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PRIMEIRO VOLUME.
i\.])crtura da :1ssembléa geral, pn.g. III.
Accesso dos otliciaes d<. armada, pags. !ll c 9i.
Addítívos ao orr.amento de 1859 a 1860, pag. 95
Aguas Virtuosa's da Campanha {loteria), pag. lSO.
Aposentações:
Ao juiz de direito consell:eiro Angelo Muniz da Silva
Ferraz, pag. k7.
. . d
A Honorio Pereira de Azereclo Coutinho e ao JUIZ e
direito Luiz Alçes Leite de Oliveira Bello, pag. 33.
A Manoel Antonio Bastos Rncticlift', pags. 1 c 4.
Ao juiz de direito Joaquim Fernando da Fonseca,
pag JO!J: .
. . 1. .
Ao juiz de direito João Carlos Perem1 I )ltl.pma,
pag. 1i9.
. d
Augmento de ordenados e gratifica\·Ões ao secretariO 1
academia das Bellus-Artes, nos provedores de S11ude dos
portos do Hio de Janeiro, Dahia, Maranhãr, Pará, Sqn~os
e Rio-Grande; ú commis5ão ele engenl eiros; ao~ mllustro3 do supremo tribunal de justiça, elescmbarc;aclores e
juizes de direito, secretnrios das relações, etc., (proposições vindas da camara dos deputnd• s), pags. VI e 91. .
Auxilio á companhia de estrada de ferro de Mauú e Potropolis, pag. X VI.
Col~eúo eleitoral da cidade t1as Tres-Pontas, 11ag. XVI.
Communicaeões officiaes dos ministros, pag lV.
Condecorar.ITo de S. BHnto de Aviz, png. 1· 4
Contrato p'ara a publicação dos trabalhos do senado, pag.]5.
Convocação ela nova nssemblóa geral, pag. lj4,
Creditas especiaes e supplementares, pag. !l5.
Deputação de pezames a Sua Magestadc o Imperador,
p~.gs.ll>l elJt.
·
Diseussão da resposta á falla do throno. 11a~. P.
Di.,cussão sohre o ort~amento de 18'!) a 1860, pag 109
Discussão sobre osprivilegios dó Baneo do Brasil, pag. 25.
Disrcn ;as de matricula e actos a variosestudautes, pags. V,
lUO c 1 8.
Disl1Cn•a dns leis de amortização a diifercntes corpora0õcs
de mão morta, V e 160.
Eleir.ão da mesa e das commissõcs permanentes, pags VI,
VÍI e XII.
.
Emolumentos das secretarias de estado, pago. lG.
Emprcslimo ã companhia do Mucury, pags. XlJI, 2 e 9.
Emprestimo á compan ia Pcrnambucana, pag. 9.
Empresthno a Guilherme Schuch de Capanema, pag. VI.
Falla do throno, pag. lli.
.
Igreja elo co1legio da cidade elo Recife, pag. ]08.
lndicação para o contrato ela publicação dos trabalhos,
p~g. Xll
.
_
.
Imhcaçilo sobre o modo de regular a d1scussao das mterpella~ões, pag. XVII.
Indicação sobre a reformo do regimento commnm, png-. G5.
Isenção do imposto das loteriae ás casas de caridade,
pug. XIII.

.Juramento e posse do novo senador por Serg-ipe, rn!!'. XllJ.
Licença ao senador José ela Silva Mafra, png. Xlli ..
Loterias ao ho~::pital de Jacarehy, pag. L 8.
Loterias á opera nacional, pag. XII
Monsenhores e conegos da capella imperial, pn.g. 2.
Naturalisações a diversos estrangeiros, pags. 2, 51,134 e 148.
Navegação a. vapor elo rio Uruguay, pag. 9.
Orçamento do ministel'io do .ini.I!Ierio, pag. 180.
Pareceres de commissão:
Sobre a clekão rle Sergipe, pag. VII.
Sobre a licença do senador José dtt Silva Mafra, pag. 12.
Sobre o monte-pio dos oificiaes da armada, pags. XlV
e 102.
Sobre os privilegias do Banco do Brasil, p •g. 1.
Sobre alguns documentos a archiv:w, pag. G4.
Sobre a pretenção do cupitão E_..as Muniz Tello de
Sampaio, pag 74.
