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U ELREY. Faço saber, aos que este Alvará' com
força de Lei virem

, que tendo mostrado a expe-
riência

, que a quantia de treze réis diários, que pe-
io Alvará de doze de Março de mil oitocentos e dez
Mandei abonar por cada liuma Praça dos três Regi-
mentos de Infantaria de Linha, e do de Artilharia
da Guarnição desta' Corte para fundo de fardamen-
to, nao he bastante para se poderem1

satisfazer bfà
prazos determinados; os fardamentos e fardetas âV
Praças effectjvas dòs mesmos Corpos; por isso que

, D .
achando-se extraordinariamente reduzido o numerode caes Fracas, nao podia ter lugar a providencia ordenada pelos parágrafos

dezoito dezeríove, vinte
,

e vinte e hum do sobredito Alvará das Licenças
para rundo de Fardamento^ as quaes com/jndo por outra parte coartarembe-

* Dlsc, P ,,n? 4a Xr0Pa: Sou §®f&* Determinar a este respeito o

Primo
: Que em lugar de treze réjs diários ordenados no paragrafo

de^ese.s do^citado Alvará de doze de Março de mil oitocentos e dez
, paratun.o de fardamento das Praças dos três Regimentos de Infantaria de Li-nha

,
e do de Artilharia da Guarnição desta Capital , se abone pela Thesou-rana Geral das Tropas vinte e três réis diários por cada Praça dos referidos

Kegimentos os quaes serão pagos ao mesmo tempo que o Pret dos respecti-
vos boldos e^pela mesma maneira, porque foi regulado este pagamento pe-
io paragrafo dezesete do sobredito Alvará para o fim alli indicado.

becundo: Que tornando-se desnecessárias com este acerescimo para o
Kinclo de fardamento as Licenças determinadas nos parágrafos dezoito dez-enove vinte, e vinte e hum, e convindo supprimillas em razão da melhor
disciplina da Tropa; não se concederáÕ mais taes licenças, ficando sem éftreito o que se acha disposto a semelhante lespeito no sobredito Alvará de do-ze de Março de mil oitocentos e dez, e Decreto de vinte e oito; de Marçoqo mesmo anno.
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Temo

: Qye além do vencimento <3§ fardamento e fardetas determina-das pelo Decreto de vinte nove de Março de mil oitocentos e dez, os Con-
!í m a

rainistraeao dos Regimentos farão fornecer a cada Soldado hu.ma Manta de algodão de dois em dois annos, e huma Esteira de seis praseis mezes; visto que augmentando o fundo estabelecido para o fardamento
a-^a.xa de Administração fica habilitada para esta despeza , aliás indispen-
sável para a conservação da saúde dos Soldados.

maispen

E este se cumprirá tão inteiramente, como rielle se contém, sem em-

refo-?dn°ll
Clta^S Pf^fojdezoito, dezenove

, vinte, e vinte e hum doreferido Alvará de doze de Março de mil oitocentos e dez, que nesta parte
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derado de ne"hum e^ito, ficando em tudo o maisera seu inte.ro e cumprido vigor; e de outras quaesquer Leis, Ordens, ouResoluções em contrario que igualmente todas Hei por derogadas para \>
S teefteito somente, como se delias Fizesse expressa menção. Pelo que , Mandoao Conselho Supremo Militar; Presidente do Meu Real Erário; bôvernídor das Armas da Corte; OfHciaes Generaes, Thesoureiro Gera'l das Tro-pas

,
e mais Pessoas, a quem o conhecimento delle pertencer, o cumprão qguardem

,
e façao cumprir e guardar pela parte que lhes toca ; e este vale!
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T passada pela
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ce!lari?
- > p°sío «i* m m m h*Lpassar

,
e ainda que o seu effeito haja de durar hum e muitos annos, sem
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embargo das Ordenações em contrario. Dado no Palácio do Rio de Janeiro
aos vinte e três de Julho de mil oitocentos e dezeseis.
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Marquez de Aguiar,

Al-Lvara, por que Vossa Mage stade Ha por hem Conceder -vinte e três
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raÇa d°SJreS R'i™<»'" de Infantaria detinha, edo de Arttlharta da Guarnição desta Corte
,
para fundo defardamento , emlugar dos treze rets ordenados pelo Alvará de doze de Marco de mil oito-

centos edez
,
cessando as licenças alli determinadas para o mesmofim : tu-do na forma que acima se declara*

Para Vossa Alteza Real ver.

António Pimentel do Vabo o fez.

Registado nesta Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e daGuerra a foi 92 vers. do Livro VI. dos Decretos, Cartas Regias e Alva-
rás. Rio de Janeiro vinte e seis de Julho de mil oitocentos e dezeseis.

Agostinho Rodrigues Cunha.

Na Offic. de J. F. M. de Campos.






