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ACTOS DO PODER EXECUTIVO
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Decreto n. 4.341, que approva e manda executar o plano de uniformes para os officiaes da armada o das classes annexas.
Decreto. n. 4.347, que approva o novo plano de arreiamento para o
Exercito.
Decr¡o que autoriza permuta de cadeiras entre lentes da Faculdade de
Direito de S. Paulo.
Decreto de pe.rdão.
Ministeri. da Guerra—Decreto de 24 de corrente.
SECRETARIAS DE ESTADO

SEGUNDO UNIFORME •

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
Sr. 'Presidente da Republica— Com o intuito não só de consolida diversas disposições sobre detalhes dos uniformes do
cerpo da aduado, o classes a,nnexa,s,que alteraram o plano mandado 'adoptar pelo decreto n. 2.036, de 4 do julho de 1895, como
tombem de preencher algumas lacunas, principalmente as referentes aos uniformes do corpo de officiaes inferiores da armacia ; resolvi mandar organizar, pelo Quartel-General da
, Marinha; o presento plano de uniformes Para os officia.es do
corpo da armada a classes annexas, em que, attendenlo-se a
convenioncia,s geraes, foi mantido o que lia de essencial no
plano vigente, tendo-se em consideração o disposto no dee?et o
n.3.081, de 31 de outubro do 1898, avisou. 74, de 19 de janeiro
de 1900, decreto n. 3.660, do 23 do maio de 1900, decreto
n. 3.733, do 8 de agosto de 1900, decretos ns. 3.919 e 3.920 de
6 de fevereiro de 1901, e aviso n. 342, n. 18 do abril do 1901.
Convencido da .necessidade e opportunidade da providencia
a que me refiro, peça vossa assignatura para o decreto juntõ;
que approva o manda executar o plana de uniformes para 95
officiaes da armada e das classos annexas.
Secretaria do Estado dós Negocids da Marinha', 12 de fevereiro do 1902.— Tosd Pinto da

M.

FERRAZ DE CAMPOS SALLES.

Jád Ps:ntdD da Luz.

PRIMEIRO UNIFORME

Sobrecasaca de panno azul ferrete abotoada até o quarto
botão, calça do mesmo panno ou de brim branco, chapéo armado, espada com fiador, talim, dragonas por baixo das passadeiras, divisas nos pinhos, luvas do pellica branca, botinas de
couro de bezerro lisas, camisa como no primeiro uniforme,
gravata preta.
Este uniforme só será usado em actos officiaes, visita aos
navios de guerra nacion les ou estrangeiros ; aprosonta,ç5es ao
Presidente da Republica, Ministro da Marinha, chefe do Estado Maior General da Armada o aos Ch
efes das repartições o
estabelecimentos militares; recepções do Presidente • da Republica ou do . Ministro da Marinha, quando fir a visita annunciala, nos dias de recepção do Presidente da Republica por motivo de festa nacional a que corresponder o emb derramento
nos topes e nas mostras especia,es determinada lo chefe do
Estado Maior General da Armada, command o da força ou
divisão ou pelo cornmandanto do navio.
No serviço interno dos navios, e no do embarque do forças,
este uniforme será usado com bonot t a capa da mesma côr
do uniforme da guarnição.

PATENTES DE INVENÇÃO.

Attandendo ao que lho expoz o contra-almirante Ministro da
Marinha acerca da necessidade do consolidar diversas disposições sobre uniformes do corpo da armada e classes annexas o
de preencher lacunas existentes no plano mandado adoptar
pelo decreto n. 2 . .036, de 4 do julho de 1895:
Resolve approvar e mandar executar o plano de uniformes
para os officiaes da armada e das ola,sse anne,xas, que a este
acompanha:
Capital Fèdoral, 12 do fevereiro de 1902, 14 1 da Republica.

DE 1902

Casaca e calça com galão, de panno azul ferrai°, conoto do
mesmo panno, dragonas passando por baixo das passadoiras,
chapéo armado, talim, espada com fiador, divisas nos punhos,
passadeiras, luvas de pollica branca, gravata preta, camisa
branca de peito liso com collarinho em pé, fechado direito,
sapatos ou botinas lisas, de verniz liso.
. Este uniforme será de rigor em todos os. actos solomries &Hcia,es ou militares, que por sua natureza exigirem tal uniforme, o nos dias do festa nacional a que corresponder o embandeiramento em arco; s4ndo a , casaca sempre desabotoada e o
talim por cima do collete.
Em solomnida.des civis que exijam traje de rigor, será
usada a casaca cona passadeiras, som dragonas nem ospada,
collete branco com gravata branca ou collote azul com gravata
preta, calça do panno do,segundo uniforme e bonet.

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores — Expediente da Directoria do Interior.
Ministerio 'da Fazenda — Titulos e portarias de 25 do cortente—Expediante da Directoria do Expediente e da Directoria de Contabilidade
do Thesouro Federal — Recebedoria.
Afinisterio da Guerra — Expediente de.12 a 14 do corrente.
Miaisterio da Industria. .Viaçãe e Obras Publicas — Expediente das
Directorias Geraes da Contabilidade, da Industria e de Obras e
•
Viação e da Directoria Geral dos Correios.
Noruneftio.
EDI raia is AVISOS
SECÇÃO JUDICIARIA - Sessão do Supremo Tribunal Federal.
SOCIEDADES ANONVCIAS - Estltutos do Lyceu Sialeziano de Cuyabá.,
Inlatto Grosso— Exposição da commissão liquida.nte cio Banco de
Credito Reai do Brazil.

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brazib:
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Plano cio uniformes para o corpo da armada e classes annexas
a que se refere o decreto desta data
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Approva e manda executar o plano de uniformes para os olliciaes
armada e das classes aunexas
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1 forreta, abotoada até o quarto
Sobrecasaca do panno
botão, calça do moem anno, ou de brim branco, bonet, pasnhos, espada com fiador, talim, luvas do
sadeiras, divisas no
s de couro preto do bezerro lisas, camisa
pellica branca, b
como no primei uniforme', gravata preta.
Esto uniforme será usado em serviço externo em torra, nas
mostras ordinarias passadas pelo commandante do navio, da.
divisão, força ou pelo chefe do Estado Maior General da Armada, estas seni pré,vio aviso.
Os officiaeS generaes com este uniforme, em vez dos bordados
das respectivas patentes, trarão ao ,moio dos punhos e do lado
exterior das mangas da sobrecasaca 03 embleNa,s das dragonas.
Esto uniforme, sendo usado em passeio, .disponsa, a *espada e o
talim, podendo a sobrecasaca sor (iesabotoada, e nosso caso é
obriga,torio o colleto de pa.nno azul ferrete ou de brim branco..
,

QUARTO UNIFORME

Dolinan e calça de fianolla azul ferrete, do brim branco e do
brim mescla a,zül, bonot ou capacete branco, espada, talim
o fiador.
E' o uniforme especial para uso interno nos navios, tarsona,es, quarteis e estabelecimentos militares 'e tamboril em serviço externo tis repartioõos de marinha, aos navios le guerra
naciOnaes e nos exercicios fóra dos respectivos navios.
Em serviço será usado com espada e fiador, taliin e luvas
. brancas.
Neste uniformo se usará camisa branca e botinas de couro
preto, de bezerro como no terceiro, ou sapato liso do , lona
branca, súniento no serviço interior dos navios ou praa ctu

guerra, para a estaçãõ . calmusa e cum a calça branca.

SIO Quarta-feira 26

O dolman o calça de brim azul mescla só serão usados para
trabalhos nas torres dos encouraçados, nas machinas, torpe(Miras, orficinas dos arsena,es o nas flotilhas do Amazonas,
Matto Grosso e Pará.
O b met para os almirantes, neste uniforme, será como o determinado para o terceiro uniforme, sem o borda to, tendo,
poaém, na frente os emblemas da patente. •

DESCRIPÇÃO DAS PEÇAS DO PRIMEIRO UNIFOME

Casaca
De panno azul forrote com duas ordens de' seis botões de
0111 ,020 de diametro cada um, sendo os primeiros na cintura e Os
outros um espaços iguaes até a gala, duas inglaas de 0,015
de largura em baixo, 0',005 • no centro e 0 ,11 ,055 em cima
beira aberta, gola deitada, tenda no centro a largura de 0",030,
mangas de duas costuras, _apertando proporcionalmente para o
extremo inferior, punhos do 0 111 ,085 de altura, sem abertura;
abas á franceza, sem franzido, com o comprimento da modo
que o extremo fique distante OnaOSO.
Os punhos das mangas devem ter 0 1/1 ,085 de altura, o serão
oJnados com as respetivas divisas e guarnecidas na costura
da parte posterior com tres botões com 0,013 de diarnotro
distanciados entra si do 0 11 ,023, son.to o do centro collocado
juncção do canhão á manga.
Calça
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DIÁRIO OFFICIAI,

•

Da mesmo palmo da casaca, diretta, stifficient3mente com-

pri- Ia a caliir saa.-e a botina„ tendo as castura,s exteriores sean

pestanas e guarnecidas do galão do ouro, 'sendo:
Para os olliciaer geareraes, lavrado • de folha de ca,avalho,
largura 0,040.
Para os officiaessuperiores—liso; de quatro cordões, largura
011,040.
Para os officiaes subalternos—liso, do dous cordões, largura
Chapo 'armado

De pello de seda preta, abas do 0'11 ,130 de altura do lado esquerdo e 0m ,110 do lado direito, sendo a base, abas e' pontas
guarnecidas do fita preta do chamalate de 0,010 do largura
cada ponta terá 0',10 do comprimento ; ao lado (limito uma
presilha do galão lavrado de folha de carvalho dourado, do
01°,019 do --rara, dobrado de moio a formar ponta na parte
de cima, ten a separaçã ) dc ("001 no centro e vindo terminar direito • ato á carneira ; ligeiramente inclinada de
deante para tra,s t larnecida do um cordão ondeado a fio de
ponto real ; sobrepus e a moio desta p esiUia um tope nacional de 0 11 ,040 de diaa, -`ro total formado por circules concontricos superpostas de 'durão de sola verde, amarel , a, e
azul, com os seguintes diamet, : o verde, 0".040 ; o amarello,
0m ,0 YJ, o o azul, 0 .'1 ,02), tendo e,
o cruzeiro ['dito de estra:las
de canati : ho do prata, um pouco
'finado para t -az ; borlas
cobertas de galões de estai ra de O '40 de 1argura, sendo as
pontas guarnecidas com volta de cai,
ha n. 1/4, e s3n .o a
copa do chapéu guarnecida de arminho
)c Esto; para os
officiaes genera,es.
Para os officiaes superiores—do mesma modelo o diinenstiel
que para os generaes, mas -Sem a guarnição de arminho.
Para os ofilciaes subalternos—do Mesmo modelo e dimensões
que para os superiores, sem a guarnição de çordão ondeada na
presilha do lado.
Divisas
a•
•
Para os officiaes .generaes serão bordadas a ouro e da seguinte forma
Almirante: canhão do "110 de largura formado por doas
cordões, sondo o exterior direito e o fio d3 ponto 'real tendo
0 11 ,010 do largura pala parte iaterna, e o interior ondea 'o e a
ca,mitilho fosco ; dentro do canhão rarnagem dupla de folhas
o fructos de carvalho, sendo as folhas e Os fructos voltados para
o centro.
• Vie,e-almirante : canhão formado par troo cordões de 0,111010
da largura, a fia da ponto roai com escamas; dentro deste uma
ramagem de carvalho com dupla ordem de folhas e frutas.
Contra-almirante : canhão formado par duas cordns a: fio d
ponto raia com e ;aamaa !entro deste urna ramagem
de carvalho com folhas e feactoa pelo , lado de, dentro do'Canhão
o sómente fructos pelo lado externo.
Para os demais officiae; a; divisas serão de galõas dourados
de 0,"1007 de largura, guardando entre si a distancia de 0,a)305,
e que partirão da ca3tura da ,juacção do punho para llaixo,
sendo que as divisas dos officiaes do corpo da armada, desde
guarda-marinhas confirmados até capitães do mar e guerra terão

na parte externa da manga, um circulo de 0, 1/103 de diamotro

interno feito com o galão superior, das mesmas divisas,
sendo :
Para capitão de mar e guerra, seis galões
Para capitão de fragata, cinco galões:
Para capitão-tenente, quatro galões
Para 1° tenente, tres galões
Para 20 tenente, dons galões •
Pora, guarda-marinha, um galão.
Dragonas
Para os officiaes generaes : de ouro com pala convexa de
galão do 0 111 065 do largura o da comprimento do hornbro, palmatoria, guarnecida com uma roca de fio de ouro fosco e lustroso intermediario de 0,m 012 de diametro afinando para os
extremos ; os lados da pala o à parto de dentro da palmatoria
junto á roca ornados com bordado de canotilho fosco e lustroso
de 0, 111 15 do largura, sondo a parte externa guarnecida por um
cordão ondeado de canotilho de ouro fosco ; uni bQtão de 0.111011
no Ine'.o da pala e distante 0.) 11 015 do extremo interno; franjas
de duas ordens do ca,notião lustroso n. 55 do 0, s170 . de oomprimento. A palina,toria será ornada com os seguintes distinctivos
a prata ou metal branco : para o almirante, os armas da Republica de 0./u 03 do diametroa tendo urna estrella de cada lado, de
0'11 ,020 da diametro ; para o vica-alaniranto: tres ostrellas de
0, m020 do diarnetro collocadas horizontalm )nte, e para o contraalmirante duas estrella,s do mesmo diametro.
No moio da pala terá fixa urna: ancora do mesmo metal de
0,m030 do comprimento.
Para os off' daes s 'perlares: de ouro, com pala de galão
largura e comprirnents do hombra, sendo a palmatoria guarnecida com uma roca do fio do ouro rosco e lustroso intermediario de 01/1 ,012 do diametro, sendo a parte externa guarnecida por um cordão ondeado de canotillia do ouro fosco ; um
botão pequeno no meio da pala o distante 0 1/1 ,015 do extremo
interno, franjas de ditas ordens de canotão lustroso n. 55 de
0[11 ,05 de comprimento.
No me . ° da pala terá fixa uma ancora do mesmo metal do
Om,030 de cornprimanto.
Para os officiaes subalternos: como as descriptas para os
officiaes superiores, porém com a franja do ca,notilho n. 1/4
em ambos os hombros.
Passadeiras
•

As passadeiras são cczidas pelas extremidades nas hombreiras
da farda de modo a txmarerrase fixas, deixando livremente
gurnir a, dragona.
Semelhantes em sua confecção geral, as passadeiras medirão 0)11 ,115 de _comprimento o 0 m ,038 do largura o os seus
bardados terão as seguintes dimensões: cercaduras "006 de
largo, ancora central 0 m,043 entro os extremos da cruz o do
aliste ; estrellas 0%015 do diametro.
Para os offichea goneraes são de panno azul ferrete com as
dimensões acima, com uma guarnição de cordão de ca,notilho
de ouro fosco de "003 do largura o 0 1%002 de altura, no
centro uma ancora e em cada extremidade urna estrella,, sendo
todos bordad 3s a prata, e com as mesmas dimensões decla•ra (1 asa
Para os officiaes superiores: do- mesmo modelo e dimensões
que para os officia,es genora,os, senda, porém, a ancora bordada
a ouro.
Para os officiaes subalternos : do mesmo modelo e dimensões
que para os superiores, sendo as estrellaa tombem bordadas a
ouro.

Espada
Para tolos os offiniaes: do punho pnto, rematando em uma,
ancora prateada. dentro de uni escada elliptico de estreitas
ta-abana prateadas, eircumdado por dous ramos dourados de
louro e carvalho unidos pelos pós; guarda de meio copo aberto,
dourado, formando folhas do carvalho, tendo pela parte externa
uma ancora do prata pncimada por unia eat.-ella do mesmo
metal — sendo a ancora do "030 e a estrella do "015 do
diametro —; ares do metal dourado ta,mbe.m, da cabeça do
punho á guarda e lavrady como mostra o modelo ; lamina chata
e (lir tita com a maior larga a de 0 ,11,025 e camprimento de
"850 a 0",900 ; bainha d ) couro prato envernizado ciai bocal
do 01, 320 e braçadeira de 0",030 e ponteira de "200, tudo de
meial,dourado. Termina a pantaira um golphinho e no bocal
e braça 'mira haverá simplesmenta•um adorno, imitando um nó
direito de caso, em que passarão as argolas paira 'prender au
talim. A lamina terá can] unicos adornos as inic,iaes E. U. 13.
sobrepostas a uma ancora de um lado e as armas da Re,publica
do outra, collocadis 0",10 abaixo do capo.'
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DUETO OFFIC/AL
Fiador

Si)'

abas sena franzido ; excedendo de 0 .11 ,025 o coMpikmento do
braço, quando estendido, até o extremo do dedo maior ; pestana de 0/11,020 nas abas;, na altura das algibeiras um botão
no meio e outro no extremo inferior, o dous na foição para
decansar sobre elles o talim, tendo os centros a distancia
de Orn,080.

Para os offieiaes generaes: de duplo cordão de fieira dourado
de "004 de diametro e 0./1 ,022 de comprimento, terminado por
borla achatada de O na0S0 de comprimento e 0.11 ,040 de largura,
cam bordado a ouro de folhas de carvalho sobre galão de fieira,
tendo nas extremida,dos della dom passadores de fio foco e
sendo rematada por duas pequenas voltas cruza-las de ca,notã,o
do ouro do 0%007. A meio do cordão será dada a volta do
fiador.
Para os officiaes superiores da mesma qualidade o dimensões
que para 'os almirantes, sondo a borla achatada encanastrada a
fio de ouro fosco e lustroso intermediado.
Para os officiaes subalternos:- de cordão dourado da mesma
qualidade o dimensões que para os officiaes superibres, terminado
por borla cm ffirma de para de 0 r11 ,065 do comprimento e 0%025
• do maior diametro, encanastrada a fio do ouro fosco e lustroso
interinediado, com um só passador na parte superior
rematada pelas duas pequenas voltas de canotão de 0111,007
como já ficou descripto. •

Calça

Do panno-azul ferrete, sem galão, ou do brim branco do feitio
já doscripto para o primeiro uniforme.
Dragonas, passadeiras, divisas, ehapéo armado, espada, fiador
e talim, como os já descriptos no primeiro uniforme.
DESCRIPÇÃO DAS PECAS DO TERCEIRO UNIFORME

Sobrecasaca, divisas, passadeiras e espada como os do segundo •
uniforme.
, Dona
De panno azul ferrete de 0'11 ,015 do alara, tendo a circumferenda da copa Maior 0 ..1,130, que a da base, quartos do 0n1,035
de largura ; será guarnecido de uma cinta do seda preta do
On1 ,040 do largura tendo bordada a ouro uma ramagem de folhas
o fructos de carvalho, com ancoras entrelaçadas a intorvallos,
conformo o modelo o tendo na parto inferior o superior um
cordão de ca,notilhos de ouro fosco e lustroso do 0 m ,002. de largura; na frente a ramagem se interromperá, fazendo uru
espaço de 0'11,035 no qual se éollocara o emblema das dragonas,
do accordo com a patente.
•Para os officiaos gen eraes : na frente, por cima da cinta,
terá como emblema uma ançora, bor lati a ouro de 0 ,11,030 do
comprimento, aollocada, verticalmente.
A pala será de couro prato envernizado, forra la de marroquim preto, curva alfectando a fôrma de telha ; tendo na maior
largura 0,050 e inclinada 15-° da harizontal.
Quatro ilhós pretos, deus de cada lado, collocados acima da
cinta, para perrnittir a ventilação. Em cada extremo ,da pala
haverá um botão de 0 .11,011, nos quaes se prenderá um cordão
de ouro fosco torcido do 0 ./1 ,003, do diametro, com dons passadores encanastrados a fio fosco.
Para os officia.es superiores e subalternos : do mesmo modelo e dimensões já descriptos para os almirantes, sendo, porám,
guarnecido de uma simples cima de cita de a preta de 0..1,035
de largura — trançada em ;quadradinh — o sobre esta a dosignação da graduação par Meio de ga s dourados—conforme
as divisas—de 0.//,002 de largura, ollocad.os parallelamouto
á base o symetricas , em relac7 a linha mediana da cinta o
0.11,005.
guardando antro si a distanci
inta, tora 'o mesmo emblema.
Na frente, por cima r
o brim branco corri a mesma cinta o
Usar-se-ha -Cambem ca
sena o emblema.

Talim

Para os officiaes generaes: de galão do ouro do quatro
cordões, forrado de velludo azul celeste, chapa circular dourada
de 0re,050 do diamotro, tendo no centro unia ancora prateada disposta verticalmente, rodeada de 21 ostrellas, sendo a que ficar
por cima do anate de duplo tamanho das outras e pratsaila, tudo
cercado de dom ramos que se prendem pelo pO, de louro e
carvalho, em relevo fosco sobre campo polido.
Duas guias duple ,, de galão de oura, do um cordão e do Ona015
de largura, forradas de velludo azul celeste, com passadores do
metal doilrado, presos a corrediças formadas por ancoras douradas com o anato para baixo, conforme o modelo.
O colchete da fivela de encurtar ou alargar o cinto prendará em ilhós dispostos do lado interno do talim.
Para os officiaes superiores: de retroz azul eleste trançado,
formando cordões no sentido vertical '• na parte- superior o
inferior de 0ro,002 de grossura cada cordão, o alternativamente
cobertas do 11) do ouro, um sim e outro não, mediando entre os
cordões de cima e os de baixo o espaço de 0 n1,016, que sord,
tecido em formas de quadros pequenos.
A largura do latim será, de 0,043; a chapa será igual á dos
almirantes e a fivela prenderá do mesmamodo.
Para os officiaes subalternos: de cadarço da mesma seda e
tecido de quadrinhos nas orlas e cordões do centro, sendo
estes alternadamente, cobertos do fio de ouro um, o ouro
- simples.
As dimensões o metaos como para os officia,es superiores.
Gravata
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Para todos os ofilciaes, de laço pequeno de gorgorão do seda
preta óu branca, da largura do - 011 ,025, sam adorno do espoai°
alguma.
Botões

Capacete

Para casaca, sobrocasa,ea, e collotes: • convexos, dourados,
tendo dous circules concontricos em relevo, sorrio o inscripto
aberto na parte superior, entre os quaes haverá, um circulo de
20 estrolla,s, tamboril em relevo.
Na parte contrai haverá uma ancora com amarra, disposta
verticalmente, encimado, por ostrella ,tres vezes maior que
as outras, mas no mesmo alinhamento destas, occupa,ndo
abertura deixada na parto superior dos circules.
Todas as partes s cientes do botão serão polidas, sondo o
campo fosco o burilado.
Os botões das fardas terão 0 1%020 do diametro, os das mangas
0%013, e os do conote 0./1,011.

De cortic outra matéria sufficientemonto levo, forrado
oxteriornr•/ do brim branco, eólia do fôrma, oval, que não
excederá de 0",017 de altura.
A aba na frente não excederá de 0 .°,0a, diminuindo para os
lados, e crescerá de novo para formar a pala posterior, que
não excederá do "08. Terá do cada lado da copa um botão de
ancora de 01/1 ,011, nos quaes abotoará uma corroia branca dobrada, com passadores do mesmo couro, para o fim de alargar, poder passar ombaixoflo queixo.
A inclinação das abas será de 480 na frente e 45 0 na parte
posterior ; no alto da copal haverá um grande botão com aber-turas para permittir ventillação.
Deverá ser usado com o:quarto uniforme o podorá ser tombem com o segundo e tercairo, em dias de muito calor.

•

Cateto

De pa,nno azul ferratO ou do casernira, branca, 'som ao•ala,
aberto, acompanhando a casaca, abotoando por uma só ordem
do quatro botões do 0 ..1 ,0 I 1.
• -•
DESCRIPÇÁO3DAS PEÇAS DO SEGUNE0 UNIFORME

Sobrecasaca

De panno azul forreta, com duas ordens do Seis botões cada
uma, sondo os mais baixos na cintura e os outras em espaços
iguaes até o pescoç ) ; duas inglazas de 0' 11 ,045 de largura em
baixo, 0./1 ,065 no centro e 0 ./1 ,055 em cima M beira aberta ; gola
deiaa,da, tendo a largura de 0 01030 no centro ; mangas de duas
costuras aportando proporcionalmente para o extremo inferior;
punhos do 0%085 do altura sem abertura e guarnecido na costura da parte postaraor por. Ires botões de o ll1 ,0I3 a partir da
costura da juncção do ponho o separados entre si de 0%02S

o

Talim
•
Para todos os °Melais : ;do couro envernizado, dobrado, das
mesmas dimensões e ruataes como está prescripto para o
1 0 uniforme.
Fiador

Para os officiaes generaes:de galão de esteira do ouro lavrado,
dobrado. de 091 ,015 do laro.sura,com uma fivela, terminando por
uma borla de ouro achatada, sem fraaja.
Para todos os officiaes da armada e das classes annexas: do
cordão de retroz azul ferrate terminando 'por b )rla de ouro ecu
fórma de para.
Cuide

•

Para todos os offici vs : de panno azul ferrete ou de brim
branco,abotondo por unnluliea ordem de scit botões de 011,011,
sem gola e aberto corno á sobrensaca.
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DOlrnan

De flanella azul ferrete, brim branco ou de mescla azul, do
feitio seguinte: costas sem costura no meio, • tendo um meio
quarto com aberturas nos lados, sendo a do esquerdo sufficientemente larga para deixar passar a espada, frente abotoada
por um colchete na gola, o sete botões de gutta-porcha, ficando
o lado esquerdo por cima do direito, por meio de uma ingleza
cozida até em baixo,onde as deanteirasserão cortadas em angulo
recto ; gola em pé, de "030 de altura e mangas de duas costuras, sem canhão.
A frente, extremidades e costuras das costas serão guarnecidas do uma fita de lã preta de "020 de largura, outra da
mesma dimensão, parallelanaente com a separação de "010,
entre altas um sout ache de "003 de largura.
Os postos dos officiaes serão designados nos punhos por divisas
de galões como já estabelecidas no primeiro uniforme, porém,
volantes, e as dos officiaes generaes por meio do distinetivos
.
como no terceiro uniforme.
Na gola terá unia ancora de prata de 0[ 0,035 do cada lado, com
o anote voltado para frente.
As fitas para o doknan de brim branco serão brancas, da
mesma largura que para o dolman azul, e bem assim o
soutache.

o dolman de mescla não será guarnecido de fita, tendo
apenas nos, punhos os postos designados por galões brancos o
pretos, correspondendo respectivamente aos prateados o dourados e as ancoras na gola, de prata.
•
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Calça

De fazenda igual á do dolman e do feitio descripto nos outros
uniformes: a calça do flanella azul terá urna fita igual á do
dolman, ao longo da costura exterior da perna.
Bonet, espada, fiador e talim, como os estabelecidos para o
terceiro uniforme.
Capote

Para todos os ofilciaes, em qualquer dos uniformes, de imparmeavel azul ferrete para o tempo chuvoso, ou de panno piloto
azul ferrete para o tempo frio ; feitio liso, sem mangas, de
abas longas a 0%030 do chão ; peito de traspasse, gola redonda
da mesma fazenda e larga bastante para proteger os ouvidos,
quando levantada; seis botões lisos de gutta-percha de 0m,025
do diametro con ma ancora em relevo disposta verticalmente, sondo os mi baixos na altura dos joelhos e os outros
em espaços iguaes at pescoço ; na altura da cintura uma
abertura do lado esquer sufficiento para deixar passar o copo
da espada.
Terá tres algibeiras com a atura horizontal e portinholas.
Um cabeção com capuz das Mesm azendas para ser abotoado
soer até a phalange do
por baixo da gola. O cabeção dever
abotoar na fronte,
dedo pollegar e ter roda bastante
orá, pela parte inal uda mesmo com as dragonas; nas cos
de gutta-percha
terna e a Ose10 da bainha dons botões li
para segural-a ao capote por meio de presi
com casas. O
capuz será bastante largo para cobrir a cabeça
o bonot, o- pela parte externa deste serão os postos designa s por meio
de soutaches dourados do 0 .1 ,002 com a separação de 01'1,003,
cosidos ao capuz em torno da bocca, do mesmo.
O cabeção Ode ser usado sem o capote.
DISTINCTIVOS DOS OFFICIAES DE ESTADO-MAIOR,
Os officia,es do estado-maior de esquadras o outras forças naa

vaes, os capitães de bandeira, bom como os secretaries o os
ajudantes de ordens de officiaes generaes commandando ou dirigindo repartições militares, usarão afamares de cordão de
ouro do 0)11 ,005 do diametro, formando tres voltas desiguaos o
duas tranças feitas do mesmo cordão, com duas agulhetas pendentes das mesmas, sondo uma do Øo,450 'e outra de 0%670 do
comprimento, cada uma com eras nós de cinco voltas,. tudo
preso em urna pequena trança de cordão, forrada de azul forreta, que prenderá no hombro esquerdo.
Os alamares deverão sor usados com a espada e com todos .os
uniformes, menos com a casaca de baile.
OUTROS CORPOS
O olliciao3 das outras clames annexas tIS;1,1'ã0 dos ITIO 3 MOS
10 AM'Mos • presed pios, com as seguintes. modificações:
No chape.) areia a presilha coai tope será sobreposta á
seda do etir—correspndeute de classe—de modo a sor visivel
no centro e deixar apparecer em torno uma orla de 0,11,002,
sendo as côres: carmesim para os medicos e pharmaceuticos,.
verde-mar para os machinistas e branca para os commissarios ;
nas passadeiras, a ancora será substituida pelo distinctivo
cla,sse, que consistirá: no caduceu de 0 11 ,030 de comprimento,

para os medicos, e to gral com uma cobra, para os pharma,ceuticos, como está em uso ; em um cylindro para os machinistas ; em duas pennas cruzadas em angulo de 120 0 com os
bicos para a parte de baixo, para os commissaxios ; nas divisas,
sem o circulo feito com o galão superior das mesmas, que distingue o corpo da armada do das outras classes, vivos de 0%005
de largura; da côr correspondente á classe, collocados nas
¡sextas externas ; nas dragonas, forro pela parte do baixo de
-Tolhido da côr correspondente á classe ; no bonet, a cinta de
seda será orlada nas partes superior e inferior por vivos de
0'11,002 de largura, da côr correspondente á classe; nos dolmans,
o distinctivo da gola será o da classe, de prata, como o descripto
para as passadeiras.
Os engenheiros navaes e patrões-meres usarão dos mesmos
uniformes marcados para os officiaes do corpo da armada, não
tendo nas divisas o circulo distinctivo deste ultimo. •
Aquelles usarão, como distinctivo, um globo de ouro do
001,020 de diametro, collocado acima das divisas na altura de
105m/M do bordado e a moio do cada manga, e os patrõesmóres terão nas passadeiras um nó direito, bordado a ouro, em
substituição da ancora e, na gola do aolinan, usarão do mesmo
distinctivo—nó direito—porém de prata.
LENTES DA ESCOLA NAVAL
Os lentos da Escola Naval usarão os uniformes dos officiaes
da armada, com as divisas do graduação a que lhes der direito
o respectivo regulamento, sem outro distinetivo além da astrella acima da referida divisa.
Os tontas que portencendo ao corpo da armada, tiverem neste
maior graduação do que a que lhes compete polo cargo que
exercem no magisterio, usarão das divisas do sou posto com o '
distinctivo de lento.
ASPIRANTES
PRIMEIRO UNIFORME

Dolman do pa,nno azul pouco encorpado ; calça do panno azul;
bonet, aspa, lim, talim do seda azul escuro sena tios do ouro,
luvas do pellica branca, botinas do bezerro pretas, lisas o som
bidueira, camisa branca e collarinho em pó, fechado e direito.
Este uniforme será usado em todos os actos de serviço externo
e em passeio e nos que exigem o segundo ou primeiro unifôrma para os ofliciaes.
SEGUNDO UNIFORME

Dolman e calça de fianella azul ou de brim branco, espadim, talim, bonet, camisa branca, botinas de couro de bezerro.
Para as formaturas de desembarque será usado este uniformo
com calça do fiamella azul, bonet branco e polainas brancas.
TERCEIRO UNIFORME

Dolman do ganga azul, liso, sem liga e calça da mesma fazenda, bonet, talim, espadim, camisa branca, botinas de couro do
bezerro ou sapatos de lona branca.
DISTINCTI VOS

Consiseirá para os aspirantes do 1 0 anuo, de um par do
estreitas bordadas a ouro, do Ose020 do diametro '• para os do
20 anno, do uma ancora' bordada a prata, de 0°1 ,038 de comprimento entre os extremos da cruz e do anele, tendo no centro
da haste, sobreposta, uma estreita de O rs,012 do diarnentro bordada a ouro ; e para o 3. anno, duas ancoras cruzadas. bordadas a prata, co:n as mesmas dimensões da primeira o 0%035 de
abertura entre as cruzes, tendo no ponto de. intersecção, sobrepostas, urna estrella bordada a ouro igualmente do "012 de
diametra, pregadas ou cosidas no lado externo de cada manga
a 0i 0 ,14 da.,costura, superior.
Nos dolmans de ganga os distinctivos serão do panno preto
e das mesmas dimonsiie4.
' Nos dias chuvosos os aspirantes usarão pellerine igual ás
dos officiaes, sem distinctivos no capuz.
EspadimEspadim do 0 ,1 ,43 do comprimanto, sendo 0° , 30 de lamina directa com a maior largura do 0,017 : de punho preto como filete.
(10(1 nele terminando na parte sup,irior ,orn uni globo tendo em
relevo, de um lado uma ancora de metal branco o de ouro
armas da Republica e na parte inferior uma guarda de 0m,08 de
comprimento; Corri, b tinha, de couro preto envernizado, com
bocal do metal dourado o pánteira do mesmo metal com0,11,075'
de comprimento, ten o doas braçadeiras de metal •amarello
cem argolas do mesmo metal, sendo uma unida ao boccal com
0,055 de comprimento e outra de 0%03, distante daquela
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Fiador

PRIMEIRO UNIFORME

Todo do couro preto envernizado, do mesmo modelo deseripto
para'os officiaos subaltarnos.
'

Platinas

• Bordadas a ouro sobre veludo branco, conforme o modelo
adoptado e em vigor, sendo 'estas usadas tão som.ento em
l° uniforme,
Distinctivo
Consistirá em duas pennas .cruzadas, bordados a oiro, collocadaS no lado externo dos braços a 0 m,14 da costura da manga;
tendo a cinta do bonet avivada de branco.
SEGUNDO UNIFORME

• Dohnan e calça de fianolla azul ou de brim branco, espada,
talim, fiador, luvas de fio do algodão, bonot o camisa branca,
botinas de couro de bezerro, talo inteiramente igual ao modelo já descripto para os officiaes.
OFFICIAES IIONORARIOS
Usarão Mos oi uniformes estabelecidos para os officiaes da
arma, com as modificações seguintes
As passadeiras soro da mesma forma, porém; com o comprimento de 0%07'5, tendo no centro apenas uma ancora do
0°1,040.
As divisas serão -orladas exteriormente de vivo, de 0°,,005
de largura, do casOaira azul claro.
A cinta do banet terá vivos da mesma côr, de 0 1°,002 do
do largura.
OFFICIAES DO ESTADO MENOR
Sobrecasaca com) a dos officiaes do corpo da armada abotoada até o quinto botão, calça do mesmo panno ou de brim
branco, bonet, espada, fiador, talim, luvas de fi.) de algodão,
camisa branca, botinas de couro do bezerro e gravata preta.
Este uniformo será usado em acto de mbstr 1, em serviço
externo o em passeio, sendo neste caso sem espada e talim, e
ta.robein em serviço externo.
SEGUNDO UNIFORME

Dolman o calça do fianella azul forreta, brim branco o de
mescla, bonet, espada, fiador, camisa branca, gravata preta,
botinas do couro de bezerro.
Este é o uniforme para serviço interno nos navios e estabelecimentos , navaes
Será usado com o talim e a espada ~ente em acto de
serviço.
O dolman e a calça de mescla azul só serão usados nas
flotilhas ou nos outros navios quando em trabalhos do
baldeações, porões, paioes, amarras, apparelho o pintura.
Bonet

Do mesmo modelo que o dos officiaes do estado-maior,
sendo, porém, o cordão, dourado subatituido por uma correia de couro preto envernizado de 0'11 ,01 do largura com
dons passadores do mesmo couro. Tambem será usada a Capa , do brim branco do , mesmo
modelo que a azul.
Espada

•
De punho preto, rematando em uma ancora dentro do
uma elipse do arame ; RUMOS copos lisos com uma ancora
dourada em ralava no guarda, tudo do metal branco ; lamina chata, lisa e direita com 0 1,025 de largura, o comprimento de 01°,85 a O'a, 95; bainha do couro preto envernizado
com bocal de 0°1,12, braçadeira de O',08 e 'inteira de 0m,20,
sendo tudo de metal branco o liso. O bocal
é e a braçadeira terão
argolas para prender o talim.
.
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ASPIRANTES A COMNIISSARIOS
Sobrecasaca abotoada até o 5° botão, bonot, platinas, espada,
fiador, talim, luvas de pellica branca, botinas de couro de bezerro, lisas e sem biqueira, camisa branca do peito liso e canarinho em pó, fechando direito, gravata do gorgorão de soda
preta.
•
• Esto uniforme será usado em todos os actos de serviço externo o nos que exige o 2° uniforme .ou 1° para os officiaes.
Em passeio sorá o mesmo uniformo sem platinas, a espada e
o talim, podendo ser a sobrocasa,ca desabotoada, mas com o
colete de panno ou de brim bránco—modelo já. descripta.
Cm excepção das platinas, as demais peças deste uniformo
são inteiramente iguaes ás estabelecidas no 3° uniforme para
os officia,es subalternos, menos o talim que será de retroz azul
escuro.
•

•
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Talim

De couro preto envernizado, dobrado, de "045 de largura;
chapa circular dourada de 0%050 de diametro, tendo no
centro uma ancora em relevo, , disposta. verticalmente,
rodeada por 21 estrelas, sendo a 1que ficar por cima do
anate do tamanho duplo das outras. Duas guias duplas
de couro envernizado de 0%015 da largura, com passadores
de metal dourado, presas a corrediças formadas por ancoras
douradas com o anoto voltado para baixo.
• Botões

Dourados o do mesmo formato e dimensões dos usados
pelos officiaes do estado-maior, tendo, porém, na parte
central apenas uma ancora com amarra disposta verticalmente.
Dolman,

Como os dos officiaos do estado-maior, porém, sem os adornos
do cadarço.
Capote

Como já ficou estabelecido para os officiaes do estado-maior
porém, sem distinctivo nem divisa r alguma.
A sobrecasaca, calça, camisa, 'gravata e botinas serão do
mesmo modelo que está estabelecido para os officia.es do
estado-maior.
Divisas e distinetivos

Os distinctivos para os mestris constarão de duas ancoras do
0.°' 04 de comprimento, cruzadas pélas hastes, bordadas a ouro,
na t aco externa de cada manga e; colocadas no ante-braço a
0°1,13 da bocca da manga; para os contra-mestres. uma só .ancora em cada manga, com a mesma dimensão o disposta verticalmente; para os guardiães, a divisa se campará de tres
Iões de cordão do 0°1,007 de largura, em forma do V, cozidos á
manga do braço esquerdo, .com a abertura de 9 m,070 tendo a
meio uma ancora dourada de 0°,030 do comprimento, colocada
verticalmente;
Para 03 guardiã,os extranumerarios a mesma disposição qne
para osguardiães, sendo, porém, do doas galões sOmente.
03 sub-ajudantes machinistas,' praticantes e demais officiaes
inferiores de primeira classe, usarão dos seguintes distinctivos,
tendo a cinta do bonnet avivada com a cr correspondente.
Todos esses distinctivo3 serão bordados a ouro o' collocad.os
a manga;
face oxtorna a 0 m,13 acima da bocca de
Para os sub-ajudantes machinist , um cylindro tendo sobreposta uma estrolla bordada a pr^ ,
um cylindro, ambos terão viPara os praticanles, sóme i
vos verdes;
fôrma prismatica, tendo os vivos
Para o fiel, um pa.§.
brancos;
Para os enfer pos, um caduceu de mercur:o o vivos carmesin ;
Para o esc ente, uma pena horizontal o vivos brancos
pintdro-calafate, um esquadro o um compasso enPara o
vivos de casomirá azul marinho;
trelaç
Para o serralheiro, uma bigorna ;
Para o caldeireiro, uma cruzeta tubular
Para o armeiro, um revolver; nestas tres ultimas classes os
vivos serão verdes.
Os officiaes inferiores de'segunda classe, usarão das-divisas já
descriptas para os guardiãos, sendo, porém, orladas com vivos
de On1,003 de largura, da côr. correspondente, tendo no centro o
distinctivo do corpo a que pertencerem.
Nos dolmans de fianella as divisas serão de cadarços de lã,'
lustrosa, das mesmas dimeniões o forma que as de galão, sendo
os distinctivos de prata; no 31 debrim as divisas serão de cadarço
branco.
PRÁTICOS
Os praticas que tiverornalionras de officiaes usarão do 3° uniforme estabelecido para os °Meiam 'tendo nas passadeiras a
ancora sub3tituida por um prumo e 'nas mangas um prumo do
0,05 de comprimento bordado a ouro e collocado verticalmente
0,025 acima das divisas.
Os que não tiverem honras de officiaes usarão dos uniform
estabelecidos para os o'fic1aes inferiores, som divisa, com os
distinctivos se suinte3, conforme a classe:
I a classe, um prumo de 0,05 em cada braço ;
a classe, um prumo no braço direito
# E' classe, um prumo nó braço esquerdo.
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COZINHEIROS E CRIADOS
Usarão urna blusa abotoada, do gola em pé, do fianella, azul
ferrete ou brim branco, com cinco botões do gutta.-percha,
e alo recto ; bonet, modelo
sando as /santeiras cortadas em arr g
dos inferiores, sem ancora ; camisa branca e gravata preta,
calça do fianella, azul ferrete ou de brim branco.
Em serviço a bordo usarão gorro e avental.
DISPOSIÇÕES GERAES
1.° E expressamente prohibido o uso de peças de uniforme
com roapas a paizana e vice-versa e o uso de gravata do modelo diverso do prescripto no presente plano.
2. 0 Aos ofliciaes do estado-maior 4 permittido ontrar ou
saliir de bordo a paiza,na; cinco minutas, porém, depois da
entrada desserã.o estar completamente uniformizados.
3.0 Todos os orliciaes — commandante, officiaes e inferiores—
são obrigados ao uniforme do dia. acompanhando a guanição
4.° Todos os officiaes de quarto a bordo e os de estado nos
eerpos de marinha e estabelecimentos navaes, bem como os
inferiores, devem trazer a espada á cinta,
5.- E' expressamente prohibido o uso de guarda-chuva, ou
guarda-sol com qualquer dos uniformes mesmo em passeio ;
6, 0 Em qualquer serviço externo devem sempre os officiaes
trazer a espada á cinta.
7. 0 Em passeio pôde ser usado indiferentemente o bonnet
azul ou branco ; em formatura, porém, isso será determinado
pela autoridade competente
8. 0 Aos aspirantos bem como aos inferiores, é expressamente
prollibido andar á paizana, embora a passeio, ainda mesmo no
estrangeiro ;
9. 0 O signal de luto será uma fita de crepe atada no braço
esquerdo, sondo nacional, terá tambern una laço de crepe no
copo da espada ;
10. Os conima.ndantes. dos navios e corpos o os chefes das
repa.rtiçõos militares da marinha ficam responsa,veis pela fiel
observa,ncia desse plano ;
11. Aos ofilciaes reformados é facultativo o uso do uniformo
do presente plano, sendo que os portenCentes ao corpo da armada usarão as mesmas divisas dos ofilciaes do quadro activo
12... Ao Quartel General da Armada cabo resolver as duvidas
sobre a intelligencia das disposições contidas neste plano.
Secretaria de Estado da Marinha, 12 de fevereiro de 1902.—
José Pinto da Luz.
-DECRETO N. 4.347-.-os 21 DE FEVEREIRO DE 1902
Approva novo plano de arrolamento para o exercito
O Presidente da Ropublica. dos Estados Unidos . do Brazil.
usando da autorização concedala pelo Poder Legislativo, na lei
n. 834, de 3 de dezembro de 1001, n. VII do art. 14, resolve
approvar o novo plano do arraiamento para a montada, dos &licites e praças do exe 1. o, o qual a este acompanha, ;13:agnado
polo marechal João Nep uceno de Medeiros alallet, Ministro
do Estado da Guerra, fic, do assim revogados Os decretos
ns. 1 .729,A e 1.903, do 11 ds, lio e 3 do dezembro de 1894, o
primeiro na parto relativa a a lamento e o segundo quanto
a ) art. 3°.
Capital Federal, 21 do : fevereiro de -1`), 140 da Republica.
M. FERRAZ DE CA. OS SA.DLES.