Sobre eleitores especiaes de senadores da pro\'inda de
Minns, pag. 6t
Sohre o projecto de lei de orçamento de 1859 a 1850,
pag, 93.
Sobre as clemo1ições e terrenos reclamados paro. a
construcção da nova casa da moeda, rmg 102
Sobre a pretenção elo official da secretaria do eenado
Candido José de Araujo Vianna, pag. 160.
Pensões ron'eelidas a diversos, pags. IV, XU, 3S, 51, 104,
160, 179 e ISO.
Preteúção do Dr. Ernesto Ferreira Frnnça, pag. 51.
Pt·etenção do capitão Antonio Dornellas Cmnnra, pngs. 37
e 134.
·
Pretenção do offichl da secretaria do senado Cancliuo .Tos~
de Ara.ujo Vinnna, r·a;.: 160.
Preten{o,ão de Antonio .Joaquim de :Niello. pa.g. lô'i.
~
Pretenc:ão do bacharel José ela Motta de A.zeredo Correu,
pag. HB.
Pretenção elos contínuos du seiMelo dispensad · s elo servira,
pag. 12l3
·
Projectos de lei:
Sobre augmcnto de ordennf1o aos secretaries das ft\culdade de mcrlicinn, pn g. XVI.
Sobre alguns pontos de reforma judiciaria e rc::;ulnrisando u apo>entacão elos ma~istrados, pag. 10a.
Sobre direitos de nacionalidade dos estrangeiros nas·
ciclos no Brasil e dos brasileiros nascidos em paiz estrangeiro, pag. 104.
Sobre os contratos de crerlito territorial, pag. 105.
Projecto de resposta. á falia do throno, pag. XIV.
Heforma elas secretarias de estad", pug. 189.
~ecretarios das f;culdndes de medicino, pag. 10'1.
Vencimr>ntos dos secretarias das thcuLacles de direito,
pag. XIV.
SEGUNDO VOLUME.
Aposentnçuo elos juizes rle direito .r naquim Fernando da
i<'onsccn., t\ndré Cur:>ino Pinto Chicharro ela Gama e
1\Iauoel Antonio J3astos Racticlife, p:lg, 3. ,
.
v

Aposelitnção flo dese.mbargador Francisco Gonçalves !.!LU'"' Tàbella elas maiorias dos officines combatentes da armada:
pags. 23, 1~3, 136, 153 c 155.
·
tius, pag. 15.
.
·
Companhia de imperines marinheiros em Matto'-Grosso, Vencimentos elos officiaes do corpo .de saude ·da armada,
. pa~. 137.
a· . '
Pll/1', 2:~.
. ·
.
Vencimentos dos secreta-rio_, das faculdades de me 1cma,
Coud'ecoração de S. Bento de Anz, pag. 3.
pugs. 4, 100 e 115.
. .
.
.
.
Deputáção pnra comprimentar· a Sua }.Iagestade o Impe- Votação
do orçamento do Ipl~Istepo d? u~perw, pa;; 33.
radot· no dia ·~9 de julho, pag. 155. ·
·
do orçamento do mnn:;t!'lr~o da. JUStiça, pag. 8Q.
Dcspeza com o melhoramento do porto de Pernambuco, Votação
Votoçiip do orçamento do mmzster:o de estrange1ros,
. pag · l 3l.
. . ·
• ~ ..
pu:;. ·J53.
D1scussão sobre o orçamento da JU~t1ca, p;::gs. 39, 4J·, oJ3 e JO.
Discusf;ÜO sobre o orçamento de estrangeu· s, pags, t2, 20,
TERCEIRO VOLUME.
101, lt5, 126,139 e 148.
.
Discussã(i sobre o orçamento da mar}nh3;,, pn~·· lvG e 11?6. Apolices da província do Rio de Ja•1eíro, pa~. 12-L
. Dispensas aos estudantes José de Goes Sequelra, Joaquun Aposentação do juiz de direito JoaQuim Jol)é aa Cruz SeccÇ',
Pedro da Silvn e outros, pags. 3, 101 e 165
.
pags. 187 e 219.
Dispensa t10 estudante Leoncio de Sú Cavalcantl de Albu- Artigos additivos ao orçamento, pa.!l'. 11'7.
que. que, pag. 166.
Associação central -de colonisar.ão e · suas operações,
Eleitore::; especiaes r de senadores da. próvincia de 1\lina.i!, IJag 119.
