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Decreto n. 4121, de9 ueagosto do LÔÓÍ - Abre ao Ministério da Guerra o

credito especial de 41:296$898 para occorrer ao pagamento a do -entes

em disponibilidade dos institutos militares do ensino, do gratinoaçoes
vencidas o a vencer, do 19 do abril do 1898 a 31 do dezembro do 1901 3

Decreto n. 4193, de 4 de outubro do 1901 - Abro ao Ministério da Guerra

o credito extraordinário da quantia de 837$47â para pagamento do

ordenado do liol aposentado do extlncto Arsenal do Guerra de Per-

nambuco João LeopuMino do Rogo  5

Lei n. 796, de 85 th outubro do 1901 - Fixa as forças do torra para o

exercício de 1902 . ...*•••••••••• •

Decreto n. 4238, de 15de novembro de 1901 -Crêa uma medalha militar

como reconhecimento de bons sorvicos prestados pelos onlciaes e

praças do exercito e armada  6

Decreto n. 4239, de 15 de novembro de 1901 - Abre ao Ministério da

Guerra o credito extraordinário de 630$ para occorrer ao paga-
mento de diária a Cândido da Cunha Vilhla, por haver servido na

commissão encarregada da construcção da linha tolographica do

Cuyabá a Corumbá
Decreto n. 4244, de 22 de novombro de 1901 - Abre ao Ministério da

Guerra o credito extraordinário de 4:806$830 para cumprimento .ia

sentença do Supremo Tribunal Federal, que mandou pagar ao major

Democrito Ferreira da Silva vencimentos que deixou de receber. . 8

Decreto n. 805, de 29 de novembro de 1901 - Autorisa o Governo a con-

firmar no primeiro posto de official do exercito os alferes graduados

que tiverem as approvações plenas de quo trata o art. (J5 do regu-

lamento que baixou com o decreto n. 2381, de 18 de abril de 1898. 9

Decreto n. 4289, de 27 de dezembro de 1901-Abre ao Ministério da

Guerra o credito extraordinário de 4:225$800 para occorrer ao paga-
mento do ordenado que compote ao almoxarife do extineto Arsenal

do Guerra de Pernambuco João Climaco dos Santos Bcrnardes . . 9

Deereto n. 4290, de 27 de dezembro de 1901 - Abre ao Ministério da

Guerra o credito de 736:424$, supplementar á verba 10» — Etapas —

do art. 15 da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900  9

Decreto n, 821, de 27 de dezembro de 1901 — Determina quo os venci-

mentos dos auxiliares dos auditores de marinha e guerra na Ca-

pitai Federal serão correspondentes aos de capitão dos corpos ar-

regimentados do exercito e equipara aos vencimentos daquelles

auditores os dos auditores de guerra do 4o e 6o districtos Mi-

litares.
Decreto n. 4303, de 3 de janeiro de 1902 — Abre ao Ministério da Guerra

o credito extraordinário de 13:939$336, para pagamento ao maré-

cbal José de Almeida Barreto, em virtude de sentença do .Supremo
Tribunal Federal .,<,....  10

Decreto n. 4304, de 3 de janeiro de 1902 - Abre ao Ministério da

Guerra o credito extraordinário de 8:000$ para occorrer ao pa-

gamento a Camillo José Monteiro dos Santos _e 'Joaquim Gonçalves

10
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.:-.c;.- esta a quarta vez quo me caba a honra de apresentar-vos
' yfy.1 o relatório dos serviços dependentes do Ministério a meu

18^ cargo.

EXERCITO
Em meus relatórios anteriores tratei desenvolvidamente da neces-

sida de instante da reorganização do nossas tropas. Esta questão cada
dia. so faz mais urgente, attento o progresso da sciencia da guerra,
quo, com os recentes melhoramentos, oceastonou uma verdadeira
transformação na tactica, tornando, portanto, inadiável a remodelação
das armas combatentes, afim do harmonisal-as com as alterações
oceorridas.

Todos os graud is mestres cia guerra julgam como factor prepon-
derante da victoria, serem as bases cia organisaçaõ e administração
da forca armada as mesmas que sorvem para regular e formar as
unidades cie combate) na paz ou na guerra. Sobre este ássumpto nao
pôde haver, nem ha, opiniões divergentes.