J. N." de Medeiro

ajlet.

Plano de arociarnento para montala de ociaps praças
do exercita, approvado por decreto n. 4.347, de 21 de
fdvereiro de 1302
Montada de officiaes
Baixoira—De sola fina. com 0s1 ,59 de comprimento, fendido
até 0.0 ,06, da; oxtromidades, na parta correspondente á eolumna vertebral.
Serigote —Com 0 01 ,5Sesle comprimenta,modido sobro os coxins,
e se comporá de: armaç'in com basteiros de madeira o cabaças do ferro batido de 0 11,023 de largura o 0/%035 do • espessura, collocada a armação cone os coxins sobre um plano horizontal, a altura das cabeças, acima desse plano, será 0 m ,22 para
a anterior e 001 ,20 para a posterior, medidos desde a aresta
superior. Terá duas argolas d,e metal branco com 0m ,04 de
diamatro exterior na cabala anterior, para prender o peitoral
o as bslças, deus grampos na posterior para as correias da maleta e aert argola Aumbem de-metal branco o O /113SMO diarnetro dos-acima paea, fecha o porta-esp
Qu stro p:niuenas chavetas de metal branco para prender os
coxins e a carona e uma chapa do forro, de cada lado, para os
rectangulos moveis que dão passagem aos lóros; estas chapas
devem estar pregadas da modo que os lóros tomem a postção
rigorosamente. vertical. Urna tira do sola forrará o espeço
entre as duas cabeças, prendendo-se as basteira,s por tentas
de sola.
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•
Coxins—Dous acolchoados, forrando as basteira,s e prendendo-se á armação pelas chavetas, do modo que soja filei' a sua
collocação e retirada.
Carona—De sola, imitação do couro do porco, preta, lustrosa
e lavrada ; dividida em duas partes, prendendo-se á armação
pelas chavetas; será arredondada na parte anterior e deverá
exceder apenas 0 01 ,06 a aba da capa, no sentido vertical; ás suas
duas partes se fixará o /travessão, de couro,' com 0 m ,12 na
maior largura e 0 01 ,06 junto ás duas meias argolas que o terminam; essas terão 01%055 do altura o 0,008 do espessura.
De cada lado da parte anterior, duas fendas permittirão
passagem das correias das bolsas.
Capas—De sola fina, arnarella, imitação do couro de porco,
acolchoada em gomos, sondo os do assento no sentido do comprimento do ca-vallo o os das abas no senti3n perpendicular
aquele; sersi, guarnecida do virola de metal branco nas cabeças
e com o escudo nacional na anterior; as duas cabeças serão
sola preta lustrosa e a capa se encaixará nas cabeças do serigota o se fixará por uma corrreia qu'e, partindo da cabeça de
traz, irá pela parto de baixo se prender a uma fivela existente
na face posterior da cabeça da frente. As abas terão 0%38 do
comprimento.
Barrigueira—De corda, com argolas de ferra de 0%11 de
diamatres exteriar; haverá dons typos, um cose 1 01,05 de comprimento e outro com 1 m 20, tendo sempre 0%20 de largura.
lo commurn,com 1 metro de compri-Lategos—De couro; mode
mento e 0 m ,025 de largura.
Ilstriless—De meia picaria, de metal branco, com o copo inteiramente liso e o escudo nacional no centro, tendo 011,078
pari altura do aro e 0,060 para altura do copo; serão reforçados na parte interna do copo por um travessão.
Bocaes—Lisos e chatos de metal branco, com "20 de comprimento e 0es028 de largura, tendo nas extremidades viradas
do mesmo metal.
Loros—Modelo commum, de sola anearella.
Bolsas—Arredondadas na parte inferibr, com 0%24 de comprimento, 0 m ,15 do largura e 0 01 ,085 de altura, quando cheias,
fechadas por uma capa, abotoando por meio de um botão do
cabeça circular; uma carreia estreita com fivela, passando por
baixo da capa e pelas fendas da carona fixará a balsa a esta; na
capa terá o escudo nacional e por baixa o numero do regimento; as bolsas prender-se-hão ás argolas da fronte do sorigoto por correias com fivelas de fórma elliptica e uma á outra
par urna correia passando por baixo da capa do serigoto.
As bolsas e correias respectivas serão do sola imitação de
couro do porco. preta, lustrosa o o nume tia• escudo, fivelas e
botões de metal branco.
Maleta — Do fórma cylind.rica„ com as seguintes dimensões:
diametra das bases "08, altura 0m,30; prender-se-ha á parte
posterior do serigote por duas correias, passando pelos grampos alli existentes e uma outra correia servirá para fechai-as
as fivelas serão de fórm:s elliptica e as circumferoncias das
bases serão guarnecidas com molas de metal o os centros dos
c ircuhes com escudos nacionaes ; todo o metal sorá baanco, e a
sala preta, lustrosa, imitação do coaro de porca.
Porta-espada — Do mesmo couro que o da maleta, CAD
•
0 01,16 de comprimento, 0 0,03 do largura na parte superior o
001,06 na inferior, com duas correias e fivelas ollipticas de metal
branco, sendo uma para fixar a espada e outra para fixar o
porta ao serigote.
Freio Com alavancas e barbella de metal.bra,nco.
Redoas — Formada cada uma de tres segmentos, ligadas por
argolas de 001,30 de diametro exterior, com passadoras de 001,15
de comprimento o botões redondos dos dons lados;' terminarão
em palma e se poderão abotoar uma á outra ; o comprimento
total será do dons metros.
Cabeçada — Com quatro sr„a olas iguaés ás das rodem, passadores e botões; terá uma fivela na parte superior, onde tamboril
existirá um bo ão com presilha para prender a cabeçada ao
buçaleto ; não terá testeira nem focinheira.
Buçalata — Com argólas de O ' 1 ,032 de diametro exterior, monos a do fiador que terá O %040, passadores o botões, sendo a
testeira o focinheira lisas, isto é, feitas cada uma do urna só
peça, o não terão ligação . directa.
Cabresto — Com tres argolas de 0',032 de diarnetro, passadores e botõ ;s redondos dos doas lados.
Peitoral — Terá um osculo na parte central o gamarra ;
tanto esta como as poetas se pranaerao por combinaçã de
argolas o botões, passadores, como nas outras peças.
Rabicho—Com uma peça metallica, constituida pelo escrido,ao
qual' estarão soldadas as argolas que correspondem ás duas
pernas do rabicho o á fivela superior ; a boneca ligadas por duas
fivelas ellipticas ; passadores como nas outras poças.
Maneia--.Com uma argola, passadores o botões.
Todas as argolas, passadores, botões, fivelas e escudos das
peças acima, (redoas, cabeçadas, etc.), serão da metal branca e
as presilhas serão independentes das peças, para facil -eubsti-
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Para os carpas desta Capital, serã,o as redeas, cabeçadas,
buçaletes. cabresto, peitoral, rabicho o maneia, do sola envernizada dos doas lados, e Para os outros corpos de couro de gado
vacum.
Schaibrack — Do panno igual ao dolman, prendendo-se ao
seri croto por encaixe nas cabeças e pelas correias das bolsas e
maleta: para o primeiro uniforme serão guarnecidos de galão
de ouro de 0 .1 ,03 do largura o terão nas pontas o escudo e
numero de metal branco.
Pellego—De lã comMum com as dimensões minimas de
I m,20 x 0%60.
Soiresincha—De cadarço encarnado com pontas de estiro e
fivela.
Montada de praças
Baixeiro-0 mesmo da montada de ofilciaes.
Seosig-ote-0 da montada de officiaes com as seguintes alterações: suppressão dá mola o do escudo nas cabeças da capa, as
argolas, grampos o chaveto serão de ferro brdrico, a carona
lisa, tendo apenas doas frisos, será, bom como as cabeças da
capa, do sola preta sem lustro.
Barriguoira—& mesma da montada de officiaes.
LateMos—Idem.
Estribos (par)—Do metal amarollo com O,10 de altura; era
um delias haverá una cachimbo para lança. de fôrma tronconica com uru pequeno faro na base inferior o quo terá
("030 õ 0 a028 para diametros das bases e O,055 do atattra.
Bocaes — Do metal amarello, lisos, com 0%15 do comprimento:
Lóros—Modelo commum.
Bolsas—Corno as das montadas dos offleiaes, 'mas de sola •
preta sem lustro, substituindo-se o metal branco por amarello
e supprimindo-se o escudo.
Maleta—Como a da montada do ofile'aes, mas de sola preta
sem lustro, substituindo-se os escudos por numeres e o metal
branco por amarello.
Porta-espada—Como 03 de ofilsiaes, mas de sola preta sem
lustro e com fivelas amarelais.
Freio—Com alavancas e barbellas de metal amarello, do
mesmo modelo que para os cavallos de officiaes.
Redeas—Como as de montada do officiaes, mas com duas argolas, supprimidos os passadores e sendo as argolas e botões de
metal arnaralló.
Cabeçada—Igual á da montada do officiaes, supprimindo os
passadores e sendo do metal arnarollo os botões e argolas.
Buçaleto—ldem.
Cabresto—Idem.
Manda—Idem.
Peitoral—Idem, substituitalo-se, tam .bein o escudo por uma
argola.
Rabicho—Idem.
' As presilhas das aedeas, cabeçada etc., serão independentes
das peças.
Para os corpos desta Capital, as rodem, cabeçadas, buçaletes, cabresto, maneias, poitoraes o rabichos serão feitos do
sola preta som lustro o para os outros do causo de gado vaccum .
Porta-clavina--Do sola arnarella, com 0 1%88 de comprimento,
prendendo-se a siam argol da lado diroito da cabaça post,irior
do saeagoto por meio de uma fivela com correia; uma outra
correia servirá para fixar a clavina do porta e uma terceira
. •
para ligar este á argola da barrig,uoira.
Alforges—De sola amarella,, ligados por uma tira larga e
inteiriça de sola, o por outra m tis estreita, separando-se em
duas que se pendem por uma fivela; a maia larga destinada
a apoiar-se nos prolongamentos posteriores • das basteiras, e a
mais estreita na armação, por baixo da capa; duas correias
com fivelas prendem os alforges ás argolas da barrigueira;
cada alforge tom, por. baixo da capa que .o fecha, um pequeno
bolso, são arredondo.dos na parte inferior e tamis as seguiates
dimensões: 0 a , 32x0, 32x 0m, 10.
Pollogos — De lã dominam, sendo as dimensões minimas
1 s,20x0m,00. .
Sobresincha — Do couro, com fivela.
Capa para poncho — De sola preta s3111.- lustro, com coradas
e fivelas.
Schaibrack — Como o da montada de OffiCia03, gdarnecido,
porém, do urna listra encarnada do 0w ,04, vivos 'brancos para
• a cavai( tria e carraesim para artilharia e o numero do regimento em • metal amarello nas pontas.
Bornal para milho —De lona, com cabeçada de sola o fivela.
Balde —Do lona, de fórma cylindrica, com 0 na25 de diametro
na bocca, e 0,30 de altura, com urna alça do lona com punho
de madeira forrada de lona.
Appaxelho de limpeza —Composto de uma raspadeira, sem
cabo o com alça de couro para enfiar a mão, urna escova de
raiz, urna de cabollo cora as costas forradas de sola, um ponta,
urna esponja commum e urna_ tesoura do tosar ; siri. aconcli-
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cionacto em um sacco do brim ou lona com tirantes para ser
conduzido a tira,callo no serviço da limpeza da cavalhada.
Observações
1 . O shaibrack faz sempre parto do primeiro uniformo,
po lendo sambem os ° mossa e praças usarem o .shalbrack de
listra encarnada e vivos brancos em. formaturas 'e outros serviços de segundo uniforme, quando isso for daterminado.
2.° O pelleg,o, sobrasincha, o alforges só serão usados em
ordem do marcha.
3.° . O porta-clavina só será usado quando for fiesessario.
4. s Em exercieio, serviços e formaturas do pequena duração
com o tempo bom, o poncho será substituido pela maleta.
5.° Só arn ordem de marcha, os officiaes palorão ser abrigados a trazer seus ponchos na garupa, continuando, porém,
dispensasos disso nas revistas que se passarom naquilo.
ordem.
Os s Para serviço de campo, cada praça receberá um maneador, e cala esquadrão quatro laços de couro . trançado.
70 . Os corpos terã.o em arrecadação peças avulsas do sorigoto o mais arraiamento em quantidade que : o Governo de:
terminará, ssgundo as probabilidades de
a de cada uma.
Capital Federal, 21 de fevereiro de 1902.—J N. 'de Medeiros
Mcalet.

Sr. Presidente da Republica—De h% muito cogitava remover .
os graves defeitos apresentados por profissionaes no.arreiamento
oro uso para montada dos ofliciaes e praças • dos corpos de
aavallaria o dos regimentos' do artilharia do nossa exercito,
• não sen !o entro outras o menor • a falta do uniformidade. pae
-existir mais de um typo e em cada typo, ainda desigualdades
sensiveis. • Tendo a firma Enrique' Briggema,n Pa Comp. .. apresentado a
esta Ministerio um modelo de arreio militar, de sua invenção e
. privilegio, deliberei mandar proceder a sonos estudos e exporiencias de modo a ter unia base para julgar do sua utilidade.
Aos Srs.' general de brigada José Maria Marinho da . Silva,
tenen to-coronel José Caetano do Faria, comm'anda,nte do 1° re gimento de ca.vallaria, o major Luiz AntoniaCardoso, fiscal do
90 regimento do cavallaria, incumbi do examinar e ernittir
opinião sobre as vantagens ou inconveniOntesale sua o,cceitaçã,o
sob o duplo ponto do vista technico e economia°. .
Depois de ter recebido detalhado ptrecer, analyzando e justificando a conveniencia de sor preferido aquelle modelo, ordenei
que fossem arreados alguns aniniaes e trazidos á minha presença para verificar da superioridade preconizada pela commissão. Assistiram tombem a essas provas 04 Sés. marechal
chefe do Estado Maior e general de divisão' amam; ante do
officiaes.
4u districto militar, a. propria commissao e clive
Tão patentes se tarnaxam as vantagens ido vo typa, que
todos foram accordes em achar ntil a muda do actual sys
tema do arrojamento.
Attendendo, pois, a todas estas cire stanciaes e a que a .
differença da preço dos typos em usa onipraclos um concurrenda publica o o do proposto, é orava' a este ultimo, em
19l$284 e 21(1;3787 para os dos acia,es o 64.412 e 80$043 para
á das praças, si forem ou n senvernizados.
de , duração 'o um factor a pesar
Accresee ainda que o ter
econornico, o neste particular nada
sensivelmente sobro o Jr
odeio, porque cada urna de suas partes
deixa a desejar o nov
são substitualits.
componentes faciln
• Não sondo conveniente que o exercito brasileiro tenha a fabrios, do seus arreios no estrangeiro, exigi, o que foi acceita
•
pelos proponentes, que fosse cila trasladada para nosso territorio.
• Estando esse invento acobootado por tina privilegio, não se
pala appollar para . a concorre/leia publica, mas, para evitar
que Os proponentes. senhores da fornacimento, abusem, elevando o preço, ainda lhes impuz um s preço fixo para o tempo
da duração do privilegio e era libras esterlinas, que, calculado
pelo canxbio do dia, o reauzirá de muito com a subida do
cambio.
Ainda attondi ao caso em que os proponentes não possam, por
qualquer motivo, continuar a fornecer 'ao exercito, estatuindo
que, nesse casa, enes abrem mão dd respectivo privilegio em
favor do Governo, que poderá nos seus,' arsenaes e em estabelecimentos particulares mandar confeccionar arreios do typo
de sua invenção. •
Tendo em vista tudo quanto fica ,oxpOsto, julgo conveniente
adopta,r-so no nosso exercito este novo modelo de arreio militar,
pelo que apresento á vossa consideração o decreto que modifica
os typos de arreiamonto adoptados pelos decretos ns. 1.729 A
.e 1.903, de 11 de junho o 3 .de dezembro de 1804, que ficarão
revogadas nasIsartes referentes a este assumptcs.
de Medeiros
Capital Federal, 21 do fevereiro de 1902.—J.
•
Mallet.
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O Presidente da Republica do Esta Los
Ifidos do Brasil, a,ttendendo ao que reque•
reram os lentes da Faculdade de Direito do
S. Palito Dr. Uladislito Herculano de Freitas, da terceira cadeira do 40 anno, e o
Dr. José Mariano Corrêa de Camargo Aranha, da primeira cadeira do 2 . anno;
Considerando que a congregação da referida faculdade foi de parecer, par unanimidade de votos, que a permuta par elles requerida era. de vantagem real para o ensino;
Considerando que o deferimento ao pedido
feito paios ditos lentes não acarreta olrensa
a direitos do twcoiros:
Resolve autorizar a permuta que solicitaram os lentos Drs. Uladisláo Herculano do
Freitas e José Mariano Corrêa de Camargo
Aranha de suas respectivas cadeiras.
Capital Federal, 22 de fevereiro do 1902,
14. da Republica.
M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.

Sabino Barroso Junior.

Ministerio da Marinha,
O Presidente da Republica dos Eatarlos
Unidos do Brasil:
Resolve, usando da attribuição que lhe
confere o art. 48 § 6. da Constituição e em
homenagem co anniversa-rio de sua promulgaçã,o, perdoar aos sentenciados: marinheiro
nacional Jordão Francisco Madeira e soldado do corpo do infantaria do marinha JOSÓ
Coelho Duarte Badala) o resto das penas de
prisão com trabalho pelo crime do deserção,
impostas ao primeiro, por seis annos, por
sentonça do Superno Tribunal Militar.de
31 de agosto de 1900 e, e ao segundo,
por tres nonos o tres mozes,por sentença do
mesmo tribunal de 18 do dezembro de 1901.
Capital Fe

14° da Republic.

1, 24 de fevereiro do 100%

M. FERRA
Josd Pinto

CAMPOS SALLES

nuz.

Ministerio da Guer
Por decreto de 24 do corrente, fora
orneados alferes-alumnos, de accordo cm
disposto no art. 95 do regulamento q
baixou com o decreto n. 2.881,de 18 de abril
de 1898, as seguintes praças . de pret, alumnos da Escola Militar do Brazil
Alberto Faria, Alfredo Severo dos Santos
Pereira, Almerio de Moura, Alvaro de Carvalho, Amaro de AzambujaVi11allova, Annibal Anacleto de Amorirra Antonio Mendes
Teixeira, Arnaldo DamascendVieira, Arthur
Paulino de Souza, Azor Brasileiro de Almeida, Christovão Ferreira da Silva, Cice.'o
Baeta de Faria, Claudio Monteiro, Daniel
de Souza Ramos, Dano Tito Castello Branco,
Democrito Barbosa, Francisco de Moldo Moreira, Galdino Luiz Esteves, Genesco dç Oliveira, Castro, Guilherme Barbosa Fontenelle
Bezerril, Henrique Joaquim Cardoso, tidofonso Soares Pinto, João da Costa Mesquita, J oã o Silvestre Cavalcanti. Joaquim
Francisco Duarte, Joaquim de Souza Reis
Notto, Josaphat do Amaral Caldeira, José
Alberto de Mello Portella, José Antonio
Netto, José Duarte Pinto, José Meira do Vos. concellos, José 'Pedro Gomes. Lafayette
Cruz, Leonel Vollasco, Mario Velasco, Mauricio José Cardoso, Miguel de Castro Ayres,
Oct tvio Pitaluga, Octaviô Saint Jean Gumes,
Oswaldo Stemb,arg, Rubens Monto e Themistocles Paes de Souza Brasil.
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• 1?equerimentos despachados

José Gonçalves de Souza Robim, pedindo
validade para a matricula no curso odontoda Faculdade de Medicina da Bahia
Nlinisterio da Justiça e Negocios logico
dos exames prestados na Lyceu do Ceará.—
Interiores
Não ha que defe?ir. Exames prestados perante mesas do'preparatorios não carecem
Expeliente . de 21 de fevereiro de 1902
ser validados por este Ministerio.
Antonio Augusto Guimarães de Queiroz
DIRECTORfA DO INTERIOR
Carrera, pedindo dispensa dos exames do
Remetteram-se ao presidente da Camara sufliciencia de allemã), grego e litteratura,
Municipal do Rio Preto, Estado do Minas do 5° armo, afim do cursaeu 6° do curso do
Goraes, conforme requisitou em officio de bacharelado.— Indeferido.
José Martins 'Delgado Motta, alumno da
17 do corrente moz, mil titules para eleiFaculdade do Medicina do Rio de Janeiro,
tores feleraes.
— Solicitaram-se do presidentedo Conselho pedindo admissão aos exames de historia
Municipal do Districto Federal providencias natural, unica cadeira de que depende na
no sentido de ser communicado á Secretaria l a serie e das materias da 2'aserie.—Dirija-se
de•Estado o numero do secções em que foi ao director da ' Faculdade a quem corapete
dividida cada uma das freguesias do referido resolver.
District° e o numero de eleitores do cada secção, afim do se dar cumprimento ao disposto
Ministerio da Fazenda
no art. 2°, §§ 1 . e 2. . das Instrucções mandadas observar pelo decreto n. 4,177,de 28 de
Por titules de 25 do corrente foram nosetembro ultimo, na proxima eleição de Presidente e de Vice-Presidente da Republiqa,. meados: Albano Corrêa do Couto para o
togar de collector das R ndas Federaes em
.Di4, 22
Batataos, Estado do S. Paulo ; Sebastião
•
Hugo do Souza para o de agente fiscal dos
DIRECTORIA DO INTERIOR
impostos de consumo na 11 circumscripção
Foi nomeado o bacharel José Antonio do Estado do Piauhy.
— Por por)tarias.da mesma data, foram
Corrêa. da Silva para exercer interinamente
o togar de amanuense da Faculdade de Di- concedidas as seguintes licenças para tratareito do Recife, durante o impedimento do mento de sande, onde convier:
De 3 meses, com vencimentos, ao sub&lectivo Manoel Arthur Munis.
— Foram naturalizados brasileiros os sub- director do Tribunal de Contas 'Francisco da
Melena;
ditos portugueses Antonio Fernandes da Silva
Do 15 dias, percebendo metade da diaria,
ga,noel Maria Lopes e Aftlmso Corrêa ao operario da Imprensa Nacional Antonio
da Silva, todos de profissão maritima; o por- Francisco da Silveira.
tuguez Eduardo Antonio dos Santas e o itaPor despacho, de 18, do corrente mos foi
liano José do Lucca, residentes, aquelie na
Capital Federal e este no Estado do S. Paulo. approvado o concurso que se realizou nesta
—Rometteu-se a portaria do ultimo ao pre- Capital para legares de primeira entrancia o
do guarda-mer e sons ajudantes, de accordo
sidente do referido Estado.
com a seguinte classificação:
—Accusou-se recebido o officio do 7 do corLogares de Ia entrancia
rente mez, do presidente do Estado do Ceará,
e agradeceu-se o offerecimento de um exem1.
plar da collecção do lei desse Estado, proArnolpho
Nolasco
de
Rezende.
mulgadas o orno passado.
2.
—Solicitou-se do Ministerio da Fazenda o
despacho, livre (le direitos, na Alfandega José Antonio de Carvalho Junior.
desta Capitai, de um volume, contendo livro
3°
destinado aos Museu Nacional.
Jeronyino Maximo Nogueira Peia°.
—Transrnittiu-se ao governador dia Estado
4.
da Bahia, á vista do disposto no art. 2r) das
instrucções mandadas observar polo decreto Tobias Candido Rios.
n. 4.177, do 28 de setembro ultimo, na pro,
xima eleição presidencial. o quadro que enviou o presidente do Conselho Municipal da Eduardo Hyppolito Eworton do Almeida.
Villa do Con lo, do numero do seções desse Angelo de Oliveira Bevilaqua.
Manoel do Paula Alvarenga.
municipio e dos respectivos eleitores.
6.
—Communicou-se
•
José
Armando
Lins
de
Azevedo.
Ao Sr. Ministro das Relações Extoriore.s,
70
que foram dadas providencias afim do que o
Dr. Henrique Morize, lente da Escola Poly- Guilherme . Malaquias dos Santos.
technica, fique á disposição desse Ministorio Lucas Monteiro do Almeida.
para exercer o cargo de 20 commissario de Decio Fernandes Guimarães.
limites Com a Republica Argentina;
Francisco- Bustamante.
Ao director da Escola Polytochnica, que, Henrique de Gusmão.
satisfa.zend ) ao pedido do Ministerio das Re- Mario das Chagas Rosa.
lações, Exteriores resolveu esto Ministorio Theotonio Wencesláo da Silveira. .
que o lente Dr. Henrique Morize fique á dis8°
posição daquelle, afim de oxercoa o cargo de
2° commissario do limites com a R ;publica Emílio da Silva Guimarães.
Eurico da Costa Rodrigues.
Argentina.
Nestor Angusto da Cunha.
—Aut&dzou-se
Theophilo Ottoni de Campos Cabral.
O director da Faculdado do Medicina (lesta
9.
Capital, a despendei' 1:400$ com a acquisiçao de um apparellio esterilizador de agua Enclides de Oliveira, Aguiar.
Alfredo Britto.
para o gabinete do chimica cirurgica;
O director do Instituto dos Surdos Mudw, a João Bello de Mello o Cunha.
admit t,ir no estabelecimento como alumno
100
gratuito o menor João Felicio, filho do te- Sylvio Gentio de Lima.
nente Carlos Felicio.
Mario Gonçalves.
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Cicero de Andrade. Guimarães.
12°
Armando Negreiros.
Walter Valentim Peixoto.
João Drummond Camargo.
J3°

Wladimir Vou Doellingor.
Pedro Torres Leite.
Mario Berna.rdes Cardoso.
Luiz Antonio Alves do Carvalho.
140
João de Araujo Romoro.
Paulo Moreira de Araripe Macedo.
Adriano Joaquim Ferreira, Junior.
Mareellino Pitta da Rocha Lima.
• Ma,rcellino Tavares.
150
Acylino Runno de Mattos Junior.
José Pamplona Machado.
Oscar Pires Salgado.
Agnello Franklin da Costa.
Ï6.)
Djaarna, Washington da Fonseca Hermes.
Eduardo Pedro de Souza.
Francisco Ignacio Mallet do Mendonça.
17°
Carlos do Lira e Oliveira.
Lucio Jos,é Fernandes de Souza.
Oscar de Souza e Silva.
18°
José Candido da Costa.
Augusto Henriques Corrêa, de Sá.
Andronico Gurgel de Britto Guerra.
19°
Affonso Monteiro de Barros.
- José Maria de Souza.
Mario Moutinho dos Reis.
Victorino Pereira do Barros.
20°
Adalberto Peregrino da Rocha Fagundes.
Carlos Leonardo de Campos.
Hilario Luiz Leitão.
21°
Francisco de-Brito Themudo Losso..'
Moysés de Miranda.
22°
Alvaro Augusto Moreira.
23°
_Ricardo. Leão Quartim do Moura.
24°
Francisco Freire de Brito Junior.
2°'
•
Guilherme Paranhos Venoso.
Octa,vio Filgueiras Lima.
Thiago Augusto de Moraes Guimarães.
26,
Luiz Fernandes da Silva.
Jacob Cavalcanti.
270
Adolpho do Castro Leal.
Henrique Brazilienso Forre,ira, dasSilva.
Sylvio de Oliveira.
28°
, Eugenio do Almeida Monteiro.
Ilugo Guttierroz Simas.
Pedro Nilton Bastos.
29°
Tancredo Corrêa Leal.
-• Lagares de guarda-mór e seus ajudantes
11°

• Mateellino Tavares.

20
Theotonio Wencesláo da Silveira.

DIÁRIO orrzwAL
Directoria do Expediente .do Thosouro
Federas
EXPEDIENTE DÓ Sn. 'MINISTRO

Dia 22 de/'evereiro de 1902

Sr. presidente da Companhia, Lloyd Eraziloiro:
N. 2—Peoo providencieis no s3ntido
ser concedida, por conta deste Ministerio,
passage,m em l e classe, desta cidade á de
Paranaguá. no Estado do Parana, ao inspector fiscal dos impostos de consumo Julio do
Araujo Rodrigues, que alli vao em serviço
de sou cargo.
EXPEDIENTE Do sR. DIRECTOR

Dia 22 de fevereiro de 1902
•

Sr. inspector da Alfandega do Rio de Janeiro:
N. 47—Communico-vos, para os devidos
effoitos, que por acto de 7 do corrente, resolveu o Sr. Ministro autorizar o despacho
livre de direitos, nos termos dos atas. 20,
§ 36, e5° das Disso3s10es Preliminares da
Tarifa, do material constante da inclusa relação e destinado á St. John d'El-Rey Mining
Company Limiled, do que são agentes P. S.
Nibolson & Comp.
N. 48—Communico-vos, para os fins convenientes, que o Sr. arnistro, a quem foi
presente o processo transmittido com o
vosso officio n. 806, do 5 de novembro ultimo, e relativo ao recurso .interposto pela
Empresa d Sal e Navegação, de vossa docisão negando-lhe, a restituição da importancia, de 20:s06$440, que alega ter de mais
pago de imposto do., consumo de sal, em diversos carregamentos e corre4pondento
diferença verificada entro o peso sob que
foi despachada a mesma mercadoria e o
constante dos respectivos manifestos, resolveu, par, despacho de 6 do'corrente, proferido de accordo com o parecer do Conselho
de Fazenda, emittido em sessão de 28 do mez
proximo findo, negar provimento ao dito
reurso, para o fim de confirmar a decisão
recorrida por seus fundamentos legaes.
N. 49 —Communico-vos, para os devidos
effoitos, que o Sr. Ministro, por despacho u.e
6 do corrente, resolveu justificar as faltas do
comparecimento dadas pelo 3° escripturario
dessa repart.ção Luiz Ramos Carneiro d.
Rocha, nos dias 13 a 16 e 21 a 23 de jaue.
ou
ultimo, attendendo assim ao que rec
aquolle funccionario, na petição tran
tida
com o vosso officio n. 94. de 1 daqt e mez.
N. 50—De ordem do Sr. Ministro, incluso
vos rometto o officio que lhe dirigiu o viceconsul do Brasil em Mollonde: na Republica
do Pedi, encaminhando dons documentos relativis ao embarque do mercadorias vindas
no vapor Columbia e destinadas a Eduardo
Callado desta praça.
N. 51—Com relação ao . processo encaminhado com o vosso officio n. 622, do 23 de
agosto ultimo, e referente ao recurso interposto pela Companhia de Fiação o Tecelagem
Carioca, do acto pelo qual lhe impuzosa.es,
nos termos do art. II do regulamento annexo a0 decreto n. 2.742, do 17 oo dezembro
de 1807, a multado, 1:000, p.ir haver importado rotules com inscripção em lingua e4trángeira, destinados a tecii.oS nacionaes, e
que submotteu a despacho pela nota n.2.117,
de junho do • anno passado, communico-vos,
para os devidos efeitos, que o Sr. Ministro,
conformando-se com o parecei. do consaihe
de Fazendo emittido em sessão de 4,resolveu,
por despacho do 14 , do corrente, deixar de
tomar conhecimento do mesmo recurso por
não ser de revista o estar a decisão rocorrida.‘dentro da alçada dessa inspoctoria..
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— Sr. director da Casa da Moeda
N. 18 De accordo com o despacho do
Srs Ministro, de 14 do corrente mez. exarado
no officio da Delegacia Fiscal em S. Paulo
n. 52, de 12 de junho do anno passado,
poço-vos providencieis' para que soja
impressa a cautela que devo substituir a
apolico extraviada n. • 10.962, do valor noroinal de l:000,, juro antigo de 6 ss , hoje
5 % papel, e emissão do 1832, de propriedade de Antonio .losé Leite Braga.
N. 10 — Em obediencia ao despacho do
Sr. Ministro, do 8 do corrente, exarado no
aviso do Ministerio da Justiça e Negocios
Interiores n. 138, de 31 de janeiro ultimo,
peço-vos providencieis no sentido de sor
romettido ao Archivo Publico Nacional um
exemplar de 'cada uma das medalhas militares creadas polo decreto n. 4.238, 'de 15
de novembro do anno passado ; correndo a
respectiva despesa por' conta do alludido
M in is terio
— Sr. presidente ,do Tribunal de Contas:
N. 2—Em obediencia ao despacho do Sr.
Ministro do- 28 do mez proximo findo. cabe-.
me transinittir-vos,para os fins convenientes,
o incluso processo referente á fiança de
Raymundo Alves Pinto para p )(ler exercer o
legar do thesoureiro da Administração dos
Correios no Estado de Goyaz.
— Sr. dioectoo ' do Labbratorio Nacional
de Analyses: •
N. 12—Communico-vos, para os fins convenientes,. que o Sr. Ministro, attendendo ao
pedido feito pelos funocionarios dessa repartição no requerimento encaminhado com o
V.)SSO oficio n. 22, de 25 de janeir4 findo,
resolveu, por despacho de 20 do mesmo mez,
autorizar-vos a conceder aos rezteie.ites
doze dias utoi3 de férias, que serão gosados
quando, a juizo vosso, não hoja perturbação
do respectivo serviço; convindo notar que
nenhumo gratificação será abonada por substituição de empregados no goso dessa concessão.
—Sr. delegado fiscal em Alagoas:
N. 8—De orderrodo-S o Ministro, ?omettovos o titulo de nnionalização da barcaça
Diamantina, expedido'
vista do • requerique acompanharam
monto o mais sia
, de 21 de dezembro provosso. oficio n.
m do ser entregue pos essa
mo passado,
delegacia cm do diroito, depois de cobrado o ospectivo sollo, na importancia
de•20''
,. 9— Tendo* Manoel Braga reclamado,
n requerimento de 8 do outubro do anuo
passado, contra o acto do inspector da AlPandega, de Penedo recusando-se a mandar
entregar um pequeno volume do drogas,
vindo por sou in..ormedio para ó negociante
do Propria,- no Estado de Sergipe, Manoel
Ezequie/Heoriques, rejlamaçã,o que foi julgada improcedente por despacho do 30 do
janeiro findooá vista da juotificação apresentada pelo mesmo inspector. em Officio e. 153,
de 31 de dezembro ultimo, reconamendo-vos
que dois disso scionela áquolla repartição;
declarando-lhe, para os devidos efeitos,
haver o Sr. Ministro resolvido mandar que,
por intermedio do respectivo inspector, seja
presonte .ao 1 0 estriptura.rio Antonio da
Cruz Silva . Filho a inclusa cópia do referido
oficio, afim de defender-se das accusações
que no nesmo lho são feitas.
—Sr. deIegailo fiscal na Bahia:
N. 34—Em resposta ao officio n. 36, de 2.?.
do maio do anuo passado, com o qual encaminhastes o requerimento do 4 1 escripturario da Alfiindega des. :e Estado Francisco
Araujo Doming)s Carneiro, pedindo abono
da quantia de 9:375$, metade da de 18:750$,
Por que foi adjudicado á Fazenda Federal ts
immovel penhorado ao commercianto dessa
praça Cárolino America de Carvalho para
pagamento do multa do direitos em dobro,
que lhe fúra imposta em virtude de dili•