·
pag. lG.
· ·
Co'mmissão mixta para a 'reforma do regimento commum-,
EmenJas ao orcamenfo da marinha, pag.l63.
pa.gs. 15'7 e 180.
r
Emissão efundo disponivel dos bancos existentes, pag. 50. Communicacões offtciaes dos novos ministros, paga. 91 e 9'7.
Garantia de juros addicionae3 concedida pelas assembléas Contrato com a companhia brasileira. de paquetes a vapor,
provinciaes, pag. 3.
pag. 235.
. " .. ~~
Indietl"ÜO elo Sr. barão de Quara.him sobre a reforma do Contrato pam a confecção do codigo cml, p~.g. 242.
Contrato sobre a navl!gar,iío .a vvpor no r1o Uruguay,
rl~gim~ntdo, PS~g. 0,0. 1 d J . t'1111011
l hn so,·r·e a hora pags. 15, 11, 28 e l2!l.
1
· nucacao o r. V!Sconr e e eqm
"
u · '
·
Con1 rato sobre ..a navegação a vapor no rio Jo?.quitida abertura das sessões, pag. 1t2.
•
nhonha, pags. 140, :<32, 248 e 253.
Infol'mações e reQuerimento soure a reforma das secretartas, Corpo de voluntarios em Matto:-Grosso, pag. 2J2.
pa!<S.deJJ3
e 165.. e padr.>s la2aristas. pag. 103.
•
- de novos cu11eg10s
·· e1et'toraes, pag. ""4
1rmãr;
caridade
.
Cteaçao
IOiJ •
Isenções á eatrada de ferro proviucial entre o Remfe e Depu.taçií0 pnra felicitar. a Sua Magestade o Imperador u ·
Ohnd.a, pags. 6u e 155.
dia 7 de setembro, pag. 232.
Jul3ila"ão·dos lentes José de ·Paiva e Silva e José Joaquim. DeJ.utação para saber o dia e hora do encerramento dtt
"
assembléa p;eral, pag. 2·19.
.
Ju~ft~~~~ Jggp!lre Joaquim Francisco. de. Faria, pag.!OO Discussão
sobre·a nova orgauisação ministerial de 10 de
agosto, pag ..91
.
Licenr,ns ao desembargador José Ferreira Souto e ao iuiz Discussão sobre o or~amento da marinha, pags. 6, 17 e 32.
de direito Pedro.Antonio da Costa l\Ioreira, pag. 4.
Discussão sobre o orçamento da guerra, pags. 41, 58, 64,
Loterias em fa:vor:do hospito.l de caridade da ciJade deJaca77 9:) e ·9'1.
·
.
· ·
·
rehy, pag. fl3. ·
·
. . . Disc'ussiio sobre o orçamento da fazenda e artigos addítivos
Loteri::ls em ftwor das ·matrizes de Nossa Senhora <la Glona
da commis"üo, pa gs. 101. lli e 124.
·
e de S:mta.Thercsn,.no município de Val~nca, província: Diseussão sobre n. fixação da forca naval, pag. 112.
- ii o Rio de Janeiro, pag. 60.
. Discussão geral do orcamentl) (S• discussão) pags. 141 e 158
Loterias em favor de duas matrizes na pro,~incia do Esp1- Discussão sobre as e'meuJa~ ofterer:ida::~ na 3• discussã9
rito;-S<mto, pag; 101:'. · ·
.
, pag. !68.
·
Lot~-'l'JaS em fHvor· de diversas :paroch1as na prOY!llCla de. D1scussao sobre a fixação de forcas. de terra, pag. 193
Mil~as, pag.,15i.
. .
. .
· Discussão sobre o orçamento r>ara o e:xercicio de 1830 a
Lotenus e-L ftwor das matl'IZeS de .Ohvewa e Passatenrpo: !861, pags. ~33 e 242.
·
(iuem), pag. -IG5.
Dispeusas das leis ela amortização em fn:ror de varias
Monte-pio dos officiaes da armada, pags. 4, Jõ, 51 e 60.
-irman:lades e outras corpora(~ões de mão morta, pags. 63,
·
.
.
.
.
~
89, 90, 96, 226 e 230.
NJtlmtlisaÇão de José Maria de Souza Que1roz e outros,: Dispensas de matricula e actos aos estudantes Ernesto
pag ~:3. _
. .