Sendo em três escalões a disposição geral e mais conveniente para ,
o combate, é lógico que na ordem tornaria deva fundar-se a melhor
prganisaçao, preceito este seguido no projecto que submetti á vossa
consideração.
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As condições do. combato moderno, as transformações o modifi-
cações profundas que ellus impõem á constituição dos exércitos exigem
um estudo cuidadoso das instituições militares, para adaptal-as no

progresso realizado. Hoje, mais que outr'ora, a iniciativa individual
dos combatentes, sua instrucção c disciplina o, emflm, sua organisaçao
toem valiosa influencia sobre os resultados cio uma campanha.

A victoria não se improvisa. Para que um exercito possa com-

quistal-a ó preciso que de antemão seja superio** em forças materiaes
e moraes a sou adversário. Na paz é somente por uma boa e >nsli-
tuição militar que se lhe poderá assegurar esta vantagem. Portanto,
a organisaçao da (orça armada de um paiz deve ser o magno assumpto
das cogitações dos governos interessados pela defesa nacional, e nella
é que reealie a investigação da causa primordial dos resultados de
uma guerra.

O combate é o acto decisivo da existência das tropas, e suo os

preceitos reguladores de seu desenvolvimento que devem constituir o
objectivo predominante, na elaborarão racional de uma boa organisaçao
de exercito. Convém convergir todos os esforços, na paz, para o
aperfeiçoamento desta organisaçao e das condições essenciaes de seu
valor, taes como o recrutamento, a permanência dos effectivos, a
disposição dos quadros, a promoção, a instrucção do tiro, etc. e,
principalmente, a disciplina.

Al evolução da sciencia da guerra nos mostra que, quanto mais
mortíferos foram se tornando os effeitos das armas, a maior grão de

perfeição foram attingindo a organisaçao, a instrucção e a educação
moral das tropas.

-X-

Um exercito só preparado convenientemente é que estará na
altura de merecer este nome e de corresponder ás exigências da

guerra, eventualidade esta inevitável na vida das nações. A elle ê

que cabe o honroso dever de achar-se, dada essa emergência angustiosa,
completamente appareliiado e prompto, á primeira voz de cornmando,

para ir em caminho da gloria reivindicar os direitos de sua pátria,

quando atacados.
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Dependendo do numero da Inmons, da perfeição Ho nrmamonto, de
adequada organisoçüo, de cuidadosa instrucçao.technica e de elevada
educação militar, —o exercito ó uma resultante dessas causas elemen-
taros, que podem se transformar parcialmente urnas nas outras por
verdadeira equivalência, si bem que a determinação precisa das
respectivas relações nao seja susceptível de avaliação mathematica,
por escaparem seus detalhes a urna apreciação comparativa rigorosa,
visto a diversidade de sua natureza, origem e acção, Nao obstante,
todos esses factores concorrem para formar a energia do exercito*
ou a somma de trabalho que ô elle capaz de realizar, e que será
tanto maior quanto mais apurado for o gráo de correcçâo a que
attingir cada factor.

Elevar o numero He soldados, augmentar a potência das armas,
dar ás tropas uma conveniente organisação, multiplicar sua energia
pela instrucção e educação, eis os meios de fortalecer os exércitos,
dando o conjunto o gráo do seu valor. Sejamos, portanto, previ-
dentes, apparelhando-nos na paz, para mais facilmente e melhor
triumphormos na guerra.

Para obter este desideratum, é mister prover o nosso exercito
de tudo que elle precisar para bem desempenhar sua alta missão,
isto é, reorganisal-o, iilstruil-o e educal-o segundo os preceitos da
sciencia moderna, e fornecer-lhe o material de guerra aperfeiçoado,
porque sem isso improFicuos serão os seus esforços. E são tantos
os problemas pareiaes que se prendem á realização destes assum-
ptos, que nada se deve adiar para não projudical-os.

Por minha parte posso afflrmar, que para conseguir estas medidas
tenho empregado tocla minha actividàde, e, auxiliado por muito
dignos e illustrados officiaes, que o nosso exercito felizmente possue,
e ainda devido, principalmente, a vossa solicitude em attender ás
necessidades do serviço publico, o que tenho a satisfação de aqui
consignar, já nos achamos melhor preparados, como se evidenciará
na exposição dos assumptos deste relatório, mas por isso mesmo
nao convém deixarmos de continuar no caminho encetado, sem
grave prejuizo para os interesses da defesa nacional.