Quar ta-felra 26
goncia d ) requerente, declaro-vos, para os
devides dl-eitos, de a.ocordo com i. o despacho
do Sr. Ministro, de 27 de janeiro findo, que
não cabe áquelle oscripturario metade do
valor da adjudicação do dito predio, mas a
metade do que produzir o mesmo om o. hasta
publica, a que devera ser levado, deduzidos
ainda os 8 0/re da porcentagem devida aos
funccionarios de respectivo juizo federal.
N. 35—Declaro-vos, para os devidos efeitos, que o Sr. Ministro, attendendo ao que
solicitou a W,3stern Telegraph Company 14mited, na petição transmittida: com o vosso
oficio n. 4, do 17 de janeiro ultieno, resolveu, por despacho do 30 da mesmo ntez.
autorizar a isenção do direitas, do accordo
com as clausulas 20e do decreto n. 5.270,
de 26 de abril de 1873 o 2a do do n. 3.307,
de 6 de junho de. 1899, para- o material constante da inclusa relação e que a requerente
pretende importar para o consumo de sua
estação nesse • Estado, durante o corrente
armo.
Outrosim, vos recommendo, na forma do
citado despacho, o fiel cumprimento do art.
19 do regulamento annexo ao decreto
n. 3.564, de 20 de janeiro de 1900 e circular
n. 29, do 10 de maio de 1899, - disposições
essas que não foram observadas por essa
delegacia.
•
N. 36 — Declaro-vos, para os devidos cl'feitos, que o Sr. Ministro, por despacho do
2.) de janeiro ultimo, exarado em vosso officio ri. 1, de 7 do nãosmo mez, resolveu justificar as faltas de comparecimento dadas
polo continuo dessa repartição Olympio
Silva Pinto, no mez de dezembro do armo
passado.
N. 37 — Remetto-vos, pala • os fins convenientes, o incluso titulo do 8 do corrente,
nomearei° João Alfredo Ribeiro da Rocha
para o togar de agente fiscal dos impostos de
consumo na quinta circumscripção desse Es todo.
N. 38— Remetto-vos, para os fins couven:entes, o incluso titulo do 15 do corrente,
nomeando Francisco Coelho Moreira para o
legar de agente fiscal dos impostos do consumo na decima setena circumscripção
desse Estado.
— Sr. delegetdo fiscar no"Maranhe.n
N. 19— Respondondo aos (Afetos ns. 6 e 8,
de 8 e 14 de janeir - .ndo, com os quaes
encaminhastes os rema, tentos em que 03
oscripturarios da Alfandt desse listado
bacharel Theophilo do Atinei Fortuna, Armando do Oliveira -Almeida e
' o Pretasio Coelho do Souza solicitam st aberto
conctueo para prestarem exame de ia
'ias
constantes dos ee 1 0 e 4° do art. 41 da N
Consolidação das Leis das 2alfa.ndeg,as e Me
sas do Rendas, declaro-vos, p ira os devidos
fins e do aecordo COM o despacho do Sr. Ministro, de 14 do corrente, que os requerentes poderão ser attendidos na primeira °ocasião em que se abrir concurrencia para
I a ou 2.e. entrancei•• •
— Sr. delegado fiscal no Pará:
N. 14 — Conm unico-vos, para os devidos
effeitos, que ti Sr. Ministro, á vista da informação constante do vo-so oficio n. 6, de
18 de janeiro findo, resolveu, por despacho
do 13 do corronto, allbC iza,r-vos a providenciar para quo seja vendida cru basca publica, a lancha Carlos Pinto, da Alfandega
desse Esta 'A, devendo proceder á publicação
dó respectivo edital a atiali ,n j10 da mesma
lancha, servindode base para a venda o
preço dessa avaliação.
•
— Sr. delegado fiscal no Paraná,:
N. 7 — Commamicosvo e para os*devidos
fine. que, por despacho do 12 do corrente,
czar .do em vosso oficio n. 1. de 14 de jane.ro ultimo, resolveu o Sr. Ministro approvar a reetelo dos (imprecados da Alfandega
tado e dos commorciantes e industriaes que ovem servir, durante o corrente
e o e .ee„. a formação das cor-omissões arbira,es na mesma alfandega.
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N. 8—Dec1aro-vos, para os devidos effeitos
que o Sr. eliniatroeleferindo o requerimento
encaminhado com o vosso oficio n. 2, de 14
de janeiro findo, resolveu, por despacho de G
do cor:ente, conceder aos empregados da
Alfandega de Paranaguá 12 dias uteis de
ferias, que deverão s gosados quando, a
juizo do chefe da -repartição,* não haja perturbação do respectivo serviço o não sendo
abonada gratificação alguma por substituição de empregados no goso dessa concessão.
.—Sr. delegado fiscal em Pernambuco:
N. te—Rornotto-vos. para os fins convenientes, o incluo titulo de 15 do corrente,
nomeando Jose da Costa Rego Monteiro para
o lugar do collector das rendas federaos na
cidade do Goyana, nesse Estado.
—Sr. delegado fiscal no Rio , Grande do
Sul
N. 25—Rernetto-vos, para os fins convenientes, o incluso decreto do 12 do corrente,
nomeando Francisca JoSé Nogueira para o
lugar de 2° oscripturario da Alfandega de
Uruguayana., nesse Estado.
N. 26—Declaro-vos, para os devidos cl'feitos, que, por despacho de 50 de janeiro ultiino, exarado no aviso do Ministerio da Indaseeia, Viação O Obras Publicas, n. 10, de
17 do mesmo mez, resolveu o Sr. Ministro
autorizar a isenção de direitos do consumo e
expediente, nos termos dos arts.2°, e 23 e 5°
dae Disposições Preliminares da Tarifa, para
o material constante da inclusa relação, no-cessario ás obras ca barra e do porto desse
Estado.
— Sr. delegado fiscal em S. Paulo :
N. 61—Communico-vos, para os devidos.
fins, que o Sr. Ministro, tendo presente o
processo administrativo encaminhado com o
vosso oficio n. 169,do 9 de novembro ultimo,
e em ripe recorreis ex-officio do acto pelo qual
dástes provimento ao recurso interposto
para essa delegacia pelos negociantes dessa
praça Falchi & Comp., da decisão do collector
de Ribeirão Preto, que lhes impoz a multa de
1:500$, por infracção do regulamento annexo
ao docreto n. 3.622, de 26 do março de 1900, resolveu, por despacho • do 6 do corrent
proferido-na conformidade do parecer que o
Conselho de Fazenda ennittiu cru sessão de 22
de janeiro proximo findo, negar provirbento
ao alludido recurso ex-officio, para o fim do
confirmar a decisão recorrida por seus fundamentos legaes.
— Sr. delegado fiscal em Sergipe
N. 3 —Remetto-vos, para os fins convenitentes, a inclusa portaria de 18 do corrente,
concedendo tres mezos do • licença, para tratamento de'saude, ao inspector em commissão da Alfandega de Aramajh Fla,viano da
Silveira Fontes.
.1.•n•••

D' tona de Contab[1:dade do Thcsouro
Federal
Expediente dc 21 de fevereiro de 1902
Ao Sr. collector do Cabo Frio:
N. 47 — Declarando que fica de nenhum
effoito a portaria desta Directoria, n. 20, de
31 de janeiro proximo passado, que autorizou o pagamento ao fiscal dos impostos de
consumo da 11° eiscumscripção,Antonio Martins Teixeira, da porcentagem na Importancia de 408$522 que lhe comeeto nos meus
de julho a setembro unimos, visto ter o
mesmo fiscal requerido o afetado pagamento
pelo Thesouro Federal, devendo o Sr. c.ollector dar conhacimontt a esta Directoria
do cumprimento da presente portaria.
— Ao Sr. collector do Barra Mansa :
N. 48 — Recommendando que recolha aos
cofres do Thesouro a impirtancia de 651$346
de mais abona 'a na liquidação que procedeu
das porcentagens pagas em 1901, conformo
verificou a 2e Sub-Directoria desta Directoria dos documentos quo acompanhavam o
oficio dessa Collectoria, de 5 de janeiro
proximo findo.
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— Ao Sr. collector de Nova Friburgo:
N. 99 — Reiterando a portaria desta Directoria. n. 800, de 11 do dezembro ultimo,
que lhe recimmondou que informasse si foiou não interposto recurso no processo relativo á multa de 600$ de que trata o oficio
dessa Collectoria., de G de setembro do anno
passado.
— Ao Sr. director geral da Imprensa Nacional
N. 1 — Declarando, em resposta ao oficio
dessa repartição, n. 19,. de 17 do janeiro
ultimo, que foi feito o extorno para o ex.
ercicio de 1902. da quantia de 103$100, proveniente da ren.la arrecadada pela Thesouraria do Thesouro Federal em 6 do Mesmo
mez, a qual, por engano da guia do recolhimento; havia sido escripturada no exereicio
de 1901.
— Jaó Sr. inspector da Caixa de Amortização:
N. 24 — Roinottendo cópia do tolegramma
que foi dirigido a esta directoria pela De- •
legacia do Sergipe, tratando sobre uma
nota de 200$ do Banco da Republica dos Estados Uni ios do Brazil, que foi alli apresentada por um individuo maltrapilho, afim de
que sejam prestadas as nocessarias inf
mações por essa repartição, para que possa
esta directoria responder á dita delegacia.
— Ao Sr. inspector da Alfa.ndega do Rio
de Janeiro
N. 8— Declarando, em resposta ao officio
dessa repartição, n. 22, de 8 do janeiro ultimo, no qual solicitastes a concessão do credito de 421$903, paraeoccorrer ao pagamento
das gratificações por substituições a que
toem direito relativamente ao m z de dezembro ultimo, os chefes de secção João Peixoto da Fonseca Guimarães o Miguel Fornandes de Barros e os 1 0" escripturarios
Francisco Augusto de Athayde e José Gusfavo da Costa Azevedo, que o dito credito não pólo sor concedido por falta do
sal to na verba—Despozas Eventuaes—do oreamento do 1901, devendo, portanto, tal (lesiona ser relacionada como divida do exercicios findos.
—Ao Sr. juiz municipal de Santa- Magdalena:
N. 51 — Communicando que deixou do
mandar cumprir o alvará que expolistes em
19 do dezembro ultimo, afine do major João
do Moraes Martins, tutor da menor Ilercilia,
filha do finado Antonio Ferreira do Moraes,
levantar no Thesouro Federal a quantia
rotativa aos juros da importahcia de
27e197$805, recolhida ao mesmo thosouro em
26 de fevereiro do 1890, visto não se poder
pagar juros do empeestimo do cofre de orphãos, de prazo menor de um anno, a monos
que o capital respectivo seja retirado coejuntamente.
—Ao Sr. collector de Sapucaia:
N. 43—Communicando que a Thesouraria,
do Thesouro ache-se autorizada a fazer o
supprimento de 12$577 do que trata o oficio
dessa collectoria do 18 de janeiro proxirno
passado, devendo aquella irnportancia, ser escripturada no balancete referente ao
quartel em que for a mesma recebida.
— Ao Sr. collector do Cantagallo:
N. 44 — Intimando-o a recolher do Thesouro a importancia de 11$107, proveniente
de porcentagem que indevidamente foi extrahida do imposto sAre vencimentos e
contra o disposto no art. 13 do rogulamento
annoxo áo decreto n. 3.275, de 29 de dezembro de 1897, conforme consta dos papeis que
acompanharam o oficio dessa Collectoria de
11 do dezembro ultimo.
— Ao Sr. collector do Piraby:
N. 45 -e- Remettendo, afim do que sejam
prestados os neceesarios esclarecimentos, o
ro,quorimento em que o fiscal da 20 a circumscripção Antonio Fernandes Bastos Calino podo o pagamento da porcentagem relativa ao anuo de 1901 e da gratificação fixa
referente ao mesmo anuo.
•

eluarta-faira
- Ao Sr. colloctor de Borrijardim
N. 46 - Autorizando, mediante as formalidades legaes, o pagamento da gratificação
a que fez jus, no corrente exorcicio, o fiscal
da 7a circurnscripção desse Estado Miguel
Costa, na importando, iennual de 1:600$,
descontando-se-lho o respectivo ináposto sobre s vencimon tos .
- Ao Sr. delegado fiscal no Maranhão:
N. 18-Concedendo o credito de 13:887$205
por conta da verba-Juros dos depositos das
Caixas • Econômicas o Montesede Soccorro -ao Miiristerio da Fazenda e orçamento
do 1901,. para ,occorrer ao, pagamento das
respoctivas dospezas, ficando dessa fórma
confirmado O ',telegramma, expelido nesta
data.
N. 19-Concedendo o credito de . 5:010e, por
conta da verba - Juros da divida interna
fundada - do Ministerio da Fazenda e orçamento do l'901, afim de °ocorrer ao pagamento das respectivas despezas, confirmando
desta forma o Vlegra,mma expedido nesta
data. •
N. 20-Concedendo, por conta do credito
aberto pelo decreto n. 4.302 do 31(10 dezembro ultimo, ao Ministerio 'da Fazenda e
orçamento do 1901, o credito de 800$, afim
de °ocorrer ao pagamento das quotas .a que
fez .jas, em 1897, o .3° escriptura,rio da alfand,ega. desse Estado Theophilo do Almeida
Fortuna, que então exercia igual 'cargo na
Alfendega, de S. Paulo, conforme consta do
officio da Delegacia Fiscal em S.Paulo, n.366,
do 12 de dezembro ultimo.
- A' Delegacia da Bahia: N. 28-Idem, idorn id.om idom, o credito
de 1:333$333, para °ocorrer ao pagamento
das quotas a que foz jus, em 1897, o 1 0 escripturario dessa delegacia Affonso America de
Freitas. que então exercia igual cargo na
Alfandega. de S. Paulo, conformo consta da
relação que acompanhou o Officio da Delegacia de S. Paulo, n. 366, de 12 de dezcímbro

ultimo.
N. 29-Idem, idem, idem, idem, o credito

de 800$, idem idom, ao chefe do moção da
alfarolega desse Estado João Baptista da
Silva Gouvêa, que, então exercia o cargo de
inspector em commissão da Alfandego, do
Aracajd, conformo consta da relação que
acompanhou o oficio da Delegacia de Sergipe, n. 39, de 26 de julho de 1001.
N. 30-Recommendando que seja escripturoda como-remessa feita ao Thosouro, fazendo om receita a respectiva annullação,
a importancia de 23:133$750 entregue em
6 do setembro de 1961, pelos syndicos
Companhia Lloyd I3razileiro pela subvenção
á Navegação Balliana, .relativa aos mezes
do janeiro e fevereiro de 1901, que indevidamente receberam dessa delegacia por não
existir verba na lei orçamentaria para esse
pagamento.
N. 31-Concedendo o credito do 3:000.e"'
por conta da verba-Soccorros Pliblicospara occornr a despezas proveniente de
epidomias, da Ministerio da Justiça e orçamentó do 1902, para °ocorrer ás despoza,e
•com o tratamento do doentes do febre amarelia no hospital do Bom Despacho e com o
serviço quarentenario, conforme o avise da
.Industria n. 312, de 1(10 corrente mez.
-A' Delegacia Fiscal em Santa Catlia,rina:
N. 11-Concedendo o credito do 157$. por
conta da verba-Corripanhia de invalidesPessoal-Corpo de 'marinheiros inch-irmosPrimeira classe-do Ministerio da Marinha
o orçamento de 1901, afim de °ocorrer ao pagamento do vencimentos, do anno passado,
a marinheiros inva,liclos do l e classe ahi re•
sidentes, conformo solicitou o mesmo Ministro em aviso n. 104, de 24 de 'janeiro 311timo, confirmando, assim, o telegra,mma expedido nesta data.
-A' Delegacia Fiscal em Goyaz:.
N. 12-Concedendo o credito do 2:220$,
por conta da verba-Ajudas de custo aõe
membros do Congresso Nacional-Indemni-
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zação por sessão, do Ministerio da Justiça e
orçamento em 1902, para °ocorrer ao pagamento das ajudas de custo de vinda e volta
que competem, na sessão extraordinario. do
Congresso Nacional convocada para o dia 25
do corrente, aos Senadores : José Leopoldo
Bulhões Jardim o Francisco Leopoldo Rodriguea Jardim e ao Deputado Ovidio Abrantes, confirmando, assim, o telegramma desta
data.
-A' Delegacia Fiscal no Ceará:
N. 28-Autorizando a mandar entregar ao
presidente • desse Estado, a quantia de
19:825$, proveniente do beneficio das loterias
que compete ao mesmo Estado. .relativamento ao periodo de 1 de julho a 31 de dozombro do anno passado, conforme solicitou
o mesmo presidente oin oficio n. 43, de 9 de
janeiro ultimo; devendo a referida quantia
ser oscripturada em movimento de fundos
do exoecicio de 1901, confirmando, assim, o
telegramma expedido nesta data.
N. 23-Concedendo, por conta do credito
aborto pelo decreto n. 4.302, de 31 de dezembro ultimo, ao Ministerio da Fazenda e orçamento do 1901, o credito de 893$997, afim de
occorror ao pagamento (I ts quotas a que foz
jils, em 1897, o actual 1° escripturario dessa
delegacia Antonio Paulino Delphim Henrique, que então ,exercia o logar de 2° escripturario da Alfanilega, de S. Paulo, conforme
consta da relação que acompanhou o oficio
da delegacia de . S. Paulo, n.• 366, de 12 do
dezembro ultimo..
-A' Delegacia Fiscal em Pernambuco:
N. 27-Idem, ddeni idem idem, o credito
do 1:500$, idem,' idorn, idem, o actual delegado fiscal em commissão desse Estado Luiz
Carlos da Silva Peixoto, que então exercia o
cargo de chefe de sução da Alfandega de
S. Pánlo, eloni, idem, idem. .
N.. 23 -Concedendo o oro fito doe2: 1400$ por
conta de, verba-Magistrados em.disponibilidado-, do mesmo Ministcrio o orçamento
de 1901, para oceorrer ao pagamento dos
ordenados que competem, no actual exercido, ao juiz do direito Antonio Borges Leal
Castollo Branco, revertido á disponibilidade
em virtude de sentença do Poder Judiciario.
-A' Delegacia de Sergipe :
N. 12-Concedendo o credito do 1:003$,
por conta da verba-Ajudas do custo a magistrados-pata oc.:orrer ao paeeamento de
primeiro estabelecimento etc., do Ministerió
o orçamento de 1931, para °ocorrer ao pagamento ao bacharel Francisco Carneiro Nobre
de Lacorda, nomeado juiz federal na secção
desse Estado do primeiro estabelecimento
que lho compete, confirmando assim o telogramma nesta data expedido.
N. 13-Concedendo, por conta do credito
aberto paio decreto n. 4.302, do 31 (10 dezembro„ultimo, ao Ministerio da Fazenda o oramonto de 1901, o credito de 5:236$G64; afim
da °ocorrer ao pagamento das quota: . a que
fez M e n() armo do 1897, o pessoal da Al fanclega desse' Estalo, conforme consta da relação que jnntareen to é renettida e que acompanhou o officio dessa Moí-pela n. 3), do 23.
de julho do armo passado. .
-A' Delegacia Fiscal em Sergipe : • •
N. 14 --- Remottendo cópia da representação da l a Sue-Directoria desta Directoria
do 3 do co Tente mez, relativa ao balanço
definitivo dessa Dele gacia de • exercido de
1899, afim 11 que presteis esclarecimentos
de que trata a mesma representação.
-A' Delegacia Fiscal no Paraná
N. 13 - Concedendo o cre lie) do I
por conta da verba - Ajudas do custo aos
membros do Congresso Nacional, indemnização por sessão, etc..- do Ministedo da
Justiça e orçamento de 19)2, afie de 0003rrel'
ao pagamento das ajudas de custo de vinda
ei volta, que competem na sessão extraordinaria • d. ). Congo-u;° Nacional convocado,
para o dia 25 da fevereiro corronia, aos
Senadores monsenhor Alberto José Gonçalvos,

Vicente Machado e Brasillo Ferroira da Luz
o ao.; deputados Manoel Alencar Guimarães,
Carlos Cavalcanti de Albuquerque„foão
Candido Fooreira o Bento . Josá Lainenha
Lins, confirmando assim o telegramma expedido nesta data.
A' Delegacia Fiscal no R!o 'Grande do •
Sul :

N. 36- Concedendo por conta da verba
-Exorcicios findos-do Ministerio da Faeonda e orçamento de 1901, o credito de 2:100$
para °ocorrer . ao pagamento da divida de
que é credora D. Elaviges de Moura Portella, viuva do tenente Luiz Alberto Portella, proveniente das pensões do meio-soldo
o montepio que deixou de receber, em 1889,
conforme consta do processo que acompanhou o vosso officio n. 67, de dl, do abril
ultimo.
N. 35- Concedendo, par conta do credito
aberto pelo decreto n. -1.302, de 31 de dezembro ultimo, ao elinisterio da Mazonda, e orçamento do 1901, o' credito do 993$999, afim de
o-morrer ao pagamento das cruotas a que fez
jus, em 18e7, o actual 2° escripturario
Alfentlega do Rio Grande João Virgilio de
Carvalho, que então exercia identico lagar
na Alfandega de S. Paulo, conforme consta
da, relação que acompanhou o oficio da Delegacia de S. Paulo, n. 366, de 12 dezembro
proximo passado.
- A' Delegacia Fiscal em Matto Groso:
N. 15-Concedendoo credito de 1:83.:$500,
p5r conta da verba -. -Exercicios findos- do
Ministerio da Fazenda o orçamento de 1901,
para °ocorrer ao pagamento das dividas de
que são credores os pens i onisdas constantes
da relação que acompanhou o oficio dessa
Delegacia, e. 32, de 1° do fevereiro do anuo.
passado.
- A' Delegacia Fiscal em S. Paulo
N. 25-Concedendo, por conta do credito
aberto pelo deceeto n. 4.302, de 31 dezembro ultimo, ao Ministerio da Fazenda ,e orçamento de 1931, o credito do 41:585e254, para.
occorror ao pagamento das quotas a que foz
jus, em 1897, o pessoal constante da relação
que O rernettida e que foi por ega, delegacia
enviada comei officio n. 366, cio 12 de dezembro u 1 timo .
-A Doloeacia Fiscal em Santa Cathatina
N. 12 - Idem, idem, idem, idorn o credito de 266e636, afim de occorr ao pagamento das quotas a que fez jo em '1897, o
continuo Mar-tinha nom- foixeira, coofome conSta da relação • o acompanhou o.
oficio da Dolo eacia ,soai em S. Paulo
•
n. 366, de 12 de dr .• abro ultimo.
Dia 22
e acia Fiscal no Amazonas: •
-Concedendo, por conta do -credito
, pelo decreto n. 4.302 ao Ministerio
;enoda e orçamento do 1901, o crpdito
eo 24:89.13980, afim de occorror ao pegamento das quotas a que 'fez jus, em 1897, o
pessoal constante da relação que acompanhou o seu oficio n. 82, do 25 de outubro
findo.
-- A' Delegacia Fiscal na Bahia:
N. 32-Concedendo, por conta da verbaExercidos findos-do Ministerio da Fazenda
o orçamento de 1931, o credito de 3:658$121,
paea pagamento doe dividas, constantes da
ralação que acompanhou o seu oficio .n. 191,
de2O de novembro ultimo.
- A' Delegacia Fiscal no Ceará:
N. 30-Concederelo. por . con ta. da verbaReposições d retituições-do Ministerio
Fazenda e orçamento de 1901, o credito do
82$120, afim de °ocorrer ao pagainento dae
restituições devidas aos credores constantes
dei oficio dosei, delegacia n. 154, ee 9 dedozem bro proxine II elo.
.- A' Delegacia Fiscal em . S -Paulo:
N. 20-Concedendo, p o-. conta da verbaExercicies findos-do Ministorio da Fazenda
o orçamento de 1901, o oredito de 677$762,
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para occorrer ao pagamento das dividas constantes ala relação que acompanhou o seu
officio n. 200, de 20 de julho de 1901
— A' Delegacia Fiscal em Pernambuco :
N. 29—Concedendo, por conta do credito
aberto pelo decreto n. 4.302, de 31 do
dezembro ultimo, ao Ministorio da Fazenda
e orçamento de 1901, o credito de 2:000,
para pagamento de quotas relativas ao anno
do 1897 ao inspector da snpra, dita alfandega Horminio Rodrigo de Loureiro Fraga,
que então exercia ideado° legar na de Mamios, conforme consta da relaçao que acompanhou o oficio da Delegacia Fiscal no Amazonas, n. 82, do 25 de outubro ultimo.
N. 30—Remettendo o titulo declaratorio
do vencimento de inactividade que compete
a Thomaz Antonio Francisco Barret-to, aposentado por decreto de 12 de julho do atino
passado no logar de mestre da °Moina de
obras brancas do extincto Arsonal de Guerra
do II1031110 Evado. conformo o processa annexo ao aviso do Ministario da Guerra n. 875,
do 9 de novembro do anno passado, concede,
por conta da verba—Aposentados--do Ministerio da Fazenda e orçamento de 1001, o
credito do 670$186, para pagamento da respectiva despoza.
— A' Delegacia Fiscal em Sanp., Cathas
rifla:
N. 13 — Concedendo, por conta da verba
—Exercicios findos—do Ministerio da El,zen la o orçamento de 1901, o credito de
260.;, para pagamento da divida de que é
credor o marinheiro ,invalido Henrique do
'Souza, proveniente do soldo e raçõos relativos ao atino de 1899, conformo consta da
nota remettida em officio n. 54, de 8 de
agosto do anno passado.
— A' Delegacia Fiscal no Maranhão:
N. 21 — Concedendo, por conta da verba
—Exercicios findos—do Minisserio da Fazenda, o orçamento do 1901, o credito de
327$420, para pagamento d is pensões do
montepio ae,quo sem direito D. Adelaide
Faussina Guimarães Machado e sua filha
menor Rita, viuva i° filha do alferes Alarico
Martins Machado, conforme o processo que
acornnanhbu o effiicio da mesma delegacia
n. 78, de
le março de 1899, e que incluso
é devolvido 03 fins indicados na decisão
do citado minis 'io n. 25, de 3 de favoToiro de 1883.
— A' Delegacia
1 em Sergipe:
N. 15 — Concedendo, or conta da verba
--Exercicios findos—do
'sterio da Fazenda e orçamento • do 19) , credito do
1:526216, para p igamento das ':vidas do
que sãa, credores os pensionistas G •+ tantos
da ralação que acompanhou'o officio
73,
de 7 do janeiro ultimo, devolve o raspe vo
processo para os fins indicados na deu_
do citado ministerio n. 25, de 3 de fevereiro
de 1883.
RE-"CEDEDORIA DA CAPITAL FEDERAL

No procesao por infracção do regulamento
do imposto do consumo contra Passchoal Lethier, o Sr. Dr. director da Recebedoriaateu
ante-hantern o seguinte despacho
« Em 6 de maio do anno passado, o agente
fiscal dos impostos de consumo João Zacharias Ferreira da Costa aprehendeu no estabelecimento* de Paschoar Lothier, á rua de
Santa Rosa n. 34, em Nitheroy, 31 pares do
,chinellos, que se achavam expostos á venda
sem estarem devidamente sellados.
Ouvido, declara o infractor que os adquiriu do fabricante Constantino. Giorno, residente naquella cidado,á rua da Floresta n. 3,
o qual lhe assegurou que os . ditos chinellos
no estavam sujeiGos ao imputo, por serem
•
do preço infimo.
•Para comprovar sua defesa,' apresentou
Paschoal Leshier o documento de 1h. 5, eia
que Constantino Giorno declara haver vendido

ibál2.10 =MAL "
os chinellos, sem todavia collocar-lhes os soltos
Este documento é firmado por Joaquim da
Silva e Sá a rogo do Constantino Giorno e por
duas testemunhas, Domingos José Fernandes
e José Violante.
Por duas vezes foi o fabricante Constantino Giorno intimado por edital publicado no
Diario O fficial de 8 do novembro, e pelo coecontinuo Migon. em 5 de dezembro do anno
passado, -para allegar o qtie fosse a bem de
seu interesse. sem que jamais désso satisfação alguma do 3211 procedimento, incorrendo na pena do revelia.
Pelo exposto e, de accordo com o art. 63
do regulamento annexo ao decreto n. 3.622,
do 26 de março do 1900, que torna o fabricanto responsavel paia multa que houver de
sor imposta ao negociante retalhista, quando
incorrer em infração por culpa daquello,
julgo improcedente, o auto de fls. 2, lavrado
contra Paschoal Lethier e imponho ao fabricante Constaâtino Giorno a multa de 1:000.,
na conformidade do art. 27, lettra f, do citado regulamento.—Intime-se.»
Requerimentos despachados
•
Manoel Rodriguos do Souza Almeida. —
Senados os documentos, averbe-se a mu dança.
Costa Rodado & Comp.— Em vista:do parecer, não ha que deferir.
M. A. Affonso.— Ein vista do' parecer,
nada ha que deferir.
•
Antonio Joaquim Miran la.—Idem.
Nicola Agrello.—Pague o imposto effl. debito o revalide o decumeuto.
Sociedade Italiana do Exportação Enrico
dell:Acqua.—Averbo-se a mudança'.
Joaquim *Ro irigues P into.—Idem .
João de Castro Guima,rães.— Em vista do
parecer, nada ha que deferir.
Oliveira & Lima.—Tranfira-se.
José d. i Freitas Guimarães.— Annullo-se
a divida ajuizada constante da contra-fé
n. 628 D. F., officiando-so á Directoria do
Contencioâ
D. Carlinda Dias de Moura.—Transfira-se.
Thomas, Alves. —Transfira-se.
Franci.seo Ribeiro Gonçalves.— Deferido,
do Recordo com o parecer. •
Jeronytno Simões de Oliveira.—Indeforiclo.
Inscreva-se, cobrando-se a multa regulamentar.
•J. Dias Moreira & Comp.—Transfira-se.
Manoel Cardoso Pires.— Satisfaça a exigencia da sub-directoria.
Joaquim Martins Gamenho.-- Prove o direito que tem sobre o immovel.
Claudio° Corrêa Louza,da.-- A' sub-directoria, para informar a restituição, clussificando a dospoza.
D. Joaquina Mariaua Ferreira Walter.—
Nada ha que deferir.
Albino Dias do Azevedo. -- Deduzam-se
cinco mozes no exorcicio -do 1901.
Fr tn c isco Bera lda, dos Prazeres Cos ta . —
Deluzam-so cinco mexes no exercicio do 1901.
Maria Margarida V. do Castro.—Annullese a divida constante da contra-fé n. 2.818.
D. E., ofliciando-se á Directoria do Contencioso.
Luiz Ortiz do Mootelhano.—Restitua-se a
quantia de 387$, levando-se a despeza á receita a annullar.
Empreza Industrial de Melhoramentos no
B.'azil.—Exonere .se do pagamento do exercicio de 1901 ; fazendo-se constar no livro
do lançamento que os immoveis continuam
em. rumas.
Alberto Barra. —Elimine-se do lançamento
do cerrento exercicio.
"Nicolão Mendes da Costa.—Annulle-se a
divida constante da contra-fé n. 2.696 D.E.,
offici tnd .-se á Directoria do Contencioso.
Antonio José, Teixeira, Rebello.—Satisfaça
,
•
a exigencia da subdirectoria.
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João Manoel Pinto. —Annulle-se a divida
constante da contra-fé n. 1.368 D E:, oillciando-se á Directoria do Contencioso.
• Antonio José de Souza.—Annullo-se a divida ajuizada constante da contra-fé n.;616
D. E., officiando-se á Directoria do Contencioso.
Leopoldina Rosa da Silva.—Corrija-se o
lançamento, de accordo com o parecer.
JosS Rago.--Jransfira-se.
Ja,cintlio Antonio Ferreira .—Transfira-so.
Sellado o doJoão Baptista 1Soares.
cumento, transfira-se.
J. R. &mandos &
. Alfredo GuilhernO Schuslzo.—Satisfaça
exigencia da Sub-Directoria.
José Ferreira da Costa.—Satisfaça a exigenCia da Sub-Directoria.
João Julio Nogueira.—Paga a multa de
20$, transfira-se.
Anna Maria Nunes Noftueira.—tbague o
imposto em debito.
Thomaz do Almeida.—Transfira-se.
José Albortino Fornandes de Faria.—Sellados os documentos, transfira-se.
Alberto Silva & Comp. — Já tendo sido
attendido, nada ha que deferir.
D nningos Luiz Marques.—Pago o imposto
em debito, averbe-se a mudança.
Narciso Ferreira Machado. —Idem.
Joaquim de Andrade Pinto.—Idem.
Francisco do Figueiredo.—Sellados os documentos o pagos os impostos em debito,
transfira-se.
Manoel Pinheiro Ramos.—Pago o imposto
em debito. transfira-se.
Pedro de Loma Penes.
Junte o registro
de consumo.
Manoel Joaquim Forreira Leal. -- Transfira-se.
Mons() Pi :sollo.— Averbe-se a mudança.
Monteiro & Guanez. — Averbe-se a mudança.
M,tgalhães & Dias.—Transfira-se.
Joaquim Cardoso.—Pagos os impostos em
debito, transfira-se.
Antonio da Rocha Lopes. —Em vista do
parecer, nada ha que deferir.
Manoel José Dias. — Annulle-se a divida
cons'anto da contra fé n. 1.716 DE, officiando-se á Directoria do Contencioso.
José Francisco SiMÕOS.—Transfira-se,
Lima Maia & Com p.—Transffra-se
Machado & Teixeira. — Provem melhor o
allegado.
Zo ferino Pereira.—Averbe . se a mudança.
D. Maria de Mollo Hord. — Annulle-se
divida constante da contra fé n. 4.288 DD,
officiando-se á Directoria do Contencioso.
Antonio Cardoso Martins. — Solte os documentos e averbe-se a mudança.
João Baptista Duarte. — Averbe-se a mudança.
Fernandes Machado do Souza.—Averbe-se
a 'mudan ça.
Horacio Figueira. — Pago o imposto em
debito, transfira-se.
Sampaio Silva & Comp. — Em vista do parecer da sub-directoria, não lia que deferir.
Bento ,Maurute 13rag,a.-s-Corrija-se o lançamento.
Conselheiro Francisco do Paula Mayrink.
—Cumpra o requerente o disposto no art. 70
do remlamento n. 2.794, do 13 de janeiro
,do 1898.
Adelia Delacliaux & Comp . —Revalidado o
documento do compra, transfira-se.
Capitão de fragata Albino do Araujo Gomos. —Restitua-se a q uantia do 49400, levando-se a despeza, á receita a annullar.
Augusto Fernandes do Almeida.—Corrijase o lançamento, de accordo com o parecer.
Joaquim Nunes. — Restitua-se a quantia
de 48$, levando-se a despeza á receita a annullar.
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Alfandega. do Ceará

sev

alumnos do Collegio Militar constantes da relação que ao remota°, os quaes terminaram
o curso e desejam proseguir seus estudos na
Demonstração da renda arrecadada por esta alfandega no mez 'de janeiro de 1902, referida escola, para o que lhes assiste o di, comparada COM a de igual mez de 1901
reito do preferencia sobra outros candidatos,
de accordo com o regulamento daquello estabelecimento.
— Ao chefe do Estado Maaár do ExerDIFFEREN ÇA
MEZ DE JANEIRO
cito:
RENDA
•
Concedendo licença
1902
Para mais
Para Mono/1
1901
Ao capitão cio 26' batalhão de infantaria
João Martins de Ovai, p i•ra tomar assento
na Assei-labias, Legislativa do Estado de Sergipe, á qual foi eleitO deputado ;
Importação
Ao aaumno da Escola Militar do Brazil
Gra,ciliano Negreiros, por 60 dias, para tra18:804994
20:938$114
Ouro
39:748$108
.
tamento de mude;
• 155:846$012
111:737$796 • 44:108016
Pape/
0
batalho
do infanAo
1°
sargento
do
10
•
tdria Lauro da Silveira Azevedo, por quatro
Entrada e Saiiida de navios:
.mexes, em prorogação; tambem para -trataMento de saude.
Imposto de pharaes:
Mandando : •
160$000
360$000
Ouro
200$000
Continuar addido ao 28° batalhão de infan94080
Addiciona,es
116$780 .
17$700
taria, por mais 30 dias, o alferes do 1° re10:695$768
-9:185$184
1:5103584 regimento
Interior
do cavalaria Feliciano Pinto
20:892$795
1:704$515
22:597$310
Consumo
Pessoa
Recolher-se ao 6° regimento de cavalaria
•
Extraordinaria:
o respectivo veterinario Firmino da Silveira Belo.' •
515$200
1:407$270
2:922$470
Depositós
Sorvir
Renda especial :
Addido ao 2$° batalhão de infantaria, par
GO dias, o alferes do 1 0 regimento do cava/260.1566
•928$833
1:189$399 '
Fundo de rosgate.(papel)
tarja Arrninio de Almeida Rego ;
3:247$450
6:689$547
9:936$997
• Fundo de garantia (ouro)
No 3 0 batalhão de infantaria o 2° tenente
do 6° batalhão do artilharia Manoel Rios do
•
Moura.
Pormittindo ao 2' tenente do 1° batalhão
• 1:5103584
69:905$021
173:507$823
241:902$260
de artilharia Joaquim Maia Conde gosar no
Ceará a licença que obteve 'para tratamento
de saude. •
• Transferindo
Para a Escola Preparatoria e de Tactica
do Rio Pardo a matricula tiO alurnno da do
CARGA DESPACHADA
Realengo Isaac Leinhardt.
Na arma do infantaria
Para
o'5° batalhão o alferes do 13°' Are'
Toneladas
Annos
Volumes
thur Feliciano Pinheiro d' •.iva
Para o 36° batalho onforme pede, o
alferes do 250 João Frs eisco Filho.
— Ao Sr. MiniS f J da. Fazenda, solicitando
794.278 8.986
1902
que:
providencias te
e
,
na
Delegacia
Fiscal do TheSeja
pa
1.155.578
13.222
1901
souro •aeral em Londres, a FLuipt Bielin
& C ip., a quantia correspondente a mar1.880 (aviso n. 117).
c
Sejam distribuidas ás Delegacias Fiscaes
Segunda secção da Alfandega do der, 1 do fevereiro de 1932. — O chefe, Balduin do Thesouro Federal nos • Estados abaixo
Josi Moira.
mencionados, os craditos .das seguintes quan.tias:
Irmão, 180$ a Domingos Jo quim da Silva
E Curytiba, — de 8743700 para despeMinisterio da Guerra
& Comp.; 223700 a Gonç ves, Castro & zas com o §,15°—Material—n. 34 e despoza,s
Comp.; 3293300 a Luiz Macedo; 66$500 a especiaes, consignaç-óes ás bandas do musica ;
Expediente de 12 de fevereiro do 1902
Leandro Martins; 3:2893166 a Mose Irmão
Em Porto Alegre — do 800$ por conta do
& Comp ; 103610 a Rodrigo Via,nria ; '400$ a § 15";
Ao Sr. Ministro da Fazenda:
Urbano Duarte de Oliveira; 3:2583080 a ViCayabá,— de 2:0003 pira despezas com
, Solicitando pagamento, no Thesouro Fe- cente da Cunha Guima,rãos o 2223200 a Vilas: o §Em
14°.
deral, das se,guintes quantias:.
Boas & Conip. (aviso n. 111).
Fizeram-se as devidas communicações:
De $00,3, annualnaente, e bem assim de
De 2:8103355, sendo : 2:226$115 a, DominAo inspecto da Alfa.ndega do Rio •
200$, do quantitativo para funeral, a que gos Joaquim da Silva & 4383 a Ludolf
toem direito I). Francisca, da Silva Lopes, & .Ludolf o 963210 a Ottoni, Silva S.; Comp. Grande, mandando processar como divida de .
exercícios findos, no caso de não co ter realiviuva do contribuinte do montepio dos fane- (aviso n. 112);
zado o respectivo pagamento, corno foi autocionarioe civis do Ministerio da Guerra
Da 1503 a Ismaál Attias (aviso n. 113)
risado, a importancia do 500$ a que tem
Pedro Maria Lopes, eseripturario da Escola
Da 50:794033, sendo : 10:309$25 a Ado/- direito o alfereS.graduado do exercito Sa,alititar d ) 13razil (aviso u.•103)
Bartosa, S4 Moo- bino Thoma de Aquino. •
1)e2:724$105, sendo: 1:0873845 a Domingos pilo & Veiga. •' 18:750;•:;l8(1
C. R. Corrêa do Lago
reno; 34773
Joaquim da Silva; lo$809 á Gazela de Noti- reno
—Ao commaridante ela Escola Preparatoria
comi).
cias; 2203 a !liem.' Jacques; 505,3200 a Maceslo 2: 05S]2 a Freire, fiii i marães
ç do Tactica do Realengo cone :delido licença
412$750
a
Lebrila
&
Comp.,'
1:5883
a
An& Irmão; 33$76') a Ottani, Silva & Comp.;
os alumnos abaixo mencionados para, em
363 á A Tribuna , e 824$,503 a A. Lavigoasse tonio Fernandes Leite, 13:957$ a Isragança março proximo, prestarem exames vagos:
Cid.
&
Comp.
o
185•000
.a
gess
&
Huber
Filho & Comp. (aviso n. 110);
'alferes Idonorio Portugal Sayão Lobato,
.
De 54:b42$023, sando: 22:2003005 a A.Fer- (aviso n. 114).
.20 atino de inglez o Manoel Francisco de
—Ao Sr. Ministro da Marinha, pedindo do
reira Nevos & Comp.; 3:313.-800 a A brantes,
Almeida,- do 1 0 arma do portuguez; praças
Silva & Comp.; 6$S0a a Alberto do Almeida providencias para que sejam reservadas na Antonie Guimarães, do 2 anno d franeez;
N84 Comp. ; 21:2123832 a Azevoda Alves & Escola Naval quinze vagas destinadas aos Antonio Soares Peixoto, 'de desenho do agua.•

