescindindo 
nesse caso da imposição tlc quaesqucr pena~ au r.om
man<lantc do rdcrido vapor. 

Outrosim, cumpre que o Sr. Inspector informe por 
que razão não attentleu á representação qnc o Agente 
da Companhia Urazileira de navcg<~ção a vapor lhe di
rigira mntra o a c to de que se tra La, c se é certo terem
lhe sido mostradas a informação e not1s do Inspe~tor 
da Alfandcga, endereçadas ú Thesouraria sobre o refe
rirlo ohjerto. 

Brtnlo rlrColrgipt'. 

N. li í.-FAZENDA. ~ EM 8 DE MAnr;o nE l87G. 

As ttJcsourarias de f~zcnd~ n;lo podem recusar-se aol troco rias 
notas dilaceradas que lhes forem aprescnt1das p:Ha rssc fim, 
ou das que se acharem em su!Jstilui,::•o, tles !c IJH•·· n~o houver 
duvida so!Jrc a sua legalidade. 

:Ministel'io llos Ne.c;o,~ius da Fncn<la. --H i o rle Janeiro 
rrn 8 de l\larço de 187(5. 

O Barão rlc Cotegipc, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, remette aos Srs. lnspectores das 
'fhesourarias de Fazenda, par~ seu conhecimento e de
vida obscrvancia nas referid~s Repartições c nas que 
lhes ;,ão subordinadas, a orrlcm ab~ixo transcriptn, ()X

pedida ú Thesouraria tia Província do Paraná, á vista 
da representação de diversos negociantes da cidade ele 
P~ranaguá, sobre a pratica seguida pela dita Thesoura
ria e pr:la Alfandega daquella cid~àe, de não rccciJercm 
p:ll·a trocar, ou em pagamento diJ impostos, notas de 
estampas em substituição, sem serem assignadas pelos 
respectivos portadores, ou mencionadas em relações 
tamhem por elles assi'!nad~s. 

flrwiin r/,, f:n! NJÍJI''. 
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N. (i.-lllinistcrio dos Nt·.~roeim~ da Fazenda .-Rio de 
Janeiro l'll1 1'2 il1• Fn1•:·r·iro dr 187(i. 

O B;1rão de Cotl·~!i!le. l'rr:sidenl1~ interino do Tribu
n;Jl do Tllcsouro N,·,l·i'on;il, atll'l;dendo ao qne rcprescn
tar~m diver.c.:o:; nc:_,·ociantcs da cid;Hlc de Paramguú, 
:;obre a pra l ica seguida p1•l;1 Tllesonrar·ia da Província 
do !'aran:'t. ~~ Alfal:deg<! daqul'IL1 r:idadc, •k não rcee
l:erem p:1ra trocar 1:u !'lll pa~-!·:JIIIC\lto de imposto,.;, notas 
Lle rstamp:~s em sul,stillliç:io S!'ill S1~rcm assign:Hla,.; pelos 
respectivos porladores ou mencionadas em relações, 
tamhr'lll por el\es ;:s-;i•!ll:ULIS, der·lara no Sr. Insp••dor 
da dita Tilesouraria: 

1." Que deve f:IZI'f rt'o:s::r cl'l1lt'lllanle pratica, não só 
por nã•J ler appliL:aç:lo ao easo vertente o disposto no 
:u·t. 7." ilo ll•'.'nti:uncnto dr~ 2~ t!1~ J\'ovl'ntln·o de Hr!7, 
!jlte se refer,: :'1s nnl.ig:1s nnL1s l'lllÍitid::s por orcasião (}(} 
troco da mocd:~ de roiJ!'I', m:1~ l::n1bem porque, ainda 
f(II<Jllrlo a su!Jstiluiç:lo d:1' nota~ actualmc:ntc se rcgu
lassD pcL1 citada di,.;posiç:io. não era aos portadores, c 
sim aos c;nprrgadus CHCaJ'l't~gados dessC~ operação, que 
compl'tia f:Jzcr as declarar;iics dr que se trata; 

2. o Qur aos TilesoureiroR das Thcsourarias de Fazen
lla r' sr•us Fieis i:u:umbc a operação do troco das notas 
dilaet~r:Hl:Js c rlaquellas cuja sniJstit.uição o Thesouro 
tenha determinado, scrriçn que cumpre continue a ser 
C'<PCULido tln modo rJue, averi"·uada e rceonher~ida pelos 
trocatlori'S a lr·galiliadn e \f'l':ll'itladr• do papel, estampa 
e as-;irmaltu·a das notas, sr~j.·1 a respectiva importancia 
entre(:(w: ao püriDtlor, em ur:t;;,; rlc estampa di!Iercnte, 
sem mais formalidades; 

3." Que, no caso de ver;;:: r rluvitla so!Jrc a legalidade 
das nOL!S levadas ao I rôt'O, rlC\'t'l'Ú este fic:Jr suspenso, 
'Pndo aqucllas cnvi;~das :10 Tiwoouro com oflicio regis
trado, no fJU11 se exponllalll todos os motivos da duvida 
a fim de resn!ver-sc sobre o sc1r recebimento, depois de 
OIIViila a C:1ixa th Amol'l.ização, e in continentí appre
lwndid:rs e ma!'l:ad:Js l'Oill o competente carimbo, as que 
forclll YÍSÍVC!ntOlltC falsas, p:11·a procrdnr-se 113 fórma 
da lei ronlra o introtluetor; 

.'J.." Finalmente, qun :'1 proporção que forem sendo 
l,n)(';:d::.;; :~s nnlas. 'I' IIH'S applir:l!'ão os r~arimllos com-
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pdenll•,;, como dispõ<~lll o ar i.. 1." d.;:: ln~l.l'll<'l:ües 
n." :.lHG de~ de Sl'li'lllbl'oil<' H~r;;j ,. :1 J};•ri<Io 11." :r;:>. d(~ :!H 
de Outubro de 18ti7: .le1 nnd11-se, ou\r;;SÍ!ll, ol1sc·rvar 
esta rlecis:lo, assim éomn u art. 10 das lustrurçõcs n." 
193 de 7 de .Julho de 1870, em tndo o que conct•nw :'1 
nsf'ripturação i' devida lisc:dis:H;ão des:.;e S<'rriçn. 

Barrlo de Cotcqipt~. 

~. lHi.--F.\ZENDA.-E\1 8 llE MAI\<:0 lll: 1:-G!i. 

As Companhias Bahiana e PernamiJu~aua, de nav<~g:u,;:lo cosleira, 
n:lo estão sujeitas ao pagamento da ieonlrilmi<;:lo para'i _!ws
pitacs de caridade, nem ao dos emolumentos dos Jlnsses para 
os seus vapores. 

l\linisterio dos Negocias tia Fazenda.- H. i o 1le Janeiro 
em 8 do Março de i871i. 

O Barão de Cotcgipc, P-residento interino do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Provinl'ia das Alagoas quere
gularmente procedeu confirmando, segundo deu conta 
em seu ollirio n." 36 de 1 de Junho ultimo, o despacho 
pelo qual a Alfal1llega da capital da dita Província llr
feriu as petições em quo as Compmilias Ihhiana n Per
nambw:ana, de navegação eosloira, pediram qul' ce:;sasse 
naquella Alfandega a cobrança da contrilmição que paga
vam em beneficio do hospit;tl :lc cariclade, as;;im como 
a dos emolumentos dos « passes» para os seus vapores, 
visto estar a referida !Incisão de a1:cürclo com a clausula 
~-" das que baixaram com o Decreto n. o ~UH de :30 de 
Auríl tle :1872, c com o disposto na Ordem n. o ~ l7 nxpe
dida á Thesouraria de Fazenda tia Província de S. Paulo 
em 7 de Novembro do 187~. 

,, 

(I,,' 
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N. I Hl.- 11\IPEHIO.-E~l 8 DE }l.\1\ÇO DE I8iG. 

Autoriza a despeza por conta clo5 cofres puhlieos pam o forne
cimento de linos r:-~ra os trabalhos elcitoracs, c declara re
gular a providencia de ordenar-se que provisoriamente sir
vam para taes trahalhos cadernos competentemente nume
rados, rubricados, abertos c encerrados. 

L" Dircctoria.--i\linisterio do' Ncgor:ios rlo Impcrio. 
-Rio de Janeiro em 8 tlc l\brço de l8i6. 

111m. c E~m. ~r.-Em rcspo;;ta ac oOicio de :m do 
mez fintlo, declaro a V. Ex. : 

Que si a Cnmara l\lnnicirnl d:-~ villa de llambé não 
pGdc como V. Ex. informa, por falta de meios, for
necer os livros neccssarios para os trabalhos relativos 
as·~leições, e dos quacs trata o art. Hií das lnstrucções 
RiJgulamcntares anncxas :10 Decreto n.• 6097 d~l 12 rln 
Janeiro ultimo, llca V. Ex. autorizado para mandar 
fazrr as despezns precisas por conta do;; cofres publicos 
a fim de ser supprilla aqnrlla fa!la nos termos da se
gunda parte do eilarlo artigo. 

Que, á vista da tPrceira parte rlo mesmo artigo, foi 
regular a providencia tomada por V. Ex. de ordenar 
que provisoriamente servissem para esses trabalhos 
cadernos competentemente numerados, rubricadog, 
abertos encerrados, a fim de se não deixai· de proceder 
em tempo aos trabalhos de qualificação na dita freguezia 
pela falta dos mencionados livros. 

Que linalmente os livros lle talão, cujo fornecimento 
incumbe tamhem ás Camaras municipacs, salvo o caso 
íle carencia rle meios, devem ser feitos segundo o mo
delo n. 0 1, que acompanha as soiJrcdita,; Instrucções c é 
por estas citado no art. 89. 

Deus Guarde a V. Ex.-JMé Bento ela Cunha e Figuei
redo.-Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 
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N. H7.-JUSTIÇA.-EM 8 DE 1\L\RÇO Dlê i87(L 

E' in3u!llissivcl o recurso rlc habeas-corpus em favor uc réo mh 
litar preso por crillle s\1jcito ao fl>ro privativo. 

2. • Sccção.-Ministerio dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro em 8 de 1\lan;o de 187ü. 

111m. cE'<m. Sr.-ComosoHicifJsn."• 278c300d~ 
i!J de Fevereiro c 15 de Março do anno passauo trans
mittiu V. E'\:. cópi.as dos <locumcnto~ relativos ao con
Jlicto suscitado entre a Hcl:~ção do Hccifc c oComman
dante d:~,; Armas da Província de Pernambuco em vir
tude de ordem de habeas-corpn$, expedida por aqucllc 
Tribunal a favor do Alferes reformado do Exercito 1\la
nocl de Assnmpção Santiago, que pelo referido Com
mandante foi mandado recolher á f orlaleza do Brum, 
por hi!vt'r toma!]o parte em movimentos sediciosos ma
nifl'slatlos na mesma Província c na da Parahybe~. 

E Sua 1\fa~cstade o Imperador Confonnantlo-sc, por 
ImmcdiaL1 Hcsolução de 4 do corrente, com os pare
ceres das Set·çõ,•s de Justiça c de 1\larinha e Guerra do. 
Conselho de Esta do em Consultas de :l de Outubro do anno 
passado c 22 de Janeiro do corrente, Houve por bem 
1\landar derlarar a V. Ex. para os devidos eJieitos que, 
altentas astlisposiijõt•sdo art. l7!J, ~toda Constituição, 
art. 303 do CoLiigo Cri mina I, arts. 8. o e 321 do Cotl igo do 
Processo Criminal, art. iOU da Lei d1~ 3 de Dezembro uc 
:1.811, art. :!4'1 do Hegulamento n. o i20de :11 rle Janeiro 
de 1842. art. 18 da Lei n." 2033 de 20 Jc Setembro de i87l 
AYi,.;o de i!J de Fevereiro c Provisão de 20 de Outubro de 
1834. e Aviso n. o 37'-l ue 30 de Ago•to ue i86:S pro3ede o 
mencionadG conflicto, por não ser admissivel o recurso de 
habeas-corpus em favor de réo militar, prew por crime 
sujeito ao fôro privativo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de 
Albnqw•rqne.- Sr. Presidente da Província de Perrwm
lmco. 
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N. 118.- laJEtUL\.- K~l H DE l\IAHÇO UE l!'l7ü. 

Declara corllo se dcye pruc<·der na lryputlrcs<) de que unra Juul:t 
revisora coudua os ~;ctl' tr!ll'allws, scrn que lhe scj~111 prcscn
tPs os da\Juuta parochial; I' a re:,peilo da apmaç:lo elos cirla
tlaos alislatlos para o S<'rYit:o du Excreilo c da Armad~. 

Ministerio dos Ne•.;ucios da Guerra.- Hio dt) Janeiro 
em 8 de 1\Iarço de 1871i. 

!IIm. c Exm. Sr.- E1n o '~'ll ollirio n. o 402 dn :10 Lle 
Dezembro ullimo t'OIIl!IIU:rit·ou V. Ex. que a Junl:l paro
chiai de S:IJ1lar<'!ll-Novo não se pôde ainda reunir no 
dia L" do referido mcz, e ponderou tJ!Ie, se fosse de 
novo adi:ula a reunião da Junta revisora, (jlH' é a da 
eomarr,a da Vigi.l, :1!1~ tJUt~ cslivi'"'Clll r:onrluidos os 
tralJ:lllros d:rtJlWIIa .Juntr parot:llial, não lt:rveria tempo 
para se achar no rorrenln mcz f'lll poder deste .1\Iiniste
rio o resultado do alistamento da nH•ncionada COl'larca, 
pelo que resolvêra desi'-\·nar o tlia 10 de Janeiro proximo 
íindo para a reuni:lo cl:r Junta parocltial, Jll;JJ!Ildndo, 
porém, que a tlc revisão iniciasse os seus trabalhos no 
dia que já estava marcado (20 de Janeiro), e nellcs pro
seguisse, embora não n:t:t~lwsse os da referida Junta pa
rochial de Santarem-Novo. 

Em seguida consult:r Y. Ex.: 1. 0 como deve proct~der 
dando-se a l1ypothese de que a Junla revisora conclua 
os seus trab:dho.'-', st~m que lhe sej:1111 prt•sentes os da 
Junta paroclJial; 2." 'c dncrn ser remettidas :J esta Se
cretaria de Estado :rs list:1s, qur· conJI'Ç:llll a ~cr-Jhe 
apresentadas, da :rpur:rção dos eid:Hl:ius :distados nas 
diversas parochias, ou ;:e é suflii'Ít'ntc ministr:1r os dados 
precisos para o Jlm da Jix:lç.ão do conlingcnte qne tnm 
de dar a Proviuc:ia. 
~pprovando a delilH'r:u;ãrJ f!'lí: V. Ex. lmnnn de não 

adiar a reunião da Junta revisora, pelos motivos qw) 
expôz, declaro a V. Ex. em resposta ;'Js su:rs consultas: 

Quanto á L", que, dnrlo n caso de terminar a Junta 
revisora os seus tr;Jbal!JOs, sem que lhe sejam remcl
tidos os da Junta parodlial, deve a L" suspendcl-os até 
que a 2." os envie, para depois da revisão c d:1 apurar;ão 
destes encerrar os ~wus, pol'ifllC :1s Juntas reYi~t,ra' 'ú 
devem encerrar os sr·us traballws depois da revi.~ão n 
apuração de todas ;JS p:ii'(H'Iii:IS ua f'Oill:II'C:l rcspi'<'liva. 

Quanto á 2.", q1w deve c~~a l'rrsidencia lranslllittir <l 

•:>str JUinistcrin :1s ,.,·,pi~l", q~lt' ll!r· fnrr'lll l'nYi "' ~~ jl('h 
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Juntas rt)YÍSOl';IS, das Lrcs rl'!ações !Jllü as mesma~ tive
rem org~nizado para cada parochi:l, e que, na J'(mna do 
art. 4:1 do Hegulamento do ':27 de Fevereiro de Umi, 
devem conter, uma os nomrs daqtwilf'S cidadãos que 
julgam obrigados a totlo o serviço de p:•z n de guerra, 
outra os dos que são isentos em lt'lllJlO dn p~~., e final
mente outra os dos que forem oxcluiuos de tmlo o ser
viço, porquanto é á vista do alist:;mrmto apurado que o 
Ministerio da Guerra tem de fixar os conting-entes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Presidente da Provincw do Pará. 

N. H9.-J\IAlUNHA - Anso DE 8 JJE ;11AHÇo IJE 187tl. 

Dá providencias pam a org-:miza,;:1o lia pralieagcm Jtaeioual. 

N. 666.-Ministerio tios N!~0:orios da 1\IariniJa .-Hio 
tlc Janeiro em 8 de J\I:n~:o de ·187G. 

Illm. eExm. Sr.-Sendo de incontest.~vel vantagem 
ao serviço naval a acquisição de pratic:os h:1br)is ela 
rosta das barras o dos rios do lmperio, bem como Lla
quellcs do que estes são trilJnt.arios, lla.ia V. Ex. de 
ordenar aos Commmanilautrs do:; mvios da Armada que 
nas viagens que fizerem appliqu1~lll ú aprendi..:agem 
deste ramo do seniço as praças que se mostrarem 
para elle mais idoneas. 

Esta determinacão deve sobretudo ser executaria nos 
Hios da Prata, lJru,:uay., P:1ran:1, Par:1guay, S. Lou
renço, Cuyabá e outros da Província de Jilato Grosso, e 
nos das Províncias do Pará e Amc~zonas. 

Os Cvmmall(lantcs enviar:!o em tempo opportuno ao 
Quartel-General, para ser transmittida á Secretari:~ rlc 
Estado, uma relação rlas praças que melhore~ provas de 
adiantamento exhibirern Hos exames a IJUC serão sub
mel tidas. 

Os praticos rlo Bio rla Pr:~la e seus aflluenli'S, ereatlos 
pi•lo Aviso Lle H de Setrmllro d1~ Wfi8, t) at't11almente 
em exercício na l'orç:1 nav:d .lo IJ:Jperio, tt~lll prestado n 
prrsbm IJOn; serviçus ~mas convf:lll for111ar uma pra
ticagem nacional, e pan I'St:: filll {• não só nccç.s~ 
tomar_a providcnl'i~~ indin,l' a:·inn, !lu>;~-HTtl~Hii.e 1):"'(1 A AI ~ 

IIJ:CI3oE~ n~-: !S71i. {h •• ··· ~\\\ \_\Jr'l \) Jll,rl,4 n. 
,' ,\\\ . ''f 
I~,.· 

I ) • 
l· 



proprios Commandantcs c Oflil'iaes dos navios tio Estado 
sejam os primeiros, eomo cst:ltue o Aviso uc 2~ de 
Janeiro de 18!30, n hahililar-sc nessa cspceialidaue, a 
lim tle so tornarem juizes cornpdentes na apreciação 
do aproveitamento das praç:ts que a tal mister se ap
plicarem. 

V. Ex:., poi~, or,Jcnará a lo, los os Commandantrs que 
nave(!arcm por quacsqncr das ciladas paragens que, 
;w tcrminat·em as viagens, enviem um relatorio dr
cumstanci;Hlo em que assignalem a direcção 1los canaes 
em relação a uma e outra margem tlos rios e a maior 
c mcttor profurHlid;lde nclle.;; encontrada, chlntlo-se 
;1,sim inteira euew~o ao disposto no art. 3. o, p:trle 
G." do Decreto n. o 30í;j de 22 de Janeiro de :l8li3, que 
liea cxtcnsiYo aos navios soltos. 

Deus Guard1~ a V. Ex. -Lni:J Antonio Pereira Franco. 
-A' S. Ex. o Sr. Vicc-Aimiranle Joaquim l\aymundo 
de L:tm;H'e, AjUllanle Gent'l'al tia Armada. 

N. 1~0.-AGlHClJLTUltA, Cüi\IMEltCIO E OBlL\S 
PUBLlC.\S.- E~I 8 DE MAHÇO DE i87ü. 

A appt·ovação do ltorario dos carro:; pertence ao En~enheiro 
fiscal. As via~cns intcrmc1liarias s:lo considcra1las extraor
dinarias, nao sendo a Cotnpilnllia ollrigada a !lar pas"agcns 
supplement:trrs aos viajaulcs, c sendo impraticavcl a cobrança 
segundo rrs distanrias. o passag<;iro !leve pagar em qualquer 
caso 100 réis pelo trajecto 1pw llzcr. 

N. 4. L" Ser-ção.- Dirrctoria das Obras Public:ls.
l\linisterio dos Negot:ios da A!.;rieultura, Commcrcio c 
Obras Publicas.- H i o de Janeiro em 8 de Março tle 18íli. 

Em resposta ao otlieio qtw Ytn. dirigiu-me 1:om d:1ta 
de 23 de l<'evcreit·o pro'limo flndo sob n." i, declaro-lhe, 
que tenuo sido nprrsentailo pela Companhia sob sua 
fiscalis~ção, com requerimento de 2 do corrente, o ho
rario das viagens dos seus carros, por dc.<pacho tle rl 
tambem do corrente, publicado no lJiario Officirll de ;;, 
tleterminei que f'Sse ltorario fosse aprrscntado a Vm., a 
quem, em virtude do <~!'l. tr) do Hegulamento de 2(1 de 
llczr;mhru d1' I:-\7'L ··ompl'l'' :'Pl'l'll\<d-o. 
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(Juanlo ás viagens intermediarias, des,Je que fôr appro
vado o horario para toda a e'<tensão da linha, aquellas 
viagen,; são consideradas C\':lraordmarias, e, portanto, a 
Cornpmhia não é obrigada a Llar p 1Ssagem supplemenlar 
aos viajantes. 

Sendo impraticavcl a cobrança (le pao:sagcns, segundo 
a~ distancias, e de vendo estas p da v r as ser en lend idas 
nos mesmos tPl'lllllS em que subsistem nos demais con
tractos, o passageiro tem ele pagar, em qualquer easo 
ligurado no seu referido ollicio, 100 réis pelo trajecto 
que fizer. 

O que communico a Vm. para seu conhecimento e 
para que rlê sciencia á Companhia sob sua liscalisaç<io. 

Deus Gu:mle a V m.- Thomrt:: José Cor lho de Almeida. 
-Sr. Engenheiro Fiscal da Companhia Carioca & 
Hiachuelo. 

N. 121.- AGIHCULTUBA, COJiiilEHClO E OBHAS 
PUBLICAS.- EM U DE ~IAnr.:o DE 18i{i. 

Dá instrucções ao Inspcctor Geral das Obras Puhlicas, para o 
desempenho de su:t comm hs:1o n:t Europ~, concernente ao 
serviço de ~lJastccimcnto rl'a~ua. 

N. 9. 2. a Sccç:To. Dit·ocloria d:1~ Ol!!'.1S Publicas • 
. Ministerio dos Ncgocios da Aa;rkultura, Commerdo e 
Obras Publicas.- Hio de Ja111~iro e mil dt! l\larço de ·IR7G. 

Convindo que duraule a conslrUI'Ção das ol1ras con
tract:Jd:Js para o srniç.o de ab:1sterilllento d'agna á 
capital do lmperio, Sl)jam adoptados, no projeclo rtue 
para c;;te lirn foi org:miz·tdo pela lnspccl.oria das Obras 
Publicas, os melhoramentos que a expericncia tenha 
recornmendaclo em trabalhos similares já executados 
em outras localir.lades, resolvi conliar a Vm. o exame e 
estudo daquellcs desses melhoramentos que podem ser 
eneonlrad'os nas princip:ws cidaclrs da Europa. 

No desempenho desta r;omlllissão Ym. observará as 
segnintes instmrcões : 

Deverá ccnsultar, quér em Inglaterra, quér em Franç.a, 
quér na 1\ustria, ;dgttlls dns En::;enheiros rspedalislas 
sohrc as prinripacs d isposi(:õcs do referido pro.i('('tu; 



tendo sobretudo em \·ista a cOHVt~llit:lH'Ll e sulidez li<t:i 
respectiras obns e os IIICio~ ecoHonlit·os de cxecutai-:1S; 

Visitará e cstudar;'1 as obras I) syslt•mas de :1b1sLrri
mento d':1gua ;ís mais imtw•·Lilllt:s t·id:lllrs da Europ~, 
e clesignadamcnte Glasco\Y, Dublin, Londres, Sheffidd, 
Manchestcr c Livcrpool, na Grã-Bretanha; Paris, Lyon, 
Marseille e Lillc, em França; e Vit•nna d'Austria. 

Além do que a Vm. parecer interessar ao objccto da 
sua commissão, tenho como muito recommcndado os 
seguintes pontos: 

Os trabalhos de derivação c apanhamcnto tias aguas : 
A construcção dos reservatorios; 
Meios empregados para a conservação tias aguas de

positadas, em estado de pureza; 
Os apparelhos lll3 is aperfeiçoados para regular a p:1s

sagem d'agua rios rcservatorios para os encaname!ltos; 
Os processos de philtrar;ão d:1 agua nos casos em rJue 

têm sido adoptados ; 
O systema especialmente empn\Q'ado em 1\Ianchestcr, 

de separar as aguas qu;ltlllo se torn:11n turva:::, nas 
occasiões das chuvas; 

Os melhores systt>mas de tu!Jos rmprcgados, tjnh· nos 
encanamentos gcrae:o, quér nos de distribuição nos pre
dios; tlevenllo mencionar, em alg·arismos, ou dados 
comparativos, o resullado d<~s observações feitas ; 

Os melhores registros de ar, rlc parada, c de descarga 
até hoje usados; e b(Jlll assim os emprega elos em st•rviços 
de extincção de incrnilio, irrigação das ruas, lavagem 
de esgôtos, e como medidores d'agua; 

Conveniencia r,m serem os rr,g·istros elos enca na rrwntos. 
automotores, movidos por turhin;~s ou mancja(los; · 

Qual o systema ele rlistrilmição prderivcl, se o inter
mittcnte, ou o constante ; em qualquer dos casos, quaes 
as melhores condições para o supprimento d'agua ás 
casas partícula res, faiJr iras, h o te is, cstabelec im cn tos 
balncarios, jardins, etc. ; 

Estudo elos resultados das olJscrvar;ões mais rercn Lrs, 
relativas á acção da agua soln·e o chumbo ; c se taes 
observações aconsel!Jam o abandono desse metal para 
a canalisação de certas qualidades cl'agua ; quaes essas 
aguas; 

Que metal deve ser empregado de preferoncia ao 
chumbo nos ramaes de distribuição pelo interior dos 
edifi~ios. 

Cumpre que Vm. ao clic~.rar á Europa, siga immediata
mente para Londres, o alli consulte um En~enheiro es
pecialista sohre a;; mf'lhores rond içõf's rlr." f a h rico do~ 



tuLos t·ontr:Jcl:Hit's pan o mcncion;J.do serviço dr, ;J.bas
lccim:•nto tl':l.~':na; deYl'ndo additar ás especificações 
do con lraclu eelciJratlc, na p:,rlc rdativ:1 aos mesmos 
tubos, ;:s prescripcilcs qtw se !izernn ainda fin mister; 
os qu::es Llcl'cr:lo ser cntn:'rues ao eontr:l!'l:l!ltc das obras 
citadas até o dia ::w tlt• J\Iaio prox.imo. 

Em lngi:Jtnrra, ou onrln sn tiver ellectu:Jdo a encorn
llll~nda dos luiJos, Vm. org·anizará um Sflrvi!;o rlc ins
p;-cç:'io dos mc~IJIOS tuiJus; convindo que esse serviço 
st•j:J fPito por auxili:Jrcs praticas c da maior conliança. 

Não podendo Vrn. dt'll10rar-sc nas localidades onde se 
acliarPill situadas as oiTicinas incumbidas da fabricacão 
dos tuiJos, o serviço de in:;pecçâo pas>ará a ser dirigido 
pelo Engenheiro q I te•, para este lim, seguirá brevemente 
para Europa. 

Sendo da maior conYcniencia qne a tlirecção tcchnica 
das ohras do aiJaslecitnenlo Ll'agua á esta capital, seja 
tlcsiln o seu começo pre,;idida por Vrn., cumpre que dê 
por tcrminatla a sua commissão alé o mez proximo de 
Si'Lr ml1 r o. 

Jleus Guarde a Vlll.- Sr. lnspcl'lor tlas Obras Pu
blic'as.- Thoma:: .José Coelho de Almeida. 

"'i. {22.- Ar.IUCULTUHA, COmiEHCIO E OBHAS PPBLTCAS. 
- E~I 9 nE MAIIIcO DE 11l7(i. 

Conlracto para o prolong-amento tia cslratl~ tlc ferro da Bahia. 

Ao:; 110Ve dia.'> tio mcz tl<· Man;o de 1876, presentes nesta Sccrc
i~ria de E~;ta!lo o Conselheiro Thomaz .los{~ Coelho de Almeida, 
por part" do Gon·rno Imperial, o Jla .. harel 1\aphacl Archanjo 
Cah:l.o Filho, Jost\ Marrcl li no Pereira de l\Ioraes, José Aug-usto 
tlt~ Araujo, o Bacharel 1\I:mod !g-naeio Gonzaga e as testcmu
uhas ahaixo assig-uatla''• foram :H'conl:ldas as seguintes con
diçilcs tio coutraeto para a cnnslrucção •las ohras do prolon
;.ramento tia estrada de ferro da Bahia, desde a estação tleno
minada de Alagoinhas até a ela villa (]a Bainha indnsivc o 
rcspceti vo cdilldo c suas deperuleucias. 

1. 

Os empreiteiros obrigam-se a PXCtntar, com a maior pcr
rcição e soliclcz, :t contento tlo EII!'Cilhciro cuJ chrft~ nomeado 
pdo Governo, e th~ aecôt·do com o presente contraeto f' cspr
l'ificaçilcs, os seguiul1•s trahalhos: 

1. 0 Pr'P[I:ll':ti.':ÍO do !Pilo 11:\ p;tr:ula ,, 'lias !]Cperult~ncias: 



~ 2. • Obras de arle da estratl:l ; 
§ 3. 0 Muralhas de suslt~ntaç:·w" revestimento; 
~ 4.• Eurocamcnto dos eucolllros e pegões de pontes c pon

lilhõf'<, e !lo pé tios alt~rros banhados pela' agn:~s; 
~ a." Re,·eslimento e empt~tlramento das valletas, cavas, e 

I e tlo !la estrada ; 
§ 6.• OlJras da' estações c suas dl'pcutlcncias, easas tle EngP

nheiros, eonduetort•s, mestres da linha c eantoaeiros; c olli
einas, e dPpositos de carruag-ens e locomotivas; 

§ 7. 0 !loçatlo, dt•stot:amento e lintpa no terreno que houver 
tle ser oecupa~-!o pela estrada e su:!s tlepentleucia"; 

§ 8. 0 AS'il'lttamento ria Via pt~!"lllancnte, inclusive O forneci
mento rio-; dormentes c do lastro; 

~ 9. • Ahertnra c eonscn·at;~to de caminhos de serviço ao 
longo tia estrada tlc ferro, inclnsiye a l'ai'!Ura tl1~ estivas, pontes 
e poulilhüe,; 1k tua:leira '{IIC forem iutlíspcusaveis, para que 
t,les caminhos se pt•t•stem co111 a maior facilillarlt~ ao Lt·an,il" 
tiO'> carros que tlvcrcm de Cllntlnzir mat~riacs, ferramentas, 
etc., destinados its obra;: 

§ 10. Abertura tle tant[ues, fH'rfuração <Ir p«iços ~~ coustrucção 
de ~.;utks, para t'orueduH:nto tl'agua necessaria a lodos os mis
tert"s da execução rias ohra-; ; 

§ 11. Construcção de r:wchos e ahri:;os para os opcrarios ~~ 
materiaes, uecessarios á cxecuçao das obras ; 

~ 12. Conso!itlação c conservaç:-10 ria estrada, suas obras e 
tlt~pendcuria~ até a recept;üo tlcfiuitiva tias mesmas; 

§ 13. Tr:msporlc do material tia ,·ia permaucntc c superstru
clura metallica das pontes e poutilhües; 

§ H. Armação, cravação e pintura th snpcrstructura metal· 
lica tias ponte:; c pontilhüe;, inclusin: a fadura de pontes pro
visorias e an!laimc; IJIIr fon'm ut:cr•ssarios p;1ra Psse trabalho; 

§ 1:J. A'SCUlamcnto tl«li11ha it'lt'~raphit·;l. 

11. 

Tollos os trabalhos e obras de qu;~ trata e'te contracto serão 
projectados pelo Engenheiro em chefe, auxiliado pelo pessoal 
technico qne o Goveruo deterruitwr; torrcntlo por conta do 
mesmo Governo as respecliYas dcspPzas. 

lll. 

Nenhum trabalho será c:xeculallo pelos empreiteiros sem que 
JH"eceda ordem do Engenheiro em chefe, a qt;c"'ln compete julgar 
tia sua r:onyenieneia, e tia occasi~lo ctn que deverá ser feito; 
correndo por conta e risco !los mcstuo~ empreiteiros Lodo-; os 
que executarem sem aquc·lla ordem, ou de encontro ás ordens 
reccbillas. 

IL 

Os trabalhos e obras que os empreiteiros executarem de ac
t:ôrdo com o presente contraclo e espcdlicações annexas, e em 
virtude de orllem do Eugcnhciro em chefe, serão eaiL:ulados e 
pagos pela tabclla lle preços, tambtlll anuexa. 

v. 
A dirl)cção, fiscalisação, medição c avaliação dos trabalhos 

e obras, assim emno a classilica~·ão Lauto dPs,rs rrahalhos •' 



no t:on:nl\o. 

oiH·as como dos tet'l'rno;, competem ao Ellf.(l'nhciro em chcf~. 
A .1dministraç,ão, porr;m, de ca!la obra, qnautlo ordenada r~ta, 
pertencerá exclusivamente aos <'lliPI'l'iteiros; de sorte que a 
iutcrvençào dos En![enhl'iros do Govr•rno so se fará sentir 
quando c nos casos em que o En~enhciro l'lll dtcfe entcudPr 
conveniente á boa ordem do Sl'ni~o, c it perfeita e pr·ompta 
ex1~cu<;flo das obras. 

n. 
Compete ao Eni);Pnhciro em chefe a locação, rens~w, modili

eaçào e allcraçflo <lo trat;ado. 
Se <lahi c dos lli'Ojcetos que ess.~ l~ngeniJ(•iro org:mizar, rr

sull:H' difl'erctH;a para Hl!'il!IS ent.rc a quantitlad1~ da ultra qtw s1~ 
executar c a consi;!llall:t uo projeeto do Engenheiro Antonio Ma
ria de Oliveira 13ulhücs, para a •·xt.l'll'fio que ora é cnntractada, 
conccder-sc-ha aos l'lllpreiteiros 5 "/o do valor das ccol!ollli:J,, 
caleulatlas pela tabella de prP<;ns :llliiCXa a este contraeto, ex
cluídas to<l:b as vcrb:ts para CVl'l!ln~w,, admi11istnu;ào e hel!cfi
cio. Scmelhantcnlf·nte, us empreit1~1ros farúo 11111 abatimento 
de 5 "/o sobre o preço de todas as ol1ras qne acercscerem. 

N:ío se comprdrc11dem aqui ns csta~·ües I' 1nais edilicios, os 
quaes, qualquer que sPja o valor. por que ficarem em virtude 
dos projeetos que o Engenheiro ('111 chefe organizar, scr:lo pagos 
pela tahclla auucxa, sem a illdl•mnizar:ün ou abatimento de que 
acima se trata. 

A indcmniza<;âo on !lhatimcnto que fôr (],•villn em virlt11lc d!l 
preseate clausul~. só será tomado em cnnsidera~·:lo nas conta.; 
fiuacs de cada trecho de cinr,o kiloml'lros. 

Yl!. 

:'la comparação que se tiver de fazer para eonhcccr-se 1l:ls 
eeonumias e aecrescimos de qnc trata a precedeute elamula, 
o volume das CX1'av:11;õcs em pedr·a, calculado pelo Engenheiro 
Bulhões, será classificado como pedra solta e pedreira na 
mesma lli'Oporçfw que entre si aprrsrntarem essas duas cspc
cies de materiae:-:. nas excava~õrs rPalizadas <'Til virtude 1!0 tra
çado c projectos que o Engenheiro <'111 chefe houver mandado 
c:\ceutar c se tiver executado. 

VIII. 

Como conseqncncin da Pl:lllsula 6.", os ('Situlos aprc;cn::ulo' 
pelo Engenheiro Antmrio Maria de Oliveira Bulh•1cs para o pro
longamento da estrada, poderfw ser Jl!OIIifieados pelo Engl'
nheiro em !'hcfc antes ou rlnrautc a exPeu~:ao das ohras, tanto 
no que diz respeito ao tr:u;ado conw aos projenos das obras, 
sua collocação e numero, inclusive a largura da plataf'Ürn1n da 
estrada c a inclinação dos taludes das cavas e aterros. 

IX. 

Se durante a eX!)Cnçflo das ohras, o Engr·nh1•iro em cbc fe en
tender conveniPnte alterar os projectos que houvPr ma nllado 
executar, c até mesmo a llirecção da l'!itrada, os enlprclteiros 
sujeitar-se-hão a essas altcraçües c tratarüo 1le cnmpril-as logo 
I(UC receberem ordem cscripta do llll'~rno Engi'Bhl~iro ou do 
chefl' da rrsprrtiva sr1'1;ão. 



l'::!H 

Verific:~do PS"" caso. lllt•dir-·'<~-hão ''"~o d<'liniliv:nnente as 
o!Jrns fdL:1s que Livc:'<'lll ti~: St:r all:nu!on:ld:Js, a lim tk ser o s(:u 
valor ;;rctlita<lo aos Clllill'::ileiros. 

Fica b:'ln cnterHii<lo qu" pcl:> facto de tacs alteraçut•:;, embora 
tlellas n:sultc aug-m<:nto nu <linJinuit;flO <lt: trab;~llto, nenhuma 
t•cclamat;;1o podcrüo levau!ar os t:lllpreiteiros por ltttTos ccs• 
sanl1:s, d:11nnos <:uwrc:t:nlcs, dt: :p .. z:v; ft:ilas e uoras rlespezas 
ou oulr<h prPjuizos; !:xceptuando·s•: unicamcnle o transporte 
ria pedra r uÚJteriaPs para aJ·::auwssa, tudo destinatlo i1 con
stnH:.;:ío das oili'as tl'artt• 1[11•' livr•n:1n rlc s1:1· ah:Hulonatlas, e 
que já estiver depositado uu lug-ar rlessas obras em virturle de 
ordem dos Engenheiros. Esse transporte será pago de aecúrdo 
('0111 o preço cslabelt~eido no art. lG das especi!icações. 

X. 

Os empreiteiros rlevcrão concluir todas a.; o liras contractadas 
rlcntr'• rio prazo de cinco :wuos e mdo, eoutados rlo dia nm que 
receberem communicaçftO de f]IIC se aeha prompto o perlillon
gitnrtinal para a cxeeu<;:in rios prin1eiros 20 kilometros rla es
trada, sob f!ena rle nma llHIIla rL: 10:000$000 por carta mez de 
excesso. 

\. [. 

Os emnrcitciros rlarão priut'IPIO aos lrahalhos rlcntro rlc !10 
dias, r:ontarlos da mesma ÓJIOt'a qw: o prazo lixado na prece
dente elausula. 

Por eada dia rle cxr:t•s-:o pa:;ar:lo os empreiteiros uma multa 
de 100,~000; e logo que o valor dessas multas cl~gar a IS:OOO,!IOOO 
porlerá ser pelo Govcmo dcclararlo rescindido este eontraeto. 

\.11. 

nado o caso rlc re,cisão do eoutracto pelo motivo t[lte ~1caba 
de ser cspecill13ado na precedente clausula, ou por outro <[ual
qucr rlcpendente da vonlarle do;; emprPilciros, não só nüo terão 
estes tlireito a inrlemniz:u::ío alg-uma por lucros cc~saule~, liam
nos emagentcs c tlespcr.as que ,ia houverem fPito, como per· 
derão, além disso, a quantia de \lO:ooonooo, que, eomo Hança 
para maior j::arantia rio mesmo <:ontracto, deverão depositar no 
'Thcsouro Nacioual. 

\.I ll. 

A !lança rle que trata a prt'ccrkute clausula será prestaria em 
moeda correute do pair. ou em litulos ria divida publica; quando 
em moeda não vcnr·crá jurns. Em a m h os os casos s6 poderá ser 
levantada depois de concluirias e definitivamente recebidas todas 
as obras que fazem parte dc·ste contracto. 

Para prestarem essa fiaur:a ó concedido aos empreiteiros um 
prazo improrogavel de lrinta dias, contados da presente rlata, 
soh oena de rescisão deste contracto, com perda para os em
preiteiro; da rJnautia de vinte eouto3 rlc r.úis I 20:0oonooo ), que, 
em virtudr~ rio edital de 13 rlc Fevereiro de 1871), ellcsjá deposi
taram no The>ouro Naci()lul e qne ahi continuará retida para 
la I fim alt; o I'l'ft•I'itln pr:1zr> rir• trinla rli~s. 
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XIV. 

Antes ile principiarem os trabalhos em cada trecho de Yintc 
kilometros ( 20 k. ), o Engenheiro eru <::hefl~ providenciará de 
modo que os empreiteiros encoutrem o eixo da estrada perfei· 
tamente marcado com e;.tacas distauciadas entre si de vinte 
metros ( 20 m. ) nos alinhamentos rcctos e nas curvas de raio 
maior de trezentos metros (300m. l; dez metros (10m.) nas 
turvas de cento e cincoenta metros ( iiíO m.) a trezentos metros 
( 300 m. ) ; c cinco metros ! 1í m. ) nas curvas de raio menor de 
cento e cincoenta metros (150m.) 

Além dessas estacas haverá mais as qnc forem precisas, n juizo 
do Engenlteiro em chefe, para hem se conhecer os accidentes 
do ter1·eno, as indicativas das entradas dos córtes, assim como 
as de referenciada planta e nivelamento. 

Os empreiteiros, depois de examinarem a linha, declararão por 
escriiJto que a recebem completamente marcada no terreno, e 
de~sa data em diante ficarão responsaveis pela conservação das 
1·efcridas estacas. 

Se mais tarde houver necessirlarte de refazer-se o estaquea
mento, em todo ou parte do trecho entregue aos empreiteiros, 
por• conta e risco destes correrão as despezas, sendo, porém, o 
trabalho executado pelos Rngenheiros da estrada, sob a tlscali· 
saçao do Eugcnlreiro em chefe. 

XV. 

O Engenheiro ent chefe fornecerá aos empreitei roR dentro do 
prazo de dous annos, contado da presente data, o perfil longitu
dinal para a execução da parte da estrada coutractada, os pertis 
transversaes do tert·eno, os typos dos córtes e aterros, os pro
jectos das obras d'artc e os planos das cinco primeiras estações 
( Alagoinha e as 4 seguintes); e no prazo de tres annos, con
ta<tos da mesma data, os planos das outras estações e mais 
cdifieios. 

Se houver demora no fornecimento desses desenhos além dos 
prazos determinados nesta clau,ula, o Governo concederá aos 
empreiteiros, por tempo igual a demora, proro;.rar;ão do prazo 
fixado na clausula 10.•, para a conclusão das obras. 

Fica bem entendido que a obrigação contida na presente clau
sula uno se entende com os desenhos das obras que não tiverem 
sido previstas, e cuja neeessirlade só se apresentar no correr da 
execução dos trabalhos, a juizo do Engenheiro em chefe: 

XVI. 

Para a exccuçao das obras contractadas, o Engenheiro em 
chefe fornecerá aos empreiteiros desenhos detalhados e as 
notas que forem precisas, á medida que forem necessarios, a 
juizo do mesmo Engenheiro, respeitatHlo-se, porém, sempre as 
disposições da precedente clausula. 

Os ori;:inaes desses desenhos, authenticados pelo Engenheiro 
em chefe e rubricados pelos empreiteiros, fiearão arehivados 
no escriptorio daquelle Engenheiro. Nelles se cousignar.1o todas 
as alterações e correcções que por ventura se tenham feito ou 
se tenham de fazer no correr da execuçao das I'C'llCctivas obras; 
essas alterações ou eorrecçõcs serão authenticadas pe~ 
nheiro em chefe e rubricadas pelos empreiteiros, e 9~~~ 't_"l~a.··r-A ~., , -~ 
a estes conhecimento otnciat aquclla Engeuhei~q~ \\,.. !,'1 ~. f1 ~. n ~ .'.:11 /) 
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lli':CJStiES 

Os originac; a~sim ruhrieaclos c authcntiraLios com suas re~N 
pcctivas aHc.r~ções ~ corrccções, tambcm_rubricatlas c authcu
Licadas scn•Jrao ma1s tarde par;t o Engeuheiro·em chefe resolver 
qualquer duvida ou eon~es~ação que por vçntnra ,·eu h a a le
l'antar-se entre os empreJtcu·os c os Engcuhmros da esLrada-. 

XVII. 

Os empreiteiro~ ~eguirão fielmente ·ns ln!licaçõcrs riOs llcst>~ 
nhos, c as onlcns tlc scrviç.o que lhes foro111 ·dados pelo En~c
rihcit·o em clH'fe ou pPlo Eugcnhciro\imrt1etHatamcnEc ciH~n·JTc
gatlo da fiscali,ação c flirecção tk cada obra ; •e não pollcrão de 
mofu~proprio fazer altcra~·no alguma, S!Jb :pena de tlcmolircrll 
o que houverem feito, c llc Tcconstrutrcm a ollra •íJc per
(cito accõrdo com os mesmas de,Pnhos •r, ·orlhlns de serviço. 

E-;sa'> demolição·c·rcconstrucç:io serão >feitas 'llOI" ailministra
Çãa, mas por conta c risco dos cmpt·citciros, se t!sWs rccu
f;3l·em cxecutal·as·. 

O En:;:enheiro em chefe poderá dispensar os 'Cmprliilciro~ 
dessa demolição, quando cntcnllcr que, :1pczar ria :1Hcraçflofeila 
sem ordem, a obra se ache em condiçücs de ser acl~ila. Neste 
caso, porém, serão os empreiteiros pagos unicamente da obra 
realmente cxeoULatla; c se esta fôr surJcrior á ordenatla, nno 
lhe será contado o excesso lJuc por ventura aprcscutc·cm refc
rcncia ao projecto. 

Serão eonsitlcradas alteraçücs feitas de motu-proprio pelos 
empreiteiros, todas aqnellas que não se acharem consi:;:nadas 
em ordens de scrvi.ço cscriptas, ou que não houverem sido de~ 
çTatadas em tempo no' t•espoctivos de~euhos pelos 'Engenheiros 
ila estrada. 

XVIII. 

, Q's etnpreiteiros encetarão OS trabalhos poltlsopOiltOS qUe ftrrcm 
ílesignados, em ordem escripta, pelo Engenheiro em {JIJefo, ·e 
darão a cada nm desses trabalhos matar au ·menor deo~dnvol
'vimento conforme o scníço c:~<igír., u juizo do mesmo Enf,~'"' 
'nhciro. 

XIX.. 

·os empreiteiros empregarão nas obras matoriacs dr, melhor 
qualidade, a juizo dos Engenheiros encarregados da fiscalisa
ção das mesmas ohras, com reClll':ill para o Engenheiro em 
chefe; devcntlo retirar a expensas suas a•Jnclles que os Enge
nheiros recusarem, quér por sua m:í qua idade, quér por não 
terem as dimensões marcadas no' projectos. 

'Essas ml:lteriaes r-ecusados ser'ão retirados das obras,por ad
<ministràção, ·ma:s por eonta e t'isco do'S empreiteiras, se .estes se 
11l~1!1a-N!Ill ':1 · l'aZOl•O. 

·xx. 
. 'rod:Js as otdcns .d'c serviço serão ilaclas por cscripto,-guar
'dando-se dellas cópias no rc'>pectivo livro talão ou no·copiador.; 
·e as observações ou reclamações que a seu respeito os emprei
~eiros .tiverem de oppôr serão tambcm feitas ,por eseriplo, e 
iletit:ro do,p·razo de 48 horas, contadas de momento da·reoepç:llo 
dessas O(dims. 
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As ordens de serviço poderfto ser entregues tlirectamenlc aos 
empreiteiros, ou a seus prepostos c rcprcscutantcs; sempre 
abertas, para que, quando se tratar de negocio urgente> iHJilelles 
prepostos c representantes possam dellas tomar con/H'CimentQ 
e providenciar a respeito, se o,; empreiteiros se ac 1arem nu, 
sentes ou distantes do lugar das obras a que r.llas se referirem. 

Dessas ordens se cobt•ará reciho no qual os empreiteiros OIJ 
seus prepostos c represcntantc!l declararão a hora •la rene11ção, 
assim como se lhes dará recibo, uo mesmo caso, dus observações 
c reclamações que lizcrem por escripto. 

Os officios, em que os empreiteiroli ou seus prepostos e repre
sentantes fizerem essas observações ou reclamações, dc\CiãQ 
sempre ser entrei!UCS pessoalmente ao chefe da sce~'ào ou :w 
Engenheiro immediatanwnl c eu carregado da fiscal isa~;.ão da obra 
a que se referir a ordem llc serviço, c só estes poderão pas>>lr o 
competente rceibn. No caso, porém, de não serem encontrado• 
esses Eni!enheiros, os empreiteiros tr,rão á sua disposiçfw, no 
escriptorio 1lo chefe da sceçao, nm livro rubricado pelo Enge
nheiro em chefe onde poderão reproduzir o seu oflieio, que 
dessa maneira fic:ná tido como recebido; ou tamhcm entre
gal-o ao empregado do mesmo eseriptorio, que o chefe <la 
secção ordenar. 

XXJ. 

Não obstante o prazo de 48 horas que em virtude da prece
dente COIIdição se dá aos empreiteiros, as ordens rle servjço 
devem ser eumprid.as )ogo que forem recebidas; se, porém, os 
empreiteiros entenderem IJ.UC da)Ji lh.cs pódc rcsult.ar prcj1,1izqs 
contra os quacs pretendam rec)amar, farão immedjiltamcnte 
sustar a obra em questão, c entender-se-hão com o respectivo 
Engenheiro dentro do referido prazo. 

Tudo o lptc em contrario 1lesta disposição fizerem os emprei
teiros correrá por sua conta c risco, e da mesma fóml:l será des
manchado, sem que por isso possa111 e\les levantar reclamações. 

A disposição conLtda !)esta cl:wsula sç applica ij(Ua)Jíl)em.q 
ao preposto ou representíJ,nte dos .cmprci.t.eiros a ~u.em se t)ve,r 
entregado a ordem de ~ervi~o, 

XXII. 

Reclamação alguma dos empreiteiros será em qualquer tempo 
aceita, c muito menos attendilla, quando baseada em ordens 
verbacs. 

xxm. 
Este coniracto é intransferível; fica, porém, livre aos em

preiteir<,s sn h-empreitarem parte I;! as obras. Neste caso dev1~rão 
os empreiteiros conf'erir a esses sub-empreiteiros, ou a pessoas 
devidamc·utc antol'izadas, pleu.os poderes para re[H·cscutal-os 
e decidirem, como se clles .prcsc!!tes fossem, tudo o que diss~r 
respeito ás obras sub-empreitadas, sua execução, medição, cla&
sificação c liquidação fitJal das ·respectivas contas. 

Esses r.epresentantes eo.m plenos poderes deverão residir.no 
Lugar !las obras relativas ao smt mandato, c a clles se applica 
tambem todo o 1lisposto na se~uü1te dausula. 

Os sub-erupreiteiros não têm respousabilida~le alguma para 
com o Governo, nem este para com elles; ficando, portanto, os 
empreiteiros responsavcis por tudo o que clles fizerem.· 
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XXIV. 

Um dos empreiteiros, pelo menos, deverá residir no lu~:ar dos 
trabalhos; e sempre que tiver de ausentar·se deverá da1· com
municação por escripto ao Engenheiro em chefe, deixando um 
delegado ou representante seu com plenos poderes para da1· 
cumprimento á execução do contracto e ordens de serviço, c 
resolver definitivamente, como se presentes fossem os mesmos 
empreiteiros, qualquer questão relativa, quér ás medições par
ciaes e finaes, quér á execução oos obras. 

Na falta desse delegado ou representante, ou não tendo elle 
poderes necessarios para os fins acima declarados, on final
mente não querendo utilizar-se desses poderes por qualquer 
motivo, proceder·se·ha á reveli:~ <los empreiteiros, que por isso 
nenhuma reclamação poderão levantar contra o que se lizer ou 
o resultado do que se lizer e fôr approvado pelo Engenheiro em 
chefe. · 

XXV. 

Em todos os negocios relativos aos trabalhos, 5Ua execução, 
medição e liquidação das respectivas contas, os compromissos, 
declarações e assignatura lle qualquer dos em1)reiteiros serão 
tidas, para todos os e !feitos, como se fossem de todos, a menos 
que entre si clles não concordrm em conferir plenos podPrcs 
especialmente a um ou mais de um para tratar e resohcr em 
nome de todos. 

Neste caso os escolhidos deverão apresentar ao Engenheiro 
em chefe suas procurações bastantes, clara e explicitamente re
digidas, as quacs ficarão nrchivarlas no escriptorio desse Enge
nheiro e nas repartições onde se fizerem os pagamentos das 
obras. 

XXVI. 

Em cada trecho de dez kilometros ( 1\l k. ) deverão os em
preiteiros ter um preposto com quem os Engenheiros possam 
entender-se sobre a execução das orrtens. 

Esses prepostos deverão ter poderes para cumprir as ordens 
ile. serviço, e ua sua falta se procedera á revelia dos emp1·ei
te1ros. 

XXVII. 

Individual e solidariamente ficam os empreiteiros responsa
veis, por si, seus teres e haveres, por todas as obrigações que 
nesta data contrahem pelo presente contracto. 

XXVIII. 

Os empreiteiros são responsaveis pelos erros que por culpa sua 
ou de .se!ls agentes, opera rios, prepostos, representantes e sub· 
emprelle1ros, se commetterem no fornecimento qualidade e 
emprego dos materiaes, ou ua cxecuçllo das obrás . 
. Igualmente ficam os empreiteiros responsaveis pan com os 

particulares pelos prejuízos que a estes elles, e seus agentes 
etc., causarem, menos quanto ás bem feitorias que exlslirerJ 
no terreno que tiver de ser occupado pela estrada, e que será 
marcado em plantas e~peciaes fornecidas pelo Engenheiro em 
chefe. · 
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XXIX. 

Por morte de qualquer dos empreiteiros passarão a seus her
•1eiros integralmente todos os direitos e obrigações que Ih& 
competiam pelo presente contracto. Neste caso, porém, para a 
boa ordem do serviço e maior facilidade na liquidação de todos 
os negocios com o Estado relativamente á empreitada, deverão 
os herdeiros do empreiteiro fallccido nomear um bastante pro
curador, com plenos porlcres para representai-os em tudo o que 
disser respeito á empreitada. 

Quando entre os herdeiros houver menores, a nomeação rlo 
procurador s~rá feita de accôrdo com o Juiz'dc Orph:los res
pectivo. 

Na falta de procurador, e cmquanto este não fôr nomeado c se 
apresentar ao Engenheiro em chefe, o Governo Imperial esco
lherá !!'entre os mesmos herdeiros aquellc que lhe parecer mais 
no caso de bem representar os direitos c obrigações de todos; 
e tudo o que est~ praticar será considerado completo e perfei
tamente válido, até que o mesmo Governo seja oflicialmentc in
formado, não só da nomeação do referido procurado!·, mas 
ainda, de ter este apresentado ao Engenheiro em chcre a sua 

1Jr9curaç~o passada na fórma acima indicada. Isto se fará quér 
1aja ou nao menores. . 

XXX. 

Até que os herdeiros !lo empreiteiro fallecirlo sejam reconhe
cidos pelo Juiz competente, não poderão ellcs nomear o pro
cnrador acima requerido nem o Governo Imperial designar 
aquclle que os deve representar. Durante o interstício, tudo 
quanto relativamente á empreitada resolver e praticar ou as
signar qualquer dos empreiteiros sobreviventes, será conside
rado perfeitamente válido e obrigatorio para os mesmos her• 
dei ros, que por isso só poderão mover acção contra esse em
preiteiro, e Jámais embaraçar, por qualquer fórma, embargo 
ou reclamação á liquidação das contas com o Estado. 

XXXI. 

Por morte de todos os empreiteiros, o Governo terá o direito 
de fazer concluir as obras por conta da fiança e cauções ou 
pelos herdeiros. 

XXXII. 

Se por falta de pessoal ou material qualquer trabalho em 
c:~da kilometro não fôr encetado no tempo marcado pelo res
pectivo Engenheiro, ou não prose"uir com actividade de modo 
a ficar concluído dentro do \lrazo fixatlo no presente contracto, 
a juizo do Engenheiro em c 1cfe, determinará este Engenheiro, 
em ordem de serviço, o conveniente augmeoto de pessoal e ma
terial, marcando um prazo razoavel, dentro do qual os emprei
teiros deverão realizar o mencionado augmento. Se expirado 
esse prazo a ordem estiver por cumprir, por negli!l'encia dos 
empreiteiros, ou estes não apresentarem razões que JUStifiquem 
a concessão de uovo prazo, o mesmo Engenheiro providenciará 
sobre a conclusão dos trabalhos de todo o kilometro, contra.._ 
ctando-os com outrem, em concurrencia publica. 



Terminado o trabalho desse kllomctro, c dctluzitlas as tlcs
pezas feitas por conta tios empreiteiros será a estes cretlitado o 
s4ldll ou tlebitatlo o dellcit que houver, sem que tenham elles 
direito a estabelecer l'cclamação, quér por lucros cessantes. 
guér jmlo maior preço pot que tenham sido contractadas as 
obrás. 

XXXIII. 

Quantlo1 em vi~tude do que fica estatuído. na precedent~ c!au
iula, o Em~enhctro em chefe tiver de rettrar dos empreiteirOs 
qualriucr parte do serviço, proceder-se-lia logo á medição final 
do IJUC o3 mesmos empreiteiros ahi houverem executado. Para 
essa medição serão o!Jsena!la~ as tliStJOsições, que, segundo este 
contt·acto, regulam :v; mediç·ões liuaes das ollras concluidas, 
menos 1m que ti ir. respeito ao prazo 11ara os empreiteiros au~heu
ticarem os respectivos deseuhns, o qual será então reduZido a 
&8 Horas, contadas do momento em que furem esses desenhos 
apreseuta.dGll aos empreiteiros. 

XXXIV. 

As lHS)JO~i'Ções tl:\s t\uas lli'Cccti'cntes clausulas são :.pplicavcis 
ao asgcntamemo tia via perru~ncnte e lin.ha telcgrapltit:a por ex· 
tensões de vinte kilomctros ( 20 k.), assim como a catla um dos 
edil1cios para estações, omciuas e residencia de Engenheiros, 
contluetorcs, mestrt'S dt) linha, etc., c supcrslructuras mctallicas 
de pontes'() pontilh<les. 

X\XS. 

Da mesma füi"mà se tn·ocetlet·á se ns empreiteiros abandona
rem qualquer trah:\lho. Se, porém, o abandono se 1:stcntler a 
um trecho tle 20 kilomett·os, o Engenheiro em chefe tomará 
conta desse trecho e o mantlarã ~xecutar por outi·crn, cita~ 
mando para Isso concnrrentl)s; todas as despczas, porém, que 
se 11zerem para a contlusão desse trecho, correrão por conta 
c risco dos empreiteiros, \JOdcndo•sc para tal fim lançar mão 
das quantias que se lhes dever por ohras que realizarem ou, 
na falta, das quantias rrtidas pb.ta ~arantia e do t!Ppo,;itu feito 
no Thesouro Nacional, as ,,uaes deverão ser logo completadas 
pelos empreiteiros. 

Se o ahandono se csténdct a um trecho de cincoenta kilo
rttettos (50 k.) o Governo, sobre representação do En;.:enheiro 
em chel'e, declarará rescintlitlo este contracto, sem tJUe os em
preiteiros tenham direito a fazer reelamação alguma, perdendo, 
além disso, tanto o depositn como as cauções até então re
tidas do valor das obras feitas em toda a empreitada. 

Consitlerar-se-ha a!Jamlono de obras, o a de nm trecho, não só 
a falta complt:ta de O(wrarios nessas obras ou trecho, como 
lambem o em11rego de opera rios em numero tão inst~fliciente 
que demonstre a desidia ou o Jn·oposito em que se acha11ent 
os empreiteii:os de fugir á execução dessas ohras ou trecho ; 
salvam-se unicamente os easos de alça e:xcessiva de sa·larios, 
Au grande làlta de braços, por motivos independentes da von
tade dos empreiteiros, tudo a juizo tlo En~~enheiro em chefe. 

XXXVI. 

Rescindindo eg_te cont.-acto por força do disposto na .prece
dente clausula, o En~enheiro em chefe m;mdar,\ medir fi·nal-



nH)IIL'! todas as obras IJUC ainda uão o LIY~trcm sido, c orga
nizara a conta tlnal da empreitada, de acc~rdo com o estatuído 
uo. mesmo ooutra~~to para a mediçao final tl~s otJI;ai cou.cluidas 
e suas respectivas coritai. 

:\;XXVII. 

Os pagamentos serão fei.tos em prestações mcnsa.es e c111r 
moeda do paiz, á vista deçcrtificados do Engenheiro em c~e(c 
baseados no rcsullatlo de 1n,ediçõcs provisorias das, otJ!·as é;\e
cutadas, rdendo-se sempre llc7. por cento ( 10 °/0 ) a titulo. de 
garantia da fiel. execução c soli1lez. das m.cs11~as o,bras. e da i!U~ 
eous.ervaçiioo até a t:ecepção d,cliuitiv:J. · 

XXXVIII. 

As quantidades tle trabalho, tran~portc 1.l.os rnat()riacs c a cla,s
silicação re,;ullantes das medições provisorias serão lançadas 
em livros espuciaes pelos Eugeuheiros que ltouvPren~ !cito essa>. 
111edições. 

Os euq~r(•iteiros tomarão conhecimento 1lcssas notas no es
eriptorio dos chefes lias secções, dentro do prazo de cinco dias, 
contados da data em que receberem o competente convite em 
ordem do serviço, e deverão em se:-;:uida authcnticar a folha ou 
folhas do refe1·ido liHo em IJIII: 'c acharem lançadas aquellas 
notas, declarand·o ua mcs111a folha ou folhas os moth·os que Li
verem para iniJHigiwr qualquer ['arte da BH'diçfto, 

A assiguatura <los emprt~iteiros nesses livros inwortará, por 
parte delles, aeci·La~ão d;\S !'<~feridas medições como hoas, s:;~lvo 
as concc<;õ.,~s ljne mais tar(le resultarem das medições linaes 
ou de quailjuer (lecis;lo do Eng~~uheiro em chefe. 

No caso l e impu:maç;lo por parte do;; empreiteiros, o Enge
nheiro que houver l'eHo a medição voltará atl terreno pa1·a ve
rificar o ponto ou poutos em duvida, lanr,~ando em seguida no 
mesmo livro o resulla1IO dessa vcrHicação, a fim de set· a questão 
submettida ao Engenheiro em chefe. 

J;:ssas verificações serão feitas sem prcjui:~;o do seniço, tanto 
dos Engenl1eiros co.mo \\os empreiteiros, e se 1!\las cxigiJjelU 
lC(llpo tal que não p,oss:un ficar conclllldas até o dia em que sa 
principiar a faze~ no cs.criptorio central o apuran1ento das eontas 
do mez, deixará a reclamação d1~ ser CQnsideratla na lj.V<~.liaç~u 
correspondente a esse mez. 

XXXIX. 

Para aqnelles trabalhos, cuja medição não se puder m~is tardll 
veritlcar, os resultados dessás llJC(Iições provjsorias serão tidos 
como finaes e definitivos. 

Nesta categoria não entram as classificações de terre1,1os e. 
obras, as quaes a todo o tempo poderão sei· IDOdi.licadas col,l
forme o Engenheiro em chefe entender ~e justiça, 

XL. 

Os rílsullados das 111edições provisoFi:~s e pres,ações por. conta 
n~o cp.nstHL!irão, em caso alguw, 1\ireHo a Feclamações futuras 
dos empreiteiros, relativas ás eonta5 f\naes. 
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XLI. 

Nenhuma me!liçrío provisorla será feita !em que o cheft' rla 
secção haja dado aos empreiteiros aviso por escripto, t'lll ordem 
de serviço, com cinco dias de antecedenci~, para que clles ou 
seus representantes possam assistir a ella: ficando bem entcn
d ido, que á sua revelia se procederá se elles ou seus repr·esen
tantes deixarem de comparecer; c nesse caso perderão o di• 
reito a reclamar as verificações rle que trata a clausula 38.", 
sem prejuízo, porém, das !ll<'dições fiuaes. 

As medições prmis(Jrias 1los trab~lho'i executados pelos em
preiteiros serão féitas até o dia 20 de cada mez, de sorte que 
possam ser calculadas, depois de vcnl i la das todas as duvidas, 
até o dia 10 do mez s,·guinte, que, salvo modificação aconse
lhada mais tarde por conYcuieueia do serviço, fica designado 
para o principio do apuramcnto !las contas do mez anterior. 

Sempre que fôr neccs>ario marcar novo dia para se princi· 
piar o apuramento das contas de l'acla mez, o Engenheiro em 
chefe, com um mez de :llltcce!lenci~, dará cnnhl!('inwnto aos 
empreiteiros 1!0 nov<~ !lia que marcar, c que nunca deverá ex
ceder rlo 15. 0 de carta mcz. 

O conhecimento desse dia é unicamente dado aos empreiteiros 
para os e!Ieitos da clausula seguinte. 

XL!I. 

As obras medidos provisorianH·ntc em cada mez scrao pa~as 
dentro do prazo de lrinla 1lias, contados do dia acim:t llxadn 
para se principiar o apura11u~11Lo daq respectivas coutas, llcando 
os cmprcitei1·os com direito ao jnro de 6 °/o ao a11110, a contar 
do fim desse prazo de H·inta dia,, na falta daquclle pa~arucnto. 

Da mesma fôrma se proced1:ril para o pagamento d~s comas 
finaes, contao<lo·se, porém, o referido prazo da data em que 
forem essas contas dclinitivarucntc aceitas pelos empreiteiros_ 

XLIII. 

Terminados os trabalhos ela J;rrparação do leito e obras d'arle 
de cada trecho de cinco k.ilomctros, proeedcr·se-ha il sua me
dit;ão final, para a qual serão os empreiteiros convidados em 
ordem. de serviço, com cinco !lias de aulcecrlPnria, e proecdeu
do-se á sua revelia, se elles ou seus represeutantes deixarem de 
comparecer. 

Concluída a medição no terreno, o chefe da secção organi
zará os desenhos represenlativos das obras feitas, de accôrdo 
com os projcctos de execução c as ordens de St!IViço, e nclles 
declarará a classilicação dvs tcncuos c obras, e o lransportc 
dos materiaes provenit'ntes das cavas c dos que tivc1·em sido 
empregados nas obras e deverem ser debitados aos empreiteiros. 

Esses desenhos, depois •lc as.;ignados pelo chefe lia secção, 
serão por este aprcseutados aos empreiteiros, a fim de assig
nal-os se com elles eonconlar, ou apresentar ao Engeuheiro em 
chefe suas duvidas e recl;,~mações a respeito, dentro do prazo 
de trinta dias, contados da d~ta em que os houverem recebido; 
declarando ao mesmo se algum trabalho deixou de ser contem
plado na mesma medição e desenhos. 

Passado esse prazo, nenhuma reclamação dos empreiteiros 
referente á medição, classificação c tramporte ou a omissõ6~ 
ua mr:di\'il'tt, será recebida. 
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Quautlo, por força do disposto na presente clausula, 111! pro
cetler á mcdiçlio final á revelia dos empreiteiros, não terão 
estes tlireito a estahelecer reclama~ão alguma a respeito da 
medição e dos mesmos desenhos. 

XLIV. 

Os desenhos de que trata a precedente clausula, embora 
assignatlos (h~los chefes de seeção e pelos empreiteiros, ~ó po
tterno ter vigor, e servir tle base para a organização da conta 
llual, depois de examinados c approYadus pelo Engenheiro 
em chefe, o qual para tal fim, se julga1· eom·pniente, potlerá 
mandar faZ< r pelos mesmos ou outros En~cnheiros uova me
t!i~·:w de todas ou parte das obras. Ne~te caso os empreiteiros 
dl~\·crão assistir a essa verificação e assiguar os respectivos 
desenhos; licando bem entendido que se procederá á sua re
velia se elles ou seus represenlantes não comparecerem, ou se 
negarem a assignar os novos desenhos. 

Depois de assignados pelo Engenheiro em chefe nenhuma 
motlificaçã• se poderá nelles fazer, ficantlo dessa sorte con
siderados definitivos para Lodos os etreitos. 

XLV. 

Gma VPZ cuminatlos e approvatlos pelo En{:!euheiro em 
dtl'I'C os tlesrohns d:t mctlição final lia.-; obras tle cada lrecho 
llc cint:o kilmiletros (tí k) de estrada, !'ar-se-hão os ealculos 
dos volumPs e organizar-se-ha a respectiva conta liual, a 
tJUal os empreiteiros deverão auth,•ntit::IJ' se com ella t·oucor
ll:•n•m; tkelaramlo no caso t·ontrario ao Eugt•uhdro em 
chefe, twr cst:ripto c no prazo rlc 1tí dia-;, t·oulatlos da dai a em 
!JUC receberem a mc&ma conta, os motivos IJUe tiverem vara 
Jmpugnal-a. 

Expirado esse prazo nenhuma reclamação será recebida, 
fic:llldo ipso facto considerada a mesma conta como tlcfiniti
vamcntc aceita por ambas as partes. 

XLVI. 

A impugnação de que trata a precetlcnle clausula será re
solvitla pelo Engenheiro em chl'ft~, e a coula tina), uma vez 
modilicada, em virtude dessa resoluçãt•, será llc novo apre
sentada ao~ empreiteiros, qne nenhuma outra reclamação 
JJOtlerfw fazer, sah·o o recurso de que se tratará na clausula 
72." deste contracto. 

XLVII. 

O volume das cavas será calculado pela métlia da~ áreas 
tias secções normaes ao eixo da estradJ multiplicada pela 
tlistancia entre as mesmas secções. 

Nos alinhamentos reclns e nas curvas 1lc quinhentos metros 
ou mais de raio essa tlislanria será meditla no proprio eixo 
da estrada; nas curvas, porém, de raio menor de quinhent.os 
metros se levará em conta a COJ'feeção correspondente ao 
angulo que entre si formarem as direcçõcs das secções, e tam
bem a posição do t·entro das mesmas curvas. 

DECISÕF:S DE 1876. :18 



DECUi(}ES 

XLVII L 

A.i cava~ em pedreira~ terão as paredes \erticaes; e lauto 
essas cavas como as de pedra S'>lla c terra seri!O medid~s com 
a largura e forma rigorosamente onlcnadns, embora os em
fll'<!ileiros involuutariameutc hajam dado ás mesmas maiores 
tlimeusões. 

XLIX. 

Os empreiteiros s~Io rospousa reis pelas obras •1uc cons
truirem. 

Essa respousahilirlad•! será tk um a11110 para as ohras de 
arte e cdificios, e de s•~is mezes p.ara o~ trabalhos de córtes I! 
aterros, c para o assentamento da via pormauentc, s.uper
strnctnra do pontes o a linlla tclcgraphica. 

Os prazos de que trata esta corHii(,lào serão contados : pal'<l 
as ohra~ do arte, córtes c aterros da data em IJUe uo terreno 
se houver couclui:lo a lll<'ili~::-lo fiu:1l 1lnssus 1.rab:1lhos em 
cad:t trecho de ciuco kii<HIICiros (:i k. ) ; para o asscutamonlo 
•la via perman<>llle e li:1ha tt:l•·graphica da data em fJIH: se 
houver tcrmiuado a me li\'~lo liual dos respectivos trabalhos 
em cada trecho tamhem de ciuco kilom!OII'US (5 k.); e para 
catla um dos cditkios c superstrncturas mctallieas da data 
da sua medição final. 

L. 

Expirado cada um dos prazos de que trata a preeedcntc 
clausula, o,; Eugcuhriros ill\'llllli>idos da liscallsaçno dos res
pectivos serviços far:lo sem demora, e acompanhados dos em
preiteiros, a inspecçno das obras, c as aceitarão definitiva
mente s1: dias se acharem em perfl'ito e<tado de solidez e 
COIJs<:rvaçflo. D•~ssa n:eep<;ao definitiva o Eug•~uiH:iro lavra1·á 
urn termo, "m duas vias, assigrwdas por clle c pelo<> cmprei 
teiro,, ficando uma vi:t em poder de cada 11111a das partt·s. 

Dessa data eru rliaute liearão os empreiteiros exonerados 
de toda e q:ral<fller responsabilitlatle e conservaç;1o das obras 
de •I'JC tratar o re,peet.ivo lt:nno, e o Governo livre de maudat· 
fazer, por quem quizc1·, o •fue euteudcr, já para a conservação 
jü para a coustrucção de novas obras, e mclhoqmcuto e 
accrescimos uas existentes; tudo no referido trecho. 

LI. 

Fica livre ao Ell;.!CIIhciro em ci!Pf" tomar conta de qualquer 
trecho da estrada cOJII as I'<:li~ridas obras c depeudcucias Ou 
de tJual•fuer edilif'io ou parte da via permaucutc, linha 
lefegraphica c superstructuras metallicas, dep11is de con_ 
cluidos os rcspef'tivos trabalhos, embora uno se tenham es 
gotado os prazos de responsabilidade dos emprcitl'iros; 
neste caso, porém, ll•~ar~lo os mesmos euwrci teiros exone• 
rados, desde essa data, tauto da responsabilidade como da 
couservação do referido tt·ccho, laHnndo-se o competente 
t.enno •le 8ccôrdo com o fi!IC fkou c~tatui!lo na precedente 
cla11sufa. 



no Gon:ll.NO. t:m 
L li. 

Expirado o praw de rc~ponsahilidade e conservaçáo das 
ohras de cada trecho de cinco kilometros de leito e obras 
d'artc, cinco kilomctros de via w~rmanentc c linha telc
graphica e o de cada supcrstr·uctura nwtallica, cdiliciu ou es
tação, entregar-se-lia aos empreiteiros as quantias retidas 
par·a a respectiva garantia, na razão de 10 por cento do 
valor das obras c dC(lOis de descontadas :1s multas em que os 
mesmos empreiteiros houverem inc.urrido, c :ts tlcspezas 
feitas por conta c l"isco delles durante o flrazo da respon
sahilidu!le. 

O pa~amcnto 1lessas retenções deverá ser feito dentro do 
prazo de trinta (30) dias, contados da data do termo da re
cepção delini.tiva das respectivas obras. Por cada 11ia de ex• 
cesso, além desse prazo, pagará o Estado juro á razão de sei~ 
por cento (6°/0 ) ao auno. 

LHL 

. Para que os cmprei tt'iros possam fazer o assentamento da 
vw permanente a que se obrigam por este enntracto, o Go
vcmo forucccrá os tl"illtos, tal:1s l!c junc(;ão, cavilhas, grarn
!JOS, e agulhas com os seus acccssorios, c a supcrstructura 
metalltca de pontes e ponlilltües. 

A (•utrcga dc;sc material corre~pondcntc aos primeiro~ 
vinte kilometros de estratla será feita dentro do prazo de dc;c 
mezcs da data deste coutracto, e dahi em diante de quatro 
em quatro mezes o correspondente pelo menos a triuta ki
lomctros. 

uv. 

J~ogo que o !rito estirer prompto nos primeiros cinco kilo
'!letros e o EstaLio homer fonu~ei(lo o respectivo material 
hxo, os empr<'iteiros darão eomcço ao assentamento da via 
permanente de accúrdo eon1 as im;trucçõcs q11c rccclterem do 
Engenheiro em chefe para a execução do mesmo scrvi~;o. 

LV. 

Os empreiteiros se obrigam a receber no porto da Bahia 
(sobre a~ua) o material da via permanente, linha tele;rra
phica c superstruclllra metallica de pontes c pontilhões; e a 
transportar todo o ma teria I para terra e d'ahi até o lugar di 
seu emprego, inclusive carga, descarga e baldeações. 

Desde a data da referida recepção ficarão os empreiteiros 
rcsponsaveis pelas avarias e faltas que se derem. 

LVI. 

A' metliç.'lo final de cada trecho de cinco kilometros de via 
permanente e linha tclcgraphica assente, e úe c_·aaadaa~ __ a-::--:----. 
u:uetu!·a_ colloca~a, cravada c pintada, se applic~~~ as r, • ·- ·· 
chspoS.Iço-cs CGntl(la~ na~ clausulas :43, 44, .t~·'é 41h,lo\,Jif~\ . '~, I-1 /1 
sente contra<:to. . ,\, · · · ., . 
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LVII. 

Além 1lo uso da via permanente na parte em que esta já se 
ache assl!nte e ainda não tiver 'i<IP recebida d1•finitivamente 
nenhum outro material sera concedido aos emJH'citeirus á 
titulo gratuito. 

O Go~l'ei'IIO, porém, fornecerá aos mesmos empreiteiros o 
mater·ial rodame que elles pedirem para os misteres da Plll· 
preitada, o qual SPr•lhe-ha indemnizado do seu custo (inclu
sive todas as de,pezas de transporte, se~uro e muntãgeml 
pelos empreiteiros no aeto ('111 que estes o reeeberem . 

. Essa indemnizaç:'io potlerá sn feita por meio •le desconto 
no primdro pa:-:amento a que os eutpreiteirus tiverem di
reito, por obras até ent:·w t't•alizadas. 

Os pedidos de m:tterial rodante devprão ser feitos ao Engc
nht•iro Clll dtcfc; C para O S"ll fOfii('CÍIIIeiiiO lerá O GO\'erno 
o prazo de um anno r,ortlarlo da li:tt:t do respectivo pe11irlo~ 

O tnaterial ro1Jaute fH'tlido c• paco p .. Jo' "IIIPreileiros ficara 
pertencendo aos me~ntm l'lllpreill'irus, que tlll tempo algum 
poderão exigir que o GovPrllo o tome a comprar. Todas as 
despezas com esse material c seu cw;teio conerão por conta 
1los empreiteiros. 

Será tambem permittido aos empreiteiros o uso da via per
marwnte nos trechos rel'ebidos definitivamente, sempre que 
ahi não se achar estabelcddo o trafego dcfinilivo ou provi
sori~mcnte. 

Os empreiteiros ficam respo11savcis pelo estrago da via per
manente quando della usarem. 

LYIII. 

Os cmprei teiros só potlcrflo nsar do mntcrial rodante de 
que trata a precedente dnusula, e dal]uclle que huuver('m 
aclquirido por qualtJUcr outr·o modo, na parte da estr:ula que 
ainda não houver sido recebida definitivamente; e nessa 
parte, ainda, ficarão ellcs sujeitr.s aos regulamentos que o 
Engellhciro em chefe expedir, e que tanto quanto possível 
serão organizados rte accürdo com os mesmos empreiteiros. 

Os empreiteiros não ~lOrll)riio usar de~se material senão para 
os misteres da emprett:ula. Nos regulamentos de que trata 
esta clausula o Engenheiro em chefe estabelecerá multas se
veras para os casoo; dos empreiteiros transportarem ou con
sentirem que se transporte passageiros e mercadorias me
diante paga. 

LIX. 

Todos os materiacs proveniente~< das cavas serão de pro
priedade tio E'>lado, c os empreiteiros deverão empregai-os 
nas obras e trabalh'ls que os Engenheiros 1la estrada rtesig
narem, não podendo por seu molu proprio lançar mão das 
sobras. 

A pedra quando empregada na<; obras, será debitada aos 
empreiteiros pelo lH·cço por que lhes tiver sido paga, descon
tando-se, porém, o transporte. 

As sobras serão depositadas ao longo da estrada, principal
ment~ na plataforma dos emprestimos, sempre, porém, fóra 
do leito da mesma estrada. 
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LX. 

Igualmente set·ão considerados de propriedade do Estado 
todos os mineraes, fosseis c em geral todos os objcctos de 
curiosidade, valor artístico ou scicntifico que forem eucon
tados nas excavações que se fizerem para a abertura da es
trada, e construcção de suas obras d'arte c dependencias. 

Esses objectos serão postos á disposiçào do E·1gcuhciro em 
chefe. 

LXI. 

Sem outra retribuição além da f(Ue consta da 1. • verba 
« Evcntuaes , que se acha em scguuncnto it tabella anncxa 
deverão os empreiteiros : remover os 11csmornnamentos; aug
mcntar a inclinação dos taludes das cavas, quando elles se 
não puderem sustentar na relação de dous 1le base para tres 
de altura nos córtes de terra e outros matcriaes comprehen
didos sob os n. •• õ c 9 da tabella annexa, e na de um de base 
para tres de altura nos c!Írtes em pedra solta; fazer uos ca
sos imprevistos a consolidação das cavas e aterros por mein 
de obras de revestimento; e conservar o leito da estrada, 
suas cavas, aterros, esplanadas de estações, desvios, valias c 
valletas sempre em perfeito estado ate a sua recepção defi· 
niliva. 

LXII. 

Indcnmização algutila será conce11ida aos empreiteiros por 
prejuízos, perdas c damnos pr·ovenientes de tempo desfavo
ravel, chuvas torrcnciaes c outras eircumstaneias atmos
phcricas, máo estado ou falta de caminhos c nutras casuali· 
dades, e bem assim pelo que resultar da negligencia, 
imprevideneia, falta de recursos, erros ou mil administração, 
dos mesmos empt·eiLPiros, seu pessoal, agentes, prepostos, 
representantes c sub-empreiteiros. Exceptuam-se uniea
mcnte os casos de força maior a juizo do Engenheiro em chefe, 
c comprovados nos 10 dias suhsequentes ao acontedmento. 

A apreciação do quantum da indcrnuização, neste caso. 
pertence cxelusivamente ao Engenheiro em chefe. 

As reclamações de prC'juizos por força maior serão inaeei
tavcis depois dos 10 dias suhsequentes ao acontecimento. 

LXIII. 

A alta que por \'entura possa haver nos salarios dos ope
rarios e no preço dos materiaes, ferramentas e apparclhos, 
achando-se considerada na tabella de preços annexa , a ne
nhuma outra indemnização terao direito os empreiteiros por 
essas variações de salarios e preços, qualquer que seja a sua 
causa. 

LXIV. 

Sem outra retribuição além da q•1e conila da 2.• ver~a 
"Evcntuaes » que se acha em seguida á tabella annexa, far:w 
os empreiteiros todas a~ 1le.;peza" com a abertura de cami-



nhos para a ~onducção de pedras •ic~tinadas á~ obra~, dc~co~ 
llrimcntos e desaterro de pedreiras fóra do leito 1la estrada, 
e de onde houverem de extrahir aquelbs pedras, fundações 
cxtraordinarias, e estacadas, escoramento c esgoto das cavas 
para as fundações das obras. 

XIX. 

O' terrenos que livrrc:n (],• ser nccupallos pela estrada, c 
aquPlles d'orulc se houver <le extrailir pc1\ras para as ohras, 
serão entregues aos empreiteiros livre' e descmilaraça•los !lt~ 
todo c qualquer onu-:, correndo por conta do Estado o pro· 
cesso e •lespezas de rle'<:Jpropriat;~IO, e a,; indcmuizações das 
hemfeitorias nellcs cor!Lidas. 

Os empreiteiros não poderão 'e utilizar desses terrenos 
para plantações ou mineração, nem ahi erguer edificações 
permanentes. 

O facto daquella entrega tamhcm não constitue para os 
empreiteiros direito de propriedade ou posse desses ter· 
renos. 

LXYI. 

Sempre que •~m cada trecho de ciucocnta ldlomctros (1>0) 
houvn nr)eessi!l~de de empregar-se pelo menos t!nzenlos 
milheiros (200.000) de tijolos, os cmpreitf~ir·os deverno montar 
olarias á sua custa, a rnenos que [H·eliram comprar aque!lcs 
tijolos a terceiros. Em arnllos os .:asos o transporte des>c ma
terial correrá por conta c risco dos empreiteiros., qualquer 
flUe seja a distaueia a percurrer. 

LX\'II. 

Todos os materiaes que os empreiteiros hflllverem de for· 
ncccr, e bem assim as ferramentas, apparclhos c IH'ssoal pa· 
A":u:w ua estrada de ferro da Bahia á Alag-oinhas, e na parte 
do prolongamento provisol'ia on dcfiuitivanwnte aberta ao 
trafego, os fretes nellas estahelecidos para os particulares, 
com um abatimento de cincoeuta por cento (1>0 °/o); ficando 
essa concessão, na parte da estrada, pertcucente á companhia 
inglcza, dependente do aceõn!o •1ue o Governo tratará para 
e,;ú~ lim de promover. 

Fica bem entendido que essa concessão não se entende cf>m 
os generos alimeutieios, mobili:J e outros olljeetos de uso parti· 
cular dos empreiteiros c do seu pessoal. Para que os empreitei
ro<; possam gozar rlaquella concc'isão deverão apresentar ao Eu
gen hciro em chefe as respectivas guias de materiacs e as requisi· 
çõe' 1\e passes, a fim de s•·rem visa,los. Essas guias e p;.~sses 
feitos em duplicata e assi;;nados, tlcaudo uma das vias arehi· 
Yaila uo escriptorio eentral daquellc En!;enheiro. 

Os empreiteiros gozarão para si pessoalmente ou para seu 
rerres.~ntante, de passa!;(em g-ratis •~m carros de 1. a classe nos 
trens da estra•la ria ·Bahra á Alagoiuhas c uos trechos que se 
abrirem au trafogo ; ficando essa concrssão, na parte da es
tr~rl:\ in~IP,7a, 511jf'it:~ ao ac~ônlo de que acima se fallon. 
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LXYll!. 

'rodos os preços da tabc~lla annexa comprchcudem o forne
cimento de fenam(•nta<>, ~fJIJardhos, materiac~ c oper_ariM,, 
c o transporte de tudo isso ale a obra ; Clllll cxcepçao so
mente do material da via permanente, linha tclegraphica e 
supcr·sll'nctnra 1Ie pontes c ponlilhües, c dos <lornwntes cujo 
tr:ms1rorte será pago aos empreiteiros, P de acctmlo com n 
mesma tabc'lla. 

LXlX. 

~ão far. parte deste contracto o fornecimento do materinl 
fixo c rodante, {).o da linha telcj:(raphica assim como a su
persrructur:t mctallira das pontes e pontilhões, c as machiuns, 
nppaTelhos e ntcnsilios para ns ofilcin:rs c cstaçües. Igual· 
1netHe ·nflo faz 'Jlarle llo mPsmo ('Ontracto o tran<porl.c do 
trem rollantc, c dos lillparclhns, utensílios c mal' h i nas para 
'Oilldnas c cslaçües; ·setlr;trr, porém, (jUe o Engenheiro 1~m 
chefe entrn1ler conveniente coutractar rssc transporte, serão 
os cmpnJitcir•os preferidos em igualdade de coiHliçücs com 
o~ demais concuncntcs l(ne nc-.sa occasiito se apreseut:~rem 
em virtude de cdilal do mesmo Engenheiro em chefe. 

Esses trabalhos serão regulados pelas eondit;õc~ que esse 
Engenheiro cnt~o estipular. 

LXX. 

Para a coll';trnct;11o 1lc qual<fU<'r o!Jra complcmenlar·. 
nos trechos ainda não rcccllidos ill'finitivamcnlc, da p.utc da 
estrada qut) ora é conlraelaila <~ que nito se achar prevista no 
prc~cntc contracto, cspecificaçüt)S c ta IH' lia d1: preços aun1~xas, 
tcrào os empreiteiros prefercncia em igu:dd:ule. de condições 
c em concurrcneia com os demais prop"ncntes, sempre que 
par:~ t;JI flm o Engenheiro em chdo chamar propostas. Para 
as obras accr·c~;cidas a este contracto por forç.a da prcsPntc 
clausula c da 69.•, prestarão os empreiteiros uo Thesonro Na
cional fiança ua razão do um por cento (1°/o' do valor pro
vavcl !las mesmas obras. Essa fiança <levcrá sPr prpstad:t 
·dentro de trinta dias contados da data do contrncto <(ue com 
os emJ)reiteiros flzer o Eng1:nhciro CQ:l chefe; e na sua falta 

-será clJa descontada do primeiro pagamento que se tiver de 
fazer· aos mesmos empreiteiros por obras de que I raLa o pre
sente contracto. 

tXXI. 

Ao Engenheiro em ~hcfc compete decidir [(1!1a c l[llalquer 
duvida, contcslação on reclamaçfio que os empreiteiros levanta
rem a respeito ([a cxccuç:w, mediçao, flscalisa~·ão c cla<sifira• 
Çilo das obras ·e da applicação c inler\lret:.~çno das clausulas do 
.presente contraC'to, especificações e ta' Jella de preços amrcxas; 
de su.a decisão haverá recurso noo; rasos prcvislos twla dausul:1 
~!:A'Illllle. 
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LXXII. 

Das decisões do Engenheiro em chefe proferidas sobre a 
direcção, fiscalisaçào, medição e elas~ificação das obras e bem 
assim S!lbre a interpretação e applicação ~as cspe.cificação (> ta
bella rle preçosanuexas a este contraclo, so havera recurso para 
o Ministro da Agricultura. ()as que disserem respeito á interpre
tação das clausulas do contracto, haverá recurso para o referi
do Ministro, e deste unir·arnente Jlara n Governo Imperial, com 
audiencia da Seeção do lmperio do Conselho de Esta,lo. 

Em qualquer caso, o recurso só será recebido dentro de 
triuta dia~ contados da data da rPspectiva decisão do Enge
nheiro em chef•~. a qual será lançada no livro da porta do 
escríptorío central do mesmo Engenheiro para conhecimento 
dos interessados. Todos os recursos serão remeltidos ao Go
verno por iutermedio do Engenheiro em chefe. 

Em ambos os casos figurarlos na presente clau,ula o re
curso é apen.ls devolutivo, cabendo aos empreiteiros, na even
tualidade de ser provillo o seu recurso, indemnização pelos 
prejuízos resultante> da rlecisãõ recorrida. Essa indemni
zação será estht.a,la por quatro arbitros nomeados, dous pelo 
Engenheiro em chefe, e dous pelos empreiteiros, servindo de 
desempatador um dos membros da Secção do lmperio do 
Conselho de EEtado que l'õt· designado pela sorte. 

LXXIII. 

Aelwndo-sc fixado pelo Corpo Legislativo em lres mil contos 
(3.000:003SUOO) o cretlilo annual para todas as rlespezas com 
o prolongamento tia estrada de ferro da Bahia, os trabalhos 
serão eoncluzidos de modo '!IIC as quantias que annualnwule 
se tivc1· rle pag.tr aos elllpt·eitciros, juntas ás outras dcsr1ezas 
com u mesmo pt·olongamento c Lle cuja import:meia tola! se 
dará scieneia aos emprdteiro~ no pl'incipio de cada anno, 
não exccclam os referidos 3.003:0008000. Poderão, todavia, 
taes trabalhos ter maior andamento, eom tanto que o exce
dente seja pai(o, 'em novo onus para o Thesouro Nacional, 
com as consignações dos annos se~uintes ou com outras se o 
Corpo Legislativo assim o determmar. 

LXXIV. 

Sempre que· neste contracto e especificaç.ões se falia em 
Engenheiro em chefe, chde de secção, Engenheiro ou Enge
nheiros entende-se que são os que por parte do Governo di
rigem, fisca Usam c medem as obra:;. 

ESPECIFICAÇÃO. 

CAPITULO I. 

TR.lB.lLUOS PREP.lRATORIOS, 

Art. \. 0 - Roçados, limpa, e deslocamentos.- O terreno que 
tiver de ser occupado pelas cavas, aterros e outras obras, 
set·á roçado c limpo de toda a vegetação em um:>. superlici e 
'!Ue abrangerá, além da zona necessana para a tucllas caYas, 
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atc!'ros c ohras, mais quatro mdros para ra•la lntln rla JllPsma 
zona. Esses qnatro mt:tros st:r:1o COJrtados da nisla dos la
lurks das cavas e rio pé dos au:nos. 

Os tronco> c raizes G011lprellr•tulidos na zona 'JnC tin:r de 
ser or:cupada pelos :itt~n·o~; dr: lllf'!lrh d<: 11111 nu:tro de allliJ'a 
st:rão arrancados c queinlaíltl'', ou :trredar!•Js para f'ríra rios 
limites ncima fix:ltl!ls; rruando, pod:m, os atetTO'i tiverem 
um metro ou mnis til: altura, hasrará que <h tron<~os sejam 
<:orlados rcnic ao c !tão, c arrcfi:Hias as tll:Hieira; para f<! r a 
da referida zona. 

l'or PSSC tralnllro, haja on n:t•) n<:e<:s<irhdr• de r·xr:cntal-o, 
e qa:tlq11t:r qrtt: st:,ia a s•1:1 irnp"l'l:tJJcia, l'<'<'<'her<i.o os <'lllprei
lt:iros o Jll'<'t:o 11. 0 1, fix:ttl!l 11:1 ta'.:cll:t :J'Illcxa, applie:ulo a 
c:ula rndro <lc PXtt·m<i<J <:o!lt:ulo 110 eixo tl:1 t•stratln. 

Art. :c." - T!I1Uflir<, JltÍ"os, ru; urle.,, rez!rcsa-', ef1:. para ?'e
zn·r•saJ' a agUtt, e ranchos JJrJJ'I(, aln·i!JO do 11utle1·ial e opel·m·ios.
~~os ~n:.rar ~s oudt~ n:1o houn~r :q..!,-ua nas<'t1 llt<~ ou correnlt~, os 
empreiteiros conslrnir:w Lillljtll:,, açn!lt:S, repre,as, et1·.; on 
perJ'urarJo póços pam reservar a l[llC fút· ncces<:ll'ia a ali
mnutação dos opcrarios e anilll~f',, assim eomo a. todos os 
mislt:res da t:mpreilada c da e·:tratla duranlt: 11 t:xt•!:ll('~o tla-; 
oilt'a' em cada trecho que ai•ula urto t•stiver f!!I'Chitlo dc·ll
uitivamenl!·. 

l~·llaltnt:nte incnmhc ao>; elltprcitl'iros construir ranehos 
p:1ra ailri['o do pessoal c mat,:riat:s das oilras c da via per
mauente durante a exeeuteão das mesmas oilras. 

Por cat!a kilomctro de ~~stn11 1 a de ft:rro, qu:\r nclle lenha 
ou u:1o sitio nec1:s,;~rio fazct· os trailallws tlr: tpu: i.r:tla o prc· 
sente arti~o, se ahn11~lr:Í aos ctuprcitciro.; a I[Uan!i:t designada 
sob 11. 0 2, na tahella anucxa. 

Art. 3."- Repanu·ão do nctna.l caminl1o, desvios do meS!!IO 
e nbertura de antros.:.. O caminho actualitH'IllP ex i~ tente <k
vcrá set· reparado rlc mo!io a dar transit'l l~1cil :10s eat'l'os, 
carretas c auimacs qnc li \'C rem d<o contlnzir L:·cnl'rt!s t• ma ...f 
tcrial!s para a empreitar!:\. Es,e cantilll!O será rc<iahelcci<lo 
em todos os pontos em que fi1·ar inu!ilizarlo, c conJpletatlo 
onde faltar; tudo de modo a haver ao lon;;o da estrada de 
feno, e em toda a cxleas::ío desta, nma Cüllllllllllic:lçflo franca 
c sPgur.1. 

Para o mcsmn fim os cmpreit1:irnc; farão as c';tivas, pon~ 
lt:s c ponti lhõe.; provisorios ri•: m:tdcira, I) !I e forem prer:isos. 

Por cada metro COITCtit<: rir: t: ;tr:Hia de f'<:rro, <[UÚI' t<:uha 
havirlo ou u:íu !lcec.;sirlade tll: fazer os traballtos de que 
trata este artig-o, e qualtJUCr t[Ue tenha sillo o desenvolvi
mento do caminho, pa~ar-sc-ha aos empreiteiros a qnautia 
designada sob o u.• :3, na tahella. 

CAPITULO II. 

HOVHIENTO DE TERRAS. 

Art. 4.o- O que {icn comprohendiclo so7J a !lenominaçlio de 
" movimento de terras».- Os trabalhos tlesh;uarlos sob este 
titulo comprchcntleut, além <las esc a vat;üt:s, carga e des
carga dos materiaes proYeuieutes tl!:ssas e~cavações, o seu 
transporte para os at1:1T•lS c !lepositos, a formaçrto dos mesmos 
aterros, o nivelamento do leito da estrada e tlcpcndcucias, c 
a regularisação dos taludes dos córtes e aterros. 

Dli:C.ISÕ!lS DI' 18'76. 19 
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Art. IS.•- Medi\lÍO e classiíicaçtio das escavações.- Os ma
teriaes exLrahidos >crão em w~ral medirlos nas cavas, bas
tando para isso as dimensões tomadas nas mesmas cavas, c as 
secções do teiTeno e do projecto. 

Quando a medição não ftlr (HJ,sivcl por essa fôrma, deverão 
os empreileiros empilhar os tnaleri~e' em montes n~gulares; 
e sempre que a esse meio se n·con·cr lleseontar-sc-ha d11 vo• 
lume apparente das pilhas ou tlepositos trinta a ciJli'OPnta 
por cenl<l para as petlras, collfornll! o seu empil!lamenlo, e 
um oitavo para as terras quando já e:,tiverem <lepnsita!las, 
pelo menos trinta dias. O empilha.nenlo das pedras, sempre 
que fôr exigido pelos Eug•·nheiros, sná pago pel!3 preço 
n. • 116, applicado ao volume real tias pedras empilhadas. 

Os materiaes a cxtrahir para a execução da estrada, suas 
obras e d(;pendencias, serão l:las,ificados em tres categorias : 

Terra. 
Pedra solta. 
Pedreira. 
Na pl'imeira ficam comprehcndidas a terra vegetal, o barro 

a arêa, o lodo, o ca~calho, as decomposições graníticas e totla 
a especie de materiaes tenosos, contentlo ern mistura pedras 
soltas de volume inferior a dneo centesimos de metro cu
bico; na segunda toda a especie de rochas destacadas, ja
zendo em massas distindas, ou contiguas tle volume maior 
de cinco ·~entesimos de metro cuhit:o c menor de dous e 
meio metros cubicos, e ig-ualmente toda a especie de rochas 
stratificadas que puderem ser extr·ahidas com alaYanca e pi
careta, embora aceidentalmente se applique a mina e fogo; 
na terceira, finalmente, as rochas compactas, de volume su
perior a dons e• n1eio metros cu bicos, que não puderem ser 
removidas sem o emprego da mina e fogo. 

Art. 6. •- Distribuieão ilos materiaes JlrOVenientes das es
cavações.- O productô das escavações será ernpregaclo na 
formação dos aterros, lastro, ohras c depositos. A distri
buição desse material com;1ete aos Engenheiros da estrada. 

Sempre que os Engenheiros ordenarem o emprego das pe
dras sabidas dos cól'tes na constl'lll'Ção das ob1·as; elliticios, 
enrocamentos e empedramento,;, será esse maltTial debitado 
aos empreiteiros pelo que o Estado H.es houver pago; abo
nando-se aos mesmos cmpreitt•irns o seu transporte, desde o 
lugar d•1 deposilo até a obra em que tiver de ser empre
gado, pelo preço marcado no art. 16. 

Art. 7. •- Dos nterros.- Os aterros terão tres metros e 
sessenta centímetros (3m,li0) de largura na platafórma, e os 
seus taludes a inclinação flllC o Engenheiro em chefe deter
minar, de accôrdo com o talude natural tl:Js ter-ras de que 
forem formados. 

Os aterros serão formados com materiaes expurgatlos de 
ramos, troncos, raizes, ele. ; e sempre que os Engenheiros 
exigirem serão esses materiaes dispostos em camadas hori
zonlaes que abranjarn toda a largura dos mesmos aterros. 

Para a formação dos aterros empregar-se-hão os melhores 
materiaes que provierem rios <'Órtcs, e dos emprcstimos 
quando os daquelles não basta1·em ou forem de má qualidade. 

Nos casos em que o Engenheiro em chefe ordomar, c sem
pre que os aterros forem fdtos com terra muito areno~a. 
serão os taludes dos mesm11s atrrros cobertos com uma 
camada, de quinze a trinta centimetros de espessura, de 
terra vegetal. Este trabalho po<lerá ser reservado para 
quando se fizer o assentamento da via permanente. 
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Art. 8. •- Dos córtes.- Os córtcs tet·ão tres melros e 
sessenta ccnlimctros (3"1,60} de lar~ura na plataforma, in
clusive as valletas; as suas parPdes serão verticaes quando 
em rocha; c inclinadas, n:t rclaçfw qne o En~enheiro em 
chefr determinai', quando em pedra solta, terra e outros 
matr~riacs. 

Art. \1. o -Observarrio su/Jre a lnrrynrrr. rln }Jirttll{orma dos 
aterros e córtes.- ·A largura da pl~ital'ol'lna, tanto dos ater
ros como dos cürll~s, porleril ,..,~,· anc.mcnta<la nos lugarrs e1n 
que o Engr~nileiro em dtt·fe cnl<)lHier coun~uicnt•~. quér para 
S<'gnrança tias obras, q11ér para evitat' <~IIIIJre'>tinws . 

. \rl. 10. - Esgotos.- An:·; entpreiteiros t·.ompetc fazer 
todas as ohras provis.n·ias para esgotan~111 as aguas que apva• 
rcrerem nos córtes e emprcst.imos, a fim rle execut:u·rm as 
exc~naçoes uas mt•llwre'; entHli<:.ões possíveis. A indcmni
zaç:w por es,;es trahalltos se :~cha comprdtcndicla nas vcJ·bas 
« cventuaes" ·~sp•~dlieadas em scguimrnLo á tahella annexa. 

Arl. 11. - Vallas, t'alletns, dc1·iraçues de 1'ios, etc. - Os 
Pmpreiteiros ahrin1o valias e \'allelas e cxe<:ut.ar:lo as drri
\'ações •le rios e outros eursos d'agua,. onrle os Engenheiros 
determinarem. Esses trabalhos ser:w pago;; de aecrlrdo com 
o;, preços n. os 7 e 8 da tabclla. Os En;~r~nhcit·os pO!lcrão 
exj~dt' o. rlcposito ou emprego dos maleriaes rPsult:mte,;, 
ate a dtstane1a de cem metros, sem :~ugHH'lllO de preço; 
tlahi em diante pagar-se-ha ans empreiteiros o t.r:l!lsporte 
correspondente ao excesso de distancia percorrida e de 
acclmlo com o pr<~t;o mar .. ado no art. 16. 

Art. 12. - E.rcavaçues para a prepararão de splanadas 
para estações, offictnas, desvios e casas rle Engenheiros, con
ductoru, mestres de linha, e canteiras.- AS exea,·ações em 
tena para os misteres desiguauo.; nest•J artigo serão pa~as 
pelo preeo n. 0 \l da tabella, quando os mat.eriaes pt·ovenientes 
forem depositados ou empr·•·gallo~ até urna <lislaneia tle cem 
nwt.ros, e segundo o n. o t~ quando •·ssa distaueia fôt· maior 
de cem metros. 

Se as excavaçõ,•s forem el!l per!ra solla ou pe<lreira vi~o
rat·ão o~ rr•·ços u. os 5 e 6. 

Art. 1.3.- Cavas para fundações de o/Iras d'a·rte e edifícios.
As cava' para fundar;úcs rJ.. oiJr:ts d'arle e •·dilicii>~ 'er~io rnerli• 
das pelo espaço realu11~1rte r"·eupado pelas alvcu:uias ou con
creto rias fundaç.õrs, tomando-se '<'IIIPI'P a tnaior secção hori· 
zontal •kssa·; ftntdar;õPs c n:to sr~ levando em conta o excesso 
que os empreiteiros lwtner·em dado, qnér para fal'ilitar o tra
balho, quér par:< fa1.er o esc.,ramcnt.o <las terras. 

E,;sas ca,·as, <jttanrlo feita' <'111 tcrTa, sn:w p:t!':l'i srgumlo 
os preços n. os 10, 11 e 1·2, po!IPrHio os E,rvenlteinh exigir o 
deposito ou erupreço dos materi:ws pr~ovenil'nles, até uma 
distancia !le 100 metros. QU:tll ~O f<•it::ts Clll pedra soJt:l Oll 
pctlt·eira regular:lo os prec;.os u. os a e H. 

As diftieuldarles que pnrkrem aprese1ttar rs;::rs cxc~var:.õe;;;, 
por mais extraor'rlinaria'; que SPJam, a ·sim e o mo o esgoto 
e esco• a meu to das cara", ac 11ando-sl', como S<~ acham, eon· 
templados uas Yerhas "evr~nll1aes" consi~Badas em s•·Çuicla 
á laiJella amwxa, nenhuma ou!ra itldCIIJtliz:\l:~o ~:pr:i con
cedida aos emnreiH•iro; por tal lltoliYo. 

Art.. H.- Talndamcntn dos córtes e aterros.- Os cmprPi
t<'iros rlcverüo e~:t~CIIIar com o maior ('llidado ~~ re!.;·ulari
da!le o taludanwnlo dos <·órt.:s e :tterros, o lhcrvan!lo rigo
rosaml'nle os alinhamentos e inclittações ordenadas pelos 
Eu:;enlteiros, e pondo em pratica todos os meios conveniente:. 
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para impedir os dcsm,1ronamcntos. Nenhum prcç'! supple
ment:n :w das <'xcava1,:ões se contará aos empreiteiros pelo 
talndamciJLO dos eórlcs ~~ ali~rTos. 

Art. 1o.-Contacto dus ate1Tos corn as obras d'arte.- Sobre 
a~ ohras d'artc c aos lados <le,tas em uma largura nunca 
inferior a nm metro, os atrrros serão leitos em camadas 
horizoutaes de 20 a 30 ccntimetros de espessura, com terra 
llcm socada. . 

Nenhum preço supplemcntar ao da cxcaYação se pagara 
por tal tr;~balho. 

Art. 16 -O!Jservar;ões soln·e os prer;os 11 • os 4, ti e 6 da tal!ella 
anne.ra.- Esses pn·,:os Sl'r ão pa7os quando os . matcnaes 
forPIII transportados a uma distancia média de 2í!l mi'Lros; 
pot· cada dez llll:tros de mais ou de: menos nessa tlistanci:t do 
1.r:msporte se augmcnt;~r:ío o'1 re1luzirão aqudles preços de 
10 réis. Portanto, sempre que se tiver de applicar aquelles 
preços, se levará em conta o transporte dos matcriaes pro
venientes da cxcavação !Jue se considerar, a fim de augmentar 
on 1:eduzir aquelles preços na ':,:lzão dos t~ansportes ~~s
pccttvos, com tanto que o preço nao desça abarxo de 700 reis. 

CAPITULO III. 

ALVE11'ARL\S E CANT,\RIAS • 

Art.17.-Meios de execucão.-Antrs dr dar eomeçoauma 
obra ~c alvenaria ~~u l'aut:lria. os ''mprl'iteiros reunirão todos 
os meiOS de cxccuçao, neces,anos para que a sua eonstruc
ção, uma vez principiada, .. outinuc c se conclua sem de· 
mora e intcrrupç.ücs, 110 mt~uor prazo possível. 

Art. 18.-Systema de {undart!es e exame do te1·reno em que 
estas tiverem de assentar.- Não poderão ser priucipiadas. as 
fuJ!.dações de obra alguma sem que primeiro o Engen!tctro 
haJa declarado qual o systema a seguir-se; tenha marcado 
as mesmas fundaçiie<> no tent~uo com estacas cuidadosamente 
fincadas; e linalmettle ;~pprovado as cavas e materiaes para. 
.os alicerces, o que tudo deverá r,ow;tar de ordens de serviço. 

Se os l~rnpreit~iros t!vcrem algunw ?hJt:eção a _oppúr t'Oll~ra 
o system:t de lunrlaç:oPs ortl!-uado, lal-o-llau etrcumstalli'Ja· 
damente em ollido diriddo ao EIW<'nheiro em ellefc, porém 
en~rcgne ao Engenheirii encarr .. g:ldo do resper.tivo scl'\'i<;o, 
a hm de que a qucstfto suha logo competcntcmcate mfor
mada. 

Neste caso os empreiteiros smprndcr~o a cxrcnçflo da dita 
oiJra até que a.~ duvidas sejam resolvidas pelo Engenheiro 
em chMe. 

Se as objecções rlos empreiteiros uão forem atten1li1las, e 
algum cstra:ro ou ruin:t vier a solfrer :t obra dnrautc ou de
pois de construída, devido isso unic;~mcnte :tu projecto de
terminado pelo Engenheiro C li! rht~fc, nfto serão responsabi
lis:ulos os mesmos cmpreitc·iro<, c se lhes pa~arão os reparos 
ou rcconstrucções. 

Art. 1\J.- Classi{imt;lío d11s alvenf!rias e cantarias.- As al· 
venarias serão classificadas da se~uinte fónna : 

Alvenaria de pedras seceas: ' 
ni.la ordinaria d1~ pedra <: :Írg:tma<;sa; 
Ulla de pedra de apparelho e ;~rgamassa; 
Dita lle tijolos e ar~amassa; ' 
Dita de lajões. 
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As canlari~s serão de duas classes, c :~ssentarlas com arg:~
n~assa de cimcuLO puro. 

Art. 20.- Al1,enarias de pedras secws .-Esta :~lvenaria será 
feita com pedras duras c apropriadas, de tamanho-: irregu
lares, uão se ailmittiurlo, todavia, excepto para calços, ma
teriacs de volume inferior a trcs ~cntesimos de metro 
cu bico. 

A<> peilr·as redondas e seixos robdos, em caso algum serão 
admitliilos. 

O< leitos das pedras serrto preparados a martcllo de pe
dreiro, de modo a apresen!arem faces planas para o asscnta
wcuto. 

Serllo compldamente cxcluid11s os calços de pedras miudas; 
vnl!~a r meu te chamados ilc criacâ:o. 

Esta alvenaria scrú exeentada em eam:11lao: horizontaes, c 
p:lOia pelo preeo n.o 13 da tahclla. 

1':.1ra cada metro rnhico de alvenaria empregar- sc-ha ses
St)tlta e oito cenlcsimos (O,!i8) tlc pedra. 

Ar!. 21.- AlveiWJ'itt Ol'ilinari,1, com argamrrssa.- Est:J al
ycnaria ;;crú coustruiua do mr·smo modo que a prci·cdente, 
com a uuica tlilfereu<,:a que as pedras scrüu assentaria., com 
argamassa de cal r: ~ll'!~:J, cal, an:a e cimeuto, cimcuto c 
aróa, ou cimento puro. 

O preço n. o H <la tahdla cot'l'i'SJlOIIIlC a rssa alvenaria com 
arg-:wras:;a, composta ile ilons v:dumcs ik cal c trcs de arêa. 

!'ara c::da tuetro cuilil'o dl'ota ahcnaria se cmprrgará sessen
ta P oito centcsimos (O,!i8) de pcrlra e trinta c ilou:; ccntesimos 
(0,32) de arpuuassa. 

ArL. 22.- Alvenaria de appare/lto.- Esta alvenaria será 
feita com pedras faceadas a martello e picão, tanto nos para
mento' COlHO nos leitos, sobre leitos c juntas: admittin!lo-sc 
materiacs !lc diversas ililli<'IISili:s, com tanto que Clll altura n:io 
tenham menos de vi11tc r~ ilous cenlitttctt·os, nem apresentem 
volume inferior a dez ceutimetros ile metro cnhi<:o. Essas 
peilras serão assentes com argamassa composta de cal c area, 
cal, arêa c cimento, cimcuto e aróa, ou dmento puro; todas 
as suas juntas deverão cruzar-se, c scrfto travadas com outras 
11eilras di) Si~sscula a setenta Ci~ntirnetros de comprimPitto e 
vinte c cinco a trinta centiruetros de largura, com a altut·a tia 
fiada eorrespo111lentc. ' 

O preço u. 0 11> cone.ipoude a esta alvenaria com :ugamassa 
composta de dons voltlllWS de cal c tres lle arêa. 

Para cada metro cnbieo rl•·sta alvénaria empri'~ar·6e-ha 
setenta c cinco ceutcsirnos (0,71>) de lll~(lra, c viute c dnco 
ct~ntcsimos (0,2a) di~ argamassa. 

Art. 23.- Alvenarias de tijolos.- Estas alvenarias serão 
féitas com tijolos rlnros, sonoros, bem queimados sem ser vi· 
trificados, c de fôrmas regulares; esses tijolos serão com
muns ou prensa!! os, c estes eom ares I as vivas e faet;s planas. 

Os tijolos prcns~dos terão 27 c•:HLiiHCtros de eomprirucnto, 
13 de lar{.!UI'a e (i de e>pi~ssura; poderão, entreta11to, como 
concessão, ser aumillidos outros com outras dimensões, 
sempre que os Engenheiros não virem nisso inconvcni!'nle. 

Os tijolos commu11s poilrrflo ter tliversas dimensões, com
tanto il.'~ as !bulas sejam horizontacs. 

Os ~ijnlos serão assentados em camadas !Joriwnt::tes, com 
argamassa de cal e aróa, cal, cimento e arêa, cimento c • 
ou cimento puro. -·· ------ .~. 

A parte oceupada pela argamassa deve ter cê · \ \tUJf'.detrtl- C 4l" -. 
metro de espessura, tanto nos leitos, como n~ /Jl~ \Mt'HEàl!s. '"{f_. 

/<h~ ., 
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Esses tijolos deverão ser bem molhar! os na occasJao de seu 
emprego, e serão !lispostos de modo que suas juntas ~e cru
zem em Lodos 0' sentidos, menos quan!lo empregado.~ nas 
ãbobadas, caso este em que <'m geral são preferidos os anneis 
concentric"s, coru juntas cruzadas só mente em cada um. 

Os preços n. os t6 e 17 corrcspondcm a essas alvenarias 
de tijolo com argamassa, composta de dous volumes de cal e 
tres r!t~ arêa. 

Para <·atla metro cnhico rle alvr.naria de tijolos empre:rar
se·ha 8ii CPntesinws (0,8:51 de tijolos c 1;) centcsimos (0,11í) 
de arg~ massa. 

Art. 2~.- Alnenal'i'T r/P lajõns.-Esta alvenaria será cons
trui:la com Iages de pedra hem dnra c sem aq.:amassa, ex
cepto quando pdas juntas pnd<·r pa,s:u· lcJTa. Neste caso 
serão estas jnnt:1s tmnarlns ct~m argamassa de ral (2 de cal e 
3 de ar~a) c pedras miud:H, sem qne por isso tenham os em
(H'C'teiros dirPito a prc~o supplementar. 

Arl. 21í.- Cantnl'ins.- As 1·antarias dct• dasse serão for
madas de pedras lavra1las a pir·:w e 1:scopro, tanto nas faces 
apparentcs, corno nos leitos, sohreleitos c jnnla,. Essas pe
dras ser~10 asscnladao; <'rn argamassa de cimento puro, nilo de
vendo apresentar juntas ck mais de tí millimctros (Om,ooa) de 
espessura. 

As cantarias de 2.a das se serflo t:m turlo como a~ de 1. a cl~s
se, rom a differença de serem lavradas unicamente a picão 
e admitlindo-se pedras de e,,mprinHHltos !livers••s, com tan
to que a face appa!'enw de cada p.:dra não s1•ja inferior a 21í 
cenlt:simos de mf'tro qna<lr~llo. 

Nas faces apparentPs da-; cant:ui:~s de L a c 2. a cl1ssrs, quan
do se achar dccl:nado no-; projl'ctos, ou os En~<:nheiros 
exigirem, os empreiteiros <lcixar:lo almofada-; rustif'as, ape 
nas desbastadas a pieão, lavrando- s1: na de 1.• classe á es
copro munic:mte 11111 filt'l'' nunca mais largo de dons centí
metros (om,02) para cada ped1·a, em volta da-; arestas e juntas 
apparentf's. 

As cantarias serão assentada~ de modo a cruzar sempre a 
parte mais extensa de uma pedra com a m:lis curta da pedra 
seguinte; tendo-se, além dis,o, o maior cuidado para que as lia
das fiquem perfeitamPIJtt· horizuntaes. 

Essas p<·dras, quando empregadas para anpulos e arcos de 
testa, nunca poderão Lf'r menos de vinte e duns centesimos 
de melro cubico (0"'3,22). 

Todas as pedras de angulo rlcwrão apresentar um tnrdoz 
nunca inferior a vinte cculimctros (om,2o) fúra da parte can
tearla, a lirn de bem se fazer a sua amarração com o resto da 
obra. 

Salvo para os casn5 de e<Írtc muito trahalhoso e complicarlo, 
a juizo do Engenheiro em chefe, as cantnrias de 1.• classe, 
ttualquer que ,;eja a fónna rln superlicie canleada, serão pagas 
pelo preço n. 0 1\l. Para aquo:llc caso eHepcional o mesmo J<:n
genhciro concedera aos empreiteiros a indemnização que jul
gar c rtuitativa. 

As cantarias de 2.a cla,se serflo pagas pelo preço n.'' 20. 
As cantarias de ambas as ela,scs S<'r;lo merlidas de accindo 

com as suas dimensõe< eil'<~etivas c á vista do projccto, cxcln· 
são feita do tardoz, o qua I será inclui do na a!Ycnaria cons
truída de combinação com essas eantarias. 

Para cada metro cnbico de cantaria cmprcgar·se-ha noventa 
e cinco centesimos (0,\lo)de pedra e cinco centesimos (0,05) de 
argamassa. 
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Art. 26.- Argamassas.-As argamassas serão sempre prepara
da-; debaixo rlc coberta enxuta, c em tabo\eiros de ma·lcira; a 
sua trituração c mistura tleverão ser perfdt.as, podendo o En· 
genheiro em ehefe exigir para tal fim o emprego de apparelhos 
rnecanicos, sempre que o orçamento da obra em que ellas H
verem tle ser usadas exceder a dez contos de réis (10:000$000). 

As argam"s"as serão compostas de cal c arl\a, cal, arêa e 
cimento, dmcnto e arêa, e dmento puro; tudo nas propor
çõ~s que os Eng-enheir·os tlcterrninarern. 

A c a 1 será tlc petlra, ou mari.;eo, sempre da melhor qualidade 
qut~ houver· Ira cidade da B~illia. · 

Qu.;lquer [Hm·ão dP arôa qnc a cal contiver em mistura 
será rleseontatla do volu111e des·m cal, c levada em conta na 
dosagem da argamassa rruc com clla sr til'er de fazer. 

A arêa serit de ~r::io fino e igual, de rlous c meio rui! imetros 
(0"1,00~ a 0111,0001>),' aspera ao coHtal'to c perft~itamente expurgada 
de materiaes [tCITO:WS, mica, talco e Vt>getacs. 

I'ar:lque sú se empreg-uem arêas nci'sas condições, os emprei
teims as mandarão peneirar e lavar, sempre qne os Engenhei
ros o exigirem. 

O cirncuto a empregar será da melhor qualidade, á juizo dos 
Engenheiros; e segundo as necessidades t1a ollra se empregará 
cimeuto de pf'g-a rapida, <iemorada ou medianamt·nte rapida. 

O eimento será novo, e n:ío deverá tt•r sitio rnolhatlo ; re
cusando-se to<lo aqu!'lle qu<~ <k1oois de molhado houver sido 
triturado para de uovo fit-ar reduzido ;i pó. 

O cimento de l'ortland de 1. a r rua !idade será o empregado 
n,s obras de preferencia aos de outras t[!Wlida<les c proce
dencias. 

Art. 27 .-Alterações nos IJreços das alvenaria.s, pelo em
prego rle argamassas de composü;ão diversa das consignadas 
nos arts. 21,22 e 23.- I'ara r·arla obra os Engenheiros deter
minarão a composição das argama-;sas a empregar-se; e, 
sempre que o nã" lizerem, fie:~rá eulentlido q11c as ai venarias 
de,sas obras sc:rào executadas com as argamassas a que se 
referem os preços n. 0 ' 14, til, 1(i e 17. 

Sempre t[Ue os Eng-enheiros mandarem alterar a compo
sição das argamassas, tf~rao o:; !'lllprciteiros direito a urn 
augmento de preço, o qu:~! será arhitrado pelo Engenheiro 
em chefe rle accôrdo eom o cusltl tla argamassa a empre
gar-se, comparado com o das onlinarias. 

Esse :mgmcnto será calculado, suilstiluiruln-~e o preço da 
arêa, eal ou cimento, nas qua11LitladPs marcadas para as ar
~amassas a que correspondem os referidos preços n. 0 • 14, 11>, 
16 e 17, pelo d,·s,es mal P-riat~s nas quantidades exigidas nas 
argama-;sas especiaes, e tendo-se em conta os preços de uni
dades, para esse' matPriacs, consignarlos na Labella sob os 
n.o• 113, 114 e 111>, e os seguintes dados praticos geralmente 
admittidos : " 

Contracçlio da r·al ..................... . 
Coutracç::io do cimento ..... : ......... . 

12,1> 0 /o 
18,0 °/0 

Art. 28.-0bservaçtio geral sobre os preços das cantarias e 
alvenarias.- Nos preços das ai n~narias c cantarias estão in
cluídos a extracção, preparo e ernpreu-o dos materiaes, seu 
transporte até a obra, <lualqner que seja a distancia, o for
necimento c emprego das argamassas simples, andaimes, ap
parelbos, ferramentas, e todas as despezas ordiuarias e ex-



Lraordinaria>, !il'<~\i·.i:is ,. irn:•n·vi;,Las, qtll~ forem llt'<..:essarias 
J1;11·a :t CXI:eu~::\() d:t·; u:1r:L<. 

E>sl's pl'<'<;o" tt:lll so:rr,·r:\,> lll<lliillt :H,':to pot· <':lusa ile I'UJHla
<:õL~'-' e:.:lr~wrdin:nia~:, ~·sturallJt·nto e (·s:._~·~·to das c:n·:1s, desco ... 
l.H~rta de pedreiras, ahntul'a de eamiu!Jos p:1ra <:tJIH!uzir ma
tnia<<>, ele., visto estar tutlo hsu cmnprchcutlido ua vci'!Ja 
-E\'cutuaes-consi;;uada cllt Sl'guimcuto á tahclla auncxa. 

CAPITFLO IV. 

TIIAD.\Lll!l.; Dl\'EHSOS. 

Art. 2!l.-Conr-l'l'lo.- O coucrcto será kito com pedra; tln 
graHtk tlun·za, quebr:Hia:; tle utotlo que pa·;•em liVI'<'Illt'IIIC 
t<n: totlth os seulidos 11'11111 anncl tl•· quatro l't'ttlimetros tle dia
metro « C<••t.l aq;ama'isa cumpo~t~ de dous volmnes de citw:nto 
c Lre,; tk a rea. 

Para t·atl:i metro cubico tk concreto •·mpreg-ar-se-lta oi
tenta •·eutesimos (O,BO)tle pt•tlra qtwbrada e citH'tH~uta <'t'JliP· 
sltuos (O,iiO) du ar!':lln:t·-•ta. A pedra fjl!l'ilrada para couerdo 
~l~rá, an tcs riu lltisr urat\a t;ttlll :1 :lrf:allta>'sa, cxpurg;td a !lo 
tnll:.t a cspecie t!c lietril<t!;, 1a:1 tcriat;s lt~rrosns e todos os 
outros eorpos estrauhos; pollnHlo os Eng·eulleiros exigirem a 
sua lavag-em, quando julgat·em convüuit·nte. 

O concreto sera elllpi·e,(a<\o em camada,; hoJ·izontacs, de 1ã 
a 2.1 ceutirnetros de espessura, e dentro tle caixas ou eaixõl'S 
qnc revist~nt as pat':'lles da-; f'av~s; será comprimido cm
qt:auto cstiYcr fresco; e uüo <-t: dt•vt:rú l:lllçar qualquer t:a
rnada antes de vl'!'i!ie:ula a ll\~~a da attlerior, e ante:; lle 
vanida a snperllcie desta. Qua!Hin o lallG\IIH'!l!n do coucrllto 
tiver de ser iutetTompidn por tllll ~>11 ;uai' dias, e a camada 
por ultimo JançatLI estiV('l' •·omplt:tamcnl.r• eutlun:citla, ~crá 
a supel'licii' de:;La ::i,.ada Y:tJTida c nwlhatla :mie,; de sobre 
ella se lançar a uova ca:u:11!a. 

Nas funtla~'Õt's illtllll'l'>;;~s, os t'lltpreili'il·os evitarão ('0111 ., 
maior cuida:lo as CO!T<~lllc:i d'ag-ua atr~vez tia lllassa tio cou
creto. 

O preço 11. 0 21 tia t~ 1 :dla aun<~xa appli<'a-se :>.o eoncr'l'to 
feil.o nas eoJllliÇõc>; aeinta rdc: itl:ts, e coto argalllassa t•om
posla de <lous volume:; de <'intt'ltto ~~ trt's tle art'1a. Se se tiv,•r 
de cmpn·g-ar argamassa tlt< outra cortlposit:üo, soiJn·rá esse 
Jll'l't;O uwtlilicai.'~IO tle acdm!o com o ~~'latuitlo 110 art. 27. 

No preço úo concreto aclla-stJ <"Oillpreht•Jitlítlo a <·xlrac<;fw 
e qnebramrnto tia pedra, o llalh]li<l'l<: tlest~, qualquer que 
~eJa a distancia, até o lu~ar da. obra, o l'orBe<·imeBlo da :Jr
gamassa, a minura tll'st~\ com as pedras, o lan<:ameBLo do 
eoBcrcto, o eofr<~, t:aix~u; ou cnsct'Ca<li:ir~, e totias as tiPspczas 
ortlinari~s e extnordinarias, prt•vistas e imprevistas, quér 
<·om os matr.riaes, ferramentas <> :q•pan'lltos, quér as que fo
rem precisas para a lllla e colltpli·ta <'X<~eut;ão da obra. A 
mistura das pedras e argalllassas, que devem formar o con
erclo, ser·á feita em toneis aprowi:.doe., 011 em outros appa
r<'lhos mais apcrfciço:H\o:;, eouforme exigirem IJS Enge· 
nhciros. 

Art. 30.- Appare/lw em alrenw·,rrs.- Ouanrlo os Enge
nheiros determinarem, a supcrficiP :tpparPJtlC das <tlvcaal'ias 
especi!ieatlas na tabella sob 11. "' 13, 14, 11> ,. :18 sera apparc
lhada a picão ou escopro, e cs,;e trabalho será pago Jielos 
prc~·os n. os 22 c 23 da tabella auncxa. 
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AI' L ~~ .- Rejuntamentos .-O r•·.innlamento da-: alrcnarias 
de perlra ou tijolo scrú sempn~ feito com :1rgamnssa 1lc ci
mento on tal pura, Clllfll't:g:llldo os ClliJircill~il·os a fôrma do 
flil'lC que os Engc11heiros dclnlllir::ll't~m, Os rejuutamcntos 
serão pa~os pel••' pr<'~·os "·"' 2í e 2.). 

Art. 32.- Em/Joro e 1·eiJOco.- O emh(IÇO ~~ rehoco que se 
ti r<' r de applicar "sobre as alre11arias 1k pedra ou tijolos, 1: 
sohrc as paredt~s dos crli!it:ios ser:w ldtos COill arg:unassa 
composta de dons volumes d1~ cal 011 einwnlo e trcs de arêa. 
A face dos rebocos será p1:rfcit:nncBte :11 isada ou receberá o 
apparelho rusti1:o que os Engenheiros detcnninarcm. 

O cmboço <' reboco terão JH:Io me11os do11s centiml'lros de 
rspessura. Os preços n. 0 ' 26, 27, 28,2\1 e 30 applieam-sc aos 
emboços e rehneos reunidos, feitos nas CO!Hli(.'ÕI'S e eom as 
:tl'f':llnassas acima mcutiouallas; c quando ''~ tiver de l~lll
pregar outras arganJassas, sl:r:io ell1:s HHHiiJil·ados de acl~únlo 
com o art. 27. 

Art. 33.- En1'ocamentos.- Os pil;1res c encontros de pon· 
tc.s c pontilhões c oo; pés dos aiPtTos haullailos pelas aguas 
ser;1o, quando dett~nninarcm o·;. Engcnltf•iros, I'Ill'lH'ados co111 
pedras ~:ujo roluJne uunea sl'!'a inl<'rior a dez ecntesimos do 
metro eu!Jico (0,10). 

Esses enrocauwntos seriío feitos rnm pedras jogad:~s nu ar• 
rumarlas, segundo J'úr onlé!Jad,, para cada caso especial. Os 
preços n.o• 31 c 32, por IJtlC serão jlag•>s t'SSl'S trahalhos com
preheudem todas as dcspezas, inclu'<ive a extracção <las pe· 
dras c o seu tr~ nspnrt.r~ até a oh r~, lfttalquci' que seja a distanda. 

Art. 3<1..- Empedramento.- O lei to da estrada e das ..alias 
será, quando se ordenar, cmp•~drado, com pedras de volume 
uullea maior de cinco centcsirno', Ilt'!ll mcno1· 111~ •:inco mille
simos de metro I'Ubico, f·uidadosameutc aiTIIUladas em ca
madas c batidas 'om malho de calcctciro. A esse trabalho 
eoJ-respo!Hie n pr1~1;o n.o 33, o qual CO!Ilprelu~nl!e todas as 
despezas, inelliSÍYt: <'• da I'Xtral'r;;w "qur·hr:llll>'lllo das pt•dras, 
I\ o seu tr:wsporlt', 1!1: qllai>Jllt:l' dh: ·tu c ia t!c qu1: se teuha d<~ 
faz1· 1-o. 

Art. 3i).- 1/aestimcnto com /cil'•ls.- T"o~ lu~:1rcs eul l(lle 
os En~enheir"s deiel'lnitlal't\111 M'nio os talud<'S das cavas c 
atl'rros rcveslido., com ldvas ]H:rfeilalllellll\ l'OIIOI':ttlas. 

Ess1: tr·abalho será pago pelo prcr;o u. o 3-i, o qual compre· 
hende todas as rlr·spezas, inrluslve ao; do foruecimento, trans· 
porte c emprego das lcivas. 

CAPITULO Y. 

Yl.t I'EUM1'iE1\'TI: • 

Arl.. 36.- Donnente.~.- Os llorm,.utr's sr~rilo de madeira de 
lei do paiz, c das mdho•·e-; qua I idades empregntlas nas es
tradas de ferro da provinda da Bahia, a ./nizo do Engenheiro 
1~m chefe. As ma dei r as serão perfeit:w ente sãs, rel:las. sem 
brauco, ventos, brocas, torturas, nós cariados ou outros de· 
feitos. 

Os dormentes terão do>JS metros r: viut.e centímetros 
(2.m2o) de comprimento, rl!~zeseis eeutimet.ros (Om,16) de lar
gura c rlozc centimctros (0"',12) de espessura ; serão serra1los 
ou falqueatlos nas I)Uatro faces c topos, sempre de esquadria. 
Esses dormeutes deverão ser depositados nos lugares que de 
combinação eom os empreiteiros se designarem, e onde fi. 
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carão pelo menos seis mPzes ante:; 1le serem recebidos dcfi
nitivamenl.f', e por tant•J poderem s1•r empregados. 

Os dormentes dl~positados serão empilllatlo' de modo a não 
empc!lirem a circula~·:lo do a1· entre si, e abrigados do sol c 
chuva em ranchos apropriados. Serão rcceiJidu:.; em partida~ 
!le mil a cinco mil. 

Haver;! duas rec•·pçiít~' para cada partida de llPl'IIWIIL('S : 
Ulll:\ IJI'iiVÍ-;oria, lo:.: o que O; t~lllpl'l~i lt:iro.;; Co!lllll\lllÍC<Il'I~OI 
!fiH) clle.;; se :H~ham dcpqsitatlns; e oulra definitiva, ljuantlo 
ter:niuado o prazo de seis 111\'Z<'S t:ontado da tlat:t da provi
sol'ia. O·; t!fJrlll<'nles que 111'''" inlervalln se estr:.~;.carr~HI ou 
for<'m extraYiado·; S<'rão sub•; ti tu idos pelos empreiteiros SC!Il 
iiifl CliiiiÍZ:tl'ãO alf(ll fll:l. 

Todas as tlc,rH:zas tk l''llpilhamrnto, abrigo, verificação e 
mucuç.:lo dos tlor11teni<~S aeh:tln-se inclnitla-; no preço 11. 0 3;; 
pelo ttual ser:lo p:l!-(t" oc; lli<'SI!Ios rlonucutes. Ess•~ pre1:.o uã, 
iuclu<~ o transporte dos dorn11~11t ,,, o qual scrit pa:.;o pelo n. 0 3G, 
que I'Oillprchendt~ ltH!.ts as dcsp<'zas t'Oin o traii''IJOrte, carga 
descarga c b:lldeaçõ<'s tios mesmos dormCil!es, rlcsdc o IU!-(ar 
da sua exlrac~·fl·• ou pn·para<;flo atl~ o do emprc~o de cada 
um. 

Art. 37.- /,astro.- O lastro scrit de an\a grossa nu cas
calho, c accidPul:thiiPIIlC de IH'Iir:t <llli'!Jrada, quaiHin o Ell-
geuheiro em chl'le cxi:~ir. , 

Por cada melro eubieo tk l:isli'O se pagara o prer;o 11. 0 37, o 
qual i11cluc a cxtract;:\o, trall-;porte, qu:li')IH'r D'W clk seja, 
appiiea~ão do lastro, e bem a:;si1n a re:~ularisat;ao do leito ria 
cstr:Hia c til' SI i os. 

A q11au1i<larle d1~ la•;tro :, Plllpn•gar eífC<'Iiv:wwntP por 
nwtro eoiTl'IJlC r!e t~slraila scra tl••terllli!lada pelo Engenheiro 
em chefe. 

O lastro será uu•tlitlo •h-pois <k applka•lo e se~nntlo o perfil 
typv tia linha lastrada, IJIW o Eug-enht~iro em chefe houver 
fornecido aos empreiteiros, e as motlilicat;õcs que no correr 
da r~xPcução l.cuharn sitio onlPJtailas. 

Se os empreiteiros honvert:lll 1le •·xtrahir la•;tro tios taludes 
dos córtc·s, proce1\erfw tk uwtlo que nfw allen·n1 <'111 pouto 
algum a fôrma dos rne.'ii!IO'i tallldl's; podendo, enln~lanto, 
deitai-os mais, couJlauto <JIH: o fa<,'alll por ignal. A infl'aet;ão 
trará como couscqut:nda a oiJriga<::u• para o-; empreiteiros 
de fazerem as n:par:H;õ1·s por ,;na conta ~~ rhco. ,\s lt'l'l':l'i es
pccialmcute exlrahiclas rios cürtt~-; para lastro nãn ser:-lo con
sideradas no calculo tia eseava~:üo dos !II<'SIIlO'i córtes; 
quando, porém, os rmprriteiros ns:m:m terras dos tleposilos 
não lhes ser~u• eslas 11<-hitadas. 

Art. 38. -Assentamento rln r in permanente. - .\ via per
manente será assentada <'OIII :\ largura de nm metro con
tarto entre as face,; illll'l'n:ts da cal)•·•·:l tios trilhos. A di,tan
cia <le dorn11~nte á <ioi'IIH'IIII), o typo da via, lúnna e volume 
do !:1stro, modo de eut:lll•amenlo e l'uraçao rlü'> dormentes, 
m:1neira tlc ass1~ntar a via p<'flll:tll<'llte e twlo em fim t[UC 
disser rcspt·ILO a esse trabalho Sl'rá tlctcrminatlo pelo Engc
uhelro em chr:fc. 

O assentamento ria via pennan<•nle scr:í pago pelo preço 
n.• 38, o qual comprehenrlt~ o cutalhamcnto, furat;.ão, t~ollo
cação e calçamento dos dormentes, o a~sentamcnto, pregação, 
curvatura c nivelamento rios trilhos, agulhas e de todos os 
mais accessorios destas c tlaquellcs. l'ara a applicação do 
preço n.o 38 se arldicionará ao comprimento da estrada o dos 
desvios, contado de ponta a ponta de agulha. 
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CAPITULO VI. 

EDIFICIOS. 

Art. 3!}. -Dos ediflcio.~.- O~ edifirins para estações, olli• 
cinas, dcpositos <lt• canua!'ens r locomotivas, t' as ea,as de En
genheiros, eontltu:tores, mestres de linha e !'antonl'iros serão 
constl'Uidos de confumtHiark com os projcctos ,. instrucçiícs 
que para cada caso espe,·ial o En~enbciro em chefe expedir. 

As l'avas para fmulações, as alvenarias, rejuntamcntos, 
emhoço c l'eboco, e :t(Jpardhos a pie:lo ou escopro, seráo exe
cutados e pag-os de aceôrdu com o t(ue se :tl'ha prcscripto para 
esses trabalhos nos artig·os antcrion:s, excrpto as :llvcuarias 
onlinarias de pedra destinada i eonstruc·çãu de paredes além 
de um mdro acima tia parte superior tios :Jiicerces, •111e será 
pa:::a (H' lo preço 11.o 3\l. 

Art. 10.- Paredes de (r·o1Jta/.- As paredes de frontal serão 
feitas com tijolos c:ommtlll', cngr:ulamento 1le macieira ele lei, 
c argamassa composta di~ ilous volumes de 1':11 e tres de 
an~a. 

Haverá duas qnalicla<lt~~ de frontal simples c dobrado: 
simples quanrlo a espessura da pan~dc~. sem contar o emhoço 
c reboco, fôr ig-ual it largura do tijolo; " dobrado quando 
CSS:l espessura fôr igual ao <'OlllJ11'ÍIIll'lltll do tijolo. 

EnLl'IHic·-se por Pngradantt•nto de macl<'ira todas as ma· 
de iras empregadas vt~rtical, ltorizontal ~~ inclinaclameute para 
formarc•m o esqueleto da pan·d" e clara esta tod~ a E'egut·ança; 
ex c lu indo-se nnitamente os este i os dos an~ ui os sa lit·n tPs dos 
edifícios P os que re!'eher··m as c·xtrc·midadi:S !las tc·souras. 

O cugr:Hiauwnto d,• nl:uleir:l 'l~r:l kilo de 111odo que a pa
rede ofl'ereç.a torla segurau~;a : c o custo fiea iucluido 110 da 
parcele. 

Essas sortes de construcr;õcs serão pagas pelos preços n. os 40 e 
41, os r(uaes iuc:luem to1las as ilPspezas. 

Art. 41.- Paredes de estuque.- As paredes •le estuque 
serão fc~itas com engradauwnto de ma<leir:~ de l1:i, ripas ser
rarias e prl'gadas, c arg;a mas;;a composta de parles iguaes de 
cal, terra vermelha e arca. 

Essas parc:dcs terf10 de 10 a li) centímetros (Om,1o a om,1111 
de esprssnra, indnsive " emho<;o e 1 rho!'o. O engradameuto 
fie:~ incluido no prc·ço n. 0 42, c)IIC lambem iuclue todas as 
outras de;;pezas 

Art. 42 -Paredes de páo a pique.- A;; parrclcs de pá o a 
pique serão ft•itas com en~raci:I!Henlo de caibros roliços, 
n·ctos e collocados vcrLicalment•· com lO <'CIItimetros (Om,to) 
de iutervallo entre si, c ripas de t:oqueiro, pregad1s ue-scs 
í'aibros. Essas paredes ser:lo haneailas t'olll terra vPrnJc'lha 
bt:lll amassada i IPrflo 11) a 20 CC'Illimetros (Om,1.~ a om,20) ele 
espessura, e llt:verão apresentar s11as t:tces planas e llclll 
alisadas. 

Por essas paredes assim conslrllidas, iuclusiYe o cugra•':.uteu
to, se pagará o preço n. 0 43. 

Art. 13.-Esluques para terto.~.- Os tectos <le estuque serão 
feitos com cn~radanwnlo ele madcir:1 e ripas sc:na1las e pre~ 
gailas, pregos salie~ttes, " enchimento 1le argamassa composta 
de~ partes ignaes de area e cal ou g-<·s;;o. 

Pelos estuques assim preparados ; inclusive todas as rles
pezas, pagar-se-ha o preço u. o 1'í, o qnal Lambem inclue o 
valor das cornijas simples que guarnecem os mesmos tcctos. 
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Art. 4í.- r:;mn/ll({s .-As c i mal !las "" 11:1'i o~·l's s•:r:ío ft•i las com 
madeira ou arg.uuass:t il<' g-e·.;;;o qn:t11ilo tirn<'lll tf,• lica1· ahril'a
Ua-.., e eo1n arf~a1nas"a ('OtHpl;~t:l de dons \:ui:.:Iut::" de eimettto e 
tr••s d1: arêa, quando dt•sallri:,:HI:\s. 

As d!H:tlll:ts inl.1:rio!'1:s :<L'r:\o tlio lll:trl1:ira on ~~l'sso. 
A pss,·s trabalho; r.orn:spondt:m o·" pret;"·' Ít.o" r,;;, !Hi, !~i, ~8, 

4!1 r• .'íO da tahella, os q:taes incluetu I•Hh·' :1s dh)'t:z.ts. 
Art. f{i.-l'ol'tues, portlls, janc/las, l'CIIe:hu1rrs, mi.ri:/ws e b!ln· 

deirru rom vüll·os.-Eo;sas oh1·as ser:w fl:il:ts cnm pinho rk Hi~.:a, 
vinhatico ou eetlro do p:liz e uulr:ts marll'ir:ts scnH:Ihautt", jl<:rft:i· 
t:uuellli) apparellla<l:H, :tplaiuarla·c, I' IH'III st:r·c:ts. A t•llas ~orres
pnndt•m os prco;ns 11. 0

" til, :í2, :;:J, :H, ;;:), :)1\, ;;; e i)H da taht:lla 
allncx:t, os quae·; inl'l!Wlll !Oilas :h d'''l"~zas. 

Nt)'-tes pr,•c;o-; aclwm-se iu<'lnidos o; tLts hotu!Jr·eir:ts, Vt'!'!~3s, 
pci to ris, alizare; na parte itlll'l'!l:t, e l'err:t'''~ns. 

,\s j:tiH:Il:l', caixillios <' Y<'lli'Zianrts tt:.·:h dollr:Hli•:rts ,, !'t:c.ltos; 
a·; portas, uf'br:uli•:as, f~:cliü'i 1.~ l't•cii:tdnras; e o:; portü~", 
cot'l'etli~:as, roldanas, puxador·••s e trrtnca. 

0; enJpr•:it<'iros ••xt:l'!ltar:'ío essas o !Ira:- ·ii";·lttlllo ll'i d'~"'nhos 
c: in r li C:I\'ÜI'S qnc fnrcmHlinisl ra:l os pd o . .; !·: ng·•·n ilt•iros para l':ula 
raso e:;pccial. 

Art. 46.-Grarles e únw/eimsdr? (r'i'J'o.- As harHleirao; e grades 
de ferro l'uurlido ou forjado ·;,:rao C'\l:t·tllrlllas Ll1~ acti'J!'IIo com o:; 
desenho' e Í!Hlil'a~ôes qrll' os Eng,.niJ<:iros ministrarem. :\'os 
seus pret;os qne :;~o os <1.: '""' :m, tiO. fil r: 02 :1ch:un-st~ im:lnidas 
:lê •!es[H'Zas d~: 1rnnsporll' ,. l'ollnt•at·:,ll. 

Art. .n.- Soalhos e forros.- Sn:\o l'eitos com t.~htl:lS Lt•m 
seceas, c perfeitamente app:lrt:lhatla;; e aplaiuatl;ls, 

As juntas das tabo:p; de soal!w ~CI'à,J sceeas, tle meio lio 
ou tle meclta e encaixe. 

As taboas de forro ser;\o snpt~rpnsl:l; l' f·~r~in as arestas ap
parenlt'.s tias moldura,. 

As taboas ile >oalho ~~ forro St'l'àO de lll:Hkira clu pai1. ou 
de pinho dt~ IH~a. a juizo dos Ellfit~nlwiros. 

Os soalhos e forros scr:lo pa;;os pelt~s preços u.os li3, 6~, fia, 
60, (\7, 68, 6\l e 10 da tallclla. 

Nestes preços acham-se inclnitlas toda c; as de,pczas 11 o valor 
dos roda-pés e guarnir::to tk tahoa liza junt.a aos forros; 
elles, porém, não eo1nprc!ten1ltlnt o dos h:.trr'otcs. 

Art. 48.- 1\Iadeira•nento.- As madeiras que sr houver de 
empregar nos edificios serão do p;.tir, e das melhores quali
dades, a juizo do Engenheiro em chefe ou de pinho de Higa, 
quando o ordenar o mesmo Engtlnheiro. 

Todas as madeiras scr:lo perfeitamente sãs, bem srccas, 
sem brancos, ventos, brocas, fendas, tor·turas, nós cariados, 
e outro t[nalquer defeito. 

Essas madeiras S(:rão pag-ao; pelos preços 11. 0 ' li, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 18, 7!l, 80, 81 c 82 da tal.Jella, os quaes incluem todas as 
despezas com o fornecimento, transporte, apparelho e assenta
mento das mesmas madeiras, c hem assim os (Jl'CfiOS e para
fusos necessarios para as obras. 

Art. 4\l.-Cobertum.- Os e•lificios serão eohertos com folhas 
de ferro galvanizado c ontlulado, ou tom telhas hem queima
das sem ser vetriticarlas. 

Quando se empregar telhas fra~1~ezas, ser:lo estas pr.:s:.~s ás 
ripas eoi!.l arame de zinco ; e quando se usar telhas do paiz 
ser~o estas assentes com argamas:'a composta de partes iguaes 
de cal e aréa. Finalmente, as folhas de ferro galvanisado serão 
pregadas com prego de zinco. 

l'elos preços n."' 83, Si e 8ti se pagarão esses trabalhos inclu-
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sive todas as dcspczns; rsses prr;<:o" ser~ o applicados ao metro 
<]Ua!lrado da eoherta e uâo ao dos materiaes. 

Art. líO.- E~cadas de madeira.- As C"'~a!las de madeira serão 
rectas com um ou IIJais patamares, ou de volta. 

Pára applieaç·ão dos preços n. 0 ' ll<i, 87, 88 c 8!1, que 'ão os que 
corre>pondem a essas ohras, medir-se-ha a snperJicic appareute 
tanto das for-ras· como das capas dos <i<';:ritus. 

Nesses preços acha-se iucluido o do fornecimento, )Jrcparo 
c as,cutamellto das madeiras para sustentaren, os de~ráos. 

As guardas dessas escadas serão ta miJem !I c ma dei r a, e feitas 
roru (:orrimão e balan'lres tomcados, tudo c•n·eruizado ou pin
t:Hlo, segrllHlo ft"•r onlcna1lo. '\'os rm·~·os 11. os !lO e \11 acha-se in· 
cluida a pintura ou envemitam•·Hto. 

Art. iH.- Escada de pedm on tijolo.- As escadas de pedra ou 
tijolo serão cuiJatlas e pag:Js de accônlo com os preços n. 08 H, 15, 
16, 17, 1!1 e 20, excepto os dcgráos de cautaria, os quacs •crão 
pagos por metro quadrado medido na parte appan·me da faee 
horizontal SUJwrior de cada 1!c;.:ráo e pnlo preço n.o \12, no qual 
ficam comprdtendidas tod:1s as il!'::pezas de extrac\~10, trans
porte, preparo c as·:cnt:llltellto. 

Cada degráo será de uma só peça com aresta viva on com 
rebordo arredondado (huccla). 

Art. lí2.-Soleims de pcllm Jlam portas e portões.- Essas 
soleiras serfto de cantaria,. üc uma q) Jll'•:a. Quando ellas li
zercHrrcsalto ou dc~riw :wr:w pac:as pelo pr<'<;o 11. 0 !12 dos <lc
r;ráos 111~ c:unaria para <~seadas; quando, por<":m, a sua parte su
perior ficar de amhos os lados ao uivd do soalho 011 calçamento 
serãü pa~:as pelo preço 11. o \J3 dos capeamr~•J!os, meios fios ou 
cordücs. 

Art. b3.- Cltpe,uncJ/Jns rlns 1nlt1"us dll'; ]J/,/.fll{:!i"liWS e rampa.~. 
-Esse-: capcaruentos potlerao ser feito:' <:OI li tijolo•; 011 com 
pPdra, cortadas dt~ es•('l:lllria ~~ pcrfcitarnent.c apparcllndas a 
picüo nas far~·~s apparenle-:. No primeiro taso serão pagos pelo 
pn~(O 11. 0 17 e 110 Si'i"lll:do pl'!o 11. 0 \13. 

Para a applicaç:·to dn prt.:f."' u." \13 se medir:"t a r:~cc horizontal 
superior do cap•·:uncnto. 

Art. lil.- Jlleins {los c cnrrliies de crwtarirr.- Serão Jlll'ditlos e 
pagos pela nwsma fôrma e preco IJU.: os c:qwalll!:utos de pl'dra. 

Art. 1íii. ·-C alçmne11lo., e ladrilhos. - Os calç:uncntos serão 
fdtos com parallelipipedos c la;:es de pedra, ou com ladri
lhos. 

Os parallP!ipipedof serão a·;scnt:Hlo-: sollrc uma camada de 
arb de cinco c~:rltilllctro; dl' csp•~,:sura; tcr:w cerca de vinte 
eeulimf'tro,; pur· dez e por oito 1!e flirneilsão, il<'verão ser batidos 
com mal h o 111~ caketeiro. 

As lagec: serão eortadas em esrJnadria; apresentarão a sua 
fa<:e ~uperior perfeit:tllll'llte appan:lllada a pic:lo; serão as
sentes sobre uma camada de arca c calçadas de modo que 
fiqncru hem horhonta••s ·~ perfeilaul!:nte apoiadas. 

Essas Jagcc; não podrrilo t•~r menos rle sessenta ecutcsirnos 
rir~ metro qua•lrad" (0,60) de superfidr, e a sua altura uuuca 
ser:i IIICnor de 1\Uinzc centímetros (om,1ií) em ponto a!!-(um. 

Os ladrilhos serâo ass,:ntes em r:imento sohr:~ un1 leito rle 
quinze cnttimrtros de cspessur:1, pelo menos, feito com pedras 
qnehra!la-; e argamassa composta de dous volumes de cal c 
tres de are a. 

:>os preços rlc<ses calçamentos, que são os ile n. 08 !14, !lií96 c 97, 
acham-se incluídos o leito rle ari'·a ou de prdra e argamassa, a 
compressão <lo terreuo c todas as dcspczas com o lomccimcuto 
e assentamento dos materiaes. 
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Art. 1)6.-Conrluctos, calhils e esgotos.- Os comluetos e calhas 
para as a~ua-; pluviae.s s~:rilo tk eobre, zinco ou ferro fundido. 

O t's,.:oto tios Pdilicios será fc:itu rorn tuilo> inglt:zes vi
drados, de barro, assentados cnm argama-;sa composta de 
partes iguaes de cimento e arêa. 

Nos rcspectivns preços da lallella, que sflo os de n. 0 ' !18, 99, 
100, 101, 102, 103, 10~ e 10') acham-st· incluídas lorlas as des
pczas com o forue•:imeuto, transporte atú a obra,; t'lllprcgo 
do-. condu elos, •·a lhas e trrhos <h: esgoto, as vallas, argaurassas, e 
a pintura dos COIH!uelos e C:J lhas de rnetal. 

Art. 57. -Encrwmnentos d'ayna e seus accessorios.- Os cn
canamenlos d'agua polavcl Sl'rilo l'ettos ''"lll tttbo·; de ferro 
ou chumbo cutcrrados do :;u\.J c en1butid11s uos par<~tles dos 
eu ifit i os. 

Pdoc; preços n. 0 " 10(i p, 107 tia talwlla se pag-arão esses tra
balhos, ficaudo ·!ueluida llt'Ss··s preco·'· luda a despeza t:Onl o 
tran,;port•: até a ohra, abertura e :tll'ITO d;1,; valia,, trat1alhn 
!IC embulir uas paredes, c o fornecimento e assentamento dos 
tuhos, indusive as 'uao sol1b~ t: juuia,;. 

As torneir·a', re~istros, t'on11:s e lavabo' serão pagos [leio~ 
preços do mercado, an;.:·mentados de triuta por ccuto, para o 
seu tram.porte e asseutamctlto. 

Art. 5S.- Fogões.- O; logiJcs serflo pai-!OS pelo prct'o do 
rnercatlo, augmeutados 1le 30 por cento ·para o seu transporte 
c assentame:.•o. 

Art. a\1.- Lat1·inas e mie/o rios.- As latrinas e miclorios 
scràu pagos pelos preço:; tio rucreatlo, eom augmcnto de trinta 
por cento para o seu 1rausporte" as:-eutau1euto. 

Art. 60-Guarniç{)es e arremlrulos i/o madeira ou ::inco, e adornos 
de zinco, cimento ou term cosida.- As p1aruições das beiradas 
dos telhados, quando forem exigidas, serao de madeira 
ou de zinco estampado ou recortado. 

As de madeira poderão o,n d:1 fórma das cornijas, e neste 
caso serão pagas pelo cnc~mo pret;o que estas ou recortadas. 
Para estas e para as guarnições c outros adornos de cimento, 
terra cozilla ou de ziut·o cslamJJado e recortado, o Eugenhei
ro <:m ch;·fe fixará, de accõnlo com os empn:iteir<:s, os preços 
por que deverão ser pagos, scrviudo de base os do nwrcado, e 
:Jtletalerulo-se ao transporte c !lc;pezas tio assenlaruento. 

Art. 61.- Pintura e wiaçtio.- ' pintura será feita eom 
tres mãos de tinta com olco ou colla, c com as côr·es que 
furem exigidas. 

As lintas deverão ser bem tritnrrttlas antes de preparadas; 
e não se dará uma camada sem que a precedente esteja bem 
secca. 

Quando a pintura tiver de st:I' feita sobre madeiras scrflo os 
nós desta primeiranu:ule tpwima<los com veruiz :1propriado; 
e se a pintura houver de set· feita sobre ferro, derPr-se-ha 
primeiro raspar a superlicic deste, !lc surl'' que não ap!'esen
Lc ft•rru~cm ou "'camas • 
. A caiação será feita t:lllll trcs mãos de cal hera hranca on 
ge,;so. 

Os preços n. 0 ' 108, 10\1 e 110 corre,;pondcm a esse-; trabalhos, 
c incluem todas as despezas para a sua execução. 

Art. 62.- Andaimes, (ermmentas c mais apparellios.- Indcrn
niz3ção alguma será t'Ollel'!liila aos CIIIPI'citciros pOI' 1lt-spezas 
que fizerem com andaimes ~;inlpl:·s de arcos, apparelhos, fer
ramento~s, Lrausporle para a boa c (H'Oillpla coustrncção dos 
edificios, visto estarem essas despezas contempladas na verba 
eventual com;idcrada na tabella. 
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Art. 63.- Trm·ejarnentos, mlumnas de ferro, etc.- Serão 
confornw os desenhos fornecirlos pelos En~:enheiros, c pagos 
pelos preços 111 c 112 qnc ta111helll inclu•·HI todas a~ despczas 
com o transporte até a obra, c 0 assr~ntameiiLo. 

Art. !H.- Transpo1·te do nwtel'ial de feiTO prrrn a via per
manente, supersli'Uctura de ponte.~ ~ pontilhões e do material 
da linha teleymphiw.- o~ cmprdtciros rec<'i}erão esse mate
rial tiO porto da Bahia, soht·•· a~na, ~~ o tJeq·arn~~arüo e trans
portarão até o lugar rl1• ~;~~~~emprego mediante o pr<'<:o 11. 0 121 
da lah•olla, o qllal, al(~m das 1kspr•zas fi•· tran•.porle, inl'luc 
as dl' carregamentD, ll~·scarga c baldeações. 

Os empreiteiros rcsponrJutl pelas t;~ILa, c avarias que se 
dcretu nesse malerial di'J)()iS que ellcs o rr·cchercm. 

Art. 6a.- Assentamento da S11J!erstrntum metal/ica de pontes e 
pontilhões . - Esse a<;scntautclllo ser a fdto com torlas a'> 
regras ria arte, sc,:uudo as iustrueçücs que o Engenheiro 
em ehdc der, c pago pelos preço' 11 .... 117, 118 c 1Hl, os quaes 
scrno applicados medindo-se o '"üo livre das pontes e poutilhües, 
de face a face de encontro. 

Nes;;es preço-; lieam incluirias todas as rJ,·:;pczas com a ar· 
mação, cravação e pintura dessas superstructr,ras, e com a 
fartura de aurlaimes" pontes provisorias. 

Art. 66. - Assentamento da linlm telegraphica • - Compre
hendc o assentamento Ulh posii'S, fios, is~>ladores e apparelhos 
c será pago pelo preço n. o 120 "da tabella anucxa. 

Esse trabalho aerá r)X!'Cutadn de cunformidarle com as 
instrucções que para tal fim o En,:culleiro em chefe for
necer. 

Art. 67.- Eventuaes .- Além do custo das ex cavações 
para a preparação do leito ria estrada, desvios, esplanadas 
para estaçõe,; e m~is cdificios, allcrtura de vallas e valletas, 
e derivação de rios se pagará mais aos CIIIJH'•·ileiro& a 0 / 0 

do mesmo custo. E>ta verba, f!LH' é a eonsip:uada soh n. 0 122 
da tallella, é concedida para llcspczas ewutuae-.;, Lacs como 
remoção de llesmnrouamentos, angmento de incliuação dos 
taludes das cavas, consolirlaç~Jo por meio de revestimentos, con
senação dos trahalhos do leito at~ a rccepçüo <kliuith"a, al
tas de salarios e materiacs dos trahallws, etc. ete. 

Sohre o custo das excava~:ü<'s para fuudações de hoeiros, 
pontilllõeg, pontes e muralhas, e das alvenarias e eantarias 
dessas obras se pagará :1os empreiteiros a 0 / 0 do mesmo custo 
como iudernnização por <lespezas cventuaes, laes como fuudaçües 
extraordinarias, estacadas, escoramcutos de terras, calxües, 
ensecadeit·as, deseoherta c d!ósaterro de pedreiras, c:unl
nhos para conduzir pedra c outros matcri:ws, alia rle sa
larios e matcriaes c couservaç:ío rias obras até sua rccep
ç:ío definitiva. E' a verba rlcl'larada na ta!wlla sob u. o 123. 

rgualmeute se pal!ará ti 0
/ 0 , como cousta da vnha 124 lia 

tahl'lla, sobre o custo ria armação, er:n:u;âo c pintura rias 
supcr.,tructnras mctallicas das pontes P ponlilhií1~s. Esta 
verba é I'OIJcedida para occoner ás rfc,pczas ev~:ntua::s, taes 
como avarias e conce1·tos de ]wças das supen;tmcLUras e 
andaimes c pontes provi,orias de madeira alia de salario~, c 
materiacs, extravio de ferramentas c conservação rJas obras 
até á sua recepção dcliuiliva. 

Sobre o custo do asscnlamPnlo da linha telcg-raphiea se 
concederá a "/o, como I'Onsta do n. 0 12.) da taildla, para 
oeconer a despezas evcntuaes, ta•:s como, ferrameutas e uten
sili!ls, avaria e concerto dos matcriaes, alta de salarios e 
conservação da obra até a sua recepção definitiva, ele. 
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A vcrb~ n.o 1211 ria tabclla se appliea :w custo rias '":!ações c 
mais ecliticio-; : é l!estill:llla ús dt•sppza;; cv<'nlllaes, t:w-; como 
aurlainw,, :1ppan~lhos, cabos, eorrcutc,, ctL:., siu1plcs rk ar
cos, avari~~ !los materia~s. alta de salario·: e lllaturiaes, e 
<·ouservat;<1o dos lliPsmos c:! i li tios ató a sua recepção defini
li v a. 

Além <lo custo elo transporte 1ln'i trilho,, chapas 1le JUnc
r;ãu, caYilhas, porcas, {írampos, agulhas c outros matcriacs 
ele krrn tia via pl'rrnatH~nv·, c~ elas snp,~rstl'IH'IUI'as lllCt:tllicas 
das ponte-; e pontilhü<'.;;, c dos n1ateri:w:; ria liuha Lt·kgrap\iil':t 
se paga1·ú aos empreiteiros mais ií% <1:> custo tll'::sc trans
porte, corn1l consta do u.o 127 cl:t ta!H~IIa, \l'll' tles:wzao; eveu
tuacs, t:ws co111o cxll·avt<>s ~~ rstr:1~0 nu trans)IOrtc~, alta clr1 
preços elo transporte e cto!': sal:ti'IOS ~~ <'Oll':rrva(::'io 1!.1 via per
m:Jnente já re< rbilla tleliuítiv:ullrnlt~ <[uando os emprei
teiros se utilisan•m llella. 

Art. 68.- Administrarâo.- P,•]a a'lmiuistraçfio das obras, 
no que lic:Jm cnmJH'Chc":Illlicla-; to;las as despmas com o pes
soal tanto para cxceutar como p:ua a1lministrar as mes
mas ohra,, c com os escriplorios dos cmpreitd1·os, se pa~ará 
a estes 1í %, como consta do n. 0 128 da tai.Jella. Esta por
centagem será <::•lculada sohrc o c1:sto llr. tn<las as obras, ac
ercscirlo das verbas- Eveutuacs- de que se tratou no artigo 
precedente. 

Art. 6\l. - Beneficio dos empreiteiros. -- Sohre o custo 1le 
to1las as obras, accrcscitlo das vcr!Jao;- Evcntnac!i- c A<lmi
uistração-de cfue se tratou nos :nt:;. li7 c li8, se pa~arú aos 
empreiteiros 6%, <.:o mo consta 1lo n.o 12\l ila talll'll:t. Nesta 
verba ficam lambem inclnillas toclas as clespezas eum os jmos 
pelo ailtantamento de capitac,; e outJ·as evelitualidadcs. 

Tabe lia de preços. 

1.-TRABALIIOS PllEPARATORI OS. 

N. 1. Roç::~do, limpa e destacamento r,oo réis por metro, 
corrente. ' 

N. 2. Tanques, poços, rcpre;as, etc. para conservar aguas; 
ranchos para abrigar o rnatr~rhl da cstra<la c o material e 
pessoal da empreitada, 281$832 pu r kilometro. 

N. 3. Caminho ao longo tia estrarla de ferro, estivas, pon
tes e pontilhões de madeira para o mesmo, 2818832 por ki
lometro. 

11.-EXCAVAÇÕES E~l ci}RTES E EMPRESTBIOS, COM 2i9 METROS COR• 
RENTES DE TRANil'ORTE MEDIO. 

N. 4. Terra, 900 réis por metro cubico. 
N. !S. Pedra solta, 2$61íO por metro cuhieo. 
N. 6. Pedreira, !SSHíO por metro cubico. 

Ill.-VALL!I.S, VALLEL\S E DERIVAÇÃO DE RIOS E OUTROS CURSOS 
D'AGU.l. 

N. 7. Excavação de vallas c valletas, com transporte até 
cem metros, 18000 por lll()tro cubico. 

N. 8. Idem pa1·a derivações •Je rio, etc., com transtlorte 
até cem metros, lStlOO por metro cubico. 
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IV ,-r,< VAS P Ul.\ A PllEPARAÇÃO DE EXPL,\1\.IIIAS PARA AS 
ESTAÇÕES E ~LUS EDIFICIOS. 

N. 9. Excavação em te na eo111 transporte até cem melros, 
MO réis por melro cnb1CII. 

V,- C.\V.\S P.\RA FUNDAÇÕES, COM TllANSPOl\Til ATE' CEM 
n:ETHO'. 

N. 10. Rxcav:~ção rm terra para fnnrlnç3o de muralhas, 
hociros e pontilhõc~s. 1SOOO por nrrt.ro rnhieo. 

;\f. H. Idem, iclcm par:~ :1 furHI:H;;w de pontes, 1$:i00 por 
melro cnbico. 

N. 12. Tl_lcrn; idem para a ftmda1;ão de t:dilicios, 1$000 por 
metro cubtco. 

VI.- H'"ENARIAS E C.~NTAlliAS CO~! QUUQUEH Tn.\NSPORTE. 

N. 13. Alvenaria de pc1lra secca, 128000 por metro 
cnhico. 

N. H. Idem, ordinaria de pedrn, com argamassa composta 
de dons volumes de cal c trcs de arêa, 228000 por metro 
cu bico. 

N. 1t>. Irlcm de pr.1lra de apparelho, com a mesma arga
massa. 408000 por metro cu bico. 

N. 16. Idem de tijolos communs, com ~ mesma argamassa, 
31SSOOO J)Or metro cu bico. 

N. 17. Idem de tijolos prensados, com a mesma arga
massa, õOSOOO por melro cuhico. 

N. 18. Irtern de lajões, 17SOOO por metro cnbico. 
N. 1\J. Cantaria de 1. a classe :1ssente com argamassa de 

cimento pnro, sosooo por metro cu bico. 
N. 20. Cantaria de 2.• clas~e, com argamassa de cimento 

puro, 698000 por metro cubico. 

VII.-TUADALHOS DIVERSOS, 

N. 21. Concreto com argamassa composta de dons vo
lumes de cimento e tr('S de arêa, 70$000 por metro cubico. 
~. 22. Apparclho a picão em alvenaria de pedra, 6$000 

por metro quadrado. 
N. 23. Idem a eseopro na mesma alvenaria, 10$000 por 

metro quadrarlo. 
N. 2&. Hejuntamento com argamassa de cal pura, 18n00 

por metro quadrndo. 
N. 2õ. Idem com argamassa rlc cimento puro, 2Sõ00 por 

metro quadrado. 
N. 26. Emboço e reboco com argamassa composta de dous 

volumes de cal. e tres de arêa, c superficic alisada, 25000 por 
metro quadrado. 

N. 27. Idem idem com argamassa de dons volumes de 
cimento c tres de arêa, e surpcrficic alisada, 3SOOO por metro 
quadrado. 

N. 28. Idem idem com argamassa de dons volumes de 
cal e tres de arêa, com apparelho rustico, 2Sõ00 por metro 
quadrado. 

N. 29. Idem idem com argamassa de dou 
cimento e tres de arêa, com apparclho r f~~~ 
metro quadrado. 7 \~ \ 
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N. 30. Idem illem com arg-amassa de (\ons volumes de cal 
e tres t1e arêa, guamecilla com cal bem branca, 2$~00 por 
metro quadrado. 

N. 31. Enrocamentos com pedras jogadas, 7~000 por 
metro cubicn. 

N. 32. Idem com pedras arrumadas, iOSOOO por metro 
cnbico. 

N. 33. Empedramento, HSOOO por metro cubico. 
N. 34. Revestimento de taludes eom leiva, l'iOO réis por 

metro quadrado. 

Vlli.-YI.\ PER~IANE:'<!TE. 

N. 3ã. Dormentes de madeira de lei, 2$100 cada um. 
N. 36. Transporte de dormentes até o lugar do emprego 

de cada um, ã:!S500 p(\r tonelada mctriea. 
N. 37. Lastro de arêa gro-;sa ou eas:·alho, e accidental

mente de pedra quebrada, 2S62j por metro cubico. 
N. 38. Assentamento da via permanente, i$l'i7l'i por metro 

corrente. 

IX. - EDIFICIOS ( A'LEM DOS TR1UALIIOS .\CUIA ~IENCIONADOS), 

N. 39. Alvenaria or1\inaria de pedra com argama5sa de 
dous de cal e tres de arêa, para um metro acima dos ali
cerces, 28SOOO por metro cubico. 

N. 40, Paredes de frontal simples, 7aooo por metro qua
drado. 

N. 41. Idem -de frontal dobrado 12$000 por metro qua· 
drado. 

N. 42. Idem de estuque, 6S:íOO por metro quadrado. 
N:. 43. Idem de páo a pique, 6Sl'i00 por metro quadrado. 
N. 4-l. Estuque liso para tcctu,;, com cornija simples, 9S 

por metro quadrado. 
N. 4l'i. Cimalhas com argamassa llc gesso até om,u; de ba

lanço, 68500 por metro eonentc. 
N. 46. Idem com argama,sa <lc cimento até om,15 de ba

lanço, 78500 por metro corrente. 
N. 47. l!lem com argamassa de gesso, e de om,il'i a om,3o 

de balanço, 11$000 por metro eonentc. 
N. 48. Idem eom argamas-;a de cimento, c de om,tl'i a :om,3o 

de balanço, 128000 por metro corrente. 
N. 49. Idem de madeira até om, 15 de balanço, l'i$000 por 

metro conente. 
N. 50. Idem idem, de 0111,1[; a O'U,30 de balanço, 98000 por 

metro corrente. 
N. ai. Ponões de ta boas de O,Oti inclinadas c enl(uadra

das 1 com corrediça c roldanas, 4ti8003 por metro qua· 
draoo. 

N. l'i2. Portas lisas, inteiriças ou lle dous há tentes, 2lS250 
por metro quadrado. 

N. l'i3. Idem com almol'allas c de dous batentes, 2118500 
por metro quadrado. 

N. M. I1lem idem de dobrar em diversas partes, 29S7ií0 
por metro qua(\rado . 
. N. l'iil. Caixilhos com vidros para jaucllas, 2iS2:íO por me
tro quadrado, 
~. li6. Bandeiras com vidros para portas e jauellas, 21S2l'i0 

por metro I)Uadrado. 
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N. !S7. Venezianas para jauellas 2iSiJ:JOO por mett·o qua
drado. 

N. 58. Idt)m fixas 21R2:;o por tl1rtro tJuadrado. 
N. 5\J. Baudctras ti<! fet t'o f..n•lit!d, 000 reis por kilo

grannna.. 
N. 00. Idem de ferro forjado. 800 réts por kil'lgramma. 
N. 61. Grad:·s !le !erro t'ululid•t pata j~u<'llas e sacadas, 

60J rets por ktlogramma. 
N. 62. ltlellt !lc l'l't'l'd l'm}a•h para janc lias e sacadas, 800 

réis por kilo:-:raBilna. · 
:'\. ti3. ,;soallw com Uthoas tle om,o3;; de cspcssttra, c junta 

secca, 88aOO por metro qna·l r a do. 
~;. tiL ltit•m ill::m ident co:!t j:mta tlc meio fio, !l,~3aO pot' 

metro qu:Hira!lo. 
N. li::>. lilem idt:m itl::m com jttnla de nwcha c encaixe, 

10820~ po;· tnt'lro quadrado. 
:1. Gli. Idem coa1 ta"oas ti<! O'",o2:; de csnessur:1 c ju:tl:J 

sel'ca, í$G.10 por melro quadrado. ' 
N. IH. Idem idem i:!e:n idem, <:um jnnta de meio li o, 88500 

po1· llt<~tro qu~dl'adn. 
N. HS. idem itl!~m idem com junta de mecha c encaixe, 

WJ;J.'iO pot· uleu·o quatlo·ado. 
N. H\1. F o nos d<~ teetllS I'Otn tahoas de 0111 ,01Sllc cspegsura 

6$800 p<.tr mctr.1 •tuadrado. 
N. íO. lllcm COill talloas de 0"',012 de C'pessura, o~!l:JO por 

metro quadrarlo. 
:'<. 71. Madeiras ti'~ lei app:ll·,·ll!adas nas qua:rn faces, 

para coberta de ctlillcios, a,sentadas na obra, iiiOHOOO por 
melro eubico. 

N. 72. As me~n1a~ tWtdeiras, nas lll('Sll\as condições, 
para Vifiamento, esteios, etc, ao;seutall:ts na obra, 120$000 por 
metro eubil'o . 

• 'i. 73. l'iullo tlc :liga app;1n:lhniio 11~s qnatro faces, p:ira 
cobl'I'La de edillcios, as'•l~ll,;ulo <la <:!Ira, L2::,SODO [lO!' lllclro 
cuhico. 

:11. 71. Pinho de !liga, nas lllt~s·nas cotHiit;õ<'s, )lara d~~tucn· 
tos, esteios, ct<:., assentado na (I!Jra, 1008000 por metro ~:ubico. 

N. 7:5. l\ladeira-; tle I !'i s,•rradas ou falqucjadao; nas uua
tro face' para colJ,·rta de crlilkios, a;:;enta!las na obra, 13/í~OOO 
por mdro cuhico. 

N. íH •. \.s HHHI!aS marlt'iras para vi~amentos, esteios, etc., 
assentadas !la obra, 10:li)OOO Jl"r metro t·uhico. 

N. 77. Pi11ho de r,iga ;e~~tT<Itio cu falqn<·ja:\o nasqnalro fel• 
ccs, para coiH·rla, vi~~uu, nio•, <'t<'., a:;sentat!t' na Ollla; 1008000. 

:'i. 78. Cai:Jro' rolt~:os d.~ o"',o:~ <!c di;unctrrt, a'SSL'Htado-; 
na obra 3()0 réis por tlll'li'o cortr•nl<:. 

'.'. í\J: Caii.Jt·o; tlc O"', OíliXD"',Oiti de pinho ri<~ Higa on ilc 
am~lt'elio Yillitatiw, snrad:;; <' <l!>:il'llli!tlus ua u!Jr:t, 700 réis 
por metro t·uncutr. 

N. so. llipas de pin'lo de l\iga oti :unarcllo vinltatico, 
de om,Oí(iX0 111 ,0l2, serratl::; e :lsss,:nta.!a; IJa o!Jra, no réis 
IJOI' llle!I'O l:!Jl'I'CillC. 

N. SI. :;ipas !lu pinho de Higa tle 0"',0ijOXOm,ot2 S!'r· 
radas e assentaili1s na ilbra, 80 rei; iltll' ll!t'lrn l'Ol'l'eule. 

N. S:l. Ripa' tiL: t'l'tJUCit'"• ao;;;r·:::atlas lia ohr:l, 40 réis HH' 
metro ,.,,rr•·nti~. ' 

. in. Té h a; l'raur,,-z:IS, a:,>;<·ni:t:I;Js na obra, 4SOOO por 
metro qua:lt".tdo. 

t\, IH. !'elbas llo paiz, a;sentatki 11a obra, 3~~00 1>01' iíletrQ 
qúadtallo. 
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N. 85. Chapas de ferro ol!flnl~!lln e galvaniz:-~do, 0"',001 de 
espessura, a,;scntadas na obra, 4SOCO _por metro quadra!!~. 

N. 8ti. Esc-ada' rectas, de pinho de Rq;a, com um O!l mats 
patamares, 20b000 por metro q uad ra.J o. 

N. Sí. ldem de volta, e •i c pinho de Riga, 30,~000 por 
metro quadrado. 

N. 88. Idem 1 e das de vinhatico amarello, peroba ou outra~ 
madeira~ <lc lei, com um ou mais patamares, 30$ por metro 
quadrado. 

N. 89. Idem de voltn, e dl' 'inhatiro amarello, peroba e 
outras madeiras de lei, 40~000 por metro quadrado. 

N. 90. Guarcta; con1 torrim:ío e balaustres de pinho de 
Riga, 10$000 por metro corrente. 

N. \H. Idem idem de vinhatico c outras madeiras seme
lhantes, 12$000 por metro corrente. 

N. 92. Degritos de cantaria lavrnda, cortados em esquadria 
ou com hucela elíl uma aresta, para escadas, portas e por
tões, 1SOSOOO por metro quadrado. 

N. \13. Capeamento de rnmos de plataformas e rampas, 
meios llos, cordões, e soleiras de portas e portões rentes aos 
soalhos r calçamentos, 22$000 por mett·o quadrado. 

No 9~. Calçamento com parallelipipedos de pedra, 9SOOO 
por metro quadrado. 

N. 91S. Idem com Iages de cantaria, 11$000 por metro qua
drado. 

N. 00. Idem com ladrilhos communs, í$000 por metro 
quadrado. 

N. \lí. Idem com ladrilho~ cspeciaes, c de côrcs c desenhos 
diversos, 168000 por metro quadrado. 

N. 98. Conductos e calhas de cobre, inclusive o seu assen-
tamento, 2S1SOO por kilogramma. · 

N. 99. Idem idem de zinco idem c idem, 18800 por kilo
gramma. 

N. 100. l1lcm idem de ferro fundido idem idem, 400 réis 
por kilogr~mma. 

N. 101. Idem Idem de ferro galvanisado idem idem, 1S800 
por ki logt·amma. 

N. 102. Esgotos com tubos inglezes de barro de om,30 de 
diametro interno, 14$000 por metro corrente. 

N. 103. Idem idem i1lcm de om,Hi de diametro interno, 
saooo por metro corrente o 

N. 104. I1lcm idem idem de om,10 de diametro interno, 
7$000 por metro corrente. 

N. 105. Idem idem idem de om,o;s de dia metro interno, 
3Stí00 por metro corrente. 

N. 106. Encanamentos de chumbo para agua potavel, in· 
clusive o assentamento, 900 réis por ldlogramma. 

N. 10í. I1lem de ferro fundido inclusive o assentamento, 
400 réis por kilogramma. 

No 108. Pintura com tres mãos de tinta a oleo, 2$000 por 
metro quadrado. 

N. 109. Idem com tres mãos de tinta a co lia, i$000 por 
metro quadrado. 

N. 110. Caiação com trcs mãos de cal ou gêsso, 300 réis por 
metro quadrado. 

N. 111. Travejamento de ferro batido, para cobertas e 
pavimentos de ·~•lificios, inclusive o seu assentamento, õOO 
réis por kilogramma. 

N. 112. Columnas e mais peças de ferro fundido, para edificios 
e cobertas, inclusive o assentamento, 400 réis por kilogramrna. 
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N. 113. Cal de pedra ou de marisro, 3:5$000 por melro cubico. 
N. 114. Cimcuto de Portlantl, 100 réis pot· kilogramma. 
N. Hl'l. Arêa, 2$000 por metro eu bico. 
N. 116. Empilhamento de pctlras em montes regulares, 

2lSO réis por metro cubico. 

XL-ASSENTAMENTO DE SUPERSTRUCTURAS DE PONTES E PONTI
LHÕES, L!NlL\ 'fELEGR.\PHICA E TRANSPOIITE DO MATEIIIAL DE 
FERRO. 

N. 117. Armação, cravação e pintma de supcrstrncturas 
metallicas de pontes de 10 mrtros ou mais de v:'ín, coutado de 
fare á face de encontro, 180$000 por metro eorrenle rlc vão. 

N. 118. I riem de pontes e pontilhões de 10 a 7 metros tle 
vão livre, 100$000 por metro concnte de v<lo. 

N. 119. Idem de menos de 7 metros de v~\0 livre, (iO~OOO 
por mett·o correntr~ rlc vrw. 

N. 120. Assentamento da linh[l tclPgraphica, HOSOOO por 
kilometro. 

N. 121. Transporte de trilhos c seu.; ac('essorius, da su
perstructura metallica de pontes e pontilhões, e do material 
lia linha tclegraphica, 50$000 por tonelada Jll(~trica. 

N. 122. Eveutual)s sobre o custo das ex(·avaçõr' para a prepa· 
ração rto leito, desvio,, e esplanadas de l~star;iies e mais etlili
chls, aberturas de valias e yallelas e derivação rle rios, l'l 0/o• 

N. 12:1. Eventnaes sobre o cnsto das cxc:waçücs para fun
dações e :~lvenarias para pontilhões, pontes c muralhas, 5°/0 • 

N. 12'•· Eventuacs ~obre o cnsto da armação, cravação 
c pintura rle superstructuras mctallicas de poutl)S e pon
tilhões, 5°/0 • 

N. 12il. Eventuacs sobre o custo do assentamento da li
nha telegraphica, l'l "/o. 

N. 126. Evcntuaes sobre o custo das estações e mais clii
ficios, 5°/o. 

N. 127. Even tuaes sobre o transporte do material de ferro 
da via permanente, superstructura metallica de pontes e 
pontilhões, e do da linha telegraphica, l'l 0 /o. 

N. 128. Administração,!)%. 
N. 129. Benetlcio dos empreitcit·os, 6°/0 • 

Em fé do que se lavrou o presente contracto, que é assi
gnado por S. Ex. o Sr. Consel!Jeiro Thomaz .ltlsr\ Coelho rle 
Almeida, Ministro c Secretario de Estatlo rios Ncgneios da 
Agricultura, Commct·cio e Obras l'nblicas, pelo Bar-harrl Ra
phacl Art:hanjo Galvão Filho, .José J\larr;cllino Pereira de 
1\loraes, José Augusto lk A ranjo, nacharcl Manoel Ignacio 
Gonzaga, c pelas teslernuahas abaixo declaradas. 

Secretaria rle Esta<lo tios Nt~go<:io·• tia Agrieult.ura, Com
mercio e Obras Publicas em \) lle ~Iar~·o de 1H7í\.-1'/wmaz 
José Coelho tle Almeirla.-llap/wel Al'cluwjo Gulvúrl'! Filho.
José llfctrce llino Pereira de Jlforaes. -José AU!JH.,to !/,l. A1·aujo. 
-Manoel I. Gonz'rrfa. -r:otno i(~slemuuhas-llt'I'IUII'rlo Jusú de 
Castro.-Augusto Alberto Fenwndes. 

Pagaram de scllo fixo por estampilhas lançatbs uo livro 
a qu~ntia de treze mil e seiscentos réis. 
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N. !2:1.- GUE!{HA.- E~I fl nE MAUÇO DE 1876. 

Dcclam que uma ,.Junta m.-isoJ'J, cnjns trnhnlhos já estejam 
- rncerrauos, deve novaii!Cille reunir-se par:-: rever o alistamento 

de alguma parochi:1, em que tenha ltavidc. demora na conclusão 
dos respecti \'OS trabalhos. 

l\linistnrio do:-; NrQ·or·ins 1la Guern.- Rio de Janeiro 
em !) de :Março de 1816 

·IIlm. e Exm. Sr.- Acruso o reeel1imento do ofl1cio 
quo V. Ex. diri.~iu a I'Sic l\linislcrio I'Ill :l dt~ Janeiro 
ultimo Sllh U. 0 1, COIIilll!lllÍi':llltlo qu1~ Si' adl:Jlll tPr
minadns os trabalhos do :dist:JIIli'l11o 1'111 132 parochias 
de,s:t Provi111:i:t, e qnt• al'Ullllas Junt;JS revisoras já 
estão funceionantlo, c outras nãu puderam ainda ins
tallar-se, c consu\lan1lo ''~ :dguma Junta, rujos trabalhos 
já estejam encerrados, d1've noYa mente reuni r-se p.lra 
rever o alistamento de a\g·uma parochia, crn flUe lenha 
havido demora na conc:llt'ãu d1rs rcsprclivos trabalhos. 

Em resposta deebro :1 V. E\. q1w conwm empregar 
todos os meios p:1ra acli\'aJ' a r,•uniãu 1L1s Juntas re
visoras, pois tl para estr:mlt:1r-se que, rlevr·ntlo ellas 
insthllar-se em N owmbro, nos termos da L r: i, não o 
tenham podido fazer em Janiiro. Quanto á indicada 
conf'Ulta, resolvo-a allirm<Jtivanu:nte, por i~so fJUC as 
Juntas revisoras podem f:Uspcndl'r, mas não devem dar 
por concluído~ o;; nsprctivo> tr:1balho,, emquanto todas 
as Juntas p:.trochiaes uão lhes houverem remetliuo as 
suas listas. 

Deus Guarde a V. Ex.-Luiz Antonio Pereira Franco.
Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N. 12/í,.- GUERRA.- E1r n nE l\IARço nE 1876. 

Declara'como devem ser arlmoestados ou reprrhenditlos os 'üffi
ciaes do Exrrcito. 

l\Jinisterio dos Nf'gocios da Guerra.- Rio rlc Janeiro 
em fl de l\larço de lHífi. 

Tendo V. S. trazirlo á considt~racão desta Secretaria 
de Estado, com o seu ollicio n. o 45 do 1. o de Junho 
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do anno proxirno passado, a duvida apresentada pelo 
Tenrntn do 2." regimento de cavallaria ligeira, Antonio 
Lrite Brazil, sohre a intcrprrta(Jo que se deve dar ao 
~ 3." do art. 9." do Rel!ulamento disr:iplinar, que baixou 
com o Decreto n. o 588~ <Ir 8 de Março do referido anno, 
consultando se os Oflici::~es de patrmte podrrn ser admoes
tados ou rcprehendi<los no circulo <lc todos o~ omciaf's, 
mesmo seus sulwnlinados, ou súmcnle no dos dP patente 
superior á sua: declaro a V. Ex., para seu conheci
mento c fins convenientes, f]ue, á vist:~ das disposições 
exprrssas do mencionado artigo, qualquer OIIiei;ll, de
vendo set· repnhendido ou admocfdaclo, pela primeira 
Vf'Z particuJanncnl<\ peJa segund:J TIO rirruJo dos Qffi
ciaf~S tle pa!PUI(' superior, L' pela trrcdra 110 de todos OS 
Ofliciars, rlaro fica que a c0nsulta não póde deixar 
de ser n·solvida aflirmatiramcnte, c assim se deverá 
observar em regra rrrral. 

Deus Guarde a V. S.- Luiz Antonio Pereira Franco.
Sr. Commandan te da Brigada Brazilcira estacionada no 
Paraguay. 

N. 12n.- FAZENDA.-EM 9 DE 1\!Anço DE 1876. 

Proroga a concessão, frita ü Companhia das Docas de D. Pedro li, 
dos favores de que tratam os Avisos n. os 423 c /l,U de 9 c i7 
de Novembro de 187/l,; declarando, porém, que taes favore$ 
n:Io constituem direito para a mesma Companllia. 

Ministerio dos Nrgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 9 de .Março de 1876. 

Em deferimento á petição fla Directori3 da Cornpanhl~;' 
das Docas dr D. Pedro li de õ de Novembro ullimo, 
communico a V. S. para os fins ronvenii'Hll's: 

1. o Que fica comedida á mesma Companhia permissão 
para fechar r·om parede provisoria a parte em con
strurção do armazcm n." !"i, c depois dn concluicla a obra 
deverá rcqur>rer para que, mediante os nPcessarios 
exames c diligencias, alli sn po~sam depositar as mer
cadorias, cujo recebimento se faz nos actuaes armazens; 
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2. o Que foi prorogad:1, pelo tt~lllprJ que ~prouver ao 
Governo Imperial, a t'oncessJD do; favores feita pelos 
Avisos n. os 4~2:3 c Vd rle 9 e l7 de Novembro de i87í; 

3. o Finalmente, que os referidos favores não consti
tuem direito para a Compau!1 ia, c a permissão para o 
embarque· de café c outros generos por suas pontes de
penderá de autorização rla Alfanllega do Hio ele Janeiro, 
c jámais poderá a Companliia reclamar contra as ordens 
que mandarem fazer o mesmo emlJarque em outros 
pontos, segundo convier. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe. --Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandt~ga do llio de Janeiro. 

ldentico a José Machado Coelho, Director da Compa
nhia elas Docas de D. Pedro li. 

N. i26.-FAZENDA.-E3r 10 DE nunço DE :l87G. 

Declara não ser devido o imposto pessoal a contar do exercício 
de 1871>-1876, cru diante. 

Ministerio dos N egocios ela Fazenda. -llio de Janeiro 
em :lO de l'tlarço de Hl76. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thcsouro Nacion<~l, declara aos Srs. Inspcetores das 
Thesourarias de Fazenda, para sua intelligcncia c o f:.~
zercm constar ás Repartiçiks rjuc lhes são subordinadas, 
que, á vista ela comlição <t desde já" nxprcssa no art. 12 
da Lei 11.

0 2670 ele 20 de Outubro ultimo, e do disposto 
no art. :lO elo Hc~rulamento anncxo ao Decreto n." Gij8() 
de H de Abril de f874, qw~ marcou o mez de Janeiro ele 
cada anuo para a cobrança do i rnposto pessoal, não é 
este dcviuo a contar do exercieio de 187;) --1fl7G, em 
diante; devendo, portanto, ser resti tu idas aos con tri
Jmintes, que o rcclamnr<~m , as importancias prove
nientes desse imposto, arrecadadas 110 referido exer
cício. 

Barão de Cotegipe. 
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N. 127 .-FAZENDA.-E~! w DE MARÇO DE: i87ü. 

Sobre a (classificação de 'uma fazenda de algodão com mescla 
de seda. 

l\linisterio dos Negocias Lla Fazrnlla. -llio tio Janeiro 
em 10 de Março de 1876. 

Communico a V. S., p:1ra os fins con veniPntcs, IJUC: 
foi indeferido pelo Tribunal do Tili'Souro N:1cioml ore
curso interposto por lleyman & Aron da uccis,lo dessa 
lnspectoria de 19 de Março do anno passado, que classi
ficou como cambraia, para pagar a taxa ele :M2õüpor ki
lograrnrna, a mercadoria constante th a IIWslra junta, 
vinda do Havrn no vapor franccz l"ille de Bahia c sub
mcttida a Llesp;Jr:IJO, pela nota de G de FcYcreiro do dito 
anno, como riscatln de akmlão lavr:l(lü com mescla de 
seJa, sujeito á taxa Je 1ii9õ0 por kilogramma. 

Deus GuarJe a V. S.- Bariio de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspcctor da Alfandcga do 1\.io de Janeiro. 

N. 1.28 .-FAZENDA.- EM 11 DE niAnço DE i87{i. 

Concede á Directori::t da Companhia das Docas de D. Pedro 11 
permissão para o(alf:wdcgamcnto do trapiche •llastos. • 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em H de Março de 187ü. 

Communico a, V. S., para os fins convenientes, que 
por Carta de iO do corrente mcz Houve por bem Sua 
l\lagcstadc o Imperador Conceder á Dircctoria da Com
panhia das Docas de D. Prrlro 11 permissão para o al
fandegamento do trapiche ''Bastos,,, sito á rua da Sautle 
n. o 2, a fim de recc!Jer nelk toJos os gencros mencio
nados na Tabella n. o 7 dn BcQ·ulamento de 19 de Se
tembro de 1860, e outros que não sejam inllammaveis, 
não podc111lo aquella Comp:mllia applicar ao dito trapiche 
as disposições do Decreto n." H!hl ele 2:1 <lo Março <le 
1870. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro lnspcctor da Alfanilega do H. i o de Janeiro. 

DECISÕES DE i87ü. 2Z 
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N. 129.-11\IPETIIO.-EM U DE MATIÇO DE 187ô. 

Sobre a pulllicaç:lo <lc novo r~uital de convocar:ão de eleitores 
e snpplrntes para arniri~:ln rla .l!lnla parochial, n:1o obstante 
ter j:i cmncr:a,Jo a correr o prazo le~al. 

1.a Directoria.-JI.Jinisterio rlo~ Nrgw.ios do Irnperio. 
-nio rlc Janeiro r:m H de M.1rço dr! 187G. 

Ar;cnso o rerr•hinwnt•) do ofli:'io dr' G rlo correntn mr•z, 
no qual V. S. expõe IJU", no c:lilal impres.so da r:onvo
car;ão que f,•z, como Juiz ti:• i'a1. 111;1i.~ vnlailo dr•,s:1 p:l
rochia, dos l'lnitores "snpplr·nte-; Ji:lr:l a cleiç:loila Junta 
parocliial, foram por <'!To dr r'(Jpia omit!idn~ os nomes 
de muitos ridad:\ns que tlcvcri:nn ler sido inr·luidn:; no 
mesmo edital, c eons11lta si. :qwzar de ler já r·onwçado 
a rorn:r o prazn ],·:~:!1, llw ó lir·ito publicar JIIIVo edital 
flUe rcetifitJlll' ;l(jttf'll,•., n!ilifican•lo [1111' ollicio, Ha 
mesma occasiãn, lodm; os convor:ados, 

Em resposta dr~rlnro a V. S. qur, :l 'isi;J da disposição 
do art. 7. 0 rla' lnslrnr·r:ões HPgulamr•ntares anuexas ao 
Der: rei o n. o OO!J7 de 12 de Janeiro ultimo, é regnla r que, 
attento o motiYo da occurrencia exposta, publique 
V. S. sem demora, não obstante l<!l' já começado a 
correr o prno legal, novo edital rcctificando o anterior, 
cumprindo que tambcrn s<·.iam notificados por olllcial 
de Justiça, conrorme o art. ri. o das mesmas Instrucçõos, 
todos os cidadãos convocados. 

Deus Guarde a V. S.-José Bento da Ctmha e Figuei
redo.-Sr. Juiz de Paz mais Yolado ela fregu<'zia do 
SS. Sacramento. 

N. 130.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM ll DE M\RÇO DE 1876. 

Declara que ;J. rli~posir::lo <lo art. ó,." * 7." da Lei n." 20ó,O de 28 
de Setembro iJ,•fSH n:io I'Oiitprcllf'Jllli' :1 liypotlirsc rlc o;rr li
vre um uns eonjH~P,. 

2." SPrc:to.- DirPr'lnri:: 1!:1 ,\l.fricullut :J.-1\Tinist,Tio 
dos NPgoc"ios <la ÁQTir·ullnr:l, C·'ltllllel·,·io I! Obras Pu
blicas.- Hin de Janeiro em 11 de ~brçu 1l1' 1N7ü. 

Illm. c Exm. Sr.- A' ller:isão rleste Ministcrio sub
mel teu V. Ex.., em otlicio de 22 de Janeiro proximo 
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passr~do, a duvida propnstr~ pPlo Chefe de Policia drssa 
Província c couc!'llitLi nos lermos ~t·guintes :-A <lis~ 
posiç:io <lo art. -1 n s 7. o da Lei n." 2010 dr, 28 rlr Se
tt~muro de 1.871 comprelwndc a llypolhcse de ser livre 
um dos conjuges ·? 

Em respostr~ derl:Jro a Y. Ex. que a tlisposiç:io ritada 
não é applicavcl ú hypo!IH•se !ip:utatla, porquanto, pro
hibinclo sob pena de nullitlatlc a separação Llos conjuges 
Escravos nos c:1so~ tle alien;:ção ou tr:msmissão, o le
gislador quiz por lermo ao :1buso, que então se dava, Lle 
serem alienados ou transmittidos separadamente por 
mera vontade dos senhores os est:ravos casados, inap
tos, segundo o direito, p:tr<J opporem-se a I)SSa sepa
rarão. 

Sendo livre um drs conjugcs, o srnl10r do que ftir es
cr:no, nem t)si:'t iultihitlo dt· \·nndd-o, rn alienai-o, IH'ffi 
llÓde SlT inculpado pela ó'C[l:ll':tÇãO qnn deste [:tCIO re
sulte, visto qut· o conjugt) livtu, como (H'ssoa juriuica, 
goza da librmlade rk acntnpanll:tr on u:io o coujuge es
cravo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. PresidcntP da Província tlo Ceará. 

N. 1.31.-AGBICULTUHA, Cm\11\lERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E~l t:3 DE ~L\HÇO DE 1876. 

Dá cxplicaçiíes sohrc a! tomada de cnnlas tia estrada de frrro de 
BaluriU·. 

N. 1.0. L" Secção.-Directoria das Obras Publicas. 
Ministerio dos Nc~ocios rla Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 13 de 1\larço de 1.876. 

Remetto a Vm. os modelos juntos para o b:llanço ua 
recPita e despeza da Pstrada de ferro sob sua llsralisação. 

Esse balanço deverú ser acomp;tnharlo tlc desenvolvi
mento tla rrcei!a c drspeza, conforme os modelos 2 e 3. 

Emquanto a cslr:Hla se achar em construc<:ão, Ym. 
farú acompanhar os sr•us n·lalorios. lanlo quanto lhe 
fôr possível. dP UJIJ;J demonstração do t•mpr!'go doca-
pital em cada nwz. Nas liquidações st•mt•strars, a!gl)J Üi>L 
balanços recapitulativos, rernetterá Ym •. lJ.m1r'êf~tWons.:-1 ~--••••• 

tração da somma deviua peb fian<:a c}afiW~\à;\Í.e\jt\rMi.L1!;' '/.
0 

' '\ ' f 
.• ...., '""'" ._, _r 
' ' "'-· ll ··J 

\. ~. 
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Essa demonstração comprchcmlerá toda a parte do ca
pital empregado e liquidado, na fórma do contracto, e 
as rcceit;1s arrecadauas, qu(~r sujam estas provenientes 
do trafego, quér de juros dtl dinlteiros depositados e de 
propriedade ela estrada, quér de outra qualtJuer fonte 
de renda. 

A tomada de contas de receita e despeza da parte da 
estrada em trafego, eiTectuar-se-ha mensalmente. 

Consiste na revisão e exame, não só material mas 
tambem legal. 