.· •
. .
·
! · Jul.io .Bandeira de Mello e outros, pags. 8, G3, · 111,,
Naturallsaçao de Antomo Maxtm1ano de F1gumredo, pags.
232 e 258.
·
· ·
"iO e 1·18.
•
.
· Dispensas aos estudantes José,de Ooes Sequeira, Joaquim
Natura}isação de Joaquim Fredel'lCO da Costil Rub1m e Pedro da Silva e outros, pags. ,18G e 242.
outros, pag. 135.
Di~pensas de exames prepar~.torws ao estudante Thomaz
Naturalisnrão de João Carlos de Oliveira Soares e outros,
Lourenco da Silva Pinto, pag. 232.
pag. 155.
. Divisas entre as províncias de Alagoas e Pernambuco,
Orcamento do ministcrio ela ,iust;çn, pag 38.
pag. 201.
Or0amen to do m~njster.io cl1'S negocias estran:;eiros, pag. 81. EnieJJdas ao 0rçamento da guerrn, pag. 98.
(Jrc:,,mento do mm1ster:o da mm:wha, pag. 1v6.
Emendas .ao areamento offerecidas em 3• discu~são,
t)arecerd.t com missão sobre o, projecto doS\'. Pimenta Bueno,: pag. 158.
com 'voto separado do !:!r. mnrQuez de Olindn, pag. 15.
Encanamento de agua potavel na cidade de Maceió,
Parecer so])re disprnsa elas leis de amortização a varias
PU!?· 1~0.
.
. ,
corporações 'de mão morta, pag 81.
Exphcnçoes do ex-vres1dente do conselho do gabmete de 1_2
Parecer sob1·e a hdir.a{:ão f!o Sr. Vasconcellos para a reforde clczeiLbro, pag. 93.
ma do rer;imeuto co•rl!?um, pag. 14'1.
•
Falla. elo throuo no encerramento da sessão legisl!itiva;
Parecer sobre a pretencuo do Dr. Ernesto Ferre1ra França,
pa"'. 2;)CI,
vu:. 155.
.
.
Favo~es ás estradas de ferro entre o Recife e Olinda c
PenSi;l;O a D,. Pola<'cna Franc.1s.ca dtl Jesus Mma, pug. 3.
outras, pag. 89.
Pens~o (L VJsconqessa de Se~lt1ba, pag. 4 .
~
Favores á companhia pernambucana de navegação a vapor,
Pens~o a D. Florwd~ Them!ra Jacqu~s O!lrlQUe, pag-. ,lu. .
pags. 110, 25:5 e :r>B.
.
Pensuo _!lO conego Jouo Bapttsta de F1guezredo, pags. ~9, 8~; Fnvores á companhia União e Industria, pags. 179, 192,
44 ~ ;)I.
•
•
207, 219, 229, 2ao e 253.
Pen.sao á ~aroneza de T1:amnnd!ll~y, D· .M~na Ef1m~mda Favores ú. ct.mpauhh de estrada de ferro do Porto à as
Pn~o h.amos. e p. Balbma Em.ll1~ d~ Pa1xao, png. lB;
C,a~xas_ a Cantagallo, pag. 202.
~Pens~o a D. l\Iana {\ugusta Ltm.a J estan.a, D. D.el~na Fehczt:woes a Sua Magestade o Imperador, pags. 4 e 2vt>.
Lmza r1a Costa ArLJOS e D. Mana Franc1sca de Ohvell'a
Gonç 1lYe•, p~~;gs. 60 e 100.
Illuminnção a gaz na cidade dn Bahin, pa!!'. 130.
Pensão a D..Jnha Adela de Carvalho, pag. ln5.
Intlicnção sobre a publicaçiio dos trabalhos do senado,
Permuta de um proprio nacional em Porto Alegre, pag. 100.
pags. 202, 2 !Q e 253
Pretcnrão de Diogo Walhce, png 79.
Interpellação do Sr. Silveil·a da Motta ao novo mini8terio,
PretcnçiTo do Dr. Ernesto l?en·eira Fran~a, pag. 'lO.
})ag. 9[,
PrPtençiio do sceretario da relação da côrte, pag. 4.
Irmãs de caridade e paLlrcs lazaristas, pugs. W, 203, 207,
Heforma do capitão Antnio Doruel!ns Cmnara, pn.g. 59.
215 a 219.