—
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relia; Euclides de Molino, de historia e 20 era Pernambuco a licença . que Obteve para
anno de inglez; Ernesto Pereira do Lima, tratamento do saude.
do 2° anuo de francoz o desenho de aguaTransferindo para a Escola Preparotoria
relia; Gilberto Martinho de Moraes, do 2° e de Tactica do Rio Pardo a matricula do
anuo de portuguez e francoz; João Guilher- alumno da do Realengo, 'alferes do 23° bame Bezerra Paes, do historia; o João Pinto talhão de infantaria, Aseendino Ferreira do
Peixoto Velho, do 2° armo de francez; Josa Nascimento, que se acha soffrendo de beriCaetano Horta Barbosa, de arithinetica e 2° beri, conformo pode.
armo d portuguez o fraaacez; José da Silva
Barbosa, ao 1° anuo de francez; Mario Pinto
da Silva Velho, de arithmetica e 2° anuo de
Ministerio dos Nogocios da Guerra—Rio de
francez • Tortulho.° Antonio da Fonseca, Janeiro, 13 de fevereiro de 1902—N.322.
Lessa, de historia, e Raymundo Pinheiro do
Sr. chefe da Estado Maior do Exercito—
1° anno do inglez; e os soldados do 20 0 batalhão de infantaria Arlindo de Mello, do 10 Tendo o commapdante do 6° d.stricto
subinot tido (1, vossa consideração,no
anuo de francez e 1 0 anno de desenho, Arthur Martins Barroso, do 20 anuo do porta- n. 5.703, que vos dirigiu em. 23 do mez
guez o 1° armo de inglez e Emydio Lambert, findo, ern vista do disposto no aviso do .10
de outubro ultimo, o facto do haver sido
do geographia e dosenho linear.
coiicedala por conta do Ministerio da Guerra
—Ao intendente geral da Guerra:
passagem de ida e volta do Pelotas para
Approvando os contractos celebrados com Jaguarão, na importa,ncia do 62$ ao teAntonio Justino de Assumpeão, D. Virginia nente do 29° batalhão de infantaria Antonio
de Faria Arostequi e Apparicio Sa,roca para Duarte da Costa Vidal, afim de poder este
os arrondamentos do urna casa para quartel dopar como tsstemunha em um processo
do 2° "regimento de cztvallaria., do um crime perante a justiça local, vos declaro,
campo para invernada de animaes e tle um pira. os fins convenientes, que em casos
identicos encala-se a indomnização roçooutro campo para potreiro.
Autorizando o commandanto do 10 dis- reir.0 a passagons dost natureza. pelo gotricto militar a oespeoder aaO a quantia de verno estadual, co qual nesta data me di1:500a com a acquisição de um escaler para rijo solicitando o pagamento da referida
quantia.
o sorviça da fortaleza da barra do Belém.
Fixando em 1$086 o valor da (arrogam
&tule e frat ;rabi ad e . —J. N. de Medeiros
para os animaes em serviço na commiseão Mallet.
de linhas telegr ;,phicas do Estado do alatto
Grosso, durante o cio:rente semestre.
1),:ia 14
—Ao choro do Estado Maior do . Exercito,
concedendo licetioa:
Ao Sr. Mi:listro da Fazenda:
•
Ao toneote do 340 batalhão do infantoria,
Remettoosio papeis relativos á cessão ao
João de Albuquerque Cavolcanti Soares, por governo do Estado da Parallyba, do Norte
seis mezes, para tratamento de sande.
do edificio em que se achava aquartolaalo o
Aos paizanps Octavio Fontoura. o Astelio 270 batalhão de infantaria, pela quantia de
Sobrinho, para no corrente anno se matri- 100:00:4 e pedindo providencias para que
cularem na Escola Preparatoria o do Tactica no Contencioso do Thesouro Federal seja
do Rio Pardo.
lavrada a competente oscriptura do venda
Dispensando do mgo do aiudote do or- pela aliando quantia, da MIAI 25:000$ serão
•
dens do gena
inspector do Asylo dos Inva- pagos no acto da asaignatura da mesma osdidos da Pearia, I° t mento do 6° batalhão cripaira o os 75:0014 restantes em' prestade aatilharia Max. lano Josa Martins, visto ções de 18:750$, pagaveis em 31 do dezembro
ter sido noinoaato a ' l iar toehnico da com- de 1902, 1903, 1904 e 1905, de ancorai) 'com
missão encarregada da onstrucção
da Es-. aquolle governo, pertencendo doas terços da
•
traria de Ferro de Lorena , •'annfica.
mencionado quantia ao Ministerio da Guerra
e o outro terço á União, nos termos do deMandando
creto ri. 658, de 28 de novembro de 1899,
Incluir no ASylo dos Invalidos
20 .— Commun'cou-so ao presidente do
onio art.
o alforos lionororio do exercito
,lto
Estado,
Maria Fragoso, os 2 0° sargentos Mart,
Solicitando pagannonto :
Antonio Rabello, reformado, e nado
do Mello Falcãoodo 0' batalhão de infanNo Tliosouro Federal, de 38$ ao ex-sartaria; os anspeçadas Manoel do Naacimonto gento do exercito Antonio Gentil Monteiro
Sant'Anna, Coetano J03é do Souza e Manoel (aviso n. 122).
Forroira Filho, do 160; os soldados Francisco
Na Delegacia Fiscal do Thesouro Federal
-Antonio do Mello e Matilha; Pereira de São no Paraná, de 96015, sendo : a João BaPedro, do 50 batalhão de artilharia; e Manoel ptista de Oliveira. 100a375 • a Esmeraldo
Sabino do Nascimento, do 4° batalhão da. dita Olympin Marra, 57 o$5 .0;a Loidge o Ildefonso
arma, julgados sollaer de mole3tias incuta- das Novos, 26; a Rayinundo Alves, 26$ ; a
' veis e em condições do não poder prover Miguel Agulha°, a05-3:20 e a Manoel Pinto
aos meios do .subsistoncia.
Chichorro, 46$190 (aviso n. 121).
Recolher aos respectivos corpos o 1° te— A Do:egado Fiscal do Thosouro Federal
nente Bernardo José de Mello, do 1° regimento de artilharia, e os alferes Raymundo em Pernambuco, mandando processar, á
Irineu de Araujo. Emygdio Ribeiro de Araujo vista dos papeis que se pomettem. a divida
e Sebastião 13raulio de Carvalho, do 2 0, An- do que é credor Marcellino José Baptista,
tonio Innoconcio de Carvalho Custa, do 14°, por fornecimento feito ás companhias de
José Alves , de Oliveira Cardos), Francisco aprendizes artifices e operarlos militares do
Franco Ferreira Fooseca, e José Dias de Me- extincto Arsenal de Guerra do dito Estado,
nezes, do 27 0 Antonio Eugenio Padilha, do no exercicio do 1895.
•
280 e Nestor da,
' Silva Brito, do 34 0 batalhões
— Ao director geral de Saudo. approde infantaria ; e os alfores-alumoos José vando a acta da sessão da commissão de
Bruno de Saboya o Deusdedit. Barbosa, ser- compras do Laboratorio Chimico Pharmavindo no 2° batalhão desta arma, o, no fim ceittico Militar, realizada em 23 do dezembro
do mez proximo vindouro, os alferes Fran- findo, para o fornecimento de drogas, utoncisco Pinto Peixoto o Vasconcellos, Enéas eilios e vasilhame de proced.oncia, estrangeira
Leocalcio Alvares e Tito Sanches Trindade, amante o corrente anuo, o bem assimmm
do :a1°, e José Mi guel Pereira de Souza, do minuta do respectivo contracto, sendo obser1.,ambern do infantaria.
vadas as indicações faltas pela Direcção Geral
Perinittinlo ao alferes do 9° regimento do Contabilidade da Gue, •ra na informação
de cavallaria. Paricles de Albuquerque g,osar ' que se reinette por cópia.
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— Ao intendente geral da Guerra, appro- •
vando :
A acta da sessão da commissão de compras, realizada em 30 de janeiro findo, para
acquisição de ferramentas, parafusos, pregos
e tachas, durante o corrente semestre ;
contractos novamente celebrados com
João Baptista Machado para o aluguel do
uma casa afim do servir de secretaria e
residencia do commando da guarnição de
Porto Alegre e com David Manoel da Silva,
tombem para o aluguel de um prodio destinado a servir de secretaria do commando
guarnição de Sant'Anna do Livramento.
— Ao chefe do Estado Maior do Exercito:
•
Autorizando o commaniante da Escola
Preparatoria e de' Tactica do Rio Pardo a
alistar voluntarios o ox-praças do boa condueto, para o completo das bandas de musica
e de cornetas daquella escola, o mandando
elevar a 100 praças ce destacamento que alli
se acha
Concedendo licença para,no corrente anuo,
se matricularem:
Na Escola Militar do Brazil— Aos aliamos
do Collegio Militar que concluiram o respectivo curso: Antonio Tiburcio Gomos Carneiro,
Armando Ribeiro, Alvaro Arêas, Alvaro Joaquim de Amarante,Alfredo Leopoldo de Azevedo e Sá,Arthur Silio Portella,Dalmiro Buys
de Barros, Eduardo d'Ulhoa Cavalcanti de Albuquorque, Eucltdes Espindola do Nascimonto, Elididos do Oliveira Figueiredo, Frederico Augusto Borges Junior, ,1036 Bonifacio
de Souza Pinto, Manoel Augusto dos Santos,
Nicolito Augusto Muniz Freire o Rubens Coelho Rodrigues.
Na Escola P,reparatoria, e do Tactica do
Realengo —Ao alumia° daquelle collegio João
Vandelli Pimentel.--Fizeram-se as devidas
COMilluniea4 3S.

Mandando substituir no 5° -batalhão de
artilharia, oade servem addidos, os alferes
João Aprigio Pereira Guimarães, Juveneio
Gomos da Santa Cruz, Artime Looqe, do
90 o João Sebastião Dias, do 16° batalhão do.
infantaria, pelos alibres Condido Pereira
Franco, João Baptista Moscaw, Innoconcio
Carolino de Sayão Carvalho, do 9 0 o Remigio Ribeiro de Alvim, do 16° da dita arma.
Ministerio da Guerra—N. 2—Rio de 14 Janeiro, do fevereiro de 1902.
O Sr. Pre adente da Republica manda, por
esta Secretaria do Estado, declarar ao Sr.
delegada fiscal do Thesouro Federal no Maranhão, em solução ao seu telbgramtua, de 3
do corrente, que ao3modicos reformados do
exercito quando chamados a serviço por
falta absoluta de °Ilactivos, as vantagens do
exercicio da classe a que pertencerem, além
dos vencimentos de sua reforma, conforme
determina o aviso de 27 do setembro do
1897- o que, portanto, cabe ao medico de
3° classe reformado Dr. José Lopes da Silva
Junior, que se acha prestando serviços, o
abono dos vencimentos de sua reforma o da
etapa o exorcicio relativos ao posto de major, em que foi reformado.—f. N. de Medeiros Mallet.

Ministorio da Industrio., Viação
e Obras Publicas Directoria Geral de Contabilidade
Expediente de 25 de fevereiro de 1902
Ao alinisterio da Fazenda foram solicitados os seguintes pagamentos
De 260$, a Arrnindo Vieira & Comp. aluguel do predio occupado pela Repartição.
Fiscal do Governo junto á Companhia City.
Improvements, relativo ao mez de janeiro
ultimo (aviso n. 537) ;
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De 84$750, ao Lloyd Brazileiro, passagens
concedidas a retirantes cearenses em outnbro o novembro ultimos (avisos n. 538)
De 1:782$590, ao mesmo, idem idem a
immigrantes em outubro e novembro ultimos (aviso n. 539)
Do 690$467, á Sociótó Anonyme du Gaz. , gaz
consumido pelo Obsorvatorio Astronomico
durante o 4° trimestre do 1900 ( aviso
n. 540 ) ;
De 780$604, á mesma, idem idem polo
mesmo durante o '3 0 trimestre do mesmo
anno (aviso n. 541) ;
De 780$, a Leuzinger & Comp. forneci- mento a esta Secretaria de Estado em janeiro ultimo (aviso-n. 545)
• De 99$100 aos MOSM04,• idem á Fiscalização
das Estradas de Ferro Minas & Rio o Muzambinho em janeiro ultimo (aviso n.516)
Do 89$900 a diversos, idem á Estrada de
Ferro Central do Brazil em dezembro RIM=
requisitai° por officio ri. 183 (aviso n. 547);
Providenciou-se para quespela Delegacia
Fiscal no Rio Grande do Sul seja paga "ao telegraphista de 32, classe da Repartição Geral
dos Telegraphos, Affonso Osorio Torres de
Figueiredo, a quantia de 320$, desconto que
solfreu em mis 'vencimentos do março a
junho, inclusive, de 1899 (aviso n. 542);
Sobre a entrega de 200$ ao amanuense da
Repartição Fiscal do Governo junto á Companhia City Improvements para °Ocorrer as
despezas miudas no corrente armo (aviso
544) ;
Sobre o supprirnento mensal até 150:000$,'
ao thesoureiro dos telegraphos para pagamento do pessoal no c irrente anno (aviso
n. 518);
Pagamento do 1.011-5-0 ou 8:933$838,
ao cambio de 27, a Gonçalves, Campos &
- Comp., ultima parte do contracto de forno, cimento de graxa, celebrado com a Estrada
de Ferro Central do 13razil para vigorar até
• 31 de dezembeo ultimo (aviso n. 549).
- Remetteu-si ao Trib mal do Contas
cópia do decreto n. 4.351, de 22 do corrente
mez, abrindo o credito especial de 100:000$
para °ocorrer as despezas com a con3trucção
• das linhas telographicas de Cueba a Corumbá (aviso do gabinete).
-Idem ao mesmo cSpia do contracto celebrado pela Estrada de Perro Central do Brazil com a Th' Bra..-;ilian Coal Company, limited, para fornecimento de 50.000 toneladas
do carvão de pedra no 1° semestre do corrente anno (aviso n. 9).
Directonea Geral da Industria
ixpedie-nte de 25 de fevereiro de 1902

• Ao Administrador da Hospedaria de
grantes da Ilha das Flores, communicou-so
que a Directoria Geral do.3 Telegraphos providenciou no sentido da lancha a seu cargo
navegar com a da hospedaria no serviço
postal.
• - A' .I5iroctoria Geral dos Telegraphos
cormnimicou-se que foram dadas pelo Ministorio das Relações Exteriores as nocessa,rias
providencias no sentido de lhe ser paga no
Thesouro Federal a importancia de 224$365
proveniente de trabalhos executados •em
proveito do mesmo Ministorio.
-e-A' Directoria Geral dos Correios, decla"rou-se que expediu-se aviso ao Ministerio da
Fazenda no sentido de ser a Delegacia Fiscal
em Pernambuco autorizada por telegramma
a fazer os suppsimentos de que carece a
Administração Postal do mesmo Estado Iara
°ocorrer ás despezas com sConcluctores, estafetas, esc.» por conta do credito de 94:000$
distribuido á dita Delegacia.

Fevereiro -

Directoria Geral de Obras e viaçao

•

Expediente de 25 de fevereiro - de 1902

Remetteu-se ao eliaisterá da Fazenda o
conhecimento n. 30, do 19 do janeiro de
1891, da quantia de 40:000$, que como caução
depositaram na thesouraria geral do Thecouro Federal Frederico Mercié e Augusto
Candial° Harache, para garantia da execução
do contracto das obras de melhoramento do
porto da Bahia, de que é actualmente cessionaria a Companhia Internacional de Docas
e • Melhoramentos no Brazil.
Reluerimento despachado

Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio
Grande. pedindo prorogação por 60 dias,
passa effectuar a tomada do cont ss do 2° semestre do proximo findo.-Deferido.
ros tRREIOR
Por portaria de 22 do corrente, por merecimento, foi promovido, a amanuense da
Administração dos Correios do District° Federal, o praticante desta Directoria 'Francãco Pereira Loessa.
-Para justificação de, faltas foram, • por
portarias desta data, concedidas as seguintes
9
licenças :
De 67 dias, ao • porteiro dos Correios de
Mato Grosso Manoel Baptista do Espirito
Santo ;
De 40 dias, ao praticante dos Correios do
Pará Leopoldo Pearia Teixeira.
Ao continuo do 2° classe desta Directoria
Renato da Silva Santos foram concedidos 30
dias para tratamento do saude.
DIRECTORIA GERAL

SECÇÃO JUDICIARIA
41K

• Supremo

Tribunal ' Federal

O Sr. presidente d) Supremo Tribunal Federal designou o diá 23 do corrente (sexta
feira),ás 10 horas da manhã, para °tremerse uma sessão extraordinaria do mesmo tribunal,eque tem do julgar os processos de
habeas-corpus requeridos durante este 1113Z.
Secretar.a do Supremo Tribunal Federal,
25 de fevereiro do 1902.-0 secretario, Jogo
Pedreira do Cosntto Ferrar,

NOTICIARIO

•asseio do edifioio onda funcdiona, o juizo
federal, na secção do Rio do Janeiro ;
N. 507, de 20 do corrente, idem de 404$950
Leuzineor 8G Comp., de livros e objectos
de expediente fornecidos ao Tribunal do
Jury, em dezembro do anno passado.
N. 376, de 7 do corrente, ide n de 45$ á
superintendenda do serviço da Limpeza Publica e Particular, da. remoção do lixo da
Secretaria do Estado, durapte o 4° trimestre do armo proximo passado.
• N. 377, da mesme. data, idem de 227$ a F.
Brig,uiet, d ) livros fornecidos á Secretaria
do Estado, no moz do janeiro ultimo.
, N. 388, da mesma data, idem do 86$, da
filha de salario do servente da Certo co
Appellação, no mez 'do janeiro ultimo. • •
N. 386s . da. mesma data, idom de le736$660,
da folha dos vencimentos do pessSal subalterno da Casa de Detenção; no inez de janeiro ultimo.
N. 339, da mesma data, idem de 26$600
ao porteiro da Córto de Appellação, José
Francisco da Rocha, de despezas iniudas por
°as pagas, nó mez de janeiro ultimo.
N. 464, do 15 do coerento, idem de 6:588$
a Ifiron Jacques, de fornecimento e assenta-,
mento da linha e Mal:3 apparelhos telephonicos entro o Lazareto o o Hospital de isolamento na Ilha Grande; um janeiro ultimo.
N. 498, de 19 do corrente, idem de
709$290 a Le,izinger & Comp., de objectos
de expodiente fornecidos á Secretaria de
Estado, no mez de dezembro uniu°.
N. 413, do 12 do corrente, idem do 55$
ao 1 0 &lidai da SecsetaSia de Estado deste
elinisterio, bacharel Felino Joaquim da Costa
Guedes, de gratificação pelo auxilio prestado
na Imprensa Nacional, duranto o mez de
janeiro *ultimo, á publicação dos trabalhos
da Commissão 'Especial da Camara dos
Deputados,' incumbida de interpor parecer
sobre o Projecto do Codigo Civil.
N. 439, de 14 do corrente, idem do 2:750$,
das folhas das gratificações aos examinadores, auxiliares e servente3 encarregados do
serviço do exames preparaWrios, no nuz
jari miro ultimo.
N.390, sdo 7 o corrente, • idom do
2:309$99
5, da foi , ultima do mez do janeiro ultimo„gratificasi;es e selados dos
empregado
Ins'ituto Bonjamin Consant.
N. 40'3 e 7 do corrente, idem de 3 500$,
Delegacia Fiscal no Ceará, afim do
Ter ao pagamento das aju las do c u ;to
ceedi
or
e vinda e volta que competem, na sessão
extraordina,ria do Congress. ) Nacional, ao
senador Joaquim O. Ca-tunda° aos deputados
Antonio Pinto Nogueira Aeoioli. Gonçalo de
Almeida Souto, Thomaz Pompeu Pinto • Accioli o Agapito Jorge dos Santos.
N. 408, do 12 de' corrente, credito do
I :193$375 á Delegacia do Thesouro em Lon- •
dres, á disposição do artista premiado na
exposição geral da Escola Nacional do Bellas
Artes, Jos& Octavio Corrèa Lima, que se
acha em Roma, do ajuda de custa para viagem de volta.
N. 459, do 4 do corrente, pagamento do
200$, da folha dos vencimentos do amanuense interino olo Hospicio Nacional do
Alienados Julio Bressane Lopes, relativo ao
mez de janeiro ultimo.
- Ministerio da Fazonia-011icios:
N. 116, da Imprensa Nacional, de 10 do
corrente, pagamento do 163$, das diarias do
operario Canlido José. da Camara/ relativos
ao moz de dezembro ultimo ;
N. 59, do Laboratorio Nacional do Analyses, de 4 do corrente, idem sio 70,e840, do
d.espeza.s do prompto pagamento effectuadas
pelo conservador porteiro do laboratorio,
d rante o mez de janeiro ultimo;
N. 28, da mesma repartição, dó 30 do janeiro, idem de 364$ á Imprensa Nacional, de
livros forn cidos ao la,boratorio, nos mexes
de outubro o dezembro do • .amuo proximo

Tribunal de Contas- Ordens
do pagamento sobre as gimes proferiu dospacho de registro, em 25 do corrente, o Sr.
presidente deste tribunal
Ministerio da Indmtria, Viação o Obrt,s
Publicas, aviso n. 491, de 21 do corrente,
pagámonto de 23:202$800 a J. R. Whyte,
de fornecimentos á commissão. de melhoramentos do porto da Parahyba, • no corrcnto
mez.
- Ministerio da Justiça e Negocios Inte•
riores - Avisos :
N. 421, de 14 do corrente, pagamento de
9:498$444, a diver:os, de fornecimentos ás
Colonias de Alienados, no mez de dezembro
ultimo ;
N. 390, de 7 do corrente, idern do 15$900
á Imprensa Nacional, de publicações fo.ta.s
nos mexes de novembro e dezornbro unimos,
para o Instituto Nacional de Musica ;
N. 382, da mesma data, idem de 4:903$109,
das folhas relativas ao inez de janeiro ultimo, dos empregados e presos da Casa de.
„•
Correcção ;
• N. 333, da mesma data, idem de 25$, da
despeza, no. mez de janeiro ultimo, com o passado
1
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N.-48, da mesma repartição, de 4 do corrente, idem de 707$ a A. Granado & Comp.,
de materiaes fornecidos ao labaratorio, em
janeiro nItimo."
Requerimento do José Vieira Rodriguos
de Carvalho Silva, pagamento dq 400$, de
ajuda de custo.
—Exercidos findos
Requerimentos:
De José Freire Bezerril Fonlenelle, pagamento de 5:264$196, de gratificação addicional a ordenados vencidos nos annos de 1898
a 1900;
Da Companhia Mogyana de Estra '..as de
Ferro, idem do 110$418,. de passagens fornecidas ao Ministerio da Industria, om .1896;
De Genuina Maria dos Passos Figueiredo,
idem de 200, para funeral ou luto, como
viuva do finado oificial de fdescarga extincto
da Alfaptlega de Santos. Luzinan Augusto
de. Figueiredo Vasconcellos.

6

0.2

on
o
vo

rn
o
to
03
P.e

o
s..
4.

03
..3
g.

t?

.2
rn
o

C)

R=1
a'1
4
---.

o
o
r-.,
...,
CD
C)

5

Em
rd
/C0
..

2

Cd

il
cd
lo,
Ol
o
cd
0)

a)
gp

I>O
1.1

o
.2
...

ti
C)

Nota—Saques para Portugal e valos postaes para o interior, nos dias uteis, até às
2 1/2 horas da tardo.
—Recebimento de oncommendas para Portugal, Açores e Madeira, nos mesmos dias,
das 8 horas da manhã ás 5 da tarde, até a
vespera, da partida dos paquetes que se
destinarem a Lisboa, exceptuando os da
Compagnie Messageries Man:times, o entrega,
tambem nos mesmos dia, das 10 da manhã
da 2 da tarde.
es para a Allemanlia,
— Emissão do
[Iolanda, LuxemIle , gica„ Chile, Egyp
cria e outras coburgo, Suissa, França.
1 nias fra,ncozas, nos dias
is, das IQ 1/2
horas da manhã ás 2 da tard
—
santa Cana da matierico ia
movimento do Hospital da Santa Casa
idisericordia, dos Hospicios de Nossa Senhora
da Sande, de S. João Baptista, de Nossa
Senhora do Soecorró e de Nossa Senhora das
Dores, em Cascadura, foi, no dia é de fevereiro do 1932, o seguinte :
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Directoria de Meteorologia do Ministerió da Marinha - Repartição da Carta Maritima - Resuma
meteorologico o magnetico do dia 23 de fevereiro do 1902 (domingo)
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Occurrencias
Na CaPital ás 8 h 30 p. ouviram-se trovões ao NNW procedidos de relampagos, tudo soprado vento muito fre;oo do W
. de curta duração. A's 8p. cahiram chuviscos.

-

-

RESULTADOS SIAGNETICOS DA ESTAÇÃO CENTRAL

Não houve obwrvação
•, por ser domingo
'

OBSERVAÇÕES A O M. DE GRW. FEITAS PELOS CAPITÃES DOS PORTOS (9b07"1 T. • DA CAPITAL)
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.
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Nevoeiro baixo

,

ocCURRENCIAS

Em Fortaleza cahiu chuva hontem pela manhã.
R o' Grande do Sul choveu na tarde da ve,spera, melhorando o tempo á noato..
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Directoria de Meteorologia do Mininterio 'da Marinha - Repa,rtigo da Carta Maritima - Resumo
meteorologia° e magnatdco do dia 24 de favoreira de 1902 (segunda-feira)
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Occurrencias

Na Capital ás 5 ià 30 là p. ouviram-se troves ao NNW precedidos de relarnpago g, continuando estes até ás 8 h 15
RESULTADOS MAGNETICOS DA ESTAÇÃO CENTRAL
, Não ,houve observação por ser dia do festa nacional
OBSERVAÇO

.

POSTOS
DE
OBSERVAÇõES

Bolem
S. Luiz
Paa• nallyba •
Fortaleza
Natal
Parahyba
Recife
Maceió
Aracaja
S. Salvador
Victoria
Santos
Paranaguá
Florianopolis
Rio Grande
Eta.qui

O M. DE GRW. FEITAS PELOS CAPITÃES' DOS PORTOS (9 11070 T. M: DA CAPITAL)
.

ESTADO DO CEU

Quad limpo
Meio encoberto
Moio encoberto
Quast encoberto
Quasi encoberto
Quasi limpo
Qnitsi encoberto
Limpo
'
Encoberto
Meio encoberto
Limpo
• Quasi encoberto
Limpo
Encoberto
Meio encoberto
Quasi limpo

A
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Muito fraco
Calma
Muito fraco
Fraco
Muito fraco
Fraco
Regalar
Fraco
Fraco
'Muito fraco
Fraco
Regular
Bafagem
Muito fraco
Aragem
Fresco

OCCURRENCIAS

Em S. Luiz chnveu copioamente lnntem á nqute, tendo tambem relampejado e trovejado ao NE.
Em Fortaleza cah rim agu teatros hoje pela-manhã.
Em Santos cahili chuva de pou-a duração hontom á tarde.
No Rio Grande do Sul tem chuviscado desde tintem ás 11 horas da manhã.

ESTADO
DO
MAR

Tranquillo
Chão
Espelhado
Cbá,o
Tranquilo
Chão
Chão
Tranquillo
-.
Vagas
-

ESTADO Ai'.
MOSPHERICO
DA.VESPERA

.
Bom
Sombrio
Variavel
Bom
Varia.vel
Claro
Bom
Bom
Bom
Incerto
Muito bom
Incerto
Claro
Variavel
Máo
,
Bom
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Obseir.vatork, do. Ris) 4s9 ..14senoirss - Boletim Meteorologico - ria 22 de fevereiro de 1902.
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CK . K. KN
CK. K. KN
C. CK
C. CK

1.11.1W A.aeffiee••nnnn•• ffill."•n•n••

0.9

I 2.1

Extremos da temperatura: Maxiino, 4 h. da tarde, 29 3 .7; minimo, 7k da manhã., 23 0.7.-Ozone: 7 h. da manl ã 3 . 7 h. da noute, 2.
•
Evaporação em 24 horas, 3a/pe,5:
Horas de insolação (heliographo) 2 h., 9. -

Oboaernattorto do

Rio doa Jrinoiliro - Boletim Metearologice - Dia 23 de fevereiro' de ign.
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1 h. na.4 h. In.7 h.
10 h. D2....
1 h. t
' 4h t
7 h. t
10 h. M1
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Tensão Humidade
Barometro Tempera' tura
O*
centigrada do 'vapor relativa

o
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• ee
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755.0
755.9,
758.8
756.1
754.5
755.4
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755:é9

•

•

24.5
. ,24.8
25.1
. 26.2
26.5
27.3
28.0
25.3

19.5
19.0
17.8
19.1
15.4
18.6
14.7

26.09

17.65

4

80
79
75
76
66
57
66
61

1.0
1.0
2.0
0.0
3.2
4.2
/2.5
6.6

70.0

° 3.9

ESE

•"

NW

SE
S

NW

NW

n••

0.9 , C. CK
1.0
C. CK
1.0
CK. KN
0.8
C. CK
0.9
CK
0.7
CK
1.0
CK. KN. N
CK. KN
1.0
0.9

Extremos da temperatura: Maximo 4 h. tarde, 290 .6; Opimo 7 h. da manhã, 240.4.- Ozone: 7 h.
Evaporação em 24 horas, 3m/a,2.
Horas de insolação (heliographo) 3 h., 50.
11Externato'do Gymnasio Nacional -G resultado dos exames de preparatorios effectuados no dia '22' cor.mnto
foi o. seguinte:
Portuguez - Approvados: Isabel Adelaide
Bouchez, Pedro d.o Mag ;lhães Machado 'e
Ulysses Fabiano Alves, com distincção ; João
Passos, Pedro Jose Rodrigues, Alfredo Mai' gro da Gama, Oscar Campos, Palladio Carrão de Magalhão . Castro, João do Magalhães
Machado, Joaquim Lopos Teixeira .Franco
Alexandre Balla Permra do Carmo, plenamonto; Luiz Pedreira Jansen do Mello, Antenor. Cantuaria, Mario Alvo3, João Izidra
Caldas, Francisco Antonio Furtado, Tilotheo
dos Reis Rolszt, Ihomé Monteiro do Andrade, Fra.ne:seo Alves Coutlaho o Alvaro da
Si! vai Leite, simplesmente. Inha,bilitado, um.
Reprovados, tres.
Francez- Approvados : Tilda do Amaral
Fontoura, com diedneção ; Gloria do Amaral Fontoura, Manoel Joaquim Torres Vianna, Antão - Alvares Barata, Armando de
Carvalho Lima, Ga,stão do Espirito Santo e
Ludgero Feit il., plenamente ; V acudiu Fe:reira, da Cusa, Raul Cru, Diogenes Nogueira da Silva, Antonio Pereira Caldas,
Asselino do Miranda Sá Sobral. Oscar Martins Guimarães e Olivando de Araujo Leite,'

simplelmente. Inhabilitados, cinco. Repro
'vado, um.
Inglez- Approvados : Henrique Barbai
1.1eb8. Cavalcanti, Armando Vidal Leito
beiro e José Jacintho do Alvim Remi e,
.planamente ; • Augusio Cotrim Moreira de
Carvalho, Heitor Alves Affonso e Francisco
Leite Alves Costa, 'simPlesmense.' Reprovados, dons. • •
.Latim-Approvados: Eneas Oscar de Arruda Camara, plenamente ; Henrique Igna'Guimarães e José Caetano do Faria, simplesmente. Inhabilitados, tres. Reprovado,
um.
Arithmetica-Approvados: Adalberto Borges de Gouvêa o Godofredo Fortuna Rodrigues dos Santos, p/eaamente ; Francisco Antonio Galeão Carvalhal, Pedro Tavares Dias
Pessoa., Henrique Rodri ffues Teixeira, WaldeMar de Avelar Andrade, Julio Ribeiro de
Casxo, Luiz Gonzaga Soares Dutra, André
Botim Paos Leme. Adolpin Jaeome Martins
Pereira Filho e Humberto do Aguiar CardoSo, simplesmente. Reprovado, um.
Geometria e trigonometria -Approvados :
Joaquim da Paula Braga e Mario do Góes e
Vaseoncellos,plenamen te; Giroadina Esteves,
Oscar Ribeiro de Carvalho,' João Vonancio

m

ã '1; 7 h. da nouto, 2.

a °aba Viana e Arsenio de Arvellos Escola, simplesmente.Inhabilitados, quatro.
Physica o chi Mi ca-APprovados: Antonio
Pereira Braga., plenamente; Annibal Benicio
de Toledo e Vicente Baptista da Silva; sim- a
plesmence. Reprovados, dons. Resiraram-se
da prova escripta, quatro. .„.
Historia natural - Approvados: Benevefinto Serrão do Castro, com distineção; 'Leoncio Limoeiro, plenamente; Antonio Soares
Qinrtim e Eiirico Rangel, simplesmente.
Inhabilitados; quatro. , •
Geographia geral e chorographia, do Brazil
-,Approva,dos: • Luiz Augusto. Lima Cupertino Durão, 'plenamente; Jorge Emulo Dyott
Fontenelle, Sylvio FrOes,da -Cruz, Bernardo
Mol:pira, -do:Cara-alho, Armando Moreira de
Carvalho, .01dernar do Amaral Murtinho,
João d'Avila Goula,rt,Ernesto -Kopke e Mario
Braz da Silva, simp:esinente. Inhabilitados,
tres.-• •
•
• ..
IIistoria,goral o do Brazil---Approvados:
Li?inio Goreis., Pinto o lsolino 'Carlos do Oliveira. Fe.'nandes, plenamente; Ilde,gardo Carvalho, simplesmente. Inhabilitado, um. Re- •
provados,•dous. •
Historia do Brmil-Roprova.do, um.
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Obituario— Sepultaram-se no dia 15
de fevereiro 62 pessoas, fallecidas de:
,
Access° pernicioso
1
Febre amarella
3
1
Febres diversas
Variola
1
44
Outras causas
50
37
13
—
50
27
23

- Nacionaes
Estrangeiros
Do sexo masculino
Do sexo feminino...

50
28
22

Maiores de 12 annos
Menores do 12 annos
Indigentes
— Nu dia 16:
Beriberi
_ Febre amarela
Febres clivaram
Outras causas

...

ll'evereiro,-.- 1902
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50
12

3
4
2
29

EDITAES E AVISOS
Ministerio da, Justiça e Negoci o Interiores
DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

De ordem do Sr. Dr. director geral faça
publico, para os devidos effeitos, que até
segunda ordem; de accordo com a autorização constante do n. X do art. 7° do regulamento sanitario vigente, fica prohibida
a atracação de embarcações mercantes a
docas, trapiches e pontes situados no litoral
'urbano, devendo aa mesmas ficar fundeadas
300' metros, no minimo, ao largo.
Esta medida deverá entrar um execução
de amanhã em deante.
Rio de Janeiro, Secretaria da Directoria
Geral de Saude Publica, 12 de fevereiro de
1902. - 0 secretario, Dr.- Luiz Antonio da
Silva Santos.
(•
Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro
INSCRIPÇÃO PÁRA OS EXAMES DA 2
DO ANNO LECTIVO DE 1901,

ÉPOC A

.

Osvaldo Gomes de Almeida.
Oscar da Rocha Cordeiro.
Rapine' Marzullo._ _
_
Benedicto Ferreira Freira.
Noemia Belienni de Araujo.
2a chamada
Luiz Gaudie Ley.
Turma supplernentar
Annibal dos Santos Sertã.
Plinio de Carvalho Siqueira.
Pedro Rodrigues de Mattos.
,
André Pagani.
Franeez (2a chamada)
Presidencia do Dr. Henrique Monat, no Instituto dos Surdos-Mudos, á rua das Laranjeiras n. 82
Joaquim José, Rodrigues
•
Alfredo Setor de Almeida.
Carlos Alberto Leite.
Telemaco de Paula Rodrigues.
CicerJ de Oliveira Costa.
Christovão Ferreira Pires.
Olympic) Casar Ramos.
Fernando de Souza Vaz.
Turma supplementar
Luiz de Souza Vaz.
Paulo Martins do Carvalho llourã,o.
Alfredo Maigre da Gama.
Paulo Valeriano de Araujo.

