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APPEN DICE. 

QUI~TA SE-.;sAo PREPARATOnIA. o Sr. presidente declltrou' (lue II resposta de 
Sua l\Iages~ade o Imperador, eru receblda com 

EM :1 Il! MAro llR 1862. muito e~pecial agrado; e, depois de convidar os 
Srs. seotldore:1 . par., se reunirem no. dia seguinte 

I'rcsitltnc;(l. tio' Sr. 1Jiscrmdc de Abttcté. no meio dia Jeyantou a. sessão. 
Visconde de Abaeté presidente. -l\IaDoel'dos 

Ao:; 10 hOritS e 3 quartos dn manhã o' Sr. S:.n'.os 1rlartins V8l1ascrtl~s 1.0 st:!cretario.- José 
IJrcsiLlent.e. nbrin n 'sessão, csr~1ndo Tlre~entc3 O! 1\Iilrrins da Cruz Jobim S.o secretario', 
~rs. visconde de S:lpllcahy, ~rnrl'a, Cnr1fueirn A 
1\I~110, barão dA 1\farc,'·im, VaHc"lsque~, Vieira da 
Sih'a, Ar;mio' Ribeiro, barão do Antrtnina, e RI). PRol'osrç.'io \~IND.\ D.\ CUURA DOS DEPUTADOS E ENIO 
drigups Silva. TnEGUE AO SENADO NA SESSÃO DE 3 DE SETEMJJao. 

Lida a ncta da antecedente foi, appro\-ada. A assemqlón: geral resohre:: 
UHl (Ifficio do I ,o ~ecr(:tario da camarll. dos Srs. Art.!.o Fiep. approvndo o contracto celebr~do 

deputndo~, comrnunicando, que até o momento de: pelo .ministerio' do impelio com JOflO Cllrlos Percira 
lel'llfltur-so a sessào d'aquelln camaril d.) dia 2 .10 ~into em daLa de 1· L10 abril~de 18S0, com as Se". 
c9rrente mt~z1 nào 80 tinha remnído num(:ro ~um- guintes' alLerações : 
Cl~nlo ue membrt1~ par~ .. :l abert~ri1. da IIssemhléll § Lu A condicão primeil'a será assim concebida. 
geral; o ,que. ,po.J'lal'~o. 1110 cllntmuaf as sessôes U empresario· obriga-se por ,~i, (lU por mcio de 
pl'eparal.orlu.s/, - Intel,rlu.lo.. lima companl\ia organísada d'entro de um IIl1no 

Outro do 'ministerio' dos negocios do imporia, contndo da. data em que tur declaradr) em execução 
participando que Sun Mngestade o Impel'ildnr se o referido contracto. j c com o capital nunCt' menor 
digna receber hoje no Paco da cidade A uma hora de r~. 1,200.000HOOO,.li SLJstentar pelo (.tampo de 
di) t.,rdc li dcputllçiio do sênltdo, que de,'e ir pedir vinte aonos a nav~gacàn regular por vapor nas duas 
re~peitusllmente no mcsmo Augu~to ~r.Dhor fi dia, linhas de que tratn o ·art.ígo seguinte. . 
hora e lagar p:trl'l a mis!a do J~spirito SlIn'to, Se dentro do prazo designado o ernpresario não 
(If:sím como o dia, hora e l(1gllr parn II ~es~ào im.. tiver promovido o undomonto d.'l empresll incorrcl'á 
perilll da ahortura da llssembléa geral.- Inteirndo. em un,n multa de 1'3. 1:000$000 salvo proroSlIção 

Em seguida ft.lrão sOl'tc:u10s parà n del!llf.t1cão, concedida pelo governo em virtude de dlfficuldádcs 
r~l~riIJa 0:\ Sr~. vbconde de Sa~ucnhy, D. -}Iarloel, provcnientes de força maior, reconhecida tal pelo 
"Iecondr, do Uruguay, C~rquelra e !\fello, barão mesmo governo. I . 

de Antonina, Vianna e DillS 'de Curvalho. . ~ 2.° Diga-se: A segunda. c ultima linha prin-
O Sr. pl'csidente convidou a me$ma tl(!ptlt.(II~ão cipll1rá no porto da Con!õtituicio, 01) DO de Santa. 