A revisão ou exame material tem por fim descobrir o 
merito arithmctico das eonlas, e o legal estende-se 
a indagar se as verbas d1: n:ccita estão de accôrdo com 
as tabellas de prer;o, com os c1 ntractos e co111 os esta
tutos da companhia; c se as ilespczas ou emprcg·o 1lo ca
pital estão elo conforrnir]:Hle cum a',1 necessidades das 
obras da estrada. 

Fechado o !Jalanço scmes!.ral, a commissão o enviarú, 
em duplicata, a este l\Iinisterio, por intermeclio da Pre
sidencia ela Pro v incia, acompanhado de um rei a torio, em 
que exporá quaesquer objeeçiJcs que o exame rlas contas 
lhe houver suggerii.lo, os motivos da exclusão de alguma 
verba de despeza, emlim, as dtiviúas que lhe occorrerern 
ácerca do assumpto, ainda quamlo dellas tenha !'cito 
menção nos relatorios mensaes. 

Assim, para que a tomada das contas da via-ferrca sol1 
sua fiscalisação, seja feita com a indispensavel regulari
dade, a commissão organizarú um balanço e desenvolvi
mentos respectivos, da receita e clespcza e!Icctuada eom 
a mesma -via-fcrrea des1lc o dia 2~ de Abril até 30 de 
Junho de i874 (exercício de i873-1871i). 

Este balanço servirá de base para a fixação do capital 
empregado nas obras da via-ferrea, c conseguintemente 
para o calculo dos respectivos juros, que só serão con~ 
ta dos claquella data em diante. 

Os balanços subseq uen lrs, devendo ter por l1ase o ca
pital fixado em vista do primeiro, comprehenderão, em 
o exercício decorri !.lo do 1." t!c Julho de i874 a ;JQ de 
Junho de 187rJ, o outro, o ~e mestre do 1." tlc Julho a 3i 
de Uezembro de 187:); pot llêtO St;r couvenienlr\ que os 
balanços compreheiHLlm n·ct'ilas c tb,pczas alhci;Js aos 
semestres ou exercícios Jinancl'iros, cujas contas a com
missão examinar. 

Para servir de norma ao relatorio annual e aos map
pas que, na fórma do art. 3. o das lnstrucçiJes de 22 de 
Agosto de i861, Vm. tem de remetter a este l\Iinisterio 
envio-lhe o exemplar junto do relatorio do Engenl1ciro, 
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fiscal tla estrada de ferro do Recife ao S. Francisco, con
cernente ao anno de 1871. 

Os juros de capilars provenientes ele emprestimos 
feitos á companhia, não podem srr contemplados nas 
despezas, por não terem sido a utorizallas pelo poder 
competente. 

Os juros do capital e!Icctivamcnte empregado na con
strueção da via-ferrea 1 § 2. o cbusuhl I.") só devem ser 
calcula11os em vista dus halanços semestrat'S da liqui
dação da receita e despeza. (clausula 1!. ") 

Cumpre que a companhia ohserve o preceito do§ 3. o 

da clausula 4. • do seu contracto; e bem assim que Vm. 
rernetta a este :Ministerio um exmnplar, ou cópia das 
tahcllas de preços de traw;porte dr, passageiro.;; e c:1rp;as 
em vigor nessa via-ferrea, as quaes, nos termos do§ 2. o 

da clausula :3. • do mesmo contrarto, elevem ser suhmct
tillas á approvação do Governo. 

Deus Guarde a Vm.-Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Engenheiro fiscal da via-ferrca ele B'lturité. 

N. 132.--MARINHA.-EM 13 DE MARÇO DE 1876. 

Determina que nenhum navio da armada siga em commissão 
sem haver ajustado contas com os fornecedores. 

4." Secção .-1\Iinisterio doR Negocias da l\fa'rinha. 
-Rio de Janeiro em 13 de Março de 187ü. 

Illm. c Ex:m. Sr.-Tendo ouvido o Chefe do Corpo 
dr, Fnencla sobre o que cxpendeu o Capitão-Tenente 
Julio Cezar de Noronha na informação que V. Ex. re
mettcn com o offieio n. o i!Je-15, ele 20 de Dezemhro 
ultimo, recommcndo a V. Ex., a fim de evitar a re
producção das irregularidades havidas a bordo da ca
nhoneira Ypiranga com o fornecirnen to de pão c carne 
verde, em Abril de 18i4, que dê :Js providencias ne
cessarias para que nenhum navio da Armada siga em 
qualquer commissão sem ajustar contas com os for
necedores; convindo que os Commandantes façam 
sempre observar as disposições do Aviso de 3 de Se
tembro de 1872. 

Deus Guarde a V. Ex.-Luiz Antonio Pereira Franco 
-Sr. Ajudante General ela Armada. 

<A.AA!'d"d"J'V' 
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N'. 133 .-31AlHNliA.-K•r 13 DI~ ~unr;o DE i87G. 

Declao quaes as eon>nltas rio CIJI!:irllw n:t vai cuja publicação 
tlr:vc s:;r fdLt pela inl ·:;r:t on p·Jr e:d.raclo. 

2." Secção .-N. n:;;.- Ministerio rlos Nrgocios da 
1\l:uinha.-Hio de Janeiro cml:J dc•l\Iarço de HHG. 

Hecommentlando a rcstrirl~ ob.;crvattcia <los Avisos 
de H de lallt'iro de UüO ~~ lU de Junho de ltlO:J, coH
cerncntcs ú puLilicar:ãu ri:;~ cr Itsull.as llu Conselho Naval, 
julgo convcttil'lt'.e ~;igailit·::;· a Y. ~;.que devem sempre 
ser vu!Jiicadas e:n .-ua iatr•.:t a as eons11ltas reso~vidas 
que formarem regra ou csLriJdccerem doutrina, sPndo 
apenas publieadas ern r•xtr:rcto a:; rlL'ttLris, t:rmbcm re
solvidas, que vr~rsarem S!li:rc assumplo de menor 
importancia. 

Nesta segunda clasc:c Sl'l':)u considr·radas as consultas 
que se referem m1:ramettl.ü a assumptos que, por força 
da lei, são necessari:JillCitli: ~uumettidos ao dito Con
selho, Laes como conl't•s,;~lo d1' l1a h i tu, com mentia ou 
grã-cruz da ordem de S. Btmlo de Aviz, rdorma de 
Oftieiae.;; c praças, aposentadorias, fii~ttsõcs, gratitícações 
a op1:rarios, ou outros qu~ll:~rpu:r de i'.\·ual ou 111enor 
impurtaneia, sohre os qu;rr:' 11 Gon·t·no tkva ou entenda 
conveniente ou1 ir a opiniãu do mesmo Conselho. 

Deus Guarde a V. S.- Lni:= Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Chefe de Esquadra, Vice-Pn:sidenle interino do 
Conselho Naval. 

N, i3L-GUElH\A.-E}I 11) DE 1\1.\HÇO DE 187G. 

Declara como devem ser fPitos os fornecimentos de generos ao 
Presillio dr: Ft•nwwlu de Noronlta. 

Ministerio dos Ncgoeios tla Guerra.- lHo de Janeiro 
em 16 de Março d c 187(). 

Illm. e Ex.m. Sr.-A'Yist:ldoqnepoiHlcrouV.Ex., 
no se:J ollic:io ~ub n." ~OS rir; l:J de Deze ;Jiiro proximo 
pass:.~úo, 1 elatinmL:nle :10 i'Ol'!ll't:im••ulo feito ao Presi li o 
da lllla de Fernando de Noronha pda Tlwsour::tia de 
Fazemla dessa Província, e por intenncdio do Corretor 
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Francisco de Miranda Lc:1l Scvc; c convindo regular 
esse st•rvlÇO, de modo a evitar a nprodw;ção dosalmsos 
que se têm dado a scmelhant1~ rc~pe1to, dcclat o a V. Ex., 
para seu conhecinwnlo c gov,rno., que ficam approvatlas 
:1s medidas in!li,·:ulas em H'll referido ol'licio, passando 
os fornecimentos ao dito Prcsiilio a ser fcitns d'ora em 
diante pelo Conselho de cOIII['l'as do Arsenal de Guerra 
dessa mesma Provinr·ia, e cHcctuar-se os pagamentos ú 
vista de attcstaJos do Com1nandantc daLJ:lldlc estabele
cimento de haver recebido todos os artigos ent purfeito 
estado de t'Ottservat;::io, boa qutlidadc e Sl'tn Ldt:Js em 
nlaçâo ao nu111ero, pt'SD e medida; t' devendo Jinal
mente o dito Corretor s. r rt'.'punsaiJilisatlo e eompelli1lo 
a restituir aos cofres publicos a irnpul'ta!leia :los generos 
deteriorado~, que rettJPtli'U para o Presidiu e sobre o que 
representou o re,;pectiro Com!ll::liiiLinte. 

Deus Guarde a V. Ex.-Lniz Antonio Pereira Franco.
Sr. Presitlente da Província de Pernambuco. 

N. :l3ti.- GUERHA.- EM lü DE MARÇO DE 1876. 

Approva diversas decisões drt1las pela Presidencia d:t Província 
do Espírito Santo sobre rer:rutamenlo. 

Ministerio dos Ncgocios da Guerra.-Hio de Janeiro 
em 16 de .Março de 187(). 

Illm. e Exm. Sr.-Com OSUll oHkio n." 32 de 30 ue 
Outubro do an11o proximo pass:tdo sulJmette V. Ex. ú 
consideração deste l\linistcrio as seguintes decisões, 1Jl1C 
det·a á consulta que lhe dirigira o Commandante da 
companhia de policia des.n Provinr·ia sobre recru
tamento : 

1." Que ú vista da ordem dada pela Preside!lCia para 
tccrnl:lr, é do dever do cita1lo Commandante proceder 
ao recrut:.tmenlo, intlcpntdentemente do re.--:pectivo 
titulo que não é es,encial; 

2. 0 Que o rer;ruta, r~mlúgar 1lc reelam:1r perante a 
autoridade administrativa, púdc pref,•rit· requerer a 
ordem de llabeas Corpns o recrutarlot· deve ser con
demnado em trescloiJro nas custas, se provar-se que 
elle procedeú de má fé ; 
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3. o Que a prisão tlo I'I~LTUl:1 dere-se consiuerar illegal 
desde que, prova11do i~ençãn pnante o rccrutarlor, não 
fôr della relaxado scnãu em Yirtu(le de ordem de 
llabeas-Corpus. 

Em resposta declaro a V. Ex.., para seu conhecimento 
e li11S conveniente~, q~,;e fil-am approvadas as mencio
natbs decisões. 

Deus Guarde a V. E"\.- J,uiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Presidcn te da ProYineia do Espírito Santo. 

N. 1:3G.-GUEHP.A .-EM i8 DE MAnço DE 187G. 

Hcso!vc diversas duvidas so!Jre o abono de vantagens a Officiacs 
do Exercito. 

Ministerio dos Negorios da Guerra.-Rio de Janeiro 
em 18 de Março de 1870. 

Em oficio n. o 2'! de 3 tl<~ Dezembro tlo anno proximo 
passado pede o Inspector da '!'!tesouraria de Fazenda da 
Província do Pará que sej:1m resolvillas as seguintes 
duvidas, que lhe ocrorrcm no pagamento de diversas 
vantagens a Oillciaes elo Exercito, a saber: 

i.' Quaes os vencimentos que deve perceber o Ofi
cial honorario em commissão de recrutador. addido ou 
não a algum corpo. · 

2 ,• Qual o vencimento que deve ser abonado ao om
cial honorario que, tendo sido dispensado do cmnmando 
de uma fortaleza ou de outra qualquer commissão mi
litar, sem que esteja ou estives'e addido a corpo algum 
ou regimento, é po10teriormente submettido a conselho 
de investigação ou de guerra. 

3. • Se tem direito a quantitativo para aluguel de 
criado: 

O Official effectivo de um corpo, commandando for
tale:n ou destacamento e que tem as vantagens con
cedidas pela tabella do 1. o de 1\taio de 1858; 

O Official effectivo emprcgndo em commissões mUi
tares como as ele Secretario do Commando das Armas, 
Ajudante de Ordens, etc. etc.; 

O Official bonorario, aggregado ou addido a corpo 
arregimentado, mas distrahido em serviço fóra do 



DO GOVERNO. 177 

corpo, commanllando fortalez:~, destaramento, colonia 
militar; 

0,; Otiiciaes effectivos ou honorarios, empregados nos 
Arsenaes de GuerT~I, ou em outro <ru:ilrruer e:>taheleci
mento militar·; 

Os Ofliciaes de 2." classe do exerci to e o;; reformados, 
quando empregados nos eommandos de fortalezas, co
lou ias, destacamentos ou em outros estabelecirnen tos 
militares semelhantes; 

Sua .Magestade o Imporailor, a quem foi presente o 
officio adma indir::1do do lnspector :la referida Thesou
raria da Provnicia do Pará, 1\landa solver as duvidas 
propostas, do seguinte modo : 

L o O Official honorario, em commissão do recru
tador, at.ldido ou não a al~um corpo, Llc eonformiuade 
com as Llisposições em vigor, só tem direito ú gratifi
cação mensal de sessenta mil réis (60HOOO), o que foi 
ultimamente declarado pelo Aviso de 9 de Dezembro 
proximo passado. 

2. o Não tem vencimento algum o Official honor:~rio 
que, tendo sido dispensado de qualquer comrnissJ.o, 
sem que esteja ou estivesse addido a corpo, fór poste
riormente submettido a conselho de investigação ou de 
guerra. 

Quando, porém, o Official honorario achar-se em ef
fectivo exercício de qualquer cornrnissão de serviço do 
Ministerio da Guerra e fór preso para responder a 
conselho de guerra, deve-se-lhe abonar a metade do 
soldo e a etapa, segundo o preceito exarado no Aviso 
de i9 de Setembro de i87L 

3. o Se o Official effectivo, pertencente a corpo arregi
mentado, comm:~nda sómente fortaleza, não tem, por 
esse exercicio, direito a quantitativo p:1ra aluguel de 
criado; mas se ao comrnando de fortaleza reunir o de 
tleshcamento de praças de seu proprio corpo, compe
te-lhe a referida vantagem, por isso que o serviço 
assim prestado deve ser reputado effectivo do mesmo 
corpo. 

O Official effectivo, empregado em commissão militar, 
tal como Secretario de commando de armas, Ajudante 
de ordens, etc., etc. não tem direito ao abono referido, 
conforme por diversas vezes se tem explicado. 

Em qualquer das hypotheses figuradas neste ponto da 
consulta, o Official honorario não póde perceber a supra
mencionada vantagem, nos termos do Aviso de 6 de 
Novembro proximo findo, visto não pertencer ao quadro 
etiectivo do Exercito. 

DECISÕES Dli: {876. j3 
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Não çompele dinheiro para aluguel de crirtdos aos 
Officiaes eiiectivos ou llonorarios, empregados nos Ar~ 
senaes de Guerra ou outros estabelecimentos militares, 
estes, pelo motivo exposto na terceira questão, e aquelles, 
por não estarem em serviço de corpo arregimentado; 
tendo, em virtuue dos empregos que exercem, vantagens 
especiaes. 

Em identidade de cireumstamias se acham os Offi~ 
ciaes da 2. • classe do Exerci to e reformados, designados 
na consulta, todos os quacs fazem parte dos quadros 
inactivos do Exercito. 

Luiz Antonio Pereira Franco. 

N. :137.-GUERRA.-EM 18DE MARÇO DE :1876. 

Declara qua~ a gratificação qne compete ás, praças voluntarias e 
engajadas que, tendo concluido o seu tempo de serviço, con. 
tinuam nas fileiras do Exercito. 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro 
em 18 de Março de '1876. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo V. Ex. trazido ao conhe~ 
cimento deste Ministerio a representação que lhe di· 
rigiu o Commandante das Armas da Província do Rio 
Grande do Sul, em ofiicio n. o 333:) t!e 2H de Dezembro 
do anno proximo passado, a respeito do facto de haver 
a Pagadoria filial da cidade do Rio Grande impugnado 
o pagamento das gratifieações (!e voluntario e engajado 
a praças do !J. o regimento de c a valia ria ligeira e 3. o 

baf~lhão de infantaria, que, estando no gozo da primeira 
daquellas gratificações, coneluiram o sen tempo de ser~ 
viço e continuaram nas fileiras do Exercito; declaro a 
V. Ex., para seu conhceirnento e para fazer constar 
ao mesmo Commandantc, que a Lei n. o 2105 de 8 de 
Fevereiro de :1873, não destruindo as disposições con~ 
tidas no Decreto n." ~H 71 do :1.. o de Maio de, 1858, 
p.em dos Avisos de :l!J de Fevereiro de Hl!iü, 15 Lle Junho 
de :1.869, e outras disposições, que prohibem o .abono de 
dq.as gratifiçações ás praças de pret do Exercito, volun
ta~ias ou epgajadas, bem procedeu a referida Pagadoria 
fihal, porquanto os recrutados que çon.cluem o seu tempo 
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de serviço, assim como os engajados, em cujo caso se 
acham aqurlles, têm direito sómentc, além do soldo, a 
uma gratific:11;ão igual ao soldo tia primeira pr<Jça, e 
neste easo c>tão lambem r1s voluntarios que 2eabam o 
seu trmpo de serviço, mas, tcrmiuado c!IP0 perdem essa 
qualidade de praça e a gratificação do meio soldo, para 
receberem tão só mente a do soldo por inteiro, igual a 
tle cng:1jados, por assim serem considerados. 

Deus Guarde a V. Ex.-Luiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Ajudante General do Exercito. 

N. !38.-GUERRA.-EM 18 DE M.\RÇO DE 1876. 

Declara como se deve proceder no caso em que urna proposta, 
preferida pela .Junta de !Cazenda, para o fornPcimento de medi
camentos a uni-â enferlllaria m ilirar, niio seja approvada pela 
Presidencia da respectiva Provinda. 

~linislerio dos Negocias da Guerra. -Hio de Janeiro 
em !8 de l\larço de um;. 

Em resposta á eonsulta que fez o Iuspector da 'fhe
sonraria de Fazenda da Provineia ela P;Jrahyba t'l1l otllcio 
n. 0 !8 ele 7 de .Julho do anuo proxitllo passado, para 
saber se a dita 'ffte,:ollraria, uma li'Z que uão S('ja ;tp
provada tll'la Prcsidencia a proposta rpw p:1ra o forne
cimento de nwdic:Jilll'lltos a l'nft·rmari:J milit:Jr houver 
sido preferida pela Junta tlc Fazt~nti:J, dnve celebrar 
eonlr:tcto por dclcrnJin,JÇãu da mcsttta Presidenci:J, in
d~pcnclente de nova praça, contra o 1lisposto no art. 81 
do Deert'to de 20 de Novembro de 1850, e bem assim se 
pôde o contracto ter vigor sem assignatt1ra n contra o 
voto dos Commandant,•s dos corpos c do Medico f'nr::ll·
rcga<lo da enfermaria, t~m f:we da;; tli<poo;ir;Cit•s dos Aviso:; 
de ':!:3 de Jtpdw de l8G2, :-!'~ dr~ Fnvereim e !I de AlJril 
de :l8G:l: llhnda Sua .Mag.·statln o lllqlt'rallur, por eSLil 
Secretaria de Estado, duclarar ao dito [nsp"t'tor, par;1 
seu coi)hecinlenlo IJ devidos el't'e1 Lus, quanto ao primeiro 
ppntn, l!iiC os contraclos epL·Iirados pl'las Tliesourarias 
estão dep<'llllenlt•S de approvaç:1o das Prcsidt•neias, como 
~ expresllO no mesmo artigo rnvocado, o qu tl, senúo fa
çult~tiyo, n~o as obriga a mandar procecler a novas 
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arrematações, tanto mais que no caso figurado a arre
matação não foi feita contra a Lei nem instrucçõcs que 
fizessem annullar o acto; c pois a Presidencia usou de 
uma a ttribuição que lhe ó conferida pela Legislação ; e 
quanto ao segundo ponto, que os Commandantes e os 
1\Iedicos, tendo apenas voto consultivo, são obrigados a 
assignar as actas das arrematações c a nellas fazer as 
declarações que justifiquem o seu voto; mas p:1ra os 
contractos lavrados penn! c as Thesourarias terem 
força e vigor, e puderem protluzir os devidos efieitos 
não tlcpcndcm de outra-; assignaturas que não sejam as 
dos Inspectores, Procuradores fiscaes, arrematantes e o 
empregado da Thesouraria l[UC servir de Secretario, que 
é sempre o Official-.Maior. 

Manda outrosim declarar o mesmo Augusto Senhor que 
no contracto com o Pharmaceutico Antonio Thomaz 
Carneiro da Cunha Junior, cuja proposta foi pela Pre
sidcncia preferida por entender ser mais vantajosa á 
Fazenda Nacional, deve-se exigir fiança idonea para 
garantia de sua execução c nos termos do Aviso de9 de 
Junho de l8ü5. 

Luiz Antonio Pereira Franco. 

N. 139.-FAZENDA.-E~l 18 DE ~lARÇO DE 1876. 

Sobr~'> a concessão a navios, nacionaes ou estrangeiros, para su
birem os rios S. Lourenço c Paraguay, na Provincia de !llá'tõ 
Grosso. 

1\finisterio dos N egocios da Fazenda.- Rio ele Janeiro 
em 18 tlc 1\larço de i87G. 

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso de V. Ex, 
n. • 2083 de 22 de Dezembro ultimo, ao qual acom
panhou cópia do officio que a esse .t\linisterio dirigiu a 
Caoitania do Porto da Província de l\Iato Grosso, con
sultando si a concessão para navios, com qualquer 
bandeira, subirem os rios S. Lourenço e Paraguay, 
desde que conduzam carga para a xarqueada ele Raphael 
del Sar, deve ser sómente limitada a taes embarcações, 
ou estender-se a qualquer outra com procedencia e 
destino estranhos á mesma xarqueada; communico a 
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V. Ex.. que os navios empregados naquelle serviço têm 
a permissão pedida, e já communicada á Presidencia da 
dita Província em Aviso de 9 de Agosto de 1872, mas os 
que tiverem procedencia e destino estranhos ao mesmo 
serviço, ou que forem sómente carregar os productos da 
xarqueada, dependem de concessão da Presideneia e da 
Repartição Fiscal, nos termos do art. 31.8, ~ 1. 0

, n.o 2, e 
§ 6. o do Regulamento de 19 fle Setembro de 1860. 

Deus Guarde a V. Ex..- Barão de Cotegipe.- A' S. Ex.. 
o Sr. Luiz Antonio Pereira Franco. 

Aviso a que se ret'ere o supracitado, 

Cópia.-Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de 
Janeiro em 9 de Agosto de 1872. 

lllm. e Ex.m. Sr. -Declaro a V. Ex. que a permissão 
pedida pelo subdito argentino Raphael del S:1r, no 
requerimento que acompanhou o seu officio n. o iO de 
2q, de l\Iaio proximo passado, para subirem o rio Cuyabá 
os navios que forem neccssarios á exportação dos pro
duetos de uma xarqurada que pretende estabelecer ás 
margens do rio S. Lourenço, poderá srr concedida por 
e~sa Presidencia, mediante as cautelas fiscacs, todas as 
vezes que fôr requeri1:a rwlo dono nu cunsignatal'io da 
embar<.;ação que tiver de trhn,port:1r os ditDs produr:tos, 
ou outros quaesquer intlieados 110 art, :as,~ L", n.o 2 
e§ 6. o do Regulamento das Al!andegas. 

Deus Guarde a V. Ex.-Visconde do Rio Branco.
A'S. Ex. o Sr Presidente da Província de Mato Grosso. 

N. 140.-GUERRA. -E~l 20 DE MARÇO DE 1876. 

Approva as decisões dadas pela Presidencia da Provincia do 
Ceará ás duvidas suscitadas pelo Juiz de Direito, Presidente 
da Junta revisora da comarca de Quixeramobirn. 

Ministcrio dos Negocios da Guerra.-Rio de Janeiro 
em 20 de J\Iarço de :1.876. 

Illm. c Exm. Sr.-Em officio n.o 143 Je 16de 
Dezembro do anno proximo findo, suhmetteu V. Ex. 
á consid1lração deste l\finisterio as seguintes decisões, 
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qilé deú. áS duvidas sus~iladas pelo Jdiz de Oireito, 
Presidehte da Junta revisora da comarc:J de Quixcl.'à.
mobiln, nessa Prov\i1cia. 

L • Que, em vista do disposto no art. 2i do Rrgulà
menlo de 27 rle Fevereiro Lle t8itJ, as Juntas parochiaes 
têm coinpd1mcia para despáchar as pdições qur: lhes são 
apresent~das na s11a ~egunda reunião, a.s quaes, entre
tanto, devem ser remrttida-; ao Presidente da .Junta 
rcvlsota com as cópias de que trata o art. 24 do mes1üo 
Reg-ulamento; 

2. a Que, não se achando definido o destino que devem 
ter os papeis e livros concernentes ao alistamento, 
depois de concluídas as respectivas revisão e apuração, 
convem que taes documentos sejam rtJcolhidos ao ar
chivo d:1. Camarada sétle dà comal'ca; 

3. • Que as cópias de fJUC trata o art. Mf do rr-ferido 
Regulamento Llevern Sl'l' extrahi!las pelo SeeretarirJ da 
Junta revisora; porquanto, tratando a ~ecção, em que 
se acha comprchf~ndido o dito artigo, das obrigações 
daf]uella Junta, não podia intercalar, sem expressa 
menção, um dever, t:ujo cumprimento incumbisse a 
funccionario de outra corporaç3:o; 

4.• Que o art. ~3 do Regulamento expõe o modo 
como as Juntas de alistamrnto devem ter scieneía do 
resultado da revisão e apuração do mesmo alistamento! 
o que se realiza por meio da remessa das cópias a que 
allllde o dito artigo; 

5. a Que a Portaria de 7 de Janeiro de i82~ declara 
não ser a falta de dentes impedimento physico para o 
serviço militar; 

6." Que o Aviso de 2!} de Setrmbro ultimo manda 
ficar isento do surte i o o iml i viduo que, drpois de ter sido 
alistado, vier a ter alguma das isenções legaes; 

7.a Que, dispondo o art. tl. 0 § 3. 0 do Regulamento 
que será dispensJdo do serviço, rm tempo de paz, se a 
dispensa não prejudicar· o contingente da pn'ochia, o 
filho unico do lavrador, ou tendo mais filhos. um á sua 
escolh~, do rnesmo !Uodo qUe rohcede l!tUril di.opensa 
pelo§ L" ao pescador t.le profissão, não importá sabet· se 
o individuo cultiva grandes ort pr!tjuenas tlxtensõés de 
terreno, devendo só ter-se em consideração que elle 
seja la Vl'ador de profiss5o, isto é, que do proprio serviço 
agrícola tire os meios de subsistencla. 

Em resposta declaro a V. Ex. que ficam approvadas 
as suas quatro ultimas decisões, visto acharem-sé de 
accórdo com o citado Regulamento; q4anto, porém, ás 
tres primeiras devem ser assiín comprehendidás: 
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l. • Que, em vista tlo disposto no art. 21 do Regula
mento, as Juntas de alistamento têm competencia para 
aceitar, durante o prazo da segunda reunião, todas as 
informações e reclamações que lhes forem apresentadas; 
e porque, segundo a •loutrina do art. 23 do mesmo 
Regulamento,o conhecimento e decisão das reclamações 
i1ão é obra da exclusiva competencia ua Junta de paro
chia, esta, depois de recebidas as reclamações, e proce .. 
dendo nos termos dos arts. 21 , 22 c 23, cumprirá a 
disposição do art. 2fi,; 

2. • Que os autos de reclamações, depois destas resol
vidas pelas Juntas revisoras, devem ser devolvidos ás 
Juntas de parochia, porque, comprtindo a estas, nos 
termos da Secção 4."Titulo 8.• rlo citado Regulamento, 
todo o processo do sorteio, lhes está determinado, pelo 
art. 87, o destino que devem dar a semelhantes autos; 

3. • l•'inalmcnte, que a cópia da relação ot·ganizada 
pela Junta revisora, e que tem de ser allixada na potta 
da matriz da parochia, nos termos do art. 4!~ do i'egú• 
lamento, deve ser enviada pela Junta revisora á de 
parochia, para o fim indicado, sen1o a remessa feita pelo 
Correio e isenta de porte, por ser objecto official. 

Deus Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Presidente da Província do Ceará. 

•A:A:.I'\:F\:f'd~ 

N. iU.-GUERRA.-EM 20 DE MARÇO DEI876. 

Approva as decisões dadas pela Presidencia da Bahia sobre as 
duvidas propostas pelo Juiz de Direito da comarca do Conde, 
relativamente aos trabalhos da respectiva 1Junta revisora., 

) 

l\linisterio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro 
em 20 de Março de :Í876. 

lllm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta ao 
seu oflicio n. 0 7 de 10de Janeiro proximoíindo, que ficam 
approvadas as seguintes decisões que deu ás duvidas que 
lhe foram propostas pelo Juiz de Direito da comarca do 
Conde, relativamente aos trabalhos da respectiva Junta 
revisora: 

L • Que a Junta revisora só póde aceitar .. _ . ;==-~--
mações que lhe forem apresentadas dentr / AA~~~~'~ CA ,fi 1 lõ dias depois de installada, conform&: ~i'tb'a'ni os '"··,f 

/ ,<Q) 
/'I:) 
\\ 
\.. c{\·., 
' o ' ' . ~- ,)S [' ;:yU ',._ / 
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art5, 2~J ,s 2.0, 32 r <lOdo Hegulamento de 2l.clo Feve
reiro do anno passado; 

2.• Que a Junta póde mandar incluir nos editaes, de 
que trata o art. 36 & L", os reclamantes, que não jun
taram documentos ou provas sufficientes ou adequadas, 
par a que os apresentem ; 

3." Que a Junta não tem que proferir despacho algum 
a respeito <los alista1Jos que nada tiverem requerido ou 
reclamado, cabendo-lhe apenas apurai-os de accôrdo com 
o disposto no art. 29 §i. o do Regulamento citallo; 

4." Que os recursos tomados na conformidade do dis
posto no art. 49 do mesmo Regulamento devem seguir 
no processo ou auto de reclamação independrntemnnte 
de traslado. Em sua resposta ao recurso de conformidade 
com o disposto no art. 150, poderá o Presidente da 
Junta, á vista dos documentos e provas apresentados, 
conformar-se com a reclamação e opinar que deve ella 
ser a L tendida; mas que, se ti ver a Junta revisora en~ 
cerrado os seus trabalhos (arts. 43 c 44 do dito Regu· 
lamento), não poderá mais proferir decisão alguma ; 

õ.a Que na falta de medico par·a examinar os valetu
dinarios e outros, que allegucm incapacidade physica ou 
moral, devem ser convidados ci4adãos idoneos, na fórma 
do paragrapho unico do art. 37 do a iludido Regula
mento; e que, quando fossemadmittidas as justificações, 
deveriam e\las ser processadas perante o Juiz de Direito, 
conforme declarou o Aviso do 1\linisterio da Guerra de 4 
de Setembro ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Luiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N. t42.-GUEURA.-E~r20 DE MARÇO DE 1876. 

Manda adoptar o tecido de borra de seda, conhecido pelo nome 
de télaamyanthina, para a confecção dos sacos dos cartuchoS 
de artilharia, em substituição da baetilha. 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro 
em 20 de Março de 1876. 

Devendo adaptar-se o novo tecido de borra de seda, 
conhecido pelo nome de téla amyanthina 1 para a con"': 



DO GOVERNO. 183 

fecção dos sacos rios cartuchos de artilharia, em sub
stituição da bactilha com qur atí~ o presente têm sido 
fabricados os mesmos cartuchos; assion o declaro a V. S., 
a timde contrnctar o seu fornecimento, remettendo-lhe 
por esta occasião a amostra junta da referida fazenda, e 
bem assim cópia das instrucções, apresentadas pela Com
missão de Melhoramentos do Material do Exercito, pelas 
quaes se deve regular a sua escolha c recebimento. 

Deus Guarde a V. S.-Luiz Antonio Pereira Franco.
~r. Intendente da Guerra. 

N. H3. -JUSTIÇA.- EM 20 DE J\IARÇO DE 1876. 

A imposição de pena disciplinar aos !Jscrivãcs não está sujeita a 
recurso algum. 

N. 2. 2. • Secção.- Ministerio dos Negocios da Jus· 
tiça.- Rio de Janeiro em 20 de l\larço de 18i6. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio n.• 4õ de 
28 do mez findo, sobre a duvida proposta pelo Juiz de 
Direito da comarca de S. José dos Campos, declaro a 
V. Ex., de accôrdo com o parecer do Conselheiro Presi
dente da Relação do districto, que o acto do Juiz, im
pondo pena disciplinar ao Escrivão, nos tenuos dos arts. 
199 e 200 do regimento de custas, tem o caracter de 
sentença. que nem póde ser roformada por meio de 
habeas-corpus, á vista da disposição do § 2. • do art. 18 
da lei n." 2033 de 20 de Setembro de 187!, nem está 
sujeita a recurso all:rum, como já foi explicado em Aviso 
de 27 de Outubro ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de Al
buquerque.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

DECISÕES DE 1876• 2~ 



N. U4-. -AGRICULTURA, COMMERCIO~ OBRAS 
PUBLICAS.-E}l 22 DE MAHÇO DE 1876. 

Que aos Inspcctorcs da limpeza c irrigação da cidade não podem 
ser fornecidos. passes permanentes, devendo clles usar do8 

ind i viduaes. 

N. 4. 1. • Secção.- Direr:toria 1bs 01Jr:1S Public~~,
Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commcn~io c 
Obras Publicas. --Rio(](~ Janeiro em22 de Março de 1876. 

Illm. c Exm. Sr.- Em resposta ao Aviso de V. Ex. 
datado de 14- do concnte, sob n. o 2\li:i, tenho a honra de 
declarar-lhe, que não podendo ser fornecidos passes pcr
mancntcs senão ás autori<ladc.; policiam\ conrormc o 
accôrdo celebrado entre este Min1sterio c as emprpzas 
.de carris de ferro, os Inspcctores da limpeza c irrigação 
da cidade deverão usar ([os passes individuaes que têm 
sido remcttidos a essa Secretaria llc Estado. 

Deus Guarde a V. Ex.-'l'homaz JoséCoelhodeAlmeida. 
-A' S Ex. o Sr. Conselheiro José Bento da Cunha e 
Figueiredo. 

N. 145.- AGRICULTURA, Cmll\IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E'l 22 DE MARÇO DE Hl76. 

beciatà qué a Companhia Loeo\notora só é obrigada a fórheé!li' 
passes gratuitos na linha que outr'ora pertenc~ra à C:úlOs 
Fleiuss. 

N. õ. i." Secrão.-Directoria tias Obras Publicas.--' 
~Ünisterib dos Negocias rla Agricultura, Conimercio e 
Obt·'á.s Publicas. -'-lHo !lc Janeíro em 22 de l\larço 
de 1876. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao Aviso de V. Ex. 
de 9 do corrente, sob n. o 521 , tenho a honra de decla
rar-lhe, que a Companhia Locomotora não é obrigada, 
pelo seu contracto, a fornecer passes gratuitos aos func
pionarios publicas' que transitarem em seus carros por 
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objccto de serviço, ex repto h a linha da rua dó Ílospicio, 
que outr'oi'a pertrnc~ra a Carlos Flciuss. Se a Facul
dade de Medicina desta cidadn necessitar, para objccto 
do serviço publico, de p:1sscs in1Iividuaes; na linhá 
daquPlla, serão elles requisita1los ú Companhia, indicanrlo 
V. Ex. o numero dos quo forem precisos. 

Deus G uarcle :\ V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- A' S. Ex. o St'. Conselheiro José Bcn to da Cütlh:'l 
e Figueiredo. 

N, H6 .-AGRICULTURA, OOMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E~1 22 ng MARÇO DE l876. 

Não póde o Governo dar o seu assentimento á proposta da Super
intendencia da estrada dn ferro do Recife ao S. Francisco, 
sobre! passes gratúitos.; 

N. 9 .. t.• Secção.-Directoria das Obras Publicas.
Ministerio dós N egdcíos da Agricultura,. Conitnercio e 
Obras Publicas. -Rio dé Janeiro em 22 rle i'llarço de UmJ. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi-me presente o officio de V. Ex. 
datado de H de Fevereiro proximo passado, sob n. • 9, 
acompmharlo da proposta do Superintendente da estrada 
de ferro do Recifn ao S. Francisco, informada pelo res
pectivo Engenheiro fiscal, relativamente á concessão 
de pàsse~ gratuitos à pessoas que construirem casas nas 
proximidades das estações rla 1. a secção da mesma 
estrat1a. Em resposta, ueclaro a V. E.t., pata qué o taçà 
côn5tàr àqtiêiié Superintendente, e ao refei·ído ~h
géhheito fiscâl, que não póde o Governo dat b seu 
assentimento á dita proposta, por ser ella o mesmo tílelo 
inefficaz a que já se recorreu anteriormente. 

Deús Gnardc à V. Ex.- Thornai .TdséCoelho de A~meiàa, 
-Sr. Presidenté da Pro'virtcia de Pernambuco. 
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N. !47 .- AGRJCULTUHA, COl\1!\IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E~r 22 DE nrARÇO DE :1.876. 

Solicita a ',expedição de novas ordens sobre passes individuaes , 
das em prezas de carris de ferro desta cidade. 

N. 22.-U Secção.- Directoria das Obns Publicas.
Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 22 de Março de 
!876. 

lllm. e Exm. Sr.-Em adrlitamento :JO Aviso, que 
ti v e a honra de dirigir a V. Ex., com da ta de 3 do 
corrente, sob n. o ~. rogo-lhe, que se digne de expedir 
as ordens necessarias ao Commandante do Corpo 
Militar de Policia da Côrte, a fim de que não continue a 
ministrar passes, que são individuaes, á mais de uma 
praça, do mesmo corpo, como o fez nos dias !J e :1.3 deste 
mez (passes n.os u5 e 68J, por ser essa pratica contraria 
ás regras estabelecidas de accôrdo com as Companhias 
de carris de ferro desta cidade, c não convir alterai-a, 
sem que uma experiencia mais longa e motivos ponde
rosos o aconselhe. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de 
Almeida.- A' S. E ;c o Sr. Conselheiro Diogo Velho 
Cavalcanti de Albuquerque. 

N. !~8.-IMPERIO.- EM 22 ,DE MARÇO DE !8i6. 

Declara que os titulos de habilitação para o magisterio particular 
não dispensam dos exames em que se devem mostrar appro
vados os indivíduos que pretenderem receber o gráo de''Ba
charel. 

2.a Directoria.-Ministerio dos Negocias do Imperio. 
-Rio de Janeiro em 22 de Março de :1.876. 

Illm.~'e Exm. Sr.-Sua l\Iagestade o Imperador, 
Conformando-se com o parecer da Secção dos Negocios 
do lmperio do Conselho de Estado, Houve por bem, por 
Sua Immediata Resolução de 2 de Fevereiro proximo 
findo, Mandar declarar a V. Ex., em solução dos officios 
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de 23 de Setembro e 6 de Novembro ultimo, que os tí
tulos de habilitação expedirlo~ pela Inspectoria Geral da 
instrucr;ão primaria e ~eeundaria do l\lunicipio da Córte 
para o exercício do magistcrio pe~rticular, na confor· 
midade do art. 101 do Hcgulamento que baix.ou com o 
Decreto n. o 133:1. .tl. de i 7 de Fevereil'o de 18M, não d is
pcnsam dos exatnt'S em que se devem mostrar appro
vados, nos tnrmos do arl. 67 dos estatutos annexos ao 
Decreto n. 0 ;s600 de 2ii de Ahril de 1874,, os inLlividuos 
que pretenderem receber o gráo de Bacharel na fónna 
do mesmo Dera·eto. O que communico a V. Ex. para os 
devidos etrei tos. 

Deus Guarde a V. Ex.-José Bento da Cunha e Figueiredo. 
-Sr. Director da Escola Polytcchnica. 

N.U9.-l\IARINHA.-Avrso DE 23 DE MARÇO DE i876. 

Declara que os menores desligados'poriincapacidade physica das 
companhias 'de aprendizes artifices estão isentos de indem
nizar a Fazenda Nacional das despezas que houverem feito. 

:J. • Secção.-N. ü97 .-Ministerio dos Negocias da 
Marinha.-Rio de Janeiro em 23 de Março de i876. 

Sua Magestade o Imperador, por Immediata Resolução 
de 20 do correu te, tomada sobre Consulta da Secção de 
Guerra e Marinha do Conselho de Estado, datada de 26 
de Novembro do anno proximo passado, Houve por bem 
Mandar declarar que os aprendizes artífices desligados 
por incapacidade physica das respectivas companhias 
estão isentos de iudemnizar a Fazenda Nacional das 
despezas que houverem feito rlurante a sua permanencia 
nas mesmas companhias. 

O que communico a V. S. para seu conhecimento e 
em solução ao ollicio n. o 780 de i8 de Setembro do 
citado anno. 

Deus Guarde a V. S.- Luiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Inspector do Arsenal de Marinha da Córte. 
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N. 11)0.-IMPERIO.-EM 27 DE M.\nço DE 1876. 

Declara como se deve proceder para a eleição da 1 Junta pa. 
rochial pa freguezia onde n~o se houver feito ainda eleição de 
eleitores. 

V Directoria. -Ministerio dos Negocias do Imperio. 
-Hio de Janeiro em 27 de Março do f876. 

Illm. e Exm. Sr.-Accuso o r<'cehimcnto do oficio de 
i8 do corrente mez, uo qual V. Ex. consulta como 
cumpre proceder para a eleição c'a Junta que deve pro
ximamente reun~r~se na freguezia dn Santo Antonio de 
Sapucaia a fim de dar começo aos tr·ahalhos de qualifi
cação dos votantes, visto que :í mesma fregw~zia, creada 
em 1871, e onde não se f1'Z ainda eleiç:lo de eleitores, 
não é applicavel, por este wotivo, a disposição do art. 
HS7 das Instrucções regulamentares annexas ao Decreto 
n. o 6097 de 12 de Janeiro ultimo. 

Em resposta declaro a V. Ex.: 
Lo Que, nos termos do~ a. o do art. !'j.o, combinado 

com o art. Hi7 ~ 2. o n. o 2 das citadas lnstrucções, devem 
ser convocados, segundo a ordem de sua votação, até 
tre~t eleitores e tres supplcntes da Jlarochia, ou pa
rochias de que fazia parte a de Sapuraia, residentes em 
terrHorio desta desde a data do sua creação, pois que 
já na mesma data se achava clla cauonieamente pro
vida em razão de ser cura to. 

2. • Que si não houver eleitores e supplcntes resi
dentes no territorio da dita parochia rlcsrle a mencio
nada data, tem lugar a applicação do disposto uo §H 
do art. 5." citado, em virtude do qual cumprirá, para 
preencher a falta dos eleitores, convocar :1té tros dos 
Juizes de Paz, immerliatos ao mais votMlo do districto 
da matriz, e a dos ~upplentes :1té outros tantos im
mediatos áquelles Juizes de Paz, convidando-se na au
sen?ia de uns c rJc outros para subst_iluirem aos pri-. 
me,ros <!lé tres cidadüos com as qualidades de eleitor 
e residentes na parochiu, e ;1os segundos até trcs outros 
cidadãos com iguaes requisitos. 

Dem1 Guarde il V. Ji',x.~José Bento da C'(lnha e Figuei
redo.-Sr. Presiderlt{) da Província do Hio de Janeiro. 
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N. Hil.-IMPERIO.-EM 27 DE MARÇO DE 1876. 

Declara que não póde ser eleito membro dai Junta ou Mesa pa. 
rocbial \O cidadão, que comquanto eleitor da parochia, não 
tenha sido incluillo na ultima qualilleação de votanlcli. 

t.• Dircctoria.-i\linisterio dos Negoeios do Imperio. 
-Rio de Janeiro em 27 de Março de 1876. 

Em resposta ao officio de V m., da ta do de 23 do cor
rente mez declaro-lhe que :l vista da disposição do art. 
109 das Instrucções regulamentares annexas ao Decreto 
n. o 6097 de 12 de Janeiro ultimo, e de conformidade 
com a doutrina exarada no art. 22 n. o L o das Instruo. 
ções n. o 565 de 31 de Dezembro de 1868 c no Aviso n. 0 

206 de 8 de Maio de !861, não póde ser eleito membro 
da Junta ou .Mesa parochial o cidadão que, comquanto 
seja eleitor da parochia, não tenha sido incluído na ul
tima qualificação de votantes. 

Deus Guarde a Vm.-José Bento da Cunha e Figueiretjo . 
..,.Sr. Juiz de Paz mais votauo da freguezia do Espírito 
Santo. 

N. Hi2.-IMPERIO.-E~1 29 DE rtiARÇO DE 187{). 

Annul!a a convocação para a i eleição da Junta parocbial de 
Irajá )e dá as razões que motivaram semelhante deliberação. 

i. a Directoria.- Ministcrio dos Negocios do Imperio. 
-Rio de Janeiro em 29 de Março de !870. 

Informando Vm. em seu officio de 2l'J do corrente mez, 
recebido h ontem, ter feito eomo Juiz de Paz, do distrlcto 
vizinho, no dia !J do mesmo mcz a cunvocação para a 
eleição da Junta parochial da freguezia de lrajá, em 
razão de não haver o L o Juiz de Paz desta praticado em 
tempo aquelle aeto, declaro a Vm. que tal convocação 
é insubsistente c nenhum etJcito deve produzir : 

:l. a Porque, ern conformidade tio art. õ. o ~ L o das 
Instrucções regulamentares annexas ao Decreto n. o 6097 
de i~ de Janeiro ultimo, no caso que se rear~·~~tieH~
doixado de fazer a dita convocação o~ . f~ ce~~~~ ::-~ 

, ~\ _ lrt{f. ":-

( ~\: ~ l) 
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tente no dia proprio e o primeiro de seus substitutos 
legaes dentro do prazo de 2lf horas, a Vm., como a 
qualquer dos outros substitutos de que trata o dito 
paragrapho cabia o direito de preencher essa falta imme
diatamente depois de expirado aquelle prazo e não 
depois de passados cinco dias. 

2." Porque, nos termos <lo art. 23 das citadas Instruc
ções, não podia V m. em tal caso marcar, e o mo na 
mesma oceasião marcou para o aeto da eleição da Junta, 
dia diverso do que estava designado; faculdarle que só 
pertence ao Governo na Córte, c ao Presidente nas 
Províncias. A excepção de que trata o citado art. 23 
refere-se unicamente ao tempo decorrido de 24 horas 
pela demora do acto da convoeação, e não póde portanto 
aproveitar á hypothese de ser necessaria a providencia 
extraordinaria da designação de novo dia. 

E como o l. o Juiz de Paz da freguezia de Irajá fez, 
embora posteriormente, a convocação para a eleição da 
referida Junta, nos termos do A viso que lhe expedi em 
data de 6 do corrente, é esta a convocação que deve 
prevalecer. 

Deus Guarde a Vm.-José Bento da Cunha e Figuei· 
redo.-Sr. 2. o Juiz de Paz da freguezia de S. João de 
Merity. 

N. Hi3.-FAZENDA.-EM 29 DE MARÇO DE !876. 

Declara que a disposição do Aviso n. o 335 de 18 de Setembro de 
1872 é applicavel, sem distincção alguma, a todos os contri
buintes e pensionistas do lllonte Pio Geral de Economia dos 
Servidores do Estado. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 29 de Março de 1876. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das 
Thesourarias de Fazenda que, conforme faz constar ã 
da Bahia, por ordem desta data, e de accórdo com o 
Aviso n. o 335 de l8 de Setembro de 1872, estão isentos 
do pagamento do sello !ixo de duzentos réis os requeri
mentos e documentos dos contribuintes e pensionistas 



do Monte Pio Geral de Economia dos Scrvitlorcs· do 
Estado; sendo, portanto, a dita isenç<Io applicavel, sem 
distincção alguma, a todos os eontribuin tese pensionistas 
daquella instituição, residentes na Côrte ou nas Pro
víncias, embora suas petições transitem pelas referidas 
Thesourarias. 

Barão de Cotegipe. 

N. Hi4.-FAZENDA.-E)I 2!lnE nAnço DE 1H71i. 

ll;i provimento !lOr cquill<Hle, allcnlas as rircumslancias do :;aso, 
a um rccur Jo concernente á ~pprchensão r: c )di versos generos 
de producção nacional, embarcados antes do Ucspacho e paga
mento dos direitos. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.~ Rio ele Janeiro 
em 29 de Março de 1876. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Naeional, communica ao Sr. Inspector da 
l'hesouraria de Fazenda da Província de S. Pedro uo 
Rio Grande uo Sul que o mesmo Tribunal, tendo em 
vista a Resolução de Consulta da Secção de Fazenda do 
Conselho de Estado de 27 de Novembro ultimo, e as 
novas allegações apresentauas perante ella por Josú 
Hehert & C.", no recurso que interpuzeram do despacho 
Je 22 de Março de 1875 pdo qual o Trilmnal julgára 
perempto o que haviam intentado da decisão da dita 'fhe· 
souraria, que confirmou a <la Alfanllega de Porto Alegre, 
julgando procedente a apprehensão de diversos generos 
de produeção nacional embareados, sem o prévio des
pacho e pagamento dos dit·eitos de exportação, na escuna 
allemã Margareth, e 

Considerando que o procedi meu to dos recorrentes foi 
motivado pela pratica, de longo tempo seguida naquella 
Alfanuega, de serem despachadas as mercadorias depois 
de embarcadas, o que se acha plenamente provado pelo 
depoimento de testemunhas contestes; 

Considerando que, comquanto essa pratica seja con· 
traria ao Regulamento das Alfandegas, o uso constante 
que se fazia della isenta os recorrentes da suspeita de 
fraude, uma vez que assim p1·oec•leram, em horas J~ 

DEGT!'ÜT·:,; 1\E fH76. 20 
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expediente, c em presença ele empregados da mcsm;'JJ 
Alfandega: 

Resolveu, reformando o citado de~parho de 22 ue 
l\Iarço de 1875. tomar conlwcimento do rc::urso, c 
dar-lhe, por cquidade, provimento, para o fim de ficar 
sem effeito a apprehcnsão do que se trata, c alJsolv~dos os 
recorrentes das multas que lhes foram impostas. 

Barão de Cotcgipe. 

N. US5.- FAZENDA.- EM 2\J DE ~unço m: 187(). 

Lotação dos emolumentos do lugar de Juiz llinnicipal c tlc Orphãüf\ 
do municipio de S. loão da Barra, na Provincia do Uio de Ja
neiro. 

l\lin isterio elos Ncgor i os da Fazem! a.- H i o de Janeiro 
em 2\J de ~hrço de i87ü. 

111m. c Exm. Sr.-Tendo sido novamente lotados em 
1501SOOO :mnuaes os emolumentos do earao rlc Juiz l\Iu
nicipal c 1lc Orphãos 110 município de S. João da BuTn, 
na Província do Rio 1lc Janeiro, como consta do processo 
que acompanhou o officio do respectivo Administrador 
da Mesa ele RPn1l::s, de :19 de Fevereiro ultimo, nssim o 
communico a Y. E c para scn conhecimento c devidos 
eiTeitos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Barão de Cotcgipe.- A' S. Ex. 
o Sr. Diogo Velho Caval:;anti de Albuquerque. 

N. Hi6.-JUSTIÇA o- EM 29 DE MARÇO DE !876. 

Nas comarcas, que n~o s~o sét}es das relações, pcrcel1e a gratifi
cação do exercido o' sul1slituto tio ,.lui_z de Direito, tjuanilo 8stll 
estiver funccionando como DescBthargaclor. 

N. 3. 4." S!'cr-ão.- 1\linistcrio dos NcQ"orios da Jus
tiça.- Rio tle Janeiro em 29 rlc Março de 1.87(). 

111m. e Exm. Sr.- Em officio de 25 do mcz findo, 
solt n." 82, communirou V. Ex., que manr1ara pag-ar, 
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,_,;nh sua responsahilitlade, ao Juiz wunicipal Theotonio 
·Haymun!lo de Brito, durante o período rlc 27 de Agosto 
~~ 13 de Setembro do anuo passauo. a gratificação de Juiz 
,1e Dirrito da comarca ue 1\larajtí, no impedimento do 
rcspcc~tivo proprietario, bacharel Joaquim Jonas Bezerra 
i\lonte-Negro, chamado á rebção do rlistricto para jul
gamento de feitos, em que estiveram impedidos alguns 
Desembargadores. 

Approv:mclo esse acto, visto que a doutrina dos Avisos 
de 20 de Julho e 27 dE Ago,;to de 187!~, e de 21 de De
zembr<O ultimo é sóm(nte applícavel a.os Juizes de Di
reito das capitaes, sédes das Relações, declaro a V. Ex:. 
que aquella despeza deve ser r,Jassificada na rubrica 
<(Justiças de t.• lnstancia >> altcnta a insufficicncia de 
credito na verba« Eventuacs" do corrente exercício. 

Deus Guarde a V. Ex.- Dio{fl) Velho Cavalcanti de 
Albuquerque.- Sr. Presidente da província do Pará. 

N. Hi7.- AGRICULTUHA, Cül\UIERCIO E OBRAS 
PUBLICAS. - Er11 30 JJE ~L\RÇO DE 1870. 

Elenco historico, descriptivo c illustrado rias obras publicas do 
Impcrio. 

Circular n." 7.-Directoria das Obras Publicas-La 
Secção.~l\linisterio dos Negocias ela Agricultura, Com
mercio e Obras Publir,as.-Rio de JanBiro em 30 de 
.Março de 1876. 

Illm. e Exm. Sr. -Sendo da maior con veniencia co
ordenar todas as informações, desenhos, systemas de 
construcção, c quaesquer outros elementos conc~rnentes 
ás obras publicas do Imperio, resolvi m:mrlar publicar, 
em períodos mais ou menos aproximados, um Elenco 
historico, dcscriptiwo c i !lustrado de tacs trabalhos; de 
fórma que os profissionaes possam encontrar, reunidos, 
,e para sua instrucção, a maior somma possível de dados 
praticas e comparativos que lhes sirvam de guia na exe
cução de novas obras. Por outro lado é de incontestavel 
ntilidade, que no estrangeiro se tenha exacto conhe· 
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cimento das importantes obras .i<í construídas e em 
execução no Impcrio; tanto mais que é notorio lermos, 
em mais de um ramo da sciencia do Engenheiro, sobre
pujado difficuldades praticas ou melhorado mais ue um 
proceaso ou systema de que, entretanto, nem menção se 
fez ainda nas interessantes revistas e outras publicações 
scicntificas que da Europa e dos Estados~Unldos nos são 
remettidas. 

A' vista disso rccommcndo a V. Ex. que expeça as 
necessarlas ordens aos Chefes das ditierentes Repartições 
ou de quaesquer serviços ue obras pul;licas, gcracs ou 
provinciaes, para que Psercvam uma memoria histo
rica c descriptiva, porém resumidll, contenuo sómentc 
o que fôr essencialmente technico e economico, dos 
trabalhos que tiverem a seu cargo, e á medida que 
forem estes concluídos. 

Nessa me:moria ou noticia mcncionar-se-ha princi
palmente: a posição e situação da obra ; a sua historia, o 
orçamento, o custo real, a tarifa méllia dos salarios e 
materiaes, a descripção dos systemas, processos c appa
relhos empregados na construcção, as difliculdades en
contradas, a classificação (los terrenos, c a importancia 
economica da mesma obra ; turlo arompanhado de al
garismos que melhor demonstrem e façam conhecer a 
natureza e valor das obras descriptas, de desenhos co
tados em escala reduzida c apreciavel. 

A publicação projectada deverá tratar especialmente 
dos seguintes assumptos, que aqui vão enumerados para 
melhor esclarecereni o objecto do presente aviso: 

I. -Execução de obras, em geral, e trabalhos preparat01'ios. 

1. o Dcscripção dos instrumentos de engenharia; 
2. o Utensílios mecanicos, appai'clhos para esgotos, 

etc. ; 
3. o Obras de terra, dragagem, sondagem, e pcl'fu

raçi'les, etc. ; 
4,."' Preparação das argamassas" rcsis~encia dos mate

riaes, etc. 

li.- 1\strada.~ di' 1·orlagem. 

L o Plantas e pel'ns ; 
2."' Obras d'arte; 
3. • Rolos eompressort<s I' outro~ apparelhos, rtr. 
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111.- Pontes. 

L o Pontes de pedra ; de ferro, e de· madeira; 
2. o Fundações, simples, etc. 

IV.- Estrada.~ de ferro. 

:L. o Plantas c perfis ; 

1!17 

2. • Typos da via permanente c dos carris; elassili
eação c duração das madeiras pa.·a dormentes, prepa
ração destas; 

3. o Obras d'arte ; 
lL o Material lixo e rodante; tracção e transporte; 
~.o Estações e officinas ; 
G. o Administração. 

V .-Navegaçdo flwvütl. 

1. o Plantas e perfis; 
2. o Estudos sobre Lrcgimcn e melhoramentos dos 

rios · 
:L õ Eclusas, diques c quacsqucr obtas d'arte ; canacs 

lateraes ou de desvios, c de communlcação. 

vt. ~ fJottos. 

l. o Plantas c perfis ; 
2. o Estudos sobro o rcgin1en das cortentes, ventos, 

movimento das arêas c natureza da vasa; cScàla de 
marés; 

3. o Quebra-mares, guias-correntes, molhes, cáes, 
estacadas, diques fluctuantcs, docas, etc. 

4. 0 Pharóes. 

VII.- Architectura. 

l. o Edificios em geral ; 
2. o Designadamente os que são destinados á~ nstradas 

de ferro, aos armazens e alfandegas, e no serviço de 
qualquer natureza dos portos. 

VIII . - Saneamento das cidàdes. 

l. • AlJasleeimcnto d'agua ; 
2." Deseccamento dos pantanos 
3. o Esgotos ; 
1,." Irrigação. 
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1." 1\lac!Jinas :1 v:111or 1'111 gt•ral; 
2." Ditas para a 11~ngação; Joeomovci3; 
:3. • Apparclhos motores de qualquer e~pecie; 
ft .• " Apparclhos para· a ventilação; idem para a carf-';<1 

e descarga ; utensílios mec:micos diversos. 

X.- Cartas. 

L • Topographia ; 
~." 'I' ria ngulação e q uacsqucr Lrab:Jlhos geographicos : 
a." Carr:t itiilcraria. 

XI. - Geologia. 

1." Estruetura geologica ; 
2." Paleontologia; 
:L o Hiqueza dos wincracs c meios dt• PXploi'al-os ; 
fi.." Analysc dos tenenos, rochas, c aguas; 
!')." Cartas geologicas, photographias dos spn!:inH·nc' 

gcologicos, elos terrenos, etc. 

XII.-' Telegraphiu. 

:l. o Apparelhos c systcmas di versos; 
2. o Postes; fios, cabos, isoladores, baterias, etr.; 
3. o Cartas telegraphicas; 
ft.." Estudos diversos. 

xni.- 'rechnologia nacional para os llifferentes ramos át' 
cngenl!ttJ ·üt. 

XIV . ..;_Legislação e contabilidade geral e especial das 
obras publicas. 

Os trabalhos a que se refere o presente Avi::o, ou 
qnaesquer noticias de interesse pulJiico d<'sta ordcHL; 
que devam ser publicados, poderão ser remettidos, pelos 
seus autores, por intcnnedio de V. Ex. ou direcla~ 
mente a este Ministerio; fic3ndo V. Ex. inteirado de 
tjue sómente em Janeiro de 1877 dar-sc-ha começo;'},, 
puhlicaçõcs; c que nenhum trahalho, acompanhado 1k 
iksenhos ou Jttappas.5 será publieado sem que tenha 
sido rc<·nbido neste Minü,lerio com tres nu·zes pelo 
tncnos di anteeedeneia. 
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Nas publicações mencionar-se-ha o nome do autor de 
cacla trabalho; e este 1\linisterio terá em subida valia 
ns ~erviços desta ordem. 

Não sendo possível fazer gratuit~nncnte a distribuição 
tios escriptos que vão ser methodizados e publicauos, 
todavia ficarão estes expostos á venua na Typographia 
Nacional, onde serão impressos, pelo preço absoluta
meu te i nu ispensa vel para cobrir ou a uxi\iar a des
,peza a fazer-se. 

O que tudo communico a V. Ex. P'lra seu conheci~ 
monto c execução; cspcrantlo este Minio~-:>rio que 
V. Ex. pre~tará ao novo serviço que ora llte é conllado 
toda a solicitude e zelo que Y. Ex. ha revelado por tudo 
que interessa á causa pul>lica. 

Deus Guarue a V. Ex.-1'homaz Jo~éCoelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Provim: ia lle ... 

N. i 58.- AGRICULTURA, COJ\ll\IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM 31 DE MARÇO DE 1876. 

Declara que ao Engenheiro Bruno von Sperling compete os ven• 
cimentos de Dircctor interino da Repartição das Obras Publicas 
da Província. 

N. 5 .-Directoria das Obras Pnbl i e as. -2." Sccção.
Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio tle Janeiro em 3l de Março de 
:1.~76. 

Illm. e Exm. Sr .~Não competindo ao Engenheiro 
Bruno von Sperling a percepção dos vencimentos, que 
solicita no requerimento Lr<1nsmittido por V. Ex. em 
officio n. o 9 de l9 de Fevereiro ultimo, em consequcncia 
de não ser Engenheiro dO' 1\linisterio da Agricultura e 
sim Director interino da Hepartição das Obras Publicas 
dessa Província, assim o communico a V. Ex. para seu 
con hecimcnto e fazer constar ao referiu o Engenheiro. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de 
Almeida.- Sr. Presidente da Província de .Minas Geraes. 
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N. Hm.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBI\AS 
PUBLICAS.- E~l 31 DE ~IARÇO DE 1876. 

o Governo Imperial nada tem a oppôr ao contracto celehrado em 
23 de Setembro de 1875, alterando o de 6 de Sctcmhro de 187:!. 

N. 2.-l." Secção.-Directoria das Obras PulJlicas.
Ministerio dos Negocios da Agriculturaz Commercio c 
Obras PulJlicas.- Rio de Janeiro em :h de Março de 
!87G. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo em consit1eração o q 1w 
requereu o Engenheiro Andrí~ Rebouças, comessionario 
da estrada de ferro « Conde d'Eu », nessa Provinci~, 
declaJ·o a V. Ex., para os !ll~villos clleitos, que o Governo 
Imperial nada tem a oppôr ao r:ontracto celebrado por 
essa Presidencia em 23 de Setembro de :187!'), alterando 
o de (i de Setembro de 1872. 

Deus Guanle a V. Ex.- 1'honwz José Coelho de 
Mmeida.- Sr. Presidentr rla Província da ParahylJa. 

N. :160.-IMPERIO.-EM o l." ))E ABRIL DE 187(). 

Mauda fJUe se noliliiJUcm inuncdiatamcnle por omeio ou ptH 
Otlicial de Justiça os c lei lorrs c supplentes para procederem 
a nova eleição da Junta íJUando !iwrcm votado ei!Ps cu~ 

quatro nomes c não r,m duus. 

:1." Directoria.- Ministcrio dos Negoeios do Imperio. 
-Rio de Janeiro em o i." de Abril de 1876. 

Consulta Vm. sobre o pt·ocedimento que lhe cumpre 
ter à vista do facto oecorrido, tle haver cada um dos 
eleitores e dos supplentrs convocados para eleger:~ Junta 
parochialdcssa freg;uezia votado em quatro llOllH'~ tanto 
para membros da mesma .Junt;l, como par:1 ~upplentcs, e 
não em dous nomes, como se determina no art. Hi8 
combinado com o art. H." das lnstrucçõcs anncxas ao 
Decreto n. o 6097 de :12 de Janeiro ultimo; informando, 
cnlrrtanto, qnc esta irregularidade não influiu no rr~sul
\ado da vot:u:ão. 



no con:!l ;-;o. 

Em l'l!sposla declaro a Vm. quP, lendo sido,;·, vista do 
que expõe, orp;anizacla a .Junta com manifesta violação 
,)os citados artigos, ~~umprc que Ym. mande immcdinta~ 
mente notilicar pot· ollido, ou por Ollirial de Justiça, os 
eleitores c supplcntes para procederem amanhã á nova 
eleição da Junta que, em seg-uida dará começo aos seus 
trahalltos. 

Deus lhtanle a Vm.-José Bento da Cnnhac Figuei
redo.-Sr. llr. João Monteiro tla Luz, 2." Juiz tle Paz 
da rreguezia da Candelaria. 

;'l'. 161.-FAZENIJA.- E.\1 o 1." DE AHillL JJI<: HFii. 

Sobl'e o modo de Ml prot.:eder á eohrança do imposto de pharóe~ 
do11 navios fundeados no Lamarão, 110s di;Ís em (jUC cslivcr 
fPchada a alfandcga de Pcrnam!Jucu. 

l\tinisterio dos Neg-ocios da Fazenda.-1\io de Ja
nairo em o L" de Abril de 187(). 

O Barão de Cotegipc, Presidente interino do Trilm
nal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector 1la 
Thesouraria de Fazenda da província ue Pernambuco 
tine fica approvada a decisão pela qual, seg-undo deu conta 
em seu ollicio n. o 3 Lle 2(:) de Janeiro ultimo, resolveu, 
em sessão lia Junta, auoptar o alvitre proposto pelo 
da Alfanclega de se proceder :í cobrança do imposto de 
pharol dos navios fundeado,; no Lamarão, fluan1Io en
trarem c sahirem nos dias em 11Ue aquella Hepartição 
estiver fechada, do mesmo modo por que se cobram os 
direitos de consumo dos oujectos encontrados nas haga
l{ens !los passageiros desemiJarcaLlos nos dias feriados. 

Barão de Cotegipe. 



20~ DECISÕES 

N. 162.- FAZENDA.- E~l 3 DE ABRIL DE 1876. 

l:lá provimento :t um recurso sobre classificação de cobertores 
submcttidos a despacho na Alfandegado Rio de Janeiro. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja· 
nciro em 3 de Abril de 187ü. 

Tcntlo sido presente ao Tribunal do 1'llesouro Na
cional o recurso interposto por Fox Gcpp & Comp.• 
da decisão dessa lnspcdorià de 8 ele Ahril do anno 
passado, que classilicou no art. G24 da Tarifa, para 
pagarem a tna de ü30 réi~ por kilogramma, os co
bertores de lã c algodão riscadas, constante~ das 
amostras que devolvo, vindos <lc Livcrpool no va· 
por inglez Donati e sulnnetlidos a despacho pela 
nota n." 4122 de 20 de Março do dito anno, com a de
nominação de ordinarios; o mes:no Tribunal resolveu 
dar provimento ao recurso e mandar classificar os 
refcriuos cobertores m 1." parte <lo art. o 62~ da 
Tarifa, para pagarem a taxa de 3i)0 réis por kilogram· 
ma. O que communico a V. S. para seu conhe
cimento e fins convenientes. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. Con~ 
selheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. :lG3.- FAZEND,\.- Eu 4 DE ABRlL DE 1876. 

Ds:emprcstimos feitos pelo Estado aos i .Montes de Soccorro, par:\ 
fundo capital destes, devem pagar ó juro annual cie 6%, capi• 
talisado semestralmente. 

l\Iinistcrio dos Ncg-ocios tla Fazenda.- Rio de Ja~ 
lJCiro em 4 de AIJril de 1876. 

lllm. c Exm. Sr. Commnniro a V. Ex. que não é 
attcndivel o pedido feito pelo Conselho Fiscal da Caixa 
Econom.ica c Monte de Soccorro dessa província, no 
ollicio junto por cópia ao que, sob n. 0 72, dirigiu V. Ex. 
ao Ministt~rio da Ai(ricultura, Commcrcio c Obras Pu
hlicas, em 18 de Fcvcrc ir o ultimo, c por este transmit
ticlo ao LI;! Fazenda, r<'lativamcntn á despcza <lo paga-
11\l'lllo do .]uro de G% sobre a quantia tlc :lti:OOO~OOO que 



a '1'hesourat·ia Jc Fazentla foi autorizada a cmJwcsl<Jr ao 
ui to Monte ele Soccorro, pela Ordem de Hi de Dt•zemLro 
do armo proximo lindo, por<pie, p~gando o Thcsouro · 
pelos deposilos da Caixa Economica desta Côrte o juro 
annual de 6°/, capitalisado scmrstr<Jlinente, não ospútle 
emprestai· gratuitamente úquellcs eslahelecimentos; fi
cando ao Conselho o liYre arbítrio dP. no caso tle arhar 
a taxa pesada prescin<lir llesse auxilio, rPeorrendo a 
particulares quo maion~s vnn tagens oJTcrcçam, ou elevar 
o juro dos Clll]H'cstimos sobre penhores. 

Deus Guarde a V. Ex.-Barão do Cotegipe.-A' S. Ex. 
o Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 164:.- FAZENDA.- EM 4: DE AllHlL DE 187(). 

Não compete ás Thcsourarias de Fazcuda alterar o Ycncimenlo 
dos Empregados aposentados, já marcado em Ululo cxpcdi1lo 
.pelo Governo. ' 

:Ministerio dos Negocios da Fazenda.- lHo de Janeiro 
em ~ de Abt'il t.le 18jü, 

O Barão de Cotegip::, Presidente int~:rino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, remctu: ao Sr. ln~p:~ctor da Thc
souraria de Fazcnda da )l!'ovincia do Pará, para os de
vidos elieitos, o incluso titulo dr:claratono do venci• 
mcnto annual da qu~ntia de M7~t8:) que compele ao 
Almoxarife aposenbdo uo Arscual de Guerra t.la mesma 
Província, Luiz Antonio Ferreira Beutes, em substitui~ 
ção do que se lhe remdteu eom a Ordem ll. 0 38 de 2~ 
de l\laiL' do <~nno pas~ado; c por esb ocrasião dcrlara 
ao Sr. Inspcctor que, em face das disposições vigentes, 
JlâO compete i1s 'l'hcsourarias alterar o vencimento dr1s 
Empregados aposentados, já ma.n:ado em titulo expedido 
pelo Governo. 

Barão de Cotegipe. 



N. lü5.-1MPEI\l0.-EM r; ot: .\llRIL nE I87tí. 

Declara como deve ser organizada a lista dos votantes. 

1. ~ Directoriá.-1\linistcrio dos Negocias do lmperio. 
-lHo de Janeiro em 5 de Abril de i81!l. 

Em resposta ao oficio de 2 do corrente mcz, em que 
V m. consulta como deve ser organizada a lista dos 
votantes dessa freguczia, declaro-lhe que, nos termos 
dos arts. 26 c 27 r,omhinados com o art. 2~ das lnstruc
çõcs annexas ao Decreto n.o 6097 de i2 de Janeiro 
ultimo, <leve ser feita uma lista geral dos votantes, 
acompanhada de quatro relações cspedaes com todas as 
dPclaraçõcs mencionadas nas referidas disposições. 

lleus Guarde a V m.- José Bento da Cunha c Fi(Jttci· 
r·cdo.-Sr. Prcsi<lente 1la .Junta parorltial da freguczia 
tio Espírito Santo. 

N. HW.-11\IPEIUO.-E.\! (i IH: ABI\IL DE 1876. 

nesolve duvida sobre a legalidade dd juramento de ium Juiz 
~e Paz, que o não prestára Jogo depois de eleito, 

1." Directoria.-Ministerio tios Negocios do Imperio. 
-Rio de Janeiro em ~; <le Ahril de 1876. 

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao oflicio de V. Ex. 
datado de 2ft, de l\larço ultimo, em que expõe a consulta 
feita pelo L o Juiz de Pnz da freguezia de Pacatuba, o qual 
deixára de jur;:nnentar-se por motivo de molestia logo 
depois de eleito, c o fizera apenas agora em Fevereiro 
do corrente anno, dt:daro a V. Ex. que não tendo sido 
motivada aquella falta por escusa do cargo, nos termos 
dos Avisos n. os Ho de ':m de Outubro de 184:6 c n.0 37 
de 8 de 1\larço de 18'1,7, foi legalmente juramentado o 
dito juiz que, por este facto, pódc intervir nos trabalhos 
cleitoraes a que se está procedendo em execução da nov,a 
Lei de eleições. 

Fica assim approvada a solução tlada por V. Ex. á 
mencionada consulta. 

Deus Guarde a V. Ex.- José Bento da Cunha e Fi
'i'll'ircdo.-Sr. Prcsilleutu tla Provinda tle Sergipe. 



DO GOVERNO. 

N. Hl7 .-IMPERIO.-EM Z) DE ABRIL DF. 187tL 

~!anda proceder immcdiatamente ao sorteio para desempatar a 
votação dos supplentes eleitos para a substituição dos mP
sarlos. 

1. • Directoria.- Ministerio dos Negocios do Impcrio. 
-lHo de Janeiro em 5 de Abril de 1876. 

Em solução do seu officio do 2 do corrente mez, em que 
Vm. expõe a duvida que suscitou-se sobre a substituição 
de um mesario que deixou de comparecer naquella data, 
visto que tendo sido igualmente votados os quatro 
supplentes eleitos, não se procedeu ao clesempate pela 
sorte no dia da eleição, como determina o art. i3 das 
Instrucções annexas ao Decreto n.o 6097 de i2 de Janeiro 
ultimo, declaro a Vm.··que cumpre proceder a essa for
malidade immediatamente a fim de que não se dê o 
arbítrio na chamada do substituto contra o pensamento 
da Lei. 

Deus Guarde a Vm.-José Bento da Cunha e Fi_quei
redo.-Sr. Presidente da (Junta parochial da freguezia 
de Irajá. · 

N. 168.-GUERRA.-EM ;} DE ABHIL DE 1876. 

Declaro que Olj impedimentos por'parcntesco, de que trata o Aviso 
de 4 de Setembro de UJ7õ, só se referem aos membros de uma 
Junta de parochia entre si, e não em relação aos da Junta revi
sora ou a redamantes. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro 
em 5 de Abril de 1876. 

Ulm. e Exm. Sr.-Tendo. V. Ex. submetlido á con
sideração deste Mioistcrio, com o seu officio n. o ri;} do 
\J de Fevereiro ultimo, a delibeTação que tomou deres
ponder ao Presidente da Camara lllunicipal da vilb de 
Can~vieiras, em solução a uma consulta dessa autoridade, 
que não podia elle servir na Junta revisora daquella 
comarca, por ter mnaeu Hlltofeito parte, na qua~ 
de Supdelegado da re,:;pecti~a Junta paroehia éeli\\~ \l~ CAM;t 
a V. Ex., par.a seu conhecimento e lws c tHrt~Vl~, · 
que não existe incompat.ihilitla!lr na hy, ~~d(• qufl 

f. ':t:-y 

'\, ; "\ \ 

~ . .:-_ [I -) [)L;-· 



;.!OG nr.r.ISÕE~ 

Rc trata, por isso qno os Avisos de i:~ de Outubro e 25 do 
Novembro do :~uno prox.imo lindo, expedidos ús Prc
Ridcnci;Js d,1s Provinei:t~ 1!8 S. Paulo e Pernambuco, 
e publicados nos Diarios Oflicines de 22 do Outubro e 
W de Novembro mt·neionados, estabelecem que os 
membros da Junta revisora, embora parentes das 
autoridades que funccionaram n<~ de parochia, ou de 
qualquer alistado reclamante, não ficam por scmelh:~nte 
facto inhihidos de fazer parte tlatJUdla .Junta, visto que 
os impedimentos por parentesco, inuicaLlos no Aviw de 
r~ lle Setembro do mrsmo anno á Presidencia do Espírito 
s~mto, só se referem aos lllembros de uma Junta entre 
si, e não em relação aos tlc outra Junta ou a recla
mantes. 

Deus Guarde a V. Ex.-Duque deCaxias.-Sr. Pre· 
sidcnte da Província da Bahia. 

N. lGri.-GUERllA.-E~t6 DE ABRIL DE l87G. 

lleelara qual o dcslino, <tue devem ter os papeis e livros conecr, 
ncntcs aos, tm!,alhos das Juntas revisoras. ' : 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro 
crn 6 de Abril de 18í6. 

Illm. cExm. St·.-Dcclaroa V. Ex., para seu conhe
cimento e em solução ao seu officio n. "506 de iO de F e· 
vcreiro proximo lindo, que os papeis c livros concer
nentes aos trabalhos da Junta revisora da comarca de 
Santo Antorrio da Patrulha, de que trata V. Ex. no dito 
ollicio, devem ser are h i vados na Camara Municipal da
tjuclla localidade, com cxecpção apenas elos que consti
tuírem autos ele reei a mn<;ões, por isso que estes, depois 
das decisões da mcsrrn Junta, tl}m de ser devolvidos ás 
Juntas ele parochia, a quem compete todo o processo do 
sorteio, nos termos ria Secção 4." elo Capitulo 8. 0 do Re· 
gu\amento 1le 27 d•) Fevereiro de U-175, c que lhes de
Vl'rá dar o destino rletrrminado no art. 87 do mesmo Re
gulamento, conforme já foi explicado no Aviso que di
rigi a V. E'{. em 2fl do dito mez de Fevereiro proximo 
findo, tratJntlo de assnmpto illtJntico. 

Deus Guarde a V. Ex..-Duque de Caxias.- Sr. Pre
Ficlentr ria Provinci0 do Rio Grande do Sul. 
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N. tiO.-GUERRA.-·E~r 7 DE ABRIL DI:: 187ü. 

Declara qual o deslino, que se deve dar ás rrlaçües do alistamento 
que tiver sido apurado para o serviço do Exercito e Armada. 

l\iinistedo dos Ncgocios da Guerra.·- Rio de Janeiro 
em 7 de Abril de i87G. 

Tendo V. S. submettido á consideração deste :Mi~ 
nisterio, com o seu officio de 30 de 1\larço ultimo, cópia 
do que lhe dirig-iu o Presidente da Juuta parochial de 
Irajá, consultanclo sobre o 1lestino que deve d:~r ás re
lações do alistamento da mesma parochia apurado 
pela Junta revisora, por isso q•1c receia que !lesap
pareçam ellas em todo ou em parte, se forem allixatlas 
na porta da matriz, como determina o art. 44 do llcgu~ 
lamento de 27 de Fevereiro do anno proximo findo, de~ 
claro a V. S., para seu conhecimen lo c a fim de fazer 
constar ãquclle Presidente, que cllc deve mandar ex·· 
trahir, pelo respectivo Escrivão, cópias authnnticas das 
allud!das relações, a fim de serem alllxadas, archivando 
os onginaes, que no tempo conveniente servirão de base 
para o processo do sorteio, nos Lermos da Secção 4." do 
Capitulo 8. o do Regulamento citado. 

Deus Guarde a V. S.- Duque de Caxias.- Sr, Pre~ 
sitlente da Junta revisora da Cdrte. 

N. i7L-DIPERI0.-EM 7 DE ABRIL DE 187ô. 

Declara que as; praças do,Corpo de nom!Jciros não devem ser 
incluídas na lista de qualificaç:1o de votantes. 

L' Dircrtoria .-l\linistcrio dos Nc.o:oeios rlo Imperio. 
-Rio de Janeiro em 7 de Abril du I871i. 

D::mllo solução á consult~ 1le quo trata o s.;u oflicio de 
2 do r:orrente mez, declaro a V. S. qun não deV!'lll ser 
ineluirlas na lista tle qua!ilicação de volanli·s as pra1.:as do 
Corpo de Bom!Jeiros, porque sendo rslt~ COL'po obrigado 
~coadjuvar a força publica quando o Governo assim· o 
JUlgue nccessario, em virtuttc do :1rt. 1." do Hegula
mento que baixou eom o Decreto n." 2~.187 de :10 dt~ Abril 
rir !860, é applir:avrl á~ rlit~s pr::r:~s ~ tlont,·in~ <.lo Aviso 



do L" de Fevereiro de UH8, tftie dt'rlarou :ti'ltarem·~r 
comprelwndidas na disposição do art. 18 n." ()da Lei n." 
:187 de 1.9 de Agosto ele 18í6, da qual é reproducção fiel 
o art. 26 § 2. • n. • 6 das Instrucções anncxas ao Decreto 
n." 6007 de 12 de Janeiro ultimo, to1los os homens alis· 
ta dos c assalarhdos para tlcsemp1~nharem ou coallju varem 
as diligencias da policia, que dependam do uso de força, 
ou tenham a denominação de pPdestrcs, ou a de guarda, 
ou outra qualquer. 

Drus Guarde a Y. S.-José Bento da Cunha e Fi
gneiredo.-Sr. Barão do Hio Doce, PresideuletlaJuuta 
parochial da Jreguczia de Santo Antonio. 

N. 172.-Il'tiPElUO.-E~l 7 DE ABRil. DI<: JH7fi. 

ll1~clam que as, .Juntas parochbtrs ileycm iniciar os sens tra
balhos. embora n:lo tenh:uu·llu~ sido prr,sentes ainda as listas 
parciaes. 

·1." Dircctoria. --lUinistcrio dos Ncgocios do Impcrio. 
- Hio de Janeiro em 7 de AIJril de 187(). 

Declaro a Vm., em resposta ao seu ofTicio sem data, 
!10n tem recebido, que, 1~m h o ri! não lenha rn sido a inda 
presentes á Junta parochial dess;J freguczi~ todas as listas 
parciaes dos cidadãos aptos para sernrn volantes, eumprt~ 
que a mesma Junta inieie immediaLtmentc seus tra
balhos com os documentos que já possui', exigindo das 
autoridades a que refere-se o art. 2!) das Instrucções dt• 
12 de Janeiro ultimo todos os escl:.~recimentos neces
sarios para o regulilr desempt~nho daquelles trabalhos, 
e continuando G reclamar a entn•g-a das listas que ainda 
faltam. 

Previno a Vm. que, como foi eommunicado ao fL" 
Juiz de Paz dessa freg·uezia rm data tle 30 do mez findo, 
ollieiei ao Dr. Chefe de Polida para providenciar a fim 
de ser cumprido pelos Inspcctores Lle quartrirão o dever 
que a Lei lhes incumbe reJa li vamente ás referidas listas. 

Deus Guarde a V m.- José Bento da Cunha e Fignei
reda.-Sr. PresiLlent,~ da .Junta p1rochial da frer.rurzi:1 
do Espírito S·mto. ' 
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N. 17:1.-ll\IPEHIO,-EM 7 IJE ABBIL IIE lH76. 

Resolve (diversas questúes sobre a organização de Junta pa~ 
I'ochial. 

i. • Ditectoria.-1\linisterio dos Negocias do lmperio. 
-Rio de Janeiro em 7 d!J Abril de 187G. 

Em officio de 4, fio corrente expõe V m. : 
i. o Que, procedendo-se á apuração das codulas para a 

eleição dos membros da Junta de qualificação e seufl 
~upplentes, reconheceu-se ter si!lo eleito para o i.'' 
daquelles cargos um cidadão não qualificado1 c em vez 
de proceder-se a novo escrutínio votando-se em um só 
nome, nos termos do art. HJ ~ 2. o das Instrueções 
annexas ao Decreto n. o 60\J7 de 12 de Janeiro ultimo1 
fez-se nova eleição geral, cujo resultado foi diverso do 
primitivo. . 

2. • Que, sendo eleitos por igual numero de votos ha 
segunda eleição os membros da Junta e seus supplcntesl 
não se procedeli, quanto a nstns ultimos, ao desemp:ltc 
pela sorte, contra a !lisposição do art. 13 das citadas 
Instrucções, motivando esta irregularidade a opposição 
que Vm. encontrou da p:~rte de dous mesarios. 

3. o. Que no dia 2, não tendo comparecido um mesatio~ 
funccionou a Junta só com tres mesàrios, visto que sus.
eitára-se questão sobre o supplente que devia ser cha-' 
mado por terem igual votação os quatro ciilaclãos eleito'! 
pata este cargo. 

4. o Que1 no dia 3, faltan!lo dous mesa rios, c achando-se 
ausentes todos OS SUpplent!:S, porque não contavam ser' 
chamados, emquanto pelo Governo não fosse resolvida 
a questão; que lhe fôra por Vm. submettida, do clescm
pate pela sorte dos mesmos supplentes, os outros doús 
mesarios presentes nomearam dous substitutos sem a 
intervenção de Vnt.; c a Junta funceionou assim consti"' 
tuida, 

Em resposta declaro a Vn1. : 
i. o Que, com qu:mto fosse irregular o facto !lEl 

proceder-se a urna segunda eleição p;eral ela Junta pelo 
motivo exposto em primeiro lugar, ficou eomtwlo sanada 
essa irregularidarle, uma vez que nessa eleição inter• 
vieram os mesmos ddadãos que haviam votado na 
primeira, sendo portanto expre~são flel (]o direito, rtuc 
lhes cabia exerrer, o resultado, rmbora diverf'.o, do ~r"' 
!.>:undo rsr:rutin i o. 

OECISiif:< TH: tS71i. ;>; 
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2." Que,osfactosreferidosem 2. 0
, 3.• e 4,."1ugar, 

com quanto irregulares, não bastam para prejudicar os 
trabalhos, porque estes apenas seJ acham iniciados e 
podem ser cffectuarlos por pessoas competentes, desde 
que, eomo já foi resolvido por Aviso dr 5 do corrente, 
Vm. proeedcr á formalidade do desempate dos sup
plcntes. 

Deus Guarde a Vm .-José Bento da Cunha v Figuei
redo.- Sr. Presidente da Junta paroehial daJreguezia 
de Irajá. 

N. 174.- AGRICULTURA, COJUMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-EM 7 DE ABRIL Dli: 1876. 

Declara não se oppór á obrigação Imposta ao~ carroceiros de 
pipas d'agua com relação aos incendios. 

N. 9.-Directoria das Obr,1s Publicas. 2.• Secção. 
- Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 7 de Abril de 
1876. 

Illm. e Exm. Sr.- Devo! \'endo a V. Ex. o offieio 
da Illma. Camara Municipal desta Córte, em que sub~ 
mette á approvação de V. Ex. o projecto de postura re
lativa á obrigação imposta aos carroceiros de pipas 
d'agua com relação aosincendiosesobreaqualdignou-sc 
V. Ex., em Aviso de 22 de Fe\'ereiro do corrente anno, 
de solicitar minha opinião, cabe-me a honra de decla
rar-lhe que este 1\Iim~terio nada tem a oppór contra a 
adopção da referida postura. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-A' S. Ex. o Sr. Conselheiro José Bento da Cunha c 
Figueiredo. 
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N. l,~í.--AGRICULTURA, COJ\OIERClO E OBHAS 
PUBLICAS.-EM 8 DE ABRIL DE 1876. 

Declara caber a matricula, ainda depois de encerrados os prazos 
Iegaes, nos casos em que o senhor é vencedor na t.• e ::!.• ins
tancia em acção intentada na fórma do art. fõ do Reg. 
n. • ~835 de i de Dezembro de !871. 

N. 2.-2.• Secção.- Dircctoria da Agricultura.-Mi
nisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas .~ltio 1le Janeiro em 8 1le Abril de i876. 

lllm. e Ex:m. Sr.- O Inspector da Thesouraria do 
Fazenda dessa Provincia, em officio de 7 de Fevereiro 
antecedente, pediu a este Jlrlinisterio, fundando-se na 
ultima parte da circular expedida a 10 de Dezembro 
do anno proximo passado, a designação de novo prazo 
a fim de matricular não só um escrnvo de D. Iria An
tonia de Oliveira, residente no município da Formiga 
como quaesquer outros que se achas,em em iguaes 
condições. 

Pondera o lnspec Lo r que aquella srnhorn, deixando 
em tempo, de dar á,'matricula~quclle escravo; inten
tou acção em t.• e 2. • instancia obtendo sentença favo
ravel; mas que o respectivo collector recusou abrir 
nova matricula, por estar já encerrada a que an !erior
rnen te se effectuarn. 

Em resposta, declaro a V. Ex. que não tem funda
mento a recusa do mencionado funccionario, porquanto, 
além de estar consignado no Aviso de 30 ele Novembro 
de 1875, expedido a essa Presidencia que depois de pas
sadas em j ulgnclo as sentençns favoraveis a senhores 
que deixaram de mntricular em tempo seus escravos, 
cleviam ser estes matriculados, obgervadas as form~lida
des dos Arts. iõ e i8 do Regulamento de H de Dezembro 
de 187i, as informações exigicbs na circular de iO de 
Dezembro do anno proximo passado tem por objecto 
habilitar o Governo a providenciar sobre a matricula de 
esc!'avos nas localidades onde por falt~ de livros ou 
agentes officiaes deixou de ser feito esse serviço dentro 
dos prazos tl:udos no Regulamento de i de Dezembro 
de 1871, cabendo aos senhores, cujos esc r a vos deixaram 
de ser matriculados por motivos divcrws dos que ficam 
expostos, o recurso estabelecido no art. Hl do citado 
Regulameu to. 

Deus Guarde a V. E'<.- 1'/wn;•t:; .Jose Coelho de Almei
da. -Sr. Prf'Si!ll'nte da Província de Minas Geraes. 
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N. 17ü.-IMPERIO.-E}l 8 DE Allll.ÍL DI~ i87(L 

Declara que não tem lugar a prorogação de prazo dentro do 
qual deve concluir os seus trabalhos a (Junta parochial.) 

i. • Directoria.- Ministcrio dos Negocias do Imperio. 
-Rio de Janeiro em 8 de Abril de 187G. 

Em resposta ao officio que me dirigiu a Junta parochial 
de!ll!a freguezia, datado de ti do corrente mcz, declaro a 
Vm., para conhecimento da mesma Junta, que, sendo 
estabelecidos pela Lei os prazos para os trabalhos relativos 
á qualificação dos votantes, não tem lugar a pro rogação, 
que solicita no referido oflicio, do prazo dentro do qual 
deve concluir os trabalhos que lho incumbe llcsem
penhar. 

Cumpre á mesma Junta empregar todo o zelo c activi• 
dadc para satisfazer no tempo legal o seu dever. 

Deus Guarde a Vm.- José Bento da Cunha e FiguP-i
redo.- Sr. Presidente da Junta parochi::~l da frcguezia 
de Santa Anna. 

N. 177.-F'AZENDA.- EM 8 de Ann.tL DE !876. 
, 

lndefere um recurso ~obrdclassillcação dél meJ:ca4oria submct
tida a despacho na Alfandcga do Rio de Janeiro. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Ja .. 
neiro em 8 de Abril de i87ô. 

Communico a V. S., pHa os fins convenientes, 
que foi indeferido pelo Tribunal do Thesouro Na
cional o recurso interpo:;to por P. S. Nicolson & 
Comp. • da decisão dessa Inspectoria de H de No
vembro ultimo, que classificou como sarcaneta, su
jeita á taxa de 900 réis por kilogramma, a merc~~ 
doria constante das amostras juntas, vinda de Sou
thampton no vapor inglez Douro e submcttida a 
despacho, pela nota n." i29!J Jc ti do di to mez, 
como baeta, sujeita á taxa de MiO réis por kilogramma. 

Deus Guarde a V. 8.-'-Barãode Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspeclor da Alfandegado Hio de Janeiro. 
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N. :178.- F AZENOA.- EM 8 Di ABRIL DE 1876. 

Indefere, por estar perempto, um recurso sobre {~Iassiticaçáo dei 
mercadoria submettida a despacho na Alfandega do Rio de 
Iaiietro. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro em 8 de Abril de 1876. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional 
o recurso interposto por Heymann e Aron da decisão 
dessa Inspectoria de 4 de Fevereiro ultimo, que classifi
cou como teei<lo de seda e lã em partes iguaes, sujeita á 
taxa do art. 738 da Tarifa, a mercadoria constante das 
amostras juntas, vinda do Ilavre no vapor franccz Bel
grana c submetlida a despacho pela nota n." 1.317 de 4 de 
Dezembro do anno passado como lapim, sujeita á taxa do 
art. 634, o mesmo Tribunal resolveu não tomar conhe
cimento do recurso por estar perempto. 

O que communieo a V. S. para seu conhecimento e 
devidos cfieitos. 

Deus Guarde a V. S.- Bariio de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. :1.79.- FAZENDA.-EM 8 DE A.DRII. DE 1876. 

Os Montes de Soccorro só podem emprestar dinheiro sobre pe
nÍJoí·cs de ÜÍJ]éetos comprehendidos no art. H6 do Regulamento 
de !8 de Abril de l87~. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro em 8 de Abril de :1.87(). 

lllm. c Exm. Sr.- Declaro a V. Ex. que não pódc 
ser concedida a autorização pedida pelo Conselho Fiscal 
da Caixa Economica e Monte de Soccorro dessa Província 
nos dous officios que acompanharam o de V. Ex., sob 
n. • :l de 3:1. de Janeiro ultimo, não só para emprestar 
dinheiro sobre penhor de di versos obj ectos constantes 
da relação apresentada pelo meo;mo Conselho, mas tam-
bem para augmentar com 200#000 annualment~~-..... , 
roimento do Porteiro e Continuo: ,/ ~ .. n\ G.Ati'-1 f).'. 

/ \\ 'Ç \ < 1\ I. 1/ ~ ,/ ç;\\ ,,.. ' 
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l. • Porque laes objcctos não estão comprehend itlos nos 
valores a que se refere o art. !16 do Regulamento an
nexo ao Decreto n. o õõ9~ de :18 dé Abril de 187~; e 2. o 

porque, emquanto não se puder equilibrar a renda com a 
despeza dos di tos cs tabeleeimentos, ou pelo menos apro
ximai-as, deve-se empregar todo o empenho em reduztr 
a ultima dellas, e não augmcntal-a. 

Deus Guarde a V. Ex.- Barii:o dfl Cotegipe.- A' S. Ex. 
o Sr. Presidente dn Província Lle l\Iato Grosso. 

N. 180.- FAZENDA.- Ell8 DE ABIUL DE l876. 

Sobre diversas duvidas propostas pela Caixa Economica e Monh 
de Soccorro da rrovincia de Minas Geraes. 

Ministerio dos Neg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 8 de Abril de :IS76. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução á consulta constante 
de seu officio de 6 de .Março proximo findo, ao qual acom
panhou por cópia o que a V. Ex. dirigiu o Presidente 
do Conselho Fiscal da Caixa Economica e Monte de Soe
corro dessa Província, em 3 do mesmo mez, declaro a 
V. Ex.; L" que os empregados desses cslahelecimentos 
devem servir cumulativamente em ambos elles, excepto 
o perito que é privativo do ultimo; 2. 0 que, na fúrma do 
disposto no art. H-i do Regulamento annexo ao Decreto 
n. o õ59~ de t.8 de Abril de 1874, emquanto a Caixa Eco
nomica não tiver renda para occorrer ás despezas rio seu 
custeio, serão estas pagas por conta dos fundos ou lucros 
do 1\lonte de Soccorro; 3. o que, se o juro rbs quantias 
emprestadas sobre penhores ainrla não é sufficicnte para 
pagamento de todas as despezas do .Monte de Soccorro, 
tem o deficit de ser supprido pelos fundos deste estabele-· 
ciment'l, de conformidade com o art. Hü do citado 
Regulamento, rcduzimlo·se a despcza com o pessoJ} a 
que fór absolutamente indispensavel. 

Deus Guarde a V. Ex.- Barão de Cotegipe.- A' S. 
Ex. o Sr. Presidente da Província de Minas G'·r:~es 
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N. l81.- JUSTIÇA.- EM 8 DI> ABRIL DE :l876. 

Pela citação feita conjunctamente a diversos interessados na 
mesma causa percebe o porteiro dos auditorias 600 rs. 

N. l. 2. • Secção.- Ministerio dos Negocios da Jus
tiça.- Rio de Janeiro em 8 de Abril de 1876. 

Illm. eiExm. Sr.-Declaro a V. Ex., em resposta ao 
officio n. o 28 de iü do mez findo, que a doutrinado A viso 
de 3Hde Outubro de 1874, na parte relativa ao art. i7!J, 
é applicavel ao art. i 76 dqregimento de) custas, e, por
tanto, não póde o porteiro dos auditor i os 1:ieréeber mais 
de 600;rs. pela citação feita conjunctamente a diversos 
interessados na mesma causa. 

Fica assimt,resolvida a consulta do Juiz do Commercio 
dess(capi tal. 

Deus Guarde a V. Ex.-Diogo Velho Cavalcanti de Al
buquerque.- Sr. Presidente da Província da B;lhia. 

N. l82.-JUSTIÇA.-EM 8 _DE ABRU" DE !876. 

Declara que nas appellaçlies cíveis, quando alguma das partes se 
defende por curador, a intervenção do Procurador da Corôa 

· não exclue a do curador á lide; e que no relatorio escripto não 
póde o juiz relator manifestar seu voto. 

2.•Secção.-Ministerio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro em 8 de Abril de 1876. 

Illm. e Exm. Sr.-Em solução ás tluvidas suscitadas 
na Relação dessa Província e constantes do officio do 
respectivo Presidente de 7 de Janeiro ultimo, declaro a 
V. Ex.: 

Que a intervenção do Procurador da Corôa nas appel
lações cíveis, quando alguma das partes se defende por 
curador nos termos do art. 19 §L o n. o 2 do Regulamento 
n. o 5618 de 2 de Maio de 1874, não exclue a nomeação 
de curador á lide. 

Que no relatorio escripto dos feitos não póde o Juiz 
relator manifestar seu voto, como é expresso no art. 43 
do Regulamento n. 0 Hi97 do 1.0 de Maio de i85õ, mandado 
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observar pelo art. 27 da Lei n." 2033 de 20 de Setembro 
de :1.871 e art. 70 do Regulamento n." 4824 de 22 de 
Novembro do mesmo anno. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti ào 
Albuquerque.-Sr. Presidente da Província de Goyaz. 

N. 183.- JUSTIÇA.- EM :lO DE ABUIL DE 1876. 

O Regimento de Custas não comprchcndc os Ajudantes dos 
Procuradores Fiscaos. 

2."Secção.-Ministcrio dos Negocios daJustiça.~ 
Rio de Janeiro em 10 de Abril de :l87(i. 

Illm, e Exm. Sr.-- Em solução á duvida suscitada 
pelo Juiz Municipal supplente do termo de Guarapary, 
e constante do olllcio dessa Presidencia de H do mez 
findo, sob n. o :1.8, declaro a V. Ex. que o Regimento de 
Custas, referindo-se aos Advogados e Procuradores judi
ciaes, não comprehende os Ajudantes dos Procuradores 
Fiscaes, cujos vencimentos c vantagens se regulam por 
legislação especial. 

Deus guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque.- Sr. Presidente da Provincia do Espirito 
Santo. 

N. :184.-AGRICULTURA, COMl\JERCIO E OBRAS 
PUBLICAS. -EM lO DE ABRIL DE i876. 

Sobre a conveniencia de ser o
1 
material d~ i_n_ce_ndio existente na 

Alfandega e Thesouro Nacional conservado por empregados 
das referidas Repartições. 

N. 45. 2." Secção.-Dircctoria das Obras Publicas. 
-~linisterio dos Negocios da Agricultura, Commcrcio e 
Obras Publicas, lHo de Janeiro em :lO de Abril de i87{i. 

Illm. e Exm. Sr.-Convindo, segundo propõe o Dire-. 
l'tor do Corpo de Bombeiros, que o material de incem\io 
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existente na Alfandega e Thesouro Nacional seja con~ 
servado por empregados das mencionadas Repartições, 
os quaes com mais facilidade poderão ser encarregados 
de sua constante vigilancia e limpeza, a fim de não ficar 
completamente inutilisado de prestar os serviços a que 
é destinado, rogo a V. Ex. se digne <le expedir as ne
cessarias providencias para que sejam llesignados os 
empregados que fiquem responsaveis, como é lle mister, 
pela guarda, limpeza e conservação do respectivo ma
terial. 

Deul:l Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al· 
meida.-A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Barão de Cote
gipe, Ministro e Secretario de Estado interino dos Ne
gocios da Fazenda. 

N. i85. - AGHICULTURA, COMl\IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM iO DE ABniL DE l87H. 

}..s autoridades policiaes que requisitarem passagens na Estrada 
de ferro D. Pedro 1!, devem declarar sempre o nome do pas
sageiro, o lugar do drslino e o lim lia viagem; e só quando o 
segredo de policia não pcrrnilta esta ultima dcclaraljão, a 
substituirão pela-a bem do serviço publico. 

N. 3. i. • Secção.- Diredoria lias Obras PulJiicas.
Ministerio dos Negocias lia Agricultura, Commerr,io e 
Obras Pub\icas.-H.io de Janeiro em 1.0 de Abril lle i87H. 

Illm. e Exm. Sr.- Examinei a parte do Subdelegado 
de Policia da Barra do Pirahy, que acompanhou o ollieio 
de V. Ex. de 2~ de Março proximo passado, a respeito da 
recusa do Agente da estação, naquelle lugar, da Estrada 
de ferro D. Pedro 11, de uma passagem de 3. • classe, 
em favor de um individuo, que dalli tinha de seguir 
para a estação do Ypiranga ; e, em resposta, chamo a 
attenção de V. Ex, para a requisição, constante da cópia. 
junta, que o Subdeleg-ado em exercício no dito lugar no 
dia Hl de Março proximo passado, dirigiu ao Agente da 
estação ; requisição que não está de accôrdo com a parte 
dada pelo mesmo Subdelegado, que naque\la está as
signado Jesuino Machado da Cunha, e nesta Jorge 
Felippe Guntoturo. 

Para que o serviço a cargo das autoridades policiaes se 
harmonise com a fiscalisação que deve haver da parte 

DECISÕES DE IR76. 2R 
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dos Ageutes de estação da Estrada de ferro D. Pedro li, 
convem que V. Ex. recommende mui to terminante
mente ás ditas autoridades que, nas requisições de 
pa,sagens que dirigirem áquelles Agentes, declarem 
sempre o nome do passageiro, o lugar a que se destina, 
e o fim da viagem; e só quando o segredo da policia 
inhiba esta ultima declaração, a substituirão pela-a bem 
do serviço publico. 

Deus Guarde a V. Ex..- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N. i8G.- FAZENDA,- EM H DE ABRIL DE i87G. 

A falta de apresentação de certitlão de idarle só póde ser supprida 
por meio de justificação dada perante o Juizo Ecclesiastico. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em i i de Abril de HÍ7G. 

O Btrão de Co,tegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional declara ao Sr. lnspector da The
souraria de Fazenda da Província das Alagóas que fica 
approvaLlo o concurso, cujos papeis acompanharam o seu 
otlicio n." 2 de 17 de Janeiro ui ti mo, e confirmada por 
titulo desta da ta a nomeação provisoria feita pela 
pr·esiuencia da mesma Província, Llo candidato Silverio 
Fernandes de Araujo Jorge Filho, para preencher a vaga 
de praticante que ex.istia na mesma Thesouraria, não só 
por ter sido classificado em primeiro lugar, como 
tambem pelas razõt>s expostas pelo Sr. Inspector no seu 
citado oflicio; ficando os demais concurrentes reservados 
para as outras vagas que forem occorrendo, devendo, 
porém, os de nomes José Joaquim Barboza Firmino, 
Manoel de Mello .Tacome Calheiros apresentar previa-

. mente as respectivas certidões de idade, ou na falta 
destas a devida jus ti li cação pelo Juizo Ecdesias ti co, na 
fórma da Ordem n. 0 40H expedida á Thesouraria de 
Fazenda do Rio Grande do l'\orte em 8 de Novembro de 
i873, por não serem sufficientes as declarações que 
apresentaram em substituição de taes certidões. 

Barão de Cotegipe. 



00 GO\'J:R:'\U. 21\) 

N. !87.-FAZENDA.-EM 11 Dli ABI\IL [)~; i87ü. 

Dá instrucções sobre o modo de se proceder ao recebimento, 
escripturação c entrega dos dinheiros de orphãos. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro 
em H de Abril de !876. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino Llo Tribunal 
do Thesouro Nacional, remette aos Srs. lnspectorcs da:-~ 
Thcsourarias de Fazenda, para seu c ou heci mcn to e de
vida execução, as inclusJs instrucções desta data, re
lativas ao recebimento, escripturação e entrega dos 
dinheiros de orphãos. 

Bar {lo de Cotegipe. 

lnst,rucçôel!l em nddit,aJnent,o ós de 12 de Maio 
de 1842, relativas ao recebhnent,o, eserlptu
ração e ent,rega dos dlnberns de orphãos. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
rm H de Abril de !876. 

Art. L o Quando as Mesas tle Rendas c Collectoria-; não 
tiverem fundos sulllcien tes para satisfazer as requisições 
tlos Juizes de Orphãos, olliciarão, na Província do 
Rio de Janeiro, á Directoria Geral de Contabilidade do 
Thesouro Nacional, e, nas outras Províncias, ás The
sourarias de Fazenda, para que façam realizar as entre
gas reclamadas. 

Art. 2. o O ofticio deverá tleclarar o nome da pessoa a 
quem tiver de ser rei to o pagamento, a da ta do empresti
mo, e a importancia do capital e a tios juros. 

Art.3. 0 Os Administradores das Mesas de Ren1!as e 
Collectores ela Província do Rio de .Janeiro communica
rão immediatamente á Directoria Geral da Tomada de 
Contas do Thesouro Nacional a expeli ição do ollieio di rí
gido á de Contabilidade, para facititar o exame que com
pete aquella Directoria, na occasião em que recolhem a 
renda arrecadada. 

Art. 4. o Logo que as Estações de arrecadação oficia· 
rem aoThesouro e Thesourarias de Fazentla,'solicitando 
o pagamento lias quantias reclamadas pelos Juizes, es
ITiptura!'ãO as mesmas CJuantias em receita, como re
messas ncehid:1s dessas Hrp 1rt.içíiPs, e .. Plll drsprza, como 
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pagamento de dcposi to ou tlc juros do emprestimo dos 
cofres de Orphãos; apresentando as requisições dos jui~ 
zes e os c a !cu los dos juros, quando recolherem a renda 
trimensalás mencionadas Repartições, para justificação 
da despeza. 

Art. ü. o A' vista dos documentos de que trata o a r ligo 
antecedente, proccder-se-ha, no Thesouro e Thesoura
rias de Fazenda, á verilicat;ão do calculo dos juros e da 
importancia docapitalrestituido, do mesmo modo que 
se pratica a respeito das en trcgas feitas pelas Esta
ções de arrccadnção, quando têm fundos para o paga
mento. 

Art. 6. o 0.;; Exactores não atlcnderão a requisições 
que não cspeciliqucm a tlata dos cmprcstimos, a impur
tancia que se quizcr retirar du eapital c Hnalment(' o 
dia em que começar e o em que terminar o vencimen
to do> juros. Além disto, nus casos de maioridade, 
casamento ou obito dos orphãos, as requisições deverão 
declarar as datas desses aeonteeimentos, para calcular
se o juro sómente até o dia anterior. 

Barão de Cotegipe. 

N. 188.-JUSTIÇA. -El\1 U DE ABRIL DE 1871i. 
I , 

O,imbstituto do Promotor Publico deve residir na sédedacomarca. 

2.• Secção.- Ministcrio dos Neg-ocios da Justiça.
Rio de Janeiro em H de Abril de 1876. 

Illm. c Exm. Sr.-Tendo consultado o Adjunto do 
Promotor Publico no termo do Conde se, no caso de 
achar-se em serviço ger,l[ da Promotoria, por falta ou 
impedimento do etTectivo, deve mudar sua residencia 
para a séde da comarca, á vista do art. 85 do Decreto n. a 

4824 de 22 de Novembro de 1871, resolveu V. Ex. 
submetter este assumpto á consideração do Governo 
Imperial. 

Em resposta, declaro que, devendo o Promotor Publico 
residir na séde da comarca, como é de lei, corre igual 
obrigação a quem o substitue. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti tle 
t1lbuqnetque.-Sr. Presidente da Província da Bahia. 

<AAA!\:f\:JVV 
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N. i89.-IJ\IPERIO. -EM :12 tm AnHIL OE 187G. 

Declara que o lugar de Professor de desenho do Internato do 
Imperial Collegio de Pedro II, deve ser provido por contracto 
visto estai' éqüiparado áos de gymnastica e musica. ' 

2.• Directoria.-Ministerio dos Negodos do Imperio. 
-Rio de Janeiro em 12 de Abril de !876. 

Em solucão do officio de 23 do mez findo declaro a 
Vm. que, 'estando equiparado o lugar de Professor de 
descn~10 desse Estabelecimento aos dos Professores de 
gymnastica e de musica, deve ser provido por contracto 
o di to lugar, e ten1lo-o requerido oCa pi tão honorario do 
Exercito Delfim da Camara, Professor de desenho pela 
Imperial Academia das Bellas Artes, I}Ue provou estar 
habilitado para exercrl-o, póLle Vrn. celebrar com o 
mesmo Capitão o devido contracto. 

Deus Guarde a Vm.-José Bento da Cunha e Figueiredo. 
-Sr. Reitor interino do Internato do Imperial Collegio 
de Pedro 11. 

N. 190.-IMPEhlO.- EM H> DE AnHIL DE !876. 

Declara que os programmas para os exames geraes de prepa• 
ratarioe não devem ser publicados sein prévia approvação do 
Governo. 
2. • Directoria.-Ministerio dos Negocios do Imperio, 

--Rio de Janeiro em :l5 de Abril de :l87{i. 

Em solução dos officios de V. S. de fO de Fevereiro f:l 
de 6 e :l7 de Março proximos findos, Manda Sua Alteza 
lmperial Regente, em Nome dd Sua Magestacle o Irnpe-
raclor, declarar a V. S. : 

L o Que1 estando comprehcndida na organização do 
programma, de que trata o art. 23 do Regulamento 
mandado observa r provisoriamcn te pela Portaria de 7 
de Dezembro de i871J,, a escolha c arlopção de livros para 
os exames, e consequentcmentc para o ensino de Jinrr ___ ------:-···· 
e sciencias, e sendo essa escolha c adopção _ a ;~1]~ CMH! 
attribuições do lnspPctor G•~r:1l e llC1 Consi' ()~"~·\{)' · ' 1 
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da inslrucção primaria e o;ecundaria, que dependem uc 
prévia approvação do Governo (Rcgulament::l n." 1.331 A 
de 17 de Fevereiro de 18M, art. 3." §!L o e art. ~.· 
par te 3. "), não pó de :.~quellc programma ser publicarlo 
no Diario Oflicial sem essa a pprovação ; 

2. o Que só se devem conüderar revogadas pelo citado 
Regulamento provisorio de 7 de Dezembro de 1.87'~ 
aquellas disposições anteriores, que lhe forem contrarias, 
o que se não dá com a do art. 6. o das lnstrucções de 30 
de Outubro de l8G9, na parte que se refere á approvação 
do programma dos exames pelo Governo; 

3. • Que, nesta conformidade, cumpre que V. S 
mande proceder com urgencia á organização do pro
gramma de que trata o citado art. 'l3 do Regulamento 
de 7 de Dezembro Je 187~, submettendo-o á approvação 
do Governo antes de ser publicado. 

Deus Guarde a V. S.--José Bento da Cunha e Figueiredo. 
-Sr. lnspector Geral interino da instrucção primaria 
c secundaria da Córle. 

N. i91.- GUEHRA -EM l7 DIC ABRIL DE 1876. 

Communica a decisão dada a diversos recursos, e manda re
metter ás Juntas parochiaes respectivas os autos dos que foram 
definitivamcn te resolvidos. 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro 
em f 7 ue Abril de 1876. 

Em resposta ao offieio que V. S. me dirigiu em data 
de 31. do mcz proximo passado, remetto a V. S. os autos 
dos oito recursos delinitivamentedeciJidos e que uastde
cisões da Junta revisora do\ alistamento desta Cõrte 
foram interpostos por Manoel Jóaquini dit Costa e Sá Ju
nior, Felippe Dias Pinto Aleixo, Francisco Ignacio de 
Oliveira, José Ferreira Ja Bocha, João Cosme dos Santos 
c Luiz Rossi Junior, aos quaes se tleu provimento, e 
bem assim por Antonio de Souza Ribeiro e Luiz Paulo 
Leal Nabuco de Arau.io, os quacs foram indeferidos; a 
fim tlc qnc pos~:lm ~er tlrvolYitlns o~ referidos autos ás 
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Juntas parochiars resprctivas, nos termos do Aviso diri
gido ao Presidente do C·~ará em 20 do mez proximo pas
sado, porquanto, competindo ás ditas Juntas parochiaes, 
nos termos da Secção 4.", Titulo 8. 0 do Regulamento de 
27 de Fevereiro de 1875, todo o processo do sorteio, lhes 
está determinado pelo art. 87 o destino que de\'em dar 
a semelhantes autos. 

Quanto aos recursos interpostos por Ft•rn~ndo Aleixo 
Pinto de Souza, João Virgilio de Souza e Manoel Antonio 
Ayres Cardoso, previno a V. S. de que, para cumpri
mento dos despachos interlocutorios que sobre os mesmos 
foram proferidos, se vai proceder ás necessarias dili
gencias por esta Secretaria de Estado. 

Deus Guarde a V. S.-Duque de Caxias.- Sr. Presi
llrntP da Junta revisora da Côrte. 

N. 1.9:.!.-JUSTIÇA.- EM i7 DE AllRIL DE !876. 

Os trabalho~ de habeas~corpus preferem aos da Junta rle 
alistaií"lei;iõ para o serviço lll i litar. 

2.• Secção.-Ministerio dos Negocias da Justiça.
Rio ele Janeiro em i 7 de Abril de 187G. 

Illm. e Exm. Sr.- Sobre consulta do Juiz de Direito 
da comarca do Chique-Chique, decidiu V. Ex. que os 
trabalhos de habeas-corpus, por sua natureza c impor
tancia, preferem aos lla Junta de alistamento para o 
serviço do Exercito c Armada. O Governo Imperial 
approva esta decisão, por ser conforme á doutrina do 
Aviso de J.9 de Outubro ultimo. O que communico a 
V. Ex. em resposta <~O officio n. o 37 de 3f do mez findo. 

Deus Guarde a V. Ex:,_: Diogo Velho Camlcanti de 
Albuquerque.-Sr. PresidPJJle ria Provincia da B~hia. 
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N. Hr:.-JIJSTI~:A.-K)t 18 hE Alitm nE f87G. 

Resolve duvidas sobre a remessa dos inqueritos policiaes ao pro
motor publico, e competencia deste para denunciar, indepen-' 
aeiife Ue determinação do juiz formador da culpa. 

2·a Seçcão.-Ministerio dos Negocias da Justiça.
llio de Janeiro, i8 de Abril de i876. 

Illm. e Exm. Sr.-Com officio n.o i1 de i6 do rnez 
findo, submettúu V. Ex. á consideração do governo 
imprrial cópia do quo dirigiu ao juiz municipal c ~!c 
orphãos do termo de Paranaguá, declarando; 

Que, segundo o art. 42 § {i." c art. 44 do regula
mento annexo ao decreto n. o 4824 de 22 de N ovcmbro 
tle i871, a remessa dos inqucritos policiaes pelos juizes 
municipaei'l á promotoria publica não induz, como con-
sequencia neccssaria, o con hccimen Lo de indícios vche"' 
mentes contra alguem, c deve ser feita, :linda quando 
estes não existam ou pareçam insufficientcs para a de
nuncia, pois que na formação da culpa se podem colhei' 
novos esclarecimentos ou provas sobre a criminali
dade; 

Que a disposição da primeira parte do citado art. 44, 
mandando verificar pela autoridade judiciaria a natu
reza dos indícios, não lixou a unica hypothese da remessa 
do inquerito, c só teve por fim esbbelecor uma cautela 
para o caso, em que se expede ordem de prisão contra o 
indiciado em crime in~t1ançavcl; 

Que, finalmente, é fóra de duvida a nttribuição do 
promotor publico para dar denuncia, independeu te dé 
determinação do juiz formador da culpa. 

O governo lmperial approva essas decisões, por serem 
conformes ás disposições em Yigôr. 

Deus guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti di! 
Albuquerque.-. Sr. Presidente da Província do Paraná, 
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N. t.91L- AGRICllLTUHA, COl\1:\IEHCJO E OBltAS 
PUBLICAS.- EM 18 DE AlliUL ])(<; i87G. 

Resolve duvidas relativas :iclassificaçrro dc)escravos. 

N. 4.-2. a Secção.- nirectoria ue Agricultura.
Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocias 1la Agricul
tura • Commercio e Ollras Publicas em 18 de Abril 
de 1876. 

Illm. c Exm. Sr.- A' Prcsi1lencia dessa provinda 
fez a junta classificadora de escravos uo munieipio da 
Campanha as seguintes consultas: 

Lo Deve a Junta classifir,ar os escravos ue que tratam 
os ns. 2 c seguintes,§ i.", art. 2.7 do Hr·gubmcnto ue 
l3 ue Novembro tlc 1872, apezar uc n;lo ter ainda o be
neficio de liberdade a provei ta do aos escravos elassifi
cados, em vista do n." l do mesmo artigo? 

2." Se alguns dos escravos pertencentes a diiTercntes 
senhores c como tacs dassiJicallos passarem por ron lraetos 
posteriores ao dominiorle um só, púde a Junta em relação 
a elles alterar a classificação jú feita e passatla em jul
gado? 

3." Se contra o esperit.o do disposto no~ 7." ai'L. 1:." 
da Lei de 28 de Sctl~miJro rir~ 1~71, Cl'leiJrarem-se r:asa
mentos entre escravos perleJl(:nn tes a di Vl:rsos senlwres, 
deve a Junta eontemplar os mesmos escravos na classe 
do n. o l, § t.. o, art. 27 do ftegulamer. to, houvrssn ou 
não da parte dos senhores intcnç'io de prejwlir~ar o di
reito de outras classes ? 

Em resposta rleclarou essa Pn•sitlPncia: que segundo 
o Aviso de 12 tle Novemhro lle Hl7:J, na classificação de 
que trata o art. 28 !lo Decreto n. o ~;l3ri lle J :1 de N ove111hro 
de 1872, deviam ser incltliclos todos os escravos Illalri
culados sem altender-se á rruotrt do funrlo rle emancip,1ç:lo 
marcada a. cada município. Isto qtlanto ao Lo quesito. 

Quanto ao 2. 0
, qun á Junta cumpria fazr:r Lorlas as al

terações, conforme as ocwrrencias havidas, pois <fliC 
neste ponto consisti:1 o sr:u trahalho nas reuniões 
::mnuaes. 

Merece a approv:1ção tlo Governo a solução daLia pela 
Presitlencia dessa Província ás duas mencionadas du
vidas. 

Quanto ao 3." quesito, porém, qnr: llcix:ou de srr rcs· 
pondido por ter sido r·onsitlrrado, r~m relaç;lo á espccie, 
omisso o Decreto de 1:1 rll~ Novembro tle ftl72, declaro :1 
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V. Ex. 11ue do ~ 7. "do art 'L." da Lei de :!H dt~ SetemiJro 
l}p 1871, que apr·nas cogitou da sepnra(ão dos conjuges e 
lilhos menores de i2 mnos do pai ou mãi, nos casos dn 
alienação ou transmissão de escravos pertencentes a di
versos senhores, nem contra a preferencia f)Ue lhes é as
segurada, a inda mesmo que anteriormente ao casamento 
tenham sillo classifiea1los como intlividuos, por
quanto as reuniões que as Justa~ r.lassifiLadoras são 
dbrigatlas a ct·lchrar :mnualmentc, tem por objeeto 
principal atlcnder á mudança das êondições dos escravo,;, 
não só em rl'lação ás elasst•s estabelecidas para a liber
tação, mas lambem quanto aos gráos de prcfercncia atl
lll ittidos mn cada dasse. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Província de 1\Iinas Gcracs. 

N. lll5. - AGHICULTUHA, COMMEHC!O E OBBAS 
PUBLICAS. - E~l 18 UE ABRIL UE 11:\70. 

R•~solve variasduvitlas rolativa!; a um ~aso tle não m:tlrirula tlc • 
esc r a \·os. 

N. 1.-2." Scrção.-Dirrctoria da Agt·icultura.
Uio de Janeiro.- Mini~terio do,; Negocio,; da Agricul
tura, Commercio c Obr;1s Pulicas, em 18 de Abril 

. tle 1H7G. 

111m. c Exm. Sr.-O Promotor Publico de Santa Anna 
de Parnahyha consultou ao antecessor de V. Ex. sobre o 
seguinte: 

1. • Como conciliar a disposição do art. 19 com a do 
art. :19 do Hcgulamento de l de Dezembro de 1871, na 
hypothcse uc ter algum senhor de c·scravos deixado de 
os dar á matricula dentro do prazo legal c pretender 
depois usar da acção ordiuaria, dcsllc que o ultimo 
artigo priva o Juiz de aceitai-a? 

2." Não autorizando a lei nenhuma matrieula depois 
dos prazos fixados, mas obtcrHio os interessados sentenea 
favoravel, póde a matricula realizar-se com multa ,;LI 
sem clla? 

:1. o E' da competencia do Promotor Publir;o reque
rer a manutent;ão da liberdade, no caso previsto JlPlo 
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dtauó ai't. i!l ou deverá o Juiz, IJ:Il'a tal fim, nomear 
Cur~Hlor especial '? 

L o Deve o Promotor Publico dar denuncia contra 
os senhores de escr:Jvos r1nando 11ilo houv,•rcm estes 
dauo á matricula os in!!,'cnuo~ nascidos de suas escravas, 
ou bastará, neste sentiuo, ulliciar ao Juiz de Orphãos? 

No caso de denuncia a quem compete apresentar os 
menoros á matricula, aos senhores das mãis ou aos 
Juizes? 

5. 0 l'rovado que a Lei de 28 de Setembro de 1871 c 
seus regulamentos não for:Im publicados por eclitaes, ou 
annunciados na villa de Santa Anna de Parnahyba, po
dem os senhores das escravas que deixaram em tempo 
de matricular os ingenuos dellas nascidos, serem rele
vados da multa imposta, de accônlo com o art. 33 do 
regulamento? 

A taes quesitos rrsponueu a Presiuencia dessa Pro
víncia do seguinte modo: 

Quanto ao i. o_ Que as disposições dos arts. 19 e 39 
do regulamento de i de Dezembro de i87i deviam ser 
harmonizadas, considerando-se como ()Xcepção á regra 
estabelecida no art. 39 o caso do art. Hl que, suppondo 
a falta involuntaria 1\a matricula de escr,tvos, propor
ciona o unico meio 1le rcmedial-a. 

Quanto ao 2."-Que, eiicctu~n,lo-sc, a titulo de emo
lumento c não de multa, o pag·amento pela matricula 
de cada escravo, segundo o art. 8. ", ~ 3.• da Lei 
n. • 204,0, a sentença favoravel que o s:~uhor· por ventura 
obtenha, na fórmadoart. i!JdoHegulamcnto n.• 4.835, 
em nada influe para eximir do semelhante pagamento a 
quem fJUCr que sej:1. 

Quanto ao ~1. o_ Que o art. t9 do Hcgulamen lo de i 
de Dezembro de 1871, comprcllcnde duas hypothcscs: 
liiJcrtacão de escraYos não matriculados e accão do sc
n hor nó intuito do rest:Jbelccer o seu dominio sobre o 
liberto. 

No primeiro caso o Juiz procede administra tivamcnte 
a respeito do Promotor ou de qualquer cida1lão, obti1la 
previamente a respectiva cr•rtidão de não ter sido o cs
cr,wo matriculado; no 2. 0 , procede o Juiz nas fôrmas 
jucliciacs de uma acção ordinaria, nomeando Curador 
~lo liberto, c podendo a nomraç:lo rcrahir no Promotor 
Publico. 

Fica, porém, entendido f]Un a falt:l das tliligencias 
expressas no primeiro caso, não inv:Jlilla o direito do 
•'sr:ravo á liberdade, pelo facto tlr 11ão ter siuo dado á 
JJ!:t!ricula no pnm lc.r_:al. 
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Quantoao 4. 0-()ue éobrigatoria a denuncia do Pro~ 
motor, dada a circumstancia consignada na ultima 
parte do primeiro per iodo do art. 33 do Regulamento 
de 1 de Dezembro, visto tratar-se alli de crime inafian
çavel (art. 74 § 1. o combina1lo com o art. iül do Co
digo de Processo Criminal). Se, não obstante a imposl~ 
ção da pena, o senhor 1las mãis dos ingenuos não os der 
á matricula, será esta feita ex-oflicio pelo Collector das 
rendas geraes á requisição do .Iuiz de Orphãos ou do 
Promotor Publico, com intimação rlo senhor elas sobre~ 
ditas mãis. 

Quantoao5. 0-Que oart. 43uol1egulamentocit:irlo 
estabelece o recurso 1le que os interessados deverão lan~ 
çar mão, no caso de terem siclo multaclos pela autoridalle 
que, pesando as razões allegaclas e provadas os a t tenderá 
como fór justo. 

O Governo Imperial approva a decisão dada pela Pre
sidencia dessa Província ás dnvillas propostas pelo Pro
motor Publico da Comarca ele Santa Anna de Parnahyba 
por estar llo mesmo acc.ôc1lo a 1lccisão com as regras 
lixadas em lei. 

O que declaro a V. Ex. para sua intelligencia c fins 
convenientes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Presidnn tP da Provim ia de 1\la to Grosso. 

N. 196.- FAZENDA. -E~! líi DE ABRIL DE i87G. 

A banha contida em haldl's ou relllas deve pagar :daxa dei 120 réis 
por kilogram•na, ·~om a tara de í!i'i ~1.. 

Ministcrio dos Nngocio~ il:l F:lZt'Hila .- n io de JJ~ 
nciro em i8 <leAbriltlt\ lR7!i. 

Tendo siuo prcs1m Ln ao Tribunal !lo Thesouro Nacional 
o recurso interposto por .los(\ Buuto Hibeiro Guimarães 
c Comp. • ua decisão dessa lnspcctoria de 12 de Ja
neiro do corrente anno, que os obrigou a pagar pelos 
baltles on celhas, contendo banha de porco dcrrcti1la 
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vinda de B:1ltimorc do vapor inglez King Arthur c 
submctti1los a despacho pela nota n.o 71í,37 de 23 de De
zembro ultimo, a taxa do art. lí,:3() da Tarifa, além dos 
direitos a que está sujeita a dita Lanha, visto terem 
esses L::ildcs valor mercantil por poderem servir para 
diversas applicaçõcs; o mesmo Tribunal resolveu dar 
provi monto ao recurso, ponruc, em vista do art. 79 da 
T:1rifa, a banha vinda em b:1rris ou coliJas sú paga a taxa 
de 120réis por kilogramma com a tara de 2'5"; •. 0 que 
communico a V. S. para seu conhecimento c fins con
v1;nicu tcs. 

Deus Guarde a V. S.~ Barêio de Cotcgipe.- Sr. Con
sellwiro Inspcclor da Alfaudega do Hio de Jancii;O. 

N. HJ].- FAZENDA.- EM :ld DE ADHIL Dt; i87G. 

Declara o imposto a que estão sujeitos os cmprczarios de 
otlicinas de recortar !iruas de aço. 

:Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro em 18 de Abril de Hl7G. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, declara aos Srs. Inspccloi·cs das 
Thcsourarias de Fazenda, para seu conltcdmcnto c Iins 
convenientes, que o cmprczario de oílicina de recortar 
limas de aço foi inscripto no lançamento do imposto 
de industrias c profissões com as taxas das tabcllas A 
~.a elasse e D 3."; devendo goz:1r de isenção do imposto 
no primeiro :mno, c pagar no segundo metade das 
taxas a que ficou sujeito, ele conformidade com o Jis
posto no art. 6. o do Hcgulamcnto de i5 de Julho de 
1876,. ~~··-cc--':'~ 

Barão ~íP~ \J~. C;\MAfl,{ 
/ ,<0 
~~-' . 

( c:~) ~-, 
<AAA:f'cf\J V'"" , \:·' J · • :. 

\~~ ~·<· 
~>- DClS D'::

1 

'~ ........ -:-_: .::_ .: . 
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N. i!J8.- FAZENJIA.·- EM 18 IIE ABHll. llE 187G. 

lllanda despachar livrrs de direi tos r: a Alfandega do Rio de h
nPiro doze caixas, contendo leite de mangabeira e oleo de hati· 
pota, não obstante a falta de apresentação do despacho feito na 
Alfandegada Província d'ondc erão procedentes. 

~Iinistcrio dos Neg·ocios da Fazenda. - 1'\.io de Ja
neiro em 18 de Abril 1lc i87G. 

Tendo si1lo presente ,10 Tri hunal do Tltesouro Na c i o na I 
o recurso interposto por Antonio Ft~rrcit·a Lima Abtloral 
da deeis~o dessa Inspectoria de 2G de Junho do anno 
passa1lo, que recusou man1lar rlespat~llar livre de direitos 
i2caixas, contendo leite de mangabeira e azeite de ha
tipotá, vindas da Província da Parahyha no v:1por nacio
nal Pará, por não h a rer sido a prrsentado o dc;;p:lcho 
feito na Alfandega daqucl1:1 provinda; o mt'smo Trilm
nal. á vista da dcclaraç:Io do Commandante do vapor, e 
reconhecendo que as rmreatloi·ias de qur be tr:1ta são 
na1~ionaes, e portanto não ~ujeitas a tlireitos, resolveu 
deferir o recurso. O que f'ommunico a V. S. para 
seu conhecimento c fins conv<~nicntcs. 
Deu~ Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr Con

selheiro Inspector da AILllltleg:J do Hio de Janeiro. 

N. 199.-IMPERIO.-EM i8 DE ABBII. DE 1876. 

Declara que não ha inconveniente em servirem na Junta pa
rochial dons irmãos e um cunhado dcllcs. 

L" Directoria.- Ministerio dos Negor:ios do lmperio. 
-Rio de Janeiro em i8 do Ahril rle :1.876. 

Illm. e Exm. Sr.-Gonmmnicou-me V. Ex. por 
officio de 7 do corrente mcz ter deelarado ao Presidente 
da Junta de qualificação da freguezia de Nova Almeida, 
em resposta á consulta que lhe fizera, que, á vista do 



231 

dispo~ lo nn A\ iso 11." :?22 de::::;: 1k Maio de lt-.60, não 
ltavia inctmvr·nicnle alg·um em ser v irem na d r ta Juula 
dous irmãos c um cunhado tlcllcs, e conseguintemcnte 
tlevia este continunr os trabalhos que resolvêra sus
penucJ' atú receber a decisão de V. Ex. 

Em resposta declaro qut~ approvo :1 solução d;~da á 
duviua proposta, c liro inteirado de ler V. Ex. mandado 
~·outinuar os tr.thalhos da referida Junta. 

Deus Guardt• a Y. Ex.- José Bento rl'l Cuohn c Fi. 
mu:iredo.-Sr. l'rcsidPntc da l'rovinci:t dn E-;piritíJ 
·santo. 

N, 2tliL-Ul:ElW.\.-Ku lU l•L .u;ntLI!l·.1~71i 

ll<'Giara qual a inh:rprclat;.t", qu•· "' dn·;; dar :'t pala\'l'a-Chef••
de que lrala o~ 2c! do arl. !J." do ll•·:~ul:uncnl<' di->•·iplinar '' 
n•spPito do eas:tntenlo dos I lllki.H''· 

Mini~It•rill dns Nngo1·ios da Gucrra-Hiode Jant•irü t'lll 
I!J de AIJriltlc HH(i. 

1llm. c Exm. Sr.--Tcmlo V. Ex., em 2dc 1\lal't;o pro
ximo passatlo, trazitlo ao ronht~cimento deste l\[iuislt'l'io 
que o Commamlantt) das Armas da Província do Hio 
Gr:ITidc llo Sul romultára a V. Ex. em oflicio 11." :.169 
do H:i de Fevereiro Dnlerior, sobre a verdadeira inler
pretaf:ão tla palavra- Cllcfe- lle quo trata o .~ ::!~~ do 
art. fi" do Jhwulamento disciplin;~r a respeito dos casa
mentos dos Olliciaes, porquanto ;~lguns Com mandantes de 
corpos cutenuem queéclla cmpr.·gatla em relação a cllrs, 
e outro,; que se rcfert~ ao Commamlo das Armas; de
r!<Jro a V. Ex., para os fins convenientes, que sendo o 
dtefe do Oflicial o seu proprio Commandantc, ú a este 
que tem portanto o Oflicial de parlieipar previamente, 
quando se tiver de casar. 

Deus Guaruc a V. Ex.--Dnqne de Co.rias.---Sr. Aju 
dantc General. 
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Dl'lcrmina o motlo por que os Patrões tias embarcações ao ser
viro das Capitanias de Portos e os Porteiros das mesmas 
CaÍ,ilanias tlovcm ter despeza dos olljectos a seu cargo, que 
.'r perderem ou inulilisarcm. 

~."Secção.- N. !)8'L- l\Iinistcrio <los Negocias da 
1\farinha.-Rio de Janeiro, l!J de Abril de 1876. 

111m. c Exm. Sr.-Em ollicio n." 82 de Hl deüutubro 
ultimo, consultou o Capitão do Porto ues~a Província 
sobre o meio pratico de dar dcsprza aos Patrões das 
embarcações e ao Porteiro da Capitania dos objectos 
a eargo dos mesmos, que oe inulilisarem ou perderem. 

Concordando com o parecer emitlido pelo Conselho 
Naval em sua Consulta 11." 302H, de 7 do corrente, 
declaro a V. Ex., a lim de que o faça constar á referida 
Capitania: 

1.0 Que a respeito tlos inuteis deve o Capitão do 
Perto, para dar dci'pcza aos i' a lrõos chs embarcações 
dos objectos a seu cargo, proc('der pnla maneira deter
minada no Aviso n." 2:3(i7 de !) de Ou Lubro de 187tL 

2." Quanto aos ohj1'dos quu forem penlidos ou 
extraviados, deverú o C:qlil:to do Porto mandar lavrar 
termo na fúnna do Dccrél o n." fiG22 de 2 ele 1\laio de 
187~, depois de verilieatlo o facto, a lim de que possa 
Ler lug-ar a flespeza, nos .termos do mesmo Decreto. 

:3." Qne em qualijuer das duas hypotheses, cabe igual 
procedimento em relação aos oiJj ectos a cargo do 
Porteiro da Capitania ou 1le qn<>m suas vezes lizer. 

Deus Guarde a V. E'\.- Lui~ Anlonio Pereira Franco. 
--Sr. Presidente da Pro v i nc ia de 1\la to Grosso. 

N. 202.-JUSTIIJA.-EM 20 DE Alli\IL DE !87li. 

A pronuncia rrn crime lle responsalJi!idadc suspende logo o exer
cício d~s funcções pu!Jlicas • 

. 2." Secção -1\linisterio dos Ncgoeios da Justiça.
nw de Janeiro em 20 de Ahril de 187ü. 

Illm. e Ex. Sr.- Sua Alteza a Princeza Imperial 
Hcgentc, em nome do Imperador . eoJli'OI'lll;Jildo-se, por 
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immediata resolução de 12 do corrente, com o parecer 
da secção de justiça do conselho de estado, em consulta 
de 28 de Março ultimo, soLre o objecto da representação 
do juiz municipal do termo do Rio Novo, manda de
clarar que, á vista do art.1ürJ ~ 2. 0 do c.ocligo do processo 
criminal, a pronuncia em crime de re:-;ponsabilídade 
suspende logo o exercício das funcções publicas, não 
obstante o recurso para o tribunal superior e a invocada 
disposição da lei n. o 2033 tle 20 de Setembro de 187:1, 
art. 17 ~L o partt~ fln:tl, que é reslricla ús decisões dos 
juizes municipaes nos crimes communs. 

O que comrnunico a V. Ex., em resposta ao ollicio 
n. o 37ü de 2 de OutulJro do a uno passado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Dioqo Vclltu Cnvalcanti de 
A_lbuqucrque.- Sr. Prcsidcn te da Pro v in c ia de Minas 
Gcracs. 

N. 203.-MAlUNHA.-AVISO DE 20 llE AlllliL DE 1870. 

Determina que d'ora em diante sejam p:1gus por honlo os Pra
ticos que, nas entradas c sahirlas das harras, conduzirem o~> 

transportes de guerra á tlisvusi~âu do 1\linislcrio da Agri
cultura. 

N. !128.- 2.a Secção-l\Iinisterio dos Negocios da 
Marinha .-Rio de Janeiro em 20 de Abril de 1870. 

Illm. c Ex. Sr.- Com rcfcrencia ao officio n.o a;m 
uo H <lo mcz proximo preteri to, l1:1ja V. Ex. Je expedir 
ordens a fim de que tl'ora em diante scj;un pagos por 
bordo os serviços dos Praticos que nas entradas c sahidas 
das barras conduzirem os transportes de guerra á clis
posição do l\1inisterio da Agricultura, C:ommereio e 
Obras Publicas; remetlendo os respectivos Comman
dantes a competente carta á esta Secretaria de Estado 
para promover a inclemnização que por aquelle 1\Iinis
terío deve ser feita ao da 1\Iarinha. 

Deus Guarde a ~,r. Ex.-L1tiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Chefe de Esquadra Ajwbntc Ueucr;d da Armada. 

I•ECIS!lJIS llE 187(). 30 
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11 •clara que as annotaçücs a IJUC refere-se a Circular da pre
sente data devem ser feitas precedendo aulorizar,ão do Minis
tro da lllariuha. 

N. H~3.-2." Sceção.-1\linistcrio dos Ncgo<:ios d:1 
1\larinha.- Rio de Janeiro em 21 de Abril Lle 187ü. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo si1lo tlefcrillo, em virtude 
tia Imperial Hesolw:;lo de !2 do ~~orrente, tonwda sobre 
Consulta elo Com!'! !to Supr1'lllll 1\lilitar, de 27 do Hli'Z 

ultimo, o n·qut~rimeuto 1'111 que o C:lpilão-TPnt•nte FP 
lipe Firmino Hodri."ut·s C!1avc,; p••tlt~ que uuliHnlllt'slrt• 
dos Oliiciat•s da Armada ,;l'j:1 ;illlllll:IIIIJ o qtw a st•u l'l''i

pt)ito consta 1la nnlclll do dia do III'Jll'l'tor do Arst•n:il 
da Côrle, n." H2, tl1• 12 de N<~Yl'lllliro do annn proxi111o 
lindo; passo ás mãos dt• Y. Ex. rópi~ do ar! o 11llir ia I :1 

que acabo de rderir-11W, para 1111e sPja t·onvcllicnl.e
mentc transcriplo nos assel!talllUI.los tlo mcsmoC·It)ilão
T!'nenlc C lia ves. 

E visto que :!S ill';ll'llt'l}iit>s anlteX:Is ao Aviso de 21 de 
Novembro dt~ l81U c oulns em vigor, rcgulamlo a liS

cripluração do dtulo li' ro mestre, tr:1Lilll de luu v ore~ 
ou censm·as, quando tão súmente consignados rm avisos 
da Secrrl:n·ia t!e Estado ou nas ordens do dia desse 
Quartel-General c dos ,·ommanuos de força~ Jl;lvaes,. 
~L·ndo aliás igualmcn te mwcs.;ario, para ajuizar tios me
recimentos c serviços dos OJHcbes da Armada, na plu
ral idade lias commissõcs que desr•mpcnharcm, toma r em 
consideração o concrilo que dclles façam os cltdPs dos 
diversos cstahclel'imentos, rlependentt'S ua Hepartiçãoda 
l\larinha; na presente data, c de accôrrlo com as idéas 
expostas na referida Imperial Hcsolução, expcllr•Jn-sr~ 
drcularcs, llctermimndo quo st•jam remcttidas a r•st:1 
Secretaria tlc E-ltatlo rt1pias das ordens do dia ou dos 
documentos de igual Yalor, nos qua!'s public.a c manil'r·s
tamente :.tquf'!les cltdl's dirigirem a seus suhonliiJatlos, 
Officiaes da Armaria, elogios ou ct~nsuras por ados c mo
tivos de serviço; tendo esta providencia por ohjccln 
que desses novo,; c eslH'CÍ:ws dut~nmentos não se Lu.:am 
am~otações no livro mestre senão em vist;~ da autori
Lação dada pelo Ministro rla Marinha. 

Ül!UC a V. E.x.. commullit:o para sua inlelligenr:ia ,. 
t'XCCUÇãO. 

Deus (iuanle a Y. Ex. --J.ni_: Jolrmio l'rrálll FntnC!'. 
---Sr. Chd" rle E~·JIL'ldt<l :\j11tL1nlr• l;l'lli'l':d da Annad;1, 
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N. 20:.i.- MAIUNHA.- Anso nn 21nE .\BIIIL nE <J87ti. 

Amplia as instrucções ·em vigor referentes ás annolaçõcs no 
Livro Mestre dos O!Iiciaes da Armada. 

2.' Secção.-N. 1143 ,~.-Circular.-.Ministerio dos 
Negorios da Marinha. - l~io 1ln Jan<•iro, 21 de Ahril 
de 1876. 

Tendo sido reconhecida pela Cun~úlla do C 1nselho Su
premo Militar de 27 do mez ultimo, rcsolvid:1 em 12 do 
corrente, a C/'nveniencia de ampliarem-se as Instrucções 
annexas ao Ãviso de 21 de Novembro de t.84!l e outras 
em vigor, que, referindo-se ao livro mestre, autorizam 
a mrn<;ão de notas de louvor ou censura quando proce
dam tão sómenle de Avisos da Secrr~taria de E-;tado ou 
de onlr,ns uo dia do Quarlel-Gt~Hcral e do~ commando,; 
de forças navacs, entre-tanto que é igualmnntc necessa
rio, para ajuizat· dos mcrecimtmlos e serviços dos O!li
ciaes da Armada, na pluralidade <las commissões que 
desempenharem, tomar em cono:ider:1ção o conecito que 
llellcs façam os cheft•s dos diversos eslaueleciml'!ll.os, 
dependentes da Hepartição da Marinha; recommewlo a 
V. S. que, para os devidos ell'eitos, remclla á esta Se
cretaria ele Estado eüpias das ordens do dia ou dos do
cumentos de igual valor, 11os quaPs publica e mani
festamente forem por V. S. dirigidos aos seus subor
dinados. Officiaes da Armatla, elogios ou censuras por 
acto::. c motivos de ser\iço. 

Deus Guank a V. S.-Lui.; Antonio Pereira Fntni'O. 
-Sr. Ins[Jector do Arsenal Lle l\larinha ela Província 
de .•.. 

-No mesmo sentido}ás Capitanias de Portos. 

N. 203.-ll\IPERIO.- EM 21 DE ABUIL u(I8íti. 
··~"! 

Declara que o Governo n:lo púde prorogar os prazos deiloraes. 

t.• Direetoria.-l\linisterio dos l\'rgocios dolm[wrio. 
-Rio de Janeiro em 21 de Abril de H)j(i. 

Não compelindo ao Govemo lDLIWrial prorog;1r os 
prazos lixados H:n> Jnstrw·l:iiPs rcg-ulatueHLlrf's alllll'~:l" 
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ao Decreto n. o GOU7 de i2 de Janeiro ultimo, não pódo, por 
isso, deferir:~ representação neste momento recebirla, na 
qual as Juntas paroéhia<'s das frcguezias de Santa Anna, 
Santa 1\.ita, Sacramento, Gloria, S. José, Lagôa, e 
Espírito Santo solieitam, pelos motivos que expõem, a 
prorogação por iO dias do prazo em que rleviam concluir 
os trabalhos que lhes incumbe tlesempenhar em sua L a 

reunião, restando ainda aos cidadãos, que não tiverem 
sido qualificados por qu~dqtwr motivo, o recurso de que 
tratam os arts. 3ü a :.18 do Decreto supracitado. 

Deus Guanle a Vm.- José Bento da Cunha c Fi
gueiredo.- Sr. Presitlen te da Junta parochial da frc
guezia de Santa Anna. 

N. 207.- JUSTIÇA. ·-EM 22 DE ABRIL DE i87ü. 

O edital sobro concurso de o!Ilcios de justiça, logo depois de alli
xado, deve ser remctlido ao Presidente da Provincia. 

2.• Seçção.-1\Iinisterio dos Nogocios da Justiça.
Rio de Janeiro em 22 de AIJril tle i876. 

Illm. c Exm. Sr.- No o!licio constante da copia junta 
ao tlc V. Ex. de ti llo corrente, o juiz municipal do 
termo da Estancia além de mencionar os seus incom
modos de saude, como causa rla falta de remessa do edital 
sobre o concurso dos o!Ucios de 2. o tabellião e escrivão 
de orphãos, a !lega em sua justiflc;Jção a eircumsbncia de 
não lwver prno marcado para o preenchimento daquella 
formalidade. 

Não são, porém, procedentes, tacs motivos; devendo 
quanto ao segundo observar-se que pelo art. H do de
creto n." tH7 de 30 de Ar.;osto de t8M c art. 2. 0 do de
creto n. 0 46G8 deu de Janeiro de i87i, é acto continuado 
da amxação da remessa do edital á presiclencia, a fim de 
ser reproduzido na capital: 

Haja, portanto, V. Ex. de advertir ao mesmo juiz 
por semelhante falta, de que resultou a publicação do 
eu i tal na folha o!licial em o 1. o de Fevereiro ultimo, 
quando fôra amxarlo cml2 de Dezem!Jro do anno findo, c 
faltavam poucos dias para a terminação do prazo. 

Deus Guarde a V. Ex - Diogo Velho Cavalcanti áe 
Alb~tqfterque .-Sr. Presillcnte da Província de Sergipe. 

d"d'd'IJI ~ 
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N. 208.- JUSTIÇA.- EM 22 DE ABRIL DR t87G. 

Declara que foi regular a nomeação de um I!!tm.r.ete .com~!)r
cial. além dos tres existenles, e que não ha incompatibilidade 
eíitre as respectivas funcções c as de caixeiro. 

2.• Secção.- Ministcrio dos Ncgocios da Justiça.
Rio de Janeiro em 22 de Abril de f876. 

IIIIh. cExm. Sr.-Emsolução á consulta feita pelo 
Tribunal do Comrnercio dessa Província c junta ao offi
cio do respectivo Presidente do 1.0 deste mez, declaro: 

Que, á vista da 2. • parte do art. 3. o do Decreto n. o 863 
de 17 de Novembro de !851, mandado observar pelo de 
n.o 1002 de 26 de Junho de t8r:i2, podia o Conservador 
do commercio, na conformidade do art. 12 ~ 4.0 do De
creto n. o 1597 do l. o de Maio de 185!'j, nomear Inter
prete para a praça de Maceió, além rlos tres existentes; 

Que não h a incompatibilidade entre as funcções de 
caixeiro de casa commercial e as de Interprete, salvo 
quando o individuo, que as accumular, tenha de intervir 
em assumpto do seu interesse ou dos seus patrões, pois 
neste caso verifica-se um impedimento limitado. 

O que communico a V .. Ex., a fim de o fazer constar 
ao referido Tribunal. 

Deus Guarde a V. Ex .-Dio,qo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque. - Sr. Presidente da Província de Per
nambuco. 

N. 209.- IMPERIO.-EM 23 DE ABRIL DE 1876. 

Declara que as\ Juntas parochiacs I não ficam desobrigadas de 
satisfazerem o disposto no art. 3'1 do Decreto de i2 1lc Ja
neiro '·de t876 pelo motivo de, tendo expirado o prazo da L" 
reunião, não haverem completado a lista geral dos volantes. 

t. • Directoria .-1\linisterio dos Neg-ocios do lmperio. 
-Rio de Janeiro em 23 de Abril dr, 187fi. 

Em seu officio sem tla ta, hoje recebido, communi
cando-me Vm. que tendo expirado o prazo da f. • reunião 
das Juntas p~rochiacs rlc rpwlifi~ação, sem que houvesse 



~~s!'a Junla complt~I:Hlu a lista geral dos volantes Jes~a 
freguezia, consulta st~ <lr~ve tirar as tres cópias Je qne 
trata o art. 3~ das Instrncçiics regnlamcntarcs annexas 
ao Decreto n. • G097 de 12 de Janeiro ultimo. 

Em resposta cabe-me t!cdarar-lhe que, cmhora não 
honve.,se essa Junta, pelos motivos que allega, comple
tatlo a lista ger~ll dentro elo prazo legal, não fica por isso 
tlesobrigadacle satisfazer o disposto no art.. ~14 t~o De
creto citado, a lim de 1101ler ter lugar a prov1dcnc1a tios 
arts. 3ü a 38. 

Deus Guanlc a Vm.-- .Josr: Bento da Cunha c Fi
guriredo.-Sr. Presidente tla Junta parochial Ja l're
vurzia llo Espírito Santo. 

N. 2l0. -AGHICULTUllA, COMl\IERCIO E ORRAS 
PUBLICAS.- E11 2'l nE AHIIIL nE l87ti. 

Instrucr,õcs sohrr a tlirrr~~o tl:l Cart:1 Itinemri:t. 

N. tG. 2." Seccão.- Dirr•ctoria das Obras Pnblic.'ls.
Ministerio dos Nêgocios rla Agrirultura, Commercio c 
Obras Publica!'.- Rio tle Janeiro, em 24 de Abril de 
i87G. 

Foram presentes a este Ministerio os officios de Vm. 
t!c 24 de l\larço, 7 e 12 de Abril deste anno, todos rela
tivos ao serviço tla carta itineraria do Impcrio, cuja 
direccão está intcrinamenlt: con!iatla a Vm. 

AcÔmpanllaram os rcferi<los oflicios os seguintes do
cumentos: 

L" Planta da rt'~de gcode~ica, representando as opera
ções relativas á base provisoria no campo de Bomiim, 
proximo á cidade de Porto-Alegre, e á triangulação 
secundaria e pontos auxiliares para o levantamento 
topog-raphico; 

2. o Memorial geodesico c quadro demonstrativo dos 
calculos relativos á triangulação; 

3. • Planta cspccia I tias ccrcan ias tle Porto-Alegre, 
em e>:cala de t:20.000, onde está rcprc~entada a viação 
existente, r o lt'lTl'no por enrns Llc nivcl de lO metros 
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d•! allura. E' li planla é, proposta para mud.:lo J~~ carta" 
t•,.;peciat•;;qut: st: tem dt: levantar 11:1" CiiTIIIIIVizinhança,.; 
do:; centros dn viação; 

!f." Planta topogr;1phica da mesma região dn Porto 
Alegrr, na e'cala de L50.00D, conterHlo 10 minutos dt: 
gráo gcographico por lado; sendo o terreno represen
tado por um traçado tlrl rleelives, de ronformidatln com 
o modelo de cartas austríacas idenlicas, que vieram 
juntas it mesma planta; 

l'J." Planta toporrraphica da região tla cstratla rle ferro 
tlc Porto-Alegre á S. Leopoldo, composta de duas folhas 
de secção de gráo geographico ou H> minutos por lado 
nm escala de 1:100.000. 

Esta escala é igaalmenle a proposta para a propria 
rarta topographica e itineraria do Imperio, conforme já 
foi resolvido por este Ministerio; 

G." Planta de cstutlos em escala de l:IO.OO:l para ser
vir tle motil:ln aos trabalhos r:spc:eiat•s n•l:il.ivos ;\ via<;;\o 
l'utur·a do IIIIJII't'Ío, qw':r st: trate dl' t:::lra,hs, qn(:r da 
navega1;ão lluvialt~ dos canaes. 

Esta pl~nla r_~ acompanhada dos rt•::pectivos perlis
lypos; 

7. • .Mrmnrial, contendo observações solJre diversos 
artig-os das Instrucções ele H de Setembro Je tR74; 

8." Tabella modiJicativa dos vencimentos do pessoal 
l'nrarn~gado dos trabalhos Jacarta itineraria. 

Em rcsrost:ttcnho a declarar a Vm. que ficam aceitos 
os desenho.; c mais l.rabdlwsda parte ria L• regi<'io cstu
,Iada, como typos para o seguimento Lla~ operações do 
I•~Vanta men to da e a r ta i tinera ria; cumprindo, porém, 
que sr·j:un rellll'Ltidas a esta Secretaria do Estadn as 
cadernetas tlü ranq)() rdativas a todas as opt•raçiks t: 

outros docunrentos nece~sarios ao examn, quór dos tra
b:lihos geodcsicos, quér elos Lopographicos. 

Quanto ás -observações por Vm. apr!'sentadas para 
facilitar o 'crviço da carta itineraria, modifit~ando-o 
conforme a t:xpt~riencia tem rlcmonst rado, rahc-mt~ 
rcspondrr-ll1e o seguinte: 

1. o Opportunamente será de:;ignailo um anxiliar ou 
rrpres''l!Ltnle da Inspectoria das Terras Publicas e Co
lonização para outer dos proprictarios nu·aes os titulos 
de su:Js terras e fazendas, que sirvam de base ú Jisni
min3ção d:1 proprierlade na carta cadastral; 

:'!."Fica \m. autorizado a suLtlivillir nm tlistriclo~ 
:1s zonas ou n•!:;iües tlo terrilorio que a c:.nta ilineraria 
terá de c.omprehender ; 

3. o Nos lr':lllalltos da commiss:lo, a c:trgo tle Vm., 
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comprehcnde-se simplesmente a planta c trnçatlo da:> 
estradas, e outros elementos que constituem apenas 
tral.Jalhos preliminares; c em caso algum, salvo deter
minação em contrario, a f:onfecção de projcctos c estudos 
de execução ; 

4. o Só mente como medida provisoria ou em casos 
exccpcionaes, adrnittit·-sc-hão cartas, que não se liguem 
a pontos canleaes de triangulos, 

As que não se acharem neste caso, c constituírem 
cxcepção, devem ter dous pontos rardeacs pelo menos, 
determinados por observações astronornicas; 

ti. o Não podem ser admitticlos igualmente os signacs 
de madeira por V m. propostos; mas só mente halisas 
fixas e duradouras, que sirvam a todo o tempo de pontos 
carfleaes; 

6." Para não clistrahir o pessoal de Engenheiros tios 
serviços de maior imvortaneia, o convintlo activar os 
tral.Jalhos sccundarios, Hca Vm. autorizauo a eontractar 
a execução dos levantamentos topographicos com Agri
mensores de reconhecida aptilião ou mesmo com os 
Enge11heiros; p:1gnndo-lhes o serviço feito por folhas de 
secção. Não obsktnto, esse tr:~balho ser;í executado soh 
as vistas dos Engenheiros da commissão a c:~rgo Lle Vm. 
e a estes caberá não só a verificação do que fôr contr:~c
tado, como :1 execução dos trabalhos geodesicos da 
secção ou parte levantall:~. 

Fica entendido que os Agrimensores ou Engenheiros 
que contractarem o serviço topographico, não perce
berão os vencimentos c van tagt•ns concetl itlas pelas 
lnstrucções de H lle Sotemhro de 187!f; 

7. o Não estando ainda concluitlo o cstwlo, quo convem 
fazer, sobre a proposta por Vm. apresentada para pa
gar-se a gr:~tificação :~lltlicional de que trata a clausula 
u.• das Instrucções do H de Setembro pelo trabalho feito 
em cada anno e não pelo comprohensivo ele cada região; 
e bem assim sobre a fôrma de calcular esse trabalho, si 
por kilometro de estrada e rio estudados, ou si por su
perficie, opportunamente communicarci a V m. a reso
lução deste 1\linisterio sobre este ponto; 

8. 0 Não póde actualmentc ser attendill3 :1 reclam:~ção 
de Vm. e dos demais Engonhoiros austríacos empregados 
na commissão dJ referida carta, para lhes serem aug
mentados os seus vencimnntos com a diaria de trans
portes especi:1cs e dtW<H;ão de ratf~goria Llos mesmo
Engenheiros; o que entretantoscr;í tomado em consitlcs 
ração no proximo exercicio linaneeiro logo que os 
trabalho<> li\<erern maior Llescnvul"imt~uto; 
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U." Para.o preenchimento das vagas ti e Agrimen~ores, 
que se derem na commis~ão, e augmento do nu.mero 
existente, Jica Vm. autorizai! o a contraelar os que lorem 
necessarios até o numero rlc sei~, comprehendidos os 
que já se acham em serviço; 

lO. Quanto ás vagas dos E11genheiros auxiliare~, Vm. 
proporá os <tue lhes p1recerem ter as necessarias habi-
litações para preenchel-as; . 

H. Finalmente pótlr• Vm. organizar o scrvtço a seu 
cargo, a começar de Julho prox:imo panos trabalhos 
1os tres districtos da t.• região da Província de S. PeLlro 
do Hio GranLle de Sul, com tanto que nao eleve o pessoal 
além do quadro fixado para csle fim, c restrinja-se á 
despeza média mensal que sr'l'á orçada para o mesmo 
excrcicio. 

Deus Guarde a V m.- 'L'hotlw.: Jose Coelho tle Almeida. 
- Sr. Ottmar Wcinett, Engenheiro em rhde interino 
dos trabalhos ria carta iti11rraria do lrnperio. 

~. 211.- AGHICULTUlU, Cü:\L\IEHCIO E OBLL\S 
PUBLICAS.- EM 2;j ll~<.: .\nnxL oE t87n. 

lnstruc0ücs para a. in~pce\;lo do material mctallico para o servi•;o 
de abastecimento d'agua a esta cidade. e tlo ·que se destina ao 
prolong~unento das estradas tle ferro de Pt'l"!latuiJnco c Bahia.. 

N. 16. 1.• Secção.- Directoria das Obras Publicas. 
- Minislerio dos Negocies da Agricultura, Comrnercio 
e Obras Publicas.- Rio de Janeiro· em ~;) Llc Abril de 
187(). -

Este Ministerio resolveu ronliar a V m. a inspccção, 
n:t Europa, do material mctallico, contractado pelo Go-
verno para o serviço de abastecimento d'agua a esta 
capital; e bem assim do que se destina ao prolongamento 
das estradas de ferro de Pernambuco c da Bahia, e á 
consti"Ucção de outras que por ventura estiverem a C<!.f.g·~-. -. ·:--
do mesmo Govcmo, e <I ue Sf~rão posteriormentJV tl~\g\\i r,.~ M 1 p, 
nadas ; devendo o material das referidas es-tr {ld'JÍS' st'r 

1 
' 
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direc:tamente adt!Uiritlo por Vm., se assim lh'o ft!r 
exprcs~amente dett'rminarlo. 

Danrlo-llw disso conhecimento, recommendo a Vm. 
que, no desempenho desta commissão, observe as se
guintes instrucçõe:;: 

Material para o abastecime11to d'ngw:. 

O fabrico e fornecimento llrstu material, que conotará 
da natmcza c especies dott~rminadas no impresso junto, 
forilm conlractactos com o subclito iuglez A. G:1brirlli, a 
quem cabe a escolha das fabricas para as encommendas, 
e das épocas para o embarque e n~messa do mestllo ma
terial para esta Cdrtc. 

A V m., porém, compete. por si ou por agen tcs cs
peciaes da sua intcir:1 confianç<1, inspeccionar o fabrico 
J.o ferro, c designadamente as cxperiencias de resis
tencia c dimensões dos tulws e a sua coltarisaçâo, nog 
termos do contracto. 

Nesse exame ter-se-Ita em vista a especificação que 
acompanha o mesmo contr~clo, e a que rm Londres tiver 
sido entregue ao ernprez~ri•J pPlo Engenheiro Jcrnnymo 
Rodrigues de Moraes hrtlim. 

Sómente depois de ter Vm. examinac!o, por si ou ror 
seus auxiliares, o matc'rial melallic{) de qu,dqner n:1-
tureza, que se destine ao ser v iço do a hasteei ruen to d'agua, 
inclusive pontes, trilhos, ma c h i nas, e te., que tenha rn 
de ser·vir permanentc'mentr, deverá o contraclante em
barcai-o. 

Para que desta restrlcção não resalte liam no ao me~mo 
~:ontractante, por· isso fJlle aim!a depois da inspecção na 
Europa continúa a sua responsabilidade, nos termos do 
eontraeto, Vm. deverá providenciar para que se nite, 
quando fôr possível, qualquer relanlamcnto na ins-
pecção. .• 

Rejeitado o ferro por Vm. examinado, será este~ mar
cado; devendo disso dar Vm. conhecimento a este 
1\linisterio, e bem as,;im de todo aquelte que por qualquer 
circumstancia tenha escapado á sua inspecção, a fim de 
que se redobre de vigilancia, se fõr possível, nos novos 
exames a que se tiver de proceder nesta C6rte. 

Sómente depois de entregue a Vm. ou, na sua ausencia, 
á Delegado do Tbesouro em Londres, o conhecimento de 
embarque, seguro, traspasso, e te., de que falia o contracto 
junto, se ordenará o pagamento de 50 •;. do custo (.)() 
ferw embarcado pela fórma e preços estipulados no 
mesmo r.ontracto. 



Ao criterío e zelo de Vm. deixo a escolha e nmprego 
das medidas ele cautela, que por ventura não teullain 
sido previstas nas especificações. 

Com exccpção das despezas que exigirem a in,;peeção 
feita por Vm., todas as mais, de qualquer natun·za que 
sejam, t~es como expcríencias e ktspccção n:ts fal1rica!', 
tra11sporte.;, sejam estes feitos ao peso ou ;10 volumt•, 
st·guro, carga, desrarga, commissões, etc., correrão por 
conta do emprez<~rio. Se a este convier pagar os ;u_wntes 
por Ym. rseolliidds pan a insperção assídua .lo l'ahrié'o 
nas ollicinas. e assistencia elas expericncia~, po:lerá Ym., 
se julgar acertado, dispens:1r qun o material ~~·ja previa
mente inspcccionado por agentes do me,mo emprezario. 

O m:J.ferial destinado ú' c si radas dP ferro cu::st~r:í .];1 

se.~ruinle: 
I. Material fixo.- Trilhos, t3las, ravilil~" I' JHH'i':l~, 

gyradores, tanqnr•sc columnasdealimentaç:1u; [UI!Ir:~ e 
pun ti I hõrs ; tudo de ferro. 

Agulllas e seus acccssorios; cor:,çõcs idem; tudo de 
aço. 

Postes de ferro para telegr:tpho, isoladore . .;, fios e ~p('a
r·clho,;. 

Madtinas c utensílios para oflicinas complcLlS de rqn--
r~çüo. • 

11. Trem rodante.- Locomotivas mixtas e de carg-a r~ 
sohresalenle!';carros de passageiros de 1.", 2." P 

3." classe; wagões para carQ·a, gado, madeira c lastro; 
trolls ; sobresalen tes. 

Este material, quér seja adquirido directamente por 
V m. quér fornecido por con trac tos celebrados pelo Go
vr~rno, será fabricaào de accórdo com especificações mi
nuciosas e desenhos, que serão por Vm. ministrados aos 
fabricantes, se não fizerem parte dos mesmos contra c tos. 

Quando Vm. tiver de eftectuar qualquer encommenrla 
de material por parte do Estado, deverá dirigir-se aos 
fabricantes er.peciaes de mais conceito, pedindo-lhes 
propostas para o fornecimento de que se tratar; para o 
que de\·erá rcmetter-lhcs todos os elementos neces
sarios. 

Sómentc depois de um. estudo detido das condições da 
proposta de cacla um, resolverá fazer a encommenda 
áquelle qnc melhor lhe parecer attender aos interesses 
do Thrsqnro, r ;í. hoa rxrrnçiio do ohjrrto rw·ommrn
darlll. 



Pudcrú cnlrt:LtHlo prescindir dc·ste Ittcio para os caso,; 
urgentes. 

Nas especilicações true Vm. ministrar ueverá, além tio 
que o seu zelo c cxperienria aconselharem, ter muito 
t'lll vista os seguintes pontos essenciaes: 

Trilhos.- Na tu reza do ferro, que tleverú ser tla melhor 
qualidade para o fim a que se destina; peso, fórma e 
dimensões, que serão perfeitamente ajustadas ás con
dições tio desenho ministrado, salvo a tolcrancia con
cedida; precauções aconselhadas, não só durante a 
fabricação r,ara prevenir as fraudes, rumo para o bom 
exilo tias experil'ncias. 

Estas serão de trcs fórmas ti iversas: :í flexão, á rup
tura c ao esmagamen lo. 

Recepção, quér provisoria, quér tlclinitiva; marcas 
t•speciaes, que indiquem todo o ma teria! rejeitado. 

Prazo da responsahililladc do fabricante pela qunli
datle do material. 

Esse prazo deverá ser dt~ trl's ou qu:Jtro annos para 
uma parte da linha em condições definitlas, e sómcnle 
por faltas especilicatlas no contracto. 

Condições de pagamento, que deverá ter lugar, se fôr 
possível, depois da cn L rega dos trilhos; cauções, por
centagens deduzidas para a garantia, etc. 

Sempre que fór possível adquirir o trilho de ferro 
francez com especificações perfeitamente satisfactorias, 
será p1·eferivel, se o aocrescimo de dcspeza não exceder 
tle ;'i"/" do custo cJieetivo do trilho in.!:dt•z. 

Accessorios e wças dirersas, toes como chapas, carilhas, 
corações, gyradores, tanques, etc. - Peso dos objectos ; 
wndiçõcs a p1·ecncher, de accõrdo com os desenhos; 
garantias, expcriencias e mais condições que forem 
<ipplicaveis. 

Pontes metallicas.- Serão encommendadas de con f o r
midade com os projectos c prcscripções, que serão re
metti;los a Vm. pelos Engenheiros em chete de cada uma 
das estradas; salvo o que a Vm. parecer digno de 
modilicação, em fn·o1· da economia no custo da obra, 
c sem prejuízo da sua segurança. 

Nas especilicações, além do que, jã estando dito, fór 
applicavel a este gcnero de construcção, Vm. attenderá 
expressamente ás condições do ferro fundido, á sua grã 
c cõr, resistcncill; as do ferro laminado, sua textura, 
maleabilidade, laminação das chapas, resistencia ã 
tracção, vigilancia na fabricação de todas as peças, c 
acccssorios, taes como parafusos, porcas, rebites; re
,·cpr:ão provboria c definitiva: garantias. 
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J.ocomotivas.- Cumpre que Vm. proceda a um c:; tudo 
minucioso dos typos de locomotivas inglczas, ameri
canas c francczas, que melhor se adaptem ú bitola de 
um metro entre trilhos. 

Se bem que, em geral, "c tenha recornmendado ele 
preferencia no lmperio a loeomotiva Baldwin, deYeri• 
Vm. estudar os typos da,; fabricas de Creusot e Fivcs
Lilles, premiados na exposição de Vienna d'Austria, ~~ 
a locomotiva-tender ingleza para h i tola estreita. 

Si dos seus estudos, c informnr,;ões seguras, entender 
que é preferi vel fazer acqnisição da loco mo ti v a ame
ricana, poderá realizar as encommcndas, dirigindo-se 
desde logo aos respectivos fabricantes, ou mesmo se
guindo para os Estados-Unidos, se fôr isto indispensavel, 
onde celebrará com as devidas cautelas os contractos 
necessarios. 

Todavia deverá adquirir algumas locomotivas inglezas 
e francezas para servirem no lrnperio ao estudo comp,t
rativo dos differcntes systemas. 

A cncommenda das locomotivas far-se-ha, como a 
do demais material, merliante contracto acompanhado 
de especificações. 

Nestas Vm. mencionará, além do que comprehenJc 
todo o material, especialmente o seguinte: 

O typo escolhido, a força de tracção, com discrimi
nação do trabalho da machina, velocidade, declives da 
linha, consumo kilometrico e carga a rebocar; con
dit;ões denominadas de estabelecimento; construcção 
do fornilho; caldeira; movimento; apparelhos de 
alimentação c de segurança, suspensão c tracção; tudo 
com a mais completa e minuciosa discriminação, com 
as devidas dimensões e natureza especificada dos diiTe
rcntes metaes. Recepção provisoria e definitiva; res
ponsabilidade especial para as rodas, eixos e molduras, 
c pela machina para um determinado percurso. 

Can·os e wagões. -Serão em geral do systema deno
minado ameriCano ; devendo-se, quanto aos de carga, 
ter muito em vista a mais vantajosa relar:ão do peso 
util para o peso bruto. 

Construir-se-hão igualmente em vista de desenhos e 
especilicações; onde se attunderá, quér ás condit;ões 
geraes de fabrico, e estabelecimento, quér a todos os 
detalhes da construcção da caixa, coberta, pintura, es
trados, suspensão e tracção, rodas, eixos, e molduras 
ou aros, freios, etc.; e bem assim á garantia ou res
ponsabilidade por um certo percur;;o. 

Celebrados llUC sejam por Vm. os contractos para 
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acquisição de~se material, oever~ immeclialamente com
municar ao Governo ;~s épocas c fórmas dos pagamentos, 
para que se providencie devirlamr'nle. 

Todo o material deverá ser seguro e rntregur no 
port;() do seu destino no Engenheiro em chefe dos tra
J;aJho~ da cstrarla dfl frrro onde tem de ser applicadn, 
ronendo todas as despezas por conta do c:rmtr:ll:tarJor 
ou fJbricante, que indieará em separado a taxa dos 
frl'te;;, a qual podPrá SPr on não inr,luid11 nas mrsm:Js 
de•pczH~. 

Os contractos e mnis documento<- que os acompa
nht;·en.J. serão ~ssignado:; em quatro vias; fic.ando uma 
em poder do fabricante, outra de Vm., a terceira na 
Drll'gacia elo Thesonro em Londrr•s, c a quarta remel
tida a este Mini5lerio. 

Deverão ser aeornpanltados dos preços correntes; os 
quaes, comprchendendo todo o ma ter i a! de cs1 raibs de 
I'Prru, serão enviados mensalmente p<êr Ym. ao mesmo 
i\1 in isterio. 

Chamo especialmente a attcnçiTo de Ym. para a ga
rantia IJUC rlevem os fabricantes ofT<!I'CI~er pela rcspon
sabilid:lde que assumem, durante um certo tempo, da 
boa qualidade e resultallo do material fornecido. A este 
respeito Vm. poderá guiar-se pelo que ordinariamente 
~c tiver cstipalarlo, entre os meslllos fabricantes e as 
princip3es companhias de estradas de ferro em .França. 

Quanto á quantidade e peso rio material, que tiver de 
ser eneommendado por Ym., 011 recclJido lie confor
midade com os contractos que o Guvcrno celebrar, será 
lixada em listas cspeciaes, qlll: lhe serão remettidas por 
e8le lUinisterio, á mediua I{Uc forem contractadas ns 
estradas; e pela mesma fórma as époeas em que esse 
material deve chegar ao seu destino. 

E' assim qtte junto Vm. encontrará desde logo as 
relaçô<·s concernentes ao material 1Jestinado ú estrada 
de ferro da Bahia, o qnal poderá ser por Vm. cncom
mewJarJo immediatamcnte depois de sua chegada it 
Europa, se em contrario não tiver ordem deste Minis
tuio. 

Sendo destinauos a Vm. vencimentos fixos pelo des
empenho desta commissão, e tendo por isso de ser re
colhida ao Thesouro a porcen lagem que os f a bricantcs 
cedem aos agentes encarregados da compra de material, 
deverá Vm. remetter a este l\linistcrio uma nota dessa 
porceutagem, a fim de regular-se a remessa de fundo:> 
ne~c~sarios ao pagamento elo que fór effectivamentc de
vido pelas rncommenrlas feitas. 
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Nesta data officio ás Legações do Imperio em Londres, 
Paris, Bruxellas e Washington, para que prestem a Vm. 
todo o auxilio de que carecer; assim como já foram 
expedidas as neeessarias ordens para que a Vm. se abone 
no Thcsouro Nacional a ajuda ele custo de 3:000$, e em 
Luurlrcs, ao cambio par, os vencimentos annuaes de 
~6:000BOOO, nos quaes não se comprehendem a~ des~ 
pez 1s de pa,ssageus que tiver Vm. de fazer na Euro{la. 
por conta da commissão, nem o pagamento de sala
rios ou gratificações a <lf.\l'ntes subalterno~ e de sua 
confiança para auxilial-o tw desempenho 11a mesma 
commissão ; d•WZ'IS de imprcssõe~, etc. 

Confiando a~m. esta commissão, este Mioisterio 
acredita, que poderá adrtuirir, para as estradas de ferro 
mencionadas, um material de excellentc qualidade, e 
QUanto á parte que fõr de exclusiva escolha e ajuste de 
Vm., por um preço que não ha sido possivel alcançar 
no pai~. 

Deus Guarde a Vm.- Thomaz Jos6Coelho da Almeida. 
--Sr. Engenheiro Herculano Velloso Ferreira Penna. 

N. ~li.- Dll'El\lO.- E~! 26 DE ABRIL DE 18i6. 

Sobre adianJcul<J dos trabalhos das Juntas paroclliaes.': 

\ .• Directori<J.-l\linistPrio dos Negocias do Imperio. 
-Rio de Janeiro era :t:6 cl~; AIJr·il Lle 1876. 

lllm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio de V. Ex. 
com data de 22 do corrente mez, declaro-lhe que bem 
resolveu V. Ex. abstendo-se de approvar o procedimento 
da Junta parochial da fregul'zia de .1\laricá, a qual adiára 
para o dia 30 deste mcz a continuação dos seus traba
lhos, por isso que, tendo elles sido já iniciados, compete 
ás autoridades constituirlas na Lei o conhecimento da 
validade dos mesmos trabalhos. 

Bens Guarde a V. Ex.- José Bento da Cunha e Fid 
gueiredo,- Sr. Presidente fia Província do lU o de .Ja
neiro. 



Declara <piai a gratinca<.;ão, qne dcw ser ahonnda. aos Profpssorrs 
do cur,;o de infantaria c ea\·allai'ia <lo Hir1 l;r:l!Hle •ln Snlno-< 
casos <le suhstilniçües. 

Ministerio uos Nügocios da Guerra.-Hio tlc .Tan;•iro 
em ':!.7 uc Abril de 187(i. 

111m. c Exm. Sr.-E:n solução ao n~qtwrimcnto, por 
V. Ex.. informado rom o ollicio n.• 823 tle 8 de 1\larco 
ultimo, em rpw o L" 'f,~nenlc Bacharr•Uosé Felix B lf
hosa de OI i v eira, Professor in Lerino d'f L" ratlcira do 
L" anno e das aulas de desenho do L" e 2." :1nnos llo 
curso de infantaria e cavallaria dt~ssa Prodncia, pede 
pagamento da gralificaçã.· a que allega ter direito por 
se achar regendo a tl ita c·ad e i r <I, declaro a V. Ex., p, r a 
seu conhecimento e go\·eruo, que quauclo se derem taes 
substituições deve ser alJOnatla aos respectivos Professo
res a gratificação de 200:\000, que tirar:'! reduzida a 
WO;)OOO, logo que cesse o seu duplo exercício. 

Deus Guarde a V. Ex.- Duqnc de Ca.rias.- Sr. Pre
si,JPnle da Provincia <lo Hio Grantle do Sul. 

Ih sol ur;:1o a n rias tlu Yitlas so!,rc n llcgiu1en to de Custas; drelara 
que os Ollidacs da Guarda :'ial'ioual, desde n posto de Capit;lo, 
podem passar proeura~;-trJ p:~r seu punho. c que o iiHiivi<lno, 
suspenso por crime tlc rcspon<abiliil:ull'. 11~1ü rsl:"i inhilJi<lo 1k 
cxrrccrosactos de Pror·uratlllr jtulicial. 

2." S·~cção .- :!\I in igterio tlos Ne,u;ocios th .lu~ tiça.
Hio tlt• J:mt•iro em 2!1 de Abril de i876. 

lllm. e E:un. Sr.- Em ollkio clt~ H) de Fevereiro 
ultimo, sob n.• 25, conununicou o antecessor de V. Ex. 
haver dado a varias uuvitlas, propostas pdo Juiz de Di
reito da comarca do Ipú., às seguintes decisões: 

:t.• Que, na conformidade do~ 3.•do Aviso n.• 6i tle 
lO de Fevereiro do anno pa~sado, a a Içada para julga
mento das contas de tutelas e capcllas se regula pela 
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importancia Llos rendimentos do anuo ou :111nos das 
mesmas contas, c não pelas dos quinhões hcreditarios ou 
Llos bens patrimoniacs; 

2. a Que não cubc emolumento pelo preparo ou pro
cesso de tacs contas, como é expresso no dito a viso § 4. •, 
não alterauo pelo Decreto n.• 590~ de 24 deALJril de 1875, 
art. 1.•, que equiparou os emolumentos dos Juizes da 
Provedoria, no julgamento das contas Llc capellas, aos 
dos Juizes de Orphãos no julgamento das de tutelas; 

3." Que pelo substabelecimento Lle procmações só 
pcrcclwm os Ta belliães o emolumento de :mo rs., taxado 
no art. 93, § 5.• do Regimento de Custas (Aviso de 13 
de Janeiro do corrente anno, § 3."); 

4.• Que pelas buscas, a requerimento de parte, nos 
livros de entrada e sallida de dinlwiro Llo cofr1~ <los or
phãos compete aos Escrhães respectivos o emolumento 
o art. 121, do citado Regimento, á vista da dispo-;ição 
do ;1 rt. f4(j § 2. •, por ser arJ uelle a c to praticado fúra do 
cartorio; 

5. • Que deve contar-se a favor da pal'te veneedora as 
custas das procurações por ella juntas aos autos, para 
ex:petlição da causn ; 

6.• Que os Oflicines da Gu:trdn Nacional, nos termos 
do art. 60 da Lei n. • 602 de 19 de Sete muro de 1850, 
gozando das mesmas honras eonceuidns aos do Exercito, 
podem fazer procuração de seu punho, desde o posto de 
Capitão, cmqunnto não perderem as patentes, aintla que 
se acllemcondemnat!os a prisão simples por crime com
mum, ou a 3uspensão por crime de respon~abilidade; 

7. a Que não pó de absoluta mente servir de Procurndot· 
judicial o intlividuo não pr·ovisionado, estando em cum
primento de penn de suspensão por crime de responsabi
lidade (Avisos n. "' 188 de 2~ de Abril de 18Gl c 2UG Je 
3 de Julho de de 1863); 

8. a Que, Hnalmenle, pelas certidões a l'ei}Uerimento 
dos Collectores das rentlns publieas, não sellllo no inte
resse da Fazendn Geral, Provincial ou 1\Iunicipal, têm os 
Escrivães direito ao emolumento do art. 12[) do Regi
mento de Custas, pois que a modifieação do § 3." ao 
disposto no§ 1.• do art. 201 do citado Regimento deve 
entendet·-se a respeito da obrigação de pagar os sala rios, 
logo depois de concluídos os netos. 

O Governo Imperial approva a{.", 2.', :_1.", ~i.", 6.' 
e 8. • das decisões mencionadas, acrescentando, qu IH lo 
á 6.", que pda Oruem do l\línisterio da Faz~·nLla 11." fO~-· ___ _ 
de 20de l\Iaio de f.8:S~ estlo osO:Iieiaes da Gu~rrur·N~, .· ;· - ·· ·,., 
cional, desde o posto de Capitão, compreMhdWo~.:n':~ · :t1·1f?' ·, 
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classe Lias pessoas, IJUe pr11lcm fazer procuração por seu 
prnprio prmho. 

Qu .nto, porém, á 4. • e 7. •, declat·o a V. Ex.: 
Que o;ó podendo o E.:;crivão pr·ocerler a blJScas nos li

vros de entrada e .:;altida dos dinlwiros dos orphãos, nas 
occ;Jsiões de a!Jertur.1 do re~pectivo cofre, acto a que 
devr~ comparecer e:c·o!Jicio como um dos c la v icularios, 
não lhe compete o emolumento do art. 12t do Regimen
to de Custas; 

Que, segunJo a doutrina do Aviso 11. • 147 de 16 uc 
Abril de 18137, expedido Pm virtnde ele 1\r,soluçJ:o lmpe
rialtle Consulta da SerçJo du Justiça do Cousetho de Es
tado, não sendo a advocacia emprego publico, póLle o 
indinuuo suspenso por crime Lle rcsponsauilidade exer
cer aquella pt·ofissão, e, portanto, os aclos de Procura
dor judicial, se estiver habilitado na fórmada lei. 

Deus Guarde a V. Ex..- Diogo Velho Cavalcanti de Al
lmquerque. -Sr. Pre~icleu te da Província rio Cear á. 

N. 2HS.- ~Al\l~llA. - EM 2!} DE ABRIL DE 1876. 

Dá providencias para que não sejam retardados nos portos na
vios que seguirem em determinada commissão. 

N. 1225.-2.• Sec:ção.-Ministerio dos Negocias da 
Marinh3 .-Rio de Janeiro, 29 de Ahril de :1876. 

Circular.- Itlm. e Exm. Sr.-Sendo conveniente para 
manter as regras de disciplina no serviço da Armada não 
retardar nos portos os navios, transportes ou de guerra, 
que seguirem em commissão, nem lhes dar destino diffe
rente do determinado nas Instrucçõesexpedidas aos respe
ctivos Commandantes, prejuclir:ando assim muitas vezes 
o exito esperado de alguma diligencia importante ; pre
vino a V. Ex., para que tenha por muito recommendado, 
que só mente nos casos de força maior a hem da segurança 
ou da ~~luhridade publica, podem ser attendidas pelos 
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Commandantes dos referidos navios <JS ord1•ns que rece
lwrt•m das Prrsiclencias, pnrquant•1 não rstâo rsle~ sujei
tos <11' que dispoem os arts. 10 P H do Derreto n.·· 30í5, de 
2':2 de .l:.neiro de :1863, com especial rclaç5u ao serviço dos 
11:stri".t1,s Navars. 

Deus Guarde a V. Ex .-L11iz Antonio Pereira I?ranco.
Sr. Prrsiclent:~ da Provinr·ia de ... 

N. 2W.- FAZENDA.- Eu 29 DE ABRIL DE 1876. 

03 Montes de Soccorro não podem ace:tar corno penhor ou 
emprestirnos apolices geracs ou munidpaes. 

Ministrrio elos Neg-ocios da Fazenda.- Rio ele Janeiro 
em 29 de AIJri! de iSi(i. 

Hlm. e Exm. Sr.- Tomando l'lll con~ideração ore
querirnento que acompanhou o o11kin de V. Ex. n. o !1, 
de iO de Fevereiro ultimo, no qual o Comeltw Fiscal da 
Caixa Economira e l\lontc d1) Soccorro deo,sa Província 
pede autorização para acPitar apolicrs geracs e mu
nicipae~ como penhor de ernprcstimos, e dispensa, ao 
menos por dous anno;;, do juro a que é sujeito o 
emprestimo de 25:000;)000 que a Tlwsumari~t de Fazenrla 
foi aulorizada para fner ao Monte de Soccorru, ca1Je-111e 
drclarar a V. Ex., para o fazer constar áquelle conselho: 
i. o que não se compadecem com a índole do estabeleei
mento de que se trata os empreslimos sobre a especie 
de penhores que deseja admiltir, pois, que os l\Ionte' de 
Soccono creados pelo Governo têm unicamente por 11m 
suhlra!Jir as classes menos favorecidas ria fortuna d:1s 
ex igencias da usura , em pre~ tando-lll es pequrnas 
sommas para acudirem sem penoso saailicio ás suas 
mais urgentes necessidades; não podendo, portanto, ser 
comprehendidos nessa regra os possuidores de apolices, 
que em geral dispõem de recursos, e 10r isso não devem 
ser confundidos com os necessitados; 2. o que não póue 
ser concedida a dispensa de pagarnPnto tle juros corres
pondenles ao emprestimo de 25:000EOOO, porq1Le o Estado 
lambem os pag:1 dos depositos que em seus cofres fazem 
as Caixas Economicas. 

A' vista do que occorre, o que o conselho deve fazer 
é rnvidar todos os seus esforços para obter a renda 



neccssaria aos cneargos dos tlous Este~beledmcnlo~, 
evitando quanto fôr possivel que se desfalque o fundo 
destinado aos cmprcstimos sobr·e penhores; c bem assim 
retluzir as despl'Zas com o pessoal c expediente às 
rest!'icLamenle indispensaveis. 

Comquanto pareça razoavel a taxa de 9% que o 
conselho declara haver arbitrado para os referitlos 
emprestimos, cump1·e toJavia observar, que elle tem 
úe propôr ao Governo a approvação dessa medida, nos 
termosdosarts. 28c 63, §IJ."do Rcgulamentod~ 18 de 
Abril de 187~; verificando nessa occasião se deve ou 
não elevar a maior algarismo, Yisto ser essa a fonte da 
renda de que dispõe para s:ttisfazer às despezas a seu 
cargo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Barão de Cotegipe. -A' S. Ex:. 
o Sr. Presidente tia Provinda lle Santa Catharina. 

N. 217.--FAZENDA.- E:'!! ~g DI•: ADRIL DE 18iü. 

As communicaçúes rei ai iva,; a nonH·a~ão tlr Olliciacs de Dcscar_ 
ga supranumcra.rios. feita J>l'la:i l'rcsitlcncias de Província, 
!levem acompanhar por eúpLt a represcnt:J•;:lo rla Alfandega e 
informa~ão tl:l Tlwsouraria de Fazentla. 

iUinístei·io dos Negocios da Fncntla.- l\io de Ja
neiro em 29 de Abrif de 18i6. 

Illm. c Exm. Sr·.- De posse do olfiLio de V. Ex.. de 
i de Fevereiro ultimo, em que me communicou a 
nomeação do Guarda da Alfmdega <le Manáos Antonio 
Ferreira Jardim para servir de Olficial de Descarga 
da mesma Repartição, cabe-me obs:;rvar a V. Ex. que, 
em presença do disposto no art. 22, ~ L •, do Regu
lamento de 19 de Setembro de 18ü0, o nomeado não 
póde ser considerado senão corno supranumerario , 
cumprindo que em casos semelhantes as respecti v a:s 
communicações venham, como é estylo, acompanhadas 
de cópia aulhentica da representação da Alfamlega, e 
informação da Thesouraria de Fazemla, para se poder 
melhor apreciar as razõe,; justifica ti r as de taes medi
das extraordinarias. 

Deus Guarde a Y. Kx: .-Burâo de Cotegipc.- A' S· 
Ex. o Sr. Pre~idente da Provincia do Amazonas. 
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N. 218.- GUEHHA.~E:u '2 DE :UAIO DE 1876. 

Declara de que data se dc\·c contar o cn~ajamrnto das praças 
tio Exacito. 

Ministerio dos Negodos da Guerra.- 1\.io de Janeiro 
em 2 de .Maio de 1876. 

A' Repartição de Ajudante General. -Seja engajado 
p;1ra servir por mais trc,; annos o soiJado do L" bata· 
I hão de infantaria João Antonio Teixeira; contando, 
porém, o engajamento do dia em que este se e!Tectuar, 
cumprindo que d'ora em diante assim se proceda em 
casos identicos, revogada para essu fim a Port:.~ria do 
1.• de Fevcrcir·o de 1875, puhlirada na ordem do dia 
11. o 1:07. 

!lu que dt' C a. rias. 

N. 2l!J.- AGHICULTUHA, Cü:IDIEL\CIO E OIJUAS 
PUBLICAS.- E~! 2 DE M.\10 DE l871i. 

Declara que devem ser classificados lodos os cscra vos matricula· 
tio;, c que os escravos menores de :12 annos, que não tiverem 
Jl:tÍ vivo c sim nüi liberta, devem ser comprcltcnditlos no 
11. 0 11 ~ 2.•, do art. 27 rio Hr~ulamcnto tle !3 de Novembro 
de 1872. 

N. J. 2.• Secção.- Directorb da Agricultura.-llli
nisterio dos Negocios tia Agricultura, Commer·cio e 
OLJras PulJiicas.-Rio de Janeiro em 2 de Maio de 1876. 

Illm. e Exm. Sr.-O Juiz Municipal do termo do 
Grão-Mogol consultou a Presiclencia dessa Província : 

l. • Onde tlevcm se~· classific<Jdos os escravos meno
res de 12 annos cujo pai lenh:.~ fallecido, sendo a mãi 
liberta'? 

2.• Póde ter lugar o arbitramento do valor tlo es
cravo antes de ser conhecida a imporlancia do fundo 
de emancipação ? 

Declarou essa Presitlencia ter respondido á 2. • con
sulta com a doutrina dos Avisos de 13 de Maio tle 187-i 
c 15 de :Maio ele i87!J, isto é, que deviam ser classili
cados torlos os escravos matriculados, guardadas :as 
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preferencias est~belecidas pl'!o art. 27 do Regulamento 
de t:J tle Novembro de 187~. 

O Governo Imperiill ar,prova a rlecisão dada por essa 
Presitlcncia ao 2. 0 quesito proposto pelo Juiz l\luni
cipal c de Orphãos do termo do Grão-!Uog-ol; e quanto 
ao primeiro declara o seg-uinte: os eseravos menores 
fie 12 annos qne não tiv,·rem p~i vivo e sim mãi 
liberta elevem ser comprehrndidos no n. oU § 2. • do 
art. 27 rlo Regulament!l que baixou com o Decreto 
n. o 513:5 ds 13 ele Novembro de 1872. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thoma:r Jose Coelho de Almei
da.-Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 

N. 2~0.-AGHICULTlllL\, COjlMEHCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E~l 2 DE ~1.\10 DE 1876. 

O Escrivão do Juiz de Paz n:lo se pódc eximir do serviço das 
Juntas classificadoras de escravos, sendo snpprida sua falta ou 
impedimento pelo citbd;lo que o re:;pedivll PrP>'identp nnme~r. 

N. ~.- 2." Sccção.-Dircr:toriJ da Agricullura.-.Mi
ni;:terio dos Neg11cios ria A.~ricultura, Commcr·1 io e 
Obr .• s Public<:s.- H.io de .L\Ileiru eru S! de ~!aio dt~ 187G. 

111m. e Exm. Sr.- A V. Ex. reprrst:nton o Juiz 
de Direito da comarca de Magt';, 'obre a ditliculdade 
de encontrar quem ~e quizessc prestar a exercer .as 
funcções de Escrivão de Paz e de Subdclegacia de Policia 
da Estrella, emqu::~nto tStivcsse a!Tecto ao primeiro dos 
sobr·etlitos cargos o serviço gratuito de classificação de 
escravos. 

Em resposta, cabe-me declarar a V. Ex., de accôrdo 
com os arts. 29 e 9fi do Regulamento de i3 de Novembro 
de 1872, que sendo gratuito e obrigatorio o trabalho 
de classificação de escravos, não póde eximir-se de 
servir na Junta classificadora o Escrivão do Juiz Je Paz, 
sendo supprida a falta ou impedimento dos Escrivães 
de Paz da freguezia em que se reunir a mesma Junta 
pelo cidadão que o respectivo Presidente nomear. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almei
da.-Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 
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N. 221.-AGRlCULTURA, COMMEHCIO E OBRAS 
PUBLlCAS.-EM :lDE MAIO DE :1876. 

Entroncamento da estrada de ferro do Rio Verde na 4.. a secçilo
da estrada de ferro de D. Pedro li, e designação dos Tres Cora_ 
Çties tio Hio Verde para o terminus daquella estrada. 

N. 18. i. a Secção.- Directoria das Obras Publicas. 
- Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio 
c O!!ras Publicas.- Rio de Janeiro em 3 de l\laio de 
1876. 

Deferindo o requerimento de V. S., datado de 20 de 
Abril proximo findo, declaro-lhe que, tendo sido aceita 
pelo Decreto n." 1)952 de 23 de Junho de 187:S, a clau
sula do contracto celebrado entre a Província de Minas 
Geraes, e V. S., referente ao entroncamento da estratla 
do Rio Verde na ~.' seccão da estrada de ferro de 
D. Pedro li, póde V. S. mandar proceder aos estudos, 
partindo do ponto da dita secção que melhor pare
cer-lhe, ficando a determinação definitiva desse ponto 
para quando o Governo Imperial tiver de resolver sobre 
a approvação dos mesmos estudos. 

E quanto á designação ela povoação dos Tres Corações 
do Rio Verde, para o terminal da mesma estrada, o 
Governo nada tem a oppór uma vez que nisto convenha 
a Presidencia da Província de Minas Geraes. 

Deus Guarde a V. S.-Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Dr. José Vieira Couto de Magalhães. 

N. 222.- JUSTIÇA.- EM 3 DE MAIO DE {876. 

Declara que os Juizes de Direito, chamados a servir na Relaçll.o, 
não carecem de licença do Presidente da Provincia para sahi
rem de suas comarcas, e que devem ser preferidos os das mais 
proximas. 

2. • Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro em 3 de l\laio de 1876. 

Illm. e Ex.m. Sr.- Dando solução ás duvidas pro
postas por V. Ex. em officio n." 9 de 23 de Março ulti
mo, declaro: 

Qur, pan sahirem das comarr:1s os Ju.ize~ dr Dirf'ito 



chamados a servir na l\ei<Jção, niio carecem de licença 
prévia do Pre:>idente da Província, ao qual, todavia, de· 
verão communicar o motivo da ausenci<l c a interrup
l:ão do exercício na prime i t·a instancia; 

Que o art. 7. • do Regulamento annexo ao Decreto 
n. • 5618 de 2 de l\laio de t8n, cstahclecendo claramcn te 
a preferencia que se deve oiJ~ervar na designação dos 
Juizes de Direito para supprirem a falta ou impetlimento 
dos memhros daquelle Tri hunal, não concede arbi trio ao 
respectivo Prrsidrnte para ch:•mar os de comarc:•s mui 
distantes, com prPtcrir;ãodos tbs mais proximas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Dioqo Velho Cavalcanti de Al· 
buquerque.- Sr. Presidente tia Província lle l\lato Grosso. 

N. 2:n.-F.\ZEND \ .-E1t :1D~<: )1\10 Di<: !871i. 

As rcpartiçücs !lc faz,•ntla n;1o tlevcm contradar fornecimentos 
COIII firmas sodaes sr111 qnr estas cxlliham os . rCS[JCctivos 
contraclos, ou, no caso til' o-; n:"ío tP-rem, sem rpw fli'OVcm a 
PXislencia da socictladr. 

Ministerio 1los Nl',g-ocio~ da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 3 tle Maio tk l87H. 

A bem da regularidade e promptidão nos pagamen
tos, que são feitos na Pagadoria do Thesouro Nacional, 
de fornecimentos contractados por esta Repartição, 
sirva-se V. S. dar as nccessarias ordens para que não 
se contracte fornecimento algum com firmas sociaes, 
sem que os respectivos associados exhibam seus con
tractos, ou, no caso de os não terem, sem que próvem a 
existencia da sociedade pelos meios facultados nos arts. 
30~ e 305 do Codigo Commercial. 

Deus Guarde a V. S.-BarliodeCotegipe.-Sr. Conse· 
lheiro Inspectorda Alfant!l'g-a do Rio de Janeiro. 
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N. 22í. - JUSTIÇA.- E 'li '~DE ~1\[0 DE i87(). 

Resolve duvidas sobre a classe dos crimes mencionados no art. 
11. 0 da Lei n. 0 60l de l8 de Setembro de 1850 c o respectivo 
processo. 

2.• Sccção.-Ministerio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro em 4 de Maio de i876. 

Illm. c Exm. Sr.- Em solução ás duvidas constan .. 
Les rio tclcgramma dessa Pt·esidencia rlc 30 do mez findo, 
declaro: 

Que os crimes mencionados no art. 2. o da Lei n. o 60i 
de i8 de Setembro de 1850 c art. ~8 rlo Regulamento 
anncxo ao Decreto n. 0 1318 do 30 dr Janeiro de t.8rJ'I, 
consideram-se pol iciacs, c subsiste contra cllr,s o proce
dimento ofllcial, que não foi abolido pelo art. W da Lei 
n." 2033 de 20 de Setembro de i871 ; 

Que o processo em taes casos é o determinado no art. 
88 do c i ta do Ucgulamcn to. 

Deus Guarde a V. Ex. -Diogo Velho Cavalcanti de Al
lmquerque.- Sr. Presidente da Província do Espírito 
Santo. 

N. 225.-FAZENDA. -EM '1 DE ~!AIO DE l87ti. 

Declara que a Condessa de Porto-Alegre nenhum direito tem á 
percepção do meio soldo de seu finado marido o Tencnte-Gc· 
neral Gonde do mesmo titulo. 

Ministcrio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 4 de Maio de i876. 

O Barão de r.otcgipe, Presitlcnte interino tlo Thesouro 
Nacional, deelara ao Sr. lnspcctor da Thcsouraria de 
Fazenda da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul 
que, á vista rio disposto na Circular n.o 199 de 22 de 
Junho de i867, regularmente decidido em s1:ssão da 
Junta, rJue nenhum direito tem a Conr\essa de Porto
Alegre á percepção do meio soldo de seu finado 
maritlo, o TenentP-General reformado do exercito, 
Conde do mesmo titulo; p0rque, além de achar-se ella 
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no gozo de uma pensão :mnual de dous contos rlc rris, o 
Decreto que lh'a concedeu niio ronlt'•m a clausula « sem 
prejuízo do meio soldo que lhe compete ,, como fôra 
mister parJ que pudesse :lCcumulal-o á referida pensão. 