De ordem do Sr. Dr. director se faz publico que a inscripção para os exames da CANDIDATOS Á MATRICULA NA ESCOLA POLY-.
2a época do corrente anno lectivo estará
TECHN1CA E NO CURSO DE MEDICINA
aberta nesta secretaria do 20 a 28 do feve24
Inglez (1 & mesa)
Nadou Les
reiro, em que será encerrada, ás 2 horas da
14
Estrangeiros
tarde.
Oliva,ndo
de
Araujo
Leite.
Secretaria da Faculdade do Medicina do
38
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1902.— Bruno Alvares da Silva Lobo.
(. Raul 'Machado e Silva.
0 sub-secretario, Dr. Brito Silva.
Luiz Alves da Cunha Porto.
26
Do sexo masculino
Carlos Alberto Bittencourt.
12
• Do sexo feminino
Abel Vargas.
INSCRIPÇÃO PARA O CONCURSO AO LOGAR DE Casar Ataliba de Oliveira Costa.
38
'
SUBSTITUTO DA fi* SECÇÃO
Carlos Antony.
Turma supplementar
Maiores de 12 annos
De ordem do Sr. Dr. director interino, e
Menores de 12 armei .
de conformidade com o disposto no art.55 do Tilda do Amaral Fontoura.
codigo dos institutos ofilciaes de ensino su- Fernando de Fernandes Gomes da Silva-.
38
perior e socundario, faz-se publico que a in- João Corrêa da Silva Moreira Junior.
1b4
scripção para o concurso ao legar de substi- Julio ,Cosar de Paula Freitas.
"
16
Indigentes
tuto da; 6 a secaão estará aberta, nesta secretaria, até o dia 3 - de março proximo futuro,
Inglez (2a mesa)
em que será encerrada á3 2 horas da tarde.
Secretaria da Faculdade de Medicina do Ernesto de Souza Couto.
Rio de Janeiro, 22-de--fevereiro do 1902.-0 José Ferreira Martins Junior.
secretario, Dr. Eugenio de E. S. de Me- Argenairo Tavares do Medeiros.
ALYANDEGA DO RIO 'DE JANEIRO
Pedro José Marques de Magalhães.
nezes.
(•
Sylvio Vaz de Mello.
Renda do dia 1 a 22 de feveHenrique Brasiliense Ferreira da Silva.
INSCRIPÇÃO
PARA
MATRICULAS
reiro de 1902
4.055:236$181
José Feliciano dos Santos.
Luiz
Côrte Real de Assumpção.
Idem do dia 25:
Do ordem doSr. Dr.director interino faz-se,
Em papel
223:412502
publico que a inscripção para a matricula
Turma supplementar
Em ouro
59:748309
nos diferentes cursos desta faculdade es283:158$811 tará aberta do dia 1 de ina.rço a 31 do refe- Ramiro Piquet de Carvalho Lima.
rido mez, o até 5 de abril para os , que fize- Armando do Carvalho Lima.
4.338:3941992 rem exame na segunda época (art. 11(3 e pa- Octavio Lobato Ayres.
ragrapho unico do e,odigo de ensino).
Heraclito Ribeiro de Castro.
Em igual periodo de 1901... 3.363:976$926
Secretaria da Faculdade do Medicina do
• Rio de-Janeiro, 22 de fevereiro de 1902.— CANDIDATOS Á MATRICULA NOS CURSOS DE MEDICINA E DIREITO
RECEBEDORIA DA CAPITAL IfEDISRid
Dr. Brito Silva, sub-secretario.
(.
Renda arrecadada do dia 1 a
Latim
22 de fevereiro de 1902.... 1.413:207%772
Externato do Gymuasio
Hamilton Pragana Teixeira de Souza.
55:979$49
Idem idem no dia 23
Nacional
João Baptista Randolpho Paiva.
1•n• •
J.
Rapha,ei Paixão.
1.409:187$127
EXAMES DE PREPARATORIOS
Carlos Taylor.
Quinta-feira, ' 27 ,do corrente, ás 10 horas Evaristo Marques da Costa.
Em Igual periodo de 1901... 1.464:9403903
Aclimatar Cardoso.
da manhã, serão ehaafiados
38

RENDAS PUBLI

RECEBEDORIA DO ESTADO DE MINAS •FXAES
NA CAPITAL FEDERAL

Arrecadação do dia 25 de fevereiro de 1902
....
De 1 a 25
Em igual periodo do aluo
.
passado

CANDIDATOS ,Á MATRICULA NO CURSO DE ADON•
TOLOGIA E OUTROS, EM 2 CHAMADA

43;3713731
424:2773864

Porluguez (2a mesa)

337:762$307

Norborto Corrêa, de Figueiredo..
José Alfredo da Silva, Reis,

2a chamada

Flaviano Pinto da Cruz.
Turma supplementar (2°- chamada)
José Agostinho de Lima.
Ramal do Frias Sá Pinto.
Mario do Góes e Va,sconcollos.
pedra Augustn de Mello.

•Quaria-teira -26

•

,,.,ÉeVereiro,'=

:833-i5

Turma sUPplèmentar • .
Francisco do Paula Bastos.
Francisco Antonio Galeão Carvalhal..
Francisco' Bernardo:•Pereira de Figueiredo
Lucilo Antonio da Cunha Bueno.i'
Junior. Octavio Martins Rodrigues.
Antonio José Monteiro.
„José ,de Freitas.
•,.
Oscar da Silva Moráira.'
Joaquim Martins Vianna.
,Gástão Fernandès de Oliveira.
" • ," à Turma siiPplaniántar I • "
Raul Fernandes de Oliveira
e,ÁrhioÁros Á 3LÀ :TRIctrdA. Nos CURSOS DE
„Tayme do Nascimento Brito.
Eugenio Pereira de Lucena.
DIREITO MEDICINA
Franklin Burich Coutinho.
•
Banovenuto Serrã,o de Castro.
Edmundo José Valladares.
Mano José Alvares dos Santos Souza.
„s'Historia (la mesa) ,
.
• .
• ' • u r iti süpplementar
Physiát e chimica (2a mesa)
•
Douglas Louis Watsen.'
Alfredo
Moller
de
Oliveira
Lisboa.
FerVeira dá. èásta.., •••,;
Presidenciádo Dr. Êneas de Sottia;. 'a,§ 11.
Oabriel da Silva Jardiip',Junior.
horas, nó Internato do GyninaSio Nacianal, Ené,,as Oscar de Arruda. Camara,.
Washington, Reis.
Dionysio do Santa,Rosa MendesJunior. •
campo de S. Christovão
Antonio Ribeiro do Souza Bandeiras
Euzebio do Queirdz Lima.
,AritliMetica`e algebra (2a mesa)
•
's. • 'João Pedro do Jesus ) Nette.
Raul do Avaliar Almeida. ' - -''" • •
Antonio' Angusto Teixeira.
Alberto Angusto Carneiro da Cunha.
• Turma supplementar
Joaquim Jansen do Ainaral Faria,
José Verissimo Filho.
Lafayette
Rodrigues 'Pereira.
Luiz Emiti° Botalho Falca.n.
Henrique Pedro . ,David de San•son Junior. • - João Bastcs
Telles de -Monezes.
• Belmiro de Oliveira .P.intta.;;•':7
Reginaldo Gomes da Silva.
Dario Ferreira Pinto.
ptonio Ferreira da FonSecâBrazit.
• Turma supplementar.
Francisco Coelho
, Junior.Historia (2a Mesa) •
• . ,d'Avida,
••
Alfredo
Mattos
Rudge,
Turma supplementar •
•
Osdor
L
op'es
Ferreira.
Daniel Blatter.
• Jaylne-Quartin Pinto.
jungi Casai' Diogo: . Gastão
do
Espirito
Santo.
.
.
Renato Hutto .Baptista". • ,
• Sylvio Limoeiro'.
Physicá e chirivicá,
Astor Dia,s de:Amfratle..
• •, •
Carlos Ferreira Madeira.
. . (3 a Meã.
• DionVsio da Silva Lima Rereira.
Adolpho . Martinez dos, Reis.
árstnmetica e algebra ( a mesa)
Antonio Ferraira dos Santos,.
. •.. • .
Antonio Soares Quartin. • •
Felisberto de Carvalhoá
'•
• •',„,̀
•Turma supplementar
Raul Ferreira. •
Raul ,Guttiorrez Situas'.
.
•
Licinio Alves Carneira. !
José,Antenjo, o, Carvalho Cha`vás.
i's • 0,„ •, • Mein°, dea Sa~, Ratrige l,;: ,
'Raul
de
Fatia
tUnha,
Valentim Magalhães.
•Aritõdio llermOgeneo'Pereira Dutra.
João
Corrêa
de
Brito
Junior._
°atavio Santos.,
João Affonso VasqUes „Junior- • •„
TurnÃ suplementar
Washington Reis.
., Na fórma. d' a,s instruções em vigor _marca,
4
#
••
Sta ...falta :aos, 'examinandos • chamados em
Ci61 . davá InibuZeiro.
Turma, supPlemeiitar
• turma supplementar. • .
Gastão Henrique Madel.
iarei lia , Anathalia Perpira:.: ' 4 •
De ..ordam . .do Sr. ,diractor ;doa. ” internatd.
',ara
Fortes.
Carlds
'Casar
Armando Guedes.
superintendente dos xmeB,;;dáélara-se•qtie
CANDIDATOS 11.!MATRICULA NO CURSO : DE
,
Basilio Seixas.
• t"
' recjuorimeritostde sego serão deferidos
• I. MEDICINA
,¡
•
' vinda chamada que' acompanharem justifiCA.NDIHATOS Á MATRICULA TOCURS 'à DE!
cação cabal da falta (art. 29 das instruções),
DIREITO
.
$
Historia tiatural (is IHOSa.)
ou outra causa justa provada...
' Geometria ( l a mesa)
Presidencia_ do Dr. Fausto Carlos Barreto, Molestia
•OS.examkaan,dos..ddarithmetica o algebra
no Instituto das Stirdos Mudos, a . ruafias devem
•
trazer taboas de fogarithntios.
Anur %Ui 15á:eS.LeririV
. Laranjeiras ,n. 82 •
• As certliõeS de • exames páSsam-se MediAugusto Paranhos da Silva Velloso.
Aleibiades Pontes Leite.
ante requerimatito 'man a'doclars.çãO da data"
Francisco 'Marciano° Diana. .
Raul Barroso, Pacheco..
,
'acta.
'José de Oliveira Bonança.' .
Henrique Ignaclo •Guimarães."
e algebra
niesalle'arithmetica
A'terceira
•
Guilhermó Pinte.
Daro Niemeyer. .
..•
••
fibou. assim constituida •..
Julio VárisSimo Satierbrotvii 64"Satitos. •
Lauro Ra.ulino de Oliveira.
„Presidente, Dr. Luiz Cao ido Paranhos de
Turma supplementar
.
Pedro Palmieri., „ •
Macedo.'
5
,Tógédo Pairdeiniii Filho.
•Examinadores, mi Alexandre Barreto o
• • Turma supplementar
Ricardo do Almeida Rego. •
Antdnio Valentim chi Nascimento Varelia. Lücho Reis.
Ricardo Leão Qtiartim de Moura.
, Para os eXaMe e;portugUeZ funceiona a
Chrispim Candido do Geuvea'.
Traildoneia •do Dr.
Segunda com
eometrta (2a THOSá)
João Baptista Randolpho Paiva. • , •
Elpidio
• Historia ,naparai
prosidencia do -Dr. Alfredo Coelho Barret6,
- ( 2a mesa) ri. li:o6Na,
Secr e taria
O nQ,Itua
or.ira. s a
cIy
õ
no InStitoto dós Surdos MtidóS;rita -das José Candido da Costa.
de 1902.-"---Oáeeretario,_
,
de,
fávarei
rcr
coma',
.' • - •
Laranjeiras n.. 82 .
João de Souza'Machado:
'
Nul oTavares,
Juvenal de Magalhães..:'•'
Mario Braz 'da Silva.
Alberto Randolpho Paiva.,
Dacio Hanriques do Amaral'.
•
Ciiinio Antonio -Dias Peixotà. •
Othon Julio de Barros Mello.
, Nacional
Trajará Augusto , de Oliveira' Pintor,
Nestor do Azevedo Marques.
.1 De ordem do Sr. direta!' faço, publico;
Oetavio Ferroira Var.
•
• Turma sUPplareánta.rpara conhecimentO dá interessadoS. que, de
Edmundo Ribeiro Carneiro.
Augusto Hollingier de Souza,
hoje até o dia 28 do 'acirrada, 0,s 2 horas dá
¡urina suppleMantar
Armando Fragoso Costa:
•
TT u. . tardo, achaiii:So akettas,lia0 secretaria; as
Antonio Henrique Vieira
inscripções para os exarhos do gila trata o
Denita Esteires Oceimja,megui.
. ,Dutra.
.
paragrapho unico do art. 10 dó regúlamentó
. Tilem)
Geographig
NoriVal Soará de Freitas. .
•
em vigor.
,
Francisco Gançalves de Magalhães:
Echiardo Floriano de Lemos.
•
Secretaria
do
ExLernato
y n sio aEUclitiâ
Àlvâ
do
Faria,
••
.
Geometria (3 a mesa)
cionai, 22 .de ,fevoreiro de 1902.—O secreGirondino Estavas. '.
Miaael.f urtado de Souza.
tar16, Paulo Tavares.
Ernani de Faria .Alves.
Ataliba Corrêa Nitra.
=
Monto Ferreira da Bragança.
Aurelio Machado Portella do Figuoiredo.'
Tijildaw Godoy Freire :de' Aguiar: •
IneítikutO Nacional Manica
Thomaz Francisco de Ma,dureira Pará. .
•
Turma supplementar •
Jayme Casar GuinfiarãeS.
• MATRICULA E SuuyenXo ANNUÁL
SYlvio Pelliéo do Abrott.
A1var6.Ribeiro Tourinho de Pinho.
Eduardo Portella.
,
Turma SU`pplenientar
De ordena ,elo Sr. trectbr,
Manoel Rodrigues Leite &Oiticica.
que a matricula .para.:a, admissão inicial de
Athayde Parreiras.
alumnos effectuar-Se-ha na''secrotatria do inGeographia .(2a mesa)
•
Oscar de Oliveira Aguiar.
stituto, . nos dias utoiá, de' 15 do fevereiro a,
Evaristo Marques da Costa.
Antonio da
Cuesta Alvarez..
15 de março. , • •
José Vieira da Cunha á Silva.
CANDIDATOS Á MATRICULÁ o CURSO DE
de
AS guias para, pagamento
cUla,
nu
tri
Isblino Carlos de Oliveira Fernandes.
DIREITO
dos , alumias de 1901 deverão ,ser raHaManoel
Augusto
Fernandes
Penna.
mada.g ' até ao dia- 25 • de Março Priiiirin•
Physic; e chimica ( l a mesa)
Jader Ramos de Azevedo.
•,
vim/Ouro, Sendo . considerado' vago o kiao
Julio Ribeiro do Castro.
Braz Carneiro Valioso.
do a,lumno que. o •não fizer até essa data. •
1
CANDIDATOS Á MATRICHLA'NO CURSO DE PHARMACIA
ÁrithMetica .e algebra ( i a mâa)

•

•

•

•

•

,
MARIO . oprimi,
838 (luar ta-feira 26
•
Idem: 2 ditas as. 125 e 123, idem:
Outrosim. faço publico que esto instituto
LABC: 1 dita n. 1.637, idem.
dispõe do 'uma subvençã,o de 500$_ para a
MSC: 1 dita n. 433, idem.
classe de trompa, que será concedida, nos
NZC: 3 ditas sem numero, idem.
termos do art. 46 do regulamento.
NZ.C: 2 caixas sem numero; repregadas.
Secretaria do Instituto Nacional deffluVapor allemão Ithaha, procedente de Hamsica, 15 do fevereiro de 1902.-0 secretario, burgo,
entrado em 14 de fevereiro de 1902.
Arthur Tolentino da Costa,
—Manifesto n. 112.
j
Armazem n. 9—AV.0 : 1 caixa n:
repregada.
Directoria das' Rendas
AA.C—K: 1 dita n. 9.765, idem.
'Publicas
CJ.C-538: 1 dita n. 172, idem.
FS.C—K: 1 dita n. 9.656, avariada.
TERRENOS ACCRESCIDOS FRONTEIROS AOS DE
F : 1 dita ,n. 2.875, repregada e avaMARINHAS DE NS. 97 D, 97 E, E AO ACCREseno DESMEMBRADO DO DE N. 97, A RUA DE riada.
FAS . C-493: 1 dita n. 3.902, repregada.
SANT'ANNA. E BECCO DO MEYER, FREGUEZIA
GS . C: 1 barrica n. 8.488, avariada.
DE S. LOURENÇO, EM NITHEROY
J—R—C—C : 2 caixas ns. 3.661 e 3.660,
•
e avariadas.
Tendo Domingos José Pereira requerido repregadas
Japoneza: 2 ditas sem numero, avariadas.
por aforamento os terrenos accrescidos acim
JC.0 : 1' dita n. 11.153, repregada cavamencionados, são convidados os confrontantos e demais interessados a virem apre- nada.
Idem: 1 dita n. 11.153 A, idem.
sontar nesta directoria as suas reclamações
L.R: 1 dita n. 217, repregoda.
dentro do prazo do 30 dias, contados da data
M-1.0: 3 ditas as. 6.735. 3.734 e 6.736,
da publicação deste, findo o qual não se atidem.
tenderá, a mais protesto algum.
Idem: 2 ditas ns. 6.739 e 6.737, idem.
Directoria das Rendas 'Publicas, 20 de feMOB: 1 barrica n. 35, idem.
vereiro de 1902.-:-Luiz Rodolpho Cavalcanti
MDC—R: 1 caixa n. 3.811; idem,
de Albuquerque, director.
OSC: 1 dita n. 1.908, idem.
RM: 1 dita a. 30, idem.
S: 1 dita n. 6.269, idem.
Altander„a do Rio de Janeiro
GC: 2 ditas as. 17.502 e 17.183, repregadas e avariadas.
l a SECÇÃO
SCC: 1 dita n. 17.471, avariada.
J—D-1412: 2 ditas ns. 3.172 e 3.171, rePor esta mação sã:o intimadas as seguintes
firmas commerciaes: Chr:stovão Fernandes pregadas o avariadas.
VSC: 4 amarrado n. 1.541, repregado.
&Comp., Duque Filho & Comp., Emmanuel
VUC: 1 caixa n. 3.987. avariada.
Cresta & Comp., Hampshire & Comp. e os
WIC: 1 dita n. 898, idem.
Srs. Guilherme -dos Santos o A. Cavé, a
Vapor allemã,o Withemberg, procedente de
apresentarem do prazo de oito dias, a contar
desta data, as facturas consulares, pelas Bremen, entrado em 10 de fevereiro de 1902.
quaes assignaram "termos , de responsabili- —Manifesto n 101.
A.rmazem n. 14—JL: 1 caixa n. 9, repredade, visto estarem findos os prazos de 90
dias, que lhes foram concedidos pela inspe- gada.
MP—V: 1 dita n. 2.398, repregada e ava' etoria desta alfandega., sob as penas do § 20
do art. 35 do regulamento das facturas con- riada.
RJ: 1 dita n. 3.405, idem idem.
sulares.
•
TP: 2 ditas ns. 904 e 902, idem idem.
Alfandega. do Rio do Janeiro, 20 áe feveC5-6-1/2—P—HSC: 1 dita n. 425, rereiro de 1902.— O chefe interino, Francisco
Augusto de Athay.
e.
(. pregada .
DH: 1 dita n. 49, idem.
AFC: 1 dita n. 8, idem. .
CSC: 2 barris sem numero, avariados,
.Alfandega do o de Janeiro
HBD-44: 1 caixa n. 266, reprogada.
Pela inspaCtoria .desta
andega 'se faz
HFD: 1 dita n. 787, idem.
público, paia Conhecimento
s interessa.HNJ: : 1 dita n. 255, idem.
dos, que foram descarregado* a esta raHSC—C--56-1/2—P: 1 dita n. 427, idem.
partiçao' Os volumes abaixo mencionados ,com
HSC—CB-14—S: 1 dita n. 437, idem.
signaes de avaridas e de falta, devendo seu§
JJGC: 2 barris som numero, avariados.
donos ou consignatarios apresontar-se no
JSS: 1 caixa n. 57. repregada.
prazo de 15 dias para providenciar a respeito.
Idem: 1 dita n. ,55, avariada.
Vapor inglez Wordstoorth, procedente de
apor inglez Danube, procedente de-SouNova York,entrado em 11 de fevereiro de tb pton,
entrado em 18 de fevereiro de
1902.—Manifesto n. 102.
n. 119. '
Armazena 4, 3—Coronel C. B.. Bryan:: 1 1902.—Manifesto
Armazem da Bagagem — Som marca: 3
caixa som numero, repregáda..
ns. 1, 1 e 1, abertos.
Vap.ar italiano Manilla, procedente de . Ge- bahús
Idem: 1 bolsa n. 1, idem.
nova, entrado em 14 de fevereiro de 1902.—
Armazem das Amostras—Direcção da, ComManifesto Ti.
Despacho sobre agna—NZC : 3 caixas sem panhia Progresso Industrial: 1 pacote sem
numero, roto.
numero, repregadas, vagando.
S. Claro & Comp.: 1 dito idem, avaIdem: 1 dita idem, reprogada.
riado.
CAC: 3 ditas ns.159, 133 (3.190, idem:
A. F. Neves ,& Comp.: 1 dito idem, roto.
Idem: 3 ditas ns. 107. 134 e 105, idem.
Marc. FerreZ: 1 caixa idem, repregada.
Idem: 3 ditas ns. 137, 176 e 164, idem.
SC ou Mme. H. Sayã,o: 1 dita n. 1.490,
idem: ,3 ditas as 143, 166 e 195, idem.
idem.
Idem: &ditas ns.'149 e 116, idem.'
TB: I dita n. 7, idem.
GAF: 1 dita n. 807, idem,
Vapor nacional Santos, procedente de MonLABC: 2 ditas ns. '1.727 e 1.794, idem.
tevidéo, entrado era '17 de fevereiro de 1902.
VDC: 2 ditas as, 897 e 830, idem.
—Mauifesto n. 114.
CAC:' 3 ditas ns. 12?, 174 e 112, -idem'. Armazem n. 6—EM: . 1 caixa n. 30, repreIdem: 3 ditas as. 169,173 e 185, idem..
Idem: 4 ditas ns, 187, 135, 144 e 145, gada e avariada.
• P: 1 dita n. 103, idem idem.
idem.
.
V: 1 dita sem numero, idem idem.
Idem: 4 ditas as. 104, 191, ', 168 e '198,
Vapor inglez Waliefleld, procedente de
Ideai: 4 ditas as. , 132, 151,157 e 197, Nova York, entrado em 7 de fevereiro de
1902.—Manifesto,n. 97.

Fevereiro — 1902
Armazem n. 1—ACK: 2 caixas sem numero, repregadas e avariadas.
Sem marca: 1 dita idem, repregada.
Companhia Carris Urbanos: 5 ditas ns 1/5,
avariadas.
Vapor inglez Corcovada, procedente 'de Liverpool. entrado em 10 de fevereiro de 1902.
—Manifesto n. 100.
Armazena n. 15—CM—S: 1 barril n: 247,
vasando.
MV: 1 caixa n. 6.950; avariada.
Vapor allemaa Argentina, procedente de
Hamburgo, entrado em 10 de 'fevereiro de
1902.—Manifesto' n. 21.
Armazem n. 12—W: 2 caixas as. 8.287 e
8.290, avariadas.
Vapor ingloz Corcovado, procedente de
Liverpool, entrado em 10 de fevereiro de
1902.—Manifesto n. 100.
Trapiche da Saude -- Dia: 1 barrica sem
numero, com falta.
Idem: 1 dita, idem idem.
Vapor . inglez Ore flana, procedente de /aiverpool, entrado em 13 de fevereiro de 1902.
—Manifesto n. 110.
Trapiche Saude — DIA: 140 baldes sem
numero, amassados.
Idem : 4 ditos, idem idem. •
Trapiche da Ordem —MBS : 4 barris sem
numero, com falta.
F : 3 ditos idem idem.
NF : 4 ditos idem idem, JJGC: 42 caixas, sem numero idem.
FNC : 5 ditas idem idem.
SNC—R : 2 ditas idem idem.
Macedo : 3 ditas tdera idem.
A : 4 ditas idem idem.
Vapor allenftio Pretopolis. procedente de
Hamburgo, entrado em 15 de fevereiro de
1902.—Manifesto n. 78.
Trapiche Carvaihaes — AR-794: 4 bar1/4.
ricas
AR-704: 4 caixas n. 1/4, avariada.
Vapor allemão Maceió, procedente de
Hamburgo, entrado em 15 de fevereiro de
1092—Manifeeto n. 74.
Trapiche Carvalhaes—Ferreira : 1 barrica
n. 2.755, avariada.
EFCB: 18 caixas n. 1/18, idem.
Vapor inglez Wahlfield, procedente de No=
va-York, entrado em 3 de fevereiro de 1982
—Manifesto n. 97.
Trapicho Carvalhaes HSC : 1 encapado
,
sem nnmero, com falta.
Vapor inglez Thespis procedente de Liverpool, entrado em 3 de
' fevereiro de 1902
7-Manifesto n. 87.
• Trapiche • Carvalhaes— Ferreira : 1 caixa
u. 536, avariada.
Alfandega do Rio de Janeiro, de 1902.—
pelo inspector, Miguel Fernandes Barros,
servindo de ajudante.- •
Alfan.dega do

Rio de Janeiro

EDITAL DE PRAÇA N. 10

2a mesa
Pela Inspectoria da Alfandega do Rio de
Janeiro se faz publico que, a porta dos
trapiches abaixo mencionados, no dia 6 de
março de 1902, ao meio-dia, se hão de arrematar, livres de direitos e no estado em que
se acharem, as mercadorias seguintes:
TRAPICHE FEDERAL

Lote n: 1
JOB: 1 rolo de arame de ferro, pesando.
bruto 50 kilos; vindo de Hamburgo no vapor
allemão Buenos Aires, descarregado em 19
de março de 1901.
Lote n; 2
RFLA C: 35 barricas de cimento, Desando
liquido 3.500 kilos; vindas de _Hamburgo no
vapor allemão Mendoza, descarregadas em
27 de maio de 1901.
•

tuarta-feira 20
'

•

Lote ra. 3
•
•
QDC: 10 téros de- madeira de qualquer
outra qualidade. n5. especificados, Medindo
43 metros 792 milimetros eu bicos; - vindos de
Hamburgo no vapor allemão Pelotas, descarregados em 10 de janeiro do 1901.
• FP: 1 caixa vasia; vinda de Hamburgo no
, Vapor, allemão Petropolis, descarregada em
,•
25 de janeiro do 1901.
Corda-DL: 1 caixa vasia ; vinda de Hamburgo no vapor allemão Bahia, d,esearregarla em 14 de fevereiro de 1901.
•

Lote' n.

•

J. H. L. & C. - Fabrica Phosphoisos
Gato Preto: 30 caixas s. "85l/880, contendo
.caixinhas armadas, proprias exclusivamento
para.phosphorbs, pesando liquido real 1.200
;Mios oVindaa de H imbUrgo no vapor
mã,o Amazonas, descarregadas em 6 de junho
do 1900, pesando bruto 2.250 kilos.
•

1902 937'

revereiro
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meme.M.

DTC: 1 quinto vasio, vindo do Bremen dona pesando bruto 17.680 kilos; vindas, d e
Beemen no, vapor , alleinão A?“tralia, _ des10 de dezembro de 1901.
carregadas eia 14 de setombro de 1900.
Lote ta. 14
, . Lote n. 25

no vpor allemão 3Iaine, descarrega .o em

.

JHL&C : 100 caixas ns. 931 a 1.030, pesando bruto 8.500 kilos, contendo caixinhas
de madeira, armadas, vasias, proprias ex.
clusiaiamente para phosphoros, pesando bruto
5.200 kilos ; vindas de Hamburgo 'no Vapo?
allemão - Tucum" descarregadas em 22 de
junho do 1900.
Lote n. 15,
, .
jHL&C -'Fabrica de .phosphoros Gato
Preto : 50-caixas ns. 1.081 a 1.130, pesand
bruto 4.250 kilos, contendo a 11103111,‘ mercadoria pesando bruto 2.600 kilos; vinda 3
do Hamburgo na vapor allomão Pelotas, deica,regadas em 2 do julho de 1900.
Lote n. 16

TRAPICHE DA ORDEM

• .
-

Idem : 100 caixas ns. 1.231/ pesando
CT: 4 barris de vinho não especifleado,até bruto 8.500 . kilos, contendo a mesma mercadoria pesando bruto 5.200 kilos ; vindas
14 grá,os, pesando liquido legal 127 kilos
:vindos de- Liverpool :no vapor hespanhol de Hamburgo no vapor allemã,o Pata gonia,
-.S. Francisco, descarregados em 27 do abril descaregadas em 9 de julho de 1990.
de 1901.
Lote n. 17
Lote n. 5

JHL&C: 127 caixas ns. 724/829 o 821/852,
pesando bruto 19.200 Mios, contendo a mosmercadoria posando bruto 15.240 Mios;
vindas do Hamburgo no vapor allemã. n Buenos Aires, dsscarrega,das em 1 de outubro •
de 1900.
Lote n. 26

JHL&C: 123 caixas ns. 601/712 e 714/24,
posando bruto 19.085 kilos, contendo a mesma mercadoria . posando bruto 14.760 Mios;
vindas de Bremen no vapor allemão lloglanct,
'descarregadas em 5 do outubro de 1900.
, TRAPICHE RIO DE JANEIRO
Lote ia: 27
l• • -• •
LAB&C: 57 bordalezasooin vinho não osPecificado, até 14 grilos de alcool absoluto, pesando bruto nos cascos 10.450 Mios e liquido
legal 8'.360 kilos ;- vindas de . Genova no
vapor italiano Piemonte, descarregadas em
•
13 do abril de .1901.
Lote' n. 28

.

Ypiranga : 3 sucos com farinha de trigo,
; vindos
•JHL&C : 100 caixas ns.1 .181, a 1.280, pe- pesando bruto nos saccos 130 kilos
. Dr. M. T: quartola com vinho não es- sando bruto 8.600 kilos, contendo a mesma do Buenos Ayres no navio ingloz Lintrathen,
pecificado, até 14 grãos do força alcoolica. mercadoria, Pesando bruto 5.200 kilos,, vin- descarregados em 16 do -abril de 1901.
pesando bruto 272 kilos o liquido legal 217 das do Hamburgo no vapor alleinão ArgenLote n. 29
kilos vinda de Bordos no vapor francez tina, descarregadas em 31 de julho de 1900.
.LAB&C:
10
bordalezas
com vinho não es'La Plata, descarregada em 21 do maio do
pecificado, até 14 grãos de alcool absoluto,
Lote n. 18 .
1901.
pesando bruto nos cascos 1.437 • kilos e li, Lote n. 7 •
Idem : 112 caixas ns. 2.215/326, 'Posando quido legal 1.150 kilos ; vindas de Genova,
ACC: 15 barris do quinto com vinho não bruto 9.632 kilos, con'ondo a mesma merca- no vapor italiano Cittd di Genova, descarro-especificado, pesando bruto 1.458 kilos e li- doria pesando bruto' 5.824 kilos; vindas de gadas era 22 do' maio de 1901.
quidolegol 1.168 kilos ; vindos do Havre no. Hamburgo no vapor allImão Buenos Agres,
Lote ra. 30
•,
vapor francez Paranagud, descarregados em descarregas em 1 de outubro de 1900.
Morisco
Costa
Rivadavia : 1 sacco con27 de maio de 1901.
tendo farinha do trigo, pesando bruto no
Lote n: 19
Lcte n. 8
; -sacco 42 kilds ; vindo de .Buenos Ayres no .
•
Idem: 112 caixas ns. 2.327/438, posando vapor argentino Tagus, descarregado em 16
CT: 2 quartos com vinho não especificado,
julho
ulho de 1901.até 14 grá.os de força alcoolica, pesando bruto 9.632 kilos, contendo a mesma 'mer.
cadoria, pesando bruto 5.600 kilos, vindas
bruto 245 kilos e liquido legal 196 kilos
Lote n. 31
vindos de Liverpool no vapor hespanhol de Hamburgo no vapor allernão Santos, desGM
:
1
dcicimo
de pipa n. 3, 'com vinho
Mexico, • descarregados ,OID. 28 do ma:o de carregadas em 15 de outubro de 1900.
não
especificado,
até
14 gr s do alcool ab o1901.luto, pesando bruto no ,asco 34 kilos e li, •
Lote n. 20
quido legal 28 kilos ; indo de Comova no
TRÁPICHE FREITAS
. Idem : 80 caixas ns. 1.927/206, pesando vapor italiano Cal ,dt Genova, doscarro-,
Lote n. 9
bruta 6.880 kilos, contendo a mastim merca- gado cm 22 dej-lho de 1901. •
; vindas do
TOM= DIAS DA CRUZ
GS&C: Quinze meias bordalozas es. 1.196 a doria pesando bruto 4.0:0 Mios
1.210, contendo 'vinho não especificado, até 14 Hamburgo no vapor allemão Antanina, desLote ti. 32
carregadas
em
20
do
outubro
de
1900.
grãos de força alcoolica, pesando liquido
MAC : 1 barril do quinto contendo vinho
1.838 kilos ; vindas de Genova no vapor itado
não especificado, até 14gráns,posando liqui
Lote n. 21
liano Manilla, descarregadas em 17 do de)0 kilos ; vindo de Livorpool no vapor inglez
zembro de 1900.
J.II.L.
&C:
199
caixas
ns.
2.039/138
Herschel, descarregado em 2 de abril do 1901.
Lote n. 10
2.164/514, posando bruto' 17.348 kilos;
* C&C : 1 barril de quinto, contendo vinho tendo a mesma mercadoria pesaod ) bruta
•
• Lote n. 33
não especificado, até 14 grãos de força alcóo- 10.348 kil is; vindas de Hamburgo no vapor
JRW: 10 latas contendo pixo de alcatrão'
lica, pesando liquido 40 kilos ; vindo de allemão Bahia, descarregadas em 11 do no- posando. bruto 600 kilos ; vin,las de Londres
Bremen no vapor allemão Hogland, descar- vembro de 1900.
no vapor inglez pellucicf , descarregadas em
t
regado em 14 de março do 1901.
foyereiro de 1901.
Lote n. 22
,
Lote n. 11
" Aviso-No dia do leilão, os objectos que
. C&O : 1 barril de quinta contendo vinho,
Idem : 87 caixas ns. 1.375/98 e 2.187/208, toem de ser arrematados ou suas amostras esaté 14 grãos, pesando bruto 75 kilos e liqui- posando bruto 7.743 kilos, contendo a mesma tarão á disposição dos Srs. pretendentes que os
do 60 kilos ; vindo de Bremen no mesmo mercadoria pesando bruto 4.424 kilos; vindas quizorem examinar, bastando para isso dirigivapor e descarregado em 29 de maio de de Hamburgo no vapor allernão Buenos Aires, -rem-se, antes do leilão, ao respecsivo admi1901.
descarregadas em 26 de dezembro de 1900. nát:ador do trapiche. Lavrado o termo de
Lote n.'12
arr. :matação, entregará o arrematante a,
Lote ri. 23'
leiloeiro a garantia do 20 0/0 em dinheiro
MAC : 8 pipas contendo vinho não especificado, até 14 • grãos de força alcoolica, pe- • C.H.A. : 50 caixas ns. 174/223/contendo recebendo deste um conhecimento extraindo
sando liquido 3.060 kilos ; vindas do Bre- palitos do madeira para pliosphoros; posando de talo; igualmente, por occasiã,o do paga
men no vapor allemão Trier, descarregadas hruto COM as caixas de madeira, tocas, 8.550 mento dos despachos de arreinataeão, encom 25 0 /, em ouro, calculados obrem 12 de-abril de 1901.
kilos e com 'os envoltorios do papel 6.000 atrará
quantia equivalente aos direitos de cone
Heidelberg,
Mios:
vindas
do
Bremen
no
vapor
Lote n. 13
sumo a que: estiverem sujeiras as mercadescarregadas em 11 de julho de 1900.
dorias e que puderem caber dentro do limite
MAC: 10 quinto, contei] i. 0 vinho não esda arre.natação.
•
LWe
n.
24
pecificado, até 14 grãos, posando liquido 620
Alfaodega do Rio de Janeiro. 25 do feveMios; vindos de Bremen no vapor alllemão • CHI: 136 caixas ns. 435/600, pesando bru- reiro do 1902.-Polo inspector, M, F. Barros,
'Prier, descarregados em 12 de . abril do 1901. • to 23.120 kilos; contendo a mesma merca, servindo de ajudante.
Lote n. 6

•

•

•
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Intendencia Geral 'da Guerra
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Estrada de Perro Central