pura dirigir .. se ao Paço da cidade ti compl'Jr a Rosa (Estado Oriental do Uruguay), u terminará 110 
. SUl' missão. da villa de ILllquy\ ou' no da ViJl4' de S10 Uarju 

Cnntiuunm.lo a st'ssão quc fôra SUSpfllS3 ntó II jproYineia de S. l'edro} sempre que a praticnbili-
,.\"oHa da .deputação foi 1i~10 um offido datad,) de dade'" da navegar.ão p.ntre estes dous ultimos portos 
hnj4', do 4,0 sC"crelario da Cllmara dos depntntlos o permittir seUl que isto importe augmento de OllUS 
eru, o qUlIl llcclara haver numero surllcif!nt~ pnra para a fhzenda .p~blicn. . '. . 
a Ulta Cítmnra COmf~ç(lr os seU$ trabnlhos.-Iutmrado. § 3.u A condlçno tercmra será sUbsf.ltulda pela 

.A, uma hora e meia da tardcvóIr,nndo II deputll~lio, segninte J A companhia 'lOS cinco primeiros nnnos 
o Sr. vi~conde de SDpllcahy corno seu orador, do contrato Ó obrlgllda a fazcr tres viagens por ruez 
disse que tcn.Jo ~ido ill trodu1.iôn {l pl'Cfcnt'n 11e nl1 linhn tle 1\Ionfeyidéo ao Salto. c desoito por 
Sua lIlIgestade o Imperndor, e cumprido a niis~ão anno na outra linhn, e d'nhi em diante quntro vill
de fJll~ fôra encarregada, o Dlesmo Augusto Senhor gens por mez na primeira linha, e vinte c quatro 
se dignárn. re~porúJer, que a rnÍs!=a do Ri.lpiriLo prlr IHlno na. segundll linhu. Fica porúm a seu ar .. 
S;lfltO t'crill no dia 4. pelas tI horml lia capelln im- bitrio angrnenLnI' o numero do vill"ens em qualquer 
r)f~rjlf.l.· e .n scssllo tia nberl,ura di. It~semhlé,. geral das ditas Hnhas, sem quo deste (hcto resultu no\'o 
.IJO UleSlllO di~ III hora. da tarde no !>aço do senauo. oucllrgo para o governo. ' 
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U ·Ln A sulH'enr.lItl mcnsJl ue rs. 
,rolJsif~nlltla nu cljHdi~llo qnuda licn 
r~. 8:0008000. 

10:OOOHOOO importantes; O quo seri10 designados nos regula
l'cdu:ddli u mcntos dn compllnhin, do accordo corn o goYcrno 

hopl~rilll: I1O!:! mesmo!:! rcgulamcrJtos '~o ostnbclc
cerá tarnbom () t/'mpo tlo demora em 'cllda urn ,dos 
ditos' portos Hcando poróm tudo sujeit.o IIs UJodin
cneJ,ôos quo fôrem aconselhudas pela experiencia, o 
pe ilS cílllveniertcil:ls do publico, conciliadas COIU us 
wtcrcsses da empresa • 

A rL. ~ o O the .. ~tlu ro na(~ionul só :-ier~i obrlgttdo 
nos OIlUl' n'l'ultllntm; tlc~te rO(lL,.1H~Lt) " principlur elu 
eXlo1rci ... io de 1862 II !~Ga, ou do ~ngHinlo : Si~ llinda 
U'lllluf.lle 4.ttCI'cil'Ío o gO\'t!rno recoD1H~f~HI' as mesmas 
difficl,lldnd~1'oi (in·IIICcit'lIs quo oril existp.IH. 

.:\..'t. 3,0 FicA0 rcvogadD~ lIS dil'posinões em con-
trnrio. • , 

PM!,) «.la Ctlmnrn dos tlepulDdú::; em 28 de agosto 
de Ui62. 