T1rtrcTa de f.otc{}ipc. 

N. 226.- GUEilRA.-EM ~ nE nrAro nE 187o. 

Declar:t qn:-~cs são :-~s transgrcssõ0s, :l CJUC se refcrr, o art. 33 do 
Regulamento, approv.1tlo pelo Decreto n. o õ83~ de 8 de Março 
de l8í5, e pelas cruacs elevem responder a conselho de disci
plina os Cadetes, Inferiores e mais praças de pret. 

Ministcrio Llos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro 
em !1, de .Maio de 1876. 

lllm. e Ex.m. Sr.-Declaro a V. Ex., em rc~posta 
ao seu offido n. o 4228 de 2 do corrente, e para que o 
faça constar, em circu!:lr, aos Commantluntes rle corpos, 
que as transgressões a que se refere o art. 33 do Rcgu
lamen to approvado pelo Dccro to n. o 5881 de 8 de Março 
de l87tS, o pelas quaes dPvnm responder· a conselho de 
disciplin:~ os Cadetes, Inferiores e mais praças tle prol, 
são unic:~mentc as oiiensivas no brio e disciplina mili
tar, commettidas contra os preceitos da suborclinação, 
taes como embriaguez, falta do re.;;pfJi to a os superiores 
e outros clolictos de scmelhant3 gr:tvidacle, o não falt:~s 
leves que em nada prejwlkam o bom comportamento 
c aptidão dos mesmos C:1detc~. Inferiores c mais praças 
para o rumprimen to de Eeus deveres. 

Deus Guarde a V. Ex.-lJW)Itede Caxias.-Sr. Aju
dante General do Exerdto. 

N. 227.-GUERRA.-EM 4 DEMAIO DE i87o. 

Sobre a incompatibililladr por parentesco entre os membros da 
Junta revisora. 

1\Iinistorio dos Ne!:\'ocios da Guerra. -H.io de Janeiro 
em 4 de Maio de 1876. 

lllm. e E:un. Sr.-Em omcio n. o 2 de 3 de Janeiro ul
timo suhmcttcu V. I<:x. ú consirlrração deste Ministe-
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rio cópia do que dirigiu á Junta rcvi~ora 'a r,omarca de 
Itapt:mirim, declarando iflln o cid;t~lão qne se al"ha no 
exercício lle JJdegado tle Policia do termo, sendo cu
nhado do Presidente da Camara l\lnnicipal, est;í legal
mente impeditlo de funccionar nos trabalhos da Junta, 
c deve ser substituído por onlro suppknte, conforme o 
disposto no Aviso de 2::! de No,·embro de 18n.i, n deter
minando que a mesm:t Junt3, que não p ulcra reunir-se 
em o Lo de Janeiro, começasse seus trabalhos em L 0 de 
Fevereiro, c se esforç:1ssc por terminal-os a tempo de 
serem enviarlos á Junta de sorteio, f!UC tem de instai
lar-se em o L 0 dc Junho proximo futuro. 

Em resposta commun ieo a V. Ex. que fica a pprovada 
a sua delibernção de marcar noYo tlia para a convocação 
da Junta revisora da dita com.1rca, visto niio ter clla 
ainda podido reunir-se; sendo quP o Aviso por V. Ex. 
citado, de 22 de Novembro 1le 187:), referinLlo-se ao de 
4 rle Setembro anterior, dirigidos ambos a c~sa Presi
deneia, não estabeleceu ineompatibilidade entre cunha
dos para fnnceionarcrn crn uma Junta. 

Deus Gu~rtle a V. Ex.-TJnque de Caxias.-Sr. Pre
sidente da Província do Espírito Santo. 

N. 228. -AGRICULTURA, Cül\li\IEHCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-EM 4 JJE MAIO D" 1876. 

Manda vigorar, durante o anno cL; !876, a tabella de transporte 
de mcre~dorhts, do anno dr l.87tS. 

N. 6. L • Secção.- Diredoria !las Obras Publicas. 
-.Ministerio dos Ne~Yocios ela Agricultura, Commercio c 
Obras PuiJlicas.- llio de Janeiro em 4 de Maio de :lR76. 

Declaro a Vm., para qué o faça 1·onstar ú Companhia 
sob sua fi!'calisação, qnn continú~t a vig·orar, durante 
o eonente anno, a taiJella de transporte de merr~adorias, 
approva1la por despacho deste :Ministerio de :n de Maio 
de 187tl, visto não ter a nwsma CompanhiJ propast'J 
alteração alguma. / .--~ 

Deus Gumle a Vm.- 1'/tailut::: José Coelho de ·~s;l~ CAMA..9 
-Sr. Eng-enheiro Fiscal da Companhia Lo .lfl .a.· · 

/ "~ \ 
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N. 229.-AGRICULTUHA, Cmil\IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E~1 r~ DE MAlO nE 187G. 

Declara l{Ue ticvo ser fi' i la em primeiro lug:n· a classilicar;ão de 
- Familias- e em srgunlio a de- inrlivirluos- preferindo 
em nma e outra classe, os escravos que já houverem entrado 
com certa quota. para sua libertação, c observando-se o que 
dispõe o cap. 3. o do Regulamento lle :l3 ue Novembro em rcla
ç<1o ao peculio. 

N. 6.-2. a Secçi'ío.- Dircrtoria rla A.~ricultura.-1\Ii
nisterio dos Negocias r la A,qTicultura. Commcrcio e Obras 
Pulllicas.-Uio uc Janeiro t•m1 dt~ l\laio de J871i. 

Inm. c Exm. Sr .-0 Promotor Publico lla comarea 
de .Macahé fez á Prcsiuencia dessa l'rovincia a st·gtlinlc 
consulta: 

Dispondo a 2. • parte do n. o 2 ~ 2. • 1lo art. 27 do Rrg-u
lamento de 13 de Novembro de 1872, que na ordem da 
emancipação de famílias c inrlividuo~ seri'ío Jlrefcridos: 
1. o Os que por si ou por onlrem cntranm com certa 
quota para sua libertação, deseja a Junt:1 clas~ilicadora 
saber se, só depois de pr~rt~orridos todos os grupos de 
primeira catrgoria- Famílias--(~ qne entre os de se
gunda categoria - Imlivitluos- serão preferidos os 
que estiverem nas meol~ionadas circumstaneias, ou se 
por ventura os individuas que tiverem certa quota 
para sua libertação serão prcferillos mesmo ús famílias, 
quando os diJl'urcn fJ's grupos q LW cs tas constituem não 
estiverem em iguaes condiçõe:;;. 

A Presidcncia dessa l'rovimia rrsrondeu que devia 
ser feita em primeiro lugar a dassilicação de famílias 
e em segundo a de intliviLluo;;, conforme a ordem de 
cada um dos nnmcros L[ os ~§ 1. o c 2. o do art. 27 do 
citauo Regulamento clL' t:J de Novembro ue 1872, pre
ferindo-se n'uma e n'out.ra el:lssc os escravos que já 
houverem entrado com c e r ta quo tn. par a sua 1 i bertação, 
observando-se a e.~te respeito o fJUC dispõe o er,p. 3. o do 
Hcgulamcnto por vezes citado em relação ao pecu!io. 

O Governo Imperial appn1va a decisão dada á men
cionada consulta por es~ar a doutrina nc!la consignada 
de accôrdo com os preceitos Lla Ll'i e com os de diversos 
Avisos cxpeuidos por este Ministcrin. 

Deus GuHdc a V. fi>~.- Thomaz .José Coelho de Al
meirlo.- St·.l'rcsitleuk d:1 Pruvincia do lHo de J:mciro. 
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N. 230.- AGRICULTUHA, COJ\11\IEHCIO E OBRAS 
PUBLlCAS.- EM ti DE AL\10 DE :1.875. 

Mantla tlar conhccimcnlo á Conw~nliia Cily Improvements do 
· laudo proferido pelo Conselheiro Siuimhü, soiJrc a verdadeira 

in telligeucia da pala vra-prrtl i o. 

N. 3. Dirct~loria das Ollras PniJlicas.-2." Sccção.-
1\Iinistcrio dos Nt~goriós tla Agrir:ullnra, Commcrr.io e 
Obras Puhlicas.-Hio de .Jarwiro em:; de l\laio dn 1~/(i. 

.Junto cncontrarú V. S. o laudo proferido Pt'lo Con
selheiro João Lins Vieira Carrsa11são de Sini1111Jú na 
qurstão entre o Governo Imperial c a Companhia Hio de 
Janeiro City Improvcmr'nls so!Jre a Vf'rdadl'ira intelli
genria da palaY!'a --prctlio-empregatla no ~ <1. o da clau
sula 3. • do conlraeto approvallo pdo Dt•crcto n. o 1\)2\l de 
2G de Ahril de 18G7, para que não só llt~ conhecimento a 
referida Companhia, como lambem proceda á liquidação 
do que, em vista das relações que acompanham, fôr 
devido por parte rlo Governo; devendo ()evolver oppor
tunamcnte a este l\hnistt•rio todos os documentos que 
ora lhe são rcmetli los. 

Deus Guarde a V. S.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Enp:enheiro Fiscal do Uoverno junto á Companhia 
Cily l!llpl'OYCII1ClllS. 

2." Secção.- Dirertori::~ tbs Obras Puhlic::~s. -l\li nis
tcrio dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras 
Publicas .-llio tle J:mt'iro em 2:; Lle Ahril fle 1875. 

Illm. e Exm. Sr.- Cabe-me a honra de accusar o 
reccllimento do budo por V. Ex. proferido na questão 
t'ntrc o Governo I mpcria I c a Comp::~nh ia- Rio ele hnciro 
City lmprovements-sohre a verdadeira intelligcncia da 
expressão-prcdio-emprcgacla no~ 4. o da clausul:J 3. a 

do contracto approvado pelo Decreto n." :1.!)29 de 2G de 
Abril de J857; agradecendo a V. Ex. mais este impor
tante serviço prestado em prol dos interesses publicos. 

Deus Gu::~nlc a\'. Ex.-Thomaz José Coelho de Almeida,. 
-A' S. Ex. o Sr. Senador Conselheiro João Lins Vieira 
Cansansão de Sinirnbú. 
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Laudo. 

Por Aviso n. o ti da 2." Secção expeLI ido em 20 lle No
vembro do anno pro.'ícirno pas~;:~llo pela Secretaria de 
Estado elos Nrgocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, comrnun1cou-me S. Ex. o Sr. l\linislro da
quella Repartição ter u Governo lmpPrial aceitado a esco
lha que de mim fez a Companhia-Rio de Janeiro City 
Improvements-p:1ra nrbitro I'Xclusivo na contestação 
existente entro rlla e o mesn1o Governo sobre a verda
deira intcll igcm ia a dar-se~~ e'l pressão- pred io-cmpre
gac\a no~ ft." da clausula :L" do conlraclo approvatlo 
pelo De c reto H." HI2U tlc 2fi de Abril de 1857. 

No citado Aviso clcdaroU-Sfl lambem que ueste arbi
tramento depenue o embolso á Companhia de quantias 
por rlla rcclamarl:Js, constantes da petição e respectivos 
documentos, lfUe me furam presr~n tl's. 

}>or olllcio n." 4,;iU de 2\J do rd'erido mcz e anno, recebi 
do t'ell!'i'SI'!ltanlc nesta C(1rte da Companhia-lHo de 
Ja nci r o C ity lnqJroYPlllt'll t~-commtmi1·aç:lo de aehar-se 
intcir::do ua dispo;;iç;Jo daiJUCile Avi:.;o, oll'ercccndo-sc, 
por sua {t:.~rtr, a clar tudos os esclarecimentos que esti
vessem a seu alc:Jnce. 

Eliectiva mente em 7 de Dezembro e sob n. o Mil 
dirigiu-mo o mesmo supe1·intentlente da Companhia 
novo otficio, acomp:mliado elos seguintes rlocunwntos: 

1." Cópia lla peti~jo d:t Comp:tnliia de ':n Ut) Outubro" 
dirigida ao Governo Imperial sustcntant!o a reclamação 
IJClldentc, semlo essa cópia ar'Olllpanltath dos desenhos 
represent:1ndo os diversos typos dt:s predios r;m t{Ucst;lo, 
com indicacilo em tinta en!'arnada da nora numeracão 
de cada un{ rlellcs. • 

2." C:uta original do En0:enhciro da Companhia datar! a 
de 21 do Fcyerciro de Wi::!, bzemlo o ltisturico da 
questão. 

3. o Cópia 1lo Decreto n." l!J.W ele 26 rle Abril de 1857, 
com indicac:lo 1lo motlu como nesse eon tracto foram 
(é juizo da Companhia) indistinctamente empregados os 
tennos-habitaç:"io, prediu, r:as·1 e cdilicio. 

Parecendo-me conveniente suhmctler ao exame do 
Engenheiro fisral os desenhos que acompanharam o pri
meiro desses documentos, assim o fiz, cxigiodo tambem 
na mesma occasião uma exposição ácerca das <luvidas 
pentlcn tcs, o flue foi fwlo referido fnnccionario promp
tamentc ;;atisfQito, authcnli('ando elle com sua ruiJrica 
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os desenhos c dirigindo-me o seu rcl:Jtorio datado <lo 'i!U 
di' Dezembro. 

E pot·qu:) em um período dcs,;e rclatorio fizesse o 
Engenheiro fbcal, menç:Io de um julg·amcnto arbitral já 
llavido, resolvendo um Jos pontns da reclamação da 
Companhia, tomei a delihcr.lt;ão de dirigir-me ao chefe 
da Directoria das Obras Publicas, por onde conem estes 
ncgocios, solicitando sua intencnç:Io !lrlra me serem 
prescn tos :1s peças o!11t:iacs conctTBP!lles a esse julga
mento. 

Fui sc:n demora a ttewlido, recebendo cüpia tlo laudo 
que com data de 23 de Junho Jn 187:J, proferiu o Con
selheiro Luiz Carlos 1!e Paiva Teixeira, chamatlo por 
nomeaç5o c accôrdo das partes para tlcsempatar o.;; laudos 
Ji,;sidentt)S proferido,; dn nm latlo pelo Dr. Francisco 
Vieira Je Assis B:tt)l10, noml)ado rl'lo Governo, e de 
outro por Tlwmn Ilo11ocomLic, nomc:11lo pda Compa
nhia; julgamento esse que, para seus devidos ell'eitos, 
foi Cill Avi.,o n." H da !~." S:xção c~xpclliclo em 2:) do 
referido mez n anno pelo Miuistcrio tla Agricultura, 
Comm,•rrio c Ü!Jras l'u!Jiicas ao En·:·l'lllwiro liscal, Aviso 
de que tamilcm mo foi remdtida cópia. 

Autorizado, tanto por sugc•.esl:Io da CompanLia em sua 
petição ao Governo, como expn'ssamente por este no 
Aviso que conft•riu-mc a facnldat!e de arlJitro, para no 
desempenho d1•sta commissão cmp1·n,c;ar como auxiliar 
pcs.~oa de minha cxcl!!siva escolha~~ conliança, soccor
ri-me ao preslimo do Ellg~:nilciro Dr. João Emcsto Vi
riato de l\Ietleiros, quo úqtiella comliç:Io rcunu reeonhe
cida illustraç:Io e talentos provados. 

Acceuendo henevo\amen te ao meu ped itlo. o tlistinc to 
Engenheiro examinou attentameute os 122 prcdios con
testados e apresentou-me com data de 12 elo passado o 
seu relatorio; no tJUal não sómcnle manifesta sua opi
nião so!.J1·e cada uma das duvidas suscitadas, como dis
cute com largueza a mntl'ria Ja r.}c\amação. 

Não lles!Ltrei, portanto, em declarar que esse !ra!Jal!Jo 
serve de base ao jtllgamento que vou pronunciar, por 
me achar conformo com as ronsidcraçües ahi expen
dirlas. Antes, porém, devo ainda dizer quo, dando vista 
ao representante da Companhia do relatorio do Enge
nheiro para qut) sohre elle disses'e o que lhe p:Hecesse 
convcnieute em prol de su:1 reclamação, delle rccelJi o 
ultimo oflicio datado de 9 tlo conen te, no qual, res
pondem! o aos argumentos tlaquelte funccionario, de 
novo insiste nos que j:'t anteriormente tinham sido oiT·~
recidos em sua pctic;ão in iria!. 
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De tutlo quanto foi presente, visto c cxaminatlo, re
sulta que o ponto principal desta qu:;slão eifra-s1~ no 
quesito que assim foi formulado p~lo Aviso do .1\Iinistcrio 
da Agricullura, Commercio c Obras Publicas: «Qual a 
verdadeira intclligencia a dar-se á cxpressão-predio-, 
empregada no ~ !1." da clausula 3.• do contracto appro
vado pelo Decreto no. Hl29 de 2G de Abril de 1857 '! » 

Lentlo-sc com attcnção o termo do contracto que, em 
2J de Abril de 18f)7 fez o Governo Imperial com os 
cidadãos Joaquim Perein Vianna de Lima e João Fre
derico Hussell, para o serviço de limpeza das casas da 
cidade llo Hio tlc Janeiro, c do esgoto das ~guas tllu
viaes, contracto que foi approvatlo pelo citado IJccrcto 
no. 192!J, rcconltcccr-sc-ha que foi eile cuitladosamcnto 
elaborado, scntlo o desenvolvimento fiel do pensamento 
exarado na Lei n". 719 de 28 de Setembro de 18~i:J, que 
lhe deu origem. 

Na citada lei (3rt. 11 § 3. 0
) está dito: « Fi<:a o Go

verno autorizado par3 eontractar com João Frederico 
Russell, ou com outro qualquer, o serviço da limpeza 
das casas da cidade do Rio de Janeiro, c do esgoto das 
aguas plnvi3cs, obrigando-se o emprezario a fazer os 
trabalhos por<listrictos designados. Naquelles tliqrietos 
em que forem realizados os mesmos trabalhos podcrú o 
Governo elevar 3 clccima urhana na proporção nccessaria 
para fazer face ás despczas resultantes do contracto. )) 

Vê-se, pois, que o objecto da cmpreza no pensamento 
da lei é- cficctuar o serviço ll3 limpeza cl3s casas c 
o esgoto elas aguas pluviaes, c o meio consignado para 
a romuneraç~o deste seniço uma parte tia re!llla pro
veniente do imposto de tleeima uriJana, que por este 
motivo ficou o Governo autoriz:tdo 3 elevar ua pro
porção que fosse nccessaria. 

Sendo este o li m da emprcza, teve e !la seu natural 
desenvolvimento no Gontraclo celel.Jrado com o Governo. 

Com efieito, quando ahi se trat1 dao!Jri!.;açãoda Com
panhi3, eis o que diz a condil;ão L a : « Os em preza rios 
obrigam-se por si c seus succcssores a 1:ons truir o es
tender á sua custa n3 cidade do lHo tle Janeiro, dentro 
dos limites designados e a lé <IS tli~tanc:ias marcadas no 
plano por clles apresentado ao Governo Imperi3l, o qual, 
rubricado pelo Ollici3l-J\Iaior Lia Sct:rctari3 de Estado dos 
Negocias do Impcrio, fará parte deste ~.:ontracto, .toLlas 
as obras nrcessarias para o cslabclecimento de nm sys
tema completo de despejo c es!-[olo das lwlritaçiJcs, seme
lhante ao 3lloptado em Lcieester o outros lugares tia In
glaterra. • Isto quanto ás construcções feita~ ; c no 
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tocante ás 11Ue de novo ou posteriormt~ntc á execução do 
conlracto se tlzercm, lliz a eoltl]ii;ITo 10.": <<A construir 
JJaS ruas qut: Lle novo se ;,!Jrircm, dentro Llos limites 
marcados no plano, todas ;ts obras ncee::sarias para es~ 
goto c despejo das habitaçues IJUü ncllt·:; st~ forem ediH~ 
camlo. >> 

O modo pratico de satisfner essa tlisposição está mar~ 
cado na condição 2." do contraeto, ~cndo que por ella 
a cmprcza sü é obrigada a collucar á ~ua custa em cacla 
casa, ou St'ja tcrrca ou 1lc sobrado, e nos desta eon
strUL:ção, tanto no L" andar cumo no pavimento terreo, 
um caHO com as respectivas bacias. QuaeSt]UCr outras 
obras, além destas, serão feitas ú custa dos respectivos 
proprit'tal'ios c de accdnlo com t'ilc~, mediante uma 
tabella de preços organizada pdos enqn·ezarius c appro· 
vada pelo Gorcrno. 

Sobre este ponto não consta que se t«nllamlevantado 
duvidas; versando estas só mente sobre a parte do eon~ 
tracto em que se trata do pa~atuentoda t'tllpreza. 

E' a conuição 3." que regula este ponto. Ahi, depois 
de firmado novamente pelo ~ 1. 0 o principio de que o 
objccto da ernpreza é fawr todas as obras ueccssarias 
para despejo c esgoto das ha/Jitaçues da dtlalle do llio de 
Janeiro, csti pula-se uo § 4." o mudo do pagamento pelo 
serviço con tractado. 

Eis aqui o que dispõe este p:.tragrapho enumerando 
as obrigações Llo Governo: 

§ 4. o 4 A pagar-lhes (aos emprez:1rios) por semestre, 
nos primeiros quinze dias dos mezcs de .J;meiro c Julho, 
de todos os annos por que dmar o privtlegio, metade da 
taxa autorizaLja IWio ~ :1. 0

, p:trtc L" do art. 11 da Lei 
n." 7H) de ::!8 de Setl'llliJ!'O ilt~ u;;;~{, á razão tiO quarenta 
c dons mil réis (42,~:000) annnat•s (o Decreto 11." 28:l:i de 
:1.2 de OtllulJro de 18G1, elevou-a a sessenta lllil réis 
(GO.·~OOO) por cada um dos predios sujei tos ao imposto lla 
decima urbana em que o systcma de despejos SIJ achar 
em execucão. » 

Esta ó â base do pagamento; base que cstú uc accônlo 
com o pensamento da lei, a qual, autorizantlo o Governo 
a contractar esse serviço acrescentou:- «com tanto 
que as despezas resultantes tlo contracto recaiam súmentc 
nos proprietarios que se aproYcit<Jrem tlc tal serviço. » 
. O moclo de c1Iectuar-sc o pagaml'nto cslú no lli G. o da 

citada condição quando, impondo ao Governo a obrigação ... 
tle manJar fazer o alistamento dos predios, em~--~
systema de despejos se achar em c:-<ccução,. pcl9'rLSÍÍ~a~~M ARA 
dores da Rcccbcdoria du l\luuidpio coujunct:w1R~~rn 

DECISÕES DE 1871i. 3í (~.~~;~ ,, 
~I 
-,··1 
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o lançamento da decima urb.1na c nas épocas em que este 
se fizer, ar:resr;enta no 11eriorlo :1. o: 

« A folha para pagamrmto ~tos cmprez1rios rla taxa 
annual rle ti015000 St·ra or.!.(anisada ~emestralmente pelo 
alistamento dos prNiios fPito pelos Lançarlorcs. » . 

Daqui ó que começam as duviclas entre a Companlua c 
o Governo. 

Taes duvidas ccrtamPrtte não existiriam, se tlesdc o 
eomer;o das obras se tivesse uonwado o rrspi)divo Fiscal, 
de accôruo com o qual e me!liant'~ inl'urmações tia Recc
bPdoria encarregada da ('Obrança do imposto da decima 
a Comp:mltia prorcllnsse á execução do contracto, ou se 
por ventura a nurncraç;To d:t c.ida<l<~ se achasse organi
zarla com a dr·vida pt·ecisão, tli~ morlo que earla numero 
designasse um [ll'l'Liio <li,;tin!'to, no qual a emprcza Lle
vcssr~ l'iL~duat· o serviço. lnl't'lizllli'Bte assim não acon
t<!CCU; e d'thi rl'su\1 011 que a Comp:mhia, balda tlü meios 
de poder orientar-se na ex<·cur;ão das obras c rleixamlo
sc guiar por uma nuuwr_tç:1o incOillfllt'lJ e alg-umas 
vczPs confusa, (·.onsidcrou por v<'zes como predio dis
tinclo o que n<io era senão [>arte ou dcp<'n<ir'neia ele outro. 

Adoptando l'Str• ml'llto lo, n:io <'~de admirar 11ue na oc
casião de exigir o p.t~arH•·nto sr~ al'ltassem suas contas 
em desharmoni:1 <'um a follt:t dos lancunenlos da 1\rcebe
Lloria. Por outra parti', adopta1tdo r·sta ll.cpartição o sys
tema que llw pa1·cci:~ m:ti,; convl'nientc para a arreca
d~ç:ío do impo.sto Si'ill atli)IH1cr a outra con-;ider:tção que 
não fo,;sc a melhor enl1r:Hll.f:t da remia para o Estado, en
globou em sr•us Linç:tiiH'Ill:ts pr·r•rlios que, embora fazendo 
part<~ rle uma sú conslrur:r;'io, prl'st:un-s:) por sua divisão 
a Iins diver,;os, c por is,;o ltwsmo COJhtitncm prerlios Llis
tinctos que exige n um serviço c,;pccial de rlespejo e 
esg-oto. 

Tal ó a naturPza <la rJUC!'lão sobre a qual sou chamado 
a interpôr julgamento. 

As Lln Yi<las por ell:t suscita das en tl'l~ o Governo c a Com
panhia, ver~a111 al'Lrwlm<•ntc sobre cento vinte c Llous 
(1.22) preLlios, cujos typos [lrJtlem cla~si!lcar-se em quatro 
categorias; a sab<~r: 

1. ." Casas que, constituindo prrrlios distinctos ante
riormente a CXCCUÇâO 1\0 SCl'VIÇO L]C UCSlH'jOS, tinh:lll1 já 
sitlo transformaLlos em um sú, servindo ao mesmo fim, 
sujeitos á mesma econorHLt c pr:rtcncentes a um só pro
prtetario; mas que, por conservarem ainda a primitiva 
numeração quando elfer·tuou-se aquclle serviço, a Com
panhia considerou predios rlistinctos, e por isso exige de 
cada um taxa especial ; 
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2. • Casas que, quando foram edificadas, faziam um só 
corpo de edifi::io, tinham um só e mesmo dc:;tino e per
tenciam ao mesmo proprietario; mas lJUe, no acto de 
e!Iectuar-sc o sr'rviço do despejo, j:'t se achavam por di
versos modos divididos, StTVindo earla uma das novas 
divisões a usos diversos, com ecottonti:l distitteta c sepa
rada c numeração especial, as quaes por isso mesmo ti
veram tamllem serviço especial de ucsp~jos; 

3." Cas:ts que, sendo, tta occasião de executar-se o 
coJttraclo, distindasc separadas, pelo que tcvec:ldarlual 
serviço de despejo scp:trado, passHam depois ao Jomtnio 
de um só proprielario, o qual, para comntodidarle pro
pria, ligou-:1s por alglllll tnr•io de r~ommnnir:ar;ão in
terior; ou demoliu as r·xistr·ntes c etlilicou um só predio 
no solá por clles occupado. 

A Heccl)('doria, por r~sse facto, no seu lançamento 
contemplou o novo ('di li cio como um só pretlio para 
o pagamento da dr~ci:n:1, r'mbora o valor delln lt·nlla 
augmenlado com a reunião das oiJnls acr:resr~idas. 

lj,_" Casas que, scntlo de um só propridario e prestan
do-se ao mesmo uso e lim, posto que paguem uma ~ó de
cima, são consiLkratlas pela Companhia, como prcdios 
distinclos e sujeito cada um a taxa, em consequcnr·ia 
de terem taes casas duas frentes, cada uma para rua 
divers:t, não communicanrlo-se parte da frente em uma 
lias ruas dire•~tamentc com a outra parte lia mesma 
frente que lhe lica superior. 

São estas as quatro hypotilcscs qurJ offt~rcr~cm du
vidas, e dão causa :J que, na organização tL!s folh:ts se
mestracs para o pagamento de que trata o~ 6. 0 da con
dição :3." do contrado, tr·nlta dl'ixarlo de haver a,·cônlo 
entre a Companhia c os llist·acs do Guvcrno. 

E é para l'L!'Olvêl-as que convcill decidir o sr•p;uintc 
ponto:- o que é um predio urlJ:lno sujeito a der:ima? 

A definição é dada de um modo gPJlerico no art. 2. 0 do 
Derreto n." 152 de Hi rlc Abril de Hl~2, que diz assim: 

« São prcdios urbanos todos os situados dentro dos 
limites da cidade, ou rlc lugares notaveis cotuprehr~n
Llirlos na demareação, que possatn servir r!c habitação, 
uso c recreio, como casas, chacaras 011 qui11tacs, co
cltuiras, cavallariças, senzalas, barnr:as, tf•llll'iros, tra
piches, armazcns, Joj.1s, thr~atros, cstalagen-;, l'aliricas c 
quacsqucr outros erlificios, Sl'ja qual fôr a dcttomiuação 
e fúrmu que tenham, c as materias cmpn'gad:ts em sua 
construcção e cobertura, com t~tnlo que sejam imtuovcis, 
ou n:1o possam ser transferidos rle um para outro luaar 
sem se distruircm. ,, o 
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E' a mesma 1lcfiniçJo, súnH'lltl) mais ampliatia, que já 
tinham dado 0 Jll'erelo tle 1~{ de Outubro de 17G:!, que 
creou o impost.o da de1:ima L'ltl Portugal, c o Alvará de 
27 de Junllo 1le 1808qu,J ü transplantou par::t o Brazil. 
l\las vê-se quo tanto aqnelle como este, em vez de darem 
nm sentido lixo e lletcrmina1lo, ou uma delinição exacta 
do objccto sobre que: fizeram recahir o imposto, só tra
çaram a linha divisaria entre os preclios urbanos e rus
ticos, conservando totlavi:t indeterminado o typo da 
proprierla<le que lhe servia tle base. 

Concebe-se facilmentr' qut~ para a arrecadação do im
posto é intlispensavcl uma definição rigorosa, porque 
eonstruitla, desta ou d:.upiC!la fúrma, ca<la propriedade 
urLana -casa, etlilicio ou prcrl i o- represcn ta um valor, 
a cuja uccima o Tlwsouro tl'm direito. 

Não assim, quando uma das ,·aricdades dessa mesma 
proprietlatiP deve constituir uma uniuade ele valor lixo 
para servir de pagamento a serviço especial que é nella 
feito. 

Qual será o signal distinctivo do que se cham~ predio 
para dar á Compmltia o direito de exidr por elle ~ taxa 
de que tr:.lta o ~ 1e." da cond iç5o 3." de seu contracto? A 
fúrma da construcção? Não, porque uma rua inteira 
púde ser occup:ula por uma construcç5o, que Lenha as 
appareneias de um sú cdiílcio, c entretanto constituir 
preuios diversos servintlo cada um delles a usos tambem 
diversos. Não é, portanto, no modo de construcção que 
se ha ue achar seu signal distinctivo, mas sim nas suas 
uivisões internas, e segunclo o uso a que são destinados. 

Podcr-sc-hia, tnlvez, rrcorrcr ao systema da nume
ração e com tanto mais fundamento tJuanto, pdo § 2. 0 

rio :Jrt. 4." tlo Hegulamento qne baixou com o Decreto 
ele 16 de Abril de 1842 ordenou-se «que cada preclio terá 
um numero, que não poderá ser alterado a arbítrio do 
proprietario )), mas quem sa!Je o modo como é feito esse 
."erviço, nJo púclc acl•itar com seguranç:1 tal distinctivo. 

A lJoa fé e sinceridade com que devem ser observados 
os contra1:tos exigem que, no s:·u trabalho de lança
meu tos, a Recebedor ia não se ti Pixe preoccu par exclusi
vamente pelos in tcress1~s do fisco, mas ten!Ja t;unbem 
em :~tlenção os direitos de terceiro: e assim org:~ni
z:muo :ts folhas sernc·slral's, tlt'YtJ nos respectivos lanç:t
nwntos contemplar como prrrlios, não o corpo tlo edi
tieio, mas suas divisõt~s espnci:~rs, ar1uellas que servem a 
Jins diversos, constituem economia separada e são com
lileLunente estranhas umas das outras, pódcmlo, por
Ltu Lo, admi t li r numeração Llis lincta. 
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Adaptando estes princ1p10s como verdadeiros e f::l
zendo !l elles a ppl icaç:To aos pontos duvidosos, eu tendo 
que a Companhia carece tle direito em sua reclamação 
qnanto aos prcrlios compt·elicadidos na 1." c ft." das hy
pothcscs acima figurauas; porquanto t:onsiLlerou como 
preLlÍOS uiStinctOS ~dguns iJlli', tanto pela natureza de 
sua construcção, como pelo uso commum, a llUe se 
prestam, não fazem m:tis que um. 

Entenuo lambem que s:lo pelos Fiscaes do Governo 
impugnatlos menos juc;tamente os predios comprrhcn
didos nas 2." e 3." Llaqucli:Js hypotheses: as casas eom
prchemliflas na 2." categoria ou hypothese, por jul
garem cllrs que fazendo um só cdilido quando con
struídas, embora no acto da execução rio serviço de 
despejo já se achassem divididas servindo cada uma das 
divisões a Iins diversos, devem não obstante llgurar na> 
folhas como um só predio; c as tla 3." hypothcsc 
porque, seguntlo O'> mesmos Fiscacs, com ljuanto fossem 
Llistinctas na occasião em que a em preza rca lizou as 
obras e fez em cada uma rlellas serviço espcci3l de des
pejo, posteriormente passaram ao domínio de um só 
proprietario, que, por commodidadc propria, conver
teu-as em uma só, c figu1·am por isso nas folhas como 
dando direito a uma só taxa. 

A' primeira vista parecerá que ha certa antinomia, 
comparado o julgamento desta com o da ltypothcse 
2."; mas tal prcsumpr,iio cessa desde que se attender 
que, tanto em um como em outro, a regr·a que prevalece 
é o respeito aos factos como cllcs se Lleram. A unica diffc
rença é que na hypothese 2." a emprcza fez serviço 
especial de despejo em prcclios tlistinctos, que como tacs 
se l:onscrvnm ainda; c na hypothese 3.• fez igual 
serviço em predios que eram dislinclos c po~tcriormcnte 
dei varam de o ser. Tanto em um como em outro caso, a 
Companhia empregou spns capit:tes, c empregou-os do 
modo como lhe prcscrcvi.1 o ronlracto. 

Qual é o facto posterior se autoriza a ser ella 
P!'ivarla da justa comp1~11sar,ão dessa parte de 'eu ra
ptlal '! 

Confesso que esse é o caso que póde solfrcr mais séria 
contestação, porque {) o que parece fugir da lr·tra do 
§ 4. 0 da conrlição 3. ", que c:;tabelcr:c a la xa do paga
mento por c.1Lla um dos pre1lios sujeitos ú dccima. l\las 
se julgo a favor da Companhia ó : -1. ", porque entendo 
que aqucllc que de boa fé c na execução de um con
tracto emprega parte de seu capital tem direito à justa 
compensação, e sobretudo quando a c:msa por que se 
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preten1le contestar o snu direito não provém delln, mas 
tfc um terceiro eontrn i o qual ncnhumn acção ))ódc 
exercer; 2.", porque servindo de ine1'ntivo a uma cm
prrz:~ 'rcrto numero cln ohjcetos que representam uma 
somma de v:dore~, rhr a alguem o direito de altcrnr a 
quantidade desses ohjecto~, c concorrer para arruinar 
a mesma emprcza, alterando os calculos com que ella se 
formou; 3. 0

, porque, no caso figurado, percebendo o 
Thesouro maior v:mtagcrn de tlccim1 nn razão elo valor 
que accresceu ao novo prrdio pela transformação que 
se operou, é de justiça fazer compartilhar esse bene
lieio por quem, pelo ,,ystt)ma de despejo que eiTectuou, 
concorreu lamhem p:1ra augmcntar o valor do novo 
prcdio, melhorando-lhe as condições. 

Além dos casos contemplatlos no julgamento supra, 
figura outra reelam:~ção rla Companhia, e esta versa 
sobre uma certa (~:;pe<:ic dP e<Jifi1:ação, :l fjUl~ se tem 
dauo a denomin~ção de cortiço~. .M~s esta r e ela mação, 
quanto ao presente, cstú prejudicada pelo juizo ar
bitral que sobre ci!Q foi jit proferiria em 23 de Junho 
de 1873 pelo Conselheiro Luiz Carlos de Paiva Tei
xeira. 

Respeitando, como llevo, esse julgado, entendo to
davia que, tratando-se agora tle estabelecer regras que 
possam resolver duvitlas que por ventura de novo se 
hajam de suscitar !'Obre um systema de edificação, 
de que não cogitou o contracto, convem adaptar uma 
norma re.c;uladora, que seja consent:~nea com esse g-e
nero especial de edificação e armonise os interesses do 
Thcsouro com os th Comp:ti1hia, que devem tambem ser 
a t tewliil os. 

Assim, reportando-me :~o rdatorio tlo Dr. Viriato, 
entendo com elle qtw, se o funrbmcnto do laurlo, jú ci
tado, firma-se na disposição do ~ 1." par te 2." da con
dição 2. a tiO contrar:to, f{ll:lllliO declara «que OS pro
prietarios que, além dos canos que a empreza fica 
obrigada a collocar ú sua custa nos lugares acima 
designados ( primniros ar11lares, seus pavimentos ter
reos e casas trrreas) quizcl'em ter no mesmo pavi
mento maior numero de!les, P~.<:;arão nos emprezarios 
tanto a importancia tla mão de obra, como a dos mate
ri<tes empregado~ na sua construcção, • por irlentidade 
de razão deve essa regra prevaleeer tambem em relação 
aos cortiços, que, senrlo uma ser i e de cellas I igaf!as a um 
etlificio, quér no pavimento tcrreo de um sobrado, quér 
no solo ondi cdilicou-se uma casa terrea, pelo facto de 
pagar a casa, a que estão ligados, a taxa d.0 sessenta mil 
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réis, todos os outros canos c bacias necessarias ao esgoto 
dessas celtas, devem srr fci tos á custa do proprietario, 
ljlle pagará o valor do materi.ll c mão d'o!Jra. 

E' força attcnder que essa analogia não é em tuuo 
exacta. 

Primeiramente, como já ficou dito, trata-se de um 
genero de edificação que não existia quando se celebrou 
o contracto; consti lucm os cortiços um typo especial, 
tendo alguma rousa dl' semeliJantr~ com as antigas esta
lagens, mas ücllas diticrindo pela singularitlatlc 1las ha
bitações, caua uma das quacs forma nma economia sc
paraJa onde cada inuividuo ou casal exerce sua pro
fissão e vive, nada tendo de commum com o proprieta
rio, c nem me~ mo com o irHJUilino (]o prcd i o, a que 
estão ligados. Em segtin1lo lugar, cortiços ha que são 
completamente separados dos prcdios que pagam a l.axa, 
aincla que pertençam ao mesmo proprictario. Outros 
são construidos em tencnos pel'lenrel!li'S a proprietarios 
diiierentcs, que por accôrdo ou combinação, dão-lhes 
uma entrada commum, S<lo rsgotados scp,1radamente e 
de um dellcs não se p~ga a taxa, porque o proprictario 
do outro já pagou a deci1na do pr1~d i o edificado na frente 
elo que lhe pertence. Finalmente convem ponderar que, 
no progressivo desenvolvimento que vai tendo esse ge
nero tle habitação, sobre cujas condições nunca será de 
mais invocar o zelo e a mais séria consider:1cão ile todas 
as autoridades, se, danrlo esg·oto a totlas ella~, a Compa
nhia é i mie mnizada pPlo ma leria! c mão 1l' o h r a i nd is
pcnsavcis a e;;se serviço, clla o não é do m~crcscimo de 
trabalho c <lcspczas que faz com os reagcn tes chimicos, 
que deve empregar para qur flquc inoclora c inerte toda 
essa mass~, prollucto das eliminações de tantos seres 
accumularlos. 

A' vista das razões expostas, r,ntenllo que, relativa
mente a esse genero de habitação conhecido com a de
nominação de-cortiço- a regra que d'ora em diante se 
lleve observar é a seguinte: 

« Nos cortiços, estrjam ou não presos a um predio de 
qualquer c~pe1·ie que seja o numero de quinze cellas, 
sejam ou não ligadas umas ás outras, dará direito ao pa
gamento da taxa de 60$000, como se fosse um prcdio 
sujeito á dccima; e pelos que excederem dcver-se-ha 
pagar tantas vezes a 1lcr;im:~ lfllinta parti' da taxa ele 
60,~000, quantas f orem as c e !las ex ccclen les. '' 

Este é omeujulgamcnlo. 
Em resumo e fazenuo applicação 1los princípios ex

postos, verifica-se que dos -122 prcdios contestados, são 
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julg-ados em favor tl:l Companhia ri2, c cnnlt"a dia 70. 
Destes, dons por pcrtcm·crPill á Santa Casa da Il1iscri~ 
rordia, ttn por srrcm r.ortiços e t\l por estarem cornprc
hcnclitlos nos casos~." e 'L o d:1s tluvidas expostas. 

Na relação, a que este laudo junto, a rrunl vai por mim 
rubricada c assignat!a, vão todos esses prcclios indicados 
com o titulo da rua em qun estão situados, numero que 
os distingUI', declar:1ção do nnno em que nelles começou 
a funccionar o serviço de 1lc;;pejo, c valor da taxa recla
mada; á marg·cm de cada um delles vai escripta ares
pectiva decisão arbitral com a ~wguinte declarnção- a 
favor ou contl'a. 

Rio de Janeiro, 28 tlc l\Iarço de :187().-João Lins 
Vieira Cansansíio de Sinimbú. 

N. 231.- AGR IC ULTllRA, COl\Il\IERClO E OBRAS 
PUBLICAS.- E~l ti DE AL\10 DE 1.87(). 

Autoriza a I." chamada 1!0 capital garantido, marca o lugar c 
épocas em que deverá cffcctuar-sc o pagamento dos juros c 
approva o contracto feito pela Companhia em virtude dos 
seus estatutos para a construt;<.;:lo tlas obras c fornecimento do 
material. 

N. Hl. f." Seccão.- Directoria das Obras Puhlicas.
Minislerio elos Nê1.rocios da :\.~Ticultura, Commercio e 
Obras Publicas ._:Rio d!' J:meiro em 5 de Maio de 1876. 

Em solução ao que a ~ Brnzilinn Imperial Central 
Bahia Railway Company Limited, >> requereu ao Go• 
verno Imperial, tenho a declarar-lhe:- i. o Fica a Com-1 
panhia autorizada, na pu·te que lhe diz respeito, a fazer 
as primeiras chamadas do capital ganntido pcb fúrma 
e nos prazos fixados no memori:~l de 7 ele Março deste 
anno,:~prescntado ao mesmo Governo; 2. 0 0paga
mcnto do~ juros garanti,Jos far-se-ha semcstralrneí1te 
em Londres, a comcç:1r do L o de .Janeiro tle 1877, em 
que se realizará o eont•,powlcnte ús primeiras entradas 
tio capital; 3. o Em C\"t:ução llo que prescreve a clau
!'Uia 3. a d :lS que a co lil p .• n I! a r:nn o Decreto n. o (j{)í't 
de 27 de .Janeiro ultimo, é a11'provado o contracto ce
lebrado pC'la Companlli:1, em virtude do art. 10\l dos 
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seus Pstatntos, para a construcção das ohras e inteira 
conclusão da cslraua de ft•rro ~~ fornecimento do seu 
material :'t razão de 4-~:0001)000 por kilometro, ou 
13.000:000,-)000, para toda :.1 sua extensão ató a Chapada da 
Diamantina ou rêrca de 302 kilometros, licando assim 
lixado delinitivanwnte o capital garantido pelo DecTcto 
n." ü777 de'z!8 de Outubro de Hlif~; 4." Ao Ministro 
Brazildro em Londres, é permittido aceitar o eargo 
ele Birector llonorario Ja Brasilian Imperial Central 
Bahia lbilway Company Limited. Do que tudo clou 
c:onllecimc>nto a Ym. para os ckviclos eii ~i tos. 

Deus Gwtrde a V m.- 'J'homa;; José Coelho de Almeida. 
-Sr. Hugh Wilson, llt•pre~entantP da Brasilian I111pcrial 
Cc·n traI B;thia H a i I wa y Col!l pany Li lll i ted. 

~. 232.- AGHlCULTUHA, COM~IEHCIO E OBHAS 
PUBLICAS.- Eu !'i DE ~rAio DE l87ü. 

Autoriza a primeira chamada dc, capital garantido, marca o lugar 
c as épocas para o pagamento dos juros c approva o rontracto 
ccle!Jradu pela Compauhi:t para a c'mstruct_"ão das obras c 
forncdmeu to do 111a lt)fia l. 

~- 20. L" Seccão.-Direcloriacla~Ul.Jra~Pu!Jlicas. 
-l\linister·io dos Neg-ocias da A~ricultnra, Comnu~rrio 
e Obras Publicas.-Hio lle llltl'Íro t'!U ;j tle l\laio de 
187ü. 

Em ~oluçJo ao que á•• Alagoas Brnilian Central 
Hailway Company LymitM » rettucrcu ao Go1'crno Im
perial, tenho a declar:~r-llw: 

1. o Fica a Companhia autorizada, na parte fJlW lhe diz 
respeito, a fazer asprimc>iras c.:hamadasdo capital garan
tido, pela fórma e nos pt·azos lixados no memorial de 7 
de l\hrço deste anno, apresentado ao mesmo Governo; 

2. o O pagamento dos juros garantidos far-se-ha 
semestr<.~lmente em Londres, a começar do t.• de Janeiro' 
rle !877, em rpw se realizará o correspondente ás pri
meiras entrad:.s do capital; 

:1." E:n ex•)cução do que prescreve a ela nsula 3. • da~~·,-:-
que acompanharam o Decreto n.• 6093 de !2 de J~-- ~MAR· 
ultimo, é approvado o eontr:.cto celebrado p~ ÚQ~" ~~ ,1 
pan_hia_,_ em_ vi~·.tude do art. tQg dos seus es~f~}1Jàra 

D11CI>OLS DI-. ihll;. 3~ ( . ~ ....,, 
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a construcção tlas obras e inteira conclusão da estrada de 
ferro c fornecimento do seu material, na importancia 
de 3.1)()0:000~000 para toda a extensão, desde Jaraguá 
até a villa da lmperatriz; ficando assim fixado definitiva
mente o capital garantido pelo Decreto n. • 5672de 17 ele 
Junho de 1876. ; 

6.." Ao Ministro Brazileiro em Londres é permitti<lo 
aceitar o cargo de Director honorario da Alagôas 
Brazilian Central Railway Company Limited. 

De que tudo dou conhecimento a Vm. para os devidos 
rifei tos. 

Deus Guarde a Vm.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Hugh Wilson, Hepresentante da Alagôas Brazilian 
Central Railwy Company Limited. 

N. 233.-AGRJCULTUHA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM 6 DE ~!AIO DE i87ti. 

Permitte a construcção de casas nos terrenos proximos ás esta
ções da Estrada de ferro de D. Pedro 11, para a residencia dos 
vigias da Conceição c Ouro Fino. 

N. 6. L • Secção.- Directoria das Obras Publicas. 
- Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas.- H.io de Janeiro em 6 de Maio de 
1876. 

Illm. c Exm. Sr.- Em resposta ao ollicio de V. Ex. 
de 18 de Março ultimo, n." Hi, declaro-lhe, que pólle 
mandar construir as casas destinadas á residencia dos 
vigias da Conceição e Ouro Fino nos terrenos proximos 
ás estações da estrada de ferro de D. Pedro 11, devendo, 
porém, antes da Escolha das localidades, entender-se a 
pessoa que disso fdr incumbida com o Direetor da 
mesma estrada. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.-Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 
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N. 23'1,.-FAZENDA.-E~l 6 DE MAlO M 1876. 

05 mascates de calçado ficam equiparados aos de objectos de ar• 
marinho, para o pagamento do imposto de indmtrias e pro" 
fissões. 

Ministerio dos Negocio~ Lla F'azemla ....... Bio de Janeiro 
em 6 de Maio de i87li. 

O Barão de Coteg-ipr, Presidente interino uo 'fribunal 
do Thesuuro Nacional, de ela ra aos Srs. 1nspectores das 
'l'hesourarias Je li'azenrlaj par· a os tlevirlos etfui tos, que 
os mascates de calçarlo foram equiparados aos mascate~ 
de objeetos de armarinho, para pagarem a taxa da ta• 
heila A, 4. a das,;e, do Hcgulamento n." 5690 de W de 
Julho de l8i1. 

Earao de Cotegizw. 

N. 23~.-FAZENDA.-EM 6 Dti: MAIO Í)E !876. 

A disposiç:lo do Decreto n. o 26t;.} de 29 de Setembro de 187t: niTo 
aproveita ás viuvas de militares fallecirlos anteriormente á 
publica~ão do referido Decreto. 

:rtlinisterio dos Negocias da Fazenda.-Rio ue Janei• 
to em 6 de Maio de 1876. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
rlo Thesouto Nacional, commun ir: a ao Sr. lnspcctor da 
'!'!tesouraria de Fazenda da Província de Goyaz que foi 
indeferido o requeri monto, remettillo r.om seu oflicio 
n.• l3 de i7 de Fevereiro ultimo, em que D. Olym:pia 
Eemelinda da Conceição Silva Pinheiro pedira o abono 
do meio soldo integral de seu linado marido1 contando~ 
se para esse fim o tempo em que serviu na c:1mpanha do 
Paraguay, visto nã? .. poder aproveitae-lhe a disposição 
do Decreto n. o 2655 rle 29 de Setembro dtd875, fJUC 
invocou em seu favor, por ter o referido Otlicial fallecido 
á 2fi desse mez, isto é, an teriotmente á publicaç~o do 
citado Decreto, a 7 tio mez seguinte. 

B?rão ;,t, CotCgipe: 
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~. 2:16.-FAZENO.\-E\1 ti nr. "\lo nE 18íG. 

Dá provi1~cnto a um recurso sobre cl:~ssificaç:w tlc mrrc·atloria. 

Ministcrio tlo,; Nt~\rocios da Fazen1la.-B.io <lc Janeiro 
rm 6 d~ 1\l:lio tle IH7ti. 

O B1rão tlc Colt'gipc, Presidente interiuodo Tribunal 
do The:-;ouro ~al"ÍOI};II, COllllllUilica ao Sr. lnspPctor ua 
Thcsouraria tlt~ trazentb da Província uc l'emambuco 
ljue o mesmo Tribunal, tlawlo provimento ao recurso 
tle revista, rrmettitlo com o seu onieio n. o (i~9 tle ::!6 de 
Abril tl·e 187r.i, interposto pelos negociantes ~louhard 
Metller & c. a tia decisão pela qual a A\fant.IPga ua dita 
Província cbssilicára -como tle « tecido tlc linho •, para 
pagar a taxa do art. (ili6 tia Tarifa em vigôr, com o aba
timento tle 10 "/0 , tlr qut• t1·ata a ultima parte da regra 
2! do ut.. Hi das n·spPclivas disilusit;i"itJs prdiminart~s, 
uma porção de lrnços qtw suhmctteram a tlcspad1o, pela 
nota n." 797 de l.!l do mez anterior, como « leuços h r a n
cos de cassa de tecido de algotlãu • sujeitos a taxa tlr 
1~200 o kilogramma, m!lrcado no art. !'i51 da ci
tada Tarifa; re.;o\veu mandar classilicat· a mercadoria 
em que~tão neslP ultimo .1rtigo, para se cobrar por ella 
a referida taxa 1\t> l 1)200 o kilogramma, restituindo
se aos recorrentes o qtlf~ dt~ mais llws foi w<igillo. 

Barrio rle Cot f!7ipe. 

~. 2:17.- FAZENlH .-E:~~ li lll' "·'w nE ll'\íli. 

~cga provimento a nm rernrso d~ rrvi~ta por u:1o sr ler Vf'rifi
cado nenhum:t d:ts cnmli~c,rs rm qnr e elle facultarlo. 

"Ministerio dos Nt'!.!Ot~ios da Fazl'ntl:t.- Rio de Janeiro 
em 6 de ~laio de lHíti. 

O Barão de Cotegipe, Pn•sit.lenln interino do Tribunal 
do Thcsouro Narional, ,·onlmunica ;to Sr. lnspector da 
Thesouraria tlc Fazenda tia Província tlc Pernamhnco 
que o me~mo Trihunal resoiYeu uão dar provimento ao 
recurso, remettit\o t"Ont o ~~·u ollido 11." 19 de 17 de 
Fevereiro ultimo, inlPrposto por C•)rhPniano d1' Aqinnn 
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Fonse,·a th tlccisão pdt tpt.d a AI f.uHle'!:l tia <li t.1 Pro
víncia mandou de>p:tdtar 1:omn • lamparinas ll<lo e . .;pe
eilkad~~ • comprehcndidas na':!. • parte do arl. 12!H 
((a Tarifa em vigor, a mer·ca1loria ronti1la em uma 
,·aixà ním a m;m:a P, pot· t~llc !>Uhmr,ttida :1 di•sp:~cho 
pela nota n." 120'1, de':!~ de D1·zcmbro de 187:i ,·om a 
nota de • ignora-se o conteúdo •, para pa~at· direitos 
ad t•rrlorem, visto não verilicar-st~ nenhuma tias eon
dii:lii'S Pllli(IIC ó f;~cultado o rw·urso de revista, pt•lo 
art. i!i'~ ilO negnlalllt~lllll t!e Hl dtl Setembro tlC 18li0, 
isto é, ineompetcneia, excesso ll1: pu1ler, vioL11;ão de lei 
ou de formulas c.->:;cnciaes. 

B11 nio de Cutt'YIJIC. 

N. ~:mL -FAZENDA.- E~1 n nE MAlO uE 187G. 

Fixa a taxa de 6 °/0 para os depositos da Caixa Ecouomica ila 
l'roviucia de lioyaz c de 9 "/ u para os ernprestiuws do ~lonte 
de Soccorro; approva o~ vendmentos dos respectivos Cl!l!)fe
gatlos e tlà outras providencia,. 

MinistPrio dos Ncg·ocios da Fazenda.- llio 1le Janeiro 
em 6 lle l\laio de 1871i. 

lllm. c Exm. Sr.- Em resposta ao seu ollieio n. • 3 
1le :lO de Fevcr·eiro ultimo, ao t{Ual acomrwnltou o do 
Presidrnte do Conselho Fiscal da Ctixa Ec:onomica e 
Monte llc Socrorro dessa Província, de{) do mesmo mez, 
cabe·Jllt) declarar a V. E~. para o l'azer eonstar ao dito 
t:onselho : 

t. • Que fica approvada não sú a taxa de (j "/. para os 
dcpositos da Caixa EcoBotnil~a. visto estar dentro do li
mite mareado pelo art.':?.",~ lü, da Lei de 22de Agosto 
de 181i0 c L" do l\r.~ul:tmt•nto anncxo ao Dt:crt~to, 
n.• ;);')9~ de 18 de Abril de 18i4, mas lambem a de 9<"/,. 
para os emprest.imos do Monte de Soccorro; quanto.a 
esta ultima, porém, provisoriamcntl', p-orque, send~ __ .. __ _ 
com o producto delta qun sr~ den?rão f;tZCFas.dc~:l~ - ·:-- ~\, 
de custeio dos dous estabdccimento~, CUilJ.Pft ifU~~MARA 
conseHw observe se a taxa de que se trata_.é'.'{Í~\Jt~ól~uf-
fieiente par:1, Ito caso de nt•gatiYa, prupór ~ts'tarde a 
sua e!eva·;âo ; / ~-

~'~ 
·\ 



2. o Qu1~ uão !IH~ p(jdc ser concedida ~utori:wt;ão para 
llCcitar ~policPs da divida publica c arções de Bancos o 
Companhias, como penhor, por não ser isso confor~c 
rom a inllolc dilS operações do Monte de Soccorro, CUJO 
fim, na fórma do ;.rt, 27 do citado Regulamento, é em
J>restar ás classes menos favorecidas da fortuna pequenas 
!'ommas para acudirem ág suas urgentes necessidades, 
caso em que não estão as que po,surm apoliccs c acções 
rlc Bancos o Companhias, as qnaes não devem ser con
funrlid:ls com aquella~ outras: 

~L o Que, começando agora as opençü'es dos ditos esta. 
hclccimentos c não tendo elii'S ainda renda, nem poden
do sa hcr-se quando terão liH:ros sufficien tcs p~ra Llze
rcm face ás despezas que Jltes s5o proprias, sem ser 
Jll'r:cssario recorrer ao fundo cn pi t;d, que n5o convem 
de fórrna alguma (lesfalcar, é prudente aguanlar odes
envolvimento elas nH•smas operações, para resolYer-se 
com perfeito con hcci men to tle causa sobre a ereação 
elas duas agencia~, proposta pelo Conselho Fiscal, as 
quaes por ccno trarão angmonto de despeza com o ex
P~'dientc; 

!t-." tJuc, pda ordem n.• 8 ele 14 de Frvereiro ultimo, 
já foi antorizada a Tllesouraria de Fazenda a fazer ao 
Monte de Sorcorro um em prestimo de 2;):000b000, para 
formação de seu fundo capital c pagamento dos venci
mentos elos emprr•gados, aluguel de casa c expediente, 
cmquanto não houver renda sullicicnte ; 

ri. • Que fica reservada para mais tarde a autorização 
para a passagem dos tlcposttos da Caixa Economica, por 
não se saher ainda se o movimento do Monte ele Soccor~ 
ro exigirá esse .1uxilio; 

6. • Que ficam provisoriamente approvados os venei
mentos pror,ostos para L~ empr1'gados dos dous estabe
lecimentos; devendo, port'~m. um terço ser considcr·aelo 
-gratificação-, á que sú dará direito o etTeetivo exer
cício, e ter-se muito em vista no provimento dos luga
res o que dispõe a L• parte do art. üo do {legulamento 
de l8tle Abril de !874 ; 

Finalmente, muito convem que V. Ex. recommendc 
no Conselho que restrinja as dcspezas com o pessoal e 
expediente ás que forem a!Jsolutarncntc indispcn5aveis, 
maxime em quanto tiverem rlc ser suppridas pelo capi
tal do Monte de Soceorro, que é especialmente destina~ 
(lo am\ emprcstimos sobre penhores. 

DeusGu:mle a V. Ex.- BnrriodcCotegr:pe.-A' S. E~. 
íl ~r. Presidente da Pro v incía de Goyn;. 
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N. 239.-MARINHA.-Avtso DE G DE MAIO DE i876. 

Manda vigorar, na Repartição da Marinha, as disposições con
tidas nos arts. 6~ e 63 do Regulamento que baixou com o 
Decreto n. • 5U8 de i 9 de Outubro de !.87~. 

N. H70.-4." Secção.-Ministerio dos Negocios da 
Marinha.- Rio de Janeiro, 6 de Maio de 1876. 

Illm. e Exm. Sr • ..:...l\lande V. Ex. abrir concurrencia 
para l>upprimento ao Almoxarifado da Côrte, durante o 
i." semestre do exercício proximo futuro, dos generos a 
que se referem os Avisos 1le 25 ue Junho, !J e 21 de 
Agosto, 30 de Outubro, Ui e 29 de Dezembro, 29 de Ja
neiro e 22 e 25 de Fevereiro ui ti mos, devendo as pro
postas ser abertas no trigesimo llia, a contar da data do 
annuncio. · 

Para regulariJaue e melhor garantia c execução dos 
contractos que se celebrarem ll'ora em diante, ficam 
ali optadas as prcscripções con ti lias nos arts. 62 e 63 Jo 
Hcgulamento que baixou co1n o Decreto n.• 5H8 de i!} 
de Outubro Je i872, que passa a ter vigor na Hepartição 
da Marinha; continuando, entretanto, a ser observaclas 
as ordens anteriormente expedidas sobre fornecimentos 
e contractos, com cspecialillade o Aviso de 28 de De
zembro de 187 4. 

Deus Guaruo a V. Ex.- Luiz- Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Presidente do conselho de compras. 

N. 240.-MARINHA.-Anso DE 8 DE }fAio DE i876. 

Para regularidade dos pagamentos de generos exige prova da 
existencia das firmas sociaes. 

N. H7L- ti." Secção.- Ministerio dos Negocios da 
Marinha.- Rio de Janeiro em 8 de Maio de i876. 

De accôrdo com o que solicitou o Ministerio da Fazenda 
em Aviso de 3 do corrente mez, determino a V. S., a 
bem da regularidade c promptidão dos pagamentos que 
são feitos pelo Thesouro Naciona I, de generos sup
pridos á Hepartição lia 1\larinha , que de ora em. 
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diante não rontr~rtn mais fornecimento algum com 
lirrna~ soéiaes sem lfllt' 11s rt•sprctivos sot·ios exhiham o 
instrumento do con 1 rarto da soe icdarlr, ou, na f a I ta deslt', 
a prova da existL·ncia da mrsma ~ocicdade pelos meios 
fat~ultados nos <tt·t~. 3m P :1m; do Codigo Commercial. 

Deus Guartl e a V. S.- Ltti: Antonio Pereira Franco.
Sr. Contador da Marinha. 

N. 2~!.-FAZI~~DA.-E~l H IJE }1\1() DE 1H7tl. 

A votaç:lo das provas nos concurso,; para empregos do Ministcrio 
tl:t Fazenda deve srr tlistilll'ta para catla matcria tios rlitos 
toucur~o,. 

Ministerio llosNegocios da Fazenda .-Rio rlc Janeiro 
em ê de Ma i o de i87(i. 

O Rtrão de Cot1~gipc, Pre:;it!Pnte interino tlo Trilmn;d 
do TI1esouro Nacional, I'Oilllltunica ;10 Sr. lnsprctor da 
ThesoUI'aria de Fazenda tia Província de l\li11as Geraes 
que foi approvado o cont'urso, eu,ios papeis acompa
nharam o ollicio n." i da l'resitlencia da mesma Pro
víncia de !7 de Março proximo lindo e a que se proce
deu para preenchimento dos lugares vagos de L" e 2." 
entrancia .Ia dita Thesouraria, c lir'n assim con
lirmadas, por títulos de 2:) tlo 111ez passatlo, as nomea
ções provisorias, feitas 11ela n:feritla Presitlt•ncia, de 
Domingos Fernandt~s 1\lonleiro para :1." Escriplurario, e 
tle ·.Jost': 1\laria dos Heis Bu·t•tdloo: para a vaga de Prati
t'ante por aquclle tleixatJa: ficando os canditlatos, 
Cr:zario Hodrigues Pombo c .lacintho Leopoldino da 
Sih·a habilitados para serem nnmcatlus á proporção que 
t'orelll occorrendo novas vagas de lugares de L" entran
cia, visto haverem o!Jlitlo approvação 11os exames que 
fizHam. 

E. como no alluditlo concurso se tivesse proredido 
engloiJarlamente á vol:tção 1L1~ prova.!> tle gcogr;tphia e 
historiado Brazil, cumpre qm: para o futuro st: obscrvr: 
tielmcnte a disposição do art. 12 do Decr. n," 2M9, tlt: 
H, flc l\larço de {8!i0, que manda IJUe a VOtação St:'j I 

distincta para catla materia dos exames. 

1/nrd!J rf,• r:orpr;ipr•. 
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N. 2~2. - J LJSTIÇA .-E" 8 DE ~1\10 Dtc l871i. 

O Juiz formador !la culpa rJryc dar prnmpto andamento aos 
processos, rrnbora os indiciarlos eslcja!lt ,;oltos. 

2." Sccção.-.Minislcrio dos Ncgocios da Jttslit:a.
Hio de Janeiro em 8 de :\la i o dt~ ltliti. 

111m. c Exm. St'.-lkcl;ti'O:. Y. E'\ .. ~~m rc.~po;;l;t ao 
nllit;io 11. • IV de 8 do mez liwlo e )ltl·a fazer constar ao 
Juiz dn Dirrito ria comarc<1 do Pilar, qnc (~ dever do Juir. 
formador da culpa dar prompto ;l!ldanJCnlo aos prOcf's
sos, cmhora os intlicia<los estPjam soltos, n que Jwla tle
mora resultant<~ de prt·varir,:~ção, ahuso on omissão fica 
sujeito ;í rrsponsabilitbdt• rriminal, cabendo nm lae,; 
rasos ao Juiz superior promovei-a na fúrma da lei. 

lkus Guanle a V. Ex:.- Diogo Velho Cawtlcanti de itl
bllqucrque.-Sr. Presidente da Pro\'incia da Parahyha. 

N. 2'l:l.-FAZE:'11lA .-E~t u llE M.\10 llE ltlíH. 

Manda ahonar, por rr[ltidade, o Vf'llt:irnrnlo fixo ao italiano 
·Sanlia~o Alphino, r[ne lkou invalidado 110 servit;tt til! l'alr:1o 
rio e!iealer da Alfaudcg-a tio Maranhão. 

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda. -H i o tle Janeiro 
t'lll!) de Maio rlc 1876. 

O llarão de Cot~gipt~, PrPsidcntc interino do TriiHlnal 
do Tltc~ouro Nacional, tendo pn•sentt• a petiç;io, l'lmwt
tirla pelo Sr. Inspcctor da Tltt'souraria de F;!Zí'Htla da 
Província tio Maranhão com oflicio n." Wt de l' de Sí•
tcmhro de Hl7L n:1 qutl o italiano Santiago Alphino 
pi'dira ser apost•nlado no lugar de Patrão du cscaler da 
Alfandega da liii'SIIla Província em razão de adiar-SI! 
impossibilitado de continuar naqucllc serviço, por sua 
avanr;ada itl:lde e soll'rer rlt• 1110lestia~ r!tronieas, autorLr.a 
•J diln :-\r. lnsperlor par;1 ;drnJLtr :.111 pdiriuu;•rio, pur 

J:•f:l' J."i·-IJ>.: JtJ: f~j"ti. :~·} 



equilbde, o vencimento lixo, consillerando-o como len
do-se invalidado no exercício de suas funcções, e não 
aposentado, visto não se poder conceder aposentadoria a 
estrangeiros, salvo contrato, e nem ser o caso de pensão 
porque os serviços por elle prestados não eram extraor
dinarios. 

Barão rlc Cotcgipr. 

N. 2~L-FAZENDA.-EM \) llE Al\10 J)g i871i. 

Releva da pena em que incorreu o Vigario da freguezia de S. 
Pedro da capital da Província tia Bahia, por não ter sellado 
os livros de assentos de nascimento c obito de filhos livres 
rle mulher escrava. 

Ministerio dos Negoeios (\a Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 9 de Maio de i87G. 

O Barão de Cotegipc, Presiuen te interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da 
The;;ouraria de Fazenda da Província da Bahia que o 
mesmo Tribunal, dando por equidade provimento ao 
recurso, remettido com o seu ollicío n. o 78 de~ de Agosto 
ultimo, interposto pelo Vigario da freguezia de S. Ped11o 
da capital, Dr. Raymundo José de !\la ttos, da decisão pela 
qual a Thesonraria sujeitou-o ao pagamento da revali
dacão do se! lo dos livros de assentos de nascimento c 
obito dos filhos !ines de mulher escrava, resolveu 
releval-o Ja pena em que incorreu, ficando, porém, 
obrigado a satisfazer o sello simples dos referidos livros, 
na fórma das ordens n. o i de \) de Janeiro de i873 e 
n.o 6 do Lo de Abril de i87~. 

Barão de Cof:egipc. 
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N. 2írL- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM iO DE MAIO DE i876. 

Declara que a /classificação de 'uma familia escrava, embora 
os membros dk que se compõe residam ern ditTerentcs muni· 
cipios, deve ser feita naquelle em que a mesma familia tiver 
sido matriculada. 

N. 3.- 2." Secção.-Dircctoria tia Agricullur~.
)linistcrio dos Ncgocios tia Agricultura, Commcrc10 c 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro, iO de Maio de t.876. 

I IIm. c Exm. Sr.- A Prcsideneia dessa Provinda, 
em ollicio de 30 de .Junho proximo passado, sulnnetleu 
à consider~ção deste l\linisterio a consulta feita pela 
Junta classilicadora de esrravos domunicipio de Qucluz, 
nos seguintes termos: Onde devem ser classificados 
os escravos Camillo e Hita (marido e mulher) c seus 
Jilhos menores, pertencentes a Manoel de Freitas Novaes, 
residindo a escrava 1\ita no município de Lorena, em 
rtue foram todos matriculados, e o escravo Camillo e 
seus filhos no município de Queluz, para onde os rnu~ 
dou seu senhor'?-

De accôrdo com o parecer elo Procurador Fiscal da 
Thesouraria de Fazenda, respondeu a mesma Presiden
cia que a Lei mand:~va classili:;ar na i." classe-Famílias 
-os conjuges com lilhos menores escravos c que, na 
hypothesc vertente, assim deviam proceder as .Juntas 
classificadoras de Queluz, em relação :~o escravo Carnillo 
c seus lilhos, c de Lorena, em relação à escrava l\ita. 

O Governo Imperial não julga adoptavel o precedente 
que a referida decisão irb estabelecer, por quanto, o 
facto de ser transferiu a uma parte da família escrava do 
município onde todos os seus membros haviam sido 
matriculados para outro, á vontade do senhor, não ai~ 
tera o preceito do art. 27 do Regulamento de 13 de No
vcmhro de 1872, em virtude do qual a classificação 
respectiva se deve efl'ectuar no proprio município em 
que teve lugar a matricula. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
~Sr. Prcsirlentc da Província de S. Paulo. 
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~. :::!'tli.-L\lPEBlU.-E~l 10 DE ~l.\10 DE 187G. 

Sobre o direito •Iue ;v;sistc ao,; eidatl:!os, náo incluído; pcl:ls 
Juntas paroehiacs em sua L" rcuuiiio, de reclamar na::!." 

l. • Directoria.- Miní~terio dos Neg-odos do lmperio. 
- Bio de Janeiro em lO de Maio de 1876. 

Em resposta ao ollkio tle Ym., com data tlP i do cor
rente mez, declaro-lhe· que os cidadãos qqe não foram 
incluídos no alistamPnto ot·ganizado pela Junta paro
chiai tlessa fregnPzia em sna L" rtmnião, têm o din~ito 
de reclamar na 2." reunLio, nos termos tio art. :w das 
lnstrucções annex.as ao Decreto n." li097 •le l~ de .Janeiro 
ultimo, ou poderiio ser qnaliflcauos pela Junta municipal 
á vista <las provas tle capad<lade que forem exhihitlas, 
segundo dispõe o a r L. tiO ~ 2." das citadas lns trucçfie,;. 

Deus Guarde a V m.- JosJ Bento da Cnnha e Fiyuei
redo.-Sr. Presidente da Junta parocllial daVreguezia 
do Espírito Santo. 

N. 2'iJ.-Jl::3TlÇA.- E~t 10 llE M\10 llE lH7(i. 

Hcsulve um conllicto de jurisdic~:lo sohre emha.rgo de ohra nova, 
onlenado pelo Juiz dos Feitos da l•'azcuda em e•litieiu desliuado 
para e,;ta!Jelccimcntu publico. 

2." Secção.-Mini~t<~rio dos Ne.'.!·m:ios tia Juslit;a.-
lUo de Janeiro em lO de :\laio de 1870. 

lllm. c E:(m. Sr.-Foi ouvida aSerrãode Justira tio 
Conselho rle Estado sohn~ o contlicto dejurisdict;:lo sust:i
tauo pelo antecessor de V. Ex., seg-ntHlo consta do olli
eio n." M,de 21) de Ahril do anuo lindo, com o Juiz dos 
Feitos da Fazt>nda,por causa de; um embargo de obra nova, 
que, a requerimento de llita Bourroul, aquelle magis
trado ordenára na ronstrucção do etlificio contíguo ao 
preuio da supplicante e destinado para a escola normaL 
e i nstrue<;ão publ ic;t na rapi 1 a I dessa Província. 

E Sua Altez:t a Prínceza Imp,~rial Heg-Pnte, em Nome
do ltupe1·ador, Conformando-se, por lmmediala HP~olu.
ção de 3 do corrente, com o parecer tia mesma Secçao. 
em Consulta tle 21 dt' Abril ultimo, l\lantla <ledarar que 
n:!o pro,·ecle o ··unllirtu, por'! u lU\ u u Juiz dos Feito~ dJ. 
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Fazrnda, conrcdrndo o rert~ri1lo cmhargo, pr1ticou um 
ado de sua leg-itima t.:olllpPtencia, sem ofl'ellller as attri
huiçõcs do poder administrativo provincial, qnc ha\'Í;I 
letcrm i nado a construn;ão do cil i li cio para cst abclct~i
mento publico. 

Deus Guanle a V. Ex .-Diogo Yelho Cavalranti de Al
bltquerque.-Sr. Presideute da Província de S. Paulo. 

~. 2ci-8.-JUSTIÇA.-E" 10 llE ~L\10 DE 1871i. 

!la inrompaliiJilhladr entre os rar~o' d•~ AgenlP d<' IPiliirs r 
SPcretario 1la Ca111ara ~tnni1:ip:ll. 

2." Secção.-1\liuistrrio dos Ne.!!:oein~ da .Jnstil:a .-
1\io de Janeiro em 10 rle l\la1o de 187ü. 

D1: accônlo com o adso do l\linislt•rio do Imrwrio de 
:1 do corrente, declaro a V. S., em solução á consulta 
feita por esse Tribun:~l em i7 do mez lindo, que, pela 
doutrina do Aviso n." 8U de fl; de Junho de 18~7, lia 
inrompatil•ilidatle entre os carg-os de Secretario da 
Camara Municipal c Ag-ente de leilões, attenta a impos
sibilidade de serem ambos satisfactori;unenle desem
prnlwtlos pelo mesmo indi\'iduo, que den' optar por 
um delle;;. 

Deus Gua rdc a V. S .-Diogo l'elho Caralcanti de Albu
tmerque.- Sr. PrPsidenlc do Tribunal do CollllllPrcio da 
Cri ri•~. 

:-i. 2í!J.- JUSTIÇA.- E~! lO IIE ~1\10 IJE 18íti. 

~a:; justificações incidentes de in vr-nlarios e outras ;:rmeluante:; 
só compelem aos Curadorrs os r·molumcutos do art. no do nrgi-
mentu de Custas. · 

2." Srcção.-l\Iinistcrio dos :'leg-oeios da Jnstiça.
Rio de Janeiro em 10 de ,,laio de 1870. 

111m. e E~m. Sr.-Tendo o Juiz ~lunieipal n 1!1' 
Orphão~ do termo do Cnará-mirirn l'on~ull:tdo-q~ nas 



justificações incidentes dos inventarias, produzidas pot· 
credores, c outras isoladas, em que forem interessadog 
menores, interdictos ou peswas miseravei3, percebem 
os Curadores de orphãos e in litern as custas taxada'! 
para os Advogados,-decit.liu V. Ex. affirmativamente, 
segundo consta do officio n. o 62. de 2H de l\Iarço ultimo. 

Em resposta, declaro que a tlisposição elo art. !H do 
Regimento annexo ao Decreto n.o m:n lin 2 de Setcm!Jro 
de 1874, mandando contar custas aos Curadores como 
Advogados, quando os menores e pessoas m iscraveis furem 
vencedores, refere-se ás acçõcs ou demandas, e não 
comprehende as justiticaçües indicada~, pelas quaes ... 
st'lmente cabem os emolumcn tos do art. HO do mesmo 
Regimento. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque.-Sr. Presidente da Província do Rio 
Grande do Norte. 

N. 2ü0.-JUSTIÇA.-E~l H DE MAIO DE 187G. 

O Juiz de Direito de comarca especial accumula ao exercicio da 
· proprla vara o da que lhe tocar por substituição. 

2 • Secção.-Min)sterio dos Negocias da Justiça. 
Rio de Janeiro em H de Maio de J.Siü. 

Illm. e Exm. Sr.-Com osofficios n."' 60 e (};i de 31 
de Março e 6 de Abril ultimos transmittiu V. Ex. cópia 
dos que lhe dirigiram o Juiz de Di rei to da 2. a vara e o 
substituto da 1. •, dando as razões de haver este exercido 
a jurisdicção plena no impedimento do efl'ectivo, não 
obstante achar-se funccionando o primeiro daquel!es 
Juizes. 

Em resposta declaro que; sendo taxativa a disposição 
do Decreto n. o 5233 de 24 de Março de 1873, não pt'Jde o 
Juiz de Direito de comarca especial deixar de accumular 
ao exerci cio da propria vara o da que lhe tocar por su!Jsti~ 
tuição, ainda quando seja chamado para o julgamento de 
algum feito na Relação, pois neste caso mantem a j uris
dicção da l. • instaneia, nos termos do Aviso n. o ~41 de 
20 de Julho de 1874, com rcferencia ao art. 7. o do Decreto 
n. o 5618 de 2 de Maio do mesmo anno. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de 
Alb1tq1terque.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

0 . .rv"J ,rcFJv> 
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N. 2ta.- GUERRA.- EM 11 DE MAIO DE t87G. 

Determina que a Junta revisora de uma t:omarca se remta de 
novo para rever os trabalhos de uma Junta de parochia, t}Ue os 
deixou de fazer, por não lhe haverem sido remettidas as listas 
dos Inspectores de quarteirão. 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro 
em H de Maio de f.876. 

Illm. e Exm. Sr.-Em oflicio n.• 30 de fO 1le Ja
neiro ultimo, communicou V. Ex. que, tendo a Junta 
revisora da comarca da Parnahyba lhe participado que 
deixou de rever os tr<Jbalhos da parochia de Nossa Se
nhora da Graça, pot· não lhe haverem sido remettillas 
as listas dos Inspectores de quarteirão, nos termos do 
ai t. U, paragrapho unico do Regulamento rle 27 de Fe
vereiro do anno proximo passado, respondêra V. Ex. 
que, não cauendo ao Juiz de Paz Presidente da Junta 
parochial tal obrigação, e tão só mente a remessa da cópia 
authentica das actas com todas as reclamações autoadas, 
na fórma do art. 24 do citado regula menlo, devia a r e· 
ferida Junta revisora reunir-se de novo e tomar conhe
cimento elos trabalhos daquella parochia. 

Em resposta declaro a V. Ex. que fica approvatla a 
sua decisão. 

Deus Guarde a V. Ex.-Duque de Caxias.-Sr. Pre
sidente da Província do Piauhy. 

N. 2ü2.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E~i i2 DE IIIAIO DE i87G. 

As pra~as e Ofliciaes dos Corpos de Policia, de Urbanos e de 
Bombeiros devem gozar das mesmas vantagens riuc os demais 
Jlassageiros, quando embarcarem nos carros das Companhias 
de carris de ferro com passe datado e rubricado pelos seus 
respectivos chefes. 

Circular.-N. 7. t.•Secção.-DirectoriadasObras 
Publicas.-Ministerio dos Negocias daAgricultnra,Com-
mercio e Obras Publicas.-Rio ele Janeiro em 12 de Ma i o,_.,--:-:_-----:-- .• , 
de :t876. ..../-/~·~MA/i' .. 

"'- '\)l- \) 4 
Tendo side> presente ao Governo pelo Dir QL;.<ÓOI'al 

do Corpo de BomiJeiros, o Aviso aflixad ,~li\Y;\ção 

I ,, ~· 
(~") 0 
I r.:") ~··;\'~,:;y l ~-)'~. 
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centràl tia Companltia rlc~s. Christovão, tlrclarando que 
srrá irnmcdiat:t!UP!llf' t\c,.;p;•ditlo tio seu ~eniço o con
rluctor da mesma Comp:mhia fJilC consentir que car
t,~iros, praças de polida~~ bombeiros transitem assen
tados nos carros, faça Yrn. constar á Companhia sob 
ma liscalisar:ão, I(UC as prat;as e Ollidaes dos Corpos dtl 
Polieia, de Urbano~ e dl' B:Hnheiro,.;, CJUe emh:trcarem 
nos carros da mesma Cornpanhh com p:ts~n datado e 
rnbricado pelos Sl'llS l'f)spr·ctivos l'hd11s, dc,·em gozar 
das mesmas vantagens que os dt•mais pa>sagt•iros. 

lJeus Guarde a V m.- 1'/toma.: José Coelho flt• Almeida. 
-Sr. Engenheiro Fiscal da Companhia Ut) S. Cltristo v :i o_, 

lJPnlicos aos J:ts Companhias: 
Botanical Gardrn, Villa lzaltrl, Fluminense, Loco

motora, Carioca L\ Hiachu1:lo c Santa Thercza. 

Rrsolvc duvidas sohrc as jnstiHea~ücs e procnra~ües para o ali>ta
mcnlo militar. 

~linistcrio dos l'\c!!ocios tb Guerra.-l'tio lle Janeiro 
r,m 13 lle 1\bio de 187G. 

lllm. c Exm. Sr.-Em o ,;eu ollkio n. 0 (jfi2tlc 21 tle 
Fevert>iro proximo pJssaüu sulnnl'lte Y. Ex. :1 cou~idc
ração tlcste )linislerio, as sc,!Luiutcs dt•cisões que deu á 
consulta dirigida pelo Juiz :lluniciptl uo termo de Ca
çapava sobr·e justilkat;õe~ e vrw:urações para o :tlista
mcnto militar: 

L" Que, eonfomll' já foi decitlido por Aviso ue 22 tlt~ 
Setembro ultimo á l'rf'sidcncia J~ Proviucia de S. Panln, 
as contas das justilicações feitas judieialmente pelo~ ci
tladãos, quG preknuem com r lias instruir o' reenrsos in
terposto,; das tlcli!Jer~çiks das Jnntas de alistamento, 
estão comprclwntlidas na disposiçãuRCnerica do art. 13\l 
elo Ht•gul:tmento de '!.i de Fevrn~ir·o do anuo passado. 



2.' Que, sendo as proruraçiirs instrumentos particu
lares 1le con1~es,õcs dP pOLlrres, não rst)o isentas de sello 
que ó o que legalisa o documento, em virtude do qual 
se conferem o~> mesmos poderes. · 

Em resposta <ler:laro a V. E\.. que Jicam ::~pprovadas 
as citadas decisões. 

Deus Guarde a V. Ex.- Duque de Ca.Tias .-Sr. Pre
siclente rla Província elo Rio (;ranclc do Sul. 

Approva a r-onlinuar;;1n d:ts taxas r!e 6''/o para os dPpO~itos da 
Caixa Ecunomica da l'roYincia de S. Prllro rio Rio t:ranlle do 
Sul 0 de o 0 /o para os ('lll[ll'C>tiiiHJS do ~Iotlt·' de Snceorw, além 
de outras providcmias. 

:Ministerio elos Nrgocios da Fncnda.-Rio ue Janeiro 
em l:l de Maio de 18íli. 

Illm. c Exm. Sr.-Tendo presente o offieio, n." 3i 
de 20 ele Janeiro ultimo do Conselho Fiscal da Caixa 
Eeonomica e Monte do Soccorro de.ssa Província, cabe
me decl::~rar a V. Ex., para o fazer l"onslar ao mesmo 
Conselho: 

1.0 que fica autorizada ~continuação não sú ua taxa 
de {)"/o para os dcpositos da Caixa Ecouomica, no annu 
corn:ntc, como tambern da 1lo 9 o/,, para os rmprestimos 
do Monte tle Soccorro; quanto a esta, poróm, proviso
!·iamentc, porque, sendo com o seu producto que se 
deverão fazer as dcspezas (le custeio dos dous estabele
cimentos, cumpre que o Constdllo observe se ella é ou 
não sulll.cicnte, para, 110 caso nrplivo, propôr mais 
tarde a sua elcvaçii'o, evitando pu r este modo o dcsfal
quo do fundo capital, CJUC {· rspecialmcnte destinado aos 
emprestimos sobre pl'Hhorcs: rcstrin;;indo, outrosim, 
as clespezas com o pessoal c expediente ás que forem 
absolutamente indispensavcis, attenta a falta de renda 
para occorrer ao custeio dos ditos est~hrlrcimcntos. 

2. 0 que não lhe póde sr,r concr,dida autorização para 
aceitar como penhor apolices ela divirla publica e acções 
de Bancos c Companhias por não ser isso conforme á ín
dole das opcraçõPs elo.~ Mont.rs dP Soccono, cujos fins, 

:l~:ClSc-JE~ ntc lRi!l. :li 



2!l0 urusíJ1:s 

r.omo se :~r:ha oxpn•sso no art. 27 do Regulamento de IX 
Je ALril dn Hl7L 1\ cmtH·estar ús chs:;es mcno.;; f<lrore
ciu:Js da fortun;~ pequenas sommas para anlllirern ús 
sua11 urgnntcs necessidades, raso em que não Pstão as 
que possuem apoli1·es c :tct;õ:•s tle Banros r Companhias, 
:ts qn:lCs não tkvcm ser confundidas com :HJncllasoutras. 

3. 0 que uão pó1\e igualmente sGr adoptada a itlóa, 
suggerida pelo Consellto, 1\e f:tzl'r o Monte de Soccorro 
outras operações além das que lhe são proprias, como 
aeliant:~mcntos de veneimentos de empregados puhlicos 
geracs ou provinciacs, de Jlf'llslíc~ ç meios soldos de Yiu
vas c soltloos de ofiiriars rdurmados, por contrarias ao 
disposto no al'l. 27 dil supr:ll'it.:tclo rcgulamPnto CJ.U) 

art. 2°, § i9, da Lei n.o iO~tJ tlc ~2 de Agosto de fSlíO. 
4." que no mesmo caso se acha a autorização que It~da 

para reeelJI'r em dl'fHt,;ito qual1p~er quantia, sem juros, 
não podendo o tlPpo';itanLI' rl'l1ral-a ;;~não com aviso 
rrévi o ele oi to a qui nw ti ias. 

5. 0 qut\, para sc poder tlPcidir sobre a convoniencia 
da resolução toma1la pelo Conselho, de não cxpctlir ca
tlc!l'netas aos opcr~rios militarP,;, e de crear um livro 
rspncial ele contas t'o!TI'lltt•,; p:tra :1' quantias dt•posita
das, pcrtcnct~ntcs au IWt:ulio elos mesmos opera rios, 
torna-se preciso saber qual o wocc,;so seguido na Caixa 
Economica p·,ra o recolhimento e cntre)ja dos Llcpositos 
dessa origem, e~~· süo ree<'hitlos alli com :>.lgnma clau
sula, visto dizer o C'JP'I'Iho Fiscal que as quantias serão 
db;tribtlirlas aos UJ't~rarios quanr!o tiverem baixa c fiea
rp·n /'llrTI rlirt·ito, •Ilustrando-se llllites com a Fazentla 
!'/.1/'lllJL!l. 

:· ", tintltnr·ntr, que: nesta 1l~ta se experle ordem á 
Tlte,;nuraria de Fazcttda J:ara SL' !azer pruvisoriamentc a 
Jl3:'-~ai{Clll di1 ·:ta, da Caixa 1\c•Jnomic;t para o Monte de 
Succorro, 11': Í!Hpurl<tncia diJria elos lll'positos que de 
vra em rliantc foreru recl'!rido., na mesma Caixa, dccor,
formi:!arlccom os art.>. 19P :ZOdollegulamcnto de 18 de 
Abril <le JR74; llcaudo a carp,o do Monte dt~ Soccorro o 
pagam!'nto do juro, c respectiva capitalização das quan
tias assim l'l'Inl'tliL1as, na fórma da ultim:1 ptrte do 
art. 22. 

Deus Guarde a V. Ex.-BarãodeCotegipe. -A' S. Ex. 
o Sr. Presidente da Província Jc S. Pt~d r· o do H i o Grande 
do Sul. 



00 GOVEII:--10. 

N. 2!'i!J.-MAIUNIIA.-A\tSo DE t:~m; M.uo IIE 18/G. 

Approva o mappa da distribui<;ão dos naYios da Annada. 

N. tat7.-2.a Sccção.-Ministcrio dos Nrgo<~ios da 
Marinha.- Hio de Janeiro em ta de Maio d1~ 18711. 

111m. e Exm. Sr.- AtlrndPndo :ís ponLl<~raçõcs qur 
V. Ex. fn fllll seu rebtorio d1~ 29 do nwz proximo pas
sado, approvo a distrilmição clos navios da Armada pela 
fórma indicada no mappa annexo ao mPsmo rdatorio soh 
n." f~; poclendo port:IHtoV. Ex.,nest1~ SI'Hiitlo,cxtH'dir 
suas ordens. 

Deus Guartle a V. Ex.- /,u,iz Antonio flPreim Fmnco. 
-Sr. Consellll•iru 1lc Guerra, Ajurlant,· l:eneral da Ar
mada. 



2!1::: IJJ:t:t:;lil·> 

J)h•tl•ihuiçiío do t•ot·~n na~·ul, por dlst .. l•~tns e 
tlotilhn,.. na couf"o•·n1hlaclc do "'-,.i,.o cl.- 1:1 d•~ 
JUaio de lf!f7'6. 

o 
·~ 

XAYIOS. 

NOME~. 

cc~i: "Vrag~ ta t1 ,. roi! :1'. 
l.' Cory;~Ja ttti,l:t .. . 
2'' ldrtn ........... . 
2. a [;\rm ............ . 
2.a Üll'\'r:l-1 "" \'('\:! .. . 
2." ÜJrYcla 111i:da ... . 
3. a BriguP-h:trra .. ' .. 
3.a C111h11nf'ira rir· ro

d:~c; ... ' .. 
~-- 2 ."1:;;[\Pt;!illi.(la .. ---:-: 
~ 3." l;aull>~twir:t tlli,t:J 
o: 3." Idem ........... .. 
~ .1. a BrigUP-!'Si'llll:t ... . 
~ 3. 11 Ell('Ottl':l\arll) .... . 

:l." ld!'lll- •....... '.'. 
2." 1:orveta rt.: roda'. 
3." Canhon('ira 111i\.la 
3." Idc111 .•........... 
3. a Canhoneira dP 1'11· 

das ........... . 
3." Enrouraçarl" .... . 

:L" t:anhotl<'ir:t dr· ro-

Ariii:Ido.;. 

1 lnu :liíul., ~ 
\il'lhrroy. 
l'ilo/ 1/1' Ulireim. 
'l'rojll/111. 
Tiuhiu na. 
lll'imontc. 
llll/11(1)"((•:tÍ. 

lil'l/1"11)/111. 
\flliJI;.-·-·-. 

/)11/l'fl IIIJII. 
J l'ii(Jilii,IJ(). 
Tr!llt/11 /"f). 

I'OI'(U'/181'. 

/'l'r{i·o Aff'r·/l::u. 
[tally. 

das.. . . . . . . ff,•Ju·ir,n,: .\f1u-tins. 
:l." Irlen: ............. !fi'III'Í'I"~' lli11s. 

A l!'d li~res. 

r:ab1 ·ai ( h:1 I PI'ia 
lhtcluantP). 

l.'nlumhu. irlf~m 

.\Jari;; e liar-
1 ros ( ha!rria 

lluduanlr-). 

\'apor ele rnrl:t' .. -~· ................. Siln•ira. 
Irlrm ............................... !lpr1. 

3. a C:mhu!IL'ira dr• ro-
das . . . . . . . . r; rrnilwl_qh. 

3 a Idem...... . . . . ridllll!" S!!IJl·riru ... 
Vapor ........... Tntmruitl<!h!/. 
\lonit,Jr.... ·I· 
ltlr;m ............ ·I. · . • · · · ... • · ·. · •.• 

3." Enconrn.•:a!lo. : .. 
:l.a CanhonPira mtxta 
3." Canhonrira dl' n>· 

~ da~ ............ . 

Tmnandaré. 
Porte de CoimiJra. 

F'ernandes l"icira. 
Taquary. 

!1/agúas. 
llio G-ntnde. 

::::iil :l.aldcrn ............ . 
::; "' Monitor ......... . ••• . .• . . . .. . ..••. PiauhtJ . 

. . . . . · ............ Ceará: ;:::: ::o Idem ............ . 
S ~ !rlcm ............ . Pm·á. 

. ................ Sttnla Colha-
~ r~a. 

"- ~ llrl~tll ........... . 

Vapor •lr r11d:1> ..................... Corunibá. 
·-----~::.:...:..:...:.: . .' , . __ ._._._._._._._._. _. _. _ . . _._._._;..A_1_l_to_,_u_·o_._l'_"_io_._.

1 



IJO tiO\ Ell\11, 

L 

NAVIOS. 

:-.miES. 

QCAI.Ill.\DE. 
Armados. Anxiltares. 

"-

~ ~ 3. 3 Canhoneira ndxta .lft'rn·iiJI. 
~8~ 
3 ~ 

St'[t; lanl'ltas a 
Yapor. 

;:...... --r. 
2." t<;n<~ourat·atio ..... Ulilll IJ</1'1'11.,, 
l." Ideut ... : ......... Solillllies. 
l."ltlrrn ............. Jl/ml'lf. 
2." Idem ............. IJra~il. 
2." ltl\>m ............. Setr t/1' ."l'!t'l!lin·"· 
2." Itlettl ............. liallill. 
2." Ide Hl. . . . . . !Jrrrroso. 
3." C:tnhoncira mixf:1 c\ra_r;llfll'!i· 
3." Vapor rk rodas ... IAwreun. 

Idem ............. .fa!JIUII'ào. 
Irlrm ............. r;uiU'Illl!f. 
Transporte de ro-

das ............. .\fali rim. 
Idem ............. l'uni.s. 
Idem ............. Vnssimnn. 
Idem ............. /,eopoldillll. 
Idem.. . . . . . . . . . . . Wr'l'lll'r·k. 
Idem •............ /Joni(w;io. 
Idem .....•....... lnhaúma. 

0/Jsen:rt~õrs. 

L" SPgnndo cst;; nrganizat;:'l<l os navills auxiliares, cxcepluaurlo 
as baleri.1s lluctuantes, euja lotaç:lo sr;r;i, a abaixo transr,ripta, ~ó 
terão o pessoal necessario para cuidar de sua ronservaç:io. que 
scr:i fomecido pelos llistrictos, •m arsenaes c flotilhas. 

2." A tlotilha de lllato Grosso I'Ontinuar;i a tot· oito ];l!l('has a 
vapor, tres pontrws, dons pequnnos Yapot·rs, sendo ntn a ltcliee, 
tres chatas, uma chalanlt, c urna Ianelta a remos. 

3.• o 3. 0 distrieto conservar:i a ôCll servi•·o duas lant:has a 
vapot· armadas cada uma eorn ntn canlt:lo de l·aliiJre U. 

/,cJ{rr~·~in 1/rrs IJrllcrias flitdiutlltes, t:oi<Jtnlto, Cabral "~IMIZ ,, 
Ba rrns. 

Crllll rnatttlanlc. . . . . . . . . ........... . 
Ollicial su!Jaltemo ................. . 
O!licial de Fazcntia ....•.... 
Fiel .......................... . 
Machinistas................. 2 _...-- -·~·:·-·-·-...., 

C
B'oguista>. .. . . . . ... · · · · · · · · ~ , ./ n ~i.,~ AR~ ·~ 
JarvoPtro:-o;.. . . . . . . . . .. . . 1 ,- \. \1:\1~ 

1 
· 

~Ieslrc.......... t' 0~ \\> ' · ' 
Escrevente.......... . . . .. . / k\ \J 
Cnzin ~e i ro .... : .. . .. .. . . . .. / ... c)c> ' 
lmpenars JtJannh<'ll'"'· ....... . 1. ·..:.~'li 
!:nadiJ:' .. : ........ : ..... _. .:..._· ~.:·r~~.J-

'-r•rrrut.t ..... {1. :_: :· t· 

I (• I 
r 

\\ ,, 
'·' 

c .... '. 
( ' 

~_ ....... _~· 
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N. :ttí6.-l\1Alli.'IHA.- Aviso D~~ Hí uE MAio nE IH7G. 

Altera o Aviso de 2 dB Junho de 1868, relativo á flotilha d1> 
Amazonas. 

N. 1329.-2.' Secção.-Ministerio uosNegociosda 
1\larinha.-lliodcJaneiro, Hi tlel\laio dc187!i. 

ll\m. c Exm. Sr.- Tcl1llo em consideração as eonve
niencias do serviço publico, e 1le aecôrdo com o parecer 
emittidopclo Conselho Naval em Consulta n." :JO:lti do 
1. o do corrente mez, tletermino que o Aviso de 2 dr 
Junho de 186~ seja observado com as seguintes alte
rações: 

1. • Que a flotilha do Amazon11s seja augmentada rum 
um ou mais navios de guerra. 

2. a Que o Commandante da llotilha possa ser ao llli'S

mo tempooCommandante ele um dos referidos navios 
se fót· este de classe corrmpondPnte á patente 1lo uito 
Commnndante. 

:1." Que os r~llmlitlos nnvios 1lc guerra si ;·vam de quar
tel das g·mrnir;l'ies das lanchas, e de arrecadação de todos 
os generos da Fazenda N acionai, quan1lo tcn ham para 
1sso a precisa capacidade. 

li." Que seja extincto o lugar de 2.°Commandantcda 
tlotilha. 

ti. • Que o Com mandante <la 11otilha tenha um Sm;rc
tario Aj!itlante de ordens, Oflicial subalterno, nomeado 
nos termos do art. ~-" do Dec:rcto n." :n:m ele 2!J de Ue
zem bro de 1866. 

6." Finalmente, que ao CommanLlantc ela flotilha c ao 
Secretario Ajudante ele ordem; se abonem os vencimen
tos marcados na taiJella or,c;aniz:tda de conformidade com 
o art. 4. o§ 3. • da Lei n. o l!Jfl7 de Hl 1le Agosto de 1871. 

Oquecornmunicoa V. Ex. para os devidosciTeitos. 
Deus Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio Pereira Franco. 

-Sr. Conselheiro de Guerra Barão de Angra, Ajudante 
General da ArmadJ. 



no GO\' RI\ No. 

N. 2r->7.- MARI~HA.- A nso DE IG DE ,~.uo nE I87,G. 

Determina que os ~oncertosdo~.navios prrtencen tes aos districtos 
navaesjsejam feitos nos Arssna~s ahi comprchrnllillos. 

N. 973.-3. a Secção.-Circular .-Min isterio jos Nego
rios tla 1\larinha.-Rio de Janeiro em 1C ele l\bio rlc :1.876. 

Sendo 1la maior ronvenicnr:ia que quaesquer conrerto3 
1le que careçam os navios da Armada se efTectuem nos 
Arscnaes cornprehef\didos nos districLos navaes a que 
pertençam os mesmds navios, recommendo a V ... que 
nesto sentido envide lodos os esforços, justilieanrlo o mais 
positiva e circumstanciarlamentc os motivos nos quaas 
se hasüa p:1r11, cru algurn caso cxtraordin~~rio, jul~ar que 
tacs c:or11:1'rlos não po1lam ser rcalizaLlo~ no Arscn11l rtne 
V ... dirige. -

Deu~ Guarde a V ... - Luiz Antonio l'ereira Franco.
Sr. lnspector <lo Arsenal de .... 

N. 2:S8.- FAZl~NDA.- EM J(j DB M 110 ()fi: !87ô. 

Os Praticant~s tlas Il 0 partiç<ícs de l•'n~nda uão pod•~m substituir 
os Cillprc:,:atlos de cl:tsse stqJCrior. 

1\IinistPrio dos Negocios lia Fazcmla.-Hio tle Janeiro 
em i6 de l\laio dei87ü. 

Em re5posta ao ollicio ele V. S. lle 2 cio r:orrcnte rnrz, 
r.oinmunirando ter dcsignaLloo Praticanlfl José Ventura 
Bn,coli para substitUir o Confert•ntn João de Castro 
\Valker, que se acha uoentr, c solir·it:m<lo a expedição 
das ncr.I'Ssarias ordens para que lhe sejam abonados os 
vencimentos a que tiver 1lireito, cumpre-me rlcch1rar a 
V. S. que, á vista do disposto no art. 7. 0 do ll•·crcto 
n." riiri'Hle H fie Novembro de i87:J, não po1lem o~ l'ra
ticantcs 1hs HcpartiçõPs de Fazenda ser suiJst i tu to~, nnm 
aprovcita:1o de quem se trata o Aviso n." H-0 d.; 12 de 
Agosto de 1875, que refere-se á su!J-;tituição por Cscrip
turarios. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
solheiro Inspector interino Lla Caixa dl' Amort1z~ção. 



N. ::wü.-FAZENDA.-E11 IH uE }L\lo oE 1~7ti. 

Indefere o requerimento dr Manoel RibPiro dr Macedo c outros, 
pedindo a restituiçào elo que rle mais pagaram pelo imposto 
lançado sobre suas faiJricas dt• so1·ar hcrva-malr, ll:l Provinda 
do Paraná. 

l\linisterio uosNegocios ~~~~ Fazentla.-lliu tlc htll'iro 
em 18 de Maio de 187(). 

O Barão de Cotcgipe, l'rc';ith-·nte interino tio Tril111nal 
do Thesouro Nacional, rrJlllllllllliea ao Sr. ln,;pl'clor da 
The;:ouraria de Fazc!ld~l da l'roYiucia uo P~1ran:'1 qw•. o 
mesmo Trihunal resolreu iudefcrir o requerimcuto, 
tramanittido peLJ Prcsidl'nci:l 1·um o offlcio n. o::.! de l 'J. 
de :Man;o ultimo, no qu:tll\Linocl H.il.Jciro dt~ Macedo P 

outros pediram a rc:;liluiçãll tl:ts quantias qtw a!ll'ga
ram terem-lhes sido d1~ mais l'Obradas, provcni<•Hl<~s do 
imposto dt: iudustri:ls c p1 oli.ssües bnçado no.- ext~rcicios 
de 1Rti9-1H70 a 187~-1~:':1, sol1re suas fal1riras de 
socar hcrva m:tlc; Yislo L'' ta r apr<)lcução dos Silpfiliran
tes em condições itknli1·a.s ú de Caetano José Munhóz, 
que foi tambem indeferida, como consta da ordem 
n." i8 de 31 de 1\laio ele 18iii. 

llrwilo de Cotcgipe. 

N. 2ü0.-FAZENDA.-- E~l 18 DE MAIO DE ltl7ti. 

Approva a rcstilniÇ[tO, feil:J pt~la Alf:m1Iega <lo Pará, dos direito,; 
pagos por uma p:utitla tl~ !Jorraclw, t{ue se pretendia ex
portar, c foi ven1lida I'Jil l1~sla pn!J!ir:a. 

Ministerio tlos Negocio,; da Fazenda .-1\iq de hnciro 
em 18 de Maio de 187G. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, rommunica ao Sr. Inspertor da 
Thesouraria de Fazt>nda tla Provincia do P<H'á rJue o 
mesmo Tribunal resolveu approv:tr a decisão, const3nte 
do -seu officio n." W7 llt~ 1:) de Outubro de 187'1,, pela 
qual a dita Thesouraria mandou restituir pela Alfan
dPga a Augusto Christiansen ,\ c.> a quantia de 



U):3~H:JMI, pro v euiente de direi tos pagos pu r 10. ::?78 
kilogrammas 1le borracha, que pretc(ldinm exportar para 
New:.York, no navio americano D. H. Bisl1ee, o lfUP não 
se t~llt:cluou por ter sido o genero \Pll<litlo Plll ha~ta pti
hlita, p<:lo l"acto Jc haver entrado em liljUidação ;I([Uella 
tirma, qnc fali ira, como se vt; dos papeis que 11 Sr. ln
spcctor rcmetteuá Din•doria G1Tal da.; l~entLts Publica~ 
com ollir:io n. c 7 de Hi. dt' l\larço ult\mo. 

Hrmfo rf,• (;rtl'!}if!l'. 

N. 251.-ll\IPEHIU.~- E" !S nt: ~L\IO nt·: 1~7li. 

Dá iH,lrtll'~fícs para o concurso á cadeira de liHguageut arti
Cltl:t•la <lo In'Lilulo tltl'-' Surdos·l!lltli<>s. 

2." Dil'l~ct,,ria.-Minislerio dos ~t''!Ot'ÍII' do llli!H'I'itt. 
-Rio de Janeiro em IH de l\bio d1· Hlíli. 

Sua "\lleza Imperial Hegcntc, em Nome do Imperador, 
lla por bem que, para o concurso á c:11lcira de liug11agem 
articulat.la t.lo Instituto llos Surdos-mudos se uiJ,;ervc o 
seguinte: 

1.." O Director do Instituto annunci !l";'t, com o prazo 
de quatro meze,;, a altcTtura da iustTi[H;ão Lle t:audidalos 
ao co111:urw. O aunuudo será puulirado no~ joruaes ua 
Côrte, c r,:rneLtirlo ~1os l'resitleutes de l'rovinr.:io para 
llle darem pu!Jlicillade. 

:!. " l\1ra a admissão ao CllllCUl'SO ,., net't•ssarÍIJ que o 
c anti itla to seja ,. idadão lll·azile i r o, tenha lllii iondade 
legal c esteja isento de rulpa. K;lt·~ retfllisitos seriio 
provados por meio de I'Crlidão ele idade un durUillt'lllO 
equivalt!Hle e folha eonitla nos lugares em tllll' o c:tn
uillalu tiver residido nos lr·~s ultimos annos. 

3." .\ insr:ripção se farú no Instituto, hvr~udo-se 
termo assignadu pelo Dirci'lur, 1: pelo caudid:tlu uu ~ea 
procurador. 

4." Findo o prazo da iHscripção, SL'r;i :1 rdat_ião dos 
candidatos insct·iptos publieada no Dirll'io Oflicial c 
enviada ao l\linistro c Secretario de EstadtJ Jus Negocias 
do Imperio, o qual marcará dia n hora para coinrçar 
o concurso. 

nu:J,;0E, 111<: l87ô ::r. 



llECISÜES 

:i." O concurso se rcalizarú no Instituto, perante 
uma commissão julgadora L:Ollll10sta do commi,;sario do 
Governo, como Presidente, do DirPctor do Instituto, e 
dedousvog~rs nomeados pelo Ministro c Secretario de 
Estado uos Negocias do lmperio. To1los l('râo voto no 
julgament(', e o Presitlcnl.e terá voto de qualidade no 
raso do empate. 

ti." Serãotres as provas: esrripta, oral e pratica. As 
duas primeiras poder;io sei' feitas em um só dia. A 
ultima porém scrú feita em di<t especi;il, e si, em con
scqucneia do numero dos candidatos, não se pnder con
cluir no mesmo rli.1, tlividtr-sc-h~o os candidatos em 
turmas por meio da sorte. 

7. o A proY{l escripta co11sistirá rw explanação de um 
ponto rle historiado cn~i11o da p:1.lnvr;1 artieulatla; em 
consideraçõz . .; sobre o v;dor dr·sta com refcrcncia á in
strurçãoe ao dcsenvolvimcnt0 intcllcctnal c physico rlo 
surdo-murlo, e sobre as condições phy~ie:1.s em qnc con
virá ensinai-a; finalmente, !lO juizo critico sobre o5 
diversos mctiloclos e proce.,sos conhcr:idos. 

A dita prova para a qual tcr;í. o c:mditl;lto dn:1~ horas, 
depois de assignada pur cstP, serú rubricada pelo Pre
sidente d:1. commissflo jnlga'lora c pelos outros concur
rcutes, ou por todos os rnt•mlJros d:J. rommis~;lu, se não 
houv1:r senão um camlirlato. 

8. o A prova oral, illlC s•r;í de lllll:\ hora para caua 
r:ancliclato, consistir:í. ll:l :1.rguiçã11 c resposta rcr·iproca 
dos ranrlidatos sobre a anatomia dos orgãos da palavra e 
da audiçã0; sobre a physiologia de carla um rlesOies 
org:tos; sohre os mci0s racionacs de restabelecer a 
:mdir;iio, c sobre os preceitos petlagogicos csscnciaes ao 
ensino do surdo-mudo. 

O canllitlato inscriptn em primeiro lugar, arguirú o 
segundo rluranlc mri:1 hora, o segundo o terceiro pnt· 
igual tempo, c assim por diante alt'; o ultimo que aq.jl'.i,·á 
o primeiro. 

Si houvt~r sú um candidato, será cllc arguiLlo pelos 
dous vogacs da commis~ão julp;~rlora. 

\L o A prova prati1:a cott.>islir(t, para cada candidato, 
rm uma hora rln lição de linguagem :Jrtir:ulacla e tlc 
leitura sohre os lahios aos almnuos que a sortu tlcsign;~r. 

lO. Terminada a prova pratica, a commissão, em 
CS!TUtinio sencto, julgar{t das halJilitaçües tios con
r·utT~'n les. 

llavPIHlo um só candirlalo ;1 rommisc;ão dceillirá 
si mplcsmrn te se ellc c~ tá ou n;[o h a h i li ta do. Se h ou ver 
HJ:ti' de um, a C11mmissâo dccidirú em ~cgundo e~crutinio 
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sobre a rlassiflcação por ordem (]o merecimento dos qne 
tiverem sido julgaúos IJabilitatlos. 

H. Terminarlo o jnlgamento, lavrar-sc-ha, em um 
livro especial, uma ada circumstancia(la de todo o oc
corrido, Ja qual o Presidento do concurso cnviarú Clípia 
ao Governo, acompanhada de informação sua e das 
provas esc ri ptas. 

O que communiro a Vm. para sen conhecimento e 
devidos e fiei tos. 

Deus Guarrle a Vm.-Jose Bento da Cnnlw e Figurirerll 
-Sr. Dircctor do Instituto Jos Surdos-mudos. 

N. 2(i::!.- AtaUCULTUlL\, COMMEllClO E OBHAS 
l'UBLICAS.-E\1 18 ])E ~IAIO DE 187fi. 

Sobre a approvação dos estudos c or•;alllcnln da Colllpanllia (;reat 
Wc><lern of Brazilllailw ay; a rx.l<'liSit<J da ponte do llellf'rihc 
e os '•'rrcnos da eircnmvalação rio furte do llru rn. 

N. Hi. L" Sccr~ão.- Direcloria das Obr:ts Publicas.-
1\linistcrio elos Ncgoeios da Agricullura, Commercio c 
Obras Publicas.- Hio de Janeiro em 18 de l\laio de 
l87ü. 

Illm. c Exm. Sr.-Foi presente: a este l\Iinistcrio o 
officio de V. Ex. lle 22 de M~rço ultimo, qnu acompa
nhou a cópia do rclatorio da comrnissão por V. Ex. 
nomeada para excenção do Aviso de 9 lle Novembro do 
anno passado, e da corrrspondcneia trocada sobre o 
objecto do mesmo aviso entre V. Ex. c o Engenheiro 
reprl'sentante da Great Western of Br~zil Hailway Com
pany Limited. 

Em resposta decl~ro a V. Ex., p~ra que fap con,;;tar 
ao referido Engenheiro : 

1. o Que estando (~xpressamentr) declarado pelo De
creto n." GOt'l d0 30 de Outubro ultimo, <rue a approya
ção dos estudos não importa a do or<;amcn to :lpreseu
tado pela Companhia, não é ohjecto de duvida a reilucção 
de ~;"lo proposta sobre o prrr:n do mesmo un;aweulo 
pela 1:ornmissão; lieando culclldido IJllP, em qualquer 
bypolhCSC, prevaJeccrá O ljUl' di:-:püc O IJCl'II'lO 11." ;)701 



de r; de Agosto de 1.871, quanto a SI'!' a garantia de juro 
devida sómentc pelo capital e!Ieetivamentc empregado 
até o maximo de cinco mil contos. 

Além dis:.;o, estando sujeitos á approvação do Governo 
os contractos que vara execução das obras tiver a Com
panhia de celebrar, só então SL·rá oppol'Luno o exame 
do custo das mesmas ouras. 

2. o Que sendo a mais autorizada a opinião do Enge
nheiro em chdt• da conservação do porto t[pssa Provín
cia, não púrle o tloverno appro\'ar I[UC a ponte sohre o 
rio Beheribe tenlla extensilo inferior a 180'", vi:.;to a 
conveniencia 1k cYitar-se qualquer damno ao IIIOVi
mento das aguas no mesmo porto. 

:J. o Que, se não se estipulou L'xprcssamenlt' no ron
tracto de aforamento dos t<'ITf'nos da circunnalar:ão da 
fortaleza do Brum I[Ue parte dcs~1:s terreno:: jJÓderia 
ser cedida ao Estado, IJll<lndu este assim o entendesse, 
inclcpcndcntcmcnte de rtualqncr prt~vio a1·cúrdo ou in
dcmniz~lção; e sendo rerlo que a Comp:miJia n:lo foi dis
solvida, e antes trata de alli collslruit· a e~t:1ção inicial 
da f'Slrad:l para cujo fim s1~ d,·stinam os mesmos terre
nos, n:lo ~c púde hoje tnrtt:1r o compli•mento da appro
vação dos planos da mesma estrada ou de qu:ilqucr de 
suas partes drpenllenli· 1hqnella sccr;ão: sendo I[UC isto 
não inllihe a V. Ex. d1• entr:1r l'fll quall[ller :1ceônlo, 
para o qual lica autorizado, n1n onlem a serem atten
clidas, tanto quanto fôr possível, as exigcncias feitas 
nesta pal'te pelo Eng-enheiro chefe do SCI'\'i1;o de con
scJ'Y:ll,'iiO do porto. 

E a este 1·esprito ó connniPntt• que Y. E-.;. declare 
ao representante 1la Companhia, (]LIL' labora em erro 
manifesto qu:tndo P"'~'llllle que, rm r1:z clarpiClle 
afora men Lo l1·z acrt uisição dos tl'l'I"I'JliiS c i Lados, me
diante a qu:111tia de quarenta contos de ri•is, porquanto 
esta somma foi olfcrceida ~~spont:uwa,nentc pelo eessio
nario da estrada do Limoeiro para as obras do A~ylo 
dos <~lieuados ne-;sa l'roYillei:t. 

'Lo Finallllt'lltf\ que e.stc :\lini-;tcL"iiJ approva torlas :1s 
mais alterações ~ohre as qu:H'~ tanto o En.lfclllll'iro da 
Companhia como:t commis-'~O r;;Llode 111:rfeilu :11·cônlo. 

Deus Gu·mle a Y. E~.- Tfl,_,m,z: Jn>,l CoP/IW ,j,• A.l
IIFidiJ .-Sr. Pr•:'i.J .•ti•· ,\, I'! ·)'<·in· i'1 ·.1·· Pcrnautl·u•CJ. 



1111 1;11'. LH\el. 

~. ~(i:).- AGIUCl!LTF!L'\, comnmC!O E OBRAS 
PUBLiCAS.- E~l lR DE ~LUO DE 187{). 

Hesolvc Lluviuas ác:crea (j,o tra!J~1lllos de; classifleação. 

N. 11. 2." Scccão.- Din·ctori:~ ela Ag-ricultura.
Ministerio tlos Nc:~ocios da Agricultura, Comme~rcio P 
Ohras Puhlicas.-Hio ele Janeiro em 18 de l\laiodP iH7G. 

lllm. c Exm. Sr.- O Promotor Publico da rom:~rea 
tle Iririlill~ consultou a Presidencia dessa Provinda 
sobre estes pontos: 

i." As .Juntas dnssifie:11loras lL~Itl 0 direito de exigir 
elos st•nllorcs de escr;~ros a tlprlaracão do valor dos 
lllCSiltl)ó;? . ---- • 

~-" Acltantlo-sl' v:1rro nn lermo de Guarapary o ln2ar Lle~ 
adjunto de Promotor, dC\"I'fllSI'l" dcleg·adas ao adjn11tn 
tio termo de JkBL'Vt'!tlt', sHe~ da comarca, as respectivas 
alt.rilmições, ;j íirn ti e proseguiretn os tra!J:ilhns tb rlassi
licação de escravos de Guarap;try? 

A imlic:uLt PtTsidetwia rcspondt'U o seguinte: 
(jnanto ao 1. 0 ifllt'sito :-e[llt' não linha a Junta o di

reito t!c exigir dus st•nhorps dos esc raros o valor dc.c;tes, 
por quanto, para a alforri~ dos mesmos, o preço que 
deve regular ó o que se arbitrar n:~ conformirladG rlo 
.1rl. :n c sn.r:ruintes do Hrgulamc!lt.o r!c 1:1 de Novembro 
de 1872. 

Quanto ao 2. 0-quc devia o Promotor da r·o1narca de 
lriri tiba funuionar na Junta ela;:siflc:lllor;~ de lkucv8n
tcs, séut• da Illl'S!lta comarca, 1', easo não houvesse Juiz 
úeOrphãos em Guarapary, ao Juiz ~luniripal competia 
nomc.1r um Pron10tor ad hoc para toJHar parte nos tra
baliiO;; da Junta. st•gundo a doutrina do Ariso n. o 't,;j8 
t!1• 10 du DczcmiJI·o dJ 1874. 

O Governo Imperial approra a deci;;ão rlarla por 
V. E\. á scguBrLt consulta. 

Quanto, porhn, á prinwira orcorre diziT·llw :-da 
comhinaç,lo dos arts. 32 c 37 elo Hcgul:uncnto rle 13 de 
Novembro de 187~! niío se depreLende que seja prohi
bido ús Juntas cl:tssific:~doras perguntar aos ~;eilhorcs rios 
escr:!YOS b valor rlcstes, visto corilb o arbitramento só 
terá lugar, se o schhor não tiver decbrado o preço da 
ihderhnização, ou, no caso afiirmativo, se Hão fôr a dc-
daração aceita pdo Agen:te fiscal, ou. tinalment&;:-~---~ 
nãohouvcr avaliação jadieial qw~ a,disper~e:/ _\\~M/I.fi~ "\ 

Deus Guátde a V. Ex.- Thomaz Jose Coel/lfj d.er-N.IYt~iita. ·.· 
-Sr. Presi(lente da Pt~o:'!r~c~.:~d~ E~p~:~~'iú'0. • ' 

( ',, c:t, -= 
c, 

,,, 



N. ~(i'J .• - AI:HICULTUIL\, CUl't1MERCIO E OBBAS' 
I'LBL!CAS.-E,l l!J :JE ~L\10 DE 18i(i. 

:lland:t vigorar, para a organizaç:1o do pessoal e direcção technira 
dos trab3lhos do prolongamento da estrada de ferro de Per
nambuco, as Instrncçües de 26 de Fevereiro deste armo. 

Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em Nome dr 
Sua Magestalle o lmperarlor, l\Ianlla vigorar, para a orrn
nização do pcsso:1l e tlirecção tcchnica dos tralJa!hos tlo 
prolongamento da estrada dr ferro do Hecifc ao S. Fran
eisco, as lnstnH'ÇÕt~s <k 2G de J<cvcreiro tleslc anno, 
assignadas pelo Chefe da Directoria das Obras PuiJlicas, 
c expntlid~s para i1!1mtico scrvir;o na estratla de f1:rro da 
Bahia. 

P;ilacio do Hio 1k .l:Jili'Íro nm l!l d1' l\l:lio tle 1876. 
- Tlwma:: .José Gof'lfw de AlmPidrt. 

N. ~ti:).- (;Ulml\h .-E" l\1 IH )!AJO llE 187B. 

Declara como se llPve proceil~'r a rrspeito da canvoc~u:ão tio,; alb
tado,;. nos termos do art. 62 do 1\egulamr,nto tln 27 de Fevereiro 
de t87ti, não ~~slando ainda apurado o alislamPnlo rm todas as 
Provineias. 

Ministerio dos Negocios da G11erra.- Rio de Janeiro 
em HJ lle l\laio de i871l. 

Em oflicio de i2 tio correntn consulta V. S. se, não 
Pslando ainda fixado o contingente para preonehimento 
!la força decretada pelo Potle1· Legislativo, na fúrma do 
art. 55 do Regulamento de 27 tle Fevereiro do anno 
passado, deve, conforme dispõe o art. 62, mandar a f
lixar etlitaes convocando os interessados a comparecer, 
nos termos do art. 73, para fazerem as suas recla
mações. 

Em resposta declaro a V. S. que, não estando apurado 
ainda o alistamento em todas as Províncias, e não tendo 
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por i~so sido possível marcar-se os resprctivos contin
gelllcs, deve V. S. agu~rdar a rleci~ão do Governo a b I 
respeito, tlcixantlo d-) fazer a alludirla eonvoe;1r;ão, hem 
como de rcunir-~e a Junta, sob soa pn~sidcncia, para 
tomar conhecimento das rcrl·1ma~õc,.; de IJtW trata o 
art. 73 do citado regulamento. 

Deus Guarde a V. S.-Duque de Ca.rias.;-Sr. Presi
dente da Junta paroellial da freguezia de Santa Anna. 

N. 2(Jii.- GUEHH A.- E~1 20 llE M 110 llE 1R71i. 

Determina que as Rcparti~õcs do Ministcrio !la Guerra n;1<> r.on
tractem fornecimento aigum com firmas soeiaes, sem que os as
sociados éxhlbarn seus contractos, ou, no caso negativo, prOI'CJH 

a cxistencia da sociedade, na Lírma da lei. 

Circular.- Ministcrio dos Negocios da Guerra.- Bio 
de Janeiro em 20 de l\laio de 18iti. 

111m. c Exm. Sr.-Solicitan1lo o Sr. Ministro da Fa
zenda, em Aviso de 3 do rorrnntc, que as Hepartiçõcs 
deste Ministerio não eon tractem fornecimento algum 
com firmas sociaes, smn que os respectivos associ:Hlos 
exhibam seus contrados, ou, no caso de não tl'rcm, 
provem a existencia da sociedade pelos meios fncullat!os 
nos arts. 30(1, c 305 rio Codigo Commrrcial, cxpcç:~ 
V. Ex. as nccessarias orclt'ns nrssa conformirl:lde, fi
cando prevenido de que, para os Arsenaes de Guerra c 
Intendencia, já se acha semelhante materia resolvida 
pelo Regulamento approvaclo pelo Deere to n. o iH 18 de 
19 de Outubro de 1872. 

Deus Guarde a V. Ex.- Duque de Caxias.- Sr. Pre
sidente da Província d .... 



Drclara <Jll<' o' all!rnnn-;. lanlo dn l."cnlllll do 2." anno do curso 
d<' iJ<Lilll:trit c ('anllaria d<l 1\io (;raJJ<!P do SuL por n;1o lr•rem 
sido :lpJli'OY:ul"·' lld <;x;ttll<' d<~ quai<J\11'1' das <:adPir:1s ou aulas 
d<' 11111 anno. niln .-;úo <dn·igad".s :1 rPprlir a fr<'<lllf'llcia dP todas 
:1.-; <Jiill';l,.;, f'lll <illl' n:lo t•,,[Í\t'l'<'lll pi<'II:JIIII'JI[t1 apJH'O\':llio.s. 

l\linisi!Tio dos ~~·~o.·i''' d:: tincl'!'a.- Hio :l1• J:meiro 
l'lll 20 1lt• ~l:1in •le 187(i. 

lll1n. e E'-'lll. :-;r.--- Foi pre~enll' a Sua Alkz:t a Prin
l'f'Z:t lntpcrial llt'!.!<'ill<' .. t:!ll Nome do lmpt•r:Hlor, o of
fil'io n." :;:~2 de L; li<' Ft'\ t·n·iro ultimo, com qlw V. Ex. 
sulnndL1;n ú collsid:T:<I;:Io dt•stl' 1\linistt;riu a deliberação 
l1Hll3d:t plllo Comlnantlanlt; do 1:nrsu de inf'anlaria 1; ca
r:illaria dcss:t Proviwi:~. til' dr·;·idir f]Utl os alumnos ma
triculados, l'lnlo no primlliro <'Unto no Sl'i-;·untlo anno 
do rnfcri1ln cnrso, por n:lq terem sido :1pprovados no 
exame de qn:ti'SIJUIT das ,·adciras ou aulas des~l' :umo, 
são obrip:ulns ,:1 repdi1· :1 ln•rrucncia de tod::s as outras 
<'IH que n~o p,;tivcn•m t>lr·naltH'nle apprnvadns; e a 
mesma An!.!·nsl:t SL·nltnJ·:~, C<lnlormando-~t~ por Sua lm
mediala r• Inqwrial lll·solut;ão de lO do corrente, rom o 
parecer llo Conselho Snprcmo ~lilit:tr, exarado em Con
sulta llo i." dcsw mcz, lloll\e p11r !Jem Dedarar que se
melhante mcrli1la não est:t no caso de ser eontirmada, 
por ser prPjtHlici:tl :10 l:nsino c ao serviço militar: o 
que cnmrnunico a Y. E\., p:1ra 'eu coHiteciment.o c de
vidos eflcilos. 

J)gus Guarde a V. Ex:.- Dnqne de Caxil1s.- Sr. Pre
sidente rla Província du Hio Uramle do Sul. 

~- 2li8.- ~L\IUNIL\.-Â\ISO llE 20 DE MAIO DE 1876. 

TransfPre a 'comp:mltia dP apmndizes rnarin lwiros da fortaleza da 
Boa Viagem para o e<JiÜrio ilesor:cupado do Asylo de In validos 
da Marinha. 

N. iaW~.- 2."St~r:ç.'ío.- J\Iinisterio dos Negocios d::t 
'Iarinha.-Rio de Janriro em 20 de Maio llc 1876. 

Illm. c Ex:m. Sr.- Concordando r.orn a opinião ma
nifl'sfailapor V. Ex. r•m officio n. 0 !'il2 (lf' 19 df' Abril 
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ultimo, e no relato rio que me dirigiu em 29 do referido 
mez, na parte em que clemon~tra a nccessirladc de remo
ver-se quanto antes o ar1uartclamrmto da compan!Jia de 
aprendizes marinheiros da Ilha da Boa-Viagem, attcnto 
o estado de ruina d3 casa do Commandantc, a qual não 
admitte concertos e nem convirá reconstruir, influindo 
ainda c principalmente para aquella providencia os in
convenientes do arriscado e penoso 3Ccesso a tão elevado 
ponto, mórmentc para indivíduos ue tenra idade, os 
quaes são quasi sempre forçados a transportar de não 
pequena distancia a agua, que alli falta, para um grande 
numero de inrtividuos; tendo-se entretanto observado 
que com facilidade c frequencia são acommottidas de 
certa enfermidade as pessoas que resid,~m em lugar tâo 
improprio para o fim a que tem sido destinado ; auto
rizo V. Ex. a mudar o referi1lo aquartelamento, accom
Ipodanclo a comp:mhia provisoriamente no edificio des
occnpado do Asylo de Invalidos da Marinha, manclado 
construit· na fazenda rle S. Sebastião da Ilha elo Go
vernador. 

A casa que já havia na mesma fazenda e fica a pequena 
distancia do dito edificio, será destinaria, em parte, á 
morada do Commandantc, dos 0/Iiciacs e mais empre
gados, que não devam residir no. mesmo quartel da 
companhia, para manterem constantemente a boa ordem 
entre as respectivas praças ; ficando a outra parte da 
dita casa separada para aquartelar os dons in validos que 
presentemente alli se acham, o quaesquer outros que 
por ventura venham procur<1r abrigo no Asylo, em con
trario do que até hoje tem sur~ced ido. 

A fortaleza e mais dependencias da Ilha da Boa-Via
gem deverão ser guarnecidas por um destacamento do 
batalhão naval, emquanto não tiverem especial appli
cação. 

Queira pois V o Ex:. dar neste sentido as convenientes 
ordens. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Luiz Antonio Pereira Franco. 
- AS. Ex o o Sr. Conselheiro de Guerra Barão de 
Angra, Ajudante General da Armada. 



N. :'?lilJ.-JIJSTli,:A.-E)! 20 DI' MAIO D!ê 187(). 

SuiJre n lug~r tia rcsidcncia tios r'supplcnte.s dns J~tize:; ltluni'
cipae!'. 

2." Secção.-Ministerio dos Negocios da Jnstiça.
Rio de Janeiro em 20 Llc Maio dt: l8íll. 

Illm.cExm. Sr.-Comoofncio n." 3:1Lle8llocor
renle, transrnittiu V. Ex. eópia 1lo acto, pelo qual 
considerou improcedente a r·~prescntação Lla Camara 
Municipal <la Bana de S. l\lalheus, sobre o facto do 
rcsiuirem fóra ua villa os cidau~1os ultimalllentc no
meauos supplcnlcs do respectivo JUiz MunicipaL temlo 
Piles já prestado jurameuto c solicitado seu.; títulos. 
Em rPsposta, declaro IJUe !Jem decidiu V. Ex., por
quanto aquellc facto nfio ó motivo ll'gal para a perda 
do car.go de supplcnle tl1~ Juiz l\lunicipal, ú vista 1fo 
art. ü. o§§ l." e 2. o do IJecrdo 11." 4H:l!J, de 2::! de No
vembro ele 1871. 

CnnVt)lll, cntrct:mlo, atlcntlt•r o mai.; possível, n:ts 
nomeações para tacs cargos, ao lug:ll· da rt·sillt)Jlcia do~ 
eidatlfios idoneos, tle modo qnu se evi Lt; [rrej uizo ao 
snrviço publico e im;ommoilo a~ partes. 

Deus Guarde a V. Ex. - Dioqo Velho Cavalr;anti de 
"llbwJnerqtw.-Sr. Prt•siuente da Pt·ovittr,ia do E-;pirito 
Santo. 

JJ••r:lar:t como de v" '''" ,.,Htlat[,, o prazo, m:u·catlo no ai'l. 40 do 
ltr·.(~ularnenlo de 27 d•' Fevr,rriro rir 1875, no tas:• de IIOV;t 

reunião rle Hlll:t Jnula r••vi;;ora. 

Ministcrio dos ;-{r:grwios tla Guerra.- Rio di' Janeiro 
t'm 22 de 1\laio de 1S7ti. 

lllm. e Exm. Sr.- Em ofllcio lle 7 de Alrril ultimo, 
solo n. o 8, consulta V. Ex. se, Lendo a Junta revisora 
da roman;a tl1; llapemirim tlt) reunir-se lliJVamt·nte 
para tomar conheeinwnlo dos trabalhos de trns IJ::
rodtia~ rl'lanlarias, <lt:ve s,•r cont:11lo da d:tla da itts
t.illac:lo. uu da nova rf'união d:t Ju·nt·t, o pt·:tz·r ln:tr<'adt' 
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uo :1l"l. !10 do Hi;;.ml;nnento di' 2i de Fevereiro Jc• 
1 Ri;)_ p !l"a 'C ;1 pn·~cnt:m•m as reei a mações comcrnen tcs 
;'1s ditas parot·lti:1s .. 

Em resposta declaro a V. Ex. qun o ~Iludido prazo 
deve ser contado da data da nova reuniiio da Junta re
vi~ora, qtw !iÚ púde to:n:1r conhecimento das mesm:1s 
reclamações em vista da apuraç:io üas rcspertiv::s pa
ror:hia~. 

Deus Gnanle a V. Ex.- JJnqne de Cn.r:irt.~.-Sr. PrPsi
dt•nte tia Província tio Espírito S·1ulo. 

DPelara r]ual o proccrliiuento a seguir-se !lO caso tlc Jl:lo se rcu
llircm .JU11las paror:ltiaes nos prazos !llarcarlos n:t lei. 

Ministerio dos NeL'ocio~ ih f1lli•tT:i.- Hio dt; Janeiro 
P:n 22 rlc 1\laio de lfiifi. 

Illm. i) Exm. Sr.- Em u seu ollido n." 12 de (j tio 
rorrente, communica V. Ex. que, havendo as Juntas 
parochiaes tio Rio Pardo e S. Pedro de Itabapoana, per
tr;ncentes á eomarca de Itapemirim, deixatlo do reti
nir-se nos prazos marcados pela lei e nos tlias rle
signados para a conclusão ile seus trabalhos, lllultúra 
V. Ex. os Presidentes das ditas Juntas em 1006000, n 
consulta se, não obstante eunsidnrar-se terminado o 
prazo para t.ae,; trabalhos, t'OllV!'lll 1ll:1rcar novo dia para 
installaç;io das referidas Junt:1s. 

Em resposta declaro a V. E;.;.. rruu Jica approvatlu o 
~eu acto, devendo marcar novo dia para a reunião das 
Juntas que deixaratn de org·;~nizar-sc, pois talvez se possa 
:1illil:l :1pr·ovrit:n· neste a!IIlO o tra!J,d!Jo rlas mr•smas e ___ ..... , 
fi!-:1r culllpritlo o preceito da lei. ......-~ _-<:· ~. ~ : 

Deus Gnardi; a y. E;.;..- Duque de Ca.rias.~ . .f?(.e~·~rl~lfLl/?4 
dente da Prov1nna do E~pirilo Santo. , ~..,S;-\·' 

/~\', 

{

'v Q:, -· -
'• co ~·. \ \ ' 
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N. 272.-FAZENOA.-E~l 23 !)E MAIO DE 1876. 

Nega provimento a um recurso sohrt~ o pagamrnto dos rcspecti~ 
vos direitos em um tlespacho do IJijoutcria prateada. 

l\finisterio d.os Negocias da Fazem! a .-Rio de Janeiro 
em 23 de :Maio de lS7U. 

O Barão de Cotegip<', Presidcn te interino do Trilmn::l! 
do Thesouro N;1cionaJ, communica ao Sr. luspector da 
Thesouraria de Fazl'IHla da Provinda llo Ceará que o 
mesmo Tribnnr1l rcsolHu não dar provimt·uto ao re
curso, remcttido com o s!'u ollit:io n." Hí de 2D de No
vembro ultimo, interposto pelos nrgociantes Francisco 
Rocha, Cunhado & Sol•rinho~ da decisão pela qual a Al
fandega da dita Provinda os sujt~itou a p;tgé\r eom 
augmento de tiO "lo os tlireitos correspondentes a 31 ki
logrammas de IJijouteria:: prateéltlas, que suhmcttcrarn a 
despacho pela nota n." Hifii de 2!!, do mez antt•rior; 
visto que a decisão rr:corrida acha-,;e de arcónlo com 
as prcscripç.õcs da Tarifa Pm vigor, c não púdP ser <~as
sada, nos termos elo arl. 7!i!J. úo Hcgulamento das Al
fandegas, por não envolver os caso:; de incompetcncia, 
excesso de poder, violação de Lei ou de formubs es~ 
senciaes. 

Barão de Cotegipe. 

N. 273.- FAZE:'IDA.- EM 23 DE MAIO DE 1876. 

Dá provimento ao recurso lle A. Millict Filho, c declara quaefl 
são as obras consideradas de vidro n.o t, para o pagamento 
das respectivas taxa;;. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 23 de Maio de l87ü. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacio
nal o recurso interposto por A. Mi!liet Filho da decisão 
dessa Impectoria tln 20 de Fe:verciro do anuo passado, 
que classificou como vidros n." 2, sujeitos a direi tos de 
350 rs. por kilogramma, as fructeiras de vidro vindas do 
Havre no vapor franccz Ville de Bahia, c por clles sub
me ttidas a despacho pela nota n .• ~ti3 ue 30 de Janeiro 
ultimo, como vidros n." 1, o mesmo Tribunal resolveu 
dar provimento ao recurso, e mandar declarar a V. S. 
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que as obras de vidro liso, l:lvrarlo, esmerilhado, ou 
moldado, dos arts. 803, 80-l e 810 da Tarifa em vigor, 
venham ou não da fabrica franct'Za de Baccarat, devem 
ser considerados de vidro n." 1, para pagarem a res
pectiva taxa de 200 rs. o kilogramma; c que as pala
vras- e o denominado llaccara L-, empregadas pela 
di ta Tarifa em sua nota n. o 6U, para especificar o que 
são offi~sllC vidro n. o 2, não ohrig·am á taxa superior 
as daquella proccuencia qne não forem precisamente de 
vidro lapidado, mousseline, ou delgado, c muito leve, de 
extrema transparencia, brilho c trabalho bem acabado. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. 27 L- FAZENDA. - E~1 23 DE ~!AIO DE 1876. 

Todas as obras de vidro liso, lavrado, esmerilhado ou moldado 
dever;1o ser consideradas de vidro n. o I, para pagarem a taxa 
de 200 rs. por k i logram ma. 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 23 de l\la i o de 187(). 

O Barão de Cotcgipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das 
Thcsonrarias de Fazenda, para o fazerem constar aos 
das Alfandegas respectivas, de conformidade com o que 
foi resolvido pelo mesmo Tribunal em sessão de H do 
corrente moz, que todas as obras do vidro liso, lavrado, 
esmerilhatlo ou moldado, dos arts. 803, 80í e 8i0 da Ta
rifa em vigor, venham ou não da fabrica franceza de 
Daccarat, dcYcrão ser considera(bs de vidro n." t para 
pagarem a competente taxa de 200 rs. por kilogramma; 
e que as palavras-c o denominado Baccarat-quo a dita 
Tarifa emprega em sua nota n. o ()9, quando especifica o 
que são olJras de vidro n. • 2, não obrigam ú taxa supe
rior as claquella procelleneia que não forem precisa
mente do vidro lapitlado, mousseline, ou delgado c 
muito leve, de extrema transparcncia, l1rilho e tra
balho bem acabado. 

lJal'ão de Çotegipe.: 
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N. Smi.- FAZENDA.-EM 211lE ~IA!O IJE l87ti. 

Indrfrrc um rceursn p()r ser dr~ n~Yista r por n:\n ~r trr vrrifi
rarlo nem uma das condic:õPs rxigiclas prlo art. 7r,'f elo Hcgu
l:llllt'lllo clP l\1 c\ c Sctomilro de lR60. 

Ministerio dos Neg-ocios ua Fazcntb.-Hiodi~.l:ll\CÍI'O 
em 2'~ de 1\laio ele 187G. 

Tendo si1lo pre~Pntr ao Tribunal do Thl•sonro Na!'Íll
nal o recurso intt~rposto por Jos{~ Goursand l\- C." <1:1 
decisão dPssa lnspectoria de !J de Nonmhro ultimo, <JUe 
t'lassil1cou como inteiras c, portanto, sujeitas :·t tax:1 de 
150 réis por kilogTamma, as plnmas ou pe!Jil:IS para 
t'nfcites, ,. indas Je Br,rdeaux no v:1pnr franu:z Orenoquc, 
e submetlidas a despacho pela 110ta dt• :lO de :-il'
tembro doanno pas:-adn I'Olllo pilllllas emendadas, par:1 
pagarem a taxa dP 30 i (•is por kilouramllla; o llli'SiltO 

Tribunal resolven inddnir o rd1:rido r1:cursn por ser 
de revista, e não"" L1:r YITificado :1 e\istencia das con
dições p:1ra esse fim c•xiQ·idas pr•lo :1rt. 71i1 do Hep·tlla
mt~nto de Hl de Setrmhro de JBnü. O que commuHiL'O :1 
V. S. para os devidos df1:itos. 

Deus Guarde a V. S.-BanTo de Cotc(fipe.-Sr. Con
selheiro Inspl'l'tnr tLt Alfandl'.:.>a do Hio llc~ Janeiro. 

N. :::!71) .-IJUEHBA .-E~I 2't llE )IAIIJ llE 1B71i. 

llcr:l:ua •Itte ú Junta de s•Jrl<>io ~~ompete arldieiouar os rsdarPI:i
mcntos nhtitlos a rcsprito ilo inc\ivirlltos, incluirlos no alista
mento para nsuvir:o militar''' c•HII os nomes dt• lmptismn. 

MinistrTio dos Nep:ocios d:t nuern.- Hio lle Janeiro 
em 21 de l\l:tio tlc 18ifi. 

lllm. e J~xm. SL-Ern respLtSL:t :10 of'fil'io que V. E\. 
dirigiu a este .Minisl1:rio tllt 21 ele Abril ultimo soh 
n.'' l21i!l, versando sohrr~ t!ous iHdividuPs, IJU~' 11:1 rda<;:'io 
dos apur:~dospara o SI'I'Viço lllililar 1w1:t .lu11ta partll'ili:d 
d1' C•çapava foram incluídos súmentl' com os nom<·s dr: 
l1aptismo. ~~ I'O!Isnllandn SP a Junta rnisnra da comarra 
dr·vr ,.,_,l!IIÍI'-s • nlr;tordinariamPnle para tomar r·oulll'"· 



,'illlt~ulo rilB ,;o!Jrenomrs r lili~çõt•,; d:tqu.·ll··~ ··idatl:ios; 
declaro a V. Ex. qut~, tendo a rdcritl:l .JnnL1 p:1rodli:tl 
de constituir-se Junta de sorteio, n:1 f(Jrlll:l do lkgnla
mento de 27 Je Fevereir·o de 187:>, a ella romputir;'t op
portunamente addicionar aos nomt•s, de tJU•' st~ tr:tLt, tts 
esdaredmentos que obteve. 

Deus Guarde a V. E'i..-Dnquc de Ca.rio<. -~~r. Prt•si
dente rh Província do Hio Gr:mtlc do Sul. 

N."277.-l\IAHINILA.-A\l>ODIC 2'~ Dl<:111111 PE H'71i. 

J\lantl:t nhonar :t tliari:t de ~00 n.,i·; :1ns mt'lllll''''• qtH' por f:tll:t '"' 
rr~eursos •lt'ixam d•~ srr n~tlll~ll idos para l··r•'tll pr·:11;a 111' , . .,111-. 
panllias de :l[II'CIH.Iiws Jnarinlll'irns. 

N. :H.Vt ,\.. -- 2." Secção.- C i rrular. -- J\1 i 11 i~Lerio 
tlos Ncgoeiosda Marinlt:t.- Ilio de J:tnciro r:m ~'~· Je 
M.üo de i87G. 

Illm. e Exm. Sr.--Constando que por f:tiLI de rernr
sos pccuniari11~ deixam dt~ snr rentdtido-;, dn diversos 
pontos da prol'incia, Hlllilth lllt~IIOI'I'S de~ I i nados :111 ali,;
taml'nto na con1panhia de aprt•ndizns rnaritll1eiros aquar
telalla HCSS:l capital, e condndoollviar o~ prt~jttizos qw· 
dt•s em c l han te occurrcn•·ia podt~ 111 rt ·~ulla r pa rJ o ser v iço 
da Armada ; autorizo V. E\. a mandar altonar uma 
dia ria, que não e'i.t:t•tla de qua trwen Los n'•is, :to llli!!IOI' 

que, achando-se nas rondit;ílt•s tia lei, houver dt• I rans
ptlr distancia maior tle duas le!.!uas, para asst~lll:tr p1·:1t;a 
n:t rderida companhia. 

llamlo conhecimento desta resolur:1o ás tli,·t~rsas auto
ri1ladcs locacs, rloverit V. Ex. rt•comiÍ1t~Jitlar-llH~s a t'X:irla 
obscrvancia da Circular de i2 tk .lu lho •In 1Hiil n dos 
Avisos de 7 dn Abril tle 18ü9 c 2'1, tle ,\IJril tle it\72, prt~s
cr·evelldo o lllais rigoroso escrupulo 11:1 tlcsigltat::lo t' re
messa dos referidos menores, a tinr tlt• t:rilar lt1tla t) 
qualquer despeza com atJtwllns que, por falia de ,;,ltttlt~, 
ou por qualquer dos motivos consignados no rc~pt•rti v o 
regulamento, não possam ser ai is Lados ou prrlll:lllnt~l'l' 
110 serviço da compauhia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Lni:; Antonio l'i'l'l'int f.'I'IIIICO. 

- Sr. Prfsitlente tia Provinna di' .... 
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N. 278.-IMl'EHIO.-E~l íW DI<: MAIO IJE Hl7G. 

Sobre a convocação extraordinaria das Juntas m unicipacs. 

t. • Directoria.- :Ministerio dos Negocios do lm per i o. 
-Rio de Janeiro em 26 de Maio de 1876. · 

l!lm. e Exm. Sr.- Em resposta ao omcio de V. Ex. 
com data de 5 do corrente mez, declaro-lhe que, si as 
Juntas parochiaes a respeito tias quaes se vcrilkar a hy
pothese do art. 23 das Instrucções annexas ao Decreto 
n. o 6097 de 12 de Janeiro ultimo, não concluírem os 
seus trabalhos em tempo de serem apreciados pelas 
Juntas municipaes, devet·ão ser estas convocadas extra
ordinariamente, como já foi tlecillido pelo Aviso de 25 
de Abril proximo passado, dirigido ao Presidente da 
Província de S. Paulo. 

Deus Guarde a V. Ex.- José Bento da Cunha c Fi
gueiredo.-Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 279.- JUSTIÇA.- E~l 2G DE MAIO DE 18íG. 

Emquanto exerce o Iug:~.r de J!liz lllunieipal, deixa o Vereador 
de servir nesta qualidade. 

2.• Secção.-Ministerio dos Nrg-ocios da Justiça.
Hio tle Janeiro em 26 de l'tlaio de i87ti. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo consultado ao Juiz de Di~ 
reito da comarca oe lletldem do Descalvado se póde 
continuar a servir na Camara l\Iunicipal o respectivo 
Presidente, quanrlo haja de snlJstituir o Juiz l\lunicipal 
e de Orphãos, decidiu V. Ex. que a questão se acha 
resolvida pelos Avisos n."' 2!J!J de 3 uc Setembro de 1857 
e 24eü de 21 de A!.;osto de 18:i8. 

Em resposta aó officio n." 8fi de 8 do corrente, ácerca 
do assumpto, declaro que pela Imperial Resolução de 
Consulta das Secções do Imperio e Justiça do Conselho 
de Estado de 1:3 de l\tarço de i8G9, citada no Aviso 
n. o 592 de H de Dezembro elo mesmo anno, está firmado 
o principio de que o VcrPa<lor deixa de funccion:Jr nesta 
qualidade, emquanto exerce o lugar de Juiz l\lunicip~l. 

Deus r.uardP a V. Ex.- Dio!lo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

JV'J'IF~ 
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N. 280. -JUSTIÇA. -EM 2G DE MAIO DE 18iti. 

Sómcnte em execução dcpartilhas compete ao Juiz de Orphãos 
proceder á separação de qitilihõrs de terras entre os orphãos e 
co-herdeiros interessa dos. 

2.• Secção.- 1\Iinistcrio dos Negocios tla Justiça.
Rio de Janeiro em 2(j de Maio de i8io. 

lllm. c Exm. Sr. -Convintlo lixar a intclligen1:ia do 
art. 20 da disposição pruvisoria, o qual coutinúa a 
suscitar duvidas, apezar de explic;Jdo por mui l<~s decisões 
do Governo, foi ouvida a Se~:ção de Justiça do Conselho 
do Estado sobre a reprc~en t1ção dos EsL:ri vãcs do Judicial 
do termo da B1gagem contra a pratica de se processarem 
no Juizo de Orphiios as rau,;as de demarcação <le terras, 
em que haja menores int1rcssados. 

E Sua Alteza a Primeza Imperial Regente, em Nome 
do Imperador, Conformando-se, por Immcliiata Hcsolu
ção de i 7, com o parecer da mesma Secção em Cousul ta 
tle 8 do corrente, Manda declarar que sórncntc em cxecu
çãode partilhas compete ao Juiz de Orphãos procetlcr á 
separação de quinhões de terras entre os OI')Jhãos e 
co-benlciros interessados no inveutario, e, portanto, no 
easo de com elles <lisputarem terceiros conlinantcs, de
verá o processo da demar('ação correr no fôro commum. 

O que communico a V. Ex., em resposta no ollicio n.o 
35 de i5 de Fevereiro ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex. - Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque. - Sr. Presidente da Pro v inoia de Minas 
Geraes. 

N. 281.-"\C:IUCULTUlU, Cül\ll\IEHCIO E OBHAS 
PUBLICAS.- El\1 2U DE MAIO DE 18iü. 

Solicita providencias p,1fa que cc~sem os:~forarncntos del tr.rrcnos 
de marinhas no litoral da cidade do Hrcife. 

N. 6L 3. a Secção.- Directoria das OlJras Pu!JI ieas. 
- Ministcrio dos Ncgor:ios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas.- Hio de Janeiro em 2(j de Maio 
de i8i6. 

Illm. c Exm. Sr.- Devendo-se llrcvemcntc tralat· 
dos meios de levar a eiieilo a execução das obras que 

DEC!iÕES DE !876. M 



St~ fazt~lll prt•l'i,;a,; par:1 o mt•!lloramenlo do porlo dt) lcr
nambuco, cabe-me .'oliciL1r de V. I~x. se digne provi
dt•nci<lr para que desde já ct·ssrm as conccssõc~ para 
:nTcnd::uwn!u ou aforamento de terrenos de marinhas 
na cidade do Ht·cife. 

Dt•us Guarde n V. Ex.- 1'/wma: JoRd Coelho de .!11-
mcidrt.-A' S. Ex. o Sr. lbrão dn Colcp:ipe. 

N. 282.-AUlUCFLTUIL\, CO.l\l~IEHC!O E (1BBAS 
PUBLIC.\S.-EJl ~(i llE ~L\10 DI: lHíli. 

llrtlam não ser intlispf'mavcl o conllf•cimcnlo pn'•vio da IJUOla ck 
Clllancipação para l[tW S<' rca lize a verilkaç:to tio yalor dos 
cscrâ•'o~. 

N. 2. 2 ," Secção - )lircrloria d:1 Al'.rieullura.
Ministcrio dos Nt;~·ot:io.' tia ,\p:riniilura, Commcreio t' 
Ol'ras Pnblie::s.-Bio de .l:lll!'Íro, 21i dt• 1\laio de 1871i. 

111m. c Exm. Sr .-0 Inspt't'lt1J' tia Tlle;;nurari:l de Fa
zenda dessa Provinci:1. en1 o!li··io dn I I de .Juulto do 
anno proximo pas!>ado, consultou a este l\Iinisterio se os 
Collectorrs de rendas grracs dcYi:11n, aintla antes de st~r 
r.onhe::;itla a quota dist.ribuida, promover o <Jrhitramt•nto 
do valor dos escnvos, ou se, prlo contrario, cumpria
lhes aguartlar a indicada Lli:;l rihuit::1o p:ll':l efl'ct:lnar-o;t: 
a avaliacão de um numero de t•st:ravo:; t:OJTt''IIOlldenle 
ao fundo de emancipação. 

Em resposta, der,larn a V. Ex. para tfUC o faça constar 
ao ln'ipeetor da.t:itad:J Th1•oouraria, que, t·onduitla a 1·1:!:~
silicaçJo, ao A,c;cnle Jis1::i! innuniJe promuYcr o ar'•ilra
mento da intlemnizaç:1o dos cs,:raYo;;;, se e,;L:! não puder 
ser realizada por qnahruct· nutro Jllt•io e:;lalll'lerido 110 
art. 37 do Ht~gulamcnlu tk 13 tle Non•tJlllro t!e 18í~; 
não sendo indispensaYd o conhecimento vrévio da quota 
de cmancipaç:Io para quP se realize a vcrilieação do v:l
lor dos escravos, trabalho I'Sie <rue hoje mais St) facilita 
attcnta a circumstancia tle j:'1 ser conlwcida a tlislriliui
ção tlo fundo de emanrip:11:;ão frita pela Prcsiclencia dessa 
Pro v i nc ia. 

Deus Guartle a V. Ex.·-Thnmrtz Jost: CoPlhodc AlmP1:da. 
-Sr. l'rl'~itlcntc Lia l'ruvi11~·ia tio Bio Grantll' tio Norle. 
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N. ~8:1. -· FAZE~ DA. - Enr ~li llE ~L\10 n~<: 1871i. 

N<·ga provimento a um recurso, soln·,~ itnposiçtw de !llnlla, por 
n<1o haverem sido dados :irinalricula tlivrrso~ escravos no de-
vido lclllpo. · 

MinistcriotlosN~gocio,:; tla Fazcn1b. -Rio tlc Janriro 
em 2fi de Maio 1le 1.87n. 

O lbl'iio tlcC<llcgip.c, Prr·sidenlc interino 1lo Trilmn:1l 
do Tltc,ouro Nacional, comtnLmica :10 Sr. Jn:-;p,•ctnr da 
Thesouraria tle Fazenda da Província 1k Pcrn:tmliuco 
qun o mesmo Trilmnnl resolveu não da I' provinwnlo ao 
n·curso remettitlo com o seu oiTicio n." ~~O de J!~ de 
Abril ultimo. iniPrposto por .João de Siqw•ira Fl'rrão 
da decisão da !lita Tll1~:;ouraria, confirmatori·t da da He
eebcdoria, qnn impuzcra-lltc a mull:l de eem lttil r!~i~, 
por não ter dado ú matt·iniia geral, no dcvitlo tempo, 
l)ll:ttro esf'r:tvos 1li' sua propr·ictl:ide, tll' nolllf'S Januaria, 
A!.!netla, Flunmcin c Carlota, visto l'Slar a dl'cisão re
corrida de arcôrdo com o disposto no art. H do 1\cr.ru
lamento de 28 de l\Iarço de 18li\J. 

Aos cmprPg:ldos dt'slc J\linisterio :lhona 111-SI' o,; ·'~'l'Vi<:os <Jlll' lc
nham preslatlo mmo ad<lidos a <Jilrili[uer ll<~parli,:r1o, sú por 
occasião LI c apOS<'nladotü . 

.1\linislcrio rlos Negol'ios da F:tzr·n<Lt.-Hio 1k lt!ll'iro 
Clll :!U de l\Irlio de um;. 

O B triTo de Cotegip<', Pre.;itlent<) inll~t·ino do TrilJUnal 
do Thesouro Nat:ionrd, contmunica :10 Sr. I:tspt:rlor da 
Tlwsourat·i:t tlu l<'ilzt:ttda d:1 l'mvin1:ia do Píanhy 'lue, 11ão 
se achando nposcnl:11lo o C<mtinuo tla mesma llCJ?.'lJ.'.~*~- · 
l\l:trtinlto de Souza Castro, não h a razão pa~ fii]j\i~l~~-1 ) 
,i:'t o tempo em que scrvitt na qnalid:td_c·~ ~t'b\JtNiltl' f?.{. , 
,, ,ti pPtllltado, co1no pt·dc 110 ~'"'l ~~.~·ri~~S~remet Lid u \ 
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pelo Sr. Inspector com officio n. o 23 de 20 de Março ul
timo, pois, a Imperial Hesolução de Consulta da Secção 
de Fazenda do Conselho d'Estatlo de 29 de SetemlJro de 
i860, só manda abonar, por occasião das aposentadorias, 
os serviços que por ventura tenham prestado os empre
gados deste Ministerio, como a1ldidos a qualquer Repar
tição, com venciment'l ou gratuitamente. 

Barão de Cotegipe. 

N. 285. -FAZENDA.-EM 2G DE VAlO DE 1876. 

Rccommenda-sc :is Thesourarias de Fazenda que nos pedidos de 
augmento de credito para a verba " Estações de arrecadação • 
demonstrem ã insufficiencia da verba e justifiquem a neces
sidade do augmcnlo pelo modo indicado no modelo junto. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 26 de l\Iaio de 1876. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Na c i o na I, r1~com monda aos Srs. Inspecto
rcs lias Thcsourari.as uc Fazcntla, tle accórdo com a 
ordem expedida nesta data á de Santa Catharina, que, 
qu:mrlo tiverem de fazer pcLlitlo de aufimento de credito 
para a verba « E'taçõt~s de arrccatlação » demonstrem a 
insullieieneia tla quantia distribuída á mesma verba, 
considerando scparatlamrnto as dcspezas 1le cada Alfan
dega por classes, como se acha nos orçamentos impressos, 
de sorte que se pos'a conhecer or11le se vrri!ica o deficit; 
justificando além disso a nl'cessi<lallc do :mgmento, pelo 
mollo consLmte do modelo junto. 

Barão de Cotegipc. 
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Modelo a que se rel"ere n Circular n.• lO de 
:26 de Mnio de I87'6, 

ALFANDEGADO DESTERRO. 

Pessoal pago até ... 

Ordenado ••....•......•••..•••..•• 
Porcentagem ..••••.•.••.......•.... 
Gratificação •.....•............•.•. 
Expediente e aluguel de casa ..•.• 
Capatazias ...•.• ·; .•••..•...•.•.... 

Ancoradouro c barcr1s tio vigia: 

Pessoal. •••••••••••••...•.••.••••.. 
Material .••••••••.•.•.••.••.••..... 

Companhia dos Guardas: 

Soldo ............................. . 
Etapa ............................. . 

ALFANDEGA DE S. FRANCISCO. 

Pessoal pago até: 

----

----

-----1 

Ordenado.......................... I 
Porcentagem .•.••••••....••••.....• 

Expediente e aluguel de casa ...••. 
Gratificaeão....................... !) 

Capatazias ........................ . 

Ancoradouro e barcas dfl vigia: 

Pessoal............................ ~ 
Material.......................... ., 

l-----
Companhia dos Guardas: 

Soldo ............................. . 
Etapa .••.....•.•.•...•....•..•.... 

MESAS DE RENDAS. 

Porcentagem ..•.•.•.•.......••.... 

COLLECTORIAS. 

Porcentagem ..................... .. 

Total. .......•...... 

Credito concedido pela Ordem n. 0 

de .............................. . 

Deficit. ......... , •.. 



N. :!8ti.-G!TEI:BA.--I·~'l :w llE MAIO [\[: lSiii. 

DPi~l:tm que ii<'Vi' ,;r,r remdlido ;i Sri'.l'l'tHia <lr Eo;lado Ulll mappa 
illlllll'l'ico dog alistados cnnslrrnle< tias lws rrlar;C>Ps. tlr qur 
traia o a ri. 1.:1 do Hrgulallli~lllo dP 2i di~ Fev!'n'iro di" lk7:i. 

:IIinistcrio dos NPgocios tla Guerra.- Hio de Janeiro 
em 2G tlc Maio <li: 187(). 

Circular.- 111m.~~ Exm. Sr.- Em additanwnto ao 
AvisoCin:ular de 27 de l\Iart;o ultimo, dechro a V. Ex., 
p:1ra >'eu conhP.t:imento e .ttovcruo, tJUL' dcvP rcmeltnr a 
<'Sla S<~crelclría Llo Estado Ulll mappa nunu:rit.:o dos alis
tados constautes das trt~s reL1ÇÕt'S, de que trata o art. ·q,:J 
do Ht·gulamentn tle 27 ti:• Fevereiro do auno proximo 
pao:sado, guardantlo-.st: :1s ditas rclaçõt:s para a tlislri
liui<:ão por parochias, r~m vista do contingente <JUt: l'tir 
m:ll'l·.ulo para t·atla l'rovinr·i:1. 

Di•us Gu1rtln a V. Ex.-Dnqne de Crt.cias.-Sr. Prt:si-
tlt•nte da l'ruvinl'ia d ..... . 

llP<:l;u:t tfUn a,;&nnlas de :s11rlr:io n;·Jo ,;c <Jr,v<'lll rr.unir S<'llüo tlt~
pois rlc apurado o alislamr.nlo 0111 lod~s as l'nwinl'ia<, r; <Ir 
marcados o., rcspcr:tiYos mntn1genl<''i. 

í\Iinislerio dos Ne.~·orio;; <Li GUI·rra.- Ilio tle .bnl'iro 
t~m 27 tle J)b io tlt• iHíG. 

Illm. e E~m. Sr.-Em ,,flil'io n. o M. lle Hl tio corrente 
ronsulta V. Ex. sr•, apezar de n:[o ef>t<Jr ainrb apurado o 
alistamento tk tod<Is :1s paroehi:ts tle,;,;a Prnvint·.ia, tle
ve-,.;e l'!Il·t·tuar a n·uniã11 dns Junt:IstlcsortPio no dia 1.'' 
r!P Junho' indouro, ou 1'1!1 oulrn qHalqucr que por este 
.'llinistrrio St'ja dl'sigllado, ~~ llc!lt a,;silll st: tlt~Vt'lll func
rinnarno rrt't•ritlo dia 1." dt• Junliu as .lunt;1s., cujos PrP
,;idt•ntl's lizt'l"llll t'tll1Vtlt':l~'·''ont> di·1 l:idt·sll' lll"Z. 
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Em resposta declaro ~1 V. E\:. qur, não estando âpurado 
ainda o alistamento 1·1a lotbs as Provinrias, n não Lenrlo 
11or isso sido possível lllal'l'::r-se os r<'spcctivo.~ contin
gl'nle;;,deve Y. Ex. proridt·nciar para que as Juntas de 
sorteio não se reunam no lllPneiort:Hio dia, I' aguanll'lll 
nlLL·rior decisão do Gt>\ emo linpt•ri:tl p:1r:t st'lllt'lhanll~ 
li 1\l. 

Deus Gu:ll'lle a V. Ex.- Duqnc ![,• Cu.cias.- Sr. l'rc
sidcnlc da Provinr:ia de S. P:lttlo. 

N. 2R8.- AtaUCULTUIL\, COi\ll\IEI~CIO I~ OBllAS 
l'llllLIC,\S.- E}t ':!.7 DE }I\ lO DE IK7H. 

r.•nniiiP a ronlinua1,:;-t0 do l"'ssoal c:-.lra11nlin~rio na l:nparl.i'.::-1<> 
tia l:onscrvilf;flo do porto 1lo 1\<•cif<', 1'11111 l:u1lo <rue nao l1aja au~
JJJrn lo <lP <lPspez:t. 

S. Ui. 3." S:•t'C:tll.- Dirt>doria tLIS o:II'<IS PubliC:IS. 
- i\Iinislerio dos 'Nc·gocios da A.'-\ric:ullura, Commc•rcio 
11 Obras Puhliras.- Hio de' Janeiro em 27 ele 1\l:iio 
de 1K7G. 

lllnt. t: Exm. Sr.- Em respo~La ao seu oiiicio de B 
elo col'l'entc mez, tlet:laro a V. Ex. que póde pcrmitlil· 
a t:onlinuar;ão elo pessoal C\.lraordinario no serviço ela 
COIISi'l'vaç:io Llo porto ll:c:;sa Provint·ia, constante tia 
rc~lac;ão annexa ao me~mo ollit:io, conforme I'C<Juisila 
o l~IJgc~nlwiro Dil'l'clor claqudle serviço, uma vez qtw 
n;lo t1 aga augml'nto de d,•,p ·z 1 soltrc a CJllC se faz aclu:d
mentc. 

Deus Gnarde a V. Ex.-Thomnz José Coelho de Almeida. 
-·Sr. l'residcnlc lia Província úePcrnamiJUCO. 



DECISÕES 

N. 28U.-FAZENDA.-E11 27 DE MAIO DE i87G. 

Inuefcrc o recurso ()a Comp:whia Mcss3géries maritimes soiJrc o 
pagamento de direitos em (!ollro prla f:llla tJe um volume in
cluído no manifesto lio vapor" Mendo7.:t, c n:lo drscarrcgado. 

l\linistcrio tlos Nc.go1~ios ôa l•'azcntla.-Hio de Janeiro 
em 27 uc l\laio de ik7ü. 

Communico a V. :;,, para os fins convcni!~ntcs, que 
foi indeferido pelo Trilmn:ll do Tllc;,onro Nariorwl, ore
curso que o Agenv~ d:t Cnrnp:tnilia Messaijcries mariti
mcs interpoz tia dcr:is:lo dessa ln:-;pectoria de 2G de Junho 
de 187'~, que condenmou o vaJJor franecz lf.Jendoza, 
entrado em 12 de Julho de :18n, ao pagamento de direi
tos em dobro pela falta de um volume incluído no res
pectivo manifesto e nJo desemb:trcado; visto ter expi
rado o prazo de seis mczes, que lhe concedeu o mesmo 
Tribunal, para provar que aquelle volume não fôra in
cluído no manifesto destinado á Alfandcga de Santos, 
onde o recorrente allcg~1ra ter sido desembarcado ore
ferido volume. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandcga do Rio de Janeiro. 

N. 290.-I~AZENDA.-E~l 27 DE ~!AIO DE i87ü. 

Indefere um, recurso de revista por não se ter dado nenhuma 
das condições especificadas no art. 76'' do Regulamento de !9 
de Setembro de 1.860. 

Ministerio dos Negocias Lia Fazentla.-Rio de Janeiro 
em '!.7 de Mnio de l~7ü. 

O Barão de Cotegipc, Presidente intet·ino do Tr ibu
nal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspe
ctor da Thesouraria de Fazenda da Província de Per
nambuco que o mesmo Tribunal, tendo presente o 
reeur~o de revista remellido com o seu officio n. • 108 
de :12 de Outubro de 187:5, interposto por Lebre & Reis 
da decisão da Alfandcga da dita Província, que mandou 
comprehcnder no peso de vinte caixas de madeira com 
ch:i da Indi:~, que ~uhmctlcram a despacho pela nota 
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n.o !f;) de 30 de Agosto daqnrlle anno, as caixas f1lU 
cofres de folha, fechados a chave, em que a mesma 
mercadoria vinha acondicionada interiormente, e que 
os recorrentes pretendiam despachar com deducção 
da t~xa do 18 "/

0
, na fórma do art. IG:3 da Tarifa em 

vigor, sujeitando-os, outrosim, ao pagamento de direi
tos em dobro pela difrer1:nr;a 1!1~ peso encontrada; re
solveu negar provimento ao mencionado reeurso, visto 
não se ter dado na decisão recorrida, para poder ~cr 
cassada, nenhuma das cnndí(õi~S especificadas no art. 
704, §2." do Regulamento das Alfandegas, c constar do 
respectivo processo quP a p:1rtc recusou a verificação 
do peso líquido real da mercadoria, pagando em sepa
rado o dos envoltorios especiaes, como lhe cumpria f:J
zer o despacho, se por aquclla outra fórma scnf Íti-SI' 
prrj ud i1~ado. 

N. 2\ll.-FAZ~NDA.-E~J 27 llE )!AIO DE IR7ti. 

Approva algumas delilJcraçuc;; tomadas pelo Conselho Fiscal da 
Caixa Rconomica P- Monte de Soccorro da Provincia dP- S. 
Pedro do Rio Grande do Sul. 

1\linisterio dos Ncgo1·ios da Faz~:nda .-Hio de Janeiro 
em 27 de l\laio de 1871i. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo prcsentu o seu officío n.~ 
1190 de 27 de Abril ultimo, com o qual transmittiu-me 
o do Conselho Fiscal da C·1ixa Economica e 1\Ionte de 
Soccorro dessa Provinria, n." 3!}, datado do dia anterior 
e a segunda via do de 20 de Janeiro do anno corrente, 
sob n.o 31, cabe-me declarar a V. Ex., para o fazer 
constar áquelle Conselho, em solução ao as~umpto do 
dito officio n.o 39 que fica approv~1da a delíiJeração por 
ella tomada, não só de 111andar indernnizar, por conta dos 
Jepositos da Caixa Economica, o cmprestimo de 
2õ:000h000 coutrahido com o Ba111~0 dessa Provi!!~---, 
para_ fundo c~pítal do l\~ontc uc Socr;orro, ma}~;rtÍÍJ)(~~M~ 7~\ 
de tirar dos ditos depo~1tos :~c; quantias I.Jcq~~a,,;.u,~·iJfar\i 1 4 \ 
occorrer ás operações deste ultimo esttt~"R._rdúiento; .. 1: 
procedendo-se, porém, a t ai rcspci to dê, ~"Nformidade ' · 

DEC!SÕHS DE i876. U -,; 
'h 

c;~-; 
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(;Olll o A vigo e\pcelitlo á nssa Pn~siLienria Clll 13 elo IIH~Z 
corren ti', r ela ti v a mente ás mcd idas propos t;1s no refe
rido ollicio n. o 31 ele 20 de Janeiro preximo pasSêHlo; e 
licando ao 1\lontr~ de Soecorro, na fúrma :la ultima p:irte 
do art. :!2 do Hegulamcnto de i~ ele Abril d11 1~74, a 
u!Jrigação de capitaliz:ll· e pa~r~r os juros vt·neidt's pf'los 
depo!>itos iftle receber por emprestimo da Caixa Ecoao
mica. 

Dt1VO, outrosim, ponderar que, para poder aquell~' 
Conselho elfrctnar o pagamento uo e111prestimo coutra
llido com o Rmro dessa Província, pelo mudo por que o 
t':rectuou, era mister prévia autorização do (~ovcrno Im
perial: pois, nos termo.s do art. ;)'!!, n.o !1 tlo citado re
gulamento, ao mesmo Governo é que compete fner em
prestimus, por conta uos 1lrpositos reeolhidosaost:ofres 
publicas pat·a fnndo dos Montes de Soccorro; tlependen
Llo de i.;ual autorizac;ão a retirada das quantias para 
st~rem applicadas ao-> empreslimos sobre penhores, :í. 
Yista uos arts. i8 e i!) do mencionado regulamento. 
Deu~ Guarue a Y. Ex.-Bnràode Cotegipe.-A' S. Ex. 

o Sr. Presidente da Província de S. Pedro do ilio 
Granllc do Sitl. 

Resolyt) div~rsas tlnvi,las aprc~cntadas pelo Jniz de Paz da paro
chia dfl D. Pcdrito, na Província do Hio Grarule do Snl, com 
relaç<lo ao alistamento para u srrvi1;o militar. 

Ministerio dos Negocias Lia Guerra.- Hio de Janeiro 
Clll 2!) de l\Iaio ue l37(i. 

Illm. e Exm. Sr. -Com ollicio n." l:l37 ele 8 de 
Abril ultimo su!Jmet teu V. Ex. á t:onsideração ueste 
Ministerio as seguintes duvidas que lhe foram apresen
tadas pelo Juiz ue Paz da parochia de D. Pedritoncssa 
Província: 

i. • Se a Junta de sorteio, em vista do rlisposto no§ 2. 0 

do art. 7:l do Regulamento cle 27 de Fevereiro tle Hl715, 
está autorizada a dispensar delle os eicladáos alistados 
que na occasião apresentarem reelamação e prova lle 
estarem comprehendidos Affi alguma das hypot!H~$es do 
~ :l." art. l. • da Lei rle 26 de Srtrmhro tle IH7\. 



2.' S1~ a IIJCsJna JniJ!a ~st;í tambt~Jll autorizada a liis
p~mar do sorteio os cirladãos que, ~8rHJo rasados, foram 
;]listados sem disso ter a Junta conhecim~nto, e hem 
assim os que se casaram depois de alistados. 

3." Se deve igualmente Pliminar os qut>, lendo isen
ções legaes, deix:1ran1 de apresl'ntal-as pur oecasião tio 
;:llistarnento, exhihindo-as no acto llosortl'io. 

'L a Se, dada a ll~·pothcso tlc terem de ser sorteados 
para ocornpll'lo do eontingentn os alistados compreh1'Il· 
clirlos nus i:;l'!ll:õP~ do~ 3." do art. i." da mencionatla 
lei, têm prefnrcncia de dispensa na ordem em que esti
verem elassi.lieados, ou servirá aquelle que a sorte pri
meiro designar, esteja ou não no caso dos 11. 0

' i, 2, 3, etc. 
!':i.• Dado ocasode ser maior qne o triplo do contin

gente desig-nado para a parocilia o numero dos alista1los 
da 1.' relaç;lo, de que trata o art. 77 fio regulamento, 
depois de apurado pelo sorteio o mesmo triplo, como 
se classificarão os rest;mtes ~' ' 

Em resposta det;laro a V. Ex., para seu conhecimento 
c a fim rle fazer constar à referida Junta: 

(juanto á primeira duvida, que a Junta de sorteio e~tit 
autorizada pelo~ 2." do art. 73 do regulamento a tomar 
conhecimento da reclamação elos que pretenderem llis
pensa de fazer parte tios continl!entes, por se ach:1rcm 
comprehendidos em alg-um elos 1:asos do~ 3. o tlo art. t." 
rla lei, não podendo porém a mesma Junta resolver por 
si só, pois que deve sujeitar a sua rleeisão à autoritlade 
suprrior na fôrma estatuída no~ 'L o do citado :.~rt. 73 
do regulamento. 

Quanto á segunda, que as Juntas revisoras podem, con
forme tem sido nxplicado em diversos avisos do lHinis
lf'rio da Guerra, eai111IJ ultimamente no de 13 de Abril 
á Prt~sideneia das Alagôas, excluir no primeiro alista
mento os cidadãos que, sendo casados, foram alistados, e 
os que se t'asaram d1~pois de alistados; mas que se em taes 
contlições se apresentarem intlividuos reclamando ás 
Juntas de sorteio, ficam as suas reclamações sujeitas ao 
mesmo processo estabelecido pelos ~§ 4." e seguintes tlo 
mencionado art. 73 do regulamento. 

Quanto á terceira, que a respeito dos cidadãos que, 
tendo isenções legaes, deixaram dn as apresentar por occa
sião de alisUnnento, exhibindo·as no acto do sorteio. 
deve a Junta proceder de conformidad1: COlll os~~ 't ." c ti.' 
do mesmo art. 73, submettendo a sua th~L:isão à autori
dade superior, para resolver afinal, e incluindo entretan
to os nomes dos reclamantes na urna para o sorteio, nos 
termos do citado § r.l." 
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Quanto ú fJUarta, I{Uc, I end1J <Jr, ,;~~~· o;orleadus para o 
completo dos con tingentcs os alistados comprehend idos 
nas isenções do § 3. • do art. i. • da lei, devem servir 
aquelles que a sorte designar, sem aproveitar mais a 
uns do que a outros a ordem em que estilo, e que ~ó 
serve para destar:n as rcspPctív:lS el:ls~es on colldições. 

Quanto :í quinta <l ultirn:1, que o rr·stantP dos alisl:ltlus 
d:1 i." relação, de que trata o art. 77 do regulamento, 
uma vez sorteado o r.rivlo do contingente, lleve ser con
siderado como se tivessem taes alista1los tirado cctlulas 
em })ranco, c não farão conscguintemente parte dos con
tingentes, Jl()JU dos seus supplcn tes, mas não ficam 
por semelhante facto isentos do alistamentoesorteio do 
anno seguinte, se nnles não tiverem adquirido al
guma das isenções da lei, assim eomo são obrigallos 
ao serviço militar an~es do novo sorteio, no caso de 
guerra ex tema ou intl•rna, na fórma do art. iH§ '2." tlo 
regulamento. 

Deus Guarde a V. Ex-.- fJnque de Caxias.- Sr. Pre
sidente da Provincia do Hio Gr~nde rlo Sul. 

N. 293.-GUIWHA.-EM 29 DE MAIO DE i87H. 

Declau que aos Aprendizes Artilheiros se deve distribuir m 
occasião de asseútarem praça mais urna blusa e urna calça de 
brim pardo. 

~linisterio dos Ncgocios da Gucrra.-Rio tlr Janeiro 
em 29 de l'tlaio de i876. 

Declaro a V. S., para seu conhecimento e ex-ecução, 
que aos Aprendizes Artilheiros se deve distribuir, na 
ec~asião de assentarem praça, mais uma blusa e uma 
calça de brim pardo, conforme solicitou o Commando 
Geral de Artilharia em officio n." W6 de 9 do corrente. 

Deus Guarde a V. S.- IJuqne de Ca:r:ias.- Sr. In ten
dente da Guerra. 



N. 2\H.-FAZENDA.- E~I 2() DE AL\10 DE 187!i. 

Dr.ferc por rquirladr um recurso 1lo nr. Manoel Encdiano Rego 
Valcw;a r manda restituir a~ taxas dc)escravos que pagára. 

l\linisterio dos Nego cios da Fazenda.- Bio de Jangiro 
em :. U de Ma i o ,)e 18/ü. 

O Barão ,]1• Cote2;ipr, Presitlente interino do Tribunal 
du Thesouro Nacional, tomawlo em ':onsideração o rc
l:urso que acompanhou o officio do Sr. Inspector d:.t 
Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco, 
n." 3í, de 15 llc Março ultimo, interposto pelo Dr·. l'lla
nool Encdiano Hcgo Yalença d~ decisão pela qual a dita 
Tllcsour~1ria Hcgou-llw dispen.sa do pagamento da taxa, 
concernente aos exercícios de 1872-1875, dos escravos 
João, Osmidia c Gcroncia, outr'ura pertencentes ao li
tl:l(lu Francisco Bodrigucs da Cruz, de lJUCm a mulher 
do recorrente ó neta n legitima herdeira, resolveu que 
por c:Ju id:Hlc scj a a ttendida a referida prctenção, resti
l.uindo-~e o que estiver pago relativamente a essas 
Ll'l:as, vbto haver prov:l!lo o mesmo rr,'orrente que o 
mencionado Cruz, quando Ldlcceu, j::t não possuía os 
escravos de que se trata, o primeiro, porque fôra alfor
riado por elle mesmo, a segunda, porque estava vendi
da com um lilho ainda não haplizado, e a terceira, por 
ter fallccido ainda em Yida '!e seu senhor; ficando, 
porém, entendido quem rr.'slituição não se comprchen
d,~rá a que o recorrente tenha pago lle multas e custas, 
e que antes do cumprimento desta ordem, deverá cllc 
satisfazer o scllo a que é sujeito o conhecimento junto á 
sua petir;ão. 

Bariio de C:ote!]ipe. 

N. 2u:i.-FAZEND.\. -- En~ ao uE MAIO nE 1816. 

ll;t prnvimonlo a um (recurso iuterposto da decisão da. Alfan
dega r!c Pcruambuco, flUC cobrou direitoi em dobro péla dif
lúenr;a para mais rnlrc o peso liquido legal c o real verificado 
na conf'crrncia rir uns gigos com louça. 

:\linistcrio !los Ncp,·oi~ios da Fazenrla.-Rio ele Janeiro 
em 30 de Maio de 1876. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do ThPo,ouro Na~'ion:il. rummutli•·a ao Sr. lnspcctor da 



Th~cour~lria de Fazt'nd:t d:1 Pnl\ inr,ia de P•Tnatnh<lt'o 
quP o mesmo Trihuual, tendo prr:-entr. o recurso de re
vist1 tr:l!1smiltido com seu officio 11." 7tiU de 6 de Outu
bro tlc 187'~, iuterpoo;to por Joaquim A11tonio Pereira&: 
C.'' tla tlel'isão pela qual ~ Alfa!l(\ep:a da dit:l l'rovinGia 
obrigou-os ao pap;amcn to dt• direitos em doiJI'O pela tlif
fercnça para mais entre o peso liquido legal e o nal, 
·verilkaua na confcrenr:i:1 ile nove g"i,~os rom louça pó 
de pedra, que snll!llettrra11l a despacho peLi nota n. o 232 
da ':15 <le Ar2:osto tbque!le anno, resolveu, dando provi
men tu ao recurso, marular restituir aers recorrentes a 
importancia (]os direitQ;; que tle nuis lhrs foram e'\iifi
dos, visto SPI' a ctccisão rt•,~orrida eontraria :1o.s nrt'. '.!9 
e :30 <bs disposições prl'liminar<•s da Tarifa em vigor, 
qur, no~ casos cto veritic:Jç:io de peso liquido real, m:m
llam cobrar os llireitos na razão do 11<'su rncontrado. 

N. ~Gti.-FAZENDA.-Ell 30 llE i\!Aiü rn: 18íG. 

ll:i provimento a nm !'0Cnrso inl••rposlo tl,a tlecisfio da Alfantle[,\a 
de Pernambuco, que cotirou direitos em 1l0bro pela di!Tcrença 
para mais enlre o peso li<[niclo lei{al l' o re;tl vcrilleado na 
confcn;nria 1lP diycrs:1~ <::tixa' C<llll •·h:i da In:li:1. 

l\linisterio tios Negocios da F:IZP!llla .-Rio de Janeiro 
em :JO de l\laio tle IR7\.. 

O Barão de Cotcgi pc, Prcsiden te in te!· i no tio Tribunal 
do Thesouro Nacion:il, commnniea ao SI'. Inspectol' da 
Thcsouraria de Fazenda tla Provinda de Pern.1mbuco 
que o mesmo Tribunal, teudo presente o rerur~o trans
mittido com o seu ofllcio n. o l\10 de 25 de NoYembro de 
t.87~,- interposto por Fcrn:.mdcs da Costa ,\ Comp. Lla 
dcc1sao pela qual a Allanc1ega da tltla Província obri
gou-os ao pagamcnlo tlc direitos em dobro pela tliffe
rença para mais entre o pe.so liquido lcg·at e o real ve
rificada na confel'cncia de dez caixas com chá rla I~dia, 
que submetteram ~ despacho pela nota n. o 26 de 18 de 
Set~mhro daquelle llnno; reoolveu, dando pro.,-imento 
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ao recurso, mandar restituir aas recon·1~nle~ 11 impor
tancia dos dirt~itos que de IU3i~ lhes foram exigidos; 
visto ser a decisão rceorrida contrari~ aos arts. ':!\)e :w 
das disposições preliminares da Tarifa em vigor, 
que, nos casos de vcrilicaçãl'l rlc pc;:o lirJnido re~lman
dam cobrar o~ dinútos n11. r;~xão do peso Q-1\COfllratlo • 

.fl!mXo da CoteiJiJif. 

N. ~97. - JUSTIÇA. - Eu 30 u~ }1\10 DI!: 1S7õ. 

Quesitos no intuito de melhorar o (~rrvi~o tia allmlniotraç:lo tla \ 
Justi~a.. 

2. • SPcção.- Ministerio rlos Ncgnr'ios d11 .lusliç~.
Hio de Janoir·o ern 30 L!e l\laio de Hmi. 

[Jim. e Exm. Sr.- Desejando propor ú As~emiJli'•a 
Geral Legislativa, na proxima sessão, m,•dirlas tendentes 
a melhorar o ser·viço da :ulrninistração da Jn!itiça ~~a;; 
condições ria Magistratura, rogo a Y. Ex:. qu1~ :.~té o dia 
30 de sc~ternbro do eorreutc anuo nw habilite com o seu 
parecer sobre o seguinte : 

Que providencias dAvem ser tomadas no sentitlo tle 
assegurar a escolha dos candidatos mais idoneos pnra os 
cargos de Juiz Municipal e de Direito 1 

Será opportuno snpprimir os Juizes Muniripaes c 
;o;ubstitutoo;, ;IUgmentaudo-st) o numero dos .Juizes dn 
Direito'? 

Neste caso, convirá rrear em determinada;:; circum
scri pções Juizes Corregedores, ou incumbir o rcspecti v o 
serviço a Desembargadores commi;:sionnclos pelo Go
verno ou pelos Presidentes elas Hclaçi'ies? Que attrilmi
ções devem ter os Corregedores, a({\111 das indicadas no 
Decreto n. o 834 dA 2 de Outubro de 1R:s1 ? 

Quaes as medidas mais efficazes para a rPgu la r idadl' rl o 
fóro, quanto ao exercício da Advocacia c das funcções 
de Solicitador? -

Que alteraçiics são ncccssarias na inst~t~~~rpj~ ;;). 
afii~ de tornai-a mais adaptada ás co~~~o~.~n~r~, tf~ \ 
ma1~ proficua á repressão do crim(t? ' :\'('>") \ 

~~ ~ I 
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Trarú Y;llllagom a l'l'l';ll;~io do~ Trihunaes coneccionat~s 
para o jul8·amcnto de dd1ctos de menor importancia nas 
capitacs c cidades mais populo.~a" 7 • 

Na aJlir111a tiva, deverão esses Trilmnaes ser compostos 
de l\la~istrados sümcn te, ou de Juizes de fado em pe
<JUeHo Jury '? 

Qual a melhor fónna de processo p:1ra o julgamento 
nos referidos Tribunaes ·) 

Convirá acabar com os inqucritos policiacs, limi
tando-se a Policia a prcndPr o-; dl'linquentes c passai-os 
immediatamente á autorid:1de .indiciaria? 

Convirá igu:Jlmclltl~ fa .. ultar a pri,ão sem culpa for
m<Hla dos indiciados em crimes inafiançaveis, quan<lo, 
por exemplo, forem I'Stes de <lata recente, e aiJUellcs 
»uspeitos de fuga? 

De que modo gar;liitir ~~lll taes casos a liherd;ttle indivi-
1\nal, sem prejuize da segurança publica? 

Deverão ser extincbs as H.daçues Lle Cnyabá c Goyaz? 
Na affirmativa, haver;'t llt'CI'ssidade de augmcntar as 

:ttlrihuições Jos Juizes d1~ llii'I~ito dos n~spcrtivos dis
lriclos, d:uulo-lltrs compcli~twia p:1ra o julgamento dos 
rrimcs dr que trata a Lei 11.0 ;)ti:! 1le 2 de .Julho de18:JO, 
além de outros, e dc..-awlo a alr;.:tda dos mesmos Juizes'! 

No c:1so Jlt)gativo, como ohviar os inconveniente~ a 
que estão sujeitos os Desemh:1rgadorcs nomeados para 
aquellas Helaçõcs ? Aug·rnent1r-1l1PS os vencimentos? 
Contar-lhes maior antiguillaile? Tornar facultativa a 
aceitação do despacho, elinJinando-se por tempo dctcr
minaLlo, no caso de recusa, o nome (lo Juiz ilu Direito 
lia lista dos quinze mais :mtigos ·? Ou será preferível 
consitJerar as ditas Helaçües como de primeira cntrancia, 
caben1lo a remoção aos IJIW rwlla tiverclll mais tempo de 
e!Iectivo exercício? 

No exame de qualqur:r destes as~;umptos pôilerá V. 
Ex. auxiliar-se com as luzes dos l\lagistratlos e Juriscon
sultos, que lhe p;1reccn~m compelclllcs. 

Deus Guarde a V. 1'>:.- Di01]o relho Crwrticrtnti de 
Allmq11erque.-A S. E'-. o S. Prcsillt•nte do Supremo 
Tribunal !te Justiça.- No mesmo sentido aos Pres idcntes 
das Helações, c !li) Instituto dos Auvogados. 
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N. 298.-IMPElUO.- E:1130 DE ~!AIO DE 1876. 

Declara os vencimentos que c~petem aos :substitutos do Impe
rial Collegio de Pedro li quando substituem os respectivos Pro
fcssoi·es. 

2." Directoria.-MinisteriodosNell:ocios tio lmpcrio. 
-Rio de Janeiro em 30 de Maio de 1876. 

lllm. c Exm. SI".- Em resposta ao Aviso de 12 do 
corrente mez, a fim do resolver as duvidas propostas 
pela 3." Contadoria da Directoria Geral de Contabilidade 
do Thcsouro Nacional, communico a Y. Ex. que, para o 
pagamento de vencimentos aos substitutos do Imperial 
Collegio de Pejro 11, nos termo:; ela 2.• parte do art. 
22 do Regulamento que baixou com o Decreto n. o 6130 
do 1.0 de Março uo corrente anno, se deve Ler Plll vista 
as tres seguiu tes hypotheses: 

:t.• O substituto nas faltas repentinas ou aecidentaes 
do Professor, além de scn vencimento, recebe sómrntc 
a gratifieação tlo substituto, se a falta ó justilkada; não 
o sendo, tem direito tamhem ao onlcnado. 

2. • O substituto, quanrlo as faltas do Professor exce
derem a 30 dias., perde o seu vencimento para perceber 
o elo suiJstituido, discriminado em ordenarln e gratili
rJç.ão. 

:_L" No CJSO llc se wrilicar tlnplicata de dcsJleza, pelo 
facto de conservar o Profe~sor substituído ou súmeute 
o ordenado, se falta por molestiJ ou por licença, ou todo 
o vencimento por motivo de serviço publico, gratuito 
c obrigatorio por lei, o excesso deve ser leva:! o á propria 
verha-Instrucção primaria c secundaria. 

Assim que, rogo a V. Ex. se sirva dar urdem a fim 
de que, pela sobrcditJ verb~, se pa'\'UC ao substituto 
João Maria Berquó o vencimento da cadeira tle choro
graphia e historiado Brazil desde que o respectivo Pro
fessor, Dr. Joaquim l\lanoel de l\lacedo, interrompeu o 
exercício no Col!egio para occupar o lugar de Secretario 
geral da Exposição Nacional. 

E, tendo requisitado do l\Iinistf:rio da Agricultura, 
Commercio c Obras Publicas esclarecimentos a respeito 
da natureza da commissão do Dr. 1\lacedo, opportuna
mente resolverei a duvida r1ue tem o The~ouro sobre 
o pagamento do vencimento do di to Professor. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jnst; lfmto da Cnn/1a c Fi!luei
redo.- A' S. Ex. o Sr. l\linistru e :)ecretario de Estado 
dos Ncgoeios da Fazenda. 

,_,·.,JI:.f·\j·1
\ .. t'J·VV' 
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N. :!!J!J.-L\IPEBIO.-EM ;n nE liA lO oE tH7ti. 

Manda considerar válido para a matricula na Facu!lade d~ 
Medicina do Rio de 1aneiro o exame de historia feito na Eswla 
de !l[arinha. 

2.' Directoria.- Minislf'rio dos Neg-oci(l:'- do Imperio. 
- Hio de Janeiro em 31 de Maio de l871i. 

Illm. c Exm. Sr.- Sua Alteza Imperial a R•' •mtc, 
em Nome do Imperador, Atlendendo ao 'IUC rertnereu 
Francisco Emílio de Freita•, Ih por uem que fleja elle 
aúmiltido á matricula do 1." anno dessa faculdade, 
sendo para is:;o con;;iderado válido o exame de historia 
feito na Escola dn 1\brinlta, se não rstiYer prescripto 
na fl\rma da" disposi~.:õcs ~~m vi~~or. 

Deus Guarde a V. Ex:.-Jos/ Hl'nlo daCunha e Fi]uei
redo.- Sr. Director da F~culdadc de Medicina do Rio 
de Janeiro. 

N. 300.-FAZENDA.-EM 3l DE ~UIOllE 187ô. 

Approva o acto da Thesouraria tlo Pará, rlando provimento aos 
recursos interpostos de rlecisio da Alf:mdrga sohre troca d~ 

rlous volumes submrttirlo> a tlesp:~r:l!o. 

Ministerio elos Neg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em31 de Maio de 1876. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tril1nna! 
do Thesouro Nacional, declnra ao Sr. ln:oprr.tor ela Thr.
souraria ele Fazenda da Província do Pará que fica appro· 
vada a decisão pela qual a mesma Thesouraria, dando 
provimento aos recurFos interpostos por ~ltguel José 
Raio & C.' e Di:~s de C~rvalho ,~C.', mandou restitui r aos 
primeiros a implrtancia da multa de 1lircito~ em dobro, 
a que indevidamente os oilri~ára a Alfantlega da capital, 
pelo facto de ter-se encontrado panno de lã em uma cai
xa n. • 'll, marca D C & C.", viwla no vapor inglez Cea
renM, por elles suhmettid~ :\ dr~pacho, na qnalirlade 
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de liquidantes da ntimta firma de Dias da Costa,\: C. •, 
como contendo bandejas d1' ferro; c permittiu, eonlra 
o que resolvêra aquella Alfandega, qne os ultimas sub
mettessem a despacho outra eaixa vin1la no dito navio, 
eom igual numero e marca, conleutlo a mercadoria püt'
tencente aos primeiros, visto set· intuitivo que esse 
incidente não passou ele uma simples troea t\1) <:aixas, em 
que não houve trntativa de fra-alle, e l'm que não cabia 
mesmo, a tten tas as disposições dos Regulamentos em vi
gor, a multa imposta no primeiro caso, c a denegação de 
desp:~cho no segundo. 

Barão rl~ Cotegipe. 

N. :mL-FAZENUA.-EM :H oE MAio m; b7fi. 

As embarcações nacionae~ não estão sujeitas ao imposto de 
pharóes creado pelo art. 2. 0 do Decreto n. o 6053 1lc 13 de I lo· 
zembro de 1875. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Hio tlc Janeiro 
em :H de Maio de l87ti. 

O Barão de Cotcgipe, Prrsillt'nln interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 'l'he
souraria de Fazenda ela Provint:ia do Maranhão, em res
posta ao seu ollicio n. o 18 de ~) de Abril ultimo, que 
regularmente decitliu, em sr'ssão da Junta, c sobre r:on
sulta elo Inspector da Alfamlega ria mesma Província, que 
as embarcações nacionaes não estão sujeitas ao imposto 
de pharóns, ereauo pelo art. 2. o tlo Decreto n." (jOJ:l tlc 13 
de Dezembro de i87f5, o qual manda cobrar esse imposto 
sómen te dos navios es tra ngciros q uc derem en t rarla no 
Imperio, quér venham ele portog nacionaes, quór estran
geiros. 

Barão de Cotegip~. 



N. 30~.-AGHICULTURA, CO.MMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-EM :H DE MAIO DE 1876. 

R~sotvc sobre a (classificaç;lo, arbitramento do valor .; 
transferencia de !)ser a vos. 

N. 2.-2.• Sccção.-Dircctoria da Agricultura.-Mi
uistcrio dos Negocios da Agricultura, Commcrcio e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro, 31 de Maio de 1876. 

Illm. eEx:m. Sr.-Emoflieiodei:JdcJulhodo anno 
proximo pa.,sado, sob n. o s:1, remetteu V. Ex. a este 
l\linislerio diver~as infornw<,;líes prestadas pelas Juntas 
classificadoras de escravos !lo~ municípios de Lençóes, 
Carinhanha, Maracás, Uruhú e Barra do Rio Grande, em 
ohservancia do que fôra determinado em Aviso Circular 
de H de Fevereiro de 1871:i. 

E como a Junta de Lençúcs suscite, em seu officio de 
4 i.le Junho, algumas duvidas que, cntret:mto, não consta 
terem sido respondidas, declaro a V. Ex.: 

Quanto á i. a-que a Junta deve classificar os escravos 
que forem matriculados, deseJe que a matricula é a base 
da elassifir:ação, como se acha estabelecido nos Avisos 
n."!'i de t~dcNovcmiJrodei87:lcn. 0 l3de23deJu
nho de 1875. 

Se a qualquet· escravo, rrue houver sido matriculado, 
aproveitar esta ou aquella circumstancia no intuito de 
melhorar de condição, só aos Tribunaes competentes 
incumbe manutcnil-o em seu direito, de conformidade 
com as di~posições dgentcs. 

Quanto á 2. "-que o arhilramPnto da indemnização 
dos escravos classificados deverá clf,.ctuar-se segundo 
claramente prescreve o Hl. :37 do Hegu!amento de 13 de 
Novembro de 1872, isto é, depois tlc conduida a classi
ficação, sendo promovida pelo Col!ector ou empregado 
fiscal de accórdo eom a doutrina do mesmo :nlip:o. E' o 
que tem sido já recomnlCndado por esta Secretaria de 
Estado em Avisos de Hi de Abril de ·187~, 31 de Maio c 
!7 de Julho de 1875. 

Quanto á :J."-finalmente, que nenhuma disposição de 
lei, nem qualquer razão plausível aconselham a adopção 
do alvitre suggerido de obrigar o senhor que transferir 
seu escravo, a faJ;el-o acompanhar de uma eertidão com
probatoria da respectiva classificação. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz Jose Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidinte da Província da Bahia. 
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N. 303.-AGRICULTURA, Cmi.MERCIO E OBRAS 
PUBLIC.AS.""7 EM 31 DE MAIO DE J876. 

Que a Companhia da via ferrea de Baturitt\ deve prestar esclareci
mentos e informações ao respcdi v o Engenheiro fiscal, snb as 
penas rlo seu contncto, nn ~~rrso dr não os prestar. 

N. 4. f! Seeção.- Directori3 das Obras Puhlicas.
Minislerio dos Negocios da AgriGultura, Commerdo e 
Ohras Publicas.- Rio lln Janeiro em :n de l\faio de 1876. 

lllm. c Exm. Sr. --De posse do o!licio do Engenheiro 
fiscal da via ferrea 1le Batul'ité, que arompanhou o de 
V. Ex. de to do corrente•, sob n. o 17, declaro-lho, em 
resposta, que convem expedir ordem á Companhia da 
mesma via ferrea que preste os esclarecimentos e im
formações que aquellc Engenheiro requisitar; c no caso 
de não ser respeitatla a ordem de V. Ex. scrão im
postas á Companhia as penas em que, segundo o seu con
tra c to, incorrer por essa falta, até mesmo a tle suspensão 
do pagamento dos juros, nos termos da l'l:lllsnla 10.' do 
cita do contrac to. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almrirla. 
-Sr. Presiucnte da Provinda do Ceará. 

N. 304.- AGRICULTURA, CmlMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM 31 DE MAIO DE 1871'1. 

Approva a planta geral e os perfis da e~trada de ferro da Leopol
dina e a alteração feita entre o kilometro 74, e a cidade de LPo
poldina. 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 31 ue Maio de 
!876. 

Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em Nome de 
Sua Magestade o Imperador, Ha por bem Approvar ~~-
planta geral e os perfis da estrada defenoda LeopeitfÍfiat~MA 0 · 
apresentados em 24 de Março ultimo, e rub~~~eto 11,-f 
chefe da Directoria das Obras Publirag: 1lr;d1~~ado, 

/.~1 
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em virtuJe •h cbu~ula 8. • da-; annexas ao Decreto 
n. o 4911 de 27 de Março dt' 1872, o ~raça1lo approvado 
em 26 de ~larço de 1874, ua parte comprehenditla entre 
o kilometro 7!J. e a cidade da Lcopol1lina, o qual é suh
stituiilo pelo que se diri:rP rlirectamcnte ao arr:lial de 
Santa Rita, ponto terminal da mesma rstrada. 