Fevereiro - 1902
ÉDITAES

O c•-insolha de compras desta repartição
do Drazil
recebe propostas no dia 27 do corrente, até CONCURRENCIA PARA FORNECIMENTO DE OLEOS Governo Municipal do District°
Federal
ás 11 horas da manhã, para o fornecimento
LUBRIFICANTES, ESTOPA BRANCA E GRAXA;
dos seguintes artigos.
NO CORRENTE SEMESTRE
CONVOCAÇÃO pE ELEITORES PARA A ELEIÇIO
21.900 metros d.e - metim trançado, de
PRESIDENCIAL, It EFFECTUAR-SE NO DIA 1 DE
De
ordena
da
directoria
faço
publico
que
cOres.
MARÇO DE 1U.
a
1
hora
do'
dia
3
de
março
proximo,
na
In-,
6.000 metros de panno garaneo regular.
tendencia.
desta
estrada,
serão
recebidas
O tehentecoranel Carlos Leite Ribeiro,
6.700 metros do pannaO‘zul ferrete.
1.300 metros de panno azul ultramar re- propostas pára fornecimento, no corrente Se.? presidente do Governo Municipal e da Cbmmestre, de olOos lubrificantes, estopa branca missão Municipal do District() Federal, -isto.
gular.
.
Cumprindo o que dispõe o art. 40 das Ino graxa, nas seguintes condições:
55 metros de pannci branco.
strucções que, baixaram com o decreto
3.300 metros de baeta aznI ferrete.
Oleos lubrificantes.
1.000 metros de aniagem. .
2As propostas davaila iudicar o preço por n. 4.177, de 28 de setembro de , 1901 ., con6.218 metros de soutache de • lã, ga,rance. litro, em francos, para o material importa- vida a todoS os cidadaas eleitores nds tres
600 pastas de algodão.
da dir3dtar1ionto p tra, o sorviço-da estrada e: districtos desta Cápatal a compareceróm nas •
26.400 metros •de chita franceza encorpada. (*trague na Intendencia, devendo vir .para • Leias abaixe designadas, na dia 1 de março
44.000 metros de cadarço preto do lã de isso os conhecimentos de embarque em nome praximo, ás 9 horas'cla manhã, afim'cle depositarem nas urnas seus .voto a para Presidente
"018.
da mesma estrada.
4.800 metros de cadarço branco de linho
As quantidades do fornecimento, sujeitas e Vice-Presidente da Itepublida, nó .poximo
,
.
.
de 0m ,011.
•
ao augmonto de 20"/ •, precedendo aviso de quatrionnio.
10.800 metros de cadarço tranco do linho 60 dias, são: 75.000 litros do oloo para carCada eleitor deve votar em dous nomes,
de dm,020.
eScriptos, cada uni, em ãdulas distinctasros e 90.000 idem idem para cylindros.
19.000 metros de cordão do algodão gáOs oleos serão experimentados na machina' sendo uma para Presidente e outra para.
d
rance.
de Tburston e recusados aquelles que exce- Vice-Presidente.
55.960 pares de ccfichetes pretos regulares. derem um consumo de 90 grammas para os
E, para que chegue ao conhecimento de
744 metros de ganga garanee.
do cylindro e 100 grammas para os de carro,
9.224 botões prateados, com lyra, pe- para a rotação de 500 voltas por minuto no todos, mandou. -lavrar a presente edital, qae
será afaxado ás portas do artificio do go- .
quenos. .
eixo de ensaio.
verno municipal o publicado pela imprensa.
5.400 botões atnarellos, com virola, graw
Na escolha ter-se-ha em consideração não
E eu, José Caetanb de Alvarenga Fonseca,
des.
só o consumo verificado, como á composição
2.409 botões amarellos, com virola, pe- eltimica e as qualidades de evaporação o in- director geral da Secretaria do Conselho Muquenos.
fham.abilidado, devendo, portanto, os Conotar- nicipal e secretario' da commissão munici8.750 metros de fianolla garance regular. rentes completar as suas propostas com os pal do Distrieto Federal, o 'fiz.
2.800 metros do fianella azul ultramar.
dados propricià a pôr em relevo as qualidaDistrict° Federal, g0 de fevereiro ao 1902.
6.300 metros de fianella azul ferreto re- dos dos oleos a fornecer. )
- Carlos Lèite Ribeiro, presidente.
gular.
•
Igualmente indicarão a densidade dos
158.595 botões pequenos, -de osso, pretos, oleos á temperatura de 25 0 centigrados.
polidos.
A entrega dos oleias será feita mensal86.905 botões grandes, de osso, pretos, mente, devenda a primeira começar trinta Relação dos locaes a que se refere o edital
acima
polidos.
dias depois da assigna,tura do contracto.
221.500 botões pequenos, do osso, brancos,
Estopa
1° DISTRICT° ELEITORAL
polidos.
As quantidades e qualidades do forneci108.640 botões amarellos Convexos de 20X8.
Districto
unicó da Gavea
64.900 botões amarellos convexos de 14x8. mento São:
.70.000
kilogrammas
do
estopa
branca,
es13.545 botões grandes prateados, com lyra.
1 a secção - Escola municipal, á rim Martrangeira.
45.600 metros de brim branco liso.
• na- quez de S. Vicente n. 50, dá direita.
15.000
kilogrammas
de
estopa
branca,
77.000 metros de brim escuro trançado.
2° secção Escola municipal, á rua Mar43.200 metros de algodão morim para ca- cional.
As propostas deverão indicar. o. preço por, quaz de S. _Vicente n. 50, ala esquerda.
. mizas.
41.200 metros
algodão encorpado para kilogramma, em francos, para o material ' 3a secção Club da Gavea, á rua Marimportado directamente para o serviço da quez de S. Vicente n. 59.
ceroula
fronhas.
estrada e entregue na Intendencia, devendo
23.400 metros de a o dão para forro.
4a secção - Agoncia, da Prefeitura, á rua
vir, para isso, os conhecimentos de embar2.150 metros de algodãmeada.
iveseithr
•
Marquez de S. Vieentó n. 2.
que,
em
nome
da
mesma
Estrada,
e
o
preço
13.200 metros de algodã nfestado e en5° secção - Escola municipal, á rua Jarpor kilogia:mma em . réis para a estopa do
corpado para !any
dim Botanico n, 9.
As pessoas que pretenderem cantractar industria nacional.
O fornecimento deverá ser feito trimensalesses fornecimentos deverão apresentar
Districto unico da Lagoa
amostras dos respecçivos artigos, observar mente, sondo a primeira entrega effectuada
as disposições relativas a estas concurrenci as trinta dias após a assigna.tura do contracto.
Escola publica, á praia de Bo1' secção
e apresentar documento da caução de 1:00
Graxa
feita na Direcção Geral de Contabilidade da
A quantidade e qualidade d .) fornecimento tafogo n. 236.
Guerra.
2a Nação Escola nocturna, á rua Bamsa,o : 150.000 kilogrammas de graxa de oriPrevine-se que as propostas devem 'ser em gem nacional, entregues em parcellas men- bina.
duplicata, selladas as primeiras vias,' es- salmente, acompanhadas de certificado da
3a secção - Escola publica, á rua da
criptas com tinta preta. sem rasura o assi- proce,lencia, sendo a 1 a 'hntrega, effectuada Matriz.
gnsdas pelos propilas proponentes, que de- trinta dias após a assigna tura do contracto.
4a secção - Escola publica, á ruaole São
verão comparecer ou fazerem-se represenAs propostas deverão indicar o preço por
Clemente n. 107.
tar legalmente na °ocasião da sessão, de- kilogramma., em reis.
vendo nas referidas propostas fazerem a
Os concurrentes deverão effectuar prévia.
secção - Escola publica, á rua dos Vodeclaração de se stijai tarem á multa • de mente na Thesoura,ria da Estrada a caução 'untarias' da Patria n. 37.
5 °/0, caso recusem assignar o respectivo, con- de 300.p garantir a assignatura do coa6a secção - Escala, publica, á rua General
tracto.
tracto, cujas bases acham-se á disposição dos SeVeriano n. 53, sala da frente.
Primeira secção da Intendencia Geral da Concurrentes para serem examinadas.
•
7° secção - Escola publica, á rua General
Guerra. 21 de fevereiro de 1902.-TenenteOs recibos dessa caução serão exhibidos ena
coronel Jato Antonio de carvalho, chefe da separado no acto da apresentação, á hora Severiano n. 56, sala dos fundos.
secção.
acima indicada, das respoctivas propostas,
Eia secção - E tcriptorio da Limpeza Puque deverão estar em envolucros fechados, blico á rua General Polydoro n. 36.
Collegio Militar, --'"
São convidados a compoaecer n•sate esta- contendo por fora os nomes dos proponentes.
secção - Escola publica de meninos, á
As propostas, para serem recebidas e con- rua9a,General
belecimento, munidos dos respectivos doSeveriano n. 92, sala da fronte.
cumentos, afim do levantarem os deposites. sideradas, além das formalidades acima men10a
secção
Escola publica de meninos, $
cionadas,
deverão
ser
saltadas
devidamente,
em di-thsiro, que fizarain em 1895 e 1836.
os negociantes abaixo declaradas ou seus datadas, assignsdas, e indicar as residencias rua General Severiano n. 92, sala dos
doâ proponentes, e, das que satisfizerem os fundos.
•
legitiltios ,.epeeseniant ,s, a sabor:
Alvos & Comp., Castodio José de Cam- roquisO.os legaras acMaa indicados, proceder11° secção - Instituto Benjamin Constant,
á praia da Saudade.
pos, Luiz Sono •es & Irmão La,vanleria Pro- se-ha em seguida á enumaração o leitura.
Secretaria da Estrada de Perro Cem ral
' Comp. .
gresso Nacional o Martins&
1 2° secção
Instituto Benjamin Coas tant,
Colleg,io Militar, 28 de janeirp de 1902.- Brazil. 3 de fevereiro de 1902.- O secree á praia'da, Saudade.
ira, capitão-secretario. Uri°, Mantel Fernandes Figuera..
Arthur Eduardo Pere
(.
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13' secção -Escola publica, rua Riachuelo
7a secção-Repartição das costuras do Ar13 a moção - Sociedade Musical Flor de
n. 101.
senal de Guerra, rua do Trem.
Botafogo, à rua da Passagem n. 72:14' secção - Escola publica, • rua Prap. secção-Ageheia da Prefeitura, rua S.
la DISTRICT°
grossa n . 1.
José n.
9a secção:- Saguão da Faculdade de Medi• Districto de Sant'Anna
„District° lot.fea da olaria
cina, largo da Misericordia.
,
1° districto
senão - Consistario da Irmandade da
20 districto
• I a secção-Escola Normal, lado da rua São
Lapa do Desterro, sala da fronte.
l a secção - Conselho Municipal, lado di- Pedro.
••
: 2 secção Consistorio da Irmandade da
reito. • - t
.
2 a secção-Agencla da Prefeitura, lado da
Lapa, sala dos fundos.
secção
Conselho
Municipal,
lada
esrua Senador Eusebio.
• 3a secção - Escola • publica., rim da Lapa
quedo.
• 3 a senão- 8a Pretoria, praça da Repun. 33.
3a secção - Imprensa Nacional.
blica.
• 4 secção-Escola publica, rua da Gloria
4a secção - Escola publica de meninos,
4a secção-Escola publica, praça da Repun. 54.
blica n. 34.
-5a secção-Escola publica, rua Pedro Amo- rua Evaristo da Veiga.
.5a secção - Agencia da Prefeitura, rua
5 a secção-Escola publica, praça da Repurico n. 34, sala da frente.
blica n. 105.
• 6a seeç.ão--Escola pública, rua Pedro Ame- Senador Dantas n. 55.
6a secção
Bibliotheca Nacional, rua do
6 4 secção-SuPerintendencia da Limpeza
rico n. 34, sala dos fundos.
'
Publica, praça da Republica.
"7a secção-Escola, publica, rua. do Cattote Passeio.
e
Officios.
7a
secção
Lyceu
do
Artes
7a secção- Escola publica, rua Visconde
•
n. 98A.
de Itauna, n. 21.
•.8a secção-Escala publica, rua -do Cattete
Districto
do
Sacramento
8a secção-Inspectoria de Obras Publicas,
.n. 115, sala da frente. „ •„
praça da Republica.
1° districfo
9a secção-Estação do Corpo de Bombeiros,
94 secção-Escola do S. Sebastião, praça
largo de S. Salvador.
1 4 secção - Escola Polytechnica, sala dá
Onzo do Junho.
10a sticão-Edideib 'da Sociedade Amante frente.
lOasecção -Inspectoria de Mattas Maritida Instrucção, largo de S. Salvador.
. 2a secção - Escola Polytechnica, sala dos mas,
praça da. Republica.
lia secção-Institituto dos Surdos-mudos, fundos.
a secção-Agoncia da Prefeitura, lado da
rua das Laranjeiras.
Instituto Nacional de Musica, rualiVisconde
3 a secção
do Itauna. '
12a secção-Agencia da Prefeitura, rua do rua Luiz de Camões.
12a secção-Prefeitura Municipal, saguão.
,Cattete n: 162, sobrado, sala da frente.
4a secção - Secretaria do ,Interior e Jus13a secção-Escola publica, rua Senador
• 13a secção-Escola publica, jardim das La- tiça, praça Tiradentes.
Eusebio
n. 356.
•ranjeiras.
secção
Saguão
do
Thesouro,
rua
do
5a
20 districto
Sacramento n. 17.
District° unico da CancUlaria
6' Secção Escola Publica, rua do Sacral a secção-Escola Normal, lado da . rua Mal a • secção - Repartição doS Tolographos, mento n. 6, sobrado.
rechal Floriano Peixoto.
7a secção Club Gymnastico Portuguez,
face do mar, saguão.
2a secção-Bibliotheca do Exercito.
2a secção-Praça do Commercio, salão de rua do Hospicio n. 233.
3a secção-Saguão da Estrada de Forro
8 a secção - Escola publica de • meninos, Central do Brasil.
leitura.
.
•
rua
da
Constituição
n.
20,
sobrado.
secção-Caixa.
ao
Amortização,
lado
da
3a
4a senão- Escola, publica, rua General
secção
Escola
Publica,
rua
da
Consti9
a
• rua do Rosario.
Carileiro n. 47.
4a seéção-Bibliotheca Fluminense, rua de tuição n. 26, sobrado.
secção- Escola publica, rua Camerino
10a secção - Salão do Jury Federal, pavi- n. 41.?. •
•
, "Ouvidor.
• 5a secção-Alfandega, armazóia da Ba- mento superior, rua da C eistituição.
6a secção-Agencia da Prefeitura, rua da
lia secção -,- Salão do Jury Federal, pavi- Amtrica n. 184.
• gagem.
it a secção-Escola publica, rua da Qui- mento terreo, rua da Constituição.
7a secção-Escola publica, rua de Santo
, ' •
•
• tana a- n . 33.
20 districto
.
Christo n. 115,
i a. secção - Correio Geral.
8a!secção- Escola publica, rua Coronel
secção-Escola
publica,
rua
do
Hospicio
•
I
a
. 8' secção-Saguão d Guarda-Mona da AI- n. 205, sobrado.
Podo Alves n. 19.
; fandega.
9ajpecção-Estação Maritima, Gambea.
secção-Bibliotheca
Municipal,
rua
Ge2a
• 9a secção-Repartição do's ' TelegraPhOà.
10; secção-Escola publica, rua Visconde
neral
Camara.
10a secção - Repartição Geral 'de Esta3a secção-Escola Nacional do Bellas Artes, da qavea n. 36.
tistica.
travessa das Bellas Artes.
District° unic49Espirito Santo
4 a §ecção - Agencia. do Sacramento, rua
District° de Santa Rita
1' secção - Rua Visconde do Sapucahy,
General Camara n. 314.
• 5a secção-Escola publica, rua de S. Pedro n.2a secc. - Rua Visconde de Itauna,
'
l a districto
n. 211, sobrado.
- .
n. 5'9.
• 6a secção-Directoria de Hygiene Munici• l a secçãO-Bibliotheca da, Marinha:
3a gocção - Rua Santos Rodriguos, n. 6.
2, 3' e 4a secções-Gymnasio Nacional, ex- pal, rua S. Pedro n. 319, sobrado.
4a t ecção - Rua Colina n. 6.
7 a secção-Carta Cadastral, rua S. Peternato.
5a ;ocção - Rua Frei Caneca n. 280.
' 5a. seèção-Escola publica, • rua da Prainha. dro n. 317.
64 ecção - Rua do Catumby n. 72.
8 a secção - Directoria de Aferiçãó,
,ecção - Rua do Itapirti n. 97.
2° districto
S. Pedro n. 319, pavimento terroo.
8a ecção - Rua Aristides Lobo n. 102.
Is seeçãci -Escola publica de meninos, rua
9' Becção - Rua Barão do Capanema
, District° unico de Santo Antonio
da Harmonia;
n. 14Q.
2a secção-Escola Publica de meninas, rua
Escola publica, rua doã • leva1' secção
10a secção - Rua Frei Caneca n. 424.
da Harmonia.
lidos n. 90.
lia secção - Rua de S. Christovão n. 34.
• 3a secção-Sociedade Filhos de Thalnaa.
EsCOla pública, rua Visconde
2a secção
Districto unicode S. Christoveto
4 a secçio-Agencia da Prefeitura.
Rio Branco n. 13.
„• 5a secção-Sociedade Maritima do BenefiI a 8cção-Internata do Gymnasio Nacio3' secção - Escola publica, rua Riachuolo
colacia, rua do Livramento.
• • p. 13.
nal, &impo de S. Christovão.
secção - Escola publica, rua Riachuelo
24 S3CÇãO-Escola publica, rua de S. Luiz .
2° DISTRICT° ELEITORAL
n. 30. Gpnzag.a n. 138.
5a secção - Escola publica, rua Riachuelo
3' seção-Escola publica, campo de São
Districto de S. José
n. 209.
Christ2vão, sala da fronte.
6a secção - Escola publica, rua Frei Ca4a spção-Escola publica, campo de São
la districto
n. 132.
Christbvão, sala dos fundos.
la seeção - Repartição dos Telegraphos, neca
7a secção - Agencia da • Prefeitura, rua
5a, 6.?cção••=Agencia da Prefeitura, rua da
lado da rua da Misericordia.
Caneca n. 72.
Igrejill
• 2'
e -- • Repartição dos Telegraphos, Frei
8' secção - Escola publica, rua Resende
64 si cção-Escola publica, rua de S. Jaãágiaão, lado do largo do Paço.
n. 154.
•
.
nuarie
n. 4.
;5 a sOcção-Escola publica, rua da Minri9a
secção
Supremo
Tribunal,
rua
Lai a secção-Escola publica, travessa das
cordia n.
•
Flores
-4a secção-Bibliotheca; da Faculdade do vradio.
10a secção - Tribunal Civil Criminal, rua
8 4 SÀ3ÇãO Estaç,ão do Rio d'Ouro, Quinta
Medicina, larga lla Misericirdia.
Invalides.
•.•
do Cajá.
• 5' secção- Dasinteccorio, do Ilygiene, ratt dosI 1°
senão
Depotito Publico, praça da
9a se não-E ;cola publica, praia do Cajá
Fresca:
tblica.
n. 5. li •
,
sucção -- ,Laboratorio da Faculdade' ie Rep
1 .0 secção - Deposito Publico, rua do Se10a s3cção-Escola publica, rua Bella do
Medicina, rua Santa Luzia, •
nado.
S. Joã? n. 72.
•

•
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.11 a secção—Escola publica, campo de São
Christovão, sala lado direito.
3° DISTRICTO ELEITORAL
Districto do Engenho Velho

10 districto
l asecção—Instituto Profissional -do Meninas, rua S. Francisco Xavier n. 15, lado
direito.
20 secção—Escola publica, rua Barão de
Ubá,.
3a secção—Estação do Çorpo do Bombeiros,
rua de S. Cristovão.
4a secção—Ecola publica, rua Barão de
Itapagipe n. 76 B.
56 secção—Escola publica, rua Francisco
Eugenio n. 99.
61 secção—Casa S. José, rua General Canavarro.
7a secção—Estação do S. ChristovãO, Estrada de Ferro Central do Brazil.
86 secção—Instituto Profissional de Meninas, rua S. Francisco Xavier n. 15, lado
esquerdo.
2° DISTRICTO

la secção—Escola publica, rua Conde do
Bomfim n. 73.
26 secção — Escola publica, rua Desembargador Izidro n. 37.
30 secção — Escola publica, rua Barão do
Mesquita n. 70.
40 secção — Escola publica, rua do Uruguay n. 4.
5 secção — Escola publica, rua Conde d
Bomtim n. 260.
60 secção — Escola publica, rua Braço deOuro n. 26.
70 secção — Escola publica, rua Bella de
S. Luiz n. 2.
8a secção — Instituto Profissional de Meninos.
90 secção — Escola publica, rua Costa Rodrigues n. 15.
Districto do Engenho Novo

1° districto
l a secção — Escol publica, rua D. Anna
Nery n. 20.
26 secção — Escola p lica, rua D. Anna
Nery n. 65.
3a secção—Estação de S. Fr isco Xavier.
40 secção — Est tção do Roc
50 secção — Escola publica, rua Vinte e
Quatro de Maio o. 79.
6a secção — Escola publica, rua Vinte o
Quatro do Maio n. 100.
7a secção — Estação de Riachuelo.
8a secção — Club do Riachuelo, rua Vinte
e Quatro de Maio n. 93.
9a secção — Estação do Sampaio.
100 secção — Agencia da Prefeitura, rua
Marechal Bittencourt.
2° districto
l a Sucção — Estação do Engenho Novo,
sala de espera.
20 secção — Estação do Engenho Novo, ars
mazem.
3a secção — Agencia da Prefeitura.
4a secção—Collogio Souza.
Sa secção—Estação do Todos os Santos.
66 secção—Escola publica, rua Basilio numero 9.
7° secção— 126 pretoria, Mayer.
80 secção—Agencia do Correio, rua Goyaz,
Todos os Santos.
secção—Escola publica, rua Engenho de
Dentro n. 23.
10a secção—Rua Angelica n. 2.
11 0 secção — Collegio Dutra, rua Imperial.
120 secção—Escola publica, rua Herminia
n. 10.

DIÁRIO
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13° secção—Casa do Sr. Adriano, rua José
Districto unico da Ilha de Pagueta
Boni fardo .
la
secção
— Escola de meninos, rua dos
140 secção—Esco la publica, antigo collegio,
Muros, esquina da rua Dr. Lacerda.
Santaren., rua Goyaz.
20 secção—Agencia da Prefeitura.
150 secção— Escora subsidiada, rua São
João.
District° unico da Ilha do Governador
-16a secção—Estação do Meyer.
la secção — Escola de meninos, praia das
District° unico de Inhauma
pitangueiras.
26 secão—Escola subvencionada de menila secção—Escola publica, Pilares.
28 secção—Escola de opararios, Engenho nas,: praia dos Frades, Galeão.
30 secção—Escola subvencionada de menide Dentro.
3a secção—Escola publica, rua Tavares, nos, praia da Tapéra.
40 secção—Casa do Sr. Salustiano Antonio
Encantado.
4a secção—, Pretoria, . rua Goyaz, Pie- Pereira Alves, Olaria.
dade.
Districto Federa1,20 de fevereiro de 1902.
5• secção—Escola subvencionada, rua Ber- —Alvarenga
Fonseca, director geral da Segut), Piedade.
oria do Conselho Municipal o secretario
6a secção-i Agencia do Correio, Casca- cret
da COmmissão Municipal.
-çp
dura.
7,4 secção—Escola publica, rua Commenda- Relação dos mesarios que toem de servjor
dor Tellos, Ca.scadura.
na eleição presidencial a realisar-se no
86 secção — Agencia da Prefeitura, Pidia 1 de março proximo
lares.
9a secção— Escola subvencionada, BomPRIMEIRO DISTRICT° ELEITORAL'
suecesso
100 secção— Estação do Engenho de DenGÁVEA
tro.
Ia
secção
1 l a secção--Estação do Encantado.
12° secção—Escola publica, rua Vidal, EnSamuel Ferreira dos Santos, João da Costa
cantado.
Barros Pereira das Neves, Josué Silva, CoDistricto unico de .Irajd
ronel Dr. ,Fernando Mendes do Almeida,
la secção — Escola D. Amelia Cesar, Ma- Alfredo Amelio do Figueiredo, Alfredo Canogia, Arlindo Pereira Braga e Manoel Ignadureira
cio Bricio Guillon.
20 secção—Agencia da Prefeitura.
3° secção—Escola publica (marco 40).
20 secção
4a secção—Estação de Sapopemba.
João Augusto Ferreira da Costa, Case.mi5a secção—Escola da Penha.
ro de Barros Vasconcellos, Antenor Lam60 secção—Escola publica (marco 50).
bourguet, Emilio do Amaral Vergueiro,
7a secção—Escola publica, Sapopomba.
Carlos Alberto Guillon, Luiz Gonzaga Leal,
secção—Fazenda da Conceição.
José Francisco do Macedo Filho e Militão
Mergulhão.
Districto unico de Jacarepagud
3a, secção
l a secção — Escola subvencionada, Porta
Raphael Canongia, Dr. Eugenio Augusto
Secca.
•
Alves Mergulhão, Vicente Malangunso,
26 secção—Agencia da Prefeitura.
3a secção—Escola subvencionada, Vargem burel° Ferrdira,Olympio Geffining Niemeyer,
Arthur Octaviano de Oliveira, Pedro TeiGrande.
'4° secção Escola subvencionada, Pioapão.' xeira Dantas, João Barbosa Rodrigues Filho
e Maximia,no José da Silva Braga'.
Districto unico de Campo Grande
4a secção
l a secção — 3° escola publica do sexo femeAntonio José de Lima Camara, Antonio
nino.
Teixeira Dantas, Eduardo Rabello, Dr. Al20 secção — la escola publica do sexo feme- fredo Bernardo da Silva, Eugenio Pereira
nino .
•
Pinto, José Roberto Bricio Guillon, José
36 secção—Agencia da Prefeitura do 2° dis- Martins Delgado da Motta e Jayme Baptista
tric to.
de Souza.
46 secção-2a escola publica do sexo mas5° secção
culino.
Mario Duque-Estrada de Barros, Carlos de
Sa secção — Inhuahyba, casa do Sr. José
Castro Pacheco, Antonio da Rocha Albunele.
66 seepão — Escola Publica do sexo feme- querque Diniz, Henrique Marques Lisboa,
Dr. João Barbosa Rodrigues, Dr. Vicente
nino.
76 secção — Escola publica do sexo femi- Torres da. Silva Reis, Alfredo de Faria e
Laffayette Cegar.
nino.
Districto de Guaratyba

LAGOA

1 districto

secção
Dr. Eduardo Moniz Barreto, Jose Augusto
Ferreira da Costa, Alberto Levei, Isaltino
da Silva Guimaiiães, Mario do Souza Maia,
Pedro Leandro Lamberti, Manoel Lourenço
da Costa e Delfino Carlos de Sá,.
20 secção
Adolpho Mattos Costa, Dr. Antonio Antunes 'do Campos, Alfredo Gomos Cardia,
Joaqui m do Matos Faro Junior, Dr. Coastantiin José Gonçalves, Dr. João Pizarro Gabizo, Francisco Leal Nunes e Olegario Xavier Gomes dos Reis.
secção
Capitão do mar e guerra Rodrigo José da
RJcha, Candido Martins Moniz Barrel,o, Frederico Pinheiro, Antonio de Souza Nobrega,
•,
•.

l a secção—Agencia da Prefeitura.
26 secção—Escola de D. Zulinira Marques
Nunes.
30 secção — Escola do D. Eugenia de Mello
Alves.
2° districto
l a secção—AgenCia da Prefeitura.
26 sucção — Escola subvencionada, da
Barra.
3a secção — Escola subvencionada, de
Piabas,.
District° unico de Santa Cruz

l a secção —4a escala publica de meninas.
2a secção—Secretaria do Matadouro. •
3a secção:-46 escola publica de meninos.
46 secção—Agencia da Prefeitura.
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3a secção
Luiz José de Sá, Bonito Maurel, Dr. Joaquim Raymundo Rego Meirel les, Augusto Frederico
Abilio Borges o Dr. Antonio Antunes de Xavier de Brito, João Alvaro da Costa e Ar
Major João 'Fonseca Ribeiro Bastos, Almando de Araujo.
Campos.
berto Hersclizia Alberto Furtado de Men3a secção
4°' secção
donça., José do Oliveira Graça, Christian)
Dr. André Rangel, • José de Sá Osorio, Boaventura da • Cunha Pinto, Elyaeu GuiFernando Francisco de Assis Salgado, Dr.
Domingos Antunes Ferreira, alferes Joaquim Alfredo José Villar, Ameliano Augusto de lherme da Silva, Carlos Monteiro "da Silva. e
de Castro, Antonio José Fernandes dos Reis, Souza Serrano, Antonio Ricardo Machado, José Lincoln Moreira.
Dr. Domingos José Lisboa, Octaviano Au- João Roberto Duncam, Frederico Augusto da
. • 4a secção
gusto da Motta, João Baptista Cibrão e o Silva Braga e Dr. Fernando Ribeiro de MaDr. Carlos Borgas Monteio, Julio Autenente-coronel José Victoriano da Rocha. galhães.
gusto Saraiva Pinheiro, capitão Antonio Ma44 secção
secção
rinho Falcão, Bernardino José Gonçalves
João de Bastos Junior, Francisco Ferreira legal.
Dr.
Marcellino
da
Gama
Coelho,
Pedro Pereira Maia, Octacilio Flores, Dr. do Abreu, Antonio da Rocha Lemos, Manoel
Alfredo Augusto Vieira Barcellos, Annibal Curvello de Mendonça, Dr. Carlos da Sil- coronel Sevoriano Pereira de alello, Pedro
Cardoso Pinto, alferes Mario Cruz, Amorico veira Martins, Victor Rodrigues Junior, Lauriano Botelho e Oscar Possolo..
Landa, Hugo Bussemeyer e . Frederico Pi- pharmaceutico Joaquim Gaya e Oscar Gomos
5° socção
nheiro.
de
Azevedo.
Coronel
Francisco
José Cardoso Junior,
6° secção
5a secção
Raul do Campos afala, Venancio Antonio de
Julio da Silveira Caldeira, Hugo BusseManoel Paranhos da Silva Velloso, Nicoláo Oliveira, Manoel Corrêa de Seixos, ?atonia)
meyer, José Octavio Thedim Costa, 'Luiz Teixeira,
Joray,s3 Augusto da Silva Petiz, Al- Gustavo Cardoso, Bernard in o José Gonçalves
Guimarães Junior, Eugeniô Teixeira de Ma- fredo Gonzaga
da Costa, Dr. Julio Oscar de Bastos o Francisco de Paula Magessi Gorinacego, Antonio Pimenta da Cunha. José Au- Novaes Carvalho,
Francisço Ignacio Pereira baba.
gusto Ferreira da Costa e o alferes Constan- do Carmo, Luiz José
do - Almeida Doida e
6° secção'
cio Deschamp Cavalcanti.
Joaquim Mariano do Lago.
Conarnendador João Carlos de Oliveira
7° secção
Rosario, Dr. Celso Bayma, Herundino Maria
6° secção
Medeiros de Sá, capitão Carlos Frederico de)
Miguel Francisco Monto Junior, Dr. João
Jeronymo
de
Sá
Pinto
Cerqueira,
CastelPego de Faria, Tiburcio Ferreira de Souza, lar Esteva, Orlando Alves, Guilherme Pa- Sampaio Vianna, Telasco Clapp, Lucio SoaAlfredo Ferreira Horta, Procopio José Leite, ranhos Velloso, Dr. Augusto Bernacchi, José res Dias, Izidro Borges Monteiro e Joaquim
•
João Alvares de Azevedo Costa, Raphael Ar- Saddock de Sá, Francisco Wimar e Amorico Emilio Heredia.
chanjo Gaivão e Luiz Pettmanti.
ia secção
da Veiga.
88 secção
ia secção
Coronel Elysio Guilherme da Silva, AlDr. João Fulgencio Lima Mindello, Saturlturbides Estoves, Benjamin Miranda, Ma- fredo do M Raos, Aldebrando Floresta de Minino Jacintho Ferreira da Silva, José Fer- noel Vicente Cunha Pinto, Luiz Gomes da randa, Malvina Reis Junior, coronel Joareira Cantão, Arnaldo Jorge Fabrega da Costa Miranda, Annan lo Bernacchl, Amo- quim José de Oliveira Sampaio lunior, Dr.
Costa, major Dr. Alci les Bruce, Arthur Me- rico Ludof, Dr. Hermenegildo Militão de Pedro Augusto do Moura Carijó, Arthur
deiros, Leoncio Antonio da Silva Gomes Ju- Almeida e Augusto Cesar Boisson.
emulai° da Cunha Valles e Ricardo Rangel
nior e Alexandre Gaivão Bueno.
dos Santos Junior..
88 secção
9° secção Dr. Tertuliano da Gama Coelho, Dr. José
• 8a secção
Miguel Ja.cintho de Noronha Foital. Luiz Joaquim de Queiroz, Carlos Alberto Mangini,
Soveriano Pereira de Mello, Major JoaGuimarães, capitão Arthur Neptuno Boule- Dr. Nicanor do Nascimento, Dr. Carlos quim
José da Silva Fernandes Couto, Maria
vard, alferes Carlos Antonio dos Santos, Ar- Marques, Dr. Clima,co Barbosa, Dr. Alfredo Pires de
Almeida, Dr. Olyniho Molesto Leal,
thur Duque Estrada do Barros, Alberto Noy- Gomes e Luiz Vidigal da Cunha.
Dr. Torquato Baptista de Figueiredo, color, Arnaldo de Souza e José Armando Rironel Manoel Zeferino Martins, Antonio Aze9a secção
beiro de Paula.
vedo
e Mario Pires d ) Miranda.
Affonso Augusto Costa, Annibal Esteves,
10° secção
9° secção
Olynspio Caminha, Olympio Domingues da
'Carlos Ensino Segond, coronel Affonso Cunha,
Dr.
João
Jacintho
Paula
Mendonça,
Manoel
Estacio
da Silva Mello, major
Arthur Borges Leal, Luiz Adalberto Fabregas Dr. José de Castro Rebello, Dr. Heitor BasSergio Ascoly, Augusto Cesar Guimarães,
da Costa, Martim Francisco Cruz, Arthur tos Cordeiro e Erico da Silva.
coronel Pedro Brant Paes Leme, Alfredo do
Carlos de Azevedo Coutinho, Verissimo AnSouza Moreira, Joa,nico," de Araujo Vianna,
10° secção
tonio de Lima, João Francisco Santiago e
Joaquim de Araujo VaSnna, o Azarias EuJulio Sampaio. •
Oscar Paranhos, Felocissimo Vieira do Al- genio de Azevedo.
lia secção
meida, João de Deus Soaros Leitão, Alfredo
10° secção
Ernesto Lyrio de Siqueira, Dr. Augusto Reove, Dr. João Crockat de Sá Pereira do
Serafim da Silva. Estevão Taurino Rio-Par- Castro, Dr. Alfredo do Barros Madureira,
João Carla/ai/Tourão dos 'Santos, Frederico
denso do Rezende, Luiz Sã do Affonseca, Dr. Francisco Pinto Ribeiro e Euzebio de Si- Augusto de Almeida, Antonio Rodrigues do
Arnaldo Saturnino Antunes, José Duarte queira Queiroz.
Campos Subainho, Benevanuto Pereira, GasIl a secção
tavo Adulpho Schimidt, Dr. Francisco Sergio
Trigueiro, Manoel Madeira Coelho o José
Ferreira Cantão.
Francisco
a
Junior, ' Paulino Van Guillon, Venancio Antonio de Oliveira e
'uva eJoão Washington.
12° secção
Erven, João da Costa Ruas, Elysio de Arauj
Alfredo Horta, D. José da Gama Malcher Tito Pinto da Costa, -Dionysio Alves de C
SANTA RITA
Serzedello, Antonio José Julio, Ladislau
valho, Dr. Frederico Smith de Vasconceilos
Primeiro
distrielo
Lima Camara, Frederico José dos Santos
Arthnr Amorico de Mattos.
Machado, Polydoro Rodrigues Coelho, Ma128 secção
secção
noel Antonio Roisch Lima e tenente José
Luiz Arthur Velloso de Araujo, Augusto
Alfredo de Azevedo Vieira, João Pereira
Octavio Thedin Costa.
Gomes da Costa Miranda, Arinibal Porto, Ma- dos Santos, Oscar Paiva Janior, Ma.thous
13a secção
noel Carlos Cesar do Andrade Silva, José
Teixeira, Ernesto' Elias Midosi, Carlos
Octavio Rocha, Dr. João José Duarte Gui- Moreira Rios, tenente-coronel João Martins Placido
José de Araujo Pinheiro, José Amancio do
marães, Manoel Ferreira do Bomfin o Silva, Carvalho de Andrade, Alfredo Pinto da Costa Castro
e Domingos Gomes Junior.
Joaquim de Siqueira Daltro, Paulo Rocha, e Sinesio Alves.
2° secção.
Adelino Guayeuras Piranema, Eulalio Fran'
CANDELARIA
cisco Ribeiro e Carlos Barros Barreto.
Domingos Gomos Junior, Airco Io Roda•
la secção
gues Vieira, Henrique Antonio de Carvalho,
GLORIA
Justino
Pereira dos Reis, Francisco José
•
Antonio
de
Azeredo,
Cloantho
Jiquiriçá,
secção
João Baptista Cabral, Antonio de Castro Marques da Rocha,' Manoel de Almeida GuiCapitão José de Souza Costa, Serafim Go- Brown, Francisco Leonardo Gomos, Alberto marães Modesto, Theotonio Augusto de , Casmes Nogueira, Affonso Alves Machado, Caeta- da Fonseca Guilnarães, Antonio da Silva tro, Alfredo de Azeva ô Vieira. .
no Carlos do Almeida, Ernesto Fernandes do Flores e Estephanio Monteiro da Rosa.
38 secção •
Souza, Domingot de Gouvêa Corrêa, capitão
28 secção
Joaquim Dias Nogueira, João Rodrigues da
Dr. Gama Lobo d'Eça, e Manoel Pinto de
Arthur J' osé Goulart, Estephanio Monteiro Cunha, Candido Antonio dos Sai) tos, capitão
.Araujo Junior.
28 secção
da 'Rosa, Dr. João Virgolino de Alencar Carlos daSilva Gusmão, Antonio José Martins da Motta, Zweharias 'Borba dos Santos,
Capitão Antonio Thomé de Moura, Antonio capitão Joaquim Pedro de Alca,ntara, Salo- José
Tiburcio Carnaz, João Alves de Oliveira
da Silveira Macedo, Raul Alves da Rocha, mão Silborg . 'Manoel da Veiga Menezes An. Cruz.
Dr. - Noemio . da Silveira, capitao• Antonio e tonio de Castro Brown elJoã,o March Taviks.
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48 secção
Lourenço Pinheiro da Nebrega, Arthur Augusto Pinheiro, Deodato Fernandes Rosas,
Maurissirno José Vellosta Luiz Pereira Arantes, coronel Manoel José Paiva Junior,. Antonio Pereira Peixoto, A. J. Macedo.
58 secção
Eduardo José de Magalhães Carvalho, Napoleão Pereira de Oliveira, Francisco Chagas
de Oliveira, Alipiu Leal. Jose Antonio Xavier Pinheiro, Barão, de Jacegua,y, José Justino da Silveira. Machado.
Segundo districto

l8 secção
José Soares Dias, Alfredo Carlos de Magalhães Carvalho, João Rufino dos Santos, Arthur do Souza Araujo, Leoncio de Albuquerque. Annibal José Chavantes, João Baptista
Athanasio da Silva e Joaquim Rodrigues
Cunha.
28 secção
Dr. José Gomes de Araujo Quintella, Salvador Gonçalvos Porto Junior, Antonio Gonçalves da Silva, Osc ar Gil do Araujo, Podro
Felippe Floret, José Carrascosa _ alagarão,
Hermenegillo Teixeira Serpa. de Miranda.
38 secção
Ra,ymundo Alves Pereira, Alfredo Pinto
de Carvalho, Arthur Luiz de Carvalho, João
Antonio da Costa Bastos, Alfredo de Azevedo
alfere4 Manoel Garcia Dias. e Alipio
Maria da Custa.
4a secção
Antonio Joaquim de Almeida, Francisco
Thomaz Augusto, Guilherme Manoel Pereira
dos Santos, Eduardo Furtade Pereira, Manoel Gonçalves Cunnighan, João Franklin
Ventura, Joaquim Pinto de Azevedo e João
Leandro Sant'Anna.
58 sução
José Natividade de Araujo, José Pinto da
Moda Porto, João Alvos de Oliveira Cruz,
José Martins do Castro, Dr. Julio de Barras
Raja. Gaba,glia, Pedro Ivo da Silva Judice
HyppolitoJosé da Silva e barão de Jacoguay.
SEGUNDO DISTRICTO ELEITORAL
SJOSÉ