.
RepJ·cseJltaf'Tio elo arr.ebispo cb J3ahia sobre o casamento Isenção ele direitos de ccnsumo na ·' ~·
r1n ••
li vil, pa:;·. 34.
14 e 1'7.
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Jt!lJilação uos lentes .José de Paiva e Silva c José-Joivlüim.. ·Pei!sãO.a: D. :.Jtt1ia:A:délu..·de. Curv~Uio;'I;~g:r:·6a,-i:lbd. . · :
de Avila 1 pngs. 5l, 2CI e 2E'i.
.
. , , . Pensão ú. viscondessa ~o~Sep!liba,·p:t~s_. 77,. :87'p:2;H .....:
.Tuntas JU:.tiça,
pag 212.
·.
. . ;:.. Pelli)~O.aD'. Polu.:ena_.·FriiUClS.'!,3.',d~,~íÇ~).líl· Muia, pags. !li,
Licença ao conselheiro Thomaz Xavier e outros, pags. 215,
JS r e 254 . · ' · · · .··.·· · ·. · · ·· '·: ;' :. ' · · · ·
·· ·
233 e 25H.
· · ·· · · · Pensão,a
.Tonnna C.al'l)ta Rebe}ld:Lcitilo Banueira, và:·gs;
Loterias á matt•iz da villv, do Pilar, na província ela Para12~,· J8le'219. ·· · .. ' '"· -· ... -~~:' :···• · · ',. ·
.
·
.hy~s..pug 77 . . , .. _.
.·
;'. PreteiW~?Jlo ..Toãóf~reji·wdeA~~.I,:o:il~pags. 1S,.130e IW.
Lot,el'l~S ás da VI_tona, S. Matheus e Guarapary, na pro- .Preten{~~O(~~ or.·Err.esto.:Ferr~tr.:t~~;li!C:'iP~g ():), ...
vmc1a do Esp1r1to-Santo, pags. "17 e 1.19.
.
í , · Pretenrao:c!O l'jtenentG~ngusto.Maxlmo·:RoJ<l..O.de Almeida
Loterias para as obras da:rigrejas de Irajá, Guaratil.Ja e- · .. Top·e~~O-PI\g. 1~~ · ,.. ·.~- ··. ';;··':~ / .· ·:.
·
Pacruetá, pag. 90. .
· · · ·
Pretençao.do.càPl~ao F'rl)llctsco :Machuuot.t1o ~Rego Barros,
Loterias cí. ordem terceira do Carmo da. cidade. de:ouro- ; pág .. 215< :: ·,' . : . ·: : ,. ·.: ·L.: . : :\ .: · ~ ·
Preto, pag. !)j,
··
"·· • ·
Pretençiio.de Antonio Teixeira. AlYes, pag.; 228:
.
Loterias ft matriz do Livramento, d\3 BanaJlCiras; pagi Prd~taníina~clo:gab~n-~te'!lc··'IO:de·ago~~o 1·Pag. 91
··
95 c 13J.
.
. ..
.
. Pro.1ecto bruncano vunlo aa camàrtt·dos~de1mtu.dos, pag. P.
Loteri~s ao hosp~ta1 da rnise~·icordia da C,ida,de: d.!l, Ca- PrqjéQt() ~obre;o: creação de uma nova:secretaria de estado,
choetrnnaprovmcHtdaBahm,I>ag 95. . , .... ·.·~.
· ··pag.'~.l. ..... ::.: ..
.;,.c.·. .·.-'·· ..
·.r..· .. · .
Loteri~s ~casa dll; misericordia da .ci(lad~ da. Çmpp.n,'~!{à.; n:_u- Pro·:eêt_~· sç,hr~ :l;.,I!omeaçiio ue .algun3 empreg!ld.os. p úblicos
· proymcm de ~hna~-Gerá~s. pag" 97 ~ ~ . ' · ·' ,.,f ··
n~s ·prg;nt~~~s, pctg.-91 . ·
.. · . . .
.
Loter}as á cornp~uhUl. Ner~Hll)-, P!l.A'' 121. · . . · ' ~ <\:: Pro~ecto·~ol{re a. #"X:l1{~~o de {orca DW<), pag. 111. ·
Loterws ás rnatnzes ele Ollvetra e. Passatempo, na prov(n:.;. Pro~ecto soore. a .fi~nçuo ele forças· de ter_n~, pags. 17!! e 19~.
cia de Minas, pugs. l:i 1 e· to-~. ·
· , ··
· . ; -· ProJecto sobre·o or\:ameuto pat·u. o exerctcio de !SCO a ldJ,
Loterias á i:asa de caridade do Serro, pag. 130.