Palaeio do Rio de Janeiro em :n de Maio de 1876.
Thomrtz José Coelho de Almeida. 

N. 305.- AGRICULTUHA, CO:tlMEHCIO E OBl\AS 
PUBLICAS.- Eu :n DE :,t\IO oE 187ô. 

Declara que o laudo proferido pelo Conselheiro João Lins Vieira 
Cansansão de~Sinimbú é valido unicamente no que se releve 
a taixas devidas peJa inlelligenei;t dada â expressão, predio. 

N. ti. 2. • Secção. - Dircctoria das Obras Publicas. 
- l\linislerio dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas.- lHo dr: Janeiro em 31 Je Maio 
de 1876. 

Estando rr:guladas pe\o laudo do Conselheiro Luiz 
Carlos de Paiva Tvixeira, dr: 23 de Junho de 1873, as 
obrigações da Companhia City lmprovements e o onus 
do Thesouro Nacional relativamente ao serviço do 
!:lsg9~0 d3s edilieaçCies conltecidas sob a denominação de 
ç~r~Iç~s, ;Jeve-sc considerar prejudicado o juizo emil
tHio sobre o mesmo as,;umnto no laudo ultimamente 
proferido pelo Conselheiro João Lins Vieira Cansansão 
de Sinimbú, prevalecendo unicamente a decisão relativa 
ao pagamento ele taxas devidas pela intelligencia dada á 
expressão predio; o que communico a V. S., em res
posta ao seu offido de 2\l do corrente c a fim de dar 
conhecimento á refericta Companhia. 

Deus Guarde a V. S.-Sr. Eng-enheiro Fiscal da 
Companhia City Improvements.- Thomaz José Coelho 
de .Almeida. 



N. :306.-AGH.lCliLTUB.A, COmi~HCIO E OBRAS 
PUBL!CAS.- EM :li DE 11AIO IlE !876. 

Explica como se deve entender a redacçao tla elausula 2.• do 
eoutraclo de 18 de llezcrll!Jru de l.87:J. 

N. ü. 2. • Se1:f'ão.- Direetoria das Obras Publicas. 
-Ministerio dos Ncg-oc.ios d~ Agricultura, Commerdo e 
Obras Publicas.- Hío ue JcinL'Íro em 31 de i\laiu de l87fi. 

O representante da Hio 1le Janníro Cily lmprovemenls 
Company Limitod solicitou verbalmente deste J\finisterio 
esclarecimentos sobre o qun pres1Teve a cbusula 2." do 
contracto celebrado l'lll 18 de nezl'lllhru di~ 187;) p~ra o 
serviço de esgotos 1los novos districlos d1·sta ciJa,le, 
quando em ÚIÜa parte <;xige a col\oc:Jção em caua predio 
de um siphâo com a respectiva bacia, e em outra manda 
adoptar o <.~pparelho do 'ysterna Jenning's que contt'~m já 
por si aquella peça. 

Declaro a V. S. para L1zcr scicntt; ao referido rrpl'i'
sentante que não se deve entender, pela rmlacção da 
citatla clausula, que lia em cada apparell!o Jupli1:ata de 
bacia c sipilão; ma~ sim que s1~ collorariJ uma unica das 
mencionadas peça~; as qu:ws onue se tiver de assentar 
apparcll!os do systema Jenning·s, sendo por estes suh
stiluidos, descontando-se o cuqo respectivo dos que pela 
annuiclaue de 601~000, está a Comp3llhia obrigada a for
necer, visto pagar-se-lhe o custo integral dos referidos 
apparelhos. 

E como possa acontecer que em Q'rande numero de 
prcdios se tenham de a~sentar, além dos ralos com bacia 
e siphão, apparelhos de Jenning's, caso em que em vez 
ue uesconto de peças não eolloc~llas, a Companhia terá de 
eobrar a p11te rle obras extraordinarias que lhe fór 
devida, é conveniente conservar a redacção da citada 
clausula, explir:ada pelo presente aviso. 

IJ0us Guarde a V. S.-Thoma;; Josli Coelho de Almeida. 
-Sr. Engrnlleiro Fiscal da Companhia City lmprove
men ts. 



N. 307.-AGHICULTUHA, cmiMERClO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM o l. 0 DE .n;:-;no de 187fi. 

A desistencia feita por Hohert Soutler d:~s vantagens que lhe 
pudessem provir da sua proposta, nào o póàe prejudicar dos 
juros a qne tenha direito pelo deposito de 20:000i)OOO em 
moeda. 

N. üf}. J. • Secção.- Directoria das Obras Publicas. 
-Ministerio dos Nr~gocios da Agricultura, Commereio 
e Ohras Pulilii':JS.- Hio de Janeiro em o 1. o dr Junho 
de 187ü. 

lllm. c Exm. Sr.-Em respostaaoAviso de V. Ex. 
datatlo de 27 de Maio proximo fin1lo, cabe-me rledarar 
a V. Ex. que a desistcnci;l, que Hoberto Soulter lizrra 
de todo e qualquer direito ou vantagens que lhe pudes
sem provir de sua proposta ás obras <lo prolongamento 
de estrada de ferro de Pcrnamhuco, não póde prejudi
car os juros a que, em virtllllc do c<li tal <lc \l do Setem
bro de 1871j, tem direito pelo deposito que fizera de 
20:000~000 em moeda; c foi por isso que no meu 
Aviso de 18 de Maio, n." tl8, declarei, que os depositas, 
fetos em dinh'eiro, pelo~ coneurrentes áquellás obras, 
vencem o juro de 6"/0 ao anno, até a data da celebração 
do contracto ou da restituição rios mesmos dcpositos; 
achando-se neste ultimo caso o dito Soutter. 

Deus Guarde a V.-Ex. Thoma:: José Coelho de Almrida. 
-A'S.Ex.o Sr. Barão de Cotegipe, 1\linistroeSe
crctario de Estado dos Negocios da Fazenda. 

N. 308.-ll\IPERIO.-EM O 1.0 
DE JUNHO DF. i876. 

Declara que os Guardas Nacionaes destacados não ll~tão pri
vado~ de ser qualificados. 

L" Directoria.- Ministerio dosNcgociosdo Imperio. 
-Rio de Janeiro em o L o de Junho de t.876. 

lllm. e Exm. Sr.-Declaroa V. Ex., em resposta 
ao seu oflicio de 21 de Abril proximo passado, q.ue, 
segundo ~ doutrina dos Avisos n. os 51 de 12 de Abril de 



no t:ovEHl':o. 

1818 c :17 de 21 de Janeiro tlc 1860, os Guardas Nacionacs 
<!estacados não estão privados tlc ser qualificados, t' 
devem ser admittidos a votar, unn vez que estejam 
seus nomes incluídos uo{alistanrenlo gl'l'al do., votantes. 

Deus Guarde a V. Ex.~ José JJenlo d1t Cttnhn e Fi
gueiredo.-Sr. Presidente da Província de Mato Grosso. 

N. :lO!I. - AGIUCULTUBA, COMJ\IEHCIO E OBHAS 
PUBLICAS.- K\1 2 IJE Jl'i'/11() DE 1H7[). 

Dcelara que os trahalllos annuaes das Juntas classificadoras de 
escravos, tuna vez condui!lns, suilsislc!ll inalleravcis até a 
futura reunião. 

N. 6-. -2." Secção. -IJin:ctoria da Agrirultul'a. 
l\linistcrio dos Negocias da Agricult•Jra, Commcrcio e 
Obras Publicas. ~Rio tle Janeiro, ':3 de Junl10 de 187ü. 

Illm. c Exm. Sr.- O Collt)clor das n•ndas geracs da 
cidade de S. Luiz consultou ú Presidcneia dessa Província 
se nma <•serava, cujo marido fallcccn depoi::; elos trabalhos 
de classificação ,tlli procedida em 187:i. dt•,·ia ser wn
f.t•mplada no numero dos rflrravp,; qttL' 11~111 t]O) sc•r ava· 
liatlo~ para serem lilwrl:l(lo:; pelo fundo de emancipação 
ou licar par:1, na st·g·uinte reunião lia indic:Jtla Junl3, 
ser eollocada em outra cl:JssP, pois que estava na de 
couj uge~ de di versos st:nhores. 

Hcspondeu a mesma l'rcsidencia tJUe cumpria respci· 
lar a classilicação ja feita e em Yig·or .. 

Em relação ao assumpto n;:corre-nH~ ti izcr o se.o;uinte: 
-Acertada foi a decisão dada por V. Ex. ú alludida 
consulta, por quanto os trabalhos annuars da Junta, uma 
vez concluídos, subsistem inalteraveis até a futura reu~ 
nião durante a rJual se procederú ú competente rnvisão, 
alterando-se, de conformid:11le com a lei, a collocacão 
das famílias e indivíduos snguudo os factos occorriJos 
de uma a outra sessão c cowlições em que se aclrarl'm os 
esc r a vos devidamente comprehcndidos na classilicar;ão. 

Deus Guarde a Y. Ex...-Thornaz José Coelho de Alrncüla. 
-Sr. Presillcntc da Província de S. Paulo. 



~- 310.--At;HICllLTUI:A, COmiEHCIO E Oll!L\S 
l'PBLICAS. - El! :.:! DE .JU:'\HO IJE tSíG. 

Drdara que no caso de desmembramento ele uma fregnezia dcvr 
o Collector da que houver sido desmembrada remetter ao da 
nova freguezia uma rclaç5o do,; escravos na estação compe
tPntc, com as nccessarias ohscrvaç.ões, a t1rn de facilitar a"''
cripturação e avcr!Jar;ües IJUC teulwm de scguir-,c-lhe. 

N. 8.-2." Secção.-Directoria ela Agricultura.
~linisterio dos Negor·ios da AgricultQra, Commcrcio P 
O'bras Puhlic:ts.- Hio dP Janr'iro em 2 de .Junho dt> 
1876. 

I!lm. r Exm. Sr.- O Ministcrio da Fazenda. riu 
Aviso de 28 de Agosto pro\:itno passado, suhml'!teuit de
cisão desta Sccrel<tria d1~ E,;tado, por sl'r matl'ria de sua 
competenria, a duvida proposta pelo ColiPetor das 
HPmlas Gerap,; da vi lia de Sapucaia, em 27 dn Julho an
tcccrlente, nos segntnte' trTmos :-Conto SI' drvcr:'t pro
ceder a re~pcito dos C:ii'I"alo' !'l',;ideulr•,; na,; 1'1eguczias 
de Apparccida, Sapur:aia c S. José do 1\io Prelo, qun 
foram dados á matricula nas Collct.:lorias de i\Ltgé e da 
Parahyba do Sul a cujos municípios pertrnciam as ditas 
fregur~zias, antes de ~cr Cl'(':ldo o muniripio de Sapucaia 
que hoje as comprf'ilCnill' 'I 

Em rcspr"ta, drcl:Jt'o a V. E:-;. que devem os Col
lcclorcs de Magé c Paraliyba do Sul remcltcr ao noro 
Agente Fiscal do llJU!!Íripio de Sapucaia uma relação 
de Lodos os rscravos matriculados nas re::;prrtivas cs
taçõc' c pcrteucPntl'' :'ts frcp,ller.ia~ rlesnH'mllradas , 
fazendo acompanhar a mesma relação das ob~ervaçõcs 
neccssari:1s para que o mr:ncionado Agente Fi,.;cal não 
encontre difliculdades ll:t tran,;uipr;ão em li\'l'o com
petPnte, bem como no lançamt:nto posterior de qual
quer avPrbação ll~ fórma r!a !ri r do aviso expedido por 
este i\finisterir.> á Presidcneia do Rio Grande do Sul em 
data de 1 de l\larr:o do rnrrcutc anno, sob n. • 1. 

Ne~te srnticlo, expedi::·, Y. E\. a;; conveniell!1·s 
ordens. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thom(!;:, Jose Codho de Al
meida.- Sr. Prc~identP da Província do Hio de Jani'Íl'l). 



00 liO\'ERNO. 

N 31l.-GliERRA.- E~l ::."! OE JU:'ii!O OE 187tL 

Dcclar:t quando deve srr frita a pintura do material rln artilhana 
das fortalezas. 

Ministerio rlo~ Ne:rocio; tl.t (~nerra.-Hio de Janeiro 
em 2 de Junho de !8iG. 

Em vista do que V m. reprnsen tou em offir,io n. o 8~ 
de 20 de Abril proximo lindo, der,laro a Vm. que a 
pintura do material de artilharia das fortalezas deve 
ser feita sómente duas v~zcs por anno, nos mezes de 
.Janeiro t) Julho, lir:anrlo nesse sentido modificada a 
disposição tlo Aviso de 3 de Fevereiro de l87L 

Deus Gn:mlea Ym.- n'ufltC deCn:rins.-Sr. Dirrclor 
do Arsc•nal de Gnl'l'ra d:1 C<',rLI'. 

N. 312. - FAZ f:~ O.\. - E1r 2 nE JU:'iiiO nE 1 Ri ti. 

Os raixriros ou propnstos dr, casas commcrciars n!ío po1lrm ser 
:tJ!IIlillitlos uas alfandrgas a agenciar nr~gor.ios das mesmas 
easas .. ~em que tenham satis[r,ito as forrnalitlades exigidas pelo 
art. üMl do Regulamento de 19 de setembro 18ü0. 

jJinistcrio dos Nr,gocins da Fnzrntla. -H i o de Janr,iro 
rm 2 de .Junho di) 18iti. 

Communieo a V. S., p:11·a seu conhrr,imenw c devi
dos e[Ieitos, que o Tribunal do Thesouro Nacional, tendo 
presente o recurso interposto por Baron Simonsen & c.• 
tio despacho dessa Inspectoria de 31 de Março do r,or
rente anno, que não reconlwceu em Hennque José 
Lisbôa a qualidade dt) prPp11sto dos recorrentes, p:ll'a o 
lim de assignar e fazer em nome delles 'despacho;; dn 
suas mercadorias, resolveu indeferir o dito recur·so, por 
não ser a procuração ger:ll passada pelos recorrcntns ao 
rnenr,ionado Lisboa o meio legal de constituir despa
chante da Alfanrlega, nos tennos do art. 1)'~8 do Regu-
lamento de W de Setemhro rle 1860. _..--.,---~- .. -

Deus guarde a V. S. - Brtrào dr, Coteg. ~.·.pe, . ..c::·§~( ~C\à"-{ví!lh':)\ 
sclheiro Inspector da Alfandega do 1{~!.~~~01. '"1 \ 
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N. :lt:l. FAZENilA. -EM 3 DE .II!NIIII llE 187ll. 

Indererc um recurso sobre classiliGaç:1o de mercadoria, por caber• 
a irnportancia !los direitos na alr,ada (la inspccloria da Atran
dcga. 

l\linistcrio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Ja
neiro em 3 !le Junho de 1R7G. 

Tendo sido presente ao Trilmnal do Tlte,;onro Nacio
nal o recurso interpm:lo pur Fox, G!'fiP-': C." da decisão 
dessa Inspcctot·ia de 1~ d!~ Abril ultimo, que consitlr:
rou como panno abaelado de lã, sujeito á ta'<a de 1;~000 
por kilogramma, na fúrma da L" parte llo art. G'1~ (]a 
tarifa em vigor, a mercadoria constante da amostra 
junta, vinda da LiYerpool no vapor inglez Maskel1Jne .. n 
por clles submcttilla á despacho, pela nota n. o lf17:3 !ler; 
de Março do corrente anHo, como b1eta de lã, sujeita á 
taxa de 4ti0 reis por kilogramma, ma1·cada pelo art. ü07 
da mencionada tarifa; o mesmo Tribunal resolveu in
deferir o recurso, visto estar a importancia 1los direitos 
dentro da alçada dessa lnspcctoria c não se terem dado 
nenhuma das condições Pxigilbs pl'!o art. 7G'Ie, ~ 1. o 

do Regulamento 1le 1\J de Setembro de 1860, par:~ legi
timar o recurso de revista. 

O que communico a V. S. para seut:onhecimcnto e 
1levidos etreitos. 

Deus guarde a V. S. - BanJo tlc Cotegipe. - Sr. 
Com:elheiro lnspector da Alfandegado Rio de Janeiro. 

N. 31.4,.-AGIUCULTURA, COl\lMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM 4, DE JUNHO DF 187fi. 

Escravos não matriculados no prnzo da lei devem ser r,onsidcra
dos livres, independentemente de qualquer titulo ou carta, 
bastando-lhes a certidão de não h a verem ~ido ela tios em tempo 
ã matricula especial. 

N. 15 .-2." Secção.- Dircctoria da Agricultura.
l\linisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Hio ele .Janeiro em '1 de Junho de 
l87fi. 

lllm. e Exm. Sr.-Constan<lo 1la informação prrs
ta1la a V. Ex. {!elo Collpr to r dP rendas gPracs do muu i· 



no GOVEHNO. 

cipio da Uarra l\Iansa haver o Juiz i\Iu11ieipal do mesmo 
termo c:onccdido (~artas de liiJenlatle aos escravos não 
matriculados até 30 de Setcm!JJ·o ele i8n, exija V. Ex:. 
do referido Juiz informacõcs sourc o numero dos escra
vos assim libertados, proéessn que prc!'ctleu {t concessão 
das mesmas cartas c lermos em que foram passadas, 
cleclaramlo-lhc V. Ex.: 

1. o Que, embora a concessão d<lquellcs títulos, é licito 
aos interc~ssados in tentar por acção onlinaria o recurso, 
que lhes faculta o art. iH do Hcgubmenlo n." ta3~ de 
i de Dezembro de i87 J ; 

2. o Que os escravos de que se trata, bem como todos 
aquelles que não hajam sido ma trieulados no prazo legal, 
devem ser consider;H]os livres nos termos do art. (i." 
~ 2." da Lei n." 2040 de 28 ele Setembro de Hl71, imlc
Jlendcntemente de qualquer titulo ou carta, bastando
llies para prova de sua liberdade a certidão de~ não 
haverem sitio dados ú matricula especial em tempo 
idonco: doutrina já explicada lE~lo Avison." 2 de 13 de 
Novembro ultimo, expndido ao Presidente da Província 
de Pernambuco. 

Dem Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.-Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N. :JHi. F AZENHA. - E~1 f) DE JUNHO DE 1876. 

A filha de militar, desde que exerce emprego retribuido, quérestc 
sejageral, quér provincial, ou mesmo m unieipal, perde o direito 
ao meio soldo de seu pai. 

l\linisterio dos Ncgocios da Fazenda. - Rio de Ja~ 
neiro em 5 de Junho de i87G. 

O Barão de Cotegipe, Presi1lente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, rleclara ao Sr. lnspector da The
souraria de Fazenda da Provincia de S. Ped1·o do Hio 
Grande do Sul que não púde ser approvada a deliberação, 
constante do seu olftcio n." 55 de 7 de l\br~o proxi mo 
findo, pela qual mandou incluir em folha b. Balbina 
l\laria da Costa, a 11m de receber o meio soldo mensal 
de 256000 de seu pai, o l\lajor reformatlo do Exercito 
Antonio Eduardo da Costa, ;1 c:onl.ar tle 12 de Abril 



:1'12 

1lc i8i1), em que este falleci'U; ponJuanlo, estando pro
vado, pela certidão junta :10 proLcsso, passatla pela Se
cretaria rla lnstrucçrro Publica da mesma Província, 
em 2~ de Fevereiro ultimo, que a habilitanda é Profes
sora cffrctiva na Escola PulJiil;a da t:ida!le do Alt~pTote, 
para que foi nomeada por Provisão de 22 tlc Janeiro 
de 1872, c pcrcelJentlo nesta qualitlatle, como informa 
o Sr. Inspector, o vencimento mensal de i2ti#000, dos 
cofres provindacs não tem direito ao bt•nclicio <lc qull 
se trata, em faro do art. 1.", n." 1, da Lei tl1~ li de No
wmbro tlr i827 c do ])('cre to 11." 3607 liP 10 de Feve
reiro de 18ti!i, como já foi decidido sobre illentit:a prP
tenção de D. Anna Joaquina de Oliveira c Silva, c st~ 
'ê tio aresto constante tla ordem n." iü7 tlc 10 tle Ou-
1 ubro tle i862; cumprindo, portanto, que se promova 
a restituição tlas quanti:1s que tiverem sido indevida
mente pagas á habililantl:l, em virtude da citada deli
beração da Thesouraria. 

Bani o d11 Cutegipe. 

N. :nü.-JUSTit.:A.-E~! :; oE .1u;--;uo DE I8í!i. 

As d isposir;ücs do Regimento de Custas não são applicanis ao 
proct'sso eleitoral. \ 

2.• Sccção.-.Ministcrio do;; Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro em~~ de Junho de 187G. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao oflicio dirigido 
por V. Ex. ao Minislerio do Impcrio cm23 do mez lindo 
e por clle transmitlitlo com Aviso de 30 do mesmo mez, 
declaro que os Promotores l'ublicos não percebem custas 
pelosactos, quo pr:1thcarrnn em virtude rlo Decreto Legis
lativo n. o 2675 de 20 de Outubro de 187;5 e Jnstrucc.ões 
regulamentares de 12 de .Janeiro ultiTilO, vi~to não sei·em 
applicaveis ao processo eleitoral, attenta a natureza 
rlestc, as disposições do Hcgimcnlo approvarlo pelo 
Decreto n. o ;';737 de 2 de Sctcml1ro de i87lf, 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Camlcanti tle 
Albnqnerque.-Sr. Presidente da ProvinciallcS. Paulo. 



llll I:OVEI\i'\0, 

N 317.- MALUNLL\.-Av•s~· nE n nE .Jll:-<llo 111\ IH7ti. 

Propostas para forn~':inJcnlos. 

N. 11~U.-'J:.• Secção.-l\linisll'l'io dos Ncgo1:ios da 
l\larinha.- Hio de Janeiro em ti de .Junho llc 1876. 

111m. c Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., para os fins 
ronvenicntcs, que <levem ser aceitas c apreciadas pelo 
conselho de cOlllpras as propostas que fon~m aprcstmta
das pl'los proprietarios Lle quaesquer fahric~s e,;tabelc
cidas no lmperio,cmbora pertençam as mesmas fabricas 
a negociantes não matriculado,; ou a sociedades ano
nymas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Lni::: Antonio Pereira Fmnco. 
-Sr. Conselheiro Llc t~unra :\.iudanle t;cnet·al da Ar
mada. 

N. :wo~.-GUI~HIL\ .-E'1 ti n~: Jui'\no n~: IRin. 

\lcdara como 1levrm proer1lcr :1s .Junta' dr sorlrio no caso tlt' H:lo 
achar-se :1purado o alistatnl'!llo ''til lo !las :is Pro v ineias. 

Cireular.-1\Iini:-tcrio dos Negados <la Gucrra.-Bio de 
Janeiro em!) de Junho de 18itf. 

Não c'tan1lo apurado o alistamento em todas as Pro
víncias, c n~o tendo por isso sido possível lixar os 
rrspcc li vos contingcn tes, 1levem as Juntas de sorteio 
;1guardar ;~ 1lelibcração do Governo Imperial sobre a sua 
reunião para o exercicio das funcções, que lhes são 
marcadas pelo Regulamento, approvado pelo Decreto 
n." 5881 ele 27 de Fevereiro ele 187õ; o que dx•cla r o a 
V. S. para seu conhecimento c execução na parte que 
lhe loca. 
Dt~usGuarLlea V. S.-nnqne rleCarias.-Sr . .Tuizdc 

P<tZ Presidente lia .Junta parorhial tl:t fregnPzia d1· ..... . 

.. ,·J·V·V'J'\JVV' 



N. :ll!J.- AGlUCULTUHA, COl\IMEilCIO E ORHAS 
l'UllLICAS.- E~r () de Ju;-;Ho de 187(i. 

o despacho de pagamento deve ser lançado na ultima pagina da 
folha que contiver a soiHllla total rle sua importanr:ia. 

N. 8. L" Secção.-Dircctori~ das Obr~s Publicas.-
1\linisterio dos Negocias ria Agricultura, CommrrGio e 
Obras Publicas.-Hio de Janeiro endi do Junho llc l87ü. 

Tenuo-se notado na apuração d;:~s r:ont;:~s do ex-caixa 
dessa rstr:ula, l\lanod Jost': Nunes, rdativas ào exercício 
de 1870-1871, a n:prorlurção do facto de se p~g;:~rrm di
vidas de exercícios findos sem o competente proce.~so, 
sobrecarregando por eo;ta fúrma um exercício com des
pezas, que lhe não pr:rtcncem .. e collocantlo-se os rrc
tlorrs do~sa cstrarla em i:OJI'Jições superiores ás dos 
demais crerlores do l~starlo; r• lJlle se coutinúa a lançar o 
-pague-se- na primeira pagina das folhas do pessoal, 
quando estas na maior p;1rU' rias vezes, constam de 
varias meias follws do flafll'l, rujo nnnH•ro, como é facil 
do prever-se, púde ser augmnnlarlo ú vontade; rer:om
meJHlo a Vm. que provitlcndr• de moLio a ces-;arom taes 
praticas, devendo 110 se.o:unrlo cnso ser o despacho de 
pagamento lançarlo na ultima pagina rla folha que con
tiver a somma total Llo sua importancia. 

Deus Gu:mle a Vm.- Thomaz Jost'Coellw de Almeida. 
-Sr. Diroctor da Es tra<la dP feno tle D. Pedro I I. 

N. :J:!O.- JUSTIÇA.- J<:,l 7 DE .JUNHO ])E 1R7(i. 

Sobre os~·cncirnrnlos, que drvrm prrerlwr os supplcn!Ps, qn:uulD 
suhslilnircm o Juiz llltuticipal de tcn11os reunidos. 

'L' Secção.-1\linisterio rios Ncgocios da Justiça.-
Rio de Janeiro em 7 de Junho de 187G. -

Illm. c Exm. Sr.-Tendo o i." supplento do Juiz 
Municipal do termo il<~ AkmrJncr, Antonio Firmino 
SimiJes, exercido a lnrisdirção plena, de fi de Junho a 
:a de Agos~o de !Ri'~, qu:111do o mesmo termo se achava 
reunido ao de Santa rem, c r lo 1." de Fevereiro a 30 <lo 
.lunho rle 18ni, rlcpoi~ de crcado nartuelle o lugar lle Juir, 



llU lóii\'EI\NU. 

l\Iun ici paI, rll'e idiu o Inspe: to r da Thesourar ia dt~ Fazenda 
dt·s~a Provinda, dn ;1crôrdo com o :nt. 2!) .~ 13 tia Lei 
n." 203:l rle 20 de Selcrnhro dn lHil n Aviso uc 26 de 
Agosto do anno findo, que fosse paga ao mesmo sup
plente, no primeiro periorlo, me ta de da gratilicação do 
Juiz l\Iunicipal de-Santarcm, devendo os supplentes 
em exercício neste trrmo restituir o r1ue ue mais rcce
hcram, c no segundo per iodo a gratificação total do Juiz 
l\Iunicipal do termo de Alemrtuer, onde havia cessauo a 
jurisdicção do antigo Juiz, na conformirbtl1l rlos Avisos 
n."' Hiü ele ':2H de Abril de Hri8 e 143 tle :H1 ;le Ahril ele 
1H73. 

Fica approvada esta rlccisão, á vista rlos seus funua
mentos; o rtue V. Ex. farú constar ao referido InspilCtor, 
em resposta ao oflicio n." iG de 16 tlc Dezcml1ro ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo \'el/10 Cw,alcanti de 
Albuquc1·que.-Sr. PrcsiLlcnle tia Província tlo Par:l. 

N. 321.- AGHICULTUHA, COl\Il\1 EHC\0 E OBHAS 
l)UIILICAS.- E)! H llE JU'<IIO m; 187(). 

E' illcga! a rlriçiio tle Dircctor da Companhia da via ferre~ tll' 

Baluriló que rccahiu em um negociante eom quem a mesma 
Companhia tem trans~c61es cmHmen~iae~, licm como a do Juiz 
rk llircito da con1at-ra 11; Fortaleza. . 

N. ti. L• Secção.- Directoria rlas Obr:ts Publicas.
.Ml!listerio dos Negocias da Agricultura. Comnwrr:iu e 
Obras Publica,;.- !tio de Janeiro em H de Junho ele iH/H. 

Illm. eExm. Sr.-Tendo o Enr:;·cnllciro fiscal da via 
fenca de Baturité comul!ado cmoll1cio de 11 de Abril 
proximo fin1_lo, sobre a leg·itímidar!e da elci,;ão, iflli' lü\1' 
lugar p~n·a IJ1rectores da Companhia da mesma via fciTt':t, 
c L'lll _virtude da qual faz parte rb Dircctoria a ca-;a com
lll:crcwl rlc_ssa praça, Singlchurst ,\ C.", Jilial cLt de 
LtvtT]JO~l, lL Smglchurst ,\C.", que tem fornceitlo tgJl,u.--·--~-.~~, 
I) .matena~ lho e. roll;m~c para :1 mesma Yi:t ren1~a, e\' ~MA!? 
J~Llntcrn ?IIHla transacçons rlr;s~a nat!Ireza, §entl,or;J,\i,c"\~ J 4 
Com~~;!nlua clrlVPdon de quan I 1a 'li peno r a ,_gt~\~Íol(Yn tos 
de re1s; tlnelare V. Ex. ao mesllto Enjíé:IltÇit·o fiscal, 

lJEt:hGE~ DJ: 187() H .' Q_~/ 
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t!UC, verilicando-se a e;;pcci<' co!~il:Hia pelo art. lO uu:• 
~~statuto~. cujo lim é evitar t{UC o llircctor, prevalecen
do-se do se:1 cargo, faça contrat~tar eom a Companhia, 
que lhe conliou a gestão de seus interesses, a eleição da 
dita casa comrnercial não pócle subsistir, por s~r opposta 
ao citado art. W dos estatutos. 

E, tenJo, lambem, sido eleito Director um dos Juizes 
lle Direito cb comarca da Fortaleza, a quem é defeso, 
pelo Couis-o Commerci:ll do lmperio, tomar parte na 
gcrencia atln11nistrativa da Companhia; tleclare V. Ex. 
á Directoria da mesma que essa eleição, sendo contraria 
á lei expn's,;a, {: llUila, devellLio providenciar-se, na 
fórma legal, para a substituição, tanto oeste como 
tlaq uclle Director. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thoma~ José Coelho !/c Almeida-, 
-Sr. Presidente ua Província uu Cearú. 

N. :\'::!'::!.- MaCL'LTUHA, CO:\Il\lEHClO E OBlLb 
PUBLICAS.- E'l R DE .lll:\[[0 DE 18/(j. 

Dcrlara que, salva :t nnic:t cxccpr,~lo prc\"ista no arl. IJO ~ :;." tl<l 

Hcgnlamcnto de !3 de Novembro tle i~í2, os alforriados com 
clau,;utas de serviçu nãu podem ser cuntcutpladus na dassifiea
ç;lo, c, se classificatlo.<, devem ser omillidos. 

N. G.-':!." Secção.- Dirertona tla Agricultura.
Ministerio dos Negoeios da Agricultura, Comnwrcio 
e Ohras Publicas.- nio de Janeiro em S de Junho 
ue i8iü. 

111m. c Ex.m. Sr.- Bem resolveu V. Ex .. a tluvitla 
suscitada pelo Juiz l\lunicipal c ue Orphãos do termo de 
Guarapary na pat·te em que declarou não deverem ser 
avaliados, como pessoas livres que são, o~ alforriados 
condicionalmente. -

Salva a unica exccpção, que não se verilica na hypo
Lllcse sujeita, tlo caso previsto no art. 00, § 3." do 
Hegulamento de 1~{ ue Novembro de tsn, os alforria
·1o~ 1:om elau~ula de servit;os tlii.o flOtlem st·t· ronlt~m-



piados na classificação, e, se classilicauoc:, devem ser 
omittido:., como é expresso no art. 32 § 1." ~lo mesmo 
regulamento, não podendo, portanto, ser avaliados. 

Com este fundamento fica approvada a tlcci:~ão, por 
V. Ex. submettida a este l\linisterio em ol!lcio de i6 de 
Outubro ultimo. · 

Deus Guarde a V. Ex.- '1'/wma.:: José Coelho de Al
meida.-Sr. Presidenteda Provinda elo Espírito S3!Jlo. 

N. 3.t3.-AGRICULTUHA, COMl\lEHCIO E OUHAS 
PUBLICAS.- E~I tl m: JUl\'liO DE 187li. 

Hcrnctlc cópia das inslnu~çfic,; dadas ao Engr)rlhciro Josú Ewh;mk 
da Camara para inspcccion;Jr a org:-tniza(·;1rJ do pessoal c cstarlo 
do material c do 'scn·i~o de con.<erYar;{lo rio porto rlrJ !\ceife. 

N. 18. 3. a Secção.- Directoria das Obras Publica;;. 
-l\Iinislerio da Agricultura, Commercio c Obras Pu
blicas.- 1\io de Janeiro em 8 de Junho de 1876. 

Illm. c Exm. Sr.-Commu1Jico a V. Ex., para SL'U 

conhecimento c execução, que incumbi ao En~t·nhciro 
Plll chefe llo prolongamento da estrada de ferro dessa 
Provineia, José Ewbank da Camara, de inspel'eionar a 
urganiza~ão do pessoal, estado d0 material e das obras d,1 
conservação do porto dessa Provincia; devendo propôr 
aqucllas medidas que lhe parcenreiM. illl!ispmsavcis ú 
boa ordem, execução c economia des:;c sen iço; como 
tudo vcr(t V. Ex. das instrurçõcs por cópia inclusas IJlW 
dei ao mesmo Engenheiro. 

Deus Guarde a V. Ex.- Tlwma:; .ToséCorlho de Almeida. 
- S1·. Presidente da Provint:ía tlc Pcrnambw·o. 

Recommendo a Vm. que, durante o templl em qlli~ ~'~ 
tiver de demorar na cidade do Hccife, par:1 organiz:n· 
o :;erviço technico da commissão que lhe foi confi:lda, 
examine as obras ele rOH!'f'l'Y:lÇão elo porto dartnella ea-



pila!, a organiz:u;ão do I'I'~PI'I'livo ]H\ssoal, e o Htalt\rial 
lluduanle; devendo, além do qut\ 111(\ {IJI'I\eer acertado 
rcl'crir, ocrupar-sc t•spet·.ialmenlc dos seguintes pontos: 

I. 

Sn a organização do ~crviço c pessoal a1loptatlo so!Jrc 
proposta do Engenheiro Victor Fournió, por Aviso de 
:H do Março 1lo anno passatlo, tem pralicauwntc produ
zido os desejados resull:Hlos, e se não exige modilicaçõcs 
que a tornem menos disptltlllios:l aos cofres public~os 

li. 

St~ ronvcm manlnr, rnmo sn arlwm adualnwnle, os 
sorviços de co!ISI\l'V:u;:ío do porto prupri:tlllenln dito, 1\ 

os das ohri•r~t~ões a rar"o do En"tlllhi'Íro Antonio Vi-
eentn do N~sc:imc'nto Ft~tosa. "' 

m. 
Se a manutcnrão tln matc•riallluduante tem sido fnil~~ 

regubriiH'nle, t\ "qual o csl:tdo ,Jt·ssc material c do qur 
ó ul.ilisatlo nas ollit:in:ts dt\ rrp:1ração. 

IV. 

Si\ t'\ abo;olill.amentc inrlispcnsnel á rcgularitlatle do 
st•rvic;.o de consorvat.:ão do ptll'lt> an.ê';llll\lllar-se o mato
ria! Jluct.uante rom a aequisiç:to tle novos rnhor:adores, 
dragas c batclões; no ea~o allirmali v o, qual o orçamcn to 
da dcspcza par a este fim 1w::t:ss:1 r ia. 

v. 
Qu:il o venlallt•irn estado 1las ohras realisatlas, se (: re

gular o ~~·u antl:ltil!\1\t.O t' propnreion:Hlo ú~ tlcspezas 
f<l i tas. 

l y. 

Final!nt·.nte, st: 11·111 sidn t'Ulllpridas PIH to.las as suas 
p:1rle~ a~ ln.;l.ntrt.:.í!I'S t\1\ :a tle Agosto de 1R7

1
l, c\pc

dith~ p:1ra o Sl'l'Viro dt• ro!ISI'l'\'at:<io do.; porto.;. 



110 liltVI<:l\NO. 

I lo n·snll.:ulo tlcsLl incumiJencia Vm. :tpn•st~ntará 
um relatorio circumst:lllciado a este 1\Iinisterio, pmlcndo 
requisitar da Presideucia da Província os auxiliares c 
mais pro v idcncias de que c a rcct~ r. 

Deus Guarde a Vm.-Thomlt= Jos/ Co,./llo de Alll/f•irla. 
-Sr. José Ewhank da Cain:Jra. 

N. 32Tf,.-FAZENDA.- E~t H DI' .JtiNIIO m; 18iü. 

Sobre o srllo a qur estão su_j Pilas as nonHJaçCics rlr Esr,riv:1e~ 

de qual<ttwr .Juizo • 

.Ministcrio dos Negoeios da Fazenda.- Hio de .Ja
neiro em 8 de .Junho de ib7G. 

O Darão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
tio Thcsouro Nacional, dec Iara ao Sr. Inspcctor da The
souraria de Fazenda da Província do Espírito Santo, em 
resposta ao seu olHei o n." :38 de 13 do Abril do 1870, 
que regularmente decidiu, sobre consulta do Co\lector 
das Hendas Geraes Lia villa tle Guarapary, que :1s no
meações de Escrivão de qualquer Juizo estão sujeitas ao 
pagamento do sello proporcional da tabella tia:;." classe, 
se o respectivo rendimento fôr Llc '::?00:~000 p:1ra mais, e 
súmente do sello fixo de mil réis, se fôr inferior a essa 
quantia, visto estar a referida de~isão de accônlo, não 
só com o disposto na citad1 tahella e ~ 10 do art. iU do 
Hcgulamento de i7 de Abril tle 18U9, e então em vigor, 
mas tambem com o art. L" da de igual classe c ~ i2 Llo 
art. i3 do de 9 de Abril de 1870, devendo, porém, o 
pagamento do referido imposto ser feito antes de ~~ntrar 
em exercicio o nomeado. 

Bunt:o de Coti'IJlJJe. 



N. :l~:i.- FAZENDA._:. E~1 R llE HJ\110 JlE \8/fi. 

O empregado de Alfandega, mandado a11Liir a outra, perda o 
direito á respectiva porcentagem, contada do dia do embarque, 
desde que não segue directamcnte para o seu destino. 

Ministerio dos Negocias da Fa&cmla.- Hio de Ja
neiro em 8tle Junho de !876. 

O Barão de Cotcgipe, Presiuente interino tio Tribunal 
do Ttwsouro Nacional, declara ao Sr. Inspoctor tla The
som·aria de Fazonda 1la Pr0vinda tlo S. Paulo, em res
posta ao seu ofllc.io 11. o 3'~ de 1 L ck Abril nltimo, quo 
não tem 1lireito o 2." Escriplnrario da A\fan1lega da 
cidaue do Rio Grande, Sel1astião Carlos Na varro tle An
drade, acltlitlo á d1~ Santos, ú rcspe!'liva porcentap;em 
correspondente ao período tleccorrido de ll tlt) Janeiro 
ultimo, alô o tlia anterior ao em qnn principion a servir 
nesta qualidade, visto qw•, t~lll Vl'Z do ter seguido 
tlircctamente 1lesta Cúrlt~ p:Ha o seu destino, reg-ressou 
no referido 1lia H ú ProYin1·ia de S. Pedro do Hio Grande 
do Sul, c sú posll~riorml'nlt) se :1vrescnton para l'ntrar 
em exercido: niio \IOIII'rtllo porisso aproveilar-1\JP, 
quanto a esse pPriodo. a di;;posir;ão da Cirwlar T\.

0 

\lL 
de 10 dL' l\brr;o tle 1871. 

llru íio rle Cot~gipe. 

nrcummrnda n .. x:1dn rnmpritnrnlo 1la Cir~ul:~r dr 17 ;I•~ 
Marso dr i8i\., na parle em que m:~nda carimh:ll' as notas 
snllstituillas ou dilar;rr:td'\S, :i propnrr,:lo que forem troe:ulas 

pelas l\Ppartisürs romprlpn\r'. 

Mini'>Lerio rlo~ Nep:ocios tla Fa?.cntb.- Hio tle Ja
neiro em 8 ele Jt~nho de 18'itl. 

O Barão Jc Cotcgipe, Presidente interino do Tribunal 
rio Thesouro Nacional. ordena aos Srs. lmpectores das 
Thc;;ourarias tle Fazenrla. de accórdo com a Ordem 
n.o 98expedicla nesta dala ~ele Pernambuco, que exijam 
doo:: rr~per~ivos The~nurriro~ o fie' e e~rrupnloso eum-
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primrnlo da Circular de I 7 de 1\larço de JRíí, na parte 
em que manda marcar com o carimbo a que clla sere
fere, a~ notas substituídas ou dibceradas ;í proporção 
que forem trocadas pelas RPpartições competentes, a lim 
de não repetir-se o facto de serem remetticlas á Caixa 
tle Amortização, como tem acontecido por nzes, diversas 
importancias em notas suhstituillas, SL'Ill <'Slarcm carim
badas, o qutJnão c aumissivel, poi~, daria lug;tr a que 
fossem apresentadas novanwnte ao tróco, como ponrlrra 
a referida Caixa em ollicio dn 2G rln 1\laio ultimo. 

Cumpre, outrosim, que o carimlJo Sl'ja applica1lo no 
centro dl' caua nota, ll:t face da estampa, e parall<~lamcnte 
aos respectivos dizeres, de modo que liqlll'lll inutilisarlas 
amlJas as metarles, c não possam mais ser lev:Jda'i ao 
trôco, sob qualquer pretexto. 

Bnnlo de Cotcqi[Jt'. 

N. :l27.-FAZENIH.- E~1 n lll~ JI:\110 nE JSífi. 

ProYimrnto tll' um rrntrso conlr:t :t dassilirar:;1o I!P panninlto 
Pst;unpado dada n:t Alfandcga da Ct>rtr a uma fazrnda pelos 
rrconrntcs snbmetti<la a df'spaclio con10- panninlw lustroso 
urtlinari<J proprio para lúrro. 

~linistPrio rios Nc~ol'ios da Fnrnila.- nin L]p Janr~iro 
em !I de Junho dn l8í(i. 

Tendo sillo presente ao Tribunal do Tlic,;ouro Nacional 
n recurso interposto por Heymann l\: Aron da decisão 
rle,:sa lnspcctoria de 18 dr~ Abril ultimo, lJue cla,sifir:ou 
como panninho estampado, para pag;~r a t;~xa de 111200 
po1· kilogramm;t, estabelecida na ultima parte do 
art. ti80 da Tarifa, a mcrc:Hioria constantn da amostra 
jllnt;~, vind~ de Lin'rpoul no v:1por inglf'z Donati, c 
sub:nctticla a desparho pl'la nota n." 10Gli 1le 7 de 
Fever<:iro do cotT<'IIll' anno ramo panninho lustroso 
ordinario rroprin pan f,lrrn, S'!.ii'Í to;\ t IX;\ ~~~~ GriO n',is 



•1''1..) .. ~ ) ..... 
por kilogramnw: o lllt'SlllO Tribunal resolveu .tll'ft'l'it· o 
rerur.-;o, yislo n·conlit'l'IJI' qnt~ a IIWI'Catlori:t de que se 
trata deve ser classilic:ula na ti." p:trle darruellc artigo 
p:1r:1 pag:1r a referiria Lt\a de (i:)O r(~is. O tpw r:ommunir:o 
:1 V. S. para seu couliecimento e Iins convenientes. 

Deus Guarde a V. S.-/Jarâo de Cotegipe.- Sr. r.onse
llleiro Inspector cb Alt'anLlega do lHo elo Janeiro. 

N. :1':28.- FAZENII.\.-E.\1 !I IH: Jli:"IIO DE lRiti. 

l·;,plÍ1'.1 a tlisvo~i~:lo doll<'nl'lo 11. 0 Go:;ll tk li tlt~ Dr·zrmbro ultimo 
rrlativa :tos naYius t[UO lt'Oil\t'l't'tll gallu para coiiStllliO dPsla 
f'itladP. 

l\linisleriotlo.s Ne.!i·ociostl:t FazL'HLla.-Uio de Janeiro 
em !J de JunlJO de 1871i. 

Communico a V. S., l'tn resposta ao seu unido n.u 71 
de \J 1le Fcven•iro ullilltO, tjllt' l'ui approvatla a dt•cisão 
dessa Inspecloria dt~ 8 dtl lrlt'SIIIO Illl'Z, concedendo, de 
cont'ormidatle com o dispo:; to !lO :trl. 2. u do llecrclu 
11. 0 liO~iO tle 11 de Dezetnliro do annop:1ssatlo, ÍSl'llção do 
imposto de pharút•s ao Ya[ior ingli'z Galicüt, viudo de 
V~llparaÍSO COlll g:11l0 ll:tl'a 1".01\SUlllO Lia CÍI]ade, apczar de 
não constar sú dt•sse g<'Jtero a t'arga du mesmo vapor. 

Becmmncudo, c·ntret:m lo, a V. S. que na l'Xt~cucão 
dariuC'llc Decreto tenha em Yista que a quautid:11ln do 
gado transportado n:\o sej:1 l:in tliminula qut' sina 
apenas de prctcx to á ic:elll;:lo, 1:ob, cmiJOra o mrstuo 
Dc<-rr:to não a ti\CSSl' matTado, '' sPu t:spirito ~~ isentar 
tio dito imposto a emhart·:u;:lo ru.i:tt·arga, si não fôr toda 
consistente t:m gado, o s1:ja ao lllt'llos Ctll quantidade tal 
qut: cxelua a idéa de ter haYido da parte do carrega<lor 
a intenção de. subtraliir-se ao pagamento do mesmo 
imposto. 

Deus Guanle a V. S.-Burilo de Cotegipe.- Sr. Consc
lllciro lnspcctor da Alfandcp;a do Hio tle Janeiro. 



N. :\~!l.-f:I'EHlL\.-EJrD llE.li'NITO 11El8ifi. 

''i'l'rov:l a delih:r;H;.to. IJIII' 1•'1111111 a Pn',;id('\l<'ia d:l Bahia, de 
deeLJt'.11'1{111' fui rrgularopr<weililll<'lllude 11111:1 Junln revisora, 
qtlf' rono;ideroa j,,rnlo do sr'rvi<;ntnililnr o lillio uuieo de uma 
HIUIJJ<'r, casada cOJll ulrl in,lil·ilJuo r·muplcl·utiCJÜC p:~ralytico . 

.Minislcrio dns NPQocio:; d:1 Gucrra.-Hio rle Janeiro 
em U de .lunlio de 18/H. 

lllm. cExm. Sr.-Comol'tleion."i78de17 deMaio 
proximo findo submeltou Y. Ex. :'1 consideração dPstc 
Mini'-lcrio a dolilwração quo tomnu de declarar <lO .Juiz 
de Direito da comarca de Cllique-Cirirrw que foi regular 
a tlecisão proferida pela Junta revisora, attenucndo ao 
requerimento em que uma mulher, casada em segundas 
uupcias r:om indiYiduo completamente paralytico, pediu 
exclusão do alislamenlo ern favor dr\ seu li lho unicu, que 
rivn t'lll sua comp:llllriJ r• lh1~ serve 1le arrimo. 

Em resposta dcdaro a V. Ex. qu,J {~ c.onfirmado o seu 
acto, vi,;io achar-se o cidadão eliminado nas condições 
do~ G. orlo art. :l." do Heé!:ulamcnto de 27 de Fevereiro 
rle 1871L ' 

Deus Guarde a V. Ex.- Duqltl' de Crt.ri11s.- Sr. Prc, 
~identn ria Provinr:ia da Bahia. 

~. :no.- FAZENDA.- E11 lO nE Jl':'illü tH: 18iG. 

C·m~erle aos paqnotr,,; lia C•l!np~nhia rir, navcgar;ão entre os porto~ 
de Brcmcn, Baliia, Hio de .T~ncirll, Montcvidéo o Buenos-Ayrrs 
(Norddeutsr;hcr Lloyd) o< ·fayor~s de'qu" trata o Decreto n. 0 49til:l 
li c 4 de Ma i o rir l872. 

Jlinisterio dos Negocios rla Fazenda.- Rio de Janeiro 
rm fO de Junho de 1876. 

Tendo sido deferido o requerimento em que Lackmatl 
& Comp., Agentes do Norddeutscher· LlO!Jd~~ 
ped~m para que os seus vapores, desJinãdÇlt \~kltil~'\)AM A L>. . 
g.1çao ~n tre os porto~ de Bremr,n, lh IJYI_ , \.~'rl111~ncii'(l ''-( \ 

{)I'C{SOES DE 18,6. ML I " .. . 

~ $,"" . ;. ' ;· 
~ ~ . . 

"~ ~ \1 1 i.~ r\ ç_ \ 
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Monte v idt'~o c nnrno;;- ,\ yrcs, _r; o um drJs favores ('()l}('C

ditlos pelo Derreto llo" '~!!ti5 de rf de Maio de !872 a~s 
pacJtleLes c vapor,·s de lu!lws rrgulam~ de navcgaçao 
transatlantica ; assim o communic:o a V. S. para seu 
conhecimento c fins convenientes. 

Deus Guarde a V. S o- Barão de Cotegipe.- Sr o Conse
lheiro Inspector da Alfandeg:t do Hio de Janeiro. 

- No mesmo sentido :'t Thesouraria de Fazenda tb 
Provinda rla llahia. 

Respmule a uma Consull:t tlu Minisl<•rio da (;U<'JTa, sniJre o scllo 
que devem pagar os roontmelo' crlPhr:utos prlos conselhos 
economicos dos r:oqto; c "'l:litr•ler·itlll'lllos nlililares, r: hrm 
assim os recibos p~s':1<ln> P''r quantias prov<•nirntr•s tlr~ eon
trados snj,•itos ao srlln l'rnl'"rr·i,,nal. 

Ministerio 1los Nc·\·ocios d:1 Fa;>;Pnda.- Hio de ol:Inl'iro 
r·m to de Junho de 187()0 

111m. c Ex:m. Sr.- Em resposta aos Avisos rio 1\Jinis
tcrio a carg-o dr~ V. Ex.. rlr~ :10 dr) Outubro de 187!~ c L" 
de l\Iarço do corrente anno, consultando sobre as seguin
tes li nv idas:-- L" fJU:tl o sei lo a que estão ~ujei Los os eon
tractos celebrar! o,; pl'!os consrdl](IS I'Conomicos dos corpos 
c cstabelncinH'!llos milital'I'S; ':2." que sl'llo rlr~vem pa
g:n os recibos passados por quantias provenientes de con
trar:tossujcitosaoscllo proporcional; e 3.", tin:~lmentc, 
em que multa incorrem, nos termos do art. 4í, ~ lfo

0 110 
Regulamento anncxo ao Dt~creto n. o 4t)O:J de !l rle Ahril 
1lc 1870, o funcciona rio que assignar con tractos ou 
nomeações, a t tender oflic ialmen te ou deferir papel 
instruido de documento que ilcYa pagar sello, sem que 
este tenha sido cobrado, cumpre-me d.cclarar a V o Ex: o: 

Quanto á L" duvida, que os contractos de que se trata 
estão sujeitos ao scllo proporcional, como comprehen
didos na disposição 10:' do art. 20° do citado Dccrr:to, 
effectuando-sc a cobrança pelo modo indicado no art. t9, 
~ 1. 0

, ll.
0 4, 2." parte do mesmo Decreto, excepto se 

estipular-se quantia certa c determinada de todo o for
necinwnto, raso Pnt qur• se ilPverá cobrar osrllo no acto 



~!e ser as>igna.lo o rcsperl i v o 1:on tr;~.e to, quér por verb~, 
quér por estampilha, coaforme a sna import~nr:i:t n :'t 

vonbdc do wntribuinte, na fórm~ do art. 19, ~L", 
n." 4, 1." p~1rtc c art. 21, ~ 3." tlo tlito Decreto. 

Quanto á 2!, devendo os contractos ser 13vrado:; 
em livros tlrstinados p:1ra tal fun e não podt'IHlo os 
recibos ele pagamento das prestações tios fornc<~imcntos 
ser passados nos mesmos livros c sim em scparatlo, tacs 
reei!Jos estão sujeitos ::to sollo fixo 1k ~00 réis a que se 
reft•IT o art. t:l, ~:L" tlo lllt'SlllO Det:rcto. 

i\ tlisposição !J.' do art. Hi iscnla tio st~llo fixo apenaR 
os r0eihos passados em títulos sujeitos ao sei lo propor
cional c as diiTcrcnças nas dos mesmos reeibos. 

Se, poróm, os rc<:ibos forem p:1ssados nas gui:~s a que 
se refere o men<~ion:11lo art. 1\l, ~ t .", n." ft, ~." p:Lrtt!, 
t•sLio ism1tos do St•llo fixo, porqnD p:tgantlo-Sl) o st~llo 
proJHll't'ÍOJial nas ditas gui:1s, pntlnm e dPVt'tn cll:is St'r 
consitleratla:> os titults de <rue tr !la a rc!t~rida dispo
sição D." 

Quantcl ;'13." c ultima, r•sCommandantcs tlos corpos e 
outros inclividuos, que tomaram parte em contracf,)S para 
fornecimento de gerwros dt~ rancho c de forragem, de
vem, por cqnitlatle, ser relevatlos da multa l~mrru<~ ineor
rcram nos termos do rderitlo art. M>; porquanto não é 
de presumir que tenham assim proef'tlido tlc rnú fé e sim 
por fal'a intelligcneia e crronca apn•eiar:ão do Hegllla
rncnlo do ~cllo. 

Deus G11ardc a V. Ex.- Bariio de r:otegipi'.·-A' S. 
Ex. o Sr. Duque tlc Caxias. 

Indefere o recurso d11 rapitao do L!'i;.;ar «li'rederit:k,, contn a ap· 
prchcnsão, de tlivcr·;os objcd<JS t•ncuntradu' a bordo du dito 
navio, e n:lo manifestados; c observa que n:lo devem s•~r acei
tos os l'CtJUCrimentos que, como no '1·aso snj0i to, CIJilli verem 
phrases inconvenientes c otTensivas. 

1\linisterio dos Negoeios rh Fazentla .- Hio de Janeiro 
em H de Junho de 187(). 

Communico a V. S., para SI!U .:onhc~:imento e lius 
cormmifmtns, <Jill' foi intll'fl'l'itlu pt•lo Tribunal rlo Th<~-



:r a; 
souro Nal'iona! o r c curso que I. H. G. lloycr, capitão 
do Lúgar allcmão (( Frcdcricb, procedente de Saigon; 
interpôz da decisão (!"essa ln;;;peetoria de H de Março· 
ultimo, que lhe impúz a multa do art. !~22 do Regula• 
men to de 19 de Setembro de f8(i0 pela apprehensão de 
ti i versos objectos encontra< los a bordo c não manifesta
dos, visto estar a imporlancia da dita multa tlentro da 
alçatla tl'essa Inspcctoria, c não ter h a v ido violação de 
lei ou falia de formalid;ttlc substancial no respectivo 
processo. 

E porque no requerimento do recurso de que se trata; 
como V. S." hem observou, foram empregadas phrases 
inconvenientes e olfensivas ao oiiicial que promoveu a 
apprehensão, chamo a atlenção de V. S. para o direito 
que llw c a IJe de, em casos taes, manda r que as partes 
requeiram em termos. 

Deus Guarde a V. S.- Uarão de Cotrgipe.- Sr. Con· 
sdhciro Inspeclor da Alfandcga do Rio de Janeiro. 

N. 33:1.- FAZENDA.- E~! 12 DE JU:'\110 DE l87G. 

As snhstitui~ões tl~s llaw;as dos Corretores e Leiloeiros estão su
jeitas ao scllo proporcional. 

~linisterio tios Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro 
t'm 12 de Junho tle i87(i. 

Sendo praxe seguitla no Thesouro Nacional cobrar-se 
scllo proporcional quando os Collectores, c outros res
ponsaveis da Fazenda substituem no todo ou em parte 
os valores de suas fianças, mudando de fiador, praxe ap
plicavel aos Corretores c Leiloeiros em identicas cir
cumstancias, mas não seguida 110 Juizo Commereial, 
haja V. S. de providenciar em ordem para que em taes 
casos, e por occasião de pedirem estes a competente 
guia para o deposito do valor da fiança, seja sempre exi
gido o sello lJroporcional correspondente. 

Deus Guarda a V. S.- Barão de Cotegipe.-Sr. Pre
sidente do Tribunal do Commercio da CMtr. 
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N. 331.- FAZENDA - Ell 12 DE JUNHO DE 1876. 

Determina qu~ o p::tgamento do\juros das apoliccs transferidas 
desta Côrte para as Província~, se eJTectue á vista do offlcio 
que acompanha o conhecimento passado pela Caixa de Amor
tizaçãO. 

1\linisterio dos Negocias da Fazem! a.- Rio de Janeiro 
em 12 de Junho de 1871L 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Tllesouro Nacional, communica ao Sr. lnspnt:tor da 
Thesouraria de Fazenda da Província das Alagôas que 
fica concedido o credito de 9008000, pedido em seu officio 
n. o 37 de 22 de Maio ultimo para a verha duros c Amor
tização da divida interna fundada,, do exercício rle 
!875- !876. 

Declara-lhe, porém, que, no caso de tr:msfercneias lle 
apolices desta Córle p:tra as Províncias, fica entendido 
que o Officio que acompanha o conhecimento passado 
pela Caixa de Amortizaç:lo autoriza a clcspeza com o pa
gamento dos juros vencidos c por vcnecr, sem ser ne
cessario autorização especial para isso. 

Bctrào de Cotegipe. 

N. :13:i.-ll\IPEB.l0.-Ell t:? [)[<; HTNilO DE 1Siü. 

Sobre as allri!Juiçõcs das Juntas llllllliripacs I!Oillrallas I'XIra
orrl i n:uiamrmle. 

L a Directoria.-l\Iinisterio llos Ncgoeios do lmpcrio. 
- Hio de Janeiro em i~ de Jltnho ele 1R7(i. 

111m. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta 
ao officio de 27 ele Maio proxirno passado, para que faça 
constar ao Juiz municipal dr Mogy-merim que á Junta 
municipal nomeada em virtude do art. rm das Instruc
ções annexas ao Decreto n." 6097 de 12 de Janci r o 
ultimo, compete conhecer dos trabalhos de qualquer 
Junta parochial que se organizar na hypothese !lo art. 
23 das mesmas lns trucçõcs. 

Deus Guarde a V. Ex.- .José Bento rlrt CJJJ~/J;fr'~· ~ 
gueiredo.- Sr. Presidente da Provinr:ia ~S"~~t~ttp..C,Ar,L1;? '\\ 
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N. 3:1G.-GUEIWA .- E'l L2 DI .!l \!fi) llE IHí(L 

Der·lar::t por quem rlcvem ser rn!Jricadus c al11~rlos us livros para 
os tra!J::tlhos do sorl•_'io. 

Ministerio dos Ne;.;ocios da GUt:rra .- Hiu de J~neiro 
em i2 de Junho de 18iG. 

Illm. eEx:m. Sr.-C.om officiü n.o :13 de Hi de ~!aio 
proximo findo suLmetteu V. Ex. á consideração deste ~I i
nistcrio a deliberação que tomou riu tlt"darar ao 1." Juiz 
de Paz da parochia de Guarapary que, de conformidade; 
com o Aviso de 30 tle Julho Je ft),;), expctlidu á l,resi
denc;ia da Província da Bahia, os livros para os ditle
rentes trabalhos do sorteio devem SL'r abertos c ruliri
c;Jdos pelo mesmo Juiz de Pn. 

Em resposta dec:laro:l V. Ex. q1woavis:) ritado tr:1ta 
dos livros destinados aos trabalho,; do alistanu·ntu d:1,; 
Juntas parochiaes c revisoras, e não rlos do sorteio, por
quanto, estes devem ser rubricados pelos Juizt·s rlr~ 
Direito, Presidentes das Juntas revisoras, c abertos pelos 
Secretarios das mesmas Juntas, segundo o disposto uo 
§ 12, :L" parte, dos formularias approvarlos pelo Decreto 
n. 0 t>!H4 do L o de l\laio de 187rj. 

Deus Guarde a V. Ex.- Duqnc df' Caxias.- Sr. Pre
sidente da Província do Espirito S:111to. 

N. 337.- :MAIUNHA.- AVISO IJE 1:! !)[:; JU:->110 DE ISiG.. 

Nos arsenacs onrlc não Houver arlifit:r•s nlilil:uc.; os aprcndizl's 
artificcs de Hi a 21 annos de idarle ;;~to r:omider:Hlns a vtLiso.> 

e operarios aquartelados. 

N. :1178.-3." Sr.cção.-l\linistt'rio dos Nt•gorios tl:l 
!larinha.-1\io tle Janc1ru em !2 dt~ Junho de J87!i. 

Sua Alteza Imperial Hegente, em Nome do lrnpr'ra.lor, 
lia por bem, de accónlo colll o Jlarcccr do Conselho Naval 
exarado em Consulta n. o 3006 de 7 de Março ult.illlo, Je
Lerminar que, na conformidatlc do que prescrevem os 
arts. !JJ do Regulamento anncxo ao Dt'creto n. o 2015 li e 
21 tlc Junho de 18!i0, e 'i.u do lkerelo n. • !182lde i8 de 
NovPmhro tle 1871, nas {II'Ovinri:1s l'lll rujos Arsenacs de 
l\larinha não houverem cplllpanlii:tsdt::trl ilit:l'S militarc's, 
q~ aprendizes artilices que ruwpletan·m a lll:tde Llc f(i 
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annos, sendo igualados ús p1·:1ças das tlitas ,·omp:mhias, 
devt'lll ficar avul5ns, r, consi,lt~rados como opera1·ios dos 
JlH'SillOS Ar:;l'nacs, c.ollliJJU::urlo, entrel:IIIIU, ~ Ir• r quartel 
m·sse.; cstahelecinJenLos alt'\ :1 idade dt\ ~!! all!l(JS. 

O que a V. S. t:ommunit:o em SI)IIIÇJo ;\:.; tluvid:tspro
rosL:lS no seu olHei o 11." 7 de IH de Ja!ll'ÍI'II liudo. 

Deus GtJarr!c a V. S. -!.ui;; Antonio J>ereim Franco. 
-Sr. lnspcctor do Arwnal de !llarinha do Parú . 

.:_r.-:t-\:i·I:):'I 1.:J:~.:/·\f·,_P 

N. 3:38.-AGlUCULTUHA, commHClO E OBHAS 
I'CBLIC,\S.- E.11 lj DE nr~;11o DE IH/G. 

u faeto rlu ter sido relevada Ullla lllnlta illlposta pela omiss'-o dól. 
matrkula de Ulll:t JllC!lor livre, n[to linlla n:gra geral. 

N. iU.--2." ~;ecção.-Dircctoria da Agricullura.
J\IirJiStJ'l'iO dos N1:!-!orios da At.>:ricullura, Comutereiu e 
Ollr:ls Puulicas.- Hio de J 11Wiro em I:\ de Juuho de 
i8'7U. 

lllm. e Exm. Sr.-Em requerirnentodocumentallo 
que a ('Sie ~iinislerio foi subJuettidu, o ridad:\o João 
llt:rnanlo lia Fonseca Coelho, rcsidt•ule na freguczia tle 
:-;anl.3 Anna de Macarú, trmno rlr: S:l!llO Antonio de Sú, 
alleganrlo não sr:r devida a fraude ou a negligencia a 
omissão da matricula tia menor ldal!na, !ilha livre da 
escrava Josepha, pede ao Governo Imperial rJUC mande 
:.~brir a rdenua matricula. 

Informando sobre a mater!a, consulta o Collrrtor da
f]Uelle municipi,, si o provimento dado pelo Govcruo 
Imperial ao n~cnrso intt•rposto pdo Coronel Fnuciseo 
Fernandes Pane111a da multa f]UC lilc fúra imp:' !a p0r 
Jr'nissão de igual n:ttureza, constitue regra geral para 
:1sos itlen tieos. 

Declare V. Ex. ao Collcctor que, depentlentlo a rcle
'ação das multas da apreciação das variawis Girrum
sancias de cada hypothesc, o facto de haver sido rele
vrla urna multa imposta por omissão de naturr c:·1 i~ual 
á I e que se trata, não !ir ma regra geral, c que, portanto, 
pnccda, na llypothese sujeita, como é expresso nos arti. 
~:~~ -10, § L", do llegulamento ele i de Dezembro de 
:ltH, salvo ao intercss:ulo o uso dos recursos legaes. 

I ~u; Guarde a V. Ex.. -Th1m 1:::: José Corlho de Aiml"ida. 
-S. Pre~idenle tl:1 Província do Hio de .bul'iro, 
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N. 3:m.- F,\ZEL'!IlA.- E\! 1:1 ut: JIJ:'iiiO !lE lSíti. 

Indefere um recurso de dcdsão d:t Alfandega sobre indr~tnniz~ç:to 
de d~mnn, por ter ,;ido e:;lc casual. 

l\linisterio dos Negocias ela Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 13 de Junho de i876. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thcsouro Na
cional o recurso interposto por Arens Irmãos da deci,;ãc 
dessa Inspectoria de 8 de Abril ultimo, que julgou im
procedente a indemnização que pedem pelo damno que 
sofTreu uma grande peça Lle ferro fundido, pcrtcnc.rnto 
a uma machina de apparrlhar madeira, por ellcs sub
mettida a despacho em 10 de l\larço ultimo, o mrsmo 
Tribunal resolveu indeferir o recurso visto ter o 1lamno 
sido casual c sem eulpa elos empregados que conduziam 
a dita machina á porta da sahida. O qun communico a 
V. S. para seu t:onhel'imcnto c Iins convcnit~ntes. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro lnspcdor da Alfandr•ga 1lo Hio de Janeiro. 

~. aw.- FAZ~<:NDA.- E~~ 1:1 nE JUNI!O nE 18/ti. 

Confirma a classillcação de c\wpéos de pcllo dr; leiJrc abatidos, 
dada na Alfanrlega ~ mcr~adoria rJUC Joarruim All·aro da 
Armada & C. a submcttcram a dcspai'IJO corHo-~arnisas d11 rrello 
tlc lehrc para r:ohrir ch:l[ll'O:i. 

l\línisterio dos Negocias 1L1 Fazemb.- Rio de Janeiro 
em 13 de Junho de 18íG. 

Communico a V. ~3., p:1ra os fins convr•nicntrr~, que 
foi indeferido pelo Tribunal do Tllr··;ouro Nacional o 
recurso interposto por Joaquim Alvar'J cl:t Armada & C.' 
1la decisão dessa lmpectoria <leU de N(Jvembro ultimo 
que classificou eomo chapéo de pello de lebre abatitlc 
s.ujeíto á taxa de mil c duzentos réis cada uma, a me1· 
eadoria constante da amostra junta, vinda rlo llavc 
no vapor Ville de Bc•hia, c sulmH·ttida a rlespaclio, pc:t 
nota n.• 6773 de 30 do mn: de Outubro anterior, cotw 
camisas de pello de lebre par:t colrrir clwp(•os. 

De~s Guarde a V. S.- Barão de Colegipe.-Sr. On
selheiro Inspector da Alfande~:t do l\io de J:meiru. 
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N. ::11.- FAZENDA.- EM l:l nE WJ\110 DE 1871). 

O empregado suspenso prcventiva1nente n:lu lc111 direito á g1·ali· 
rtca~:to do :;cu lugar. 

llfinisterio dos Negorios da Fazenda .-lUo de Janeiro 
em :t:J de Junho de 187G. 

O B 1rão de Cotegipe, Presi1lente intr~rino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnsper:tor da 
Thesonraria de Fazenda da Província d·~ Pernambuco 
que, á vista da disposição do art. 32 do Dt~crcto n ." Ul'i:1 
de 6 de Abril de i8G8, foi indeferiLlo o requerimento 
transmi ttido com o seu ofllcio n. o õí de 3 de l\la i o 
ultimo, em que o 2. o Escripturario da mesma Tllcsnu
raria Cyriaco Antonio dos Santos~~ Silra perlira que se 
lho mandasse pagar a respcdiva gral i!icação, tJue 
deixou de ser·lhe abonada durante d tempo em que 
esteve suspenso preventivamcnlr'. em virtude tlaonlem 
n. o 200 de 6 de Novembro de 187L 

Jlurüo de Co/ cgi]H'. 

Di provimento a Ulll rct:III"Srl COilli"cl tlCei':lO d:t ,\lf:lwlcg:l, 'fllC 

manrlára cl:!ssillc[lr CO!IIO-liiii'IS tin:1s !J:lT".l n~lnjol'im-a:; <jllC 

o; rccorrcnl••s snh•ncllc:·a:n :1 d<''!l:l<'llll t:•1rr1n p!o[Jri.t:; para 
ferrriro c carpinteiro, '' de<:l:tr:t IJIW a 1\IJ!:t JJ." lOli do :11·l. 
~~12 da Tarifa refere-se r\clHo;iv:wl<'lllc :l i." Jl:trle diJ JJJI~s
mo arti;;o. 

I1linistcrio dos Negado rla l•'azemla.- Hio dt• J:l!lt'iro 
em 14 de Junho de 187G. 

Tcnrlo sido presente ao Trihuual rio Tlll'sunro Na•·io
nalos recurws interpostos por i\Tartin lllorri~sy P Kllll
gelhoefer & C'. dos desp~ehos dt~Ssa ln~pCI'lcria de 20 c! r, 
Julho do anno passado c Hi de Feverriro ultimo, qtJc 

DECISÕES DE l.87ô. ~1\ 
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r[a,;si!lc 1!':tlll c:>lllO lima-; para relojoeiro, SliJCILl' á 
ta\a tle '.:2,:,'1:00 por kilog-ramma, na fúrma do art. i2l2 
Ja TariL1, :1s merr:aJori:~; roastanti'S !las amostra!' juntao;, 
vindas de Lierpool nos v:qJOrcs inglczes Newton e 
Geoi'(Ji! E. Corbitt, snbml'ttidas a despacho pelas notas 
n." 7ül de 2 tlt~ Julho c n. • ~J2J() de 2'~ 1lc Dczt)!ll
hro do armo passado, como limas para ferreiro e car
pinkiro, sujcilasú ta:~a tlt~ :100 rei,; por kilogramnw, o 
nie~mu Trihuual: 

Crlll'illeramlo qtw lelll 'idD mal intt•rprctada a dispu-
'iç:\o 1!:1 nota n. o iOli do art. 1212 da Tarifa, applican
ilo-a ás limas proprias p:1ra t'l·tTcirn, serralheiro c seme-

lha 11 tcs ; Considerando que a clara c rnoavd intelligenria 
dcsq nota é I{UC c!la se refert' cxclusivawcntc ;, l." 
parte rlo dito artigo, isto é, :\s limas tinas para relojeiro 
c semelhantes, devendo as 1ptc não se incluem nessa cx
pli~;ação pagar a tn:1 eslaiJdccida n:1 ~.'parte 1\o mes-
mo artigo: 

l\csolvcu tleft•rir os rnrursos, ~~ mawl:lr LjiiC as limas 
deqne se tratam Sl~j:llllilO'Pal'!iadas rom a l:lxa da parte 
2." do rcfericlo art. 1212, c que se pror:c1la tio mesmo 
modo em casos ;~nalo<2:os, dando-si~ :~,:sim a unic:.~ era- -
zoavl'l iutdligencia qui' d1•vc tt•r a nota 11. o J.O!i, que 
se refere ás limas !iuas tlcsijll~Hlas na l." p~1rlc uo ci-
tado artigo. 

O cus Guarde a V. S.- /lariio de Cotryipc.- Sr. Con-
selhciru Inspi•l'tor da Alfaudcga do ltio de Janeiro. 

OJ certifieados de p:t~auwnto <lo imposl<) d<~ pharúe:> l~.,láo sujei
tos ao scllo H :tu 1h~ 20ll reis Q PlllUlumcutos espc<·.ifll~adus n<l ~ 
lll8 d:t lalwll:< aune~:t au llcnclu u. u 'r3t>G de l8G\l. 

1\Iinisterio 1los Negocio,; tia Fazenda. -H i o tlt~ J dlCiro 
ctn I'~ de Junho 1k Hlíti. 

O B1rão tlt~ Cotcgipt~, Pr1~sitltmte interino do Trilm
nal do Tht~;;ouro Nariunal. dcdara aos Srs. lnspl'etorcs 
d:~~ Tltcstmrarias 1\c Fazcwl:L dr a<:rt'n·d<J <"OIIl a 'Jrtlcm 
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n. • 7:1 exp1~tl ida nesta data á da Província ih Bah i:1, qtw 
os cerlilicatlos de p~gamen to do imposto dn pharõcs. 
de que trata o art. 2.", §L• do Decreto n. 0 60U3 1lc 13 
tiC Dezembro de i875, estão sujeitos ao sello lixo dedu
zentos réis, 11os termos do Regulamento tle!} tln Abril 
de i870, c 1los emolumentos csprcific:ulus no § 108 da 
tahella anucxa ao Decreto n." ll:Jt)fi de ~'l di~ Abril de 
i86(); visto não se arhan~m taes documento.; rompre
he111lidos na cxccpção uo art. 15, § 12, daiJUCile Hi•gula
mr~nto, nem nas 1lo citado~ 108, por n~o serem euusi
dcrados papeis tk expediente das Hcpartições que os 
forlll'CCIU. 

/Jarào de Cotl'gipc. 

N. 3H.-:\lAlUNil.\.- ,\IIS!l !li~ H lllê JUNHO J)E ~~~7(). 

Mawla ollsPrvar, ]H"OYisori:unrnl<', o HcgulaJJif~nto para as pra.
tieagens das barras de ltajaliy c Arar:nJgu:i, na Pruvi111:ia 
de Santa Calharinn. 

3." Secf;~o.-Mini,;tcrio dos Ne.c;ocios da i\larinlla.
Hio ne Janeiro em 1!1 de Junho de 187ü. 

Illm. c Ex:m. Sr.-Sua Alteza a Princcza Imperial 
ltogcntc, em Nome 110 Imperador, Determina que se o!J
~t·rve, provisoriamcntt•, nas pratiea!~·cJJo; das i:Jrra~ li" 
ltajahy c Araranguá nessa l'ruvincia, o incluso Hegu
lameuto, assignado pelo Conselheiro Dircctor Geral 
desta Secretnria de Estado: o que couJrnunico a V. Ex. 
pnra seu conhecimento, e expedi1:ão da:.; neces~arias or
dt•us; prevenindo-o de que deve recornmendar ao Ca
pitão do Porto que por iutcrmetlio dessa Presidencia 
rcmctta á Secretaria de Estado informado eircumstau-
ciada das alterações, que a expericneia d·e um anno, p~jQ_._··· 
n~cnos, houver indicado, a fim dn serem adopJ~Çnp, \ uA· ·-,~-
til to ltcgulamen to. /. ç "\,'V h ui In 114 

Deus Gual"lle á V. Ex .-Lui;;; "1ntonio_~,.P-;;f.t\~'t~·onco. 
-Sr. l'rcsideute da l'ruv iueia de SaJt.t:í ,~H1ariua. 
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Regulamento provisorio n que se r·cf'ere o "-vleo 
desta dat.a para a,. pr•ntlcngen!'õ das barras de 
Jtojahy e A.rarnn~~;uá nu Provlncla de Sant.a 
Catbarlna. ~ 

TITULO I. 

DO I'ESSO.\L D\~ 1'1\ATICA\;E;\~. 

Art. L • As praticagens das barras d1; llajahy c Ara
ranguá têm por tirn auxiliar c dirigir a entrada r s~
hida dos navios de guerra ou mercantes, tanto nadona1•s 
corno estrangeiros, e prestar soeeorros aos que se aclla
rern em perigo no porto ou nas immcdiaçõcs das mesmas 
barras. 

A administração c dire:çãn das pratieagens perten-
cerá aos Praticos da3 dila~ banas, cujos cmprl'gados. 
sem preterição do respectivo seniço, auxili~rão os ca
patazes no desempenho de seus tlereres, c segundo as 
ordens que receberem 1lo Capitão tio Porto 1le Santa 
Catharina, ao qual são sujeitos torlos os empregados 
dessas praticagens. 

Art. 2.• Haverá para~o sr•rviço da barra Llc llljally: 
Um 1. 0 Pratico. 
Um 2. o Pratico, servindo de Patrão da catraia. 
Seis remadores. 
Um vigia para a Atalaia. 
E para o serviço da harra de Araran~uá haver:t: 
Um Pratico. 
Cinco remadores. 
Art. 3. o Os Pratieos ser :i o nomeados pelo Presirlcnlt) 

da Província, sobre proposta do c~tpitão do Porto e pelo 
mesmo Presidente poclerão ser lli)!llitticlos, preccdcllllo 
parte circumstanciatla do Capitão do Porto. 

Para exercer o lugar rlc Pratico exige-se: 
i. • Ser cidadão brazilciro. 
2. o Ter a necessnria robustez par a a viu a rio mar. 
3. o Saber ler e escrnvcr. 
4. o Conhecer a manobra orJinaria dos nnvios, o canal 

da barra; as eorrentcs, marés, ventos reinantes; bem 
assim as di versas profunrl iuadr·s junto da costa e os 
abrigos nas proximidades da barra. 

Tacs conhecimentos serão verilicarlos perante uma 
commissão composta de um Pratico, de um Capitão ou 
l\lestre de navio, c presirlida pelo Capitão do Porto ou 
por delegado seu, com voto de desempate. 



Do resnltJdo Llo exame se lavrará termo que acorn· 
panhará a proposta do candidato preferido. 

Art. ~-o O Patrão da catraia de Araranguá, remadores 
c demais empregados de ambas as pra ticagens serão da 
nomeação do Capitão do Porto ou de seu delegado no 

·lugar, quando o tenha. 

TITULO li. 

DO nL\TEI\L\L. 

Art. ()."O material da praticagem da bnrra de Itajahy 
constará de: 

Umn catraia de cinco ou seis remo;;. 
Duas velas. 
Duas espias. 
Dons ancorotes. 
Uma talha dobrada c outra singela. 
Um oculo do alcance. 
Trcs galhardetcs. 
Trcs bandeiras de signacs. 
Uma bandci r a brazileira. 
Art. 6." O material da barra Lle Araranguá constará 

de: 
Uma catraia para quatro n~rnos. 
Duas velas. 
Dous ancorotcs. 
Duas espias. 
Uma talha dobrada e outra singela. 
Trrs galhardetes. 
Tres bandeiras de signacs. 
Uma bandeira brazilcira. 
Um oculo de alcance. 
Art. 7. o Os objectos da Fazenda ficarão á cargo tio~ 

Praticos das barras. 

TITlíLO li!. 

RECEITA E DESPEZA DA l'll.\TICAGE'!. 

Art. 8. o Haverá na Capitania dons livros de soccor· 
ros, sendo um destinado ao assentamento do pessoal da 
pratica.gem da barra de Itajahy, c o outro ao assenta~ 
mento do prs~o~l rl~ pratic~gnn <la barra tle Ara· 
ranguá. 



E:::ics livro~ :>Priio c•scriptur~dos .pelo SccreL1~io u:~ 
Capitania r nelles se hnçará a recetta do que csltver a 
carp:o dos Pratíros. 

A uespcza st•rú datla por termos assignauos pelo Pr::
lico e pelo Capitão do Porto, approvauos pela Secretana 
rle Estatlo. 

Art. !L" Pelo serviço oruinario de entrada e sahida 
de navios, pagarão elles, na Repartição fiscal mais pro
xima que scr;'t dcsi!;nacla pelo Presillcnte da Província, 
os qu'c passarem na~IJana de Itajalty 200 réis ror toue
laua da arqucaçãoque constar das cartas de regtstro pas
sadas pela Coihcrvatoria do Commcrcio, c o~ que passa
rem pela 1lc Araranguá IOEOOO. 

Sem este pagamento n:Io se dará desembaraço para 
s:Jhida. 

No caso, por(:m, de que a salti!la se não etl'cctue mais, 
por qnalqtwr incidcntl', será restituída a importancia 
an tcccdentcmcn te rccc h ida. 

Deste p:1gamcnto só serão cxccptuados os navios de 
guerra uacionaes ou estrangeiros, c os vapores, que 
passarem a barra nlwcanLlo, ou que sahircm para 
prestar esse SPrVi(O. 

Art. iO. O pessoal da praticagem será mensalmente 
pago pela mesma Hepartição fiscal que cobrar a taxa 
da praticagem, á vista nc folho feita em duplicata pelo 
Pratico e as~ignarla por elle c pelo Capitão do Porto; 
voll:1ndo depois do pagamento a 2." via á Capitania tlo 
Porto para ser nclla archivatla, depois de feitas as com
petentes notas pelo Secretario da Capitania nos asscn la
mentos dos livros de soccorros. 

Por occasião do pagamento os empregados assiQnarão 
as folhas, c quanrlo não saibam L':il'rever ~crão cllas as
signa<las á rogo. 

Art. Il. Gs vencimento' men~ars dos empregados da 
pr a L icag~;m de lt.1j;d1 y serão os seguintes: 

i. o Pra Li co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G0$000 
2. • Pratico, servindo de Patrão........... 40SOOO 
Seis remadores (cada um)......... . . . . . • 305000 
Urr.. Vigia para a Atalaia................ 256000 

Art. 12. Os vencimentos mcnsaes dos emprcrrados 
da praticagem de Araranguá serão os seguintes: 1':> 

Um Pratico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :io.moo 
Cinco remadores (cada um).............. 20h000 

Art .. 13. Quando se. ac~1ar impediJo o Pratico per-
tt•nccra a quem o sulist.Jftur :1 terç;1 p1rle do venrinwnlo 
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deste, o flUal perceberá as outras duas terr,as p:1rtcs du
r:mte o tempo de seu impeuimento. 

Art. i4. De tres em Lres annos o CapiUio do Porto 
providenciará de modo que em ambas as pr;~Licag-ens Sf~ 
proceda a inventario dos o!Jjectos da fazenda, rcmrt
tendo as contas á Contadoria da 1\larinha p1ra srTem 
tomadas. 

O Capitão do Porto inspeccionando por si o sr·rviço 
da praticagem nessas IJJrras, assistirá ao invPntario, 
fJUe será feito pelo Secretario da Capitania, c quando 
não o pcrmitta o serviço desta, por :llgurn Onlri:rl de 
Fazenrla, que será refjuisitado. 

Art. Hi. Todos os em pre0,·ados da pra t ica,c;em roncor
rrrão para o M.y\o de Invalido;;; da l\larinha, na ron
formitlacle tio Aviso n." :m; tle tl rle Outuhro de !872, 
fazendo-se a ncccssaria decbração nos competentes as
sentamentos, para realizar-se o desconto, e assim po
derem gozar os mesmos empregados, dos favores, qut~ o 
A~ylo concrde. 

TITULO IV. 

SER'dÇO DA PRA TICAl;IéAI. 

Art. Hi. O Praliro intilllará aos navios p:1ra fazt•rcm 
quarentena o!ldc fôr iudic:Hio pela autorid;~de do ltq·ar, 
c não consentir{! que co111 Lrcs navio,; se cor!liiiuniriiJCm 
os l'mpregados tia pratic:1gcm. 

Art. 17. Se111pre que o tempo permittir tlevt~r:í o 
Pratico ir pessl)almenle sondar a barra, e da cmharcac;:io 
em que fôr fazer esse serviço deverá dar signal dos 
decímetros tl'al-(ua que encontrar, feito o tlevido des
conto á cava tlo mar. Os signaes, na conformifbtle da 
tabella que fôr geralmente adoptada p:1ra o Impcrio, 
serão feitos pela Atalaia. 

De igual modo procrdt·rá t! Pratico, qllando r1uahp1er 
mvio se aproxim.~r da barra para transpol-a. 

No c:1so de não potlcr o nado t'lltrar, toe farú signal 
dos decímetros encontrados na ultima sondagem, atten
dentlo ás alterações devidas ;10 fluxo ou refluxo da maré 
c ás demais circurnstancias que pos.;am t:OllL'OtTer para 
o bom tlrscmpr·nho deste scrvi<.:o. ~~=----~~. 

Art. .iS. O Prali?o tomarú Hola~liaria~n.)?-!~~s~~ CAM,-t 
tla max1ma profundHiade e tlrrl'cçao da ~rR'\\\liNJ<i /í t9. 
di reeção dos ventos n rorrrn t f'~, ma~ ay~~ en t.r:~;d:1s ' 
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(' s:lhiilas dos n:nios, cspecillcando o-; ralados L1'agua 1 

e quacsrfUN outras oiJservaçiil's tlignas de menção para 
or;raniz:tr um lllappa mt~nsal, 1111C rcmettcr~1 ao Capitão 

Art. 1\). O~-· Pratico e Patrtio da lancha substitue do Porto. 
em Itajahy ao 1. • nas suas diversas obrigações e nunca 
s1~ ausentará da barra, quan1lo este por qualquer mo
ti\'() ahi não se achar prompto para o serviço. 

Nas mesmas condir,õcs ~uhstitnirá o Patrão da lanch:t 
ao Pratico de Araran:~uá. 

Art. 20. Aos Patrões tlas lanchas incumbe a segu-
rança, limpeza c guar:la tlas elllllarcaçõc,. das pratica~ 
gcns, c tlc toLlas as suas pert1mças, sendo nesse serviço 
auxiliatlos pelos rrmadon~s. 

Art. 2-l. Logo que a ~vigia fla h:uTa de ltajahy avistar 
nm navio, o indicarú na Atalaia. 

O Pra 1 i c. o deverú então içar na b:1rra o signa l Lia pro-
fumlitlade ll'agua, e irá em embarcação sua collocar-sc 
em posição, ela qual possa dirigir c indicar a dirccção 
que convenha ser scguid:l pelo ltaYio, ou prevcnil-o de 
que não ha na baiTa agua sufllr;il~ntc para a entrada. 

Art. 22. A Atalaia será obrigada a repetir o signal 
de pedido de Pratico ou 1\c reborp1c, feito por qualquer 
navio fóra da barra. · 

Tl'ITLO V. 

DAS OBRIGAÇÕES DOS C\PIT:\ES OU msrRES JJOS N.\YIOS, LI 
D.\S i'E:\'AS A QUE !'OI\ I:SFR \Ct;:\o DELL \S Flf:Hl SU-

.lEITOS. 

Art. 23. Os Capitães ou l\Icstres dos navios ao apro
ximarem~sr da barra iç:trão signal de pedir Pratico, e 
observarão o da Atalaia, c se esta lhe indicar entrada, 
naYcgarão convcnicntcml'nl.c p:na receber o Pratico; 
P, no caso contrario, farão o que indicar o signal da Ata~ 
laia, conforme o regimento de signaes geraes <lo lm-

perio. Art. 2li. Quando houver navios para sahir, içarão 
cllcs o signal de pedir Pratico; então este irá desamar~ 
r:d-os e seguirá em cada um delles por sua vez até que 
os colloque fóra da barra, e livres de todos os perigos, 
qtw estão prox.imos á ella. 

Quando houver ao mesmo tempo navios a entrar e a 
sa h i r deverá o Pra ti e o a tten<ler de prefcrencia aos que 
ttvrn·m 1lr entrar. 
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Fica entendido que ao Pratico compete amarrar o 
navio á entrada e desamarrai-o, quando convenha para 
sahida, sem que por esse motivo receba gratificação ou 
se augmentc a taxa da praticagem. 

Art. 25. Pelo que rcspei ta á cn trada ou sahida dos 
navios na barra de Araranguá o Pratico irá na catraia 
para o banco, a fim de dirigir desse lugar a navegação 
dos que entram ou sabem, quando não tenha elle por 
mais conveniente dirigir a praticagem de bordo do 
navio. 

Art. 26. Os Capitães ou Mestres obedecerão rcstricta
mente ás prescripções que para segurança do navio e 
bom desempenho da p1·aticagem lhes forem dadas pelo 
Pratico, sob pena de não terem direito de reclamação, 
quando algum sinistro se der por falta ou culpa delles, 
licando ainda sujeitos ás demais penas em que possam 
incorrer. 

Art. '1.7. Nenhum Capitão ou Mestre, proprietario 
ou consignatario, poderá dar enlcns aos empregados 
da praticagem ou maltrata l-os. 

E quando aconteça que algum dos l'mprcgados da 
praticagem se porte mal para com o Capitão, Mestre ou 
qualquer pessoa da tripolação, o o!Iendido mandará. 
sua queixa por escripto, e mesmo documentada, se 
puder, ao Capitão do Porto que depois de examinar 
ou fazer examinar o caso, castigará ou promoverá o 
castigo do detinquente, como fôr ctc justiça. 

Nas relações com os navios mercantes o Pratico tleve 
limitar-se ao serviço da sua especial competencia, 
dando tambem queixC! por escripto, quando o Capitão 
ou Mestre lhe não obedecer 110 que fica determinado 
11este Re~ulamento. 

Art. 28. Se provar-se que qualquer navio, por dolo, 
ou por outro motivo reprovado fizera signal do calado 
d'agua menor do que aquellc, que realmente tinha, 
pagará o respectivo Capitão ou Mestre t00$000 de multa. 

Art. 29. O Capitão ou Mestre, que á sahida ou cn· 
Irada, investir á barra sem que a praticagem lhe 
tenha feito signal para isso, pagará a quantia de 2008, 
salvo o C:Jso de f01·ça maior devidamente provado. 

TITULO VI. 

DISPOSIÇÕES GEUA ES. 

Art. 30. O Governo providenciará, quando melhor 
entender, para que Cll'l. cada uma das barras de ltajahy 

gECISÕES DE 1876. 41 



c Araranguá hJ.ia proprio u:u:ional, que Rirva para 
alojamento do pessoal c anccadação do rnáterial da pra
ticagem. 

Art. 31. 0:: empregados da pratieagcm usarão do nni
formc m_ap:ado no De c rei o n. o ;i2ü8 dt~ ':W tk Abri I de 
1873, s1~ntlo parn o Patr:lo da laJH:Ita du Ararangu:i o quo 
compele ao marinheiro dn classp suptTior, para os rc
matlore~ e vigia o Je i." utariuheiro. 

Sceretari<'l de Estatlo dos Nc<:rorio;; da l\larinlw em 
H tle .Junho tle 187fi.-.'ilfliinn 1\loiJ Pl'ssort. 

N. 315.- MARlNlL\.- Ansu m: u; DI·: JUNIIO llE 18itl. 

Declara tfUe st·mwnlc JIOdcnt ~ntr:tr rrn wncurso para o lugar de 
4. 0 Esc-riptuPario da Contarlori:t ria ~Iarli!lta os Praticantes que 
Hvercrn, peJ<;~ menos, llllt ann" rlro Pllcdi\·o exercício. 

N. HS23.-'I." St~rrã<J.-lllinistcrio dos Nc<:rocius Lia 
1\larinha.-llio ele .hu.Pim, t'!ll Ui de .Tunllo Llt•l870. 

Declaro a V. S., Jl:ll'a os dt·l·idus elfcitos, c t'lll solução 
ao sen o{licio n. o 1í:i7 de 7 do corrente, que na pn~senle 
data indefiro o requerimento em que o Praticante dessa 
Contadoria João José de Morar•s Tavnrcs Junior, por não 
ter o anno 1le exercício exigido pelo art. !18 rio Decreto 
e Regubmento n. o lJ,2lL tln ':20 rlc .Junho úe 18C8, pede 
que lhe ~rja attcmlido o tempo dr serviço que conta 
como Praticante cxtranumcrario., tlesde 8 de l\Inio de 
:1875, a fim de podr~r inscrcn•r-sc no concurso que tleve 
effectuar-sc amanhã para o provimento de um l11gar 1le 
-1. o Escripturario. 

Ao deferimento de ~''lltl'lliantc prelPnção oppõc-se a 
rlisposição cxprc~sa do citado art . .'l8, senrlo contrapro
ducente o Aviso n." ;;:11; dr~ 4 de Dezembro de i86U, por 
V. S. eitado, porrpw arrl!l·llt• Hcgul:'lmento dispõe que só
mente os Pratieantcs que tiVI'rr•m, pelo menos, um anno 
de exercício ne~se r·mprego, porler:lo ser promovidos a 
4. os Escripturarios mostrando ern concurso as hallili. 
tações de que trata o di lo artigo. 

Accresee que p1do art. :~i do Decreto c Regulamento 
11.

0 :173!) tle 26 de Março Jc f8;i(;, por f{Ue anti'S se reg-ia a 
.Contadoria, a supradita llt~risão do Governo tinha fun
damento, uma vez que, alí•m (los Praticantes, quaesqucr 



01::1 n.·; 1·mprr~:radus da Jkp~rtiçiín da Marinha porleri:nn 
:qll·c,;c!!L•.t -.'C :1 COI!CIII'.'O p:1ra n·; lu,rfarcs de 4.''' Escrip
unrio'. 

Finalnwule, não L: applic:m:l ao c:tso vertente o Aviso 
n." 420 dt: 2 de Ouln!Jro dt• lHGO, a que se referiu opa
recer da t:orupetente Secção desta Secretaria do Estado, 
porquanto trata elle t'SIII't"ialrncnlt: dt: conlagt•m de 
tCIIl]lO •le serviço p:tra a~ :i]HISUIItatlorias, ao passo qtH' o 
Jll'('t:nclrimeulu de nga:<;, como a lllt'llciunada, Stl regub 
pl'lo lflli' claramente t:stJ. pr,•stTiplo na rli~posiç~orilatla 
do Hr·.~·lllanwnlo 1 igente. 

llr•11s Gnanlt-a V. S.- T.ui:: .lntonio l'erf'ira Ftmu:o.-
~;r. Contador da J\Ltriuha. 

N. :l'íG.-AGH!CULTUtL\, t:OmllWClO E OBRAS 
l'l.1BLlC.\S.- E't 1f) \)f': .llí\l!d IJI.: I f\ i(\. 

f\r\,•ya a mnlla de t)%01111 illtposli prlo Pn•sitit'ttle ti~ l'rnvincia 
ao Promotor Publieo da Coruarc:t tlt• Scrit!haem [hH' n:ln [('r 
feiln a classilir:af::tn dP Pó'fTa vu,;. 

':!." ~~~Ci'ãO.- fíircdoria t!a \c>;rienltllt':l.-~fini:;t 1TÍO 
dos NngcH":ios tla A:.;rit'!lÍiur;t, Comlllr'l',·io c Obras Pu
hlic:ts.-Hio dt~ .luu·iru !'lll J(j dr• .lullllll tl1• lHili. 

lllm. e Ex.111. Sr.-O lltrilard Manoel .Joaquim Ft~r
reira Estrves e Lt~onriu Hilll'iro Campos de Vasconcellos, 
aquelle Promolor Publico u este Collcctor das rendas 
lff'rac,; da comarca tio Hio Formoso, rc,~orreram ao r.o
VITllO Imperial do actu pdu qual cs-'a Prcsitlencia lhes 
impôz a mull:t de :;l)rSOIIO a 1'1da um por não haver sido 
ft~ita a classitit·ar;ão de e . .;rravo~ no município dr~ Seri
nilaern, pertencenltl ú rdr:ritla roruarca. 

Examin11dos os l'undam('nlos thquellt• :1clo, f{UC por 
cúpi:t me foi pn:seutr: com sr:u ollirio de 22 rir: .Julho 
ultimo, c bem as,;im os tlot:umnnlos annexos ;'t (H'tição 
tlc recursos, dos rJUat•s s1~ rvitlencia ltavcrclll servido os 
recorrentes na Junta das;ificadora rlo município do Rio 
Formoso, onde rt:sid ia111 por fnrç:1 de sr~us rargos, não o 
porlentlo far.er ~ÍIIlllllanr~:tmr•n!r) Jlll ri•• ~erinhat•Jll, re
~oho dr·r:l:trar :1 \". E\. : 

l."-()11e o reGtiiTr'nln Baclr:rrel K.;!r:H)~ lica relt~vallo 
'l:t uurlt.:1, Jli'ln lllOii111 inrlir':11lo, r·''"' prn,ença do art. 



:li2 DECISÕES 

28 do Regulamento rle 13 de Novembro de 1872, que 
determina seja o Promotor sul!stituido por seu adjunto 
no município em que não residir; 

2. "-Que, quanto ao Collector Vasconcellos, a quem 
competü,, nos termos do artigo c regulamento citados, 
designar pessoa idone:t para servir Ita Junta do muni
cípio de Serinhagm, por pertencer este município á 
circumscripção da Collectoria do Hio Formoso, segundo 
consta do mencionado oflicio de 22 de Julho, mostra-se 
por um dos documentos juntos ú petição do Promotor 
Publico d'l comarca h<tver este, de ordem da Prcsi
clcncia, procedido áquella designaç:lo, e cumpre, por
tanto, para cabal r:onhecimcnto da ma teria e decisão do 
recurso, que V. Ex. de novo informe sobre este ponto, 
,juntando cópia do acto que para esse Jim autorizou o 
referido Promotor Pu!Jlico r· declarando que facto mo
tivou tal autorização contra a exprPSS:1 regra tlo art:go 
precitado do Regulamento rle 13 rle NoYcmbro de 1872. 

Para o que devolvo a V. Ex. o recurso com os docu
mentos que o acompanharam e inl'ormaçõcs prestadas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.-Sr. Prosidento d:1 Província dr Vrrnamtmco. 

N. 347. -FAZENDA. -E~tlG DEJU~IIO DE 1876. 

Provimento de um recurso eontra a classifie~ç<lo de tecido de lli 
trançado, dada na Alfandega tia Côrte a certa mercadoria que 
já tem sido despachada como casimira singela, em virtude de 
dcci~ões an tetiores. 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em i6 de Junho de 1876. 

Tendo sido presrnte ao Trihunal do Thesouro Nacio
nal o recurso que Les fils de B. Dr·eyfuss & A. Metz
ger interpuzeram da uecisão dessa Inspectoria de 16 de 
Fevereiro ultimo, que c!Jssificou romo tecido rle lã tran
çado,semelhante aos espocilicat]os no art. 639 da Tarifa, 
sujeito á taxa de 2Bí00 por k i logram ma, a mercadoria 
constante das amostras juntas, vinrla de Southampton 
no vapor ihglez Neva c submettida a despacho em 
18 de Janeiro do concnle ~mno como casimira singela 
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de lã, sujeita á taxa uc 2~000 da L• p~rte do art. 618; o 
mesmo Tribunal, reconhecendo que mercadoria igual já 
se acha classillcarla r;omo casimira sin~ela, em virtude 
de decisões anteriores, resolveu dar provimento ao re
curso, e maudar que as rderidas amostras fiquem archi
vadas nessa repartição, a !lm rlc serem confrontadas com 
mercadorias semelhantes qur~ para o futuro forem suh
mellidas a despacho ~~ que fi,:am sujnitns ã mesma de
cisão. 

O quecommunico a Y. S. p1ra s:'u ronhr'cinrcnlo t' 
devidos etlei tos. 

Deus Guarde a V. S.-Barâ)Jde Cotegipe.-Sr. Con
selheiro lnspector da Alfant!Pga tiO Hio ue Janeiro. 

N. 3í8.-FAZl~'iBA.-E'l lí DE Jl;';l(.) IJI': l~liG. 

Os Tllesourrirns. quando J,;g-almrnte imptlrlidos, dí'V,Jill norne:tr 
prss,Ja idonr•a quP os sn!Jstilua soh sna n•sponsahilidadt•. 

l\linistcrio dos Ncgocios th ~'ní'tHLr.- Rio de .bueiro 
em 1i de .lunlro de 18iü. 

O B:1rão de Cotegipe, PrcsidPnlt; in!Prino tlo Tribunal 
do Ttwsouro Nacional, dt~clara ao Sr. lnspector tia The
sour·aria de Fazenda da Província de Mato Grosso que 
não póde ser approvndo, por contr:.trio á disposição do 
art. 68 do Decreto de 20 de Novembro de f8rl0, o actu 
de que dá conta em seu oflicio n." 22 do 1.0 de Maio 
ultimo, pelo qual propúz o addido á mesma Repartiç;lo, 
José da Silva Tavares, p1ra snbstituiro respecti\'O Tlw
soureiro, Francisco Leite de Pinho e Azevedo, emquantn 
estiver com assento na Assembléa Provincial; pois, 
t:onforme j:l explicou, além de outra<:, a Dccis:ío n." r~:w 
de 29 de Novembro de 18fjj, devem ta•~s Thesoureiros, 
quando legalmente impedidos, nomear pes'-;oa irlonea 
que faça suas veze5 durante o impedimento. 

Cumpre, portanto, que o Sr. Inspector exija a ol.Jser
vancia das cit:~das disposiç0es; ficando, outrosirn, na 
intellie-l'nci? de qne o facto de estar o referido Th~sou-
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rciro com :1gscnlo na Assl'mhlt'~:J Provinrialnão ÍliltT
rompc a rcsponsabiliuatli: qut: rontnl1iu pela guanla 
dos cofres a seu cargo, nem suspcnrln os elieitos da 
tiança que prestou; c qut:. na f't.ll'llla tio .1\'l. (iH do citado 
Decreto c da Decisão n. o 277 tlt• 10 de SctPIIl hro de 18!i7, 
só á Presidcncia da l'rov Í11ria ronqJt:lt: t!t:sig·mr um 
empregado da Thcsouraria p:!l·:l t'\crrer provis,Jria
mcnte, c sem fiança as funct;iit~s dt• Tlicsonreiro, no caso 
de faltas repentinas c imprn i:;L1~, p< r nwtivo Lle sus
pensão, (lemissão ou li!Ortt· do snvrntuario cll'el'livo. 

IJru·do rir• Cntl'_qijll'. 

N. :~49.-UlPEBlO.-E'l !j DE .JU.\IIo me ltíi1í. 

Sohre a convocação cxlraortlill:lri<l das Juntas municipat~ô. 

L a Dirccloria.- J\iini>ll'I'Íil t!tl~ :\cl.!"ocios Jo llllpcrio. 
-Rio de Janeiro 1::11 lí ti•· .lii!Jliu dt: 187G. 

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao offlciodc V. E-e 
com data do L" do corrPiltl' llll'Z, ikcl:tnl-llW que ap
provo a solução por V. Ex. dad:1 ;\ cousu!l.;t qtw rui-lhe 
dírigida pelo Juiz 1\lnnicip:ll tlo lt'l'lllo de ltamht'· sobre 
as fuiJcções da resp1•ctiva .Jnnta lllllllicip:d w1 locantt~ 
aos trabalhos das Juntas paroclJi:l(~,; qu() o,; tivnnm con
cluído na época legal, apez:tr ilt• l1aV1'r ;ilg-uma frcg·uezia 
deix;Jrl.O tle procet.ler a t:w' tr:tiJ:ilhos por se ter veri
Hcatlo a hypothese do :-~rt. 2:{ tb~ lnsll'lli'ÇÕI'' :mn,·xas ao 
Jkcreto n.u ()007 de lSl de Jan1·iro ultimu. 

E porque não tlevr, a fre~uezia l[lle cstiYCr ,.q Ltcs 
condtçõcs ficar privada tlns rt~eztrstJs qtw a L1~i ranilta, 
cumpre que V. Ex. cqwt;:1 ordem Jlar,t q1jc a di la Junta 
municipal se rcuna extranrdin:Jri:mwntc, como jit fui 
em identicas circurnstancias rt·~olvitln para a l'rovinri;l 
do Pará pelo Aviso tli~ 21i de J\Liio vroximo \I:IS,;ado. 

Deus Guarde a V. E\.- .JosJ IJento da Cunha e Fi
gueiredo. -Sr. Pl'l~~ident': da l'r,Jvinr·ia d1: p,~rmmhwo. 
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N. :J:io.- AGIUCULTUHA, Cül\li\IEHCIO E OBltAS 
l'UBLICAS.-E~1 17 fiE JL:"'IIO fiE 187G. 

os Escrivacs das comnlissües da lltedil.:;1u de l~rras Hão tl)u vcn
rimrnlos lixos, percebendo aptmas uma parte da quantia paga 
pl'los posseiros c scslncir11s por hra~a quadra~a ~:orrcnle e 
medida. 

N. t-J.-2.• St•cr~o.-llin:ctorill d~ A~rieultura.
l\linislerio dos Ne~ocios da Agriwltnra, Commereio e 
Obras PuLlicas.-Hio de Jarwiro em f7 rl1~ Junho rle IR76. 

Illm. c Exm. St·.-E·m resposb ao officio rlc V'. Ex. 
111' Hi d1~ l\laio ullimo, em rJUe partirip~ ll'l' approvado 
a resolução tornada pellll Eng,•nlwiro Tltc(T)doro Uohsz, 
t'ltefe da rommiss~io de IIJCdi,:ão de terras do rio l.::;u~t~stt, 
de comedr•r a demi~~ã'o pedida pelo E~,·rivão .João An
tonio Hamalho, ,. dn llilllll'ar, c111 sul,.; ti ~wi<.:ão d1•ste, o 
cidadão João Antonio Xavil'l', dl'dHo a V. K'\.., para os 
Iins CIHI\'tmÍI'illcS, 1)111~ IIS J•:srriYâl'S IdO [(~lll V()lll'illll)fÜ(IS 
lixos, apenas perc,~liendo uma parte da IJllalll.ia p:~ga. 
pelos pü5oil~iros ~~ Sl'srneiros pur llr:u;a qu:Hir:lll:i r·ri!Tr'lllt~ 
l' medida. 

Deus Guard1~ a V. Ex.- Tlwma~ .los,: Coalho de Al
uwidn.- Sr. Pn•sident,: ~~~~ l'roYinria do P:1rau:·1. 

N. 3;iJ .- "\GlUClíLTl!IL\, CO.M~IEllCIO 1~ OBHAS 
PUBLICAS.- EM 17 111·: .11;'>1111 IIJ.: IS7(i. 

f'nwidctu:i~. solm_• a t:oll:i<'rva<.::to da t•slrad:t !Ir Almb:.~~a ua l'ro
viucia do l'ará. 

N. ~- :l."Snl'('.âo.-llirecloria d:1s OIH·;rs PniJlil'as. 
- J\Jini~terio dos'Negol'.ios da Agrit:ullura, CollliiWI'I:io 
e Obras PuiJlicas.-lUu de .Janeiro em 17 de .Junlw 
de i87U. 

Illm. c Exm. Sr.-Não poclendo ser a('eila nenhuma 
tlas propost~ts fJllC at:ompauliaram o otn•;io rlessa Presi
rleucia de 4 rlio ,\laio p1·oxi1no lindo, 1'111 l'llll~•~qucnc:ia do 
preço nxcessivo qu" ali i se pede pelo s'~nir;o da~-
vação da estrada tlt• \kob:tç:t qnr• o t;orci:,u..;r1nrp•r~;rl AM- --~ 

/.-:_- \.:\\_\\1\ ~~ \j 1;?1" 
' ('\.\\ ' 
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tivera em vista contractar, declaro a V. Ex. para os 
devidos e ti e i tos que desse ser v iço deve ser encarregado o 
Com.mandante do presídio de S. João do Arag-uaya, Te
nente Vicente Baptista de Souz11, a quem V. Ex. arbi
trará a gratificaçãoquejulgar razoavel, communirando-o 
opportunamente a este 1\linisterio. 

Para occorrer ús respectivas despezas mandará V. Ex. 
entregar-lhe o credito de ~1:830b000 que será no proximo 
nercicio posto á dic;posição de:;sa l'rcsidencia com se
melhante destino, e que será augmentado á proporção 
que se fôr fazendo preeiso; devendo o mencionado Te
nente, a quem V. gx. recommendará a mais escrupu
losa economia e melhor execução de tal serviço, prestar· 
de tudo em oceasião opportuna conta na Thcsourar·ia de 
l<'azenda dessa Província. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presid.cnte da Província do Pará. 

N. 352 .-MARlNHA.- A nso nr~ :19 DE JUNHO o" 1876. 

Altera a tabella annexa ao Aviso de 23 de Junho do anno pro
ximo findo, regulando a dlstrilmiçlio e abono extraordinario 
de fardamento aos aprendizc,< marinheiros. 

N. !6~2.-~.· S:'cção.-1\linistcrio dos Nrg-ocios da 
:Marinha.- Rio tlc Janeiro me 19 1ic Junho rlc 1876. 

Illm. e Exm. Sr.-Em virtude de diversas repre
sentações dirigid~s a esta Secretaria de Estado, e tle ac
côrdo com o p1recer emittido pelo Conselho Nttval em 
Cflnsultas 11.

0
' 2801 e 2907, de 2~ de Setembro c 16 de 

Novembro do anno proximo preterito, resolvi alterar, 
pelo modo abaixo indicado, a tahella annexa ao Aviso 
de 23 de Junho do mesmo anno para distribuição do 
fardamento aos Aprendizes Marinheiros: 

1.0 Aos Apr·~nrlizcs 1\larinhciro~ das Provincia~ do 
Rio Grande do Sul, Santa Calh<trina e Parana será for
necida roupa de bat1la ou panno piloto durante o in
verno, e nos mczes de nrão tão sómentc de algodão 
azul. 

2. 0 O fornecimento de bonets e sapatos será feito de 
quatro em quatro mezcs. 
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Os IJonets terão rapa de brim branco, pela fórrna de
terminada na tabella annexa ao Derreto 11.

0 ü603 de 
25 de Abril de !875. 

3." O prazo da duração da ma c;~ e seus accessorios será 
designado pelo modo seguinte: sacco c maca, quatro 
annos; cobertor e colchão, tres annos; cobertor de al
gorlão para os Aprendizes da Companhia da Província 
do Amazonas, anno e meio. A' maca devem ac:ompa
nhar todos os seus accessorio,. Com o colrhão deve ser 
fornecido o travesseiro, e com o sacco o competente 
amarrilho. Finalmente, o cobertor será de lã, excepto 
os que forem suppridos aos Aprendizes Marinheiros da 
Província do Amazonas, c que, segundo a tahella res
pectiva, devem ser de algodão. 

4. o o fornecimento sera feito no lugar em que se 
achar a Companhia, chamando-se alli, com a necessaria 
antecedeneia, os concurrentcs, cujas propostas ficarão 
sujeitas á deliberação desta Secretaria de Estarlo. 

5. o Abonar-se-hão aos Aprendizes Marinheiros quacs
quer peças de fardamento c ohjectos de w:o, sempre que 
delles houver absoluta necessidade, uma vez que a sua 
imporlancia total, que, salvo o caso rle força maior, 
tem de ser intlemnizada na fôrma dai' ordens em vigor, 
não exceda de rlez mil r{•is durante o prazo de um anno. 
O que a V. Ex. communico par~ os deYidos efieitos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Lniz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Conselheiro de Guerra Ajudante General da Ar
mada. 

N. 353.-FAZENDA.-E~r 19 DE JUNHO DE !876. 

Nos processos de arbitramento, que occorrem nas Alfanrlegas, só 
os peritos ou praticas rio commercio devem prestar juramento, 
c não os empregados por já serem juramentados. 

Ministerio dos Neg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em !9 de Junho de i8i6. 

O Barão de Cotcgipc, Pn'Bidentc interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspcetor da The
souraria de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul, em resposta ao seu officio n." H6 de 30 
de Agosto de 1.875, que, á vista da clara disposição do 

DECISÕES DE !876. ~il 
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art. ;)78 tio Rngulamunto de Hl dt~ Sdrllli!l·o de 18()0, 
lúo:; peritos ou pratiros do eommt~rrio, quaudo tenham 

de funceionar em pruce,sos de ar!Jitnmcnto, devem 
prestar o juramento r,xigido prlo citaúo artigo. Os 
empregados publicos jú são juramentados c pelo facto 
de terem de servir naquella qualidado uão devem ser 
obrigados a novo juramento. 

Bariio de Coteyipe. 

N. 3~iL- GUERHA .-r·:~! l!l nE J!JNIIO DE 1876. 

Declara que as praç3~ de prrt. Jll.OillüYidas a Alfercs-alumnos, não 
têm direito a adiantalltt'lllo de solt!o pará seus uniformrs •. 

Ministerio dos Nrgocios da Guerra.- H in dt~ Janeiro 
em 19 de Junho ele 187(\. 

lllm. c Exm. Sr.- Em solw;ão á consulta que 
V. Ex. dirigiu-lllc em oflit.:io dt) Hi de l\laio ultimo soh 
n: o HJOD, declaro a V. Ex. que as praças de prel, promo
VIdas a Alfcrcs-alumnos, não Wm direito ao adianta
mento de soldo para ~eus uniformes. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Duque de Crt.ria.~.-Sr. Pre
~idente da Província do ll.io Grande do Sul. 

---Af\J"Ú'ÚV 1JV'• 

N. 3:l5.-IMPEBIO.- E~! :l.O DE J!JNI'IO llE IS7G. 

Sobre a nonu~aç5o dP pessoas IJHC auxiliem o Srt:rdario da~ Ca
maras 1\lunir-ipacs, c o prolongamento da:; :;r·s.st,es tli:lri:Is da" 
Juntas munieipaes. 

L • Directoria.- J\linisterio dos Negocios do lmpcrio. 
-Rio d-e Janeiro em :20 lln .Junho dt• 187ti. 

Declaro a Y. S., em rrsposta a seu ollicio de 18 do 
corrente mez, que o• tra'J<ilhos incumbidos ,-,, .lnn!as 
munictp!les pelos aFJs. li:2 e G.l Lia$ lnstrucçGc:; aiHwxas 



ao Decreto n.o liO!Ji do 1:! de .larH•iro ultimo dt~lt'lll ~er 
cxaclamente ~~xc-cutados nos prazos e,;labdt~cidos nos 
mesmos artigos, podendo. pr)['(.,III, as ditas .Juntns. si fôr 
;1bsolutamentc indi:;pcns:tvt:l p:1ra a t'tiiiCiuc;ão das ct"lpias 
das listas, não só nome~r pc,.;soas que aiiXilicm o ~ccrc
tario como permillc o ~ :1. o do cit~do al't. ()2, mas 
tamlJcm prolongar o tempo das St'ssõcs diarias com 
pré v i o annuncio pdos j o r nacs. 

Deus Guarde a V. S.- Josi /JeJllo da C!lulur c Fi
gueiredo.- Sr. Presidente da .Junta lnuníeípal da Clirle. 

N. :356.-.JUSTIÇA.-E~l 21 llE JIJ:'<IIIl DE ll-ii(). 

Quando o róo estiver preso, fúr pohrc on :1 Juslit.::t li ver i nlcn•ss" 
Jla caus~, devet11 cxpcrlir-sc os ~ulo~ ''.1'-ufjif'io. 

2." Secção.-l\linisterio dos Ne.~·oeios da .Jnslit;a.
Rio de Janeiro em 21 de .Junlto de lSiiL 

lllm. c Exrn. Sr.-Não vodendo StT tlt'llll\!'.ltla a 
t•xpedição elos autos erimes po1· f:ilta de p:t;.;:mwnto de 
custas e sello, ~~vista dos arts.ll8 da L(' i de :J dt~ llezt•miJro 
de 181.1, ~08 e !i70 do Hcguhmcnto 11." 120 de :11 de 
.Jan<'iro de Ul~2, Hi n." ~;do Dt'ITelo n." 'JriO:) t!u !J de Aliril 
de uno, c 201, §~."do HegÍIIICiltO :llliU'XO ao Decreto 
n." 5737 de 2 de Setembro de l87í, cumpre que o processo 
da ré presa l\Iaria Joanna da Conc1~ic:ão hai >:t' com 
urgencia ao .Juiz competente afim de t•xecutar-se o 
accórdão que, em virtude ele appellnção da mesma ré, 
annullou todo o processado destle a lH·onuucía aló a 
sentença, pela qual fôra ella condemnada, na confor
midade da decisão do Jury do termo de Lanas, a 12 
annos de prisão com trabalho por crillle dn Jwmiridio. 

Em taes casos deverá ouservar-se ;; pratir:1, seguida 
na Relação da Côrte, de expedirem-se os :mtos r.v-of!icio, 
quando o réo estiver preso, fôr pobre ou a .Justir;:t tiver 
interesse na causa, cxtraliindo-sc traslado st'!IIIt'ltle tio 
processado na instaJu:ia superior. 

O que declaro a V. Ex., cut l'I'S!IOSta ao ollit·iu n." TJ.:J 
de 21 de Fevereiro ultimo e para o f:tt.rT , tlll'l:tr ao 
Preside11te da Relação de Ouro Pr, to. 

Deus Guarde a Y. Ex.--Dic!!fO ri//iJ (;rtro!,-llnii de 
Jl/Juqnet·qne.-Sr. Prcsitlt•nlt· 1\:t l'rovincia de Mina~ 
Gcraes. 
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N. 31>7.-MARINHA. -Amo DE 21 DE JUNHO DE 1876. 

Indica o destino que devem ter os espolios dos aprendizes mari
nheiros fallccidos nas companhias das províncias. 

N. 11>68.-1." Secção.-l\1inisterio dos Negocias da 
.Marinha .-Rio de Janeiro, 21 de Junho de 1876. 

Illm. e Exm. Sr. - Resol venuo a <lu vida suscitada 
pelos Commanrlantrs das comp:mhias ue aprendizes ma
rinheiros das Provinci~s uo Piauily c das Alagôas, nos 
officios que esse Quartel-General transBtittio-rne com os 
de n. 0

' 289 c 761 ue 6 de 1\larço ultimo e (j do corrente, 
declaro a V. E'\., de accôrdo com o part>crt· enunciado 
pelo Conselho Na vai em consulta n." :10lff de 2'f do c i ta1lo 
mez de l\larço, que os espolios dos aprendizes mari
nheiros faiiPcidos nas companhias das províncias devem 
ser entregues ao Juizo llr defuntos e ausentes das 
mesmas província~, Llc conformi1l:Hle com o Aviso de 5 
de Setembro de :186~. 

Deus Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Ajudante General da Armada. 

N. 3:l8. - AGRICULTUHA, CO!\Il\lEHI-:lO E OBRAS 
PUBLICAS. -Ell 2:2 DE JV:\'111) DE l87G. 

Resolve duvidas sobre as folhas do pessoal e ferias de tra
halhadore:;. 

N. 20. -i. a Sei'ÇãO .-Dircctoria dns Obras Publicas. 
-Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas. - Rio de Janeiro em 22 de Junho 
de 1876. 

Em resposta á con~ulta que Vm. fez- me em o !li cio 
de 3 do corrente, n. 0 H, declaro-lhe, que a<> folhas do 
pesgoal e as ferias uos trabalhadores dessa commissão 
devem ser processadas em duplicata, a fim de ser uma 
entregue á Thesouraria de Fazenda, quando o Pagador 
houver de .prestar as suú contas, ficando a outra ar
chivada na Pagadoria; e comquanto, por via de rrgn, 
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devam ser assignadas as ditas ferias, essa formalidade 
poderá ser supprida pela praxe seguida na Estrada de 
ferro D. Pedro 11, para idrntico serviço, e que Vm. já 
acloptou quando o trabalhador não souber escrever. 

Deu~ Guarde a Vm.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Eng-enheiro em chefe do prolongamento Ja Es
trada de ferro da BJhi:1. 

N. 3;)9. - AGlHCULTUHA, COMl\IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E~l 22 DE JUNHO DE !876. 

Commissão para escolher e indic~r o mPlhor traçado para uma 
estrada de ferro ou uma via de communicaç:lo mixta entre a 
capital do Il11perio e a Província de Mato Grosso. 

N. 26. - 1.• Secção. - Directoria das Obras Pu~ 
hlicas. -Ministerio dos Negoeios da Agricultura, Com~ 
mercio e Obras Publicas. - Hio de Janeiro em 22 de 
Junho de t876. 

Illm. e Exm. Sr·.- Communico a V. Ex. que. por 
portaria desta data, Sua Alteza a Princeza Imperial Re~ 
gente, em nome de Sua Magestade o Imperador, Atlen
d.cndo á convenicncia de promover-se a construcção de 
uma estrada de ferro ou de uma via de communicação 
m ix ta, que oliereça mais fac i! e com modo transporte 
entre a capital do lmperio e a Província de Mato Grosso, 
Hesolveu nomear uma commissão composta de V. Ex., 
como Presidente, do .Mare1:hal de Campo Henrique de 
Bc~urepairc Rohan, do Brigadeiro Francisco Antonio 
Raposo, e dos Engenheiros Honorio Bicalho c Manoel 
Buarque de 1\laceclo, para, em vista dos estudos feitos, 
e outr·os que se fizerem ainda nccessarios, e tendo em 
consideração as vantagens economicas e estrategicas dos 
traçados propostos, escolher e indicar o que lhe parecer 
preferivel á execução de tão importante melhoramento 
nac~ional. 

O Governo Imperial, confiando no patriotismo de 
V. Ex., conta que não deixará de aceitar e desempenhar 
a mesma commissão, com o zelo c dc:?dicaç.ão tJUe o dis-
tinguem. , .. ,---·-.. -. .-·:-.. ·-. 

Deus Guarde a V. Ex.-Thomaz Jose Coelho k lll~~~~ GAMA,f 
-:-,A' S. Ex. o Sr. Conselheiro de Estad~;<'\tist~'!H!' do .1/ 
R10 Br:mco. / , '\~Y' 

o,:_f\·A:f\·," \·r.'_-f\:FI:P / .:::;-,_,. 
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O;; Gnnlinuos <bs TIH''nn:·~ri:t' n:.!<l [,~,ll tlireilu a ''usla:; nu gra
lilh::u;iW> pelo Ltclu d1~ '''I'Yin'Jit di' prcg,lPirns !los rasos <li' 
aJTI'III:lLH:''''' por p:ll'li~ d:t F:tZI'iliLt Na,·.innal. 

'i) i 
Ministr•rio dos Nr•.!.!·nrios da Fazl'tllla .- Hio dt~ J:nwirn 

t'lll 2:'ltle .lnnlio dl' lHíli. 

O Btrão dt~ Cotc.~·i[ll', Presidente inlt'rit1n tlo Tribunal 
do Tltcsouro NadnnaL rontmtutic·a ao Sr. Inspector da 
Tlws<mraria de f\tzeuda d.t l'rovincia de Pernamlmeo 
que foi indderitlo o l'IJIJlll'l'ÍIIlelllO, :tnnexo ao snu oflicio 
11." 7R ele 2:1 do 1\bio ultimo, 1~111 que o Continuo tl:t 
mesma Tltesouraria ~lanud Simpl i cio dos Hcis Espin
dola pt~,Jir:t que llln f'osstJlll I'O!Il'IJdidas as vantag·en~ dos 
arts. 1/7 e l7H do 1kcrl'!o 11." m:J7 de 2 de Sl'temllro 
dn 187'1, allPp·ando st'r n lll'I'Q'OtJiro tl:t HcparLição noo: 
rasos tle aiTCJltal;wilc.;: vi.•;! o tt:1o ter tlin•ito :"1 pcrcrprão 
dt• r·ustas, por nã,; ser"etn]li'C'2':l!ln jnt1it:ial, não pudcJ{do 
1amhem ser-llic ;iiHHWda a ~Tatilie.1t::io propo:;ta pelo 
Sr. Ins]wdor, por 't' oppr\t' :1 i.;sn a llcci,;ão n." 25t tlr~ 
1 H de J nllt o d r· 1 s:;t; . 

N. :ltil.-- FAZENDA.- E11 ::l:l llt: .lliNiltl m: !Hil\. 

Indefere o recurso ele Joaqni111 Alvaril ti~ Armatla & C." ronlra 
a{ ctassilica,:<lo de\.- ehap1~0' :tlnlidns- dada na Alfantlega :í 
merr:acloria.l CJIIe pt·n!Pllilhnt dpsp;ii'h:u· enmo- c;unisas tlP 
prllo de lrhn~ p:lra rohrir l'li:l[H'O>. 

Ministerio tios Nc·Q·orin,; rla Fazt•ntla.- Rio tlr: Janeiro 
em 23 tln Junho de Ü-iit>. 

Communico a V. S., para os fins convenirntcs, que 
foi indeferido prlo Tribunal tlo Th~~souro Nacional o 
rer·urso intcrpo;;tn p .r Jn:Hplim Alnro da Armada L\: c.· 
da decisão dPsst lnspnr·toria tle Ui cll' l''n·rrr•iro ultimo, 
que cla.'>silicou como cltapt•os abatitlos as mercadorias, 
com;lantes da amostra junta, vind:ts do Havrt• r de 
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A11tucrpia no; nporos franrcz c in!.(lez Portrnrt e Rosse 
c· ,;ulnncttid:·~ a dcsp:tcllo, pelas not:1s n."' 8J9Q c 6tH4 
dc 17 n 21i d1~ .Janeiro <lo eorrenlc anno, 1:omo camisas 
de pello de lebre para cobrir rh:q1,··os. 

Deus Guanlea V. S.-UttrlirJ rlr? f;rJtrgipr.-Sr. Con
selheiro lns{!lector da Alfarulcg·a do Hro de Janeiro. 

N. :w~.-IMPELUO.-E11 :'1:1 DE JUi'>llo oE 187G. 

Providencia sobrl' a aprns''JJl:u;:lo 11<: cst~larccimcntos, provas, 
denuncias e rcclaJW~I;õcs, hem como sobre a interposiçã<J de 
recursus nas Junl~s mnnicipacs. 

I. a Directoria .--1\linislcrio dos ~I'!.(OCÍOS do Imperio. 
-ll.io de Jarwiro em :,!:J dt• Junho de Hlíü. 

lllrn. e Exu1. Sr.-Eillrespo.;ta~oollieiodeV. Ex. 
cem data de (i do corrente llH'Z, •leelaro-IIJe: 

! . " Qui' rlnranlü a 1." renni:to das Juntas munir~ipars 
pr'lilP qualquer cid<Hl:io apr,•;;enl:lr <'' esclarecimento:;; e 
provai>, bem como as IJ!H'ixas, denu!lcias e reclamações 
de qur, trata o art. fiO das Instrucções annexas ao Decreto 
n." nmn de 12 de Janeiro ultimo; 

2." Que a i ntcrposição, poróm, na 2.' reunião das 
mesmas Juntas de recursos que tirerem por 11m a in
clusão de cidadãos na qualificar;ão, devcró ser feita 
sempre por meio de requerimento pelos proprios a quem 
se referi rem, ou por seus espcciaes procural!orcs, uog 
lermos do art. ti 1~ das mrncionad:1s Instruc<;-ões. 

Dcuo; Guarde a V. Ex .-José Bentn da Cunha e Ji'i
!Jili'ÍI'r:lo.- Sr. Presidente da Provineia de S. Paulo. 

N. :1113. -JlTSTIÇA.- E~! 2ü DE JUNHO DE 187G. 

E' ineomprtrntr a Asscmbll'a Provincial para processar 11 Chefe 
de Polici~. 

2." Secção.-Ministerio dos Ne9;ocios da Justiça.
Rio de Janeiro crn 2() de .Trmhu de 187G. 

I!lm. c Exm. Sr.- Participou Y. Ex. c;n ollieio 
n.u 177Gdl' 17deMaioultimo,qul'deixáradesatisJ'azPra 
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requisição da com missão tJe justiça da AsscmlJléa Lcgis~ 
lativa, para o fim de !leporem o Carcereiro c o respectivo 
ajudante da ca,Jeia dessa capital sobre a queixa de Abel 
:Martins de Oliveira contra o Chefe de Policia, Bacharel 
José Mareellino rle Araujo Lédo Véga, por considerar 
V. Ex. illegal aqul'lla requisição, attenta a incompe
tcncia da Assembléa Provincial para processar o dito 
Bachnrel, que na qualidade de Chefe de Policia não é 
Magistrado, ú vista tio art. i •, § 5. o da Lei n." 2033 de 
20 de Setembro de l87J., alóm de ter perdido a nomeação 
de Juiz de Direito, pelo facto <le não entrar em exercido 
dentro do prazo legal, como fôra decidido em virtude 
da Imperial Resolução sobre Consulta da Secção de Jus
tiça do C<ftlselho de Estado. 

Em respost1, declaro a V. Ex. que fica approvado o 
seu procedimento. 

Deus Guat·dc a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuqucrque.-Sr. Presidentl~ lia Província de S. Pedro 
do Rto Grantle do Sul. 

N. 3G~.-JUSTIÇA.-EM 26 DE JUNHO IH: i87G. 

Incumhc aos Escrivács da Relação cobrar os autos, findos os 
trrmos~ e ao respeetivo Presidente providenciar na forma da !ri 
contra: abuso do retardamento pelos Advogados. 

~. 

2. • Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça.
IHo de Janeiro em 26 de Junlto üe 1876. 

lllm. e Exm. Sr.- Tem! o os Escrivães da Relação de 
Porto Alegre requerido a expedição de aviso, que firme 
a intelligencia do art. i 18 do Decreto n. • õ6i8 de 2 de 
Maio de 1874, ácerca do recebimento de razões apresen
tadás fóra do prazo, e providencie para cessar o abuso 
da excessiva demora de auto> em poder de Advogados, 
com prejuizo dos interesses dos supplicantes, declaro a 
V. Ex., em resposta ao ollicio n.• 909 de H de l\larço 
ultimo: 

Que, na conformidade do citado artigo, devem os 
Escrivães cobrar os autos, findos os termos, não acei· 
tando os articulados ou razões npresentadas fóra de 
tempo, como se pratica na Relação da Côrte; 
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Q11e contra o abuso do retardamento <lc autos pelo~ 
Advogados são tPrrninantcs as prescripções legaes, cum
prindo ao Presidcn te do Tribunal fazel-as executar. 

Deus Gnanle a V. Ex..- Diogo Velho Cavaloanti de 
Albuqutr~ue.-Sr. Presidente da Proviucia de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul. 

N. 3ü:i.-JUSTIÇA.-EM 2ti D~ JUNHO DE 18iG. 

lia incompatibilidade no exercicio simultaneo dos cargos de 
Carcereiro e Agente do Correio. 

't. • Secção.- Minislrrio dos Negocias da Justiça.
llio de Janeit·o em 26 de Junho de J8i1L 

Illm. e. Exm. Sr.-Com oflicio de 13 do corrente 
transmittiu V. Ex. cópia do que dirigira ao Juiz Muni
cipa I e de Orphãos do termo de ~anta Ba rb1ra, declarando 
a incompatibilidade 110 ex.ercicio sirnultaneo dos cargos 
de Carcereiro e Agente do Correio. 

O Govt•rno Imperial approva esla decisão, fundada no 
Aviso n." 89 de 4 de Julho de f~fJ,7, visto ser manifesta a 
impossiuilidade do <lesempenho satisfaetorio dos dous 
cargos accumulados. 

Deus Guarde a V. Ex..- Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque.- Sr. Presidente da Província de Minas 
Geraes. 

N. 36(i.- FAZENDA.- E11 2H DE JUNHO DD t87(j, 

Os materiaes importados uas l'rtl\'ineias para obras, embora pu
blicas, nao gozam da isencão de direitos si nào tiverem vindo 
por conta da respectivã -Administração Provincial. 

-
Ministerio dos Negocios da Fazenrb.- Rio de Janeiro 

em ~6 de Junho de i876. 

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em resposta 
ao seu officio de i do corrente mez, que não póde ser 

DECISÕES DE !876. ~9 
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deferido o ll'lJlll~l Íllll'lltO do !Jr. Pedro tlc \LILiyd(; Lobo 
Mosco~o, pedindo para quP na Alfandcga dessa cidade 
seja despachada livre diJ direitos e m~is despezas a 
pedra necess~ria para o Jardim da Praça Pl'dr~ 11, visto 
que a tlispostção do~ '2'1 do art. r... o das PrPlnnmarrs da 
Tarifa vig1•ntc exige a condição de st•rem importados 
por cont11 das Atlminislrarill's l'rovinciat~s, parag·ozarcm 
de isencão tlc direitos, os matr~ri:tl'S dtJstinatlos a olir:~s 
r~m!Jc1ra ·pu hl i e as. 

lkns Gnard11 a V. Ex.-flrmlo dr Cotegipe.-A· S. Ex. 
o Sr. Presidente da l'r11vinria tlt• Pt:rnamliueo. 

N. :11i7.- FAZENDA.- E\1 ':W DE .1[1\110 DE !H7fi. 

Os'Escrivã<'S das Collrr;torias ~~~-~~~ pr·rd~m :t porcPntagem tjnan<lo 
licenciados, Y isto rJII'l os resp<:c ti HJS Aj uttantcs servem sob a 
rr-sponsahililla<IP do~ Inf'SIIHJ-; E>rri\·:1"'· nos rasos de substi
luic:lo. e >:i() pa"o' :l :·tt!'fa rlr·llr•s. 

:\linistl'riu dos N l'g-oc.io' !la· F.nenrla .- H i o tlP Janeiro 
em 20 tln Junho dl' !Ríli. 

Em solução ao ollicio do Collector das Rendas Gcraes 
do 1lun icipio de Nova F r i burgo rle :10 de 1\laio ultimo, con
sultando si o respectivo E~crivão perde em favor de seu 
Ajudante a sua porcent.agnm, durante o tempo da li
cença que~ lhe foi con,:edida para tratar de seus nego
cios c dos de sua familia lóra do Munieipio, commu
nieo a V. Ex., para que se sina declarar ao mesmo Co!~ 
leetor, que o Escrivão não perde a sua porcentagem du
rante o referido tempo, pois, que o art. 20 do Decreto 
n. o 4H:i3 de 6 de Abril de 18ti8 e o art. ;;;-; do Decreto 
de20 de Novembro ele 1s:;o, que mandam dei'contar aos 
Empregados de Fazenda licenciados as gratificações e 
pon:entagens de v ida;; pelo eliecti v o exerci c i o, não têm 
appiicação aos Colleclores e seus Escrivães, os quaes, na 
fórma da Ordem de ta de Julho de i86ti, não são con
siderados Empregados de Fazenda, e além disso os Aju
dantes, que substituem os Escrivães em suas fa\tag c 
impNiinwntos, são pagos á cucta dos mrsrno-; E~crivãec; 
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e ~crv,~m soiJ sua responsahilidade, corno Jieou d~clarado 
pe!JS Ordfm" de 20 de Ago:>to rir. 181~ e n. o 87 de 20 de 
revcrciro ele 1861, e, portanto, (• ao Escrivão que com
pete o recebimento íb port:cntagr~m, eurnprindo-lhe 
todavia pagar á sua custa o cstipendio que tiver con
Hncionailo com o seu Ajud;~nle. 

Deus Guarde a Y. Ex.-Barão de Cotegipe.- A' S. Ex. 
o Sr. Conselheiro Director Geral das Rendas Publif:as. 

N. :wR.-FAZENilA.- EM27 n1: JuNuo nr.t87f.i. 

Hf'il'va 11111 Collcdor d•• l'l'JHias ~cra1~,; de parte tlo alcance verl· 
lic.ailo Plll suas contas, p1~lo qnc di~ menos arrecadou do imposto 
~obre lojas, por ter siflo o aleancr. nessa parte. devido ao tan
r:ullento feito JiClo Sf'tt anlrce'sor. 

Ministerio dos Ncgo1:ios da F;lzr'nlb.-Hio de Janeiro 
rm ~~ dt• Junho rle lt-7fi. 

O BJrão de Côtcgipe, Presidcnl1' inlrrino do Tribunal 
do Thcsouro Nadonal, romrnuniea ao Sr. Inspector da 
Ttwsouraria de Fawnda da Província de Santa Catha
riua que, sendo presente ao nH~smo Tribunal o requeri· 
mcnto rcmetticlo com o seu ollicio n." ;'17 de 20 de Maio 
ultimo, em que o Collector das Bend:~s Gr:raes da cidade 
de S. José, .Marciano Fr:IIleisco de Souza, pediu para ser 
rtlcvado do a I c a nce de H:.i/1 \00, verificado na tomada 
d,~ suas contas do exercício de 1Hfi8-18(i!J, resolveu 
que fosse o supplirante relevado do pJgamento de 
Ul(j()OO, que de menos arrecadou naqucllc exercício 
pelo imposto sobre lojas, Yisto ter cffectuado a cobrança 
de conformidade corn o lançamento feito por seu an· 
tecessor, o qual é unico responsavel por ess·a differcnça; 
ficando porém obrigado o referido Collector a entrar 
par:. o;; cofres da Thcsouraria com a quantia de53~800, 
proveniente de multas não arrecadadas na occasião da 
dita cobran1;a, que foi realizada depois do prazo fixadq _ 
pelo art. H.'' do Decreto n." f7;'i2 de 26 de Abr.~l 1 , _ 
r1 c Hm6 . · . > 1 ~· · .. , · · , • 

Rani'l de 'r.ot~?J}i;P. 
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N. :lü!}.- FAZE!'iHA.-E" 27 DE Jl::--;uo DF IS7ti. 

As certidões devem ser passadas nos proprios requcrimen tos ew 
-· · que forem pedidas, •) em acto continuo. 

Mini~terio tios Negocios da Fazentla .-Rio de Janeiro 
em '1.7 de Junho de 1876. 

O Barão de CotcJipc, Presidente interino tio Tribunal 
rio Thesouro Nacional, ordena aos Srs. lnspcrtores das 
Thesnurarias de Fawnda, de accórdo com a ordem 
n. o tl8 expetlid;.~ nesta data :l de Pernambuco, que re
commendem ás respccti v:-~s Alfandegas que passem as 
certidões nos proprio~ req UI' ri men tos em que f o rem 
petlidas, e em aclo coftlinun, nos termos da Circular 
n. o 390 tlc 2õ 1le Agosto 111' 1Rti9. 

lfrmln dr Gvtegipr. 

N. 370.-·AGRICULTUHA, COMMERCIO E OBHAS 
PUBLICAS.- 27 DE JU"'no m; 187G. 

N:l.o cabe multa aos ~enhores d~cscra vos residente-; e matriculados 
em localidade desmembrada de um município e annexado a 
outro, qu:mdo deixam de declarar esta altera•;ão á. collcctoria 
do novo rnunicip'o. 

N. 9. 2.a Sen:ào.- Tlirccturia tia Agricultura.
~linistcriu Jus Negados da A~rienltura, Commercio c 
Obras Publica!'.- Hio de Janeiro, 27 de Junho de 187(). 

1\lm. e Exm. Sr.- Fit·a approvada, por conforme a 
dil'eito, a solução dada por V. Ex. á consulta que lhe 
dirigira o Inspector da ThPsouraria da Fazenda, relativa
mente á impo~ição de multas aos senhores que deixaram 
tle fazer dentro do prazo mareado pelo art. 21 do Regu
lamento do 1 dt' lkzrmbro de 1871 a deelaração de te1· 
siuo uesmemhrado de um termo, passando para outro, o 
lugar da resideneia de seus escravos. 

A indicada solução consigna o principio de que não 
deviam ser multados, pela falta da alludida declaração 
na Collectoria de Santo Antonio ()a Barra, os senhores 
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rle escravos residentes e matriculados no Brejo Grandr, 
que, por disposição de lt•i, passaram a pertencer ao pri
meiro dos indicados mun icipios, cumprindo ao Collector 
do Brejo Grande fazer as necessarias communicações ao 
de Santo Antonio da Barra. 

Tenho deste modo respondido ao officio ue V. Ex., 
n." ;;3, rlc 5 de Ahril ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thoma~ José Coelho de Al
meida.- Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N. 371. - AGHlCULTlliiA, COmiEHCIO E OBl\AS 
PUBLICAS.-~~ llE JU:'>IIO llE l87fi. 

Dcdara as razües pelas tfuars n:io pt"ld11 s••r arei ta a rloação feita 
pt~lo ridad:lo Fraru:isro Sahirw tle Frcil~s Hl'is. 

2.' Secção.- Dirertoria ti. r Agrit.:ultura .-l\tinisterio 
dos NegoGios da Agricnltnra, Commen;io e Obras Pu
blicas.- Bio 1le Janeiro 28 tlc Junho uc 187ü. 

I IIm. c Exm. Sr.- Por Aviso de 26 de Julho de 1875, 
dignou-~e Y. Ex. Iransmittir-me o requerimento docu
melltatln, que devolvo, 1lo ctdadão Francisco Sabino de 
Fn~itas Hei~, para que este Mrnistrrio houves~e de re
solver como julgass.e convi'Hicntc quanto ao .~uc entende 
com a~sumplos proprios dest:r Hepartição. 

JJcelara o ciLhdão Sabinn Heis que, desejam)t) dar tes
temunho de sua adhrsão á humanitaria política iniciada 
pela memoravel Lei de 28de Sclemhro de 1871, conce
dêra plena c inteira liberdade aos':!'::! escravos que pos
suía, todos existentes no município de Tury-Assú, Pro
víncia do Maranhão, com a condição impo~ta no interesse 
dos alforriados, rlc continuarem a la na r as terras onde re
sidem sob a tutela do Juiz de Orphãos, de qualquer untra 
autoridade ou pessoa a quem o Governo Imporia I os 
confie para serem dirigidos ou administrado~, emquanto 
e como ao mesmo Governo c seus delegados parecer con~ 
veniente. 

Para acautelar o futuro dos libertos declara mais o 
doador haver concedido o usufructo de uma legua de 
terras sitas uo lugar denominado Prxih<i, pru:ümo da 
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cidade e município de Tury-Assú, formamlo um estabe
lecimento rural com casas, fabrica c utensílios, assim 
aos mesmos libertos c sua dcsccndcncia como a varias 
outros nominalmente designados na cscriptura feita a 22 
de Março de i875 no Consulado geral Jo Brazil em 
França, e a todos aquelles a quem o Governo Imperial 
queira estender o uso e gozo das referidas terras. 

Como meio de realização deste generoso intuito, ex
prime o cidadão Sabino Heis o desejo de qnc, mcd ian te 
as bases indicadas, tome a si o Estado a adminiolt':H.:ãorlo 
~slabelccimcn lo, dando-llw a organização que julga r alle
tiUada áquelle lim e llcnomin:Jnlio-o- Colonia Reis
em homenagem á memoria do p3i do doador. 

Havendo sido o menc10nado requerimento dirigido a 
V. Ex., e não me competindo providenciar sobre o do
nativo de que res:1 a preei t.ad:t r•s,:ri ptn r a, do prcdio dest i
nado pelo doador p:~ra uso das <~scolas primarids ,, ser
viço do Jury c Camara 1\'Iunirip:ll de Tury-Assú, cahG-me 
declarar a V. Ex. que, ouvido sobre o assumplo o Pro
curallor da Corôa, Fazcntla f' Soberania Naciunal, tenho 
resolvido do seguinte moLlo na parte que tliz respeito a 
este Ministcrio: 

Os escravos mannmiltido~ por Sabino Reis foram-no 
com a clausula de lavrarem terras p~ra seu propriogozo, 
clausula que por direi lo deve ser repu ta da como não es
cripta para o effcito llc, em qualt[UCr circumstancia, 
poder ser restringiria e menos annullada a plena c in
teira liberdade concedida nos termos da es('riplnra cita
da. A alforria de que se trata nem ao menos póde ser 
equiparada á que é feita com a clausula de prestação de 
serviços durante certo tempo, e8so em que, embora a 
falta de implemento da condição não annullo a alforria, 
póde o liberto, melliantc intervenção do Juiz de Orphãos, 
ser compellido a cumprir a clausula da alforria por meio 
de trabalho em estabelecilllcntos publieos ou por con
tracto de serviços a particulares, segundo é expresso no 
art.~-·§ 5.", da Lei n." 20'~0de 28 d1' Setembro de i87l o 
art. 63 do Regulamento n." 5135 de i3 de Novembro lle 
1872. 

Por outro lado, os casos ele tutela não podem ser am
pliados, pois regulam as l('iS, c assim dá-se que, salvo 
os menores ma nu mi Ltidos pela mencionada escriptun, 
que estes devem en tr·ar no regirnen especial da legis
lação em vigor·, tão pouco tem o Governo attt·ibuição 
para compellir os libertos a aceitarem a direcção c ad
ministração de suas pessoas e bens pelo Estado, como 
para os co\locar sob a tutrh do Juiz de Orphãos ou de 
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qualquer outra autorid:~Lie, não podendo conseguinte
mente ser satisfeito, por menos conformado [ls IGis, o 
desejo manifestado pelo manumissor. · 

O que a tal respeito cabe a este l\linisterio é promover 
que, pelos meios de direito, se procrda no nu1nicipio em 
que residem os libertos ás averbações necrssarias na 
matricula em que devem de estar registrados, c quanto 
aos que forem de menor iuadc fazer-lhes applicavcl ale
gislação em vigor. 

Quanto ao plano traçado pelo uoador par~ a fundação 
da colonia lüis no estabelecimento rural de Tury-Assú, 
não pótle o Govcmo aceita r a escriptura ll::l partr que lhe 
toca : 

L o Porque não julga conveniente o Governo tomar a 
si o encargo de fundar uma colonb, c prover á sua <Jd
ministração, em terras cujo domínio é couservado pelo 
doador ; 

2. o Porque, constituindo o usufrue to das terras por 
tempo indeterminado verdadeira doação, não foi esta 
insinuada nos termos da Onl. Li v. 4. o Tit. ti2, podendo 
portanto ser annullada em qualquer tempo pelos ht'r
deiros c successores Llo doador, e até por elle proprio; 

3. • Porque, finalmente, falta ao Governo eompeteneia 
e faltam-lhe meios para eompellir pessoas livres, como 
são os alforria elos a que se refere a e:;criptura, a lavrarem 
terras, com domicilio obrigado e debaixo de especial 
regimen. 

Por estas razões, com a3 quacs V. Ex. se dignará res
ponder ao cidadão Sabino !leis, n3o púcle ser aceita a 
indicação do meio por elle suggerido para o estabele
cimento de uma colonia nas terras do seu domínio. 

Podendo comtudo dar-se que para tornar praticavcl 
sua humanitaria intenção queira o doador alterar a 
mencionada cscriptura na parto em que o póde ser, fa
zendo seguir á doação do usufr11cto a do domínio das 
mesmas terras c cstabelec~iml'nto nellas fundado, em 
tempo communiearci a V. Ex. a deliberação que nesse 
caso haja de ser tomada por este l\lin isterio em vista elas 
informações solicitadas do Presidente da Província elo 
Maranhão ácerca da natureza das terras, esl~Hlo do esta
belecimento e suas proporções, c o mais q 11 e cnm pre ve
rificar antes de solução delinitiva. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Thoma.J José Coelho de Almeida. 
-A' S. Ex:. o Sr. José Bento d~ Cunha e Figuciretlo. 

J·\:.J·Vd\I1J·\J \_" 
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N. 372.- AGHICULTUHA, CO.MMEBCIO E OBHAS 
PUBLlCAS.-EM 28 IJE JUC':IIO DK 187~. 

Providencia ácerca da. averba~ão de manumissões. 

N. L- 2. • Se~ção.- Directc.-ria da Agricultura.
l\linisterio dos Negocios da Agricultura, Coml)lercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 28 de Junho de 
1876. 

Illm. c Exm. Sr.-O ~illadão Francisco Sabino llc 
I<'rcitas Reis, residente em Paris, concedeu liber·datle aos 
vinte e dous escraYos que pos,uia no município de 'fury
Assú, uessa Província, nos termos da escriptm·a, que por 
cópia remctto a V. Ex., lanada naCilancellaria tlo 
Consulado geral do lmpcrio do Brazil em França. 

Cumpre a V. Ex. fazPr chegar a mesma cópia ao co
nhecimento do Juiz de Orphãos competente para que, 
nomeando tutor aos menore.s, na fúrma de uireito, pro
mova de conformidade com o art. 2:1 § l. o do Uegula
mento n. 0 õi35 de 13 de Novembro de 1872 a averbação 
das manumissões na malricnh dos escravos, aos quaes 
se refere a escriptura, si em tempo idonco não tiverem 
sido feitas perante os encarregados desse serviço as de
clarações exigidas pelo 3rt. 21 do Regulamento n.o 48:3;) 
de i de Dezembro de 1871. 

Rrcommenuando ús autoritlaues tle Tury-Assú que 
pelos meios de direito procur!.!m evitar qnc os libertos, 
de que se trata, sejam perturJndos em sua liberdade c no 
usufrue to que lhes foi concedido, V. Ex. servir-se-ha 
informar a este Ministerio tlc tnflo quanto tenha occor
rido ou occoner, fJUér a respeito da matricula dos mes
mos escravos e avcrbaçõc" agora ordenadas, quér a res
peito do trallalho em que se empregam e o moJo pelo 
qual hão sido dirigidos e continuem :t sel-o. . 

Deus Guarde a V. Ex.-Tiúmw: Jo.~é Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Provinda do l\laranllão .. 



N. 373.-AGIHCULTUHA, COl\ll\IEHClO E OBI\AS 
PUBLICAS.-EM 28 DE JU:'\110 llE 187fi. 

Solicita informaçõe3 ácerca das terras e est&brlecimen tos desti
nados por seu possuidor para a fumla~üo de uma colonia rm 
Tury-Assú, Provincia do lllaranhão. · 

N. 2.-2.'Secção.-Directoria da Agricullura.-l\li
nislerio uos Negocios ua Agricultura, Commercio c 
Obras Publicas. - 1\io ue Janeiro em 28 de Junho de 
187G. 

111m. c Exm. Sr.-Com aviso cle:;ta data, n." i, rc
metto a V. Ex. cópia d!• uma p:;c-riptnra de doação la
vrada na Chanccllaria do Consulado geral do Imperio elo 
Brazil em França, pelo qual o cidadão Francisco Sabino 
de Freitas Reis concedeu a varios escravos que libertou, 
a alguns libertos nomeauamcn te designados na mesma 
escr·iptura, c a todos os mnis da Província do Maranhão 
a quem o Governo Imp1~rial queira tornar extensivo 
aquelle beneficio, o usufructo c gozo de uma sorte de 
terras de uma legua de extensão, sita no lugar ucnomi
nado PexiiJú, proximo á cidade de Tury-Assú, formando 
um e .. ,ta!Jelccimcnto rural, com easas, fabricas c seus 
utcnsi li os. 

O Governo Imperial não aceitou a rscriptura na parte 
que lhe é relativa, pelas nzõcs constantes do aviso, de 
que dou conhecimento a Y. Ex., dirigido ao Ministcrio 
dos Negocias do Impcrio. 

Podendo com tudo rlar-se que o doador queira modi
ficar a cscriplma em maneira a facilitar a realização do 
gr,nero;;o pensamento que a inspirou, caso em que a este 
l\linisterio competiria resolver sohre a conveniencia e 
utilidade (\a fundação de um estabelecimento nas terras 
de que se trata, rccommcndo a V. Ex. que me informe 
minudenciosamcntc ácrrca da situação e natureza das 
mesmas terras, genero de cullura para que são apro
priadas c estado em que se acham, cur~os d'agua, força 
e proporções da fabrica, valor dos utensílios, estado c 
capacitladc das rasas, e tudo o mais que hal1ilitc o Go
verno para a solução que tenha de dar. 

V. Ex. informará ainda si as terras contíguas ás de 
que se trata são devolutas ou possuídas, c, ne,ta ultima 
hypothese, si são cultiv~das, juntando á sua informação 
os dados que possa colligir sobre a populat;ão que h a h i La as 
mesmas terra~, clistancias que as separa til elos rrnlros 
commcrciacs e meios de c:utlllltllllir;J(,:;iu cxistcutvo, ou 

I•E•·J,;(IE' lJL. it\713. til' 



que pos-;am sur creado.;. De posse de laes cselaret·i
mentos c dos que jnlgar conveniente rcnnir, V. Ex. 
exprimirá o seu p1rcccr {Jccrra rl:1 utilidatlc do projcc
tado estabelecimento p3ra u tirn a íJLW se refere o final 
do art. 74, do Regulamento !1. 0 51:35 deU de Novembro 
de i872. 

O que twlo contio Jo zelo~~ solit·iflllk de V. Ex. 
Deus Guarde a V. Ex..-Thmna;; Jns1f Coelho de Almeida. 

-Sr. Presidente tlaProvinr·ia do Maranhão. 

N. 37L-AillUCULTUHA, CO~DIEl\Cltl E 0Bl{AS 
PUBLICAS.- E'l ~H llE JlNIIO UE l87ti. 

I 

A falta de' matricula far. prPsmnir Hrgligi'Jll'ia tia partr~ dos 
iulr•n•,;-; td os. 

N. 8. 2.' Secção.- llirt)t·Luria tia Agricultura.
Ministcrio dos Ncgot:ios da A<.!.ricttltur.J, Commcrr:io n 
Obras Publicas.- Hio de J:JIIt'iro, :;!,')de Junho de lSiti. 

Illm. e Ex:m. Sr.- Tnnilo a honra tlt) declarar a 
V. Ex., em resposta ao sc11 Aviso de (i do mez prox:imn 
findo, que tica approvatlo o :1cto pelo qual a l'rc.~itlencia 
tla Província do Pará intleferin o requerimi'nlo em t[lll' 
José Joaquim Pereira Mac:mJI,ira I' oulros, llcrtleiros do 
casal da flnada D. Maria .M:ngaritla Pt'rt~ira, pctliam 
para serem matricu\atlas quatro filltas da escrava Caro
lina, pertem·cntcs ao mc~nto rasa\, :J!lcg-amlo não o 
terem sido rifas no prno da lei por l1avcrem naseitlo 
em Uffi qui\omho, onde [ICI'lllallt'l;eram por largos <lllllOS 

em companhia rln sua mJi. 
Aos supplic:mtes rest:1 o n•curso,s:•oqnizcrcm inten

tar, na acção Ol'dinaria de qnt' fall:1 o art. i!J do Begul:l
mcnto do 1 "de Dezembro de 1871, pur ser prcsumpção 
legal que a falta de m:1tricula no prazo fixado para esta 
revela pelo menos negligencia da parte dos interessatlos, 
salvo comtudo· a prova em contrario. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thonw: José Coelho de Al
meida.-A' S. Ex:. o Sr. l\linislro lnteriuo c Secretario 
de Estados dos Ncgocios tla Faw1Hla. 



H<l 1.<1\'biL\11. 

N. :m;. t:LJEIWA.- Kll ~s nE .TUNIIO n1: IH71i. 

llc1:lara que as praças dos Corpos 1ln Polir; ia e~tào sujeitas ao 
~listanwnlo para o servi<.:o do l·:xcreito !'. Armad:1, salvo se 
tiverem a seu favor alguma d:1s isent/H~s da l0i. 

Ministcrio dos Negocios 1L~ Guerra.- Hio de J.mriro 
em 28 de Junho de fHí{i. 

lllm. c E·i.ln. Sr.-Dccbru :i V. Ex., par:1 scn co
nlteciml'nlo e em solndo ú rons1i1Lt conslanle do seu 
ollicio n." 1!!72 de I2 d~· l\laio pruximo limlu, IJlll', sendo 
eontractad:1s a pena" por dous ou quatr'' annos as praças 
do Corpo Policial dcss:1 l'rovillria, eslii.o ~ujciLts ao 
sorteio p:1ra todo o servii;o, st'.'~undo il t!ispost:1 no 
ar L. L" ~ 3." do Hegnl:ullcnl.o de 't.í de Fevereiro di~ 
i87!'i, salvo se tiYCI'C:JI a seu !'a\ 11r :ilguma tl:is isL'lli;lies 
,·onsignadas r·m lei. 

lkus Guardn a Y. Ex.-- lJwptr deCwúa.~.- Sr. 
PrPsitlcntc da l'roviuria do 1\io Uramle do Sul. 

N. :mi.-IMPEBIO.- E" ::o nE JlJ:-\110 n~o: JR7n. 

SoiJrr, rceursos <'l<'iloraPs. 

i." Dircctc.ria .-1\linisterio do~ Nngocios do lmperio, 
- Hio de Janeiro em :JO de .Junho de IH/li. 

111m. e Exm. Sr.- E!ll rcspo,;ta ~o oiTirio d1: V. Ex. 
de ~:J do mcz de Maio proximo pass:Hlo declaro: 

i." Que, segundo a disposirão do art. I." ~ IH p:n·te 
:l." do Derrl'to 11." 2G7ii de 20 di: Oulu!Jro de 18/r:i, t: 
do ar L. 81 ~ 2." das lnslruc<;lii'S rcgulallll'lllan·s, ralw o 
recurso de que alli se trata IJUalqurr que sl'ja a didsão 
do.Juiz de Direito, uma vez que os moli\'os do I'I'Cttrs<J 
se achem eomprch<)Jldidos rntrc os expressamente de
signados no art. i."~§ 2ü c 28 do ri lado llcrrdo e S{i das 
ditas lnslrucçõrs; 

2. o Que, no caso de não ler havido o referido ret·ur . .;;o, 
póde ser intel'posl.o para a Rdação do di,;;tricto o t!u que 
trata o art. 61 parte 2." das mesmas lnslrucçfi...]1S~·:==--- .... 

Deus Guarde a V. Ex.-José Bento da..--~íRIWF'~ lí"Wf~,\.;'11 
gueiredo.-Sr. Presidrnt" tia r,oyin~~tii ~\$\Jl:ú'á'Ca- ' 1,9. 
thanna, ' · 

( 



:l!lfi 

N. :377 .-FAZE~JJ.\.-E~! :w !IE JlJNIIIl DE l8'i(i. 

Nào s~io competentes os lnspcetores tlas Alfandc:;:as para conec
deremliccnt;as aos respectivos Guardas. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro 
.em :lO de Junho de i8í!i. 

O Barão de Cotegipr, Presitlrntc interino 1lo Trilmnal 
1lo The:;ouro Nacional, ~:ommunica ao Sr. Inspel'lor da 
Tltesouraria de Fazenda da Província do llio Grantle do 
Norte, em resposta ao seu ollicio n." :H. de 8 ele Maio 
ultimo, que procedeu regularmente, considerando in
t:ompctcntemr•nlc conr:edida pelo lnspector tia Alfan
de~a uma licença de (}0 dias, com sol1lo simpks, ao 
Guarda da 1\lcsa de Rendas tlc 1\lossorú, Antonio 1\larqurs 
de Oliveira, para tratar de ncgoeios de seu interessp; 
vistJ que tal attrihuição sú podem exercer n;Js Provín
cias os respectivos Presidentes, rom as limitações do 
Decreto n ." /d51 tle li tk AIJril de 18li8, art. ~:1, c n. • H 7ri 
de (j de Maio do nw~mo anuo; cumprindo, portanto, 
que st•ja atlverlido o reft~rido Inspcctor da Alfandega por 
ter exorbitado de suas attrihuiçoc~. 

Bardo tfc Cotcgipc. 

N. :Jí~·L- FAZE~ DA .-E" :J() llE .JUNHO llE IH7ti. 

Nega provimento a um:'n,eursu snhre t!ireito;; tfp joias, por caher 
·,a clel'is:ío recorrida 11.1 ai':~,Ja f! a Alfantlega, e não verifiear-sc 

m•nltuma das hypol.he-;e-; 'lliC tbo lu~ar ao recun;o de revista. 

Minislcrío dos Ncgor.ios da Fazenda .-Hio rle Janeiro 
em 30 dr Junho de- 187ü. 

O B11'àO de Cotcgipc, Pn•sidentn inl,~rinotlo Trilmnal 
do Thesouro NacionaL contmllnica ao Sr. In~peclor da 
Thc~ouraria tle Fazenda da l'rovincia de PPrnamhuco 
que o mesmo Tribunal índderiu o recurso, a f!lH' acom
panhou o seu ofiicio n." 78 rln '27 de A!.iosto do anno vro
ximo passado, interposto por Lelunuann Fri;res tla dc
dsào úa dita Thcsuuraria, continuatoria ua l{Ue pro-



no ,;on:ll\11. 

ft~rir:l a Alfantlr·g·:l, mandando r.ohr:1r, na raziio dt: !i"/,, 
o:> dil'l'ilosdas joias vindas th Europa no vapor f'raueez 
l"illc r/c Bahia, e suh111ettidas a tit'spacho pela nota 
11." 667 tle 22 de Julho tio dito anno; visto estai· a de
cisão recorrida dentro da ;dt;ada da Alfantlega, c não 
se verilicar nenhuma das l1ypotheses que dão lugar ao 
recurso de revista, nos termos do art. 7ti}, ~ l." do 1\e
gulamento das Alfandcgas. 

Bardo de f;occyipc. 

N. 37!1.-IMPEHIO.-EM o 1." llE JUJ.JIO n~e IRili. 

Sohrc t~lP'tas por aelns PIPitoraPs. 

L" Dircrtoria .- :\lini~tl'rio dos NPgoeios do lmperio. 
- Hio tle Janeiro t'lll o 1. 0 de Jull1o de 187U. 

111m. c Exm. Sr.-Declaro a V. Ex. que não eoutt>ndo 
a leg·islação geral disposição alguma concernente á reti·i
llllição dos aetos praticados pelos Escrivães no n•speetivo 
processo, carecem estes de direito para a exigirem. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Jose Bento da Cunha P F-i
gueiredo.- A S. Ex. o Sr. Couselheiro Diogo Yl'lho 
Cavalcanti rle Al!JurfUCI'IJUt'. 

~. :380.--~L\HINIL\.--AYISU DO 1." llE .JULHO 111: 18iG. 

Declara que o art. 216 do 1\cgulaHJrnto de 2 rle Maio de !~a, 
prohihe a prrccpr:;1o de quacsquer Pmohuuentos aos empre
gados das lnspcdorias dos, Arscnacs t!c Mariulla uo lmpPrio. 

N. i27t>.- .Ministerio dos Negot:ios da :\larinlw.
Hio de Janeiro em o L" de Julho de l87fi. 

Sua Alteza a Princeza Imperial HegentP, em Nome rio 
Imperador, Conformando-st: colll o parceer da Secção de 
Guerra el\larinha tio Conselho de Estado exarado em Con
sulta de 16 rle Fevereiro ultimo, Houve por bem, pela 
Imperial Resolução de ':H do mez proximo passado, .Man
dar declarar, fJUe, spndo gcnerica a disposição prohibi-



tiva do art. ':!Ui do Hcgulaltlento de 2 de Maia de 187~ a 
respeito dos emolnmenlos, que pertenciam aos empre
aados das Inspectorias dos Arscnacs de Marinha e de 
~utras clepcndencias dos mesmos Arscnaes, c referin
do-se a obrigaç,ões que tars fumcionarios lt~rn forçosa
meritc ele satisfazer pelos empregos que exercem, in h i· 
biu -os de perceber qu~esqncr emolumentos, não obstante 
o disposto no JlPcreto n." 1324 de ~ tle Fevereiro de 
1854, art. H, a que se rl'fere o Aviso tle 29 de J.meiro 
de i870; no Aviso rcglllamcntar de 27 de Novembro de 
186:1, art. '.:lO; assim !:unhem no de 21J de Novembro de 
U·i!.t.;i, sob 11." l'iO: th •Ju:u~s s•• at:ham lodos derogados pelo 
~~i lado art. 2l(i. 

O que a V. S. communiro para os devidos etreitos, 
em solução á duvida proposta por essa Inspectoria em 
ofiicio 11." !üO, tlc t) d c .T unli o tlt! 187 1L 

Deus Guarde a V. S.- Luiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Inspector do Arscnaltle :Marinha da Côrtc. 

N. :Jst.- JUSTIÇA.- E'1 J nE JuLno o E 1876. 

n Juiz Prcsirlcnte da Junta Municipal conserva o exercício 
<la ]Í1risdic~ão plena. 

2.• Secção.- Ministcrio <los Ncgocios da Justiça.-Hio 
de Janeiro ·~m :l de Julho d() 1876. 

Illm. e Exrn. Sr.- Em officios n. os !i28 e 630 de 8 do 
mcz findo participou V. Ex. haver declarado ao Juiz 
Municipal do termo <lc S3Ilto Antão c ao i." snpplcnte 
do llC Serinhaem qw\ se dUI'anle o cffectivo exercício 
das funcções de Presi,lentc da Junta Municipal c por 
este mo ti v o não pudessem elles proceder a qualquer 
diligencia judieial urgente, deveriam comrnettel-a aos 
respectivos substituto~, sem p3ssucm a jurisdicção 
plena. 

O Govemo Imperial approva esta decisão, que está de 
Jecõrtlo com a dou trina dos A v isos n."" li4 de 6 de Abri I 
de \H!~7, 314 de 27 de .Julho c 170 de 27 de Outubro de 
1860, por V. Ex. citados. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de Al
hquerque.-Sr. Pn':oÜ)rnte rla Provinria rl1~ Prrnamhnco, 



N. 382.- AGHICULTURA, COM.MERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM 4 IJE .lU LHO DE J876. 

tleclara extensiva ao pagamento de armazenagem c capatazia a 
isençáo de direitos de importaç.3o para um carro e seus ac~ 
r,f'ssorius, destinados ao serviço do Corpo de Bombeiros. 

~- 78.- 2." Secdo.- Directoria das Obras Pu
blicas.- Ministcrio dos Negocias ua Agricultura, Com
mercio e Obras Pnblicas.-Hio de Janeiro em 4 de 
Julho de 1871). 

111m. e Ex:m. S1·.- Em additamento ao Aviso deste 
Ministerio n." i7 de 1:l d·· Jnnho prox:imo passado, 
rogo a V. Ex. que seja cx:tt'll'iva ao pagamento de 
armazenagem c capatazia a isenção ,Je direitos de 
importação jlt:di1la para o de:;paclw de um carro c 
seus accessorios, pertencentes ;1 Joscph .M. 'Vright 
l\- Comp. ", fJI!C tem tlt~ ser adijuirido~ para o serviço 
do Corpo de Bumbeiros. 

Deus Guarde a Y. Ex.- 1'/wmaz José Coelho de Al
meida.-,\' S. Ex. o Sr. Con:;elheiro Barão de Cotegipe, 
Ministro c Secretario de Estado interino dos Nego· 
c i os da Fazenda. 

~. :381.-FAZENDA.-E.\1 ~'DE JlJLIIO DE :187ti. 

Approva a crea.ção de uma f:ollectoria. de Rendas Geraes na vi lia 
de Santa Anna do Ipanema, Provincia da.s Alagôas. 

Minísterio dos Ncgoeios da Fazcnd:1.- Rio 1lc Janeiro 
em ft. de Julho de 18ífi. 

O Barão de Cotegipc, Presidente interino do Tribunal 
do Tlwsouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Provincia das Alagôas que 
foi approvada a deliberação tomada pela mesma The
souraria de crear uma Collecloria Je Hendas Gcraes na 
vi lia de Santa Anna do Ipanema, e hem assim de marcar 
ao Collector a porrentagem de 24"/

0 
e ao Escrivão a de 

iG 0
/ 0 , observando inteiramente o disposto na Circular 

n." 123. de 16 de Junho de 1873, conforme da conta em 
seu Offtcio n.•td de fjdo mez proximo findo. 

flan!o de f;n(fljÍ['C, 



!(/)0 

N. 381.- FAZENIH.- E't :i 111: JULHO nv. 18/G. 

Nega provimento a um recurso concernente ao t:lcspacho de un~ 
adereços de borracha, n;t AlfalH!cga da Bahia, por estar a de
dsão recorrida dentro <li a!t;aua daquclla. I\cputi~ão, c não 
haver motivo para rceurso de revista. 

l\Iinisterio do:; Negoeios da Fazenda.- Rio tle Janeiro 
em ti de Julho de 187G. 

O Barão de Cotegipr, Presidente interino do Tribunal 
do Thcsouro National, commtmica ao Sr. lnspector da 
Thesour:~ria u:1 Fazenda da Província da Bahia que o 
mesmo Tribunal negou pro\'i!llt~nto ao reeurso, que 
acompanhou o seu oflicio n." 4ü de 2U ue Março de !874, 
interposto por Gunter & i'llundt da decisão do lnspector 
da Alfandega da referida Provinda, pela qual foram 
obrigados a pagar como de hufalo, pot· assemelhação, na 
razão de 31)000 por ki logram ma, os adereços de borra
dw, viOllos llc Hamburgo no vapor allemão Valparaiso, 
e suhmettitlos a despacho em Fevereiro do dito ano o; 
visto estar a decisão recorrida dentro da alçada tlaquclla 
lnspectol'ia, c niio dar-se nenhum dos casos previ~tos 
no art. 7W~ t!o Hegulamento de HJ de Setemuro lle -1860 
Jlara recurso de revista; convindo que o Sr. Inspectot· 
dê conhecimento ao da mencionada Alfandcga do que a 
f~ste respeito informou a commissão de Tarifa da Al
fandegado Rio de Janeiro no parecer junto por c.úpia. 

Bani o de Cotrgipc. 

N. 3tl:i.- Jt;STIÇA.- E";; DE JULHO DE tSili. 

Custas que se <levem contar aos Ao vogados c Solicitadores 
--·· nus invcnt:trio.,_ 

2." Secção.-Mini,;teriodos Negocias !la Justi!;a.-Rio 
d!• Janeiro em ;; de Julho de 1876. 

Illm. e Exm. Sr.- Em re~posta ao officio n. • tO~ de 
31 de Maio ultimo, sobre a consulta do Juiz de Direito da 
comarca t!e Santos,dedaro a V. Ex.. que aos Advogados 



c ~olidladores ronstiluidos p~ra :t-:,istirr,m aos inrt~n
larios SI' dt>vem conLlr, conforrtH' us actos praticados, as 
custas da parte :1.", titulo uniro, f'aps. 1." c 2. o do Hcgi
mcnto :tnncxo ao Drcrnlo n. o 57:J7 de 2 dr Setembro de 
18/í, irll:ttm!Jinclo ás partes intcrl'ssadas o rPspectivu 
paga mcn Lo. 

Dnus GL1ar1!C a V. Ex.-Diogo Velho Cavalcanti de Al
buquerque.- Sr. Presidente da ProYincia de S. Paulo. 

N. ~Rô.-FAZE:\TnA.-- Eu G DE HJr.Ho nE t871L 

lnl!rfPrr nm TP•~ursn ~nhrn rPslil.nil>1o dr dirPilos 1lr mais pagos 
)JOI' seis caixas ronlr111ln lJrii!J de linlio, sn!JIIIf'llitlas a dr•spa· 
clw na Alf:uHlt>g:t 1ln Hio de Janeiro. 

l\Iinistrrio dos Negocias d;.1 Fncnd:t.- Rio dn Janoiro 
em ô dr, Julho de ·J87ü. 

Tendo sido pn:scn'.r, :10 Tribunal do'fltr,sotn'o Nacional 
o recurso interposto por Andr1•w Stl'ellr, L\ C." da deci
são dessa Inspectoria de Hi dn Maio ultimo, t]Uü negou
lhes a restituição da quantia ~~~~ t:iU) 7)820 IJUC de mais 
pagaram por (j r,aixas vindas dn LiY1'rpool no vapor in
glez llipparchus, •J sultnwttiuas a despacho, pela nota 
n." :1305 de 26 de Novrmbro ultimo, como con t.rn<lo hrim 
de linho liso :Jlé 1.2 fios, sujeito~~ ta :o de 800r{~is por ki
lograrnma, reconhecendo-SI~ entretanto na conferencia 
da sahi'-la qun ~; das dil:t!< caixas rontinltam tecido.'> da 
mesma cspccic, poróm, ale H tios, sujeito á taxa de 400 
r<'is por kilo.~ramma; o rdcrirlo Tribunal, á vista do 
disposto no art. GOG do Hcgulamento de l!l ele Setembro 
de 18(i0, resolveu indeferir o rccur~o. 

U que communico a V. S. para seu conltecirncnlo c fins 
con ven icn Les. 

Deus Guarde a V S. -Bariio de Cotl'gipe.- Sr. Conse~ 
lhciro Inspcctor da 'Alfanuega do Hio de Janeiro. 

fi r'~ 
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N. 387.--FAZENJH.-E~t (j DE JllLJIO DE 1876. 

Inrlcferc ·um rceurso interposto lia rlecisào da Alfan.dcga do Rio 
rle Janeiro, sobre indPmniZ!lÇ<lo rlc rlarnno causatlo por agua 
da chuva em uns fardos rle canh:una~o . 

.Mini~;terio dos Neaoeios d:1 Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 6 de Julho de l87ü. 

Tenllo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacio
nal o recurso inlPrposto por Ilamann l.\: c.· da 
llccisão dcss:'l Inspcctoria de 2 de Fü\·erniro ultimo, que 
julgou improcedente a rcclam:Jção que fizeram, relati
va ao pagamento do tlamno r·ausado por agua da chuva 
a uns fardos de eanhamr~ço, que os recorrentes tinham 
no armazem n. 0 7 dessa Alfandega,vindos de Hamburgo 
no vapor allemão Argrntino, entrado em Junho do 
armo passado, o mesmo Tribunal resolveu indeferir o 
recurso, visto est1r a decisão de que se trata dentro da 
alçada dessa Inspectoria, P não sn ter dado nenhum dos 
casos previstos no art. 71H ~Lo do Hcgulamcnto lln HJ 
tle SBternbro de 1860. 

O que cornmunico a V. S. para seu conhecimento n 
fins convcnien te~. 

Deus Guarde a V. S.-narão ileCotegipe.-Sr. Conse
lheiro Inspcctor <la Alfandegado Hio de Janeiro. 

N. 388.- AGHICULTUIIA, C0!\11\IEHCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E~ {i DE JULHO DE 1871). 

o~ encarregados ria matricula tlcvPm !lccitar para os fins da aver
lJação as notas c eseripturas tlc alirnação de escravos, trans
missões e outras, ainda quando f)Stas não mencionem a 
província a que pertence o município em que os escraYos foram 
matriculados. 

N. lO.- 2. a Secção.- Dircctoria. da Agricultura.
Ministerio dos Negocias ela Agricultura, Commercio c 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro cm6 deJnlhodc :1876. 

Jllm. e Exm. Sr.--Allegando que os Escrivães e Ta
hP-Ili:irs, nas escripturas de alienação de escravos, trans
ruis~ão e outras lleixarn de mencionar a Província a 
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fílle pertence o município em que os mesmo:; esr,ravos 
foram matrieulatlos, consulta o Collector das rendas ge
raes de Nova-Frilmrgo si, para aYerliar a murlança de 
residcncia destes, dcYe continuar a receber quaesqucr 
notas ou cscripturas em que não !1aja :H{ttrlla dPcla
ração. 

Ao mesmo Collcctor cujo officio ar:ompanhou por c(tpi:t 
o I\ viso de 2!1 de l\laio ultimo, rogo :1 V. l~x. ~P di.,rnr 
tli:elarar iflll' dt•n: :~ct•itar, f':lllirJI':l omissas, as nolas e 
escripl.ur:t' a que :lllude, visto ser mmwr o itH'OilVI'
niPnte da averbação ineomplda ljtte o tia lotai aust•nria 
de averbarão. 

Outros i tlJ, commun i co a V. Ex. que nesta tla I a so! ici to 
do Minislcrio da Justiça a expPtlir:ão das rec:Oiurnenda
çõcs Ill't'rss:1rias para que os Escrivãr:s'e Talwlli:tes niln 
deixem de declarar nos instrumentos Lle que se trata a. 
província rl'omlc procedem os esr:ravos, ohscnando 
assim, em seu gr'llttiun sr,ntido, ~~disposição do ar!.. Mi 
do Hegulatnl'nlo tle t de DczemlJro de 1871, e minis
trando aos Collcctorc-; os elr-rni'ntos ncccssario:> para o 
desernpr:nho do scniço que pelo mt·smo Hegul:uncnlo 
files incumbe. 

Tleus Guarde a V. Ex:.- 'i ltomll:; .José r:o1>!.111l de Al
mrida.-A S. ll:·c o Sr. B:1rão rk Cotcgipc, .Mini~tro I! 
Sncrdario L!e K;tadil tio~~ Negtwios da Fazend:1. · 

N. :18!1.- AG!llCfrLTUIL\ , comllmC!O E OBHAS 
PlJRLIC.\S. -- E;1 11 nr-: JL'LIIil nE I8íll. 

!J,cclara rjUC us cneall:lrutmln,< prinr~i1ncs tia s~rrn. rlo Ting'ILi 
riPYPill ·""' a,;st•ntarln' êltl lnll!!," da •::;tra.tl:l tla Polida. 

N. 21.- 2.• Scrçào.-Dircctoria das Obras Pl!
blicas.-1\linistcrio dos Negocias ela Agricultura, Cnm
mercio c Ohras Publieas.- Ilio de Janeiro em (i de 
Julho de i8í6. 

Em resposta ao seu officio n. o 32~ d c 10 do rnez 
pr~ximo passado, dcelaro-lhc, para seu governo e 
a f1m de fazer constar ao re,pcctivo nmpr.eiteiro, f[UI'. 
os encanamentos principaes rla s~JT;J. tlo Tingitfl d<~vem 
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ser a-sr•nl:ulo" no longo da 0strada da Polici:-~, visto 
oiTcrcccr li'ITPno mais vantajoso do que o da estrada 
de ferro de D. Pedro ll; licant!o assim resolvida a 
opção de que trata a romlição 22.' do cont.racto Je 
2!1 ele Fevereiro do C:OI'I'!'lllo anno. 

Deus (;nartlc a Vm.-'1'/wnw:: .To.~t: Cod/io t!r~ Almeida. 
-Sr. lnspcctor nora! interino das OlJras Publieas. 

N. :mo. -l\IAIHN IIA. -A v1so n" 7 nE JUJ.IIo nE lR7fi. 

~lodiflcrt as disposiçurs tio AYiso tio i." tJ,, J\I:J.in de !Stil rplP. con
r,~<!lc o uso 1la far!l:J. 1lP oll\cial da armada aos comrnandanks 
dos vapores da companhia do Alllazonas. 

Minist(,)rio elos Ncgoeios da Marinha -Rio de Janeiro 
em 7 ele Julho de 1876. 

Illm. c Exm. Sr.-Foi presente a Sua Alteza a Prin
ccza Imperial ilcg-cnte, em Nome do Imperador, o of
Jido n." s:1, que o C1pilão do Porto dessa Provi11cia <li
rigiu-me r-'ltl l(i de FeHreiro ultimo, propondo a se
gn\nte duvida: 

Se, tendo p:1~sado á propriedade estrangeira a Com
panhia de navegar;5o !' commercio elo Amazonas. podem 
os Ofliciaes dos re:-;pertivos vapores u~ar da f1rda de Of
fir:ial da Armada, como pPrrnitte o Aviso do l. o de 1\laio 
de iSiii, c, :1o caso :illinuai.ivo, se, sendo clles cstrall
(!Ciros. têm direi lo ao dito favor. 
· · E a· mesma Augusta Senhora, Conformanrlo-se, por 
Sna Immediata Hesoluç5o ti e ;; do corrente, com o jJ:t
rcecr da Secção dl' flu<Tra e Marinha do Consl'lho de 
Estallo, cmittido em Consnlla do 17 tle l\larço ultimo, 
Houve po1· hem 1\landar dPrlarar: 

Lo Que, não obstante In passado a propriedail<: c~
trangeira a Companhia de navegação c commercio do. 
Amazonas, podem continuar a usar <la farda de Lo c'.:!." 
Tenentes 11a Arrn~da os Commandantes c Pilotos dos va
porrs da Jm:sma C:ornpanhia, que j:í estiverem no gozo 
do refcndo nnifornw, pnr terem-u'o requerido, ri<' ron
formidade com o Aviso do 1.0 de Maio de 18til; 

2. o Que não se (:onccda o uso -da mesma fÚ<la aos 
CornmandantP~ e Pilotos cstrangriros dos solwrditos va
JIOT"I'S; 
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::." Final1hcnte, t[lln st) considert) allt•rado o meneio
lL'tdo ,\vi'o du L. o de ~bio de lSiil, no scntiLlu tlt) ser 
faeullativa c não obriga to ria a t:OIH:e,são du uso da farda 
aos Com mandantes c Pilotos t!os vapores lias Companhias 
tlt) que a !li se trata, qua!lllo t:tcs funcrionarios sejam 
lirazileiros. 

O que,, V. Ex. eommunit:o para os tleritlos t•ffeiLos, 
e a fim oe fazer constar áquellc fullt:cionario. 

Deus Guarde a V. Ex:.-Lniz AntonioP1wciraFmnco. 
-Sr. Presidente da Provinda do Para. 

N. 3\H.-FAZE::-l"DA.-E~l 7 DI<: JULHO DE 187ü. 

fJ;í. provimento a um·i·ecurso interposto da dceis~o tb Alfantle
ga do JUo de Janeiro, sobre pagamento t!C direitos e111 doiH·o 
por difTcrença de quantidade cu: um dcspat:lw tle farinha 
de trigo. 

l\linisterio dos Negocias da Fazcmla.-1\io de J;~uutro 
em 7deJulho de 1876. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Tltesouro N<~eio
ual o reeurso interposto por Norton, J\It'.C\·aw & Youle da 
Llecisão dessa Inspectori,t de 1:2 dt~ Junlw prox:imo pa<i
sado, que os obrigou a paga r di rei tos em dobro pt~la d ill'e
rença de quantidade eucoulrada em l.'::lüü barricas com 
farinha de trigo vindas de llaltimore, no vapor iuglez 
Ncllie Martin c sul.Jmcttidas a despae!Je pela not:J n." 
l078.d e 30 de 1\la i o do eorrenle a nno; o mesmo Tribuna t : 

GonsitlDrando que houve engano de c:1lculo. reduzindo
w a kilogrammas, como se fosse cttt libras iug!ezas, o peso 
já existente em kilogrammas. 

Considerando que não houve fraude e apenas erro de 
''Cducção de pesos para menos do rtue devia ser: 

Hesolvcu por equidade mandar alliviar os recorrcn
,cslia multaquc lhes foi imposta. 

O que eornmunic:o a V. S. para seu c:onllccimen to e 
in,; convenientes. 

Jleus Guarde a V. S.-Baniode Cotegipc.-Sr. Conse
heiro lnspector da AlL.tudega do Hio de Jauciro. 



N. :J!l~.- FAZENDA.- E~t 8 UE JIJI.IIO DE J87G. 

Jnrlcfl'rc ·~'rrrnrso de Fox Gepp .\:C." da do~ds;[o d~ Alfandega, 
tluc classiticou como panno <tb~rlado com mest:la Llc algod;io 
a fazenda po1· elles suhmetlida a despal'!to t·onw !Jacta 1lr lá e 
algollãu. 

i\linislcrio uo.'l Ncgociosda Fazenda.-Hio LlcJaneiro 
em 8 Lle Julho tlc 187G. 

TenLlo sido presente ao Tribunal do Thc:r.ouro Nacio
JJal o rer.urso intPrposlo Jll•r Fox Gt'flP l\ C." da 
tlecisão dessa Ins)•t:r:loria de 13 de l\Iaio proximo pas
~ado, quo chtssificou como panno ahaetado r:om mc~c:la 
tle algouão, wjeilo :'t taxa do arl. Gí2 da Tarifa como 
abatimento do art. l~i, regra 2." das prr·liminares, a 
mercadoria constante da amostra junta, vinua dt~ Li
verpool no vapor in.u;lez Olbcrs, e sublllettida a despa
cho, pela nota n. 0 ()~IH de i daquclle mcz, como baeta 
de lü e de algodão, sujeita :'1 taxa do art. li07; o mesmo 
Tribunal resolveu indeferir o recurso, visto ter sitio 
llCm classilicada a mercadoria Lle fJUC se trata. 

O que communico a V. S. para seu conhecimento e 
Jin:> convenientes. 

Deus Gu<ll"lJc a V. S. -Bonio til' Cotcgipc.-Sr. Con
~clheiro In>'per,tor ua AlLmdega do Hio úe Janeiro. 

N. 3!J3.-AilHICULTU!lA, COMl\IEHCIO E OBHA~ 
PUBLlCAS.-E:\1 8 DE JUI.I!O DE 1871). 

Estabelece n'gras sobre a classifieação de cscraYos. 

N. 3.-2." SPcção.- Direetoria da A~ricnltura.-1\li
nisterio doc.; Negocio~ tia Agrir.ultura, Commercio e 
Obras Puhlicas.- Rio de Janeiro em8 de Julho de 187(i. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução ao ofTicio tle lO rk 
Ahriluttimo, peloqual submetteu V. Ex. á :1pprovflção 
deste l\1inisterio a resposta que ôcu á consulta do Juiz 
Municipal e de Orphãos do termo do Jardim, dessa pro
vincia, tleclaro a V. Ex. Jlara os devidos elfeitos: 

I. o_ Escravas Gaf'adas com homens livres devem 
sl:Or cla,s.ificadas na ordem de famílias, como hem (lecidin 
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V. Ex. e o explicaram o.q Avisos n. • 4 de 1\J de Setembro 
de ·1873, n.• :1.2 de 31 de Maio, n." 33 de 23 de.Tuuhoe 
n." 36 de :1.7 de Julho, todos de 1875, preferidas as que, 
por si ou por ou trem, contribu'irem para a sua libertação 
com alguma quota, e as mais morigeradas, a juizo dos 
senhores, decidindo a sorte em igu~ lrla<lli rln condi Gões. 

Estas duas ultimas circumst:mcias, poróm, sú inlluern 
para determinar a prelação entre csr:ravos comprcllen
didos na mesma orrlem c indicação, rlc• maneira que nem 
inrlivilluos possam em qualquer caso preferir a famílias, 
nem estas preferirem-se entre si, passand.o tle um~t 
indicação para outra. 

Aos conjugcs csc:ra,·os de di1Tcrentes senhores, por 
exemplo, em caso algum podem preferir os que se lhes 
seguem na ordem de famílias, ainda quando de nenhum 
modo contribuam aqnnll11s para sua libcrrlarle e estes o 
façam eom qualquer quota. 

2. "-A classilicar;:lo que compete a e~cravos casados 
com pessoas livres é a do§ L", n." 1, do art. 27 do Regu
lamento n. o 5i3fi de 13 de Novembro de 1872, preferindo 
elles, como jit foi explicado por A viso n. • 3G de 17 de 
Julho de 1875, ainda uwsmo aos conjugns escravos de 
dilferentes senhores, visto como, cabendo prefcrencia 
em cad"-' uma das differcntes categorias de famílias ás 
que por si ou por outrem concorrerem com alguma quota 
para a lihrrlladn, por assim tornar-se mais facil a consti
tuição de famílias livres, a que é formada por conjugcs 
de condição desigu~l, está 110 caso de ser anteposta á de 
conjugcs escraYos, por ser menos custosa a libertação 
de um do que a de dous iurlividuos. 

:L•-A doutrina exposta é tanto appliravel aos con
jugns de condição desigual que tcnl1am filhos me11ores de 
oi to annos, r.:omo áquelles IJUC os niio tenham dessa idade 
ou rle outra, porquanto o que constitue a família não é 
a desc:endencia, mas o casamento, 1', expn~ssadamentr~ 
estabelecidas como são as preferencias fundarlns no facto 
da cxistencia de filhos, não ha invocai-o, contra e além 
~las palavras c manifesta intenção do Regulamento, para 
111verter ou de qualquer morlo alterar a gradação que 
este derivou de f:1eto e considerações alhc~s d:Hjnelle. 
~-·-A disposição do art. '~7dollegulan1'entou."5135 

tlc :t:J de Nonmbro de 1872, paragrapho unieo, por 
virtude da qual os escravos mudados da munieipio não 
perdem, alô a immediata classificação naquelle para 
qua são transferidos, o numero de ordem que no de sua 
antiga resirlencia hajam mcrecirlo para a libertação, em 
nada sn oppi'ir' :t lf111' r•,;:.:p nrJliH'rn 1k orcll'lll pnssa ser 



alterado, toths as vrzt~s l[lle pelos meio,; legat's forem 
aprcsentad;ls e aceitas quarsquer reclamações solm~ a 
ordem da preferencia, de conformidade com o art. :l~ 
do Hegulamento que as permitl1~. 

B. 0-1Jem dicidiu V. Ex. que, em Yistadoart. \lO 
~L o do Regulamento n. o fH35 de 13 de Novembro de 
1872, combinado com o A viso de 18 de F e\ e rei r o u lt.imo, 
sendo iusu!Hciente a quota dislribuilla a um município 
para a libertaç1ío de uma família classificada em primeiro 
lugar na ordem das prefercncias, devem ser liiJertados 
tantos membros da mesma família IJUantos o possam ser 
dentro da5 forças da quota, devendo os demais ser liber· 
tados com preferencia a quacsqucr outras famílias na 
imrnecliata applicação do fundiJ de eman1:ipação. 

Em tal ltypothese ueve a libertação começar pelos 
pais, segundo a regra I'Sbbr~lccida pdo Aviso expedido 
em 12 dn Novembro de 187;i :'1 PresiLlencia da Província 
úo lUo Grande do Norto. 

Assim, iicanuo em parte approvatla a urci~ão dessa 
PresidelH·ia, c~be ninda declarar qnc, rlcprcllendendo-sP 
da consulta do Juiz l\Innicipal •~ tl1· Orphilos do termo do 
Jardim, bem como da resposta de V. Ex. n:1o haver sido 
feita de accÕl'ilo cum as prescripções do llegulamcnto 
n. o !'H3J Lle 13 de No vem h r o d P i872 a c lassificacão do 
que se trata, não comp1~tc úrtut'lle Jui'l reformai-a 'sen:í,, 
mediante reclamação dos iutercssaLlos, c na fónna dll.'; 
arts. 34 e :m do ltcgulamenlo, cumprindo-lhe ape11:1~, 
caso esteja concluída a r:Iassili1:ação, declar:1r liberto-; os 
escravos que, pda orderll de prcfer·l'lll'ia r'stabe!ccida, 
pos:;am ser atrorria1lus. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thoma:: Jose' Coclltu de_ tlmcida. 
-Sr. Presidente da Provin~.·ia do Cearú. 

N. :m1.-.1u~·n~;A.-E1r tl u~-: JULIIo DE ttm;. 

Casos CIIJ que CUIIIP''ll~ ao Pn·silli:Hlc da Hcla~ao 1\UIIJCar 

~;ul•~lilnlu do Si'f'l'f'lario. 

2." Secção.--1\Iinisterio L! os Negocias da .Jusli1::1.-Rio 
<k Janeiro em 8 ele Julho de 187(i. 

l!lm. e Exm. Sr.- lkdaro a V. Ex., vara fazer 
-:un"hl' ao Presidente th l{p[;,(;:\o d11 l\ecifr·, em rPsp0slé\ 
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1111 seu ofliciu 11. • t::H d1~ li do 1111'7. findo, tflli! coiil[ll'le :10 

Hli'SUIO l'residenlc nomear sul,stilulo iHlt'I'JIH• do Secre· 
tario, quanJ,, este falwr, ou ror Jlllpt~dido !J"r lllenos 1le 
1:; dias, nos Lermos do art. '::!:i, combinado eom o art. 1'~, 
~:L" do Decreto n." :)LilH de::! dt~ :\l:liu dt• IH7\. 

Di\US Gnarde a V. Ex.-JJioqo Velho CavnlcantirleAl
lmquerque.-Sr. Prc~idenle da Proviuci:~ de l'cmamhuco. 

N. 3Uti.-DIPEHIO.-E~l to DE J(jLJIO DE iH/li. 

Sohrc a puiJiieaç:to tJ,~ !i><tas c lei lorac-;, 

L" llirer:toria.-Mírlisterio dos Ne.u·o,.ios do llllJH'!'Ío. 
-Hio de Janeiro em 10 de .Julho de itil!i. 

Illm. e Exm. Sr.-l~lll resposL:1 ao ollit'io de V. Ex. 
do 2 llo corrente mez declaro: 

1." Que, como exprt~ssamL·nte determina n arl. 31- d:1s 
Instrucr:ões annexas ao Dt:cn·w n." ti0!17 dt• 12 dr: .laHeiru 
u!Limo, "nos municípios onde houver imprl'nsa não póde 
ser dispensada a publicação por este meio das listas de 
rpw trata o mesmo art. ~l~. 

2." Qur, na conformidade da disposit;ão do arl. Hi~· das 
mesmas Instrucçõcs, a Llespcza com a rdrrida JHtiJlicaçãu 
deve ser feita por conta do (}uvcrno g·er:!l, ~i a Calllara 
respectiva carecer de rncursos para ess1' 1in1. 

V cus Guarde a V. Ex. -José Bento da Cunha c Fi· 
gueircdo.- Sr. Presidente da Província dcl\Iiuas Geraes. 

N. :J!Hi.- At;HICULTUHA, COMJ\IEHClO E OBllAS 
l'UBICAS.- E.11 10 DE JULHO DE ltl/Ü. 

Dc>igna ;I povoa~;1o dos Trcs Corar;ü"s do Hiu Verde para J>oJtlu 
lcrwinal da c' lrad:t de Jurro. 

N. ::?H.-- 1." Seccão.- Direetoria d:ts Obra;; l'ulJiiea>;. 
- J\Iinislerio dos Negocias da Agricultura, CnmHJcrcio 
r' Obras Publicas.- Hio de J:meiro em 10 de Jullio de 
1 H7 li. 

Em solução ao quo V. S. solicita em seu o!licio de 4 
lo corrente, declaro-lllc, que Jica Jlrurisoriautcnte ck · 

!Ji':t:JSÚ!l~ JJK f87ti. (j::J 
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signa.da a povoação tlos « Tres Coraçõe~ tlo Hio Verde • 
para ponto terminal d:1 cstr<Jda de ferro de que é V. S. 
conr.essionario, emquanto pela apresentação dos estudos 
definitivos, não se provar a insufficiencía do capital 
garantido para levar a mesma cslra•la a qualquer outro 
ponto além daquella povoação. 

Deus Guarde a V. S.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Dr.José Vieira Couto ue Magalhães. 

N. :197.-FAZENDA.-E,l 10 DE JULHO DE 1H71L 

Os 2. 08 Conferentes Jlúo l<~lll dirrilo ao Yencimcnto do lug-ar 
vago de L" Confrren!P, vislo srrem iguae:; as altribui<;ües 
de arnhos esses lugares, qn<', rorJstiturlll uma só classe. 

l\1inistr,río dos Negocins da Fazc·n•la.-Rio de Janeiro 
I'IH fO rle .Julho d1• 1H71i. 

O Barão de Cote~ip1', Presidente interino do Trii1Unal 
tlo Thesouro Nat'ioual, communiea ao Sr. Inspcdur da 
Tlwsouraria de Fazenda da Província do Parau/1, qnc 
foi indeferido o requerimcuto l'nYiado com o St'U oJlkio 
n." 10 de 9 de :Março ultimo, em que o '::!," Conferente 
da Alf;mdega de Paranaguá, Cyrcno Jo~ó Pereira, pndiu 
para lhe ser abonacb a porrentagmn do lugar dC' i." Con
ferente, que está vago e rujo •·xcrr:icíÇJ aiiC'ga o suppli
cante accumnL1r; visto IJlll~ nenhum direito tem ;í 
percepção da nv~nrionad:1 porc••ntagcm, porrruanto as 
attribuições dos L"' e 2.'' Confen'Utl's são as mesmas c 
constituem cl irs uma sú classe, na fórma do <~rt. i 'i 'i! 
do Decreto de 19 de Selcmbro de 18GO. 

B<ll'do dt! Colegip•·. 

- r", r·'' 
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N. 3!J8.-FAZENDA.-E.It H or,; JULHo nE f.87ti. 

Nega provimento ao/recurso de Eduardo Asllworth & C." inter
posto da dPcis:1o d,:t AlfantlPga do lHo de Janriro. rJne elas
silicou como , panno a !Jactado Jc lã e algodito' a nJerr·adoria 
IJltr! suhmctteram a llcspac,lJo como • haeUto de 1ft c alg<Hiào. •· 

l\linisterio dos Ncgorios Lia Fazenda.- Hio rle Janeiro 
em 11 de Julho de 1H71i. 

Communico a V. S., para os Iins convenientes, qtw 
roi imlefcrido pelo Tribunal do Thcsouro N:~cional o 
recurso interposto por Eduardo Ashworth l\: C." da de
cisão dessa lnspcctoria tli: i!J de 1\laio ultimo, qut: clas
sificou como panno abadat!o dt: lã e algodão sujPilu :'1 

tna do art. ()~2 da Tarifa, a mcrGadori:~ constante da 
amostra junta, vinda de Livcrpool no vapor inglez 
Gassendi c submcttida a d1:spacho, wla nota n. '' t!mi 
dt: !'i dar{lwlle lllCZ, t:omo haPUio tlt: lã e algorl:!o, Slljcito 
á laxa do art. 007 da referida Tarifa; visLo ter sido 
bem classilicada a merL:adriria c al'l1ar-sc a importanri:1 
dos direitos, que foram pagos pelos rccorrcutes, dcnlro 
da alçada dessa InspPctoria. 

DI'US nu:mln :1 v. S.- l:ltl'ltO dcCotl'.r;ipr.-Sr. Con
selheiro Inspcetor da Alfaw!t:ga do Hiu de Jaudro. 