Primeiro districto

1 8 secçãio
Carlos Frederico Pa,mplona
l114,,NAlberto Ribeiro Penna, Gabriel Freire da Silva, Silvestra Gonçalves de Andrade, tenente Oscar
Gonçalves de Albuquerquo e Amorico Candido da Costa Lago.
2a secção
João José de Abreu, Antonio Alvos do
Valle, Julio JAd do Nascimento, Guilherme
Alvos da Silva Porto, tenente Silverio da
Costa Pinheiro e José da Costa Silveira.
3a secção
Dr. José, Vieira Fazonda,Eduardo dos Reys
Rostz, José de Paiva Legey Junior, Frahciam Barcellos do Lima Junior, Manoel da
Costa Sampaio o capitão Alberto Pereira
Guimarães.
48 moção
Dr. Antonio Maria Toixeira, Francisco
Antonio Marques da Silva, Affonso de Azevedo Mar 1,u, Matinas Antonio de Menezes,
Oscar do Souza Braga o João Rodrigues
Gonçalves.
58 secção
Major Eloy Martins doS.Santos Jacomo,
alarcollino de Araujo Penna, Antonio For.
nandes Mandes, Manoel de Paiva Guedes,
José Eloy Barbosa e Antonio Candido.
68 senão
—
Tenente Thomaz Augusto de Andrade; José
Vieira Machado Junior, Eduardo Mariano
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Hailing, Manoel Viriato da Costa, Alfredo Leão, Palmerim Martins de Souza, Carloa
Jarge Bailly e Norberto Martins Vianna.
Raposo e José de Mello Pores.
secção
38 secção
Manoel Saavedra Durão. Enéas PennaOscar da Rocha Cardoso, Fraacisco Anteforte de Araujo, José Pereira Machado, Al- tonio Faria, Augusto •Monteiro ,Meirolles,
fredo Machado, Pedro Francisco Pereira e João Alves Dias Varella, MiguelJoão José da Conceição.
l FranFragoso, José do Valle Feitosa, corèe
cisco Pinto de Almeida e Manoel afis6 No88 secção
gueira Rosadas.
Capitão Horacio Libera.to Bittencourt, Ezeguiei Alfredo de Barros, Joaquim Osorio de
4 8 secção
Moraes, Rodrigo Saavedra Durão, João de
Tenente
Alfredo
L ,on • Brito, alferes João
Deus Ferreira Jorge e Olegario Barreto.
Rodriaues da Cruz. Amorico Bordini, Ernesto
98 secção
Louroiro Bastos, Julio Augusto Cardoso, alTenente-coronel Luiz Gonçalves de Barros, feres Agostinho Esteves Teixeira, Xavier;
Manoel CarlosCosar do Andrade o Silva,,Tan- Nemesio Machado e Telasoo Clapp.
credo COSaC da Silva Ribeiro, João José
5a secção
. , ,•
Coelho da Rosa,alferes José Trotta de Brito o
Maria
Duarte. Nunes, iticard
José
Capitão
Francisco do Couto.
Dorat, Octavio Silva, alferes José Drummond
Segundo districto
Camargo, Vicente Bernardes de Castro, Jos6
1 8 secção
Joaquim Franco, José Henrique Aderne Jiar
Jo-lo Washington Soares Pinto, Cyro do nior e José Vieira de Azevedo Coutinho.
Barros Pimentel, Miguel Ferreira Bessa,
6a secção
major Octaviano da Rosa Costa, Altino do
Major
Luiz
Moreira
de Serqueira Braga,
Nascimento Silva, Carlos Casomiro Simas; Frakiin de Almeida Marra,
Dr. Arlhur José
Abel Casemiro Nazioso o Manoal Jose Lopes. do
Andrado Bastos, Alfredo José de Andrade
28 secção
Bastos, capitão Amador Buono de Andrade,
Major Augusto Cesar Diogo, Dr. Henrique João Antonio Corrêa Junior, Oscar Gomes
Dias Draine Estrada, Luiz Auausto Cardoso Xavier e Alberto ao souzà, Cardoso.
Braga, ' Benevennto Berna, Eduardo Soares
7a secçã,o
Pinto, Virgolino Xavier Fontoura de Olia
Olympio
Francisco
Heitor, Augusto Decio
veira, José de Mattos e Alberto de Barros da Cunha e Mello, Lino
Noruega, Gustavo
Franco.
Bastos, major João de Souza alatta, tenente38 secção
coronel José de Amarim Lima, Carlos PeDr. Arthur Luiz Pedro de Alcantara, reira da Fonseca e major José Caetano do
Carlos Francisco Xavier, Dr. José dayme de Alvarenga Fonseca.
Miranda, Augusto Carlos Mont'Alverne, Ora
1:indo da Fonseca Rangel, Dr. Bernardo Ja8a secção
cintho da Veiga, José Marques de Castro
Oscar Guedes de Carvalho, Alfredo José dã
Gouvêa e Leopoldo Cirna.
Costa Pinheiro, Henrique José do Naki4a secção
monto, Manoel de. Modeirós Bravo, Virgea
Major João Bernardino da Cruz Sobrinho, fino Antonio Proença, , Aristhea Ca:miará
major Arthur Portuense, Marcellino Alves Estrolla, Antonio Eugenio de Souza Garcia
de Oliveira, José Ducia.no Lopes Carneiro, e Joaquim Octaviano Casar:
Paulo Tolentino de Aranjo Filgueiras, Ta,r98 secção • • .
gino Jorge de Macedo Jacobina, alferes João
Capitão José Rookert, João Alves Sala:zar,
Gastão a João Alves dos Santos Pinto.
alferes Manoel Pereira NuneS, José •Antonla
5a senão
Bornardes,Pedro Leopoldino daOliveira MonLuiz Gabriel da Silva Mello, Francisco teiro, Frederico Bolcerio Amargos, Cicero
Teixeira de Barros, major Manoel Francisco Heredia e tenente Horacio Antonio Pestana.
Moreira, Augusto Sala,bot, Troptolino Ma•
108 secção
noel Soares, Dr. Luiz Cirna de Lima, Mario
Dr.
Ernani
Pinto,
Joaquim Francisco dos
Soares e Adolpho Laland.
Santos, Eduardo Miguel da Costa, tenente
68 secção
Americo Chp,ves de Medeiros, Candido José
Capitão Joaquim da Cruz Ribeiro, Alfredo da Silva, tenente-coronel, Raphael ArchanjO
lhano Torres, Pdro Freire Bruno, Sal- da Fonseca, Dr. Paulo Augusto Gomes Peor Santos. Antonio José da Motta, Fir- reira e Balthazar Odorico alendeS.
mino Francisco Fontes, Francisco Cameu e
ll a Secção
Octavio Guimarães.
José Maria dos Reis Trovão, Ernesto Cansecção
dido dos Santos Lara, Ataliba Lucas, major
Mario Julio dos Santos, João Carlos La- José Caetano Alvarenga Fonseca; Alfredo Gaucombe, Olympio de Miranda Silva, Carlos dencio Maia CôrteS, capitão Bento de MaXavier de Siqueira Bravo, Amorico Gaivão cedo Guimarães, Antonio Manoel dos Santos
Ferreira, Francelino Ca,meu, João Godoy, e major Terehcio Leal Pimentol.
tenente Francisco José Ernesto Barbariz:
SACRAMENTO

Primeiro diStricto

la sução
Dr. João Maria do Valle, major Luciano
Augusto do Oliveira, Dr. Antonio Baptista
Ramos Bittencourt, Jorge Brown, tenente
Manoel Thomé Rodrigues, José Carlos Figueira Junior, Delfim Lopos Rodrigues e
Augusto Motta. •
secção
Major Rodalpho de Saltes Cardoso Lins,
Miguel Poroira Bossa, Rodrigo Delfim Pereira, Arrnan lo do Albuquerque Saldes, tenente-coronel Bernardo Corrêa de Araujo

20 districto

l a secção
•
Manoel Francisco Canejo, Francisco de
Paula Chaves, Gabriel Cargueira Carvalho,
Antonio José Passos Assumoção, Irineu Maynard Borgas, Henrique Deslande, João Gomes da Cunha Ripper Filho 'e Fidelis da Lapa,
Trancoso.
2a secção
,
•
Candido Bernardino da Silva, Avhrtairo
Noruega, Dr. Augusto Carlos Camisão de
Mello, capitão Antonio Dias Gomos do Valia,
João Raboeira Bossa, Henrique Emiliano da
Silva Chaves. Francisco Nascimanto CárdoSo
•
e Antonio Gianini,
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3s secção
6a secção
•
,
Br. Francisco Bello do Andrade, Adrião
Dr. Olegario Herculano da Silveira Pinto,
Aseacio Pereira de Figueiredo, tenente José Bernardo Benicio Alves Patina, Daniel -Alves
.Bello de Andrade, capitão Banto Macedo de Lima,- Leopoldo. José Barbosa, Arthur Go(Guimarães, Pedro Tinoeo do Amaral, Cae- dinho o Leandro Gomes Ribeiro.
tano ,Marques Canella, Custodio Barros da
7s secção
Silva e Affonsõ Faria Lemos.
Pedro Chrysologo Alvos da Silva, Fernando
4a.SOeçãO
pinto do Vasconcellos, Carlos Burromeu Coe•
lho da Silva, Plotino Xavier de Alcantara,
MaA0e1.F.erreíra.Torres, Antonio Ferreira :Francisco Corrêa Borges e Luiz Raphael de
Torres, Leopoldo José da .Silva'Salles, te- Souza.
ssen,te Quintino Pinto .de Miranda Monte-.
megr,o, 'Herzrioneíildo Reina ido 'Rocha, te•8s secção
nente Guilherme' Pereira de. &cito Capota,
major Cassiano da. Silva Oliveira e Arthur
Major Manoel Fernandes Machado, João
Dias da Costa.
Baptista Martins Junior, Miceno Diogenes de
Souza, Benjamin de Sá Carvalho, Dr. Ra- Ba Seeacr
phael Maria Socio4o de Sá o João Climaco
-jà1Sé Canuto cie Paiva, Redro Augusto do Pereira de Azevedo.
Barros, Manoel Rodrigues s Maciál, Guilherme
9s secção
Pinto de Sampaio, Dr. João BE aojamin FerDr. Pedro Augusto de Moura Carijó, Carreira Baptista, Demetrio Rodri, gues do Macedo, Joanico de Araujo Viannt 1, e Antonio los Barroso Pimentel, Alvaro do Assis CarJosé ,Marques Zamitb .
moiro, Honorio Ximenes do Prado (pha,rmaceutico), Deodato Vaz e Hercules Esbanc.
6 a : seca°
los secção
• Capitão Ismael Bastos Jor,N,, ,Pedro da
Dr. Alfrsdo Ribeiro Carneiro da Luz, Dr.
Silva Monteiro, capitão Pedro R adi "igues
Carvalho, Accacio Pegada Goula rt, • Antonio Agostinho José de Souza Lima, Antonio BaFerreira Bossa Junior, tenente '.11 -toi nio Ma- zilio do Lima, Dr. Luiz Francisco Masson.
noel do Sant'Anna, João de Ar 'anjo Braga Bernardino Cardoso e João José Freitas Bahiense.
e 'Enéas- Simões da; 'Fonseca:
• .
1 Is socçãci
•
secção`
•Luiz Vicente Torres Homem, .B
Capitão
Annibal
fie
Oliveira Maciel, Adherjiio B3,ptist a
Palco, Carmindo Pinheiro do Moraes, Er" bal do Oliveira Maciel, Angelino Nery da
neMo Pinto de Souza Freire, Edi rtrdo Soodro Costa, Lydio Ignacio das Neves, Augusto da
desAmorim, Daniel Francisco Li 3ba, tõnerrt° Silva Ribeiro e José Augusto Pereira MoJoão Oscar da Costa Barres e ,1( Balduinw reira,.
de Albuquerque Filho.
•
12s secção
8a secção
Antonio da Silva Lobo, Jonathas Luiz de
Francisco Brightimore, Now Pinto Ri- Magalhães, Alberto Lobo, Rayrnundo Nunes
beiro Duarte, Henrique .1dyme set esith, Ma- Pereira da Silva, Roque Jacintho Gasse „o
noel Dias Tavares, alferes João Magalhães Bernardino Christino da Luz.
Passos, capitão João Carneiro do i Mendonça.
13s secção
Franco, major Dominges Martins d • e Oliveira
Parantios o Alfredo Gaudencio Ma ia Côrtes.
Luciano Alves da Silva Netto, Luiz da
Fonseca Fernandes, Joaquim de Saltes Lisboa. João Baptista Lopes de Oliveira, José
SANTO ANTONIa
Bazilio da Silva e Pedro Jacintho Gasse.
l a sução.
•
14a secçã,o
Dr..Alesandre Soa,re9 dê IV il • Antonio
José de SSouza, Z oroastria A od,„
Major Joã g Ribeiro da Silva Menezes, Aue o ' ae Vasconceitos, Francisco de Paula 1' "--7 .A n tonio gusto Henrique do Almeida Junior, Olympio
i
lenriq
ue Carvalho da Sik , Bailia,.
,.. ,,,,a.,
leiseo Augusto Diniz, Loontino da Silva Lobo, Oscar
.va e s
Gonçalves do Oliveira e Gregorio da Silv.
Henrique da Silva.
,
,
2s..
SANT'ANNA
;ao
Conselheiro João Ca . Primeiro dislricto
trano Bandeiras'
Mello, Frederico Cr
• Abilio Mala (alfere' arlO s da Cunha Jui 116r,
• la secção
Silva Leito, Thou' 4), Frz tncisco Gonçalve 9 da
Virgiljo Gomos -i a z 'Beii leio •Alves Peni ta e
Dt.s. Eurico Ernesto de Lemos, Ponciano
da Silva Netto.
Engenha de Carvalho, Antonio Gonçalves
pecego , sedalecio Augusto da Conlia,Fra,ns
3'
o
cisco Pedro Vaz (pha,rm.), Domingos José da
:loão
Rocha Pinto, José Gonçalves dos Santos e
Mursstori
estor
Lobo,
E
liano Antonio de Carva
'Ihn. t• Horacio Pintc n Antonio Cardo3iS OuirnarãeS.
de Oliveira, Mo desrta Gos ta; et Fontes Cavai28, secção
eanti o Salvados'
Palmiet ri..
Tenente Osmundo Pinto Pimento!, Eusebio
4a Bei não.
, José Alves, Amilcar Lopes Pecegueiro, Luiz
r illa Forte, capitão Demetrio José de
it)8à (I° Car npos Isít fortins., A2siovisto de AI. cO.larlosp
isseida
liveira,
Paulo Humart, Antenor Antunes
o
ás.
Luz,
João
Pi,
)
Posta
hhetrot1 Cam pos , ;is
sisstrcello e Joronymo E. Pinto.
e °.r do Souza
e
3a secção,
'•S'Ilfir5read.°..63rroso
sec(são
Agssas'inho da Silveira Mondonça„ capitão
Francisè)? Manoel Burlardes C enello,Manoel
Diniz Affonso 1 tedrigue9 da Silva, Jos
Paulo Nábuco Cir , tae, Luctrieto Pereira dos Silvia° loei sreira , Roque de Araujo, José Mar.
Passos Netto, José
noreira da, Silva, tenente- tine da C`
ows31ção „José Francsco Lopes Junior,
c oronel Xavier Co alho Bittes icourt e Manoel José pire-mins dos Santos e Ma,noel do Castro
Fernandes Ma,chad
o Silva.
o Junior,
•

S43

•
4a secção
• Josê Francisco dos Santos, José Gil Montanus, João . José Alvos, Firmino Machado.
Alvaro do Couto do Oliveira Costa, Manoel
Mondes da Silva, 'Manoel Caetano e Antonio
João de Souza Breves.
5s secção
Annibal de Souza Castito, José Calazans do
Horacio Ramos Machado Junior,
Carlos Barreto Montebello; João Baptista de
Macedo, Eduardo Lopes Moitinho, Francisco
José da Costa e Arthur Napoleão Gustavo
Sorrão.
Ga socção
• Luiz Magessi Corinsliaba, Francisco Nascimento Barbosa, Eduardo Francisco Moreira
Queiroz, Joaquim de Souza Trindade, Ernesto Vaz, Edgard. Jalles Masearenhas, Manoel Eusta,quió Affonso Pires o Ponciano
Carvalho de Oliveira.
•
73, secção
Alfons Antonio" Madureira Ramos, Luiz
Carlos de Oliveira Mattos Henrique Severo
de Carvalho, Felippe Nery Pereira do Andrade Junior, Frederico da Fonseca, IIenrique Guimarães, Pedro dos Santos Fragoso o
Carlos Grigg3.
•
8s secção
Procopio Jovita. da Silva, major Carlos
Bento Barbosa, Serzodello, alferes Luiz dos
Santos Barata, Olavo José Va.z, Gregorio
Joaquim dos Santos, 'Adolpho Duarte dos
Santas, Alfredo de Azevedo Alves e Pedro
Rodrigues da Silva.
9s sanção
Coronel Alfredo Godofrado Braga de
Araujo, Proto Meirelles, Carlos Alberto do
Souza Fernandes, João Gregorio Vieira de
Castro, Henrique Vieira de Azevedo, Ga,stão
da Fonseca, Joaquim Sizinio de Oliveira e
Braziliano Petra, Padilha.
10a secção
Coronel João Vicente , Brito Gaivão, Dr.
Pedro Borges Leitão, Manoel José da Costa
Velho Junior, José Alberto de Sant'Anna,
João Maria de Lacerda, José Stockmeyer,
João Fiemino da Rocha e. Bernardino José
do Siqueira.
lia secção
Dr. Aristides Pereira da Silva, Alberto
Couto de 0,1,:ssf.)ira Costa, Jeronymo José da
Cunha Guimarães, Copernico • Conrado de
Prosnça. Gustavo Rodrigues • Samico, João
de Almeida Pinto,Francisco de Souza Araujo
Guimarães o Alfredp Julio Oliveira Castro
Vian na.12a secção
Major Carlos Frederico de Oliveira, Arthur
Noves da Silva, Fra,ncisCo Queiroz Pereira,
Damas° José de Siqueira, Miguel dos Anjos
Pires, Horaci,o Amandula, de Lemos, Benedicto da Silva .Santos. o' Pedro Martins Pereira.
- 13a moção
Tenente Eduardo José do Mesquita, José
Ferreira Calainho, Antonio Avelino Pinto
Guimarães, Natal Segreto, Joaquim da Cunha
Ribeiro, Felicio de Souza Almeida, Pedro
Ladisláo da Silva , Graça o capitão Alylia
Gaivão: •
•
•

Segundo districto

•

•
Sução
Dr. Oscar Guarány Goulart, Luiz C. No- .
ronha da Motta, José Jobim, Francisco Carvalho Abreu. José Antunes da Silva, capitão Candido Hyppolito de Azevedo Coutinho,
Hortencio Ribeiro da Cunha e Pedro Mathew
Lotti.
• "2s secção
Leonardo França, Raphael Capparelli, Doo-.
cleeiano Dias do Souza, Alfredo Nunes, Leandro da Costa Jucá, João Gonçalves Cruz,
Francisco Antonio Nip;ro e alferes AbsalãO
Henrique Mondo 3 Ribelr0.

844 Quarta-feira 20
3a seeção
Ludovico Homem da Rocha, José Manoel
Pereira da Silva, Antonio Pedro de Alcantara, João de Souza Bandeira, Gustavo Adolpho Ortmann, Januario Cordeiro do Oliveira, Gil Vicente do Souza e Luiz Drummond Spinola o Almeida.
4a secção
Augusto da Silva Machado, Abelardo de
Souza, Juvencio Xavier de Castro Junior.
Euclides da Silva Barreiros, Antonio José
Teixeira, Luciano Ernesto Martins, Vicente
Avelino do Barros e Vicente Ferreira Arambipe Santos.
5a secção
Alexandre Maigre de Figueiredo, João Manoel Rodrigues, Julio da Silva Barreiros,
Vietorino José Fornandes, Benodicto Baptista
de Bittencourt, João Baptista da Rocha, Antonio Pereira de Andrade Bastos e Arthur
de Paiva Guedes.
Ga secção
Francisco Pacheco de Oliveira, João Corrêa
Soares, Elyseu de Medeiros Frias. Arthur
Martins da Piedade, Gabriel Alves da Custa,
Manoel Dias Velloso, capitão Eduardo do Almeida Migrton e Carlos Passos.
7a secção
Tenente Eduardo de Magalhães Carvalho,
Braz Luiz Ferreira, Abel Marques Baptista
de Leão,. Josá Francisco. de Abreu, Honorao
Carneiro da Silva, Carlos de Medeiros Frias,
:lidam. Alves de Souza e Julio da Silveira
Tavares.
8a secção
-Arthur Augusto Pinto, Affonso do Paula
Dias, João José da Cunha, João de Almeida
Mig,on, Antonio Macedo, Alfredo Pauline. Ribei Vianna, Alfredo Rodolpho da Silveira
Maciel e José da Cunha.
9a secção
Major Francisco José Gomos da Silva, Alfredo Arthur Baldómero, José dos Santos
Carneiro Pimpas, Alfredo Joaquim ala Conceição, Euclides Fraácisco Freire, Alfredo
Avelino de Barros,Julio Ferreira e José Custodio de Oliveira.
10% s3cç,a,o 11/4
•
Joaquim Gonçalvos Pereira Junior, Francisco Modeiros Cypriano, Joaquim Du Irte
Martins, Ansonio José da Silva, José Augusto
Voz da Silva, Guilherene Duarte Coelho;
Joaquim Duarte de Oliveira e Luiz Evangelista Dorningues.
ESPIRITO SANTO

la secção
Dr. Franklin Washington da Silva Almeida, Dr. Carlos Pereira da Silva, Dr.
É ndgero Antonio Coelho, Manoel Notto Pinto
maa: liado, Mit nool José Fe Tetra Notto, Joaqu im Carvalho de Souza, Kodolpho Lacé
Joaquim Coutinho da Silva
Brandão
.
secção
Olympio Tel!ea da Menezes, Manool Martins Torres, Artirur Lino de Campos, Golo(cedo Iunoeencio do Couto, Joaquim Francisco dos Santos. kmarico da Costa e Silva,
Vicente de Paula Fragoso, Leopoldino Alves
Bastos. coronel João Francisco da Custa
Ferreira, Manoel ia Silveira Fortes e Dr.
José Joaquim Coelho do Fretas Henrique.
3a secção
João Maria do Lacera), Junior, Feraando
.aastiniano Silva, José Venerando da Graç
;Sobrinho, Oscar Rodrigues da Cruz. Dr. Arta:Liar Adalberto d os Santos, Julio de Abreu
( lanes, Amorico do Mello Camello vastos e
amo Alves de Souza.
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vedo, João José Wandelbougo dos Santos,
4 a secção
Dr. Cesa,r Augusto Borges, Dr. Francel- João da Silva Macieira e Eugenio Paillot.
6a secção
lind do Faria Motta, João Bento Nery Cadaval, Belmiro Affonso dos Santos, HylVaZoroastro Bruce Mariz Sarmento, Franlito José Dias, Aurelio Marques de Brito, cisco Moreira Dutra, Diniz Martins, João
Joaquim Carneiro Pereira Braga e Braz Pi- José da Cruz Sobral, Laudelino Canuto Finheiro Ribeiro.
gueira e Alfredo Moraes Silva.
5a secção
7a secção
José Martins de Sá, Carlos Eduardo ThomDr.
Augusto
Daniel
de Aranjo Lima, Henpson, João Luiz da Silva Moreira, Joaquim
Rodrigue4 Ferreira Veiga, João Moeda de rique Valentirn Hankoe Du,nban, Eduardo
Miranda, Eduardo Rodrigues de Figueiredo, Marcellino da Paixão, Dr. Publio Constancio
pharmaceutico José Ferreira do Paiva e do Mello, Capitão Luiz Carlos Zamith e
Honorio da Fonseca Lobo.
Holeodoro Leandro dos Santos.
8a secção
secção
Francisco Casemiro Alberto da Costa, Dr.
Dr. Candido Alves Mourão do Valle,Carlos
Augusto Moreira ,da, Silva, Francisco Ro- Carlos Pinto Seidl, José Pires Cordovil da
arianos do Nascimento, Dr. Ernesto José dos Silveira, .Too Francisco Leão de Casto,
Santos Silva, Jasá Fernandes Machado, Raul Francisco Ribeiro B3ssa e Pedro de AlcantaDeocleciano da Si : va, Alexandre Alberto ra Maia.
9a S.leÇãO
Feri:landes da Silva e João Zelaria.) Rangel
de S. Pato.
Eugenio Alves de Brito, Marciano Poraeir
da Silva Varella, Frederico José Vaz Pinto,
7a secção
João EvangeUsta do Moura, Manoel Silva o
Alfredo Angelo de Aquino, Alpio de Souta Souza e coronel Gabriel Maggessi de Castro
Abalo, Ernant Elisiario da Silva, Joaquim Pereira.
Villares Ferroira, Amancio Neves Gonzaga,
10a secção
José Bonifacio de Araujo, José Theodorico
Antonio da Silva o Cavour Brazil Cattanio. . Dr. JOEé Valentim. Dunhan, Avelino Botelho Chaves, Augusto Oscar de Castro Bandei8a secção
ra, Antonio do Souza Valha Aprigio Xavier
Alfredo Henrique da Silva Faria, Antonio Magroira do Amaral e José Antonio de OliFria,ndes, João Fal quo. Antonio José Corrêa, veira Costa.
1I secção
Alberto da Silva Faria, Dr. Henrique Toa
xoi ra Alves, Alberto Simonard Rodrigues d.s
Dr. João Caetano da Silva Lara, capitão
Santos e Horacio Ribeiro de Souza Fontes.
do mar e guerra José Francisco da Conceição,
9a secção
Manool José de Mattos Kelly, Manoel Alves
e
José de Cunha o Souza, André de Faria Pi- do Castilhos, João Nunes do Figueiredo
.
nho. Augusto Lemos do Patrocinio Pinheiro, Paulo José Pfaltzgraff.
Luiz do Almeida Barbosa, coronel João BaTERCEIRO DISTRICTO ELEITORAL
ptista da Silva Sobrinho, Joaquim Antonio
Teria Passos, José Deoclociano Gomes e RoENGENHO VELHO
drigo Waltz.
; Primiro districto
• '
10a secção
la secção
Dr. Henrique Augusto von Wescher, Alberto Beaumont do Abreu, Venancio GonDr. José Guilherme de 'Almeida, izaitino
çalves, Verissimo da Silva Passos, Camillo Barbosa, Antonio Sattamini, Oscar Bormann
Antonio do Nascimento. José Maria da Costa, de Borges. Albarto Braga, Raul Guedes •
Francisco Tavares de Medeiros e Jacintho Pinto. Guilherme Augusto Esteves o capitão
Sim5o 3 do Avila.
Joaquim Jansen de Faria.
24 secção
1 l a secção
Antonio Barbosa dos Santo, Ianacio BarTonente -coronel Carlos de Mello PaIhares,
bosa dor Santos, Joaquim do: Santos Rangel, major Feliciano Guilherme Pires, capitão
José Carlos Moreira Guimarães. Raul da Sil- José Antonio Alves Souto Junior, Dr. José'
veira Faria, Dr. Augusto Carlos Moraira Mano0 da Silva, Arlindo Dias Abreu, FranuimarTies, Alipio Colonna e Chrysantho cisco Luiz de Azevedo Silva, Luiz Barbosa.
're de Brito.
Sandália e Octavio F. Saldanha da Gama.
34 secção
s. CHRISTOVÃO
Dr. Platão Cavalcanti do Albuquerque,
lasecção
Agostinho Pinto do Sá; João Carlog
João Vielra.Maciel, Dr. Carlos Oscar Lessa,. capitão
de Souza e Silva, Arthur Coelho, Ignacio•
DraJoão Pereira Lopea Carlos José Faria Salino,
tenente Guilherma Eugenio Pires,.
da Costa, João Francisco Nilson o Cicero João Ferreira
Guimarães e João Nepomuceno
Peçanha.
de Azevedo Silva.
secção
4a secção
Manoel Antonio de almoitla Ramos, Dr.
Fernando Ferreira da Cosa. Herculano Mello
Dr. Abolard o Saraiva, da Cunha Lobo
Fragoso. Francisco Antonio Cosar, Roclolpho Diogo Rolriguos do Vasconcellos, Angelo
de Atbyde e E iclides Carlos Bomtompo.
Bonevenuto, Dr. Alexandrino Freire do
3a secção
'Amaral, tenente Joãoarlos de'Araujo, José
Antonio José Alves Junior, major João Alves do Oliveira Filho, Feliciaho Gomos de
Oliveira Filho e Dr. Henrique Carneiro Leão
Baptista da• Silva Lisboa, Bernardo Fellippo Teixeira.
•
•
da Silva o Souza, Gasta° de Almoida Sonna
Campos, João do Souza Pimenta e Caetano
secção
Gonzaga do aouza Amorim.
Capitão Raul Fragoso de Mendonça, Mario.
Pinto dl Sã, Amorico Coa gindo Pinto de ,Si-secção
s'Alfrodo Joaquim da Oliveira. Antonio Fon- queira, Jorge Sat urnino do Menezes, tenente'
sec Lobo Benjamin Oliveira Junqueira, Tancredo da CcSsta Barreto, Carlos Augusto.
Candiao José do Siqueira Campolto Junior, Austoo, c tpitão •Boato de Macodo GuimaJjão Silvoira da Silva Damas o Oscar Tra rães, Cleto Pereira de Moraes.
pado.
a• secção
5a secção
Dr. Pedro Couto, Jacob Francisco Pinto
Mancad Soares do Sã, João Antonio Pinto Peixoto, tenente-coronel Manoel Luiz Rode Miranda, Arthur Maria Teixeira . de Aze- drigues, Antonio Cavalcanti, -Francis.co Ro•
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berto Monteiro da Silva, Alfredo Augusto
de Souza o Silva, Dr. Jacintho Claro Baptista dos Santos e capitão Antonio Moreira
de Mesquita.
7asecção
Major João 'Rodrigues da Motta Teixeira,
Joaquim Pereira Leite, capitão Sebastião
Jose dos Santos Andrade, Leopoldo Gomes
Leal, Dr. Joaquim. de Lima Pires Ferreira,
Alfredo Hyppolito Struc, pomingos Peixoto
Braga e Manoel Teixeira da Fonseca Vasconcellos.
• 8a secção
João Lopes Pereira Pinto, capitão João
Goulart de Araujo Macedo, R,odolpho Marques Perdigão, José Antonio do Oliveira
Castro, Frederico Rithe Barbosa, Camila, do
Sant'Anna, America do Campos e João José
poleiro. Bastos. •
.
Segundo distrielo

la secção
Raul da Motta Pragana, Luiz Quintanillia,
Alberto Beaumdrit do Abreu, Manoel Gouvet
Jard.m, Jorge Laza,ry, Alferes Oscar Guimarães, Dr. João Annibal Soares de Oliveira, major Condido José de Mendonça:
2a secção
Major
Antonio
Affonso Xavier Pragana,
•
José VOnerando da Graça Sobrinho, Antonio
de Oliveira PintO, major José Vicente de
Oliveira, João Monteiro de Barros, Ronda. pho do Santa Rdsa, Pedro , da Rocha Leão,
Antonio Manoel de Proença Gomes.
. 3a secção
Dr. Matheus Nogueira Brondã,.o, capitão
Francisco 'Antonio de Faria. Antonio Miguel
de Azevedo Silva, Dr. Oscar Pareto Torres,
alferes João Gonçalves de Menezes, Franc_sco Dantas Lessa, Benjamin Torres do Carvalho, Dr. Miguel Lopes do Amaral e S,Iva.
4a secção
Dr. Rodolpho do Alencar Coimbra, João
'Ferreira da Graça Junior, Alferes Josá Mareellino de Vasconcellos Ramos, Antonio Augusto Pinto de Siqueira Junior, Condido Augusto EsoOves, Oscar Pragana, Dr. Flavio
.
de Moura, José Lazary Junior.,
5' secção
Coronel Alexandre Dyot Fontenelli, Alberto Corrêa do Mattos, Mario Rodrigues,
Eugenio do Proença Gomos, 04ca,r de Souza
e Silva. Jorge Alberto dos Santos Pereira,
Alexandre Pereira Lima, Albino Lacerda.
6' secção
Major José Pereira Carneiro, José Gomes
Soarn Ribeiro, João Ricardo Forreira Maio,
capitão-lenente Antonio Augusto Pinto, capitão João •Alves Pinto Guedes, Alfredo, de
Souza Araujo Monteiro, José Joaquim da
Cunha Leal Junior, Almiro Reis.
7' secção
Coronel Ricardo Constantino Vieira Junior, tenente Aurelio Ribeiro, capitão João
Barbosa Sandin, capitão Bento Manoel de
Carrazedo Junior, tenente Aristides Gallop
Filho, capitão João Antonio Alvo] de Conti
Junior, capitão Manoel Lopes do Azevedo e
alferes José de Albuquerque Junior.
8a secção'
America Cardos), Condido José de Souza,
Arnaldo Antunea Celestino José Marins, Antonio Pires do Oliveira, Alvaro da Motta
Carneiro, Rufiam Manoel Gomes o Guilherme
Proença Gomos.
9' secção
Alfrolo Corrêa do Mattos, Joaquim da
Costa Lago, _Symphronio Ramos C d le
José Joaquim de Siqueira, Antonio Xavier
Bapista, Felippo Gonçalves, Henrique Tertuliano doS Santos, Constantjno Pereira
Castra.

bIARIO QFFICIAI,
"
•
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10 districto

la secção
Manoel José da Silva Guanabara, Samuel
Figueirodo, Antonio Benedicto Pires da
Silva, Amaro José Caetano. Bruno Ferrão do
Figueiredo, Theophilo Moreira da Costa,
Alfredo Duarte de Silva, Antonio Luiz dos.
Santos Lima Junior.
2' secção
Dr. Francisco Pinheiro Guimarães, Manoel Alves Moreira, Rubeno Pinheiro Guimarães, Polycarpo Carneiro, J. R. Vieira
do afono, João do Castro Caminha, Eugenio
Ferreira Goileão, Albino do Sá Carneiro
Chaves. •
3a secção
Dr. Antonio Pedro Monteiro de Dràmmond, Alfredo Augusto Rivermar de Almeida.
Sizenando Gomes do Oliveira, José Bernardino Fernandea Joaquim Antonio do Aguiar,
José •Ezoquiel Ferreira, Felippo Luiz Delduque, Alvaro Fausto de Souza.
• 40. secção
José Pinto Morado, Marcellino Moreira de
Macedo, Guilherme Gonçalves Valente, Joaquim Bettainio Filho, Godofredo de Souza
Meirelles, Brazilio Camargo de Brito; Ernesto
Elydio da Silveira, Lafayette Soares.
5' secção
Manoel José Pereira de Moram, Francisco
Pereira da Silveira. José da Costa Thimoteo,
Ernesto Augusto Vianna de Almoida, Joaquim do Souza Meirelles, Ilenrique da Nascimento Guedos, Dr. Bernardo Xavier Rabello,
Carlos Austin.
6a secção
Pedro' Dias Olavo, Felippo José Cardoso,
Eduardo Leoncio Pereira, Euzebio Augusto
Esteves, Manoel Leite de Andrade. Genesio
Iguatemy, João Antonio Garcia, Manoel Pedro Guimarãoà.
7a secção
Condido Gambaa, Custodio Joaquim. Valladão, Alfredo Garcia, João Duarte Nunes
Netto, Samuel Pinheiro Guimarães, Carlos da
Rocha Pereira, João Augusto Fontes e Torquato Vieira de Mesquita.
8% secção
Manoel Joaquim Valladão, Joaquim Bastos
Junior, Roaerto Pinto, Francisco Josa Paga
Garcia, Manoel de Castro Lima, Benjamin
Guimarães dos Santos, Nicoláo João Baptista
Oliveira e Augusto Gesar de Barros.
9% secção
Condido Costa, Theophiro José Gomas, Os
car B. Silveira, Archirnedes dos Santos
Mello, Eduardo Paim Paniplona, Flavio..Novoas, João) Maria Lemos do Lago. e Alberto
Teixeira Ctimbra.
•
•
10% secção
Eduardo Gomos da Silva. Jayme José Dias
Corrêa, José Lourenço Bareellos, Pio Maria
de Paula RaM03, tomate Carlos Franca co
da Silva Tavares, Alfredo Ferroira Coutinho, Joaquim da Costa Camarate o João do
Rego Amaral.
Segundo dist ricto . .

.1a sução
- João Oscir Lapa Pinto, Henrique Frederia) Brauns, .Luiz Gonçaives Villarinho,
Anton o Roberto da Silva Oliveira, JosO, Antunes Brum, Lysandro dos Santos • Pacopahyba, Luiz de Araujo e João Affonso Ferreira.
•
2a secção
• Ubaldo Soares da Silva, J,sé de Moram e
silva, Alberto Moreira Pinto, Dr. Ernesto
Eugenio Barb)sa, Norberto Roborto da Silva
Oliveira, Durval Muniz de Oliveira, Manoel
Carvalho e Antonio dó Oliveira , Rodrigues,
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3' secção
Manoel Nicoláo Figueira, Oscar Figueira
do Barros, Thomaz Wovroan Junior, Antonio
Luiz de Moraes Sarmento, José de Azevedo
Dona, Antonio José do Santiago Silva, Primo Joaquim Antonio e Luiz da Silva.
4a secção
João Pacheco de Azevedo,Etelvino Ignacio
'de Andrade e Silva, Alexandre Baptista
Lago, Arthur Justinino da Silva Chaves,
Octaviano Cotar da Silva, João do Castro
-Guimarães, Anselmo Ribas e Josué de Mello.
5' secção
•
Francisco Camelia, Octavio do Oliveira,
Manoel Antonio Arêas, Felisbino Macedo
Guimarães, Francisco José Fernandos Lopes,
Oscar Antonio da Paixão, Antonio Lemos e
Augusto Lemos.
6' secção
Eduardo Vieira Nunes, Alvaro Lopes, Ar-,
thur Augusto Ribeiro, Antonio Vargas Junior, João Frederico Braunes, João de Souza
o Silva, Paulo de Carvalho e Archimedes do
Amaral.
.
7' secção
Dr. João Baptista do Monte, Manoel Au=
gusto dos Santos Coimbra, Antonio Dias
Pavão. José Moreira da Silva, Durval . Ribeiro Tourinho de Pinho, Narciso Xavier do
Barros, Daniel da Silva e Pedro Reis.
• 8' secção
Dr.iEduardo Meirelles Sobrinho, Manoel
Ponciano Malho Carneiro, Julio Pinto Duarte, João Lopes do Queiroz Vieira, Manoel
Luiz da Costa, Manoel da Costa Souza, Pedro Pereira de Carvalho e Honorio Gurgel.
9' secção
• Feliciano Moirelles Alvos Moreira, Agnello
Malho Rodriguos Carneiro, José Bernardano
Gomes, Antonio Pinto Duarte Junior, Didimo Babo, Roberto Leite, Justiniano Caridoso
e Augusto Vasconcollos.
10% secção
Astolpho Freire, Dr. João Pinto da. Silva
Vadie, arlindo Pinto Duarto, Paulin o José
da Silva. Amorico Vospucio Malho Ca rneiro,
Arthur Pereira de Carvalho, Paulo Ribeiro
o Vimancio Ribrèro.
.
secçio
•
Sylvio de Carvalho, Luiz Meirelles AlveS
Moreira, Francisco Pinto Duarte, José Augusto Ferreira, Joaquim Maria lotado, Heior Varela), Carneiro, João de Sequeira Cavaleanti e Dr. João Villela de Gusmão.
12' secção
•
Augusto de Miranda, José Machado Tata,
José Pinto Barbosa, João Corrêa de Sá, Renato Corrêa de. Sá, José Anesio da • costa,
Antonio da Rocha Moura e F.rancisco de Sá.
• 13' secção
•Tonento-coronel José Lopes da Casta Moreira, Arthur Augusto Fernandes, 'Frederico.
Alves Raythe Barbosa, Antonio da Silveira
Serpo, Homemboin Justo Ca v alcanti, Aritidos Durmond do Lemos, aa :oitão Emilio de
Brito o .Theodoriicla
o4 Florr
se ç ::1 da Conceição.
Dr. Eduaiklo Pedaaaa A. de Magalhães,
Auroliano Nobrega do Vasconcellos, Luiz da.
Rocha Pereira, Arthur de Andrade, Herculano Luiz Poreira, João Pedro Alexandrino o Silva, Fernando Pagaué e Jeronymo
Pereira.
15' secção
Floriano Florambel da Conceição, Antonio
José Fornandés Lopes, José de Oliveira, Nogueira, Luiz José Cardoso, João Soares de,
Almeida Barroto, Miguel João Duque Es,
trada aleyer, Manoel Eduardo do Castro e
Adolpho Sid.•

84

Quarta-feira 26

socção
Dr. Antonio Evaristo de aroma, Augusto
Henrique Telles, Antonio do . Farias, Sergio
Bernardino da Costa, Genaro Jansen, Pedro
José da Silva, Luiz Antonio de Magalhães
Castro o Annibal Jardim.
I N IIALTMA.