. · · • pag. I!W.
·
.· ·
·Loteri~s á .matriz ,de Montes Claros e outras, da_provincia Reforma do regimento c mmum, pags. 41,. 9Ó e 137.
de ~lln~s, pag. 139. . . . .
•
·
·netbrin:t uus secretariaH ele eHta ·o, p;tP'S. 4 e 26.
Lotertas ,u em preza lynca 1tali~"ea da corte, p1gs. 140, 18), Reprtsentn{:ão da .curnpnnhia · de.'·navegu~:ão e estrada ;dé
· 18'7,e 231..
: ··.
·· .
·.
. ferro de Petronolts, pug's. 4 e 28:
. .
·
Lqtena~ a d1ff~rentes mfLtl'IZes e esta'helcctmentos PlOi! no Represcntitr.ão da <minara murdcipa:l da cidade das Tres~
. : Irnpen~, pa?'~; 13~, 133, 1~9, l4.ll, HJ1;. l6ô,. lu7, lôj, 119,
Pontns, p~lg'. ]31. .
.
180, 1~6, <_O, ..01, 2p e·2l:J.
:· :·..... · .
·
Rincão do Saican, pag. 76
Naturahsaçao de Fret José .de Castamsetn,\pa:g, 3~ .
_ .
.
.
·····
Naturalisucão de João Carla:> de Oliveira Soares e outros Sessao I:,!TIPerml eh .encerramento da~ .asscmblé.a geral,
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Naturalisução de Antonio Maxi!Il.itfno de Figueiredo, j)ags Tabella do servi··o. dê·.· retonue na barr~'do Rio-Grande do
SO e 97
· · "· ·
·
,.,.
' .,
'"
NaturaW~ação de Jo~v1uim Frederico da Costa Rubiu e ou- T~b~ilk)~Gs ~naiori~s.dos offlciaes comJjatentes da armada,
.
pag. 121..
-v., . .
. .
·
tros, l?ags 96 e lo i.
Naufrag10 da cha;r1:ua C_ar!C;ca, pag. 8.
Taritb. especial J38'L'jl.'·'a pro·vincia do Rio-Grande "o Sul,
Orçamento do m!n!ster!o da ~ucrra, pag. 4'7. .. · .··
pags. 147 e 165. '··. · ·. · .: . ~. ·. ·,
Orçamento do IDJOisteno da razenda, pag. Jr6. ·, ·
_
. ·
· .. ·.
Pagamelito da divida á província do Rio-Grande do Sul, Votuç~o c1o or(!amento rla tr,.:nrmha, PUA'. 4'7.
IJUgs. 25 e li7.
. .
Votoç~o do ort;amen-~o da guerra·,]Ja~. 106.
Parerer de comrnissão e voto separado sobre à pretenção Votaçao do orçam(:)uto. ,_da .. fazenda,, nu parte relativa á
ele João Pereira de Andmde, p1g. 13.
desi~·za, pag. 106~ · , ' , ·" ·... . .
. ,
Parecer sobre ajnbila{:ãodos lentes da academia de marinha Vot~çao do or{mmento da faz-:!nda, na parte relatlva are-José de Paiva e Silva e José .Joaquim d'Avila, pag.':·91.
cett~, pag.JO?..
.. . . .
. _
.
Parecer sobre dispensas concedidas a vnrios estvdantés Votaçao dos·nrttrrQs arlclttlvos da commrssao ele fazenda,
pn.g. 111.
.
' . · ·: ·'· pag~.l07('ll,l, 117.e 1~0.
Parecer sobre a tabellá'dàs maiorias elos offir.iaes cg_mbaç-·· _,Vota(~~o cla~~er defixaçao ele forçl!- na\'~1, pag .. l4l._
tentes da armada, pag: 1'24.
.·: ,, . ··.··'·-::~r ,.· yotacn;o elo.--..,?rcawentn geral do unperw para 185D a ]8.']0
Parecer sobre a preteneão de Augusto Maxim·o·,Rolãq~d~·-.· (3• d:sc~ol, PO:~· 166..
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