Viscofltlo de CarwlrDgiLJn presidente. - Antonio 
Pereira pjnto 1.U secrclurio.- Luii Antonio' Vi
eir~ d~ Silva a,o sccret:lriô, ~cL'\'iQdo de ~.o 

S.1l A companhill nos cinco prfinpiros anllo'J do 
contracto Ó obriguda li fazer doze viageos poraluJu 
Das duns linhzls llClm'a rnenciofladllS, e d'tthia em 
di41nLd tr41s vitlgens em cada dous .rnezcs. Fica po
rém ao seu arbitrio nugmentnr o numero dá viagens 
~rJl . qu~ lquer d,1s dil~s duas lin heuf Jogo (Iue julga r 
COOVClllente llt18 !leus.lnte.resses, som que d~ste fd~,tf) 
pnsSll resulta,' obrJgllçao lllguroa' nova', para' o 
go\'crno. 

lJlcnETo N, tJ 2.4.01 - DE O lJ1~ ADRIL DE 4850. 4.1 O governo impprinJ pngaJ'ú A companhia pelo 
r SCl'V;ÇO de t.odu n linhn de navegar.ão, d~ que se 

A }JP N) 1'0, {J c(Jnlruclo jlQ'ra tt run·egaçiio 1Jor t'Opo" en- truta, a quantia tfe 10:000N por mez. ' . 
I)'e o .1)01'/0 de iIJ01bttJvidéu c o do :"'0 lto, c elltrc o da, 5.D .A subven,~âo do qne so Iral,1 :{H] nnlecedentc 
~'o'nst(lu.içrio e,o-'da U"U'f/1J.f.IVa·uo", 1fa. prom:ncia de ct,mdlçàll plUS~t1ífos dez nonos contados da data do 
~. Peato eb /(10 G',·um.de do Sul. presente contrnct,o, SCl'Ú reduzida Jogo.que a corn-

pll.nhü. der um div1dcwlo (lua exceda a 1 ~ por:cellt.,. 
H.·i pu .. bem lIprro\'ar o conLrllcto 'celt~brlldn nt1 B.1't Quando, em consequencia.de sim~tros. ou,de 

dia i do COr'rcnto wez {Ip.lo Clul::-ellu.iro -Sorgio 'rei.. inco~veIJio(JLes de torçn maior, os paqnetf.,s da com .. 
'l~iI'a rio l\Iücedn, JlJilJistro I~ ~ecrAtario .je estíldo dos ]lura]lla nllo compJell:lrem a viagem redonda, o go
JlegQcios do impe .. it~, cnln .10110 C.nlos Pp.reirn \'~rIlo pagará !i\~mentp, a qUllflf.ia correspondente á 
Piut." para n nu\'c!{uçào pOl' vapor entro I o pOI t~ de d lslancUl. lJaVf~galfa~ cuTcn)ltda pelo numrro de rDi .. 
~\IouLcvidéo c o da villll do Salto, é entre o da' viHa lhas em rolaçilo '10. preç~ da viagom redondu. 
du' Constituir.fio c O."dH Urngllllvnnallil rJrovinciu de, ',. Se é1 cnmpl'lnJlltl dC1X/Jr de rna1isar, 'nos pe .. 
S. P(!dro dI.: IUo Granl1H !lo Sul, mp.dümtc ~s COJl.~ riodoR dp.sigllados, o numero estipulado tle vjllgerJ~ .. 

, diçl')(!s qno coru esf.e "bll1Xão. 'e que fldlo deppndentc~ solvo ,l d isposiçiio dn condiçllO antecedente, não só 
da n PtJl'O"lI~àO du éH:'~HOJbléll gernllpgi~laLivll, assi- Eerdel'á a quontia corrcspondente "ás viagen" qU(~ 
gnntfas pelo reft~rido rninil"-I.ro e secrct:uio de l'Sludc), âe flletlOS fizer, como incorrerã em uma multn, que 

. quo assim o teuha entendi.1o e faça cxecut .. 1r. Pllla- lhe :crtí i~po~ta pcl,' governo imperial, e cobmda 
do do Rio dn Jétripirn ~ru IH:we tle abri) de mil oi.. adlIJlm~tr[jLJ\'I"rH!lJl"'. de um iI 4 :000$ por cadll falta, 
t.u.;entO:i e cjnf.·ol~fI'LJ I) fJOVl~, tl'íge~imo oitavo dll P. ntl pcna tla porda lia subvencão, se li nnvegnr.110 
indepecdellciil I~ tlo impt!l'Ío. - Com a rubrica (Iü íür int(~rl'ompida por mais de ~C\~ snezes. • •. 