N. 3\m.-FAZENDA.-EM 11 DE JI!LIIO m~ 1871;. 

Sohrc os veneimcnf.os quP eompctem a um Thl'soureiro prP~o 
administrativarncnlc, r depois pronuilr.iado pÓr crirnc de 
rrspomabilicladc. 

1\linisterio dos Neg-ocios da Fawmla .- Hio dP J:1111'iro 
rm l1 de Julho de .Úl7fi. 

O Barão de Coteg·ipc, Presidente interino uo Tt:JJ.mn.al __ 
do Thesouro Nadonal, tendo prcsentt: o rc:querími~Trr,q; , , ~~ ... 
transmittido á Directoria Geral da Cnntáli\Nd~\k \\pe~l:i' h'fl[ 9 .. 
Sr. 'lnspcctor da Thesouraria uc F;;f:l'lld~il1 ProYincia '· y' 

I' '. '\, .. ~/ 
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do Parú com o ,;nu oflkio n." W de :; dn jl:ti!J ultimo, 
1'111 <JlW o nx-Tltesoureiro da mesma Hcparli<;ão, Hilario 
IIonorato da Cunha l\lrninéa l'i'damou contra a decisão 
peiJ qual a dita Thesouraria negara-lhe u alJOno integral 
do respectivo onlena1lo, corn·sponilenle ao tempo de
corrido de 27 de Fevereiro a :U cl1~ Abril de i87ti, 
qu:m1lo estev1~ suspenso, por ter sido prl'su administra
livallli~nto, de r;onformidadc com o Deercto n. o (i;jj de 
~~de Dezembro de 181J,9, e ilrstle ~~de Al1ril, em que foi 
pronunciado por crime di~ l'i'Sponsabilidadc, até 12 de 
Agosto daquelle anuo, da la anterior á da sua demissão; 
dcdara ao referido Sr. lnspcctor que rcp;ubrmcn.tr; 
decidiu que nenhum direito li'lll u rcclam:mle ao ven
cimento relativo :10 periodo da suspens:Io ~drninisln
tiva, por estar isso de acl"(lrrlu com :1 1. a parte do 
art. :11 do Decreto n. o fd:i~l di) li de Ahril d1~ lS()i:l, I(UC 
trata de« prisão por qu:illfllel' motivo, ou cumprimento 
lk pena que obste ao dcsemtHmllO d:1s l'uncr;ões lio cm
}Jrego. » Quanto, poróm, ao tl)!llpo rlt)cunido da data 
ua pronuncia até á da dellliss;lo, l'lllllfli'Li~ ao n·damaute 
metade do ordenado, nos ten11os pri' vi~tos H a pri l!leira 
l1ypol.hesc das cxccpções do art. :1::! do ritado Oecreto. 

Harúo de Coteyipe. 

N. ~00.-FAZENIH.-E~t 1~ llE JliLIW DE lHiG. 

Só dovcm ser rr,vislas as contas que forem considerada€ impor
taHlr•s. 

Ministcrio dos Nc.gncios 1la Fazcnd~ .-Rio de Janeiro 
em 1.2 de Julho de l87G. 

O B;!rão de Cotegipr, Pr1'sidcnte inter·ino tio Tribunal 
do Thesour0 Nacional, communica ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da l'ro\·iucia das AlagOas, 1~ne, 
por conta da verba • Exerdnos lindos» lle 18n.i-1tl7U, 
foi concellido o credito de :1::i!:J2,)H:J() para occorrer ao pa
gamento das dividas consl<JI11Ps das relaç.ões que acom
panharam o seu ollicio n. o 40 ele :!de Junho lindo. Por 
esta occasião recommenda ;10 referido Sr. lnspeclor IJUe 
$;11:a i;es,ar 3 rerisãu ela~ ,·unta~ i}Ue ll<io furem cow;ide-
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ratbs importante;;, na fúrma do art. :1.o da Deci,ão de 17 
de DeznntlJro de f87:J, assim como a pratica rlc se reuni
rem para o respectivo pagamento, como agora aconteceu, 
muitos LraiJ;iliJos feitos fóra das horas do expediente, 
devendo nos pedidos, qtlf' fiur, <In creditos p;1ra tacs 
df'SJH'Zas, mcrH·ion:tr ;ts datas <la <listrihuit.:ão c apresen
tação dt~ rada uma d:Js t·ontas, c o resultado t'IH'OIItrado. 

Ba.ri'io de Cotl'gipr. 

N. ~OI. --JUSTIÇA.- E~1 12 DI' JIJLIIO Drc Hl71i. 

Emolllmcntos tlo Jnir. de Par.; t~ompett~nr:ia do rnsp<'divo Fscri. 
v:lo para fazer eilat.:ücs; c salario tJUC ll!c t·alw por tat·s aelus. 

2." Seccão.-Ministerio tios NeQocios ua Justira.-Rio 
rlc JaneirÓ em 12 de Julho Je 187U. · 

111m. e Exm. Sr.- Sobre consult:1 tio :l.o .Juiz de Paz 
do rlistrietorle Mundahú, tlcr:idiu V. Ex.: 

t. o Que nenhuma tluvitla offcn~c"m os :1rts. Lo n ':!." 
do Be,a:imcnto de Custas, quanto aos emolumentos tla
quelle .Juiz; 

2. o Que as :ttlribuições do omr:io rle Escrivão tle Paz 
alJran.Q"etn as citações pessoacs ou por carta; 

:L" Que, além do salario marcado pelo art. 108 n. o 3 
do citado Hegirnento, cabem ao mesmo Escrivão, JWias 
citat:ues rei tas na cidade ou vi !la~ ou fúra, mas dentro Ja 
lcgua, os emolumentos designados no art. i2i para os 
actos praticados fúra do cartorio, sal\'os os casos exccp
tuados ; 

'L" Finalmente, que, não s10 arh:trHlo a t:itaçJo com
prehendida no art. !22, niTo competem ao referido Es
crivão, quando a fizer fóra da legua, outros emolumentos, 
que não sejam os dos arts. 108 e 121. 

O Governo Imperial approv:J estns soluçucs, constantes 
do oficio de V. Ex. de 9 elo mez findo, sob n. o u:L 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalmnti de Al
buquerque.- Sr. Presidente ela Pro v iw ia d u C1·:t ri•. 



N. Mll.- FAZENDA.-- Ell t:lnE Jl'Lilo nE JRíti. 

lnrlefcre nrn íi·ecurso da decis:lo d:1 Alfandega do flio de .JanPiro, 
· sohrc classiflca•;:tO dr bol(JPS. 

Ministerio dos Negocias ria Fawnda.- Rio de .Janeiro 
em i:l de Julhó de 187fi. 

Tendo sido presrnte ao Tribunal do Thrsouro Na
r,ional o rl'Clll"'\0 interposto lJIII' Stoltz, Hotlt ,\: c. a da 
deeif'ão dessa lnspedoria iln :!H dr~ FPvcn·iro ultimo, que 
classilicou corno botões de madn:prrola e pP:'!tislit•quP, 
para pagarem as t:1xas de '• 1~000 c ::!,,rifJO por k Iln
gt·amma, as mercadorias enn~lantes das amostras, rpw 
devolvo, vilvlas do Havn· Otl vapor inglt•z. Rosse P 

submcttitlas a despacho, prla nota n.'' :J300 dt• 10 dt- Fe
vereiro ultimo, corno IJotücs de os<o sujt•itos á taxa de 
'tOO réis por kilogr:nnma; n mesmo Trihnn~l resolveu 
indeferir o recurso, visto estar a importancia dos tli
rPitos, que foram pagos pelos ret·nrrcntcs, dl'ntro da 
alçada dessa Inspr,ctori:J, e nãr• SP ter dado nenhum dos 
ca,os previstos no art. 7W!, §i. o do Ht~gnlamento Ul! HJ 
de Setembro de 1860. 

O que cornmunico a \'.S. par:t ,;t•u conhecimento r 
devidos effcitos. 

Deus Guanle a V. S.- /Jm·ao de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspector da Alfant!Pga do Hio dn Janeiro. 

N. ,~m.- FAZENDA.- E~1 t:l DL·: JULHo nE 1H7íi. 

()premio de que tratam a Lei n. o 2:lí8 de 21i ele Agosto de !873, 
art. H, § 5. 0 , n. 0 2, e o Regulamento n.o 5585 de H de Abril 
de l8H, art. 8. 0 , ~>,devido, não pelo destino do navio, mas pela 
capacidade dellc. 

Ministerio dos Negocios da Fnzencla .-lUo de .Janeiro 
em 13 de Julho de 1876. 

Tendo a «Companhia Ferry » requerido ao Govr,rno 
Imperial o premio de que tratam a Lei n. o 2348 de 2;; 
de Agosto de 1873, art. H, § õ. o, n. o 2, e o Rcgulamen to 
n. o tiõ85 clt> H lle Abril de 1874, art. R. o, por haver 
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construido no porto de S . .João da Barra, Província do 
Rio de Janeiro, a barca a vapor di•nominada Quarta, 
destinada ao trafego da l.Jahia desta rapital: Sua Alteza 
a Princeza Impcrbl Hegente, em Nome do Imperador, 
Conformanrlo-se com o parecer emittido a tal respeito 
pela Secção de Fazenda do Conselho de Estado, Houve 
por bem Decidir, por Imme:Jiata Resolução de 5 do cor
reu te mez, que a di ta Companhia tem incon testavel 
direito ao mencionado premio; visto ser este devido, 
não pelo destino do navio, mas pela s11a capacidade, 
tendo-o a lei offerecido não clirectamente á navegação 
nacional, mas á sua industria de construcção naval, hase 
c~sencial áquella. · · · 

Queira, pois, V~ S., em observancia da meneionada 
Resolução de Consulta, mandar fazer o calr:ulo do premio 
ú razão de r;onooo por tonelada, nos termo., do supra
eitadoart.8."doRegulamenton.0tm8:;, a fim de ser 
pago pelo credito competente: nada obstando a falta da 
c ar ta de registro h o presente caso, porque, não sendo 
registradas no Tribunal do Commercio as barcas que se 
empregam no trafego deste porto, bastam, para preen
chimento dos requisitos legaes, as certidõc~, exhibidas 
pela referida Companhia, da 1\lesa de Rendas c da Camara 
Municipal de S. João da Barra. 

Deus Guarde a V. S.-RanJo de Cotl'gipe.-Sr. Con
.-;ellteiro Direetor G~nl da Contabilidade. 

N. f!O'L-FAZENDA.-EM :1:1 DE JULHO DE 1876. 

IJá provimento a um ,fecurso sobr8 elassificação ele tecido suh
rnettido a despacho na ,Alfandrga do Hiu de .lau•Jiro como 
• panninho de algodão corado com mescla de seda. • 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em !3 de Julho de !876. 

Tendo s-ido presente ao Tribunal do Thcsouro Na
cional o recurso interposto por Lutz & C. • da decisão 
d~ssa Inspectoria •le 5 de Novembro de !87~, que mandou 
despachar ad valorem as mercadorias, constantes das trcs 
amostras juntas, vindas de Hamburgo no vapor allemão 
Valparaiso, e submettillas a despacho pela nota n. o 616~ 
de 13 de Outubro do dito anno como panninhos de 



r, I fi 

algo<lão rora<lo COlll llle~rl:l d<' ~~~da, SllJt'Jio·; :1 1:1\:t do 
art. fi~t da Tarifa, mult~ntlo-os ainrla <'lll direitos tlo
brarlos JH' I :t di ITnrença de qual idade da amostra n." :3, o 
mesmo Trihun:d: 

Considerando que o tceido em questão ac·lia-sc tarifarlo 
no art. ~iHO, n que hem :1pplicada foi n classificação dn 
panninho la nado de li~Ll':ls com lllf'scla rlc st\.ht, qu1• lhe 
foi dada pelo Conferente do dl'spacho, porque evidente~ 
mente estú <:omprchendido na regra 1." do art. 15 rios 
tecidos mixtos; 

Consitlcrando que, ainda qua!ll!o prcvalt)ccsse a rias~ 
silicac:ão do Colll<:n•ntn da sahitla, não podia a merca
doria St'l" dcsp:1rhad:t por fartura, sem qun precedessn o 
processo rir :t>semt•lh:tr;ão, por não srr t•ssa mercadoria 
ta rifada arl valorem; . 

Resolveu dar provimento :10 recurso, c m:lmbr 
suLsistir a cla~,.;iflcação dada pelo Confcn:nle dodesparlio, 
l"()Slituindn-sc aos n·r·c·orrentcs o que de mais pagaram, 
deduzida a multa quo Jlws scrit imposta pela inobser
vancia da disposir.;ão rio art. tJí~.i, ~ 2. 0 dO llegulamrnlo 
rlc l!l tlt~ Sel<·lliiJro tlc lHtiO. c nas tres addicõcs da nota 
segundo o disposto no ar!. :18 do Decreto ·n." !1~10 tk 
20 de Abril de iH70 in finri. 

O que communiro a V. S. p:1ra st)\1 r·onhccimento n 
dt•vidos cJicil.os. 

Deus Gnanle a V. S.- Banlo de Cotegipc.-Sr. Con
sl'!hciro Insprctor ela Alfanclega do Bin de hnPiro. 

N. líO:.i.-AGIUCULTUHA, CO~Il\lEllCIO E OBRAS 
PFBUCAS.-E)! :t:t llE JULHO DE 187G. 

Mantla int.imnr a Companhia City Irnprovcrnents Jmra proce
der ás ohras ncccssarias ao rebaixamento tlo cano d0 esgoto 
existente ao longo do r:au:ll tlu 1\Ianguc. 

N. 23 -2." Secção.- Dircctoria tias Obras Pu
blicas.- Minislcrio dos Negocias da Agricnltura, Corn
mercio e Obras PniJiicas.- Hio de Janeiro em 1:1 tlc 
Julho de 187G. 

Cumpre que V. S. intime a Comp:mhia City lm
provcmrnts para procrdl'r, •'olll t!r•~eneia, fts ohr:1s 
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nccessarias a fim de rclnixar até :10 nivd <la rua 
do Visconde de Itaúna o cano tle 011goto existente 
ao longo do canal •l•· l\Iangue, c de prolongar até 
ao mar a galeria de cs.!.!oto., ljllC despeja no mesmo 
canal, visto assim o exigirt:m a conservação deste 
c a salubridade publica, (:onformn os pareeerrs juntos 
por cópia; devendo ser previamente submeltido á 
approvação deste l\linistcrio o plano das referidas 
ohras, c correndo as respectivas despezas por conta 
da Companhb, e.r-vi da ultima partn da condição 12. • 
do contracto approvado pelo Decreto n." i!l2!J de 20 
de Abril de iHfi7, ;í. qual fir.:ou subonlin:Hlo o cou
scntimcn Lo ou Largado pelo Decreto n. • :~:mt 1le ::o 
de Novembro de 18ü4. 

A' referida Companhia tran'lnittirá V. S. cópias dos 
1·i ta dos parecere.-;. 

fleus Guank a V. S.- T!wwtz José Cnel!w rle Al
íJWidtt.- Sr. Engenllciro Fiscal junto á Companhia 
Cily llnprovem•·nt.~ 

N. 'IO(i. -- AljiUCULTlHL\, COMl\IEHGlO E OHHAS 
Pl;BLICAS.- K11 t:l llE .JULHO DE 187fi. 

liCY<~lll o., parochos, Il:lo ollslanln a <)XPeu•;:to do registro civil, 
continuara fazer os asscnlanwulos de que trata u art. 8. o§ õ.o 
da Lei JI." 2040 de 28 de Scl<'mbro de !871. 

~. 9. -2. • See•;ào.- IJirelloria da Agricultura.-
1\linisterio dos Negocias da Agricultura, Commcrcio c 
Obras Publicas.- Hio de Janeiro em i3 do Julho de 
1876. 

Illm. c Exm. Sr.--Aoollicio dei:ldo mm;llndo, 
com o •Jualme remctteu por rópia o (JUC em data de 2 
do referido mez dirigiu a V. Ex. o vigario da frcguezia 
de S . .Matheus, respondo declarando r]Ue os assentos de 
que tratao art. 8."~5. 0 da L11i ll. 0 :!0í0dc28de Se
tmnbro de 1871 drvem continuar a cargo dos parochos 
não obstante a execução do r~gistro civil, cujo regula
mento nada estatuiu em relação ao assentamento espe
cial dos filhos livres de mulher escrava, o qual estabe-

DF:CISO~>s DE 1876. ii3 



lccnn a ~·il:Jd:l Lei de~~~ d<· ~dt'llll>rn, :ti'ITI'SI'rn,Jr, ljll<: 

0 
Heg-ulllllt'lllo rderido, ap[ll':Jvado pelo Dc•nc·lo 

11 ." tiôüí de 2J de Abril de 1~71, depende da approva1:Ju 
da AsscmiJléa GcrJl na parte relativa as prnalidadt•s n 
c•ffeitos do registro como expressamente dispõe: o art. 2." 
da Lei 11. o 1825 de!) cle Setembro de~ :lH70. 

Deus Guarde a V. Ex.- Tho11111:: .Tost! Coelho de Al
meidtl.- Sr. PrPsiclcntr da Provinria do Espiri lo Santo. 

N. 1t07.-DIPEHHI.-E'1 1': DI: ;!1.110 JJl: l~.;li. 

~ohre o 1lin'ito de votar <lll« <:id:ui:-L"' qn:tlili<·:td"" ,.,,I ;;r:'t•> d<· 
l!'i'\!l'"(l. 

l." Din~l'ioria.- Ministc•riodo~ \t·~ti<'ÍtiS do llll[H'!'io. 
- l\io dt• .LIIIt'ÍI'II 1'111 l'r dt• .l11lli" d1• lS71i. 