DIARIO OPPICL
Alberico Freire de Sant'Anna, Epiphanio de
Araujo Freitas e Carminlio Guimarães.
laa senão
Carlos Wanderley Maciel Pinheiro, Horacio Jos1 da Silva, Marcos Armando Alberto
Nabuco, José Marques Ma,riz, Augusto José
Garcia, Gregorio • de Oliveira Pacheco e Albino Antonio Toloni.

secção
IRÁJÁ.
Antonio Joaquim de Siuza Botafogo, Dr.
l a secção
Alfredo Moutinho dos Reis, Rodolpho Rodrignes da Silva, Francisco José da Silva,
Manoel Luiz Machado; Samuel Carvalho de
Eduardo Climaco Pereira• de Souza, Carlos Oliveira, Luiz Amado MachadO, Malaquias
Guilherme e Pereira Lima, AdolPha Feliz de Alves de Oliveira Braga, Antonio Corrêa
Oliveira o Silva e Marcellino Cargueira da Barbosa Junior, Cezino Alves Casinhas, Primo Carvalho do Oliveira e Carlos Guilherme
2' secção
Cesar da Costa.
Alferes Henrique Ernesto Dias, Antonin do
2' moção
Couto Teixeira, João Cordeiro de Castro,João
Dr. Sylvio Romero, Dr. Geraldo Barbosa
Dias de Souza, Antonio do Souza Coolho.José
Ponciano dos Santos, Alberico de Magalhães Lima. Dr. João Buarquo Lima, Bornardino
José de Queiroz, Alberto Mareellino do AlCouto e Leandro de Araujo Silva.
meida, Alfredo Boyd, João de Castro Lima e
3a secção
Silva e major João Carlos de Vasconcello3.
José Guilherme de Almeida, Evaristo da
38 secção
Silva Balthar, Luiz Augusto Ramos da FonCoronel
Carlos
José
de Azetedo Magalhães,
seca, Antonio de Souza Borges, capitão Isidr) da Rocha Porto, Manoel José da Costa Antonio Eusebio Fortes, Antonio Luiz do RoVelho Junior, Dr. °atavio Vinelli e João da sario, Aristides Drummond de Lernos,Luniano
Goulart de Oliveira, João da Silva Alves,
Silva Morae,s.
Manoel Soaras Pereira e Francisco do Paula
4a secção
Mascararmos..
Antonio Augusto Mala Maciel, Alfredo
44 secção
Coelho Martins, Antonio Maio da Silveira
Mattoso, José Moutinho dos Reis Filho,Irinêo
Dr. Luiz de Araujo Aragão Bulcão,
José Fernandes Guima.rães, Antonio ,José Ro- Dr. Gentil Homem de Oliveira Roxo;capitão
drigues. Octavio Corrêa dos Santos e Manoel AI miro Aves Cabral, Alberto Rodolpho de
Fernandes Pinheiro.
Modos, Virtulino Fernandes do Amaral, Au,
gusto da Silva Moreira, João Baptista da
54 secção
Silva Freitas e João José do Carmo Bit. João de Azevedo,Delfino Antonio da Costa, tencourt.
Carlos Henrique Pereira de Souza, Alipio
5' secção
Teixeira de Souza, Hermogenes Vicente FerRodrigo Augusto do Freitas, João Paula
reira, José de Simas Souto, Sergio do Macedo Portella o Firmino Antonio de Gouvêa. Martins, Alberto Joaquim da Silva,Clernente
Augusto Bandeira, Leopold-) Rego da Silva,
secção
Maximiano Rodrigues de Carvalho, Luiz
Dr. José Clarimundo Nobre de Mello. Alves do Araujo e Antonio Joaquim de VasDr. Alceo Mario de Sá Freire, André José cmcellos.
Barbosa, Manoel Bomfim de Carvalho, In6, socção
nocencio Nazario do Gouvêa, Antonio Jayme
Samuel da Silva Grey, Antonio Muniz Made Alencar Araripo Filho, José Gomes da chado, Dionysio Ferreira do Azavedu,Manuel
Costa o Antonio José da Silva.
J.)
Nunes da Cunha:Mario& Pereira Guimarães,
7' secção
Fabriciano José Gonçalves Teixeira, Trajano
Major Joaquim Pereira de Souza Caldas, Camara do Az ivedo e Leopoldo da Costa
Antonio Augusto Fiuza da Cunha, Naiin Cesar.
7' secção
Duarte Cardoso, Arthur Joaquim Borba,
Manoel da Oliveira Ramos, José Amorico de
José Rodrigues de Figueiredo, Benedicto
Souza Fontes, Hugo Hayman o Robert Antonio de Araujo,Geraldo Antonio da Silva,
Musso.
istiniano da Rocha, José Antonio Moreira,
nardino Gomos Coelho, Manoel Elias de
8' secção
Faria. Leite e Antonio Rangel.
Dr. Antonino Augusto Ferroai, Tiburcio
8' secção
Furtado de Mendonça, João Luiz Corrêa,
Porfirio Joaquim do Mattos, Joaquim VilJoão Manoel Machado Sobrinho, Pedro Malalba, Euzebio Joaquim do Oliveira, Adolpho laquias do Oliveira, Juvencio Antonio de Sá,
Felá de Oliveira e Silva e José Alves de Roque MO:rcellino da Silva, Jusephino RoOliveira.
drigues Alves, Eustachio Pereira da Cruz.
Thomaz da Silva Quintanilha, O Evaristo
9a socção
Marques da Costa.
José Coelho Rodrigues. Aroldo Manoel
Nabor do Rego, Alfredo da Rocha Pereira,
JACARÊPAG ui
José de Serra Junior, Eduardo Alves Romariz, Ernesto Tolles Mattoso, Publio Pe• la secção
reira Gonçalves e Raymundo Pereira • de
Capitão Jeronymo Anidra da Silva MeneSouza.
zes, Arthur Oscar Nogueira Nevas, Joaquim
loa secção
Gonçalves Fernando: Pires, José Ferreira do
Jorge Teixeira de Azevedo, Henrique Lou- Moras, Joaquim de Almeida Cardoso Junior,
reiro, Carlos Ferreira Braga, Mario Comi- João Thomaz da Silva, Manoel Henrique Penado,. Dr. Primo Teixeira de Carvalho. reira da Carvalho e João de Almeida CarJoaqulm Jo 3é da Fonseca Filho. Leopoldo doso. •
2a secção
Cardoso Pi ito e F,'resciliano Folix de Carvalho. .
Antonio Teixeira, da Cunha Junior, Francisco do Almeida Cardoso Sobrinho, FranIla senão
cisco B. dos Santos, Luiz Dantas de Paiva
Saint Clair Pirnentel, Joaquim Lopos Pe- Barbosa, Manoel Fernandes de Moraes, Antr.
raira Jatobá, Jovelino Vaz Figueira, Alfredo Mo do Almoida Cardoso, Luiz José do SanCastro Pereira, Mario Muotinho dos Reis, t'Anna e Antonio Figueira de Ornellas.
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3' secção
José Militão de Sant'Anna, Joronymo Pinto

da Fonseca, Claudico José dos Santos, Oiy mpio Ra,phael de M. Barbosa, Elisiario da
Souza Vieira, Evaristo Atayde Moncorvo,
José Marques da Fonseca e capitão Francisco
da Silveira Machado.
secção
Augusto de Macedo Moraes, Antonio de
Oliveira Reis Filho, Amorico Carlos de Sequeira, Leonardo Barbosa de Souza, Condido
Luiz Corrêa, Fernando Pinto Mattoso, Tolentino José de Freitas e Joaquim Ferreira de
Moura.
"' CAMPO GRANDE
1 secção
Dr. Francisco Teixeira de Souza, Alves,Salustio Benicio da Silva, Joaquim Ignacioade
Oliveira Rangel, 'Condido da Costa Magalhãos, Antonio Ferreira Borges, Rodolpho
Marques de Oliveira, Manoel de Almeida
Costa e José dos Reis Dantas.
2' WQ-5,0

Agostinho Coelho da Silva, Joã,o Frederico de Figueiredo, Bertucio Mariz Victor,
Joaquim Clemente Marques, Antonio Pereira
da Silva, Timothoo José Ribeiro de Andrade,
Albino Alves Ribeiro e Manool Goulart 'da
Silva.
3a secção
/IdefOnso A. de Souza Compollo, Francisco
,Tosa do Moraes, José Maria Ribeiro, T,,uiz
Gonzaga Pereira, Manoel Raymundo Cor*doiro, Alberto Teixeira de Araujo, Luiz Bastos Guimarães e José Maria Mendes.' .
, 4a seeção
Marcolino da Costa Borges, AmoricoA ugusto do Azevedo Bello, Leão do Castilho,
Claudico Paes Ferreira,João José Gonçalves,
Josino Antunes Suzano, José Garcia Forreira
e Antonio Teixeira da Paixão.
5' secção
José Tinoco de Carvalho,Cicero dos Santos
Marques, Daria de Oliveira, Manoel Fernandas Barata, Alvaro de Castilho, Marcellino
Tinoco de Carvalho, José Justiniano de Car- •
valho o João. Comia° de Aguiar.
.6 secção
Carlos Pereira do Nascimento, José Ignacio
Gomes, Sotero Barbosa de Mattos. La.urindo
Cardoso Ribairo, Agostinho Barbosa Lima,
Manoel Pio da Coota, Procopio de Sá Pereira
e Alriono Pereira do Nascimento.
7, secçã o
Francisco Ferreira da Silva, Antonio Maria
Ribeiro, Balbino Ribeira da Cunha, Francisco Teixeira de "Souza, Francisco Barata,
Joaquim Pires Nunes, Antonio Ricardo da,
Silva e José Buffon.
GUARATI BA

Primeiro districto

la secção •
João Francisco da Silva, Laurantino Antonio da, Silva Bastos, Joaquim Paes Saidinha;
Capitão Eduardo do Andrade Teixeira, Justiniano Cardoso de assumpção, José Martiniano
Soares, José Pires de Almeida e José Pinto
Motta. •
senão
Alfredo Jovonino Saldanha de Carvalho,
capitão Luiz Muniz do Albuquerque, Joaquim Leito da Silva Telles, Antonio Alves
Castilho, Aironso de Oliveira Bruno. Ernesto
Quirino Guedes Ribeiro, Lucas Solano de
Carvalho e Antonio José Innocenció."
3' secção
Joaquim Antonio da Silva Bastos, Miguel
Joaquim Rangel Afilhado, Astrogildo Beno-
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dicto Rangel, José Alves Teixeira, Manoel
3a secção
José Vieira, Sizenando Antunes Suzano e
Amancio Torras da Silva, Manoel RodriManoel Ferreira da Costa.
gues Pereira Alves, Joaquim Freire da Silva,
Antonio Hilario. da Rocha, Pedro Jacintho
Segundo districto
Raposo, •Jannario da Silva Bittencourt, João
Victorino dos Santos o Martinho da Silva
l a secção
•
José do Azevedo Paes, Luiz Pereira da Ro- Pereira Alves.
4a secção •
cha, Paulo de Barks Lima, Manoel Antonio
Zeferino Candido Guimarães Junior, Hugo
Vieira Dias, Joaquim Francisco de Macedo,
Christian° Gervasio Pereira, Antonio Luiz Berna.rdes Mosser, Honorato do Prado e
Silva, Thedirn Horta, Sylvio Salgado de
Mereadante o Antonio Maria Pirrota.
Souza, Ribeiro Velasco dos Santos, Alfredo
2a 'senão
Pereira de Jesus o Jesuino da Silva Ornellla.
Antonio Ramos de Oliveira, Joaquim Gregorio da Silva, Alberto Paulino Alves, Pedro
:Nora.—Da relação acima, são supplentes os
Fernandes de Carvalho, Mathias Ramo S dos mesarios collocados em 40, 7 0 e 80 rogares,
Santos, - João de Souza • Figueira, Antonio elfec ti vos os domais.
Francisco Siqueira o Avelino Ferraz . de
Aos supplentes incumbe substituir os me•Araujo.
sarios ellectivos que faltarem ou os quo hou3a secção
verem falecido.
•
Secretaria do Conselho Municipal do DistriElias Nogueira Lara de Oliveira, José
Nogneira Lara, João Rodr igues Piranto, cto Federal, 20 de fevoreiro do 1902.—Altraa
'José Albano do Sã Rima, Vicente Alves reirga Ponseca, director geral. Ribeiro, Francisco Alves dos Santos, -Antonio Fernandes Brazil o Luiz dó Souza Tei•Tribunal C
s ivil e Criminal
xeira.
• • SANTA CRUZ
•

P," Sëcção

CAMARA. COMMERCIAL

•

José Benicio do Azovedo, Dr. Relolpho
: Ramalho, Francisco Rauzio Lemos, Manoel
José Teixeira, Alfredo de Almeida Corrêa,
Virgilio Carlos do Oliveira, Antonio Olympio da Silveira é Francisco Antonio Beijo.
2a secção
João Manoel Alves, Elias FranciSco do
'Paula. João Telles de Menezes, Ponciano
Costa Nunos José Polyearpo Ponna • Filho,
. Ernesto de Araujo, José dos Santos Pimentel
o Antonio da Costa Barros Sayão.
.seeção •
• Adolpho de Macedo. Tavares Cide, Silvorio
Gonçalves • Mala, Candid.o Bazilio Cardoso
Pires, Bernardino .Alves da. Fonseoa, Miguel
Joaquim de Macedo Castro Junior, Antonio
Sirado, Honorio dos Santos Pimentel e Manoel José Fructuoso.
Lia secção
. •
Antonio . Matlieus Garcia, ' João Afro das
Chagas, Miguel Joaquim de Macedo Castro,
Dr. Fraucisco Antonio da Silveira, João de
Modos Teixeira, Manoel Gomes de Arruda,
Lindolplio de Oliveira Pimento! o Paraizo
Gonçalves Máia. • • "
. P .A (;) 1.1.E T
•l a secção
Dr. João BaptiSta, do Lacerda., Ilormindo
• Brito de Souza, Guilherme Pereira. Franco
Junior, Munoel Ferreira da Silva Nunes, auto nio Augusto Fontes Palitaras, Lud gero
Cardoso Leal, Luiz de Andrade o Verisnmo
Ricardo Vieira.
. 20 micção
Joaquim Francisco Borges, Miguel Marques Gonçalves. Jos.% Antonio do Mattos
Martins, Eduardo Fulgencio Alves. Pedro
Moreira Dias. Cardoso, Francisco Ferreira
• Campos Junior, Dr. João da Silva Pinheiro
Froire, Pedro Corja° do Araujo Ferreira.
ILHA DD GOVERNADOR

secçã,o
Dr. Arthur Magarioli. Eduardo Dutra do
Souto, André Luiz da Rocha, capitão Pedro
Barbosa da Silva, Ataliba Pinto dos Reis,
Izidoro Gonçalves de Lima, Manoel Leito Bittencourt, Leopoldo José de Menezes.'
secção
Manoel Candido da Silva Castro, Pio Dutra
da Rocha, Arthur Pereira Rois, Manoel Salles
Abreu, Augusto da Costa Fernandes, Alfredo
' da Rocha Coelho, Francisco Peixota de Caievalho, Pedro José -Pereira.

De convocaçdo de credares de Antonio Gonçalves de Azevedo para se reunirem na sala
das audiencias deste juizo, á rua dos Inva" lidos' n., 108, no dia 26 de fevereiro cor-rente, a 1. hora da tarde,a fim de verificarem
.os creditas e, estes approvado4 assistirem á
leitura do relatorio do Dr. curador fiscal
das massas fallidas, daiberarem sobre concordata, si /'br apresentada a respectiva proposta, ou fórmarem contracto de unido, elegendo syndidoi definitiVos e uma commissdo
fiscal, na piram abaixo
O Dr. Raymundo Pennafort • Caldas,
juiz pretor, - servindo no impedimento do
Dr. Pedro de Alcantara, Nabuco de Abreu,
juiz da Camara CommOrcial do Tribunal Civil
e 'Criminal da Capital Federal, etc.:
Faço saber aos que o presente edital virem
que, par este juizo e cartorio do escrivão
que este subscreve, processara-se os autos
de faIlencia de Antonio Gonçalvos do Azevedo, os quaes foi-ara iniciados com a petição
do teor seguinte: lura. e Em. Sr. Dr. pro;
siderite da Camara Commercial—Eugenio
aleyer •& Comp dikem que Antonio Gionçal: Vos de Azevedo, negociante á rua do Caneta
n. 26, sendo devedor aos supplicantes por
diversas contas de mercadorias compradas
na itnportancia do 3:768$490, acontece que e
supplicalo abandonou o sou estabelecimento
o ausentouzse para lugar ignorado e par
esta larma daracteriza se o seu estado
fallentia nos termos do art.1 0 , 1 . , lett ,,.
do decreto 917,de 24 do outubro de 1390,alérn
de qui) é certo que o supplicado deve a outros
corno se vê do resumo de balanço ;junto.
A' vista do exposto e attendendo-se a urgancia em acautelar os interesses dos credores do supplicado, requer-se a V. Ex. que
se digne designar um juiz dessa °amara que,
adrnittindo a justificação do allegado, declaro
a falloncia do suppliaado para os 011:eitos do
direito. Nestes termos, pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 29 de agosto- de 1898-0
adIvogado, Ilygino de Bastos Mello. (Estava
legalmente selada.) Despacho: Ao Sr. Dr.
Monteneg;ro, Rio, 29 de aguste de '1898.-2'.
Torres: Despacho: D. Justifique. Rio, 29 de
agosto de 1898.—Moritenegro.Distribuição: D.
a Iforningues, em 29 de agosto oe 1898:-0
disalbuidor, J. Conceiedo. Dada à:justificação ordenada, foi declarada aborta, a tallenc ia do dito negociante.Fei tas as diligencias
legaes pelos syndices provisortos nomeados
Eugenio aloyor ta Comp. o Carvalho Silva ai.
Comp., com assistencia do Dr. ' curador
fiscal das massas fa.11id.as , ora por.paato dos
mesmos syndicos foi-mo dirigi- .a a pe ação
do teor seguinte: Exm. Sr. Dr. Ponnarqrt
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Caldas—Eugenio Meyer & Comp. e Carvalho
Silva ,& Comp., syndicos provisorios
massa fallida de Antonio Gonçalves de Azevodca não tendo encontrado os livros do fallido na °ocasião. da arrecadação e estando
ausente ou fugitivo o mesmo fallido que não
póde sor intimado para apresentai-os, deve
entretanto se proceder á reunião de credores que deliberem sobre os termos da liquidação da massa, por isso voem requerer
a- V. Ex. se digno de mandar proceder á
convocação para dia e hora que forem design idos. Assim, pedem deferimento. Rio, 7
de fevereiro do 1902.—O advogado, Ilygiko
de Bastos Mello. (Estava legalmente sellada.)
• Despacho: Sim, em termos. Rio, 7 do fevereiro de 1902.—Pennafort Caldas. Em virtude do que se passou o presente edital, pelo
• teor do qual convocam-se os credores de Antonio Gonçalves de Azevedo para se reunirem
no sala das audidiacias desta juizo, á rua dos
Invalidos n. 108, no dia 26 de fevereiro corrente, a 1 hora da tarde, afim de verificarem os cre.ditos e, estes approvados,
assistirem á leitura do rela.torio do Dr.
curador das massas fallidas, deliberarem
sobro concordata, si for apresentada a respectiva proposta, ou formarem contracto
do união, elegendo-se syndicos definitivos a
uma commissão fiscal com funcções consultivas e deliberativas para liquidação definitiva , da massa, advertindo que os credoros
ausentes poderão constituir procurador por
telegranuna,cuja minuta authentica e legalizada deverá ser entregue ao expeditor, gire
na Ira namissão mencionará esta circumstancia ; é 1ioio a um só um individuo ser
procurador de um ou mais credoroca,omtanto
qâ não Seja devedor á massa,entendendo-se
o mesmo' habilitado a tomar parte em todas
as de!iborações que na reunião forem tomadas,sendo que para a concordata é mistér que
represente ella,no min imo,tresquartos da totalidado dos creditos 2 E para constar passaram-se este e mais dons do igual teor,quo serãopablicados e affixados na forma da lei.
Dado e passado nesta Capital Federal aos 12 do
fevereiro de 1902. Eu, Francisco tio 13orja do
Almeida Côrte Real, o subscrevi no impedimento do escrivão companheiro .—Raymondo
Pennafort Caldas.

'PARTE COMMERCIAL
Camara Syndical dos Corre.
toren do Fundos Publicom da
•Capital Federal
CURSO OFFICIAL DE CAMBIO E MOEDA METALLICA

Sobre Londres

s

Pariz
..
Hamburgo .....
Italla •
Portugal
Nova York

• 90 dlro A' vista
11 27/32 11 51/64
$805 '
$808
$991
$998
$150
$354
4$190

Vales de ouro nacional, por 1$000..

4'110

CURSO OFFICIAL DE FUNDOS PUBLICOS •
'

Apolices de 3 0 /,, (inscripções„
• nojn.
Ditas idem idem idem, ao port..
Ditas goraes de 5 °/,, miudas. -Ditas geraes, de 1:000$
Ditas do Enaprestimo Nacional do
18/5, port.
Ditas idem idem da, 1895, nom.
Ditas idem idem de 1897, pe•t
Ditas idem idem' de 1897, nom..
Ditas do Enapreitimo Munioipal
-•••
• ,de 185/5, port.
Banco da Republicqi, do Brazil...
Dito Comrnercio, integ
Comp. Sorocabaria-Ituana, 20 °/
Dita idom idem, integ.

685.000
6/2$000
820 WOO
835$000
8215.000
83 l$000
955$000
956$000
150$000
374.590
120$000
a
2000
13$000

•

SIPLS

Quar ta-fel

ra

26

Dita Melhoramentos no Brazil..
Dita Jaridm Botanico
Dita Seguros Providente •
Debs. Sorocabana-Ituana, l a sério
Ditos Carris Urbanos, de 200$
Ditos Jardim Botanico, 8

DIARIO OFFICIAL

10$750
1511000
1564;000
41$000
148000
190$000
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Junta dom Corrotorou do Mercadoria* o Navios

Dito idem n. 8, 4$153 a 289 idem.
Dito idem n. 9, 5$881 a 5$949 idem.
Farelo nacional, 3$200 por sacco de 40
COTAÇÕES DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 1902 kilos.
Farinha de trigo do Rio da Prata,- marca
Algodão em rama, regular, do Mosso"
Taurus, 25$ por 2/2 saccos.
8$300 por 10 kilos.
Pinho branco da Suecia, a chegar,£ 14 por
Venda por alvarà
Algodão em rama, limpo, de Sergipe, por
standart.
10 kilos.
Sebo do Rio Grande, 800 réis por kilo.
13 apolices do Emprestimo do
Dito idem, regular, de Sergipe, 7$500 por
, 187, nom
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro do 1902.—
957$000 10 kilos.
Todo Baptista Delduque, prewidente.—Joaquim
Café typo n. 6, 4$834 a 4$902 idem.
Capital Federal, 25 de fevereiro de 1902.—
da Cunha Freire Sobrinho, secretario.
Dito idem n. 7, 4$493 a 4$630 idem.
José Claudio da Silva, syndico.
•
3

Portuguez
Francos
Desenho
Inglez
Latim

SOCIEDADES .ANONYMAS
Eutatutos do 1[..yeou S alostano

• 3

(CUYABÁ--:- MATTO GROSSO)

A pia Sociedade de S. Francisco de 8a1les que, ha muitos
annos, se dedica á educação da mocidade, pouco abastada ou
mesmo desvalida. em quasi todos os Estados do antigo e novo
continente, apoiada unicamente nos recursos inexgotaveis da
caridade publica, inaugurou no mez do julho de 1895, em
Cuyabá, capital do Estado do Matto Grosso, um collegio sob a
denominação de Lyceu Salesiano • de Artes e Officios, com o fim
de dar aos meninos, juntamente com a educação moral e
religiosa, uma instrucção proporcionada á sua condição o
formal-os, assim, virtuosos cidadãos e bons operarios.
O lyceu acha-se situado em uma das mais amenas e saudavois
localidades da capital, sobro aprazivel colina entro o primeiro
o segundo districto da cidade.
O estabelecimento, debaixo de um à nome o direcção, comprohende duas secções: estudantes e artistas.
ESTUDANTES

O ensino do lyceu se divido em primario o secundario.
O primario consta de tres annos de adaptação, destinados a.
preparar os alumnos para o secundario.
O programma dos cursos de adaptação abrange : primeiras
lettras, religião, calligraphia, arithmetica pratica, elementos
do grammatica, de geographia e historia natural.
O secundario, destinado ao preparo dos alumnos para a matricula dos cursos de ens:no superior ou á obtenção do gráo de •
bacharel em sciencias e lettra,s, está organizado de perfeita
conformidade com o decreto n. 3.914, de 25 de janeiro do 1901.
O lycêo adopta o programma do Gymnasio Nacional, do
sorte que as disciplinas são distribuidas em seis annos de estudos. de modo por que são organizadas e ensinadas no dito Gymnasio.
O curso completo compreliende as linguas : portagueza,
franceza, alemã, ingleza, lytina e grega ; as sciencias : arithmetica, algebra, geometria, trigonometria, elementos de mecanica, de astronomia. physica, chimica, historia natural,
geographia o chorog,raphia do Brazil, historia universal, idem
do Brazil, litteratura e logica, desenho, musica vocal (obrig,atorta) e instrumental (facultativa).
As referidas disciplinas, com o re;pectivo umero de aulas
por semana, são distribuidas por seis annos estudo, da maneira seguinte
anno

N. de horas sem.
Arithrnotica
Geographi a
Portuguez
Francez
Desenho.
'rota
20 ann o

Algobra
Arithmetica
Geographia
Portuguez
Francoz
Desenho
Inglez

.

•

Geometria
Algebra.. .
. Geographia..

30 anno

18
•

4° atino

Trigonometria
Geometria.
Algebra.
Portuguez
Francez
Desenho
Inglez
Allemã.o
Latim
Grego
Historia

4
2
1
2
2
3
3
3
3
Total

23

5. anno
3
1
3
3
3
3
4
2
2

Mochanica o astronomia
Inglez
Alemão
Latim
Grego
Historia
Physica o chimica
Lit'teratu ra
IIStoria. natural
Total

24

60 mino

Mathematica
Geographia
Fra.ncez
Inglez
Alemão
Latim
Grego
Historia do Brazil
Phy.;ica o chimica
Litteratura
Historia natural
Logica

ft

••

2
1
'3
1
2
1
2
3
3
2
5
3
—
26

Total
(Art.
4°
do
regulamento
do
Gymnasio
Nacional.)
•4
Ha 'no lycéu, além das materias constitutivas do curso ()tildai
3
obrigatorio, outros cursos facultativos, como sejam : gymnas3
tica, declamação,' escripturação mercantil, noções praticas de
4
•
meteorologia no observatorio do estabelecimento, etc.
'3
Os prog,ra,minas de ensino são os 'mesmos do Gymnasio
—
17 Nacional e perfeitamente de accordo com a orientação e normas
indicadas no capitulo III do regulamento approva.do pelo decreto
n. 3.914, de 26 de janeiro.
ARTISTAS
3
COM o intuito de favorecer aos jovens pobres e desvalidos, a
3
directoria do lyceu mantem um curso theorico-pratico de agri3
cultura e uma secção de artes e officios em que se formam
3
3 lia,beis meátres em quasi todas as arte,s,como pintura, esculptura,
serralhoria,marcenaria., alfaiataria, typographia, encadernação,
etc.
18 O estabelecimento fornece instrumentos para aprendizagem
dos divorsos officios . Haverá uma aula noturna do religião,
portuguez, arithmetica o lição do cousas indispensaveis
oporario bem preparado.
4
Para os que tift)rern aptidão haverá lambem uma aula. gra2
.tuita de declamação, desanho e musica instrumental (banda).

Quarta-feira OG
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O resultado do trabalho dUrante os primeiros quatro 'annos
ficará para o instituto, porém o director, a titulo de premio
concederá todos os sabbados uma pequena retribuição aos que
a tiverem merecido pela applicação e bom procedimento.
•"
DISCIPLINA ESCOLAR
... •
I Segue-se no lycêo o systcnia preventivo, que Consiste em explicar aos alumnos o regulamento do instituto, vigiando-os
por tal fórrna que, nunca se arredando delles a assistencia paternal dos superiores, so achem na impossibilidade de commetter transgressões no cumprimento de seus devores religio'soá, escolares e disciplinares.
' Todos os alumnos deverão se conformar com o regulamento
interno do estabelecimento. A immoralidade e insubordinação
incorrigiveis serão motivos de expulsão.
DÓ tres om tres mexes o director. mandará. aos pus ou tu, tores dos alumnos, um boletim sobre, o estudo, trabalho, com, portamento e estado de saude de cada menino.
CONDIOES DE A
' DMISSÃO •
•
O aluam°, para ser admittido, deverá apresentar :
a) ~tição do baptismo ;
b) attestado do vaccinação ;
c) certificado_de que não soffre molestia contagiosa.
Cada alumno terá, na Capital um correspondente que se responSabilise pelo pontual pagamento da pensão contractada e
, demais despezas, obrigando-se a receber o seu correspondido em
, caso de molestia. grave.
Os objectos de enxoval serão marcados com o numero designado no acto da matricula e admissão do alumno.
Os pedidos para admissão de alumnos deverão ser dirigidos
ao director do Lycêo Salesiano de Artes e Officios (Cuyaba„
Matto Grosso), declarando-se a idade do menino e, as suas condições.
Padre Antonio M. Malan, reitor do estabelecimento.

Banco de Credito Real do Urazil
UI LIQUIDAÇÃO
Exposição da Oommissão Liquidant 3 e parecer do conselho fiscal

que deverão ser apresentados em assemblda geral de 27 do
corrente-

Srs. accionistas—A Commissão que encarregastes da liquidação do Banco de Credito Real do Brazil, vem hoje em cumprimento da lei, apresentar-vos as contas referentes ao semestre
findo em 31 do dezembro de 1901 (l s da liquidação), o dar-vos
algumas informações, que poderão ser desenvolvidas, si assim
julgardes necessario para vosso melhor esclarecimento.
Antes,-porém, deve dizer-vos que, no dia 15 de outubro proximo passado, entrou em exercido o segundo dos liquidantes
abaixo assignados, eleito pela assembléa geral do referido moz
de outubro, para preencher a Vaga aberta na Commissão pula
renuncia do Sr. barão de Pores da Silva; que, por motivos de
vós conhecidos, não pôde continuar a prestar-vos seus valiosos
serviços.
Na mencionada sessão do 14 de outubro tomastes conhecimento da, estado da liquidação em 30 de setembro, sendo-vos
dito então pelos liquidantes que muito pouco se tinha polido
fazer até essa. data ; nesse pouco, todavia, estava incluido um
ajuste para liquidação de avultado mutuo, a qual, embora, por
circumsta.ncias supervenientes, não ficasse ultimada, é de esperar o seja sem alteração importante no que foi pactuado.
No periodo decorrido de 1 do outubro a 31 de dezembro, tainbem pouco se fez, effectuando-se apenas'troe liquidações, das
quaes duas integralmente.
Os modestos resultados, que ficam expostos, não podem
causar surpresa, attenta,s as lastimosas condições do todos os
ramos da industria nacional, em consoquencia, principalmente,
da applicação inopportuna e obstinada de theorias que os
factos vão diariamente desmentindo.
Confrontando os balanços de 31 de dezembro com o do 28 de
junho, já publicado, agora submettidos á, "vossa apreciação,
verificareis que houve no passivo uma diminuição de quasi mil
e tresentos contos do réisr dandoSe as maiores reducções nas
verbas seguintes:
183:456â000
Lettras convertidas
874:200$000
Lettras não convertidas
113:160$000
Titulos preferenciaes
475:221$500
Coupons
1.246:037$500
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Para poder realizar as liquidações que permittirão a referida din‘inuição, a Commissão, não obstante haver arrecadado
valores na importancia do 145:000$, teve de fazer, no activo,
reducções, de que resultou desfalcar-se do 365:000$ o fundo do
reserva.
A Commissão entendo que deve usar do inteira franqueza
peranto vós, o para conhecimento dos portadoras de lettras
hypothecarias, nossos quasi exclusivos cradores.
O fundo de reserva, a que a Commissão acaba de ,referir-se,
ha do fatalmente desapparecer e alguns titulos do iactivo teem
do soffrer grandes abatimentos. Ao começar a liquidação, as
nossas responsabilidades sommavam, em nunieros redondos,
11.800 contos, em 31 do dezembro ultimo estavam reduzidas a
10.500 contos; para enfrentar este passivo -Unhamos no ba'
lanço, um activo do 24.000 contos. Sabeis, porém, por dolorosa
experiencia, que -esto algarismo está muito longe do corresponder a valores remis, e isto por causas -numerosas o varias
que inutil seria agora memorar. Nestas condições, para que a
liquidação não se torne desastrosa, cumpre proceder não só
com zelo, isenção de animo e firmeza, mas tamboril com a
maior prasleneia, contando para isto a Commis3ão Liquidante
com a cooperação 'dos interessados. Tal foi a norma que a
Commissão se impoz.

Com effeito, ela tem-se dirigido a todos os mutuarios em
atrazo, lembrando-lhes a necessidade de liquidarem seus d•bitos
para com o Banco, afim de que não se aggrave a respectiva situação, o antes aproveitem-se de algumas vantagens, que o
estado do liquidação offerece.
Não recorreu ainda ao emprego dos meios judiciaes, porque
continila a estar convencida de que esse recurso, aliás indispensavel, quando outro não haja, _não consulta, nas circumstancias presentes, os interesses bem entendidos da liquidação.
•
•
•
Desanimada a lavoUra (classe a que pertence a quasi totalidade 'dos nossos mutuarios), extincto o credito, abalada profundamente a confiança em qualquer emproliendimento, as execuções teriam como resultado,, depois de muito tempo o de
muitos gastos, adjUdicações do propriedades agricolas, pouco
ambicionadas na, actualidade .
E' licito, porém, esperar melhores dias; o.s erros dos homens,
por grandes que sejam, nãO podem obstar, indefinidamente ao,
desenvolvimento de um paiz tão pujante como é o Brazil.
A Commissão, entretanto, vae solicita recolhendo as quantias
que apura, afim de reunir a somma necessaria ao pagamento
dos juros atraza,dos das lettras hypothecarias— nosso principal
escopo—e logo em seguida entrar em outra ordem do operações
tendentes á liquidação definitiva.
Pensa a Commissão que, procedendo assim, bem comprehendo
o pensamento dos Srs. accionistas.
Rio do Janeiro, 12 de fevereiro de 1902.—J -oiro Carlos de Souza
ferreira .—Luizda Silva Porto.
PARECER no CoNSEUIO . FISCAL
ai foram presentes,. não só' a Minuciosa exAo conselho
posição que COMMiSSãO Liquidanto vos offerece, como o
balanço e livros do Banco ; e do exame a que psocedeu noites,
chegou á convicção de que melhor orientação não podia a
Commissão dar á liquidação de que foi incumbida, revelando
perfeito conhecimento do estado geral dos negocios e dos 'aspeciaes deste Banco, que não poderiam ser por fôrma alguma
precipitados, sob Rena do prejuizos serios o reaes.
Como lhe cumpria, reune a Commissão o producto das liquida,ções, que vaa realizando, para satisfazer, em primeiro
logar, ao pagamento dos juros das lettras hypothecarias em
atrazo, pondo assim todos os seus- credores preferenciaes em
igualdade do circumstaneias, para, depois, e á, proporção dos
recebimentos, prover aos rateios entre os portadores das
mesmas - lettras hypothecarias. •
•
Do balanço vereis que poilco se tem feito, 'em verdade, mas
tudo devido á crisi que ainda, atravessa o paiz, crise que affecta,
principalmente a lavoura, nossa principal devedora: entretanto, os esforços, que vao desenvolvendo a Commissão Liquidante, com o intuito de chamar amigavelmente ao cumprimento dos seus deveres os mutuarios em atrazo, que por esse
mesmo facto estão sujeitos á immediata liquidação, provam
que estão em boas mãos os negocios deste Banco e que corro
com prudencia o probidade sua liquidação, pelo que não duvida o conselho propor-vos a approvação dos actos da Commissão Liquidante.
Capital Federal, 13 de fevereiro do 1002. :—Fabio Nunes Leal.
—Manoel Guilherme da Silveira.

BALANÇO EM

28 DE JUNHO DE 1901

BALANÇO EM

39:320$000
Accionistas.
Emprestimos:
Por hypotheca,s ruraes e urbanas, comprehendendo prestaçõ'es vencidas e ponhores 20.873:461$064
Idem idem do ex-Banco Pre458:954806
dial
76:684990 21.409:093$860
Carteira hyppthecaria ao Sul
-------------Propriedades do banco, ruraes e urbanas 930:000$000
Idem idem do ex-Banco Pre95:000$000 1.025:000$000
dial
-------------Titules de carteira:
720:000$000
Lettras hypothecari Is de 40$
Idem idem do ex-Banco Predial
40:000$000
540:000$000
Titules preferenciaes de 30$
Idem idem do ex-Banco Pre30:000$000 1.330:000$000
dial
9:412$803
1:980$694
425:772$688
110:569$373
856 :320$978
47:404050
617:710$485

1.632:004880

Conta de titules:
1.050:000$000
Titules em caução
Valores hypothecados e depositados
25.195:534000
Idem idem idem do ex-Banco
1.038:62(4000 27.284:154000
Predial
53.156:738$958
Passivo

Capital
Fundo de reserva e - reconstrucção
Emissão
L et tr a s hypothecarias
11.5.0 , (ao par)
Idem idem, de luOS
Idem Wein idem de ox-Banco
Predial
Idem idem de 54$
Idem idem de 40$
Idem idem idem do ex-Banco
Predial
Titules preferonciaes de 40$
Idem ideJn de 30$
Idem idem idem do ex-Banco
Predial
• Dopositos :
Quantias embargadas em mão
do Banco
Coupons :
Poios a pagar
Resgate por sorteio
•
De 5 %
Do 6 %
Do ex-Banco Prodial.....,,...
Contas correntes :
De movimento (saldos credores)
Idem idem idem do ex-Banco
Predial

31 DE DEZEMORO DE 1901 •
Activo

Activo

Moveis e utensilios
Caixa
Lettras a receber
Contas correntes:
De movimento (saldos devedores)
Idem, idem idem do ex-Banco
Predial
Do sequestro
Devedores em liquidação

Saneiro. - .1902,

MARIO OFFICIAL

SUO Quarta. feira 26

8.000:000$000
6 080:709$081 14.080:709$081
------267:100$000
310:400$000
699-100$Ó00
2.317:410$000
2.598:520$000
638:720$001U
1.7l8:720$000
479:044600 10.978:320$000
------------296:247$938
- • 213:724740
37:125$000
44:400$090
10:194$503

16 : 666$633
Caixa
10: 368$330
Moveis o utensilios
466:572$688
Lettras a receber
Contas correntes :
De movimento : - Saldos devedores
88:073$553
Idem ideia idem do ex-Banco
Predial
856:320$978
45:4649)2
Idem da sequestro
Devedores em liquidação
617:710$485 1.607:566$918
Conta de titules:
Titules em caução
1.050:000$000
Valores hypothecada; e depositados '
24.553:805$000
Idem idem idem ao ex-Banco
Predial
1.038:626$000 26.642:434000
50.889:533$081
Passivo

Capital
Fundo do reserva e reconstituição

8.000:000$000
5.715:836$107 13.715:836$107

Emissão
De lettras hypothecarias do
11.5
0
Idem idem do 100$
Idem de 103$ do ex-Banco
Predial
Idem idem do 54$
Idem idem de 40$
Idem idem de 40$ do ex-Baáco Predial
Do titules preferenciaes do
40$
Idem idem do 30$
Idem idem de 30$ do ex.,
Banco Predial
Depositas :
Quantias embargadas em
mão do Banco
Coupons :
Pelos a pagar
, Resgate por sorteio:
De 5 o/. e 6 o/.
Do ex-Banca Predial

132:500$000
46:800$000
223100$000
2:315$034'000
2.465:240.000
590:920$000
1.718:720$000
1.865:880$000
9,507:504$000

449:314609
•

4 296:247$938

..
,
•

81:525$000
10:194$500

138:499$240
91:712500

----

91:719$500

188:075$263
23:789$436

39:320$090
Accionistas.
Emprestimos:
Por hypothecas rura,e's e urbanas *comprehendondo
prestaç"ões vencidas e pe19.409:704$179
nhores
Idem idem idem do ex-Banco
; •
457 : 917$493
Predial
74:985$840 19.912:607$512
Carteira hypothecaria do Sul.
Propriedades do Banco
939:000$000
Rumes o urbanas
Idem idem do ex-Banco
95:000$000
Predial
80:000$000 1.114:004000
Valor a apurar
Titulo; de carteira
600:000$000
Lettras hypothecarim do 40$
450:000$000 1.050:060$0W
Títulos preferenciaes de 30$.

211:864$699

Contas de titulo:
1..05r:000$000
Valores dados em caução..
25.195:531$000
Garantias diversas
Idem idem do ex-BancePre1:038:623$000 27.284:157$000
dial
---------53.156 :738$958
Rio de Janeiro, 28 do junho do 1901. -Luiz da Silva Porto,
director.- Pedro Gonvalves Teimo Leite, contador.

Conta correntes:
Saldos credores
•
Idem idem do ex-Banco Predial...
..
Conta do titules: •
Valores dados em caução
Garantias diversas
Idem idem do ex-13anco Predial

174:645$360
22:649$436
-

197:2951;296

1.050 :000$000
24.553:805$000
1.033:62(4000 20. 642: 43 1000
50.889:533$081

Rio de Janeiro, 31 de dezembro do 1901.-Os liquidardes,

Jocto Carlos de Sou:* Ferreira.-Luiz da Silva Porto. -0 contador, Pedro Gonçalves Teimo Lei`e.
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