, 5u:! M~lgestwjn o Imperador Sergio Teixeira de 8." O:; paguetes ~a cllmpanJun ~erlJo nDC10nlth-
~Iacedo. ~ s.ados bra~llelros, E.PJa qual íôr o ,!ogar de sua cons-

• ... ~ .trueção, ficllndo lSP.llta li acqulsiçAo delles pc]1t 
, C(,ndl~ot'fi li q!lf! se rl;fcre o dCCl'ctO D ...... .iOl de mesma companbill de qUllesquerimpostos por trans-
9 dn ;thrJl ne 1889. ferencia de propriedade, oU luatricula : a respeito de 

, 1.:1 O emp,rosilrio ohrjgn-se n org-nnisar denLro tle suas tripolaçôes s!: observará o mesmo que sepratica 
· ~eis meu~!:ol, contados da uata d:. approvação do prt~.. com aR embarcnçoes de guerru naciooaes. 
· :;;enlr~ cnntrn~lu, uma coml)anbia {IU(~ durará pelo 9.~ Os paquetes da companhia gosarão das )lleS-
tcmpo de 20 aTmos, com cilpitill nunca menor de mas vantagens c privi1~gios' que 'tem .IS cmbar- -

· I :;!OoaOOo, n, l{twl Lerá pm' fim suslonLara nlivcgBl;õo CDÇÔAlS du guerra uacioDilas: flclIlldo cumtudo 'SU
rrguJur por ",HJOr nns ti uas lin has tio quo trata o jeitos aos rrgnlc1ln(lntos policiaes e á devida J1sca
tlltigo Sf'lguiuto,4 N:.t. fülta du orgitoisnr.ão da luesma Jisaçuo nos portos parn que conduzirem passageiros 
':11 rn rJl\ 11 h i41, deu Lro do p r/l su d esignnd:l, i D correrá o e ciU'gas. ' 
f!mpresario ~ru UrDa multa íltó 4 :OOOSOOO, c nn pena fO. ll Não serii perrnittidonos paquetes da CUIUpU
(h~ alluulltl~:ã(J uo contrl.clo, sn]v(t u caso de difíicul- nhia. demorarem-:õe nos dh'ersos portos de cscola 
dades dH fiJr'~a nwior, qtH~ serílo f'XpOSt«1S ilO guverno m8i:; do que o prasa estipulado em uma tabelhl 
Ilnrll que, :,p'"'l'cCi:lUdl)aas ,mu'que !lUVO mas iuproro- llpprovl:Idu pelo governo imperial. ~ 
S:lvcl prazCl. J Lu Os In"lIsos de demora marcados lia referidn 

~.'I .l prim(lira linha da n,1VCgar.Ílo COll1cçíJl'a do labolln deveJ'ào conklr-se do momeoto em que fuu
llOrt,o de nIf.lutlwidp·o Cil[dLnl ua HépubliclI Orientllr dearem os paquetcs, seja o dil1 UliJ, ou ferjado ; cu
do Ul'UglWy, c'irá ao do Snltl) ; II s(~~tundll e llltif1w tendendo-se porém que o fDlIximo tempo de demoril 
linh:1 prirlcJpinrft do pono dn CoutltÍLuicão (J~s'ado nllO ê obrigatorio, devendo é1S autorIdades locacs 

. Orittntal do 'Uruguay) e terminará no· da vilIlI du despachar os TJRlluctcs antes que eUc finde, sempre 
UrlJgulIyann. ou ntl ço ILé1ql1i (provincié1 do Rio que fôr posshel. 
Grande do Sul) se li prlll.icubilidade dn nllveglJ~ào 12,n (Juando occorrcr dcrnorll tr,,,ior, que nilO 
.mLl'e estes dous ull.imlJs florl.as o pcrmittir desd(~ jíi Lerá I lagar por partq. do govcrno, som ordem por 
Em :J~ dons ]jnhn~ o~ ,'li pores tocar50 TIO~ portos do e:scrl[lto da üULoridado competcnto no ngontc da 
lti" da Pl'lilll c do Urtlr~'llly, considerados os ml!i~ compnnhia, ou ar) cOn1rnUndllJlte uo Itn'IUelo, !la 
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, i~npedimento ou' faUn daquelle, a ~arte que occa. chef~ da Jegil~Ito do imperio em MCJfitevidéo. pari, 
R.ooar semelhante demora pagará,,, outra a quan- de accordo com o garanto da companhia, organi .. 