Cir:·ular.-llluJ. c• E\m. Sr.- Tt•ndo ouvitltl a Sc·rc·;t" 
elos NegociiJs do lnqwrio do Cousdl111 dt• Esl.ad11 .'olil't: as 
~~~gnintes quc·stões: 

1. a Se~ ú vista da disposic;âo dtl arl. 1." ~ 18 .!o lkcTI'lo 
n." 2(i7?) de 20 de~ Outubro tlt· IH7ri, nas l'!t·il:i)es a IJIII' st• 
tem de proceder no cm'l't~nte :11111<>. dt:\1'1'~" ~er a·lrnil
tidos a votar, :1té à conclusão <Lt lt'l'<TÍ!'.J rlia11Jada tiS 
1:idadãos que, 11~0 f•Sl:IJ\tln iwluidus nas li:,tas g·n:II'S 
ck qualillcação, exhihirc·m c.Tiid:\IJ :tlltlll'lll ira ti c· prnvi
nwnto de re1:urso, em virlltdt~ d11 ljiLil lt'nltam ~ido 
qualilic:a<los por clecisão tios Jttizt's ck llirl'itu, l'llllHira 
não tenh:1 decorrido entre a11:ila tlt•sla c• o dia cl:i c•lc·ic~u 
o interv:illo de tres lllt:Zl'S a que~~~ rl'ferl' u :1rl. 2." § :,í. 
li. o 1 do llli'\11'ÍO!latlo Ut•cTelo, (' 11:'' arts. w:; ~ 1. o 11." I 
r, 107 § ~-"das lnstrul·c.:õc·s n•c;u!:llllt'llt::rc·s :tllllt'X:ts au 
lh'crl'lo n." (i0H7 dt~ 1:2 de J:llll'iro de IH71i; 

'i." Se, por outro (a,lo não tic·n•r:lo s!'r ad1niltidos a 
votar os cidadãos contra (jlWlll se~ provar., exhiliindo-se 
certidão autlwntica, lere111 sitio t•:xrluidos das n·spPrli v as 
listas por tlecisão dos Juizes til' Dir1~ilo, 1:m virtude: til' 
rc·curso, emiJora não haja di't'OITido n inl.t:rvallo de~ t.rrs 
mezt•saque screfert~ o~:;." do art. 107 das cil:idas 
I ns trnrçõt~s. 
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t·: ~11·1 .\llr•z:1 a Priilt'f'Z:I Tmpl'ri:ll Re~r·nl.r•, em Nonw 
"'J l:nJir'l';l lor, Trmdo-sn r:,lllf'orrn:~.do por Sua Immt'diata 
Hr·soliu,·:!o de J2 du r·orrenlr• lllf'Z r·or11 'I p:ll'l't'f'r da dita 
Sn,:ç:Io, n::trado t~lll Cons•l!! 1 d;• :·n ,,,, "ll':é lin,lo, Houvn 
i'" I' l:n:n D1'i'/ar:1r: 

-1." l)u:• devem sr.'l' adnJillidos a YoL1r ILI" :I~.'C'liJlrk:~s 
(J1roc1Ji:H'S, :1tó ;\ ('Onl'/ns:lo da ll'rr·cira ('li:IJllada, os t'ida
d:ti)S lfl!ll <'\li i h irem rcrtid;lo :!l!tiJen ti r· a r h pro v i lllt'll tn 
dc1 rr•r·ursrJ l'lll virtude do t[U:d lr'Hh:un sid,) qn:llilir::Hlos 
por dr•:·is!ri :los .Juizl';; dt• llir.•it•l, .St'!ll qun rnr:1 1:11 
:ulm i.'-'.~;11) sr' t'\ija lapso rlt• I!'IIIJiil: 

~l." lliJr• n;lo dt•vent srr :HIIIliltidos a UJI:i!' 11s ,·id.id;}rJs 
r·r:llli''l ;Jill'lll .c:l' pronr, exhihilldo-.st~ cr•rti·i:}•l anllit·n
lir·:l. ''"''''11 ;;ido, nm virl.l!lli' di• l'ii:'Ul'S'l, tdimin::dos !1:1 
ljil:ilili··:u;iio por dt•r·ic;:io d11.c: .liiÍZi'' di' Diri'ilo. 

() iflW i'lllllillllllÍr'll :1 V. 1·:\. [lil':l ''''lt I'!Jiliii'('Íiiló'lllo 
,. •/:>riria ''Xe,·u~·:lo. 

fl,·us Gn·1rdr~ a V. Ex .-.Tose! Jl,•nfo rlrt Cunftrt e Fi· 
(JllPirtr!o.-~r. PrPsideHie d:t l'rovinr·ia dt• ..•. 

li"('/.irl ''"'''"f/,",(' '"'" iriiPrprcLrd" ":rrl. :;. <111-: ''·l.1lrrl'i' da 
S·H',ir

1
d,1dr\ PIH'Ill~'llí?;J d•' !~r'Jlr'/;('PJWi:t. 

9 
·' Dir,•:'lill'i:r.-.'tlini-;li'T'Ío dos Nr~c:oeio-; do Impcrio. 

-Hio dr· J:tn:•ir11 l'lll J í de .lrtllill de r:;:·ll. 

lllíll. 11 E\nl. Sr.-Sua ,\ltez:i :1 Prinr~cza Jmpr'l'i~l 
i[,•_o;clll•·. 1'111 Nonu: do Irnpnrador, :'t rista do fJlW ri'pn:
Si'llillll o !Jr. Francisr:o B.·nt.o "\lc\:Jirrlre de Fi-:nl'iredo 
~Llg:llli:lt•.', membro da .Socictbde Portngucza ti(; BcJteti
Ci'rtri:J, llolt\·e por hem jl:JnrLu· dr•:;l:n·ar /t lll'''JJLI ~o
ricdade: 

L" l)nn a rPspeclivD JJirectori:t não inlt•rprr•lou liC!ll 
o p,•w;amcnlo gl'nnino do art. rj_"do:~ estatutos npprova
tlos pc lo lleueto 11. o 2j(}'l. de 2! de Mar('o dt• 1 RG I, qn:1 r11Jo 
rmll'ndcn lflli; :dli trata-se sómente do bom cnmporta
rnruto social n Jtão do cinil, distincr,::lo e<t:1 rJUt: n;io ó 
:l(lmissivl'l dcstlf' que atl1:r11ler-st' IJill' o :1rlic:o citatlo 
!'alia rle horn rompnrLtmr•nto :lnlt•s rJ,. >'1'1' 0 rr,rip'it:nr!o 
.·1d:nill.ido ao ~l'l'lllin ''fWi:il: 



2." Que, niio po1lenilo a Socin,l:ul,; n•..;cr-se, wmo l1' m 
feito, por disposições d i11'erl'llil's da' do< refnidos esta~ 
tu tos, ctllll[lre qne Sl~lll[H~rda de tnmpo, e na r:onformi~ 
dade do mencionado Decreto, Slljl'ite U1cs disposições :·1 
awrovação do GOVl'l'IlO lmpl'tial. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jostr Bmto da Cn11lut e Figuei-
1'Cflo .-Sr. Presidente da Soe iedade Portugueza de llc-
nelicrncia. 

N. t~O~l.-~IAUINJL\.-Ans~l nE t:i nc H:Lno DE 187G. 

D:i provir\m11:ias wJn·" o :~hnnn tl<' st:IIIPslrrs tlr fardamento 
alraz:ulus :·,, pra<;:ts <lo Cot'["l 1\t• lrrq>rriaes ~larinltr,irus. 

N. JS!iG.-2." Set~çãn.-1\linisterin dosNcgncios da 
1\larinha .--!tio 1le Janeiro <'lll t:) de Jnllw de 187{i. 

lllm. e E·on. Sr.-Sulnnl'ltcu Y. E\. ú rônsidcração 
1lnsla St•n!'t:lria 1lt~ Esla<lo n ollir·io 1;111 IJtit: o Cnmman~ 
danle do Corpo de llli!JI>riacs 1\la!'inlu·iros, pontlt>rando 
os inconVl'llicutes qnc n•slJilam d:t grandl) a,·cnmular;ão 
dl' fanlamentu 110 qu~rtr:L. Jll'OVt'IIÍt'IIIP tLls tlillit•nld:ule~ 
d:ts rt'Hli~'~:IS uus snllli'Sln•:; atrat::ulos, tl'nndf' re~itlla 
gr~ndt~prcjuiw, qut'~r para as praç~o.;, qtu':r p:rra a [<'a:r.t•Jula 
N:H:ional, prop,)e 'filE', m11 VI'Z de fanlalliCnl.o,se a!Jone 
ús prar;:L' r·m dinheiro o valor du !III'SlliO, que clla:; com
prar:'io a bordo Iins n:JVins oa nos cstalwlerimr~ntos 
navacs owle se acliarcn1, fazendo-s1:-llii'S os devidos des-
t·un to,;. 

Sobre esta propCJSta for:nn ,·nnsttl tados o· Conselho 
Naval e a S:~ce:'io de t;nt:rra e l\1ariulw do Consellto de 
Eslatlo, que or)iuar:tm contra sna atlopri:'iü, pi!l·qnr•, alt~m 
d1• outras raz·k'. d1·vi:t g·l'!':dmeJttt: trazt~r o incnHve
ninnte de desappart'l'l'l' a ttni l'orill idad,•,:li i:·,sr•sst•Jtl'i:d t:lll 
totla a força lllilil:tr, nu LJ]'(\anH·nlo do Corpo <le lmpe
riar:s Marinheiros, pllla gra11rle 1lil1icul,la<lede mantel-a, 
tcn1lo cada praça o dirPito de fat·dar-se rom a consignação 
fornecida pelo Est~do ; inconYenirnlo ossn que, a p~1I" de 
outros que a pratira drmonslrou, levou o Governo a 
abandonar no Exercito syctcma itlentico ao que ora t~ 
suggerido. 

Accn~sre que o Ht•gnhmt·nto rio rorpo (]C que ~e trata 
tem l'ort:a de lei, c n:'io p\1ck c;er altt•rarlo 111''1:1 disposi(:1o 



IlO GOVEfiNO. 

c~rdt>.1l sem a inlcrYrn(io tb .\s.scmldb r.,•ral Lr~gisla
ti,·a ; sendo que •h'l sna intclligen((~ c slrida cxt~t·ução 
rcsultJr:í o <lcs:~pparcc:imento du . .; iur·nllH'IIit•nlcs apon
t:ulos. 

Sua Altez:1 a Prinrn:w lmpnial Bc·~·t•n!r, t'lll Nome do 
J.mpcradnr, Conformando-SI~ rolll o pan•ret· da rderida 
i'irccão do Conselho ti,• I~·, lado, t•xaratlo em Consulta de 
17 do mcz de Junho ultimo, Ordr•JJa o st··~·uinlc•: 

t.• Que o p:~gamcntn tlns scJ:lf•strrs 1ln Lmlamrnto 
snjam t·uirladns:tJIII'flll~ f1•ilrJ:; t'Olll a inrlispt•w:lrr·ll• rnn
Yt•nientn ::lltirip:tç:lt~, n~ntr•ll!'lllh-sr• :rs pr·t;:ts prerio;as 
p:1ra os lug:H·es oml.~ se adtat·t•m :ts [ll'il(:ts, en1 tempo de 
serem recciJitl:is nas t'·por·as dos YCllCÍIItrntos, t•YiLtnrlo
sn :1ssim a acrnnml:lçãu de St'lllellt:utte diYida: 

2. o IJtw, si, at::t~o, Jltl!' l!lol i\ Ih dt• fort.'.a 111a ior, tJIIt~ 
1l1'\'l' ;;t•r Yerilit::ttla P''lilll:tilllt'lllf', nãll pur!tT dar-;;1· etn 
alguma on:nsi~io lil'l c rt~stricll) t·umprimt'!Jto ao disposto 
no rcgnlnmnnl.o sup:-aril:1do. I' a,:ontr:t::l, por Um to, liaVI'l' 

ar:cnmnl:u:ão de dividas :llrn:Jdas, sr:j.11n t:!Jas pagas a 
dinheiro, romo foi rt•so\yitlo em rt'bção ao EXf)l'Ci to, 
pelo Aviso de 20 de Agosto de :IJin, scn(lo as rrs
pectiv<Js impurtancia~ ealn!l:ttlas tle conl'ormitlade com 
a~ tallellas e ordens l'ltl Yi!:!tlr. 

O que a V. Ex. commt~Ilico para os tlnitlo.; ciTei tos, 
h:trcmlo-o por muito l'<'t~ommendado. 

lkus Gnarcle a V. Ex.-- Dti~ Antonio Pereim Franco. 
-A' S. Ex. o Sr. Conselheiro de Guerra Chefn de Es
quadra Ajntlantc Ckneral d:1 Armada. 

N. <ito.- FAn~~D.\. -1<:~1 1:-; nr: .IV!.iln n~: unn. 

Nega proYimrnto a nm recurso so!Jn: et~s,;iflc~<.::lo de mrrra<!ori;~ 
suhmrttitla a rlcspaehn na .\I fan1kga do llio ti<' Janl'iro r•11110 

borracha. cnJlalttin;~s. 

Ministerio dos Ne!:!ocios tla Fazenda. - Hio 1le Ja
neiro em H) llc .Tul!to rlc 1R7H. 

Tendo sido prP.-::~!:Ie ao Tr iiii!H:I! do Tllf''tlJirJ• N:ll·io
nal o recurso inl.crpl)sto por Maylor 1\: C." da cll't:isiio 
dessa lnspcctoria tle 21 de .l:lllciro do rorr<'rtll: an11o, que 
sujl'iton ao pa.'X:ll!lPJtltl t!1• tlin·ilo' titl miarem :1 ltlt'IT:t-



uuria Ylfi(LI dt· Lil't~l'if''oi 110 v:tpor ill'c!t•i l~r·llilltL5 1 t' 

su!JIIlel!ida :1 de;parilll pt·l:t Jll.>la 11". 'dHl du :;t dt~ Dt·· 
zemliro do :111110 pas,; 1du t'Oilltl !,orr:tr:IJa 1'111 LtnJina,;, 
para pa:car a taxa dt~ :;oo n·i:; por kilt,;.;ramllla na fúrma 
do art. 123\:l da Tarifa tLts AlLlltdt•lç:Js, o nJcsmo Tribu
nal resolveu inuderir o n·rurso c mantl:1r proudt•r á 
nssemclltat;âo, declarando qut~, sútnt•IJ!.c f[ll:lntln esta n:io 
pudcr ter lu~·ar, su dt n~r:'t t·lk.·tuar o rlt•,p:ll:hu por 1'<1c" 
tur:1, dí: roufonnidadc com o dispo,;ltJ 110 :trl. lü, s 0.", 
d:1:> prelimiu:1rc·s da llli'SII\:1 T:~rifa. 

O que communicu a V. S. [':tr:l Si'lt l'onllt·t·i!'li'tJ!tl e 
Iins convellien !l'S. 

llcus Guarde V. S.- ff,u·•IJ tf,· Coicrtipl'. - Sr. Ctlll
sclheiro lnspector da AlLtwlt~~'' do Jt[',, de .Janeiro. 

flú. (JI'U\'illlr'BLO a Ul~l:'rr•I',\\J'J) itd!~I'!H):--\q d:t d1Tj-.;"10 d:t 1J\lJalldeg:t 

tlo Hio Ül) Ja11r:irrr, ;;rrlll'•' r·l.f'.·.i!il':lf;:"' d~ l':ll·,; !Jl'l'[litradas. 

l\linisterio dos l'>t'!.!Ot'io~ da FaZt'llrla. - Bw de Ja
neiro em H> d1~ Julho de Wi'(). 

Tc1Jdo sido [ll'i'SI'lll:~ ao Trih:JJt:tl do Tl!e~ll!tl'o Nacio~ 
ll:tl o n·t:ursotiJLerpwlo pur .1. ll Urr•is:.;:tll & C." tl:t dl'~ 
cisão d,·ssa lnspedoria de 10 de Ft•vcreiru ultinto, qt11: 
classifi,·ou c:o11w pclle,; "'' rarnnil·o uu carncitas tintas, 
p.Jra [l'lgar a t:Jxa d1· :;no rei~ por k ilogramma, a mcr
C:;.ttluria, t:onstanlt~ d:1 artwstr.t junta, vinda de g,,rde:tliX 
no v:1por fnn1:Ct, EtJ!IIllelti', n sulJmcttida a de,;p:tclJO 
pebs uutas 11. "' \Jti!JI; t:'lliOi •it• :~1 I'~:~ tlt~ Jant~irn tlu eor
l'Cllll' :mno, romo marroq:!ills e r:tlllUic;as, sujt·itus á la:ct 
tk-100 rt':is por kilug!':!llltil:t; o flli'SlllU Tri!JliHal rt·~ulvcll 
dar JIIOVÍ!lli'Hlo ao n:rurso, ronsitlcraudu a mercadoria 
de (jlltJ se trata COlllU [Jl!lles Ill1l'l'OijUÍllada,;, dt:VI'ltllO 
restituir-se aos recot'!'Cntes o qUI~ de mais pagaram. 

O que cnmmunir:o a V. S. para s1~u conlwcillli'Hlo c 
lleviuos eHeitos. 

lkuf> (~ual'lk V. S.-- Hrmlo tlu Cotegi)JC.- Sr. C'Jll·· 
~~·i:lcÍl'rl lllS[IUI'lO!' d:t .\lfand:•ga tl•l H.itl tk J:tJl!'iro. 



. ;-.,. fd ::?. - F.\ZE'l"ll.\. - E1! [:; 1>1: .ILLJJ(j DE IH7(). 

U c·n1prrg-:1do JuandDdo servir cnuw addido c;n ,utra Hepartiçào 
llctn din·ilo a tot!os os Yr'ncitiiCnlns do 'ru lt•~ar. 

l\liuisteriot!osNe~·orios ~~~Fazenda. -Hio di' J~uriro 
l'lll l:J de Julltn il<' 1H7fi. 

O lbr5o dn Cote•,ipt•, Pn·~irlenli~ iutt·rinotln Tribunal 
tlo Tllr'SOII!'O N:lcio!l:il, derlara :10 Sr. !ll:'Pt'dor da TIH·
so!lr~ria du F:1zend:1 d:1 t'rovin~i:t dn Pnn:Illlllllco que, 
não tendo sido re:lltwido da llli'sma TIJc,:our:lria para 
a da Bahia o 2." Escriptlll':lrio Cyriat:o Anlr,Hio dos 
S:Intos c Siln, pois ~ií o p11tli:1 Si'!" por lkcrelo llll{hll'ial, 
·poróm, llLlllllado st•rrir lll'~l:1 nl!iii!:J Ht•j,:JI'lit~:lo :)f(~ S"

gtllllLi ordl'lll, i'OillO t'Sl:'i t•xprcs,:n no ,\vi"' dnstc• ~li
nistcrio di: g de Fel't'rniro nltillln, tt~m 1'!11' direito, nos 
termos da Orill'llt lL 0 !Jl di; 10 dn l\larçll tl1• 1871, :1 lodos 
Ih nncill1i'llli)S do seu ln·~·ar, rujo pag:~lllCilto lhe foi 
IIC,C!'atlo pcl:1 Tlie~our:~ri:l, f'OIIto SI' vt' dus p·11ll'is fJill', 
JIOI' c(Jpia, :J('I!IIIJlalliJ:JJ':tlll O Oflit'iO ll. 0 :!;:! d:t i'I"I'Sidt•!tCÍa 
da dira l'roriucia dt~ H de Junho proxi11w findo. 

!JIIIILO tle f:otegiJIC. 

. ' 
IJt•r:lara IJII'' cuiilfH'Ie ao !'orle r L1:gisla li v o a concessão do terreno 

nri'Cssario a Ulii:t nova pnvoar;;to uas ':alH•cciras do arroio 13o
jllru. 

l\Iinistcrio dos Ncgncios da Fnzenua. - Hio de Janeiro 
em 17 do Julho tlc 187ü. 

Illm. e Exm. Sr.- Commuuico a V. Ex. que eorn
pctt~ ao Poder Lt·~islalivo rr:solver solirt~ o pedido cons
tante do seu ollicio n." 172rj do :30 1.k Maio ultimo, re
Litivamcntc ú ,·oncc;:s~lo do terreno intlispemavel á nova 



povoaçiiu 'f li"' sr~ pretende fundar nas l'al,cceiras do :11'
roio Uojnrú, no extremo sul ela fncnrla naciOnal rlesso 
n0mc, para onde deve s1:r rcmovi.la a ~érle ela fregut•zi:~ 
de Noss:1 Senhora da Conr~r~ição rio Estn~ito, elll vir
tude da Lei Provincial n." 78!~ rle H rlc Abril rio iHT:!; 
sendo p:1ra isso ncccss;~rio qtw V. Ex. mande medir r: 
tleman:ar a ~1rea que fôr destin;~da ao cst;~liclecimcntu 
tia rcf~ritla povoação. 

Deus Gu;~nle a V. Ex.- Bariio de Cotl'qipe. -· A S. 
Ex. o Sr. Presidente tia l'nnimia de S. Pedro do 
1\io Granrlc tlo Sul. 

N. íl'•· -FAZENDA.- E)t IH IH: JcLII'' IJE 18/fJ. 

Só pocler:1n s<~r admitli<los Cull:tl"ll·:ulon•,; Jnra auxiliarem o '''r~ 
viç0 1las Thesourarias dr Fat,t'JHia, quaml<J houver sPllr:t 
na vcrh:t tio rcsprr~liY<l t'.l"fiCdimlc. 

l\linislcrio dos Ncg-ocios da F:IZl:lHla. -lUu de Jant•ito 
em 18 de Julho rle 187G. 

O Bar<"ío de Colcgipe, l'n:sidt•illl' intrrino do Ttiliu
nal rio TIH•souro Narional, r:•llllll1llllÍra ao Sr. lii~lwdor 
da Tlwsouraria de Fazenda da l'roviJII:ia do Ceará que, 
como j~t foi declarado pcLt Circular tln 17 de Sclemhro 
de 1874, se não houver sohra on s:ddu na verba « The
solll·o Nacional c Thesourarias, » não podnrú cnnliunar 
em exercício na mc~ma Tllf'souraria o CollalJOrador de 
quem tratao seu oflii:ion." 22de8tlc l\l:lioultimo,e 
nem ser arlmiltido qualquer outro sob sua responsabi
lidade; podendo, poré,n, uo r.:aso rontrario, ser elevada 
a gratiticação que tem percebido aquelle Collahorador. 
até :1 importancia do Vf'neinwnto d<' Praticante, con
forme o met·eeilUPnto e u~ilitladf: do seu trabalho. 

Hilrrio ele t;otcyipe. 



DO GUVJ<:IINO. 

N. ldii. ·-· FAZENIH. -E\1 18 DE .I!!LllO DJ·: l87(i. 

Os navios n~dona"s n:to Ps!;1o sujnitos ;1" irnpn.,[o rir pharócs. 

Ministcrio do~ Nr·.~·ocios dt· F<~ZI'Iltla. -B.io de .Janeiro 
em Hl dr: .Julho dn IR/(i. 

O llHão de Cni.Pgipl', Presitll'llll: interitto do Tri1Jnn:1l 
do TIH:SI)llro N:lciun:d, rollllllllttil·:l :111 Sr. ltl.'PI'cl:>r da 
Thc·sourat·ia d1) FaZI'Ilil:í da Prurincia d1) S. l't)rlro do 
Hin Granrlc do/ Sttl, qw; fi1·:1 !ljl[11'íW:I(la :1 delilicr:ir;ão, 
constante do 'ctt ollkio n." 'i() di: 'i di' Ft:~i'l'l'iro ul
timo, pela rJual, e111 s1·s~ão d:1 .lttnt:l, runfinnon :1 resti
tuição, que o InsJH'dor d:1 Alt':~nd1·~·a da ridailc do Hio 
Grandr: mand:'tt·a fawr, da qtl:intia di: :lf!,\000 p;lê':t na 
mesma Alfamleg:t, a titHlo tlt- ÍJII[IIiSin dr pharú1·s, p1•lo 
palacho naeional S. /Jenerliclo, tksrnr:lt:Jdo Jlara 11 !tio 
de .Jant•iro. 

Quanto a duvid:t rl'l:tli\'il ú intdli:.umci:1 do sP.é'Uf\do 
período do~ 2." do art. 2." do llt•nt•lo n." (j•l:n de 1:: 
dn Dezembro dn IHiri, culnprt: qw~ indif[lll' solin~ que 
versa, a fim de lhe scTclll J>nstadt>S os !lecc•.'s:trios ~~scla
recimen tos. 

Bar(To de Cotrgizw. 

D;i [ll'O\'Íilli:llttl num l'•'elll'SO sollrt~ l'lassiiÍI':II::ln "'' llll'l'l';l(iol·ia. 

snhrnl'llid:t a ilcspach11 n:1 Alfantl••;;a 1h1 Hi11 de ,tanrim 1'111110 
(ottlilrd. 

Ministcrio elos Nego:: i os da FazeJllla. - Hio t\1' .Ja
neiro rm 18 de .Julho de 18i(). 

Tendo sido presente ao Trihnn:1l do Thesouro Nacio
nal o recurso intnrposto por Isidoro Hevilacqna da dc
risão dessa Insprctoria ele 12 de Abril ultimo, que elas
silicuu como scd:1, p:~ra pa-;ar a t:n:a de t:\,'000 por 
kilogramma, a mercadoria, r·onst:lTltl: da amostra .iunt:l 
vinda do Ilane no vapor franr~cz S. ilfartin, e suhmet
lida a despacho, rm :28 de .Mar1;o do rotTI'!llt• :In no, crnno 
fonlard, p:tra pagar a taxa do art. ii:: da Tarifa tl:is 
Alfandega:;, o lllt•suw Tri hunal tT~cd v eu dar Jlrov i-

DEcJoot:s DE 1876. i)i 



lllento ao n:ntrso, e lll:lluLlr rpw :! lllercadoria dt~ IJtlt' 

~e tr:.!La soja dc~pachatla de corrformid:11le com a elas
si lic:1 ção dada pelos rccorren tr·s. 

O IJIW cnmrnnnico a V. S. para ::cu conlrcrimento e 
devidos l'll"t·tl(H. 

lle1rs (;uarde a V. S. -l1unio de Cotegipe.-Sr. Con
,;l'llwiro luspedor da Alf:rud,•ga do Hiudt: Janeiro. 

N. 117.- AI:IIICULTUIL\, Ctl.\L\mllt:IO E UBL~AS 
l'UllLlC\S. -- E.H Jt) DE JUf.lf() DE 187!i. 

N. 7 .-:::!." Scrrão.--Dirr·cturir da .\é(riniltnr:t.-l\li
nistl'rio do,; Nr:gor·ins d:1 Áe!Ti' i!lluri1. Curnnter·rio I) 

Ollr.1s l'nlJ!i,·:rs.- Hi11 dr• Jiilt'il'tl t'lll IR de .lullto dl' 
1f-lí(i. 

111m. e Ex11J. Sr· .- .\ I'Slr• :\lini:;[,'l'io l'i'I'O!'l'l'l'alll o 
il'lli'IJI•: t'UI'IIlli'l "\rJI(I!lÍo Ctl'llt'iru de :\L·nt•zr:,; t' SIJ:l 
IIIUI!II'r n. t'llilll'liH:l Lll'ldina dt• .\lr'Jli'Zl'S, da dt:t:isãu 
dcs,;a Presidt•Jlt:i:r IJiie lll:ll!diHI tl:1r titrtlo de p11S:'C :10 

L:•llt'JI Ir· coronl'l l\I:Jlllli)l tb Fu11Set·:1 i'lll'lli'ZUS dos ler
relio' que este possue na >I)SIIJ:Iria do Juuro, limitropl11•s 
I'IJIIl :1.' lf•rras doS I'Ci'Ol'l'l.'llf.i'S, na Si'SilUI'Í:I COilCi'dida 

em lli77 :w All'er1'~ ~~11\ador dr· T:nura, amh:ts no mu-
11 i,. i fi i o tl c I I a !1:~ i:11t:1 . 

E\:llllÍJI:illrl_o o:; docu!ltr'tl!ll.' t'IJIJI tptr~ os rccoJTc'IILCs 
irJslruir·am ~u:r (IL'Iir;i!o, do,; qu~ll'" Si' t•virlt-nci:t ;, lcgiti
lltirl:idt~ de ~r·u-; rlirl·itos ,·, r·ii.HI:r SL'Sill:il'Í:I de T:~vor:~, 
ronlin:rnll', do ltll'StliO nwd<J que a do .Jutu·o, com terras 
dnoluL1s; 

:-;c urJo cr•rto c pror:tdu IJill' o,; n·roi'I't'll lt•;, aprovei
tando a pn•sr:nr;a do 1'11!-;'t'rtirciru C:tslro l\-lcuezcs, rjue 
accunwlava as funcrJii'S d1: .Iuiz Cüllllllissariu, n•qucrc
ram a medirão e disn·imillat:ão das ditas terras devolu
tas, cumprirtdo para c.-;:;c ellelto a; formalirladcs legaes, 
como fos>cm a eit:JcJo dos conl'rontantes, inclusive o 
rr•r:orrido, n jttslilit.;H;;Io du i'ultu;·a ciiuctira c wora1la 
habitual· 

Sendo.:rinda rerto r: provado que o tenr:ntn corond 
Fuusera ~Icnczcs, rlep1ris d1• li:iVCr, CrJ!ll dr·spn•:,u das 
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lt·is c llljuria d.1 attlorirlade intr~rrompidl) r,s li':th::lliuci 
da llledir;ão pur lllt'io de ill\':l~ão :trlll:ttLt, requt'!'t'll que 
~1: lltr: lll:trHlas,;e d·tr tiltJio tk pos-;:•, funtl:rtlllo-,,~ em 
uma mcdit;ão feita Clll lHOK, e jul~:ttl:l pelo .lr1iz ~lu n
ripal tlt• ltalJaian:t titulo qut•, dr·poisde ouvido o l'ro
curadorFiscal, ord::nou r•s;;;1 l'n·sitlt•Ht'i:t l'oss" t'llil'I'.'.!UC 
ao 11tc~mo lf'llt'!\tc r:orurtl'l Fon,;t•r·:l Mt'llCZt s; 

Consitlcrantlo que o dito .Iuiz Muui,·ipal tlt· lt:dtti:r11:1 
1'1':1 illt'OHI[)t~li'lllt• [Jill':l jttl!.!:tl' a IIICtitl:fío, 1'111 ]ll'l'SI'lll;a 

do D·r·rr•!IJ n." ~1(1:; tlt· t:ltlt• l<'ewn·iro til' 18'iHque ;rlll
jiliort :1 t'tllltJII'l.t·i:t·i:l ti<•S .luizt•s Co:llll:is~;rri"s :10 c;tso tit: 
t·onlin:tr·cm as Si•sm:•ri:tst:Oill tr·rrastll'\·rdnlas .. :rli<'rad'ls 
desse mo:lo os ar·t:: .. (iz do Ht•!.!ul:i!m•nlll dt: :m t!t• .b
llt'il·o de ts:;'í, c (j'~ do dt• H de }laio tio ntr•srno anr111. TIO' 

qu:tes f'untlarncntoll o Pro::uratlor Fist::tl o p:tt'L'U'I' qu:: 
tlr•rJ lu.!.!al' ú dt•t·i,;l,l dl'ss:r l'rcsirl!'lll'ia; 

llr•sulv:1 rl:rr prodtlli'!ILn <tO rncurso inll'l'\IOSLtl pelo 
lt'llt'HI:.; conlltt·l Antonio Carneiro tlt• J',lellL'~.t·s í' :r dita 
su:1 rnalher, lt:ncnrlo por 11ão concedido u titulo tlc 
posse qal', ti.~ otrlt•m tlt•s::a Presitlr'nria, oiJLPVe o rccor
rirl". E m;.i.; nsol\'o rerotn!lll'llrlar a V. E'l. tJUI) pro
Yirlt•nci,• !lU sr·:rtitlo rlt~ t'Oillinu:ll' p:1t:illrn r· lt'.!.!:rllllt'llk 
a Jllt'rli(;fío l'CtJill'l'ida ptdo . .; rccort'e!llcs, lirando ao lT
I'Orrirlo t: dcma is r:onlracl:Jntes, que se iulg:Jn•m prr:ju
tlic:rrlos, o t'l'i'llt so do art. lU do lk~ulalllt'lllo de 30 Llc 
.l;t IIL'il'!l til) t:..;:;'t. 

llt•u.; Gu:1rtlt: a\'. E\. --'UW/111/::: .Jwe'/7od/t) rlc .\lnu·irf.t. 
-St·. l'rr·sitlcnle •l:1 l'ruYilll'i;J tlt· :St'l',!.!ipc. 

N. 't!0.- .\Uil!Cl'LTL\L\, t:íl\DIEl\LIO 1·: 01:1\AS 
I'UBLICAS.- E.t l'\ IJ!: .!LI.:itl LJL UGii. 

Attloriza a prefr;rir o ''"'ai p.1ra o t'Jtlrollt' \!ltl'lllll tio pr"IOlt~:t
lllt'Illu tl:t t)s[ratl:t de fo-rr, da llaltia t:ottt :1 p·ult: J:i I'Ottslruida, 
que a iss11 rncl!tor st: pn•,,le, L' s.: appruxitlll', u wah l""":ivl'l, 
d:L L'Sl:H::\o de Al:q;uinluts. 

N. 2:i.-- 1." Sl'r:ç:to.- Direcloria tias Obras l'ulJiir;:s. 
-IIIiuislerio dus Ncgocius da 1\>crirultur:r,CummetTio 
i' Uln·as Pultlira,;.-l{io dt: .Janeiro c:11 !t) dt) Julhu de 
187fi. 

, Sendo procedt·nlcs a·; r;rzücs ;![ll'C'i'llLrtlas 1~lll seu n·
t;i!urw dt· l!idt• Jun1 1o pt·o\Íllll! p;t·;;,tlu., soltlt' a r·.:r·rdkt 



do ponto em que SI' deve entroncar o proloug·amcnto tla 
estrada di' ferro t!i'~sa Provinri:1 com a parte tla mesma 
estrada já const.rnid:1, Jic:1 \ m. :1utoriz:1do a preferir, ú 
I'Stação de Ala!!oinllas, o local que, pret•ncllendo as con
tliçucs por Vm. referitl:l~, melhor St' prrsle ao entron
r:amenlo c se aproxime o mais possiv1~! daquel\a estação; 
e ]Jr,m as,im a p'rot:etlrr ao~ esl\ldos de que trata no vallc 
uo rio Amary; dantlo de tudo r:onhecinu~nto ao' emprei
teiros ua estrada, aos quacs :;;c conccd1~rá prorog:1ção tlo 
prazo p:1ra uarcm começo ús obras, '<~ fôr hlo inuispen
savcl, ou se o prdcrirem, e für .poc;sivl'l, se cntrcg·:1rá 
a pHtc da linha locada que, t'lll Sl\!:(Uitla ao reft:t·iclo vallc 
tiO Amary, puder ser desde j:1 co11slruida. 

Fir,a entendido qnc, na loca1::1o a ifUe Vm. procc:lP, da 
linha do prolongamento da estrada de ferro tia B:dtia, o 
priru:ipal ilm é escolher as melhores contlições tccllllicas 
da cstradil, attenden1lo-sc o mais possível aos interesses 
da lavoura c uos habitantes tla zona servitl:l pelo mesmo 
prolongamento. 

Deus Guarde a Vm.- Thomnz Josr: Coelho de Alml'úla. 
-Sr. Engt'nhciro Chefe tlu prulon,~amcnlo da Estrada 
de ferro da Bahia . 

. N ~Hl.-JUST!ÇA.- Ell Ul DE JULHO DE 187{;. 

Estando em uma eomart:a impt'tlidlls para a Presitll'.ncia do Jury 
o Juiz de Direi lo c seus sulHtitulos. c havendo na CO!narca vi
zinha dous Juizes de Dirril(). r:tllr :1 I'Slf'S fazer altclpadarncntc 
aquc!lc srrvi~o. 

2." Secção.-l\linistcrio 1los NPp;ocios ela Justiça.
llio de Janeiro em 19 dt• Julho de lHíü. 

Illm. c Exm. Sr.- Com o1Ti1' i o n. o \l!l tle 2:3 do mcz 
findo tr:msmittiu V. Ex. a consnlt:1 fcit:1 pdo Juiz de 
Direito da L" v::tra civd 11:\ rcnn:lrt·a da Fortaleza, c as 
informações prestadas pelo Prt'.,tdcnlt' c Procnra lor 
da Corôa ua Rdaç.ão, sobre os S('c';llintes pontos: 

Se compete ao mesmo Juiz ou ao da 2." vara civd a 
Prcsidencia do Jury nas comarea8 uc Maranguape c C1s-



no GOVERNO. 

cavei, quawlo impeuiilos os Juizes Je Direito respectivos 
e seus su bsti tu tos ; 

A qual dos dons, da l." nn da 2." vara, incu:rniJc 
exercer as funcçõr~s de Allll i to r no:; come! h os de guerra. 

Em resposta rlnclaro a V. Ex., quanto ;í primeira 
parte da consulta, qur), de aC('ôr,lo com a tloutrina do 
Decreto n. o 3:.!73 de 7 de .J:uwiro tlc u.;cm, a Presidencia 
do Jury, no caso iigurado, cabe altl'l'!ladamenluaos dom 
Juizes de Direito, comc1;anllo a servir o tla L" vara. 

Quanto á segunda parte, dirijo Aviso ao Ministerio da 
Gut'JTa, por ser o asstimplo de sua cmnpctcncia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Caralcanti de 
Albuquerque.- Sr. Presidente tia Província tlo Ceará. 

N. '1'20.- .JUSTIÇA.- I·>I 19 J)E .li!LIIO IH: 11)7(), 

N:ln pt'l,le ô0l'Yir corno Delrgadodr Policia um tio do 1.0 supplentc 
1!0 Jniz Municipil do termo. 

2.' Secção.- Minislr~rio dos Ncgocios da .Jusliça.
Hio de Janeiro em lll de .Jullio ilc 187G. 

lllrn. c Exm. Sr.-Em solur.:ão it consulta feita pela 
Camara l\Iunir:ipal de S. Juão do Príncipe e junta ao of
ticio reservado Je V. Ex. com tla La de 12 do corrente, 
(lcdaro rpw o fklc.~ado de Policia c o 1. 0 mpplentc do 
Juiz i\lun·icipal, sobrinho daquellc, não podem servir 
conj1mctamente no mesmo lr~rmo, ~~·.gunclo a docisão 
constante rlo Aviso n." 137 tle 17lle AIJril de i87li; dc
vr~wlo, portanto, ser U!'sLituiLlo o primeiro dos refcri:Jos 
flllli'CiOII:ll'ÍOS. 

li1'11s Guanlo a V. E\.. -lJiogo l'ellto Cru•olt:anti de 
Allmquerqne.- Sr. Presidente da Pro v incia do lU o du .. 
Jaill'll'o. ·· . · 
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N. 1r21.- JlJSTH,:.\.- f<:,, f!l nr: .JrLIIfl nF U{if;. 

S;1o iHCOillp:tliYl'i.~ os r.'ll'gns de L" :<npplrnlr d<J Juiz ~luui,·ipal 

"rncdic" .~,,parti ti" pul>lij'(). 

2.• Sr•crii<'.- Ministcrin dos Ne!.!'nrins !1:1 .Jusliça.
Hio de Jallciro Clll l!J de .Julho ri<' 1871i. 

111m. c E\:111. Sr.- De.·L1ro a V. Ex., r'lll rcsjk<sla ao 
ollir~io 11." 117 ril' !I rio Jr111IJO ultimo, 1!\W os c:ll·é~·o,; rle 
L" supplentc rio .Juiz l\luniripal c dr' llli'dico rir' p:trLirlo 
prthlic:o, com ollri:~·ar:iio de cur:rr pohrn··, presos e os cn
lnmo:;do hospitrl da miscricordi:r, silo maniksl[)111CIIl1~ 
inrotnpativcis pela imrws-ihilid:rdo do lir1m desempenho 
d:t.~ fnnrçõcs de amlms, scg·unrlo Y. Ex. inforrna, dr~ :rc
r:ôrrlocomo Aviso n.' 1->\l de !~ 1k .Junho dl' 1Wt7, l!t·
\l'lldo, porLrtrlo, lll<l:rr ]'fJl' 11111 dt•ll:·s o fnlltTion:rrio !JIIt~ 
oS CXCI'i'ü. 

Deu:; Gtunle a V. E·c- Tiinr;n v,•/íw t:ava[c.tnti de 
,~ll/Jitlflll'r(jiiC.- Sr. l'rP,;iti,•IILr~ tl:1 l'l'ii\ÍIIt'ia do l'ianliy. 

~- U2. -· FAZE:-1!l.\.- E11 l!l !li: 1!'1.11:1 DE tSili. 

:\'f'ga !H'OV i lliCJJ I o a um :rrt·.u rs'' i 11 lt'I'Jlll:;!o ti 1 t!1 .,. is:lntl:l A I f;uJtlt'fia 
t!t: l'rnlarnltlll'", sohre <lr:;p:H'i'" t!1• t'lt:i. t'llltlidn CIJI j,,;ijncnas 
caixa>, \·intlas drntru tl<~ lllllras 1/l:riOI'I''· 

Mini~Lerio dos Nrgocio:; da F:w·nd:l. ~-H i o de l111ciro 
em 1!) tle .Jnllio de lH71i. 

O Barão de Cotegip1', Prl';:;idenle int•~rino do Trilmnal 
do Thrsouro Nat·ion:tl, commnnir.:a ~o Sr. Jnspeclor da 
Tltcsouraria rle F:rzcnda da Provin:·ia de Pernambuco 
!fLW o mesmo Trillllllal resolren não dar 11rovimcnto ao 
l"l~rurso rk revista transmiltirlo com o ~r'll nfTicio n. 0 liO 
de 1 de i\l:lio ultimo, iHtcrposto por ~ilva Guimarães l\: 
Companhia da der:is;io da ,\lf:IHdr':~·a da mesma Província, 
•JlW mandou considerar como rlol1rad:ls cinco r·aixas, 



1111 ;;oYElL'\11, 

contendo cad:1 uma d1·z ou Ir· as menores com clt:'t da I nrl ia, 
:ts quacs Sllhmcllcram a dr,;pacl10 ,·nmo cai:<..:rs .<impll's. 
desprezando o p<•so das cÍIH'o m:1iores; Yislo s,•r essa 
qucstiio idcntira ;í dl' qw~ Ira ta a OnlclllTI. 0 83 expediria 
ft dita Tlicsouraria l'lll '::!7 ;~,. ~Ltio ullimn, soltn~ rernrso 
d;• Le\11'1' ,\ lll'is. 

:'j. 'l:n .- F.\ZENDA .- E~r ::o n1: .ruLIIII m: tNiti. 

S<illl'<~ urn (1-,~cnr,;n i11krpor-to <la drch:ln tl:t Alf:Jmkg·:t dr l'rrnam
!Juw, rei:Ili\'alllellt•• a ttltl l!<';p:ll''l'' d•' t'ord:t' dr· tripa para 
vi i/:1". 

Minisl1'rio do.-; :-.l.•c;o1:ios d:1 Fazcnd 1.- !lio d1~ Janeiro 
e:n :20 d<' .lul!ro d,· 18i!i. 

O ll:triio de Colt•.~·ipt•, Presit!t~lllt' inlt•rirw do Tribunal 
do Tliesonro Nacional, communica ao Sr. lnspedur· da 
Tl!i•:;onr:lria de F:nenda da Pro-.ineia d1~ Pern:unlm,·o 
fJill' o mesmo Trilti!n:il, li'Jlllo presente o rei'Urw de 
reYisL1 lransmittido com o S<'ll ollieio n. o :1.8 do 1. o de 
.lunlro de 187r), inlt~rposto por Guirnariies, lltlieiro <.\:C." 
d:1 dcris;to pl'l:t qual :1 Alfanrlcg;; elo Hecii'e, JJiio sú incluiu 
no pc•,;u dt• UJI!a l'.:1ixa, contendo conl:ls de trip:r para 
\ iol;lo, que suhrnettnram a despacho pr•la n(lta n." 8;) de 
~::! de Abril d:tquclle armo, as caixinhas de fullta de 
flawlres em <JUe vinham acomlicionadas, como tauthern 
n•uni11 :1s diiTer,•nr;as para mais verificadas nas diversas 
addiçiks d:1 referida nota, para serem coiJratlns direitos 
1'111 dol1ro d1~ t:~r•s dill'eren<;as: resol\'eu 111'8:11' provi
lllC!Ilo ao recurso quanlo ao modo por que furam c:dcu
larlos os direitos em questão, o qual rstá lfe aecôrdo com 
o que foi r•xplicado peloAvison. 0 :1.9ü, expedido á Alfan
dega do Hio de Janeiro em 2-'1- de Dezembro ultimo; 
mandando, port:·m, t!crlarar úquella Alfandega fJilf' no 
peso ln·uto das corJas para violiio sú se deviam incluir o 
envoltorio immediato, e niio as caixinhas de folltas tle 
flandres, que, tendo valor commrrrial, eq;ln sujei las a 
p:tgar direi tos srpa r a da 1111'1111~. 

JJilrüo de Cotr(fipP. 



N. 121. -mJEIHL\.- I<~~~ ~o oE Jmno n~e t87G. 

Orrbr~ rp1c fica cxten~iYa. :ws vn\nnta.rios elo Exerdh a disposição 
do Aviso de 22 de Aw,,;to rle) l8ti8 snhre o modo do pagamento 
dos prcmins dos Pn~ajadus. qnr trnll:un perdido os respectivos 
títulos. 

l\linistcrio .dos Ncgocios tl:t Guerra.- Hio de Janeiro 
em :20 de Ju!lttJ de 187(). 

Illm. c Ex.ttl. Sr.- T(~llilo em vista o que representou 
V. Ex. em olli>:io n." ti'~7~ de· li do corrente, declaro 
a V. Ex., para ;;en ronltt·cillll~lllo e Iins convenientes, 
que fica extr,nsira aos Yolttnlarios tlo Exercito a dis
po.;iç:lo dn Aviso de 22 ele Agosto de 18(i8 regulando o 
modo como se uere proceder ao pagamento do premio 
dos engajatlus, (jlle lc!lliam perdido os respectivos 
títulos, 

Deus Guarde a V. Ex.- JJuqne de C!IXÍ!I$. - Sr. 
Aj udanto General do Exerci lu. 

N. td:j_- ,\t;lliCUI:l'UHA, COMl\IERCIO E OB[\AS 
PUBElCAS.- EM 20 DE JULHO DE lS7ti. 

Sobre a entrega ela iBuemnis:ll;ão dos 'csnavos libertados. 

N. 'i.-2.' Secção.- Directoria da Agrieultura.
l\linisterio dos Negocias tl:l Agricultura. Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 20 de Junho de 
1876. 

Illm. e Exm. Sr.- A fitr. de tornar mais facil o ser~ 
viço e poupar delongas aos intcrcssallos, a Thcsouraria 
de Fnenda dessa pruYincia solil'ituu dos Juizes ele Or~ 
phãos que deprecassem a entre~a <la importancia da 
indemnisação dos escravos libertados pelo fundo ue 
emancipação, aequit;scendo os mesmos Juizes á pratica 
assim iniciada, conforme V. Ex. 1111~ participa em seu 
olllcio rle 8 elo corrente. 

Hesitou, cntret3nto, o Juiz de Direito ela comarca de 
Olinl\;1 em fazer tal dcprccação, visto o art 42 rlo Regu
lamcn1o ele 13 de NoYemhro ct.~ 1872 que aof' .Jni7.es itll· 



no 1:onm'ío. 

jHiP súnwnle o tlerer de renwtter aos Prrsidentes uas 
Províncias e a este 1\linisli'rio m Clirte, urna relação 

' . I em duplicata dos t•scravo:o lihPrlos logo depots 1 c t•n-
trflgues as respeeti~·;1s c:~rtas. 

SPndo certo, porúm, que a pratica sng·gerida JWla 
Thcsouraria c aceiL1 pdos magistrados é saudavel e 
commoda, facilit:1 a exp1)dição 1lo serriço, sem prejuízo 
da segurança nem opposição substancial da lei, cabe-me, 
em resposta ao seu mencionado officio rccommendar a V. 
Ex. que faça presL'll tes taes consider:1ções ácjuclle Juiz, 
cujo esc ru pulo ecssa rú d rsrlc r[ uc se trata, não tle in
frinp;ir uma disposição legal, mas dr~ adaptar um meio 
mais prompto e menos oneroso de lhe dar ticl execução. 

Deus Gu:1rde a V. Ex.-Thomaz José Coelho de Al
meüla.- Sr. Presidente: da Província de Pernambuco. 

N. '~21i.-IMPEIUO.-E,t22 DE JIILIIO HJ<: 1H7ti. 

lledara que os arts. 46 e 47 do Dcercto n." 2íH de Hl de Drzcm
l>ro de 1870 referem-se ;ís socirdadcs estrangeiras que vierem 
P.-;Lal>rlrf'rr-,;n 110 Imprrio, c nfio ás que ncllc se or!(anizam. 

2." Directoria.-~linisterio dos Negocios do Irnprrio. 
-Hio de Janeiro CJlt ':22 de Julho de 18i{l. 

Illm. rExrn. Sr.-Com offir:iü tle 12drAbril ultimo 
snl,mcttcu o antecessor de V. Ex. ao conhecimento 
1lo Governo lmperi~ I os c't:Jlutos d:J Sociedade Benefi
cente Monte Pio Portuguez, por l1avel-a considerado 
:~ssociaçiio estr:~ng·eira, nos termos dos arts. ft6 e 47 do 
nrcrcto n.•2711 de l\l de Dewmbro de J.8()0. 

Em resposta tlPcbro a V. Ex. que compete a essa 
Pr1•sidencia n~solver sobre a approração de taes csta
tuto.s, visto que os artigos citados se referem a .socie
~lades estrangeiras que vierem se estabelecer no Impl~
rio, e n'Io ás que se organizam no Brazil, embora sej:Jm 
1:ompostas exclusivamente de estrangeiros, como a dt~ 
que se tr~ta, c-njo.s estatutos e rrrpwrirnentrl ora 111'
volvo. 

Deus Guarde a V. Ex. -Jo.çé Bento da Cunha e Figuei
l'edo. -Sr. Presidcntf' .da Província de Prrnambuco. 



Nega provimento a um recurso sobre cl~ssificaçào de mercadoria, 
submettida a despacho na ,Alfandegado Rio de Janeiro, por estar 
a irnportancia dos direHos dentro ria rc.speGtiva alçada. 

Tendo sido prescn te ao Tr i hunal do Tj1csouro Na cio na t 
o recurso interposto por F . .l\1. Branclon da decisão 
dessa Inspectoria de 28 de l\larço do corrente armo, que 
negou-lhe a restituição rios direitos na importancia de 
H·í1)ü40, qul' tle mais pagou por '~ caixas conlrndo 
bonecas de vidro, 5njt'itas á taxa dt~ GOO rt'lis pnr kilo
gramma, vindas de Hamburgo no v a por allPmão Bnenos
Ayres c submcttit.las a despacho, pela nota n.o G07l de 
H) do dito mcz, como brineos ele vidro sujeitos á taxa tic 
:1.~500 por kilogramma; o mesmo Tribun:'l! rpsol v eu infle
ferir o recurso, visto estar a importaneia dos direito.~ 
que foram pagos dentro da alç;Hla dessa Inspectoria; t· 
não st~ ter datlo nenllltma das conrlições previstas no 
art. 76i ~L" tio Hcgul:nnPnlo dP Hl tlP Setembro di' 
1860. 

O que communico a V. S. para 'it·u ronhceimcnto c 
devidos ellei tos. 

Deus Guarrlc a Y. S.- Barão de L'otegipc.-Sr. Con
~rlheiro {n~pt•ctor tl:l Alf:lJH!I'pa do Bío tlr hnrirn. 

Sobre a isrw;áo no pagamento tk armazenagem, por tre-; dia~:·, 
concedida pela Thesournria do Cenri aos gcncros mencionados 
nas tabellas n. 08 6 e 7 do Regulamento de l.9 de Setembro de· 
l.860, recolhidos nos armazrns d:t Alfandega, por motivos <Ir'· 
força maior. 

lllinisterio dos Negocios da Fazenda.-Hio de Janeiro· 
em 22 de Julho de 1876. 

O Barão de Cotcgipc, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector d1 Thc
souraria de Fazenda da Província do Ccarã que lica ap
provada a deliberação, constante do seu ollicio n. o ~9 
de i9 de Junho proximo findo, pela qual, em sessão da 
Junta, mandou isentar tlo pag-amrntn dr :~rmazen.wrm. 



[)llt;f!VC!\'ól•. 

por tres Jias, os gcncros mencionados nas Lllwllas n. o, l:i 
c 7 annexas ao RPgu lamrnl o <IP I!) tl e Sdemhro de i860, 
que, como rcsulvêra o l't'Specttvo Inspedor, forem re
colhidos á Alfandega da mesma Pruvinci:1, visto não 
poder faze!'- se a conferencia Je taes generosa bordo dos 
navios que o-; tran,portam em crmscquenci:t 1la mJ si
tuação do por lo. 

Burilo de !;otegipe. 

'I'',, .. 

~. \2\L mmtm.\ .- E11 22 nE JULno 1n: tsín. 
Drrlara como se tlrYI' proreut'r rm rcl~~ão :ws t~itlad;ln-< ali:;tatlo' 

flUI' aprrscntarPIII proYas tlc Sl'r rasados. 

l\linislerio dos l'ingocios da fiuerra.- Hio de Janeiro 
('ffi 22 de Julho de !876. 

Illm. c Exm. Sr.- Em otficio n.o 22() de 29 ele 
l\laio proximo lindo eommunica V. Ex:. que, tendo a 
Junta parochial de U:~mlica consnlt:ulo se devia excluir 
do proximo sorteio os cidadãos alislauos, que apresen
tarem provas de ser casados, dcclarára á referida Junta 
que cumpre-lhe aceitar as recLJmações de taes cidadãos, 
hem como dos de que tratam os~~ 2." e 3. o do art. 73 
do Regulamento de 27 Je Fevereiro Jn 1.875, e, deferindo 
ou rejdtantlo as prctenções, levar tudo ao conhecimento 
dessa Presidcncia para final decisão, sendo que no entan
to, os nomes Jos reclamantes entrarão na urna e licarão 
ellcs sujeitos ao sorteio, depend~ndo apenas o seu cha
mamento a serviço da alludida decisão tin~l. 

Em respos la declaro a V. Ex. que !ica approvada a 
solução dada por ossa Presidencia á consulta referida da 
Junta parochial ele Bcm!ica, visto achar-se de accurdo 
com as disposições dos§§ 2. 0

• 3.", ~.c,;)." e ü." do 
art. 73 do citado Rr~ulamrnto, e Aviso de 2!1 de l\Iaio 
de:;tc anno expedido á Presidencia do Rio Grande do 
Sul. 

Deus Gua rd c a V. Ex.- Duqnl' de Crtrins.- Sr. Pre
sidente rb Provinriói do Par:·,. 



~. r_,:lO.-GUERHA .-E~I 22 DE JULHO DE 187G. 

Subrc a remessa do mappa numerico. exigido pela Circular de 
26 de Maio de i876. 

Ministci·io dos Negocias da Guerra .-ltio de Janeiro 
n1n 22 tlc Julho de 187ü. 

Illm. c Exm. Sr.-Em ollieio n. 0 ttl de Hde Junho 
11ltimo, communh:a V. Ex. que, não tendo as Juntas re
visoras das comarcas de Atalaia, Imperatriz c Paulo Af
fonso apresentado o resultado do alistamento para o 
ser v iço milita r, determinára qut~ fosse quanto :m tes 
concluído aquclle trabalho, e, expontlo que por esst: 11\ll

tivo tleixa por ora rle enviar o mappa numeriro W\i.u:ido 
pela Circular de 26 de l\la i o prox i mo findo, consulta 
V. Ex. sr~ deve ou não rcmetter a relacão tlo alistamento 
j:"t apuratlo. " 

Em resposta tleclaro a V. E\. que convr~rn aguardar a 
tPrminação dos traball1os ci:ls Juntas revi~or:ts, que aintla 
não osconeluiram, para~mand:tr organizar e t,·ansmillir 
a esta Secretnria de Estado um mappa geral, enviando 
porém o clo alistamento apurado; se porventura, o que 
nãot~dc rspc1·ar, se prolong:m~m aquellrs trahalilos além 
tle Lllll prazo razoavcl. 

Deus Guanle a V. Ex.- Duque de Cn.rins .-Sr. Prt'
sirlt•lllC da Província rhs Alagt)as. 

N. 't:H.- AGRICULTUHA, COmiEHCIO E OBHAS 
PUBLICAS.- E'l 22 DI: .JllLHO DE l8iG. 

Approva o quadro do pessoal e rcspcdivos vencimentos ria Ps
trada de friTO rir Hr~turit•'. 

~.(i.- l." Secção.- Directoria das Obras Publicas.
:\linistcrio <los Negocias da :\grieultura, Commercio e 
Ohras Publicas.- Rio de .la1wiro em 22 de Julho de 
!Hili. 

Illm. Exm. Sr.- Em resposta ao seu ollicio de t:l de 
\!aio nltimo, rlrclaroa V. Ex, p;1ra o~; flw, cnnvrniení:s, 
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\)para rrue o faça constar á Dirce to ria da estrada de ft•t'J'() 
de Baturité, que é approvado o quadro dos seus empre
gados c respectivos vencimel'l.tos, que, na conformidade 
do~ :Lo da elausula 'L" elas annexas ao Decreto n." 5606 
de 25 rlc Abril de 187ft., foi pnla me;;ma Directoria snh
llH~ttido a approvação do (~nHrno Imperial. 

Deus Guarde :1 V. Ex.- Thomaz .José Coelho de Almcid,t. 
·--Sr. Presidente da Província do Ceará. 

N. ~32.- AGlUCULTUHA, COMMEHCIO E OBHAS 
PUBLICAS o- E'! 22 BE JULHO DE :18711. 

.~ppruva o rruadro dos empregados e respectivos vcBeimcntu' tb 
estrada de ferro do C:uangola. 

N. :m.- :t.• Secção.- Dircctoria das Obras Publicas. 
~-Ministerio dos Negocios da Agrinillura, Commercio 
e Obras Publicas.- ltio de Janeiro em 22 de Julho de 
l87H. 

Em resposta ao seu o!Ucio de 8 de Abril ultimo, 
declaro a Vm., para os devidos effeitos, que fica appro
vado o qu:1dro dos empregai.los dessa estrada d~ ferro, e 
a tabella dos respectivos vencimentos, que Vm. sniJ
metteu ú approvação do Governo, na conformidade tlo 
n. o 6 da clausula ~- • das annexas ao Decreto n. o 5822 de 
12 de Dezembro rle 187~; recommcndo, porém, a essa 
Directoria que, logo que fór possível, e no interesse 
commum, reduza o mesmo pessoal ás indispcnsa v eis 
proporções do serviço. 

Deus Guarde a V m. -Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Directoria da Companhia da cstrad:~ 
de ferro do Carangola. 



N. /i33. JUSTIÇA.- K\1 22 DE JCLifO DE 187G. 

Emolumentos drvidos ao Juiz no caso de arrrmatação ou adju. 
dica~<l" de Lr!l':. 

2." Secção.-:\linisteriu tios Nt~.t.;ot:io~ da Justiça.
Hio de Janeiro em ~2 de .Jullio de 187G. 

Illm. c Exm. Sr.- Em solução á consulta feita pelo 
Juiz de Direito da comarca 1lc Bana Mansa e transmit
tida por V. Ex. com ollicio de 29 de Maioo ultimo, 
fleclaro que, além dos emolumentos do art. 3.• do 
Regimento de 2 de SPiemiJro de 18ífJ.,pcla sentença sohre 
concurso de preferem ia de credores, competem ao Juiz, 
no caso de arrematação ou adj t11l icação de liens, as custas 
mJrr:adas no art. 2a do mesmo Hrgirncnto. 

Dt>us (~uarclr' a Y. Ex.- Diogo Velho Cawlcanti de A~
lmquerg~tr.- Sr. l'rP~idi'Jltl' d:1 Provin1·ia rio Hio de 
JanPiro. 

N. 1::'1. -FAZE:'\D:\.-E~1 ':!'l DI! HJLno LJE 18if). 

Dá provimc11lO a um rcntrso sobre dassilita1;:1o 1lc mrrcarlori:< 
subrnctticla a despacho na AlÍa!ttln:,:a do Hin dn Janeiro como 
cassineta de lã c alg-n1Uo, ,, fí"r r lia cunsirlHada como panR•) 
de lã c algodão. 

}linisterio do:> Ncgocios 1la Fazcnda.-Hio de Janeiro 
em 2'~ de .lul'ho dn 18ífi. 

Tendo. siuo prcsentP ao Triliun::d do Thcsouro Na
cional •J rceurso interposto ]lO r Bart h &: C. a da decisão 
dessa Inspcctoria de !~ de Março ultimo, que classificou 
como panno de lã e algodão, para pa:g·ar a taxa de 2$000 
por kilogramma~ a mercadoria constante da amostra 
junta, vinda de Southampton no vapor inglez Douro, e 
submetlida a despacho pela nota n. 0 7:l97 de 14, de Fe
vereiro do eorrentc anno, como c:1ssineta de lã e algo
dão, sujl'ita á taxa de !JOO réis por kilogramma, o 
mesmo Tribuna I : 

Considerando que a regra a seguir nos tecidos mixto!". 
iJ'.t ··nmJFF:tos rlr m:~tr>ri:1s r.lifl'nrnt.Ps, st'1 i• appliravcl aos 



que não tiverem taxa especial na tarifa das Alfamlcgas, 
o que não se verifica com a mercadoria em questão, que 
a tem expressa; · 
Consider~ndo que a mPrcadoria foi bem classificada 

no art. 619 da dit:~ tarifa como cassineta de lã e al
godão : 

Resolveu dar provimento ao recurso e mandar resti
tuir aos recorrentes o que ne mais pagaram. 

O que communico a V. S. para SI'U conhecimento c 
fins convcniPillPs. 

Deus Gu:1rde a V. S.-ll11nio d1· Cotl'gÍJII'.-Sr. Cuu
~cl!Jeiro ln~pector Lia Alfandega do Hio de Janeiro. 

N. ~:35.-FAZENDA.-EM 2ti DE Jl'li!U DE 1876. 

Os títulos de meio soldo menor de 200/iOOO estão ~ujeitos ao 
sello lixo de duzcnto-; réh. 

Ministcrio dos Neo;oeios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
t'IH 2r1 de .Julho dn 187!i. 

O Barão de Cotegipc, Presidente interino do Tribunal 
do Thesonro Na c iorw L, clcclara aos Srs. I nspeetores elas 
Thcsourarias de Fazenda, de acc<irdo com a Ordem ex
pedida nesta data á da Província do Pará, que os títulos 
de meio soldo menor de duzentos mil réis (20015000) 
estão romprehendidos na 1." p:rrte do ~ 3. 0 do art. :1.3 
do Rc!:ulamento amlf'XO ao Decreto n. o !1505 de fi de 
Abril de :1.870, e como taes sujeLus ao scllo lixo dedu
zentos réis, a exemplo do que se pratica com os títulos 
Je monte-pio, em virtude do Aviso deste Illinisterio de 
~H de Julho de 1861, expedido de conformidarle com a 
Imperial Hcsolução de Consulta da Serção de Fazenda 
tio Comellio de Estado de 2'l dPsse mrz. 
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N. 43ti.-FAZENDA.-EM :W DE JULIIODE187U. 

Exige informações das Thesouraria:.; de Fazenda sobre o em
prego que tiveram as /quotas distrihuidas por conta rlo funtl(l 
de 'rmancipação. · 

.Ministerio dos Ncgodos da Fazenda.-Hio de Janeiro 
em 26 de Julho de l876. 

O Barão de Cote.gipe, Presidente intc~rino do Tribunal 
do Thesouro Nadonal. de c·onformidade com o Avi:;o 
n." H. clo Ministerio da AgTit·nltnra, Commercio e Oilr:ls 
Publicas ele 20 !lo cornnte JIIPZ, ordena aos Srs. In
speetores d:1s Thr•sour;~rias dr~ Fazend:1 que informem 
ao nH'smo l\linisterio qual o C'lll[lf!).Q·o qur' Ltvnr:llll at[) o 
ultimo de Novembro do :lllrto russado :1s fJUOtas distri
buídas por cunta do fundo de f'Ill:ltlt:ipação, dccL1ranJo 
o numero de escravos eujo prer.;o tenha sido entre . .!l·tw 
aos senhores, ou retido por meio de rerJuisição judicial, 
nos termos do art. 'tt do Regulamento approvado pelr1 
lkcreto n." ru:m de t:l de NoYembro de tR72. 

/J11rdo rle Cotegipe. 

N. 4:17.-JIAlUNIIA.-Anso nE 20 DE JULHo nE 187li. 

Faz cxteusi\'a ao 1\Iinistrrio da ~!arin!Ia a tlhpo>is:lo do Avi>o 
de 20 de SetemJJI·o de :1872, I'X[H'didu l'elu 'linistcrio da Gurrra, 
lixando o rnaxiino p.ua :t de'fl')Z:t r~<JIII o rmlrrro t10 Oflieiacs 
que n;1o dcixarel!l rrr,ur.'"'· 

N. l88ti.-4." Sl~cç~o.-~Minic;tc~riodosNegocios da· 
Marinlta.-Rio de Janeiro r'lll ::!(ide Julho de 187(). 

111m. e Exm. Sr.~- HavcHdo na prc~sente data provi
denciado no sr•ntiJo de ser a Thesouraria ele Fazenda da 
Província da Baltia habilitada eom a quantia de 2ü:388()() 
IJllC, por ordem da Presidencia, despcndüra com o fu
neral do Capitão de Fragata reformado Eugenio Pndro 
da Rocha Pitta Garção, fallerido a 28 de i\laio ultillJO, 
em extrema pohrez:J, c conformando-me com o que\ 2 
~e111elhante respeito propôt; Y. Ex. tm oflicio n." !188, 
·lr 19 do corrente, rc~olvi fazer extensiva ao ~linistcriu 
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a meu cargo a disposição do Aviso de 20 de Setembro de 
1H7:Z, expedido pelo Ministerio da Guerra, o qual de
clara que, em quanto não houver ordem do Governo, 
devem os enterros dos Ofliciaes que não deixarem re
cursos, s~1r feitos de modo a não exceder a sua dcspeza á 
quantia de 100#000. O que a V. Ex. commu11ico para os 
Iins conYenientcs. 

Deus Guarde a V. Ex.-Luiz Antonio Pereira Franco. 
- St·. Conselheiro de Guena Ajudante General da Ar
mada. 

N. 438.- AGIHCULTURA, COM:\IERClO E OBRAS 
PUBLICAS.- Anso nE 26 nc JULHO nE l87ti. 

Annulla a concessão gratuita feita a Sanmcl Iluggins de cinco 
leguas em quatlro de terras d•Jvolntas na. fronteira da Proviw:ia 
do S. f>e•lro do Rio Gr:mdr do S11l cntrP os rios Santo Cltristo r 
Nlmeor:i. 

N. li.- 2." Secção.- Directoria d:• Agricultura.-
1\iinisterio dos Negocios da Agricultura, .Commcrcio e 
O!Jras Publicas.- Hio de Janeiro em 26 de Julho de 
Hi71i. 

lllm. c Exm. Sr.-Su!Jre a materia do o!licio de 
V. Ex. n." HiOJ de 12 de Setembro de 187'!, foi ouvida 
a Secção dos Negocios tlo llllperio do Conselho de Est:ulo, 
e Sua Alteza a Print:eza Imperial Regente, em nome do 
Imperador, houve por bem decidir por Sua Itnmediata 
Resolução de 5 do corrente, tomada sobre consulta da 
m~sma Secção, que ó incontestavcl o tlireito do Governo 
para dedai'ar nulla a concessão feita a S:unucl HngQ"ins, 
por não h a ver o conce~.sion;Jrio prt)t•nchido as condições 
a que se obrigou, e lhe foram impostas, e por ter, além 
dis.;o, praticado actos de vcnladeira usurpação de terras 
publicas. . 

Usando desse cl irei to e a L tendendo a que o subtl i lo 
americano Samucl Huggins, tendo obtido a concessão 
gratuita de cinco leguas em quadro de terras deYolutas 
na fronteira na Província de S. Pedro do Rio Grande ilo 
Sul entre os rios Santo Christo c Nhul'orà; lill)tJiantc as 
dausulas a qun se refl'rern os Avisos deslt) J\1inisterio de 
r; de .Janeiro e 20 de Abril de 18U9. não súmcnte deixou 
de assignar o rcspertivo termo de obrigat;ão, mas não 
cumpriu uma só das dausulas da coJJre.'s~io: 

DEC!:iÕEô IH: 187(). :;1; 



Attcndendo a IJUC o conccssiouariu ilão promoveu a 
medição das terras no prno de 2 annos, que lhe foi 
marcado, nem o fez ao depois; 

Attendcndo a que, sem adquirir legitima posse das 
terras, praticou actos de domínio, para os quaes carecia 
de todo o direito, proeedentlo á medição extra-legal de 
terrel)OS e distribuindo-os, não por colonos que im
porta~se, mas por po,;oeiros j;í existentes ou ''iodos de 
outros pontos da l'rovincia; 

Attendendo a que, por este~ e outros factos, como o 
ue devastação de m;Jtas c c~porlacão de madeiras para 
paizcs limitrophes, o concessionario não inspira a ne
ccssaria contiança e ~aran tia par a o dcsem pcnho das 
clausulas que lhe foram impostas; 

Attendendo finalmente a que o n·sultado da aceusação 
criminal, a que foi suhmettido o concessionario pelo 
crime peevisto no art. 2. 0 da Lei 1le 18 de Seter.nhro de 
1850, c art. 88 do Rrgularnrnlo de 30 de Janeiro de 
185'1, não !olhe o exrrcicio do poder administrativo IW 

sua esphcra de acç:io ; 
Declnra cadueaedenrnhum rtfeituaconcnssão obtida 

por Samuellluggins, conlirmando por est'arte a decisão 
já tomada por Aviso de ':.W de Abril t!e 1871, sob n. • 13. 

O que communico a Y. Ex. para que o faça saber ao 
concessionario e p:1ra todos os mais dlcitos de direito. 

Jlpus G uardc a Y. Ex.- Thomn:: Josrf Coelho de Al
meirla.- Sr. Presidente tla Provinia de S. Pedro do Rio 
Gr:mde do Sul. 

J·\JU\J 1v \·/·\../·\./" 

~. ~39.- AGRICULTlHL\, CO:\DIEHCTO E OBRAS 
Pl1BLICAS. - A \"1~0 llE :w DE HlLIIO f) E 1871). 

neve s~r provado pPr<llll<' a .Junta l"la.,sifkadora o impedimento 
do Escriv:io, qu~: se PSI~u<ar ~o srrvü;o que lhe compete. 

N. t.0.-~. 3 Secção.- Dircrtoria da AgTicultura. -
Ministerio dos Neg-ocios rlil Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janci1·o tm '.::!fi ele Julho de 
1876. 

Illm. c Exm. Sr.- Em sollu;ão ao ollicio de 18 de 
l"orren te, rt que <11"0\ll ra IJ hon (J Jli:l pp;; dw; csrra vos 
r[~<,j !ir:Jrlo~ 11r~S:1 l're1\ Íll•Ti lliJ ]IJII(I df' 18'/:i. (;oTÍ} a 
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unica cx.:cpção do municipio da Laguna onde não püde 
a Junta funccionar por falta de quem desempenhasse 
o cargo de Escrívão, declaro a Y. Ex. já haver pro
videnciado por Aúso Circular de 18 do corrente ácerca 
tla nova reunião das mesmas Juntas, rccommendando 
por essa occasião a dt•signação de novo dia 11ara aquelles 
municípios onde as Juntas não tenham sido convocadas 
no dia fixado pelo HegulanH~nto n. o f)i3t.i de i3 de No
vembro de 1872. 

Si ainda subsistir o impedimento do Escrivão a quem 
compete funccionar perante a Junta no município da 
Laguna deve o Presidente da mesma Junta nomear pes
soa idone1 que sulJsti tua aquellc funr,cionario, pro
movendo V. Ex. pelos meios a seu alcance que se não 
rcproduza o facto de não se encontrar pessoa que se 
preste a tão import:mte e humanitario serviço. 

O impedimento do Escrivão deve ser provado perante 
a Junt:t, que julgar."1 fundada ou não a esLusa, usando 
no ultimo caso dos meios farultarlos pelos arts. !)6 c 98 
do Heg-ulamcnto acitm cil:\do, no que forem appli
caveis. 
Deu~ l:uaJ~tk a Y. E:-;.- Tlwma:: Jos1; l:odhn de Al

meidrt.- Sr. Prrsident1: da Província tlc Santa Ca
tharina. 

Drclara que o Juiz Municipal (~ o compnlcntc para ordenar a 
prisão antes da forma~ão da c.ulpa nos crimes cornmuns, t' dá 
outras decisões. 

2." Scr~ção.- l\1inistnrio dos NPgocins da Ju,tiça.
Hio t\1• Janriro em 2{i de Julho dn 1876. 

Illm. c Exm. Sr.- Accuso o recehimcnto tio olllcio 
flc 21 do mcz findo,com a informação prestada pnlo Juiz 
de Direito da comarca de Iguassú, sobre as occurrencias 
havidas entre clle c o Juiz Municipal do termo de 
ltaguahy. 

De accôrdo com as t·onsiderações feita~ por V. Ex., 
convem declarar ao primeiro dos ditos Juizes: 

Que, competindo ao Juiz Municipal a formação da 
r·ufpa nrr~ rTillH'~ rommuns, r·r.lll! rt·r·ur."r.·r tl'-'f'('~oario p~ra 
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o Juiz tle Direito, sú por at{ut'lla autoridade pótlc sPr or·· 
dcnada a prisão antes da pronuncia, nos casos c mntliantt: 
as formalidades do art. i:l ~ 2. o da Lei n. o ';W3:l de iO 
de Setembro de i87i, e art. 29 do Regulamento n.

0 

48::!'~ 
de 22 de Novembro do mesmo anno; 

Que não é licito ao Juiz superior mandar desentranhar 
dos autos e archivar um despacho do Juiz inferior; 

Que o Juiz .Municipal não tem ohrip:ação tle apresentar 
mappa ao Juiz de Direito, p:1ra que t•ste dê wmprimcn lo 
ao art. 38 do Hegulanwnto n." 120 de :H dt: Janeiro 
tle 1842. 

Deus Guarde a V. Ex.- DÍOfJO Velho CavalcanU de Al
lmqnerquc.- Sr. Presidente da Provinda tlo Hio rlt: 
Janeiro. 

No ft'J.l. - JUSTlÇA.- E~! 27 ))[<; JULHO DE Hl'iU . 
• 

~ão pótle ser aeeunmlado o cargo de EseriYào de Paz eolll o de 
Escrivão d:t t:o!lecloria. 

2." Sr:cção.-l\linistnrio tios Ncgor:iosda Juslit;a.
Hio de Janr:iro t'lll 27 dt• Julho tle l87G. 

Iltm. e Exm. Sr.-Em olfirio n." 277 dt• r~ do I'Or

rente participou o antecessor de V. ~>c liavt:r deridido, 
sobre n•presentação do Escrivão 1ln Paz do tlistrido d1' 
Cintra, Manoel Maria rio Nas,·imento, t{Ue irregular
mente proccdh·a o rcspecti v o Juiz rle Paz, suspendendo 
aquelle serventuario, por a1·t·umular o cargo de Esc ri-· 
vão da Collectoria geral. 

Approvo esta decisão , 1le at:rõrdo com o Deerr>to 
n. o 157::: de 7 de Março de t8;5ti, e recom mend o a Y. Ex. 
que dô ao referido scrventuario a opção por um dos 
dous lugares, cujas fumçõcs n:io podem ser hem dcscm
penhaclas sirnullanea mcnte,confórmc a doutrina do A viso 
Il. 0 89 de !i de Junho de 1.817. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de Al
buquerque.- Sr. Presidente da Província do Pará. 



:\'. 'l't2 .- FAZENJL\. - E:n 27 DE JULHO nr, 187G. 

Nega provimento a um recurso sobre classifleação de hotões sub
mcttidos a despacho na 'Aif~IHlega do Rio de J~neiro, por estar 
a importancia dos direitos d<'nlro rl~ rcspcetiva all:ada. 

~Iinistcrio dos Neg:or.ios da F<1zr•nd:1.-H.io dt' Janeiro 
r·rn 27 de Jullio dP 187B. 

Comi!Junico a V. S., para os Iins couvr'nientcs, que 
foi indrfcrido pdo Tribunal do TliPsouro Nacion3l o 
recursr1 interposto por Stoltz Holh l~ C." ria rlcr:is:1o 
de,,sa Jnspt'Cloria de 20 1le Dezembro do anno p:1ss:lllo, 
q1w r·lassilicou como pechisbrque, para pagar a laxa rlt~ 
21):í00 por kilogranun:1, a mnearloria, const:mtt• da::; 
amoslras que devolro, vinda,~ tlr' Hamburgo no V:l[·lot' 

allrmão /Jili'IIO.~-A!!I'es c suhmeltirla a dr·~paeho, pl'b 
nota 11.

0 '!)2:)7 rir~ :!ti de Novembro ultimo, como IJoUks 
de massa, sujeitos ú taxa de !100 rr'~is por kilo!!:ramma, 
visto estar tleutro (];1 alç:Hla de:;sa Inspcctoria.a impor
t;lllcia dos din~ilf,s que foram p:1gos, P não se LPr dado 
nenhum Llosr:asos de qun 1ra1:1 o :1rt 7fií, ~ i. 0 1lo Hcgu
lamento de 19 de Sctemltro de 18GO. • 

Dt•us Guarde a Y. S.-JJarãodeCotegipe.-Sr. Con
""lll('iro lnspt>clor da Alfande~_ra do Hio rlt' J:meiro. 

:i'. '~1::.-F,\ZENDA.- E\t ::!7 DE .Jt:LIIO fJE 1871i. 

'\.•g,t prO\~imcntu a nrn ti·ccurso sohre elassi!le~rão de mercadoria 
subrndtirla ~ ilrspae!{o na 'Alfande:;a do Rio."de Janeiro, como 
-l':llllisas de frltro, dr· t·oellio óu lchrc, par:t co!Jrir cltapóos. 

lllini~terio dos Nr•gocios da Fazf'rlli:l.- Hio de .Tnneiro 
t'Jll 27 dt• Julho de 1870. 

Communico a V. S., para os Iins t:onvenir·ntes, l{lte 
foi indeferido pelo Tribui!al do Thcsouro :;-acionai o -· :-·-." 
recurso_ i~1tnposto po! .Joaquim Al-varo ~r~rma~:~ ~.'c.C\_' P ~ ~.~ 1 das dcctsocs dessa lnsl'l'Ctona., que t:I:Js.sthcaram )çoii\(). \l~ \J ' 1' 1 

,·h_apros ab;~tidos, para pagarem :'1 tax:1 dn arl. .2.·~-~ a' ~ra-
nla das AILtndega:;, as tnert~:lrlori:ls pur ~~IJf's:siJhllJf'tl i-



rias a despacl10 ~~omo 1:.1misas de feltro, de coelho ou lc~ 
bre, para cobrir· chapéo>, sujeit~s á la'\a rlo :1rt. 22 da 
dita Tarif;~, conforme já !oi resolvido por Avisos n."' tiG 
c 73 de 1:3 c ;n rle Junho pro\ÍIIIO passado. 

Deus Guarde a V. S.-JJanro de Cotegipe.- Sr. Con
sellJCiro luspector da Alfandega do Hio de Janeiro. 

N.'i~l.-FAZENllA.-E,l 28 DE .JULHO DE 187tl. 

Oi proYimento a um rccursll sobre l'lassilk:li;:1o de cltai•'S, sub~ 
meltidos a tlcspal'lto H:t Alfand"ria da. Bahia. 

l\linistcrio rios Nc-gocios da Fazenda.- Hio de Janeiro 
em 28 de .JulhrJ de 187fi. 

O Barão de Cotegipc, Prcsitlenle intt•rino do Tribu
nal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspcctor 
da Thcsouraria da F:1zenda da Pr·ovincia da Bahia que, 
tendo sido prc>ente ao mesmo Trihun:tl o recurso de re
vista tr:tnsmi ttido.com o ~r·u ollicio 11. o 88 de 2::? de Ju
nho proximo findo, interposto por Brantlão l\: Irmão da 
decisão pela qual a Alfawln!.(a da dita Provilll:ia clas~;i
licúra corno de "metim" :w duzias tln ehales contidos 
em uma caixa n." 37:3, com a marca B ,\: .!, que submct
teram a despacho em n dil l\laio ultimo, como "de :11-
godão, entrançados, grossos, ortlinarios," p:1ra paga
rem a taxa de HOO réis o kilogramma, de conformidadr· 
com a 1," parte do art. :-;:;t da Tarifa em vigor, ore
ferido Tribunal: 

Considerando que a cJas,ifit:ação ele mctim, datl:l por 
aquella Alfandcga aos chales rrn questão, corno com
prehendidos na 2." parte do cit:llio artigo, sujeitos :í 
taxa de g200 réis o kilo~Tlllllll.1, é contraria ú cbra 
disposição da 1." parte dp;;se artigo; 

Considerando que t': at!missivl'l o recurso de rnisla 
quando, como no caso prl';;r·ntl', ha violar;ão de lei pela 
applicação de uma taxa inmmpctentc, na fórma elo 
art. 76í, ~L", do Hegulamento de Ul dt• Selomhro 
de 1860: 

Resolveu dar provimento ao recurso, para ~erres
tituída aos recorr~:ntes a importanr·ia f!UP de m:lis lhrs 
foi rohrafla. 



1.1<) o:IIYEil\1!. 

N. '!'l,ij .- FAZE~D;\. -- E11 ';!8 nE Jr:wo DE 187{). 

AGs Collcctorcs c Administradores de Mesas de Rendas compete 
por o- cumpra-se- nas licon•;as concedidas aos rcspecti· 
vos Escrivães. 

1\linisterio rios Ne~ocioo.; úa Fauncla.- Hio de Janei~ 
to em 28 de Julho de 187ü. 

lllm, c Exm. Sr.- Em dl'frrimento :"t petição do Eg
aivão da Collectoria Geral do Município de S. Fideli:', 
r:ommunico a V. E c ,para que se ~irva tledarar ao Col
leclOI' do mesmo Município, que, depois da publicação 
dos Hegulamentos dn 2() de Dezembro de i860 e de U 
de Agosto de 1863, da Ordem de 2 de Janeiro de i8fi5 c 
outras, aos Colledores e Administradores de 1\lesas de 
Rendas compete pôr Q "cumpra-se» nas liCl'nças que 
forem conccd idas aos resprc Li vos Escrivães, por estarem 
estes immccliatamente subordiuados áqucllrs, e nssim 
determinarem os Regulamentos e decisões citadas. 

A' Directoria a seu cargo cahc fazer cumprir qual
quer licença, quando esta se referir aos mesmos Collec
tores e Administradores, os quaes se acham a c lia imnw
diatamentc suborclinar!os. 

Dtms Guarde a V. Ex.- Barão de Cotrgipe,- A S. Ex. 
o E' r. Conselhriro Di redor Geral das Bt'nfias Pnhlicas. 

N .. Hü.- FAZENDA.-E~r :li DE .JULHO oF: Hliti. 

Indefere um recurso sohre cl;tssificação de tuhos de mrtal snh· 
mettidos a despacho na', Alfanrlega do Ilio clr, Janeiro, por 
rstar a importancia dos direitos drntro .<la rr;;pcctiYa aJ~ada. 

l\linisterio dos Negocios da Fazend:J.-Hio de .Janeiro 
em 31 de Julho de 1Ri6. 

Communico a V. S., para os fins convenientes, que 
foi indeferido pelo Tribtulal do Thcsouro Nacional o 
recurso interpo,;topor Hawkes Wltittle & c.• ll~ deci<io 
dessa Inspectoria de 14 de FC\'creiro ultimo, que cla~
:~ificou corno tubos proprios para obras de lampista, 
sujeitos ~~taxa do art. s;i() da T:ll·ifa tl:i-.: Alf:1ntle2!:1~, ::t" 



mercadorias. eon3tantrs das amostras que devolvo , 
vindas tlc Livcr[lOOl no vapor in~lez Olbers, c subnu:t
tidas a despacho pela nota n. o 85~9 de 22 ue Janeiro do 
corrente anno, como tubos dt' latão e tlc cobre simples 
P'Jra maehina~, snjcitos á ta-.;a do art. 8'!9, visto e.'>tar 
dentro da alçada tlessa lnspectoria a importancia dos 
direitos que foram pagos, e não ter-se dado nenhuma das 
condições pt;evistas no art. 7G'~, ~ l. o do Regulamento 
tle 19 de Setembro de H~fiO. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro Impeetor tla Alfand<:ga do Rio de Janeiro. 

~- MJ.-FAZENDA.-E't :n nE Juwo nE 1876. 
; 

~ega provimento a um rqcurso sobre classif1ea~ão de mercatloria 
suhmettida a dl'spacho na Alfandoga tlo Hio tle J:mciro, por 
rstar a importr~itrh tios din•ilns tirnlro tla respectiva r~lçr~da. 

Ministerio dos Negocios tla Fazenda.- Rio ele Janeiro 
em 31 de Julho de 187(}. 

Communieo a V. S., para o~ fins convenientes, fJUe 
foi imleferitlo pelo Tribunal uo Tht•souro Nacional o 
recurso interposto por G,uimarães Juniorl\: C." ua decisão 
de:;sa Inspectoria de '2\l de ~!aio nltimo, que classilicou . 
como casimiras singelas, para pagarem 2~000 por. 
kilogramma, a ffif)rt~atloria, constante das amostras jun
tas, vindas do Havrc no vapor ingll'z Douro e sulnnet
titlas a despacho pela nota n. o (i09 de 18 do tlito mez, 
como flanellas de lã, sujeitas á taxa ele 1~400 por kilo
gramma; visto estar dentro da alçada dessa Inspcctoria 
a importaneia dos direitos qun foram pagos pelos recor
rentes, r, não se ter dado nenhuma das contlições de que 
trata o art. 76~,§ l." rio l{e!.!,'ulamcn to tlt) l!l de Setemhro 
de 1860. 

Deus Guanle a V. S.- Barão de Cotcgipe.- Sr. Con-
<;el hei r o lnspector tia A l f:lmlc.~a do n i o dr) .Janl)iro. 



IJO (';0\'V.R'W. 

N. HR.-GUEBIL\.- E.11 :n n~.: JI:r.11o llE t8iG. 

li.Ianda proceder a novo alistamcn to em o L o de Agosto des I e 
anuo, não obstante não ter havido ainda o sorteio militar. 

Circular ás Presidencias das Províncias, com excrp
ção da do Rio de Janeiro: 

1linisterio tios Nt>gocin~ 1l~ r.nrn·a .-Rio de JaiH·iro 
Pm :a tle Jnllto d1~ l87!i. 

111m. I' Exm. Sr.- Tendo a Prrsidrnria da Provi nci:1 
do lliode Janeiro, ernolli1·iode 'Z8de .Junho ultimo, con
sultado se, não obstante não ter-se ainda procedido 30 

sorteio militar, tlevia efic1:tu~r-se no dia Lo de Agosto 
proximo vindouro o alistamento relativo ao corrente 
anuo, a1liar-se para mais tarde, on não realizar-se, Sua 
Alteza a Prince>:a Imperi<d HC,U:I'HtP, em Nome do Impe
rador, Conformando-se, por Sna Immrdiat:1 e Irnprri:ll 
Resolução de 26 deste mr?., eom o parecer da Secção dr 
Guerra e Marinha do C01lscllto de EsU11lo, exar~do em 
Consulta de 10 do mesmo mcz, Houve por bem Dcebrar: 

L o Qru: se d cvc proceder a novo alistamento em L o de 
Agosto vin1louro, (··poea I)Stabelccida no Regulameuto de 
27 1le Fevereiro de 1875. 

2" Que o Governo, logo qw) tenha os dallo~ precisos 
P.ara marear os contingentes do alistnmento já feito, de
stgnar:·, o prazo para o 1. o sorteio, de modo que não 
complirruc eom os trabalhos do novo alistamento, nem 
com os do2. 0 sorteio, que tcmilc rcaliz:1r-sc rm .Junho 
d1) lR77. 

O que tn<lo communir:o a V. E..;., para srm r,onhrri
llH•nto <)fins convPnientns. 

Deus Guarde a Y.. Ex.- Dnqnc de (;(uia~.- Sr. Presi
dPnte da Prflvincia ti ... 

'!JF.CJSÜE~ llE 18iü. :5/ 



:\1. Vl!J. JUSTIÇA.- EM ::t HE JULIIO DE 187(). 

O réo de criiLtfl inalianç:tlel. snltu Clll virtude !lc absolvição 
unanimc do Jury, tla qual tt1·cr !Javitlu appcllaç;Io, deve sei' 
preso, qn~wlo a 1\cl:l,::lo lrt:lltd:tr :;nlllltl'ltcl-o a novo jul
gamrnto . 

. 2." Secção.-1\linisti'rio dos N1•gocios da Justiça.
Rio <ln Janeiro 1'111 3i de Julho de 1876. 

111m. c Exm. Sr.- Foi pre~Pntc a Sua Alteza a Priu~ 
ct>za Imperial Reo:l'nll', t'lll 1\omedn Imperador, ooffit~in 
n." lHi de l~i de "\la i o ultimo, t•m que o Presidente da 
Bcla,;;lo df'ssa Provinria propt\z a ~~·::uillfl' d1nida :--Se 
o réu processado por tTÍille in:iliatli;avel, t' solto em vir
twle de absolvição un:minw do .Jury, da qual tivPr 
havido app!'llação sem etleito susp,•nsivo, nos termos dos 
art~. 17 ~ 't. • da Lei n." 2o:l:=l de 20 de SdemlJro 
de 1871 c tiO do DctTct.o n.• 'JR2í de 22lle Novembro do 
mesmo anno, devi' ser prl'so, quando a Relação do dis
tricto mandar subml'tlel-o a novo julgamento. 

E a mesma Aup:nsta Senhora, Conformando-se, por 
lmmediata Rf'solução de 2ti do rorrentr:, com o parecer 
da Secção 1la Justiça 1lo ConsPlllo 1lc Estado em Consulta 
de 17 deste mez, l\lancla declarar a V. Ex. que no caso 
figurado ronsilleram-se restabelecidos os rlh•itns cla 
pronunr·ia, um dns quars ó a prisão do réo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Vt!lho Cm·alcanti de Al
buquerque. -Sr. Prcsidi•nte d:t l'rnrinria dr Per
nambuco. 

N. í:iO.-AGIUCL'LTUlU, CmlJ\IEHCIO E ORHAS 
PUBLICAs.- EJI :n IJE .JuLJio nE t87lL 

Dec!Ma aceito a propnst;~ c p]"(ljec.to da Companhia City lmprove
mcnls para a;; obra,; de canalisa~.ào do rio R:mana !'odre. 

N. 8.- 2." Secção.- Dirc.:toria das Obras Publicas. 
- Ministerio dos Ncgocios da Agricultura, Commcrcio 
I' OIJras Public<Js.- Hio dr Janeiro em 31 de Julho de 
!876. ' 

Declaro a V. S. que resolvi aceitar a r'roposta e pro
jccto d:~ Companhia City Improvements para a~ obr,1s 



llll 1;11\TI\\II, 

tle r:~n~lis:1çâo 1lo rio B:lll:lll:l Podrr, a IJ!W SI~ rn
ferrm os seus ollicios di' t. o dA Junho e W de Julho 
ultimo; cumprindo qtw· Y. S. cntcnd;J-Si) novamente 
rom a ffil~sma Comp:tnilia, a fim tl1~ prorcill'l" a uma 
rcvis:ío do r;'-slwd i v o orcamf'll to, que deverá ~i! I' re
duzido, it vista d:ts unidade-; de preço que acompa
nharam O projl'dO ljlte )1:\l'a idcnticn trabalho mandou 
o Ministerio do Irnperio lll't;·anis.tt", as IJUGf)S constam 
dos papeis inrlusos, qne opportunallW!!le serão di'· 
volvidos a este J\linisterio. Outro~illt, logo qu1' tenha 
V. S. chl!t;·a,lo a um arrúrdo com a Companhia, quór 
1'111 r:•lação ao orçamento, qt!i'~r {ts cundiçiies geracs 
tlo contrado, dCVI)I"Ú l'l'lllf'ller :1s l1a.S('S IJUI) p:tra este 
tiver lk prop1lr; dcclarandn ig·u:illlli'lltl~ :'1 Comp:mhia 
rpw as obras tJ,•ver:"io ser executadas com a possivrl 
pr,~slcza, visto lr:ttar-sn d1' um melhoramento rJur~ 
muito intet·es;;a it .salubridade publica. 

Deus Guarde a V. S.- Tl10nut:: .Tosâ Coelho de Alft 
meid11.- Sr. En~~·PnhPiro Fi~r·;tl d:t Comp:lllliia Cily 
lilljlt'll\'l'llli'lliS. 

N. tl~L. -· AGHIClTLT!TIL\, Cü:\L\IL<:RCIO E 081\AS 
PPBLICAS.- E"' 11 1." nE ,\1:os-ro nE t87o. 

DPclara que 1iea srm efl"uito a ru!ll~l'ss;1n, sul; 1'01!1/itiolle, de trans· 
porte a preço reduzido na parir da r-;trada de fr-rro pcrtencrnte 
;i Companhia ingleza, P sn])sl i lu ida pnlas alt.eraçüPs das tarifas• 

N. 28.-1." secção.-Din·c.toria t::ts Obras Puhlic:ls. 
- .Ministerio tios Neg-ocios ria Agricultura, Commercio 
e Obras Puhlica:;.-Rio dn Janeiro r:m o t." rle .\Q'o:;,f.q 
dn l87G. 

Em cumprimento 1la dausula li?' do contrario !'ele·· 
brado p:Jra a comtrncç:lo das ohras do prolongamrnlo 
da estrada dr~ ft;rro da Bahia, o Gon'rno solicitou da 
Dit'I'C:Ioria da mnsrua estrada o srn asscntiment<1 a fim 
de fazer elferti v a a red ttr1;ão de 50 °/

0 
no:> frdes do 

material deHinado ás referiria~ oiJras: e como p:1rerrssr 
prrferivel áquella Directoria faze!'· uma rcrlncção e 
revisão geral 11:1~ tarifas r~m vigor, expondo ao Jlii)Smo 
tempo ao Governo os rnot i vns por 'Jlll~ n~1 o por! ia a:~senti r 
na concessão solicitaria: declaro a Vm., pJra que faça 



constar aos empreiteiro~ das ditas obras, que flea SI'ITI 

e !Te i to a concessão promettida, sub conditionc, do trans
porte a preço reduzirlo na parte rlaquella estrada per
tencente á Cornp:mhia inglez:1; concessão que seri1 
su bs ti tli ida pelas a Iterações que se propõe o Governo 
fazer nas tarifas da mesma estrada. 

DcusGuarrle a Vm.-ThomazJose·coelho de Almeida.
Sr. Eng~nheiro em Chefe do prolongamento da estrada 
ele ferro da Bahia. 

N. 't;)~.- AGHICULTUHA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBL!C.\S .- Ell o l." DE AGOSTO DE l8íti. 

ApproYa os planos-typos das estaçür~s rla L"~ '<'r,::in da c~trada de 
f;Ero do Carangola. 

Sua Alteza a Princez 1 Impêrial Regente, em NomP 
do Imperador, Ha por hem Approvar os planos-typo . .; da 
I'Stação da 1. • secção da estrada t!e ferro de Campos a 
Cu·angola, na Província do H.io de Janeiro, os quacs vã., 
rubricados pelo Chefe da Directori;J. das Obras Publica>~.· 

Palacio do Rio de Janeiro em o Lo de Agosto ,Je l871i. 
-Thomaz José Coelho de Almeida. 

N. '~:):!. - AGRICULTUIL\, COMMERCIO E OBB.\S 
PUBLICAS.-~~~~ () 1. 0 

DE .~GOSTO DE 1876. 

rixa a época em que se de\" wmeçar a rontar o prazo do pri
vilegio coucedido para a illumina~ao a gaz, a esta capital. 

N. 7. 2.• Secção.- Dircctoria das Obras Publicas.
:Ministerio dos Negocios da Agrieultura, Commercio e 
Obt·as Publicas.-Hio de Jane1ro em o l." de Aé;o·;to 
Je 1876. -

Tendo-se suscitado duvida sohre a fixação da época 
em que se deve comrça r a conta r o prazo de 2~ a n no~ do 
privilegio concedido a Rio de Janeiro lias Conqnny Li-



no GOYEI\Nil. 

mitetl, se de 1l de Março de 181)1, data em que foice
lebrado o respectivo contracto, ou se de 25 de Março 
de t8;1~, a que se referem os estatutos da mesma com
panhia, e em que foi inau~urado o serviço da illumi
nação publica; Sua Alteza Imperial Regente, em Nome 
de Sua 1\lagestade o lmperatlor, H ou v e por bem deelara r, 
por sua immediata e Imperial resolução de 21 tle Junho 
elo eorrente anno, tomada ~obre consulta da Secção do 
Irnperio do Conselho de Estado, que a concessão feita;·, 
referida companhia, para o senit:o de illuminação por 
gaz, é por vinte e cinco annos, a contH do dia 'i!r) dt! 
1\Iarço tk 185~. O que communico a Y. S. para seu co
nhecimento e devitlos elfcito~. 

lleus r.uarJe a V. S. -Thnmrt: Josd Coelho de Al
meida.- Sr. lnspector interino Ja llluminat;ão desta 
cidatle. 

Sohrc lil'l'o~ para os lrahallws de <JIIalili<:a~;io c rclrihuição dos 
fados praticados pelos Escrh;lrs JJU processo eleitoral.) 

l." Directoria.- Ministerio dos Nt~gocios do Imperio. · 
- Hio de Janeiro e1H o L" de Agosto de i376. 

111m. e Exm. Sr.- Emrt'sposta ~to ollicio de Y. Ex. 
de í ri~] Julho ultimo, declaro: 

I." Que na dispu~ição do art. t:ií das .Instrucçucs 
anne\as ao Decreto n.o fi097 dt! 1::! de Janeiro ultimo, 
pela qual todos os livros neccssarios para os lrllbdlhoS 
de qualilicação devem ser fornecidos pela~ Camaras 
l\lun id paes, e com as furmalidatks a li i ex igirlas, com
prehende-se o livro a que r. Ex. SI~ refere c de tJUe trata 
o art. 8'1 ~L" das mesuJas Instrucções; 

2. o Que pelo Aviso do L" de Julho proximo findo foi 
resolvido que, não euntendo a legislação eleitoral dispo
sição alguma concernente á retribuição dos actos prati
cados pelos Escrivães no processo eleitoral, carecem 
estes de direito para rxigil-a. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Jose Bmto dn Cnnha c Fi
gueiredo.- Sr. Presidente da Proviucia do Cearit. 



N. Mm - GU:EtUL\ .- EM 2 nE \l;osro uE IH7li. 

Declara por quem devem ser lavrados os lermos de abertura ,. 
cncrrramcnto do livro do sortdn e rios de111ais drstiu:ulus ao 
~crviço da respectiva Junta. 

1\Iinistcrio dos Ncg-ocios da Gncrra .- Hio de Janeiro 
em 2 de Agosto de 1SjG. 

Illm. c Exm. Sr.- Em ofiicio 11. 0 20fi{J, de 8 di' Julho 
ultimo communica V. Ex. que, tendo o Juiz de Paz, l're
sidrntc ch Junta paror·hial ele Santa Anna da Boa-Vista 
eonsu !ta do se de v ia rem..tter ao .Juiz d·~ Direi lo da comarca 
respectiva o livro llo sorteio, para ser•'m lavrauos os 
termos de abcrtur3 c enrcrrall1PI1lo, ou se eUJllfiria ser 
por clle satisfeita e,;ta fonnali•ladc, não só no referido 
livro, como nos drmais, empregados no serviço da 
mesma Junta, re~pondêra V. Ex. :10 dito Juiz de Paz qnc, 
quanto ao livro do sorteio, del'ia ser ol!servallu o disposto 
no~ :1.2 do formnlario de qn1~ trata o art. :111 do Hegula
mento de 2j de Feven~iru d1) 187(), rompetimlo ao Pre
sidente da Junta parochial iguacs allrilmiçõcs em rcl:ição 
aos outros livros. 

Em resposta ded:uo a Y. Ex. CJUP fica ;1pprovada a '"a 
1lrcisão, visto achar-s1~ d•• eonforniidadc com o allurlido 
formularia e com os Avisos Jesln ,)Jinisterio de 30 de 
Junho do anno pa~sado e 11 de Junho do corrente, expe
dido. o primeiro á Presidenria da Bahia, I' o ulti11to á da 
Província do Espirito S:1nto. 

Deus Guarde a V. Ex.- Duque de 'CwEias.- Sr. Pre
sidente da Provinria do Rio Grande do Sul. 

N. t!;i(i. --- AGHTClJLTUIL\, COmiERCIO E OBBAS 
PUBLICAS.- E\! :l DE AUISTO IJE l8j(i, 

Manda (lôr 11111 etfeclÍ\':t e rigorosa <'Xi'Cllli:1o as Posturas '\!uni
cipaes d<' 26 LI e ou tu!Jro dr Hlll7 e 2:1 LI" A h ri I dP !870. · 

. N. 8.- ~.a Sercão.- Di redor ia das Ohras Puulicas. 
-Ministerio dos Negorios da Agril'ultnra, Commereio e 
Obras Publicas.-Hio dt· .JaiiPiro rm :1 de Agosto de 18jG, 

)fantla Sua Alteza llllpi!l'i"tl He,;ente, 1'111 No:nr do 
hnpPndor, de,·brar :.\ lllrw1 l~n;H'J ~1unicipal df'~l:! 



l>o 1;01 Ell:'\0. 

Côrte que uo intuito de cvitJr-se maior numero de in
cendios, cuja origem, por informação lh Directoria Ge
ral elo Corpo de Bombeiros, proYém üo exeesso de fuli
gem nas chaminés, convem tomar ·~ssa Illma. Camara 
a deliheraç.ão de pór em elf••ctiva e rigorosa execução as 
Posturas Municipaes de ~6 de Outubro de 18U7 e 23 de 
Abril de 1870; compellindo os moradores ao eumpri
mcn to de conscrv11re rn I i mpas as citam i nés de suas 
casas. 

1'/wnw:: Josli Coelho rlc Jlmcidn . 

.!';. Ui7 .-AGRICULTUHA, COM~lERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM :~ 111, AI;OSTO DE 1871). 

Concede autoriza~:ão á Companhia Botanical Garden Hail Road 
para assentar um rlcsvio na rua da Unanahára. 

N. W.-1." secção.- Directoria das OIJr;•s Publicas. 
-Ministcl'io dos Negocios da Agricultura, Commercio 
c Obras Publicas. --Rio de hneiro, :1 de Agosto de 187fi 

Attendendo ao que requereu a Companhia de carris de 
ferro Botanical Ganlen, sob sua lisc;J!isação, concedo-lhe 
autorização p:1ra collocaJ· um desvio na rua da Guanabára, 
:1lterando, conforme a planta que apresenlMI, c sobre a 
qual Vm. inrormou em oflirio de 27 de Julho proximo 
findo, o desvio existente na rua das Larangeiras, em 
frente áquella; ficando entendido, que a presente per
missão não servirá de embaraço a qualquer concessão 
de assentamento de trilhos na mesma rua, si ao Governo 
parecer de convrniencia fazcl-a no futuro. O que Vm. 
fará constar á dita Companhia. 

Deus Guarde a V m.- Thomaz José Coelh~ de Almeida. 
-Sr. Engenheiro Ftscal da Companhia Rotanical Gapl~lt I· 

Rail Road. . .·· \> 1 



N. !!;)8.- AGHICVLTUlL\, CO~L\lEHCin E OBllAS 
I'UllLICAS.-Eli :3 DE Ar;osro DE 187{). 

Autoriza a cdilic.açào de uma csUu:tto rccl:u!latl:t pelos morar! ores 
da frrguezia llo Cltapéo dt~ l!1·>ts, em ~lirta> r;cracs. 

1\í. 12.-L• seccão.-Directoria das Obras Publicas.
l\linistcrio dos Negocias da Agricultura, Commcrcio e 
Ohras Publicas.- Rio de Janeiro em 3 de Agosto de 
1876. 

A' vista da informaç:lo prestada por essa Directoria 
em oílicio de ti de l\Iaio ultimo, soiJ n. o :53, ácerca da 
estação na linha do cPntro, reLJLH'rida pelos fazen
deiros e moradores da freguezi::~ do Cltapr1o de Uvas, em 
Itlinas Geraes, cumpre qun Ym. attenda aquellc pedido; 
JH'OVidencbndo, porém, de H\OUO a fnpr effectÍVO O 

auxilio promettirlo, o a sr~r r·dilicada a estação no local 
quc, sem damno para :1 l'Strada d1~ feno, melhor con
su I te os in teressc~ da lavoura. 

Deus Guarde a V m.- Thomn:: Josú Coelho de Almeitlct.
Sr. Direeto1· intr•rino da c~trada de f1:rro D. Peclro li. 

N. li :.i!). -FAZENDA. - gll ;} DE ,\GOSTO DE :l87H. 

Confirma a decisão da ~Hanlleé(a, rJuc classilicou como papel 
para escrever e estamparia a mercadoria su!Jmettida a dcs
p:tl'lto como papel para impressao. 

Ministerio dos Nr.Q"oeios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
l'ffi 3 de Agosto de 187G. 

Communico a V. S., [X\1'.'\ os devidos eiieitos, que foi 
indeferido pelo Tribunal elo Thesouro Nacional o re
curso interposto por Henrique Fleiuss da decisão dessa 
Inspectoria de 31 de Julho de 1874, que classificou como 
p:tpel para escrever c estamparia, sujeito á taxa de 160 
réis por kilogramma, a mr.rcadoria,constantc da amostra 
junta, vinda do Havre na barca franceza Mathilde e sub
mel tida a despacho pela nota n. o 8W3 de 16 do dit<> 
mrz r anno, como p·1pP! p1n imprPs,:io, sujrito á tax~ f\1• 



~O rt'·is por kilogramm;l, vistu estar dentro da al.;ada 
dessa lnspectoria a importanria dos uireitos que foram 
pagos, e não se haver dado nenhum dos casos previstos 
110 art. 7ü1, § 1." do Hcgulamcnto de Hl de ?etembro 
de 18ü0 

Communico, outrosim, a V. S. lJlU' foi ;1pprovaii:J 
pelo mesmo Tribunal a sua det·is~o dt~ 10 de Seteni!Jro 
do anno passauo, m:n1dando entrrgar ao recorrrntt) o 
saldo da nrrcmatação do . .; volumes de papel por clln 
abandonado,;,:i vista das informaçõt•s c fundauH·ntos cons
tantes do seu ollieJO n." fiífi de !I de Outubro t]essc an
no, rccommen1lando, entretanto, a \'. S. que mandt~ 
vcrilicar O C:llculo dos UÍI'Cito,.; que SC deduziram da 
urematação, nos termos do s1~u duspacho de 3~ de Julho 
de 187!!, para dctrrrninar o liquido .em deposito. 

Deus Guarde a Y. ':'..-Bunto de CotcgiJw.-Sr. Crm
sclheiro Inspector da Alfa!lllega do Hio de Janeiro. 

N. 'LüO.- FAZENDA.- EM 3 DE .\GOSTO llE 1H7G. 

Doe Iara que a mult:\ tio art. 35, eomhinado mm o ~rt. 3:1 do Hegu
lamculo n.u 4R:Hi de l de llezcndii'O de i8íl, deve ser repetida 
tantas vezes quantos forrm us cst:ra vos orn i L lidos na dec laraç<\o 
1lc mudança de rcsillenci:t, de tlonliuio ou fallccilucnto. 

~linistcrio dos Ne!.ml'ios da Fazl'lllla.- Hio 111: J;méiro 
c m 3 d c Agos Lodo 1H7li. 

lllm. c Exm. Sr. -0 Collector das HPndas Ger~1es tlo 
l\lunic:ipio de ltahorahy consultou, em o1l1cio de ü de Ju
nho ultimo, se a multa a que se rdert~ o art. 3i'i do Decre
tou." '!1:135 do Hcgulamentocle 1 de Dezembro de i87l é 
imposta pela falia de um ou mais I'Scravos, ou relativa
mente a cada um dos mesmos escravos I!UC não fór aprc
St'lllado á averbação uo devido tempo. 

E tendo o l\linisterio da Agricultur:J, Cornmcrcio e 
Obras Publicas resol'!ido identicaconsulla feita pelo Col
lector das Hcndas Geracs de Hezendc, rleclaraudo que, da 
combinação do art. 35 com o art. ;{3 do citado Hegula
mento, a multa nelle imposta deve ser repetida tantas 
vezes quantos fon~m os escravos omiltidos na declara
ção de mudança de residcncia, tle domínio ou fallcci
mento, ainda que os f:1ctos occorram em um ~6 dia c os 

fH:f'.IS'•I·:;< ng lRili. :;e; 
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diiicrcn Los esc r a vos pt~r lt~nça m a UIIt ItJeSlllO senhor; 
assim o eommunico a V. Ex. para que se sirva fazel-o 
constar não só áquclle Cnllcctor, como ás demais Col
lcctorias c Rcpartiç<"ie.;; arrecadadoras da Província do 
Rio de .faneiro, a fim de evilat~-st~ <1111~ por ellas sejam 
pedidos iguaes csclarcciml'nlos. 

Deus Gu:1rdc a V. E·c-Barão de Cotcgipc.-A' S. Ex.. 
o Sr. Conselheiro Dtrcctor Geral das Henda:-: Publicas. 

N. ~lil.-FAZENIL\.-E't :; DI: \t;osro 111-: 187G. 

lli provimento a um \·ceurs'• inlnpo>lu da decis:lo da Alfallllq;a 
~obrn pagamento de direito:; por diffrrcnr;a tle fJUalidadr. 

Ministerio dos Negociosda Fazcnrla.- Hio <lc Janeiro 
em !'i de Ag-osto de 1Hifi. 

Tendo sido prc~cnlc an Tribunal do Thcsouro Nacio
nal o recurso interposto por Munbntlon Houldi & C.' da 
decisão dc~sa Inspectoria tle 20 llc 1\laio ultimo, q~IC 
negou-lhes a restituição do quP de mais pag:n·am pela. dtf
fnrcnça de qualidade cnronlratla na mercatlona vmtla 
do ·IIavre no vapor inglt>z Krpler, e submellida a despa
cho pela nota n. o fJ,56:3 de t9 dn Ahril do corrente anno, 
o mesmo Tribunal rcsnl v eu da r prny i mcn lo ao recurso; 
visto não se haver guardado na t:onfercncia intrrna a 
forma lidado csseneial pr!'scripla no~ 3. o do art. !151 do 
Hegulamento de J\) de Setembro ilP !860, e mandar tpw 
sPja restituída ao;; recorrcntl's a importwcia dos direi
tos que de mais pagaram, nos ICI'IIlOS tla 2. a parte do 
arl. 606 do referido Hegul:unento. 

O que communico a V. S. nara seu ronhcdmcnto e 
devidos elfcitos. · 

VeusGuardca V. :::..-BnráodeCotegipe.-Sr. Conse
lheiro Jnspector da Alfandl'ga do Rio de Janeiro. 

r ( 
1
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Deelara qur se devi' procri!Pr a !IOvo alist;ull,rnlo !lt'.-;tc anuo, uào 
obstante não ler havido aiHd:t u primeiro sorlcio, ~~ que as 
isenções, de que trata o~ 2. o tlo art. ~. 0 , sú vigoralll no primeiro 
au11o da exccu~ão do Hrgulairll'lllu de 27 de Fcvt•n,iro t!P 187ü . 

.Ministerio 1los Ncgorios da Guerra .-1\io de Janeiro 
em !'j de Agosto de 187(i. 

Illm. c Exm. Sr.- Em seu ofHeio llc 20 d1~ Julho 
11 ltimo consulta V. Ex. : 

L o Se, não oiJslai!le não ter-se ainda pro1·editlo ao sor
teio relativo ao primeiro alistamento para o s1:rviço 
militar, deve-se 0\l nfío dar l'lllllprilllCillO ao art. 8. 0 dO 
Regulaincnto de 27 de Ft•·,er.·iro do :lllliO proximopas
sado, que manda fazer no 1." de Agosto de ratla anuo, em 
todas as parochias do lmperio, o álistamento dos cidadãos 
para o referido Sl'rviço. 

2.• Se no caso aflirmntivo continún 3 'igorar o ~ 2." 
do art. !J," do citado Hegulauu~nto, isto ó, .~c são mantidas 
<Js. isenções marc:11Jas por disposi<;ões anteriores á nova 
lei do recrutamento. · 

Em resposta drcl:lro :1 V. Ex., quanto DO primeiro 
quesito, que .J:'t se decidiu aflirmalivamentc pela ImpcriJl 
Uesolução de 2(i do ritatlo lll<'Z <lc Julho, tornad:1 sobre 
Comulta da Secção de Guerra e 1\Iarinha do Conselho de 
Estado, conforme se del'laron na Circular de :31 do mesmo 
mcz; c quanto ao srgundo, que as isenções de que trata 
o meneionado ~ 2." do art. !l." só vigoram no primeiro 
anno da cxccnção do B.egulalllf'llto, conforme se acl1a 
expresso no dito par3grap!Jo . 
. Deus Guarde a V. Ex.- Duque de Ca.rias.- Sr. Pre

Sidente da Província de Minas Geraes. 



Dcrl~ra que ao Su!Jrlc\cgado do L 0 districto da frcguczia de 
S. José, na Corte, com[Hllc tomar parte nos trabalhos de 
alistamento, dcYcndo o do 2." funceionar 'ú no impedimento 

daquellc. 

l\linisterio aos Negocias da liuerra .-lUo de Janeiro 
em 7 de Agosto de tR71). 

Em oflicio de 1i do corrclltt; cxpilt~ V. S. f[IW, tendo 
convocado no dia i." o Su!lilnlegado elo 'l." districlo 
1lcssa freguezia para fncr parlt: tia Junta de alistamento, 
visto achar-se act~phala a Sul"ldegacia do L" districlo, 
acontece que apresenta-se a_gora rsta auloridaue, collt
municamlo ter entrado em t•xerrit:io no dia 2, e consulta 
qual delles deve func:ciollal' na referida Junta. 

Em n~sposta dedaro a Y. S. tiLW compele ao Subtlclt:
gado elo 1. 0 districto tomar parte no~ trabalhos do alis
tamento, devendo !'t'l' tlispe•nsatlo o do ~eguntlo, que só 
no impetlimento tlaqucllc pútlt• fnnt·rinn;tr, ronforme as 
uispOSÍÇÕeS ('lll YÍ'"OI'. 

Deus Guanle a Y. S.- 1Juq11r de Ca.âas.-Sr . .Juiz de 
Pn, Presidente da Junta de alistamento da frcguczia de 
S. José. 

N. Mi'L - AGHICULTlliU, comiEH.ClO E OBRAS 
PUBLiCAS.- Ansu DE 8 uE AGOSTO DE iH7ü. 

N. 7.- 2. • Secção.- Dircctoria .da Agricultura. -
l\liuisterio dos Negocios tla Agricultura, Commercio c 
Obras Publicas.- Hio de Janeiro em 8 de Agosto de 
i876. 

Illm. e Exm. Sr.- Yisto o recurso interposto para 
flSle l\linisterio pelo Collector das Rendas Ger1es do l\lu
nicipio do Rio Formoso, Leoncio Ribeiro Campos de 
Yasconccllos, do é!do tll'ssa Prcsir.lencia, de 3 Lle Abril 
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de 187~, fJlW lhe imp0z a multa de :;o,)OOO pl'los fnnda
mentos de não haver o mesmo Collcctur, como lhe cum
pria, tomado parte nos trabalhos ~la Junta Municipal de 
dassiticaçâo fie escravos de Sertnhat~m nos annos de 
!873 c 1874,, nrm dt>sign:ulo substituto idoneo, nos 
termos do art. ~8 do Heg-nla1ncnto appronrlo pf'lo De
creto n." !'H~ii de 13 de Novembro de 187:!. 

Vistos os documentos que instruem a petição rln re
curso e as informações prestadas por e.-;-:a l'rcsidcncia, 
em cumprimento dos Avisos de 19 de Junho de l87;i ~~ 
16 de Junho ultimo, pelos oflirios d1~ 22 dr• Julho de 18ir) 
e l:i de Julho I1roxi1no !indo; 

Attendendo a que., de ronforlllitlade com a 1." partl' 
do art. 99 do Hegulamenlo ac:ima indicado, cabe recurso 
para o 1\linistro das dcr,isões dos Presidentes de PrQ
vincia que impuzerem multas por inobservancia do 
mesmo Regulamento; 

Attendendo a que o rcrorrcutc provou haver servido 
nos annos de 1873 c 187'f como membro da Junta de 
classificação de escravos do município do Hio Formoso, 
não podendo portanto cumprir simultaneamente o 
lllf'i'mo dever no município de Serinhaem; 

Attenflet:do a que, se por um lado compelia ao recor
rente designar quem o substituísse nos trabalhos ela 
.Junta de Serinhaem, por outro deu-se que o Promotor 
Publico interino em primeiro lugar, e em segundo o 
funccionario rJTcctiro, se julgaram autorizados para 
designar, c de facto designaram substitutos do Col
lector, mal interpretando a Circular rles~a Presi1lencia, 
de 3 de Julho de 1873, que coneedeu e:>sa faculdade aos 
Promotores Publicos, limitada aos casos em que não 
estivesse provida a Collcctoria, o que se não dava em 
Serinhacm, cujo Collector é o do Hio Formoso; 

Attendcndo a que não fôra equitativo tornar respon
savel o recorrente pela erratla intelligencia fiada pelo 
Promotor Puhliw <i Circular da Presirlencia, tanto mais 
que da mesma Circular não teve o recorrente conheci
mento official e com razão considerava constituída a 
Junta de Serinhacm em virtude rle ordem emanada da 
primeira autoridade da Província; 

Attendendo finalmente a que a suppre-são tia eollec
toria ele rendas geraes de Scrinhaem, annexada ú do Rio 
Formoso, tornou pelo mcn0s duvidoso ó modo de cons
tituir a Junt:1 de que se trata, não havendo o precitado 
Regulamento previsto c regulado o caso de comprehen
cler a drcumscripc5o dn uma collcctoria mais de um 
município; 
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Dou provimrnto ao recurso, relrY~IHio o rrrorrt>ntr 
da multa qne lhe foi imposla 11rla mencionatla decisão 
ri essa Prcsidencia. 

O que comrnunico a V. Ex.. p:1r:1 os devidos eiieítos, 
reconnnrnclando-lhe rlecl:m: ao Collector das rendas 
geraes do Rio Formoso qut~ lhe compete, como rncar
regacloda mntrienla no muuiripio de Serinhacm, func
cionar na respectiva Junta dt~ c:Ltssitit"açãu de PsrTavos 
e quando os trabalhos tlt•sta roint:itl<~m com os da Ju11ta 
do Rio Formoso, designar qnt•m o substitua, na fórma 
do :1rt. 28 rio ll!'p:Uhlllentn n." ;il:l;)rlr l~ de Novcm!Jio 
tlC 1872. 

Deus Guard1~ a V. Ex.- Thonwz .Tos/ Coelho dr Al
meidn.-Sr. Prr~:-;idPntt' da Provinri:1 dr, Pernambuco. 

ncel:na qtw m; anlo~raplt"' das lt•is !'1'0\ int·.i:u•,; n:1o po<lPIIl prn
tluzir os efTPitos sr111 as a"i<;11:iluras dns lllP!Il!Jrns rO"<orfiyo;; 
tia Mrsa t!P .\s';PJJtltl<'·a Ll'.~islaliva 1111 r!P seus IP~ititJ\ns snltsti
tutos. 

L" Dirrctoria.-- Ministnio 1lns 1'\pgocios do Inqw
rio.- Hio rle ltiWiro em H dt~ Agosto ue 1Hi(i. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi ouvida a Secção dos NPgo
cios do Imperio do Conselho de Estado sob1·e :1 seguinte 
questão suscit:Jdil :'1 vista dos factos expostos prla Prc
sidencia dessa Província em nflicio ue~9 de l\laio do anno 
passàdo:-si achando-se approvados até na redacção os 
projectos de orçamento provincial e municipal, r fal
tando unicamente 11os rcspedivos autographos :1 :Jssig
na I ura dos mcm bros tla ll'lesa da A;;sern bléa Provincial 
ou de seus legítimos suhstitntos, ~~abc ao Presiden~e 1la 
Província, quando lhe sejam rr'mettitlos tacs projectos 
por outros membros tla mesma Assemhlé:J, proceder a 
ulteriores termos c fonnalid:-ulrs p;-tra qtw possam Piles 
ser observados como lri '! 

E Sua Alteza lt Princr·z:t Imperial Regente, Trnclo-se 
co:1 formado, por Sua I mmcrli:tla Hrso I ur;ào de 26 do mcz 
de Julho findo, com o p:trccer da m<>sma Secção, exarado 
em Consulta de i3 de Ag·o:sto do anno passado, Houve por 
lJCffi Mandar decl:lr:Jr que 0:' autngr<lphos d:Js leis uequc 



no con:n·w. 

se trata, não podem, pela falta dl' assignatura dos mem
brns etfectivos rlaMt·sa da Assom!Jiéa 011 de seus legítimos 
substitutos, produzir elfci lo algum, porque constituindo 
1~ssa a'signatura uma forrnalidad1~ nJo arbitraria, mas 
essencial para assegurar a ;tulhentit:idade dos aetos das 
Assem bléas Provi nc iaes, que são sujei tos á sa ncção dos 
Presidentes de Província, ou tlUC a estes develll serre
mcttidos para a devida publil'at;ão, não podt•m os 11itos 
Presiclentns aceitai-os romo !P,g-itimos. sem a observan
eia daquella formalidade, emhora lt•nltalll a certeza de 
que foram approYailt,s. 

Cumpre, por !•m, ao Presidente da Provin~ia, no raso 
de que se trata, e"igir pelos meios a sw alcance, o 
preenchimento da falta da referida formalidade; c 
tJUando por estes não possa col!scguir o Jim, convocar 
extraordinariamente a AssemlJit:·a, si a importancia dos 
l"ll"OjeCLOS rcqtiCrcr esta [H"OVÍill~llCÍa. 

Deus Guarde a \'. Ex. - Jnsé Bento da Cw!IUL c Fi
gueiredo.- Sr. Presidcute da Província de S;mta Ca
lhari na. 

N. ~-ll6. -L"\IPEIUO.-E•,! 9 n:·: .\!:osTO DE 187{i. 

Sobre clei~:1o rm parol'ltia aintla n:lu canoni·~anJcnle provida. 

1." Directoria .- Ministerio dos Nrgocios do lmpcrio. 
- Bio clr Janeiro em 9 de Agosto de 1876. 

Illm. e• Exm. Sr.- Em respost1 ao telegramma de 
V. Ex. de 31 de Julho u!Li mo deri:lro que, verificada a 
circumstancia a que V. Ex. Sf) refern de não achar-se 
ainda canonicamrnte provida alguma parochia, cujo 
numl'ro de eleitores se ache lixado no Decrelo n." ll2·H 
de 5 do dito mez, cumpre qur· os cidadãos de::sa parochia 
conjunctamente com os da paroehia onde devem votar, 
elejam tantos eleitores quantos corresponden·m ao nu,:-_. 
mero dos fixados para ambas as parodri:ts. ,-/ .. 0AM 1 

Deus Gu~mlc a V. Ex.- José Bento da Cunha ~\~i~ 'i.\~ .J 
1 

• 

gueir_edo.-Sr. Presidente da Província elo ~~~là' Ca-
tharma. ',, 

~') 
".) 



~. 'di7.-JUSTII,:A.--E~l ~) nr. \l~nsrn OE 18/(j, 

(1 Prowradnr da Corô:t dcYc ntlit:iar nas causas da Fazenda 
Provincial, mas nào tem direito à custas em tacs causas !lCill 

nas da Fazenda :'íaeional. 

'2." Src,;iio.-lllinislcrio dos Nogoeios da Justip. -Rio 
de Janeiro em!} de Agosto de 187fi. 

lllm. e Ex.m. Sr.- Em solurão ús 1luviilas sn-:citad:1~ 
pelo Procurador da C·lrli:l da H~~laçJo do Hneifc c con~
lantns das rúpia,; juntas ao oflieio 1lo rcs[ll'rlivc. Prcsi
~lente, de 12llo ll!PZ li111lo, sob n." 1 W, declaro a Y. Ex. 
que, na eonrorlllidalle iloDPercto d1~ H dcJnlho de ISW, 
Ordem n." 78 de 3 1le Agosto do mesmo anuo c Aviso dn 
'1.7 lle Agosto de 18'70, além da praxe seguiLia e não altl'
rada por 1lisposiçücs posteriores, o Procurador da Corôa 
lambem deve offici:1r nas causas da Fazenda Província I ; 
não tendo, porém, direito a custas em taes c1usas, nem 
nas Lia Fazenda Nacional, ;·,vista 1lo Regimento ele :i de 
Setembro 1le 187'~, cujas disposições são restrictas aos 
Procuradores publicos c p~rtícularcs pelos actos pr:tti
cados na primeira instanci~. 

O que Y. Ex. fará constar ao rrfcriilo Preoirll'ntc. 
Oeus Guarde a V. Ex.-·Diogo l'elho Cavalcnnti deAlbll

querqne.-Sr. Prcsidcn te ria Província <le Pcrn:nniJtu:o. 

N. Hi8.-HHTIÇ\.- P.ll ~)DE \(;QSTO DF. IR7fi. 

Compde aos .Juizrs ilr, DirPilo a co111:ess:to 1111 dencgaç:lo 1lr, licrn
c:a para casamento de m.:norc,;, scj:un on n:lo orph:los. 

2." Sccção.-:\linisterio 1los Negocio~ da Jnstiça.-Hin 
de Janeiro em f! de Ago;;to de 1871i. 

lllm. e Exm. Sr.- Em oflicio n. 0 (i;)8 de i\J do mez 
flndo participou V. Ex. haver r\ccidiilo, sobre consulta 
do Juiz de Oi rei to da comarca de P:\o LI'Alho, qne nos .lnr
ZPs de Oirl'it.o r n:in aos l\lnnirip:w~ compete a c:onl't'~:\o 



ou deneg~ção de licenç~ para casamentos tlc menores, 
sejam ou não orphãos. 

O Governo Imperial ~ppnna e;;t1 snlução, que está de 
at'córdo com a do Aviso n." "'fi!') de 27 1lcOntuhro de i87ri. 

Deus Guarde a V. Ex.- Dioqo VelfwCa1•alcanti de Albu
querque.-Sr. Presidente da Provinria de Pt•rnamhut;n. 

N. !1fi!l.- GUERRA.- E~t H DE \t;o~q·o DE i87l3. 

lll'i'l~ra corno 50 deve proccdrr no t•aso rJp, suhstituiç:lo tio Sub· 
ddcgado na Junta iJ~; paroehia. , { 1 

l\linislerio dos Negocio' tia Guerra.-Hio d1~ Jan,·iro 
t'm n tle Agosto de 187l3. 

Em ofl1cio de 7 do rorrrntn r;ommunirou V. S. que, 
t1·IHlo sido convidado o-1. o wbstitulo do Subdelegado 
do Policia p:tra, no impodimento tlaqUidle, fazer parte 
da .Junta l'arorliial dessa fn•guezia, escusúra-se o mesmo 
Subuelcgado, allegando ter pedido exoneração do seu 
cargo, e consulta V. S. corno deve procrtler para que 
possa a Junta continuar a fnnc1·ionar, visto nJo haver 
outro supplenle da referi1la ~utori1LuJn. 

Em resposta tleclaro :1 V. S. que o Aviso de 4 tle Se
tembro do anno proximo passado, dirigido ~o Presidente 
da Provincia do Espírito Santo, e que trata especial
mente das substituições dos membros d~s Juntas paro
chiaes, explic~ aduvi•la de V. S. do modo seguinte: 

« Se o impedimento fôr do Subdelegado, convocar
sr.-lia o 1. 0 suhstituto que estiver dc~impedido (art. 2. 0 

§ 2. o da Lei e§ i. o do art. 11 do Regulamento), e n~ 
fa lla dclles servi rú o tio d istrie Lo vizinho, portencen te á 
mesma paror:lti~, c se esta tiHr :tpl'nas um dislril'lo, nm 
dos supplentes do Subdelegado da freguezia lll:ti . .; pro
xima, que estiver desembaraçado (Avisos de 17 de Julho 
e 2:3 de Agosto proximo passado ás Pre.;iilfmcias das l'ro
vincias do Pará, Santa Catltarina cHio Grande do Sul.)>> 

Nessa conformid:Hle, pois, deve V. S. prnf't)t]er. 
DeusGu~r1leaV. S.-Dnque dt~ Cnxirts.-Sr. Pn•si

dcnte da Junta de ~listamonto da freguPzia de Irajá. 



DECISÕES 

N. !J,70.-l\JARINHA.-EM 10 DE AGOSTO DE 1876. 

Mantem o dispus to na tallella dB 30 de Junho de 1.876 quanto :i 
ração de azeite doce. 

lL • Secção.- N. 20:22.-l\linisterio dos Nrgocios da 
Marinha.- Rio de Janeiro em lO de Agosto de 187ü. 

Illm. c Exm. Sr.- Conformando-me com o p:trccer 
enunciado pelo Conselho Naval em Consulta n. 0 3088, de 
4 de Julho proximo prrt1~rito, a respeito da representação 
do Chefe do Corpo 1ln Fazewla sobre a providcnei::~, to
mada no Aviso de 17 1le Março ultimo, ele elevar-se ao 
dobro a ração de azeite doce que SI) abonava ás praças 
pela tabella de 30 de Junho de 1873, declaro a V. Ex. 
que não obstante tenm sido au2:mcntadas Jnqnella pro
porç.ão as rações de hacatlláo 1' rwixn s:llgado, mar1:adas 
na referida tabell:1, ueve SI)J' mantida a de azeite doce na 
quantidade anteriormente dcterminaua, visto tr~r·-se 
agora verificado que 1:orrespon1le ao augmento estahe
leeido nos dous artigos que Jicam cita1los. 

Deus Guarde a V. Ex.- L ui~ Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Conselheiro 1lc Guerra Chefe de Esquadra Barão 
de Angra, Ajudante General ela Armada. 

N. UI. -FAZE~IH.-E" 10 Dfe A(;OSTO DE 1870. 

Dá provimento a umTccurs0 C0tltra a classificação dada pela 
Alfandcga á mercadoria snhrnctti<la a despacho como cassineta 
!I é íti e algodfll). 

Ministerio uos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em W de Agosto ele· 18iU. 

Ten1lo sido presente ao Tribunal do The,;ouro Nacio
nal o recurso interposto por Frederico Schmidt & c.• 
da decisão dessa Inspecloria de 19 de Abril ultimo, que 
classificou como casimira singela, para pagar a taxa 
de 1#800 por kilogramma, a mercadoria, consUlllte 
úa amostra junta, vinda de Lipcrpool no vapor inglez 
Ptolomy c submcttida a despacho, pela nota n. o 692 de 20 
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de Março do corrente anno, como cassineta de lã e algo
dão sujeita á taxa dg 900 rs. por kilogramma, o mesmo 
Tribunal: 

Considerando que, segundo o art. 6l8 as casimiras 
singelas não têm mistura de algodão, como acontece á 
mercadoria em questão, e que como taes só podem ser 
consideradas as cassinetas de lã pura, sujeit~s então á 
mesma taxa do art. 6l9, pagando as que têm mistura 
de lã e algodão a de 900 rs., como propuzet·am os re
correntes; 

Considerando que mercadorias identicas ã de que se 
trata já têm sido classificadas como cassinetas de lã e 
algodão por decisões anteriores: 

Resolveu dar provimento ao recurso, e manrlar res
tituir aos recorrentes o que de mais pagaram. 

O que communico a V. S. para seu conhecimento e 
devidos effei tos. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipc.- St·. Con
~clhciro Inspector da A!fam!eQ"a do Rio de Jancit:o. 

N. '17::?.-FAZENDA.- E~t lO DE AGo~to nE 1876. 

O beneficio do art. 3. o da Lei de 6 de l'ío,·cmhro 'rlc 1827 é exten. 
sivo ás vi uvas, filhos c mãis dos offieiacs do Exercito fallccidos 
nas condições do art. 1.. 0 do Decrero n. 0 26{8 de 8 de Setembro 
de 1873. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 10 de Agosto de 1876. 

Tendo as Secções reunidas de Fazenda e de Marinha e 
Guerra do Conselho de Estado consultado ácerca das du
vidas que, sobre a intelligeneia do Decreto Legislativo 
n. o 26!8 de 8 de Setembro de 1876, occorreram no The
souro ~aciona! por occasião de requerer D. Rita de 
Cassia Alcibíades, que se lhe mandasse abonar a diffe· 
rença sobre o meio soldo que percebe pelo fallecimento 
de seu tilho, Õ capitão JoSé Alcibíades Carneiro, e o que 
lhe deve competir em virtude do referido Decreto, e 
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desde a data em que falleceu o dito OJllLial; Sua Al
teza a Princeza Imperial Hegente, em nome do Impera
dor, conformando-se com o parecer que a tal respeito 
emittiram as mencionadas·Secçucs, Houve por bem De
cidir por Immediata Resolução de 2 <lo corrente mez: 

i. o Que, na fórma do citado Decreto o beneficio do 
art. 3." da Lei de 6 de Novembro de 1827 é extensivo ás 
viuvas, filhos e mãis dos Ofnciaes do Exercito fallecidos 
nas condições que o Decreto cspecifi.ca em seu art. L o 

2. o Que o cffeito da disposição do seu art. 2. o deve 
ser contado desde 8 de Setembro de !875, salvo decla
ração em contrario do Poder Legislativo, ao qual será 
submettirla a f]Uestão. 

O que communico a V. S. p1n ~rn conhedmrnto e 
fins conveniente~. 

Deus Guarrle a V, S.-Brtrâo de Cotegipe.-Sr. Conse
lheiro Dirt>ctor Geral da Contaliilirlade. 

N. ft7:l.-FAZENDA.- Ell li DI.; AGOSTO DE 187G. 

Só é pcrmittido nos despaehos o abatimculo de !'i% para quebras, 
nos termos precisos do art. ''3 c mediante as declaraçües exi
gidas pelo art. !J.7, § 5. 0

, das disposições preliminares da 
tarifa. 

Ministerio rios Negocio,; da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em H de Agosto de 1876. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacio
nal a representação de Sampaio, M:ondego & C.' e outros 
negociantes importadores de louça, vidros c mais objec
tos de que trata o art. 43das Disposições preliminares 
da Tarifa, queixando-se de que ncs~a Atrandega não se 
lhesa:ro abatimento de;;% para quelir:1s, a que se jul
gam com direito, não só nos despachos feitos pelo peso 
liquido legal, mas tambern nos despachos pelo peso li
quido real verificado; o mesmo Tribunal resolveu inde
ferir a dita representação, visto que a Alfandega está 
procedendo no caso em questão de perfeito accônlo eom 
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a Legislação vigente, que só pcrrnilte o pretendido aba
timento nos termos preciso,, do citado art. ~3, c me
diante as declarações exigidas pnlo art. (J,7, §ti.", das 
mencionadas Disposições prcl i mina n•s. 

O que communico a V. S. para sua inllllligcncia e de
v idos e fiei los. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe. ~ Sr. Con
sclhl'iro lnspcclor da Alfandcga do Hio de Janeiro. 

N. íií. - AGHICULTUL\, COmlERCIO E UBIL\S 
PUBLTCAS.- E~l Ll DE AGOSTO DC i87:i. 

Concede n Antonio GalJI'iell i a famldadc (],,construir nos terrenos 
' I 

r! a Imrorial J q~!~ta do Cajú, pontt~s, oflicinas c deposito d~ 
m:llrriaes néccosarios :is ol1ras do a!Jastccirnento d'agna a esta 
c apita I. I ·· 

N. :16.- 2.' Secção.- Direcloria da;; Obras Publicas.-
1\Jinistcrio dos Nrgocios da A.!:\Ticultun, Commcrcio c 
Obras Publicas.- Hio de J:meiro, 11 d1~ Agosto dn t87!i. 

Communico a Vm. que Sua Altcz·t a Princeza Impel-ia! 
Regente, em Nome t!o Imperador, Allundendo ao que 
requereu Antonio Ga!Jrielli, por seu procurador Stanley 
Pcter Yonlr, Houve por bem conccuer-Ihe a faeuldauc 
de construir nos terrenos da Imperial Quinta do Cajú, 
pontes, officinas c deposito de materiaes, ncccssarios ãs 
obras do abastecimento rl'agua a esta capital, de que é 
cmprcz:.~rio; cOU\'ipdo que tat~s obras não preju1liquem 
as de conservação do arvorou o c banhei r o a !li existente, 
conforme se acha estipulado no contraclo de I i de 
Dezem!Jro de 1873 celelJI'ado com a Companhia ~bnu
factora de matcriacs, devendo para esse fim entender-se 
com a referida Companhia. 

Deus Guarde a Vm.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Inspector Geral das Obras Publicas da Côrte. 
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N. fi75.- JUSTIÇA.- E~1 12 DE AI;OSTO DE l87(i. 

O municipio desanncxado de uma comarca para fazer parte de 
Õutra Hca desde logo pertencendo á esta, c, portanto, sujeito á 
jurisdicção dos respectivos Juizes. 

2.asecção.-Ministerio dos Ncgocioslla Justiça.-Rio 
de Janeiro em 12 de Agosto de i87ü. 

Illm. c Exm. Sr.-Tendo-se dccididocm Avisode 2~ 
de Maio ultimo que o município de S. Sebastião, reu
niuo ao de S. João Baptista de l\Ionte Negro, com o qual 
constitue a comarca de S. João de Cahy, devia contillll3r 
sujeito á jurisuicção do Juiz .Municipal para elles no
meado, c não á Llas autoridades judiciarias do termo c 
comarca Lle S. Leopoldo, a que pertencia o primeiro 
daquelles municípios~ participou V. Ex., em oll1cio n.<> 
2371. de 6 do mez findo, haver mandado cumprir esta de
cisão, e pondera a desharmonia que dahi resulta entre o 
exercício de taes autoridades e o das administrativas, 
por não se achar creado o fOro civil e nem ao menos 
installada a comarea do dito município de S. Sebastião, 
constituído com as frcguezias de S. Sebastião, S. José do 
Hortencio e Santa Anna do Rio dos Sinos. 

Em resposta, declaro que a falta das formalidades por 
V. Ex. indicadas e previstas no citado Aviso não póde 
influir na circumstancia juriscliccional das autoridades 
judiciarias, determinao a por Lei provincial, e actos sub
sequentes do Governo, na conformidade das disposições 
em vigor, e dadoutrinarloAvison.o i4:3 cle18deAbril 
de 1873, segundo a qual não procede a paridade entre 
termos reunidos e comarcas novarnen te creadas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho CatJalcanti de Albu
qtwrque.- Sr. Presidente da Província de S. Pedro d<> 
Rio Grande do Sul. 
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N. 476.-GUEHRA.-E~I f2 DE AGOSTO DE lb76. 

Declara que devem ser incluidos Ho ali,;t1mcnto, a que se está 
procedendo, todos os cidadãos, que rstiwrcm Ilas co!ldições de 
servir, e que são applicaveis sómentc no primeiro alistamento 
as isenções do~ 2. 0 do art. 9. 0 do Hrgu!amcnlo de 27 de Feve
reiro de !875. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- iio de Janeiro 
em f2 de Agosto ele 187U. 

Em offieio de!) do corrente communica V. Ex. que 
essa Junta parochial verificou acharem-s1~ j :i ci:lssificados 
o anno passado grande parte dos nomes que lhe foram 
enviados pelos Insprctores d·e quarteirão, c consulta 
V. S. se deve classificar esses cidadãos ou sómente 
aquelles que não o foram. 

Em resposta declaro a V. S. que a Junta deve proceder 
na conformidade elos arts. 9. o e 2:; do Regulamento de 
27 de Fevereiro de 1875, incluindo no alistamento a que 
se está procedendo todos os cidadãos que estiverem nas 
condições de servir. 

Por esta occasião previno a 'V. S. de que não vigo
ram neste alistamento as isenções de que trata o~ 2.0 

do referido art. 9.", as quaes são applicaveis sómente ao 
primeiro alistamento, como se acha expresso no mesmo 
paragrapho. 

Deus Guarde a V. S.- Duque de Caxias.- Sr. Presi
dente da Junta de alistamento da freguezia de S. José. 

N. 477.-GUERRA. -EM 1.2 DE AGOSTO DE i876. 

Declara que se deve proceder a novo alistamento neste anno, 
e que opportunamente se estabelecerá a éP.oca, em que se terá 
de e!Tectuar o sorteio relativo ao alistamento já feito. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio ile Janeiro 
em 12 de Agosto de f87ü. 

Illm. e Exm. Sr.- Em officio n. 0 3l:S rle f9 di' Julho 
ultimo commnnica V. Ex. que llcclarúra 110 Juiz de 
Paz mais votado ela parochia de Nazarcth, em solução á 
consulta feita por esta autoridade, quo, visto não se 



ter proe1~tlido ainda ao sorteio sulire o ulti,mu ;dísla
riwnto para o serviço milil~r, as Juntas parochiaes 
~ômt·nte depois Jo rcf'eritlo sorteio têm de c!Iectuar a 
reunião que, nos lermos do Hegulamento de 27 de Fe
vereiro de 1875, devia ler lugar no dia L o de Agosto 
corrente. 

Em resposta declaro a V. Ex. que por Aviso Circular 
de 31 do dito mez de Julho, foi tleridido que o 110\'0 
alistamento se realizaria em o dia acima liH~neionado, 
na fórma do regulamento, c que o Governo opportuna
menle estabeleceria a época em que se deve effectuar o 
sorteio relativo ao alisla!llenlo já feito. 

Deus Guarde a V. Ex..- IJwpte de Caxias.- Sr. Pre
sidente da Provineia do I'ar~1. 

N. 178.- GUEHHA.- E~l 1':! DE AGOSTU HE l87li. 

Dá escl<~recirnentos solJrc o.aiL;l<~nu~nto a que se está pro~edentlo, 
c declara que <~S isenções iíu!iradas no § 2. 0 do art. 9. o do He
gnlamento de 27 de Fevereiro de 1S75 só vigoram nu primei
ro anno da execução da nova lei do rccrutarucnlo. 

i\linistcrio do;; Negocios da Guerra.- IUo de Janeiro 
em 12 de Agosto de 1S7G. 

lllm. e Exm. Sr.- Com oflicio n.o 23 de :11 Lle Julho 
proximo passado, suhmett ôra V. Ex. á consideração deste 
1\1 inisterio as segui n les sol uçiic~ dadas por essa Presidcn
eia ús duvidas suscitadas pelo 2." Juiz tle Paz da parochia 
de Santa Cruz: 

l. • Qne o a I istamen to a que se está procedendo deve 
compreltendtT todos os cidail~ius que estiverem uas 
condições de servir, devendo aquella autoridade guiar
se pelo que uispqem os arts. 9. o a 25 do Regulamento 
de 27 de Fevereiro de :1875, incluindo os que se acha
rem naque!!as condições, bem como os que tiverem 
attingido á Í(lade determinada na lei, c os que hou
verem perdido os defeitos physicos, que os excluíam 
do serviço, fazendo-se as ollscrvar;ões determinadas no 
art. Hi do drto regulamento, em vista da rcclarnacão 
dos interessados. · 

2." Que as attl'ibuit;ões e deveres tias .Junta-; estão 
marcados nos c i ta dos arb. U." a •::m, t}Ul' a mesma 



00 (;OVJ:Wl\0 • 

.Junta deverú olJservat", incluindo no ali.,tamenlo Lodos 
os que eslrjam no caf'o d1! ser alistados, e fazendo as 
observações dos que tiverem em seu favor alguma das 
isenções especificadas no § 2. • do art. 9. •, observações 
que pouem ser feitas pelo conhecimento que a Junta 
tiver dos individuos, por informações c em virtuue do 
reclamações dos interessauos, como presacvc o art. 16. 

Em resposta urclaro a V. Ex. que approvo a primeir;J. 
das referidas soluções dadas por essa Presidcncia, dei
xando de confirmar a ultima, por isso que as isençõe~ 
indicadas no ~ 2. • uo art. 9." do Regulamento, como 
expressamente determina o mesmo paragrapho, só 
vigoram no primeiro 311110 da execução da nova lei do 
recrutamento, e não lt~lll portanto applicaçáo ao alista
mento a que se está adualmcnte prot:ctlendo, e tlue se 
refere ao segundo anno. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Duque de Caxias.- Sr. Pre
sidente da Província do Esp1ntu s~mlu. 

N. '17!).-FAZENIJA.-E\1 I:.! llE \GOSl'O DE 1876. 

Dá provimento a um;i·ecurso int•rpo,;!o tJa deds;\u tia ~Ufaudega 
sobre ctàssitic~ção tle tH•·readoria. "- ·- -

.Ministerio dos Negocias tia Fazcuda.- Hio J,. Janeiro 
em :1.2 de Agosto de 187ti. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesuuro Nacional 
o recurso interposto por O li v eira & Azeverlo da decisão 
dessa lnspccloria de ~6 de Al1ril do corrente anno, que 
rlassi!icou como casimira de lã singel:1, para pagar a 
taxa rlc 2#000 por kilogramma, a mercadoria, constante 
da inclusa amostt·a solJ n. o 3, vinda de Livcrpool no 
v:1por inglcz Leibnitz, e submettida a despacho pela 
nota 11. 0 ;)fi78 de :t!J claqucllc mcz como sarçancta de lã, 
sujeita á taxa de 900 réis por kilogramina, o mesmo 
'J)·ilmnal: 

Considerando que é evidente a rlilTcrcnça ele lfUalitlade 
e de valor entre a casilllira singela c a mercadoria de 
que se trata; 

!JEt:ISÔES DE !87ü. GO 
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Considerantlo que, segundo as informações dadas pelo 
Conferente do despacho c Sub-directoria das Rendas 
Publicas, a refcritla mercadoria tem sido constantemente 
dassificada como sarcancta: 

Resolveu dar provoimento ao recurso e mandar res
tituir aos recorrentes o que de mais pagaram. 

O que. communico a V. S. para seu conhecimento c 
devidos efieitos. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. {f80.- FAZENDA.- EM f.2 DE AGOSTO DE :1.876. 

Dá inslrucções para a execução do Regulamento n. 0 6272 de! 
do corrente rnez, reorganizando as Alfandegas e !\lesas de 
Ilendas do Imperio. 

Minislcrio do., Negoeios da F;IZl'lllla.-Rio tle Janeiro 
em f.2 de AgostD de 187!i. 

O Barão de Cotcgipc, Presidente inttTino tlo Tribunal 
1lo Thesouro Nacional, reme! tr aos Srs. Inspectores das 
Thesourarias dr. Fazenda os inclusos exemplares do Hc
gulamento promulgado p1~lo Decreto n." (i272 de 2 do 
corrente mf'z, rcorgazin~mdo a,; Alfanr.legas e .!\lesas de 
Uendas do lmperio, para qun lhe dê e fnça dar a r.Jivida 
execução tres dias depois de seu recebimento em cada 
Estação fiscal, olJscrvando-sr• o segui;1te: 

De conformidade com o disposto no :1rt. 4." do mesmo 
Begulamento , ficam considerados- Conferentes- os 
actuaes !. 0

' Conferentes das Alfandegas, em que esta 
elasse não foi cxtincta, c incorporados á cLlssc dos 2. 0

' 

Escripturarios os 2. 0
' Conferentes que não tiverem tido 

destino; devendo estes ultimos remetter á Secretaria da 
Fazenda seus Derretos de nomr,ação para serem apos
tiltados. 

Nas nomeações que os Srs. Inspect.ores das Thcsou
rarias e das Alfandegas ti verem de fazer, tanto para pre
enchimento do quadro, como no futuro, deverão ser 
preferidos: f.."., os empregados exlinctos ou addidos, que 
estejam em condições de bem se.rvir, por nomeação de
finitiva, quando não percam em vencimentos, ou, no 
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caso contrario, por dc,ignação, como permitte o novo 
Hcgulamento, art. 4.", paragrapho unico e art. 68; 2. 0

, 

os supranumerarios mais aptos, de modo a reduzir-se 
se não extinguir-se o numero d:Jqucllt>s, e a fazer-se 
desapparecer esta ultima clasf'e, que o citado Begula
mento expressamente prohibo no art. (}. 0 

Conseguintemen te, os Officiaes de Descarga e Guardas 
supranumcrarios, que não forem agora aproveitados, 
devem ser incon tincn ti dispensados. 

Tendo sido cxtinc ta a classe dos Correios, deverão os 
actuaes passar a Contínuos, se o merecerem. 

Não se abrirá concurso para preenchimento dos lu
gares vagos, ou que vagarem, de 1. a c 2. a entrancia, 
havendo na província empregados disponíveis que os 
possam occupar pela fórma acima indicada, e, em todo 
o caso, sem prévia autoriz3ção do Ministerio da Fa
zenda. 

Os Srs. Inspectores terão em muit;J consideração o 
que no Capitulo 2. o do novo Regulamento se dispõe a 
respeito elas Mesas de Rendas, principalmente no que 
interessa ás respectivas allribuições c ú fixação dos vcn
eimentos do seu pessoal ; fazendo-as inspeccionar o 
mais arniurladarncntc fJIIC fór possível por empregados 
de confiança, e propollllo de prcfcrcncia para os lu
gares de Administrador c Escrivão das de t.• c 2. • 
ordem, empregados rle Fazenda llabilitaJos, que possam 
exercer taes lugares em com missão. 

Realizadas as nomeações que forem agora feitas para 
preenchimento dos quadros; serão considerados como 
addidos os empregados que os excederem, até r1ue 
tenham destino, e os Srs. Inspectorcs remetlerão ao 
Thesouro uma relação de todos os empregados das res
pectivas Alfaudcg:rs c Mesas de Ren(l:is e!Tectivos, PX
tinctos c aJdidos a quacsqucr Reparti<;ões rle Fazenda, 
com declaração dos vcncnncntos que Hcaram perce
bendo, e das antiguidades em serviço c em classe de 
eada um, sem prejuízo das eommunicaçõcs exigidas. no 
art. 185 do supramcneionado Hcgul:nucnlo. 

Barifo de Cotrgipc. 

oA/VV'cf\:f'VV' 
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N. '!i'\ L.- GUEHHA.- E~r H n;.: \GOSTO DE 187ü. 

Declara que as isenções consign:.das no§ 2. 0 do art. 9. 0 do Re
gulamento de 27 de Fevereiro de :1.871> só Wm vigor no primei
ro anno da exccuç[lo da nova lei do rer;:_n,-tamento. 

Ministerio dos Negocios Ja Guerra.~ Rio ue Janeiro 
em H· de Agosto de :l87ü. 

Illm. e Exm. Sr.-Em ofllt;io d1J 8 do corrente, 
consulta V. Ex. se, ad instar do que se tem ue praticar 
com os cidauãos que for;ml cxclui<los do alistamento 
para o serviç.o militar pela> Í:iCIJÇões da lei vigente, 
devem igualmente se!' exclu ido:; d'l :il'g11ndo alista Jllcn lo, 
uma vez que não tenham pt)nlido as isençõe5 f!Ue os 
favoreciam no primeiro, os t:itlatWos que foram isentos 
pelo favor do~ 2." do art. U. o do Hcgulalllento de 27 de 
Fevereiro de 1.875. 

Em resposta ueclaro a V. Ex. q uc as isenções cons ig
nadas no alludido p:u·agrapho, cuja letra é bem expli
cita, só tt\m vigor no primeiro anno da execução da lei, 
e o alistamento a que se est[t procedendo é relativo ao 
segundo anna. 

Deus Guarde a V. Ex.- Duque d.; Caxia.s.- Sr. Pre
sidente da Província do Hio de .Janeiro. 

N. 48:2. - AGlllCULTULL\, CO.\IMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS. -AVISO DEl'~ IJE .\i;OSTO lll~ li:l7G. 

Cunhados, durante o cunhadio, n~lo podem servir em Juntas clas
sificadoras. 

N. H.- 2." Secção.- Direetoria tle Agricullura.-Mi
nisterio dos Negocios da Ap;rir;ultur;l, Commercio c 
Obras Publicas.-Hiode.Janeiro em H de .\~osto de l87G. 

lllm. e Exm. Sr.- Em solução ao ollicio dessa Presi
dencia de 31 do mez findo declaro a V. Ex., para que 
o faça saber ao Presirlt~nte da Camara l\funicipal de 
S. l\latheus, em resposta á sua consulta : 

L 0 -Quc a incomp~tihilirladc dos cunhados durante 
o cunhadio para servirem como membros das Juntas 
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classificadoras de esc r a vos, der i v a da dou tr i n:r do A riso 
n. o 3 de iO 1le Drzrmhro de Hlj;~, pdo qual foi decla
rado não deverem servir sogro e genro nos trabalhos das 
mesmas .Juntas ; 

2. 0-Que, devrndo o Adjunto do Promotor substituir 
a este nos seus impedimentos, e não convindo q1w os 
trabalhos da .Junta sejam intPrrompidos, cahe ua hypo
tliese sujeita a substituir;ão do Presiuente da Camara 
Municipal p1)lo Ver1•ador immediato na votaç:io n qu~ 
esteja no exercício Jo cargo; 

3. 0-Quc rsta substituição, peculiar ao serríço da 
Junt:~, não se ('Stende a outras funr·çõ:·s que ao Presi
lknlc da Cama r a Municipal compitam. 

lleus Guarde n V. Ex.- Thoma= José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Província do Espírito Santo. 

~- í81.- :\1:\filNfÍA.-AVISO DE lfj DE AI;OSTO DE l87G. 

1.lantla rxarninar o Pst:rd" 1)111 '!UC se acha o Qi_I]Un I]UI' se co
rnc':ou a construir na praia 1lds M''rct~s. na cnpiiãi da provin
•·ia do ~laranltflo. 

N. Hi30 ,t..- 3. 0 Secção.- Ministerio dos Nego
l'ios da Marinh:r.- lHo de Janeiro, 16 de Agosto un 
18j6. 

No intuito de reunir todos os elementos necessarios 
para habilitar o Governo a tomar uma resolução defini
tiva a respeito do dique que se começou a construir 
em a praia das Mercês na capita I da Província do 1\la
raniJão, deliberei incumbir a Vm. do seguinte: 

l. 

Examinar o estado em que se acha o referido ilique 
c informar: 
A.- Se a parte já feita offrrece as neccssarias g:1ran

tias de solidez c perfeição para ~cr aprovcítaua IL! con-
tinuação da olira; · 

B.- Se os caes latcraes con tiguos ao di rJ uc rcunern 
as. convenientes condicões de resistcneia e csmr~rada 
execução para segur:mÇ:~ tios aterros que horrbrn o mrs-



mo dique; inuicando os defeitos fJUC por ventura en
contrar; 

<::.- Se os p1rcdõcs provisorios construidos no in
terior da bacia com o fim tlc evitar o csboroamcnto das 
terras, estão de pé ou desabados; 

D.- Se a bacia tem sido cntulhada c em que altura; 
E.- Se ha deslocações no revestimento do caes e 

consequente enfraquecimento das muralhas respectivas, 
denunciado por fenrlas ; 

1?.- Se os umbt·acs da entrada do dique estão aba
lados ou fenrlitlos de tal motlo que precisem ser recons
truidos; 
G.- Em que condições acha -se a ensecadeira cons

truitla na rntrada do dique para fechar a bacia; 
H.- Se as mencionadas ohras, tendo sido executadas 

segundo os planos apresentados, estão de accordo com 
os preceitos estabelecidos pela hydraulica, podendo Vm. 
para isso, proceder a escavações, quando pouco dispen
diosas e indispensavcis, a fim de emittir juizo seguro 
sobre tal assumpto; · 
1.- Qual o material que existe em arrecadação, e 

si é elle apropriado á obra a que era destinado. 

II. 

Procerler aos estudos de rcgimen lluvial e dos seus 
effeitos no canal do Bacanga, desde o ancoradouro da 
cidade até á praia das .Mercês, averiguando: 

A.-Qual a intensidade da correnteza no fluxo e re
Huxo das aguas vivas e das mortas ; 

B.-Qual o coellicicntc da dcnivclação nas diffc
rentes phases lunares; 

C.- Qual o maximo calado que o canal do Bacanga 
aclmittc para o transito de navios nas baixas marés das 
syzigias; 

0.-Qual a altura da agua no ancoradoro dos pa
quetes nacionaes, entro o for te Lla barra (Santo Antonio) 
e a foz do Bacanga na prea e baix,tmar lunares; 
E.- Quaes as cau~as das accumulações de arêas no 

porto, informando sobre o estado deste c os meios de 
remove1· aq ucllas c preveni r novas aceumulações, 

III. 

Verificar qual a in!luencia do caes da Sagração sobre 
o rio Anil para peiorar o estado do porto e converter 
aquelle estuuio em um foco de infecção. 



DO GOVERNO. ~79 

IV. 

A.-Sc será conveniente a continuação da cons
trucção do dique, não só sob o ponto de vista technico, 
como tambcm em relação ás nccessiLladcs do norte do 
lmperio. 

B.-No caso affirmativo se convirá modificar o plano 
actual e quaes as alterações a fazer; 

C.- Quanto se deverá ainda despender pat·a a exe
cução do plano existente ou do que fôr adoptado para 
substitui l-o; que fúr adoptado substituil-o; 

D.-Qual o meio mais economico c eJHcazp:.~ra levar 
a etieito as obras pelo plano existente, ou por outro que 
por ventura se adoptar ; 
E.- Depois de cstu(lados toJos os pontos incados c a 

qualidade c importanda das obras que convirá cm
prehender para impedir o progresso da oLstrucção do 
porto, se será ainda vantajosa a construcção do dique 
na mesma localidade ; 

F.-No caso negativo, qual o lugar mais proprio em 
relação á mesma Província ou ao norte do Impcrio para a 
construcção de um dique que melhor possa cor!'esponder 
ás necessidades da marinha de guerra e mercante ; de
vendo Vm. preparar os competentes cstUtlos, planos c 
orçamento das obras no lugar que julgar preferível , 

G.- Escolhida que seja qualquer outra localidade, se 
será vantajoso para o governo o transporte dos ma
teriaes existentes no clique em construcção na praia elas 
l\fercês. 

v. 
Examinar a praia de llarJni c informar ácerc~ : 
A.-Da disposição geral dessa locali(lade; 
D.-Da natureza gcologica de sua formação; 
C.- Do fundo do porto c circumstancias attinentes 

ás correntezas e ni v eis das ma rés ; 
D.- Das condições que apresenta para estabeleci

cimento de um dique; 
E.- Da sondagem observada no canal que conduz da 

harra tle S. Luiz ao ltaqni. 

VI. -·· .. -- ~ .. 
Visitar lambem a capital da Provincia ,dó P;1·á, \•~,1RMtl,1 ;·-. 

cujo por to procederá V m. a todos os exa.mc~é,MtUdos in- '" .; 
d Í~pcw;a YCÍS, a com pa 11 h a dos' losC,OHl pete~1l fl~· 'lf"Ça men to.s 
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para melhor poiler pronunciar-se s'JIJrc .1 prdercnt'ia 
par a ~ constru cção de que se tr~ 1:1. 

Alt\m de apresentar um relatorio circumstanriado 
~obre todos os pontos a CJlle se referem as prrs:)Jlles i ns
trucções deverá Vm. emittir parecer a respeito dos 
qursi L03 t:~ellas con trdos, adtluzi rHio quaesquer outros 
esclat·ecimenlos que porventura eolligir com o fim dr 
apresentar o maior numero de elementos pa1·:1 a dis· 
cussão uo todas as questões que po:-s~rn interessar em 
semelhante assumpto, e assim hahilit:"tr o l~overno a 
tomar com acerto uma ueli!Jrr:~ção definitiva. 

Deus GuHde a Vm.- Vti:, Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Lo Tenente Antonio José Leite Lobo. 

N. 48í.- MAHINIIA.- E~1 17 m.: At;oo:To DE o E i876. 

Autoriza a(transfrrrnda tle J,piae~tjuer pr~t;a:< dt' uns para 
uutrus corpos do st•rdt;o tl:t armatla. 

2." Sccção.-N.2138.-~linistcrio tlos Nngocins <1a 
Marinha.-l\io de Jauciro em 17 de Agosto de 187(). 

Illm. c Ex.m. Sr.- Em resposta aoolliciollc V. Ex:., 
n." 667, de 22 dt~ l\Iaio ultimo, indicando a necessidade 
de serem transFeridos p~r::t a marinhagcm, a lim tle em· 
pregarem-se como carvoriros, os soldados João Pacifico, 
Manoel Cyrillo do Nas,·imeuto, Manoel Leite c Francisco 
José do Espírito Santo, que, por incorrigíveis, não devem 
permanecer nas lilciras do batalhão naval; declaro a 
V. Ex:. que, sempre que a conveniencia <lo serviço o 
ex:igir, pótle ter lugar a transfcrcncia de quacsqucr 
praças, sejam volunt:~ri:ts ou recrutadas, de uns para 
outros corpos, ontle permanecerão o tempo a que ainda 
estiverem sujeite~s, não scnclo, porém, empregada;, Jm 
misteres especiaes c alheios ao serviço do corpo, ,.., que 
pertencerem, por importar St'lllell1an lt' mt•tl iria um vt·r
dadeiro castigo não autorizado por lei. 

Deus Guaruc a V. Ex .-Luiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Conselheiro de Guerra Ajudante Gc11Pral da 
Armada. 



[\;" ~iri.-FAZI~:íD.\.-E;,I 17 DE .\GOSTo DI<: !Sili. 

~'•':~:l fll'iiYÍIIII.'Il(IJ a 1!111 l'l'l'lll'''), l!fli'II{!O ;;"f, I' \·.'J'iíic.ado IICllfJU
Jll'l <LlS liypotlll'."'~ f'l'I'YÍ'i[ii'' ll<~!:lrf. 71'.\.' 1." do lt•'glli:llllf'llln 
oas)Aifa!ldl'g:IS. ' ~ ____ , 
l\linisterio dos Ne~ol'ios tb Fn~wla.- Hio cln Janeiro 

em 17 de A,~·r;sto de !H71i. 

OBar::o ilf' C11tegipc, Presidente inll·riuo Jr, Tribunal 
do Tlll'souro Nacional rommunira ao Sr. lnspector 
da Tliesouraria lll• FazPnda da Província da llaliia, que 
o llli'SIIlO Tribunal resolveu negar provimPnlo ao 1'1~
rur,;o transmiltido rOill o ~I' li 111lido 11." 10:; dr• ~·() d1• 
Julho ulti111o, interposto pur Santo~ ;\lin <\ C." d:1 dl'
ci~ão da Alfand1•ga da dita Província, qnr: c!:n;i!ic:'tra 
como " pauniuho r•slamp:tdo, 11 p:tl':l p:l'.'.:tr a l:na de 
1t)200 n kilo!IramllJ:!, 11:1 fiÍrlll:l da ultiiiia p:1rl1: do 
art. fi80 11:! Tarif:t em vigor, trinta,. 1111\'U pr•ç:1s do 
tecido contido Plll uma caixa rom :l m:m:a S. nl. ó.- C.", 
por tdles suh111ettida a dt'SJial'lto, pela nol:t n." G!l d1· :JO 
dn Maio do ,·.orrcnte annn, como "p1n11illi1o tinto lus
tro.;o para fôrro, " da l:l'<ll de (i;;o n'•is lllrlrc:•da ua 
JlC!tullilll:l p:1rte do citarlo artipo; vi . .;! o não Si' Y•·rilir:Jr 
lli'!lliullla das hypot!IP;;t•s previstas no art. 7tii, ~ J. ", 
do Hegulatlll'!ll:J rlr1S Alf:JHileg:l:', p:!l'rl SI'!' aduntlirlo 
CilllliJ I'I'I'IIJ'SO di~ 1'1'\ i.- l:i. 

N. 'c-i~i.- AGHIC''TlJlU. CO\DlEllCIO, E OB:\.\:'-i 
l'l'llL!C \~'.----EM 17 DI: Al:t.:iiiJ !>L !Si!'. 

Ao ~Jinisi1:riu da ~l:11·i·nli:t di'Giarantlo qn•1 p••la JII'OJII':a nalu1ez:t 
do '''l'Vi•.:o Jlill'Pee t:OIIIfliJtir-llle a (r:olll)ca<.;:·w rtl')un1:1 IH!i;t 1111 
lug·1r e1n (pH\ cxi:-:te o casco tia g;lh:r,t i11g!cz,t • no!liil Sol't'~ 
1'tÚfjll. 

N. 1l-:t' St~cr·:lo. --Di l'l~elori :1 da.' 0111':1;; 1'111 d ic:1 s-1\li
ni .. terio dos Ncc;ticii'S da A.~Ticullura, Commnrio I' Ohr:1~ 
l'ubJi,·:l,.- Hio ,I .. J.,n,•iro l'lll17 !(,• ;\•,o:;:,) .ic 1:-nn. 

lllll!. ,. 1·:\nJ. Sr.--1\l'"i'"'llli'!ldo 1111 .\\i:-;o 1k \'. 1-:x. 
i!<' ~2/ fi:' .Jit(l;tl Jll'•"- illl() li!idli Si,JIJ'' 1'1!]]\ l'llÍt'll''j I th 

}J!. ., ,. '-l ; ;] i:\7(\ l f 
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collocação ue uma boia no lugar em que existe o casco 
da galera ingleza Royal Soreraign, cabe-me declarar 
a V. Ex. que sem desconheci'r a utilidade da(juclle 
serviço, com tudo não póde este Ministerio por falta rJos 
nccPssal'ios meios attendel-o por sua parte, parecendo
lhe rnlret:mto que com maior razão pela natureza do 
mesmo serviço compele ao .Ministcrio da l\larinha pro
videnciar sobre sua execução. 

Deus Guarrlc a V. Ex.- Thom11z .José Coelho de Al
meida.- A S. Ex. o Sr. Con,elheiro Lniz Antonio 
PPrrira Franl"(l. 

\. '!Ri. -- AGHICliLTl!IL\, Cl 1\L\IERCIU E OBI\AS 
PUBLICAS.- A q-;r) n1: 18 llE ~\t;nc;To nE 18i6. 

Pútio' eiTcctnar-se ern qualquer k111po a (verificação do valor tloc;) 
escravos que tenham rle ser libertado;; pelo/ fundo de eman
r:jpãÇiio. O processo de arbilra1neuto póde '-Cr promovido ,, 
jtiigado em ferias. 

~- !:1.-~. • Serçãn.-Diredoria de Agricultura.-- Mi
nistcrio dos Negocias da AQ"ricultura, CommPrcin e 
Obr:~s Pnbl iras.- lHo r li' .lam•iro r'lll 18 tle Agosto de 1876. 

Illm. c Exm. Sr.-- Hem resolveu V. F:x. as duvidas 
snsci ta das pelo Presidente da Junta classificadora dos 
escravos rc~identcs no mimicipio da Peclra, decla
rando-lhe: 

1. 0 -Quea disposição do art. H do Hegulamento appro
vado pelo Decrc to n." õi3~ de 13 de Novem oro de lc72 
não obsta a que se proceda á verilil.'.ação do valor dos 
escravos, que possam ser libertados pelo fundo de eman
cipação, logo que cessem os motivos pelos quaes não 
tenha ella sido effeetuGda dentro do prazo marcado no 
me~mo artigo; 

2. 0-Que o processo do arbitramento, ele que tratam 
os arts. 37 e outros do mesmo Hegulamento, póde 'er 
promovirlo c iulgarlo em feriac;, não só por tratar-se flp 
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c a n~a favoravel á liberdade, como porque o proprio 
Regulamento prescreve que a verificação deve ficar 
concluída até 3i de Dezembro, uia e~te comprehendido 
nas ferias do Natal, como é expresso no art. L • do 
Decreto n. • 1285 de 30 de Novemuro de f8;i3. 

Dou por este modo soluç:Io ao of!lrio de V. Ex. de 6 
do corrente. 

Deus GuarJe a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 

M. 488.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E~l i9 DE AGOSTO DE 1876. 

Ao Presidente da Companhia lllacahé e Campos concedendo 
permissão para que se construa um !quebra-mar provisorio no ' 
por lo da Imbetiba. · 

N. 63.-3.• Serção.-Directoria das Obras Publicas.
l\linisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 1.9 de Agosto 
de Ul76. 

Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em Nome de 
Sna M:HU'Slade o Impcradot", Altrndt•ndo ao qur, Vm. 
lhe requereu, na qnalidadn de Presidente da Compa
nliil da estrada de ferro de 1\Iacahé e Campos, l\bnda 
dcclarar-lhP, para os devidos e/feitos, que concede a 
permi s3o pedida para a ronslt mção dR um quebra-mar 
provtsorio 110 porto do ltttllltiba ~c!!undo o plano do 
En~e11heit·o João de Souza 1\IPiln e Alvim, com tanto que 
nenhum oh-taculo traga no futnro á t·xrcução do plano 
de nrl'lhoramento~ proj,·ctados sobre o mcs1no porto. 

Thomrrz Jose Coelho de Almlida -Sr. PrPsidPntc da 
Companhia Ja Estrada de ferro de l\facahé e Campos. 
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Ulll guintbslc movido a 
· hriulJa d:t Cl!rl<.'. 

1\linio,ínill dos :'íe;;·orio.: tL: F,<Zt'ntla.- Hiodc Janeiro 
em 1\l t!e ,\é:·nno tlc: 18íli. 

Tt·udo sido [T· Si'llle :lu Tril:una\ do Tliesouro Na(' in
na\ o rennso inlcrpt·slt< JIPI ~'iln .Monteiro & C." da 
Jecisão dt·ssa l11;:pn:lt•ri:1 de li de Junho ultimo, que 
ncgou-lltes de~pll'ho lin,· t!t· 11irei lo,; p:1ra Ulll guindas
te llluvido a v:tpur, viu.Jo i\,· LiYl'I'JWOl no paquete in
glez Tenicn;, c d<~::l iu:t•iu :1o .\1 st•u:tl de ,,Iarinha <J" Cürte; 
o mesmo Tribun::!, it \Í'l:t d11 di.:pustn no art. 1~1;; da 
Tarifa das Alfandl·gas, 1 t·s:>h I'U d:tr ['rovimento ao re
t:urso e mandar qui: H!.i:t il<'~[ll<rltat!o livre de direilu~ 
o refcritlo ~uintlaste. 

O que r:t~:llllllltico a \r. ~~. p:tra Sl'll conhet:imento c 
dt•vidos tffeilu:>. 

Ht•u.' Uuartle :1 \'. S.- ';"''''! de Cot1'!]ipe.- Sr. Conse
lhi'Íl'<l lli.'l'Cf'i.N t!:t Ai!11:·~: ":• rlu lliu de Janeiro. 

:\. 't!JO.- F.\ZEN!l \- !: I .:1 DI: .\!>liSTO IH: 18/G. 

l\Iinistrrio dos Nt·~··or,it'': tl:! LtO:I'!ld:t .-- Hio de Janeiro 
em ~J t de A<2 w to de ! ~'j(;. 

Tendo sido p1T 'i!ll tc· ao T t·i Lntl\:1 l rio Thesouro Na
cim~al o rcr·ur . .;o, interpo~t11 por ll!'ymann l\: Arou da 
det:ts:lo de.,sa In~pectoria dl' 8 rk Junho ullitno, quo 
classiflcou como easst ile a l.!.!:odão riscado com l!lescla de 
seda, ~ujcita ú l'tx:t de 3;52~i0 por kilogramma, a llllT
c:adona, constante d:ts amostras juntns, vintla llo llavrc 
no >apor ingli'í: Copernicus e 'ubmettida a despacho 
ycla Eola ll. 0 lH)L de !i de Dezembro do anno pa'>>ado 
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como ris,~ado de J[god:l<l l1rrado rom llli'~t.ia de seda, 
~u.i:'it" :í !:1xa dr 1.~\l:lfl por '·!I· TJ:!liii:J. n lllC:'lllO Tri
hlln.d resolveu dcf.·,·:r 11 r1·. til'",. mawl:1r r!;;Liluir:ws 
J'!)I'OITt'llkS O lfllC de lii:Ji,-; p:lc:al:llll. 

O qne communicu a Y. S. [l:ll:t SP 1 c':nlic,:imenlo o 
devidos e/Jeitos. 

Deus Guarde a V. S.-Jl,mlo de f7nfe~(pe.-Sr. Con
selhriro Jnsni)C~!.or dJ AJrandr~.';l do Hi" de .l:ill!'iro. 

N . .1-9!.- FAZEND.\.- E·rl :21 DE .\I:II~Til Pl: J8:!i. 

i I 
D:i.provimrnlo :t nm;rer:Jtno inf,•rpo;;lo dr• d•:r·i;;·-,,, •l:1 .\lf:uJrii':.;:J, 

visto !Pr havido prr:f.•·ri•>''' d.· for::Ltli.IJ,J~' .,,, .:''''· 

l\linisll'1'io dos l'l'1".:;ori11s d:1 F:IZI~n<i:J. - J;j,, d.· .liuciro 
em 21 de Agosto 1!1' tHili. 

Tendo sirlo prcsrml1: :1n Tri!lllll d do Tlil''lliii'O Nario
n:il o rceurso fJIIC 1~1''-\11 1\: C.' irilnpm:nralll lia dt:,·is:to 
d c ssa In 11 pr c to r i a d c l '~ 1 k .ln11 li o 11 : I i m !J, :1 r b i L r:: 11 do em 
iOO;)OOD, para pag:1r :1 Li\ 1 dt: 2.'i0 n'·is pnr kilo~i':Jilllll:J, 
a qur esUt su.kita a !ona d:• iinll••, :1 Jll:'!'l'.adori'l, cons
tante das amnslr:Js jnnl:l ', rinl:1 d1· B illimorn no:; va
pores amnric:mos Alin~ ,. Ur,·; lnn" suh!ill'llid:l a dc:;p.l
rllo pelas no las n."' ;;'1:2') 1' ri'i::2i de 2:1 de 1\l:lio do cor
rrnle anno como lon:1 de :JI•.;o.::Jo, não clas~ific:ula na 
Tarifa das Alfande.D:1s, e, pt~rLIIlt'', ~11jr~ita a ilirritos 
ar! valorem, o mrs1uo Trillliii:JI : · 

Considerandoqtw :liJI!I'lh tlo'l'i~:to n:to rsl:'1 d1' :Jrclirclo 
com o disposto no art. IH d:1s llisp0sições preliminares 
da Tarifa, que mawh, dl' pref•·r·rn··ia ao rlrsp:Jcl1o por 
faclnra, proccdrr-se ú :Jss•'llll'lil:ll.r:lo dac; llli'l'l':lllorias 
não tarifadas; 

Consitlerando qu••, não oilsl:lll\:~ ,.,..1.:1r ,J,•nlrn d:1 :d,:·11b 
dessa Inspectoria a irnport:mcia dos direii11S !Jlll' foram 
pagos pelos rrcorrnulcs, a pretcriç:ln da; funn.llidatJes 
Íl:iSCI11~ÍaE'S acima flii'IIC:ÍO!lad:JS ÍtlfjllÍII:l dr: l\UIJiiJadO 
todo o processo : 

Ilcsolvcu, nos termo;; do art. ít'/(, f l. .Jn !\e~ala-
fi1ent.o de Hl de Set•:mhrn •In lr',f>P, \l>lillr t'OI!:icc !me H w 



486 

do rer.urso, e dar-lhe provimentopHa o fim ~le mandai: 
que sr prored~ de conformidade com o refendo art. t6 
da;; DJ;;:pnsiçõr·s prdiminafl'~· . 

O que communico a V. S. p1ra seu conhectmento c 
devidos efféitos. 

Dens Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.- Sr. Con
~elheiro lnspertor da AIL~ndt·g-a do Bio dr Janeiro" 

N. 1,92.-lMPERIO.-E~l ':H DE AGOSTO DE: 1876. 

Sobre recursos das decislies dos Juizes de Direito em m~teria 
e lei tora i. 

t.• Dirertot"ia.-1\linistcrio dos Negoriosdo Imperio. 
- Hio de Janeiro em 2l de Agosto de 18iti. 

Illm. c Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. E'<. 
de !f do con ente ffii'Z, (],~claro que, a vista do art. L o 

§ 1~ do Dt'Crelo n.• ~{ii;; de 20 t!P Outubro do anno. 
p:1ssado, das decisões dos Jutzcs de Dirdlo sobre quali
licação só cabe recurso para a Rdação do districlo no 
caso de exclusão. 

Deus Guarde a V. Ex.-José Bento da Cunha e Fi
gueiredo.-Sr. Presidente tla Província de S. Paulo. 

N. 493.- JUSTIÇA.- E~! 22 DE AGOSTO DE 1876. 

Os Procupdores da Corôa das Relações das Provincias são inclui
dos ncfsorteio para o julg.lmcnto tle recursos sobre qualifica-

ção de votantes·. 

2.• Secção.-l\linisterio dos NeQ"ocios da Justiça.-Rio 
de Janeiro em 2::! de Agosto de 1876. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo o Presidente da Relacão de 
Cuyabá reconhecido a eompelencia do respectivÓ Pro
rurador da Cor6a, para ser inrluido no sorteio dos Juize~. 



que deviam julgar um recurso sobre qualilicat;<to Je v.o
tantes tla freguezia da Chapada, o GoYeruo Imperial ap
prova esta decisão por· seus fundamentos de conformi
dade com o art. 21 do Decreto Regulamentar n. 0 5618 
de 2 de Maio de 1.874. 

O que communico a V. Ex., a fim de fazrr constar ao 
t·eferido Presid(•nte, em respo~ta ao seu ,,flicio de 8 dn 
mez findo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Dioqo Velh:1 c,nalcauti dt! Albu
'JUI't'que.- Sr. Pn~,;idenlí• da ProYiiu·i:l de ~falto(iro-;-;u. 

:'l. 'l\JfL-AUlUCULTUlL\ COl\IMEHCIO E OBIUS 
PUBLlCAS.- E:\1 22 DE ÀI;OSTO DE i87G. 

Estabcleec regra sollrc a l'oncrssãn de I icer11~a rlo fl''ssoal lretlinco 
e a11xilliar. ---· 

Circular.- N. t 'L- i a ~ecção.- Dirt•ctoria das Obras 
Publicas-1\tinistcrio dos Ncgoeios da Agricultura, 
Commercio e Ohras Publicas- Rio de Janeiro, 22 de 
Agosto de t.87fi. 

Cumpre que Vm., nos d•~,;pachos ou portarias de li
cença que concecler em virtude do art. 22 das Instruções 
de :t6 de Fevereiro ultimo. derlare expressamente, 
quando ellas forem com vencimento, que estes são na 
fórma da lei, isto é, concrditla com duas terças partes 
do v•·ncimen to ll13reado pr,lm; arts. 9 e H das referid:Js 
Instruções, sem contar a gratiflração exlraoruinaria do 
art. 10, a qual, sendo pro lrtbóre, sü póde a ella tu di
rrilo quem está em exercicio elfeclivo do lugar que 
servir. 

Deus Guarde a Vm.- Thomaz José Coelho de Almeida 
Sr. Engenheiro em Chefe do prolongamento tla E~tra<l<t 
o e ferro de ..... . 



DECISÕES 

,N. ~9:5.-FAZENDA.-~lt2:! DE AGOSTO J)S;M~:7.6. 

·Jndefcrr. um ~curso interposto~~e deci.sãt? da~·~~~ra~ 
ria uc !'2r{lambllco, que eo~lirmára a da A!Candega;''nek}iado 
despacho livre dó direitos para dlver~~ pipas' 'tin,oi-' 
tadíiS vasias de Buenos-Ãyres, c que se pretendia reexport:ir' 
cheias de aguardente. 

Ministcrio dos Negocio.~ •la Fazenda.- Rio de Janeiro 
em ~2 de Agosto de 18itL · 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nadonal, communica ao Sr. lnspector da 
Thesouraria de Fawntla da Provinci<1 de Pernambuco 
que o mesmo Tribunal resolveu não dar provimento ao 
recurso transmittido com o !leu ollicio n. • 3t de 8 de 
Março ultimo, interposto pelos negociantes Pereira 
Carneiro 'lia ia & C." da deci~ão pela qual a dita Thesou
raria conlirmou a da Alfawle~a, que negára-lhes des.: 
pacho livre de direitos para 2HO pipas e 20 meias ditas, 
importadas vasias de Buenos-Ayres no naVIo \lespanhol 
Tres Irmiios, as quaes pretendiam reexportar cheias de 
aguardente p<~ra o porto da sua procedencia; porquanto, 
desde que taes pipas foram retiradas da Alfandega, para 
~crcm l'mpregadas em uso particular, entraram evi
de-ntemente em consumo, c estão por isso sujeitas aos 
respectivos direitos marcados nos arts. ~3~ e ~73 da Ta~ 
rifa em vigor, não obstante a circumstancia de terem 
de ser reexportadas com aguardente.' 

Barão de Cotegipe . 

. N. 40().-F AZENDA.-En22 DE AGOSTo DE 1876. 

Dá provimento ao recurso. interposto pela • The St 1ohn d'El·Rei 
Mining Company limited ,; contra o lançamento, feito pela 
Collcéloria de Sabará, para pagar o imposto de inr!n&b:!!L~ 
profissões sobre o.s dividendos distriõmãos aos respectiv9s 
aCCrorrtstas. · ' ' -· " 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de hJiélro 
em 22 de Agosto de i8iü. · ' ·· · ' 

O B 1rã J de· Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
<lo Tllesouro Nacional, communica ao Sr. Inspectot da 

. . ... ' 



no tal\ Ellé\il. 

Tlit•snHI':Il'Í:I de Fal.i'lld:J ,]~ Prorilll'i:J rll' i\lin1·; Gci':li'S 
qtli' o llll',::nn Trili:111 d l't'·-ii!Y·'II d:1t· j•rori:IJi't!l 1 :i<l 1'1'

t'lil·~,~ tr:IIIS:IIil.l ido i'•lioll il SI' li 11lli• Ir> 11." ~:; dr· JD de 
i\ ! r]' i I nll i 111 ". i 11 t 'I I'"' I f) jl .,, ((TI (I' :-:.I ' .I'' 1111 d . E l ' H(' i 
J\liuinc; C•llllf':lnV, li:nil ·I" >I 1 ih·i;;[i> pCii IJII:tl a dit:J 
Titi~'Oill':ll"l:t indci'•·J·i: :r, i'' li' j11!:~ rr p 'l'i'llljlil, a l'l':·la
III:JÇ:Io ']lll' li;~r•fa :1 l'l'l:iiiTI'lllr• C•iltll';l o jll'lli'I!•IÍIIII'IIIO 
do Colll'clor do J'llunii·ipio dt• S:riJ:rr.·,, IJil<' :1 LliiÇ:ü·a 
p:1ra lMg-ar o i m p 1SI." de i 11d ust.rias í' prolhsi"íi~s. IH raz;lo 
dl' Ulllt lltt~io po1· t:ento .solirt• o-; t!ividt•ndo.; dislrilmi
dos allllll:illlll'llte ao . .;rcspci'Livos al·,·ioni>l.:Js; Yislr1 I'SI:rr 
a rdnida I'HIItp:llllti:J I'Oill!H'I'iii'JJdida ILI dispOS!i:ão do 
:11·t. r1. ", ~ I.", do lle.•.ml:tllli'lliO alllli'.'i:O au ll!'rrclo 
n." r-ili\:10 1ln tr-i 1l1: Julho d1: W7'•·. tflll' isenta di'S"C im
}liJsto os cOIICI)'siunariHs di' IIIIJtrs rle qn:dqw·r Jt:llil
rez.r Sl'lll distJIII'Çào du Si~l· a i'Xplor:ti;.:'io fl'ila 1"'1' 11111 
individuo 1111 !'OI' !'il11\[l:lnlii:tc; 011 ''lt'il'd:~dl'~ :tnony 111:1", 

e ~er aLIIIIÍS>ivd o l't'•'ttrs:l, na l'r'll'lll:t do art. 27, ~ 2.", 
do citado rt~gula•nr-ntll, amrla nt IIY[HliJt~"P de In s1do 
intPrpo . ..:to l'úra do pr:~zo IIIIIT:t•ltl. IJlllli•lo n:lo !ta mo
tivo k.c;:ll p:tra o lani;:ulll'fll•,, i"illll'' 110 r·:~sr1 1~~"'''1~1111'. 

N. 'J.')7 .-FAZENIJA.-Elt 22 IJE Al:nsro n1: !Níti. 

O..: l'rali•·anlcs das Hrparliij(ics de Fazf)nrla n:1o p11ilcm ser in
cnmilidos do lralrallro dr• tornada tlc t•unla..:. 

Ministerio rios Nco;orios rla Fazenrla.-Hio de Janeiro 
rm '::!:!de Agosto di•1S71i. 

O ll:lr:'io di~ Cili.I'!!ÍJll', l'r:~..:idl'illi' iniPrilln d11 Ti·iilti
nal do Tlit'SOlli'O N:wion:ll, dl',:l:tr:J :to:,r. ]t;,op ·rtoc da 
Tiii'VIlii':Jria dP F:m~iltla d:~ J>rn,·i111:ia 1L1s .\l:1~·i\ ts. t:m 
l'i'SfiO.'ta :tilsi'll niJi,·ioll "~i!l de ';!'f. de Jnllir1 tllt.imo, I[Ue 
o:; t~mpr1·.r~ado..: ma i . .; aplos di~ 'fl!i) tralt o art. 2." das 
1nsiJ'Ut't;ul':; de 2!! df' Abril dt• lSí:L snlll·•· to111:ul:1 dn 
··nntas, s;lo o.s Es:Tiplitr:tri•,s llli'lt<:iontrlll; 1111:; :trl.'. f!l 

r)r··l:hrl!·:~ Pl~ JS7~;- íi~~ 



I!! lU 

a 21 do Decreto 11." ~5't8 de 10 de l\Lm;u de 18ti0, o qual 
não se acha alterado prla~ citadas lnstrurçõrs; estando, 
portHJto, os Praticante;;, pelo 'cu pequeno tirocínio, 
excluitlos de;;se trallalho, qutJ cxii-(e completo conheci
mento da legisl:Jçio li'cal c das praxe~ Pstabelecitlas pela 
ad~inislração publira. 

Barão rfe CotegiJH'. 

·!·'J'J\f\r-

N. 'l\)8.-F.\ZENDA.- E\1 ';:!:: tk Ai;ll~lt) DE lt~í'fi. 

RetltlZ a 2U:OOUijOCl0 a Jiança du TliL',;oul'l·iro da Tlu~sour:ll ia <i<' 
-~~illa t:atharina. 

Minislerio do~ Neg-ot:ios tl1 Fazemla .-Hiu de Janeiro 
em ~;~ de Agt,slu dt) H\í'(i. 

O B1rão de Cotrgi1w, Presidente interino do Tribu
nal (]o The:oouro Nacion:ll, rom1nuniea at) Sr. Inspe<'tor 
da Tlwsouraria de Fazenda da Província de Sant:t C:t
thJrina que o mesmo Tribunal, tendo em visla a infur
ma(·ão, constante do seu officio n."91 de 2:.1 úe Outubro 
de !87:;, sobre o rt)qut•riiiii)Illn, que o accompanhou, 
de Josó Sil\'eira dt) Souza Juninr, resolveu reduzir a 
vtnteconlosúc r(•is a !itnç:t de qutr~~nb contas por cllc 
prestada como Tllesoun~iro da dtla Rcparlii;ão; obser
vando-se o seguinte: 

f. o A nov;t fiança deverá começar da data rlo falleci
mento do primeiro li ttlor do Silplicante, pois, a aniPrior 
só subsi,tt~ pwa ostlevitlo,; clfeilo,;, até <:t·rem julgarias 
as eonta,; relativas ao Li'lll[lO q11e rlla ahran!re. ticantlo 
extincta logo que sedér quilat)"o ao rrspons:•vel; 

'!.o No ti·rmo da nrJva titnca se ('SI i pulará cxprrssa
mente que o Tllcsoureiro é re;;pon:;avel pelo,; actos da 
pessoa que nome:ll' p ll\1 ;;uhstitttil-o, em seu-< impedi
mentos, como é tlc estyln, na fórma do art. GS do De
creto de 20dc Novembro de 18:::0. 

Hartio de Cote,qipc. 



DO t;U\IêR'IO. 

N. Ml9.-l\IAHINHA.- :\\ISO DE ':!J DE AGOSTO DE 18/tj. 

Determina que a conferencia das ~ad••rnetas das Compagnias de 
Aprendizes Artitlces nas Provincias, seja feita pelas Thesoura
rlas respectivas. 

Circular. N. 2l3ü, fL" Sccçãu.-illinisterio dos Nego
cio~ da Marinha. - Bio de Janeiro em 2:3 de Agosto 
de 1876. · 

Illm. e Exm. Sr.--Em otlicio ll. 0 2'~2 r]p IH 1k Junho 
proximo prdcrito consultou o Chefe dn Corpo ile Fa
zenda sobre o modo por que se dev1~ executar a disposi
ção 7. • das Instrricçues expeLI idas no A viso de t d1· Ja
nriro de 1873, relativamente á arrecaua~;ão, e'>~riptu
ração c tis!'alisação do perulio dos Ap!'erHliZI'S Artilicrs, 
em vista do Avi:;o n.• 8:3::! de 28 de l\lill'l:o de lo74, o 
qual oppõr-se a que a confer•·ucia das calh•rnrtas ~eja 
Ierta pela The,ouraria, que entretanto tinha antcrior
mPnte essa incumbcneia. 

Ouvido a ~Prndhante rc:::pcito o Conselho Naval c 
conforrnando-nw com o seu p·tr'eCt'l', enunciado em 
Con~t!lla n. o 3105 de 28 dr Julho ultirno, dt'l't1l'o a 
V. E'\., p:~ra os devidos <'fft:i tos, que a cif.:tda d i.~posi
ção 7. •, 110 que se refere ú ronlen·ncia das cadernetas 
dus Aprendizes Arlillcrs e Aprt•ndizes Marinheiros, só 
tem applicação ~s rolllplllliias ria Córtc; S1·ndo que a 
confert'nda das cadcrnl't:ts das comp:lflhias tbs provm
cias St~rá feita pl'!as Thi'Sourarias re-p1~ctivas. 

Neste sentido deve entender-se o que fl!ra disposto em 
Aviso n. o 832 de 28 de Março de 1871. 

Deus Guarrle a V. Ex.-Lui: Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Presidente da Provinria dt• ...... . 

N. ooo.- 1\f..\RINHA.-AVIso DE 2a oE Ar.osro DE tsitL 
Manda adoptar o systcma metrico nas dcspczas dos pilarás. 

N. t.722.-3.• Secção.-Circular.-.1\linisterio dos Nc
g-ocios da Marinha.-Rio de Janeiro em 23 de Agosto 
de 1876. 

Com rcferencia á cirwlar n." 2000, de 27 de Maio de 
187~, c para que h;lj<l uniformí1brlc nos esdarccimen-



tos sobre dr~'JH'Z:IS f',•jt:IS jii']OS piJ:ll'Úr'S dP<S'l jlfOVilll'i~, 
re1nr·llo :1 \'. S. o 1'\i'lllrrl •I" jlltrlo :1iirrt ilt·snvir de 
lll>~rl,•lo ·rar:1 ,·u:npririH'IIl r do e\r_,~i lo nr ,:uprarlil:l r'll"
ruLir, di~\·,·ndo p:rr:1 o pPso '' n:rdirl:r dos l!'r'lli'!"GS ;Jdop
tar-;:" o ;;ystclll:l llWlrico dt•riJnal, rtos ll'rmus das onlcns 
em vigor. 

Deus .Q"uarrle a V. S.-Lili~ Antonio ]Jcrcinr Frl/nco .
Sr. CapiLio do porto da província de .... 

I (Hul>ri1::t rlo eapilrtn 1!0 f•nrlo) 

! l\IAPP.\ DOS CEC\EI\!}S ll:-: l;():;s\'WI llJ:sp;.:J\illll)!lS Cll\1"0 

I 
l'IIAIWL llA Pl\1 l\-1 ",Ct \ .. ; ·: ·: ·; .JWI\A Yl'l·; I 1. 'l,H l~lLSTI: 1: 
................... J),rS IJll•, HL\:\1 L\1 J)l,l():;l1U. 

i 
I N~~E 
I PIIAl\ilL. 

! 

1)!~-.::.pJ~:\

Illllll. 

i' H' Cll. 

------~-

l':illl,\lli·:./ TOTAL. 

nt: EI\Y .\
l .. (lE:.;. 

---- ----1------ i---- -----

(As,ignalura rlo Secretario} 
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IJ:•cür~ qual o prA111io c 111:ti.< Y:tnla~cw; <JIW CO!Ilp':tf'lll aos vo
lunt:nios do Exercit11 li'' c111 l'<'lll~ t'X~'JTicio. o que enutuauto 
Il~o se proceder ao ,;.,rft-ill, <'· dio'Jlf'!l,.ada a folha r·u1Titla. 

Circular.-?llinisterio dos i\'1'!2ociu.s da Gtll'rra. -Hio 
de Janeiro em 2:.1 de Agosto de lt:l71i. 

llln~. c E-..:m. Sr.-Derlaro a V. Ex., para SI'U ro
nlwcimenlo ~~ devidos cll'l•itos, que os \oluntarios que 
~c :1 pri'Si'll t:1rem para o sen iço do Exnrci to 110 COJTI'llle 
exrrcirio, têm <Jircilo ao premio e mais vanlagi'HS 1la 
Lei :t. o 2fi23 de J3 de Sdl'ml,ro do anno pas-:ado, que 
Jhou as forças dP I erra p:1ra o referido t'XI'l'cirio, Sl'!ldo 
que, emq11:1IJLo n:i" ,,. pr1il'edcr ao sorlnio 11:1 fúnna da 
Jeg·isl:lçâo nova,~~ portanto não CI'SS:1r o actiJ:il sy,;t(•Jna 
d1• l'l'lTlllaml'ltto, JI''Jill' ser di"pet,,:,da a fonnalidadn da 
C\llihição de folha ('II!Tida niuida 111'10 art. u:; do Hl~-
1-)lllallli'IIIO de 27 Llc Fl'H'rPiro de lH;;;, 

]),•us Cn:1rdc :1 Y. l•~x.-Drtqlle de Caxias.-Sr. Pr:•-
:,id,•ntc da Pro\in('ia dn ...... . 

( ,{'! 1\I''--

N. :i02.--FAZENilA.- E't 2fl DE .\I:IJSTO [)E l8íli. 

lJ;i [li'O\'ÍillClllo a UI!! Í·rr·nrso sobre l'~:~amcnlo de direilos''l'lll 
r!olJro'·pr.r :u:cn·sciiii<> 1li' lllercaduria. 

1\linistnin dos N·~~OI'.ios d:1 F:IZI'Jlila.-Hio d•~ Janr~iro 
em 2:i de Agoclo de 187(i. 

, Tendo sido prcsi~Iltl' ao Tribuna I do Tlll'~ourn N:1rional 
o rr·curso interposto por Jorro !\IJria de Miranda Lr~onn 
d~1 l!ccü:;1o des::a Jnspecloria_, que irnpôz-lhn a multa de 
thrcttos em dobro pelo ae.:rescimo vl'rilirado na I'OIÜI'-

rencia 1_la mercadoria vinda de Lisboa no vapor alkmão 
Montevuléo, n suhmettida a drspacho pP!:~ nota n." u95$ .. ----- ... 
tk i7 dP Junho ultimo; o nwsmo Ttihun:ll: .. - ·· f' A •: I 

' i-- í\~ :id\i/ 
CoiiSiiler~nrl~ qur•, WL(Undo ai]Pga o reCÔ)~,t;.é[Í~~~ . 

aqa1'1l" acrresrtmo prnn•to de ter 11 di'S]tlrh~n.1'0t•dnado 
a ultima culumna da fai'lllra pcl:l sorr: m~ t.Ot-:0 h::s trcs 

/' ,,~~~·) 
\ 
'I 
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anteriore~, eugano este que o mesmo despachante reco
nheceu ;tnlrs de completar-se a conferencia com a pro
pria f~ctura; 

Considerando que cr~ facil verificar a tlifferença pela 
quantidade de volumes c pi'la natureza da mercadoria, 
qut~ não f"ü prestava a occultaç:io; 

Considerando que em casos idnnliros, por não dar-se 
a presumpção de fraude, tem sido por equidade alli
viados da multa os qun nclla incorrem: 

Resolveu dar provimento ao recurso, e mandar res
tituir ao recorrente o que de mais pagou. 

O fJIH' communiro a Y. S. para seu conhecimento e 
devidos ciTei tos. 

llrus Guarde a V. S.- Harâo de Cotegipe.- Sr. Con
sdltPirn ln~pPdor da Alf:tndl'if:t do Bio flp J:n1e1ro. 

N. 503. FAZENDA.-Ell ~;) DE AGOSTO DE 1876. 

Dá provimento a um recurso interposto de decisão da 'Alfandéga, 
que chs.sifit·on corno lt'ci<lo ttc s~<la pura a mrrcadoria submet
tirl<l a dt'o'paChll pelo rccotTc'llk wtno foutarrl dt) ~cdl. 

l\finisterio do~ Negor.io~ da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 2;) de Agosto dl~ Hlí6. 

Trndo sido presente ao Trihtnnl do Thesouro Nacional 
o rt~cut·so intPrposto pnr Pienr~ Duclten da dt~cisão dt>ssa 
lnspectf,ria de 21 de Junlto ultituo, qur cla~.:;ificnn 1:omo 
tecido de seda pt,r:t, sujPi to ao pae!·a menlo de 131500~) p11r 
kil"grarntna, a m,T,·adnr'a, co11st~ntc d::s :tmos1r:1S 
ju11t ts, vinda rJ,. B ,rtlt••HIX no vapor franrez Mcnrl"za, 
c suhmct!ida a tlesp:lliiiJ pt•la nutt n." 30:53 de lo do 
mr·smo llli'Z, como fnuLtrtl d1) sPtl:t, snjdto á taxJ de 
ü/)000 por kilogramm t; o dito TliiJunal: 

Considl·r·nndo f{llt~ mcn·:l(lorin it!Pntira á flc que se 
trata lt·m sido CIIHslant,•ttwntl· rhssill aua como foul:nd, 
e a<sim julgada p111' dccisiies iilltel·ious; 

ConsiL11·rando qUI) :1 cl~s,;ifiL':Ição de seda pura impro
priaml'nte dada á 111CI'C<IUOI'Íil l'll1 fJUL'Stão, faria desap
parecer a d ifTt•rença fJUC mui acer~ada mente estabeleceu a 
Tarifa das Alfandegas entre os arts. 723 e 738: 

Resolveu dar provimento ao recurso, e mandardes· 
f1:JCh~r .1· rcfrritb mrrr:vlori~ como fonl;~rd e IPrirfo rir 



borra tlr setla com a taxa de ~8000 por kilogramma; 
devendo restituir-se ;~o n'correntr, o qne de mais pagou, 
e arcilivar->e as ffii'llcionar]ag amo'ilras, a fim de ser 
observaria esta qualificação nos despachos de mercadoria 
iLlrn tica. 

O qur commnnico a V. S. para seu ronhrr·imento r 
tlevidos efTeilos. 

Dem Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. Con
sclhriro lnspt'Ctor da Alfandegado Rio de Janriro. 

1 
Indrferr lllll 

1
rccurso por r.,lar a qu~ntia reci:lluatla d<'nlro <1:1 

airada d:< Alfanrlr~:l. haven·m sillo pag•'' o' direitos :<Pill 

~·oiJtr,\:tÇ:lo ,~ trr-sl' rl:ulu .,a h ida :i lll<'I'I':IÜIII'i:t. 

i\linislerio dos Negocios d:1 Faz<'tlll:t.-Hio rk Jancit·o 
rrn 21i dr :\·~os to de I 87G. 

Tt•ndo sido prrsente ao Tribunal do Thl'souro Na
rional o rt~rurso de HP!l:O l\: C.", intPrposto das dt•t:isíks 
dessa lnopr'ctoria de !l de Junho ultimo, nrgamlo-lhes a 
rcstituir;ã'l dos direitos qun al\cQaram han'r de mais 
p:1go por 600 cdhas contendo b mh:l dn porco tlt•rretiLla, 
vindas de Baltimorr' no vapor inglez King Rir:haril c na 
h:1rca americana Trmplar, c sull111l'ltidas a dt sparho 
prhs notas n."' 2!)!)7 e 2\Mi de ü de Ft•vcrt'iro e 7 de 
Abril do corrente armo; o mesmo Tribunal re;olveu 
indderir o recurso c eontirnL1r a r!Pcisãn rrcorritla, 
visto que a quantia n~c\amatla está dentro da alçada 
dessa lnspel'l()ria, e não sr, rt•rifiwu nenhum dos rasos 
previstos no: art. íG'J., §Lo, do Regulamento de 19 de 
Setembro de iEôO, accresccndo a circumstanria de se 
não poder admiltir tal reclamação, nos tdmos do art. 
601i 1lo mesmo re!:!ulamcnto, por havcr·cm sitio pa.l':OS os 
direitos sem contestação, c t1•r-sc dado sahida á merca-
doria. 

Deus Guarde a Y. S.-Barã1 deCotegipe.-Sr. Conse
lheiro Inspector da Alfandeg-ado Rio de Janniro. 



N. ~iO:i.- AGlUCUL'fUI\A, cmLm:HClO E OBlL\S 
l'FI3LIC"\S.- Elt :!'i IJ!ê \(,IJC:'J'il IH\ 18/ti. 

HrlatiYanwnte á IH'']uisir::to dos lu<:ar-; para o e>t:11JPl<'c:imrnto d:ts 
ca.-;as das tu:u:hinas p:H:l o '<'I'Yi' .. " ele e>golo do-; 'I.",. :i." tlis
triclos. 

N. \l. 2." Scr·c:io.- Dirci'Lori:~ ,1; s O!Jr:u:; Pllhlic:J,.
Ministerio dos Ne.!..'or·ios da Agricultura, Commarriu e 
Obras l'ul1lil'as.- Hio ti<· .l:IIII'iro em ~(i dc Agosto dt~ 
ll-!iü. 

Cn1nintlo verifi,·ar se rom dl'ei to os lor.:H's !lr~:-:i!..'n:lllos 
para o estahr•lerimt·nto !l::s '':JS:Is tl:is lll:l<·liin:,s. a qtw si' 
nft'l'e o~ S." d11 elausttl:l i:' Ju t'Oiltr:lctu t't•lt•bratlo rum 
a Compmhi:1 Bio d1' .LJn,•iJ·o City lmj)I'OICI!ll'llts para o 
sr·nico dos es•2otos IltiS '•·.'' I':;_" tlistric·t<,s, sã" ou n:lo 
li nc.~ I' dt•,;etllb:lraçadus, [II'Ulll'ÍI'ti:lllc: do Esl:1dO, inrumha 
a V. S. de rolltPr, p<''Silalllli'lllt• r· 1'0111 a lll'!..'l'lll:io 
possi vel, as informar:ões lli'l't'''ari:Js: dr·vendo ao ntr·sntu 
tempo, 110 c:1so negati1o, l'lltr:~r c:n ajuste rom us 
!'t'>pt't'IÍHIS proprii'[:II"ÍO' Sldil't' a Ílttlt•JIIllÍZili.'Zlil ([111' lltes 
pus:;a rahcr, a tim tl1· <JIH', qu::nto :IIII.Ps, tratl' o Gilll'rno 
dt• atlquirir t:ws ll"lTt'IIO,.; 1111 IH'!' rompra ou dt•sapro
priaç:io, visto S<'l'•'lll 1'11<'' ''s d<·sigTt:Hlns 110 ''il:ldo con
trario n solicitar a rdt'l'i,l:i Companhia a su:1 .~ntn·.~a 
J1:1r:t 1br principio:·,, obras que tem a S<'ll car•i·o. 

ll<;us (] ua 1·de a V. S.- Tlw11w::; .Tos1! Coelho de Jlíweido. 
--Sr. Engenheiro Fisral dt1 Govemojunto .-·1 Coill!J!illlti:t 
Cit.y lmprovcwcnts. 

N. ~iO!i.-FAZE:'IIJA.--E~! ':!.7 DE.\(;(),.;']'() IIE lSí(i. 

Di provimento a 11111 · I'í'Cilr,;•l r,onc:rrnru[,, a Hlll dc;;pac·lio de 
11;t:i:Js euJI<[Il"ill:ts de alg:11rLw . 

.Ministerio tlos Nr~ni·ius da Fn:•nda.-Hio de Janeiro 
em 27 de Agosto de l Hit). 

'fpndo sido presPnte :w Tribunal do Thesouro N:J
~:ional () fl'CUI"SO interposto por ntto St:ltloenbach ,\:C" 
d:J di'<'isão dessa lnspcdoria rL· 8 de Maio ull i111o. qul' 



obrigou-os ::1 p.1gar por 2~)0 duzia,, de pJrcs de meias 
compridas de algodão, vindas de Hamburgo no vapor 
allemão Buenos-Ayres, e suhmettir!as a despacho pela 
nota n. o 1978 de 17 ele Muço do corrente anno, a taxa 
de 1E200 por <luzia, por terem mais tle vinte centí
metros do comprimen~o, o mesmo Tribunal : 

Considerando que as meias de que se trata a pena~ tt\m 
20 1/2 centimrtros; 

Consirlerando que a ultima parte tlo art. n53 do.Re
gulamento de 19 de Setem9ro dt) 1860 manda desprezat· 
a favor da parte as fraeçi"ies ató tres unidatles cstaheln
cidas para o calculo dos direitos: 

Resolveu dar provimento ao rccurw, c mandar que as 
referidas meias sejam despachatlas com a taxa rle noo 
n~is por '<luzia. 

O que enmmunir:o a V. S. para seu conhecimento e 
devidos effcitos. 

Deus Guarde a V. S. -Bardo de CotPgipe. -Sr. Con
st~lhniro lnspector da AlfandPg:' rio Rio de Janeiro. 

N. ;j()7.-FAZENDA.-E\I 't.í IJE AliOSTO IJE l87(i. 

Dá provimento a um !recurso sollre uns ICJ11;os su!Jmettidos a 
dcspac!Jo como foulard. 

Ministerio dos NeQ"ocios da Fazend:1 .-Rio de Janeiro 
em 2í de Agosto de lHíG. 

Tendo sido prescn te ao Tribunal do Thesouro Na
cional o reeurso inteqwsto por A. Lehéricy & C! da 
deeisão dessa Inspectori:J de 4 de Abril ultimo, que 
mandou despacha r ad vnlorem os lenços, constantes das 
amostras que devolvo, vindos de Marselha no vapor 
franccz Poitou e subrnettidas a (lespacho, pnla nota 
n. 0 3!}7:) de i de l\Iarço do corrente anno, como foulard, 
o mesmo Tribunal: 

Consiueranclo qnc, se a nwrcadoria de que sr trata 
não se achasse espe1~ilit~ada ou comprehendHla eomo 
está, no art. 72:l da Tarifa das Alfandcgas, nem em al
gumas de suas cla'lsiflcações genPricas, llever-se-hia re
correr ao proces'n •le :1~semelh:~<:ão, r qut' sómt'n!e no 

DECISÜES DE i87ô. f.'3 



caso de não se poder t>sta tJilt~ctuar scri:~ cauivel o dPs~ 
pacho ad valormn, como di~põt~ o art. lU, § 6. 0

, das dis
posições preliminares da llita Tarifa; 

Considerando que mercadoria identira tem sido cons· 
tantemcnte classificada como foulard, e as~im julgada 
por decisões anteriores; 

Resolveu dar provimento ao recurso e mandar des
pachar a referida mercadoria como foulard e tecido de 
borra de seda, com a taxa do art. 723, deYentlo rcsti
tuir;sc aos recorrentes o que de mais pagaram, c arclti
var-se as mencionadas amo~lras, a fim de ser observada 
esta qualificação nos desparhos de merradoria identira. 

O que comnúmico a V. ~. p:11·a st'll t·onht>cimf'nto ~~ 
devidos en·ei tos. 

Deus Guarde a V. S.-JJanlo de Cotegipc.-Sr. CunsP
Iheiro lnspcctor da Alfawlcga tio Rio ele Janeiro. 

N. 508.-Il\lPERIO.- E~l '2:) DE AGOSTO DE 1876. 

Sobre entrrga dos tit.ulos nc qualificação . 

. 1. • Directoria .-Ministerio dos Ncgorios do lmpcrio. 
-Rio de Janeiro em 28 ele Agosto tle !87G. 

lllm. e Exm. Sr.- Em resposta ao Gflit~io de 21 do 
corrente mez, declaro a V. Ex. que, com quanto o ar!. 
93 das lnstrucções anncxas ao Decreto n. o 6097 ele i2 
de Janeiro ultimo não exija que seja feita em audicncia 
publica e presente o Escrirão de Paz a entrega dos 
títulos de qualificação aos votantes, todavia nenhum 
inconveniente ha em que o Juiz de Paz assim proceda. 

Deus Gu:11·cle a V. Ex.-Jose' Bento da Cunha e Fi
gueiredo.- Sr. Presidente da Província do Rio de h
neiro. 



no r;OVEHNO. 't \1\1 

N. 50H. -'-AGHICULTURA, r.OmiEllC[() E OBl\AS 
PUBLICAS.-EM 28 DE AGOSTO DE 1876. 

Approva os estudos para o ramal de S::tpopcmb:l à Santa Cruz. 

Sua Alteza Imperial Rcgentr•, em Nome do Jmpr•r:~dor, 
Ha por bem Approvar os estudo:; r;onstantcs das plantas, 
perlls e orçamento, feitos pela Directoria Ja Estrada de 
ferro de D. Pedro 2. 0 para a construcção do ramal da 
mesmá estrada que se diríco;c de Sapopemha á Santa 
Cruz, os quacs vão rubricados pdo Chefe da Birci'Loria 
das Obras Publicas. 

Palacio :lo Rio de Janeiro, em 28 de A~osto de -187H.
Thomaz Josi Coelho de AlmPidn. 

N, 51.0.~AGRlCULTURA, COMMEHClO E OBHAS 
PUBLICAS.- Elr ~.m IJE .\·;osro DE 1876. 

Ao Engenheiro Benjamin Franklin de Albuquerque Lima. Dando 
instrucções para a \exploraçãu, de rJUP- (~ incnmhitlo, em di
versos rios de S. Paulo. 

N. 32. 3.• Seeção. Dircctoria das Obras PuiJlicas.-
1\linisterio dos Negocias d;,t Agricultura, Commcrcio c 
Obras Publica:s.-Hio de Janr~iro em 27 tle Agosto de 
:1876. 

O Governo Imperial no intuito de reunir a maior 
somma de informações c dados praticos c seienlilicos 
que o guiem na escolha da linha de communicações mais 
convenientes c economicas entre a capital do Imper io c 
a Província Je Mato Grosso, proporcionanL!o pela mesma 
occasião faceis meios de lr;msporte a urna granrle part:J 
das províncias de Goyn e Minas Gcrars, r c sol v cu de 
conformidade com o que cxpoz o Presidente da Província 
de S. Paulo em seu officio junto por copia de lO de Ju
nho ultimo, mandar explorar· ou completar os estudos 
feitos nos rio:; Mogy-Guassú, Hio Grande, Piracicab:~ e 
Tieté. E como fosse Vm. nomeado chdc tla commissão 
incumbida de procetler aos necessarios trabalhos, assim 
! h' o communico, recommcnda ndo-1 h c ;t ob~erv:mc ia d:r s 
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~eguintes instrucções. O fim d'cssa exploração é verili
car apratic<)bilidadc da navegação a vapor em qualquer 
dils secções dos citados rios, quer pela cxistencia de uma 
livre passagem, quér pelo emprego de melhoramentos 
economicos e proficuos. Com quanto a et:te l\1inistcrio 
pareça preferível começar as explorações pelos rios do 
valle do Rio Grande, descendo-se para esse fim o 1\fogy
Guassú, Rio Pardo, Rio Grandn e Paraná, até a foz llo 
Tieté, comtudo Vm. deverú guiilr-sc pelo que a este 
respeito se lhe afigurar preferível a vista dos estudos 
já conhecidos c dos que fM pos,;ivcl executar nos rios 
mencionados e do que lhe flir ordenado pelo Presidente 
Lia Província de S. Paulo. Sómen te considerar-se-não em 
condições de ser aprovei ta dos pHa a na vcgação, aquellas 
das secções dos rios não intcrrumpidos, que pcrmittirem 
em ambos os sentidos o movimento facil e seguro de 
lJarcos de v a por de O'" ,90 de calado, nas estações etc maior 
secca, ou que com melhoramentos, de custo inferior :10 

de uma estrada marginal possam oliercccr aquella vanta
gem. Os estudos :'1 quo Vm, vai proceder, embora uc 
simples ret;onht~cimento, deverão todavia o!Iereccr ao 
Governo bases seguras tjue dnterminem se necessario 
fôr a execução de estudos mais completos e definitivos, 
ou desde logo a execução dos mdhoramentos indicados. 
E' por isso que, tanto qnanlo fôr possível, esses trabalhos 
constarão. 1.": De observações geraes sobre cada um dos 
rios, nos l{Uaes g,~ comprehcllllerá o conhecimento 
dessa extensão ou a,, lllenos do porto navcgavcl, c a sua 
capacidade e largura média. 2." da descripção dos ohs
taculos que o1Iereccrcm á navegação, qual a natureza 
destes, com •lnsignação dos r a i os dos seus menores cu r~ 
sos. 3." clcscl'ipção dos meios de remover esses obstacu
los, descriminando o volume das dragagens a fazer c na
tUI't>Za das obras (['arte, taes COlllO CallaCS Ue derivação, 
diques, eelusas e barragrns. Para isto procederá Vrn. ao 
levantamento Ja plan la e seu nivelamento e sondagem das 
secções navegavcis. Finalmente, para melhor intelligen
cia execução dos trabalhos que a Vm. são conliatlos, en
contrará entre os papeis anncxos, ummemoranrlltln para 
o qual chamo a sua attenção, c aonde se lê em fórma 
resumida uu1a noticia das prineipaes explora çõe,; feitas 
nos rios mencionados, ou tle <JUC ao menos se tem no
ticia ne;;te Ministcrio. Concluídos que sejam os seus 
trabalhos apresentará Vm. a este Ministerio um rela
torio circumstanciado da sua commissão, no qual, além 
do que a Vm. p:trcccr interessante m1)neionar sobre a 
ri<f1!<'7.1 mincralogi,·a e florrst<~l dn ~oln, ilev<'r;·, rr,fPrir 



DI! GUVE~NO. 

o orç:unentu appruxinnlo das obras a executar e tlis· 
,:utir os meios tle communicaçã.o 1Lts secções naveg:1veis 
dos rios citados, eom as linhas fcncas tla rede de viação 
da .pro;riucia de S. Paulo; fazemlo acompanhar· esse 
relator i o das cadernetas de campo, c notas de quaesquer 
observações feitas, c hem assim das plantas, perfis, c 
typos ele obras que tiver de apresentar, stmdo que os 
trabalho<> de gai.Jiuetc poderão ser coneluitlos nesta 
côrte. 
D~us Guarde a V m. -Thomaz José Coelho tle Almeida. 

-Sr. Engenheiro Benjamin Franklin dn Alhuqucrqne 
Lima. 

N. 5ll- 11\lPEIUO.- E~t ~U DE At;o,;To DE 1876. 

Sob1c as accumulação dos cargos de Presidente da Camara Mu
nícipai c membro da Junta de Emancipação. 

l.a Directoria.- Ministerio dos Negocias do Impe
rio.- Rio de Janeiro em 2U de Agosto lle 1876. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao olliciode V. Ex. 
tle 3 do corrente mez relativo ao modo por que V. Ex. 
decidiu a duvida concernente á intelligencia do Aviso 
deste Ministerio de 6 de Setembro !.lo anno passado, de
claro que approvo o acto de V. Ex., porquanto o citado 
Aviso não se presta á interpretação que lhe deu o Presi
dente ela Camara Munbpal de Jaboatão, visto que a ellc! 
incumbe, sem opção, segundo o art. 28 do Regulam eu to 
n.o 5135 de i3 de Novembro de 1872 fazer parte da Junta 
d.e Emancipação, passando a seu immcdia to a Presiuen
cia daquella Mrporação. 

Deus Guarde a V. Ex.- José Bento da Cunha e Figuei
redo.- Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 



;102 IJECJSiiES 

N. tit2.- MAniNHA.- AviSO DE 2!) DE AGOSTO D~: :l87tL 

So!Jrc snhitb de navios que infringem o(rrgulnrncnto do)~~o. 

N. 1728.-3 • secção.- Ministerio dos Negocias da 
l\latinha .-H i o tle .Janeiro, 29 de. Agosto de :1.876: 

Illm. c Exm. Sr.-A' vista do exposto por V. Ex. 
em otncio n. lü, tle {) de Junho ultimo, remettendo 
cópia da representação feita pela Capitania do Porto 
dess:~ província :í.crrc:~ dos abusos commettidos pelos 
Commamlantes dos vapores das companhias brazileiras 
de p:1quetes e pelos capitães de navios mercantes nacio
naes, que deixam de cnmprir o disposto no~ 2. o tio art. 
1." e no art.. ft. o do Begulamento :lllnexo ao Decreto n. o 

5180), de H de Abril tle 1874, tendo ouvido o Conselho 
Naval, e conformando-me com o seu parecer exarado 
r•m C::onsull1 n. :llU, de H do conent<', declaro a Y. 
Ex., pHa o fazet· coust:1r :í.quella repartição, que á vis i La 
do porto eompcte verifirar, n:1 oeeasião tla sahida dos 
navios, se estes cumpriram os rrgulamentos em vigor, 
Impedindo-lhes n viagem todas as vezes que de outro 
modo houverem procedido; c sendo a prohibição tlc 
sahir equivalente em seus eneitos :í. multa que devn 
solírcr u n:1vio que infringir disposições do Regula
mento, não !ta necessidade de 111etlidas especiaes na 
fúrma requisitada pela referida Capitania do Porto. 

Deusgunrdc a V. Ex.-Luiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Presidente rb Prnvinria dt> Pernambuco. 

N. 513 .-JUSTIÇA.- E~I 30 DE AGOSTO DE 1876. 

Não podem servir conjunctamente no mesmo termo Juiz e escrivi~o 
casado com fluas irmãs. ou um casado com sobrinha do outro. 

2.' Secção.-l\linisterio tios Ncg-ocios da JustiçL
Bio de Janeiro em 30 de Agosto tlr 18711. 

Illm. e Exm. Sr.-- ~a ronformitlatle th Ordenação 
li no L o titulo 79 § r1:;, Hesolução Imperial de 2 de Ou
tubro de :1867, sobre Cowmlta de Seccão de Justiça do 
Gonselho de Estado de :21 rir SPtrmhro "t!aqnelle anno, e 
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Aviso n.'' 1:n de 17 de Abril de 1874, não podem servir 
conjunetamente Juiz e Escrivão casados com duas irmãs, 
ou um casado com sobrinha do outro; devendo em taes 
casos observar-se o Aviso n." 26:3 de 30 de Setembro 
de 1859. · 

Por· estes fundamentos {~ ~pprov~rla a decisão do ante
cessor de V. Ex., a respeito da incompatibilidatle entre 
o i." supplente do Juiz Municipal do Lermo de Papary, 
Alexandre Fnncisco de Oliveira, e o 1. • Tabcllião e 
Escrivão do crime, ci,·el c de orphãos do mesmo termo, 
José Rnlio BPzerra da Tl·indarlc, casado com uma irmã 
da mulher e sobrinha do dito supplente. 

O que declaro a V. Ex., em resposta aos offidosn. 0
' 71 

e 7'f de 19 e 29 de l\laio ultimo. 
Deus Guarde:~ V. Ex .-Diogo Velho Caralcanti de Al

lmquerqttc .-Sr. Presidente da Provinda do Hio Gr;mrlP 
do Norte. 

'' 1-'J'J>j\.1'-

Dcdara que tendo siuo appr<l\ a do o ado da prrsidrucia de 
Para negando a inelusão na! matrieula csprdal de :quatro 
filhos de . uma escrava, flUe Ílasceram em um quilomho, 
cumpre aguardar o resultado da acção ordinaria que os in· 
teressados intentarem, para então se resolver como for de 
direito quanto à matricula geral dos mesmos escravos. 

Ministerio dos Ne~ocios da Fazentla.-Rio de Janeiro 
em :10 de Agosto de 1876. 

O Barão dr Cotegi pe, Presitlen tr interino do Tri h una I 
do Thcsouro Nacional, declara ao Sr. lnspeclor da The
souraria de Fazenda da Província do Pa1á, que, tendo 
sido approvado, por Aviso do Ministcrio da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas de 26 ele Junho ul
timo, o acto 11elo qual a Presidencia rla mesma Pro
víncia indeferia o requerimento em que José Joaquim 
Pereira Marambira, e outros herrleiros do case~ I da finada 
D. Maria Margarida Pereira perliram que fossem in
rlnido:.; na nulrintl<l rspel'ial quatro filhos da escrav<l-



Carolina, pertencentes ao mesmo r,asal, os quaes nãu 
for~m Jados a essa matricula no prazo marcado, por terem 
nascido em um quilombo ou permanecerem por muitos 
annos em Qornpanhia de sua rnãi, deve-se aguardar o 
resultado da acção onlinaria, a que se refere o art. 19 
do Regulamento do l. 0 de Dezembro de 1871, que os 
intere~sados a intentarem, para então se resolver como 
fôr de direito, a respeito Ja matricula gPral para cobrança 
da taxa dos referidos escravos. 

Barão de Cotegipe. 

N. JW.-FAZENDA. -EM 31 DE AGOSTO DE i876. 

Dá provimento a um1rccurso contra a classificação dada na 
A\fandega a uma partida 1le pannos de algodão entrançados. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 31 de Agosto ue i876. 

Tendo sido presente ao Tri bun~ I tlo Thesouro Na c i o na! 
o recurso interposto por Santos Irmãos da decisão dessa 
Inspectoria de 8 de Julho ultimo, que dassificou como 
metins, para pagar a taxa de l/!200 por kilogramma, a 
mercadoria, constante Lias amostras juntas, vinua de Li
verpool no vapor inglez Galilêo e suiJmettiuas a des
pacho, pela nota n. 0 4G21 de 7 de Junho ultimo, como 
panno de algodão rlc côr cntrançauo, sujeito á taxa de 
tiOO réis por kilogramma, o mesmo TriLunal: 

Considerando que, á vista da Ordem de V de Outubro 
de 1874, expedida em virtlllle da representação Je va
ri0s negociantes, foi resolvido que os pa110os de al
godão entrançados, que se achavam classifir~ados pela 
Tarifa de 18(i() na categoria dos hrins de algodão, cassi
netas, etc., c não se podiam confumli1· com os metins 
lustrosos proprios para forro, e uc outras qualidades, 
applicadas aos mesmos casos que as chitas em morim 
continuassem a ser rlassilieauas do mesmo modo p:ua 
pagarem a taxa de tiOO réis por kilogramma; 

Considerando que a ntrrcadoria suiJmettida a des
pacho pelos reconentes estú incluída nessa cspecie, 
comu se reconhece sendo comparada com o que serviu 
para a referida rlecisão: 

Resolveu dar provimentfJ ao rcrurso, P manrlar tles-
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pachar a mercaJoria em questão com a taxa do art. M7 
da '[arifa, devendo restituir-se aos recorrentes o que 
de mais pagaram. 

O que communico a V. S. para seu conhecimento e 
tlevidos effeitos. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro Inspeclor da Alfandcga do Rio de Janeiro. 

N. 5lü.-FAZENDA.-El\l 31 DE AGOSTO DE 1876. 

Dá provimento a. um {recursó sobre um despacho de ltenços de 
· foulard. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 31 de Agosto de 1876. 

Tendo siJo presente ao Tribunal do Thesouro Na
cional o recurso interposto por llarth & C." da decisão 
dessa lnspectd'ria de 9 de Dezembro do anno passado, 
que mandou despachar como tecido de seda pura !i3 
kilogrammas de lenços, constantes das amostras que 
devolvo, vindos de Livcrpool no vapor inglez lUemling e 
submeltidos a despacho pela nota n. o 4524 de t8 de 
Novembro do armo passado, o mesmo Tribunal: 

Considerando que a divergencia, que se tem dado no 
despacho da mercadoria em questão, nasce de se ter 
confumlido o tecido foulanl c de borra de seda com o 
da seda pura ; 

Considerando que mercadoria identica á de que se 
trata tem sido constantemente classi!icalla como foulard, 
e assim julgada por decisões anteriores: 

Resolveu dar provimento ao recurso, c mandar des
pachar a referida mer·eadori<l corno foulard c tecido de 
borra de seda com a taxa de !')6000 por kilogramma, 
estabelecida no art. 723 da Tarifa das Alfandegas ; 
devendo restituir-se aos recorrentes, o que de mais 
pagaram pela indicada classificação no art. 738, c archi
var-se as mencionadas amostras, a fim de ser observada 
esta qualificação nos despachos de mercadoria irlentica. 

O que communico a V. S. para seu conhecimento e 
devidos eHeitos. ---- ···- ... 

Deus Guarde a V. S.- Barão de C?tegipe .. :--~{\',~®,..CM1.l~. 
sclheiro Inspector d~t Alfanclega do R10 de J\l..II~re~ · 

·.\\ \ 
.:.f.-\ i :!·- v0(. ··v·\./'":u· -.... ......._;. 

lJECISÕES DI: lS;f,. !',l .> 
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N. !iG.- t;UELUL\.- E"' :ll n1; A<;osro DE lHíG. 

ne:·lar.1 como se rlcvc pro:;crlcr s:1hrc a substituição elo Subrlclc
g:trlo nas Jnntas cl•~ alistamento. 

l\linisterio uos Neg-o<~ios da Guerra.- Hio de Janeiro 
t•m :11 de Agosto de 18iG. 

Em ollicio de 27 do rnrrt•ntr, commmtica V. Ex. que 
trndn, de conformida<le com o Aviso de· !) deste mez, 
conl'ocado os substitutos dos Suhdl'!egados das fregue
zias de lnhaúrna, Jac:trt'•pag-uà e Campo Grande, acham
se todos i1npedidos, e con"ulla ro1no del'e proceder para 
que e:-:sa Junta paroclii:d possJ ronlinuar a funccionar. 

Em resposta declaro a Y. s. qu<', nos termos do dito 
Aviso, cumpre-lhe ainda recorrer ús frcguezias que, 
tlnpois daqucll:1s, r•stiverem m<•nos rlistanlf•s da de Irajá. 

lleus Guarde a V. S.- VlliJW' r/e Coxias.-Sr. Pr<'si
dentc da Junb de alislalll<'lllil da fn;g-uezia d!' lr:~já. 

N. ~118.-AGHLCULTlliU, COl\IMEHC!O E OBHAS 
PUBLICAS.- E~l :a m: AGOSTO DE l87G. 

1\lodifica as condit.:õcs da proposta feita pela companhia da es
trada de ferro da Bahia para a 'fonstruct;ão de um J!:Il.IJichc na 
esta~ao terminal ria Calt;ada. ' 

I." Secção.- Dirrctoria das Obras PuiJ!icas.--1\linis
tcrio dos Negocios da Agricultura, Commf'rcio e Obras 
Publicas.- lHo de Janeiro em :31 Lln Agosto de !876. 

lllm. c Exm. Sr.- O Super intendente da Compa
nhia da es-trada de ferro rla Bahia ao S. Francisco, sub
metteu á comideração do Governo Imperial uma pro
posta para a construcção na Estação terminal da Calçada, 
de um trapiche p,1ra deposito dos generos conduzidos do 
interior pela linha ferrca, c depois de examinad:1s as 
condições da mesma proposta, resolveu o Governo mo
difira l-a nos s1•gnintcs tnmos:-i." A Companhia 
·llliantará os rapilac' paLIa con,tnrr(ão das obras, até o 
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maximo Lle 120:000;)000, os r1uaes serão f'alculados em 
vista do orçamento detalhado, que ficará mjeito á ap
provaçãodeV. Ex.-2." Esse capital renceráojurodc 
7 "/o ao anno.-3." O tn1pirhe scrú destinado ao serviço do 
trafego da estrada, c tOLia a sua renda ,:crá applica!la 
ao pagamento dos juros e :unortizat;ão do capital. Só
mente no caso, pollt'o provavel, da insufficiencia dessa 
renda, serão os juros ou parte destes levados á conta do 
custcio.-!i. • Amorlizatlo que srja o capital, cessará o 
pagamento dos juros, !ic:mtlo o trapiche pt>rtt'nccnclo á 
estrada, sem mais onus algum.-;;." O trapiche o todas 
as suas obras c Llcpendcncias estar:Io nas mesmas con,li
çõcs das demais propriedades do trafego da estrada de 
ferro, e eomo taes 11carão isentas ele penhores, etc.-
0 que V. Ex. fará constar ao mesmo supplicante; e no 
easo de anueneia da Companhi:1, ma miará exarar o com
petente termo, na fúrma do cstylo. 

Deus Guarde a V. Ex. - Thoma;:; José Coelho de Al
meida.- Sr. Presidente <la Provinda da Bahia. 

N. ;;HJ - AGlUCt::LTU!lA, COmiEHCIO E OUIL\S 
PUBLICAS.- EJ! :a DE AGnsro u1: ISíti, 

l\lanila vigorar para o-; serviços da estrada de ferro de !'orlo Alegre 
<i Urugnayana ~s In,;tnl~r~ües de~F. dr Fén~rciro deste annn 

Sua Alteza lmperi:ll Hq~elltt·, em Nome do lmp:'rador, 
lia por bl'lll Dett•rtninar, quL' p;1ra o s!'niço, direcção e 
administração dos 1 ralJalhos da estrada de ferro de 
Porto Alegre á Urug·uayana, vigorem as Intrucçõcs Lle 
26 de Fevereiro deste anuo, organizadas para idcntieo 
serviço no prolongamento rla estrada de ferro da Bahia 
e ele Pernambuco. 

Palacio do Rio de Janeiro em :H tlc Agosto rle 1876. 
-Thoma:: José Coelho de Almeida. 
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N. 520.-F.IZENUA.-EJI 1 nE srnEMBIIO llE lH7ü. 

Approva a deliberação da Thesouraria de Fazenda da Província 
de 3. Pedro, relativa :i. transferencia da sécte da Collectoria 
d_o Triumpho. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 1 de Setembro de 1875. 

O Barão de Cotcgipe, Pn•sidente do Trilmnal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província Lle S. Pedro do Rio 
Grande d(J Sul que, ú vista das razões expostas em seu 
officio n." 134 de 29 de Julho ui ti mo, fica approvada a 
deliberação que tomou., em ses~ão da Junta, de trans
ferir a séde da Collectoria do Triuinpho para a freguezia 
de S. João do Monte Negro, elevada á categoria de villa 
pela Lei provincial n. 0 88fj de;, ele Maio de f873. 

Barão de Categipe. 

N. 521.-FAZENDA.-EM 1 DE SETEMBRO DE 1876. 

Para que as Alfandegas passem os certificados de eiTecti v a des
carga de )mercadorias reexportadas, ::Jão é necessario que os 
donos ou Cõnsigniitarios as despachem previamente. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 1 de Setembro de i87G. 

O Barão de Cotcgipe, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, a t tendendo á representação feita 
por Norton Megaw & Youle, na qualidade de agente,: da 
Companhia de paquetes Liverpool, Brazil & River Plate, 
contra o procedimento da Alfandega da cidade do Rio 
Grande, que, para passar a certidão de descarga de al
guns volumes vindos da Europa wm destino áquella 
cidade, e que foram por engano considerados no porto 
do lHo de Janeiro como não baldeados, exigira o paga
mento dos respectivos direitos, fund~ndo-se para isso 
na Ordem n.• l!i3 de 19 de Novembro de 1875; declara 
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ao Sr. Inspector da Thesouraria tle Fazend:1 da Provín
cia de S Pedro do Rio Grandt~ tlo Sul, para seu conhe
cimento c o fàzer constar á referida Alfandega, que não 
é necessario que os donos ou consi~na ta rios despachem 
previamente as respectivas mercadorias para obterem o 
documento de que se trata, a tim de exonerarem-se da 
responsabilidade que lhes c a bn; porquanto a c i tntla ordem 
exige sómente que os ccrtillcado;; tle descarga de mer
cadorias co.ntenltam, além do nome do navio e do Com
mandante deste a declaração tla qualidade, quantidade 
tle taes mercadorias, suas marcas, con trama r c as r nume
ras, rlo mesmo modo por que st~ acl1am no respectivo 
manifesto. 

Bania de Cotrgizle. 

~. ii2:!.-GUEIUI.A.-E~I '~DE SETEM!ll\0 DE:I.876. 

Declam <JUC a disposição do art. 48 do Regulamento de 27 de 
Fenrciro de lR75 t\ extensiva aos rcenrsos eontra imposição 
de lltllltas. 

:Ministcrio dos Ncgocios tla Guerra. -lHo de Janeiro, 
4 de Setembro de 1876. 

lllm. e E:un. Sr.-Em ollit:io de 3 Je Janeiro deste 
anno communica V. Ex. que, usanJo da faculdaJe con
cedida pelo art. :1.21i tlo Hegulamenlo de 27 de Fevereiro 
de :1.875, o cidadão norte-americano Manoel José Ja Costa 
Lima Vianna intcrp<lz recurso para este Ministerio do 
despacho des.-;a Prcsideucia, que lhe impôz a multa de 
f)OJ>OOD, por tl'l' ineorrido nas faltas de que trata o art. 
i22, s L" do mesmo Regulamento, c consulta se, uma 
vez que é omis:io <H]Ud.le Begulamento sobre o prazo da 
apresentação de recursos de semelllantc natureza, pótle 
reger a ma teria a disposição tlo ar L. {J,H, q uc tlelermina 
que os recursos contra illegal exclu~;lo ou indusão no 
alistamento sejam interposto~ dentro tle dez dias, con
tados da tlata da inlima:;ão, nos dl'spachos das Juntas 
revisoras, e 20 clias da puhlicac;ão na fn\ha olliciaL nos 
do~ Presiclcntr;:: d:1s Pnl\ÍIII'ia,o. 



r;to 

Em rcsposL:-~ declaro a Y. Ex. rrnc, sendo a express5o 
~decisões- empregada no§ 2." do art. 45, que esta
belece os raso;; de recurso, e eompctiniio aos Prl'siclnntes 
de Província, pelo~:!." do art. 12fi, impth- administra~ 
tivamente as multas consignauas nus de n. os 122 e -e~;J, 
claro é que a disposição do supra-mencionado art. 41:1 
deve ser extensiva aos recursos contra imposição de 
multas. 

Deus Guarde a V. EL-Duqw· rlc C a !'ias. -Sr. Prc· 
sidente da Província do Hio de Janeiro. 

N. ;)23.-FAZENDA.-EM u DI<: SETE~IBHO DI<: 187{i. 

As mercadorias snilrncttit!as a dcspaelt<J autrs da exPeuc:lo dt· 
quàfii.iirr Lei ou 1\'{:illlarncn,t'l• s:llvu expressa disposi1;:lo cur 
contrario, pagam os~lireitos a •]ur rst:1nrn sujPilas na da la rm 
qttr começou o procr';so do d <">'p:u· Jrn. 

lllinisterio dos Nt>gocios d:r Fazenda.- Hio de JanPiro 
rm li de Sctcrn!Jro d1~ IS7H. 

O llHão de Cotcgipe, Pn;siden tt• interino do Tribnnal 
do Thcsouro Nacion~tl, cumruuuica ao Sr. In,rwctor d r 
'l'hesouraria ele Fazenda da Prol'incia da B.dlia que o 
mesmo Tribunal, tendo pr·l'-'l'liL,•.-; o scrt oflirio 11. 0 21i 
de H de Fevereiro ultimo n p:qwis allncxos, resnlrcu 
approvar a decisão pela qu:d a dita Tlwsouraria, dando 
pro~·irnento ao re1;urso par·a t•lla interposto pelos nego
ciantes Brudercr ,,. C.\ declarou que nenhum funda· 
mento leg-al teve a Alfandi•ga p:1r:r exigir desses c de 
outros negocian t.es o ai'!Tesci mo dn ;; "/o, feito sobre o5 
direitos addicionaf~S d1~ importação, p1~lo art. 5. o do 
Decreto n. o 60~);I de 1:1 de Dezembro ultimo, de me r· 
cadorias submeltidas a despacho anteriormrnlc ao dia 
12 do mez seguinte, quando começou a ser ali i execu
tada a citada rli'iposir.~ão; visto estar a decisão da The
souraria de accôrdo com os :1rts. 1611, ~.~ :1. a 3, c :1. 70, do 
Regulamento de 1!) de Setembro de 181j(), que não for:un 
revo>5ados pelo supracitado. 

Bttrào de CotcqipP. 

' ~. ~. -' \ 
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N. 524o.- AGlHCULTUlU, cmi.\\IEHCIO E OBlU& 
l1UBLH-:AS .-E1r 8nE s~:n1!Bf10 DE 1876» 

ApproYa os estudos prt'lirnin~rr> pHa o .'prolongamento d~ es~ 
tr~da de ferro D. Pedro I!. , pelo plana! to ele Barb:~ccna e Serra 
íEis Taipas, e Ínanda proceder aos nccesqrios ale a Serra do 
Ouro Branco. 

N. Hi A.- i." Secção- Directoria das Obras Pu· 
blicas.- Ministerio dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas.- Hio de Janeiro em 8 de Se
tembro de i876. 

Verificando-se dos estudos, t[UC foram remettidos :\ 
este Ministerio pela Directoria da estrada de ferro 
D. PeLlro li., que o traçado do prolon!.!alllcnlo tla linha 
do centro da llll'8!lla Pstratla, da ga1'g-anta dt~ João Ayres, 
:lló 1\lar:Jubas, scguintlo-sc o planalto tlt: BarlJart•na, 
oliPrece soure a lia Logüa lluuratl:,, as va11 tagPns de ser 
mais rurta, melhor facilitar o Pulrmu::nuento do,; ra
maec;, menos LI ispendioso, ta nlo em r:onstrucção como em 
custeio, além Lle outros inleres . .;cs tlP ordem não lllf~nos 
t'levatla que o mesmo traçado con;:;ulta; tlrclaro 3 Vm. 
que o Governo Imperial approY;I os mencionados estudos, 
adopt3.ndo nssim o traç:.~do tlirccto pelo planallo de 
Barbacena e Serra das Taipas; c onleno-lhe que mande 
proceder aos estudos necessario~ a tó a Ser r.; do Ouro 
Branco ou su3s proximidades, e tcmclta com urgencia 
a este 1\linisterio os doeumentos a que se refere o art. 7:3 
elo Regulamento approvado pelo Decreto n. o 623H ~~. tlc 
28 ele Junho clesle anno. 

Deus Guarde 3 Vm .- 1'homa~ José Coelho de ;1lmeida. 
- Sr .Engenheiro em chefe do prolongamento (Ja cstrad;, 
de ferro D. Pedro li. 



N. ti\!5.-AGRICULTURA, COMMEIICIO E OBRAS 
PRBLICAS.-EM (} llE SETEMBRO DE 1876. 

Manda proceder á locação da linha do tramway, destinada ao 
serviço tias obras do/abastecimento d\a.~ua á esta eapital. 

;\!. 47.-2." Ser:ção.-Di reetoria das Obr;ts Publícas.
Minislerio dos :Negor:ios da Agricullura, Commercio e 
Obras Puhlicas.-I{io de Janeiro em !J de Setembro de 
i87G. 

Scientc tio eou teúdo do offil'io dessa Inspectoria n. o 464 
de 2\J de Agosto proxirno lintlo, autorizo Vm. a m;.~ndar 
proceder á loeaç;lo, devendo dirigir ulteriormente as 
respectivas obras, da linhn do tramway f]Ue, partindo, de 
conformidade com a rondir:ão 22." do :1 rt. 2." do con
tracto celebrado com Antonio Gabrielli, para o ;~b;tsteci
mento d'agua, do ponlo onde vai ser co! locado o deposito 
dos tubos, termine na margem do rio d'Ouro: podendo 
Vm. admittir na exreução desse serviço o pessoal cons
tante do quadro annPxo ao seu rita:lo otlicio. 

Deus Gnanle a Em.- '1'/wma::: JoséCoellw de Almeida.
Sr. lnspectoi' geral das Ohr;,s Publicas da Côrte. 

N. :'"5::!6.- AGRICULTUHA, COl\IMEHCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E~l !) DE SETEMBIIO IJE 1876, 

Declara sem direito á inrlcmnizaçãn, que pede a Illma. Camara, 
das despezas que fez no mcz de Abril com os reparos rios es
tragos causados pelas chuvas, e que nenhuma providencia po
derá ser tornada sohre os douativos pecuniarios das companhias 
de carris de ferro, cmquanto não trrminar a nova prorogaçi'io 
que lbes foi concedida. 

N. 27.-t.• Sereão-Dirr:ctoria das Obras Publicas. 
- Ministerio dos N'cgncios da Agric~ullura, Commercio e 
Obras Publicas.-Hio de Janeiro em!} de Setembro de 
l8i6. 

Illm. e Exm. Sr .. - Em resposta ao Aviso de V Ex., 
,]e 21 de Agosto proximo passado, n." 1037, sobre a prc
tcnção da lllma. Cam:1ra .\Junir:ipal, tr:nho a rleclarar: 
I.'' qne n:io pôrlp IPr I urrar :1 indPnlniz:tçiio das tll'sprzas 
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feitas com a~ reparações dos est1·a~os produzidos pelas 
chuvas do mez do Abril, porque o Govrmo Imperial não 
se comprometteu a prestar auxilio algum pecuniario 
para esse fim, como já foi declarado á mesma lllma. Ca
mara em Portaria de 2 de Outu!Jro de i87;J. 2. • que, 
tendo sido prorogados os pnzos tlentro dos quae~ as 
divrrsas cmprcz3s tlr carris dn ferro desta cidade deviam 
rcaliz:1r o pagamento dos donativos p(:etmiarios, a que se 
obrigaram pelos respílctivos contractos, para com o Es
t~do c par a com a I IIm. Camara, até 3J de Maio de i877, 
nenhuma providencia poderá ser tornada a este respeito 
cmquanto não terminar o noro prazo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al· 
meida.-A'· Sua Ex. o Sr. Conselheiro José Bento da 
Cunha c Figueire1l o 

~. :i21.-AliRICUL1'URA, C(Hf\l E H CIO E OBRAS 
l'UllLICAS.-EM 9 DE SETEMBR<1 DE 1876. 

Drclar:t qur :t Hrnr,:io rlr dirritos p:lf:l os drspachos, na Alfandega 
cl:t Cúrtc. do.s tubos rln ferro, importàclos rlr Londres, deve 
abranger todns r r[n:!csqurr rlirnitos, inclusive os de expc• 
dirmtc. 

N. l00.-2." Secção.~Di reetorin das Obras Publicas.~ 
Ministerio dos Negociog da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 9 de Setembro de 
t87ü. 

Illm. e Exrn. Sr.-Tenho a honra de declarar a V. Ex. 
que a isenção de direitos. solicitada por este Ministerio1 

para os despachos na Alfandega da Côrte, dos tubos de 
ferro, que têm sido importados de Londres. por inter
media da compJnhia Ponta d'Arêa, deve abranger todos 
c quacsquerdireito~, inclusive os de expediente, visto os 
mí~smos tubos serem propriedade do Estado. 
Deu~ Guarde a V. Ex.-Thomaz José Coelho de Al

meida.--A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Barão de Cotegipe, 
Ministro c Secretario tle Estado intel"ino rios Negocios 
1:.~ F:~zenda. 

DJ:CISOES DE !8íÕ. 6:). 
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:'l'. ;iifL-AWIICITITIL\, CUmlEHCIU E OBIL\S 
PUBLlGAS.- E)! !) llE :;ETE.\IIlHO JIE IRiG. 

Regula o modn rle procrrlr.r fJU:l.nrlo n:lo houver exhihit;:lo im
rn~rliata da(matricula de ~~~c.ravos, nos processos !lo inwntario 
ou parttlhak entre herdetros 011 socws. 

N. 12.-2.• Secção.-Jlirectoria de Agricultura. 
-~Mini,.:lrrio dos Nr~ocios de AgriGultura, Cornmrrcio 
·~ Obr.1~ l'uhlieas.- llio de Janeiro Pm fi de ~etembro 
t:c 1H7ti. 

111m. 11 Eun. Sr -Consultada essa Presideneia pl'lo 
Juiz de Direito tb romarca de Jr~quilahy f;ohre o modo 
de (n·ocetlrr qttawlo nos processos Llt~ iB\'t'nLtrio ou par
tilha não ft"lr exliihido o :lor:urneulo da matricula dt• 
e 'Irra vn~, vi~ lo de! t'l'm i 11:1 r por n m LHlo o a r L íti, út fine, 
doBt•crl'lo n."f~H:tidol."dr·Dezrmbrotlt~ lf-171 que lar·s 
proee>so~ r~rn :;t:mdhanLP hypothese, n:lo spjam rnrr•
hitlos, e marcar por outro lado a Orrl., Li v. t." Til. 88, 
prazo cct·to para a ronclusãodos inventari0s, deu V. Ex. 
a solução constantn do otlirio que por cópia 1111~ t'llviou 
com o seu rle 25 do mrz lintlo, solnção í]Ue íntciramcllte 
approvo, nm; termos sCf!Uint~s: 

1. 0
- St'IHlo r·xprü!;SO !lOS arts. 'l~i do Dccrl'lo 11. 0 !i8:l:j 

do L • de Dezembro de 1871 c 9:.1 tlo de 11." :H:l:i tle t:l tle 
Novembro tle 1873, qur nenhum inHnt:lrio ou partilha 
entre hr·rdeiro,; 011 soeios qw~ comprehcnt!IT escr:tvos, 
seja admilti:lo em juizo, ~inão fÔI' tlt•sdt~ lo:.!'O t'xhibitlo 
o documento da lllatrirula, a,;sim se co11tinuará a pro· 
eetler, com a alteração unica tlt) marear o Juiz um prazo, 
não excedente do qnc a Ortlrnaç:io,cita<lns livro c titulo, 
cstatuc para a conclui'ão rios invent~rios, a lim dn fjl!P. 

o docuutt)ll to po,;<:a ~c r a prest·n ta do ou precttch itlas as 
lacunas da"'rdaçõe~. quarHlo estas forem rle!iciclltPs. 

2. "-Si a pruv:1 tl:1 matricula não fór apnscntatla, 
deve o Juiz tln Or~Jhãos, como autor·itlade cmnpetcnte, 
para tornar eiTectiv~ a di,posit;ão do ar·t. 8.", § 2. •· thl Lei 
'tO!~O ti€ 28 tlc Setembro tln 1871, procedt·r e:c-o{/icio. 
c administrativamente no.; termos elo art. s:i do 1\c::(u
la.mento de 13 de Novembrtl tlo 1872, ficando salvo ans 
interessar] os o recurso do art. W do 1\r~ulamento <lc l. • 
de Dezembro, acima citado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thontrz: José Coelho de .-il
mtida.- Sr. Presidente da Província clc~tinas Ger:1rs. 
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N. :j::!IJ.- .\GHICULTUIL\, comiERCIO E OBIL\S 
PUBLICAS.- EM 9 I; E SETE~IBI\0 DE 1876. 

As concessões de licenças aos empregrHlos suhorrlina1\0s a rste 
~1inisterio, se J'11gulam exclusivamente prlo Decreto de 7 de 
l\larço de !.870, não teJu\o sido, por ora, arloptada a rlisposi,;ilo 
do art. 23 do Decreto 11.0 H53 tlr: 6 de Ahril tlr. 186R. 

N. ~W.-L' Se,·do.-Directoria 1hs Obr:ts Publi
cas.- "'Iinistcrio ll"o,; ~t·g·ncio~ da Ag-rit:ultura, Com
mot·t·io e Obras Pn!Jli,·a-;.-ltio de .Janeiro em !I !le S!'
temhro de IHíti. 

I IIm. e Ex.m. Sr.- Con~ultamlo o Inspoctor tb. Tlwsou
raria <lo Fazenda dessa Pro v incia, em ollkio tle H tk 
Ag-osto proximo passarlo, sob n." !ti, se as li.:en1;as con
cedidas com Yencimentos pela.,; Presidt•ncias, para serem 
gozadas fúra tio lmpcrio, dão ao agradado direito a tac~ 
vencimPntos; tleclaro a V. Ex.., para IJlle faça eonst:n 
:10 1li to [n-;pector, que n comrssão de licent;.a aos emprr
gndos snhordinatlos a este Minisi.Prio se regula cxdu
sivamentc pelas disposiçi'ír's do OetTeto n." 4'18'~ de 7 
de Março de 1870, que nenhuma rc~tricção contém 
sobro <lS que 1s Presidtmeias de Província podem conc:r
der nos termos do art. ~i." da Lei de :l tle Outubro de 
183í, não tentlo si!lo até hoje a1loptada ne~te Ministerio 
a disposição do nrt. 2:~ do Decreto n. o 4l5:l de 6 de 
Abril de -1868, applicavel súmente aos empreg-n!los do 
Ministcrio da Fnenda. 

Ut•as Guanlc a V. Ex..- Thorna~ .José Coelho de Al
Jnl'idrt.-Sr. Presitlentc da Provinein 111~ Pern:unlluco. 

~. :i:lO.-I.lTEIUL\.-E1t !I nE !'ETE\!Bno 111•: 18iG. 

Sobre n. juslilic:t•;<lo tln irnp,)dirncnto allcg:ttlo pelas autoritladf . .;, 
que rrcnsrrn fazrr p.11'tl) dn. Jnnta ti•) a_!ist:tmento r, sobrr. a 
snhstitni~:lo dos rnc1ni.Jroq da mcsrn.1 .Junta . 

. "'linistcrio rlos ~•"Yocios da GurTra.-P.io rle Janeiro 
em D tle Setembro cie 18íli. 

Em officio Lle 31 tle Ap;osto pro"<imo fmdo participa 
V. S. não se ter aintla instai Lido a Junta de alistamento 



dessa paro..;hia, por i~so quç só em 30 de Julho antel'ior 
foi que o L o Juiz Je Paz dcu~sc por impedido, passando 
a jurisdicr;ão ao 2. o que, por se achar doente, p:tssou-a 
por sua vez a V. S. na qualida1IC de 3. o Juiz de Paz; c 
eonsulta como deve proceder. 

Em resposta dcrlaro: 1. o qne trazendo Y. S. ~ómcnte 
;t!!ora :tenwlhante occtlrcnci;J ao contwcimcnto deste 
~lini-terio, srm que ronstP ~~ntretanto houvesse tomado 
p:·l)videncia al!!nma para íjUC se reunisse a referida 
Junta, cujos traktlhos r-leriam ter começado no dia I. o 

:l1• Agosto. incorreu V. S. por esse motivo na multa de 
100/;0flO, que nesta dal:l lhe e aj'lplicada na fórma da 
lei; 2." que deve, com urgencia, cnnvocar a Junta, 
exigindo das autoridadr" que forem c'hamactas e_ não 
aceitarem o convite, a rxhibição de provas que justi
tirp-Irlll a rer-nsa, a fim de transmittit-as ao Governo, a 
quem compete j11lgat-as c deliberar sobre a imposição 
das penas comminaílas no art. H. o da Lei de 26 de Se~ 
tembro de 187~ e~ 3. o do art. 12'.:! do Regulamento de 
'1.7 de Fevereiro de 187;;; :1. ''finalmente f!UC, no caso 
de impedimento de qualrJticr elos membros da Junta, 
c:umprc que V. S. proccd:t a respeito da sua substi
tuição na conformidade do Aviso junto por cópia de 4 
de Setembro do anno p1ssar!o, dirigido á PresiJ.encia da 
Província do Espírito Santo. 

Deus Guarde a V. S.-Uuque de Caxia.~.-Sr. 3. 0 Juiz 
dl' Paz, Pre~irlentc da Junta r!:t parochi:1 rle Par1uetá. 

1\l\er'\ O r(f:ll!;l!,11'i!lr, 12f~ ,\ p;;\li:~:,;;~''11 d~ b:l!Tl du 
ri\1 P.1r:.aLyba. 

N. i796.-~l.· ';ecção.-:'.linisterio dos Negocias da 
Marinha.- Hio dt· J:tní'iro, !I ele SP!embro de 1876. 

lllrn. c Exm. Sr.-Em -,i-;ta das informações pres
tadas com 1 efe:·cr1r:ia ao ~erYiço da praticagem da barra 
do rio Parnahyba, nes:-;a província, pelo Chefe de Di
visão Conselheiro Hcrmenegildo Antonio Barbosa de 
Almeida, no relalorio aprPscnt~r\n depois de inspec
-::ionrlr (liYrrsas 1\epartiç0es Lle ~~.lf;é!h:l 1Pii províncias 
rJ0 1110tt,~, .:• (}Jnf()r~n0'P1.u-«;;_;l ,~0:-n ·J f'?"f;':;)r ,~ 1 0 C0~~-~l'-lo 



Naval cmittido em Consulta n." :30:::?1 de :H de Mar1;o 
ultimo, Sua Alteza a Princcza Imperial llngcntc, em 
Nome rlo Imperador, Ha por IJcm Determinar que no 
regulamento provisorio para a praticagem da barra do 
rio Parnahylla, mandado executar por Aviso 1le 14, de De
zembro de i8r:ii, sejam feitas alterações pelo ~eguintc 
modo: 

i. o Reduzir ao systema metrico l!ecim~d, que se :wh• 
atloptado c em u3o no lmperio,.~-' medidas me11ciot~adas 
em pés c pollcgadas no quadro dos distinclivos annexo 
ao referido regulamento provisorio. 

2. o Elevar a t\0°/0 os pa.a;amr:ntos dos serviços da pra
ticagem, marcados na lahella respeeti v a. 

:3." HNluzir a oito o numero de remadores fixado no 
art. ~3. 

4,. o Igualar os v<·nt:imcntos do patrão c remadores da 
praticagem com os que pcrcclicm o patrão c rctnallorrs 
da Capitania. 

5. o Augmcntar com 20;)000 mcnsJcs os vencimentos 
actuaes dos praticas c eom 12,)000 o do encarregado rL 
escripturação da pra tic11gem. 

{i. o Finalmente, fazer aCrJUisição de uma lancha nas 
condições neccssarias para levar os praticas fóra da 
barra, desempenhar todas as commissii1~s exigidas pelo 
serviço do pharol da Pedra do Sal e prestar soccorros 
aos navios que delles pr1~cisarem. O IJUC communico a 
V. Ex.. para os devidos etTeitos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Lui.: Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Presidente da Província do Piauhy. 

N. ;;3~.-AGB.ICULTUHA, CUiiL\lEHClO E OBHAS 
PUBLICAS.--Eu 11 Dto: sETE}lBHO DI': 18ili. 

1\landa pôr em ex:ecuçào o plano de org~:1iz.1ç:lo para regular an
damento do projccto dP a liastcdmento J'agna á e o; ta capital. 

I .. 
N. ~8.-2." Sccção.-Directoria das Obras Publica;;.

Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commcrcio e 
Obras Pnhlicas.- Rio de Janeiro em H 1lc Setembro lle 
1876. 

Tendo sido approvado por este Minislerio o plano ele 
org:mização, ('(m~tantr de ~eu oflicio dr !l drstt~ mrr. 



MS 

para regular andamento tlo projl•cto tlo alwstccimcnto 
d'aQ"ua ;i esta capital, lica Vm. autorizado a pôr em axe
cução o dito plano, dcvemlo tomar as providencias in
dicadas no mesmo olficio. 

Deus Guarde a V. S.-1'/wnw~ José Coelho de Almeida.
Sr. Inspector geral das Obras Publicas lla Cúrte. 

N. 533.-AGRICULTUI\A, COl\ll\IEHCIO E OBHAS 
PUBLICAS.- E.\1 i 1 D& SETEMBHO DE 187ô. 

Declara que o pagamento do pessoal technico e do cscriptorio, 
concernente ao mez de Ago:;to, c o do,; empreiteiros relativos 
ao mez de Julho, devem ser feitos pela Directoria da Estrada 
de ferro D. Pedro li. ·· 

N. 1.6.-:l." Secção.- Direcloria tlas Ohras Publicas.-
1\linisterio dos Negoeios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em H de Setembro 
tlc 1.876. 

Declaro a Ym., em resposta ao seu olficio do L o deste 
mez, 11." !J8, que bem procedeu, mantlando fazer o paga
mento tlas folh:1s do pc>soal technico e do cscriptorio da 
construcção, correspondentf•S ao mez tle Agosto proximo 
passado; visto que Llo ultimo desse mez em diante é que 
começou :1 ter vigor o HPgulamento :1pprovaJo pelo 
Decreto n. o !i238 A de 28 llr Junho deste anno. 

E quanto ú consulta que Vm. f:1z na segunda parte 
do seu referitlo ofllcio, dc\"e mandar efl'ectuar o paga
mento das empreitadas e 1lc outras llcspezas, relativas 
ao mez de Julho ultimo, pela mesma razão j5. declarada. 

Deus Guarde a Vm.-Thoma.z José Coelho de Almeida. 
-Sr. Director da Estra1la ele ferro D. Pedro 11 . 

.ti'\:F\:.f\:.F\ .• · ,_, ·\.) · .... ~ 



DO GOYER:"O. 

N. ã3í.-lUAlUNHA.-Avtso DE 12 DE sEm}lllltO Dll 1876. 

N. !821.-3." Secção.-1\linisterio dos Negocias tia 
Marinha .-Rio ele Janeiro, 12 de Setembro de 1871}. 

Não.convindo retardar o assentamento de um novo 
pharolctc no forte de S. Illarcello e o estudo nccessario 
para a colloc~ção de outro na fortaleza de Smta Maria, 
aqnelfe no ancot·adouro, e e~te á entrada da capital ela 
Bahia; hem assim a construcção do um deposilo e enca
namento de aguas plnviaes nos Abrolhos par~ o:> diverso~ 
mistere . ..; ti os pharolciros residentr>s nessa ilha; cnca r
rego a V. S. de semelhante trabalho, tJUe dirigirá pelo 
modo que lhe parecer mais vantajoso e economico, 
allendidas as disposições em vigor; tleventlo V. S., 
tanto no desempenho de semelhante commissão, como 
dos demais seniços I{Ue passo a especificar, guiar-se 
pelas presentes instrnct;ões: 

Seguit·á no dia H do correutc na cr~uhoncir:t de !;CU 
c:ommando para a Bdlia, cotn t~scalas por Cauo Fril'l, 
K;pirito Santo, Caravellas 1se preciso fór) c Ahrolhos; 
e úalli regrc,sará a esta Côrtc finda a comrnissão a que 
se 1.\estina. Nos pontos intermedios entre esta capital e 
a da Bahia, onde existirem plwróes, proced(~rá V. S. ~s 
inspecções, de que trata o regulamento úa llepartição, 
a que se rdere o Decreto.n. o lil08 de SW de Janeiro do 
corrente anno, ficando ao SI'U arbítrio fazel-o na sua ida 
ou em seu regresso, ou nindá em ambos os ca.;os. 

Aproveitando os dias que tiver de demorar-se na 
Bahia, dirigir-sc-ha até a Ponta de Hapoã, a fim de 
inspcccionar o pharol alli existente, além do~ drt capital; 
e atites de deixar esta eom de!'tino rto Hio de Janeiro 
seguirá até o morro de S. Paulo, a eujo pllarol pa~:;ará 
tarnucm inspeeção. 

V. S. estudará a questão do fornedmentQ de combus
ti vcl ao pharol dos Abrolhos, a fim de que se possa tomar 
uma resolução definitiva a tal respeito. 

E' facnltath·o a V. S. tocar em qualquer ponto do 
littoral, que lhe mereça attenção e estudo, não sõ quanto 
á sua illuminação, como Lambem em referencia á prati
cagem da costa, tão necessaria á insti'Ucçãodos Oniciaes 
da nossa lllarinh~ de guerra. Quaesqn.et· auxilias, de quo 
possa carecer na província, Y. S. reclamará da Presi
dencia, a quem ora faço as necessarias recommendações. 

Deus Guarde a V. S.- L ui: Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Capitão de Ftat;ata Director Geral da Hq1artição 
de Pharóes. 



N. 53 ti.- FAZl~0ilJA.- E}l t ~ DE SETJ:~!BI\0 DE 18711. 

A(diffcrença para mais da medida marcada no papel sujeito ao 
sello, uwa vez que não ehr:f(ue a 111!1 r·cntimrlro, não é motivn 
Í'ar:t cxigir-sr t:tx~ maior. 

Ministerio dos Negocio,; da Fazenlla.- Hio de Janeiro 
em i2 de 5ctembro de 1876. 

Illm. c Exm. Sr.- Devolrentlo a Y. Ex. us papeis 
que acompaharam o seu Aviso de Hl ue Julho ultimo, 
wmpre-me declarar a V. Ex. que não se deve exigir 
maior sello uo que foi pago veio pntição uo Alferes 
Luiz Antonio Gonzap·a, vi,;to que o p:1pel da Hwsma pc
Lição tem O,:J3G lllillimdros de CUlll()I'ÍIIlento e O,~t de 
largura, c, portanto, nüo chega a um ecnlimetro a dilfc~
rença para mais da llH'ilida lixada no Hcgulamcnto de !l 
tle Abril uc 1870. 

Deus Gua rue a V. Ex.- Bal'llo rle Cotcl)ipe.- A. S, 
Ex. o Sr. Duque de Ca'\ias. 

N. 536.- FAZENDA.- F~l 13 DE SETE.\IBIIO DE 18711. 

As serrarias movidas por agua, quando constituírem induslria 
especial, devem pagar as taxas mareadas nas tabcllas c c o~ 
a.• classe, do Hegulamrnlo 11." 5690 de !5 de Julho de 187-1.. 

Ministerio dos Negocios de Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 13 de Setembro de i87G. 

O Barão de Cotegipc, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica aos Srs. Inspectol·es 
das Thesourarias de Fazenda, para os devidos eJTeitos, 
que as serrarias movidas por agua foram assemelhadas 
ás que o ião a vapor, para pagarem as taxas marcadas 
nas tahellas C e O, a.• rlasse do R~gulamento annexo 



IJi! 1 ~IJ\ LI\:\(). 

30 Di•crclo n." 5ü\JO de 1:) de Julho 1.'17~; dncndo, 
poróm, eohrar-sc :1s mesmas l:t'\a~ q11ando :IIJilellas SIT
rarias constituírem imlustria PSpt•r:ial, mas niio quando 
forem simples dcpcn1lencias de cstabcleciiiWIJlos rura~:s, 
para uso exclusivo eles tcs. 

Btznio tlr Cnlcgipc. 

N. ;;37.- FAZENDA.- E)!l:l nE SETE~lll!Vl DE 1H7fi. 

D:i provimento a urn rcc.urso rr•lalivo a lcnçus 1!1~ fuulanl cstarn
pado, determinando que tal mcrt·atlori:t seja tJw;paclt:ul:l cont 
a taxa 1lo :wt. 723 ila Tal"ifa. 

Minislerio dos Ncp;ocios !la Fazenda'.- Hio de Janeiro 
em 13 ile Setembro de 1H7G. 

Communico a V. S., para os 1kvivlos n!Ieitos, qu1~ o 
Tribunal do Thesouro Nacional, a 11unm foi prr~scntr• o 
recurso int1~rposto por Bartli ,\: Comp. da decisão dl'ssa 
Inspeetoria d1~ H de 1\lan:o ultimo, que classificou como 
seda pura, para pagar a tna ilc 13,)000 por kilogram
ID<J, a mercadoria, constante da amostra junta, Yinda de 
Marselha no vapor ina;lrz Poiton n suhmettida a des
pacho, pela nota n. o 73!)8 do di to 11li'Z, como lenços de 
foulard estamparlo, sujeitos á taxa de ;)6000 por kilo
gramma, resolveu dar provimento ao mPnt'ionado re
curso e mandar desp.whar a dita mercadoria com a taxa 
do art. 723 da Tarifa, conforme tem sido ultilllanwnte 
decidido; devendo restituir-se aos recorrentes o que 
demais pagaram e ar1:liivar-s1; a amostra para regular o:; 
despachos futuros. 

Deus Guarde a V. S.-BarãodeCotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspcr:tor da Alfandega do Hio de Janeiro. 



!i22 nr:crsiiEs 

N. ti38. -G l1 ElWA. -EM l:l DE Sl<:TE&Illl\0 IH: l87li. 

Manda convocar de novo o Subdelegado para fazer parte da 
Junta de alistamento, e declara como se deve proceder no 
caso, em que as autoridades, que forem chamadas para tal 
Jlm, não aceitarem o convite. 

Ministerio dos Negodos da Gnerr;l.-l\io de .Janeiro 
em 13 dP Setembro de i871i. 

Estando suspe!l';os os trabalhos da Junta dt~ alisl:l
mento dessa parochia desde !) de Agosto pruximo pas
sado, por ter naquella 1\ata dado parte de doeu te o rt•s
pt~ctivo SuiJtlclegado tlc Policia, que ainda não pólio ser 
substituído, visto que o seu unico substituto allegára 
haver pedido exorwração, e as autoridades das fregue
zias vizinhas, que foram roHvidatlas, L~rn-sP recusado 
por impedidas, conforme V. S. comrnu11icou-uw em 
seus ollicios tio 7 e 2í tio me~mo mez de Agosto; e te!lflo 
chegado ao conhecimento deste Minbterio que o refe
rido Subdelegado acha-se entretanto em ext>rcicro do st>u 
cargo, dando aurticneias e indo a lugares tlistantes para 
fazer corpos de dclicto, vistorias, etc. ; ru1npre que 
Y. S., com urgencia, convoque de noYo c;se funrrio
nario a fazer parte da Junta, sob pena tle lhe ser im· 
posta, Il3 fúrma da lei, a multa de HJO,)OOO, que não 
prcjutlica o proeedimento cri1uinal ou civil que 110 caso 
couber, como preceitua o art. 12:; do Hcgutamento de 
27 tlc Fevereiro tle 187:i. 

Por esta occasião declaro a V. S. tJUtJ tlas auturidatles, 
que forem chamadas a formar a Junta e não ;:ceitan!m 
o convite, tlcve Y. S. exigir a exhi!Jição tle provas que 
justiliqucm o impedimento atlegado, a lim de tran5mil
til-as ao Governo, a quem rompcl.e julgai-as e tlelilirrar 
sobre a imposição das pems cornmiuadas no art. li. • da 
Lei de 26 de Setembro de 1871 e ~ ~. • do art. l':H do 
dtado Rogulamento. 

Deus Guarde a V. S. -Duque de Caxias. --Sr. Juiz tle 
Paz, Presidente da Juub do alistamento da freguclia do 
Irajá. 



DO GOYEH:'\0. 

N. ü:J!l.- }'AZENDA.- E~l 14 DE SETE~Illno DE 187(). 

Indefere nm recurso de revista, concernente a uma partida uc 
bacalháo mandaua inutilisar, nos termos do art. tí37 de Hcgu 
lamento de lll de Setcmhro de l.868. 

Ministerio tios Neg<H:io.; da Fazcntl~ .-- Hio de J;tneiro 
Clll 1~ de S<'lt'lll!Jl'O de 1.87li. 

O ll1rão tle Cole[iipe, Presidente interino tio Trihnnal 
do Thc;;ouro Nacional, commnnica ao Sr. ln~pcdor da 
Thesonraria de Fazt•nda da Província da Parahylia I]Ue 
o mesmo Trilmual resolveu indefPrir o rer:urso dt: re
vista intnrposto por José Jacome Tasso da decisão pela 
qual a AJI:<mdega não tomou conheciml'nlo da reclama
ç:lo contra o tlc!'padto que mandou inutilisar, nos termos 
do art. ti37 do Ht•gulameuto de lU de Sett•Jllhro de 1860, 
se~senta e duas barricas tle bai':J!háo, remrtlidas tle Per
Jtamlmeo pelo n•rotTente a lbpozo & Fillto. na barca 
Dua.~ Irmãs, naufragada na praia da l'onl;t tl1~ Pedras; 
não ~ú por ser improcedente a allegação do rr~(·orrentt~ 
quanto á falta de formalidades prescriptas na Lei, como 
por terem sido t•egularmente admil.tidos como donos da 
mercadoria em que:;lão os respectivos consign;11.:irios 
Rapozo & Filho, que se apresentaram para despacltal-a, 
não se verilkando, portanto, o c;1so de violação de Lei 
ou de formulas cssenciacs. 

JJarllo de Gotrgipe. 

N. 5í0.- GUEIWA .-EM H nE SETE~IlliiO IJE 1876. 

Declara que ao cidadão que não aceitar a nomeação de Secreta
rio da Junta de alistamento, feita nos termos do art. H, 
§ 2. 0 do Regulamento de 27 de Fevereiro de l.871>, não é appli
cavcl a multa estahelccida no art. 122, ~ 4. o do dito Hrgnla
lllcnto. 

Ministerio do~ Ne~·ocios rla Gurl"l'a .- Hio de Janeiro 
em I 'i Ju Setembro de 187ti. 

lllm. c Exm. Sr - Elll uflkio n. n :!K de 21 de A~usto 
ülllmu, particip:~ V. Ex. ha\ er dcl'\;trJLlO aos Juilt:S 



de Paz das p~rucltias dr~ C:11npos P Gl'rú que ao cidadão 
nomeatlo no-; termo:.; do :!rt. ll, ~ 2." do Hcgula
mentr> de 27 dt) Ft~Vt~l·ciro de Hl7:;, para St~rvir de St~
crctario na hmta dr~ :llisL!Illt~lllu, c 1111e uão aceitar a 
nomeação, sem nxlt,ihir provas Jllstili•:atil·a~ da recusa, 
é applicavel a rnntt·1 e::talwlecida no art. 122, § fL o do 
dito Regulamento. 

Em resposta derlaro a V. E'í: que não pútle ser con
firmada a sua delibt•ração, por isso que, :;endo o ser
viço de Secretario das rereridas Junt'ls obri~atorio só
mente pJra os Escriv:it•s dP Paz, unico:.; a quem a Lei 
nomeadamente dr•si_'-(11011 pH:I I'XI:J'rt~r taes funr;çõcs, 
ó permittitlo a qna!iJurT indil·idur> deixar de aceitar a 
nomeação p:1ra aquelln carrro, St)lll incorrer na multa es
tabelecida em caso semcllianle p1ra os !IJII).'iltlO:: E-;crivães. 

Deus Guarde a V. E\..-Duq11e de Co.rias.-Sr. Pre
sidente da Provincia de Sergipr·. 

N. :.Jíl.- AGH!Ct:LTt:HA, C(Hl.\IEI~ClU I~ OBBAS 
PUBLICA::-;.- F'f tfj IJE SETE\lllHIJ DE 18/G. 

Deve a Supcrintentl"n'·i.·t d:1 '"·lr::Ja dr• friTtl de ~auto> a Jun
dia!Jy rr•eorrrr :í Tli~'sonrari;~ "'' F:tz,,wJ.1 dal'r•n·int:ia, quandu 
a Alfandrg;~ dt' S:1nlos lllr negar a r·ont·rss:lll dt' dt'<pat:!IO Jiyrr• 
dos ohjecbos nrt~"SS,1fill.S an t'llstr•i" ri;~ llli'~rna estrada; r rrt'OIII
mrntla tJUf~ csse Jll'didn '"i 1 fnil" 11:1 •:"llfllrnliti:td~ t1:1s nrrlrns 
y ig1~11Í!:s. 

N. :1G.-t.• secç~o.- Dirt,doria das Obras Publicas. 
-1\'linisterio dos Ncu_·ocios da Agricultura, Commercio 
c Obras Publicas.- llio de .Janniro em :1.6 de Setembro 
de 1876. 

Com o ollicio de H) de Agosto {'lrox.i:no p:~ssado, soh 
n.o 58, remetteu-me Vm. ~ repn•sentação que lhe dirigiu 
o Superintendente da estrada lk ferro sob sua liscalisa
ção, a respeito da recw;a da Alfandega de Santos á 
concessão de despacho livre de direitos ele consumo a 
diversos ohJectos necessarios ao custe1o da mesma as
trada, durante o corrente anno: e em rc5posta lhe de
claro, para conhecimento 1b referida Superintendcncia, 
que deve est;, rer~orrcr dircdamcntc :\ Thcsounria llc 
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Fazetll1a Jess:1 Província, no' termos das leis e ordens 
vigentes; rerommendando a Vrn., qu1>, sempre que a 
dita Sup,~rintenrlenria tiVPr de nqHPrer a is<'nrão de 
direitos tle consumo em faYor dos lllateriats t• ohjcclos 
indi,pensaveis ao custeio dessa e<;tratla 1lc ferro. o far;a 
na fórma <leclaratLI nos Avisog Circulares deste Minis
terin de 17 de Abril tle 1871 P :10 de Marro de 187:), que 
por cópi:;t junL1s !lu~ rcmetto. 

Deus Guarde a Vm.- Thomaz Jose Coelho de Almeitla. 
-St·. Engenheiro Fiscal da Estrada de ft·rro de Santos 
á Juntliahy. 

I 

l'rovir> enlo ,Je um(reeurs•l r:ontra ;t das~ili~ar:to dad;t na Alfan-
Jrga da Cf,rle a ur11a p;tr!idrt 1le at~od~to rnr liso. 

Ministcrio dos Neg·odos da Fazenda.-Rit• de Janeiro 
Pill Hi de Setembro de !87H. 

Commu ico a V. S. para üo dr:viclos cffci~os, que o 
Tribunal tio Thesouro Nacional, ao qual foi presente o 
recurso interposto P•ir Tro~s Irmãos ria decis:\o ues.~a 
Inspe<~tnria de '~ d~ :\gosto ultimo, !{lW cla,;sifirou como 
panno de algodão l·ora<ln, sujeito a taxa de 1)00 r··· i~ por 
kilogramma, a mer,·:uloria,constante da amostr:1 juuta, 
vinda de South:11npton no vapor inglez Guarliana, e 
submcttirla a tlesp:lcho, pela nota n." 98(i;:j de 25 de Julho 
do c:orTcntc anno, como algodão crú \i,;u, sujeito a taxa de 
~UOréis por kilogramma, reconhecendo que o tecido de 
que se tratJ nãu púrlc ~cr considerado corno panno co
rado ou tinto, resolveu rlar provimento :~o recurso e 
mandar despachar a dita mercadoria como panno de 
algodão crú liso, conforme já se tem procediclo em de
cisões anteriores; clevenclo rrstituir-se aos rccorrrntt's 
o que de mais pJgaram. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe. -Sr. Conse
lheiro lnspector da Alfandega do Rio lle Janeiro. 



X ii'l:3.-AGHICCLTIIHA, Co:\BIEI\CIO E OHHAS 
PCBL!CAS.-E~l ~8 IJE :-;ETE~!nl\0 DE 1876. 

E<la!Jclcce reg-ras p:tra as e\[H'riencias a ljUC se tem de proce
rler nesta Cúrtc, solirc o 1m:tlrrial, inclusive o locomovel, 
dc:>tinado ao >r)n~ir.:o rio all·Js!ccimcntu d"agnrr ft cstrr capit:ll. 

N. :i!.-·~." S:rção.-Dirt'doriadas Obras Publicas. 
- :\liaisterio tios Nn~or·ios da Ac;ricultura, Comrnercio 
c Obras Public:ts- Rio d1~ Janeiro t~rn IH de Setembro 
d c 187(). 

Conrinilo evitar duYitL!s 011 rontcstar;<ies a rAspcito 
rl:is ex\1ericnr:ias a IJtte ~n d1:r'~ proredt•r nesta Côr!P 
nos tu JOS para encanamt•nto d"agua, I' a l(IIe ~e rt•l'er·em 
os arts. ffl do r·ontractn er·lc!Jrado r·orn o e,111prcileiro 
Antonio Gahriclli t: :a :d c :;:J das re,;pectivas cspccifl
':a(õflS; dPclaro a \'m. (IH':1 l(lle 1:onstc: c lirpw ;11pJi 
consignado, qtw rssas experir·nr:ias repl'ti r-st•-li:"ío, ~1:1lt 
excepção alg·uma, para cada tuh:1; d1: ft'n·n1a quP, qual
quer que seja o ifl!·onrenie11te on o disrwndio tio em
preiteiro, tubo al.~llllt ~PI it impngnado e llluito lllf'llO~ 
aceito semnm attl'stado, t't•rtific:Hio on signal authrntico 
dado pelo Enl!"cnhPiro t)Jisai:Jdor •lll mcsll't) de ollicinas 
designado por V1n. I) rom o rpt:ll o mesmo Pmpreiteiro 
comprove ec;tarem sali,feitas :1s cxigenl'ias do con
traclo. 

Tenho igtHlmentP eomo mnito recommewlado qw~ 
não sú sr.iam 1 t•cnsados n como tacs '11/rtrcitdos, te)(! os os 
tubos que n;1s expcri1•ndas feitas no deposito não resis
tirl)m á prns~ão irnpo-;ta pela eitada chusnla :12." das es
pecilicaçue~, ain,la I[Oando tenl1arn os mPsmos tnhos de 
funrcionar sob prf'ssãn muito inl'Prior, como qun não 
~e aceite aiJ;:olutamcntc senão tuhos inteirarP.ente per
feitos, easo em qun n:t:o s1: arlt:1rão os que tin·rem defei
tos, ainda rnesmo,·onsideratlos os mais insignificantes. 

Üllli'OSirn, O Tllal.t'l'ial dl'slinallo ÚS eX[1Cricncias, in
clusive a locomovPI quP imprimir movinH'nlo a todos 
os apparelhos, ser:'t de primeira qualidade em construc
ção e material; dos systcmas mais modernos e aperfei
çoados ; ~~bem como tnrão vasL1s proporçüc;; pll"a todo 
o serviço actual e o qnc ft'\r necessario á futura eonsl~r
vação dos encanamentos, o deposito, otlicinas e ponte de 
descarga que se tiverem de construir; scn:lo taes obras 
de solitla execução e nunca de um caracter provisorio. 

Tendo-se discutitlo totlos estes pontos com o cmprei
tf•iro e com :l;;;o;istPnria r, ~~onrurso ele Vm., foram tacs 



wtigrnci~s te marias em Llnvi,la consitlernção na fi ução 
do preço da tonelada de ferro a fornecer; c desde que 
n;Io estiverem satisfeitas, será por inclustria do mesmo 
Clltpreiteiro illudida a previsão do Governo. 

O que tudo communico a Vm. para que se ache des
de ja intcirarlo ollieialmcntc da venbdcira intelligcn
ria das clausulas rcfcrhlas do eontrano e assim habili
taclo a repeli ir qua !quer desarrazoada pretent;ão eom que 
sp procure climinuir os encargos impostos pelo mesmo 
Govemo, embora se aehcm estes eompcnsado.s por van
tagens rcacs. 

Dws Guarde a Vm.-Thoma~ ]0$1iCoelho de .llmcida. 
-Sr. ln~pector Geral das Obras l'tthlic:ts da Córtc. 

N. :iVL-GUEIUL\.--E\tl\1 111: st:rEmmo nr: lH7ti. 

llerlara qtll' as nttrihniçi>PS tias .Jnnlas rPvisoras n:1o s:lo as nws
mas tias tlr :-ortrin. 

Ministerio do~ ~~·gndns tia G~tcrra.- l\io tlc Janeiro 
em 1\l Je Setembro de IH7ti. 

111m. e Exm. Sr.- Em o!Ticio tlr l:! LID .luuho ul
timo, soh o n." t7\ll, commtmicou V. Ex. que, quando 
teve ronhr•cinu:'lllo da Cirruhr tle 2G dt' :\laio antrrior, 
j;'l diversas Juntas dt• ~nl'lt•io estavam runr,eionantlo, 
por parect•r qun o facto dt~ ainda u:io estar m:~t·•·:1do o 
contin,!!eutc não prejwlióra t>~ lrahall,os prellnlln:~res 
ao :teto do Slll tcio, e que, lendo-11\f' ~ido n•metttdas · 
pt>la p:tnwhia •h~ Pedra., Branca~ as recl:llnaçiil's tle 
q:JC tr:tl:t n ~rt. 7;\ do Rngnl:tmt•ntn rlc 27 de Feve
reiro tlt~ l8ifi. em vista tla referida Circ·nlar as devol
veu, como fará com as que porventura ainda lhe se
jam envi:ubs; e tinalulcntc petlr. psc\arecimcntos sob~c 
a verdadeira intcrprct:u;ão elo § 3. 0 do art. 7:l _do CI
tado Hep;ulamcnto, por lhe parecer rpw da comhtnaçiio 
do mesmo com o 'L" e ;i. 0 c com edital relativo, cons
tnntc t.los respectivos Formnbrio,, a .Junta de sortc~o 
t•'lll as mrsma.~ attrihuiçlírs rtne a I'I'YÍ<tlr:t. o qnc srrt:l 



tornar I'Sla dcsnecrssari;J, hem como os recursos de que 
tratam os arts. 1li") a ti'l do referido Hng·ulamt'nto, em 
IJIIC aliús não vem eunlemplarla ;Jrrnrll:l Junta. 

Em rPspusta dedaro a V. Ex. que a Lri de 26 de 
Sdcmbro de 1H7cl, o o l\egulam:·Hto :1eima Illl'nt~ionado 
confl'riram ús Juntas rcli<or.Js a Lll'ult.ladt: de eliminar 
do alistamelllO os 1:itla1Lius que provarem possuir ;dguma 
das isençõPs p:1ra u ~ITVít;o do ExPrcito c Armada em 
tempo de pn e g·uptra (art. 2." .~ H." 1b Lei citada e 
art. t1:l do Hegularnentu); rcr·ebem as mesmas Juntas 
:1s rf'clam:,ÇÕI's que !Ires forem aprcsentalias nos prazos 
Ps!Jelecir:itlo,;, e sobn• eii:Js pronunr:i:1m a sua rlceisão, 
sendi1 livre j parte recorrl'r, sr· a decisão lhe f()r con~ 
trari:1 (art. 29 n." 2 r· :11 te;. :1::!, !!f, '1:1 ~~ .~.:; ~ L" do 
1\l'gula Jllen to .. 1 

As Junl:ls dl' sortl'io, JHdo contrario, 11ão podt'm l'li~ 
Jniuar o individuo :lli~tado; :ljii~/I:IS :1 Lei. para dar mais 
uma g·aranli:l :!O~~ din·itosdos cidadão,;, permit.Liu que 
ató a épor;1 rln ,;ort,~io f· lias toJnas,cm conhr~cirnen to de 
quaesq uer l't'C 1:i m:u:Gr·s que I h··s fossem aprcs('Jl ta das 
pelos interes,;ados; não podem, porém, resolver por si 
só, pois que dcvc1n sujettar :1s suas der:isõt's á autori
lbde superior, na f'ór111a ,.qatuida no ~ !J.." do ritado 
art. 73. I'UIIlo se dl'claJorr nos Avisos de 29dc Maio ul~ 
ti mo, di1·igido a ~~ssa l'r<'>Íilencia, n de 'i2 de Jrllho sulJ-
SCQIJC!lte ú do Pará. · 

Entrrtanto as Jnntas rcvisôras não devem limitar-si' 
sómentc a tomar conhet:imnnlo dos rt~rursos interpos
tos e sobre ellcs proferir a sua lJ,,ci~::io, mas sim alte~ 
rar tudo qn:1nto nos tr:dlalhns da Jru1ta de parochia 
nfln estiver de aceôr,lo com a Lei c Heg·ulamento, con
forme j:i declarou o Aviso de 2:t 11i' Dezembro do anno 
passado á Presirknci:t de ~!in·" Geraes. 

no exposto resulta que as attritmições das Juntas 
revisôras não são as mnsrna:; das de sorteio, c que por~ 
tanto, não proccdr :1 duvida aprcs~_·ntada. 

Deus Guarde a V. Ex.- Duque de Caxias.- Sr. Pre
sidente da Provinr:ia do Hio Grande do Sul. 



no r;on:nr-w. 

N. ;;'i,:;.- GUEBIL\.- E1l 1() DE i\F.TE}Hll\0 DE 187(). 

P '•'L:;·a rptr as pr:u::1s do,. ,.,,rpos polieiars, cn;~:1jaclas por tempo 
llii'Hor dl) seis an!lO'i, ~'SI:.tr) sujr·.il:ts :w ,,H(:·io, 8 diz qual o 

!PiiiJIU por IJllC rlcn'r:·lo sPrvir. 

l\linisl1~rio dos Nt~gocios d:~ C:urrr:~.- Rio 1le Janeiro 
rrn l!Jde Set~rnhrode 1876. 

Tllm. r Exm. Sr.-Communiron-mt~ V. Ex. nm o 
:;t~ll ollicio no 18:i8 de 30 de Junho ultimo que, ten
do-lhe consultado o Commanrlantc da força policial 
dessa Província, se as praças da referitla forç:~, que 
haviam sido incluiilas no alistamento para o serviço 
militar, por serem rngajatlas por tempo menor de seis 
:mnos, estavam sujeitas ao sorteio, responMr:l V. Ex. 
que, não estando taes praças comprclu:ndidas n·1 ist•nção 
do§ :1," do art. ~'·"do Hcgulamentn de '27 dn Ft:v1:r<'iro 
do anno pass:Jdo, :1cham-s1' sujeita~ ao sorteio, Jir.ando, 
no raso dt: serl'lll de-;ignadas, l'l' . .::rirHlitlo o respt•cl ivo 
cun tracto com a Prtsidt•ncia. 

Outrosim consull~ V. EL qual o tempo por qtw 
éH!nt•l!a.~ pr:1ças terão de srrvrr, part'Ct~nrln-lltt' que 
de\·er;í ser por arprelle que com o prestado na força 
policial prelizcr o 11111111~ro de aunos e~tabelccitlo no 
fitado Rngubmento. 

Ficando approvada a llecisJo tle V. E'., por se éiCiwr 
ella de accurclo com o que foi estalieler·ido no,\ viso de 
2Rtln Junho ultimo dirigido a t~s:1 Pl't'sidl~flcia, rll:rlaro 
:1 V. Ex. qiw, estando isentas do servir;o militar a,; 
praças dos corpos polir;iac . .; da Ctlrll' e Províncias, 
engajadas por stis aunos pdo mt~nos, ou qtw tivr.TI'm 
scrvitlo nesses rorpos por igual tempo, conforme dispi1e 
o~ :L" do art. 'J.." do mesmo Rf'gtllameuto, é rle toda 
a equidadc que aiJ.llelbs praças qut•, por ser o seu eng:tj,<
menlo por tempo menor de seis annos, ~~stão sujeitas ao 
sorteio para o serviço militar, contem para o prazo de 
seis annos de serviço 11 que 'ão obr·ig·adosos Yoltilltarios 
c sorteados não rcfra1~tarios, o tempo I[Ufl serviram nos 
corpos polici:les, oh~ernda, porórn, a disposição llü 
art. nt do dito Regulamento, n 1p1al pt·esc~evc que 
não será contado como tempo rln serviço militar o que 
fôr prestado antes da idade t!n dezenove annos com
pletos, s:~lvo em campanha e t•xcnptuarlos unicamente 
os voluntarios. 

Deus GLtarcle a V. Ex.- lhtquc de Caxias.- Sr: Pre~ 
sidcnte t.la Província rlo Bio (~r:Jnrll' tl•• Sul. 

(,.' 



l\:1o podcttl o.-> l'n:sidl'n!e-> das Lttllaras .1\lttnif·ip:F'>. S0111 que 
,._,[;t,; sr• al'!lt'tll l'<'llltid:l''· def,•t·ir· ,illl':tllll'lil"' aos Juizrs 
~.lunieipa~~s. 

'::!.a ~I'Crâo.- i\linistrrio dos Nt·~·ot·ios da Justit~-il.
Hio dt• .JaÍtei;·tt t'lll 1!1 de Selt'Jllbro,dt• 1HíG. 

111m. n Exm. ~;r._:_ Tt•ntlo o Juiz l\lunicipal c de 
Orphãos do termo do ltiu Formoso, Bacharel .lo:lquim 
Franeisco Paes llarretn, pn•stado juramento !taS Jllão" 
do Presidente da r('sperliva Calll;n·a l\Iunieip;:l, Sf'lll lJlll' 

csla se :1r·hass1) n•uniua, t'ltllll'~ o disposto no arl. fi!~ da 
lei do 1. 0 de 0JJlultro dn IH::ZH c Avi~os n.'" riO de() t!t• 
F1werciro n ~120 c],, ~;de Outubro dn IRíl, rurnprt' f!llt' 

st•ja ral i ficado o dito jur:lJJHinlo peranl11 :JUloridade colll·· 
pl'l.ente e com a,; formaliti:Jdt•s lcgaes. 

o qw· declaro a v. Ex. Clll resposta ao olncio n." nm 
dt• ;; do f'O!Tt'Jl[l'. 

Deus Gnarde a V. Ex .-/Jiorío Velho Covalmnti di! Ai
lnuzuerque.-'l'.r. I'J'l•,.;irlr·ttle da l'rovint·ia dt• Prii'Jl:JIIlltllt'O. 

N. ;j~7 .- .JI.JSTIÇA.- E~! l!J DE SETE~IJ![I(I li E !H7ti. 

A intimrrç:1o rltl olPsp:tclios judi•·i:Jr's. n:1" rl'l:i l'lllil[ll'rlirndi•la 110 

art. l.08 rio Hl'gillll'll'" d0 Ctt.'I:J,;. 

2.• Secção.-.Ministcrio dos NP~oeios da Jnstit:a.
Hio de Janeiro em 1\l de SI'Lt•mliro de lHí(i. 

111m. e Exm. Sr.-llr•rl:tro a V. E'\., em rt•sposla ao 
officio n." 5:J de 11 do mr•z lindo, qnr• n:lo tt•m l'ull
damento a duvida snsrit~111:1 pdo TaiJelliãn e E'ITÍ\ão dl) 
tl'rmo da Vianna, soiJIT a itill'ili.ut•ur·i:t do Aviso de '1:1 
de Janeit·o ult.imr, no 8 :;. ", porquantu a intilllitl;ãtt Jt 
despachos judiGi:tes, sendo acto distiwto de <ilação ou 
notifieação, não está contpreltewl ido no :n·t. 108 do 
Hegimento d'e Cnsl:ts. 

Deus Guarde a V. Ex.- IJioyo Velho Cavalcanti de Al
buqucrque.-Sr. Prec.itlcnlr: ria J>ruviwia •.lo Maranhão. 



llO totWfi:l\:'ill. 

N. fi'l8.--FAZR~IL\.--E-,l !!} nr: :;ETI:\tnnn DE !Sífi. 

As p:·ovbC1r . ..; par;! rr ·jdir n·1··, :111di~:~~·\:~~ dc\-('i\J l'a 1~::tr o ~P/ li) de 
;~Oti !'•'i.~-

l\linislcrio uns ~ep;nr.io::. dr~ Fnt'iii\;J. -!tio dP .LtlH'iro 
r~111 1\J de Setembro tlt: IS7fi. 

lllm. Exm. Sr.-I~m rrS[lO,Ia :to c\\'i,;o de Y. E\. dt~ 
22 tlu Abril u\timP, trammillintlo cúpia do otlitio du 
l'roeuratlor da Con\a 1L1 Hc\ação de Ouro l'rl'to tk li de 
Março 1lo conentr: anuo, no qual consulta se as provisões 
para residir nas amlicncias ainda estão sujeitas :ws di
reitos que cxigi:\m as tallcl\a-; dt' ::n e ~(i rle JaJWÍJ·o de 
1832, cumpre-me declar:tr a \'. E:-.. qUI: 11ão são mais 
devidos novos c velhos direitos •los tilulos qtw e:;tavam 
obrigados a esse inqJOslo antPs 1la promLll~;;u:ão do Hll
gulamcnto de ü de ,\ltril 1k 1~70, co1uo aill!Lt o l'onlir
lllam as Leis de Orçaut1:nto, •l•·sdt: a do t'Xercicio de 
·1871 3 1872, nas qu:11•s t\l:i~on i11• tir~·urat· o mcsnto im
posto como r<'cPil:t do lmperio: t!cvullllo, Jlltl'l:tnto, as 
11rovisões Lle qun tt·ata o referido Aviso pagar o sello 
das de tutcla,c outras não espi'l'ific:ld:IS, d'' art. t:l, ~ 1. 0 , 

do dit"o He::\·ulamento. 
Deus Guanle a V. Ex...-llnnio rlL~C!tl'!JiJ!t'. -A· S. 

Ex. o Sr·. Diogo Velho Cw.-ilr::1nti de Alhurpu·rpw·. 

,\ t~hrlla d:lsprnv:ts cxltil•idas pl'!o-; t'Oilt:lltT•·ttl:·s a t•wprPgns dP 
fazrnda, tii'\'CJ':i. ser org:tlliz:ula ,.;,•gulltln os ;;r:ins dt· apt>rova
e:1., ljiiP 1'111':3 oiJI Í\'•'1'1'111. 

Minisierio tlo-; 1\':·:cocio; da Fnt·Jp!:t.-1\!o tlc liiH'l · 
ro P!ll ~0 ,J<o S,·!cllliJJo ti,, 1''7fi 

O B:u:io de Cole,':'IJli', l'n·sidt·ut:: iutcri:;t> do Triltum! 
1!0 Tltesouro Nar:iun:tl, I'Olll11l1Hlit\'l :10 ~r. lll'lH~r:tor d:1 

Thcsouraria de F'nemla da Provinci~ de Pcrnamlnu·oqut• 
foi approvatlo o conr:urs'' de que tra l:t o st·II ollicio 
n.'' :;~) de:\Llel\laio ultimo, e hem assim qut•, porTitu\os 
de i I do mcz corTenlt', furam nomeados Praticanlns os 
c:J.ndid~dos Manoel Eugenio lla l\ol'l1:t Samico, l\larwd 



Florrnrio de 1\Ior:.ws Pins, Francisco de Castro Nunes 
c DcomctlontP de Almei·la 1\la;.ralliãcs, par,1 a nu:sm:1 
Tllcsnnraria: Ildl'ndnro Cvrinn de Oliveira Cor.1!2Cill c 
1\lJnocl HiiHdro de C:ln:illl'o .Juuior para a Alfar.l'lcg·a; 
.João Pedro Simões, .los(' de Barros Cavalcanti Lins e 
1\Iiguel Fcrnantle.;; ti,• Barro~, p:1ra a H.rct'lwdnria; lican
do habilitados p:tra !•reen,·her os lug·:Jres de primf'ira 
cntram·ia, fJllt' forem va~:llltlo, m; canditl:ttos: Ewqnid 
Arrhanjo li:dvão, Xislo Xa1ier da Crnz, Henrique Slcp
plc Domt':~Li:n:J, [<'r;m,·is,.,, dt'flt,rja do N:t:'t·imr~ntn Ft:i
tosa, I\lanotd Clenll'lll.ino dt' Oliveira Est·ord, Jo~o Vic:t·n
lt~ tla Silva Cosia Junior .. .Jo:.llfllim Alcihiades Tavares de 
Holl:mrla, .JoãoCarnciro Liw; Suriano .Junior n Vit·r·nte 
Nunes tle Scrr:1 Filho. 

Declara, poróm, ao St·. lnspt'Clor .. p:1r:1 :1 dnYit\:1 oh
sr~rv:m,·ia nos 1'11turos t'ttncurso.;, IJII<] a lalt,,lla d:1s prü\':1:-: 
cx:hilJitLl~; pdo~ !'OIIt:!HT<'lllt's, dt•nTá ,;cr org:1Hizad:l ':'
gllndo os g-rúos tlt~ appr"1 :~(io, co!lt)l':tJltill-.'c <·ad;~ um 
tit'Stl's no lug:1r dt' prt'<'''"<'llt·i:l (jlle IIH! <'ll:npetir, collfllr
me dispiil' o art. H ,Jo llPt:rdo dt· l ~ tk ~L;rço de ISI:O, n 
Jlilo pcl:t silll[<lt•s lllt'IIÇ:io ti:~,; cspiH·r 1s ltr:trli'as ou pretas 
que rcsult:11·em da Yot;u;ão, ,·omo sn pr:tl.icott no concur
~,. de que se tr::ta. 

fl,n·(io de Cotc!Jipc. 

N. :j:;n.- GllEiUL\.- E\l 20 llE ~ETE:11nno Dr: ISiG. 

Ocl'l:u·~ IJilP r•·' i:·a!,ilh '·'· ;<:···li:tliii:Jr••;; d, sorteio, l'Xt'cut:uhls por 
al·•Uill~S Jnnl:1s p:ll'lli'IJÍ:>·'' :lliii'.S d.: [I'J'f)ltl I'OIIl!Ci'Íllll'll[O (]~ 

Cirl'ular dt~ ü <li~ .IL!IIIIIJ ullilllll, qu1· os maadou suspender, 
u:\o de\·<'Jil SI'!' .lad"' p •r lertrlinados, podendo ser utilisailos 
quando (i\,'r tu:.;:1r ~ tl"~"~' J'f'll!Ii[l" para os dn sorteio. 

l\Iinisterio dos Nt•c_;ot·ios da Gurrr;~.- nio de .Janeiro 
em 20 de Setembro tlr' IS7fi. 

lllm. e Kx.m. Sr.- Em ollit'iil n.o 21)2 tlc27 Ui~ Junho 
proximo findo, communica V. E·\. fJIH~ alglllms .Juntas 
parorhiacs tle;;sa PruviiH'i:t rc'tlliranH;ee eoncluirarn os 
l.raiJ:lllios preliminares tio slll'lt<ioantes de ltTcm conlie
t'ÍillCIJtll tio Aviso Cirt·ul:lr d1· 1; do Jncsmo lllt•z, !JIW 
fH'Iildiii\.SU~\'lf'11tl<'l'0·1 di lp.; ll':lilnill!t~ 'l (.'> "l'.~ll!ld:t ()l'dt•!ll, 
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8 consulta sr devem elles ser l'l~Ill i1los. on se r>oitYCJ•t 

qu1~ as Juntas os recomccl~llL q11:tndo J•Ol: rste :\!in istsrio 
fôr df'terlllillada a ~ua n•uni·l1•, ll'l r~·,rn~a d:t cil:\ll:1 

Circular. 
Ettl resposl:t, tlcdaro a Y. Ex. qu1' as rdt•rid:t,; Juntas 

parochiacs não devem d:1r por termin:11lus :<qtJ•:Ili~S tra
!Jallws, l'lllijU:I!llO pelo Uovcrno 11~11 l't•r onkn:Hia a nova 
reunião para os d1: sol'll'ill, ]>Ol'lj\ll~ alL~ !'lll~o poilem 
apreseular-se os Yoluntarios n \'I'CI:tiWllll!'S dn .IJUC 
tratam os~~ L o~~ :L o do art. 7:1 do l\l:c'Hh.:menlo 1l1' 27 
d;; V1·vereiro d1~ 1H7ri, s1:ndo IJIII' n tl':ll,:dlto j:'t fci to 
poderà ser utilisado naqucll:t ur,·a,;ião. 

Deus Guarde a V. Ex.- IJnqnedc Ca.cias.- Sr. l're
sitlen te ela Pro v incia do Pari!. 

N. 'i:il.- GUElUL\.- 1~"1 ~o 111: :;u E\lnno uE ISin. 

Sol>rc a reuni:w das Juntas Ji:H;\ o ll"V" alisl~IIII'Jllo. 

Ministrrio dos Nngocios da Guerra.- Hio de Janeiro 
em ':!0 de Sdr~lllhro de IHili. 

111m. I' Exm. Sr.- Int"irado dl'tj!l':nlo Y. Ex. expíie 
no sen 111li:'iu n." ::.~::de :n t\1' .\é!'> I~ lo litHio, relativ:mu·ntc 
;"t l'l'lll1Í~O das JunLtS p tr:1 o ll\JVII :llisl:lllll'liln li<' rida
dãos p:1rn o ~nviço milit ;r., 1[111' i:1 Jll:ll'l':lr J'll':l a \'l'i
meira dlllninga de Dt'ZI'iii!:l'•l [>l'IIXÍIIIIJ rtt!.it\'11., alli'll

tll'lldO a que na (•pnra ,[,osi•··lt:l(\:1 n:t •:i,.,.,J[ 1r d" :q ,]D 

Julho ultimo :1s autoridadr·s 1las :!ivcr.:•s lw:ilid:Jill's 
achavam-se ornqndas ,·orn os tr:<h:il!w; ·':' cl.t:-,:~!lk.:~r:.:1o 
dt' es,:ravo:.; e qu:ililic:ll;:ltl dr· vol:Jti\.1'>, 1 c··rJJIII:II'Iid" a 
V. Ex. que proYid1~111:ie de 1110d<l a qn' o; d it:,s tr:ill:l
lhos do novo :ilistnmcnto !'Stí'jam Cllll~:lnidll' a tempo rl-J 
poder 1:ste 1\Iinislerin l'lll :\lar1;n do anno pn>\illto Yin
douro lixar os contin":Cllli'S em visl:t do :ilist:lll'•'lllO 
apurado, conforme prt'l'l'iiúa o art.:;;; do ltl'::fliLit:tl ni<J 
ue 27 ile Fevereiro de U37:i. 

Bcw; Guarde a V. Ex.- Duque de Caxias.·-- ~r. l'n> 
siclcnt.e üa Provimi01 do l'ar:"t. 



N. :;:;~.-farEIUL\.-E\1 :!O uE :-;J:II:'II\lton~-: ll"í<). 

r\Llllda procrller com 1'1\i·r;:i:t p:1ra que na l'arni:!li:t d•: Sardar•:m 
No\·o n:lo dcixrm dfl n•alizar-sr: 0s lr:liJ:tllios do ~list~rurnto. 

d.• qui: a:hl púde <o lia r'.\ÍIIIÍr-<~', 

i\[inislerio dos Nee(ocio~ da f;ncrra.- Hio de .Janrifo 
l'lll 20 de Sell·mbt·o d1· Hi/fi. 

111m. e Exm. S1·.- Em ollii:io 11. ::llil, di: :?li de 
Junho ult.imu. cnmlllllllÍi':\ V E-.:. iflli', l'i't'I'IH'ndo n:l
lfllCII~ d~ta pal'lieip:1ç:lo d.r' 11:1" ~~· lr•r ainda rr>aliz:1rlo a 
rl~tutião d~ Jnnta l'aroclii:il d" S:llllar.·m '-'ovo, re~oh·t·ra 
dr•si.~n:1r para tal lim •l d i:1 :~O dr: .In lho ::e·~,·uin !c, imponrlo 
:10 culpado dn ~r'llH'IIt:tnl•· f':t•·lo 11 m:<\iltlo d:1 JH:n;~ i'nm
Jnin:llla nn art. 1~'2, ~ :t." do H1:!.:,ulam1:nto de ':!.7 di: 
Fi'Vi'l'l:iro di~ 18í~i, e d:I!Jilo pl·oridi'llCi:ts HO inlllilo do 
<'<lllC'C(.(·nir o curr1primr:nto d:1 Lr:i n:lrJnrll.t lnr~alidarle. 

Approvando o arto d1• \". l·:x., I'<'J:Oil]llli'lldo-lllil <fllil 

proccd:1 r·om toda cnr·r·~·ia, a li111 di' rJlW na n·f'<'l'ida 
paroeliia :-:e r1·:·t1iwm os IJ''tlJ:ill!os riu alislallll'lllo, rio 
rptal Hão púric clla de 111odo algum eximir-se. 

lkns Gnarrir, a V. Ex.--- Duqnr· 1/r' Crr.rirrs.- Sr. l'rc~ 
,,idl'!ll.i~ ria l'rovinci:1 do l':~r:·r. 

'·(\·1 .... 

p,•,·Iara qu~l a i'piwa, Prll que d<'Yi' l••r l11g~r o II<JVO alist'tllll'tl[, 
p:1ra (\ .~;~·ryi~.:~' ntilit:1r. 

Ministerio dos Ne.~·oeios da Guerra.- Hin rir• Janeiro 
r:m 20 de ~ctcml,ro de l~í(i. 

ll\111. 11 Exm. Sr.--Arrwoo o ror:cbimcuto do oiTicio 
l1. 0 -1':!2 a, de :::!2 dll Ago:;l.o ultimo, nmrrnc Y. Ex:. com
mnniea íJilf1, rm visl.a da Circtii:ir rle :H dn .Julho ante
r,r~dontc, m:,rcoll o di:t 20 dn O!!tul,ro vintlonm para 
procr·rlrT-se ao novo alistaml'lllO para o serviço militar, 
'l •tu:tl n;io Si~ dfectuou nu I." d1J di lo mer. de Agosto .. · 



jll)l' lCI'<'Ill as .I unta~ paro,·lti:u•s t'!llf'IHlido que só dt~pois 
tk rt•alizado o ~orleio do prii!\Ctl'<l :ili,;tanu~nto (• que 
rlt•Yiam prot·ellt.•r an S!''-';lltltl": I' t.'!ll J't''P•Jsla dnclaro a 
V. Ex. qtw tlevt~ pr,,Yi:lt•r:t:i:tr de tl!ot!u '[iltl u,; tr:1 halltos 
do novo :ilistantent•J se Lt~rtnillelll :1 li~lll(lO de putitlr l'ste 
1\linistcrio em l\Iarço lh.ar os t:onlingt~nlt:s, lt:ndo em 
vi:-;!.:1 o alisl:llllü!llo apn1·:uJo, ronl'ornw pn:t•t•itúa o art. 
:;:;do Hegula11H:11lu de ':!.7 dt: Fnvcn:~rotk ll:-\?:i. 

Deus Guarde a V. Ex.- llzti]IW de Caxias.- Sl'. f'rc
sitkntu 1!:1 ProviHcia do Ce~rú. 

Appt'0\.1 :t tttti!Lt ittli"'·l:t pt·l:t l'l'<'sitl<'ttr·i:t tl:t l'rllvinr:i:t do ~la

r:ltilt:t\1 an,; tllt:tllhtw;tLt .lutll.t l'.tr<ll'lti:tl tlu :-;,.llilor "" Bo111 Fim 
da Cllapada, pot· u:'to• ll:t\t'J' J•mn:dirlo :w :t!i:;l:ullt'ttlu 110 lcmp<l 
JII.11'1':Jilt). 

~litti,;ltll'ltt do;; Nt•.c:orio,; tl:1 (;ut•tTa.-B.io de .Janeiro 
.·m ':!.0 tk Selentltro dt• lSit:. 

ll\111. 1: Exm. Sr.-l•'i•·an:lo ;tp]ll'tl\·aua a lllUlla tlt: 
I'Íili'Ot'llla mil r(·is (:i().~IIOIJ), Ílll[ltJsl:i por ,•,sa l'rt'~i
tlP!ll'ia a 1;:ul:l Ulll dos illt'lllltl'tlS t\:1 Junta paroehial uu 
':'Pnllo1· do Dtnn-Fim da t:ll:tpad::, l~n:lt.·io FPlippeAlve.", 
\ntonio l'íl't'S Nunt·~ "Padre .lost': lkrnal Pinto Husa, 
por n;'io l<~r a rl'f('l'it\:t Junta pro.·l'dido ao alislamPnlo 
para o st:niço mílil:1r no lt'lll[lO m:.trt·ado por essa Pn:
sidcncia, 11:\o pr·,.t~· sPr atlcl\tlitlo n rcqucriuwntu em quu 
t•llt•,; rt:,:urrer:lilt <ht[tu•lk :11'!u, t: ;1 cujo r<'S[ll'it.o V. l~x.. 
i 1ilonuuu t'lll o ~t'll ulliciu 11. u l:ll tlu 2ti de Junho 
ulliiiJU: u qlli: tl:·,·l:tro a \'. Ex.. para St~ll conlu:l'illlultl.u 
e !ias cun vt:n ienlt•s. 

llt:l!.~ Gu:mk a V. Ex..- llttqnc de Caxias.- Sr. Prc~ 
:-.itlenle ll:t l'ruvincia do J\lar:.tllllJo . 

• v J' 



N. !iiiii.-UlJI.:JllL\.- E11 ~1 n~e>;En:\tBno o~e IK7G. 

Autoriza a lra w;f,~rir para depois tlr condu ido o pro1:csso r lei lo ra! 
a scr.;unda reuni;ío das Juntas do alistaruento IIIilitar. 

l\linistcrio tios Nec:ocios da Guerra.- Hio de Janeiro 
em 21 de Setembro de 187G. 

Ulm. o l~un. Sr.--AI'cusoo rrrel1imento do !riE•:~q 
datado de {i do COJ'I't:ntc, ~~m que V. Ex. m1~ eonwJn
nica a so!u1;:1o que deu a algumas tluvidas propo~l:Js pelo 
L" Juiz de Paz, Presidente d:~ J nn L:~ Paroch ia I dP S . .lost·~ 
do Barreto, I>ar:.t o caso de se prolorwarem os trallalllos 
da Junta do alistamento militar :1Lé a (\pora d:1s pro.\iJuas 
eleições, c em re~posta decl:iro a V. Ex. IJllC .. podendo 
acontecer r1ue da simultaneidade dos proxiltlos Lralt:d!Jos 
eleitoraes com os rla reunião das Jtmtas de parocliia 
resultem complicações c dilliculdHles ao regular and:.t
mcnto-dos trabalhos das mesmas Juntas, Jit:a c:;s:J Presi
dencia autorizada a transferir para depois de coucluillo 
o processo eleitoral a seg-u11ua reunião elas mencionad:J.o. 
Juntas, providenciando de modo lfll!) os tr:IIJalllll:' tle:;tas 
se terminem a telllpo do poder o 1\Iinislt•rio da Gunra 
lixar os conling(~lJ(CS l'llt Março pro\imo futuro em vista 
do ali.~talllcnto apurado, JliiS termos do art. r):J c!<l He.~u .. 
lamento de '27 1k Fevereiro ele 187:i. 

Deus G u.1 r de a V. Ex.- Duque de Ca:cias.- Sr. Pre
sidente da l'rovinc.i:t do Hio dt~ J:tnciro. 

N. !i!JG.-AIJHICULT!!IL\, C0.\1.\IEIIC!O E OimAS 
PUBLICAS.- E.11 :21 J>E st·:nmntto DI·: 1871i. 

Approva o C!IIJll'<'go do:; lrill1Ps d·· 20 kil!•.~r~.llllllas por IJJdro. 
corrente na l:on:;tnll~<::lo dn tranrw;~y destinado ao St'rrir:o 
d;w obras do a!Jastcdlln'lll.u d'ngua ú. c,.;ta capitaL 

N. ;)::! • -'2.' Socrão. -Di r~J'I ori:1 da~ OI was l'uld ira;;. 
Ministerio dos NÓgocios da Agricultur:J, Commercio 
e Obras Publicas, Ilio de Janeiro em '21 de Sell'lllbro 
de i87G. 

Attendendo ás informa1;õt•:- prestadas em seu ollicio 
11. 0 4ü3 de li do corrcule, :1pprovu o empre:.;o do'. 
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trilho.;; tle 20 kilogramm~s por ml'lro corn:nte na cons
trurç:lo 1lo tramway dcstin:ulo ao tr:m.;podt) tlc mal?
riaes p:tra as obras do cnntr:1rlo ct·l~·lil'3·1o c_o121 A~tonto 
Gahridli, tirando a:;~tm :dlt)nd:t a condtt;ao f:3,J das 
especilit:açõcs con>lau•es do mesmo C<IHlraclo. 

Deus Guarde a Vm.-Tlvmw;:; JoscCoelho de Almeida. 
-Sr. Juspellor GLTal das Obras Publicas da CôrtP. 

N. ~;;;7. - AUlUCUL l'UlL\, C!l\1.\LELlCÍU E OBltAS 
PUIJLLCAS .- E~l 'tl DE SETF.~lBI\0 IH: 187G. 

Sem embargo de não eonst.ar das malrieulaso 11\lll\l'ro tlr urtlcm, 
devem os rscravos Sl'i' dassific:ulos. 

N. 7.-2." Secç:lo.-Dlrecloria da Agricultttr!l. . ..:...... 
Jlio do Janeiro.- .Minislerio dos Ne[(Or:ios da Agri
cultura, Commercio e Oh:ras PulJLicas, 21 de Setembro 
de lH7(i. 

ll\m. c Ex.m. Sr.-Fit:a approva,l:J a tlcr,is:lo pela 
qual V. Ex.. dPrlarou :\ .lunl!l. rlassilicadora do escravos 
LI<; município de Santart'!lt, em resposta :"t consulta 
sulunctlida a essa l'n~sitlcncia, quo, sendo a classilicação 
um benelicio t:oncedirlo :1os \ílwrt:Jm!os, tlo qual não 
jôra justo srrcm ellL'S rn·i 1 a;los por falta r:omnwttida 
pelo empregado inrumhiuo da matricula, deve a mesma 
Junta clas:::ilirar os 1\ous osr,ravos de cujas matriculas no 
município uc Villa Franca n:lo const:~ o numero <le ordem 
com que tloviam ter sido inscriplos os refnritlos es
cravos, dirigindo-se no entanto a .Junta :í Collt•rtoria 
de Villa Franca p:1ra s<tnar esta irregul:trirladc, moncio
nando na acta dó,; seus lr:Jualbos o ot:corritlo e L:mçawlo 
notas explicativas na casa 1\as observações da lista CJUO 
está a ser organisada. 

!Jou por este modo solut;ão ao oHkio ele V. '_Kc de :m 
tlo mez lindo, sub n." 38\1. 

Deus Gnardn a V. Ex..-Tiwma.::José Col'l!w de Al~ 
meidr1. -Sr. Presidente da Província elo P::q·;I. .. · ·: .. -~--

,~ \\ ~~'~-·~r~f .. r 
\\t' 

PYCJSÔliS DE 1~7ü. I;,<, (. 

) 



{ l: I .I -() l, 

():·t pro\·it!l:'iÜI) ;t \l!!l l'~''l\I'S:') ~;()lJJ'P \'f'-,fi\1\it:·)q dr dlr0ito~ dü 

nJ.th'pa·~·~:~, pnr ~~n:..;all!l dt' lj\ltlldadc, l'!tl 1\Jlt d~'~p;1(~1Hl du 
t·:ltrli,a·; rk llli'L:I rJ .. :tl;url:~<>. all<'!tl:t :1 r•irr·urtiSl:llll'ia dr n:ili 
lei' SitJI) l:tl ti<'Sjl:ll:llii !Jl' ICI'S.<:li!ll 1'11!1111 rliS[I<-'1'. l) !Hl. [)íã ri<> 
ll•·:: 11 !:lrii''IIL'I ,\ 1 r:1 nrl, '" :1,. 

;\linistt·ritl dos Nt!é~O!'itJS da F:r7.1'1l'b.- Hit> dt• .1:1-
lll'il'll t>1:1 ::?l tlc Sctt~rll!•r>l r\t· lflili 

Tt•ndo sidt' Jll't'St'llli! ai' Trihun.t\ do Tlu!sonro Na
cional o l'l!l'lti'S" inlr'l'[l".'ltl pur t>tslro, [rmão ,\: 1\ro
t'llado da dt·r·i,ão dt·ss:l Jnspt:,·lt•J i:1 t!:· 2!i de A!.iostl! 
J>l'r:XÍillil pa~s:1tlo, Jll'i'.II!Ilii-Jl\l's :> 1'1 ::tilllit;:\u d.• IJII'l<ilia 

dt· 'llli:~POO, IJill' tli'lli:Jis Jll''!ll"!1111 1 or !;;o duzi:ts dt: r·a

lrli,:IS ti1' llli'Ía tle :ll"·n:l:t>l. vini\:;c; -1:· Lin!rpti'.ll 110 v:1p()l' 
Í!'.'l.lt·z Muskl'line. r• ''rlh'llt'llitl·•s :1 dl':<[l!ll'\\11 jll'la 1111L:t 

11." ;jjôj(j dn :i :!•1 dito iili'Z, :'11\1 il I'I!Hd;']\ll'li!O di! tfllP 11 

:1rl. (i()(i 1\o H!;'cUialllt'!iltl dt• 1\1 "" ~:·lt't:lbro dt• lHiiO 
n:lo pcrmitil' 1.~,,., rcslilnir·;ill 1!1'.0 l'll"::nos de• qua\id:tdi! 
dl'llOis 1\t> p:t!~tH o; dirt·ilt''': 11 llll''lllo Tribunal: 

Considerando IJlll', St• o desp:11'hn dt·qut• SI' lr:ll:t fosse 
[11'\li'I'S":tdo t:omo di:'1111e 11 :1rl. :')1:i 1\o dito Heg:ulamt~nlo, 
a verdadeira qualid:u\e J:~ mcr,·at\oria Si'I'Í:I reconhecida 
11:1 1. a COJÜI'rt'lli'Í:l, C a pari I' SÓ!l\!'llil~ obrigada a p:~gal' 
11" direitos rompdt•ntcs, o <llLC não aconl1~ccu por ter 
,,ido ti di to dl·spacho llt:1ndado ao call'lllo, sem~ llcn<;ão ú 
doutrina da Orllelll do TIII'SOlll'O n." u:~ di' lH dtdnlllo 
de lt;lii, a qual 1\1~(·\:n·ou que a di'Jlll,i1Jítl do :1rl. ;i't7 
do IIH!llcionat\o lh'gul:unento n:1o i1npd1', llt.'lll dispensa 
o !i<'l enmprimento do art. ;;'t:i. to,i:Js as V<'Zt'S qun a 
conferencia interna, :11111·s do ['a~~!lllll'lllo 1!0~ dirL~ito~, 
f\lt' Jli'CI'SSaria pal':l \'iTÍiil':\l'!lU d:t qu:t\idade OU d:iSSC 
das llli'l'cadori:I:O. c dcri<io d.1s duvida~ ll'li~ possam sus
eitar-sc no !'eu de,;li:trlw: 

Hr~~nlven d:tr, por cqu idade, prr1vimuntu ao n;.:ur.~o, 
<' m:tndar l'l'sliluir a rdnid;, qua11lt:1. 

O q111' ,.,,llllllllllico ;t Y. S. p.tra s:~u rullill·cirncnlo t: 
dl'vidu.-> l'!kilos. 

!ll'u.-; f'ruar:le a\'. ~.-l:ill'ltO 1l1' (,'otcgipe.- Sr. Cun
.;dltl)il'n ln~pcctor tl:l Alf:~ttdl'"::t d1J l\.iu t\e .Jancirll. 



nu l~rl\ 1-:r,>;r1 

!Jr•i<'I'Hiill:t lj\1'' ;1-; ]J:ti~:J:; ih ('i':t<;:L' ''" C111 !'" de lHip:·rLu~ 
~:ari11h<•ir.:s S<·.i:tl<l r<•:tliz:trl.t' 11flS lugar<'' '111 1[\IC (";las •~stis 
vPr:'lll ~crvlndo: ~'dei'! '.Ll qll:t''' :1-:. !'~'n\·i,;": i·t<..; qnc p:1ra c::-su 
li111 d~ VCI!l St~l· rlll·!''!'\':ld:l • 

:.!." Si't't':[rt.- N. :2'11:'. ---· ~!ittiSil~rio d{ls ~~~·gor;ins d:1 
l\hrill!t:l._:___ !li"<!.· .f:lllt'ittl., 1 Jil ~::~ dt· ~·-eit'lilhrllth• JSíl). 

tll:1i. t' E\.!lJ. .-:1.--::111 ·, irltllk tL: ~"t'JII'I~'til\!:tç:Io 
ft•ita 1wlo Con!mand~n:•· ll'r C rt·p:J 1k l•npt:riac;; Mari
nheiros, e dr: :!Gt'ôl'dl, l'llill a,; infut·:u:I<;Cit's pr c . .:;t:H!as 
pelo Qu:trlel-Gcllt;r:tl e Cont:11\oria da Marinh:t, rlt•
lPrmino f'lllC, d'ora elll tlhntt:, ;~s bai \:ts que fon•r_n 
eont·f'dirb.~ ils pr~ça:: til) !llPSllln t't·:·p11, sejam reali
zada,; nos lu~·:\1'1';; ctr.t 'li''' c,t,as r•,:IJ\I't'Clll St'I'I'imlo, 
oh..;crvawlo-se :1s ó-I'.'''IIÍIIItr:~ lll'''' Ílk~:,·i:r;: 

1." Logo l[llü qu:llqnt•t r,r·:1<::1 l.t•:rli:t li" nh!nr k1ix:r, 
dt~Yt~t:í o Corpo de l!ll[ll'ri:t'''" :lh:·inlli it·,,~ rcmetter :1 
Contadori:1, com a rt~l:\1·:\o dt, :;t·rnc<rrc \t':IL"it1o, cúpia 
aullit:ntica dos :JSSt'lll.:tiiH~Illoc: d:t llli·S:ll:t pra<.;a :1tó 
t:Hl<lo t:xi,lnntes, C\iginrln l :l1ll it·ip:rd:tHII'Jlte do navio 
nu esla!>,•ll·r:imcult', ontltr clla 1:SIIVI'l' Jesl.nr.ada, as 
ltot.:ts IJilC f':dtarcm 110~ liv1·os do corpo para a vm·i
fic~ç:io Oll liquitlil,::'lo du <fllt' se lhe t~<tivt•r devt:Pdo. 

2.' Depois ti(• ullinw p:té~attwnlo con,ir.:·nado lll:sl:ls 
notas, ncnltnn1 alit,no d1: Vt:n,:imelllllS u fard:illll:nlo 
Sl'r:'t feito por bordo IJIJ f\i\10 p,;iaht:it'CÍillCilfO, attie,; 
<bqucllc fJUC fôr iwlic:tdo pda r:ont:11luria, qt11: de\·t·rú 
intlic:tr tudo quanl11 ,_;n ti1•Yt'f dt•c.dl· o uilllf\ll pa
g:~lllcnto ali': 0 ilia t'lll if\IC il~llli:l d1: rna]it.:li'-Sl\ a haÍ\:!. 

:L" A; Yista da iudic:11:~o feita pt~la Contadoria, 
~er{l formulada por bordo, on pelo P~t:thelel"imcnlo, a 
follt a do pagamt)!li.O final :'1 prat:a, st~ltdtl-lllc nPssc acto 
~~ntreg-ue a bai\3, c !wm :1ssim, St' fllr {.wdida, a ordem 
sobre a passagem par:1 nttl.ra província. 

-i." Pelo navio oH cslahelnt~ilncnlo, ond1: '~~ realizar 
a h:lixa, se dar:'t de tudo collhccimcnto, com a Hcccs
"aria rlar1~zn, ao Corpo de Inqwriat•s l\l:rrinheiros, a 
fim 1le se fazt•rcm as 11llimas avPrhaçCins no a~isenla· 
mcnto, que súPntiTo scrú dnfini!.iL1Inl'lllc f1 cli:Hio. 

O qu:;a Y. Ex. rnmmltltiriJ, p:Ira os tkvidos dicilu~. 
!leu~ 1:n:1rde a V. E\ .--l,11i:: Aot01úo Pt·rcint Fruncu, 

-Sr. Cun . ..;clfleiro d!l (;\lt'!T:t Aillthllll' (;,.lle:-:!1 d:1 :\t"
lll 'I,[:\ • 

t 1. I·/. (i r 



III:CI:iÕES 

N. tifiO.- MaUCULTClL\, CO:\IMEHCIO E ODHAS 
PUBLICAS.-E,! 22 DE SETf.}lllllO DE 1876. 

A c!assiJicaç<lo mais rrccn te é a que eleve servir de base ao 
processo das libertações. 

N. 7.-2." Scc1:ão.- Dircrtori:1 da A2Ticultur:J.
Ministerio dos Ncgorios d:1 A~Tini!lut·;l, Comm,~rcio c 
Obras Publicas.- ltio de Janeiro etJJ 2::l de Setembro de 
1876. 

Illm. e Ex:m. Sr.- Em solução ao offido dessa Pre
siilencia n. 0 t~:J de;; de COJTI'Ilf.l', ao qual acompanhou 
o do .Juiz de Orpllãos do termo d;1s L:tranjeiras <le 20 do 
mez lindo, declaro a V. E'(., que alteranuo-sc de anuo 
para anno os requisitos que devem determinar a pre
ferenr:ia dos escravos na ordem da emancipação, cumpre 
ao referido Juiz agu:1nlar que sr~jam concluídos os tra
balhos da nova classificaç;1o a que se estú procedendo, a 
fim de regular-se-por e!lcs no exercício das atlribuições 
que lhe comp1:tem-em vista do llcgulamento n. o 5135 
de 13 de Novembro rlc 187:-!. orrl1•nanclo ne entanto V. 
Ex. ao Collertor d:L' Ht'lllias (;eraes do 1\lunil'ipio que, 
terminada a referida l'l.rsc;ilil·:tç:ln, promova, soh as penas 
da Lei, o arlJitrallH'rlto da ind,;mnização dos escravos 
rpte tenham de ser libertados pelo fnndo d1~ emanci
pação, uma vez que o valor dos mesmos escravos não 
tenha sido cleclarado pt;los senhores, ou sr; declar:111o 
não fôr julgado nzoavel pl'lo mesmo ap;enll'-fL;cal. ou 
RC, linaltnentt>, não hmr"cr :rvali:11::1o jndirial ~o qne al(·m 
de ser expresso no art. :n do He~ul:11nento citado, já foi 
explicado pelos Avisos do t." de Dezembro rle 187:3 n Hi 
de .1\Iaio de l87í, aquelle dirigido a essa Prrsidencia, e 
este ú da PrO\'incia elo Hio Crande do Nortr. 

A' Junta elassifir:adora ll'romrnerHlarú V. Ex. que 
tendo de ser applieadu ncs~e mnni1;ipio a quota qne lltn 
foi distribuída no valor de 7:'t8li:)5'i7, procure t.crmi
nar no mais Lreve prazo os seus trabalhos, lindos os 
quaes procederá de accôrtlo com o art. :33 do citado 
Heéiulamento. 

Deus Guardo a V. Ex.~ Thomaz Josrf Coelho de Al
meüla.-Sr. Presidente da Provinda de Sergipe. 



no COVlWNO. 

N. ti6l.- AGRICULTURA , Cü:\Il\IERCIO E OBRAS 
PUD!"'ICAS,- E~r n !JE sErEMBno nE !876. 

'On:•:m em que drvcm ;;rr e!1;;sificados os csnavos maiores de 
;;o amiO:l c menores rle 12. 

N. G.- 2." Sc:cção.- Dirc·toria da Agric:ultura.-
1\lini~tr·rio dos Nc,c;nc:ios da Agricultura, Commereio e 
Oliras Publicas.- liio dr: Janeiro em 22 do Setembro de 
f871i. 

lllm. c Exm. Sr.- Foram recclJidas nc3te .Ministcrio, 
com ollicio de V. Ex. clc 22 rlo mez llrulo, as informa
c;ões rpw, r:m satisfação 1\a m in !ta Circ~nlar t\1: 22 de Fe
vereiro do corrente anno, prc,;taram os Vic;arios de 
Souzel c l\lara panim e as Juntas classilicallnras llr: escra
vos de Villa-Franc3, Santarcm, Faro c Alemquer. 

Vt':-se pela informação relativa ao munir:ipio de Santa
n:m que a respectiva Jnnt:1 tr:m deixado de classiflcar 
os rseravos maiores de r;o a unos c os menores rlc i2, por 
lhe parecer que os não al•rangem as disposições elo Re
gulamento n. o 513;; tle i3 ele Novembro de 1872. 

Sirva-se V. Ex. declarar á mesma Junta que os escra
vos de que se trata devem ser classillcados depois dos que 
tem a prefcrencia estabolccilla nn art. 27, ~ 2." do mesmo 
Regulamento, advertindo que os menores de 12 annos, 
tendo pais legítimos ou mãi natural serão classificados 
na ordem dos rr:spcctivos pai ou mãi, c que, no caso con
trario, sel-o-hão como imliriduos, n:speitarb a orrlemdo 
n. o 2, ~ 2. o do rcferi1lo art. 27, conforme a doutrina do 
Aviso oeste 1\finistrrio dD 17 de Julho do anno ultimo. 

Deus Guarde a Y. E'<.- T!wmrt:s .Jostf Coelho rle Al
meitlll.-Sr. Prosident'' da Pro\ incia do Parú. 

N.?iü2.- GUERl'tA.-E~1 22 rlc sETEMnno De iSiG. 

Declara que o Escrivão priYatiYO riu Jury, scnuo dcsign~Lio para 
scrYir na Junta rcYi,ora, deve fnnc~ionar como Secretario tla 
mesma Junta rp1anrlo <15 trahalhos 1lcsta n:1o i~oincitlircm com 

os doJmy. 

l\linistr•rio rlo;; Negoeios ria Gacrra.- Hio de .Tant'iro 
22 de Setembro de H:l7G. 

lllm. e E·(m. Sr.-·Emoff!l'inn."\l8,.Je27rlcJunluJ 
ultimo, c<JllllllHllira V. E', qu:· i;'iJdo o E~1'l'i\'âll prir:1-



livn do Jury P 1'\f't'HI'i'l'·; n11l!Í!I:w·~ da rom,1!'i':l di'<~:t 
r·:tpi!:d, J:ay.IIJIIt!dtJ I::Jrltl'' d.1 Síl1:1 !'t•ixoto, rcrl:un:td" 
,·nnt!·a :t Sita dt•si .. u:u;:íu, p::t.1 .,,.,.\ir n:t Junla reiJsora 
<i!• :di-;l:!lllf'IJLO p.lt'.l O !i'ci'\Ít.:o ;nj!![;!J', í GIIIO ~··i't'l'l'l.ario, 
l,·,ifl!::c:lu f!'i/.:1 c·t:: Yírludc d" ::rt. ';.!." ~ ()." d:t Lei df' 

::ti de St;lt:mllt·n dt•1S7'1 c :11'1. ':W do !ll'c:trl:tlllt'ttlo rt'')lf'-
rtivo, dt'Í\01! V. E\. dn :1/ li'tidl'!' a di/a reri:Jill:tçJo. 

Ducl:lro a Y. Ex., p:u·a st•u conlwdmeulo n ~~m rcf'
post:l áquellc ollieio, que oEst:ril:lo dt: IJUt'm se traia d1111' 
sei vir na .Junt:l rl'risDra de,dn qun os lr:d1:illws desl:t nJo 
roincidamcolll os do .Tttr~~. Yisto SI'!' o dito l1:st'l'ir5o o pri
Yalivo dt·ss,• Trilmn:ll ~ podi!lltlo o .lniz de Oin:ito, l'resi
dcnlr da rl'i'erirla .Junta, dt''i.~·llar para St'l'Vir uclla outro 
Esrrivão, como P :nllorizam o~ artigos ;'1cima citados, 
quando acu!ltec;:J funcrion:tremna nwsma {·poca oJury e 
a .Juuta rcri~ora, e na c·ollforll1id:tdc da doutrina ,•st;ilw
lt'cida pelos Avisos d1• 2:; de No1cmliro d() 187!i ú Prcsi
dent:ia da B:tlti:~, de: ::o dl' Jli'zelllhro suiJo;c·ijllilllle ú 1k 
l'emallli!Urn, c de n de Jam·iro uJiimo ú do Jlio l]rande 
do Sul, bem corno o do l\linic;tcrin da .lttslir;a de 20 dt~ 
Setembro tambcm de 1H7ri., ;'1 Pr1·sidrll:'i:t d,· Sant:t C:t
TI~:trina, com rcl;u;:lo a.1 .TI!iz de Direi! o 1: ao ?roJJJotor 
Pu h! it:o. 

])cusGuarde ;1 Y. Ex.-nlu1ur'dí'Cruias.·-Sr.l'n•
siüentc da Prnrinl'ia do Ct•:1f·:·, 

N. r;li:l.-IMPF:nrn.-E\1 ':n ,,,. ~':'~~':·'":':onJ: Jliili. 

Drl'lara tfll•' nada,,. ''PP,-,1: :·t :l<'<'lllrtiiLt<.)o !la.; dtLIS )tt/lil.tc·,~ .... " 
COlll'l'did;~.; :t Car11\idn M:i~l:<'ll.' d•' Fnri.1 P:irtl:ll 11:1 lfll<llid:Jd•· 
rlr Prof1•s·.:..or de jn-:fnlf'l"lll p!'i'Jl'11'i'1 1· rJ,• dr··J'J1iln d11 ]PIJ'·'!·i:l! 

Cnllr.~!o d(· P··dr· J'. 

2." Direcl.oria .-:IJJ!tisli·:·i·· d1.s Nl'c't•CiiiS do ]JJijlt'J'i(l" 
-l'.io de .13nrirP c• n ;!:l dr• ~~. '''lllhr•l d0 IH711. 

lllm. c E\.m. Sr.-:'.n:l .\li'';~, lmpt'J i:d :1 H'""·en!e. 1'111 
Nome de Sua 1\l:i!"I'~/:Jdl' 11 !n!pt~t.;dor. lfuur,· jltll' he111 
Decidir, por Sua hll!it,•di:tLI lll'"l'liH.'.IP de :~O do I'PJTt'lllt' 

llll'Z, tom:1d~t ~obrr Ct'l':'Llll :: LJ,. -; d:.1 !lll'Z findt' d:t St•t'<.'iill 



dos Nr:~·ol·ins do lnlpr·rio do r:on:.i'liln ill' I·>;I;I(]P, IJI!(! 

n:Hia ~c oppiíc [t :lCt'lliOU!ar;lo 1l:is du:1s .itli,il:ll:iíl's Clllli:C·· 
diilas ao cidadão C:,ndid11 M:tilti'IL" d1: F;~ria l':trd:tl, 11:1 

'lll:tlídadc dt: Prol'cs~:1r t:uldi• ., dt·. i:1·~1rnrr~;lo prim:~ria 
tln i\Juni··ipin da ~X1rlt' c 1!·• !'J·,.,, ... ,.,r dr• dt:':·n!to :lo 
lnql('ri:tl l:ollc.~:io tl:· l':•dt·o I!. · 

ll.Jndn coiiiJt'l'il!tl':llll a Y. E\. ti,·::' I J,·::oltli·;io, t'llill 

que lira n:spu;tdidt• o St'll Av:so de (i de Julho, rogo-lhe 
se sirva ordt•nar qtw :10 a.~nci:JLlo 'c IJ:ISSt' o lilulo llr
clarat.orio Llo vencimento a t)lll' tem tlirt•ito em' irlnde 
da juiJil:tç:lo t·onreilitla prl•1 llt•rn•lo d1• l'i til' ~hi11 do 
conrntn anno. 

llnolvo, nmforme rf'qni~ilou, os paJ'I'Ís l[lll' :H·ompa
nlJal':l m aquellt• Aviso. 

lku~ (;u:ml1• a V. E\ .-.Tr•s1: /11'11/o drr r:n11/11r !' f:ilfltl i· 
1'1•tlo.-A S. Ex. o Sr. ~lini-<tro c St•nct:1rio dt• 1•::,1:11l1' 
dos Neg·o1·ios da F:IZI'IIi.l:l. 

N. ;j(ift.- FAZENDA.- Eu :~3 Hlê SETEmmo nE tf\iil. 

Heeom flli'IHI:t ás aulnrid:11k> ~~ cmpre/iados puhlit:o:l a enja 
prcsenr.;a chcg-~rr:m p.1poi:; co111 Psl:tlll[lilllas i11nlili>~da> com 
tinta roxa, •rue as L11.;atn lr:IC:Jr l'<;lll li11ta iHrlclr•Ycl. 

l\linistt>rio das N1•gneios da Fazbntla.- H in de .13-
neiro t'rn 2:l dr Selt:mhrl) de Hlifi. 

O Barão rlr Cotegipe, Prcsi<lcnt.c intr~rino do Trilllln:tl 
doThesonro Nacion:tl, I'I'I'Ct:Jnwntl:i :1u~ Srs. ínspi'l'lnrt•s 
tias Tlll'snur:1rias d1~ V:IC:I'llll:! que l':11~am Lra1·ar l'lllll t in la 
indeli'Yi'l, pel:1s antnr!dad;·; t' iliiiJll'f'~:ldo·; [llll•lico,;. :t,; 

I'St:llllpi!IJas 1·r,JI:Jdn.,; :10' p.qll'i.; IJ'I•' ci• ·.c::11'i'Pl :'1 ,;:1:: p1··
sen1;:1. inulilisad:1S l'lllll li111·: ro\:,, :1 Ji111 de t'\ il1r ljllr' 
't·j:llll llliY:llllCilll' I:••']H'ti.C.:!Id:IS., aill'lll:t :1 f';lr·jJj,i:ldr• Culll 
rJl!e sr ap:lga ou tira ('~;t;l ullilll:l lilll:t, ( •r, 

. . . \ 
liro·oo rir: Coli(ll)ll'. 

)t ; 



N. ;;c:i.- FAZENDA.-E~12:lnE sETEMnRo nE t87G. 

O jummento por prnt~UrJç·:to só ó admissiYPl no raso de impe
dimento legal, rcconhcr,ido pelo rhPfc pPrantl} quem tiverem 
os nomeatlos de entnprir essa forma.lidade. 

Ministerio uo . .; Nt·.r:orios (b Fazenda.- Hio de Ja
neiro em 2;1 de Sctrmllro de 1876. 

O Buão de Cntcgipc, Prt~sidcnte interino do Tribunal 
do Tht•snuro Nacional, ilf~el~ra ao Sr. lnoprctor tla Thc
souraria rln Fazenda da l'rorinria da Parahyba, á vista 
do seu oillcio n." h'~ dn 21 de .Julho ultimo, que não 
procedeu regular1nentc rlderinrJo jnnmcnto por procu
ração :10 Bacl!arel Silvino Elridin Carneiro da Cunha, 
nomeado por llecrrto de ;) do dito mez para o lugar de 
Inspcc:tor da Alfandcga da llli'Sma Província, porquanto, 
na fórma da L1~i de 2't de Sl'lembro de 18':29, art. 1. o, 
com h i nado com o art. 2." d;t de ~ de Dezembro de 1830 
c art. 2." do Decreto n." 1073 de ::!0 de Novembro de 
18:'i2, não é admissircl o juramento por procuração a 
arbítrio dos nomeados, mas sómente no caso de impossi
bilidade rle o prestarem pcs~oalmcnte, em consequencia 
de imprllimento legal, reconhecido pelo chefe perante 
quem tiverem de cumprir essa formalidade. 

flarão de Cotegipe. 

N. ;;nn.- FAZEND.\.- E~r 2::i nE sETEMBRo nE 1876. 

Approva uma det:is:lu tla Tl1r,.:onraria de Srrgipr dccl:uando 
· respon,:nel pela falta de pag-:uncnto do se !lo em uns autos, 
o Juiz qnr, autorizou u f,•ito. 

:Ministerio dAs Neg-ocios 1!3 Fazenda .-llio de .Ja
neiro em 25 de Setembro de 1876. 

O Barão de Cotrgipe, PrrsilicnLe interino do Tribunal 
do Thrsonro Nacional, tlr•elara ao Sr. Inspcc.tor da Thc
soUJ·aria de Fazenda da Provineia de Sergipe que fica 
approvado o a c to, r:on~ta n t1~ do seu ollicio n. o 3ti de 2fi 
de Julho ultimo, pelo ll'tal, sobre consulta do col!Pctor 
da Villa do Ros:Hio, resolnu em sessão da .Tnnla que 



00 GOVI:.:RNO. 

não estavam snjritos :í rrvalitlação, r apenas no srllo 
simples, uns nulos dn execuç'ão, que deixaram de ser 
opportunamente sei lados, entre p:trtes o capitão Antonio 
Ludgero de Oliveira Queiroz e José Guilherme de Araujo 
Nabuco; visto que, como bem opin3, o unico responsavel 
pcb falta do pagamento rlaquelle imposto é o Juiz que 
sentenciou o fnito antps de tt~mpo,quantlo os autos tinham 
subido á sua conclusão, não para o julgamento final, 
mas para rrsolvrr uma duvitla proposta pelo rPspertivo 
Es1:riviio, St'Htlo-lhc por is'n applicavel a mulla de que 
trata o a1·t. M·, ~ 1. ",do Hegulamenln annexn an lle
rrrtn n." r.r;o;; de!l de Ahril dt•Hno. 

Bllri'io de Coteg~e. 

N. t)()7 .-MARINIIA.-A. VISo OE 2;) DE SRTF.MBRO DE l871i. 

!\lauda vigorar nova tallella para o commando dos navios d:t 
armada. 

N. 24,3;> A.- 2. • Secção.- l\linis te rio uos Negocios da 
llarinha.-RiodeJaneiro em 2ti Lle Setembro de 1876. 

Illm. e Exm. Sr.-Tomando em consideração a pro~ 
posta contida no oilicio desse Quartel-General n." l0l9 
de 18 de Setembro tio anno proximo passatlo, bem 
assim as ponderações feitas pela Commissão de Oflldaes 
Generaes, nomeada por Aviso de 7 de Janeiro ultimo, 
e"' parecer do Conselho Naval emittido em Consulta
n." 31Hi de9domez proximo findo; resolvi que, em 
subsli tuiç;Io da ta beiJa mantlada observar por A viso de 
i8 de Janeiro de :1871, vigore, para a distribuição 
dos navios tla Armada, em relação ús patentes dos 
Olliciaes que os tlevc~m c:ommandar, a tabella anncxa ao 
presente Aviso. 

Queira, pois, V. Ex. propór as ai te rações de com
mandos que por vcntu.t'a se tornPm in!lispcnsaveis para 
a execução desta l.a!Jclla. 

Deus Guarde a V. Ex.---··Lni.: Anto11io Pereira Franco. 
-Sr. Ajudante Gl'nPral da Armada. 

DECISÕES DE 1876. ti\). 



Dh!trlbulção do111 na~·io!!l da A••~:undn. !!leguntlo a 
8Ua importancin e""' putentc,. dnsOfficinf""IMque 
os dcvenl cotnntandnr. 
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1 Indepenrlencia ... 

1 

Solirnões . .•..... 
Javary ......... . 
Sete de Setembro . 
Lima Barros .•. 
Silmdo ...... ... . 
Brazil ....... . . 

.\ l\PO~ \11\TOS, E ~\n 
E\CIIIl\.\(.\llOS. 

,Yictheroy ..... .. 
A rna:;mws ...... . 
Guanalmra ..... . 

l

lJahia .... ...... ·!.Vital 1/e 0/irnira 
Barroso ...•.... Trayann ........ . 
Marh e Barros. Parncuse ....... . 
Tarnandaré ..... 'll!agé .•..•..... ,. 
Cabral. ...... ... Reluumte ....... . 
Colornb~J. ......... l'l!rahiúf.l ....... . 
llel·val.. . . . .. . • . . •.....•........ 

/Ceará ......... .. 
Pará .......... . 
Rio Grnnde . •..• 
Santa Catharinrt 
Ala,qôas ...... .. . 
Piauhy .. ....... . 

\ :::::::::::::::: 

Araguaya .•.. ... 
lvahy ...... ..•.• 
11fearim ........ . 
Araguary ...... . 
Ypiranga .....•. 
Forte de Coim-

ÚI'I! •• ' •••.•••.• 
Pedro Affonso ... 
Grcenltalgh ...... 
Henrique,lfartins 
Lamego ........ . 
Braconnot ...... . 
Taqnary . ...... . 
Vida! de lYef!l'ei-
ros .•...•.•.... 

Fe1·nandes Yieim 
Felippe Camanio 
Henrique Dias ... 
Jagnm·ào . ...••. 
Tramandahy .. .. 
Moenm •..... .... 
Silveira ........ . 
Apa •....•.. .••• 
Corumbá ....... . 
Antonio Jorio •... 

A' HL.L 

Bahiana •• ..• 

Jlamamcá •. 
Tone/ero .... 

............ [ 
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I 1'.\POR E~C0m.I[AD~S. A \\POR I;JXJOi E \ÍO r m1. 
E~[ OI R \(!DOS. 

\ 
............... I Jf,tdeira........ . ....... . 
• • • .. .. • .. .. .. • . l'III'/Í.s .......... ........... . 

~ • • • • . • • . • • • • • . . • Jl"ei'Jl i'r~l.:. . . • . . • . . ..•.....••. 
~ ••••••••••.••••• LPOf!IJ11lil1rt, •.••• •••••••••••. 
~ ( .•••.•....•....• 1/onifár·io .••.••• •.....•.•... 
':i ....•...•.•••... l'ismfi({C de In-I 
~ luul.Jnrl ....... .•..•••.••.••• 

. • • • . . • . . . • • • . . . l'assiiii/J/1... . • . . . ........•.• 

OBSERV,\ÇÕES. 

rmms 
nos 

romLmos. 

1." Dos navios acim:1 os que são auxiliares, na conformidade 
da Tabella approvada pot· Aviso de 13 tle Maio ultimo, só terão 
Commandantl·s nos casos em que, sendo conveniente que en
trem em serviço act.ivo, deixem de ser auxiliares. 

2.• Os navios destinados a s1:rviços cspeci:ws ou commis;;õrs 
scientilieas poder~.o Lt:r Cmlllll:l!lllautes livrcnlPnle escolhidos, 
conforme sua partknlar aptitl:'to ou cornpett:ncia [JI'olissioual. 

Secrrtaria de Esta! i o dos Nego cios tia ~I arinha, 21í de Setembro 
d!' 1816.-Sabino Eloy l'essua. 

N. ti68. -GUERRA.- Eu 2:j DE slniUIIliiO OR 1 '17(i. 

Solvendo duvi1bs sobre o novo ai istarncn to. 

1\linisterio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro 
em 25 de Setembro de ib76. 

lllm. e Exm. Sr.- Em officio n." 3:JJ de 9 do cor
rente communica V. Ex. que, tendo o Juiz de Paz:, Pre
sidente da Junta Parochial de Canavieiras, consultado 
se devia incluir no alistamento todos os eidadãos aptos, 
ou sómentc os que se tornarem tacs depois do ultimo, 
respondera que só entram no novo alistamento: i. o 

todos os que tiverem completado Hl a nnos ; 2. o os d c 19 
a 2;), omittidos no alistamento anterior ; :L" os que se 
acharem no caso dos n. os 3 c r, do ~ 1. o do art. \).o do 
Regulamento de 27 dr Fevereiro 1le 187;i ; e hem assim 
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que o :1li~tamrnto do correnteannoé inteiramente novo 
e separado do anterior, não sendo revisão daquellc corno 
11arccia ao dito Jniz de Paz. 

Em resposta declaro a V. Ex. que fica approvada a 
sua decisão, visto arhar-8e de accôrdo com as disposições 
do Regulamento c i Lado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Duque de Caxias.- Sr. Pre
sidente da Provincia da Bahia. 

Declara !JUC o cscrivüo dn paz deve deixar o serviço da junta da 
classilicaçüo de escravos para exercer as funcçõcs de Secretario 
da junta do alistamento. 

l\linisl!•rio dos Ncguc.ios da Guerra. -Rio de Janeiro 
1'111 :m de Setembro de IH7(i. 

Illm. e Exm. Sr. -Em oflicio n. o 3U de H do cor-
. rente, communica V. Ex. que, tendo-lhe exposto a 
Junta de alistamento tia parochia de Santo Antonio, 
dessa capital, a impossibilidade em que se achava de 
proseguir em seHs trabalhos, por não ter encontrado 
quem se quizesse prestar a servir gratuitamente o cargo 
Lle secretario da mesma Junta, visto estar o escrivão de 
paz da parochia occupado nos trallalhos da Junta de 
classificação de escravos, c que, não convindo que estes 
sejam interrompidos no estado em que se acham, deter
minára V. Ex. que o serviço do alistamento fosse adiado 
para quando se concluissc o da classificação de escravos. 

De tudo inteirado, d(~daro a V. Ex. em resposta 
e para seu governo, que tendo-se explicado em diver
sos Avisos que os trabalhos de alistamento preferem a 
quaesquer outros, coJu excepção dos do jury, deve o es
crivão de paz deixar o servi<;o em que se ach<tna junta 
de classiflca•;ão de escravos, para exercer as funcções 
de secretario da junta de alistamento, tanto mais que 
são marcados em Lei os prazos para os trabalhos d'esta, 
c assim se proce(lerá em casos identicos. 

Deus Guarde a V. Ex .-Duque de Ca:rias. -Sr. Pre
sidente da provincia de PernamL:u:·o. 
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N. ti70.-JUST1ÇA.- E~I 2ü DE SETEMI\1\0 IIE t8iG. 

Bstão isentos do serviço do Jury os Commandmtes de companhias 
avul~as de primeira linha. 

2. a Secção. -l\Iinislerio L1os Ncgoeios I la Jus liça.
Rio de Janeiro em 21i de Setr,mbro de H\7/i. 

lllm. e Exm. Sr.-O Gov~rn11 Imperial approva o 
aclo, pelo qual V. Ex. decidiu, !'C!~Illlilo consta da clipia 
junta ao oliicio n." 6 de :t2 do corrcntr~, que a isen1;ão 
do serviço do Jury, estabelecida nos arts. 23 do Cudigo 
do Processo Criminal c 224 do Hegulamento n." 120 d1~ 
31 de Janeiro de :l8'i2 em favor dos Commandantes dos 
corpos de primeira linha, comprchendc os de compa
nhias avulsas, attcnta a natureza das re~peetivas Iunc~
ções. 

Deus Guarde a V. Ex. - Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuqtwrque.- Sr. Presidente da Província das Alagôas. 

N. 571.- JUSTIÇA. -EM 26 DE SETE~IllRO DE l87(). 

Sello das provisões para as p;trtes on sl'\lS procura1lores resi
direm em audicncia, e1pagamcnto dos direitos drvidos :i Fa· 
zenda Geral ou Provincial nos,autos sujeitos á decisão da Re
lação. 

2.• Secção.-l\linisterio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro em 26 de Setembro de :1.876. 

Illm. c Exm. Sr.- Em solução ás duvidas suseitallas 
pelo Procurador da Coróa da Rel:1ção de Ouro Prdo, e 
constantes da cópia junta ao officio de V. Ex. (}e :laJe 
Março ultimo, sob n. o tJ7, declaro: 

Que, na conformidade do Aviso do Ministerio da l"a
zenda de :1.9 do corrente, as provi:oõe~ par:t as partes 
ou seus procuradores residirem em audien1·ia estão su
jeitas sómcntc ao sello do <~rl. 13 ~ 1." llo Regulamento 
annexo a.o Decreto n. o Mi05 de 9 de Abril de 1870; 



Que, nos trrmos dos arts. 111i c 128 do Decreto 
n." 5618de2de.M~io de 187~, inrumbc :~o Juiz relator, 
quando os :lutos I!Je forem ronrluso,;, ordenar o paga
mento dos direitos devidos á Fazenda Geral ou Provín
cia I, i ocorrendo o mesmo Juiz em rcsponsa IJiliuadc pela 
falta de cumprimento dessa obrigação. 

Drus Guarue a V. Ex. - Diogo Velho Cavalcanti de 
Allmquerque.-Sr. Presiclentn ela Província de 1\linas 
Geraes. 

N. :i72.- F,\ZF:NDA.- EM 2(i DE SETEMBH0 DE 1876. 

Dá provimento a nrn recurso sol1rc multa de direitos dobrados 
em um despacho de tamancos, que comprehendia MO pares de 
calçado ata mancado, e r! cela ra rJUC em casos tacs deve-se observar 
o processo de :~ssemclhaç:'io . 

.Ministeriodos Nf'gorios da Fazenda.-Hio de Janeiro 
em 26 de Setembro de 1871i. 

Tentlo sitlo pn~sente ao Tribunal elo Thesouro Nacional 
o recurso interposto por 1\lctleiros & Nunes da decisão 
dessa Inspectoria de 20 de Dezem!JI"CJ do anno passado, 
que os multou no dobro dos direitos de MO jJares de 
calçado atamancado, separados de um despacho de 
tamancos que fizeram pela nota n." 32(i2 de lJ do dito 
mez, o mesmo Tribunal; 

Considerando que a pr~na de direitos em dobro estahc
lecida para as ditrcrenças de qualidade não deve ser 
applicada aos casos em que a mercadoria soure que 
versar a questão não estiver espccificad.1 na tarifa, ou 
com prehend ida em algumas de suas classificações gene
ricas, c por não ser das que ~c podem despachar ad ralor.ern, 
tlca sujei ta ao processo da assemeiJJação; . 

Considerando que os recorrentes, pondo em despacho 
a mercadoria de que se trata, não lhe podiam dar outra 
qualifiração que não fossr, a de tamancos, a cuja espeeie 
pertence, e que, portanto, não {~ fóra de duvida que 
houvesse intenção de fraude nas declarações de sua 
nota; 

Resolveu dar provimento ao recurso, para o iim de 
serem alliviados da multa que pagaram, recomrncndand0 
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que em casos idtmlicos seja o prore~:;u da ;1s:eml'lllação 
prf'feritlo ao dcspaeho ad vrllorern. 

O c{ur communieo a V. S. par:1 sf'u conhrcimento e 
<levic os efTcitos. 

Deus Guarde a V. S.-Barúo dr Colr!JÍJiC.-Sr. Conse
lheiro lnspector da Alfandegado lliu de Janeiro. 

N. m:L- FAZENDA.- E~1 2ü o E sKrEMnno o E t87G. 

ll:i provimento a um rer.urso, mand:mdo que a mcrradoria a que 
ellc se refere, eomprcilenditla na classificação gr.nerica de 
petroleo sem côr ou puril1eaç:lo, seja rlcspacharla com a taxa de 
80 réis do art. ~i6 da Tarifa em vigor. 

Jlinisterio dos Ncgocios 11:l Faz1~nda .-Rio de Janeiro 
em 2() 1le Setembro Llr IH7H. 

Tendo si1lo pr1~scnle ao Trihnnal do Tht•souro Na1;ional 
o recurso interposto por Fred1-rico Christiano Pereira 
lia decisão dessa lnspectoria de !f de Agosto proümo 
passado, que classifiwu como • naphta redilicado • 
wjcita á taxa de liOO n1 is por kilogramma, a mercadoria 
constJnte da amostra rpw devolvo, vinda d1~ New-York 
110 brigue americano lirtil f:nl11mhia, e submettida a 
despacho pela nota n.o i001i\) de 27 de Julho ultimo 
t:omo petrolco escuro, suj!'ito á taxa de t)() rt'~is por 
kilogramma, o mesmo Trillllnal: 

Considerando qun, segundo o~ ~~xames feitos por 
profissionnes, a mercadoria dt~ IJIH: se trata não é naphta, 
mas gazolina ou cssenria cxtr;1hida do pctroleo, unica
mente empregada na illum iuaç:Jo; 

Considerando qur, apezar de ser merl::uloria omissa 
na Tarifa das Alfandegas, se acha comtudo compre
hcndilla n:~ classilicat;:lo gcnnica 1le pctrnleo sem cór ou 
purificado; 

Hesolvf'll dar provimento ao recurso c mnndar de,;pa
char a lllt'l'l:adoria com a· taxa de oitenta rt'·is por 
kilogramrna, marcada no nrt. 216 da mesma Tarifa. 

O que communico a V. S. flJra seu conhe1:imento r 
devidos effeitos. 

Deus Guarde a V. S.-BaràodeCotegipe.--Sr. Conse
lheiro lnspector da Alfandegado Rio ele Janeiro. 



N. m11.- FAZENIU.- E1127 nE sETEllmw n11 tH7H. 

Nega a um olllcialtlo tlcsc<trf(a a gratillcaç;lo que pede pelo exer
cício de Fiel do TJwsoureiro. visto tlrvrr a IIH'Sllla ser paga 
pelo empregado a qncllJ sul1slitue. 

:Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 27 de Setembro de 187{i. 

O B:~rão de Cotcgipe, Presülente interino do Trilmn~l 
do Thesouro Nacionill, communiea ao Sr. Inspcctor da 
Thesouraria de Fazenda da Província do Rio Grande do 
Norte que não póde ser deferido o requerimento, trans
mittido com o seu OJficio n. 0 !J2 de 7 rlc Agosto proximo 
1indo, em que o oillr:ial rlc Descarga da Alfanrlcga da 
mesma Província, Augusto Ramos Zany, pede o abono de 
uma gratificação pelo exercício, em que se acha, de Fiel 
do Thesoureiro ela dita Alfandcga; porquanto, nos termos 
da Ordem de 19 de Agosto de 1819, só tem clle direito 
aos vencimentos do seu lug-ar, ~em prejuízo da gratifi
cação que possa perceber, paga pelo empregado a quem 
está substituinrlo, tanto mais que não consta haver sitio 
pr·oposto e approvarlo para aquellc fim, sob responsa
bilidade do Thcsourciro e annuencia do fiador deste, 
verificando-se por isso a h ypothese de que trata a Ordem 
n." 361 de 3 de Setemhro de 18ü8. 

Barão de Cotegipe. 

N. 57~. - AGRICULTURA, CO.MMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM 28 DE SETEMilflO DE 1876. 

Providencia sobre a abertura de novo prazo para a/matricula 
nos municipios em que por causa de força maior, forem inu
tilizados os respectivos livros. 

N. 10.-2.• Secção.-Directori~ da Agricultura. 
-1\linisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas.- Hio de Janeiro em 28 de Setembro 
de 1876. 

Illm. e Exm. Sr.- Sobre a materia dosoillciosdeV. 
Ex. de29 de Marco c 21 de MJio.ultimos foi ouvida a 
Secçiio rlos Negocias da Justiça do Cousclho de Estado, c 
Sua Alteza a Princeza Impcrial Hcgente, em uomc do 
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l mperarlor, llou v e por hem decidir por Sua lmmedb ta 
llesolução de 20 de corrente, tomada de aecr'mio com o 
parecer da mesma Secção exarado em Consulta de 28 de 
Julho, junta por cópia: 

i. o- Que estando o Governo Imperial perfeitamente 
autorizado para regulamentar legislativamente a ma
tricula especial dos escravos instituída pelo art. 8. 0 da 
Lei n. • 20~0 de Setembro de i87L tem toda a competen
cia para providenciar sobre a reforma da matricula na
quelles municípios onde por causa de força maior fo
ram inutilizados os livros respectivos, e fixar o prazo 
dentro do qual possam ser os senhores admittidos a dar 
novamente seus escravos á matricula, uma vez que pro
vem havel-o já feito em tempo idoneo; 

2. o_ Que aos senhores que não apresentarem as rela
ções a que se refere o art. 12 do Regulamento n. • !i83;) de 
1 de Dezembro de i87i, como prova de haverem matri
culado opportunamente seus escravos, restam, além do 
recurso facultado pelo art. i9 do citado Regulamento, 
os meios que o direito allmitte para reforma dos ins
trumentos penlidos. 

Fica portanto aberto o prazo de seis mezrs para que 
os senhores possam promover a matricula especial de 
seus esera vos que já tenham sido roa triculados nos li
vros destruidos por occasião dos movimentos sediciosos 
de 187~, devendo ser contado o mesmo prazo do dia que 
fôr fixado em edital, c sendo aceitas como prova, já o· 
ex em piar que aos mesmos senhores deve ter sido entre
gue na conformidade do art. 12 acima citado, já sen
tença judicial oLtida por meio de acção onlinaria, e 
confirmada em segunda instancia, para reforma do ins
trumento perdido. 

Findo o mesmo prazo resta aos senhores o recurso fa
cultado pelo art. !9 do Regulamento n. o ~835 do V de 
Dezembro de l87L 

Communicando esta decisão á Thesouraria de Fazenda 
dessa província, V. Ex. lhe ordenará que expeça aos 
collectores das rendas geraes, encarregados da matri
cl!la especial nos munici pios que se achàm em tacs con
dições, os necessarios esclarecimentos para a regular 
execução do novo serviço que assim lhes é commetticlo, 
dando em tempo conta minuciosa do modo pelo qual 
fôr cumpriria a mesma decisão c expondo desde logo 
qualquer duvida que occorra. __ ......... . 

J?eus G~arde a ,v. Ex.- Tlwrn:a.z_Josê C~elho~'â~ .{lf,~;-1, ,, 
mctda .-Sr. Presidente da Provmcw da · ~a,\aliy}!J~" · "- ·.i, 

d'CA.I-V\;f\;/VV \_\ • 
1 

DECISÕES DE: JH7n. 70 · •. ' 
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N. tiíti.- AUIUCULTUL\A, CUl\IMEHCIO E OBHAS 
PUBLICAS. - A \'ISO DE 28 DE SETEMlll\0 DE 1876. 

Providencia sobre a rxccuç:lo rla matricula !lOS municipios em 
que, por causa de força maior, foram inutilisados os livros res
rcctivos. 

N. H. -2." Sccção.-Dircctoria ela Agricultura.-
1\linisterio dos Negocias da Agricultura, Commcrcio c 
Obras Publicas.- llio de Janeiro em 28 de Setembro de 
187ü. 

Illm. c Exm. Sr.- Em ailditamcnto ao meu Aviso 
desta data, n." 10, declaro a V. Ex., para acautelar 
duvidas que possam surgir na execução do scrl'iço da 
nova matricula Pspccial, que mandei :~hrir naquelles 
municípios onde foram destruidos os livr·os re~pectivos 
por occasião dos movimclltl:s st•Liicioso-; de f87'i,: 

1. 0 Que 'ão vúlitl:!~ as rnatricub1s já dfectuadas em 
Jn·azos r~ntl'riores med ian In a ~~xli ibi1;ão das relações que 
aos senhores de escravos lwviam sido entregues pelos 
encarregados da matricula , de conformiuade com o 
art. 13 do Regulamento n. o 11835 de f de Dezembro 
de i87l; 

2. o Que o noYo prazo de sris mrzrs, rle fJUe tnla o 
citado al'iso, devr ser annuncia 1o em cada município 
por meio de edital a que se dará. possível publicidade, 
declarando-se com antecedencia no mPsmo etlital em 
que dia comcr;~rá o prno a correr, c ern IJUC outro deve 
l'IICC'rrar-i;c; 

3." QueJ findo o prazo, não serão atlmittidas novas 
matriculas á visl"l de relações ou de qualfJurr outro meio 
de prova, salvo o estabelecido pl'lo art. i9 do Hcgula
mento n. o r1s:m; 

!1." Que no ultimo dia do mesmo prazo de seis mezes 
StJ procederá ao encerramento da matricula pelo modo 
c á hora prcscriptosno:Jrt. H) do llegulamenton."lí835 
de f rlc Dezcm bro de 187 t , tal como se procedeu a 
resprito drt matricula anterior; 

5." Que ú nora matricula não é applicavcl a rlispo
'ição do art. Hi tio llli'SillO regulamr•nto; 

ü. o Que pel:i nova matricula não são devidos os emo
lumentos taxados pelo art. !17 do mesmo regulamento, 
por já os haverem pagos os senhores, c não serem res
ponsaveis pela destruição dos livros; 

7. o Que as sentenças obtidas pelos senhores na acção 
ordinaria ue que trata u art. 1!) Llo regulamento cita-
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do, ou em qualquer outra que julgue contra a libcrdauc, 
não podem produzir f'!Teito antes de confirmauas em 
segunda instancia, ~nndo-\hrs int•·iramrntc applicavel 
a dispo,-iç:io elo :1rl. 7. o§':!. o da Ld n." 2010 ele 28 de 
Setembro uc 1871, segunllo ae:11Ja de ser (lecidiclo por 
Immecliata e Imperial Hesolução dr 20 do corrente, 
tomada sobre consulta da Secção elos Negocias da J usliça 
do Conselho ele Estado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz Jose' Coelho de Almeidll. 
-Sr. Presidente da Província da Parahyba. 

N. 577 .-AGRICULTURA, CO~IMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-El\l 28 DE SETEMBRO DE 18713. 

Sobre pagamento da I]Uantia de 28:~8'JNOOJ à companhia City 
I rn p roYc men ts. 

N. 108. 2." Sccção.--Direcloria das Obras Publicas. 
Ministcrio dos Negocias da Agricultura, Commcreio 
c Obras Publicas, Rio de Janeiro, em 28 de Sdernbro 
de i87G. 

Illrn. c Exm. Sr.- Suscitando-se duvidas por parte 
1la 1." Conta dor ia da Dirce loria Geral de Conta hil idade 
do Thesouro Nacional ao pagamento de 28:!180,)000, man
dado effectuar por Aviso n. o 1462 A llc :31 de Julho deste 
anno á Comp~mhia City lmproyemcnts, em ronsequen
cia de referir-se aquella quantia a dividas contrahidas 
nos exercícios de I8G1 a 18UU c portanto suppostas 
prescriptas em virtude do lapso ile mais de cimo annos 
cabe-me a honra de dcclarnr a V. Ex. que, muito em
bora haja decorrido aqul'!lc prazo, foi a prcscripção in
tetTompida pela apresentação do nqucrimento da 
referida companhia c pelas negociações á que foi mister 
recorrer este Ministerio para solução de tal pagamento, 
as quaes terminaram em 28 de Maio do eorrcnte anno 
com o laudo profcriuo pelo Conselheiro João Lins 
Vieira Cansanção de Sinimliú, aceito pelo (ioYcrno 
como arbitro na contesta(.'ão mantiua com a compa
nhia Rio de Janeiro City Improvemcnts. 

Deu." Guarde a V. Ex.-Thomaz .José Coelho rlc Al
meida.-A S. Ex. o Sr. Conselheiro Barão de Colcgipe, 
Ministro c Secrcl'lrio de Estado interino· elos Ncgocios 
da Fazenda. 



DECIS()ES 

N. ri78.-JUSTIÇA.-EM :-_m DE SETEMRRO DK f87ü. 

Ao Poder Judiciario não compete conhecer de uma'acção pro
posta contra a Fazenda Provincial por um individuo, que, tendo 
obtido da respectiva Assem!Jléa privilegio para a construcção 
de chalets e)kiosques, não celebrou o coutracto no prazo mar
cado, e reclàrnoii indemnização de prejuízos por haver o 
Presidente permittido a outro individio construir um pavilMo 
piHa botequim. 

2.• Sccção.-l\linisterio dos Negocias da Justiça.
llio de Janeiro em 29 de Setembro de 1870. 

Illm. c Exm. Sr.-A Sua Alteza a Princeza Imperial 
Regente, em Nome do Imperatlor, foram presentes os 
papeis relativos ao conflicto de jurisdicção suscitado 
pelo antecessor de V. Ex. com o Juiz dos Feitos da Fa
zenda na acção de indemnização de i20:000BOOO, pro
posta contra a Fazenda Província I por Joaquim Eugenio 
de Lima, a quem a Lei da respectiva Asscm!Jiéa n.o :i2 de 
:1.4 de Abril de i873 concedêra privilegio durante ~O 
annos para construir chalcts e kiosques no jardim pu
blico da capital. 

Consta dos referidos .f!apeis c da informação de H tlc 
.Maio de 1875, que o concessionario, apezar de não ter 
celebrado o contracto dentro do prazo de umanno, em 
que deviam estar concluídas as obras, á viSta dos arts. 
2. o e 3. o da dita lei, considerou-se prejudicado, porque 
a Presidencia permittin a outro indiviuuo, mediante 
contracto por 20 annos e com reserva do direito de 
desappropri~ção, construir naquelle lugar um pavilhão 
para boteqmm. 

E a mesma Aug-usta Senhora, Conformando-se por 
Immediata Resolução de 20 do corrente com o parecer da 
Secção de Justiça rio Conselho de Estado em Consulta de 
23 do mez lindo, Houve por bem Decidir que procede o 
conflicto, attenta a natureza administrativa do assumpto 
e incompetencia do Poder Judieiario, dos termos da 
Resolução Imperial de 2:1. de Fevt:reiro de 187ft.. 

O que communico a V. Ex. para os devidos effei tos. 
Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de 

Albuquerque.- Sr. Presidente da Província de S. 
Paulo. 



DO GOVERNO. 

N. ti79.- JUSTIÇA.-EM 20 DE SETEMDRO DE 1.87(). 

A disposição do (art. lô:l ~ 4. o do Codigo do Processo Criminal é 
applicavcl súmentc aos cntpregados publicos pronunciados em 
crimes de responsabilidade. 

2. • Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.
lUo de Janeiro em 20 de Setembro de 1.876. 

lllm. c Exm. Sr.- Levei :i presença de Sua Alteza a 
Princeza Imperial 1\cgente, em Nome do Impcr<Hlor, o 
A viso de V. Ex. llc 29 do mez findo com os pn peis reta
ti vos á duvida, que suscitou-se no Thesouro Na~·ional, 
de poder ser paga no empregado publico, absolvido de 
crime commum, a parte do ordenado, que deixou dn 
receber por clfeito da pronuncia, nos term0s do art. imi, 
§ 4. o do Codigo do Processo Criminal. 

E a mesma Augusta Senhora, Conformando-se, por 
lmmediata Resoluçã6 de 20 do cotTPnte, corno parecer 
da Secção de Justiça do Conselho de Estatlo em Consulta 
de ücle Abril de ultimo, Houve por bem decidir que o 
citado art. lüti, ~ 4. o do Cotl i~o ti o Processo C r i mina l é 
uma excepção á regra geral estatuída no art. 103 da Lei 
de 4 de Outubro de i83i, c, portanto, applicavel sómen
te aos empregados publico~ pronunciados em crimes de 
responsabilidalle, como entendeu a Oruem do Thesouro 
de 27 de Julho de 1835. 

Devolvo o Aviso do Ministeriu Lia Guerra, que motivou 
a que \la duvida. 

Deus Gua rLic a V E :c- Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuqnertue.-A S. Ex. o Sr. Ministro c Secretario 
de Estado dos Negocios da Fazenda. 

N. tl80.- .JUSTIÇA.- EM 29 DE SETEMBHO DE i87{). 

Ao poder judiciario não compele conl!eccr de uma aeção proposta 
contra a fazenda provincial para pagamento de certa quantia, 
reclamada por um individuo, a quem a presidencia o negara 
rcscinllindo n contraelo com cllo feito para cstahclecer !:ollc
giu tlo instru1:~áo. 

2.' Secção.-1\linisterio dos neg·ul'ios da jnsliça.- Rio 
d1: .l:tnciro em 28 de SPtemhro de 18/G. 

lllm. r Euu. Sr.- Foi ouvi1Lt a St'C•_:ão de justiça do 
onsclho de eslatlo sobre o confiicto tlc juristlicção, sus-



citado pelo antecessor lll' V. Ex. com a rcl::tção do dis
tricto na enusa proposta rontra a fazenda provincial 
pelo ronego Antonio Felici;mo de Souza, a fim de obter 
o pagamento de ri:üGtJ 7)Gti(i r~., que lhe ncp:ara a presi
dencia rcs1·inllinllo o contra1·to com !'lle feito, em vir
tude 1la lei provinci:d 11." '~'21 llP 2ti de Dt•zcmbro de 
itiü3, para cstalwlc:~er um eolll'gio de instl"llcção, me-
diante a subvf"!nç:io annual de !t:OOO;~OOO. · 

E Sua Alteza a Pr·incez·t Imperial llegente, em nome 
llO Imperador, conformarlllo-se, por imnu~diata resolu
ção de 20 do corrente, rorn o parer1•r da mesma secção, 
em consulta do ;j deste mez, huuvr~ por bent decidir que 
procede o conllicto, attenta a natureza administrativa do 
assumpto e incompctencia do poder judiciario, nr:rs ter
mos da resolução imperial tl1~ 21 de de Fevereiro de 
J87lj,_ 

O que eommunico a V. Ex., em l'l~sposta ao ofli<:io 
ll. 0 :JOl de Ui de Julho ultimo,~~ pac;~ os 1kvi1los ell'ritos. 

Deus gu~rrlP a V. Ex.- ])io!JO Ye/!w Cavalcanti de 
Aflmqurrqn('.- Sr. presi,Ji~nte da Provinda do Par{t. 

N. 581.-L\IPEB.IO.-E\! ~fi DE SETE,!RllO DE lRiH. 

t.• Dircctoria.-l\linisterio dos Nrgocios do Imperio. 
-Rio de Janeiro em 2!1 tlt~ Setembro de f87G. 

lllm. e Exm. Sr.- Com o ollicio de V. Ex. de 26 do 
corrente foi presente a Sua Allcz:t a Prilll:eza Imperial 
Regente a consulta qut• diri~in a V. E'<. o Juiz de Paz 
da freguezia de Cordeiros quanto aos seguintes pontos: 

L• Si durante o recehim!'nto das cedulas apresentar
se o votante sem o respectivo titulo de qualilieação, e 
não havendo duvida sobre sua identidade, púde a .\lesa 
admittil-o a votar ; 

2.0 Si, no caso de haver duvida sobre a identidade, 
póde a mesa admittil-o a vot;:tr sem ter presente o res
pectivo titulo. 
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E a me~ma &:reni~.sima Senhor:~ Ha por hem Mandar 
declarar qnc, devendo .'cr fnilas a;; chamaria~ dos votan-· 
tes na fórma do art. l07 ~ 1. 0 das lnstrucçõcs n.o 60(}7 
de 1.2 de Janeiro utimo, ·a apresentação do titulo de 
qualilicaçiio só se torna ncce;;:saria quando na assmnhléa 
parochiallcvantar-sc contestação sobre a itlenliiladc tio 
votante, e que, si não fór po.'·'ivel a cstr, levantando-se 
aquella contestação, exhibir na occasião o dito titnlo, 
cumpre que a mnsa prot·eda nos lcrlllos rb 2." pal'lc do 
~6.• do referido artigo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jost; Bento dn Cunlw c Fi
gueiredo.-Sr. Presidente íla Província do Hio ík .Ta~ 
ueiro. 

N. ~82.-IMPEIHO.-EM 30 DE SETE:IlnHo m: I R7ti, 

Rrsolve sobre a · presitlrncí:t in ferina tlos rollrgios rlri lnrars 

L" Directoria.- Ministcrio dos Negocios do ImpPrio. 
-Rio de Janeiro em :30 tlc Setembro (\C 1t)7ti. 

Circular.-Illm. c E-.;m. Sr.-Tendo-se suscitado 
duvida sobre a pessoa a quem r,ompelc a prcsídencia 
interina dos colleg-ios cleitoraes, pois que a este respeito 
nada expressamente dPtermin;~ o Decreto 11.

0 2ti75 tle 
20 de Outubro de i8ni; 1\landa Sua Alll'za ~~ Princeza 
Imperial Regente, em Nome tlo Imperador, deelarar a 
V. Ex., para os Iins ronvcnicntes, q1w continuando em 
vigor o art. 66 da Lei n. 0 389 tlc 17 de Agosto tle 184Ji, 
compete a dita presidencia ao Juiz tlc Paz mais ,·otado 
do districto da matriz da freguezia onde se reunir o 
collegio, visto rpw a esta autoi'idatle attribuc a refe
rida Lei a funcção de qnc ;.c trat:1 quando para elb 
designou o Presidente da assembléa parochial. 

Deus Guarde a V. Ex.- José Bento da Cunha e Fi-
gueiredo.-· Sr. Presidente (]a Província de .... 
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N. 583- l!UPERIO.- E~t :~0 DE SETEMBRO DE flolj(j. 

Declara fJUC a aceitação e cxercicio do cargo de Promotor Pu
blico implica a perda do de Vereador. 

L" Dirccloria.- Ministerio dos Negocias do Impe
rio.- Rio de Janeiro em 30 de Setembro de 18ili. 

Illm. c Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex. de 
!7 do corrente mez, declaro que mereceu approvação a 
rnsposta aflirrnativa que V. Ex. deu :'t consulta feita 
pelo cidadão Josó Joaquim de Campos :-si pelo facto de 
haver aceitado o exercício do cargo de Promotor Publico 
da comarca do Turvo, pcrdêra o de Vereador da Camara 
Municipal de Pont~t Nova. 

Deus Guarde a V. Ex.- José Bento d1t Cunha r- Jliguei
redo.- Sr. Presidente da Província de Minas Geracs. 

N. 58~.-AGRICULTURA, COl\IMERCIO E OBHAS 
PUBLICAS.- EM 30 DE SETEMBRO DE 1876. 

Manda desapropriar judicialmente uma nesga de terra perten
cente à ch1Wara denominada- da Cruz. 

N. 109 .1\ .- 2. • Secção.- Directoria das Obras Pu
blicas.- Ministerio dos Negocias da Agricullura, Com
mercio e Obras Publicas.- Hio de Jàneiro em 30 de 
Setembro de 1876. 

111m. c Exm. Sr.- Sendo indispcnsavel as obras do 
assentamento dos tubos de ferro, que devem trazer a L é 
á caixa da Boa-Vista, na Tijuca, as aguas das vertentes 
do rio ja Gavêa, tomadas nas terras ultimamente com
pradas a Alexandre Moke, uma nesga de terra, cons
tante da planta junta, pertencente á chacara denomi
nada- da Cruz - propriedalle de Btrnabé Francisco 
Vaz rlc Carvalhaes, e não se tendo podido chegar a 
accórdo com o respectivo proprietario sobre o valor 
oJa ind1~mnização rorrc~pondente, orçada pelo Inspector 
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Geral <las Obras Publicaf' rqnitati\'amcntr rm <lousa tres 
contos de réis, rogo a \'.E' se digne de ex: pedir as 
ordens precisas não só 11ara levantar-se sob caução, na 
fórma da lei, o embargo feito ás refrrid~s obra~, como 
tambem para proceder-se ú rle~apropri~ção judicial do 
dito pedaço de terreno, na conformitlade do Decreto 
n. • i66~ de 27 de Outubro <I e 1s;-;;;; estando o men
cionado lnspector !las Obras Publicas hahilila!lo a pres
tar ao Procur·ador dos Feitos tle Fnrnda w; esclareci
mentos e cooperação que foremnccessarias para esse fim-

Deus Guarde a V. E"<..-Thonwz .lo:;é Cnrlho de Jl
meida.-A' S. Ex:. o Sr. Consrlht•iro, Btr;ro dn Cntt·~~ipn. 
Ministro e Serretario de Esl:ttlo interino <111~ Nt'.'.!ocios 
da Fazenda. 

N. t;g;;. - AGlHCULTUllA, COmHmClO E OBI{AS 
PUBLICAS.-E~1 ao oE sErr.~ml\o nr. 1H7fi. 

E' applicavel ás causas de rrne trata o art. Hl rio Ilr,g-. n. o '•83:; tlf1 
1 de Dezembro de t8íl il regra rio art. 7. o § 2." d:t Lei n. o 20'10 
dc28dcSetcmbrodc t8i!.. 

N. 32.-2.a ~"cç:io.- Directoria de AgTicultnr:~.
Ministerio dos Negocias da A~ricultnra, Commrn~io e 
Obras Publicas, Rio de Janeiro 30 d1~ Setnmhro de l87fi. 

Illm. e Ex:m. Sr.-Por Avi"so de r~ tlc Ag-osto 1le i87~i 
foi transmiti ido a este 1\linisterio pAio dos NPgorios d:-t 
Fazenda o ollicion.o 50() de 7 de Julho do mesmo anno, 
pelo qual consultou o Collector das ren1las g·eraes do 
município de Rezcmle, cle,;sa Provinci:~, se lhe cumpria 
inscrevei· na. matricula especial dos escravos org:misada 
pelo Regulamento n. o 4s;m !le L o ile Dezemhro df~ 1871 
os pertencentes; ao cidadão .José Pereira d:-t S!lV:J Porto, 
que não haviam sido dados á referid:-t matricula em 
tempo idoneo, entrando em duvida a(juelle funccio
nario se, á vista da disposição do :1rt. 7." ~ 2." d:-t Lri 
n. o 20~0 de 28 de Setembro de i871, o qual estabelece 
que nas causas em favor da liberdade haverá appellação 
etc-9fficio quanrlo as decisõrs lhe forem conlr:-trias, podia ... 
produzir effeito a sentença obtida pelo lllCflCUlfi:tdó • I 

1
. 

José Pereira da Silva Porto na aeção ordinaria q~~(Íft-\1~ ~,;\r 11.r 
t.entára na fórma 1lo art. t9 elo citado ReguJs.merito, 

DI!CISÕP:S DJI! 1876. 7! .\ 
I '.~ -~ 

. ' 
:~ ' . 



sem que Ja mesma St~ntença 'e lwuvt>.<se interposto 
appellaç:lo cx-o!Jicio ou Ytdunt:1ria. 

Ouvidos sobre a m:1tl~ria >l Consdheiro Procurador 
da Corôa, Soberania c Fazenda N:~cional e a Secção elos 
Negocios ela Justiça do Conselho de Estado, 11ouvc por 
hem Sua Altez:~ a Princez:~ Imperial Hegentc, em nome 
do Imperador, por Immediata Hcsolução ele 20 do cor
rente tomada de aecôrdo com o parecer da nwsma 
Secção, decidir que ás eaus:1s, ele que trata o art. 19 do 
Hcgulamento n." 48:35 de t de dezembro ele 1871, (' ap
piicavel a regra estabelecida pelo :1rt. 7." ~ 2.'' da Lei 
n. o 2ü!~o0 de 28 de Sctl•mhro dt' 11'171. 

O que communico a V. Ex. p:1ra rJue ordene ao rPfe
ri:lo Collcctor que, antes de lhe ser presente a certidão 
de haYer stdo conlinnada em segunda instancia .a Sl'll

tença que deu objecto á duYitla, n:lo inscreva na 111:1lri
cula os indivíduos dn qnust~ trata, os quaes r·tmtinuaiH 
a ser cons idPratl os I i br~rl os nos tr~rmo' do :1rl. 8 o~ 2. o, 

da r: i ta da Lei n." 20'10 de 2H de SetPmLro dr~ iS71. 
Deus Guanle a V. Ex.- 1'/WIII!I:J ]o$é Coelho de Al

meida. 

~. ;')81i. -A(iRICULTUHA, COi\IJ\JlmCIO E ODHAS 
PUBLICAS. -Eu :10m; SETEMnno DE 1876. 

Autoriza o Engenheiro llcrcul:wo Vclloso Ferrrira Prnna :í exa
minar e approvar os mo,[cins c e.'l"'eificatJ>cs relati\·as às 
lobras para o Qbastccimento t! 1:lfiUa a e>ta capital. 

N. 42 .-2." Secçfi'J.- Di t"I'C toria d:1s Obras PuiJiicas. 
-1\linisterio dos Ne~ocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, ll.io de Janr~iro em :w de Setembro 
de 1876. 

Fica Vm. :mtorizatlu a examinar e approvar os rno
drlos e especificações, !JUC forem snbmettidos pelo em
preiteiro Antonio Gabrielli para a fabricação não só 
das locomotivas, duas das quaes devem ter o peso ma
ximo estabelecido no con tracto, mas ta m bem dos 
wagões especiaes de carga, <Jue tt;rn de ser empregados 
no transporte dos tubos e mais material destinado ;'t 
construcção e custeio do tramway. 

Deus Guarde a Vm.-1'/toma:.: José Coelho de Almeida. 
Sr. Engenheiro Herculano Vellow Ferreira Penua. 
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N. :>87. - GUERRA. - E)l ;}() DE SETE)IBRO DE 187G. 

Dás instrucções para a aJ:recadaç.ão rla contribuiçào pecuniaria 
de que trata a Lei n.o 2556 de 2fl de Setembro de t874. 

Circular .-1\linisterio dos Negocios Ja Guerra .-Rio 
de Janeiro 30 de Setembro de 187ti. 

Illm. e Exm. Sr.-Hemetto a V. Ex. para seu con
hecimento e devidos etleitos, vinte exemplares das 
instrucções expedidas nesta data para. arrecadação da 
contribuição pecuniaria c das multas de que tratam 
o~·" L", n.o 7, do art. o Lo e art.ofi da Lei n." 2:)5() 
de 2() de Setembrorlc 187~ c art."' 611, 122, 123 r 12'~ 
do Reg-ulamento approvado pelo Decrf'lu n." ;;t;Ht dt) 

27 de Fevereiro dn 1875. 
Deus Guarde a Y. Ex. -Sr. l'rcsiden te tla Pro

• vinflia ti •....•. 

lnstr·ucç()es n que se rcf"ct·e a circular· lilllfH"ft. 

CAPI'ITLO I. 

D.\ COJiiTlllBUIÇ."i.O I'ECU:'IIAHL\. 

Art. i. o A contrihuição pccnniaria, de que tratam o 
~ l. ", n." 7, do art. 1." da Lei n." 2Jtiü de 2G de SetemiJro 
de 187'i ü art. (i!) do llegulamcnto approvatlo pelo Dec-reto 
u. o 5881 ele 27 de Fevereiro dn 187ti, será arrecadada na 
Côrte e Província do Rio de .Janniro pela Pagacloria das 
Tropas, e n;Js demais Províncias pelas respectiv:Is The
sourarias de Fazenda, para ter a appliear;ão determinada 
no~ 3. 0 do art. 6. 0 (la Lei e art. 129do Regulamento. 

Art. 2. o Si os contribuintes não puderem vir á Côrte 
ou ás capitaes das Províncias para pagarem a contri
buição, nem mandar proeuradores para esse fim, as 
Collectorias Geraes serão encarregadas da arrecadação. 

Art. 3. o O pagamento da contribuição pecuniaria não 
poderá ter lugar, sem que o interessado haja feito pe
rante a Junta competente a declaração exigida no§ 8. 0do 
art. 3. o da Lei e art. 70 do Regulamento, e se tenham 
preenchido as formalidades wns tan tes do art. L o e 
primeira parte do art. 2." das lnstrucções expedidas em 
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H de Fevereiro do correu te anno, para execução do 
art. 130 do Hcgulamento citado. 

Art. 4. o RPsolvido o p:~gamento, c communicada esta 
decisão ao PresidentP da respectiva Junta de parochia 
nos termos <la 2.' parte do art. 2. 0 das referidas Instruc
ções, o mrsmo Presidente dará ao intere:;sado, ou a 
quem legalmente o represente, uma guia cortada de 
talão, com a fJUal a parte entregará na Estaç.ãoarrecada
dora a quantia que fôr designada em Lei, rerellendo em 
troca um conheLimenlo, tamlwm cortado de talão, que 
scr;í aprcscnla!lo ao Pre~identc da Junta, a lim de ser 
averbado no talão da guia, e p0Ller a autoridade compe
tente expedir a !'Seusa, na !~onformirla!lc da ultima 
parte do mencionado art. 2. 0 das citadas Instrucçües. 

Art. u. Nu fim dn cada trimestre, as quantias arre
cadadas pela P;1gadoria das Tropas da Côrte c pelas Col
leetorias serão rcmett idas, com .u:u i a de entrr·ga,-por 
aquelld Brpartição ao TIH·souro N:tcional, e por estas ás 
Thesourarias de Fazenda nas Províncias. 

Taes guias serão acompanhadas de relações nominaes 
explica t.i vas. 

Art. G." A Pao;adori:J das Tropas e o Thrsouro Na
cional, pelo fjlli: respeita ús Collcctorias <la Província 
do Bio de .Li1wiro, e as Tile!;ourarias de Fazenda 
mandarão 2."' vias authcnlicadas das rclaçiJ<'s, ·de que 
trata o artigo antecetll'!llc, :\ St~crr·taria <le Esta<lo do~ 
N!~gocios da Guerra. 

Art. 7. o Os Prt•>idenl< s das Juntas parochiaes re
mei. terão, fitHlos os trabalhos das mestnas, na Côrte ao 
1\Iinistro da Guerra e nas Províncias 3s Thesourarias 
de Fazenda, cxceptuando-se por(:m a Província do Hio 
de Janeiro, que enviarCt ao ThPsouro Nacional, uma 
relação dos intlivilluos a quem se tenha expedido guia, 
para pagam1:nto da cnntri•llnição pl:'runiaria, com a nota 
das respectivas averL1:1ÇiiPs, a lim !leque com cll;ls sejam 
conferidas as das Coll!~clnri:ls. 

C \l'lTULO ll. 

Art. 8. o As mullas mcneionadas no art. n.o da Lei e 
ar.ts: !22, :i2~1 e 'l2'f do Hegulamento serão impostas a<l
llltlllstralivamcnl•1 pelo GoYerno, 11;) Côrtc, e pelas Prc-
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sidencias nas Províncias, clr.vcntlo a cobrança efiectuar-sc 
executivamente em virtwlc de ordem superior(~ 2.

0 

do 
art. ü." da Lei). 

Art. !J. o Sempre que qualquer do;; iwlivicluos men-
cionados no art. G. 0 da Lei incorrer em multa, c esta fór 
illlposta na conformidade do artigo antecedente, o Mi
nistro ela Guerra, na Córle, remetterà ao da Fazenda â 
rcspeetiva guia, para ter lugar a coiJt·ança nos Lermos 
da Lei e Regulamento. · 

Nas Províncias as Presideneias communirarão ás The-
sourarias a imposi1;ão das multas, para que procCLlam 
immediatamente á respeetiva cobrança. 

Art. lO. O Thesouro Nacional c as Thcsourarias de 
Fazenda rcmetterão trimestra lmcn te ao Ministerio <la 
Guerra relações das multas arn~cadad:1s, ou notas das 
penas f]UC, na fórma da ultima parte do~ 2.

0 

do art. 13.
0 

da Lei c art. :1.28 do H.ngulamcnto, su!Jstituircm as re-
feridas multas. 

Art. 11. Do mesmo motlo as Thcsourarias rcmctterão 
ao Ministcrio da Guerra notas das multas que forem 
impostas pelas Prcsitlenr:ias. 

CAPITULO Ill. 

D!SI'OSII]ÕES GERAES. 

Art. 12. O produclo da contribuição pccuniaria c 
das multas será recolhido ao Thcsouro Nacional, para o 
Ministro da Guerra em tr~mpo opportuno lhe dar a 
applicação dntnrminacla na Lei. 

Art. :13. A escripturação geral da contribuição pecu-
niaria e de toclas as multas arrecadadas d~:verá ser feita 
na Repartição Fiscal do l\linistcrio da Guerra, a qual será 
obrigada a organizar annualmrnte uma demonstração 
especial para ser apresentada ao Corpo Legisbtivo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Setembro de 1876. 
-Duque de Caxias. 
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N. :JSH.- GUEBHA.- EM 2 DE OUTllfll\0 fiE !8ili. 

Declara ql!!' é sustentada a irnposi1;ão de uma multa ao Juiz de 
Paz de Paquctá por não haver rlarlo providencia alg-uma para 
lJl!l; se reu1:isse a respectiva Junta de alistamento. 

l\Iinisterio dos Negoeios ria Guerra.- Hio de .Janeiro 
em 2 dt~ Outubro de i87ü. 

Accuso o recebimento do oflicio que V. S. mt' diri
giu em i2 de Setembro ultimo, pedindo rckvação tia 
multa de WOBOOO, que llie foi imposta em Aviso do9 do 
mesmo mez, pelo facto de nJo h a ver dado pro v ideneia 
alguma para que se eJiect1Ia~se a reunião da Junta de 
:llistamento dessa fre,r;uezia, c nm resposta tleci:lro a 
V. S. que a sua reclamação não pt\dn ser attentlitla, 
porquanto, tendo V. S. assumido a jiit'isdicção do cargo 
de .Juiz r:le Paz no dia ;) de Agosto proximo liwlo deve
ria ter convocado os membros da Junta p:1ra se reuni
rem quinze dias depois, como di,]Hie o art. 2;5 do He
,e:ulauwnto Lle 27 de Ferc•rciro dt• i87;5, ao passo que 
V. S., não só deixou de f:Jzer tal convocação, como 
nenhuma outra providencia tomou até :li do dito mez 
de Agosto, data em que trouxe o occorrido ao conhe
rimento do Governo. 

Por esta occasião declaro a V. S. que deve infor
mar se o i. o .Juiz de Paz tlessa freguczia convocou 
trinta dias antes daquellc em que tinha de reunir-se a 
Junta, por etlitaes allixados !la porta da matriz, os inte
ressados para o alistamento, marcando lugar, dia c hora 
Lia rtmnião, como express;1mr·ntc determina o art. 1.3 
do Begulaml'!llo acima ciL~tlo. 

DeusGuardea Y. S. -JJuquedeCaxias. --Sr. Juiz 
de Paz, Prt•sidente da Jnnta de a Iistamcnto da frcguezia 
de PaljUetá. 
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O melhoramento tlc rMormil n:tn aproveita para o ahono do meio 
soldo ás vi uvas !los Orticiacs do Exercito . 

.MinisteriodosNegocioslla Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 2 de Outubro üe i87G. 

O ll1 rã o de Cntcgi pc, PrPsiden te interino do Tr i lmna l 
do Tllt•sout·o Nacional, devolvendo incluso ao Sr. ln
spector da Thesourai'Ía de F,Jzerula da Pruvinria dt• l'rr
namlmco o titulo, qnn aco!llp:111hou o St~U otli•·io n." l'll 
de 2;; de Ago.;to ultimo, do mt~io snltln IJLW t!Olli!JCtl' a 
D. l\1:1ria Joaquina tla ConcPição. como viuva do Major 
reformado do Exercito Antonio rio Souz:1 Hol i m, det·l;] ra
lhe qne, comqu:1nto aqnelle Olllcial fosse reforma1!o no 
posto de 1\lajor, por ter mais tk :m annos tle scniço, esse 
fado não dá tlireito á sua viu v a a receber a nwtade do 
respectivo soltlo, pois, na fórma tia Lei de li tle No
vembro d<~ 1827, art. l." in fine, o melhoramento de re
fl)rma n:ío aprovt·ita para o meio soldo, razão pl'!a qual, 
quando teve dt~ fixar-se o de qne ~c lrat;) prucurou-st~ 
para dderminal-o o soltlo corresporulcntc á p:1tentc de 
capitão, que rn de 30,)000 por mez, no anno de !8:38, 
em que foi concedida a rl'fnida reforma; cumprindo 
que <lê :1s nt~t·essarias providencias a fim dt~ Sl'rcrn os 
cofi'f•s indt~lllllisHlos tlo qtli' di~ mais n~cl'!wu a dita 
viuva, prnvt'liÍPUit' da tli!Tt'l't~llij:t t~ntre o meio soldo 
annual de 3008000, que indcvidamcntt: lhe foi arbilratlo 
pela Tllesouraria, e o de 180,)000 marcatlo pelo Tllc~ouro. 

!JanTo de CotegipG. 

llá proviJnent(J a 11111 recurso >'<>hrr e!a:;.;iliea~:1o d1' l!i''rr·;u!,Jria 
suhmcttida a tlesp;w!Jo na Alfan•lega "'' l'ernalllllll•·iJ. <'Oill<> 
tran~.~a tle alg-(HJ;ln_, c por Pila eunsitlt~rada ((grega·..; dr' a\g-ld:!u.n 

.Minisll'rin dos Nl'c>..ot:ios da F.'JZelida.-- l\i11 t],• .l:int;i1·o 
em:! de Oniul,ro di; Hl'71i. 

O Barão d<' Cole!.jipc, PrcsidPntt~ interino ilo Tribunal 
t!o Thesouro N:tt'Íonal, CO!Illllttni1;a ao Sr. Inspe<:tor 1la 



Thesouraria de Fazenda da l'roviucia ue 1\•rnamlmco 
que, tendo sillo presente ao mesmo Tribunal o recurso 
de revista transmittido com o ~eu oflicio n. • !)ü de 21 ue 
Setembro Jn iSí;i, interposto por Guimarães Biheiro & 
Comp." lladerisão pela qualaAtfanuega do Hecife man
Jou despachar como •gregas de :tlgodão» a mercadoria 
constante da primeira addição da nota n.• Hl~i2 do 
mez anterior, <! •1ue suhmctteram a ucspacho como 
•trança lle algodão•, o dito Tribunal: 

Considerando que mercadoria igual jú foi Jespachada 
como ctrancelim de al~llllào »,para pagar a tna ~le 800 
o kilogramma. marcada no art. ;i:iU da Tarifa t•m vigor; 

Considerando que as,;im tem dia sido classilicaua na 
Alfamlega do Hio Jn Janeiro, em virtude da dodsão de 
~de Setembro tlc 18í4-, qun firmou a sua qualificação; 

Considerando que a decisão reeonida é contraria :~o 
tlisposto no citado artigo, visto que a mercadoria em 
questão não esta sujeita á taxa, que foi exigida, de 21)ti00 
por kilogramrna, marcada no art. 568, a qual só é appli
cavel aos g-alões, greg-a~ c franjas de algodão, que ditl"c
rem das tranças c tran!'clins: 

llesolveu, dando Jli'OVÍIIH'IIltl ;10 rccnrso, mandar tles
paehal-a com a rL:ssiticaç;lo que lhe tlcram os rt'corren
tes, restituindo-se o que de llnis lltcs foi coltr;ulo. 

B11n1o de Cotegipe. 

N. G!Jl.-F.\ZE:';'!l\.-E\1::! J)E OVTUJ:n() !)E 187G. 

N1•ga provimento a u lll rec I! I'>" 1 i11 trrposto de cleeisáo da Alfandcga 
de Pcrllambuco, solirn imposi,;;hl da multa tlc tlircilos em dobnJ 
por tliffpn•n•:a 1le qua11lidadr . 

.Mini-;t,•rio tios Ne~·o,·ios da F;iZt'!Hla .-Hio <le Janeiro 
tHll 2 de OutuiH·o de 18/ti. 

O Barão <lc CiJ!t'p:ipe, Presidente interino do Tribunal 
tlo Tliesouru Niit:itJll;il, communica ao Sr. lnspector da 
Thesouraria dn Fazenda da Província de Pernambuco 
que o nlcsmo Triuuml r•~solvru n;Io dar provimento ao 
recurso Jc revista lr:~nsmittido com o seu oflicio n." 71 
de lfi de Agosto de 187ti, interposto pelos negociantes 
Otto Bohres, successorc;;, tia decisão pela qual a Alfan~ 
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tlega do Hecife mandou reunir diversos aercscimos de 
quantidade vcrilleaclos em merra<lorias que submetleram 
a despacho, pela nota n. 0 HH')2 dn 10 de Julho daquellc 
anuo, para a impo~ição da multa d1) dirr~itos rm dobro 
ele que trata o ar I. Hl do Ikrrl'lo n." -Ui !O de ~O de 
Abril de Hl70, visto que. como já roi deridido pela 
Ordem 11. o HI de 20 de Julho ui-limo não h:1 violação da 
Lei nesse modo de contar as dilf1TCII1:as de quantidade. 

Bardo de Cotcgipe. 

N. tiH2.-AGRICULTUl\A, CmiMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM :J DE Ot:TUBI\0 DE Hl7ti. 

Approva os estudos preliminares da parlr da estrada de ferro do 
Paraná, entre l\Jorrctes c Coritiha, para o fim tlr proc·edcr-sc 
ao estudo do plano tlefinitho. 

Sua Allf·za Imperiallleg-ente, em 1\'omc tlo Imperauor, 
lia por bem approvar os estudos preliminares da parte 
da Estrada ele ferro elo Paraná entre :Morretcs e Coritiba, 
eon~t:mles da pl:lllt~ r) pcrlillong-iturlinal, menos o or
çamcllln, apn·~entados [ll'l:1 Conlp:inhi;J dl' r'Olll'ormit1,1ilc 
com o ~ rLo da clausnla :1.• rJ;Js annexas ao DL•crdo 
ll. 0 ~i912 do L 0 Je Maio de IS7::J, p;ml u lim de procc
Jer-sc ao estudo do plano delinith·o da me,;ma pstraila. 

Palacio do Hio de .TanPiro ern 3 Llr~ OutlliJro dn 187G. 
- Thomaz José Col'lho de Almeida. 

N. ti\.!3.- FAZENDA.-E11 :~DE ouTunno m: 187li. 

Dá Jlro·;intcnlo a um recurso sobre classificar·:lo de mcrcadorb 
submcttida a. dcsp~clw na A lfandega do IU;l de Janeiro como 
«cassineta. de l;l c algocl<1o», c por ella considerada como «cassi
mira com me:,clu de algodiio., 

1\lini:-;terio dos Ncgocios da Fazenda.-· Uio de .1aneiro 
em 3 de Outubro de :1.876. 

Tendo sirlo presente ao Tribunal do Thesouro Nacio
nal o recurso interposto por I<'. Sclnnidt Scheitlin & 
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Ci!mp.' da decisão dessa Inspt~rt.nria de ~2 de .\gosto ul
timo, <Jlie m:mdou despachar como- casimira com Hl.<'S
cla de alp;odão- a mt•rcatlori:l, constanL<~ das amostras 
juntas, vinda tle SoutliampltHl t' Livcrpool nos vapores 
mgii'Z'.'S Gttarlirma e Tyclw JJrahc, e sulnnettida a des
pacho em 2 e 7 tln l\laio do CtJITt~ulc :~nno; o mesmo 
Trilltwa I: 

Consitleramlo qnn as casimiras sing-t'las, ainda quawlo 
tenham ;r!gnma mescla de algodão na trama ou na urdi
dur:~, não st~ confundem rom :ts ca:-sinetastle lã c :dgodão, 
que tümt.orla a trama tlt• Li t' to< h a urdidura de ,tlgotlãu 
ou vice-versa, lira ndo :!ssinl lwm cla,:silic:ttLls nu ar I. 
üHl tio Hegulamento tln 1\J tle St~!nmhro de !Hiill comu 
-tecido inixto- que tem tna t·spt·t·ial ua Tarifa das 
.\lfandeco;as: 

Hcsolveu tlar provinH~nto ao recurso, e man<Ltr despa
char a referida mercatluria como --cas:üneta de lã e al
god:io -,sujeita :'1 tax11 do art. tHU. 

O que communíco a V. S. ptra Sl'll eonhrt:imenlo c 
desiduo; t'!Il'i tos. 

Deus Guartlea V. S.-JJrmlo r/e f:otegipc.- Sr. Con
selheiro Inspector da AIL111dega do H.iu de Janf'iru. 

N. ;ml.- FAZE~IlA.- E11 'l oE ouTCnl\u nE IS7(i. 

Solve duvirlas a n''IH'ito da CirT.ular u." ltlP 15 11<' Fevereiro 11<~ 
1876, e declara tptc tlcv<' rortlinuar a st'r c.uhrada por conta rios 
cofres provinriacs a renda tio'> rlirritos c emolumentos das 
patentes dos Ollidacs <la Guarrla l\"adonal. 

Ministerio dos Negocios <la Fazemb.- lHo de Janeiro 
em -l tlt• Outubro de 187(1. 

O Jbrão dt~ Cotegipt\ Presi<lt·ntn intt:rino 1lo Tribunal 
do Thesouro Nacional, tli:clara ao Sr. Jnspector J:r Tht~
souraria de Fazenda da Província do Espírito Santo, em 
solução á consulta constante do sen ollicio n. o i22 en
dereçado á Directori:~ Geral rla Contabilidade em i <lc 
Setembro proximo findo. 

l. • Que não são applieaveis ao Sl'llll:stre :~ddi1:ional, c 
sim ao pPriotlo de doze mr~zcs de eatla exerci~io as pala
vras t<dc rJualqucr lelllJlO'> crnpregauas na Circular n. o f 



de 1:; Je Fevereiro ultimo; porquanto, como já foi re
rommr'tHlado pr~lo art.()." f1:1 Ordem gPr:il <le<listribuiçiío 
de credito, de 9 de Novembro de i8í:i, llâo dcvr~ ser es· 
cripturada no dito sr>nH•.strc a dt'SlH'za de depositas, em 
c.ujo caso está a que é r ela ti v a á I i lierl:lção de esc.:ra vos, 
por não ter exercit~io. 

2." Que eleve continuar a ser cobnda por cont:1 dos 
cofres provinciacs a rewJa pronnir•nte dos rlirf'ilu~ e 
emolumentos das patentes dos Olliciaes tb Gu:1rda Na
cional, pois, as Leis n. '" 2G!i0 c 2Gi0 tlc 22 ti e Setr~mbro 
e 20 de Outubro tlo anno proximo pas . .;arln, 11ão revoga
ram a tlisposição do art. '2 .• tia de )l. n 2:Jn;; rir~ lO tle 
Setembro de i87:l, mas t:oncederam um auxilio com
plementar para a dcspeza com a força policial tias l'ro
,·ineias, por ser insutncientr~ p:1ra esse lim :tqnl'lla renda. 

JJorão de Cotcyip8 .. 

N. ;;%.-IMPERIO.-E~t í oE ourunno or. 18íti. 

Sobre os descontos a que estrw snjrib1' os \"Pneimrntns dns cm
prcg-al\o,.; du lntrrn~to dn l111peri:tl Colle.é;io tle Pedro li. 

2." Dirrt:loria. -1\Iinist•·rit> <lo . .; Nc;;ocios do Im
pcrio.-Hio de Janeiro em r~ dr· Ontuliro de 18íli. 

Em solução do otneio de 18 do mez lln:lo, declaro :1 

Vm. que, st~gundo disposições em vigor, os ewprrgatlos 
publicas sotfrem desconto em st•us vencimentos, con
forme faltam por motivos justificados ou não, desde 
que deixam o exercirio de seus empregos até á data em 
que o reassumem, comprchentlendo-sc no perio~lo da 
ausencia os domingos c di::s santilicadus. 

Neste sentido dcvcrú Vm. pnticar com relação aos 
empregados desse Estabelecimento, fazendo as com
petentes notas nas folhas (jlW mens;dmente remctle ao 
Thesouro Nacional . 
. Deus ,Guard? a Vm.-José Bento dt~ C~nha c l•'i!Jaei~ 1 • \, 
tedo.-St·. Hettor do Internato do Impenal Collcg;nl ·;dc.:l.·· 
Pedro 11. ·' ·· ·1'' · 

,, 



N. ri!Jü. --lMPElUO.- E.\1 Í DE OUTUBRO DE 1876. 

Hcsolvc sobre a compdcnr;i~ do Juiz Munieipal de Barras, na 
Provincia do Piauhy, para presidir !t Junt~ munieipal. 

t.• Dircctol'ia.-1\linisteriorlns Negocios do Imperio. 
- Hio de Janeiro em .1 de Outubro de :1876. 

111m. e Exm. Sr.-Satisfazendo a solicitar-ão de V. Ex. 
constante de seu Avisu datado de 23 uo· rncz findo, 
cumpre-me ueclarar a V. E". que foi acertada a decisão 
da Prcsidencia da Província do Piauhy, quando consi
derou que ao .Juiz Municipal tle Barras, município 
reunido ao da B:ltallla, com o qual fúrma um só termo 
judiciario, competia a prcsiuencia da Junta municipal 
deste ultimo, uma vez qui', por ordem da mesma Presi
dencia, transferiu o dito Jrriz sua residen<:ia para este 
munir:ipio, visto estar esta dr·cisão de accôrrlo com a 
disposição rlo art. 'd ~ 1." das lnstrucções anncxas ao 
Dr•crcto n." GOD7 de l:! de Janeiro do corrente anno. 

Deus Guarde a V. Ex.-José Bento da Cunha e Fi
gueiredo.- A S. Ex. o Sr. Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque. 

N. :i~lí.- FAZE:'\OA.-E~I ;j DEUUl'UBHO DE 187fi. 

O iruposlo dr1 tr:msruiss5o r:'IIWI, mortis, de inrnovcis situados no 
lilnnidpio Neutro, tlcve ,;c~r p:1:;,J 11:1 l\cecllctlori~ do Hio de 

Janeiro. 

Ministerio rios Neg-ocios rla FncrHla .- llio rle JanQiro 
em 5 de Outubro de i87{i. 

Illm. c Ex:rn. Sr.- Tcwlo sido presente ao Tribunal 
tlo Thcsouro Nacional o recurso 1le O. Carolina Rosa 
de Carvalho, pedindo~ restituição da quantia de 1206000, 
que p::~gon em lO de Outubro rle i!-llti na Co!lectoria 
de Nictheroy a titulo de imposto rle transmissão, cor
respondente ao valor de 2:000m!)O, pelo qual lhe foi 
lançada c a sua irmã D. l\bria Luiza Quintanilha a ter
ça parte do pred i o n. o 19 da rua do Senhor dos Passos 
nesta Córte, que lhe coube por herança de seu irmão 
José do Rego Quintanilha, fallecido em 28 de Julho de 
1870, no inventario a que se proeerleu pelo Juizo de Or
Jlhãos rlaquella cidarle; o mesmo Tribunal: 

Considerando que o Collector de Nictheroy para assim 
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cffectuara cohr:1nça llo imposto de hens situados n:1 Côrle, 
c nrgat· a restituição rcqnerida, baseou-se no nrt. '::!8 
n. o 1, do Regulamento de :H de ~brr;n de 1874 e Circu
lar de 2:i de Fevereiro de 18():.!, que determinam que, 
quando a tnnsmissão ria propried:ule se fiz1T judicial
mente, poderá o imposto do tra usm issão ser pago onde 
lavrar-se o acto; 

Considerando que este fumlamcnto não é proectlcnte, 
pois que a Jisposição por elle cita1h tem applicação aos 
actos inter vivos, devendo o impo~to dclS tr:ms11Ji~sões 
causa mortis de immoveis sitn~Hlos no Munil'ipio neutro 
ser pago na Uccrhctloria <lo !tio de Janeiro, como é ex
presso no mesmo art. 28,11. 0 3, 110 citado Regulamento; 

Consiuerando que este prece i to já se achava consagrado 
nos arts. 42 c 1.3 dos Hegnbmcntos de 15 de Dezembro 
de 1.860 c t7 de Abril de 186\:l, c fJUC, ainda quando 
o sobredito imposto pudesse ser cobrauo naquclla Col
lcctoria, não o devia ser na l'.tzão úe ü 0

/ 0 , como foi, e 
sim na de 5 °/0 , segundo a tabella annexa ao dito Regu
lamento de 187_/j,, que assim o manda pagar, quando os 
herdeiros não forem necessarios, como no presente caso, 
em que as duas her,lriras da terça parte da casa da rua 
do Senhor dos Passos são collateraes, na liUalidauc de 
irmã" do fallecido. 

Consilleranclo que o imposto anteriormente f'atisfcito 
na Colleetoria de Nil'lhcroy pelo marido da recorrente, 
Antonio Francisco dt~ Carv:llho, na import;mcia de 
120!)000, o foi lambem postcriornwnte na nccebcdoria 
pela mesma recorrente por ter falll•!·ido seu mari1lo, e 
que esta não só pagou o impo.-;to devido da li." parte que 
tinha no predio, como lambem Lia outr:t G." 1w·te llUC 
era ::le sua irmã, D. Maria Luiza Quintanilha: 

Resolveu deferir o recurso c mandar restituir á recor
rente a quantia de 1206000, indevidamente cobrado na 
Collcctoria de Nicthcroy, sf'm dedur,ção da porrenta
gem tirada <lr.s;;a arrcr,adaçãn, como determina :t Ortll'nt 
de 22 tlc Julho de 18:W, v isto não ter sido por culpa da 
recorrente ou de seu mnrido lJUI' :~mesma arrct·arlaç;lo 
foi etiectuada naquella Estação fiscal, c não na Ci'1rll', 
como devia ser, c depois nconteccu. 

O que communico a V. E\:. para seu conltecimcnlo c 
devidos c!Icitos. 

Deus Guanle a V. Ex.-B<tnlo deCotegipe.- A S. Ex. 
o Sr. Conselheiro Diredor Gr~ral das Henda-; PublicJs. 



N. !"j98. -AGRICULTUHA, C(HIJJEfiCIO EOIJRAS 
PUBLICAS.- E.\1 !i IJE OUTUBIIO DE 187ti. 

Circular ás Presillcncias tle Província. 

N. 9.- Circular.- 2: St:cção.- Dirrctoria de Agri
cultura.- Ministerio tios Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas.- Rio de Janeiro, 5 de 
Outubro de :1.87ti. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo a cxpcrienc:ia dcmomtrado 
a necessidade de reformar Clll :llguJJS pontos o BPi!"llla
mento appro,·ado pelo Drndo n. o tlt:m, de 13 de 
Novcml1ro de 1872, resolVI'n est1~ l\linistt~rio suhm!'ltcr 
á dcli!Jeração de Sua Altcz:1 lnlJICrial Regente as alte
rações que a mesnu1 Augusta s,:nhora, em Nome do 
Imperador, Houve por bem Approvar e baixaram em 
data rlc 20 do mcz lindo com o Decreto n. • li3H de 
que remctto um exemplar a V. Ex. 

Inteirado V. Ex. elo pensamento do Governo Imperial, 
tantas vezes expresso, em relação :í execução rb Lei 
n. o 20!i0 de 28 tlc Setembro de :1.871 c de seus regula
mt>ntos, cabe-me sómente chamar sua allcnt;ão para :1s 
allrraçõcs agora decretari:ls. 

Colcjantl o-as com as dispo- it;ilec; l'orresponclen tcs do ci
tadoRegulamcnto de :1.87:2, v.erá V. Ex.. os fundamentos 
de cada uma dellas, suas razões de ordem c urgente 
neces~idade. Só a pratica poderia vir demonstrando 
quacs alterações deviam ser foi tas, quacs d iflieu ldad es 
cumpria obviar, no dcsciiiJieHho de serviço tão complexo, 
espcdal e sem antrcedentt·s HO paiz, como o de que se 
trata, a fim de que mais prompta e til'imente fosse rea
lizado o pensamento da Lei de 28 de Setembro. As al
terações indusas melhor:ml o rcferitlo serviço naquclla 
parte em que as disposi1;ões regulamentares l!lostram 
ser dcficien tes ou de d iflic i l c:-ceeucão. 

Entre c! las figura a que dá aos Presidcn tcs de Pro v in
cia a faculdade de designar o dia em que as Juntas 
classificadoras devem n~unir-se, convocando-as quando 
tenha de ser applicada alguma quota disponiYel do 
fundo de cmancip:~ç:lo. 

Sabe V. Ex. que a reunião simultanea tias Juntas em 
todos os município;, conforme determinou u art. 30 
do Regulamento de 1872, n:l.o ha sido realizada, por va
rios rnot i vos, alguns ex p li e a v t' is, ou I r os oppor tu na mente 
estranhados por este Ministerio; e não sendo esse IH· ia! 
ao bom desempenho do St'I'V iço tal <:imullant~id:ule Je 
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rruníão, resolveu o Go\·erno Imperial commetter ás Pre
sirlcncbs ele Província :1 altt·iJ,uir·ilo constante do art. 
:to do incluso Det:reto. Assim atitorízarlo V. Ex. eon
vocar{t desde j;i as Juntas que, nessa Província, não 
hajam cumprido o preceito regulamenltt·, limitando
se, em relação ás que já estiverem reunidas, a aguardar 
os respectivos traiJalllos, c a traw;mittir-lhes as allL'ra
çõcs do rcferirlo cl!~c:reto, a fim tle que, na fúrma do 
ar!. 2. o, seja sómenlc classili<'ado o nl!'ncrolle rsrravos 
que possam ser libertados. T.tnto a Pssas como ús Juntas 
qne h ou ver llc convocar, e aos Juizes de Orphãos, \'. Ex. 
dará immediato conhecimnnto da quota do fundo de 
emancipação distribuída ao respectivo município . 

. 'limplificallo o st'rviço da classilicação, nr~nhnm:t razão 
ha para qur~ esta r!Pixe de ser n·:diz:ula 11a 1k1'ida l'úrma 
I) em tumpo opporluno, n ronscguintcmentc cessam os 
motivos de tolerancia p:ua rotn as faltas r·m q11e as 
Juntas possam incorrer, convinrlo que Y. Ex., com
penetrado dos sen limcn tos do Governo Im pc~ ia I, faça 
sentir às mesmas .Tunl3S a nerc,si,Jade de cumprir ~c
veramente os deveres e::tabcleridos na Lei. 

Drus Guarde a V. Ex.- Thomaz· Jos,: Coelho ,ze Al
meida.- Sr. Presidente da l'rovincia de •... 

N. ri!)D.-AGHICULTUBA, COmli.:BCIO E OBIL\S 
l'lJULICAS.- Elt :; DE octctn:o nt: lHífi. 

JJ,•rlara qur• a Cmnpanlli:t City lmprO\'t'lllt'llts fit:.'l rclPvada dt~ 

c!Tectnar :l suà-(:nsla o rcbai\.:llllt'lllo do t·rwo lle esgoto da rua 
dtJ Visconde de It:útna. 

N. 12.- 2." Seccão.- Directoria das Obras Pnhlicas. 
-1\linistcrio dos Ncgocios da Agricultura, Commercio 
e Otl!·a~ Publicas.- Rio 1lc Janei:-o em ;; rle OntnlJro 
1!e 187ti. 

Em solução :'t reprr'srnt:l~ão que a rsle 1\tinistnio 
dirigiu a Companhia City lmprovements Prn :30 de 
Agosto do corrente anno, Llr)r:laro a V. S. Jl:lr:t sua 
intPlligr•n,:ia c a lim de fazer constar :'t rdcricb Com
panhia, que lica relevada de c!fectnar ú su:t cust:t o re
baixamento elo eano tle rsgoto da rua do Visconde ti•) 
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Itaúna, como solicitou; pr.;nb·l'nLln, port'~m, a deci~:io 
relativa ao prolongamento das galerias de e~goto das 
aguas pluviaes, que desp •j:tlll no canal do 1\l:ingne da 
cidado nova, nos termos do Aviso n. "2:3 d1; l:l de Julho 
que motivou a dita rrprcsent:1ção. 

Outrosirn, entcnrlt•rHlo.-SI' Y. S. com o Engenheiro do 
l\linistcrio do lmperio, Clli'.:JrTc~ado das obras do canal, 
e com a mesma Cornplllltia· organise c remetia o orça
mento tlas de~pez·1s a raz1~r-~e ro111 :1s obr:1s do referido 
rebaixamento. 

Deus Guanlc a Y. S.- 1'/iom.nz José Col'lho de Al
meida.- Sr. En!i"t'nlwiro Fisr:::l do Governo junto á 
Compmllia City' IUlprorcrrH'nls. 

N. !300.- JUSTIÇA.- E)! fi DE OUTURRO DE 18íG. 

A isenção de eusl:ls jnrliciarias nas cansas de liberdatlr sú aprn
Yl'i!a aos Psera vos. 

2." S1'cção.- l\lillisl,•l·i•J do:; Nr•.rrocios 11:! Justiça.
Hin dt~ .Jamiro l'lll {i de Outnbro de 187G. 

Illm. c Exm. Sr.- Em officio de 17 de 1\Iaio ultimo 
o Prcsidrntn da Bel:lção de S. Luiz submetteu ao ronhe
cimcnto drste 1\linisterio a tluYida alli ~uscitada, ;"t vista 
do art. 81 ~ :l.• do Il.egulamr:rrto anncxo ao Decreto 
n. • ;)f3ti ele 13 de Novembro de 1872, sohre a isrnção de 
custas judiciaria~ nas causas de liberrladc, quando o se
nhor do csrra v o fôr part1~ Yenccrlora. 

Declaro a V. E\., p:tra fazer constar ao mesmo Prc
sirlente, qne aqut;lla isrnç:io, Sl'l1tlo um favor ú liher
datle, só aproveita aos esrravos, confor1ne decidiu o 1\'li
nisterio ria Agricultura, Cornmerrio e Obras Public;tsem 
Avison." 211 de 8 de Junho dt~ 187ti. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diago Velho Cavalcanti de Al
únquerqne.- Sr. Presitll'nte tl:i Província do 1\br:lllltão. 



N. lilll.-.IFSTII,,:\.-E~lli !JE UUTUilHO llE l8íG. 

A di>llll>i<;:1o do art. tiL do 1\rgnlamrnto das Hclaçürs é applieavcl 
~ts appl'll:u:···cs l'iYri,, r. n:lo aosaggr:tvos. 

:!.' SPt't:ãn.- Mini,;lerio tios Ncg-ocios da Justiça.
Hio de J.tnl'iro l'lll (i d1~ OntulJro de 1671i. 

lllm. n Ex.m. St·.- .\ tli~pnsit;:io rlo art. fi.'j, tlo Begu
lalllento alllli'XO ao Dcrrdo u." ;j(\18 de 2 tle .Maio de 
187'! é applit~avel lamlit•m :'1,; appellações rirets, por ser 
o processo delLis o llli'SIIln cst.:Jhelccido para as :tppella
çõt•s rriminaes, rom a.; dillt•rcnças nH•ncionatlas no 
:~rt. 1'::!8. Não púdr, port'lll, t•stt•ndcr-se aos :~g-gravo,;, 
ex-vi do art. i~li do alludiJo Hn11;nlanwntn; o que <lc
cl:~rn a Y. E-.; .• p.1r:1 fazer conslar ao Prcsitlt~ntc da Hcla
t:ão dt' R. Salvador, l'lll soltu:~o :'1 sua consulta tlt) ':!2 do 
llli'Z lindo. 

Dnns nn:mlr a V. Ex.- Jli1qn Yl'lhof.awlcanti de Al
l'IUfiiiTIJIII'- Sr. Pnsid,•nlt• da l'rovinci:1 tla Bahia. 

N. ()()~ .- F.\Zi~NIL\.- E't 7 llE ornmno DE 1871). 

N:1o () nr~cssaria a aprnscntat:;lo 1!a propo~t;~ rln qu0. tmtam :ts 
Inslnwçücs de 7 tle Julho tlr, IR70. para sn effectuar a lramfe. 
rPnria 1!1) apolices tia tliYitl:t pu!Jiil'.'l aliPnatlas por mrio de 
i'SI'I'i p[ll!'i\ • 

.:\li11istcrio tios Nrgor~inç; 1la Fazentla .-1\io de Janeiro 
Plll 7 de Uutuhrn de l87(i. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Trilmnal 
<lo Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectorcs das 
Thesourarias de F:~zenda, de accórdo com a Ordem diri
gida nesta data á da Provinr-ia de Pernambuco, em 
solução ú duvitla cnnstantt: do seu onlcio n. • 12:! dP 2 de 
.Julho ultimo, que niio se deve exigir a aprrsentação da 
proposta, de q11e tratam as lnstrucções de 7 de Julh~.;:: 
de 1870, para .~c ctfeetuar a transferencia 1l~ tJ.\)ólices · ' 
da rliviila puhliea, quanllo estas tiverem sido àlieiücl::ls 
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por meio de cscriptur~, tle conformidade com o ~lis~ 
posto no art. (i~ ela Le·i de 15 de Novembro de f.827 c 
arts. L o c 2. o da de 22 ele Julho de 1850; pois, nesse 
caso é sufiicicnte a exhibição da dita eseriptura, lavrada 
nos termos da legislação em vigor. 

Ba1'âo de Cotegipf 

N. (j{);l,- FAZENft\ .- E'l !t fllê OUTUBI\IJ DE 187G. 

Nrg:t provinu'nlo a urn:re,;nrsn. interposto d11 d('(:is;to cl:t A!fan~ 
rlcga riu l\io llc J,LnCiJO, S')!Jrc d''·'l'acho Llr pciynoirs. 

Ministerio elos Ncgo1:ios da Fazt'nda.- Hiode Janeiro 
em 9 ele Outubro de l87!i. 

Tendo sido presente :10 Tribunal do Thcsouro o re
curso interposto por Abreu ó.- Carvalho tla decisão dessa 
Inspectoria de 8 de Julho ultimo, que confirmou o arbi
tramento da commissão nomrada em virltHlc do art. 
570, § :L o, do Hcp:ulamcnto das Alfandegas c 19 das 
Disposições preliminares'; c o mesmo Tribunal: 

Considerando que os 2~ peignoirs de nanzouk bor
dados, propostos a despacho pela nota n. o 8203 de Junho 
deste anno, devendo ser dcsp:u:h:Hios ad valorem por 
virtude do art. ;;s:-~ in fine, foram avaliados pelo Confe· 
rente a l,<MOOO cada um, par:t p.1garem :10 °/0 deste 
valor c os addicionaes; 

Considerando que o~ arhitros nomeados julgaram ser 
esse o val,Qr pelo qml devia ser despachada a merca
doria, attento o seu pret;o no mercado exportador com 
as dcsprzag at(~ o porto desta cidade; 

Considerando qLw Htt procNlso n:Jo houve violação de 
Lei ou fonnul3s espcciaes, incompclcncia ou excesso 
de poder, condit;õcs indi,;pemaveis para o recurso de 
revista das deeisõc,; arhitraes, na fórma do art. 761, 
~ 2. o, do supracitado Regulamento. 

Re,olveu denegar proYinu'nto ao mcnciunado rrcurso. 
O que communiro a V. S., p:tra sru conhecimento e 

devidos elTcitos. 
Deus Guarde a Y. S.-- liarâo :le Cotcgipe.-~r. Cc,;

scllH•iro lnspcctor d:t Alfandt·.~a dn Rin r!t• .T:lrlf'ir'l. 



N. tiOí.-- AGiliCULTUHA, COl\11\IEHClO E OimAS 
PUBLICAS.-E,t U IJE ouru:ul\o 1m t87tL 

Ao Jn:;prr:lor Cl'r:tl i][)S Ohr[)S Puhlícas. 

Oircdoria 1Llg Ohr:1~ Pnhlic:Js.-::1.' St'CÇ~o, !l <lc 
Outubro uc l8/ü.--Avisr1 11." ~i!i. 

Em n)spogta ao seu ollil'io n.o ti21 de 22 UI) Sd•.'mhro 
ultimo, !kclai·o a Vrn. qn1) licam approvados o plano dt) 
or.Q·anização do pcs,;oal, destinado aos serviços tlo'cslwlo 
c execução do projecto, tle abastecimento d'agua a esta 
Capital, c a~ !IOllH'açõe' con~t:mtes 1lo mesmo plano, 
ronformo solicitou no ril:11ln ollicio. 

l'lano ele organisa<::1o do St'rYi•.;o relativo á •!XCcuqão <lo projccto 
df\ a\JastPeimcnto tl':tgna á rsta dtl:ulc, auloriza<lo por Aviso 
do l\linisterio tia Agricnllur~, CnmlttPn:io e Obras Publica~. 
11, 0 48 tlc H ilc Sctt)llthro tio t:orrcnlr. 

Na direccão dos trabalhos rl)lativos á cxr)cuçâo tlo 
projecto tlc· abastcrimento d'agua a cst>l cidade, será 
n Inspcctor Geral, 1l'ora em diante, auxiliado por dons 
Eng!'nheiros, que, na qualidade de auxiliares immn· 
tliatos, serão colloca<los á testa dos mesmos trabalhos, 
assumindo aquelle as funcções de Engenheiro em ehcfn, 
além das quo lhe são inherentes como lnspectoe Geral. 
Dm desses Engcnheiros terá a seu cargo a dirccção 
immecliata das obras em execucão sob o titulo de ehefe 
dt~ construcção; o outro se conservar~ á testa do escrip· 
torio com o titulo ele c~hefe do escriptorio.-0 serviço 
da contrucçãoscsubtlividirá, nas quatro seguintrs scc· 
ções, qnc ficarão a cargo de outros tantos Engenheiros 
chefes rle secção. 

1." Secção.-Tr,1halhos tlc der i v ação dos rios·. 
2. a Di ta' -Caual isação geral) inclusive a con:>trucçâo c 

custeio do tramway, que tem de ser assentado 
para transporte 1los materiaes. 

:L a Dita .~Construc~·ão de reservatorios ele clistrihnição. 
}. a Dita.-Canalisação 1lo tlistrilmição. 

O" Engenl11:iros chefes <lc scrção serão auxili:ulog por 
outros com o titulo de Engenheiros :mxilia·-re,; e con• 
rlnt·tons, sendo t'stes de tln:1s rlasst•s.-0 serviço de 
eocriptorio I'Olll;'l'''hcndr•r:\ a s:lla de dt•sr:nhos c a cnnta
hilid:idl'.-:\ ~s:th •In J,.,,~nho s1~ '"Ilidivirlir:'J em dnas 
IUt'ill:l~'. CIJIIJ!'''"Iil'lltl••flllll ··;1rl:! lllfl'l. :!h\tn rln dll'f<' d1• 



tnrm.1, il1•snnhistas Llt' 1." I' 2.' ('\asse, n pralicantt'S de 
d1•scnlio.-A ronlabilid:Hle licar:'t a carg·o de um t'SITip
turuio rrue será auxiliado por outros empregados de 
~: . .;cripta, que forem nccl'ssario.~.-Os empregados rl:i~ 
di tlc•·entcs c a tcgorias, acima i 1111 irados, perceberão os 
Vt'ndmcntos constantes 1la talwlla junta. 

Tnbclla di' t•rncimrn/o.~. 

En.~·enhl"iros chd'es da rnns-
tmcç:io n do 1:scriptorio... liOO,SOOO mrnsaf's. 

Engrnlwi r os c hrf1•s de serç:JIJ. t~;;o,)OOO 
Di lo~ a u x i liarr•s . . . . . . . . . . . . 3:iO/,Hl00 

Po•rcrherão vr•ncinll'ntos 
Condnctores de t.• clas5c ... ~ da taiH'lla de 18H2, me
D'l d G) a l't ~ nos o transporte I}UC 1 os c .... ( 1 a·········· l'er:i abonado como para 

os demais Engenheiros. 
Desenhistas chefes dr turma... 2ti0/!000 mensaPs. 
Ditos de 1. .a classe........... 180/)IJOO 
Ditos de 2.• dita............ l20i)OOO 
Praticantes de desenho... . . 80:)000 
Escripturario incumbido <la 

contahilillarle.......... . . . . 2~i0ii000 
Auxiliares de cscripta perce-

berão uma gratificação men-
sal que não cxccllcr:'t a.... 1206000 

Aos Engenheiros 1lc dilfcrcntcs c:1tcgorias SI) ahonar:í, 
além do seu vencimento lixo, uma diaria para lrans
portfl, qua será fixada segundo as cin~umstancias, va
riando entre uous mil reis e cinco mil reis liiarios. 

Tortos os Engcnhriros c t)Inpregados constantes do 
quadro supra srráo nomeados pelo lnspcctor Geral com 
autorização rlc S. Ex. o Sr. Ministro d'Agricultura, 
Commcrrio c Obras Publicas.-Os Engenli1·iros c em
pregados que já se :1cliarcm no serviço da Inspectoria 
eontinuarão a perceber os vcnLimcntos que j:'1 ahi tem, 
quando estes excederem aos da tabclla acima, segundo a 
cn t ego ria para que forem Illlli1C:Hios, ou perceberão a 
titulo rlc gratilicaç:io a ditierença de vencimentos, 
qumtlo os que j:i prrrr,hcrn forem inferiores nos 
daqnrlln. 



N. ()o;}.- AGHICI!LTUIL\, CO\L\IEHCIO E OBHAS 
PUBLICAS, E~l!) DE OlJTUBI\0 DE 18í(i. 

Autoriza a compra de material para o prolongamrnlo da estrada 
de fPrro de Pcrnamlmeo, c onde puder ohlrl-o por preços mâis 
favoravris, desde que a. Companhia Fivcs Lille n:1•J clwgar a 
um accôrdo. 

N. Tü.-1." secção.- Direcloria das Obras PuhliL"a~. 
- Ministt~rio dos Negocios tl:t Agricultura, Commcn:io 
c Obras Publicas.-Hio de .bueiro em !) de Outubro til' 
18íli. 

Em resposta ;í c,.tl~ulla tpw Vm. fez -me t~lll oflicio da
latlo de Htle Setembro proximopassado: si a Contpanhia 
Fives Lille não chegar a um accôrdo com VIII. ares
peito do preço dos trilhos, poderá contrarbl-os com 
outro fornecedor; dt·l"laro-lhe que, si a Companhia fizer 
Jll"t)t;os superiot·cs á atpiCl!cs por que Vm. puder ohler 
igual material em qualquer das fabricas curopóas; lica 
autorizado a contractal-o com quem mais vantagens 
otrcrecer ao Estado: IH·evcnindo logo á este ~linistcrio 
para pür á sua disposição o 1\er;essat·io eredil.o. 

Ot)US Guarde a Vm.- Tfwma;; .JosdCorl!w de Almeida. 
-Sr. Engenheiro·Jiereul1no Vellozo Ferreira Pcnna. 

~. tiOü. -AGHICULTUIL\, COMMEltCIO E llBHAS 
PUBLICAS E~t !.1 J)" llUTUBI\0 IJE IHíti. 

Autoriza a mandar prot~c((pr aos cslu<los c orçamento para o ramal 
c rsl.;11;:lo Juarilinw, pudclldll Clll[ll'('gar nesse scni•:o lllól.is um 
ou dons engculll'iros. 

N. ~0.-1." sceção.- Dircrtoria das Obr;~s Publica~. 
- M in istt'rio dos Ncgoeios da Agricultura, Conunerr i o 
t' Ohras l'uhlit;as.- H i o de Janeiro em !J de Outubro de 
18íli. 

Ern re~po~ta ao oHido, IJUt! Ym. diridn-Hte rum tbL1 
lcl :;!:1 de S!'lemhro proxitllv pa-;:;adu, ,;u!J n.'' J:n, auto-



rizo-o a mandar proccdt·r :I'JS t~';i.wlos n nn::llllt'nlo llt~
ccssarios para a coustrurç:lo do ranl:llt~ da cslaç:Jo marí
tima c a empregar nesscssPrviços ntais um ou dous en
genheiros como auxiliart•s dt) En~:nnliPiro rr,-idl'nte. 

Deus Guarde a V m.- T!w1na.:; .f,J.>i! Cnel!w rle Almcirla. 
-Sr. Direclor da Estrada dt• [!'etTIJ n. Pedro Il. 

N. tiOi.-AGlUCULTUHA, COmlEHCIO E OBJL\S 
PUBLICAS.- E.\t \J nt<: 111 n;~:w• m: lt-\i{i. 

Autoriza, como mrrlid:t l'mvisol'ia, ~' aJJ,•r:H:<l••s :is larif:tsc ins
trnr~r;üos rr).(ulamenlares'a. t{llf' s•) rl'lt'rro o llrcn·lo ti." :iRii'l dr li 

de Fnvcrciro !lo 18/G. 

N. HL- i." Seccão.- Directoria uas Obras Publicas. 
- :Ministerio dos' Ncgocios da Agricultura, Commcrcio 
e Obras Publicas.-Hio de Janeiro l'lll 1J 1h~ Outubro de 
18i6. 

Declaro a Vm. que !IÚL!r· adoptar, cotno lDrtlidn provi
soria, ns altcntt;üps :'ts tarifas ~~ iHstrurções rl'gula
llwntares a que Se ri'I'Ct'l~ O llcr:ri'LO· 11." ri8ti8 de () tk 
Fevereiro de 18i~, propo,;Lts 110 seu ollieio de 2:1 de Se
tembro proximo p:tssado, ~oi• n." 1'.2;"i. 

Deus Guarde a V m.- Thoma~ José Coelho de Almeida. 
-Sr. Dircctor da Estrada de FI' no D. Pctl r·o li. 

N. (jQtl.- JUSTIÇA.- f<::11 \) DE OUTUIHlU DE 18iü. 

Emolumentos dos Oflici:tcs do llegislrotk llypolhceas, e n~wr~o 
da parte para o Juiz no ca:-o tk ex igenda ou percepção t.lo 
salarios indevidos ou rxccssivos. 

2." Scec;ão.-1\linisterio dos Ncg·o1:ios da Justit:a.
flio de JanPiro em !I de Oulttl1ro rle 1871i. 

Illm c Exm. Sr.- Em t·t:sposLi ao ullicio de :!0 do 
mez Jlndo, relativamente~ ron~ulta tio l." suppli'n te do 
Juiz Mnnil'ipal rln trrmo de ~anto Antonio dt' P:tto~, 



llO t;() \' EllNO. 

declaro, du arcórdo t'Olll a ~olução dada por V. E:\. ao 
primeiro ponto, que os Onit·iae~ do l~cgistro do Hypo
thecas só têm direito aos emolumentos do art. :1.07 de> 
Hcgimcnto approvado pdo Decreto n. o ;)7:37 de 2 de 
Setembro rle i87fi, s·dvo n disposiçãl) tio art. 201 § 3. o; 
e quanto ao sr:g·untlo ponto, que o art. 197 tlo mesmo 
llcgimcnto ex prcssamentr' pcrm itlc á parte recorrer 
para o resper:tivo Juiz, no caso tle cxigcncia ou pPrccp
cão de sala rios indtw i1los ou cx<:essivos, feita pelos 
f.:sr:rivãPS e mais emprcg;1dos c olliciacs. 

Deus Guarde a V. Ex. - Diogo Velho Cav!l/t:llltli de 
A.lbuqzwrqnc.- Sr. Presidente da Provincia de Minas 
Gcraes. 

N. <io9.-JUSTIÇA.- E~1 n nE ouTunno nE t87ü. 

Náo porlem servir no mesmo trrmo tlous Tallelli:\ct;, sendo um 
casado L:Olll :t lilil:t du outl'll. 

'2." SecçJo.-l\linistcrio dos Neo;or~ios da .Ju:;;tiça.
lho de Janeiro em \J de Outubro de l87(i. 

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ;10 onir:io 11." 5:3 de 
29 de Julho ultimo, declaro que, á vista da Ord. li v. 1." 
tit. 7." ~ !J,;}, e na conformidade tia llesolução Imperial 
tlc 4 do corrente, sobre Consulta da Sel'ção lle .Justiça tio 
Conselho de Estado de 2:1. do mez lindo, não por.lcm ser v ir 
conjunctamcnte no termo da Palmeira dos Indios o 
:1.." Talwllião e Escrivão de Orphãos, Amcrico Brazilciro 
da Costa Ourícury, c seu genro, 2. o Tabellião c Escriviio 
das execuções cíveis c criminacs, Antonio Pinto de 
Araujo Leitão, provido Lll'pois daq uclle. 

Pela regra estabelecida em taes t·asns, tkvc o segundo 
servcntuario soiirer o cff<~íto da in<·nmpatibílidatle; mas, 
a ser exacto, como consta de diversas publicações, que 
o primeiro requereu Llesistenr:ia, cumpre a V. Ex.. 
aceitai-a e mamlar pôr em concm· . .;o os respectivos of
ficíos, de accórclo com o que determina o arl. !L o do 
Decreto n. o t1(iGR de 5 de Janeiro dP. 1871, participando 
o resultado. 

Deus Guarde a V. Ex. - Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque.- Sr. Presiclen te da Provinda llas Alap-C•a"'. 



N. ülO. -l•'AZE~ 0,\ .-Eu 10 111: t•r:n:nno !JE lSífi. 

Nanda comprclwnder as ma1:1tiaas para funileiro 110 art. ~·.'', 

~ 2\1, das Disposições prcliminarc& ua Tarifa das ,\lfandcgas. 

l\linisterio dos Negocio., d:t Fazenda.- Hio 1le .Janeiro 
em 10 de Otttu!Jro de !í-lí!i. 

Tendo sido presente ao TrifJUnal do Thcsouro X:t
cional o recurso interposto ptlr l\lax. Notltmann da lleci~:itl 
dessa Inspectoria de i~i dl! Jnltw ultilllO, que ncgou-llt1: 
a isenção de uireito ás machin;ts para ullicllla de funi
leiro, vinuas de Ncw- York 110 vapor americano ~Yellio 
JUartin, o mesmo Tribunal considerando que :JS n·f'··
riuas machinas não e-; tão comprelwuuiuas na dcsip-)1:tç:io 
de machinas utcnsis, de IJUC trata o art. 121() ua Taril'a 
das Alf'andegas, por si:J('lll dc.-;lina:las p:tra ofliriu:t;-;, 
como já foi explicado pda üruem n." 279 de 21 ue Agosto 
de 1874; resolveu dar provimento ao recurso c mand:tr 
colnprchcndcl-as no art. r.,.",§ 29, das Di~ posições pr('
liminarcs e art. 12Hi da dita Tarifa. 

O que communico a Y. S. (tara seu conher:imcn to e 
uevidui ctl'citos. 

Deus nuaruc a V. S.-BLirào de Cott'.!Jipe.-Sr. Cun
s'clheiro luspector da Alfandcga do Hio uc Janeiro. 

N. üH .-F.\.ZENUA.- E'l lO UE Ot:ITill\0 DE 187fi.. 

Aos, Insp~ctorcs tias AI falltlt'":v;, ettt ilura i tl tcrinvs, eomp1' lc dar 
pOSSC :11\S l'CS(ICI'[i YlJS l'IJJ{Il'CgaJOS. 

Ministcrio dos Neguei os da Fazenda .-Hio ue Janeiro 
em :10 de Outubro de 18/fL 

O Barão de Cotegipc, Pre,;i,ll'ntc interino do TrilJund 
do Thesouro Nacional, tewlu [tresentes os ollicios, n. v 

i:j4, do Sr. In~pector da Thcsouraria de Fazenda da Prn
vincia de S. Petlro do lUo Grande do Sul, I' n." 1::?!:1 da 
Presidcncia da mc,ma Provint:ia, aiJUCile de 5 c csll' 1k 
!) de Setembro ultillln, c p:·qwi . .; que os acomp:m!Jar~lll, 
declara ao dito Sr. Jn,;rcl'lor qut: n:lo procedeu regular
mente deferinuo jtll':tlllt'lllo ao Chefe· d1~ Sert;ãonoJHea•io 
para a Alfandega de I'orto·Alc;re, Bcmanliuo Ferrei;';! 



llll l:UI'lmNO. 

da Silva, visto ser isiio da eompl'lt>ncia tio rr•spedivo 
lnspeclor interino, embora ciHJH't~~;lllo de eateguri;~ 
inferior, na fúrma llo di:;poslo no art. HKi, ~ 1. ", do 
B.egulamcnto de 2 de A,Q;ostrJ proximo lindo, c da dou
trina da Ordem n." 390 deU de Dezembro de i8ti9. 

Não póde tambem ser app1·ovatlo o seu acto mandando 
entrar o refl'riL!o chefe de Sece:lo 110 c:u·rrieio iHLerino 
uc Inspector daquella Alf<~njt'gil, quando se itchava 
servindo nessa lJUalitlalle por dr·signação da Presicleneia, 
approvatla pelo Thrsouro, o 2." Escripturario f<! a The
souraria José de Barros Act"iol i tle Vasconcellos; pois, 
competimlo áq Presitkncias tlü Pro\'inda nomear quem 
deva substituir os lnspcctorcs das AlfaJH.Ir•gas, quando 
Pstes se a.cham impedidos por mais de oito dias, á dita 
Prcsitlencia cahi:t maml:tr l'l'VPrltT aqtH•IIe E.;cripturario 
á Hepartição a que pPI'lcnt:t', c tiPsignar par:1 servir 
intcrinanwnte o lugar ele lnsJwt·tor da Alfandeg-,1 o 
Chefe de Secção tle qut•m se lra la, se n;;sim julg<~sse 
convenitmlc, dando conta do seu acto ao TJw,;ouro, para 
ser approvado, segundo prescreve o art. '1:37, § L", tio 
Hegulamcn to L! e 2 de Agos lo do corrcn lc a uno. 

Barão de Cotegipe. 

N .li12. -AGBIC[LTGLlA, CmBl EHCIO E 013HAS 
PUBLICAS.- E3t 11 m.: ut:n:BI\0 n~<: 18iti. 

Cotll:cJe licença para srr convertido em linha dupla o r:unat 
r las La rangei ms. 

~." 11. -1." Sr~cção.- DirPctoria de Obras Puul it·as.
-Mini:.;terio dos Ncgocios da A.L::rirullura, Commt•rcio e 
Dhra~ PuiJlil'a,.- Hin dt• Janeiro emil de Outul11'0 de 
187(). 

Em n·sposta ao oflirio de rm. datado de :1 do cor
rente mcz, so!J 11." .s:J, rt~lllt:llcndo o mt~lllolial em que 
a Companhia sob su~1 Jist:a!isação ]Jcde licellt;a para 
converter t'lll -I iu h a dupla- o rama I das La r a ngciras: 
dcl'laro-lhc que t'unt·ctlo a licença rcqm'I'id:1, devendo 
o as.;cnt·lllleltlo dus trilltos St'l" ft•ilt) snh sua IIISpecção. 

D,t•us,Guarde a Yu~.-- Tlwmw:.: Josd Coelho de ~1Úwi4{f-~·. 
-~r Eugenhc1ru I· ht'al da Botauic~d GJrJcu·$ ''R~nl 
Hu:id. ,, 

' ~ l 



N. GJ:J. -Aia\ICULTUlL\, C03UIEHCIO E OBlL\S 
PUBLICAS.- E~! 12 DF: OUTUBRO PE 1871i. 

Declara que quando o(fnnrlo de'),~,n.1nrip:~ç:io fM apenas sufli
cif'nle para a alforri:l dos pais, ilr:n:111 '"'r pr·~feritios os tiih<lS 
no annos'~f:uinle, uma y,•z qnr n[[o l•~nham atti11girlo :llnaio
ridade, regra que, por analo.~ia de raz:lo, ó applicavel •ruando 
poreáo do Jniz ou fall:l de infurn1a~ilcs tenlwrn sido prcl<'
ridos O> tillws. 

N. l'i.-2.' SecçJo_- Dirt•doria <11~ A_;ricultur:J.
l\Iinisterio dos Negocios da A'-(rir·ultura, ComJuercio e 
Obras Publieas.-Hio de l1nciro em 1:! de Outubro 
de :187(). 

Illm. e E\111. Sr.- Inlt•irado pelo S1'1I ol!kio de !J de 
Setembro ultimo, de l!Ht'r V. E". imposto ao .Juiz de 
ürp!)ãos do termo de Call:lllc'~a a mnlta cornminada no 
paragr:1pho unico do art. !1:J do Hc~·ulamunto approvado 
pelo Decreto n." ta:J:; de 1:; de Novnmhro dt) 1872, 
declaro a V. E'i:., em rt•sprlst:t :'t enusul ta com que se 
encerra o mesmo ollir:io, tJtW qtl:tndo n fundo dt' ~~man·
cipação ft)r apona> snllir:ienLt) ptra :1 alforri:t dos pais, 
devem ser· p~·nfl'l'idos 0' lilltos nrJ anno sü~ninlc, ltlll:J 

vez que não tenham attin•_;ido ú Jllaioritl:idt•, St'C("Il!ldo 
já foi explicado pelo Avi~o dr• 1~ dtr Novembro dr. un:;, 
dirigido ao Presidente da l'rovineia do Hio Gr:tndo 
do Norte, regra que, por analo<.iia de ra...:ão, {) applicavel 
quando por erro do Juiz ou falta de informações tenham 
sido preteridos os filhos. 

Deus Guarde :1 V_ Ex.- Tho11W::: .Tos/ Coelho de Jl
meida.- Sr. l'residcn L c ci:J Pro v i ncia d:t Ba li ia_ 

N. (j{'J .• ·-UUElUL\.-E" 1~ IJE OUTlJilltl) DE 187t). 

Der·lara IJUa~s os l'irlail;los. IJil<~ tlcn'lll spr inclnitlos no novo alis
t;unenlo para o sr·n·i•;o 111ilitar. 

1\linisterio dos Negocios da Guerra. -lHo 'de Janeiro 
em :12 de Outubro de 187H. 

lllm. c Exm. Sr.-1\o oflirio n. o ~H7 de 13 de Se
tembro findo eom1nunii::r V. E\. 'llll', sobre consulta 



llú t;tJ\ LH \11. 

do Juiz de Dirl'ilo Prcsitl•~!tle da Junta Ht!\'isora de 
alistamento p:tra o scni•:o militar da eomarc:1 de 
ltalllht'~, resolvera qne no alistamento :1 qne ora St! pro
cede devem ser inclrti1lns lodos os ri1Lld:1o~ que t•sli
veremna . .; ronuicões do art. !l. 0 do H'l'!l·nl:Jntl'ttlo de 27 
de FeYereiro de Ú~i:i, e IJUI) devem SI'I: 110 nwsmo alis
tamento induidos os qrw foram omittitlus o anno pas
sado. :1illda lllCStllo cas:Hios, com tanto qtw 11::io lt'liharn 
complctaJo a idade de :!fi a rl!los, tl1! autmlo r:nn o~ l. o 

do :1rL. !1. 0 do citado Il.t•gulanrento, poi' qn•· ::6 e,.:la
vam iSt!lllos no primeiro ali.-;tam••uto c n:ío nn arlu:1!, 
como t'! cxprl'sso 110 ~':!.o elo llli'Sillll ar!i_r.>·o. 

Em resposta tkdaro a Y. E·c fJlll' t': a]'provada a sua 
rrsoluçãn, visto que foi tomada de conformidade com o 
disposto mqllelie Hf'gnlamento e com o,; A\'i:;o-; de 12 
dt~ Agosto ultimo., cltri,é,\idn ~'t l're~idt'ncia do Espirilo 
Santo, c do 11} de Setembro prox i 111 o passar lo, ú d1~ Seq.d pD 
rl'solvenuo as mesmas duvidas. 

Deus Guanle a Y, Ex.-Duque rlc Cit.rüu;.-Sr. Prf'si
dcnte da Província de Pemarnburo. 

-.I\:.IU·\:.F'.J:-._.1-\J=v·· 

N. üHi.-GUEB.HA.- E~l 12 lllS OUTUilllO liE 10'íli. 

Declara •[UC o Prcsi1lente tla Junta de ;1list:uucnto dl)\'e prusr:~ttit 

aus respcelivos trahallws, de prl'f•:rcnt:ia :t 'Jll:t<'SIJliCl' oulrus. 

l\finistcrio dos Ncgocios da Guerra.-ltio de J:tneiro 
em 12 de Outubro de 1.87(). 

lllm. e Exm. Sr.-Sol1rc consnlta dirigida a V. Ex. 
pelo Juiz de Paz Presidente da Junta de alistamento da 
parochia 1lc lpojuea para o serviço militai', st', ,:oiuci
dindo os trabalhos rlaqut)!]a Junta com o.s da elci•;iio pn
maria, cuja direeção llw eompntia, 1lcvia ellt• interrom
per os primeiros, respondeu V. Ex., confunn•! romJnu
nica em seu oflicio n ." :J:i7 d1: Ul de Sel••rflliro lindo, qtw 
devia o dito Juiz de Paz pruseguir nos tr;d,:ilhos nnl'e· 
tados por serem prdrrivcis a quat'Sijlll'l' outros, ea-



lwnJo ;1 dos da elt•iç;itl ;1o seu sulJslitulo legal, t'llltJUaBio 
Jurar o seu impedimento. 

IJt•claro a V. Ex., em resposta ao St'll ri lado ollic1o, 
IJUC approvo o acto de •[UC d;'1 t'Onta, visto achar-si' de 
conformidadl' com as d isposiçtlns ern vigór. 

Deus Guarde a V. Ex .-lhujuc de Caxias. -Sr. Pre
sidente da Pro\'incia de Pemamhuco. 

N. t1Hi.-- F:\Zf<:NIIA.- E~! 1:! IJE OUTCBI\0 lJE 1Hit1. 

Sohre 11111:1 !Jiercadllria suhnwttida a tlrsparho ro111o fuulartl e 
n>nsi•krada pela Alfantlvga do Hiu de Janeiro coino setla pura. 

l\linislerio dos Nl'~orins 1h Fazenda.- Hio de Janeiro 
em 12 d1• Outubro d1~ IH71i. 

Tewlo sitio Jll'l'scn lt• ~o Tri hunal do Thcsouro Nariona l 
o recurso interposto por Torres L\: C." da decisiio dt•ssa 
lnspectoria do I." de Ft•vcrt•iro do corrente anuo, tJLW 

mandou despJrhar como seda pura a mercadol"ia, cons
tante da amostra junta, vind:t de Londres no vapor 
inglnz llosse e submetli1la a despacho pcb nota n." :1:!2() 
de I!J de Jancil"O ultimo coino foulanl, o mt·smo Tri
lJUnal: 

Considt:rando que mcrratloria igual ;'1 de que s1~ trata 
j;'t Ln111 sido qualilit'ada por dnrisfics anlcriores JJo 
art. í20da Tarifa das AlfanJegas, para pagar a taxa alti 
estalwleritla. 

HPsolvcu dar provimento ao recurso, c mandar res
tituir aos recorrentes o que de mais pagaram. 

O qw• communico a\'. S. pHa seu eonlterimenlo e 
de v idos ciTei tos. 

Deus Guarde a Y. S.-/Jttrâo de Cotcgipc.-Sr. Consc
llwiro lnspector da Alfandega do Hio de Janeiro. 



no r.orr.n'\n. 

~. til í.- FAZENDA.- E li I~ nr. cn:ITt~no nr. tRítL 

Tníl,'fCI'G Ulll 1'!'1'\lfSO intrrpnstn rlc clcciéo:ll> d:t Alfanrleg:t do nio 
de Janeiro. suht\) clr;.;paclro rlc ITild:t. 

l\linisLPrio dus Nt~~orins rl:t F:1Zt'I11LI.- H i o ele .Tanc:iro 
r•11t I~ de Outultrtt tln 18/ti. 

Commnnico a V. S., p3ra os dr:vidos n!Tritos, qtw foi 
intll'fc•rirln pr,lo Trihunal rln Tlwsouro N.1rional o rr
rur~o intrrposto por Nevii•re l\: Bosse da tlecis;io tlr,ss:t 
Inspcr:toria de :\l de ALJ:nsto ultimo, que sujritou :'t taxa 
da L" parte do art. {i\J2 rl:t Tarifa das Alfandegas, r: não 
á da parte 2." do mesmo arli:.ro, como pretc~ntliam os 
recorrentes, as rrnrlas constantes das amostras junta~. 
vindas do Ilavre no yapor frnncez Snint Martin, e mrn
r.ionachs n:1s addições ft.", ri.' e ti.·' tia nota n." li'i~!l 
cln ':W tlr Julho do corrente anno. 

llens f~nartiP a V. S.- Ran'io de Colr'(IÍJW.- Sr. Con· 
st'lllt'iro lnspeclor da Alfandt·~a dtl 1\io de~ .l:tiii'ÍI'II. 

N. HIR.- F:\ZI~:'l'IH. -:-E" 12 fiE IIUTillHil 111'. IR7ti. 

J)r•1·!:Jra rrnal o df'stino a d:Jr-;.;r ao prorlnrln rle 21 carlf'l'llf)[:Js r!:1 
Caixa Eeonomira, périPII~f'ntes a rliv••rs11s in!lividnos fallt't'i

do~ on ausrnlcs. 

lllinisterio tios Nt~.!!orios da Fazenda.- llio.de Janeiro 
t'lll 12 de Outubro de l87ü. 

Illm. c Exm. Sr. - Ht•spondr~ndo ao Aviso dt~ 
V. E"<. de i8 de lllarço ultimo, f!UP trata rio dt'stino 
a tlar ao jpro1lucto de 21 caderneta,; da Caix.a Eco
nomiea pertencentes a tlivcr~o.; inclividum; fall<~t:i
dos c ansentc~s, cumpre-me clcclarar a V. E (., ,[ ~~ 
eonformiLiarlc corn o f(llC me informa o Juiz rk au
sentes em seu ollicio de 18 tk Sctemhro pro"<imo 
passado, qur a Rrpart.it:Jo onde sr arll:ll'i'lll dinheiro:;. 



llf'll.~ on qn:ln''Jll''l' Y:ill)f'l's iln lar~s int!ivid11o~ t!t•Yc te-· 
metler ao mn-;uw juiz11 tllll:l rt'l:lt;:iü L'Olltentlo os IIOlllü>1 
do., possnidor.•s, rom o-; C'·:lar;~cilllcllto,; po.-;stn~is, c 
dt•clara(ão tio que perll'/lt'C a cada um, a li111 de fazer
sn por alli a arrc:·atlaçi11, I' J':lssarelll us objcctos, di
nheiro ou valol't•s pn1·a.a ~~·11anla e n•,;pousaiJilidadc do 
Curador Gcr:d d:1s l1cranras j:Jt'Clllc,; e IJCH.; d1• <~HSt'llll',, 
t[llt) é o colltpotcntt~ p:ra 'pn;morr•r os termos do inrt>n-· 
tnrio, c rpcolllrr ao Tlit''Oill'O W\ dinheiros e protluctll 
lir]llido do IJens vcnt!ído..; 1: ilivid;Js coiJradas pt'l'lr:nrcn
tcs a lteranças j:I('Cilfi'S 011 a :JU'IJ!Itf•s . 

.Tnnto dt:\'Oivo a r. E\. ll.'j p:ijli'ÍS qur: awmp:mlJ:ll':llll 
o seu referido Aviso. 

Dw,; Guarde" Y. E\.-Bardo deCotl'gijli'. -,\'S. E\. 
o Sr. Duque t!e C·1xi:1~. 

Mini~l,•rio di1s i\rt·~·o1:i1,:l da FazPnda.-Hio di! .bueiro 
r:m I :l de Outubro ti1• !Si li. 

O Barão de Co!ngipe, l'rt•sitlcnln interíno do Triliunal 
tio Tltesouro Nar:ion:d, dt~rlara ao ~r. Insp1:r·.tor da The~ 
mur~ria de F;1zen1b d:1 Provineia dr: l'crnam!mco que 
li I' a approvado o aetn, 1:0II' ta nl,• tio seu offici o n. o H9 de 
1:1 de Sl'lemhro ultimo, ern virtude do qual, tendo em 
visla a consulta feila pela Alfan·ll'ga, tuanrloll qLw co!l
tinuassc a pr:1Lica di' sn dfel'luar a d!'scarga de merca
dorias duranlt) ;1 noitl', qu:mrlo esse ü'\pi~tlir:ntn sn 
tomar pn•ci,;o, a firn tle ·'~~ :ifll'O\t'ilarcm as mar(•s, visto 
iJIW o hegnl:lllll'nfo d1~:! Aé~o:\liJ nllimo em nada altrrnn 
o Je 10 tlt> Serem!Jro d1) ISGO. qnanlo ao moclo cstahl'lr~~ 
r·ido p:n·a >e pruu.!nr :\O .~crrir:o dn IJUC se tr.ila . 

.fiu I 'ir! dr f:oteqipe. 



!W 110\'Fl\N(I. 

N. G::?O.-AGRICULTUlU, CfnL\IEHCIO E OBHAS 
PUBLICAS.- IS~I I:; !JJ; OUTUJ:HO DE 18i6. 

tlcciam náo caber ~·ceu1·so para o Ministro das dcr,isürs dos Prc
sidculcs r!c pro~·inda proferidas ;tccl'c:t de multas impostas 
pelas au loridarlcs atlministmli vas c jvrlieiaria,;, por infraeç:Tr' 
dos regulamentos P:\ pctl idos para cxrr:111::lo ria Lei n." 201,0 rlt' :?E! 
rle SctPIIl l1ro ri c 1R71. 

N. :~3.~-2," Scrçiio.-llireetoriadr:A!..\Ticullura.-
1\linislcrio rlo~ Nr,g(lr.io~ da Agrir:ullura, Conunr'l'Cio c 
Obra . .; Publicas.- Hio dr~ Janeiro em 1:1 de Outubro de 
Hli6. 

111m. e Exm. Sr.-- Em vblt da lmmediala e Im
pe•·ial Hesolur,:ão de 1 do corrente, tomada de :u:côrtlo 
con1 o parecer da Scct;ão tlo~ Ncg·,Jcio., rio Impcrio, exa
rado em Consulta de H de Ag·oslo ultimo, pl'la qual Sua 
Alteza a Princeza B.e.gcnte, um Nonw do Imperador, 
Houve por hr~lll Decidir qur· não rah1~ rcrurso para o 
Ministro das decisões dos Presidente~ de provineia 
proferidas át·crca de mull:ts impo:Jta~ pelas autoritlades 
;ulmiuistrativ~s c judiciarias por infrarç:\o dos re,gu
lamento~ expeditlos ptra exct·w;:io d:~.Lci 11. '' ::?0'10 tle 
'28rlt~Setembro tle l8íl, colllO :tli;ísr·~ expresso nos arts. 
ft.:J tlo B.eg·uiamento !1. 0 !183:; d1~ 1 dr' lkzem!Jro do mesmo 
anno c !J\) do Heg·ulanH'ntn n. o :;1:::; de t:J dü Norctlthro 
de l8i2; de c lar o a V. .Ex. f!llr' não to mo conlu·c i meu lo 
rio rcr:urso interposto [leio cidadão l\lignel .Jost'~ dos 
Santos do desp:tcilo t\co;sa l'rcsidcncia, que conlirmou a 
deciôão recorrida tl:l Colledoria da~ I"L'lltl:t3 geraes do 
município de Cabo Frio. 

O que commuuico a V. Ex. para sua intdligrncia c 
devidos elfcitos, em solução :t sctt ollkio dn :10 de Junho 
ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex..- 1'/wma;; Jos1f Coelho de Al~ 
meida.-Sr. Presidente da Província do Hio de Janeiro. 

\.' 



:i! l.! I tI~ l ~I -: :l ! '~ 

~. fl~l. AGRíCITLTiít:.\, CO"-\JEHCIO E OBH.\S 
PPBLIC:\S.- E.\1 t:; DE OU'ITBflll llE lSili. 

A falia !ln tlcdara1;;1o do Y:tl(lr dos esna\'t'S rlassilira1lns por parlc 
dos respectivos st•nlwr-cs ILlo irtvalida a classilil:a<Jw. 

N. fL- :?." Sl'i'l~iio.- Din~l'lori:1 d11 Agricultur:L-Mi
nisll'!'iodosNr-gor:iosda Agricrtltnra, Cr)mmercio e Obras 
Puldir~as.-Hio tle .T:.tneiro em 1:~ de Outubro ue 187ti. 

lllm. e Exm. Sr.- Dccl:irn V. Ex. :w Juiz ti c Orpltãos 
do lt•rmo dessa t:apit:tl, em sollll::ln ao que t~x:p(lz em 
sr~us ofl1eios 1lr- '!.7 de Aliril e 10 de Setembro ultimo,; 
iteerea da falta lln dr-rlar:1ção do valor dos rs<>ravos 
cla,;silie:Jdos, que embora seja mui lo rccom 1nendave I a 
prntica de olttercrn as .Tunl:1s de cla~sili<::tção o accôrdo 
dos senhores sobre o valor de st•us escravos que lt•nham 
de ser liltertado:;, eom o que se ganha tempo e se poupam 
despt'7.as c vexames, aquclla falta n:io invalida a d:Jssi
íicar:ão, tlcvcnrlo nrstt~ caso o :1gt'n te fisra I promover o 
mesmo accOrtlo P, não o const•gll:ntlu, procndnr nos ter
mos do art. :n do Hrgulamr·nlott." :it:l:i d1• 1:1 dn Novt'Jll-
bro ue 1872. ~ 

Deus Guanlt• a V. Ex.- 1'11011111:: .Tos/ Coelho dP Almrirla. 
-Sr. Prl'sitlnnlc tia l'roriaria do l'aranú. 

N. ô22.-IMPEBIO.-EJ1 1:; 111: oclTt:nn llE ISíti. 

~!anda ~tliar o ~do d~ apnrac:lo da r!Pi0~0 munirip.1l t[ll:t!Hio 
os Yrr<':tllorcs, .'entln :111 mesrno lrmpo rlril<lres, [i\·erent di~ 
r·nrnp~rrcer 110 <'nllegin Plcil"ral. 

L' Dirct:loria.- ~Iinisterio dos ~egnrio-; do Imperio. 
-Hio dr~ .Lllleiro t'lll t:; dn OutuiJro de IH7fi. 

lllm. "Exm. Sr.- Ern ollit'io de !l do r:orrrnln lllt'7. 
consulta V. Ex. romo se tine proceder no caso de sr•r 
impossível conciliar-se, cotuo acontece rm algr~ns muni
cípios dr$Sa Provinci:t, a rxrr:nç:io da 2." p:~;·tc do art. 
t:IR da.' [nqrllrÇfif's dr• ·12 dP .J:tnr~irn ultimo, com a rio 



!lO I;OVEIINO . 

.;ri. {i~ da Lri dt• 1!1 de A.!;nslo dr l~'ln, Yis!n qut• o" 
:H·tu:H'' Yrreadorcs llt'~SI'S- JJIUIIÍI'Í[IÍO' .-;:lo l:uniJCIIl Plri
lorcs, t' tt·m, portanto, em \irlmlc da,; t'Íiadas ili.'lpo
si<;ües, tle estar ao mesmo tCIIIjlO pt·c~t·lltcs no eollegto 
eleitoral para eleição tlco Dcpul:Hlos e na C·1mara 1\Juni
t:ipal P<ll'a a apurar:ão geral uc voto-; d:1 clt•ição <li~ 
Vereadores. 

Emrt'sposla, ,tpt:larua V. Ex. que, devt'lliloPift'l:luar
sc simultancarnrnte em todo o Irnperio a l'!t~ição 1k 
llrputatlos, nos termos tlo refPrido :1rt. ti8 da Lei d1~ 
lHíü, cumpn~ qtw os 1:idadãos llt' quem se t rala enn
eorram d\J prdert•ncia ao t:ollcgio dl'ilor:d, c s1: adi1~ 
pelo tempo ab,;olntamente jii'I'Ciso o acto da apuraç:lo 
gPnl da eleição do município, fazendo-se isto publico 
por cditaes. 

Estr adiamento, além 1lo apoio que t'ncontra no 
AYiso 11." ll de l~l de Janeiro Lle lt:\~i2, nenhum incon
Ytmil'nle trar:'1 porr1ue a posse elas futuras Camaras 
MunieipC~cs realizar-se-Ita em um prazo su!licicntt:mcnte 
longo par:1 permittil-o. 

Deus Guarde a V. Ex.- ./osd Lfellto r/11. Cnnhn c Fi
!llwiredo.- Sr. Prt•sidcnte da Provincia do B.io d1c 
Janeiro. 

N. H2:1.-ll\1PEIWl.-l<~M 1:l DE OUTUilllO DE tHili 

:.;111Jrc :1 valitl~I!P dt• trallalho,; l'll'it"ril''' dando-o;P 11 fart" da. 
\i11l:l1;:111 da urna. 

1." Dircl'l.oria.-1\linislcrio tlo:; NP"'twi<'' 1lo ltllpnio. 
- IUo de Janeiro em t:l dt· Outuhru Llr U~7(i. 

lllm. c Exm. Sr.-lntl'iraLlo pelo nllil'io d!' fi do 
corrPntr: nwz, da occurrcnda tpte motivou a susp1~nsão 
dos lrahalhos l'lcitoraes 1la frcguezia 1k Santo Antouio 
de Sú, tleclaro a V. Ex., em rt>.~posta á consulta de que 
trata a 2:' parte llo mesmo ollieio, qur, WTifiead:1 a 
violação 1!11 rofre que eontinlla a urna, p:q)l'is c o I ivro 
das ai'Lu;, prt•suHw-sc Cillll todo o fnndalllento que :t 
arna foi violada; e e.,le f:lclü tTiminoso itllporl:t, 
:wg·undo o Aviso n." :liHi de I) de No\·Pmbrn do •IHt;~ .. " 
'11111 itlad1• dns Ira ha llitF ti' 11 iz:H]w,. · 



Nt~stes lt~rmos r. Ex.. e:qJCtlirú :;u:l' t•t'tli'll' p:1ra 'f'''' 
c·ontinue a mesa p~1rot:hial da di la J'rq . .,-ul'zia a funccion:1r 
quanto ú eleic:ão dn eleitores c de Juizes de Paz, proce
dl'ndo a novas cham:llla~, e, rpwnto :"t de Vereadores, 
delilterará V. Ex.. Lendo it vista o que llispuern os~~ L" 
e 4." do art. 142 das Instrucçucs de 12 de Janeiro do 
corrente anno. 

Deus Guarde a v. Ex..- .TOS!; n,•nto da Cunlw c Fi
qucircdo.-Sr. Presidente da l'rovincu do lliu de 
Janeiro. 

N. H2'J-.-FAZENn.\.-- EM I'~ m onnnno nE IR7H. 

As't'lllt'llt~ o litJnidn tlPJJOillÍII:ttln « n:tpltl:t • ;w prlrolt•o smn r·fJr. 

l\linislt~rio dos Nt•goc:ios da Fazend:t.- Bio 1~0 Ja
nriro c•m H de Onluliro dt~ IH7(). 

O Bar;io de Coti'/!Ípr. Prr-;itlrnle iHit•rino tio Trihtlnal 
rlo Tliesouro N:ll:ional, tlt•t·l:tl·a aos Sr.'. lnspt•ctort·s da~ 
TlH•sourari:1s de Fazt'tlda, p:tr:l D l'az,.relll constar ás 
n•spertiYas Alfandt•.!.:as q1tn o litJilido denominado 
« Haphla », dt•stinado a ill11min~ção, fDi :1ssernelh:Hlo ao 
petroleo sem r·ür, para p~1gur a lax.a de HO réis por kilo
gramma. 

N. li2:i.-.JUSTIÇ.\.- Eu I~ n1: oUTUBno DE lHíG. 

1\ exprrli\:1o da r,(>pi:t da rpwix:t 011 tlr•nunt·ia r,onlra rlltprr>~atlo 
puldir,o por r,rinw tlr, responsaltilidade, a liiii d~ ,·r,r rlt•o 
uuridt>, n:1o dcpent.lc dr, pag~Hit!lllo tlc t:usl.1s. 

2.• SecçJo.-l\linisterio t.los Nc.~ncios tl:1 JtFlit;a.
llio tle Janeiro em 1 í de Oulu/tru tlc 1HIG. 

Ill111. e Ex.m. Sr.- De ~1rr·únlo com a infonmr:lo 
prest:lllu pl'lo Pn~sidcn lt' da Hc•l:u:ã'' tio Porto A lrgn:, I! 

jnnla :10 ollicio n. o :ltni til' ~:m do mez findo, tlt•rlaro :1 



llll t;on:n'io. 

V. Ex. que a rxpcLlição 1la r,·,pia 1b queixa ou denuncia 
contra empregado publico por crime de !'('Sponsabi
liilatiP, a fim de :;cr ellc ouvido no:; lPrmos do art. Hm 
do Co1l. tio Proe. Crim., não dqwntle de pa.g·;t!lll~nto 
LlP t'U'itas, á vista tlo art. ~OI ~ :3. o do 1\cgimcnto ap
provatlo pelo De1~rcto n. o n7:37 de 2 tlc Sct1~mbro de 1871, 
n 1los Avisos n." 7G 1lc lltlt~ Fevereiro de 1875 u 21 de 
JuBilo ultimo, st~ntlo, portanto, improt·etlenlc a n~prt•
sent~ção Jus Escrivães llaquelle Tribunal. 

Deus Guarde a V. Ex. - Diogo Velho Crwalcnnti tle 
Albuquerque.- Sr. Prcsitlcnte Ja Província de~. Pt~dl'tl 
do Rio Gran1lc do Sul. 

.P·F.f\:Pd'.f\:f'·'' 

N. G2(i. -FAZE:~ DA. - E)l Ui DE OUTUTll'.O llE !Rí(i. 

As cautrlas ou rrcibos tlc deposito de assnt:ar. ~l~otL'lo !'outros 
gcncros rr~colltido,; aos arrna~cns c lr~ piches alf:tntle~!tdos, 

estão isentos do st~llo, tjUi~r lixo, qui:r proporcional. 

lUinislerio tlos NCQ'OI~ios da Fazelllla .-Rio de J~neiro 
Cllt Ui de ÜUlliiH'o de 1S7G. 

O Bariio de Coll:gipc, Prcsidcnt1~ interino 1lo Tribu
nal do Tllesouro Nacional, rommunica ao Sr. lnspeetor. 
da Thcsouraria da Fazenda da Província de Ala.!!úas, 
para os devidos effeilos, que o mesmo Tribunal resol" 1:11 
attendcr á representação transmittitla com o sPu ollicio 
n." 7-1 <Jc 4 de Setembro ultimo, 1;m que a Associação 
comrnercill da praça de .Maceió reclanleira contra a de
cisão pela qual a <li ta Thesouraria indeferira o reqnl~
rimento, em que lhe pedia isenção do pagamento do 
sello proporcional para as cautelas ou recibos tlc depo
sito dcassucar, algodão e outros gcncros I'PI:oliitlos ao,, 
trapiches c armazens alf:uult:~ado:;; porquanto 11~0 
se mencionando v a \ores em tacs cautelas o 11 rec i h os, 
como se vt'· dos doeumen tos quu se acham juntos á di ta 
represt'lllaç:lo, não lhes é appli::avel a disposit;ão ela 
Ordem n." 80 tle 20 de Fevereiro de 1871, mas a da 
Ordem n.o G29 t.lc 31 de Dezembro de 18ni, por scr,~m 
considerados papeis Je mero expediente Jos Alfandegas. 
que não estão sujei tos ao si' I lo, qnór fi \t'., quér propor
('ion31. 

/Junío ri I' Coteqi11e. 



N. G~i".- AGll!ClTLTUflA, COl\fl\IEUCIO E Ofli~A~· 
PEI3LICAS.- E~! Ui DE OUTUBI:O DE 187(). 

LJeelara rjuC os servir_;os u :l.-; ohras do prolung:uncnto rla Eslratla 
de Ferro D. Pcrlro II.-s:1o rlislinetos n inrlcpcndcntcs da parte 
CÍÍI trafego rJa IIICStnJ I'S[rarJ:L 

N. tHI-L" Sccção.-llircdoria d~s Obras PuiJiic~s.
.Ministr~rio da AgTicullnra, Commr•rciu e Ohras l'uldic~s, 
Hio de Janeiro, em 1li rir• OnluiJro de i~íG. 

lllm. e Exm. Sr.-Em rr:sposta ao Aviso de V. Ex. 
rlr: 7 do corrente, tenho a ll!lnra de declarar-llte qur! os 
~erviçns P :1s oiJras do JII'Oiongamrnto tb Estrad:1 de 
l•'r'!Til D. Pr•rlro li são distinctos r: inrlcpcndr•ntcs da 
parte em trafego, da lllcsnw e.strad:1, c pag-os, 11ão pl'lo 
Tllesoureiro Llr•sta, m:~s Jll'IO Pag·a,Jor de que trata o art. 
8\l do Hegulamento de 28 de Junho ultimo, qtw alterou 
o systemadorle20de l\laiorlr: iSf)l); convindo, purlalltu, 
qtw V. Ex. se tlignc de expedir as nercssari:1s ordens 
para ser cBlre,Que mcns:JlnJcHtc :10 Pagador tio ntr'SIIlrt 
prolongamPnto a import:Jnt·ia da folha do pessoal res
pectivo. 

Dr·us Guarde a V. E'\.~ Thomrc; Jost: Coel/10 de Al
m.cül,t.-A' S. Ex. o Sr. B1r:lt1 de: Cotc.c;ipt.·, l\Iinislro e 
Sncretario dt• Estado, interino t!us Negocios d:t Fa
ze ntla. 

N. H2H .. \GLUCULTULlA, Cl ll\I~IEHCHl E OBBAS 
I'(JBLICAS. -E3I W IJE llUTUDHO TlE 187H. 

s,·, no-; 1~:"'0' de cnterranJrnl,•s t·rn eemitcrins p:trlit·nlan·s. '" 
dr•el:tr:lÇC>t's 1!1~ rJur tral:t o art. 21 rltl llcgnl:ttiii'Hlo 11. 0 Ml3:; rio f.'' 
de DrzcliiiJrodc !87:1 dr·vcrn 'cr ar:urii[Janhadusde prova tlooltilo, 
pelo modo indir~:~rlono Avi:.;o u." ü3 c, de 3i tle l\laiu de i87:;. ou 
por meio de attrsladu da an!oridadc ccclcsiastica ou policial. 

N. 10.--Cireubr.-~."Serção.-Dirctori:~ de Agri
cultura .-.\Iinistr~rio dos Negocios da Agricultura, Com
mcreio e OIJras Pnldica-;.-1\io de .Janr•iro em )(i rlc Ontu
l>ro de 187ti. 

Illm c Exm. Sr.- Entrando r~!ll duvida al'-illlll;J,: 
1\ I' p:trl ir~''''·' l'fli':t!TI'c' ad:1 .~ d :1 lll :1 t r i r nl a r•s per· ia I d o.s c~r'l":l 



BO liiiVI·:liNII. .i\)/ 

\ll' ~i. dt• art:t\nlo Ctllll :t disposi•:Jil do ai'L. 10 do llc·~ll
!:ttllt'lllu a IJLL<' St' rdne o ll:'crf'lo u. · 'tl:.W til' :!H dt~ Março 
di' 181i8 tkvem ser justilieadas :1s dt·,·larat;lícs de I(Llt~ 
trata o :1rt.. 21llo H.cg·ulalllt'J\lüll." 1J.H:\:;,to L" du lkzelll
ilrotll~ lHil, tleclaro a V. E'l. qtw, n·gulando-sc a matri
t:ula C'IWCial por este ~~ nJo por aqUt•lln Hcgulaml'nto, 
l'omo é expresso no art. 88 do deu. o ;jt:);j 1k 13 de N OYI'tll
ilro 1lc 18i2, dt~Vem aqtu:l!:1s H.cpartil:ões abslcr-.·;e de 
exigir d:ts pessoas obrigaJa.; a fazer as mcsrn::tsJc,·!trações 
a prova ou j no; li licação dos l'a:·tos sobre ifUD e! las VI'!'Sa l'l~lll, 
;.;a Ivo o r a su d ,. 1~11 terr:tlllt'IÜtlS em rem i ter i os nJo suj ~~i tos 
:1 :lllminislrat;ãn ngular, conto os lia cm:tl.'!UlllaS fazendas 
situ:tda,.; a .C!'raude di.;ta'lei:t das st'~des da:; fre.~·ue:.:ias, no 
qu:tl dev1~ ser ex.i~·itla a prova do fallt•r.illlt~nto pl'lo modo 
irt!lit·ado no .\viso 11." G3 C. tle 31 dn .1\Iaio de IHí:i ou 
por meio de allt•stauo da ~tuloritlade ,.,.,·k.;i:Jstic:l ou 
polieial. 

O que V. Ex. fará saber :1~ mencionadas Bepartiçõe~, 
o IJ~t·rvando-lhcs que par a list:alizaçJo c !'tllll pl1' lllt~ntu 
da oLtrigaçiTo preseripta no art. 21 cstalwlt•ccu o Ht•g-u
bmenlo n.o ft.:l:l:i, arima rit;Jdo, os meios adl'qu:tdus, 
st'ltnenll' rahendo a justilicaçiTo po1· alg:um:1s exi.C!'ida 
quando as deelar:lt/ícs tiverem por fim inlluir no law;;.t
llli~Bto 1la la xa dos esc r a vos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Tlwow:: José Coelho de illmcida. 
-Sr. Presidente da Província tk .... 

N. !i2U.-AGlUCULTVltA, COl\11\lEHCIO E OBHAS 
PUBLICAS.- EM li DE OUTU!lll!l DE 1H71i. 

I kt:l a r a t[ ttl~ o llt•t·. reto 11. 0 üOti!J 1lc l.8 tl r~ llczr• 111 ilr11 tlc l.87 :i a p
Jli'IJYuu o plano tias o liras Llc esgoto do 4." c tí." tlistrielo;.;. 

N. H.7 .- Directoria 1l:is Obras Publicas.-Jliniste
riu elos Ncgocios !la Agrienltura, Commercio e Obras 
l'ublicas.-Rio de Janeiro em 17 de Outultro de 187G. 

lllm. e E~m. Sr.- A approvat:ão do contract{) role-·· 
hradn eom a Companhia City lm[trov,•mnt~, pelo Íkcrdo 
"l. '' (iüü\l de 18 de lkwmllro 1lo anuo uassatlo, compre-



hellt]CU O plano UaS obras (]p CS!nto tlü fL" e r;. 0 tl istr ie
tos,:Í que se refere o mesmo conlrado, coul'ormc sP :1cha 
decl<~r~Llo na clausul:1 i." rlas que acompanharam o refe
rUn Decreto; o que tenho a honra tle commnniear a 
V. Ex. em additamrnto ao Aviso deste l\linisicrio de 
12 do corrente sob n." llfL 

Deus Guarde a V. Ex. - 'J'hrnJia: Jos,: Cnc.'lw rle :ll
lnt'ida.- A' S. Ex. o Sr. Cun~eiiH'iro l\linislro 1: St·crc
Lario de Estado' interino dos Neg-ocil•S da Fnt'llda. 

,- d'v __ f\I'd 

N. 1):30.-UlJI~lmA.-Ell l71JE ()UTUBIIIl m: 1H7fi. 

IWI"Iara 'tual o proccdinwnlo, qw) dt~via ler unta Junta rt•visora, 
por n<lo haver unta rias n•spedivas Juntas d<: parot:hia dado 
r:olllt'l.:o aos trahalhus dt1 :ilislatJICilltl militar em 187:;. 

Minislerio dos Negot:ios da Uuona .-Rio tle Janeiro 
eml7 de OutuLro de 187!i. 

111m. c Exm. Sr.-Accu'o o recebimento do ofl1t·io 
11." 421 de :W do Setembro ultimo, em que V. Ex. com
munica haver onlcmdo IJUC a Junta revisora da Co
marca da Vigia conr:luis~r: a revisão do alistamento 
feito na mesma comarca r~m 1H7ri, reunindo-se 1lcpois 
extraordinariamente para tomar eonhccimento dos tra
balhos da Junta parocllial 1le Santarém-Novo, relativos 
úquel\e anno, os quaes ainda não tiveram começo, apezar 
das ordens term inan les ücs~a Presidencia ; c em n•s
postadeclaro a V. Ex. quct'~approvada asuadclihcr:11:ão, 
vi,;to estar de accôrdo com a doutrina do Avi,;o Lle \l 
de l\larço rio corrente anno, dirigirlo ao Presirlcnlc da 
Provill(:ia da Bahia . 
. Deus Guarde a V. Ex.-Duque dcCaxia.s.-St·. l're

stllente da Provincia do Parú. 



N. ():H.-FAZENDA. -E11 17 DE OUTUBRO DE :l87G. 

n:l proYimrnlo a um recurso interposto dfl decisão da Alfan
dr~a do Hio de Janeiro, sobre/ appn~hcnsiio flc nove caixões 
cllnlcntlo fumo picado; impondo, porém, ao capitão tio navio 
t[\W os tramportára a mull:t de iO,~ooo por volume. 

n[inistr~rio tlos ~t'g-orios tla FazPntla.-11io tle Jaw•it·o 
<'tll 17 ele Outubro U·-;7(). 

Tmulo sido presente ao Trilmml de Tlwsouro Na
rional o rerurso que Arsl•ne Bourgc, capitão da h:1rra 
l'ranceza Ernest, vinua Je Montcvidl·o, inlerpt'lz da 
tkcisão ucssa luspt~cloria de 7 de Abril do corrente 
anuo, que julgou proceilt·nte a ;~ppreiH:nsão de nove 
!'a i xõt•s contendo fumo picado, por não pstarcm eomprc
ht·ntlitlos no re.'llcdivo manil'esto, llPill na lista dos 
sohresalcnte!'l, e o eontlemnou a pertl:1 tlos volun]('s ap
prchcntliLlos e ao pagamento da multa ip;u:d :'t ml'lade 
tio valor, o mesmo Tribunal: 

Con:;itlcrando quP são t'lll p:1rlt~ attt'tliliveis as allt·g·a
çõt•s c vrovas produzidas ptdo n•cot'l'Clllt~, o qual, a pena:> 
entrado neste ]'orto, tc\e a tripolação enferma de I'Piirt~ 
amarei la, sendo cllc mt·~mo atacado tlt•ssa molestia, t]ue 
o obri;.;ou a deixar o seu navio para tratar-st~ fúra em 
uma c:1sa du sawlu; 

ConsitlrranLlo que o referido t':lpit:'\o, rom quanto ti
vesse voltatlo para lionlo a 27 tlc l\larço ultimo em estado 
de convalescença, mal potlia, por on;asião da visita, ft:ita 
a 2\J, vt•riticar a t)x.aclidão da lista dos suhresalt'lltt•,.;, por 
estar ainda su!Ircntlo as consct!Ueneias da !'l11'1'rmi
dade; 

Consitlcrantlo que não se prova condurlentenwntt) 
que os nove caixõrs estivessem oeeultos em funtlos fal
sos, ou r,m lug·arcs que não putlessem f:1eilmrnte ser 
descobertos pelos a.!:ientes liseaes; 

Comidt~rando, finalmente, que o art. !~21 do Jlpg-ul:t
mento de i!) de Setembro de 18GO, 2." parte in fine dE
termina que, na hypothese de simples arllarlo e verilica
ção de rxl'esso por meio de lmsr:1, ou 1le :lUsew:ia tltl 
fraude, súmcnte se imponha ao capitão a multa de ;jr>OOO 
at(~ 1006000 por volume; resolveu lll:Jtlllar reformar a 
sentença reeoLTida, e impür a mnlt:1 lle 106000 túis por 
volume, tentlo em attenção a allcnu:mt(~ do cst:11lo 
mnrliid" em que op arh:l\':tlll P di lo c:1piL'io e a lrip<ll:ll:;'\u 
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do navio, de\·entlo S<'r rntr<~!.',-11<' :w r<'<'OI'I'f'Hte a lll•'r · 
carloria apprultcndida. 

O que c:ommullit:o a V. S. para seu conhecimcnlo <' 
devidos <~ITci to~. 

Deu:; guarde a V. S.- Sr. Conselh<'iro lnsp<~rtor d:, 
Alfande.Q"a do H i o de Jan<·iro. - ll11rrTo rle f;otepiyc. 

N. ti32.- f<'AZ8'WA.-E~t 17 DE OT:TUilHO llE 1R7fi. 

Irulcfcr.• um rccur;;o solm~ rn11ltl d<' direitos eu1 dohro imposta 
p••l:t AlfaJJd•~r~a do 1\io dt; Jan••im ao t·apit:·w du vapor fran•:e;, 
Ji'únélnn. por falta rlc dcsr:arga dr; lllll vulu!IJC constante de 
n''l'eeli vu II_nnifL•sfo . 

.Ministcrio dos Ne~ocios da Fnzcmla.--Hio de .l:inciro 
em i7 de Outubro de IH7G. 

Tendo sitio prcsentn ao Tribunal tiO TIJesouro Nacional 
o recurso interposto por 1\Iontandon, IIoultli l\: C." das 
decisões dessa lnspccloria tk ~H de Abril<' 2J de AQ"osto 
ultunos, multand-o em dirr~itos dobratloo; o rapit<lo do 
vapor francez FeJíélon, por f ai ta de um volume da marca 
,1/-'C&C.". - J · j j L{ 

11 
que na o < cs,·.arregou, Vllll a to , a \'re no 

dito vapor, enlra•lo ne . .;lc porto no dia 3 de hneiro 
uo corrente armo, o mesnro Trilmu:d: 

Considerando <JlW, sendo cor1cetl ido o prno de quatro 
mezc·s para os recorrentes cxlrillircm a prova de <{Ue 
não tinha sido recebido a bordo d:Jtjlldle vapor o volume 
dL~ que se trata, :qwnas st: limif:rram a apresentnr nma 
simples declaraçJo do Con.;rd:lrlo al:onanclo a e:tsa tlo 
arnwdor; 

Consid<Tando que na decisão recorrida s1~ guardaram 
as form::didades prt•scripLls uo B<'gllhmento de ID de 
Setembro dt~ 18GO, e não houve violaç:io de lei; 

Besolveu indeferir o rcfl'rido ren1rso u conlirm:~r as 
decisões ret:orridas. 

O que communico a V. S. para seu conhecimento c 
tlcvidus eiieitos. 

Deus Guanl<! a V. S.- Bardo de Cotegipc.- Sr. Con-
3-•'ilteiro Inspeetor da Alfandt~ga drJ Bio de Janeiro 

[-\_f.\ 1\ 



N. ti3:l.-IMI'ELU0.- E" ID nE o1:·runno DE l871i. 
r 

Hcsulvc sohrc a ohscrvaw·ia dos 1 prazos cleitoracs. \ 

I." Dircetoria.-l\linisterio dos Ne.:.;ocios elo lmpt~riu. 
-- Hio de Janeiro em IH de Outubro de lRí!:i. 

Il!m. c Exm. Sr.-Em ofTicio dn 2:~ do mez prox.imo 
pas.<ado consulta V. Ex.. s1~ nos trabalhos da noYa quali .. 
Jicação de votanl<'s a que tem tle proceder-se em varias 
paroehia~, <·ujas qualiliraçíies for:JIIl annull:Hlas, dcVt)-Si) 
continuar a oh't'J'Var a rcducç:io dos prazos ddt~nni
nados no art. 1;-;n das Instruccões de i2 de Janeiro 
ullilllo, parecendo-lhe tlcsnccc,;s:(ria ess:-t rnducção, visto 
qw~ as novas qualiJical~ões nilo podiam mai:-; St'rvir para 
as oleiç.ões ultimamt~nte dTel'tnatlas. 

Em n:sposta, declaro a V. Ex. tjue, tt)IlllO Ct'ss:lllo a 
nnica razão que dntorminon a disposição do citado art. 
I:in, qual a de poderem servir 11:1.s elciriõcs ultim:1mente 
re:dizadas as primein~ qualilicações feitas nos termos 
do lkcrcto n." 2675 r.lc 20 de Outubro tle 187~j, c das 
ditas In::trucçõcs, acertadamente entendeu V. Ex., IJUe 
nos novos. trabalhos de IJU<tiificat;ão deviam ser obser
vados oq prazos de que trataitl os arts. 30, 3G, 11-l, t!U, 
!i:l t 80 das mesmas Instruct~iks. 

Cumpre, portanto, que nt:'sta conformid<iUt\ V. Ex. 
expl'Ça suas ordens. 

Dt•ns Guarde a V. Ex.-- José Bento da Cnnha e Fi
.'JIWircrlo.- Sr. Prr~siilenle da Província t1l1 Hio t!e Ja
Jteiro. 

N. fi:FL AGRlCULTUH.A, COm1EHCIO E OllllA.S 
PUBLICA.S.- E~l 20 DE OllTUJill.U DE 18/(j. 

~:lo in('orrem em multa os parochos, tinantlo as informar;ücs que 
I h e:; ineumhn prcslar aos rncarrrgatlos ria mil tricu la de esl'ra vos, 
11a fúnna da art. 3:l ~ 2. o do Hcgul:nncnto n." ~83~ do L" de 
Outubro de 1871, n:to corrcspondam exactamente ao nnm<'ro 
<lus ubito,; de ingcuuos, veritlcarlos pcJ;~ matricula. 

N. 0'1 -2." SccçãO"-Directoria de Agricultura.-1\li
nL~tcrio dos Ncgocios da Agricultura, Commcrcio e Ohras 
Pu!Jllcas.- Bio tle Janeiro em 20 de Outubro de 187!i. 

Il!m. c Exm. Sr.- Declare V. Ex. ao Viga rio collado 
da fn.'g-llt)zia tle S. Franci~ro de Paula í' Eucomtnt:llllado 

l'J~C(;'!-IE~ 11!~ i87H. 71i 
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da de llabapoa na, padre Auton i o Dout ing·ues Ya lieugo, 
que cumprindo aos paroclios prestar informaç.ões ao,; 
encarregados da matricula sobre o numrro os nomes dos 
escravo-; f::dlcr:idos, lugar di· seu fallecimento c nomrs 
de ~cus senhores, corno t_• expresso no art. 3:3 § 2." íio 
Ht~gulamento n." 483:i do 1." de Jkze1111lro de 187:1., não 
incotTt~lll torlavi:l em multa qu:lll!]IJ Laes inform:H:õcs 
Jl:io cont•>pondam ao llllllli'l'll d('" fallccimcutos por 
causa independente da vontade do' mc~nws parocltos, 
sendo IJlie nenltuma oiJri~açiio llics corre 1k registrar 
ubitos, seja de cs<:ravos, st~.ia de tillios !ines de IIJUIIII'r 
<'scrava, quando n:lo llics fon~m plTSt'lll<'s as Ill'ccs~aria:,; 
de c la rações. 

D1•us Guard c n V. Ex:.- '/'JIOIII/1:; Jrh/ Col'l!w r/e A l11tl'id't. 
-Sr. l'rcsideuLc da l'roviucia do llio dt~ Janeiro. 

N. ti:l0 .-AGHICULTIJHA, CO.\UH:llCIO E OBIIAS 
PUBLICAS.-- EJr ~O n:: t UTl'Bilo n;: 187ü. 

Appro\·a o horariu tios trens c as lahcllas tle passagens c !lu 
transporte tlc rnconHur:JHias !para a estrada tlc ferro D. Pe
dro li. 

Sua Altf'za Imp,;rial Hrgcnl.c emrwnH' do lrnpcr;~ilor, 
AtLendcndo a proposta do Dirertor da l<:srr:rda di! f1'JTO 

l). Püllro li, rlatada de i 7 do corrente mez, 11:! por 
bem :1pprovar o honrio dos trcn.-; e as tal,f:iLJo; de P~'
>a:.;r!OS e de transporte de cncontmt·nd:l~, fJUL' cutu este 
banam. 

Palacio do Rio de .f:llll'iro em ::o do ÜllLuln·o de 1871L 
- Tlwma;; José C adito rlc Jlmcif{,,. 
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IDA. 

DE MANHÃ DE TARDE 
-~--~-----~---

E:iT.\(,_:ÜES I I I I t Oia:.,d:~ltli- I -~ ----------- ----- - -~-- I l\111\tJIIItll\11105 

--- ~------4--- I Ú··i'"" dal1'1 L·m ü 
--- ---1 ~------------------ f.d(n 

• 
h. rn. h. lll. h. rn. h. m. h. m. 

h. "'-I 
h. 111. h. m. h. m. h. rn. h. lll. 

h. '" I h. 111. h. !11. 

Côrt". . . . . . . . ... ·I ti- o (i- o 7-30 ~o 11- o l-O ~-:lo 3-:JO 4-30 ti-30 7-IJO U- O 111-10 1~-:10 • f' - :;-lo G-10 7-40 ut-l~ 11-10 1-lll t-10 3-1,0 '>-40 ti-10 7-'lÜ \l-10 10-20 tt-'Ltl ~ ... hn~tuvau..... . . 
S. Fr;;nci.~co Xa\·icl .. !)-18 (i-18 7- 11~ 11-18 1-18 :2-'JH :~-48 4-4~ o-48 7-'lH \J-IH 10-"8 t-2-í~ 
RiocLudo ...... :,'-2:1 (i-2:1 7-:i:l 9,-2:1 11-":J 1-2.1 :Z-;j;l 3-5:1 4-5:1 ti-~3 7-!'i:l !1-2:1 111-~1 1'2-:~:~ 
Engt·nllo :\r,y(,, •... ti-27 G-27 7-ii7 9-27 11-:7 l-17 ~-;j7 :l-57 'l-57 a- :.i7 7-J7 \1-':27 lil-:l7 t':!-:i7 
T(1do, (.~ Sanlü::.. r;-:r~o ü-:lí tl- 't tr-3 11 11-3'1 1-:J'l 3- í '1- í 5-.\ G- '' 

8- ., H-:1'" IU-4'1 1- 1
1 

Engfntlo dr Dentr1J. ii~:~G o-:i~l H- g l:l!l 11-39 1-:11! 3- !I '1- n IJ- 9 ti-\) 8- g \1-J'J lO '!\) 1-\J 
Pkdcidt: ........ ..... :i-ld' G-LJ K-1.) 4.) 11-\5 t- .'J;} J-j;) 4-15 5-15 6-15 R-lií ~~-!.~,') 10-55 1-1.) 
Ca~r.aOur;l il-~0 G-02 8-~0 . 50 11-t)l) t-t,IJ 3-~0 ·l-'20 ü -20 ü-':.!2 8-!0 D-tiiJ li-O 1-~'' 
Sq,oprm\1.1. 7- 7 ........ .... . ....... ········· li-37 --' VOLrrA. i 

DE MANHÃ DE TARDE 

J:,;l'.ll,ill:~ 
li'l"'" <l.t1 !VI:"r.t< u.t 

lii':,1,::" 11 li I I I I I --- I 1.\!11 \tllilti\\IIIIIS 

~~-<~~-·---~-~-:---1~~- ---- li'](,\ 
~~- -~- ~-- ---·---

t.. m. t.. m. li. 111. h~ m. li. lll. h. ]Jl. li. lll. h. lll. li. m. h, DL li. 111. li 111. li. 111- h. [I}. 
~.IIJ··P· Jid10l 7-:IJ Ü-5.'1 
Ca~1:adun. ;.:~. ó G- O 7-37 8-'tO 10- o 1~- o 2-10 3-:lll 4-30 ü-25 7-10 H-~0 lll-10 11-111 
i'l,~diHJ,-.. o- H G- H 7-·110 8-4H IIJ- 8 lt - H 2-IH 3-3H í-aK li-3:1 7-IH H-'t~ lO-IH 11-IH 
EIJ:..'•·ttlJO du Jl<'lillli. " - 1:1 G-l.'l 7-,'>11 8-ii.'l 10-l:l 1~-lll 2-::!:1 :1-1,;) '!-'13 G-3H 7-~1 H-G:J lll-:21 11-::1 
J'1,du, u.~ Sautll.~. !J,-l~) li- I\) 7--Jii 8-U\.1 lll-1!1 1::!~1~1 ':!-:!!) 3--W !!- 11!1 ü-14. 7~::w 8~[i!J 10-:l~l tl-::?!1 
Etlf:'·ni!IJ !';ovo .. 1-'ttt G-~iJ k- ~ g_ tt 111-2,'j i'i-':2,'i 

li 

~-30 3-55 t.-ü') 6-50 7-:J;; \1- 5 !IJ-3.'i 11-.'J.'i 
fll;!( 1.1!\'1• .•. 't-:i\1 G-~U 8- G 9- u to....:.~\~ 12-2~1 2-:w 3-t;~J '"'-~~) 6-5'~ 7-3\l \J-\J lil-311 11-:ltl 
:-. FrdiU:iSI'(' X J\'kf. 'J-;j~ 6-3~ H-li !J--j[, 111-:r, l:l :l'l ~-'1'1 !.~,_ í 5- ·1 G-õ~l 7-~!~ 0-l'l til-H 11-~'1 
:i CJJri--t!H~~~- 'J-t.2 ti-'1:2 K-1\1 !J-2t lO~ 'd 1"2~ 1d "2-fd 1-1:2 t>-12 7- 7 7-ta !)-~~ to-ti:! ti .'i.! 
C··rt1• 't-GO u-oo ~-27 U-311 lO-til) u-:Jo :l-li ~-:W t>-:::!0 7--15 8- o D-30 11-ll Li- O 

llol'<tl'io dos lt•ens exclusivamente de passageit·os lllot·ario dos trens exclusivamente de passageit·o~ 
e mixtos da cúrle pam o interior. c mixtos do interior pat·a a côt·lc. 

Lc:3 I 1"-.ÇÕES 

t: .. lt•· 
C;~-•.td,lt.! 
S.tj>'IJH lldJ.I •. 

~1 ,, \ ,J 111 lo<! li I: 

!liJI•IJiJ"J" 
,"';I 

!IE)I\\11\ IIEll\\11\ DE 11\KIL\ 

~I ~I ...->---
ih<hl,""" [,,,,:, llt•~:· 
h 111 11. III.IIJ. 111 IJ. 111. h. l h. IJI. 

..... J-,'liJ ...... 7- o ... :.,10- (I 
G- l! li- H ............ J0-3g 10- 'J{J 
. ''li . ,,., '! •.. ~~--l h--h

1
' ••••••••••• to-o, w <)b 

li-:jli li-jHI. .. .. li-,+30 11-J~ 

•f• (at·<h: 

7-:!..'! -; __ ,)~ 1•1_ ••'(c-! 

IIET.\l!DE 

~ 

I r"n.1.. 

1t HJ.IIl.nJ. 
,., .. ~- () 

2-:{til 1-:lU 
-:-:;:)1 :2-fí7 
:J-~o 1 3-3J 

ESTAÇÕES 

Juiz tle Fut c1 

1\ctir~• ... 
Ce luf,•it.l •....•. 
~I:J tl11as Holl'lil~~•~. 
EsptrÍliJ SJIIl•J. 
P~lr.tll}'lillll;l . 
·"~~ rr<~ 1 1a . 

OE !~liDE I' OE JL\\IIl 
1 

IIE mil.\ Do T'IRDZ 

..-:--.. ~~~-- ---~~ 
lll("'i ]',t1'1 11 lll•,'ld.l i'rl1·f.1 11 11 

li 111. h. m. lt. 111 .. 111. 111.111. 111. 

2-2:1 .•. H-~2~ 
:t~;JJ 2 ~5ti ~~-i U- \l 

· :1-:!H/ :1 ;}:l ~l--.'!'1 ~J-;I(i 
- 1~3-1G 1 -1-J:, U-10' \1--'tj[ 

. :;~o·;;_ r) HJ-t2 li)-:!',, 
;;_r,;;: n- ~;,tll..;;•,ltll-:,,;: 

'1)-'Ji-1 li-:.:JI\~':!1 11-'ll 

l'.r• i'''' 

[1. lll .. lll I 11.11]. 

Tuhclln dofiJ IH'("f:.'t)f!i df" pn .. fOO~í"ns t.• hn~ngP•H4 

no"" tren8 do~ @.Uhurhio~. 

1'111.\ILII\.\ I:LA,~E. 

EST.At))J>~. 

"" o o 

.i 
; I~ 

.2 ;;; 