. tia de 250' (lOr cada I~ra~o de ti horns, que li sarem ~s t,lb(~lIas de passa(;'ens e fretes das cargDs 
partida efCectiva excoda á partida orflim.ria, solvo de parllculure~ nas duas hnhns de mlvega~ilO, ta
se por parte da comJnnh~a. 80 qer a demora, e b~lIa~ que serão 10gB execu"ldas

t 
embora sujcitas a 

elJ~ provar que a I~SO tOl obrJ~.·.da por forQll Ulterior Ilppro\'ação do rDe:!rno Iloverno. \ 
malor 6 ,se a demora, .sondo occasloollda por parle tS,a O goveruo roderá permiUir que ns officiaes 
da ,autorldade, se verificar que houvo para ella da 'armada nacióna e imperial commandem os pa
InOtlYO de natureZll tra~scendenle. , '. qut!t~1 da compan hia COlO as mesmlls vantagens e 

A .ne~JUa pena, ~ pelll mesma fôrma, lerá lugar condIções com que igual permissão foi concedida li 
rollt~ivamonte á lJa~ida do~ paquet"~ dos porlos de c~mpanhia brailileirll de paqnetes de vap,or, r~a, con

, partida das duas bnhas~ quando ella se não rea- dação to do cOfltracto lIpprQvado pelo decrt:to.n. 
lisar nos dias marcados. t,~15 de 3 de janeiro de t85:;. 

". I Só se 'contará 'cada prato de 12 horas para im- . tO.a Ha copcedida á companhia o uso-fludo de 
posi~Ap da multa estabolocida nesta condição quando tcrrr.nos. de nutrinha d~: que o governo "imperia I 
'o ,excesso; de demora passar de 3 hflra~" ,plldcr dispor. dA cem braças qu,.~r.ldns cada um, 

.18.01 Os flllquetr.s da compnnhill transportaria gra- nos portos ~o Uruguyana e Itaqul (se os Yapores 
tUltalllefJte as malas dos correios. e Il correspon- da, companhul chf:'gare~ a este porto ~e em todos 
dr.:mcia ortlcial, ~endo os respectivos cOlnrnandantes os outros porltos Daciflnaes da escala de sua nave
obrigados a recebp,':'las, e entroga-Jas nns esttlções S'n~ã~, pllra' ncltes edifJcar os telheiros e predios 

'c0!Dpelentes, dando' os convenientes recibos. e que JI.Jl~nr 'Precisos pnra abrigo dos passageiros, e 
eXlgtndo-os por ~ua pitrte das agencias, ou pe~ôàas acondlclonamento e bela· conservação dos generol 
l JOr estas devidamente autorisndas. As repartid)es que tranSItorlar. e as ofIJcinns necessarills para o 
dos c(trreio~, de"erão t'ernpffl tcr as suas mÍtlas fabrico e ',reparo do material da companhia ~ po
promplas a tcmpo de não retardar as viagp.Ds dos dendo a mesma compaohia construir pontes de 
l-aquetes além dll hora marcada para a sabida, e. embarque .~,~e~~..mbarqnfl.de pa!sa(C~iros c generos 
quando por culpa sua haja demora, soirrerá ia n.o" logares mais aprtlprla:JO:l do h tora I dos refe-
mesma repartição a nlUlta de que traLa li cOfJdi~ão rldo~. po~tos. ~... , 
antecp.d..,'ne. Decorn1j(,s dez annos da presente daf..3 t cessará 

14.& Será tambem gratuito o transporte em cada o dito u~o .. rructo pngando' a companhia d'ahi em 
viagr.m. dos ditos paquetr:s. , diantf! 11m fdro Ilnnual iguala0 que os parJiculares 
. t.a ne quatro pasKttgpiros do estndo. que sorio p:lgluem ao estado em identicàs circumstllDCias, ou 
obrigados at) pag'lmento das respectivll~ éomp,dorins. u quo, fôr estipll1ftdtl, EO não houverem par1iculares 
, 2." J)e dez praças, de pret, recrutas ou culonfts, ,na 'pnsse dos referidos u!rrcnos. , 
tnmbern sujeitos ao pagamento dtt~ comedolias. S~ o ~ov~rno tiver de ficar ctlm a~ obrns que. A 