- ~~~~~ ~ ~___ , ~ : I ~ ~ ~ ~ L G 11_ 
c\·.·rlc:.... .. . ,\!OJ'2111ll .... ~ll0 H2001,~3tfO. ~31111 \!li I <l!ltl t:;'tJIII 
S. Chn~\1!\',l\\... • ':!H\ t..:!UO .'•200 h2Utf~~.\tH) ),)lU -.:Juu t..íHU 

1 S. Frand"nl .\;t I 1 I 
j Yit'f......... • ,t..;"!(l() ,)20() '-200 t:.\WI\~li• "\11!1 Vllf!l 1 

1 
1{13!'\lllCIO... , • ,'-2.00 ,~::!.HO ~:!1111 <..2.•111 1,"- ~ '-.íOH 
Enr.;ell!ill ;.;-.,\ ,, . . t..:wo, t..';!!lll "2.11!) t..l.1~1 "• '1 
T(),[q:; IJS~:llib-·- ..• ~211!1 '-lO!l ''lllll '-l!HI 
nnirw:<->. ~~~~~~ F2t1U .~2<~0 
i'wda·l• h:!Oil 1'211:1 
C.!S<'."Idlll.l .. f-:!IHI 

~Li.\'\ [1.\ 1:L.\S~lé. 

[~1'.\I).ILS. 5 I ~ _ 
:;, ç ;:: I 
c: I 

t _: ~ ~: r ,.; 1 ~ 

~ I 

~ 
,; ·~----~ ~ ~ 111 j I ~ I~ 

I C('lt'te :······ .• ,:.,{lld 1 ··JIIIJ 1 ·l111l'.~!n!lj'<!!\ll 2•111 )2!111 :1110 

.

. S. Chi'I~I·!\,I<J ........ i-lllll \IH I ,'-I\JIII •. 'diHI "2110 í2flll .tu I 
I S. Frattt:J::>CiJ X<~- 1 I 1 I \'Jfll'. . •• .• •• . . . .... ~{111 .~11111 .t..{ll:l 1111 ,_!H /,2111 \01) 
: f\t:ll'll\1!'!0.. . . . . . . • :·II!II!.,HHI, {1111 I 11 1 li!() .!I IH 

i En~rliiJU :\'o\·"··· '-tliil) ·IHil .)ll!'li.,fi;H:.,;!III) 
Tud11~ o~ :-l<~JJt,~~ .~jllll .r...l!HI ;,fii11 1 I~;!o0 I ()~Jj(•j Jl:lS.. . . ·,t oi'! •. '--.111 I~ .:J( j!) 
i'll''d,!tl~-.. . . ·.jlJI)!;-1(11) i (:;1-:;cadur t. ,f H! I : 

,,_ 

OH"Lli\'AI/11::'. 

1: ~ •, \I, I o\l\11'.1•\11'1111, Jl,l IJ., lllil•1, 

\'ululw"> tk IJILd•jll•··r jll',,! ·111 Lllllllill", 1'\"·pi!Ltlldl) ~'Jil!•'lll• 
~~~ IJUO~ J!lld I 'li I '>!'I' ('I) tJd 111.11\IJ' .)1' l'(i] I' I ·'I' 111 1(11'> I( 111111 Jd I! lb'l \ i:q,lll

te~, ~l'!ld•1 a !f 2.') kj],._~J',tiJIIJI-1'- 111 1!10 !Jtr .. ~. l'lll!'l' •I lu~ IJII.J•·~·Jll>·r 
I'SL't~\ie. l]q.; snhurlJI<I.;, 'i!r10 n·í-.,, 

Yoh1111t'S ;l(o• ::iiJ kiilllgl'alJIIII;I~ <~I\ 2diJ lill'll'-, ;j1ll! l'1'h. 

\"Olllllll~'i IJtaiurP~ CJJI P•''(! 11(1 Lllll:ii!IJd, (•Jttr.· ljll.H'~Ijlll'l' o•-.1,1· 

~:~~~·..; P•'LllaJ..ada tal!l'lla. 11. 'J, JIH;tt:l~rt'~ 1' C.l'-i',ldliLI. 

I, \I,,,,\-,\. .\:\1\1.\.1 .. ~. 

pl~l.ht Lll.:!!.bg•:J',I• ~, ~IJ]IJ''llk IJ)-, •'!'1 i], I L:J,· iilJI) :\'., •. ) 

Ctst·.11luta. 

1'1\\.\-., 1:\ IJl\~'1\liJ'Idili"', 

!h·[111j~ 1L1~ jl) !t·l],!) d.l 11111i•• 11.; J!l'l'l:•l':> d 1' I~''JI~ ~.1" ,]. !1•1 1 

'' b ua 1.·• L' :.1uu 1''.'1~ 11,1 2.', Li'''.' I'JdrJ 1111 ~·~LI'J'''', 



I ·"'"ill•J· Í-1.1 !i- I'. I 

I 

I •)lf 

I 

•')-.)',! !tJ-l:J I_ -j I 

I ,_"' 

I 

,)-"J'.J !-1',1 !i-'J 11 í-.!:1 ti-.!' I IU-::!.'1 li-" 
l<u~:.• J,)Jtl L\U\'tJ. -~-~:; ti-~:; ti- :t il- ü 10-:!;j I 

i-2-~;j ::!-:10 J-:;:; ~-u·; ü-511 7-:1;) \)- ;_; itl-:l."i IJ-:r; 

fil~ld.iJl·li), ...... 'J-::!~l 6-:dl H- ti 9-\1 10-~\) I:Z-j~J 

li 
t-a\J :J-5'1 ·-ii~ 6-tií 7-:J!I D- \1 111-:1'1 11-:1:1 

:-, r:.tll('lsrt) s 1\")l'r, ~-:H 6-3'!: H-11 O-I· Jo-:l'l 

I 
lZ :;J. :.1-!4 1- í 5-1 6-J~) 2-'J'~ \J-1'1 J0-'1'• li -\'i 

s Li1ri,to' ~·~. 'J-1:2 (i-ít H-I \I \J-2:! lO- í~ 1'2-'1'2 ~-5:1 l-U 5-U 7- 7 7-5! n-u lll-5J 11 ::; ~ 

l:,lt•· '1-ÜÜ G-üO 8-27 9-:JO tu-ou U-bO 3- o 4-20 5-~0 7-15 8- o 9-30 11- o !2- tl 

llo•·ario dos t1·ens exclusivamente de passagcit·os 
t' mixlos da côrtc pam o inlet·ior. 

Ilot·ario dos trens exclnsiyameute de passage11·os 
c mixtos do interior p;u·a a cúrte. 

l_sr·A.ÇÓES 

t~l·l't•! 
C;,~~·adur;l .. 
~:JtJ•lJJl'tniJa ••. 

~b\amlJOm:~" 

IJUcllli.ldiJ· 

í.h.dl•lll ..•. 
PJir11eira:-.. 
Hotlulll. 
~Icnr1es. 
Sanl' A una 
BJrHt .... 
Y(dranga. 
Vass~~uras 
[J,·s~·ng;J.nu. 

1 :,)tUtlJel't~liJ 

i:J:'.i.ll ..•. 

(' ],j. 

PCtr:tllyiJa. 
EBtl't;-1\111:>, 

l:l!trc-HÍI•S. 
St!JT,tria .. 
Pa r;11l yLuua. 
E:--lJirit')•Santtl. 
~L1tilia_, Uac.IJo ..... :l. 
t:edtJt't.:Jla ....•. 
n,~tiro ••. o ••••• 

Jniz J~ Fúro~ .... 

lli\1\L ltl)l'.\lLU 

lLtiT<• .. 
Val'!f••m .Ah•gTt•. 
Piuheiro.s ...... . 
V•)ll.t HtJd ou Lia. 

~E ll.\~11.1 I1E T.\1\liE !IE lL\~~~1 \ liE \1\)IL\ 

~.._... --·------1 ~I~ 
,,,,,,,, !,."""' 1 I'"""' u, ... ll'··"·· '"··'·I'·"'" 

~1--
11 HI I li IH 111. I !L ]I 111. h. )11. li. 111 h. I li.\ 11. lll. 

.. . ~-.30 . . 7- o ... J. 10- u . .. . .. ~-- () 
G- i> G- H ..... 1 O-'J8 tO- r,() 2-:lli ~-:ID 
h-~4 6-::!1,! . . . . . . . . 10.-..ã\ 10- 5ti :i-il0 2-i)7 
ü-G6, u-O>w 11'!'30 lt-3~ :J-2hl 3-:13 

I ~e tatde 

7-'=!\1 7-::!í: .... , ...... 1::2~ 3'12- G 
0- Ü'l l;-·;!.j H- JU l'J-.3ti ~~- r1ü 
. . . . . ti- L Ü- k 1-'ül 1-51 
. . . . . . V-1 ~ ~l-J7 2- ~ ~- .\ 

.. .. .. .. \J-'ü~ \J-tiO 2-57 2-:-iu 

... ·1·.. !J-:11 !J-:n 2-~t:i 2-27 

I . .. 10- O 10-~0 3-IH :l-'•1 
I, I " -1111-:J:J 111-:J:, ,_51 ·.-111 

I .. ,10--;'.iO IU-ti'i (1,-!jU 't-ifl 
. 11- li li- M :)- !1 j- !l 

I Í· jtl-0'2 Il-3i ü-G'I G- 11 
·

1

. I :tt-GJ 11-~7 6-'t01 ü-"",J 

111 filllhli.t 

[1,• Lu·J,; 

.i12-ltlii'2-IH 
!t:!-'.t7 1'2-'tV .,I- 7 1-3' 

I 

.. ... 11-1:1 1 

I i.J- 11 ü- li ::!- üi ~- t-
I i.i-il:! ti-ti/

1 
2-'.tll 2-í3 

I 6-lo
1 

7- 5• :J-1'11 a-lü 
7-5'1 7-~\l: :J-O!li 0-;)t 
8-111 8-lt;l '1- li 1- 3 

· · ·. 8-Gtl/
1 

U-10 11-::!7' l-2LI 
9-10 ...... 1-:>ul 

7-lh1 7-::!0 
8-1.118-l\1 
8-DO 

i 11, ~ 111.1 : li 1 ::~. D e 1 a r J e 

·i· 1-

l 
I 

-1--.' "/ltl-:111 ' .. ' .. 13-'•" . 10-57 H- O 4- 7 i-!0 
·ill-17 11-20 ·-27 ~-30 
.,11-li 11-:iU ~-57 ü- O 

1 u~ I.11·J, 

~~- ~~

1 
·Í-, 

l--:1~1 t)- .s 
G-1ril G-17 
G-::!'"' ü-:JJ 
6-5ü 7- I 
7-:13 7-38 
7-i:i~ 

. ]12-ltlll"-13 Õ\1-19' :i-~2 
i i L~~ 1 i=3~ g::•t ~=-"~ 

li:~rJ a ~1.1!1:-i.l •. 
Pn wb:d ... . ............ I 

I ···r· lliv1:--a .. . 
I \~s~· nde. . . 

.C.uup11 B,·Jiu 
ltali<Ha .. 
B.h \'ista.,. 
Ouel~Jz. 
Í:JVfJtllla:; .. 
l~JdJudra. 

WI\L 0(1 1'011111 SUVU 

EnlJ•·-Hio::.. 
S:JilLl Ft~. 
Ctn:1,!ur •. 
Aut.l ... 
~:lplh',Ji,J. 
Ouru Fino .. 
Cvncdção ... 
Pl11'l1l 1'\uvo .. 

li\li\L !IE \1\C\CUS 

JH,•rll 
Btfur,·aç,i\1, 
~laca0u.s .. 

Aviso n. 0 63~ pag-. ôOj, 

1-- •.. 

r:••-
i 1-37 1-40 ü-<tl 6-18 
: ::2- G

1 ::2- !J 7-11 7-17 
.I 2-2'1: 2-':!.7 7-32 7-:w 

;!-J\11 ;?-!lt 7-4~) 7--íl".i 
:J- ti 3- !I H-12 8-l:i 
:1-'1:!! :1-iü H-4\o\ 8-51 
í-::!t~l... .. U-32 

D,) L!t·,lll 1\;u,alllt.i 

'"11-17 .. 1-:J:J 1-3:; 5-111 
1-57 1-5\1 5-<7 
~-1· 2-16 6-11 
~-3:ir2-37 6-40 
2-50 2-5; 7-17 
3-11 3-I:J 7-16 
3-36 '. ' .. ' ~ -10 

i-5~ 
ü-19 
5-52 
6-16 
7- o 
7-2~ 
7-51 

D•llllanlt'l li); tarJe 

!

'"""/" --1---- .18-l,ll, ... ,./5-~5 . . . . . . .. .. .. 8-lií 8-<7 5-JO ri-32 
. .. ... ...... [ u- ::!1 •••••• 5-17 

ESTAÇÓES 

Juiz de Fúra ... . 
LIL'tirn .. , ..... . 
Ce lofeit:l •....•... 
Mathias llnrbo::-a .... 
Espirito Sunt11 •.. 

Por.dtyLUtlil . 
:-:ierraria .. 

Ent1'1 ·Hi,Js .. 

Entre~Hio,..;. 

Par:d1yLu. 
Uliá ..•...... 
C1sal ....... 
C·>mmer~·ill. 
l)t:Si'II"JIIl) 
V;1ssoUra.s . 
Ypiranga. 
Barra .•. 
Sant'Anna. 
Mentll's .. . 
RHieiu .. . 
Palmeiras .. 

n.·lém ........•.. 
QLleimaLio:; ... 
MaxambiJBIIJ<J. 
Sapopemba. 
Cascadura. 
Cônc ..... 

I:.\\1\LltES.I'.\LLO 

Ca ·.hoeir<J .. 
Lavrinha~ . 
Qucluz ..... 
B.,:l-Vi"'ta .•. 
Itatiai:.L .... 
t:Jillpo lkllo. 
Hczend1: .... , . 

Di vis;,: 
Pum!JJJ. 
Barra Mansa ... 
Volt:t HeduuJa .. 
Pinheirus ..•. 
VnrgL"UI Alt·gr~~
l3:.~rra •. 

ll \li \L [IIJ 1'111110 ~u\0 

Porto Novo. 
Ctlncclção. 
Ouro Fino. 
Sopueai.• ..... . 
Anta .... 
C h ia dor. 
Santa F0 ..... 
Entre-Rios. 

111m DE lllC\COS 

DET.\1\DE DE ll.\\11.\ DEmlli llciiBD:' 

_..._____ ~I ___,.._...I --,-~ 
''I I~ I I,,, 

~-h. m_. 11. 111.\~.-:.\ l1. In.] li. nl.\11. IH I l1. 111. 
. .... :!-2.1.. .. s-tz 
'Z-~1 2 - 5ü \.)- ~I U- ~~ 
3-~H :! a:1 v-J'1 ~~-3ti 
3-16 ~-l;'l ~l-'10' \J-- 117 
f)- o 0- L 10-2~11!)-:!'I 
~-15 1 ü- 5 !O- :i:j Hl-;)6 
ü-i~ _Ji-c:Jjll-~.1.11-:ll 

]1,; Ltr,]l, 

.. .. i 7- JGi .. 12- :;.1:2-:;j 

... De ":"~~~IH I 
t;-r1:JI ü-50 t:t-lt2'1:!-'!\' 
li-:J:I· ~-3!1 1-!üi HR 
7- I 1-~i 1-:Jb, 1-,)R 
7-\3 7-ls: t-iiH~ t- 11 

H-271 H-3tl2- ~tjl t -~< I H-'.tl K-í(i ~-:)li 2-JK 
9-20 !J ...... t;) i-:.i~l· 3- I 

· ., 0-15j I 0-~b 3-l~\1 3-~0 .... ·. '1:-:Z~! 
.. to-lo 10-42· 3-Jol 3-I.;:t 4-~:t '1-'1dl 

11- 7
1
11- UI ,,_ 7 1- !I 5-11Jr5-t:!' 

·11-:Z,; 11-:10 '•-22· '•-21 5-:ll 5-:ll'_ 
tt-3jltt-il 1-:Jo! 1 -:J:I 0-1:1, 5-lü1 

!lcl:tt,J,, I i 
i i 

.

1

1';!-:JJ 11-'l;j t)- bl .J-IJ1 tj-~1! (j-!Jti, •.... ;,-:I; 
. 1-1:>! 1-11[...... . . . 7-2o H-to ü- !<i ü-1!1 

. 1-'•SI' I-50r ...... '~----- ~8-'• 8-11 li-'•'1 ti-5t 
1

2-:!2 2-:"!'1 .' . . . .. ~~-~ 1 \1-IG, 7-:t:l 7-:!G 
. 2-~0 2-:.121. . !J=,J~ IJ-3í: 7-~~ 7-LJ 

.. 

1

3-.o ..... ~6-31 . 10 lt ..... 1 8-:J" 

! ll.:tii,ll:l,à lk!lli.I.I I 

.. L .... ,"""'~)'"" I ~-'11 I .... I ti-~4 '!'""'tlá7 o-':!:;. ~)-li-

.... 5-il 5-~& to- 1,10- 7 .. ·I ri-1' 5-'51,w-:wl,o-:rJ 
' ü-}lti- rl,ill->:·lrlll-'17 

',, h--0, h-j,J 11- ,Jil- ,,, 
6-~0I 6 -5:lii-3:JIII-:Jtil 

li-' llldi 

;-~~~ 7-~tllt-!:·112-)il 
.... 

1 

1-u::!l 7-.J.Jit~--J,,:~2-1.J! 
' H-17

118-iOII- :;' 1- Kl 
H-'10 H--!1:1 t-:2\1 1 J-'1:2! 
!i-111 U-1.1! 2- o[ :- :t! 
U-30

1 
9-3.11 1-;;1 :!-2;) 

10- Ui...... 2 -J!I 

Deliu·,[,: lt.: 

'>--,4~ ······1 u-:J;; 5- !I 5-ll g -GH 10- 11 
õ-:17 5-I~ Hl,-1!1 10-21 
5-58 6-18 10-31 10-31i 
0-41 6-\6 I0-55.11J- 57 
7- 'I 7- 9 ll-1~111-1\ 
Z:~? 7-\! 11-~? 11-J!I 
1 u9 ...... 111-t~J 

De mattl:,t De t.n,le 

~I:JeUt'IIS. 

llifurcoçüu. 
llclém ..... . 

""'I :i-'1·11 ,,,,I '•-IH ü- ;; ô- ti 4,-JJ !&c-~;; 
" .... , .[6-10 .. ' ... I ••111 ! 

(oj;..,ll\\.\t.:•J].:-;, 

'i' 
\'•Ji\\111+~'> tk qH,tl1pF~f )"'' • 1 11 l.tltlllill·'. +'\l"••jl\ll.tltdl} :-'IIIJI'fl\1' 

1)~ l{\lt~ !Jiu]t'lll '>I!]' l'll!ld\1/.JoJ()~ ,ji>("(IJ!oJ'>f'lll JJII'illl!llllitl11 1\"J'I yi;q,tll· 
te:-., Sl'lllhl ai·~ 2~ ldl• •,.!;r.tltlllioi' 111 li!O t 1! r•1..,, •'H I r·· til! t~ 'I'• 1• "lll"r 
Psl;\l:l•r, dq ... ~nburloi•l..,, i• I\! r•·i-... 

\'ollllll•'.~ ,l\o• :.iu J,itt .. gr.tltlllt:l ... •111 :.!diJ li(r1h, :,11\f r· 1~. 

\'Oillilll''l lil:ll'JI'i'' 1'111 I" ..,ll '111 I IJJJ,llllt •, o'IJ!r,• •jll .,.,,Jil•·l I I· 

•JII:~ p··la l:1 :-..a da Ltl~o·lla n. '1, J•.l r:t U11l·· 1' C 1" .1d 111 .1. 

' \].·, 1.'1 1: .\.\1'1.\1:~ 

P·~J.l,l.tl·..:ILL., ;.;•:!'.1• ~, :-.<Ji!J• uk !J.l'l c,lt•:' c~ dd !·.1J.;··JllJ·J .\• 
C.JSc,tdurc~. 

1'1;1."\-. J:\ 11\\••J\Iii'UH!• 

lit' jl'' i d .I~ J li I)' •I ·') d ,I ]I •Jil·· ( ,.., ]li_, ,j. (,'11 

!'o (~ 11,4 (. '' I' :J()IJ (o; I', ll,t ;2. · I' i.1 ~, o• 1p1.11'~o J Uo· I' I 

'l'uh(")la ti H""' pt"(~c_~n .. dtt~ P"'"'"'a;..-.-n~ t> ha~a:.:,t·u~ 

JU•IH!!t fl'f'll~ dt~ ~iajunf(~M t~ IUi'\.tU"" tia (~t)l"lf• 

pn1•u o htlet·itu· ,. ~ h~e~~···•·~u. 

].:, 1.\ '. f)J-, ~. 

~ 

C·'. r h· •.•.. 
ca~~·aduJ.t.... ·'i· H• ·,t"; 
~.lpi!Jl''ll!h:l·. J ·1 IJ ·I i:J 
.\l.tXaltlllilllll•: 1 H1H .'-~liJd :·:i!"l\, 

j T ~~ 
I 

111,'1 
··Ih!-; 

·1H 

H~.~~~.\~llJ-a.~~~~-.-_- ..••.•. · ·.::::. ~-~·[;;:: : ~~;,;~; ::·;/~~:~ • 1 ~ Uj 
~lííi 
,;_!K(J 

fo:líu 
ya.í 
,"-:$7:! 
s'ltt'.l 
~i27 
··~VI 
."·iH7 
ii}!I'J 
~-.·,a 

l.f,HO 
',t)fJ 
!·fil)·~ 
:1t)\l ~ 

~~::\~~:~{>:::.::·_:::/::> ;~~!:;: !ir:: ~~ ,. fii~,ii 
\~::~r~:·:;~-~.1 ..... ·.·_-_-_._ .... ·. _ .. ~~.~.:::· ;~~:~:: ~~;;:::: :~~~.:~: 
\'a:-,'il\lf;l-1 •••• • •. • • ..•. •.... li.~:ifJO :l.'~;)lil l!J,1;1111 .t,)..,J~Ii 

e:~;~~::~;~~(~·i~~.-.-.-::::::·.-.-.:::::: ~~~:::: ~~~:::: :~/~~::~~:: ;~~~~;:J 
Ca~al ..•..........•.••••... n.n2oo l-..')loo!J2;:,oo L'-llíll; 

:;~;~::l~;-,.:1·.-.-.·::: · .. .-::::::::. ~ t:~í~~:~~ ti:~~: u~~:~,':; L~~~~· 
f;ntrc-.HHJ-., .........•••...... • ~~.~'.liiiJ ~:i.J).,JI J:i,IIIIIJ J~:!ti7'1 
Sl'l'l".tlia ............... 

1

to"i'IJII ;"'!tlll t11~11Jt11 f ·.3'<if 

:.:~11 :\\~j~~:~~.~~:;\i,):: ... :. :. : .. :: il~~;:l1~:: ~.~~~~:::: :~:~::::1 : :2.::.:;il 
~l:lii!L,'.".l\arlln~.~ .......... !t~r~;nu ~~~:~.oo't;l:,:ioo l_1t~',:il 
i.• dOlo 11.1 ............... 11-,~JOO b'>.JOlt ll·o~'ll• 1,.~1171, 

~\;}t:r~~ ·,~.·;;·.·~· ... _ ·. ~ · · .... · · ~ 1g~~:::: ::·~~::~: ~~/~~::::; :~;.::~i 
tt\t~;lf~!:.i!.::::... . .. . . 11 ::; .:::::1 ·:·-:;1: :,: :::1)1 }o:;// 
Ant.t .. .' ·,.......... . .. .. IIJ ~lO •: ·,..-{)() IJ',I!Jioi 1 •Íto\1 

~~:~~~~·/·J.~:;:~·)::::. . : ..... ~ I:~ ~~:~:;1 ~;~·~~:~~:'~t\~ ~:~::: 1 .. :~~~ 
C•_IBC('II:ao......... •• . . . . J:.?,iftiOj (j~liHt J!l,110111 L'b !2 
l'•.Jrlu .No\.·u........ .. . . . . . I J)llllll ô11!1111 2tJ,IIlillii";Hll 
\-';lJ'f.!l'lll.\ll'f;l'•'··············i li)l!HJI :1'•111()1 U'-1,110 t•i't\1 
Pl!l!ll!JI'(I:. ••..•.•.....•..••• {lt.:!,/10 .l~ 11!0 tu ·011(/ r..., o..l 
\'ol!.l Hl'dil!lol.1... . ..... 7~,\1!0 .lt.:7oo ft',IIHII ~'!'i 11 

H:.HTa J\l.t11~.1...... .. .. .••• 7t,:iuo 3 ... 1!(10 12·0!1i>jlf.;OOJ) 
l'um!Jal ..•..•..••......••.. ~!Mon iJ21HJlt:2~~~~~~~ Jt..o73 
JIJYisa.............. 1' 1~71111 1.~'1011 tI 01111 tt.:l.!J 
Hrun1lP ................... 9~üool4sHII11 1 H .. ,,,o P·1dl 
Ca11!~)9. !li·!IIJ ..•.••......•.. tu~:wo ~-..flllll "'110 1)12h 
11;1_tww .................. 

1
to~uoo1 <lqoo

1
w.oHI til.J7H 

lloa-\'1sta.. ... . . . .. . . . . l1l 1~901J/ ôf)WH tu~:,o'll H'dt 

~~~:-t\~i~:~:..,·. · ...... : ·. ·.-:.:::: ~.: · ~ nz1r:g t~1;:::1 :~t::~~ : ~~~:: 
c~whoeira .................. t31put) 1 6~7001211~11(10 J)72\l 

· .. f;j!) 

-'~i'7k 
·'-·"17 
f~':,!) 

:~~71 
,'·tlf!l 
0!t::?í; 
,.;(; 
,\7:.d 
',/fjlj 
,:.-...JI'; 
.':·":1:!, 
,t.:..,:,;J 
.)":lKfl 
~s í r.t; 
/'Í 1.1:.1 

·~:15J 
ll;i98 
-~tit ~J 
l:1!73 
h712 
.F:tü 
(jj!il 
f,7H7 
F·P<V3 
{lk!l)i 

i\, ll.-0 .. lrt·n~ I'XI'lu~iY:IIIW!Itc ti~:\ iaj:llll··, l'•lildi!J•·IIJ "IJ ,t 

j,,J·"~ 1;:1'111 (j,..., jl.h"-:I~I'Íi'O'> e jli''Jlli']Jtl:'! \"tJilllll''~ j'l'lllilllid.t~ jlllo 

,Jrt. t)," da~ L~nf.l:,. 



IIU t>IIVEII"\0. no:: 

N. (j;J(i.- FAZENDA.-Em 2l nE OllT!JHHO DE ·U·nti. 

Indefere um/recurso sobre classificaç:Jo de plnmas, suhmcllidas a 
dcspac!JO ba Alf::tndcga do IUo de Janeiro, por se achar a irn
porlaneia dos direitos dPalr<l da alçada da mesma Alfan<!Pga. 

l\linislcrio dos Ncgor·ios da Fazenlla.-Hio llc Janeiro 
em 21 de Ontubro de i871i. 

Tendo sido presente ao Tribunal rlo Tlte,ouru Nacional 
o recurso que Camillo de Moraes & C." in tcrpuzcram da 
dedsão dessa lnspectoria de 24: de .Julho ultimo, que 
dassilicou como plumas inteiras, sujeitas a pagar ;1 taxa 
de HlO rí~is por gramma, (i\)0 kilngramiuas da mercadoria 
eonstante das amostras juntas, vinda de llorde:IU" HO 
v:1por rranccz Sr'négal, c whmcttida a despacho, pela nota 
11." 72\J2 de 2() de i\la i o nl ti mo, como pl nm:1s l' men dadas, 
para pap;ar a taxa tlt~ :.;o réis por gr;llllllla, o mesmo 
Tribunal: 

Consitlerallllo que a impnrt:mcia dos direitos pago5 
s1~ ar h a dt~ntro da alt.:atla drssa Inspt~etoria, c q uc nu des
pacho não hOll\.C prelcrit;âO de rol'lll;liidadt•S ('SSf'lii'ÍaCS, 

violação de lei, nem taxa imompetentc. 
llcsnlvcu indeferir o dito recurso. 
O qut~ commnnico a V. S. para s:;u ronlll'eimento c 

devido~ ciTei tos. 
Ilt~lls GtwrJe a V. S.- Bant:o de Cotl'gipe.- St·. Cou

sclheiro Inspectur da All'andcga tlo Hiu de Janeiro. 

N. ():17 .-FAZENDA.-E~I ;2:1JJJ<: Oll'flllll\0 Dlê lt-líli. 

Nega provimento a um 'reeurso contra a classi1ica0ão de !>I'I!Jute 
de algodão, dada na Alfandega ;i mercadoria su!Jrucllitla a 
despacho como brim de algodão trançado. 

Ministcrio dos Ncgocios da Fazl'ud;L- H.iu de Janeiro 
em 23 tlc Outubro de 187(i. 

Tendo ,;ido presente ;to Triliunal do Tlit'Silllt'U Naeio-
ml o nt·ur,;o interpo~to por Bartll ,\- C.·' tia tledsão. 
tle,;sa Jn,;pcl'loria de 20 de SclcllliJl'O ultimo, qu~ rias-' 
:'i!irou t'O!JIO bclhulfl de ~~~~ud~lLL ~ujcito ir 'fa~_:_t 1

tlo: '· ') 



:trl. :i'J'trLI T:1rif:1 das .\ILtiidr~·!a.;, a llll'l'r':tdoria ronsl.:iil· 
tt• d:ts :llllthlra.-; jlllll:ls, ri11tla dr: Liverpool, no vapor 
ilt.'llr·z Gasscndi, e submdl ida a dr~S[Jacltu pela nota 
11." l-):i!J2 rlc lH do lllCSilltJ mcz como IJrim rk :d~od;lo 
tra11r;ado, para pagar fi()() rs. por k i lo.gra mma, o lllesmo 
Tribunal: 

Cousit!!'ra!ldo qu1~ :1 r·las,.;iliraç:l.o daria por I'SSa Alt'an
dr•ga está de~ an:r!rdo Ctllll a d ispusir::lo 1L1 Tarifa: 

llesolveu nc~ar prorilllt'IJlu ao rcr·urso e conlirmar a 
dr•cisJo recorrida. 

O l[tW t:ommunir:o a V. S. [J:tl':l sr~u conht•cintcnto ~~ 
dr~vidos cHcilos. 

Deus Guarde a Y. S.-iJrmio de t:oteyipe.-Sr. Consr:
lltciro Inspci'Lor da "\lfandr•g:t do Hio dr: .Janeiro. 

IJ•:el:tra r.omo il•:vcm ser consi•lerailos os trahalltos prclinliuan:s 
da,; i·.luutas de ,;orlr•io par;t u sr•rvi•;o niilitnr. 

l\linisterio dos NcQ'ocios d:1 (;uerra.-llio de Janeiro. 
I'IU :!:1 dn Outubro d1: 1H7fi. 

Jllm. n Exm. Sr.- Cow Aviso dr~ 2!1 de Sctnmhro 
proximo passado remctt.i a V. Ex. cr"q1i;1 do qut• t'tn ::!O 
do mesmo mcz foi por este Ministerio dirigido au l'rl'
sideute •h Província do Pará, declarando que ostra
h:lllllb prl'!illlinan's dn sort<!io, <~xt•cutado' por alg·urnas 
junl;I,;:Jlllt•sdt~ tnl'lll r.onlit•eimt•nto da Cirrular dt~ (j rk 
.Junho :llllr•riur, que os manr!ou suspcntlr•r :1lr'~ ultnior 
dt•liLJcraçJo do Governo, nJo deviam ser dados por ter
minados, porque até a época do sorLI'io podiam aprest'll
lar-st~ os voluntarios c rcrlamantr•s tle que tratamos 
~~ l." tJ :1." do ar L. 73 do lleg·u[:ununlo de 27 Út~ F<:vcrniru 
de 187:;, scnúo os ditos traiJ;tlhos utilisat.!os pcb,:; mesmas 
juntas quando, designaria :lljUelJa epot:a, de IIUVO SC 

reunissi)JU. 
E em oJlicio de !J do corrt:llll' consulta V. Ex.: 
1." Se as Juntas tlc sortt•io, t[lle funr·ionaram antes dt~ 

lt'J'c'lll conlwrimcllto da rdcrirb Circu!Jr de fi de .Junlw, 



no t;o\'têtt:W. 

r· rumprir.1m tml:1s a~ tlisposiriil'~ ]Pgars, pot!Pm nu nfio 
on\r:t \ t'Z, qu:tnt!u lllarr·:tt!:i p1~lu GoYI'I'tiO a (~puc r do 
sorteio, l'ulll:t:ion·tr t;lll lt·:i!Jallius de n·cbmaçüc.-; dt~ 
a\islados t' apuratlt'~; 

2." St• aqucllt•s que cc;.~·otaram os prazos falacs, qtw 
lhes s:lo conrctlit!os pelo llt•gulamento para as n·cla
m:tçõr~s, pndt~m 'r~gnlllla Vt'Z (i~ lo <':quando dt•si~rn:~tlo o 
sorteio qttt' foi :Hiiado) usar de st:mclliaJllt' dirt:ito. 

Em rC-'[l'JSta tlrclaro a V. Ex. t(Ut: a doutrina do ,\viso 
dt: 20 :\s Sdcml,ro, :teima cilatlo, rcso\yc pt:rfeil:tllll'llle 
st:mdllanlt:s duvidas: pnrqtJ:lttlo st: os lrabal\1os J•rt:li
minan•,; n:io ronstil\ICIII por si llllÍC:lllll'lll.t: lodo o pro
t:t•sso tlosorlt•io,comoüevidenlt'; seas.Jnnlac; p:Jrocltiacs 
do sorteio 1t~m ailllla de rt·unir-se t' l'unrcionat· t'lll 
rontip.u::ç:lo d:H(IIClit'~ trali:illtt•S, que fic:1r:tm suspe11:;os, 
m~1s n:in termin:trlo~, ~·· illl'tllllcslan:l iJUI' dt•vnm r•ll:lS, 
qu~ndo reunidas 11ara aquelle lim, :~ccil:ll' e conhrrer 
das rccLJm~çfícs c peilitlos quf' lhes fotTIIl I'Xigidos. 

Al'cre~c.t~ qnc us prazos, I'Slalit:lc·cit.los no Ru:.:·ulamt•nto 
p:H·;t ~s reclamat;íll':-:, c.;t:Jo adslrietos á marcha l'l'g·ahr 
dos trahallitiS das div('rsas Junta.; I[IW organiza111 11 :llis
lan,enlo r: rt•:tliZ:llll l<,do o processo du sorteio. lltll:l 
vez porüm lransl'eritl:l a 1~poca de qualquer dos pror·t·ssos 
- tlo :1listamentu, d:1 rcvi":io ou do sorteio, tal's 11razos 
nem começa111 num ll'rmiuam nos uias 111:1rcados no 
mencionado Ht•gulamenlo. Na ques\ãu dt: l(llü ora se 
trata deve cnlt•Jlul'r-se, que :1 (·poca qw: l'ôr th·:;ign:ula 
pHa o sorteio t"~ quu dcterminarú rir t(ll:Jllllo devem 
<::Jilli'Çar c quando termitnriio os pr::zos 1•aL1 :1s rcda
III:JÇÕI'S. Conseguintt·nwntl', n:lo st"l par:1 o . .; :lli.,lac\os, 
1[111' não rccl:~maram anll's rla suspcns:lo dos lr;ll,alllos 
das Juntns, 1:omo parn arptt•lli's qtu· o flzna1u, ~~ uo l:lpsu 
do tempo tlccorritlo daqudl:1 llll'tiitla a ti'~ :1 época em ljlW 
I ivet· lugar o sorteio, que uão ptlilt• l'l'kcluar-~t· <:111 
J11n hn, honven•m adquirido "'''illlla ist'Ill;ão, não c:~d ucou 
o ti irei to •lt~ reclamação. 

Deus Guarde a V. Ex.- IJztq11c riu Cu:cius.- Sr. Pre
'iücntc da Provinei:: elo Hio de Janeiro. 
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N.n:J!l.-FAZÉ.~DA.-E112'l nl': ntJiunno nt: IR/fi. 

Nc;;a provimento a um (r,'enrso sohr11 dassif1ca~;1o tlc cilDJH~o,;) 
snbmcltitlo-; a tlcspar.ho Jl:l Alfandc~a lic l'crnant!Jilt:o. 

Minislerio dos Negocio~ d:t Fnclllla .-Rio de JanPiro 
em 2~ tle Outu!Jro de 1870. 

O Barão de Cotegipt:, Prcsiclcnlc interino do Trihn
nal do Thcsouro Nacional, communit·a ao Sr. Insp:;rtor 
tla Thcsouraria de F:tzencla da Prol'in:::ia de Pernambuco 
que o mesmo Tribunal n·solvcu negar provimento ao 
recurso de revista transmittidn enm n seu oHkio n." -11!) 
tle sn de .Julho ultimo, int.,~rposto por Loyo SolJrinl10 l\: 
C." Lla dcü,ão pela qual a Alfandega tlo l\_eril't• t:l::ssili
cára como de pello de lebre cU, prcdominnndo a pri
meira destas materias, c como tac:; sujeitas ft lo'GI de 
1~200 o kilogr:llllltla, ua fúrma do art. 2'~ da TariL1 em 
vigor, 120 chapéos ruja atno~lra acompanhou o rit::tlo 
ollicio, os quncs sulllncltt•ram a dt•spat:lw pel:t 110L1 

n." s:{de2dc i\laio doronenle anno, como dt•fcllronão 
cspccilicado simple~, para fla'.!;arcm n taxa de GOO ré i; do 
art. (i22; visto ter sido hem cL!ssilirada pela dita Al
fanllega a Jllcrradoria tle qur~ sr~ trata, c não se lwver 
dado na deci.~ão recorrida ucnliunta das llypolllt•scs prc
vist:IS no art. 7tií, ~ l. 0 , LI o Hcgulamenlo de 1\J de Se
tcmiJt'O lle 18!i0. 

Jltlri[o rlr r:nli'!liJll'. 

N. li'tO.-AGlUCULTFlL\, COMMEHCIO E Oll!L\S 
l'UBLIC.\S.- EM :;!(j ;JE (JUTl'l:l\0 DI: IH/fi. 

O fundo ilc Clll:llll'ipa~:-lo 1levc ser dislrilJUi1lu aos lilllllil'ipios 
;;rm ntlt'nr;;1o á,; tjnantias t·onsi;;-Jwtlas prlas .\"'!'!nhl-<.,ns Pro· 
vineiacs para auxiliar as lill\'rla<Jll':'. 

N. 17.- 2." scccão. -llin·:-tori:1 de A.'-'.TÍt'ltltura .
l\linisterio tios Ne~·ocios da Ac;rit·ultura. (~nmtncrcio ~~ 
Olnas PuiJlic;,s.--Hio 1l1' .l:meitu, ::2(idt) OtÍluiJro de lHí(i. 

111m. e Exm. Sr.--- Tcntlo a L1•i proYinci:tl 11." :!(L't· 
d,) I dt• lkz:~miJro dt.' l.S7:J, :1rt. l. 0 ~ t:J, mandado appli.:ar 
:'1 lilwrl.1r;:ln oprodnr·to dtl Ílllllll'tn sqhrr• Yt•Jltla dt• I''· 
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cravos, ri;Labelerrntlo, pnr(~m, rpw seja empregado n•1~ 
Jllll!li(·ipios onile residam os vendr·dore:o, depois tfr> dn
L!uzida a porcenla!l'em dos rxacto1·es, declaro a V. Ex. 
que na di~trihuir::to a qne tem rle proeedr>r do fundo d1l 

cm:mcipação, não dnvc inlluir a qu1: lenha rle SIT feita 
do producfo do mf•smo imposto, embora as duas distri
buiçõi'S st>jam n•alizadas por um "ó al'to, sendo que o 
facto de caber a um ou mais municípios uma quota 
importante uo referido imposto não deve alter;Jr o di
reito que tenham á quota Jo fundo de emancipação 
avaliada segunrlo o numero rios escravos matriculados. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Província rle Minas Geracs. 

N. Wd. 1'11AHil'\IJA.-AYJsonE27 DE ounmno llE IHiH. 

Fn rxlPJL~iva,; ao hat:ilhrto naval as ilisposi~,-~~·s l'<'ln.li\·a.s :i 1'(\11-
,.,.,.,no •l•• haixas ás praças do eorpo de imperiacs marilllicir•>S. 

\ 

N. ~!iíH.-~."Secc:lo.- Millisft•riodosNf'Q'OCinsda 
í\l:irin!ta.- Hiu de .LI.nf'iro, 27 dl' Oululiro dt~ hl7n. 

111m. c Exm. Sr. -lk accli:'t!o com o qtw V. E-..:. 
propüc em ollicio 11." 13!17 du HJ do rorrcutc, delrTmino 
qne ús praças do batalhão naval sejam extensivas as 
tl isposiçües ílo A v isn n." 2412 de 2'1 do mcz proxi mo pas
s:ulo, que estahL·lecc o modo de conceder b:lixas ús pra
ças do corpo de impcriat•s m:1rinheiros rgu: se !lcilarcm 
dcstac:Jr!:ts, obscrv:md o- se o scr;uin te : 

L o A rr~stiluição do :1rmamento c I'C(Uip:nncnto será 
feita jlt'l:J ft'trmajá :1dopta1'a no::; c!lsos de fallf•cimento 
c desc1·0;lo d1~ praças llo l'Pf<_Tirlo hatalilão, sr:ndo sc
ml'lh:mtus ohjcctos carregados :to Ol'lieial 1le F:tzentla rh 
naYio onde a pr:H;:1 estiver St~rvindo e por r··ll•: oppor
tun:mwntc entregues ao Commamlantc da •:ompanl1ia. 

~." Nos dPsconlos por J'alt as dt~ obj•:dos proct·dn-sc
lw de ;tccr!nlo com o art. 't't. tio Hcgulanwnto anncxo 
ao Decreto n." ft111 rlu 2!) de Fevereiro uc 18(i!'i. 

O Cflll' a V. Ex. (:ommunico p:na os devidos dTcitos. 
Deus Gu:ml c a V. Ex. -L ui:: Antonio Jll'reira F-ronco. 

--Sr. Consr'lllriro de Guerra Ajudante General da Ar
ma<! a. 



N U~2.-.JUSTIÇ:\.- E~1 2'-' 111: e•uTur.no nc Hl";"(i. 

Emolumento clevicln :111S Jnizr•> wla> parlillta' rcil~> anli· 
p;avclmrnle. 

2." Secção.-Ministe'rio elos Negocios ela Justiça.
Hio de .Janeiro um 28 cln Outubro de i871i. 

Illm. u Exm. Sr.- Em solucão á t'onsnlla do Juiz 
1\iunicipal do termo ele S . .Jofío (Je El-Hei, lransmittida 
por V. Ex. com ofnc:io de 20 do nwz findo, clc:cbro que o 
art. 13 elo RegimenlD annexo ao Dcc:reto n. o rn:n de 2 
de Scte'mhro de 18il!, marcanuo pelas partilhas ou 
sohre-partilhas, feitas amiu:avcllnl'lll<', nwtadc dosemo
lumentos elas jULiic:i:Jes, r<'fc'fe-~c ás q1w são :H;conlada;; 
entre os intcrc·ssadn~, e, a seu requerimento, r<'dllzidas 
a auto com a assistemia do Juiz, e 11ão ús que) sú elc-
penclem ele homologação, pois neste caso o emolumento, 
devido ao Juiz eompl'lente, conforme o valor da p:lr
tilha ou sobre-parlilha, é o ela ultima parte Ju citado 
artigo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Dioga Velho Crwalwnti de 
Albuquerque.- Sr. Presidente da Província dn Minas 
Gcraes 

N. li'i3. -FAZENDA. -E>~ :m llE OIITUBRO llE 1H7(). 

N;lo csWo ~njPilos ao pag-:lllll'lllll tio sei lo os mapp:ts t' JllP,IHoriaPs 
organizados pelos agrimcnsnrc> cn1 virtude do disposto no 
art. T!R do Hl'gnlalllcnlo tlt> :10 t!D .Ta!ll;iro c art. tiO do d<; R cl•: 
lllaio t!c i8a'l. 

Minislcrio elos Negocias da Fazencb. -Rio de Janeiro 
em :30 du Outubro de U:l7ü. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribu
nal elo Thesouro Nacional, communiea ao Sr. Inspeclor 
el:t Thesouraria de Fazcntl:t rla Província ele Sergipe eilW 
o mesmo Trillunal, danelo provimento ao recurso lraus
miltido com o seu o!Iicio n. o 3:) de 10 de Julho ultimP, 
resolveu alliviar ao recorrente, Turihio José Alvns. cl;r 
ll:ulta clt' ft.()().t; qur lht· flir:r imposta pcl:t MC'sa clt' 1\e:ucla.'-' 



da eitbdn da Estancia, c confirmada pela dita Thesou
rari~, em razão ele haver como escrivão da meili1.:ão das 
terras <lcndutas C'\ÍSI.t~ntcs na povo:lt.::io d:1 Cli:lJL1da, 
j11ntado a proc<·::sos de leg-itim:u;ão dt• poss<~ dl' tan~ 
lt~rras, as plantas apY'l'SI'Hlatlas pt•los n•.•qwclivos possui
dores, sem estarem srllauas, ústn que não se acham 
comprehendidos na olJscrv~lção 1. a do art. fitl do lkrretn 
n. o 2712 de 2ü de lkzcmlJro de l8li0, nm que se b:1seou 
a tlccisão rccorrid:1, os mappas c nwmori:ws organiza:'os 
pelos a.Q"rimensorrs rrn virtude do diSJIOsto no art. '~H 
do llegulamcnto de 30 tle Janeiro e art. fiO tio de 8 de 
l\lilio, ambos do anno·úc iS:ií, por não serem aHncxad:1s 
aos processos Je que st~ trata pelas partes interessarias, c 
sim t•x-o!Iicio como documentos de mí:ro expcuicute, 
exigidos para escl:irl'cimeutos das medições pelo rtSA 

fH•cl.ivo Regulamento. 

N. GH.- JUSTIÇA.- E}! 31 DE OUTUB!\11 DE 1H7G. 

Cu~las tlcyidas aos Esrrivãcs pelas diliç:cncias drntro 1la lcgua d:t 
cida<lt' ou villa. 

2." Secção.- Min istcrio tlos Negor.ios <la J ust ica .-
Bio dn .J:ml'iro em 31 dt~ Outubro de Hl7fi. " 

Illm. e Exm. Sr.-Approvo o acto, constante da rúpia 
i~Iula ao oiHeio n. o 80 de 18 do mrz findo, pelo qu~ll 
\. E"\. tlec1dm, tle accôrilo rom o Juiz de Direito da 
l'0111arc~ de Porto C:ilvo,que, nas tlili!.;t'llt'ia~ feitasdt•nlro 
(la l<·gua da t:idade ou vi lia, caliem ans Escrivãt•s, :d<'~m · 
elas <·ustas respectivas, as do art. 121 tio He.uimcnto an
ncxo ao De<Teto n. o ti737 de 2 ele Scte>nliro de Ul/1., não 
sendo devidas em tal's casos as do al't. 1.22. 

Deus Guarde a -~. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de Al
lmqnerque.- Sr. Presidente da Província das Alá,$"ôa~;· ··· ·. 

· . ,. \" \ , , ~ [\ ~ n. 1 .··.:I · 
~ . ( . . '<f; 
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N. fi1-!.i.-JU~TIÇA.-- E11 :11 nE nuTunno DE '11-li(í. 

Cu~tas devidas aos Eserivac" l"'l:u.; eila<JH'S c nolilic;u:ü<'S feitas 
pt•:.;spalltit'lilt: l'úr;t d:• o'()W; •·al'iorios. 

2." Sccção.-1\linisterio dos N1•pnr.ios da .Tnsti~a.
Hio de Janeiro em :n de Oulnl'r" tk 1~/li. 

Illm. c Exm. Sr.-Em resposta :lO olliein n." (i~l 
de 2[) do rnc~z lindo, d,•clwo a V. Ex. flUI', na confor
midade do Aviso dirigido ao Prcsidf'ntc do Ccarú em 12 
de .lu lho ultimo, as r·.ust;Js 1levidas aos Escrivãrs pcL1s 
citações C notÍtii':JÇÕl'S l't•itas (li'SSo:illllt>lllt• fiÍI"a tlt• Sl'US 
rarlorios são as dos :1rl.s.HIS, ~:L" 1; 12l do Hcg-imentu 

,:nlllt'XO ao Decreto ll. o m:l7 de 2 tle Sdelllllro tlc iS7't. 
Deus Guarde a V. Ex .-lJioqo Velho Cavrtll"onti de Al

lmqnerquc.- Sr. Pn·sirlnnlt- da Provinri:1 do [1l:iranh:!o. 

,_( . . ~; (~ 

N. IH6.- AGIUCULTL'llA, COJ\BIERCIO E fHlBAS 
PUBLICAS.- E~1 :a n~<: ourunno nE 1R71i. 

Ao Engrnlu·iro lisral .innlo ;1 C•lmpanhia Cit~· Improvriii<'HI~. 

N H. Directori~ tl:1s ollr:1s pul1liras.-::!.' :'l't"t)"io, :n 
tltJ Outubro dt; U\76. 

Decbro a V. S., p:1ra seu conllt•cínwnto ,. a fim dt~ fa
zer constar ao repn•scnt:mte da comv:mliia City Impro
vements, que não sl'nilo proccuPiltP, ... , vista do 1·ontr:11·.
to tle 26 de Altril tltJ Ul:i7, as razõi'S :illl'g·:ulas nm ~cu n•
qnerimento de 11 do rorren te, nfío púdc ser comctlitla 
a dilação que pediu no prazo dentro do qu:ll pútlc n~cor
rer da tlccis<"io relativa ao proloné;amcnto das valias tlp 
esgoto tlc aguas pluviars, <jllü despejam no canaltlo 
mangw:, dcvcntlo, ou n•t"OITI'l" ao juizo ;ll'llítr:,J, ou acei
tar a referida drci.~ãn nos ttTmos tln art. n. 12 tle~i do 
corrente, dentro <lc 8 tli:1s a r:ontar da rl:tla Clllt(lW ll11~ 
ft)r traRsmittido o presente Aviso. 

DPus Guarde a V. S.- Tl!nmo: .!usr: Co•'lhodc Almeirl;~. 
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N. fl'~í.-1\TAHINHA.-.\nso nE :11 nr' OlTTunno nE 1~íli. 

llelcrmin~ rtueas sullslitnic•-"''<1"' L•'lllt•sda Est•ol:l ti•• Marinhn 
sejam [L•ilas de ;u:r•'>rdo c.o111 ''art. \1:3 du rcsp·~·cti\·u ri·~ui,1Iti8Ulo 
qnando os In c:< mos L•'It trs r.; li \"C f" 111 ,. 111 pn·:;a t111s 1'111 ou lr•'" l n
hal h os do c,;t1 h der· i 1111' n I"· 

N. 224:1.- 3." Screãn.- i\linistcrio 1los Nczocins d:1 
l\brinha.- H in rir• .b"neiro, :a rir• Outubro dr• ·1Riti. 

Sel\lln rr•conltci<lamL'lllc prejudicial ao maio!' aprr'
vcitamcn\o dos ;)l_umnos dess:1 Esr:nb a pra ticn a h i;;('
guilla, (' tle que v. S .• dá conta r:lll ol!icio n." 3R't (]p 2~ 
de Agosto ultimo, rll' Itãn rl:ll'l'lll ~ul:l os rec:pcctiYos Lcn
tr•s nos di:1s PIU qur• tt·m de se r'lllprr·gar em rutro-; tn
]ialltos da mesma Escol:1, sem <rue sejam substituídos 
pelos OppositorPs, em consr~quencia rbs rcclama1:õrs por 
estes levantadas com o lim de [)l)l'CclJercm a respectiva 
grali!kacão, Lla 11Ual cnlrl'lanto n:'io podem Sl'l' pl'ivados 
os Lentes, por se acharem prr)sciltcs r~m rksempr:nhu de 
outras funcr;ões propr ias dr: sr:ns carg·os; rlt:daro a V. S., 
de eonformirl~clc com o t:ar!~ccr do Conselho N:tV;d, 
cmittillo em Consull~l n." :lHil de ';l;) de Setembro ul
timo, qun deve res~ar scmclbaulr• pratica, providen
ciando-se para que as subsli luiçiies se far;am necessaria
mente como determina o art. 93 elo Rn!.!ubrnenlo de 22 
dn Abril de 1871; cunvindo, porém, q'ur~ os tr:tlJallws a 
llUC V. S. allullc em .~eu dito ofllrio, tenham ln;:;ar na 
generalidade do~ casos depois quP nos dias rlt:sigii:Hlos 
terminarem todas as aulas a cargo tlus rl'l'eridos LPnlc~. 

Deus Guarrln a V. S. - l~11i:: Antonio J,et·eim l<'nt111:o. 
-·Sr. llin'rlor da Escola de l\larinh:1. 

N · !ií.8.-FAZE~DA.- EJt 2 lllc '10\ E~d\H<l DE 18iti. 

Coufirma uma deds:"iri da Alfawkga. qui' mndclltlli1HO capil:in 
tia ;;a lera americana llertlw a pa:;:tr. din•ilus Cllt doliro th~ IIICI'

carlorias tlarl:ts I'OIIW soi1n's:t l··ull·~. c que Iü•J P•Jdiaiii ''"":" 
\a1:s s0r classilicatla" • 

.1\linistcrio do~ \cgoríos da F,tzenth -lliu ,J; .. lalll'iro 
Plll2 de No1 ellll1ro d1~ lHíli 

Temlo ,;ido pt'C'I'Ilil' :111 Tl·ihull:il dli Tlll·o:oHro Naci,J
n;d o recurso qnl' Nurlon M,·,'!:lw ,\ \ lllllr· ~·onc;i:·n:il:ll'illc: 
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da galt)l'a alltl"rirana l!e!lhu, intcrpu'l:t'Lt!tt da de1·i<io 
dt·ssa In~prl!'luria tl1~ ll dt! ~deuil,ro ultinw, rondern
ll:llldo o Capitão da reftTilla gall'ra E. llill :t pap:ar 
direitos em dobro dt~ st•sscnta e f[liêtl.ro volllJilC.' cnt·on-

- tr:ulos a hor!lo e d:11los pur· soiJI'I!s:tlPrttl·~, quando o uão 
er·am, visto conterem camisas de peito dt~ lirlltll p:tra 
homem, ditas de lã c !lanctla, calças de cao;imira e linlio 
finas, paletós suhrl'tutlo~ de panno c muitos outros oiJ
jl'dos, o lltCSlll'J Trilllln:tl : 

Consid•:ran1lo que essas nwrsat!orias, nos trrmos do 
:lf't. ~7-i do Regulamento de HJ de Setembro de 1860, 
não foram elassitll:ailas cowo gencros c provisões tra
zida.-: p:tra Sttpprir :t f:tlta dos lll'I'I'S.,:trios ú navegação c 
rosteio do navio, ou sns!.t'lllu dt: su:h lripolaçiks; 

Consitll·rando !}'lt', st•gundo o art. 'ti:í o,; objt•cl.ns qtw 
nestas condições forem iurluidos na li~ta dos sohre,a
leutf's, não podl'ut st•r como t:tes cl:tssi licatlos e lieam 
sttjci Lo:;, a juizo do lnspt•t:lor, a ti ircilos tln con.-:umo ctll 
dohro, ou, tlt•pois de sat.isleitus ''' tlirl'ÍLos, :'t mult:1 de 
r;o "/.,do Sl'll valor, ('í)IJ]I) j:'l !oi npliraclo jJCia Ordt~rn 
11." iH~? de 18 de Jullto de 11-:lfi't, e uào I'Slão 'uj,:ilos il 
appt·i·lwnsão; 

llt1StdVt'll inddí•rir· 11 rl~rtti'SIJ, o r.onlirmar a dc1~isão 
rl'rorritla, qUi~ l'slá de :tn:ôrdo I'Oll.l essas d isposi~;iks. 

O que communieo a V. S. 11ara seu couheciml'uto c 
t!eviUos elfcit.os. 

Deus Guarde a V. S.- Bar{ío de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandl'ga do ltio de Janeiro. 

N. ü'J.!J.- FAZE~DA.- E11 3 m·: :"'U\t·:mmo DE 1R7G. 

:\!anda restituir ao cmnpra1lor 1le um:t fazcli<h c ilc umas ma .. 
chinas a vapor, que na Jlli).SIJJa rxbti:un, pcrlcBcrnlcs, port':m, 
nm:t e onlr:lS a tlonos tlifTereBll's, a imporl:tnria tio imposto de 
l ra nsmiss:lo de propriPrladr <ptr: lhe f<'ll·a inde\'itlarncn tr• to brado 
jwl:1s dita:; maehinas. 

Mini~ll'rio !los N1~g·orios da l<':tZCHtl:l.- Hio de Janeiro 
etll :1 dt~ Novt:mbro 'ttc IHífi. 

1\lm. f' Exm. Sr.- TI'Htlo sido prPoifmle ao Trilw11al 
tlo Tltt•souro Nacional o l't't:ttrso i!lll'l'po,;lo Jll'lo Colll
'llfllldador .lo:~qnim da Hot'il" Lt•:lo da dt•ri~ãn do Co!-



DO liO\'EI~NO. 

l<~clor do município da Estrella, Provinci:t do Hio dn 
.l:11wiro, ]wla r1ual foi obrigado a fJ:Jg:tr o ÍIIlJlilSlo de 
transmissão, 11ão stí tlas terr:1s da fawnd.1 tlt'IIOII!iiwtla 

•Carahy », ú margem do Hio lnhomirim, n:tqnPIII' 
munieipio, como Lambem das machinas a Y:tjltll' que 
cnmprúra, aqucllas a .Marcellino Pen·ira tle l\lt•;lt·irll~, 
no valor de seis contos de róis, c estas a .Joaquim de 
Mattos Faro, no tlc dezoito contos de róis, para Sl't'YÍrt•m 
ao fabrico de tijolos c telhas, c que SI~ aGIIavam atllH~
renfl's ao solo tia mesma fazerltl.t na occasi:ío tlt~ l:tvral'·· 
se a eseripllll'a, e :llllterenLes se conservaram ; u tlil.o 
Tribunal : 

Consiuerando que, não obstante haver-se realiz:tdn a 
Yl~nda tbqnPIIa fazenlla nn mesmo dia n TaJ,elii:ln t'l11 
qnc se I'II,•ctuou a tias mat:hinas ali i cxistcn!t~s, n:!o "'~ 
tiPVPSÚ pori:-soconsidcrJr como simull<lnca a lraJhillis
,;~o de taefi bens; pongtanto, fazeuda e mal'hin:ts pcr
ten,:iam a donos tlillerenles; c furam vendida~:, l'lilllo D 

de v iam ser, por cscriptnr:ts separadas; 
Consitl<~rando que, sendo diffcr,•ntes os 1l0Ho,, potli:tm 

cada um dellesdará sua proprit:datle o destino que qui
zess<', c vendt•r fazeiHla c macltinas atliversos, úo lllt'Sillo 
modo por que foram vendidas :!úmcntc ao l'ef'lam:-tnl'', a 
favor tln quem existem as tluas e:;cripturas pnhlicas, em 
vil tntlt• das qnaes se prova qiH~, pnrantc um o1IiciaiJ1U
]ilieo, o T:tbcllião, e em presença de testemunhas cnm
pan'CPram como \ngitimos donos as pessoas tJI:I' Vl'ndc
ram os muncwnados bens ; 

Consitler:Jndo que, se ltonvcsimnlaçãonos contrartos, 
não cst;í isso prov:Jtlo, r pnr Jnóras prcsull1fii;ões 11ãn :.;n 
illlpi'il'lll pt!Ja~, pois, a t3nlo l'rptivale obrigar a UlllJI:t.'-:a
Jlll'lllll uãn devido; 

Cnw;itlt·ran,Jo <Jite ó meno~ reg-uL1r e juritlico üecidir
se ~~~m provas que urna transacção lÍ sirnulatl:t, u :tssim 
ft'il.:1 súmcnle para lesar a F:tzenth Naci:rnal em seu~ 
ÍlliPrt:o;H~S; 

Consiclr~rantlotple, á vist~ do exposto, não lem :lf'!Jli
t':Jt;ão á l'.~fWt:le sujl'ita o art. i7 do Hcgnlatllt'!llo aJJ
ncxn ao Decreto n." :;;;st 1\e :ll <le l\larço de iS74, e 
rpw se d!'ve considPr:~r :1 Vt~ntla das machinas I' sua~ 
wrtcnt;:ts como de llloveis propriamente ditos: 

Ctlnsitll'r;Jndo que, alt\lll d:ts rJziics acillla atldnzi~l~~, 
j:'t !it'Oll re~nlvidn pela lnqwri:tl Hcsoltll;iio dl' CoiJ~ulta 
tio Conselho d1~ Estado tlt~ ti d1• Nu\'Plllhru de i8:iti, sobre 
facto, senão identieo, ao ll\1'1105 muito semelhante ao de 
qu1~ se· trata, 1(111~ as Jl\:l!'hinas, goht't)S:Iitonlr~s ~~ mai.s 
Plr.kl'los tk llllla fahril':l dt~ ! l'iitlilt:;\11 dt~ ilssur·:tl' r• tli-;l.il 



!ação, 1'111 cerl:1s I' dctenninad:1s I'OJJdit,'lll's, fossem coll
~itlerad:Js moveis c su.icitos ao p:l.Q:illlclllo do sello c não 
de siz:1, rlr, um:1 vc]l(l:\ que l't1r:l lcila das machinas, in
strumentos, di'., t' do ~~diii1·íoi'Jll qut~ I'XisLiam tacs ob
jectos ; 

Considcr:Jndo, !in~ lmcn te, q11e a lrgisbr,ão que re
gulá r a a cs{wcic ~~ que Yigorava ;JO tempo da citaria 
Hf'solilção dt) Consulta, não foi n,yug:1da IIL'lll mod ilir:ada 
pelo actual Hcgulalnento dt) 31 1le l\Iarço de 1R7q,; 

Hcsol Yt)U ela r provi1111'11to :1o \'l)t·urso c manrl:1r re,;ti
tuir ao recorrcn lt) a 1pwuti:t de l:ü(i2;)000 IJlW pagou 
pela compra tias refcrid:1s Hwrliiuas. 

O que communico a Y. Ex. a lim de que se sirva faze!-0 
constar ao lllL'llCioll~Hio Collcclor. 

Deus Guarde a V. Ex.- B11nTo d" Cot,•gi]Je.-A' S. Ex. 
o Sr. Conselheiro IHrcctor neral das Hendas Publicas. 

N. mio.- FAZENDA.-- E11 ·~DE NovEMnno DE 187fi. 

Os Curadores gerat'S ilt• orpl1:1os est:-to sujeitos ao iiiiJlltslo tlr. 
ind ustri:ts I) Jll'olissCtc•s. 

1\Iinistcrio dos Nc.~·oeios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em'" de Novembro di) 18/li. 

O Barão tlc Colegipc, Pn•sidrntt• iHLI'rino do TriltHnal 
do Thcsouro Nacion:tl, dt•clara ao Sr. Inspcclor tla Tht•
sonraria de Fazenda da Provillt:i<J tlt• 1\lin:.s Geraes, em 
resposta ao seu oJlieio 11. o ~i't de ::o de A.L!·nsto ultimo, 
que regularmente tlccidiu, em sessão da Junta, sobre 
consulta do Colleclor do mullit·ipio tlc Oliveira, fJlle os 
Curadores geracs dt: orpltãos e.,l:\o sujei tos ao tlll posto 
de industrias e profisslit's, visto st:rcm ronsitlcratlos 
serventuarios de otlicios tle justit;a, quando tacs lugares 
forem ereados por Lei t'\jll't'ssa, como jú se resolveu 
por Aviso de27 dP Abril tle 18ii~i, ou 1'01110 advogados, 
quando tenham sido nomPatlos temporariamente pelos· 
Juizt•s 1\lunicipac.;;, nos ll'rlllos em que l:H)S omcios não 
tenham !!ido creaclos; devendo no primeiro caso pagar 
a taxa de ~o% da 1." classe t·la t:iiJc!la n, e no segundo 
a de W% d~ 2." classe da mesma ta!Jcll~) do Hegula-
mento de Ui de Julho de i871. · 

lJurtio t/1' CotCtfÍJie. 
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N. (i:) I. -FAZENHA. -EM '1 llE :-<on:~Jilllo DE 187(j. 

lutlt:len: um (rcqu·,;o sol1m a clas,;ifit:at_;<to dt~ uns chalr's,\ :;u!J· 
mellidll; a ,],·;;pat'l\11 11:1 Atrantli:~<l da Cürlc. 

Minislcr"i<l dos Ncg·ocios tLt Fazeud:t.- Rio tlc hnciro 
,, 1u r1 d c N ovcml:ro dt~ Hmi. 

Tendo sido vrcscnlc ao Trilnmalllo 'l'hcsuuro Nacional 
o recurso que llaJLli & C.' intcrpuzeram ua !!•~cisão 
t!L-ss:t Juspl'cloria de ::o de SetcmlH·o ultinJO, maud:111do 
dc.,pach:tr como chales de setiuct~, para pagar a tax:1 
tlt~ 1;~200 por k ilogramrna, a men.11doria cumlanle da 
allloslra que devolvo, vinua da B:tltia no vapor inglez. 
(;tiSSl'Udt, C WIJillCllÜ[a a lltspacho pula llOla 11. 11 n8ti 
tle 18 daquellc mcz romo algouão enlrançauo, 8ujcito :í 
taxa de SOU rC~is por ktlogramma, o mesmo Trilttlllal: 

CuHsideramlo que a imporlaucia dos direitos p:1gos 
arlta-se dcult·o da al<,;ada dcs:;a lnsperloria, e qw• não 
se tlur:un nenlnunas das ltypollll~ses rio :n·l. 7üí, ~ i.", do 
lkgulamenlo de i!l de Setembro de :l8li0. 

Heso!veu imll:lirir o tlitu recurso. Oqut~ t:ollllllllHiro 
:1 V. S. para seu eoulwcimt•ulo e llevitlos elfoitus. 

llcus Guarde a V. S.- Bnrüo rlc Cvfc!Ji]Jc.-Sr. Cou
sl'llu:iro lnspcctor da Alf:nukga llu H.io de Janeiro. 

N. liti:?.-FAZENDA.-E.It l ])E NOVEMillliJ DE H17ü. 

lJ~i pwvilllenlu a Ullt l'l't:ursu sohru multa dt• dirdlos tloluallos, 
por lliiierenp de tjualidatle verilieatla na confcreucia d•~ 

lli11la ll '<'i,; cascos t:um ,·lulw SL'lTO. 

l\linisterio dos Nüi(ocios da l•':tZl'lltla.-Hio de Jatll:iro 
em i de NO\'eJubro r\ e 187ü. 

Tt·ndo sido Jlrt•sclllü:I()Trihunal do TIH·.sourn Nacional 
o rt'curso inlt:qHhlO por ,Josó Antonio Guw;.dvt~~ dus 
Stu[o; tl:t dt~t:is:io dt•sq lJL.;pt·rluria de 11 tlc .lulltu ul
l imo, qut: i\ t't\lldt:tllllllll :\IJ p:t_!,:llltenlu dt• tlircilos em 
dultl'u pela ttlilft•rt•nt:.a dt: 'llltlllid:tde vnilit-:tda na cun
f•'l't'Ut:i:t dt• trinl:t c st·i;-; casros dt: \iulto ~L't:co, sendo 
l'lllll'l'.'l"l' J,ttri.' dt· quiulot· tlt·í; dt· durimo. vindos tlu 



li !(i 

Porto no lú_c;~r porlu•fu,•z ,!ler~.,. slliJllll'l.lidos a dl's
parlto pel:t nula n." :il!l7 do 1." do dito llll'z; o ll1i'SlllO 
Trii•un:d, considcr:mdo iflll' J;asla a simj.ill's ;J,•nnlllin:t
(:ÍIJ i[,. quintos c ,Jc,·itnr:s, n;11 que Yi,•nnt di\ idid'J' 
:liflli'lil's ra~ros, p:1r:1 indil'ilr a sua ,·;ql:lrid:~d,• 1'111 I i I!'PI', 
,. IJIW, porti!Dio, só por visível l'll'-'::1110 munei•1JJIIU-sn no 
despacho um numero de litros l'lllito inff'rior :10 que 
rlev1:lln eont,T os mcsntos cascos :i/ti em vez de ':i!. !12H: 
resolvl'u dar provilllento, por t·qui,bde, ao rl'f,•ritlo n·
I'Urso, c rnamL1r que o l'I'I'IJtTI'nlc Sl'ja relevado da 
mull:i em que incorren. 

O que comrnnHiro a V. S. p:ll'.l sen conh<•,·illlcn!o ,. 
llnvidos ('O',• i tos. 

llt•us G1~:.nlc :1 V. S.-Brmto r[,. r:rllr'[Jij!I'.-SI·. Con
s,·IIH·iro lnspertor da Alfand,•.'-'a do llio di' .1:!111~ir''· 

N. c:i~I.-Fl\ZENIL\.- E'r 11 n1: Norr:.lír.ilil llE Jt'lt>. 

As liallf:as niminarf; prc;;la1las '"lil Juizo par;:tm sellc JH'Il[ll>l'I'ÍI•· 

naJ n l>:l<l I'IIIPiUIIII;JifUS. 

:Minislerio dos N1•gocios rla Fazend:~.-Hio c!r~ .J:!Ilcirc 
l'lll li d1' NuVi!llillro de 11-\70. 

Illm. eExm. Sr.-Te!lllo E;ido pr''~I'JJtl' ao Trilnrn:d 
do Tllcsouro Nacional o reqlti'rinwnto r111 fJIIC ~\ntonio 
d1• Srlllza Faria p1~dc n~st i luiç~o da qu:mtia di' 2it\;\i)00, 
~[Ut' d1~ utai:; p:tQOU na Colll'ctoria di• Hal)()r:!IJy, i'lll ~O d1~ 
(Jutu])rodn f8j;j, de I'IIJO]IIJili'flfOS COI'l'i~"(llllllil'llfCS a 
i:t.000/:1000, v:dor da liar11;:1 'flli' pl'i'slou 110 Juizo Mnni
cip:d daqnelle termo l'll1 L1vor 1!1) sr•nc; 11SITavnc;, ljl!l) 

II:~Yi:~m sido procr·s.;a:Jo,; ,. pl'•llll!ll,·i:lllo.c; 1'111 l'l'Í 1111' 
:lfli:tlll}:tVrl, visto I'St:!radi!a Ji:lJJI':t snjr~ita :10 'l'llo pro·· 
pon·ion:rl dl' E?.-):100 e n:lo :: enrolnrllt'll!os, como di'IIO· 
miJJou o C•dli'clor o irllposlndl':!'tO;I)I)() IJili' :\ITI'I':Jdrlll :. 