3.a De ,qunesquer sommns de dinheiro perten- companhul fizer nos ,terrenos de quc ,se trata, nao 
I centes aos cofrt!s pubJicos. correndo por conta do, havendo accordo Robr:e.a quantia que o mesmo go
gov(!rno us riecos de embarque e desembarque verno tf!rá d~ e~tr('gllr, Cl)rno inde~nisa~Ao\ será 
dessas «(uantias. _ eHa fixada, depOIS de ex.,me de peritos, e pcssoas 

i.a Do urna carga por conla do governo não co,"petente~. por tre~ arbitros, um d.os quaes "A~~ 
excedenle a duas toneladas.· nOfDpado pelo preSidente da provlncia do RIO 

Quando os passageiros, tanto dc uma como de Grnnde do Sul, outro pula companhia, e o terceiro 
outra classe acima' rer~rid8s. forem em numero p()r accôrdo de 8rnb~s as partes. No CIlSO de nio 
superior ao que fica efl~ip1Jlado, serão. suas pa~- ser possível obter esta !!ccôrdo,. o terceiro n,rbitro 
sagens pagll, com o aballmento da quarta parte do será nomeado' .Ia manmra seguInte: o preSidente 
preço 0!dinario, segundo a ql1:llidade dfls mp.smns da provi~cin di) Rio Grande do Sul ,p~esentará á 
paS!agf!lros. E bem assirn pflr tudo qnanto fôr con- companhlll dou:l nomes; e a compaDfua pr'lporá 
dnzido por Sua ordPJD pagará o governo 10 ro menos outros dons nome~. juntos estes oULros qutltro 
do que o p'reço estipulado para os particlllares. nomes, um ~crá escolbido por sorte, e designará o 

us.- A importaucia dos fretes e p8ss8gens~ qlle terc .. iro arbitro. 
I companhi~ tiver de receber, em confiJrmidado ~o.a O go\'eruo imperial podp.rá conceder â com
com I di~posição final d~ condição. a~t.ccedent~, p'anhia cOm as reservas e cautcl~s indi~pef1S1veis, 
~Ará P"B'~. pelo thesourarlB da provlncla do lho hcença para cortara lenha preCIsa para o c(nn
(irande do Sul, se nell.t li despeza tiver sido auto· bU~Livel de seus vapores em terras devo)u'tas, sfja 
ri!'ttdlt, e quando nos pnrtos do lHo da Prata e do no contiflcnl.e I II rias ilbas do rio Uruguaye seus 
Uruguüy, peja respcct.iva legtlção impcriid, no prnso affiucntes; dovcwJo, no cuo dt! concede .. '",. px
de um mez contado da apresentação da respectiva pedir ao prp~identc da pro,incia do lUo GrauJc 
conta, venccndo o juro df) B 9ó no Ilnno, se essc do Sul nf; tlr.hms nncf.!ss3ri~ls. 
praso fôr excedido por mais de seis mezes. I 21." Os "apore:; da companhia deverão tcr a força 

,16.°. 'fonl8r-se-hn por hll!le na organisBção dll preci~Q para andarem ngllas acima IS m~l~as por Ilora. 
prunelra tabolla para os fretes de ruercadorins, e O~ que nil vegarem entre 1\1I\nteVldco' e o porto 
lr~nsporte de passageiros os prp.ços por que tiverem do Saltn turno a Jotnçáo do f 00 toneladas parlt 
fi~ltO os bllrcos n vapor 11 nnvf'gar.ão do rio tTrugully cnrgtl, P. ilcconJnlod'lçõ s luarn !O pnssageiros de 
rio afino anterior'Ao da. llssign-lltura· do presente ró, e 50 de pn'4', 
corltrüct,". Os flUO llli\',",S'arem do tia Constituição pnra o de 

17. il O gO\'crno imperial nutoriSBrit o' presidenf,e U ruguüyana, ou pnra o de Itn(lui; 90 atô t~SSC 
da pro,'incill do lUo Grande do Sul, bem como o porto se estcudcr o serviço da Dl1"egn~ào, terâo H. 
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.i APPENUlCr: 

loLlwão de no toneladas para car"a, c accommo.. 4 do sctembrode 1857, acompllnhia se comprOlllQU, 
lhUb~()-!S para H; passageiros de rÓ, e 40 do prôa. a concorrer eom um cApUnl detel'minaao para a, 

S VllpOreft da linha de l\[ontevidóo ao Snlto nlio conclutlno dessa obra. Em um outro ea~o a compa .. 
de"~ri\o ter maior cnlado, quP. o dti 6 pés inglezes. nhill gozarú, na proporção dll somma cl-m que COIl-

0:1 quo navegar~m do })orto da Constituição no correr, dll5 "nntagene pccuniarias, ou de qualquer 
da Urnguayllna, (lU ao de HlJqui, serão de S p6s outra naturezn (lUC catla ,urn dos ditos goveruol:i 
de calado, ou menos se ftjr possi"tl, estando carre- 'perceber das referidas CJbr8~. 
gados, e com todo o cernbusti,'cl quo admitth:em Em nenhum caso. porém, terá. clla de concor-
as !o=UilS carvocirnft. , . rer com q.uantia superior a 30 contos de réiA. 