"I111'SillO Tribunal : 
Consider;::mlo que a Jnalcria em qucst:lo, r'1te l'ra t'l'·· 

gid:1 pelo~ -íR da Lalwll:t :mw~xa á Lt·i n." ':2'1:3 dr) :10 dt• 
Nuvcnrhro dr~ 1:)'11, r1:VIl''":1do pelo :11'!. 7'.!. do lll''-'11!:: 



Jlli:Hin de 17 Lll' Abril de lH!iD, r:sl(t ltn.i/·c sujei!:\ :'t di,:p!i-
sição do arl. t .0 do Bi•pul:nnf'nlo de ~~ di• Abril dn Jt)/0, 

He··o\ vcu df'ferir o rdi'!'ido l'I'I[Ui':· i :;tento ,. lll[llld:1r 
rl'slilllir ao pi'li<:iDnario a qnanti:r • lr: ;?.J<.;;; :()') q:tr di' 
lll:!ÍS Jla.'-t0\1. 

U qUI~ cornrnuniro a V. Ex:., a llm d·· IJIH' ]i:ve :tn co
nhrcimento do adnal CnJ!I',·tor d:ti[1J:'llu nnmicipio. n 
o autorizn J!:na intimar H:i<! cú o Si'l:t antceessur Fran
cisco Antonio 1le Gouvêa, qne roliroq n i1nposto ik que 
~~~ tr:1t:J. mas Ll!llhrtn o rcspi•r·tivo l·~•'•Tiv:lo, a I'Jlli':Jrt'lll 
!":1ra o Tlri'SIIlll'O N;~rionai, dt'nlro do pnzn de lrinl:t 
di:tS, t'Oln ~ Jllli'CI'Jii.:Jgl'lll IJII<' !l:rs ('tlil\:1' Jll'i:l :IITi't':l
<ial:flo tia i]il:l fJII:IJl\ia di' ~::'H,\(){)'!, \ i,;\11 I'OI!lpdir-Jlii'S 
apc11:1s o COI'I't'~;l'OH<Ii'ntr: :il':lJ;,OOil, qw•, a titulo dcsello 
jlroporrional, rll•via ter p:1go o peli•·ionario. 

lli'liS Gu:rrdi' :1 Y. Ex:.-Hariio de Cotr·,r(pe .-A' S. Ex:" 
''Sr. Cons:•l111:iro Dirl'dor(;n:d r't:ls it<·lr•l:t,; l'11lliir:1~ 

i~, fi~i'L-iiiAl\.IN!l.\. ··· Avtso lllc 7 IIE N'lYJ:Ill:l\0 liE lH71i. 

O ahono de semestre~ aos ímp•·ri:,c'> marinhcims dcslaeados nas 
comp::1111tias de aprcnrlizcs m:1rinheiro' s8r:i frito de acr(,rdc> 
<:o1n o AYiso tio 21 de l'ícn'lllllro de f8!iG. 

N. 27 H).- 2. • Sec1::lo. -· l\Jinistcrio fio:.; Nc,!.;ocins 1\:1 
lH.trinlta. - Hio de .l:inciro, 7 de .NoHillliro ill' 107(). 

Illm. c Ex:m. Sr.-- lk :lr·,·ürdo ru:n o p·trl'i'l'l' i'!l1il
lidu pc·loConsclllo Naval It:l C"ll'Uita n." ::m!l do !."de 
J\1:1io ultimo, rel:il.iYameii!I) ,·, illl\'itb prop!i:·d:t Jll'l:t C"
pilani:l du Porto ria l'r:llin,·i:t d<l C1':1r:'t i'!:: n!!i1·io n." :; 
ti<' l!l de Janl'iro diJ t'iiiTr'lli•' ::JIIIII, :-'o;;,~~ o mor! o d,, l'<':t
lizar-sl' o:iiJn!lodns S<'III<'S\1'1'~ \<'JII:itl"-'·': IJIII' ,,,. fn!'l'lil 
YCIII'i'll lo, :'t:' !JI':lr;:tS !111 i'IJl'j:ll !\r: Íi11JI< J'Í,w.; lii:IJ'il!li;•iJ'II' 

di·sl:tc:tdaõ; na ~·o11!p:111lti:1 til' :qJ:'i'!ldi;,,•_.; !1:1 llli'S111:1 l'ro
vinr,i~; determino IJ!Ii: ao;; r:it:r~ Jll':t<::\.; >•.•jJIII inteiradas 
di~ S('I!S far:J:illli'JIIOS .si'III('SII':II'S 11:1 J'r'l)'JII:J i'S\:ti!I'J:•I'id:l 
Tll'!o Aviso d1• ':.7 dr· :'\i>Vi'lll\l:o de J:~'iii: I<JI'JI:tllllll-:;r· 



nrs 

nxlt'J!Siva Sl'llwlhantn providt~llt~ia ,·,qucllas f[1H1 nas ou
tras rompaul1i:1S se acharem e1n idcutiras circumstan
rias. 

O que communlco :t V. Ex. l'''ra os devidos cffcitos. 
Deus Gu:ml1~ a V. Ex.-L11i:: Jlutonio l'ereint Franco. 

-Sr. Conselliciro de Guerra Ajudante General tla Ar
lll :uh . 

''''""LI "!J·;,·n·:Jr n""" l:tlwll:t <'111 :;lll,,;lilui•.::·l" :"1 qtli~ <·sl:"t :11111<'\:l 

:llill<'.t~ul:ttll"ltlll pru\ i.uri11 d:t t•ralk:tg<'llt du l'.truallyi~:L ll:\ 

l'ruviltt'ia du l'i:lllliy. 

:l." Srrr:lo.-N. ~2':!1-:!l.--~litiÍ'I'·rio dos Nt·~orio;; d:: 
~l:trinlia . .:_H i o d1~ .I:JJl('ÍJ'il. ~~ rlc :\'''''t'lllil!'ll d1: 1:-l'jfi. 

111m. I' E\l!l Sr.- T<'llllo 1~111 ,oll:<itll~l':IÇ:Io o tjlte 

l'I'PI'I'SI'!llúra o CapiiJo do l'orlo dessa Proviucia em 
olHei o rt." ôl\1 ,\,de !li dt• Novt•mltro tlo auno pass:1do. 
I' dn ,·,mforlltidade cOIII o p:ll'l't'l'l' do Consellw Naval 
1'111 itlido l'lll Cuusul ta 11." ~\l~H, do 1." de Fcrcrl'iru ul
timo. Sua Allcza a Priweza Iuqll'ri:d Hcg,·ull'.l'lll NmlH' 
do llll[leratlor, li:liiUl' '"'lll1Jllt! ~~ t:ll1l'lla anncx:1 ao He
:~ulanJc!llo IJJ:IIld:Jdo ]'1'11\'Í.'oriaJJH~Ilft! ohscryar por AvistJ 
dt• 11 d1: lkzl'mLro tl1: Jt·::;';, p:1ra 11 jla!-':amcnto do ser
Yir.:u d1~ prat it':l,!l'l'lll !lil pu1 IP e lt:IJT:: do P:ll'll:tliyiJa, !la 
Provin,·i:l do Pi:lnl1y, ·'''.i:1 sui•.,lituida }leia que ;t~:um
panlta ao preSL'Illt• ,\ vi·:o.-0 tJilt~ :1 V. Ex. cummUJJÍ<;IJ 
jl:ll':l I'Xjli•tli1;;\u d.IS ili':'I':S':ll'Í:I' Ul'dt'!lS. 

ll1·u~ ntnnle a V. Ex.- !.11i: Jntonio l'a,·int Fmnco. 
-Sr. l'rec:idcnle da l'nJVÍJll'i:l do l'iaul1y. 



llil (i0\1·:11:'\11, lil!l 

N. ti:Sfi.-FAZENDA.-E~t 8 llE :\11\'E~IEtUl llE l.S7ti. 

lni\Pfcrt~ 1llll rc·curso rnllt'tTJICIII" :l rla,.,ilir'al.Jlo dr 1llllas cadci
r:u; aJurric:l!l:l:->. !'ara p:1g:llllt'nlo <lu,; liin·itos dt}\'ido.'. 

Ministcrio il1'" Nt·G:o<:ins,la F:1::.em\a .-Uio de .Janeiro 
emS tlc NoV<'llll!l·o dí' Wífi. 

Ten1lo siuo presen I<) ao Tribunal do Tlii)SOI!I'O N:~cio
nal o recur.~o interposto por (;enerosn Estrelh <)C." da 
decisão dc,sa lnspectoria 1le ~'1 de Jaw·iro do corrente 
auno, que sujeitou ao pagamento da taxa marcadn 11:1 
parte 't." d0 art. lü7 da Tari1:1 das All'and<)g:ts dow ea
lkiras de IJalaiH.:o c vinte e <pwtru de abrir e fechar de 
madeira ordinaria, constant<:s das amostras que durolro, 
vindasr\eNew-Yor], n:t h:~rca americ~tll:t P. C. lVar
u:ick, ~~ sulnnettid.Js a dcs}larlw pda nota 11." itl·;!:i de 10 
dorefrrido Jlll'Z, umas l'OIUO caucir::s de lll:tdcir:t on\i-
1\a!'ia co1n IJnços !' assntto de m:tdcir:t, c as oui.I\lS 
('.ülllO cadeiras sem braços para fJ:lgarcm, aiJlWll:ts a tax<t 
de sPisccnLos r(~is, c c·~i~s a d<~ lrt'WIIto.s róis; omesmu 
Trilmnal: 

Con~idcrando <JU<', segllllllu o cil:tdo arti.~·o :ts t'a
dciras de ljue se trata est~lo sujeitns á I<~X~ d<~ rlou.s mil 
róis cada uma, l' tjlW a clerio;ãu ITCtllTida cstú dt) ac
cürtlo com essa ti ispusi~·:lu ; 

CousiderJilllo qUt) não se dt•u nl'nltuJnas das ltypu
Lhescs do :1rt 7ti'i·, ~Lu, do Hegul:tmt·nlo dt~ 1\l de Sc
tt)J1l1Jro llu umo: 

Hcsolvcu imlcfiTir o reCI!J'c'{). n lj\11) COlJllllllllit'O a 
V. S. para seu <:onherilllento 0 devidos dleitos. 

Deus Guardo a V. S.-JJutfíoclef:otcfJille.-Sr. CiJn
scllwiro lnspcctor da Alf:llldl·pa tio Hiu de Janeiro. 

N. Gm.-FAZENDA.--E}rw 111-: C':OYE~mno nE I.s7ti. 

Manda restituir o:.; direitos e llt\llla p:1gos por duz voltiiiH'S que 

faltaram na dcscar[;a rlo v:1por Jiowrli, t) qtl':! '" vt•rilit·ou 

1Prr~m Yindo no Yapor Glllil<~n. 

~linisll'rio dos Nt'c:·o,·ios da F:tZ<'llda .-H in d,• J~JH:iro 
t~lll 10 de ~OV<·mlJro tlc H-iíti. 

Tcntlu ~idu pt·eo-t'!ltc au Trilltlll:tl d1.> Tltt·~uuro Nacio
n:ll o rr•qqurilllt'!llt\ ''ill 'lll'' Nl'iluJI ~lt~.,~:tw 1\ Youll' 
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JH'tlem a restil.uiçJo dos 1lireilos l'lll dolJt·o I[ UI' p.1Q".tram 
por f;llta de des1~:trg:t dt~ dnz volullll':', :lit'll!ido.'i 110 

manifesto do vapor JJonu.ti, prort~dt•rrll' dt• Lil't~l·poolt: 
entrado neqe porto a ':W Lk flulo!JJ·o tio anuo p:1.,sado, o 
mesmo Triinnwl: 

Considerando quo os rderidos Yolnrrws não for:tlll 
emiJarcatlos n:HJUt:lk vapor, mas siru no Galilr'o l'llll':ltltJ 
ern 2''" du dito lllt'Z, cnmo prova a rcrlid:\o p·1ssatla p1·la 
t\lf:ll1dt'ga dn Lisboa, l~:lpr,•st•ni:Jd:t JWios pt·licioll:trÍih: 

Hcsolvcu tldl'rir, pnr t''fttidadc, o referido !'l'tJIIt~ri
mento, c marul:u· restituir aos pel.irionarios a quantia 
d•• 1 ':!H,):'!OO tJIIe de m~ is p:1!'::tram. 

O que comnmui1·o a r. S. p:tr:J sen eonlll't'imenlo e 
devitlos ell'eilos. · 

Deus Guarde a V. S.-IJorilJ de Coll'rJÍ}JI'.-Sr. Con"· 
::;elheiro Inspe•:tor L!:1 AlfarJtlt•.g:t do Hio de .f:tnt•iro. 

N. (i'58.- AGIHCULTUllA, CmL\1 l~HCIO E OJHIAS 
PUBLIC,\S.-E]r 10 DE Non:mmo DE i871i. 

ApproYa as (tarifas, para o lransporlc ,],, passagf'i!·n.<, h:tg,,~,.,.,, 
mcrcarlorias, c!r'. par.1. 11 rs(a<.;:lu do Hill 1'/,l,·o, ~~1:1 Jttil. ti• .• 
Fura. 

Su:1 Alleza :1 Princcz:t Jnrpt:ri:d Ht·g-l'lllr, t'lll Nollrl' do 
ImpcrallP!\ Atlt~ndendo :\ proposl:1 do llirl'i'lor d:1 1-:.s
trad:t dt~ ferro D. l't)dro li, ti:ll:td:t !11~ 7 do coiTi'llit' 
mez, lia por l!t'm Approv:1r :1s tarif:l' Jnr:t o tr·all~ptll'l<< 
de viaj:l!llcs, hag·:t~l'lls, lllt:rtadt,ri:ts, clr. p:tr:' a •·sl·H;:Io 
d;l lllt:Silla cstrad:t, ern Juiz 1k Ftír:t, :1 '1 11 ti se deJJIJIII i-
ll:tr~t-EstaçGo do Bio NoYo. 

Pal:tcio dn Hin dt• .l:tJII'Ír:l t:!'l lO de NoYcrnJ,ro de !87íi. 
·-1'/nma:: Jose C·;elfw t!!' , llmrid:t. 



DO t;IJV I;;I\l\:0. (í21 

N. mm.- MAHINHA.-Avtso nEto oE NtlYEMnrro nE JSiG. 

Dctennina que as(hihlioti!0Cas tlr llortlo tios\ navios da Arma· la 
lit[uem 'a c:trgo dos Ollieiaes 1lc Fazt•ncli. 

3." St~t·d:o.- l\linistt~rio tlos Nt•gol'ios da 1\brinha .
R!o tle J:lneiro em iO de Novembro 1le 18/G. 

lllm. c Exm. Sr. -Sua AltPza a Princcza Imperi:;l 
Ht•gcnlt', etn NmnP uo Imperador, !LI ll' r he!tt lltll'r
min:ll·, de confunniti:Hie rom o pat'Dt't'l' do Con~.·llto 
N:tval, ~~xar:tdo t'lll Consulta 1\. 0 :Hlfi't, de!) tk .Tuni1o 
ui limo, t[LW os li\l'oS qLw l'tJJtstilllt'lll a,; hihliolllt'ea,; dus 
na vi os da Armada pa~sem a lir:1r a cargo do Otliri:il 1k 
Fazt·ncl:i, metlianle o coltlpell'nte invenltrio; St'Hiin, 
JHil't.,llt, conser·v:1clos na camara ou pr:tç:t d·arlll:IS, em 
livraria fecltath, cuja chave csl:td em pot.l1.'l' Llo ll1i'S!llo 
Ol'licial de Fazentla, a quem compete cntr,·.~ar aos OJ!i
ci:ws de bordo, ú vista de recibo :1ssignado em livro 
t'SlWrial, os volume,; que pedirem, Ltzt•ndo-St' ru•ssc 
r' ciltn dccl:iraçãn das romliçõ,~s (;xi,r.:iuas pelo rt•guia-
ltti'Hlo I't'Spt~c.livo p:1ra o 1:mprcstimo e p:tra a reslituit:ão, 
pl'\:1 qual ~rt·ú respunsavel o sigll:ltario, ou twh intlt~Iu
Jtização do valor no c:~:io de extravio. 

lkus Guarde a V. Ex.- Lu i:: Antonio Pereira Franco. 
·-Sr. Conselheiro de {~uetTa, Ajudante General da Ar
malla. 

N. GGO. -- i\lARINllA.- A YISO DE lO DE l\()\E}!IlfiO DE ISifi o 

Eiiiprr~:lli.IS ,Jo::; Arscn:lCs tlfto po1lrm pcrcf'lwr cntnlultll'ltlos, que 
lotl:tvia pcrtenccnt a Jtcssnas !'Slranh:ts truarlilo lizcr•·nt parlt: 
1las COliilllisstiCs li'' exames. 

N. 2:Ho. - ~." Sr·r·ção. - Miuistcrin tlos :'{c,~ot·irH tla 
l\brinlla.- Hiu du Jant•iro, H) de Nuvcmltro ![,· 1N71l. 

Em vista tio Aviso n. o 127:; do 1. o de Julho ullilllo, 
([,~ rt'!'l't'l'lll'ia ao art. 2W do~ Ltt·guhlllenlo Ü1: 2 tlc 1\laio 
dr: 181 1~, o . .; urnpr,·gados dos AJ·se't:tcs ll:lu potJ,:rn l"'~'''':
IH'I' I'Jilultltllí'tlt"s IWius senir:"·" qu1: co:1to t ti':> 11:<·,: 
(:Ontpt•lc JII'I'S[;tl' lli'S-;t•:; t•c:LtiJi'lt:t·ÍIIII'lllliS flll f'(,• :\ dt•JJi•.-;, 
jllll'l.ll(' l:lt'.-; I'!IJOilllllt'llliiS <iu t Oli:'id!'l';ltitl.-; l'f'Jiti:l.-; tl1• 



Estado, l''lejam m:ll'l'adoo; ll:liJill'lle l't'QII!:iml'nln, 011 l'lll 
outr~s disposi1:ües em \'Í'iOI'. Pelo ifUt' dt•t·laro, em "ll

Jução Ú duvida ü'\IJOS!:I em Si.' li Ul'lil'ÍO 11.
0 

r)7 1!1~ _2'\ de 
Ap;oslo ultimo, que tod:t a ve1. que por multvo unp~
rioso tirer de intervir nas col\lliW;~ões tlc exames !lldl
viduo estranho ao pesso;d lk,;st' Arsenal., tem elle u di
rf'ilo á pcrccp1:ão do cmolulllelllü rorrespomlcnlc a S!'ll 
serviço. 

Deus Guarde a V. S. - J.1ti:: Antonio Jln·rim Fmnr:o. 
-Sr. Iw,pectnr do Arsen:d de IlltriHli:t da i'roYIJH'la tio 
Parú. 

\',·'·' 

N. G(il.-FAZEND.\.--Elt li n~: '''n:llt:no nE !l"íli. 

Confirma uma ,J,:eis:lu 1h' Thr<onJ.";Hia dL' F:tZI'Htl:L qun inJdc
rio, por sr:r aprr:senladu lút':l ilfl pmz,, '"~:1!, um pcdit!o ilr: 
rc~tituição de rlirrilos. 

l\linistet·io tlns Nego c i os da Faze!lLia.- H i o de Janeiro 
em H de Novembro de 187G. 

O B1rão de Cotc.~·ipe, l'rcsitli'Htr interino ilo Trihnn:il 
.!o Ti tesouro Na.:ional, com mtut i1·:t ao Sr. I nsp1'!' to r da 
Thcsouraria de F:tzcnrla tl:l l'rovinl'ia de S. P,·l!ro dll 
Rio Grande do Sulque o mesmo Trihunalrcsolvr•u não 
dar provimento ao recurso, transmittido com o seu om
cio n. o 12'~ ele :10 rle Junho nlt imn, interposto JIOI' Er
nesto José Lircs & C." tia dol'isão pela qnal a uila Thc
souraria negara-ll11:s a rcstiluição de uircitos'dc mais 
pagos n:1 Alfanuega rla citladn do Hio Gnmlr, em diver
sas datas, por uina porçãn de rólos de arame ilr' feno 
simples para cerras; visto estar a decisão rccorrid~1 tk 
accônlo com o rlisposto no :trt. n:; do Hegulamcnlo 
ue H) de Setcml1ro de 18UO. 

/Jonill rlt! Cote!JÍ]JC. 



no 1:on:ncw. 

Hc;;olv~ sobre a (annulla<JLn 1\us tro~ llallws das .Junta,; p.1rochiaro 
pelo fundamento de l~r si1lo ~nnnllaLla n or:;~niz~1.::\o 1la Junta 
lll\llliripal. 

J: Di redor i:~.-- Mini,;lcri11 1los ;'~Cf:illl'io~ do Imprrio. 
-Hio 1li: Jarwir<1 em !:~ :11' N<lV:~ml,nJ d1: l8íti. 

Illm. I' Exm. ~r.-ll:mdq c;oJncfio ú q·~uintc coHsnlla 
f1•ita por V. Ex. em oflicin dt~ 26 dn l111'Z lindo: si, an
uull:ldos pelo pod1'r rompi)[t•nl.l' os trabalhos da .Jnnla 
li\Unicipal, dt·vem-~~e ronsidl'l'<ll' nullos, 7jJ.,o f'acto, os 
das .Juntas parochia1's do município, respondo a r. Ex. 
Hcg·ativamlmte,, de :H·1·<lnlo ··om o p.11't:l't'l' constante do 
Aviso junto por rópi:1, do l\Iiuisll'rio dos Nt'!JOI'ÍOS da 
Justiça, tomado ú vista da iut'orm:u;ão lllillistrada ao dito 
i\lini~tl'rio no ollicin junto, por rópia, do l'rcsidPntl' do 
Tribunal da Hclação da Cürtc•. 

Deus Guanle a V. Ex.- .José llcnto da. Cunha" Fi
queircrlo.-Sr. Presi1lrnte da Provin1'Í:l do Rio de Ja
neiro. 

Cúpia .- H.io de Janeiro.- Ministcrio dos Ne.!.!.'OCios da 
Justiç.1, :lO 1lc Outubro de ISífi. -

Illm. e Eun. Sr.- A' visLt d,1 informaç:"io prcst.:tdn 
pelo Presillento da Helação da Clirlt• no nllirio ronstanll' 
da r:úpia inclusa,calw-ml~dl~t:l:lr:tra V. Ex., 1'111 I'I'Spost:t 
ao Aviso n." :12:)!) de I!) do corrrJ\tl', ljUI) elo ar;l)rdão dn
qurllu Tribunal, jui<,;·ando prcjudir:Hto o L"l'nlrso n·l:tlivo 
á fJU:tlificação da fn·g-uezia do Engenho Vcllto, soh o 
fundamento de ter sido annullada a org:mização da .lunt.a 
mnnieipal, não se infere a annullação dos traJ,:dlws das 
.Juntas parochiac!', e portanto di•vcm cstrs subsistir ató 
que SL' possa conhcc1~r de sua valid:~dl' ou nullidadG 
opportunamcntc c prlos meios lc<:;acs. 

Devolvo os papr~is que acompanharam o eitallo Aviso. 
Deus Guarde a V. Ex - Diogo Yrlho C!!.valconti de .:ll

li!~(jtwr_qw·.-A' S. Ex. o Sr. José. Bc!iJp (l.a. ,t~~~~~IF\-,C ·· 
Fl,!i'UC\fi'I!O. 't'<~ ,\ . i;(l • 

', ',I ·, 

li 
;I 



Cúpia.-, N. 2DR .- Scrretaria da Helaçiio da Curte <'lll 

2i:l de Outu.hro dt) t871i. 

Illm. c ·Exm. Sr.- Em rnmprinwnto ~o qnn pr•r 
Y. Ex. foi dl'ltTillÍtl:lllo e111 ollir·irr tio Direcltrr (;n;rl 

dessa Serr·r•t:tria de Esl:tdo dt: 2'~ do rurrt:JJlr•, a JinJ rlc 
rJuccsteTrilmnal inl'ornJesolrn:a duvida em <]LW lailora 
o 1\liuisf.t• rio tio JmpcriO, á vista dns arórdãos de ~i c 1;; 
de SetcríliJro ultimo, em uwtr·ria clt•itor:d, rujas rt'tpias 
me forMn Jll'l''<~lltes, c:dw-IIl<' der'!:trar a V. Ex. rplr·, 
tendo Clill vista o at·órrl:!o d1• i!J do lllr'~lllo mez, prol'r•
rido CJrt O l'Ci'lll'SO SO/J U." ;;2, f'Uja l'ÚjJÍ:I p:tSSO :'ts Jll;\IIS dr, 
V. Ex.., e runwttido cmll:JIIprJ :lo31iuistt'l'ÍO do llli(H'l'io, 
dt~s:~pp::dn~<·e a duvida, )JrlfiJUt', tendo sido annuiLHius os 
tralmllws da Junta municipal dt•sta Corte, n:Io s,: !Jt'Jde 
r,onlwcer <la vali:J:.~,lc ou lllt!lidark dos trakillJOs d:1s 
.JmtLts parodti:tes s1:m tfltrl lt:tj:t prh·i:t c reg·ular derisão 
Ua Junta lllllltÍciiJ:d SOIJI'e a ljU:d Si) tenha pronunciado U 

·Juiz de Direito em rct:urso ll<'l'tssario, na fórma da lt•i. 
Satisfazendo assint a exi:~cncia uc V. Ex.., tlcvulvu ns 

papeis que acomp:.~nllaram o rdcridu ullicio. 
Deus Guarde a V. Ex.- Illlll. e Exm. Sr. Conscllteiro 

Diogo Velho Cavalc:1nti rl1: AliJnqucrque, Ministro 0 Sc
<Tdario de Estado dos N1'g·ocios da Justi0:1.-11fanoel Jos(' 
'dA Frei{as Travassos. 

Acórdão. 

Acórdão em Hrl:.~ção que julgam prejudka1lo o rceursu 
interposto ex officio da decisão proferida pelo Juiz do 
Direito a fls. üO, com relação :'1 nullitlade arguitla da 
qualificação da parochia lla Glori:.J, visto haverem sido 
annull:.~ilos por este superior Tribunal lodos os tralialltos 
da Junta munieip:1l da Ctirl1~, c não sr, po1lrr conl!ccl'f 
cln validade ou nullidade da mesma qualificnção paro
cltial sem que haja prévia e regular decisão da Junta 
municipal, solJrc a qual se trnha pronunciado o Juiz ele 
Dir<)ito com recurso ncces~arin, na fúnna da lei.- Ui o, 
Hl de Setembro de 1876.- Trarassos, Presiucnte.
Aquino e Castro.- J. B. Gonçalves Campos.- Mag!J
lhties Castro. 
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N. Gli~. -AGRICULTURA., cmL\IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM l ~ DE NOVE~IBRO DE 1876. 

Ao Presidr-nte da Província do Paraná. nrrlarando que os mem
bros da com missão encarregada doe; estudos da estrada da As
sunguy estão snjritos ao imposto de 5% sobre os rcsp~ctivos 
vencimentos durante o primeiro anno de exercício cottforme 
está estabelecido por lei. 

N. Hi. 3.' Secção.- Directori1 das Obras Publicas. 
- Ministorio dos Neg·ocios da Agricultura, Commercto e 
Ohr:ts Puhlit'as. -Hio th~ Janeiro em H de Novembro 
de 187G. 

lll m. e Exm. Sr. -Em ofllcio de I I tlt~ Ontubt·o pro
ximo findo, ropresentou-mn o Engenheiro chefo da 
commissão ent~arrcgada da abertura da estrada 1!0 As
sunguy rontra o acto tio Inspcctor da Thesouraria de Fa
zeo1la dessa Província, obrigando-o, bem como aos de 
mai-; membros da mesma commissão, ao uesronto de 
ri "lo sobre os respectivos vencimentos durante o pri
mdro anno do exercício, c outro sim contra a delibera
ç:io tomada pelo referido Inspector quanto ao mo1lo de 
sr cffectuar o paga mrn to 1laque1Ies venei rnen tos. Em 
conclusão petle, sn lhe prrmitt.a pre~tar uireetamrnte as 
suas contas nrste Ministcrio, a fim de l.t•r f'!Iectivo cum
primento o art. 8. o das Inslrucçüc~ de 2ii de Fevereiro 
ultimo. Em resposta declaro a V. Ex. para os rl~vidos 
dfeítos c p:~ra que o faça eonslar ao Engenheiro Eduar
do Mendes Limoeiro t[Ue, na conformidade do~ 4o. da 
tahella annexa á Lei n." 2'l~ rio :l() de Novembro de 
UH-I, c mais legislação em vigor os vcncimrntos de que 
trata o sDu citado oflicio estão sujeitos ao des.~onto de 
;; 

0
/ 0 eonformc exige o Thesoun~iro de Fazentb, e bem 

assim que só por excepção em casos extraordinarios c 
sob a responsabilidade immediata do Governo puder á ter 
lugar o adiantamento de qu,·llquer som ma p:u·a as despc
zas com os serviços que forem autorizados, devendo 
por eonseguinte as contas dos rcsponsaveis ser pt·esta
das perante a repartição que houvrr feito taes adianta
mentos. 

Deus Gu;mle a Y. Ex. - Thoma:= José Corlho de Al
mrirlll. -~r. Presidente da Prorineia do Paran~ . 
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N. 664-.- AGRICULTUHA, C0l\1MERCIO E OBHAS 
PUBLICAS.-EM H DE NOVEMBRO DE '187G. 

Approva as(tarifas para o transporte de passageiros, bagagem, 
mercadorias, etc, da nova Esta•;ão do Casal. 

Sua Alteza A Princcza Imperial RrA"enlP, em nom!' 
do Imperador, Allcndrndo á proposta do Dilwlor da 
Estrada de fprro de B. Pedro 11, datada de 8 tlo cor
rente mcz, Ha por Lem Appro1ar as tarifas para os trans
portes de viajantes, bagagens, mPrratlorias, de, d3 
nova Estação do Casal. 

Pa\acio do Rio de Janeiro f•m H de Novembro dt• 
1876.- Thomaz José Çoelho de Almeida. 

N. 665. -AGRICULTURA, COl\1MERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM H DE NOVEMBRO DE 187ü. 

Autoriza a dar-se transporte, na estraua de ferro D. Pedro !I aos 
Engenheiros tio serviço da Provlncia do Rio de Janeiro ; e 
estabelece regras a resp~ito. 

N. 30. 1. • Secção.- Directoria das Obras Pabli
cas.- Ministerio da Agricultura. Commercio e Obras 
Publicas.- Rio de Janeiro em 14 de Novembro dr. 
1876. 

Em solução aos oflicios de V me., da ta dos de 31 de 
Outubro proximo passado, e 5 do corrente, declaro-lhe: 
L" Que póde mandar dar transporte, nessa estrada, aos 

{Engenheiros ao serviço da Repar-tição ~lns 'Obras Publi
cas da Prgvincia do Rio de Janeiro, todas as vezes que o 
respectivo Chefe o requisitar, comtanto que indique o 
nome do Engenheiro ou Engenheiros, que deverão ter 
passagem, e o lugar a que se destinam; mandando V me. 
abrir uma conta áquella província pelas passagens e 
transportes, que fór concedendo. para, no fim de cada 
trimestre, ser enviada a este Ministerio, e ter o destino 
conveniente. 
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2. • Que Jo mesmo modo deverá proceder em relação 
aos serviços ( passagens c transportes ) que prestar a 
cada um dos 1\linisterios, c ás nrovincias de Minas 
Ge1·acs c de S. Paulo. ·· 

lkus Guarcle a V me.- Thomaz José Coelho .de Al
rneidtt.- Sr. llircdor tia E'trada tle ferro B. Pt•t!ro li. 

N. fiGG.-AGIHCULTlJRA, COmiEilCIO, E 013RAS 
PUBLICAS.-Em n DE ~0\'E~\BI\0 DE 18íli. 

ncso}VC UUVid~S SOlJfC dCS3.[l[lfO[ll'i:tÇ:iO UC b'fl'C!IOS I}I'Still:ttlUS :'t 

COillpanÍÍi~ City ll!l{lf'll\'PlliCI\ts. 

Directoria das Obras Publica'. -'2 ." Sec1;;io, li <lc 
Novembro ele 1876.--Avi,o n." J~fi. 

Em solução á duvida suscitaJla pelo l'rocuraclor dos 
Feitos da Fazenda sobre se, no processo da desapropria
ção dos terrenos destinados á companhia City Impro
vcmcnts, deve applicar o Decreto n. • i161 de 27 dn 
Outuhro de 18~5, conforme foi rccommendado em o 
Aviso n." 102 1~ de 15 de Setembro, ou a Lei n. • 353 de 
de 1:2 de Julho úc 1815, a que se refere a ebusula 22 do 
contracto celebrado com a mesma companltia, declaro 
a V. Ex. que, attentos os motivos, já reconhecidos, de 
utilidade publica c a urgencia de satisfazer-se o § 8." 
da clausula 7. ", a que se obrigou o Governo, c de q lle 
depende habilitar-se a companhia a cump1 ir a clausula 
19 do mesmo contracto, a disposição da clausula 2~ a 
que se refere o Procurador dos Feitos da Fncnda, não 
implica com o recurso ao Decreto n. • lGG-1 úc 27 de 
Outubro de 1855, que se tem applir:ado c se applica em 
questões identicas, quando se dão a urgcncia e os mo
tivos alludidos. Não ha, pois razão para modificar-sP o 
citado Aviso deste Ministerio; ficando assim rcsponditlo 
o de V. Ex., pelo qual foi transmittida a rrfPricla 
duvida. 

Deus Guarde a V. E'í..--ThornlL:t José CoPlho de Alnu·ida. 
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N. ü67.- AGRICULTURA, Cmll\IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E~t 14 IJE NOVE~IBRO IJE l87(L 

O Chflfe de Secção da via prnnancnt8 ll'rn 11ir~ilfl :í gratificação 
a que se refere a oiJsrrv~u::w .~." rb lahclla anncxa ao Hcgula
mcnto de 28 de .Junho tio ctllTt:nl9 anno, senão inr.orrer em 
multa on em falta tJUC pn'.iuditJLW o srrvit;o. 

N. 2R.- I." Seccão.- Diredorb Lias Obra~ Publi
cas.- l\linisterios -dos Negocios Lia Ap;ricultura, Com
mercio e Obras Pu!Jiit:~1s.- Rio de Janriro eml'l de No
vembro de f87U. 

Em resposta ao offido de Vmr;. LIP ;j Llo corrente mcz, 
sob n.o Hi!J, consultando si os chf'fes de Secção da via 
permanentP têm direito ú a;ratiflcaç;to de que trata a 
observação .li," :nmPxa á 1." Tabella a que se rcfcru oRe
gulamento de 2H 1lc .lanho ultimo approvado pelo De
creto n. o ti238- i\. da mesma data, ded:lrú-IIIC para seu 
conhecimcntoo flnsc:onvcnientes que !Llm elles direito 
ú respectiva gratilicaç'In, desLlc que, durante 1:ada tri
mestre, não incorrcr(;tll em multas, nem em faltas que 
prejudique o serviço, a juizo sen, por motivo alg·um. 

Deus Guarde a Vm1:.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Director d:J cstra11a de ferro D. PeLlro 11. 

N. 668.- AGH!ClJLTIJit\, CIHIMEHCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-AH'O llE l'lili·;>;OVE.\!TlRO DE 187fi. 

Conclnitla a r![lssificat.::lu dos rst:ravos P nenhuma reclamação 
havendo sido feita, cuu1pre ao Juiz de Orphãos proceder á 

{ entregrt das cartas dr Jibrrdade, srm entrar no rxame do 
mcrr1:imrulo da IIH';;lna l'!as,if1r:u;:1o. 

N. ~1.-~." s,'cção.-llirectoria de Agricnltura.
.l\linist!Orio dos Ncg-ocios <1:1 Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Hio de Janeiro em l!.t, de Novembro 
de l871i. 

111m. e Exm. Sr.-Por olTicio do l. 0 deJulltoproximo 
passado suhmcttcu V. Ex. ú approv.1ção deste l\linisterio 
a rrsposta que deu :\ t·onsult:l do Juiz tlr Orph:ítt> do 
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tt~rmo de ~l:lrmnllada, pela qual llir dl'rlaron qur, ron
rlnida a classificação dos escravos t•nrnlillllla !'f'damação 
havendo sido feita pelos inten•s,;ados, Clllll]lria-llle pro
cetler á entrega das cartas •Je libt•rda<k. sem <·nlrar no 
exame llü mere<~imento da TIH'Sllla rla~sifit·:w:lo. 

Sua AltPza a l'rinceza Imperial ltegl'lllt;, ~~m Nom<~ 
do hnpnr:~dor, Conformando-si', por Sua llllllll'tliala e 
lmperi:ll Hesolução lle 27 <ln Sl'!emli!'o ultimo, com o 
p3recer lla Secção Je Justiça do ConsPIIJO d1~ Estado 
PXaraLlo em Consulta Lle 2ü dt' Jnllw, llome por hem, 
Approvar a referida decisão por det~o!TI'l' das d isposi
çües do l\egu[amento que haiXflll 1'0111 1J lkcrl'lO n. 

0 

t)l::;i 

de 13 de Novembro de 1872. 
Deus Guarde a V. Ex.- Thorna:J .Tos1r Cor l/to de Almeida. 

-Sr. Presidnnte 1la Provinria t11• :\lin:1s Gl'!'at•s. 

N, tiliU.-FAZENDA. -E~l lí IJL :\•)\ 1.\11;1\0 DE IK7!i. 

Conlirma a apprehensão, te i ta na ,AI f::lllll••ga da Côrte, de seis 
!Jarricas com alpiste, dentro th~ t{n:tr•s se encontraram outras 

bntas latas rom opio. 

Ministcrio dos Negocias da Fazemla .-Rio LI c Janeiro 
em 17 de Novembro de i87ü. 

Com muni co a V. S., par a os dt• v i ti os elfci tos, que foi 
indeferido pelo Tribunal do Tlwsonro Nacional ore
curso interposto por Frerl \V. Dickinson da deCisão 
dessa Inspel'toria tln !) de Setembro ultimo, que julgou 
pror:etlcnte a apprdiCnsão 111~ s~is barricas com alpiste, 
vindas de Hamburgo no vapor allt~mão Volpan1izo, e 
submettiLias a despacho, pela notJ n. o 3Uí8 de 10 de 
Agosto Llo eorrente anno, Li1mtro rlas quaes se encon
traram escondidas outras t:mtas latas t~om opio; 
visto não ter o recorrente provarlo st)r estranho á 
frauue, e não haver no processo irrcgularirladr• ou falta 
de observancia das formalidades essenciaes. 

Deus Guarde a V. S. -Barão de Cotegipe. -~r. Con
selhciro lnspector LI<~ All'andt·ga tio Hio dP lan:?iro. 



():1() 

N. li70,-F,\ZENDA.-E~l 17 !JE ;'\()\'U!BII() llE 11-)ili. 

Indefere Ullllrecurso concernente ao dcspacllO de Ulltas bigornas, 
que a parte declarou serem para ferreiro, e IJUC a Alfandega 
elassificou como proprias para ourives, relojoeiro c scme
lhant cs. 

Ministerio dos Negocios da F;tzenua. -Hio ue Janeiro 
em 17 de Novemltro de 1876. 

Tc!1llo sido presentr, ao Trih!mal tlo Tlic~ouro Nacio
nal o recurso intcrrosto por Hawkes Whittln & C." da 
decisão dessa Inspcctoria rlc Hi tle Outubro ultimo qu<: 
classilicou como bigornas de ferro, proprias para ouri
ves, relojoeiro e semellwntes, para pagarem 250 róis 
por kilogramma, a mPrcadoria constallte da amostra 
qu1~ devolvo, vinda rle Liverpool na barca franceza Lau
rentin c submcttida a rlesp;lcho, pela nota n. o 7Hil de 
21 de Setembro do corrente anno, como bigornas para 
ferreiro, sujeitas á taxa de 8() réis por kilogramma; o 
mesmo Tribunal rcsolvnu intlefcrir o re1:urso, visto nJo 
sr, ter tla1lo nenhuma 1las liypot!Jescs pr·evistas no art. 7G~, 
§i." doHegulamenlode HldcSetcmbrotle18fiO. O que 
communiro a Y. S. para seu coHill'cimnnlo c devidos 
t'!Tei tos. 

Deus Guarde a Y. S -Bania de Cotegipe.-Sr. 
Conselliciro Inspcctor da Alfamlega Llo llio Llc Janeiro. 

N. 071.- FAZENDA.-- E't li DE NOH:MBI10 DE :l87ü. 

Dá rPgras para o pagamento dos ;-cncimenlos aos Engeuh1üros 
nomeados pelo 1\linisterio da Agricultura, Comm.ercio c Obras 
Puhlieas, ou que se acharem ao seu serviço nas Províncias 

J\finistct·io dos Negociosda Fazenda.- Hio de Janeiro 
em f7 Llc Novembro de 1876. 

O Barão t!e Cotegipe, Presidente interino do Tri
Jmnal do Thesouro Nacional, de eont"ormiLiade com o 
Aviso do l\linisterio dos N cgocios da Agricultura, Com
mereio c Obras Publicas de 31 de Outubro ultimo, 
ordena aos Sfs.lii~pcctores das Thesourarias de Fazenda 
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t1Ul' no ~agamenlo aos Engenheiros nomeados pelo dito 
Ministerio, ou que se acharem ao seu scrvi<;o nas Pro
víncias, observem o seguinte: 

L o Se os Engenheiros forem nomeados pela primeira 
vez, seus vencimentos deverão ser contados do dia em 
que entrarem no exercício dos respectivos lugares ou 
commissões; 

2. o Se forem transferidos de um paI' a outro I ugar ou 
commi~são, sem interromperem o exercício, compele
lhes o novo vt•ncimcnto a t'onlardo dia tio Plll ha!'IJIIe ou 
pat·lida; 

:L" Se os Enp;cnheiros forem Chefes de com missão, ou 
!;crvirem sobre si, não fazendo parte dP commissão em 
que haja chefe, não r·.~t·ect~lll de :1llcsta<lo de exen~it~io, 
hastando que as Autorirlades superiores, com as quaes 
trocam conespondencia oflidal, tenham conheeimento 
dr, que e!lcs cumprem seus t1 e veres : 

IL" Para o caso de que o Engenheiro queira eonsignat· 
parte de seu veneimento a alguma JWSsoa em lug.11· di!Ie
renle do em f!U~ elle se achar, poderá a consignação 
attingir a dous terços do mesmo veneimento, salvo se 
o se1·viço flir desemprmhado em lugar distante da Clirte 
ou das 1;apitaes elas Provincias, porque então, para faci
litar-se o pagamento, se poderá pennittir que a consi
gnação sej:J. de toda a imporlancia do vencimento. 

Barão de Cotegipe. 

N. on.- FAZENDA.- E~' 11 nE NovE~tRno o~> t87G. 

Sobre o fornoDimcntLl dr o!Jjcctos de f'X[lCtlienta ás Repartições 
c\r Fazenda nas Província~, e a classitieação da despeza com 
collaboratlores e serventes para o exame e troco da moeda de 
cobre. 

Ministcrio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em i7 de Novembro de l8iü. 

O Barão <le Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
tio Thesouro Na(;ional, dedara aos Srs. lnspeetores das 
Thesourarias de Fazenda, para sua in telligencia e devid;l 



G32 

execu~ão, dt~ acctirtlu com a Ortlr•Jtl e!lpetliua nesta 
data á da Pruviucia d~s Alagóas, o seguinte: 

L" Que a C i reular do l." de Setembro de \810 não 
autoriza augmt~nto de liP~peza sobre a quantia marcada 
p:tra o forneci nwn to de ohjectos de ex petlien te encom
mcnuados nesta C(n·lt', mas unicamente prohibc que st~ 
façam lat•s cncollllllt'ndas s1~m ser por intermedio do 
Thesnuro e ddt:rmin;~ o Inodo de Ltrililar o pagamento 
dos ohjectos for!lt't'idos; 

':!."Que devendo a illlportamia tl(l:' saques para p:tp;a
mento aos forur~crdore:;,;:Jhir tb quota di~Lribuida para 
despczas do t•xpedien!t: dr cada uma das ditas Thesou
ra!'las, conv1~111 qw• os prrlidos ou encommendas se façam 
dentro dos limites da nH·sma quota, a qual11â0 póde ser 
excedida ; PstTipturantlo-se aqurll:t importaneia logo 
que forem rerl'hidos os fomerimen tos; 

:3." (lU L' a despeza com eollaborad ores c serventes par a 
o t:x~me e troco da mol'da dl' cnhrt: em círr.nla(~âu, d1: 
que tral.t o arl. R." das lnstrurr;õcs tk iR de Ütlluhro 
.te 187:.:?, não deve ser classi tirada em • ex pedien lt~ tia 
Thcsoura ria" mas sub o li tu lo •Trot·o da moeda de r obre 
em rirrubr;ãu., 

Bardo dr ColcgÍJIC. 

N. 673.-FAZE~DA.-E•t lK IrE \IIIEmlllu m: IR'lfi. 

Os empn~gados das AlfarJ<it'ga:i de..;ignatlo' para a rolllliiÍ"ilO rlc 

Fiseacs dP-. trapidl<~:; alf.tnd•·g:td<h n.w :tr·u1 direito a gntili

cações csper·iaC:i por r:>sn scrYit;o. 

Ministcrio(!os Negoriu~ da Fazenda.-Rio de .Janeiro 
em 18 fie Novembro de 1S7f). 

O Barão de Colegipe, Pn:sidrn lr interino do Tnhnnal 
do Thesouro Nacional, dndara ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Provineia de PernamhUt:o qur, 
devendo ser temporaria, e f,ónHmte exercida por .:onfe
rentc ou emprPgado que t~"nha pratica do srni!;o das 
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conferencias , a commissão tlü liscaes dos trapiches 
alfandegados, que os deverem tnr, nos termos tio art. 8.

0 

do novo Hegnlamcnto das Alfandeg-as, não ha lugar a 
abono de gratificação por semelhante trabalho; c por 
isso foi indeferido o requerimt·nto tram;mittitlo eom o 
seu oflicio n." 103 de 6 de Outubro do anno passado, em 
que o Olficial de Descarga da AI fanuega da mesma Pro
víncia Marc:o'l Francisco de Paula B.t~is pcLlc uma grati!i
cação por estar servin<lo de M~ente Fisr;al dos trapiches 
alfandegados - Barão do Livramento e \'ieira. 

Banio de Cotcgipe. 

N. 67'L- JUSTIÇA.- E)l 18 DE ~OYE~llll\U DE l87G. 

Sorteio de Jurados supplcntcs. 

~.a Ser:t·ão.-Ministt•rio dos Nn~'iii'ÍOS da .Ju:;\ it';J.-Hio 
de Jaut•iro em iH de Novembro de lH7li. · 

lllm. c E"<m. Sr -Tendo oJ11iz' tle Din·ito inlt•rino 
da romarca de Santa Cruz enrt'JTado a :3. • sessão judi
riaria tlo Jury do termo daqu<~lk 1\0HW, pon[ue tios Ju
rados present<•s, em nullll'l'O de trinta c sete, algun~ 
estavam impedidos p1ra o julgamento de dous processos, 
unicos preparados, consultou V. Ex. em oflicio de 26 
do mez findo, sou Il. 0 mm, se ('.lll tal caso cabia a 
providencia do Aviso de :H ele Janeiro de l8?i3. 

Em resposta, dedaro a V. Ex., t[!IC não foi regular a 
deliberação do dito Juiz, o qual devia pnll'c<ler ao sr1r
teio de tantos supplentes, quantos faltassem para 
completai' o numero de quarenta e oito Jurados promp
tos, como determina o citado Aviso, de accôl'llo com o 
art. L o do Decreto Legislativo n." !"11i8 de 2!i de Junhn c 
art. r,. o do Regulamento n.o UU:l de :H de Agosto tle lH?iO. 

Deu~ Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de Albn
qnerque.- Sr. Presidente da Provinda <lo Espírito 
Santo. 



N. ti75.- AGRICULTUHA, CüJUm.:tlCIO E OBHAS 
PUBLICAS.- En1 21 DE NOVE~mno ntd87ti. 

Providencia sobre a entrega da importancia para pagamento da 
folha mensal do pessoal do prolongamento da estrada de ferro 
l). Pedro 11, e sohrc a cobrança do sello de 5 (Yu 7 "Í o que fôr 
deviuo ao Estado. 

N. 33. t.• Secção.- Diredoria (las Obras Publicas.
Ministerio uos Ncgoeios ua Agricultura, Commerr.:io e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 21 de Novembro 

. de 1876. 

Convinrlo que a (•nl.rc.ga da import:lneia da folha 
mensal uo pessoal desse prolong-amento só se elfectue 
mediante requisição especial deste Ministerio, cumpre 
que Vm., no fim de eada mez, me informe qu;:tl a 
quantia em que importar a folha para ser expedido 
Aviso ao Thesouro Nacional. solicitando a entrega da 
mesma quantia ao Pagador que deverá alli apresentar, 
eom a precisa antecedencia, a folha do mez anterior 
competentemente pag-a, sem o que uão poderá reeeber 
nova quantia. 

Outro sim, declare Vm. ao mesmo PagaJot· que lhe 
corre o dever de arrecadar, por meio de (lescontos 
mensaes, nos vcnr,imentos que pagar a importaneia do 
sello de 5 ou 7 "/. que ainda estiverem responsaveis 
os Engenheiros e empregados desse prolongamento. 
entrando com as resjJCclivas quantias para o mesmo 
Thesouro Nacional. 

Deus Guarde a Vm.- T!wuwz Jose Coelho rlc Almeida. 
- Sr. Engenheiro em chefe do prolongamento da 
estrada de ferro D. Pedro 11. 

N. 67ti.-l\IARINIIA.-Anso or. 2i DE NO\E~tBHO DE 18i(i· 

Hocommenda a fiel execu\;âO do Hcgulamcnlo de Fazenda quanto 
ao modo de encher as columnas denominadas Requisição e 
Contra-prova. 

N. 2997.-4.a Secção.- l\Iinisterio dos Negocios da 
Marinha.- lHo de Janeiro, 21 de Novembro de t87ô. 

lllm: e Exm. Sr.-Em otlicio n. o H3, de :l7 do mez 
ultimo, me communica o Chefe do Corpo de Fazenda que, 
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t•xautinatHlo as contas do vapor Tamandatahy c do en
rouraçauo Lima Barros , reeunhec<~ra existirem em 
branco as columíJas sob o titulo Requisição que se acham 
unidas ás que se denominam Contra-prow, e pondera 
que de semelhante pratica, certamente opposta ao rpw 
determina o regulamento, resulta não sprern n•gi~tra
tlas as rcqnisit;Cics, com prcjuizo da indispensavcl lisr:a
lisação nos diversos casos em que deve ser exerr.ida, 
mórrnente tratamlu-sc da arn~catlação dos dinheiros pro
venientes dos espolios, dos quaes em muitos naviOs u5o 
se faz carga aos Ofliciaes de F:JZenda, 

Em vista do exposto tenho por conveniente que V. Ex. 
n·(·ommende a exacta observanria das ordens cutH'Pl'
ucntes a esta parte do S<~rviço, t• ao mesmo tellliJO d<·
l'lare, em additamento ao disposto no Aviso n. o :271G de 
25 do mez proximo findo, que a t·eqtrisição sem a qual 
não deve ter lugar a cHga ou contra-prova a que refe
re-se o Aviso n. o 294J) de 9 de Dezembro de 1H7ll,, não 
pócle deixar ele ser enviada a esse Qu:trtcl General, que 
por sua vez a transmiltirá à Contadoria, para ser oppor
tunamcnte cotejada com o respectivo registro nas pres
tações de contas: convindo, linalmrmt.e, com relação a 
semelhante assumpto, que V. Ex. fa1;a olJs,·rvar que só
mente na 1.." hypothcs1~ do art. 7':!. 1lo Regulamento rlc 
30 de Junho de iH70 é que a reqaisição tem de ficar junta 
ao registro, c isso mesmo para um fim determinado, 
qual seja annullar a contra-prova, como se infere tio 
art. 73. 

Deus Guarde a V. Ex.-/.tti;; Antonio Pt·reim Franro. 
-Sr. Conselheiro t!e Guerra Ajudant•; Gcmral da .\r
mada. 

N. 677.- JUSTIÇA.- K'r 21 DE :'!Oncmmo ur·: l87!L 

O Juiz da Provedoria é competente para proceder a inventario c 
partilha dos bens de pessoa falleoida com testamento, quando 
instituir herdeiro da totalidade ou de parte d •lies a menor, 
que tem pai vivo. 

2. • Secção.- Ministerio dos Negocios <la Justiça.
Hio tlc Janeiro cm2l de Novembro tle 1876. 

111m. e Exrn. Sr.- Por terem occorrido duvidas nu 
fôro dessa capital ácen:a da intclligcnria do art. 83 do 
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Decreto 1!. 0 4824 de 22 de NovemlJro de 1871, consultou 
o Juiz da Provedoria da respc1:tiva comarca no olllcio 
junto ao de V. Ex. de 20 de Setem!Jro ultimo, sob 
n. • 121, qual o Juizo compl'trnte para proceder a inven
tario c partilha dos bens de pessoa fallecida com testa
mento, quando instituir herdeiro da totalidade 0u de 
parte dellcs a menor, cujo pai está vivo. 

Conformando-se, por imiiH'diaLt Hesoluçiío de Hl do 
corrente, com o parecer da Secção ile Justiça do Conselho 
de Estado, Houve por l1em Sua Alteza a Princrz:1. Impe
rial Regente, em Nome do Imperador, Decidir que no 
caso sujeito o inventario c p.·trtilha são da competencía 
do Juiz da Provedoria, ú vista da disposição do citado art. 
83 do Decreto n." 4824 de 1871, que revogou a Ord. Li v. 
Lo Tit. 88 ~ 7." 

O que communieo a V. Ex., para seu conhecimento c 
devida execução. 

Deus Guanle a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de Al
buqtterqtte.- Sr. Prcsiclr•ntt: tia Provin('ia da Balda. 

N. (i78.- JUSTIÇA.- E~I ~~ Dlc NOYEMnno DE 1876. 

S;lo inco111pativcis os officios de Partidor r Contador cora os de 
EseriYilo da Delegacia c Subtlclegaeia de Policia e do Juim de 
l'az. 

2." Secção. -l\Iinislcrio dos ~e.cc·ncios da .Juslit;a.-Bio 
tlr J:uwiro em ~2 de NovemiJI'O de 1~7!i. 

lllm. e Exm. Sr.- Declaro a V. E._., em solução á 
consulta feita no ollit:io n. o :11:m ele 31 elo mez findo, que 
são incompatíveis, pela impossi!Jilidade do !Jom desem
penho das respectivas funcçõcs, eonfllrrne o A viso n." 89 
fie 4 de Junho de 1817, os oUlcios de Partidor e Contador 
com os tlc Escrivão úa Delcgaeia c SulJdclcgacia ele Poli
cia e do Juizo de Paz. 

Deus Guarde a Y. Ex..-Diogo Velho Caralcanti de Al
hnquerque.-Sr. Presidente da Pro1incia de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul. 
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N. üi9.- AGRICULTUHA, CO~DIEllCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM 22 DIC NOVE31Bil0 DE 1876. 

:'i"enllum direito trm o empreiteiro Francisco Justiniano de 
castro Rabello á inscnção de direito que pretende, não lhe 
sendo applicavel a Lei n. 0 2337 dr 3 de Maio de 1873. 

N. 13L l. • Secção.- Dircctnria das Obras Publicas. 
- Ministerio dos N egocios da Agricultura, Commcrcio 
c Obras Publicas.- H.io de Janeiro em 22 de Novembro 
de iSiG. 

lllm. e Ex.m~ Sr.- Em resposta ao Avizo de V. Ex.. <le 
\l do corrente mez, cumpre-me informar qnc o cmprei
tl)iro Francisco Justiniano de Castro Rabcllo nenhum 
direito tem á isenção que prctr:nde á vista da clausula 
61 do respectivo contracto de !) de Junho ultimo, não 
sendo-lhe applicavcl a disposição da L1~i n. o 2:3:37 de ;) 
de Maio de 1873 que ex.clusivamcntc favorece ás com
panllias que se encarregam da construcção de estradas 
de ferro. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomru Josd Coelho de .llmeirla. 
-A' S. Ex. o Sr. Barão de Cotegipe, .Ministro c Secre
tario Lle Estado interino elos Negocios ela Fazenda. 

N. ü80.-11AIU:'{IIA.-AYISO DE 22 llE ~OVE3!Bil0 llE ISiG. 

Nas1 guias de remcss:t dos cspolios dcYc not:tr-s~ tl rlia do 
fallecimcÍtto da praça. 

N. 3003.- 1." Secção.- Ministcrio dos Ncgocios da 
Marinha.- Hio de Janeiro, '22 de Novembro de 187G. 

Illm. c Exm. Sr. - HcsolveiHlo as tluvillas ultima
mente apresentadas, quanto ao mouo lle realizar a en
trega dos dinheiros provenientes dos espolios uas pra
ças da Armada, fallccitlas ou dcsert~das, dt~claro a V. Ex. 
de accôrdo com a informação prestada pelo Chefe do 
Corpo de Fazenda em oflicio n. o 'J.:.i8 de 1!) do corrente, 
que n:1s guias <lc remessa rlos cspolios convem cit:J.r o 
dia ll? fa\lecimento ou da deserção da praça, circum
stann:J. não mendnnad.1 no A viso n." ':i!9'J.;) de!} 1i0 De-
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zemhro de 187'•, rnlretanto r·,xigida no~ modelos an
nexos ás Instrucções de 28 tlc Abril de 187.5, segundo as 
quaes a escripturação dos ditos dinhriros deve ser feita 
á vista daquelles documentos. 

Outrosim é tambem nece.~sario rJue ern uma só guia 
não se incluam dinheiros dr~ rspolios rle desertores ron
junctamenle com os qnc prrlencerem a praças faliP
cidas. 

Deus Gnarrle a Y. Ex .-Lui:; Antonio Pereira Franro. 
-Sr. ConselhPiro Llc GuPJTa Ajnd:mte General da Ar
lll ;I( 1:1 • 

N. WH. -F.\ZENIL\.- E~1 2:? llE ~''VT:lli:l:o n~: 187ti. 

Xt'~~ provim•'nlo a um~rPrurso >oim' multa rir direitos dohmrlos, 
por rlifTprrn~a dr fJttalid:ttk, rm í11n r!Psp~cllo de fumo em 
folha. 

MinistPrio rios Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro 
em 2':! de NovemLro de 187(i. 

O Barão de Cotegipe, Presirlcnle interino do Trilmn~l 
do Thosouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província da Bahia que o 
mesmo Tribunal resolveu negar provimento ao recurso 
transmittido com o seu officio n. o 51 de H de Abril 
de i872, interposto por Moreira Irmão & C. a da decisão 
da Alfandega ila dita Província, que obrigou-os a pagar 
dire1fus em dobro pela differença de qualidade encon
trada na conferencia de sahicla em 87 rôlos de fumo em 
folha, que, juntamente com outrog, submetteram a 
despacho pela nota n. o H52:J de;; de Setembro do anno 
anterior, visto estar a importancia dos direitos collrados 
na alçada daquella Alfanclega, c não se ter verificado 
nenhuma das hypotheses do art. 7ti~, § 1. ", do. Regula
mento de t9 de Setembro de f8(i0, para ser admittidoo 
recurso de revista. 

Ontrosim, declara ao Sr. lnspector que bem procedeu 
advertindo o ex 2. 0 conferente Lisboa por ter infringido, 
na conferencia e embarque da mercadoria em questão, 
o dispogto no art. 597 rlo citado Regulamento. 

Barüo de Cu! egipe. 
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N. (;82.-FAZENDA.-E,J 22 {li': :"<vYE)Jnl\1} DE 187ti. 

Os favores de que trata o art. 2. 0 , s 3.", uo Regulamento de H 
de Abril de l.87i são applicaveis wmente aos navios mercantes 
brazileiros r.mpregados no commcrcio de cab<Jtagem. 

l\linisterio uos Negocias ua Fazenda.- Rio tlc Janeiro 
em 22 de Novembro lle 187li. ' 

Illm. c Ex.m. Sr.- Declaro n "V. f>c, rm solução á 
Consulta feita em seu oflieio n. o r; dto li de Março ultimo, 
queosfavores,<leque tratamuart. 2.", ~:L" do Hegu
lamento n." 5B85 de 11 de Abril de i87í c~ ti.", n." 3, 
do art. H da Lei n." 23í8dc 2:; lle Agosto de Hl73, são 
conr:ed idos, como expressa meu L c se ron t ~~m nas ri tatbs 
disposições, aos navios mercantes brazilcit·os empregados 
no commercio de eahr,tagi~Ill, mas não aos que, fazendo 
escala pelos portos do Impcrio, navegam para os estran
geiros; pois, no caso contrario, viriam as embarcações 
tle longo curso a gozar das mesmas isenções tl fa vonls 
que são outorgados á navegação Lle cabotagem como um 
incentivo para o "seu desenvolvimento. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Bania de Cotegipe.- A' S. Ex. 
o Sr. Presidente da Provinda de Santa Catharina. 

~. 683.-FAZENDA.-E,I 2:~ DE :-;onltBRo 01: l876. 

Recommenua á Thesouraria de Fazenda <las Alagihs que , na 
lixaçao dos vencimentos do 'pcssml 1las embarcações ao serviço 
da,AHandega, observe o disposto no art. 70 do Rcl(ulamrnto 
n.o 6í172 de 2de Agosto proximo passado. 

Minigterio dos Negocias da Fazenda.- Rio ue Janeiro 
em 23 de Novembro <lc 1876. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da The
souraria de Fazenda da Província das Alagóas, em re;;
posta ao seu officio n. o 60 de 2 de Setembro de 1874., 
que, na t1xação dos vencimentos do pessoal das embar
cações ao serviço da Alfanrlega da capital da mesma 
Província, deye observar o disposto no ar!. íO do Re,vu-
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lamento n. o ()272 de 2 ue Agosto ultimo, tendo, porém, 
em vista que o aua:mento de ;;Jlario que houver de 
propór se aecommode dentro do creu i to distribuído p:~ra 
as dcspezas da dita Alfandega no actual exercício, pois, 
que com o decrescimento de sua receit:! é provavel que 
tenha tambem diminuído o serviço a seu cargo. 

/Janlo tle r:ot egipe. 

N. GS'L-FAlENllA.-E\1 2:l ])E :'<OrEMfl!\0 DE 1876. 

Indefere o requerimrnlo de lllll~'rnpn·~ado, pedindo que se faça 
<>xteusi v a a del'is;Io do L" d r Oulu!Jro de t868 aos casos de 
cornp:~recimcnto no período dr·corrido entre o encerramento 
do pon tu c as 10 horas. ' 

Ministerio dos Negocias da Fazcnda.-Rio de Jnneiro 
rm 23 de l'Çovembro de lSili. 

O Barão de Cotegipc, Presidente interino do Tribunal 
do Theso1Jro Nacional, tleclura ao Sr. Inspcctor da 
Tlicsouraria de Fazenda da Província de Pernambuco 
que não púde ser deferido o reqnerimrnto transmittido 
com o seu oflicion." llifi de (i de Outubro prox.imo fiiHlo, 
t'm que o l. o E,;eriplurario da mesma Thcsouraria 
Leandro Ferreira Campos pede t{IIn se faça extensiva a 
decisão do 1. o de Outubro de 1868 aos casos em que os 
cmpreguuos, comparecrntlo depois de encerrado o ponto, 
se apresentarem antes uas dez horas; visto não serem 
atten!liYeis a mero arbitrio do Thesouro, as regras 
estauclccidas no Decreto n. o 4153 de ti tlc Abril deste 
ultimo anno, sobre as horas marcadas para começar 
e findar o cxpodientc c as penas corrcecionacs a que 
estão sujeitos os empregados que infringirem taes 
regra~; cumprindo, pr>rtanto, que ,·ontinuc a observar 
restrictarnentc o que se acha determinado no citado 
Decreto c nas Decisões que o têm cxplica!lo. 

Barão de Cotegipe. 



H~gula a concess:io de ajudas de rusto aos emprrgatlns tlr Alfan
tlegas extinctos ou avulsos, que forem designados para servirem 
rm outras Hrparli~ões tlistanlcs rio lugar tlr sna. rcsidencb. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro 
rm 2'~ rlf~ NoYembro dt~ H!71L 

O Barão de Cotegipc, Prf'sidt•ntc interino tio Trihnn:il 
do Thesouro Nacional, drrlara aos Srs. lnspeetorr~s das 
Tlwsourarias de Fazcncla flUe a :1juda dn custo de pri
meiro estabelecimento aos mnpreg:ulos de Alfandegn 
extinctos ou avulsos, (ItJC, na fúrma do art. G8 do ltegu
lamento n. o 6272 dn 'Z dn Agosto ultimo, forem desig
nados para servir em outras Repartições distantes do 
lugar de sua residencia, deve ser calculada ~ohre o 
ordenatlo que perceberem, e a gratilicação addieional 
que lhes fôr arbitrada de acrônlo com o disposto na 2." 
parte do art. 81 do mesmo H(~gulamen to; outrosim, quP 
pssa ajuda de custo, belll como a de prPp:ll·os de vi:1g·•~m, 
devem ser marc:~d:~s n:1 razão de met:1dt~, quando cliPs 
forem nxcn:cr taes commissões em Hf'partir:iit~s que 
estej:~m dentro fl:i mesm:~ Província, nos l!Tmns rln ;Jrl. 
tO fias Jnst ruer,õcs n. o :~:3:1 de 2í <In .Julho dr H~fn. 

·' 

norilo di' ColP(IÍJW. 

N. mm.-MAIIINIL\.-E'' :!'1 111: :-;mJ:11nno nF ~~~/(i, 

Pmvidcnda sohrc o ahono tlr rar:õrs de ~gn:~rtlcntr :is pr:~ças 
aquarlrlarlas Pm terra. 

2." Srcç5o.-N. 28:i0. - .MinistPrio fios Negocio~ da 
Marinha.-Hio de Janeiro em 2ídt~ Novembrotle i87H. 

I IIm. e E:on. Sr.- Altl'ndendo ~ rcpr~~énDbõ6~ ~jJ!f1 ;:-\ 
ml' foram dirigidas por V. Ex., em.· virtude de consi- ".' ' 
derações t[Ue lhe fizera o Commaralante do batalhão :) 
nav1l, c de acc<lrdo com os p:m•ct·n·s t'llli t tidos pt·lo nr. 

01-:f:IsC'E' I>E IR7(i. RI 

i_' 
f'! ' 
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Cirurgião-múr da Armada, c pelo Conselho Naval em 
Consulta n. 0 3120 de iRtlc Agosto deste anno, previno :1 

Y. Ex. , para os tlevilios c1Icitos, que, rcsul tando, se
gundo parece, da ração de aguardente, mandada abonar 
na conformidade da tabclla annexa ao Decreto n. 0 495~ 
de 4 de Maio de 1872, graves inconvenientes para a 
diciplina c damno á saude das praças aquarteladas em 
terra, pertencentes aos corpos de .Marinha e ás compa
nhias de Aprendizes l\larinhciros, fica V. Ex. autoriz:.1do 
a mandar suspender o abono diario da referid:.1 ração 
até que se provirlencie convenientemente a esse res
peito, substituindo-a, a ser possível, por uma ração do 
café;· sendo porém permittido fazel-o tão sómcnte como 
meio hygienico nos casos extraordinarios de abaixa
mento da temperatura, grandes fainas, c outros, que 
serão devidamente apreciados pelos Commandantcs, os 
quacs porlerão ouvir o parecer dos l\ledicos ao serviço dos 
ditos corpos ou companhias. 

Deus Guarde a V. Ex.- Lui:! Anlonio Pereira Fr((nco. 
-Sr. Conselheiro de Guerra Ajudante Gener:~l da 
Arm:~d:~. 

N. G87.-ll\lPERlO.-EM '!.7 DE ;>;on:mmo IIF.187G. 

Resolve sobre a declaração de um Vereador dr não poder con~ 
tinuar no cxrrcicio rln r;argo. 

L • Directoria.- Ministerio tlos Negocias do Imperio. 
-Rio lle Janeiro em 27 de Novembro de 1876. 

Declaro a Vm., em resposta ao seu ofllcio de 2;; do 
corrente mez, que a simplt)S declaraç~o, feita ao Prcsi
den te da Illma. Cama r a l\Iun icipa I pelo Dr. And ró 
Cordeiro de Araujo Lima, no oflicio que lhe dirigiu com 
a data de 20 tle Outubro proximo lindo, de não poder 
continuar no exercício do cargo de" Vereador, eviden tcJ 
mente não deve ser considerada como escusa válida, 
não só porque o dito Vereador em officio de 17 da 
corrente mez, a Vm. dirigido, positivamente rleclar:'l 
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que no de 20 de Oulubt·o não teve a intenção de renun
ciar o cargo, c sim a Lle intenompcr o seu exercício; 
mas tambem e sobretuuo porque tal escusa só poderia 
ser considerada legitima depois de processada c acci ta 
nos termos dos arts. HJ e 20 ua Lei llo Lo de Outubro 
de 1828. 

Subsiste, portanto, a dccis::io constante do meu Aviso 
de 2!f do cutTPn te mez. 

Deus Guanle a Vm.-José Bento da Cunha e ll'iguei· 
redo.-Sr. Substituto do Juiz de Direito da L" vara 
cível. 

N. 688. AGIHCULTURA, COMl\IEHCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM 27 DE NJVEMDRO DE 187G. 

O Superintendente da estrada rle ferro rio Recife ao S. Francisco 
deve requerer á Thesouraria de Fazenda de Pcruamlmco a isen
ção de direitos de consumo 'em favor do ma teria\ c ou ttos oh
jccto;, que forem necessarios annualmcntc á conservaeão c 
eustcio da mesma estrada. o 

N. 29. I. • Secção.- Dircctoria das Obras Publ ir~as. 
-1\linistcrio dos Negocias ela Agricultura, Commercio c 
Obras Publicas. -lHo de Janeiro em 27 lle Novembro 
de l87f'L 

Illm. c Exm. Sr.-Dccl3rn V. Ex. :IOSuprrintcn
!lcnte Lla estraua de ferro do Hccife ao S. Francisco quo 
deve requerer á Thesouraria d8 Fazenrb dessa pt·ovin
cia a isenção Lle direitos de importação em favor Llo 
material e outros ohjectos que annualmentc crescer 
para a conservação c custeio da mesma eslr:Jda, obser
vando slrictamente a marcha indicada no Aviso l'ircu~ 
lar de 30 de Março de i87ti, soh n. 0 137, dingirlo por 
este l\iinisterio aos Engenheiros fiscaes das estradas de 
ferro, e quando não seja atteudido por aquella Hepar
tição, cabe-lhe recorrer ao Thesouro Na c i o na 1, c1uc de
c i dirá como fôr de justiça. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz JoseCoe/Jw de Almeí· 
da. -Sr. Presidente da Província de Pernamlmco. 
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N. W·'fl.- AfiiiiCITLTlJI\ \, COl\DlEBCIO E OBRAS 
l'I'BLIC,\S - E'l 21 IJE ~0\'Elli:HIJ IJE ~I8íli. 

' Manrla conceder (transporte 11~ estrada de ferro D. Pedro 11, a 
qualquer praçados destacamentos, sempre que os respectivo> 
Commandantes o rrrJHisitarrm ofiicialmrntr. 

~. :n. l." Sr'r<;'lo.- Dirr~rt•wia das Obras Publicas.
Ministrrio dos NrCJ:nrins da Agricnltura, Commercio !~ 
Obras Puhlir:as.- Bio de J:ITJeiro t'lll 27 rlr Novrmlirr, 
de 1871i. 

Par:~ rr~,!.wlaridadr• dos s.~rviços a que s:io destinados 
os deslar:amcntos do corpo policial da Provinri:~ do 
Ui o rle Janeiro, expeça Vm. as ncr:cs,:~ri:IS ordens aos 
:~gentt•s dn l'staçõ•'s cless:1 cstrarb de ferro para que 
mandem dar transporte a qu:wsquer praç:~s dos mesmos 
dt•stac:nnt:ntos, sempre que os respectivos Comman
danlrs o rcqnisitarrm qfficialmente, rlrcbranrlo os 
nomes das praças c o lugar a que se destinam, n se terão 
dt~ voltar, concndo a rcspediva despcza por conta 
tl:i fJ uell a Provi nc ia. 

Deus G11:mln a Vm .- Thoma:= Josr! Cor:l!w de Almeida. 
-Sr. Dirn,:tor 1la e,;trad:l de ferro D. Podro fi. 

N. {ifl(}. -iiL\11lNIL\ .-A n'o IH~ 29 nr. :-;on:Mrrno DE i8íli. 

n Lentr, de chirnira rl:t Escola de 1\I;n·inha pride accumular t:lo 
súmentr a g-ralilicat;~o do Oppositor re,prr.tivo quando o snhs
tiluir. 

N. 2l716.- 3." Ser:ção. -1\linisterio dos Negocias ria. 
Marinha.- Rio rln Janeiro, 2\J de Novr~mbt·o de i876. 

lllm. c Exm. Sr.- O Lente de chimica ap:.Jlir:ada á 
PYJ'Otcchnia de guerra na Escola tle !Uarinha, Bacharel 
lbyrnundo Augusto dr, Carvalhil Filg'ueiraii, tendo ar
cumul:~llo ús suas funcções as de Oppositor da scr:çiio dt• 
scit•ncias physieas da mesma E-;cola, requ('reu o alwrw 
de t.nllo~ o.' Vl'llcinwnlos tle'i!e cargu. 
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Ouvida sobre eslu assumplo a Se,·t;:io de Gtwrra e 
J\litt·inha do Conselho de Est.:tdo, rcsolv<~tt Sua Alteza a 
Princeza lmperi;tl Hl·gcntc, Ptll Notne do lm[wr;I!Jor, de 
aceôrdo com a consulta da mesma SI!CÇão, qtu~, dada a 
hypotltese de que se trata, só tem o Lente direi Lo a pnt
cehrr, além dos seus vencimentos, a gratilica1:ão do Op
posilor a quem substitue . 
. O que tenho a honra de levar ao eonheeimenlo de 

V. Ex. para os lins eonvrnientPs. 
Deus Guanl~ a V. Ex.-J.u.i;:; Autouio /'1·1·w·a /<'n/111'11. 

-A S. Ex. o Sr. Conselheiro Ministro Si'CI'I'Iario dP 
Estatlo dos Negocios da F;tzetHla. 

N. ü91.-AGRICULTUHA, COMMEÜClO, E OBHAS 
PUBLICAS.-E~l 30 UE ;'lllVEMBI\0 [)E t871l. 

As dividas de excrcieios findos n:lo po,(OIIl se~ pag:is, p<:la es
trada de ferro D. Pedro :1!. 0 ; c, pollcndo acontP<'er I[UP algumas 
j:i se achem prescriptas, exige a remessa dos respectivos dot:u· 
mcntos. 

N. 39-J. ." Secção.-Directoria das Obras Publiras.
Ministerio da Agricultura, Commercio e Ohras Publicas. 
-1\io de Janeiro em 30 de Novembro ele 187H. 

Declaro a Vmc., em resposta :10 seu ollicio de 21 rio 
corrente, n. • i Si, que não pôde ser autorizado o paga
gamento das dividas de que trata no mesmo ollieio por 
terem cabido em exercícios lindos, c mesmo pO!'IfllC 
algumas talvczjá se achem prcscriptas. 

Cumpre, pois, que Vmc. rcmctta á este Ministt•riü 
todos os documentos com os requerimentos dos diffe
rentes credores, acompanhados d'e informação dt•ssa 
Directoria, a lim de que sejam examinados, c sobre dles 
se tome a delillera1;ão que fôr de direito. 

Deus Guarde a Vmc.·-1'honutz José Coei/to de Almcúb!l. 
~Sr. Director da estrada de ferro D. Pedro ':2." 



Lolcri~s isrntas ilo illl["J'to tle 20": .. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em :lO de Novembro de iH/H. 

O Barão de Cotegipc, Presidente ínlrrino do Tribunal 
rlo Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector lia 
Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco, 
em resposta ao seu ollicio n." t:)(j de 21 do Agosto ul
timo, que regularmente decidiu em sessão da Junta 
estarem isentas do imposto de 20 °/., as loterias concedidas 
pela AssemiJiéa Provincial em b1~nelicio elas casas de 
carid:ule dr Gravatá, TriumpiJo e Bezerros, assim como 
<JS de que tratam as Leis n." fH'J. de 2H de Outubro de 
18!~8. art. :JS, n. o 586 de G de Setembro de 18:50, art. 12, 
e D1•creto n." 77tide ti di) Self)flliJro de 18~i'f; outrosim, 
que este favor tamlwm ó cxtr•nsiYo ús loterias concedidas 
eml!ene!icio da inslrucção publica, visto que a disposi~ão 
do art. 1:3, § 2.•, da Lri n." 2G'lüde22de Setembro de 
1875, que as isentou do imposto sobre o respectivo 
capit111, não foi revogada pela de n. o 2670 de 20 de 
Outubro desse annu, nem por qualquer outra. 

nanlo rle Cotegipe. 

N. li!J:3.-FAZENIH.- E1l 't DE IJEZE~IBRO DE l8il,l. 

Nos direito• d~s nomeações para empregos permanentes não 
se levam em conta os rJtte tiv·~rem sitio p~gos pelos lugares de 
:nera eomruiss~1u. 

1\linisterio dos Negocios tla Fazenda.~ Hio rl11 Ja
neiro em 1 de DezemLro lle 18/G. 

O Barão de CotPgipe, Pre:;iilentP int,)rino 1lo Tribunal 
do Thesouro Nacional, dl'l'lara ao Sr. lnspector tla Thc
souraria de Fazenda da Pro1'inci:1 UI) Pr·rnambuco. em 
re,.;po~t:l ao ~cu oflicio 11. o 1:1~1 de [(i de Agosto ultimo, 



!JO (;o v EHNO. 

que reg-ularmente decidiu em sessão da junta estar o 
Conselheiro João Alfredo Corrêa 1le Oliveira sujeito 
ao pagamento integral do se !lo de 7 "lo pela sua nomeação 
<le Director da Faculllade lle Direito do H.ecife, sem 
deducção dos llireitos que lhe foram cobrados pelo r-argo 
de Ministro, f!Ue anteriormente exercêra, v1sto que, 
conforme foi resolvido por despacho de 21 de Março de 
JH72, nos direitos das nomeações para empregos pnrma
nenles não se levam em conta os que tiverem sido pagos 
pelos lugares de méra commissão. 

Barão dt! Cnlegipt'. 

PcFcFV-\fVVV'-

N. ti!lí.--FAZF;Nll.\.- ,~,1 :; DE III~Z~:~lBHO DE l87ü. 

Llf'va a li "/ .. a taxa tl•' ju m tlns deposilos •l a n "/0 a dos eluprcs
timo,; sobre pcnhorrs da Caixa Economica e l\loulc 1le Sorcorro 
d:c Prnvincia Llo Espirito Santo. 

~linistrrio dos Ncgo1:ios da Fazelllla.-l\io de Janeiro 
em :i de Dezembro de !876. 

O Barão 1\e Cotegipl', Presidente interino do Trihunal 
tlo Tl11;souro Narillnal, commu11ica ao Sr. lnspcl'torda 
Thcsouraria de Fazenda da Província do Espírito Santo, 
que, á vista do exposto em seu o!licio n."21 do 1." 
de Setembro ultimo, fl'ca elevada a fi "lu a taxa do 
juro llos clepositos da Caixa Economit~a, e a !J "/o a do 
prrmio dos emprestimo~ sobre penhores efiectuados pelo 
Monte de Soecorro da mesma Provincb, segundo propôz 
o Conselho Fiscal claquelles estabelecimentos em ofiicio 
n."6de29dcJulho docorrenlc anno. 

Bl/râo de f:otrgipe. 
' 'I \,\\ \. 



N.(i()ti.-FAZENOA.-EM ;; DI: llFZE~Il:IIO lll: 11->í!l. 

Fixa a porcentagem de üO% para a Mrsa de Hcudas tlc llajahy c 
eleva a 2õ% a da Collectoria d1~ S. José, na Provinda de Saula 
C'ltharina. 

Miriisterio dos Negm:ios da FazeiHia.-Hio de Janeiro 
em;) tle Dezembro de 1876. 

O Barão de Coter.,dpc, Presidente interino do Tribunal 
do Tliesouro ~acionai, declara ao Sr. Inspector da Thc
souraria de Fncmla da Provinria de SanLt Catharina, em 
resposta ao seu ollicio n." 132 de 17 de Outuhro ultimo: 

1." Que fica approvaila a vort·e!ltagern de liO "/. pro
posta para a .Mesa de Rendas de Itajalty; sendo, porém, 
46 "lo destinauos ás dcspczas cmn o re.;pectivo pessoal e 
H 0

/ 0 ás de material, quantias estas que em easo algum 
poderão ser excedidas. . 

2. o Que deverá propôr a n•ducção daquella taxa logo 
que augmentar a receita da dita .Mesa de Renrlas, como 
é provavel, attentas as ::tttribuições que lhe deu o art. 
H9 do Regulamento ann1•xo :w Dt•tTeto n." fi272 de 2 de 
Agosto do corrente anno. 

3. 0 Que fica lambem approvado o acto pelo qual elevou 
de 20 a ':!ti% a porc:en tagem lJlW pereobiam os empregados 
tia Collec:turia de S. José, visto ser diminuta aquella 
taxa; sendo 3 /5 para o Collector e 2 h p:1ra o Escrivão. 

~.o Que póde mandar n::io só fornecer o escale r ou 
lwlceira ele que precisa a menrionada .Mt~sa do H.cndas, 
como admittir(IU:1tro remadon•s com vencimentos iguaes 
aos que tê:n 03 do escale r da Mesa de Rendas de S. 
Francisco, como propõe, isto 1\ :w~ooo ao I' a Lrão c 30#000 
a cada um dos remadores. 

;j. o Que no easo de não ser su fficiente, para oecorrcr ás 
dospczas ele que se trata, o credito distribuído á respec
tiva verba, deverá solicitar o m·t·t~ssario augmcnto, 
justi'·candu o seu pedido eom a·demonstração do cstylo. 
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N.(iU(i.-FAZE='/11:\.-E:\1 :; 1>1: Jh:;~f.:)!IIHU DE 1S71.i. 

M:mda restituir os direitos pagos por 25 volumes que faltaram na 
descarga do vapor Gironrle c que se verificou terem Yintlo no 
vapor Jllontevilléo. 

Illinisteriodos Nc!:';ocios da Fazcnda.-lUo de Janeiro 
t'lll ti de Dezembro Úe !876. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional 
o rec·nrso interposto pela Companhia '' dcs Mcs,ageries 
M:trilimes de Fran.ce » da decisão dessa Inspectoria de I~ 
tltdaneiro do corrente anno, negando-lhe a rdcv:w:io 
da multa de direitos em dobro, que pagou pela falb tk 
~;;caixas com passas, que não dnscarreg·úra do v:1por 
francez Gironde, procedente de B·Jrdeaux e entra do neste 
porto em H de Outubro do anno pas;;allo, o nwsmo 
Tribunal resolveu, por equidade, rlar pr-oviwenlo ao 
recurso, visto ter o recorrente provado t:om a certidão 
passaua pela Alfandega de Lisho:J t!lll 1H de Abril du 
rorrTente nnno, que as dita.' eaixas 11iio cmharea!'aJlt 
naquellc navio, mas sim no vapor allr·Iu::io MunteviMo, 
l'ntrado em i6 de Outubro de 18í:i, e constar da infur
Jnarão ua i." Seccão dc~sa Alfande'-'a dr! ':22 de Maio ulti
lllo 'terem as caixa,;, dr· que trata àcn·tid::io, ~ido despa
chadas pela nota n." 6881 do referido mez de Outubro. 

O que communico a V. S. par:.t seu ronllccilllcuto e 
devidos clfdtos. 

Deus Guanlc a V. S.- Barão de Coter;iJ!C .-Sr. Con
selheiro lnspcctor da Alfandegado Hio tle Janeiro. 

N. 697 .-IMPERIO .-EM i) DE DEZE~mno DE iSiG. 

lludara. que as parteiras nào podem tratar das mo!Pstias qll! 
accommettcm :is mulheres pejadas c parida,;, qu o,; rC!'Cill .. 
nascidos, e devem lilllitar-sc aos casos de eutocia. 

2 .. " Directot:ia. -1\I inisterio dos Negoeios (lo lm per i o. 
-Hto de Janeiro nm ;) dt! Dezembro tl1· 18í6. 

Em olllr:io Lh• lU 1l•• Jttlllu nltilllo r:ommllou V. S.: 
I." SL não te1tdo as parteiras conlJOI'ÍIIltl!lLn d~• tlw

r;lpeutir:a e 111ateri:J mcdi1';1 [1111klll f.Jzcr :J:' appliral:lít'' 
D~:GtSÚI•:~ lll·: 1~7!). H:! 
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tiJerajJcuticas exigidas pelos aet:itkntes a que as mu
lheres g-ravitlas e os rccem-nas<;itlos estão sujeitos; 

2." Si, sendo tão limitado, como é, o seu r:onheci
mcnto anatomico c piJysiologico, assim em relação á 
mulher, como em relação ao feto, podem cllas exe
cutar operações de obstetrícia. 

Para resolver esta consulta ouvi a Faculdade de l\lt•
tl icina do Rio de Janeiro, a qua I, de accôrdo com a Jun la 
Central de Hygiene Publica, foi do seguinte pare<'cr, 
com IJUe se conformou o rc~pectivo Uiret:tor: 

t.• Que não 6lir:ito {ts parteira=- tratar das molesti:1s 
r1ue accommettem as mulheres pejat!as c paridas ou o=
rcccm-naseidos; 

2. o Que no exercício t!c sua profissão devem clbs 
limitar-~c aos eJsos de eutoi:ia, prestando á mulher c 
ao feto só os cuidados que forem indispcnsaveis por 
occasião do parto. O que declaro a V. S. em sLlução 
do sobredito ofiieio. 

DPus Guarde a V. S.- .Tos,: flmto tht Cun!ut t' Fi
gneircdo.- Sr. Prcsiucntc da .T unta Ccn trai de Hygiene 
PuiJlica. 

N. U!:J8.-.\GBlClJLTlJIL\, CtHDIEl\ClU E OBIL\S 
PUBLICAS. -E~l 7 n~;; DEZEmmo DE 1871!. 

!);i snlu~:1o c csla!Jclrcc regra so!Jrc o tr:mspllrtc gratuito do Hl:l

tcriallixo e rotlantc para a cslratl~, de ferro da Leopoltlina. 

N. ~3.-l." Serção.-Dirrrtoria das Obras Publieas.
l\linislerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Hio de Janeiro em 7 de Dezembro <lc 
187ti. 

O Presidente da Companhia da estrada de ferro da Lco
poldina representou a este l\linisterio contra a delibe
ração, tomJda por Vrn., de excluir do transporte gratuito 
do material lixo e rodante, destinado á mesma estra>da, 
o carvão de pedra e mais combuslivcl, a mobilia e mais 
objee!os de estações, eseriptorios, ele., allcgando, que, 
pela clausula XXXII, das que awmpanllaram o Decreto 
n." í!H~ de 27 de l\larço de 1872, assiste á rcfcridu com
panhia o direito Lle trunsportar gratuitamente nos lreu~ 



IJU GUVEIINO. 

da Estrada de Ferro D. Peuro H toJo o m:.tlerial que fôr 
destinado á construcção c custeio na supracitada estrada 
da Lcopoldina. 

Em solução declaro a Vrn.: 
i. o Que, não obstante parecer mais eonscnt:meo c 

conforme á legislação em vigor interpretar a clausula 
XXXII do decreto citado no srmtido de compreh.cnder o 
favor do transporte gratuito súmcnte o material .fixo c 
rodante destinado á constrncção da estrada, e não ao 
que se fizer neccssario por todo o tempo de duração do 
respectivo trafego, o Governo resolveu, antes de pro
ferir qualquer decisão sobre este ponto, ouvir a Secção 
do Impcrio do Conselho de Estado, attcnta a redacçãoda 
referida clausula, que é do theor seguinte: 

« O Governo concederá- á Companhia transporte gra
tuito pel:~ estra1la ll e ferro D. Pe!lro li de todo o ma teria:! 
fixo e rodante destinrrdo lÍ rstmrla de que trata esta con
cessão. » 

2. o Sob o titulo material fixo de uma estrada lle ferro 
comprehende-se simplesmente todo o material de ferro 
ou madeira da via permanente, elas pontes e olllcinas. 
inclusive machinas e utcnsilio;;;, não scudo semelhante 
uenominação extensiva ao que é propriamente ma teria L 
de construcção, tal como o tijolo, a cal, cimento, pedra, 
etc. Com maioria de razãoestãoJ excluídas as mobilias e 
tu1lo que fôr de uso das estações e escriptorios. Taes 
olJjectos, portanto, sómentc e.r-vi de concessão ou favor 
especial por parte de Governo poderão continuai' a gozar 
do transporte gratuito de que trata a clausula XXXII do 
Decreto de 27 de l\farço de i872; 

3. o Da mesma manCira entende-se exclusivamente por 
material rodCinte as locomotivas, carros, wagons, trolys c 
vehiculos semelhantes, empregados no serviço tle trac~ão 
e transporte sobre os trilhos da estrada; 

4. o Em caso algum, e sob qualquer pretexto, porler
se-ha, á vista da procellente discriminação, incluir sob 
o titulo de material fixo rodante o carvão de pedra ou 
qualquer outro combustível, embora destinallo á ali
mentação das ~ocomoti v as; 

5. o A concessão do transporte gratuito feita á Com
panhia da estrada de ferro da Leopoldina não se estendo 
além do uso do material e trens tia Estrada de ferro D. 
Pedro li que estiverem em serviço ordinario, sem que 
dahi resulte outro encargo além da dispensa ou cessação 
do frete respectivo. 

Nesse favor não se incluP, portanto, o serviço da carga 
c drsrarg-a, I{UC f:11·-~e-ha pl'!:1 propria Companhia nn ;í 



custa dt·sta, t' nm Lodo ocaso so!J as vi,.;La~ n din~t·r~to do:; 
agentes da estrada dn feno D. Pt~dro li. · 

Como consequcncia, fica cn Lend ido tpw a nenli um 
transporte gratuito por trens csper:iars, p:tra este fim 
t~xprcssamentc organizados, tem direito a Companhia 
L·~opoltlina. 

E como seja equitativo qUI~ em tempo tenha a mesma 
companhia se iene ia do presente A viso, a fim de que, st~m 
seu prnjuizo nem o tio publico, possa submctter-se á sua 
execução, declaro a Vm. que todos os transportes re
lativos ao serviço da estrada de friTo da Lcopoltlina 
far-~c-hão pela mesma fórma e coud içües seguidas an LP
riormente á resolução por Vm. tomada sobre este 
objceto, com nxcepção tlo carvão tle pedra c mais rom
lmstivel, da graxa e outros accessorios par;) o consumo 
das locomotivas, conforme foi det:larado em Aviso de !l 
de Novembro ultimo, devendo as medidas que fon•Ju 
:uloptadas, em virtutle do IJIW atrui lic:a re~olvido, 
vigorar do 1." de .Janeiro proximo futt~ro em diantt•, 
restituindo-se á Companhia o rrue até esta data lltP 
Livt•r i'itlu cobrado por frete de seu material e nt:tis 
ulljectos. 

Deus Gu<Jrde a Vm.-1'/wnwz .JosJ Coelho de Al11tcida. 
-Sr. Dircctor da Estrada de Ferro D. Pedro li. 

N. mm.-FAZENDA.- E'1 1 uE nEzEMllRo uE tt-!7ti 

,\ppruva :t dl'liiJcrat;;LO da Alt'and,·~a d1J l\1~dfl' de exi~ir tlin·ito.' 
de uma IJateira, tlatla pelo C:1pitrto tle um hrir:uc cslrangdru :< 
um pesca,Jor, como i:Hlcmnizat;:lo da jauf,:ada t!e sua proprie
dade que fôra alJ;)[J'Oada pelo dito liriguc. 

l\linisterio dos Negocios da Fazcnrla.- Hio de .Janeiro 
em 7 de Dezembro tle 18/fi. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thcwuro Nacional, declara ao Sr. Inspedor lb Tlie
som·aria tle Fazenda da Província de Pernambuco, para 
sen ronhccimento e o fazer constar ú Alf:.~ndega do Be
cifc, que regularmente procedeu esta Ilcpartição exi
g-indo direitos 1\a hateira que., sngumlo consta das in for· 
lltat;(íes transmillidas pela Prcsidencia I'O!ll olfil'io n.o 1::J 



110 nOVI<:R'iO. 

dt~ ~í tlc Setembro ultimo, rcrdJ\·ra R1ldnino Framisco 
uos Santos tiO c~pitão dn um hrigue estr:tng·eiro, t'OlllO 

indemnização da jangat.la em cfUC pescan com o menor 
Ildcfonso Gonçalves de Siqueira, c que fôra abalroaua 
pelo dito brigue, visto estar a mencionada bateira su
jeita á taxa de :101~000, como v;1so ou barc-o miuuo não 
especificado, na fúrma elo art..~:\:\ da Tarifa ~~m vi.gor. 

llnrrio de Cote!Jipe. 

N. 700.-FAZENDA.- E)l !IDE llF.ZicMI:no nR lRíü. 

As lot~~Grs dos lug~rcs !lc Juizes Munieipars n:1o precist~m >er 
SUiliÚCtlitl:ts ;L .1ppn1\"~<.:~o do Tli<'S<>Urn, 

Ministcrio dos N~.Jo:ocios da Fazr•nila.-llin de Janeiro 
enl. !} uc lkzemlir:J ilc IH7fi. 

O Barão de Colcgip<', l'rc~it.!entc interino do tribunal 
tio Thcsouro Nacional, rledara ;~u Sr. Inspe!'lor da Thc
souraria de Fazenda da Província do ltio Grande do 
Norte que nenhuma razão tem de ser a communi<:ação 
qucfazcm"Scuofficion. 0 78 tlc26tlc Outubro ultimo, 
sobre a lotação dos emolumentos elo lug;~r de Juiz l\lnni
cipal c de Orphãos dos Termos reunidos de Apody e 
Caraúbas da mesma Província; porquanto, como se ;~cha 
expresso na Circularn.o 4,~ de !1 de Novembro de 187!r., 
não precisam laes lotações srr suhmcttidas á approvaçfío 
do Thesouro, visto scre111 definitivas, na fórma do art. 
5." das Inslrucçõcs de 17 de Novembro de 1873, uma 
vez que não su verifiquem as reclamações do ;~rt. 3. o 

c o recurso rio :.~rt. li:." ~las ciL~tlas Inslfl!l'l;iil's. 

llartfo rlc Cotcgípe. 



N. 701.- FAZENDA.- EM 12 IJE J)f:ZEMJll\0 llE ISiG. 

Os invcntarios dos almoxarifados dos Arsenaes de Marinha, das 
Províncias, deverão ser organizados por emprcgarlos das The· 
soUI·arias de Fazenda. 

Ministerio dos Negocios da Fazemla .-Rio de Janeiro 
em 12 de Dezembro 1lc 187G. 

O llarão <le Cotcgipe, Pn~sidcntc interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo em vista o Aviso do l\linis
terio dos Ncgocios da Marinha de 10 de Novembro ul
timo, declara aos Srs. Inspertores das Thesourarias de 
Fazen<la que os inventarios dos Almoxarifados dos Ar
scnaes de Marinha deverão ser org-:mizados, como exc<·p
ção do disposto na Circular n." 108 de 2'f. 1le l\Iarço de 
187!i,, por empregados das rncsmas Thcsourarias, em 
presença dos Ajudantes dos Inspectores llos ditos Arsc
nacs e dos Almoxarifes responsavcis; sendo a conf<)rencia 
da 1. a c 2.• via de tacs invent:Jrios fci ta pelos empregados 
que forem designados c pelos referidos Ajudantes, os 
quaes as assignarão juntamente com os Almoxarifcs. 

!JrmTo de {;otrgipc. 

N. 702.-FAZENDA.-EM 12 DE DEZE~IBRO DF. 187(i. 

Indefere um recurso, sobre multfl. imposta por faltfl. tlf1 rlcse:~r

gfl. de mcreadorias constantes do IIJanifcslo <lc um navio. 

Ministerio dos Negocias da Faz<'nila .-Rio ele Janeiro 
em 12 de DezcmLrodc t87ü. 

Communico a V. S. que o Tribunal do Thesouro 
Naeional indeferiu o recurso interposto por Mendes de 
Oliveira & Comp., consignatarios da liar1:a portugucz:l 
Harmonia, da decisão dessa Inspectoria de !i, de Novembro 
ultimo, que multou o Capitão da dita barca em direito~ 
dobrados por não ter descarregado i. 5G;i resteas de cc
bolas comprehendidas nas 8. 220 manifestadas ; já por
que a difir,rrnça verificar!~ r,xrede ú tolet·~ncia que !lOS 



DO <;OVEU;-.'0. 

gr·n~ros a granel concPdP o art. ~,2'l do HPg-ulamento de 
19 de Setembro ll~ 1860, já porque o Capitão não justifi
cou que aqurlla porção do referido genero deixasse de 
embarcar, ou se inutilisasse e consumisse a bordo. 

Deus Guarde a V. S.- Bartlo de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. 70.3.- FAZENDA.- EM 12 DE DEZIB!llRO DE :l876. 

Crt:a Ullla Collectoria na Villa do Hiachuclo, Província de Srrgipc. 

1\linisterio dos Negocios tb Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 12 de Dezembro de 1876. 

O Barãc• de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, d<'clara ao Sr. Inspector da Thc
sour<Jria de Fazenda Ja Provinri~1 de Ser.!úpc qu<', ;, 
vista do exposto em seu olTicio n. 0 G3 de Novembro ul
timo, lica approvada a deliber<~ção que tomou, em ses
~ão <la Junta, rle desmembrar da Collcdoria das Henrla~ 
Ger;\Cs de Laranjeiras a Villa de Hiachuelo, c crcar nesta 
uma nova Collcctoria, marcando ao Collcctor a com
missão de H) "lo c ao Escrivão a de W "lo da ren<la que 
anccadarem: recommenda-lhe, porém, que cumpra, na 
parte que falta, a Circular n." 2:1 Je Hi de .Junho de 
1873. 

Barão de Cotegipe. 

N. 70í.-MAHINIIA.-AYISO DE l.3 DE DEZE)JnHO Tlll lH71i. 

O inventario á responsahilitlatle do Patrão-mor dcn~ srr fi' i lo pPI~ 
Secretaria da Capitania do Portu. 

N. 2588.- 3.• Secção.-Miuisterio dos Negoeio:3 da 
1\larinha.- Rio de hnciro, 13 ele Dezembro de i87(i. 

Illm. e Exm. Sr.- De eonformitlalle com o art. !'j3 
•lo Regulamrmto Lle 2 de Maio <Ir 1H7.'~ o invrnt:~rio do 



PatriTo-múr dt'SSJ Prnvint'in, tlr f(lW Y. Ex. trnlJ em 
oflit'io' 11."' 8'~ e 8B lle 3 c 20 tlt• Novembro ultimo. dPvc 
ser ft'ilo pelos ewpregados da Thcsouraria de FazendJ, e 
quantlo haja alguma difficultlade, pelo Secretario da Ca
pitania do Porto. 
A~sim, pois, ao Chefe desta ultima Hepartição V. Ex. 

expedirá as necrssarias ordens para semelhante lim, 
vis~o eomo não prevalecem as causas dr impossibilidatlr 
do respet:livoSecretario, por aqtu~lle :11Jeg:HJas; porqun, 
sendo o inventario dos Patrões-móres menos importantr 
do que o dos mestres dos navios da Armada, f(UP dr, 
rcstumr se fazem em oito tli:1s, não obstante as in
terrupções inevitavcis para conciliar o serviço de hordo, 
s<~lllque por isso haja preterição alguma das muitas de 
suas variadas atlrilmiçõcs, não !ta motivo que prive o 
St•erelario da Capitania do desempenho desse dcvPr, 
conjunr:tamcn te com :1s funcçõcs do seu Pm prego. 

Se o Patrão-múr aposentado João de Souza Campos 
ti ver a seu cargo, além das em lJarcaçücs c ohj e c tos 
ncccssarios ao serviço, outros artigos que actuallllentc 
não possam ser utilisados pelo successor, por se acharem 
estragados ou fúra de uso, convem que, como tra h a I h o 
preliminar, .'c rcmetta tudo ao Almoxarifado, a fim de 
ter alli o destino legal; flcantlo, dcl'>t'arte, o arrola
mento reduzido ao que se aehar em condiçõci:' tlt• ser 
1'111 prng:1do pelo Pa trão-Inór nomeado. 

Deus Guarde a V. Ex.- TAtiz Antonio Pereira Fmnr:o. 
-Si·. Presidente ria Província ti:~ Rahia. 

:-;. 7():).- FAZENDA.- EM H DE DEZE}Inl\0 llE i87(i. 

A prohihit::lo de drsembarquc ante~ tla visita ila Alfanrlrga n:lo 
se Pslcwlc ao:; passageiros qur Lran,;i!atn t!P uns p.1ra outros 
portos do Impcrio. 

Ministcrio dos Negocios da FazPntla .-Hin de Janeiro 
t'rn H ti() Dezembro tln iH71i. 

O Barão de Cotcg-ipt'" J>n•sidl'nlc inltTino do Tribunal 
tlo Thesout·o Nacional eommunit~:t ao Sr. lnspr~ctor da 
Tht•SoHraria tlt• Faznnila da Prnvinr·ia dP Santa C·1fl1a-
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rina que o me~mo Tribunal, lendo prt·sentc o recurso 
de revista, traiiSlllittitlo com o st~u ollicio 11." 8í de :2l 
de Setembro de l8í;'j, interpo~to pelo Capitão-Tenente 
José l\laxímiano de Mello e Alvim tia decisão pela qual 
a Alfandega da cidade do Desterro o mullára n:t quantia 
de 60~000 por tl'r conscn tido que de,; em h~rcassem pas
sageiros de bordo do paq ucte nacional Rio Grande, de 
que é commandante antes tle ser visitado pela <lita Al
fandega, resolveu, dando-lhe provimento, alliviar ore· 
corrente <la multa, visto que a prohibição não se estende 
aos passageiros que transllam de uns para outros portos 
do lmperio. 

JJarãn tlr C'otrgizJc. 

N. 70G.-Fazcnda.- E"t lí DE nEzlmnno llE 1870. 

Proroga o prazo para a substituição das not1s de tnooo d,t 4. • 
PSLampa. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 14 tle Dezcntbro tle l8íG. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Tltesouro N:tdonal, allentlt'lldo ao que rrprrsr•nton o 
Conselheiro lnspt'etor intt'I·ino da C:.~ixa tle Amortização, 
em ol"fi;:io de\) do r:otTt'llle rnez, dccl:~ra :10s Srs. lns
pec lores dns Thcsourari:~s tle Fazenda, r~ r a os de v idos 
elfeitos, que o ptoJZO marc:~<lo para a substituição, sem 
desconto, das not:1s de l~OOO da 4." estampa fica 

prorogaclo ató o dia 30 rlc Junho ele 4877. 

()Jl:CISÕF.S PE IR76. s:: 



N. 707.- AUHICULTUHA, COMJ,lEllC!O E UBBAS 
PUBLICAS.- Anso DE i'! DE DEzr:Mnno r~~<: l87G. 

Pt'ltlc ser admitti!la a dcclaraç:io do valor dos escravos classifi
cados independentemente da cxhibição dos documentos com
probatorios do seu estado c Jiliação .. 

N. 20.-2."Secção.-Directoria dr) Agrieultura.
Ministerio rios Negocios da Agricultura, Commercio c 
Obras Publicas.- Rio de Jar11•iro em H de Dezembro 
de t871i. 

I IIm. Sr.- Em solnrão a sr.n ollicin de 29 de No
vembro prox.imo lindo, sob 11." 111, dedaro a V. S. (jlH' 

púlle admittir a rlcclarar:Jo do valor dos r•scravos rbssi
ficarlos inrlepcndrmtementr. tia ex.hihiçiio tios documentos 
compro!Jatorios do sr)ll t'stadu e liliar:ão, porquanto os 
Regulamentos n. o tii:l:i rlc t:: de Novembro de 1872 r' 
l.i~11 de 20 de Setembro ultimo não attrilnwm ao 
Agente-fiscal competencia para conliecer ela classilieação. 

N:Hla todavia se oppõe a IJ!ln V. S. proccrla como 
até agora, uma vez que rlalii não resulte constrangi
mento aos senhores on o!Ten.'a a direitos arlquiridos em 
virturle rla classiflcação, communicantlo o resultado rln 
suas invPstigaçõcs ao Juiz tle Orphãos, para que em 
vista ddlas tlelibflrC COillO rlir de justiça. 

Deus Guarrle a V. S.-Titomu;; Jose Coelho de Almeülrt. 
-Sr. Proenrador dos l~eitos da Fazenrla Narionalno 
l\lunicipio da Côrte. 

N. 708.- AGRICULTUHA, COmiERCIO E OBHAS 
PUBLICAS.- Aviso DE ,1~ DE DEZEMDno nE 1870. 

Não cabe a citação edital para o arhitramcnto de indemnização 
quando é conhecida a rcsitlencia dos senhores. 

N. 19.-2." Seeção.-Directoria de Agricnltura.
Ministcrio dos Negocios da Agricultur.1, Commereio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em H de Dczeml.Jro 
de 1876. · 

Illm. Sr.-Por officio de lO elo mez ultimo, sob 
n. 0 107, consulta V. S. se, não obstante constar da 



relação dos escravos classificados o nome c rcsidencia 
dos senhores, porlem estes sn convocados por meio de 
citação edital para fawrntu a dccl:lr:ll;:!u fln valor dos 
mesmos escravos, na fórma elo art. 37 do llcgnlamento 
a que se refere o Decreto n. 0 5135 de 13 de Novembro 
de 1872, procedr~ndo-se ao arbitramento, no cas8 de re
velia ou de não ser julgallo razoavel o valor declarado. 
Sobre~ m~teria do mesmo officio foi ouviclo o Desem

bargador Procurador da Corô:l, Soberania e Fazenda 
N acionai, c de accôrclo com seu parecer, der:bro a V. S. 
que não cabe na hypot.hcse tig-urada a citação edital, por 
quanto o citarlo Regulamento no art. :J!J manda observar 
para o arbitramento tia indemnizaç:io do valor doses
cravos o processo estatuído pc~lo ){egula mento n. o 7:17 
de 25 de Novembro de 1850, o qual, de conformidade 
com as prescri pções d 111 direi to commu m, só mente per
mitte a citação edital nos unicos easos declarados em 
seu art. 45, i5to ó, quando a pessoa que tenha ele ser 
citada se acl1e ausente em lugar incerto, não sabido ou 
inaccessivcl por causa de peste c guerra. 

Assim respondida a sua consulta, clcclaro, outrosim, 
a V. S. que a necessidade Lia citação pessoal para o co
meço do processo rlo arbitramento não embargao uso 
do expediente, a que V. S. se ha soccorrido com lou
vavcl solicitude, de convocar os senhores por meio de 
convite feito pela imprensa par11 declararem o valor de 
seus escravog, pratica esta que, alóm de poupar inutil 
constrangimento aos senhores, dá em resultado, não só 
abreviar o processo das libertações, m'ás tambem, como 
V. S. bem pondera, alliviar o fundo de emancipação do 
pagamento de custas a que está sujeito, no caso do arbi
tramento judicial. 

Deus Guarde a V. S.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Procurador dos Feitos da Fazenda Nacional no 
Município da Córte. 

'·• 
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N. 70<J.- FAZENDA.- EM Hj DI!: llEZE~lllllU DE 187(i. 

lnrlefero um recurso >ohrc ppprehcns;-to de merea<lori~s enjo valor 
estava Ha al<;:Jd~t da Alfandt•ga. 

Miniswrio tlos Negocios •la Faze nua.- Hio uc Janeiro 
em H) de Dezembro de I87!i. 

Tenuo sido prcsPnte ao Tribunal 1lo Thcsouro Nacional 
o recurso interposto por Antlr{~ (]onij:dves de Oliveira 
ua decisão dessa Inspcctoria de~ de Novtmbro proxirno 
passado, que julgou procedente a apprl'nhens:.io de uma 
barrica, contendo dormideiras, sulHnettitla .a despacho 
pela nota n. o H:i02 de fl rle 011 tu h r o ultimo, e dentro 
da qual se encontraram escondidos e amarrados a uma 
taboa que a atranssava, um raixote com ~H vidros de 
xarope medicinal c uma l:tta com açafrão de Hespanha; 
o mesmo Trilmnal resolveu inddt•rir o recurso, visto 
estar o valor das mercadurias :q•pn·liendidas dentro da 
alçada tles~a lnspcctoria c terrm sido gu:tnl:idas as for
malirlailes prescriptas no H•·gT!lanwnto de l<J de Setembro 
de I H!iO: O que communit:o a V. S. para os devidos 
eiTeitos. 

Deus Guarde a V. S.- Brmlo de Cotcgipe .-Sr. Con'" 
scllteiro In::pcctor da Alf:mdcga d.o IUo lle Janeiro. 

N. 7!0.-MAlUNHA.-Anso nrc Hj DE DEZEMnn.o DE l87G. 

Dá instrucçües para o serviço relativo ás m~dciras de construc~:lo' 
naval. 

N. 2ti!)'L- 3." Secç:io.-l\liriistcrio dos Negorios da 
Marinha.- Hio de Janeiro, Hi de Dczem{,ro de i87li. 

O serviço relativo ás madeiras nceessarias á cons
trucção naval faz-se por modo, fllll~ n••luutla em prejuízo, 
quér do andamento das obras, qu,•r da propria Fazenda 
Nacional. 

Contra esse serviço ti·m rC[ll'Pst:ntallo ~s lliversas an-
toritlades, a cnj:t.' P.t•p3rliçiks por uma ou outra fórma 
elle affeeL1, e Vm .. nw~mu j:1 tere ocr:1sião de infonn:1r 
a semelhante respeito. 

Ao Govetno n:.io rútle Sl'l' indiiTcrcnte esse cst:~do 
anormal de uma partfl da ad111inistração. publica, n 
assim, atlen•lentlo a tão Ílll!'lll'lant•· :t~snmpto, resolveu 
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atloptar algum:1s medidas provisorias,. que darão tempo 
ao estUtlo do IJUC St) deve dcfiniliv:iiiii'I\IP fazer. 

A execução Lle uma dcs<>as ntedi,J;Js l'ntcndi incumbir 
a Vm. Aprescntc-:;c ao Sr. Int•·nilenlc da l\Lirinhn, a 
ruja alçada lit'arú Ym. immrliialam•'Hlr sujt~ito, com
petintlo-lhe: 

Medir, classificar, armazt•twr r pôr r·m movimento 
todas as madeiras lHTlciJccnt<'s :10 AltliOXarifarJo c dt•s
tin:ltLIS aos trallalltrH tlt~ c:onstrut~riio Haval; 

E\:anJinar, como perito, se todas as Jlladeiras rntraths 
são das qualidadl's conlr:tclatlas, acham-se em 1~stado de 
s••r lrahalhad:1s, ele., ct1:., reprovando as •Itle não esti
verem no caso tlc ser atei 1 as; 

Emprngar o maior ~uithllo c o melhor systema na 
arrumação das m:Hleiras, particularmt•Jtl•; tlas curvas e 
páos tortos, de modo a far·ilit:tr-st) a sthitla immediata 
tlo que se ncrcssit:tr, conforme as dilltr·n<ões indicadas; 

Tum;n· as providencias prt'Cis·ls p:ll':l urro haVPI' de
mora na cntr<~j·a 1\:ts madeiras pcrlidas para o tr;th dito 
tbs oflirinas; 

Apresentar ao Intcntlnnll', tlc trns r•m ücs liWZI'R, p:tra 
serem trazidas á presr•np do Ministro> um mappa da 
ma•leira I!Pspemlida no trimestre, c uma relaç:lo da que 
convem contr;Jclar ou comprar, com designação da qua
lidarll', dimensões, n11:., <ll!l~ntlcntlo-sc ~s necessirlatle~ 
onlinari:1s do Arscn;ll r~ ús const.rucções em andamento; 

Transmittir ao lntenrlente todos o<> esclarecimentos 
precisos á escriptunçiiu do Almoxarifado e iifiscalisação 
ela Fazrnda. 

Para o tlescmpr•nho tla commis<io, r1ue lhe ó incum
hirla, t1~rá Vm. ás suas urt!cns um cscrevt•nte, um 
carpinteiro de l." classe, os st~nentcs que forem nc
crss:1rios, e, na Ilha das Colira~, uma turma rlc prcso3 
scntcnri:Hlos a trabalho. 

Na arrumacão Wr:'1 Vm. muito em Yist~ utilizar 
quanto seja p:ls,ivel os :mnazcns qun existem ua rlita 
Ilha, onrlc convirú riue sejam rrccbirlas de prdt~rf'ncia 
as madeir:1s de J11;tis ronslanle ronsnmo. 

No ~erv iço, q lll' v a i orp;a n iz~u-, dl'vrm se1· rcspo i t1das 
o mais possível as •lisposiç\it•s do ltl'gulamcnlo (]a Tntcn
UI'IlCia. 

Pela connni~são, I]Ur vai ,]psemprnllar, ser-lhc-ha 
abonada pela Pag:uloria da l\larinli:1 <1 nwsma gratificação 
qnt~ tt~lll percebido como Dirl'dlll' interino das con
strn,·çõrs uavaes. 

Dt•ns Guanll' a Vrn .-r11i:; Antonio Jlen~inr Pnmco,-.., 
~r. I." l'nJwntP llerm:Jllll Ltll!. t;ar!,• 
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N. 711.- AIA !liNHA.- AVISO DE Hj DE DEZEMBRO DE i876. 

Dá providencias no sentido rir pôr rm rJ ia a escripturação da 
3.a Secção do :~Jrnoxarifarlo e iJCIII assim para um scrvi0o 
regular da arrumação de madeiras. 

N. 2ti!HL- 3.' Secção.-1\Iinislerio rlos Negocios da 
.Marinha.- Rio rlc J:meiro em 15 de Dezembro de fS'iG. 

Em officio de 23 de Fev-en~iro do anno passado, soh 
n." 2!t2, trouxe V. g, ~o coniH•cime~Jto do meu ante
cessor o esl~do de atrazo em que se adJava a escriptu
ração da 3." Serçâo do Almoxarifado, vor não ser pos
sível um só E~crivão ven1.·cr o trabalho fJUe lhe é 
ine)Jmbirlo pelo Begulamcnto que IJaixou com o Decreto 
n.'' -í:IG4 de Hi de Maio de fSfi!.l. 

Assi·n, sob proposta de V. S., com que concordou a 
Contadoria, foi esta llepartiç:Io autorizaria p0r Aviso rle 
8 de Março seguinte a destacar mais um empregado dos 
seus para cada uma das Secções do Almoxarifado, a fim 
de pôr-se em dia a escríptur:1ção atrazada. 

lmprolicua foi, porém, a medida, porque, partici
pando-me a 12 de Maio ultimo em officio sob n." 1H1, o 
Chefe do Corpo de Fazenu:1, que ao encarregado do L" 
deposi lo da Directoria de r;omtrucçiio mval Eliseu de 
Oliveira Borges, n:lo se tom feito das marlciras quere
cebeu do Almoxarifado drsdo Janeiro do corrente anno 
informaram o re:;peetivo E;;crivão da Secção, essa Intcn
dcncia e a Contadoria, que o :1trazo provinha do em que 
continuava a ach:u·-se a alludida :v Secr.;1o. 

Em oficio de 4 do Ontu!Jro proxinw ,;assado sob n." 
538, informou-me a Contadoria no mesmo sentido, re
ferindo-se, porém, á escriptnração rle todo o Almoxa
rifado, c a fim rlí3 prll-a em dia pPrliu ser :mtorizada a 
nomeação de dous outro.' Officiaes de F:1zenrla, o que foi 
concedido por Aviso de 9 daqudle mesmo mcz. 

Entre as razões apresentadas IJO!o Escriv:Jo da Secção 
avultam as seguintes: 

Que as madeiras pedid:~s:;ãn r•m tanta quafltidadc que 
os Olliciacs ele Fazenrla curarregarlos niio podem roce
hei-as, nem rctiral-:1S de uma ~ó vez, porque a sua 
remoção dos diversos ponto' em r]ue se arh:'tin depo
sitadas é a causa primordial da grande demora de quo 
se resente a Secção, a qual não pórle fazer o calculo das 
clinH'IJsõcs dellas s~rn qm· eslr·jam todas entregues; 

Que não ~entlo possiwl an E<tTiYiin incumhir-sr drs.,es 
olrulo< pt'los outros muitos trabalhos fjUe s~o~brc l'l\l' 
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pesalll, e dclegaudo nssa sua altrilmiç;lo a um etnpi·c
~!:t•lo, tão t>xcessivo 1\ o serviço que esse empreg-ado não 
Ih<~ dá cabal dcst:mpenho, :1pezar do zelo c esforço, de 
q nn dá provas. 

N:lo pod<'Hdo continuar rslt~ r·,t:Hln de <'Olhas n to
mando na ti•:Vitla consitlt:ração qu:mlo me foi e\posto, 
declaro a V. S. que cu:npn• prort•tler do sq~uintc modo: 

IJnaHto ao atrazo da CSI:riptmação da~ trns St'cções elo 
Alnwx:Jril'ado, ~<·Hdo const·qut'llt'ia do dii ::."o tio l." de
po . .;ito de eoHstrnt·ç:\o n:tv:il, s1~ a J'rovitl<•neia atloplatla 
<'111 Aviso tle !I de Outubro ultimo de nomearem-se tr<'S 
llflit-ia<'s tle Fazeuda para coadjuvarem os Escriv:T<~s uão 
l'ilr surtir"ielllt', pnrLit:ipar·Jlll'-lia a Cnnta<lori:l ('Olll a 
ur.~·cnL"ia que o raso ret}Ui'l', a li111 tlt~ cxpt•Jlir-"<' ordem 
para a llOlllCa<;:lo ilc uulros Oflidaes em 11UIIII'l'O uastaute 
par:t tirar o Almor.:n·il'ado desse rstado anormal JlOI' 

todos os modos ]ll'l'jutlicial :10 scniço c aos interesses 
da F:IZI~llila Pu liliea. 

Quanto ú demora dos fornt•cimenlo~ das lli:tdt•iras tln 
que faltam as m<•ncionadas inrurmações relalivanwnte 
ús ro11strucções navaes c de que trata lambem o lns
pector <lo Ars<~nal mais espncialmcnte crn ollicius ile 
2:) e :H de Ag-osltl ultimo sob n. 0

' !iHii e 70~, mando 
nesl:1 data apres1ml.ar-sr• a V. S. o Lo Tcnnntc ll<'l'll'l:lllil 
Luiz Gade, Dircctor interino das construcrões navaes 
do Arsc.11al da C<)rtc, a ctLLClll expeço ::s instru.Í;r;õc•s, cuja 
cúpia Yai junta, para incumbir-se, solJ as immediatas 
onlens de V. S., <le to1lo o SITviço lias madeiras, no 
que diz respeito á mcilição, armnenagem c movimento, 
liramlo apenas fóra da ;ilça,Ja deite o expctlientc neces
sario ao fornceimonto das oflicinas do Arsenal, cuja 
t'xe<·uç:To l1nal, entretanto, a V. S. compete. 

llt•stn modo, com o pc.,soJlllt'ccs~ario para pôr-se a 
oscriptur:lçiio em <lia,~~ arrumaclas as markiras de ftllrma 
a facilitar-se a sua rcmoç::to, dcsapparecer::io os incon
venientes que tantos prejuízos tC·rn causado. 

Para chegar-so a este resu.ILaclo V. S. adoptará as 
providt~neias, que forem nccessarias e me requisitará 
as que estiverem fMa das su:1s altri!Juiçõ<'s. 

Estas medidas, que são tod:1s provisorias, darão en
tretanto tempo ao Gov<•rno para <~studar c r<·solvcr 
dl'lillitivamenlc as n·fonnas <l1• qne parU<"I) pr<'<'i-;arcm 
os tliYersos serviços qne ficam lllenl'ionados. 

Dens Guanle a V. S.- Lui~ Antonio Pereira Franco.
Sr. Co11selh~iro lntendent1~ da l\brinha. 



N. 7:1.2.- AGIUCULTUHA, COJ\IMEllClO E OBL\AS 
PUBLIGAS.- E;~I l!l DE DEZE~IBI\0 DE 187(). 

Solve as duvidas suseitadas sohre a intclligcncia rlc algumas 
das clausulas annexas ao Dr•crcto It." ti\J52 de 23 de Junho 
de 1875. 

N. 86.-L' scccão.-Dircctoria dasührasPublicas. 
-l\Iinistcrio dos Ncg-orios 1la Agrirul tnra, Commcrcio 
e Obras Publicas.- Hio 1le Janeiro em 19 ele D1:zembro 
de 1876. 

Derlaro a V. S em solurão :"1 consulta constante do 
seu oflil:io 1lc 1:~ lle Novi•mlir:o proxi11to pass:Hlo: 

1.0 (lue o prazo Llo privileg-io d1: quP trata a clausula 
3. a ~ G. o das annexas ao Dl'C"i'lO n." fi\1~2 I] C sn de Junho 
de 1875, ó de noventa annos, a que foi prorogatJo, pelo 
~ 1." da clausula'!!." do llli'Slllu DI'ITC'lo1 o de tinrnl'!lla 
annos do eontracto celnkado rolll a Presi1lencia da 
Província de Minas G1Taes e111 2~ de FI'VI'fl'iro d:tqnl'lle 
anno ; 

2. 0 Que está rxprPss:lllli'Tllc der·l::n·:111o no § ()." da 
elausula 3.• do rl'l'erido Dccrl'l" qn1~. S~' o Governo res
gatar a estrada depois di) lindo o pnzo do pririlcgio 
(noventa arnws). a CoiiiJtanltia ser:'t indi'lllnis:tda da im~ 
portaneia das obras c matcri:il da i'Stratl:t, no estado 
em que ent5o se arli:ln~m·; não W\l'l'ili'JIIlo, ]tOróm, essa 
indemnisação ao qür, a ltli'Sllla Comp;mlli:t tiver l'ffec~ 
tivamente empregado na ronstrurç:lo da citada estrada, 
até o maximo do capital garantido; dcduziw1o-se flo 
preço do resgate a parte do juro ailllla não embolsada 
ao Estado. 

Do que fica exposto, rcsull·1 evillentemeute que, si,. 
tindo o prazo de HO annos, o tlO\i'rno não resgatar a es
trada, continuará esta proprii~1lad1~ da Comp:tnhia on 
de quem de direito pertl'lll'•'l'. 

3." Que as uniras disposições d:!s cbusulas do citado 
Decreto r •. " ~ill:J2, que ilPJWHdl'lll di' ael'<!nlo com a Admi
nistr:H;ão da Proviuri:1 dn i\~in:1s G1T:ti'S, s:lo as dos~~ 2." 
c (i.0 da clausula 3.• 

Deus Guarde a V. S.·- Tf~rmzo:: J0sé Coelho dl' Almeida. 
-~Sr. Dr. Josó Vit•ira Conto 1:1• -'l:I.~!:lllã1'S . 

• ,j ..J ') iJ'J\JJv. 
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N. 71:3.-AUIHCULTFIU, COmiEPCIO E OBHAS 
PUBLICAS.- f·: \I l!l HJ: llí:.~:·:\11\i:ll IH: 187(). 

Approva a providPnda de s~r·cm ~" c•HJlas •h nc;trada rl•' ferro 
S. Paulo e 1\in rln Janeiro torn.,rl:ls crn S. l':mln, Jll'la com
missão de qnn lr:;la a o:l:rnsnl:i 8." 1lo l'•·•·n'lo n." tilill7 tle 2t.í 

de Abril tlc 187\.. 

N. i7.-L• secção.-Diredoria das Obns Pul1lieas. 
-:\linistcrio rlos Negot:ios tla A:.;rir.ultura, Commerdo 
c Obras Publicas.- LUo de Janeiro r·rn Hl de J)ez,~mbro 
tb um;. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao oflicio de V. Ex. 
de ~10 de Novcmliro proxiuto p:t~~;rrlo, sul! 11.

0 ·l'f-3, de
claro-lhe, rrur· :q1proYo a llli'd ida inrl i cada dn sen~m ahi 
tomadas mensalmentr~ ;rs cont:rs da rPreita e dcswza ria 
rnrtc em tral'eg·o d:r Eslrarl:r de Fr·ITII S. P:mlo e L{io dn 
.laHciro, pl'!:r Collttlli~s:lo de qllC lral:r a d:mslll:t !S." das 
al\llt'XaS ao J)l'tTelo Il." ;)(i()7 dr: :;::; dr~ ;\IJI'Íf ti,• J8/'~; 
p:rra :r qual V. E'\:. rll'sign:rrú Ultl ri !i~ l'ltl]II'I'''·Jdos de 
maior grarlnação da Tltcsouraria dr· FawHrLr rlt·ssa Pro
víncia; sendo envi:1do ú est'' 31ini,tcrio, em dtqllic:rta, 
o halanço tla rr,ccita c dc>q]l'za ;u:ompanharlo da de
monstração das respcrtivas Vi'rh:rs, r• rle cr'1pia da acta 
dos tr:rb:ilhos da mc~ma Commiss:io. 

Deus Guanlc <1 V. E:-;.- T!tmnn.z José Coelho de 
Almeida.- Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 71~.-l\IAPtiNIIA.-,\vJso DE f!} nE DEZE\IJm:J nE -187G. 

Providencia sobre a arrccarlar;ão do cobr•) velho sul.Jslituido no 
fabrico dos na v.ios. 

N. 3218.-'J..• SPr·c~"- -- :·,;in'~lrTio do.' \f'!"Orios da 
l\larinl!a.- Hio dr, .Jar"!f•ir•J I'Tll Hl de lkzeruhr,; d:• lHíli. 

C~nfnrJJJ:I!lr!O-IJJC rom "qw: i:\pr:ndPr:lm r~so~l ili'P?
r;Lona, a Hcpartição do Ci,l'i'll de F:rzt·Hda 1: a i;o.d:Jdona 
em ollicio~ n."' S~iii, HH (' ~;:i'L dn ::o de Uuluhro, D de 
NovPmbrn nltimo,: r: t:: ti•· ~'"''~'''trlt'. s"hiT a n•·r;•:;:;idad··· 

JlECI~t-lf·:~ IH·: JH';fí. S" 



(j(j(j 

de rrgularizar-se a arrecadação do colin! \'Clito, substi
tuído 110 f~lJrico do,; navios c concerto de ubj1•clos per
tencentes aos mest11os mas aproveitavcl para outros 
mi.,ter<·s, e sendo a seml'lltantc respr~ito omissos não sú 
o Hegulamrnto n. 0 titi22 de 2 de Maio de 187í, mas ainri:J. 
as Instrucr;ões de 1.8110 Junho do mesmo anno, resolvi: 

Que o cobre velho qw~ SI! tirar de qualquer navio e 
substituir por outro novo, 'eja pcs;~do e mllregne ;)O 

rcsppetivo tli~posito rum Ul~;;tino ao Almoxarifado: de~
rrcvcndo-sc a qualidade c Jli'Stl do di lo lllt'lal no mani
fpsto tl:ts respct·tivas olir:ts, sol! o li tu lo--Arrecadação-, 
por intert~ssar esse esclarcrimcntu :'t Fazenda, e estar por 
ronseqnencia cornprdli•nditlo na disposição generira do 
linal do art. li das lnstrucrües <11: iH de .Junlto de 187~ .. 

A del'lar:ll;ão assi,unatla ill·lo nte,.:trc e Jido Dircrlor 
s: rvir:i. t!e rcer~ila ao Ollieial de Fazenda, r11eaneg:nlo do 
dqwsjto, que a li'v::rii rliredarncnli~ ao livro mappa ou 
ao de cortla corrente. 

O 11Uc a V. S. rommunico panos Iins ~·onveui1•ntes. 
Deu.; (;uardl' a V. S.- /,ui::: .lnfnnio l'crrirn Fronco. 

-Sr. Chde Jc Divisão lnspc·rLor do ,\r.-'cit.tl de J\larinha 
tla Côrle. 

N. 7Hi.-GUEllHA.:___I·:~I 1\) llE DEZEMllfl() DE 187li. 

Declara que a disrosi0<t0 do TlCITI'[Il. 11. o a:;r;7, dr l:J tiQ llczcmllfO 

dl' 18Gb, rlcyc ser cousidcra<la eorJIO rJt<'dicla transiloria c de 
occasiüo, visto que teve por li:n f:1cilil:tr a rcarlmiss<lo dos 
alumllosquc, poc terem estado n~ 1::unpanha do P.uaguay, cx
cedcratll a idatlc exigida para prosPguirom os seus estudos na 
ESI'Ol:t Militar. 

l\linderio dos NcfYocios da Guerra.- Hio Lle Janeiro 
em i9 <le Dczem llro de iH'iG. 

Illm. c Exm. Sr.'-Com oflii"Ío n. • 28í2 de iürle Ou
tubro llntlo, transmittiu-me V. Ex. cópia elo que solr 
n. • 182 Je 7 elo mesmo mez fui a t•ssa Presidencia dirig-i
do pelo Commando do curso de Infantaria e Cavall~ria 
dessa P .·ovincia, pedin1lo autorização para prescindir-se 
11u tlli'SlllO curso tla rüferencia que faz o~ :3." ilo art. i5 do 
n·spci'Li\o Hrgulamcnto ao da Es1·ola l\lilitar, IJem como 
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que !!C lhe declare se deve considerar permanente c em 
vigor para as matrieulas a di~posição do Dc~crcto n. o :mm 
de 13 de Dezembro de lt:lüiJ. 

Em resposta commnnico a V. Ex., pan seu conheci~ 
mcnto c fins convenientes, que quanto 6 primc·ir<t p;trte 
nada se pMc resolver sem se ter sriencia tlas dilliculda
des que tornem allso\utamcntc inexcquivel a disposic;ão 
do ~ 3. o do art. Hi do Hcgulamento citado, visto não 
expenclc\-as em sua represc•ntação aqnelle eomm~mdo, 
pareec~mlo, entretanto, qne os matriculandos sú se po
dem habilitar nos prep:tratorios exig·irlos p:tra o :L." anuo 
do dito curso por um dos lllf'ios indicados no art. Oi 
do Rr,gularnento darnwlla Escol:t, comprehcndcndo os 
exames feitos perante uma conunissão de Professores do 
mesmo curso, uma vez que ncs,es cx;nnt'S se'. ollst~rve, 
tanto quanto für possível, o t[Ue sohre este ohjedo cstú 
consignado no art. H39 do mencionado llP)YUI:llncnto. 

Quanto á 2. a par te da representação, hem entc~nde o 
Commandante rlo curso considerando a disposic;ão do 
llec:relo n." 3~);)7 de :t:3 tlr ])ezt'lllllro de 18()[) como me
dida transit0ria e de~ occasião, visto con1o não tc)ve clla 
outro Jim senão facilitar a rr:ulmiss:io dos alnmuos que, 
em conscqueneia da campanha do Par:•guay, se aclnram, 
no acto da reabertura da Escola Militar, em Junho de 
iH70, privatlos, por exccsw de id:~d1', de proseguircrn em 
seus estudos; ~~ nrss!~ sentido tem o Governo resolvido 
em rrlação aos Ofliciacs e praças que não se aprest~ntaram 
a matricular-se lo<:io depois de conduilla a gllcrra. 

Deus Gunnlc a V. Ex.- Duque rlc Ca.riaç,- Sr. Pre
sidente da Província do ltio Urandc Llo Sul. 

N. 710. -l\IARINHA.-Aviso nE 20 DE JJEZEmn1o nE 187(\. 

!!!anda fornecer luzes aos officiacs infcrior0s do Corpo de liupc
riacs l\larin!Jciros para o scni<;o tia cscripturar;ão. 

N. 3232.-4." Serção.-MinistcrioclosNegocios da 
l\larinha .- Rio de Janeiro em 20 de Dczem!Jro de 1876. 

I\1~. c Exm. Sr.-Conformantlo-mc com o parecer 
cnuncraclo pelo Consd!Jo Naval em Consulta n. o 3080 de 
27 de Junho do corrcn•tll armo, ~;oiJrc o ollicio, anuexo au 



de V. Ex., n." O'J-() de ~U de Abril ultimo, 110 LJual o Com
mamlanto do Curpo de Jmperi:tes M:n·inliciros allutln á 
rceusa opposta pela Secção rio Almoxarifado ao ;l110no, aos 
Olliciaes inferiores, de velas ste:trina.o, marcado na ta
Lella de H de Abri Ide 18:57, visto como não as percebem 
em dinheit·o; resolvi que pP!a illumin:Jção lle respectivo 
quartel sejam fornecidas as luzes neccssarias ao serviço 
de escripturação a eargo das r' i lada~ praças )lO mesmo 
quartel, e que n'Io póilc sr:r fr•ito senão á noite; não cx
cctlnnclo o, numero e peso das n•las aos marcados na 
predita tahella. 

O IJUC a Y. Ex. communir~o p:1r.1 os lin;; cmncnicntes. 
Dt•us Guarde a V. I~\. -l~ul:r ,tntnni1 ]JI'1'1'ira Franco. 

-Sr. Couselheiro rle Gu::rra AjwLt!Jl:) n.:neral tla Ar
mada. 

N. 717. -FAZE;'>ID.\.- EH 20 111: ll:::·.!:m:no n" IE7h. 

Del~rmina que sejam J'CIIldlido-; :to T/ti'S:)Ill'll diyrr-;r•s o!Jjrcl,:s 
de ouro c prah, c IIWI)rl;:~ dr rr>i>re S•'IJJ 1·:t1or c-.i,;lcntrs na 
TIH·snurari:t dt• FnctHia d:1 B:tlti:t, t:rlltl <'X<'•"pr;:ln tJ,•s oltjt•clo~ 

arrec:tdados pnslcriormt'Bic ao :tlltlo de JH70, truc c:cvcm 
contiunar n !li e:n tleposi lo. 

1\linisterio dos Negocias rl~ F:tzemh.- nio 1le Ja
neiro em 20 ele Dezembro de 18i"ti. 

O Barão 1lc Cotngipl', Pt·r•si:li'llil~ iut••rinn<lo Tri'ltnnal 
elo Tllr·sout·o Nacional, onll'n:t :to Sr. lilSpcetur d:1 Thr>
sour~ria de Fazenda d:t Provinci:: lia Jbhi:l, em rr•,;pusLi 
ao seu oiTicio IJ. 0 g::; dt) 2':! dt• .lnllw dt• 181'~: 

L" (Jur• chame por et!il:lr'S "' iltlr'l't'~~sarlos na;; joi~s '' 
outros ohjcctos inr:lnido.s na li~! a ijllÚ rt•mt'ltnt soh n." l, 
arrecadados aló Iins dt• 18/0, rr•mcttr•nrlo o:; qur· n:Io 
forem roclamados ao Thr•snttro. p:tra .-t·rr•ttl vendidos em 
hasta publica OU C.ftT\VI~rtirJo-; f'lll llllli'.ia, eonforrne O i'S· 

t:Jd•) em rJUe se: aelt:trr•m: 
'2, 0 

Qttn, l'lltqll:IIIIO H:io de'.'"ri'r't'Cill 0-> I'ÍIICO all!IO'\ 
m~n:a1los 11a Lei, rrlll."''l'lr' <'til tlr·pr~:;i !ll nos rol'n:s da 
lllesma Thesour:tri:t as lllll<'da-; Jtll'llt'ionadas na relarão 
Sllh n." 2, as~im I~Oltln t•s oiJjr·rtos rle ouro e prata que 
tenham sitio arn·c:td:tdPs Ji''· lr'l'iOI'Illl'llll' ao anno dí' 
\870; 
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~.o Que informe fjual a razfio porf]UC ma!1llou a Prc
sidencia da Província rccolllt'r á Tlll''t•uraria as mol'das 
pertencentes ú Irmandade do St·nlwr Bom J.esu~ da Lapa; 

~. • Que remetta ao Thrsouro as :1.1181 llhras de cobre 
em moí~das sem valor, a Jim ele ser aproveitado na Casa 
da 1\loéda; 

:5. 0 Que aguanle, quanto á quantia de 12:!}80~000 em 
sellos antigos do Correio, existente na dita Thesouraria, 
a deeisão do lllini;;;terio da ApTicultun, Commercio e 
Olmts Publicas, ao qual vai-::e oniriar a rcst!eilo do des
tino que se deva dar a taes scllus. 

J]rmlo de Cotl'gipe. 

N. 7Hl.-FAZENDA.-E~I 20 DE DEZEMllHO DE i87G. 

Não compete ao n:mco do nrazil deliberar sobre o fim que devem 
trr as suas nobs l[ltrtntlo rr~t:olhitlas a C~ixa de Aruortizaç:'io. 

l\Hnistcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio tle Janeiro 
em 20 de Dezembro de i87G. 

Communico a V. S., em resposta ~o seu ofncio tlc 2~ 
de Setembro ultimo, que não compl'te ao llanco do 
Br~zil deliberar sobre o fim qw~ deHm ter~' notas re
colhidas ú essa Repartição, na f6rma do ~ :L", art. I. o, 
do lkcrelo n. o :37:W de 18 tll' Out1illi"<J d1' lSti'i, niio po
dendo as mesmas notas s1~r l:onsillt•r:HJ:,g l'l1.il'.do da 
queinw, emqu~nto a respediva Junta Hão ~"""olvtT sobre 
o destino dellas, visto determinar o art. !!. 0 tJI!l! tios so
bresalentes, de que trata o dito ~ :1. ", pódl' :-:t•r f1·ita a 
substituição das notas do ll'tuco ou pur motivo 1le dilaee
ração ou de troco. 

Deus Guarde a V. S .-1Ja1'üo de Cotrgipe. -Sr. Conse~ 
lhciro lnspeetor interino da Caixa de Amor! iza(:ão. 
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N. 71!).-FAZENDA.- EM 20 DE DEZEMBHO DE :1876. 

Indefere nrn recurso sobre clasc;ifl,~a,;:\n tlc mercadoria. 

Ministerio dos Negocios rla Fazcmla.-Rio de h nciro 
em 20 de Dezembro de i876. 

Communico a V. S.,p:1rao~ fins convenientes, que foi 
indeferido pelo Tribunal do TIH•,;nuro Nacional o recurso 
interposto por William Ford. ,\.C." da decisão dessa 
Inspectoria (le 7 de Outubro ultimo, que classificou 
corno morim ou matlapolfío r•stamp:ulo não esperific:~do, 
para pagar a taxa de 1 6'::!00 por k ilogT:nn ma, :1 mercado r i:~ 
constante das amostras juntas, vind:1 de Liverpool no 
vapor inglcz Jlevelius, e sulimettirb a despacho pela 
nota n. o 5121 de 30 Lle Setembro do correu te anuo co mo 
panno de algodão tinto, liso, sujeito a taxa de GOO reis 
por kilogramma, visto ter siLlo adoptalla para merca
dorias identicas á de que se trata a taxa estabelecüla 
pela ultima parte do art. 578 do llegutunento de 19 
de Setembro de :18GO, c vcrs:~r sobre mercadoria muito 
di!Ieren te a Circular n. o 3ri de 23 rlc Dezembro Llo anno 
proximo passado in voc:ula em seu favor pelos recor
rentes. 

Deus Guarde a V. S.- Bariio de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspcctor da Alfandcga do Rio de Janeiro. 

N. 720.-FAZENDA.- EM 20m: DEZEMBRO DE 1.876. 

Rccommenda á Camara Municipal de Nictheroy a fiel observancia 
do Decreto n. o 4!.05 de 22 de Fevereiro de 1868, relativamente 
a aterros ~obre o mar. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 20 de Dezembro de 1876. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo chegado ao conhecimento 
Llestc Ministcrio haver Manoel Domingues Guerra feito 
um aterro sobre o mar em frente ao predio que possue 
á rua rl:~ Praia, em S. Domingos, sem ter sido ouvida a 



DO GOVERNO. (i7 t 

t•apitania do porto, nem preeetli(lo IÍ!'cnça do Tht~souro, 
sirva-se V. Ex. reeommcndar :'t Camara 1\Iunieipal de 
Nietheroy a llel obscrvancia do Decn~to de 22 de Feve
reiro de 18ti8, ar Ls. 2." e:).", e da Circula r tk '27 de .Ta nciro 
de 1872, em virtude ele enjas di;.;posiçiles eomp<'Lc ao 
1\linisterio da Faze!llla, na Curte e Provin•·.ia do Hio de 
Janeiro, elar licença, ouridas as rrspc•~lins Ce~maras 
l\lnnicipaes e Capitania do porto para se fazr,rem aterros 
c quarsf(nrr outras obras sobre o mar, applicando-se aos 
contravt•ntores as penas commin:t~!:ts no art. :1.:~ do He
gulamento de :I.U de 1\laio de :I.SHi. 

Deus Gnanln a V. E>:.- BanJo de CoterJipe.- A' S. 
Ex. o Sr. Pr·t•sidPniP da Provineia do Hio dr• .Jant!iro. 

N. 721.- FAZENDA.- EM 21 DE nczEmmo DE 187G. 

Os generos nacionacs navrgarlos pm· calwtagcm poill'nt ser reco
lhidos a •tual•Jttcr armazcm indcpcudruteml'nl.•~ de despadtn. 

1\linisterio dos ~egocios da Fazende~.- Rio de Janeiro 
em 21 de Dezembro de 187(i. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino elo Tribunal 
do Thesouro Nacional, communic:1 ao Sr. Inspector ela 
Thesouraria de Fazenda lia Província elo Crará que fica 
approvado o acto de que dá conta em seu officio n. o GO de 
21 de Outubro ultimo, pelo qual, attrmlendo á reclama
ção de alguns negoeiantes da capit:1l da mrsma Provín
cia, determinou á Alfandega que evitasse, quanto fosse 
possível, a armazenag-em dos gcneros de produrção nacio
nal, navegados por cabotagem, visto poderem taes g·enc
ros, mediante as cautelas tomadas pelas Alfandcg-as, ser 
recolhidos a qualquer armazem indepenelentemente rln 
despacho, conforme j:i. foi decla ratlo pela Ordem de 2ti 
de Janeiro de :1.871. 

llariio de Cotegipe 
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N. 722.-iMPEIUO.-E~l 2! DE DEZ!'Jlfll\0 DE 18í(). 

ÍII:tnda resolver pelos prinr·ipios rl:l lrgislar:~o anterior 1Jlll;t 

f[llCSWo SOlJJ'f' arlrli•,;:io tll: \'O[Oc<. 

L' Dircctoria.-J\Iini.-;tcrio dos N(:gocins rio ltnprrio. 
-Hio de Janeiro em 21 de Dt'Zt:miJro de 187(i. 

I!lm. c Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em resposta ao 
officio rle 18 do corrente llll'Z, rcl:ttivo á vot:11,:ão (}Ue 
para o cargo (le Vere:1dor obteve o ritlatlão João Anas
tacio Fencira Duquc-Estratla .Junior, o qual requer que 
lhe sejam addicionados os votos apnrarlos sem o quali
ficativo- Junior-; que não estandü pn•vista na lei 
eleitoral a duvitJa apresentada por V. Ex., rlcvc ser rc
solvitJa pelos princípios tla legi.~!ação anterior. 

Deus Guartlc a V. Ex.-José Bento da Cunha e Figuei
tedo.-Sr. Presülcntc Ja l'rovincia tio Hio de Janeiro. 

N. 723.- FAZENDA.- EM 22 DEDEZE:UBRO DEi8iO. 

Approva o acto tia Thcsouraria de Fazenda do Ceará que elevou 
a commiss:io üo Collcctor e Escrivão do municipio,dc 1\laran
guapc a 30 %, c a dos da Collccloria de Acarape a 3:> %. 

Ministrrio dos Negocias da Fazcntla .-Rio llc Janeiro 
em 22 de Dezembro tlc 187G. 

O BH'ão dr Col.cgipc, Prcsitlent1~ interino rio Tribunal 
do Tlwsouro Nacional, comunit·:~ ao Sr. Inspcctor ria The
soUI·aria úe Fazt•nda Lb l'ruvin1·ia tlo Ct•arit que (il:a :lp
provallo o aeto de quo dá conta Plll S('U otlicio n." tili de 
7 de Novcm!Jro ultimo, em virtude do qual, :JttcmlcnJo 
ás rcclamacões dos Col!cctores o Escrivãrs das Collec
torias de R<:ntlasGcraes do,; municípios de Maran,.:ruape 
e Acarape, resolveu em sessão dajuuta elevar a eommis
são dos da primeira de 25 a :~0 ''lo e dos d;~ segnnd;~ de 30 
a 35 "/o, tomando por base a renda arTc<:adada no~ tres ul
timos exercícios de i8i3 - Hrili, 18ni - 1876, visto 
estar esse a c to de accôrJo com o disposto na Onlem n. '' 
7 de 8 de Janeiro rln iR72, 

/Jardo de Cotcgipe. 
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N. í']A. -- AGHICULTUHA, COl\HIEIICfU E OBRAS 
PUBLICAS.- A viso DE 22 nE nEzr.~tnno nE 187(;. 

Manda abrir a matricula de escravos, durante o prazo de um 
anno, naquelles municípios da Província de Pernambuco, onde 
tal serviço se não realizou por falta de agentes officiaes ou de 
livros proprios. 

N. i).- 2. • Secção.- Directoria de Agricullura.
Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Pnblicas.-Rio de Janeiro em 22 de DPzemhro 
tle 1876. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Alteza a Princeza ImpPrial 
Hegente, em Nome do Impcra<lor, Conformando-sP, por 
Sua Immecliata Hcsolução de i3 de Novembro de i87ti, 
com o parecer tla Secção dos Ncgocios da Justiça do 
Conselho de Estado exarado em Consulta de 29 de Se
tembro 1le 1874, Ha por bem ordenar que naquelles 
municipios dessa Província onde não se procedeu á ma
tricula especial de escravos mandada organizar pelo 
Decreto n." 483n de i de Dezembro de i87l, ou por falta 
de agentes ofliciaes, ~~ quem esse serviço foi ineumbido, 
ou por deficiencia de livros que não tnnlwm chegado ás 
mesmas localidades em tempo opportuno, seja aberta a 
referida matricula para todos os seus eiieitos, durante 
o prazo de um anno, e observadas, no que forem appli
caveis, as disposições do citado Regulamento, Caps. 4,." 
e 5. o 

Para esse eiieito fica V. Ex. autorizado a expedir as 
necessarias providencias e per este modo rrspon<lido o 
seu officio n." !H de 20 de Setembro ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Tfwnutz .José f:ol'lflO de Alnu·itla. 
-Sr. Presidente !la Provinria 1lc Pl•rrt;Jmltueo. · 

1 r: 1,,, : .' r, r 
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N. 72:i.-GUERRA.-EM 22 DE DEZEMnRo nE t87ti. 

Resol\'e a consulta do Ajudante General do Exercito sobre a exe
eucão da Circular de 19 de Dezembro de l.876, pelo qual se de
te;minou que se não façam novos engajamentos de praças para 
o [Exercito. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro 
em 22 Lle Dezembro de 187ü. 

lllm. c Exm. Sr.- Tendo-~e, por Aviso dc 1.9 do 
corrente, declarado iJUC eslaiúlo completo o quadro Jas 
praças ele pret do Exerci to, Hão se deve fazer novos rm
gajarnentos sem ordem do Govemo, consulta V. Ex. em 
ollicio n. o 12tH datado de hontem, o. seguinte: 

i. o Se devem ser aceitos os indivíduos, a quem se tem 
concedido licença para cslndnr na Escola l\lilitar, e que 
se ;~presentarem para assentar praça; 

2." Se poderão ser admitlidos os que se apresentarem 
voluntariamente, com o llrn de fazer parte das fileiras 
Jo Exercito; 

:J. o Se devem ser aceitas as praças iJUC concluírem o 
tempo de servi~o e pedi rem para continuar como enga
jadas. 

Em resposta declaro a V. Ex. que devem ser admit
tidos a assentar praça os indivíduos que tem obtido 
licença para se matricular na Escola Militar; mas que 
não se deve, até ulterior d: :iberação, aceitar volunta
rios nem permittir novos engajamentos sem ordem do 
Governo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Duque de Cazias.-Sr. 
Conselheiro Ajudante General do Exercito. 

N. 726.-GUERRA.-EM 23 DE DEZEMBRO DE 187ü. 

Resolve a duvida proposta sobre a antiguidade relativa de posto 
entre dous capitães. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro 
em 23 de Dezembro de 1876. 

lllm. e Exm. Sr.- Em solução á duvida proposta 
pelo Commandante do 7. o Batalhão de Infantaria, sobre 
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a qual informou essa Rf:pHtiç_ão em 12 rio corrente, 
relativamente ao tempo de serVIÇO mandado contar por 
Portaria de 3 de Novembro proximo passado ao Capitão 
Joaquim Antonio de Moraes, de 8 de Maio de Hlii, rbta 
pm que foi inspeccionado e julg-arlo prompto, a H:> de 
Dezembro do mesmo anno, rm que reverteu á i." clas~e 
do E'\l~rcito; declaro a V. Ex. que esse tempo deve ser 
abatido do tpte pcrden na rtllaliLLlde rlc ag-g-rr~g-allo á sua 
arma o referido Capitão, o qual liea contanrlo maior 
antiCJ:uitlade 1lc seu posto do que o C·q1itão Bazilio Magno 
da Silva Junior, que pela lmprrial Resolução de 4 rl!J 
Otituhro ultimo, tomada sobre consulta do Conselho Su
premo l\Iil i ta r, foi mandado considera r mais :~ n Ligo do 
que aquclle. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Dnqne dr Ca.r:ias.-Sr. Aju
t!ante-Gcnera I. 

N. i?.i. -...:AGHICULTUHA, COl\11\lEHCIU E OBHAS 
PUBLICAS.-- AVISO DE 23 DE DEZEMBI\0 DE 18iG. 

Estahrlecc regras para a isenção da matricula de escravos que 
se mandou ahrir dentro do prazo de um anuo, naquelles mu
nicípios da Província de Pe.ttambuco, onde tal serviço não foi 
efTcctuado por falta de agentes ofiiciacs ou de linos proprios. 

N. 19.- 2." Secção.- Directoria de Agricultura.-
1\Iinisterio dos Ne~ocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Puhli~~s.- Rio rlc J~nciro em 23 de Dezembro de 
i87G. 

Illm. c Exm. Sr.- Por Aviso desta data, sob n.o 18, 
foi autorizada essa Presiden:;ia a m:uular abrir durante 
o prazo de um anno, e para todos seus efieitos, a matri
cula especial de escravos, naquelles municípios onde clla 
se não cfiectuou por falta dos agentes officiaes ou na de
íiciencia de livros proprios para esse registro. 

Ao expedir as providencias ncccssarias á execução de 
tal serviço, V. Ex. terá em attenção as seguintes regras: 

t,o A nova matricula só é applicavcl áquclles muni
cípios onde se tenha verificado alguma das hypotheses 
prrvistas pela Circular n.o 4 de fO de Dezembro je 18iti 
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c não aos que foram desmcmllrauos de antiga~ eircum
scripçõt:s a qne pertenciam e nas quaes se tenha procedido 
em tempo á mat1·icula especial, nem úquelles cujos es
cravos tenham sido dados á matricula em outros muni-
cípios; 2. 0 A' nova matricula sóm1;nte 1lcvem ser admittidos 
aqucllcs escravos cuja rcsidencia 110 municipio date de 
tempo anterior a 30 de Setembro rle JSn, o que deve ser 
provado perante o encarregado Lla matricula por meio de 
justiücação julga(la por senten~a com citação do curador 
de orptlãos, por attestado de autoritladc civil ou cccle
siastica ou por declaração de test;'mllnhas dignas de fé, 
devendo os respectivos do::nlllt'nio,; ser arcltivatlos com 
as rela:jõcs a que se refcr1~ o art. 1:1 1lo 1\cgulamento 
n. 0 483;) de l d1~ Dt~zemln·o tle i87l; 

:1.o Deve a nova matricula ser annnnciada pdo moclo 
e com as formalidades preseriptas no art. iO do mesmo 
Hegula mcnto, declarando-se nos ed i taes, com a an tecc
dcncia que as distancias requerelll, os 1lias em que a ma
tricula deve abrir-se c encerrar-se; 

4. 0 Pela matricula de cada r~scr~Yo pagará o senhor o 
emolumento lixado na primeira parte 1!0 ar L 47 do Re
gulamento citado (;500 rs.), devcrHlo ser abonada aos 
Colleclorcs c seus EscriYãPS a porcentag-em estabelecida 
pela Onlem do Thesouro Nat:ionallle 12 Jc Julho de 1872. 

Dem Guanle a V. Ex.- Thomaz Jooé Coelho de Al
meidcL-Sr. Presidente ;l:J Província de Pernambuco . 

...A·p,d=\·P I \ j \., 

~. 728. -AGHICULTUHA , cmll\lEHCIO E OBHAS 
PUBLICAS.-Avrso DE 23 nr: nEZEMnno DF. 1876. 

Sobr<~ (malricnla df' ~srravo,; rlenlrn rlo prazo !~vai. 
I 1-- J 

2." Secção.- Directoria de Agricultura.- Ministcrio 
tlos Ncgocios fia Agricultura, Commcreio e Obras Pu
hlica~.- Rio de Janeiro em 23 dr; Dezembro rle 187G. 

Ilhn. e Exm. Sr.- Fica inteirado este Ministerio, 
pelo seu officio n." 28 de 29 de l\larço rio corrente anuo, 
nfl havrr ~iflo ahr.rt:~ c encerrarla em todo~ o~ mnnir~ipio;; 
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dcss~ província, dentro do prazo legal, a matricula es
pecial dos escr:l\'os ordenada pelo Decreto n." 4831i do 
1." de Dezem.Uro de 1871, nJo se vcrifir~ndo alguma das 
hypothescs a que se referiu o Aviso Cirenlar ilc iO de 
Dezembro de 18ni. 

Deus Guarde a V. Ex -Thomaz .José Coelho de Al
meida.- Sr. PrPsidcnted:l Provinci:J. do Hio Grande do 
Nor·te. 

No mesmo sentido Pxpcdiram-se Avisos ;'1s Prcsiden
eias das Provincias do Ceará, Goyaz, S. Pedro, Piauhy, 
Alagôas, Parahyba, Santa Cath:nim, Sergipe, Paranú, 
Mato Grosso e Hio de Janeiro. 

N. 720.- AGlUCULTUHA, COmiEHCIO E OIHUS 
PUBLICAS.- AVISO DE 2:3 DL\ IJEZié11BIW !JE i871L 

Manda abrir a :matricula dos filhos !ines 1lc mnlhcr l'f'~rava · 
nafJUPIIcs municípios da Proyincia. 1le Pcrnanllmco, ond · pnr 
falta de agentes oificiaes ou poi· deJídcneia de livros :~ro

prios, não tenha sido realizado esse serviço. 

N. 21.-2." Secção.- Direetoria de Agricultura.-
1\linistcrio rlos Negocias da Agricultura, Conimercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 2:3 de Dezembro 
de l87G. 

ll\m. r E'(lll, Sr.-Fie~ Y. Ex. autorizrulo a mandar 
abrir a matricul:t dos filill's liHI'S tlt~ rnulli1:r escrava 
naque\lcs municipios mul1', por· falt:~ do~; agc11tes offi
ciaes ou na cle1icicnda de livros proprius, não tenli::nn 
sido observadas nesta pal'te as dispo,;;içües relali\"aS a 
e~sc serviço, devendo a mcs111a lll;Jtricula ser annunciada 
por meio de editacs, nos IJUacs se marcará o prazo de 
um armo para que as pessoas, a quem inenmlw a ol>ri
gação tlo art. 7. o do Regulamento n. o !t,83B (lo L o de De
ZCitlbro de 1871, a possam cumprir indrpendcntcmente 
da multa a que licam sujeitos de 1:ntão em di,tnte, na 
conformidade dos Hcgubmentos em vigôr. 

Deus Guarrle a V. Ex.- Thomaz José Coelho de 
Almeida.- Sr. Presidente da Pro v incia (]C Pernambuco. 
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N. 7:Jo.-l\IAHINHA .-A vrso DE 23 DE nEzE~wno uE 1876. 

Faz ~xlcnsivas asdjsposições do Aviso rle ~de Fcnrciro de !865 
aos'operarios dos Arsenacs de :\lar in IJa, rJUC fallcccrcm rrpcn
tinAmrntc em aétó de scrvir;o, qu0r por molcslia, r]uér em 
conscqucncia de desastre. 

N. 30~8.-2.a Secção.-J\Iini,terio Llos Negocios d;J 
Marinha.- Rio de Janeiro em :n de Dezembro de 1876. 

De acctmlo com o pa reccr em i t tido pelo Conscllw 
Naval em Cow:ulta n." 3127 úe ::?:ido A.~oó'lo ultimo, d<~
c!Jro a V. S., em nsposta ao onil'io n." 18:1 do L 0 do 
mesmo mez, que o Aviso de 4 dn Fevereiro de 181\~, 
dispondo 1jue nos IIO!'{Iitacs r: Enfermarias de l\Iarin!ta 
sejam recebidos, para se lhes mandar dar sepultura de
cente, os cadavercs das praça~ dos navios de gw•rra, 
deve applicar-se ao:, operarias dos Arsenaes, que, e:-<tando 
em serviço, falleeerem repPntinamente, qu!T po1· moi es
tia, quór em consequencia de d!'sastre; salvo se forem 
reelamados por pessoas da famili:1 ou por amigos, com 
a intrnção de llws fazr~rem o f'!llerramenlo. 

O que a V. S. cmnmunico para sua intelligcncia c de
vidos etieitos na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a V. S.- Lni:: Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Director interino do Ho,pital de 1U1rinh:t da 
Côrte . 

."!. nt._:.FAZENDA.- E~1 23 DE nEzE~rllRIJ DE t87ti. 

Fixa a intclligencia da Circular n." 3[) d,• 23 de Dezcmlno de 
187:;, rrlaliva ao despacho das 'l'hilas c riscados em Htori111 
de rJualirladc inferior. 

l\linisterio dos Negocias ela Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 23 de Dezembro de i876. 

O Barão ele Cotegipc, Presidente interino elo Tribunal 
uo Tl!esouro Nacional, remettc aos Srs. Inspeetores das 
Thesourarias de Fazenda a cópia junta de uma Ordem 
nesta data expedida á Thesouraria de Fazelllla da Pro
víncia ele S. Pedro do Rio Grande do Sul, explicando o 
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verdadeiro sentido da Circular n. o :Jt.i de 23 de Dezembro 
de 187~, que em varias Alfantlegas se tem querido e nada
mente applicar ao dcspar:ho das chitas em morim, a 11m 
de que os Srs. Inspectores a faç:un observar na~ Alfan
degas de sua jurisdicção. 

Bardo de notcgipe. 

Cópia do. Ordena n que se rerere a 
Cir·eul:u• supro.. 

N. iDl-lUinistrrio dos Negor·ios da Fazentla.- Hio 
de Janeiro em 2:1 (]e Dezembro de 187ü. 

O Barão de Cotrgipe, Presidente interino do Tri!Jti!Jal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The-. 
sotiraria de Fazenda da Provinda de S. Pr:dro do Hio 
Grnndc do Sul, para que o faça constar ao da Alhnrlega 
de Porto Alegre, em resposta á consulta feita (~Jll 
officio de 1G de Novembro proximo 11nuo, anncxo ao do 
Sr. Inspector da Thesouraria, n. o f92, do dia seguinte, 
que bem considerou e!assilieada no art. ms ela Tarifa, 
p:~ra pagar a taxa ele 1~)200 por kilogr;:_mma, a chita em 
morim, azul, de ramos amarellos, cuja amostra enviou, 
por ser esta a classit1caç:1o que lhe cabe, e a que se acha 
c! r acrôrclo com diversas decisões proferidas pelo referido 
Tribunal sobre mercadoria idcntica. 

E porque da doutrina da Circular n. o 3;) de 2:1 de De
zembro de i875, que mandou assemelhar· ao panno de 
algodão de côr liso, para pagar a taxa de GOO rt'•is por ki lo
grarnma, certa mercadoria que por sua r~pl'ssura c pc~o 
mais se approximasse elos brins ele algodão prnprios para 
ealç.as de homem, elo que dos morins cstamparlos, tl•nham 
alguns commerciantes pretcnrlido deduzir dirPito para 
submcttercm a despacho as chitas e riscados em mo rim, 
grossos ou ele qualidade ordinaria, sob a cli'IIOitlin:tç:lq 
dc-panno de algodão tinto-, tia taxa dr, (iOO reis o k ilo
grarnma, cumpre que o Sr. Inspcetor oflicie snm demora 
ás Alfanclegas sujeitas á sua jurisrlicção, explirando-lhcs 
o verdadeiro sentido da supramcneionada Circul:Jr, c 
fazcntlo-lllcs ver que tacs chitas ou riscados, cntbora de 
inferior qualiuadc, ou um pouco mais eneorvados que o 
morim commum, estão no mesmo cªsa dá .mqr,qqtlõri& .. _ 
sobre que versa a consulta que oraJ~ r--C:tlóhlllcla,,'\ n~ {}f,:: 

LJani!J de Cotegipe. 
\', 
\• 

·JV,jlJ') _.f.-I'-P', , 
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N. 7:12.-FAZENDA.-E~, 23 nE DEzEMnno uE um;. 

Rceommenda ás Thcsourarias que não abonem a gralilicação 
fie' tr~ansporte aos Engenheiros exclusivamente emprcgarlos 
t!m tr:abaÜros de gabinete de rtualquer commissão do Minis
terio da Agrienllura. 

Ministerio dos Negoeios da Fazenu:r .-Rio Je J:lnei
ro em 23 de Dezembro de !87ü. 

O B1rão LlD Cotngipe, Presitlente interino do Tribu-
11:11 do Thcsonro Naeion::~l, recommenda aos Srs. ln.<pi:
etores das Thesonrarias de Fazemla, de confonniJade 
com o Avi,;o do l\linisterio de Agricultura, Commercio e 
Obras Public;:rs, de 13 do corrente mez, que não abonem 

,a gratificação de transporte aos Engenheiros que estive-
rem exclusivamente empregados em traballtos de gabi
nete de qualquer commissão ou Repartição daquelle 
.l\linisterio. 

Bani o de Coteqi]IC. 

N. n:;. -FAZENDA. - EM 26 o E uEz~<:wnno DE t8~6. 

Reduz a tres o numero dos eobratlorcs de intpnstos da R•'ceh~
doria d:1 Provinda de Pcrnamlmco. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 2ti de Dezembro de i876. 

lllm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. par:1 ~eu 
conhecimento e devidos cfTeitos, que, tendo crn Yista a 
proposta fcit~ pelo Inspcctor da Thesourari:1 de Fazenda 
em ollicio n. 0 i!l9 del:i 01~ l\'"ove111hro proximo lindo, rle 
accôrdo com a do Atlministr:lllor da l~CCI'iwdori.l d(·ssa 
Província, resolvi reduzir a ltTS o numero dt> Cnbra
<lorcsde impostos desta nltim~ fiAp:Jrliçãn. 

Deu~ Guarde a V. Ex.- Barão tle Cote,qipe. -
A' S. Ex. o Sr. Prcsidende da Provinria de Prrn:11nburo. 
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N. 73L - FAZENDA- EM 26 DE DEZEMBHO DE !876. 

O pagamento de· meio soldo aos filhos dos militares cessa quando 
elles complet:iilf a idade de 18 annos; o elas pensões, porém, 
concedidas pelo Poder Legislativo só eleve ccssarquand,J chegam 
á maioridade legal, que é a idade de 21 annos. 

Ministcrio dos Nrgocios ria Fnentla.- Rio de Janeiro 
em 26 de Dezembro de i87ü. 

O Barão de Cotcgi pc, Presidente interino do Tribunal 
do Thesonro Nacional, declara ao Sr. Inspertor d:1 The
souraria de Fazenda da Província rle S. Pt~dro do Hio 
Grande do Sul, em resposta ao seu olTicio n. 0 i8~ de 3i de 
Outubro ultimo, que, á vi.<t:~ Lia disposição especial da Lei 
de I) de No vem bro de 1827, regularmente pro~rdcu fa~ 
zendo cessar o pagamento do meio soldo de 18$000, que 
percebia João Carlos Menna Barreto, filho do Brigadeiro 
o ão Manuel Menna Barreto, desde que o pensionista 
o mplctou a idade de i8 :mnos. 

A pensão de 600~000 ~nnuaes, port'·m, conceditla ao 
mesmo pensionista pela RcsoluçJo Legi~lativa no 1759 
de 26 de Outubro de i8ü9, deve ser-lhe abonada ató que 
elle complete a idade de 21 annos, que, conforme o 
Direito Civil, é a maioridade le.rral. 

Barão de Cotegipe. 

N. 7:~:i.-JUSTICA.-Avtso DE 28 DE nEZEMBilo n~; lH7ti. 
·' 

Cabe lambem ao serventuario interino o onus da prestação da 
terça parte dos rendimentos de um ollicio de Justit;a. 

2." Secção.- Ministcrio 1los Negocias da Justiça.- Rio 
t.le Janeiro, 28 de Dezembro de 1876. 

111m. e Exm. Sr.- Em oJlicio de~ do .corrente, sob 
n." t:H, V. Ex. submctteu ú rlecisão-'dó Govcrnq íl, sç,- . 
guintc duvida:- ~e o nomeado parq~ sútvir' it1terlhã;..fe!l_, ', 
mente um otficio de Justica., na falta (ló succcssor do · ., P 
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serventuario vitalicio, está sujeito á obrigação imposta 
ao di to succrssor de pagar a terça parte dos vcnri mcn tos. 

Ded<ll'O a V. Ex. que t)ssa ollrigaç:1o, constituiwlo um 
onus Jo oll1do, passa a quem quer que o exercer durante 
a vida do proprietario. 

Deus Guarde a V. Ex.- JJiogo Vdho Caralcanti rle 
Allmquerque.- Sr. Presidente da Pro v iucia das A lagó:Js. 

N. 736.-FAZEND.\.-E~! 2\J ])E DEZE~IBRO DE 187\i. 

Mand:t d:tr cxecw:;ão ao Decreto que suspende por mais de ü mczes 
a eo!Jrança dos di r" i tos do gado vaceum e lanigcro. 

MinL;terio dos Negocios da Fazenda.- lHo de Janeiro 
em 2\J de Dezembro de HiíG 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, remetle aos Srs. Inspectores das 
Thesourarias de Fazenda, para os dt•vidos ell't~ito:', a 
inclu'a cópia do Decreto n." (jJ,:J() de 28 do corrent•• mt•z, 
prorogando por mais seis mezes as ti isposic;t1cs do De~rl'lo 
suspl'ndendo a cobrança dos direitos de consumo do 
gatlovaccum e lanigero importado 110 lntpcrio. 

lJarüo de Cotegipe. 

N. 737 .-:llARINIIA.-AVISO DE 29 DE DEZE~lllRO DE 187ô. 

Ernquanto faltar o competente deposito 110 arsenal a carne verde 
ser i cxamin:tda no açougue do forncced?r. 

N. 3~22.- 4.• Sercão.-Mini·terio dos Ne!!ocios da 
:.'llarinha.-H.io de hrÍo•iro cm2;J deDCZL'lll!JroJe 18íü. 

H.r~olvi relevar B,'nlo J•)'L' \'•)::neira •h ma\ I~ em qn<' 
inr·oiTen, "e!l'un•lo do·clar<Hl-lllt' ~ ColltHl<Jri;l, Jl''r nãn 
<;e!' po;:sivcl YC!'ifi.car-~e, a Yista da lJi,;paritJatlt• da~ Íll
formaçi'ies, se foi ou não, com justiça, rejeitada a rarne 
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verde fornecida a 21 do mcz proximo findo, para con
sumo dos navios da Armada c corpos de l\larinha. 

A causa deste int~onveniente procede, sem duvitb, de 
não terem sitio cumpridas as ordens repetidamente ex
pedidas 110 sentido de regularisar-se o exame daquclle 
genero. 

Emquanto, porém, não fôr estabelecido o deposito no 
Arsenal,como determina oAvison. 0 2893dcü ileDe
zcmhro de 18j5, e cuja execução ora reitero, V. S. 
deverú ir ou mandar algum l\letliro do Corpo dt~ Saudc 
em quem mais confie, á casa do fornecedor, pan veri
ficar a qualidade c estado ela carne, quando pelo 1\ledit:o 
do dia fôr considerada ruim e por isso rejeita da. 

Deus Guarde a V. S.- J,uiz Antonio l'ereim Franco. 
-Sr. Cirgião-rnúr da Armada. 

N. ns.-JIARINHA.-AAiso nlê 29 nE nlêmMnnG DE fSjG. 

Não podem ser aceitas propostas sujeitando-se ao preço mais 
vantajoso CJUe f<)r apresentado em concurrencia. 

N. 332:5.- 4." Secção.-l\linistcrio dos Negocias da 
l\larinha .- llio de Janeiro em 29 de Dezembro de f8j{i, 

A proposta dos negociantes Corrt~a B 1ntleira & C.", 
para serem preferidos no fornecimento ile cal de marist~o 
durante o i. • semestre de 18n, suje i t:mrh-sc ao preço 
tia proposta mais vantajosa apresentada, não pútlc ser 
:n:eita; nem o devem ser outra~ conr(•lJidas em termos 
tlCs, conforme já foi resolvido em Aviso n." 12G1 de U 
de Junho de f8j;J, pois isso seria illaqucar a bôa fí~ dos 
concurrentes. Concluído o prazo do contrdcto que se 
celebrar, os supplicantes têm o direito de apresentar-se 
a nova concurrcncia. se a houver; fixando, porém, o 
preço por que puderem vender o artigo. 

Fica assim rcspondiLio o officio n. o fS;J que V. S. me 
dirigiu a 18 do corrente. 

Deus Guarde a V. S.- Luiz Antonio Pereira França; 
-Sr. Intendente da l\Iarinlla. \ · 1 f' 



N. 7:1!J.-}IAIUNIL\.-A\'ISO DE 29 llE JlEZP.}InRO DF.l87G. 

Em hem do direito de proprirtbtll) e 1la haratcza do genero os 
· curracs de .peixe, levantados com a competente licença, não 
serão excluidns ilos loraes apropriados smn que preceda rccla
maç:1o provando que causam prrjuizo ao trafego do porto. 

N. 2715.-3." Secção.-l\linisterio dos Negocios da 
1\larinhJ.- Hio de Janeiro em 21) de Dezembro de i87li. 

Em respo:;ta ao ofiicio que Y .S. dirigiu-me sob n." !!O 
de 22 de Jullw ultimo, propondo providencias a fim de 
não serem conccd1das licenças pelas Camaras l\lunici
paes para a construcção e rcconstrucção ele cercarlao de 
peixe na área comprellentlida entre a Larra, littoral das 
cidades do Hio de Janeiro c Nicthcroy, tlcclaro a V. S., 
para os devidoll eJieitos, de conformi1ladc com o parecer 
do Conselho Navalernittido em Consulta n. 0 3138 de H5 
de Setembro proximo passado, que ernquanto não houvrr 
reclamações, convenientemente 1lirigiilas ao Governo, 
provando que os eurraes de peixe c:1usam damno 10 

trafego da bahia do P.io de Janeiro, não podem ser auto
rizadas as providencias propostas por V. S., porque 
com certeza produziriam prejuízo aos proprietarios dos 
curraes de peixe, e carestia desse genero nos mercados 
tias duas cidades supranww:ionadas; cntrcbnto que 
pelo Decreto n." 275G de 27 de Fevereiro de 18(il tem 
V. S., e em geral todos os Capitães de Portos, autori
dade e rrcursos nccessarios para reparar ou evitar os 
damuos, por V. S. denunri:1llo' no ~eu r··feri!lo oll1cio, 
accrescetHlo r1ue nenhuma cercada st~rá levantadit on 
determinada sen:io lle conforrnidad,• i'Oill a.s u,•,·lara·;:>c< 
que previamente é Y. S. oiJrigado a fazer. 

Ueus Guarde a V. S.-Luiz Jntonio Pereira Franco. 
-Sr. Capitão do Porto ela Côrte e Prorincia do Hiu 
de Janeiro. 



!lO COVEIINO. 

N. 7W.- FAZENDA.- E:u 30 DE DEZEMDHO DE 1876. 

Sobre o meio soldo que compete ás fi I lias solteiras o aos ílllws 
menores de O!liciaes do Exercito fallecidos c que fallecerern 
sem terem completado 2::; annos de serviço. 

l\linisteric dos Negocias ela Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 30 de Dezembro de !87ü. 

O Barão de Cotcgipr, Prt:sidente interino do Trilmnal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspcctorcs das 
Thcsourarias rle Fazenrla, para seu coHlwcimcn to e de
vidos e !Te i tos que ás n I lias solteiras dos Officiacs do 
Exercito fallecidos e íJlW fallecerem, reformados ou não, 
sem terem wmpletado 2!') annos de serviço, compete, 
na fórma do art. 8." da Lei n. o 1220 de 20 de Julho de 
18üí, o meio soldo correspondente ás 21:>."' partes com 
que seus finados pais foram, ou porleriam ser reformados, 
segundo o disposto no art. \l.", §L", da Lei n. o üí8 de 
18 de Agosto de 18t>2; c que aos varões menore~ de 18 
annos cal.Jcm :.~s quotas correspondentes á metade do 
soldo com que seus pais t:.~mbem foram ou poderiam ser 
reformados sem tert)m completado os ditos 25 annos de 
st>rviço, nos termos elo AI vará dr: 16 de Dezembro de 
17\lO e Lei tle li tle Novem hro de i827. 

nar(io de r:otegipe. 

•1'·/'f' I I ' 

I; 



CATALOGO 

JJAS 

OBRAS ~UE SE ACHAM A' VENDA NA TYPOGRAP!IIA NACIONAL 

Additanteuto ús decisões dr: 18!i'i, •....... 
lUteral~ões á tarifa elas alfanrlc·~·as de 18fi!l. 
1\ttontânu~ntos ext!·ahidos do rdalorio de 

1\lr. J. Quinry Ad;l!IJs, s d1n) p;~sos e me~ 
did;1s dos E~tados-Unidos. por F. C. da 
S. T .-1S:l:l. ......................... . 

llJtltlieaçiio da algcllra ú 12·eonwtri;1; ou gco~ 
mclria analytica 1 scgJtrHio o systcma de 
L:1croix, por Jo.;;é Salumino da Costa l'c· 
reira.-18~2 ...•..........•.......... 

1\.r•ti~os de guerra do Cnnde de Lippe ..... . 
1\cto do p~1rlamcnto inglcz, sobre ;1s caus;Js 

mal.rimoniar'S.- lKil ................. . 
Cirenlat•H." ;;r~ dc H dr• Br·wmiJro dc un;; 

c De, reto n." mr;:; dr) H·lni ............ . 
Codigo rommr•rr:ial do Impt)I'ÍO tlo ~lraz\1. 

(Lei n.o :;:)!i rlc 2:; dr• Junho dl' tH:im ...• 
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6500 
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i::ollecciio das leis c decisões dos a n n rs de 
1H3o· - 1 vol .. . . .. . . . . . . 2:)2()0 
1831 - 2 )) . . . ~ .. . . • (I ~ • .. . . .. :J,,200 
1832 - 2 » . . . . .. 4WOO 
1833 - 2 • . . ... . . . .. . .. . . .1~600 
1834 - 1 )) . . . . .. . . . ' :3,5200 
18:15 - 2 " . . .. . . . .. . . !tc5000 
:t 8:H3 - I .. ;~q;oo 

JH:l7 - 1 :lt)OOO 
ts:Js - 1 ) :> ,)::oo 
IS:Hl - 1 )) .. . . J .)100 
18í0 - 1 . . .. ... 2,\000 
18íi - 1 )I '. . . . . 1,5HOO 
1812 - i :3,)i')()() 
tw~:~ - 1 . . . . . . .... 2,S:i00 
18'r/( -- 1 . . ..... 2 ·~i'lOO 
l8H) - 1 . . . . ... . . . .. 2h:lOO 
l81ü - t . . . . . .. . . . . . ... 2,5!i00 
1817 -- 1 v . . ... . . . ~ . . ... . . 2~()00 
1848 - l » ... . . . . ... .. . . . . . 16800 
:l8'~!) - 1 » . . . . . . . . . :3.<: 100 
1850 - 2 ~ .. . . :;ssoo 
1851 - 2 li .. tiUOO 
18:i2 - 2 )I .. . . 5,~':200 

Hl:i3 - 2 )) . . .. . . . . . . ' .. 46600 
18;)'( -- 2 v .. . . fi,t:100 
1855 - 2 " . . . ''. . .. ... OofiOO 
f 8t)(:i - 2 ·" .. !')6300 
tsri7 - 2 }) .... '. . . ;J!)IiOO 
181i8 - 2 " . . . .... . .. . . (),')liOO 
185!) - 2 » . . . . . . .. . . . .. 5#t'i00 
1800 - 3 )) . . . . . ...... 106000 
18ül - 2 )I .. . . . . . .. . . ;)6fi00 
18(i2 - 2 " .. . ... . . ;;,~tiOO 

1863 -· 2 )) . . .. ;'i61i00 
18fi'l - 2 I) . . . .. ti~tiOO 
18()5 - 2 )I' . . .. . . . . . . . .. 71Sti00 
1866 - 2 )) . . .. . . 7,5600 
1867 - 2 • .. . . . . 66000 
1868 - 2 )I . . . . . . .. 66000 
:l8G9 - 2 I) . . . . . .. li6000 
1870 - 2 , . . .. . . 7Efi00 
J871 - 2 )) . . . . . ... .. 76000 
1872 - 3 )I .... . . 9$000 
187::1 - !f i' .. . . . . . . . . 9#500 
187'~ - :3 )I .. . . . . !1,)000 
H37:i - :l )) . . .. ... . .. . .. . . . . 91)~)00 
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Collecciio de leis, provisões, decisões, cir
culares, portarias, ordens. ofiieios c avisos 
sobre terrenos de marinhas, pdo c a pilão 
de engenheiros Pedro Moreira da Costa 
Li1na. -1.8()0 ........................ . 

- add i ta lia até {) de Dezembro de 1.865.-
il'io'i .........•...........••..........• 

Compendio de metrologia p:~.ra uso das 
escolas primarias pelo Dr. J. de Lossio. 
-1H(i;;, .........................•.... 

- da historiu antiga, por Cayx e Poisson.-
18í0 ................................. . 

- da histori:t Homana, por De Hozoir c 
Dumont.-18'tü ...................... . 

Conf••onta~ão das Constituições politieas 
pelo Dr. Joaquim Pires l\lachado Portella. 

Consicleraçõt~~ rclativ:Js ao hrncplacito. 
-1872 ............................... . 

Consultas do •:on.;ellto de estado sobre ne
gocias ecde~bstieos. Tomo L 0 -l8U9 .. 

-Tomo 2." -1870 ..•...............•..• 
:3. o- 1870 .....•...........•.... 

- da secção de fazenda do conselho de estado. 
V oi. i. o - 181i7 . . . . . . . . . . . ........ . 

2. 0
- uno ..................... . 

3. o - 1870 . . . . . . . . " ........... . 
4. o - 1871 ... " . . . . . ........... " 

)) • ;; • o - 187 J . " . . . . . • . . . • . • . . . . •. 
(j, o - 1871 ................... . 

)) 7. o - 187c} ...........•........• 
Constituição mor:d c dcVI'l'C~ do cidadão, 

·por José da Silva Lishoa.-182'1. ...... . 
- política do llllpcrio do Brazil. 1C11·ta de lei 

d1; 25 de l\Lm;o de 182J. )-137.; ....... . 
Contestução ela !Ji-;toria ~~ Ci'Jtsnra de J\lr. 

Pradt, pelo Rtrão de C:tyrú.- J:-):t;i .....• 
Cort•CSJ)Oildencht l'ltlr•: o ministPrio da 

fazenda e a lcg:tção l~lll Lnndrc:;, conl'l'l'

nente ao emprl'Slimo contr:dtidu c:m Hlfi:i. 
- i86G ............................. . 

Decreto n. o 2812 tle i8Gl (Regulamento dos 
cemiterios) ....................... ;, .. 

- n." ~WG9 de 18113, soltrr o registro do~{a
samentos, nascimentos c ohitos, ct~~-
i8G:J ........•...................... l .. ' 

- n.o 'H:29 de l8ü8. (Matricula geral dós 
rscravos.) ........................... ·:. 
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Decreto 11. 0 üi30 de 1Hili. (HPg-ulamento 
do Imperia I Colle.Ldo Un Pedro li.) ..... 

- 11." (i~38dcl87ti. (Hcgulallteutoda estrada 
de ferro D. Pedro Il) .................. . 

- 11. o 62H de 1876. (Hegulamento das alfal1-
degas. ) ............................... . 

- n." 6:17!) de t.tno. (Crt·a no municipio da 
côrte duas escolas norrnaes.) ......... . 

- n. o 0386 de :1.876. (lleforma o rcgulameuto 
do corpo dos machinisLas da ann:1da.) .... 

- I1. 0 6MOde 1876. (Crt·:10 rolL·g-io naYal.) 
- n. o til3ti de 1872, appt·ov:l o rc.~.mlamento 

geral para o elemento Si~rYil.- Ltin ..... 
- n. o 200() cl0 1857, regulamento p:1ra os 

collegios puLlicos de instrucçiTo ~ccumlaria 
da côrte ...................... " .. , ..... . 

- n. o Mti:J de 1.873, impo,;tos :nTeradados nas 
alfandegas ............................ . 
n." mi~l de 1871, l.ransmi<:;ãu 1!<- propl'ÍI'tl11fc 
n. o 0:)8() de l87tl, imposto pe.N>al. ..... . 
n. o 5:.i\H de i8n, caixas erottotnicas .... . 
n. o titillí de 187·1. registro 1k casa llll'lllos, 
naseimentos e obitos .................. . 

- n. 0 tHmO de 1874, industriase pro!issões .. 
Disser·tação ~olJre as planta~ do llrazil rJue 

potlcm dar hnltos, por l\lanof'l Arruda da 
Camara, doutor nm lllCdicina .- Hllllo ... 

Elementos de mecanie:1, redigidos para uso 
da escola militar por .Josó Sltumino da 
Costa Pereira.- iSí~ .................. . 

Ensaio sobre o pror;l's:.;o r.iYil por meio de 
jurados e juizes de direito.- 1H:I:i ...•..• 

Epbcuter•ides do imperi:JJ o!JSI'rvatorio as
tronomico para o a uno de HHi2. -ISlil .. 

- para 18G9.- 186'3 .................... . 
- para 1870.- 18üD .................... . 

Escola do lanceiro ou instruc1;ão para os 
corpos de lanceiros sol11·e o CXI'l'r:icio, ma-
nejos c manobras d~e lan1;a.-I8::iU ...... . 

Estatutos da escola polytccllnica. -187'L 
Estudos do bem co!llmum e t'cow>mia poli-

tiea .- 18:0 .......................... . 
Exercicio de !Jayoneta .- 18;J:L •......•.• 
ExpGsh~iio solire a largura d:1s cstr:11las de 

ferro "por Fairlie.- 1870 ............. . 
Formu!,u•i., pharm:Jeculieo para uso dos 

hospi tacs e enferma r ias mi li Lares do Braz i I. 
-1867 ..•............................. 
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Geolo~ia elementar applicada á agricultura 
c industri~•. por Ncreo Boub(·e.- 18111. .. . 

lllorario üa t•scola polytedtnic~l.-1877 ... . 
Jlydro;;raphie du Haut-San-Francisco c 

do Rio das Velhas, por Emm. Liais.-
ii'lti:; .•......•......................•. 

Jndice alvhabetico explicativo das <I isposi
ções dos annos de 18lii a 1870.- 187':: •... 

JnOuencia.da divida pulilit::t ~oltre a prospe
ridade das nações, por A. J. da S.- m:r;. 

Jnstrucçãopublica na Prw~sia, por Jo:~quim 
Teixeira de l\lacetlo.- 1871. ...... , .•... 

- para a manobra da bomba e da escada de 
gancho, por Juvcncio .Manoel C dJLtl de 
1\It~nezes.- 18ü3 .•...................... 

- solJre o tiro ......................... .. 

.Jocelyn, Poema de Lanurtinc, traduzido 
pelo conselheiro João Cal'lloso de J\It'Ill'Zcs e 
Souza.-187~1 ........•................. 

La lletr·aite de Vtguna, por Alfreilo de Es-
cragnollc Tatuny .-1871 ............. . 

Lei c rPgulamcnto da reforma judiciaria.-
1871 ................................ . 

- e regulamento da reforma elo estado ser-
vil.- 1871 ........................... . 

- n." 25:56 de 1874, recrutamento ........ . 

Lições elementares de optiea p~tra uso da r:s
cula militar do Hio de Janeiro, redigidas 
por José S:~turnino da Costa 1\~rcira.-
U:l11 ................................. . 
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- elementares de pltysiea segundo o pro
gramma de estmlo do coll1•gw de Pctlro li, 
de 185ü, para uso dos alumnos do rnc~mo 
collegio.-1856................ .. . . . . . . 1~000 

H~tchiinus (as) de vapor explicadas famili:n·- . 
1 

mente, por C. ll. Ottoni.- 18'1(). ....... i 2t)000 ',r·;.., 
llla.nifesto ou exposição fundada e justifica., /.\ 

tiva do procedimento tla côrle elo Brazil i · · 
rcspl:ilo do governo das pr(Jviuc:a~ uuidas 
do Rio da Prata, c dos motivos t[LW a obri-
garam a declarar a gutTra ao rderido ·;. ,, 
governo.- V:l~;j .... , •.....•.. , . . . . . . . . . ': 2~000 
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.llanual do empregado de fazenda: 
- Tomo i. o - 18fi6 .................... . 

2. 0 -I8!i7 .................... . 
3. o - i8ti8 ................... . 
4. o - i8ti\) ................... . 

» 5. o -- 1870 .................... . 
6. o - lt\71 .................... . 
7. 0 -1872 .................... . 
8. o - 1~73 ................... . 
9. o- 1871 .................... . 
10.- Hmj .................... . 

, li. - i87G .................... . 
.llappa do s1J[ do lntpt•rio do Br:1zil e paizes 

limitrophrs. pelos CII!!I~IIht·iros civis H. L. 
dos Santos Wcmcrk c C. Krauss.- iHü5. 

- colorido.-18üt) ................ · ...... . 
Demoria ecouomil'a sobre a plant~ção, cul

tura e preparaçfio do chú. E,:cripta por Fr. 
Leandro do Sacramnnto.-182;) ......... . 

- economica solJI't) a raça de gado lanigero 
da capital 1lo Cear:'!, pl'lo tr•ne11lc coronel 
João da Silva Fe1jó.-l8ll ........... . 

- estatística da pnwimia de Gl,yn.-18~2. 
- sobre a candla do 1\io de Janeiro. -180\}. 
-sobre o gaz illuminante exlrahitlo do 

carvão de pedr:1, ou de materias gorduro
sas, wor .1\Iigmlde Frias e \'asconccllos.-
i8í7 ................................. . 

- sobre as principaes causas por que dt•ve o 
Brazil reassumir os seus direi los, por B. J. 
G.- i822 ............................ . 

111etallnr;;ia. Compcnd i o par a uso da 2. • 
cadeira do r.. o anno d:1 escola militar.-
1818 ................................. . 

No•na 'l'at•ifa da estrarla de ferro D. Pe-
dro li.- 187il ........................ . 

Oflicios e inslrucçõt~s da llircctoria geral do 
contencioso: 

-Tomo 2.• 18mi a lSfi0.-1868 ..........• 
3." 18(il a 18fi:i.- 1809 .......... . 

» 5. 0 18G7.-i8lifL ................ . 
I•equeno rathccismo historico, por Joaquim 

José da Silveira.-18:Jü ................ . 
Pro~ranuna do ensino no imperial collrgio 

de Pedro II.- 1877 ................... . 
- da escola polyteclmica (cadâ um) ........ . 
- par a ex a mrs prepara to rios em 1877 ..... . 
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Prot•osta c relatorio do ministcrio da fa
zenda, nprt'sentado :'t asscmbléagcrnllcgis
la ti v a na 1,." sessão da dccinla legislatura.-
!860 ................................. . 

Deceoseatnento das seguintes províncias: 
Alagôas .............................. . 
Amazonas ............................ . 
Bahia ................................ . 
Ceará....... . . . . . . . . . .............. . 
Espírito Santo ........................ . 
Goyaz ............................•... 
:Maranhão ............................ . 
Mato Grosso .......................... . 
Minas Geraes ...................... .. 
Município neutro ......•............ .' .. 
Pará ............................... . 
P:1rahyba •............................. 
Paraná ............................... . 
Pernambuco .......................... . 
Piauhy ............................... . 
Rio Grande do Norte ........•........... 
Rio de Janeiro ........................ . 
Santa Catharina ...................... . 
S. Paulo ............................ .. 
S. Pr:dro do Sul ....•.................• 
Sergipe .............................. . 

llefortna da legislação dei tor::tl de 1875 .. . 
- eleitoral da Dinamarca e Portugal. -1871 

lle;:;ituento rlc custas jurliriarias.- t87t, •. 
- provisional para o seniço e disciplina dos 

navios da armada real.-1835 ......... . 
Re~ulunaento do rrelli to real. (Dr,creto 

n.• 3~7i ele 3 de Junho de 18(};}.)-1865. 
- para a disciplina c exercício dos regi

mentos de c a vallaria do exercito, pelo ma
rcr:hal general Marquez do Campo Maior, 
lord Beresford. -1852 ................. . 

- das hypothecas. (Lei n.• t2:n de 24 de 
Setembro de i86í e Decreto n. • 3453 de 26 
de Abril de f8()5.)- 1805 ............ . 

- elo imposto' do srllo c de sua arrecadação; 
de t8ü0. (Decreto n. • 27:t:3 de 2() de De;. 
zembro de 18()0. )-18fi0 .......... , .... . 

-de 1869 (Decreto n.• 4354 de 17 dó Abril 
de i8ü9). E Jecrctos n. os 4339, 434,6,11::35;) 
e 4,35() de 20 e 23 de Março, c 17 e ,f~ tle 
Abril de t869 e res!Jectivo:; regulam~ntos. 
-Hl()!J. . . . . . . • .............•.... ;\ •.. 
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Re"'uhunento do imrosto do scllo c de sua 
arrecadação, dn 1870. (Dccn~l.o n. '' ~.:;oJ 
ae !) dn Abril !Ir~ WiO. )-1H70 ........ . 

- da junta de hyp;ieqe pul1lica. (Decreto 
n. o l-!28 de 29 de Setembro de 18:H c ou
tros, c diversas decisões a rcspci to. )-18G3 
das alfandegas c mesas de rentlas. (De
creto n. 0 2{)17 de HJ de SclembroLie 1RGO.) 
- i8(iO •.................. · · ·. • · · · · · · • 
annotado, por Eleutcrio ;\ngusto de Atta-
hydc.- UlfiG ..................•.•.••.. 

-para os arsnnaesdeg·ucrra.-Wi2 ...... . 
- para a ordem do juizo nn processo c:om-

mcrcial. (Decrntos n."'' 7:37 e 7:38 de 2ij de 
Novembro de 18~i0. )-Is:;o ............ . 

Relator•io ria com1n issão cnrarn·g·ada pelo 
governo imperial, por avisos do 1. o tle 
Outubro e 2K de Dewmbro de lHfi~, rln pro
ccrler a um inqueri lo sobro as causas prin
cipaes e acciLlentr:s da c:rise do mez de 
Setembro do mesmo auno.-18ti:i ....... . 

- sobre o melhoramento de p::su.; e 11wdidas. 
- 183q, ......•........................ 

- da commissiTo tlc inqueri to na alfanilcga da 
côrtc.- i8ti2 .......•.....•........•... 
que devia ser presente ú asscm!Jiéa geral le
gislativa na 3." sessão tla H.' legislatura 
pelo ministro e secretario de estado dos 
negocias da agricultura, commcTcio e 
obras pulll ic:1 s Pedro de Alcan tara Dclle-
g~u·dc.-185~ ........................ . 
da commissão de iiHJLH'ri to nomr~arla por 
aviso do rninistrrio da fazenda de iO de 
Outubro de 1H:i9. (Solire varios pontos 
em rclaçiTo ao Tllf'io circulante.)- 18GO. 

- da exposiçiTo intemar:ion:d de 1HG2. (Um 
volume ricamente encadernado, acompa
nhado de um atlas dos dt'SI·nlios a f[UC se 
refere.)- 18!J:l ...................... . 

- geral Lia cxpcsiçiTo nacional de 18Gl.-
181i2 .................................. . 

- solire o mr)llwramentodo 111cio citTuLmte. 
-183~ ...........................•... 

·- da estrada de ferro D. Pedro 11 do t.o se
mestre tlo arono dt: lHIHi. .......•...•...• 

- s;)lire as aguas li!Íill'racs d1• BI!']WIIdy, da 
L·1 111 p:mha f) de Cald~h JU pro v inda do 
.Minas G,•nes.- IHi:i ................... . 
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Repertor•io ou indico alpltalJcLieo da re

forma hypothccaria. (Lei n." 1237 do 2~ 
de Setembro de 18G1, e dcerntos n."' :l~ti3 
de 2G de Abril c 3~71 de :1 de Junho de 
181m.) Por A. J\1. Per ri ip;ão l\Ialltciro.-
i8(i:j ......•....•...................... 
ou índice alphalJetico dos avisos do minis
trrio da guerra para a r'<ecução da nova 
lei do rccrutamento.-18/(i .........•... 

ne,·istn do instituto polylcchniro hrazilciro 
c das niJras publicas, tom. 8."1." tri
mestre de 1877 ..•............••.•..... 

IUqn«"za do Brazil em madeiras do ronstruc
ção c rarpintarb. Olfnrt~l'ido a S. l\1. Impt•
rial por Balthazar Ja Silva Lisl:ôa.-182:3. 

So(•biíiinuu~ an;m;hicos, por H. P. B.-1823. 
!iiiystenu• de inslrucção para a infantaria li

geira, por Bernardo Antonio Z;lp·alo, co-
ronel de infe~Btaria.- 1s:;o ........... . 

- melrico. Talwllas para a conversão das me
didas metrieas nas que lhes eorrcspondcm 
no systema w;ual de 1wsos e medidas do 
Brazil, e viee-vmsa.-18tiü ............. . 

'l'tll'ifu das alf'andegas do Impr•rio do Brazil. 
(Decreto n. o 2!\8~ de 3 de Novembro de 
umo. )-Isüo ......................... . 

- de 181in. (Deereto n. 0 ri:H:l de 22 de 1\Iarço 
de :1.8ü9.) E rcl:Jtorio da commi::são (~Jlt:ar
rcgada da organização da mesma.-1!-lfj(). 

-de J87'L (Decreto n. o rJ;i80 dt; :a ele l\Lm·o 
de JH71.) •............................ ". 

- da estrada de ferro D. l'r•dro H. (De
creto n. 0 3048 de 3 de Fevereiro de 18li3.) 
-1!-l(j:~ .•............................. 

'l'hco••ia das mar,hinas de vapor.-18't.l ..• 
Tratado elementar de physica, pelo aldJadc 

Hauy. Seg·unda edir;ão, revisU1 e conside1 , 1 
ravclmente augmentada. Traduzida em· 
vulgar. Tomo L o_ 1810 ............... . 

- sobre a salga da carne e da mauteiga na 
Irlanda.-182í ...................... ~. 

- de tri'jnnomelrin, por A. l\I. Legendre.-
1809 ..............•................... 

- de trigonometria esrhericn, por Franci~co 
l\ligud Pircs.-18üG .................. . 
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'l'ralté d'astronomic apjll iquéc d ue géouésie 
pratique, par Emm. Liais, astronome de 
J'observatoire impériaJ de Paris, en mis
sionscientiflque,aulcur de I'cspacecelestc, 
etc., etc., etc.-18G7 ......•.........•.. 

Usos do parlamento inglez .............. .. 
Vistas dos pontos mais importantes da es

trada de ferro D. Pedro 11.- Cada collec-
ção·de 30 vistas ..........•..•...•....•• 

Rio de Janoiro.-Typograrbia National.-f8J7. 
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