2~." A companhia, sc o governo imperial·o'"Ci:i.. 25. 11 O governo imperial mnndarâ, qmtnto an-
sir, receberá A bordo, de cada um de seus VII- tes proceder á collocaçlio de boias, e pharoletcs 
I,ores, por cada cem toneladas de lotaçào, dous necessarios TJara a seguranç8 da nlu'ego~no do rio 
aprendizcs menores, ou imperiacs marinheiros, que Urauguay, 'na parte que pertence ao Brasil, por 
saihllo ler e escrever, e fílreJn dmdgruuJos pelo onde tiverem de n3.Vegêlr os vapuros da corupllDhi8 t 

Inesmo . governo para applica .. 10s á instrucção tia 26.11 Se a cOf!1panhia, obtendo o cOllsentimen
ptaticagem do~ rios por 'lue fizer a SUft navE'gllcTlo, to dI') governo do Montc"idéo, estabelecer na' ilha de 
,c das mDchinas; elltregnndfl .. ÔS promp'os, no ·tirn S. Grabiel, ou em qualquer outro ponto do IUo da 
de cada qm.tro annos pltra o ser,-jço dos navios Pta1ll quo lhe fôr Iwtis conveniente, as officiollS 
de guerrn, sendo que os ~eus solllos e comedorias necessarias pl1ra o concerto daft emblUCltçÕes que 
serão abonados p(~lo tlie60uro, ou repartição com- lho pertencerem, se compromette a ftezer os rt!paros, 
petente á compllnhin. . neces~arios nn~ fJll"ios de guerra brasileiros .,sUt .. 

~!1.a He gllrantid8 á companhia a preferencia, cionados fln lHo du Prala e seus llffiuelltes" por dez 
~uríUlle a esister~ill do pre~wnte ~onlrac~n, cru por !~entlJ menos que o preço estabelecidu para os 
Igualdade de cOfJdlr.oep, para empresas de nave· particulares. 
gação dos confluentés do Alto Uruguav ~ i7.a Este contracto ficará de nenkum cITeilo. e 

~.1.a Se os governqs brasilriro. orlentiJ), e ar- .a cOlnpanbia além dis:olo incorrerá. em uma moita 
gerltino cmpreheuderem a obra do .. rompimerJto da 8t6 10:0008, so nio dl~r começo ás viageos na linha 
cAchoeira de S. Grpgorio, para {adlilar a navega- de IIuotewidéo ao Sa)r.o dentro de 18 mezes, e na 
~1I0 do Uluguay, como está estipulado na convenção de Constituição a Uruguayana ou ltaqui dentro de 
(fc II de outubro de t8:St; a companhia obrigll .. se !.\ mezes, contad(j~ da dltta da approvação deste 
11 concorrer coro uma determinada quantia.' para a contracto, sal\"o os cnsos de obstaculos de r.,rçJl 
di~ obra. . ' .':, _ mait\r, QU6 serão p~psentes. ao governo, aHm de 

Se' tornada lnpratlca,·el a obra· em que~tao, o quc, se forem aUendldos, st'Ja marcado nOVH pra
go\'crno do llr~lsil, c do estado orienlal lotarem a so, Palacio du Rin de Jaofliro, em' -i de abril de 
t!freito a cunsl,rucç~o de uma estrnda de rodHgem, 'Só!). - Sergio Teixeira de Macedo. 
ou de um cnminho de fj~rro entre a viUa tio ,Salto, 
e o povo da Constituição IRE'publica'. do Urusuayl, Conforme - Jose Boni.facio N&s~mies de 
como está estilmlado no tréltddo do COnlmcrClO de ..4 zn'mbuJn.. 

FJ~[ DO APPENDICE. 
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