¦•
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Infelizmente o projecto do reopganisaçSo ;lo exercito, apresen-
tádo no começo da sessfio legislativo do anno passado, nSo mereceu
a devida aUenção, e, como ja disse, reputo-o de urgente necessi-
dado. Esse projecto teve em visla prover de modo efucax ú defesa
do nosso paiz, sem todavia pesar demasiadamente sobre os cofres

públicos.
Debaixo deste duplo ponto de visla, posso garantir, com as

estatísticas de todos os paizes civilisados, que o projecto apresen-
tado 6 o menos oneroso, considerando os que se acham em vigor
nesses paizos, já polo lado da população, das rendas o da impor-
tancia das dividas publicas, já, ainda, sob qualquer outro aspecto,
dos que devam ser ponderados na solução do diflicil problema de
administração publica:— não gastar de mais, mas, ao mesmo tempo,
não prejudicar* a defesa nacional.

Para justificar o excesso de despoza que porventura acarretasse o
projecto, bastaria lembrar que o Brazil possue fronteiras extensas
como nenhum outro paiz, e que as suas vias de communicação s5o
mais que deficientes. Isto deveria influir preponderantemente para
elevar a porcentagem em favor do quadro do exercito brazileiro,
mas só foi attendido como convinha aos nossos recursos financeiros.

Com a dispersão dos corpos do exercito pelo nosso vasto terri-
torio, nunca se poderá obter a instrucção e a disciplina de um
modo completo e satisfactorio. E' minha convicção que só se con-
seguirá manter o exercito nas condições almejadas de garantia para
a defesa da Pátria, concentrando os corpos cm pontos convenientes*
Essas localidades devem preencher os requisitos especificados nas
instrucções que dei aos commandos dos districtos militares para
esse fim.

Além da instrucção, principalmente a de conjunto, só realizável
pela referida concentração, preparando para a guerra os generaes,
os commandantes e demais ofíleiaes e praças, conseguir-se-ha também
diminuição considerável das despezas de manutenção.
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Esta ultima assorçQ > ficou bem patenteada somente com a mu-
dança de sele batatliões, de uns para outros Estados, de a<*cordo com
esse plano do concentração, disso provindo uma economia do coroa
de mil contos do reis nas elapes, cifra esta que se torna ainda mais
expressiva, si considerarmos que o eíTectivo desses batalhões atliugia
apenas a pouco mais de duas mil praças.

Não será somente na verba — otapes — que a economia se evb
denciará: nas despezas do transportes, do pessoal e do material;
— na reducçãodo numero de enfermarias militares c de pbar macias;
—nados alugueis de prédios, sempre excessivos,principalmente quando
oecupados pelas enfermarias, porque julgam seus proprietários, e
com razão, que dep)is dos mesmos terem servido para esse fim,
difficilmente serão alugados por particulares; — na reducção do quadro
de médicos e pharmaceuticos civis contractados para o grande numero
de guarnições pelas quaes estão dispersos os corpos do exercito, e

que, uma voz reunidos estes, poderão aquelles ser dispensados; — o,
ainda, muitas outras causas contribuirão para que maior se torne
essa economia, constituindo tudo isto razões mais que sufflcientes

para aconselhar a execução desse plano, útil ao exercito e ao mesmo
tempo á Nação.

O Io districto militar tem os seus corpos em Belém e S. Luiz
do Maranhão; — os do 2o districto estão todos reunidos no Recife e :
só aguardam os recursos pecuniários necessários para construírem,
empregando como operários as praças, os respectivos quartéis em
Iguarassu, localidade escolhida e que bem satisfaz aos requisitos esta-
belecidos; —o 3° districto também tem seus corpos reunidos na
cidade da Bahia, faltando apenas o 33° batalhão de infantaria, que
se acha ainda em Maceió; —o 4° districto, nesta capital, tendo o 38° ba-
talhao de infantaria em Nitheroy, que não continuara alli por
muito tempo, porque se acha mal aquartelado, o 28° da mesma
arma em S. João d'El-Rei, e o 12° batalhão também de infantaria,

que está construindo o ramal da Estrada de Ferro Central do Brazil,
de Lorena ao valle de Bemflca, servindo não só para a fabrica de

pólvora sem fumaça em projeeto de construcçào, como ao sanatório
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militar para tuberculosos, em Lavrinhas, nos campos do JòrdSo:
o r>° districto tem parle de seus corpos, em Gurityba, em prédios

alugados, cmvindo que se transportem para os quartéis a odilicar
nas proximidades de Guarapuava, lo^o que estiver servida esta ei-
dado por estrada de ferro, o, outra parte, em Santa Catharina;

no 6° districto acham-se os corpos dispersos pelas cidades de Porto
Alegre, Rio Grande, Pelotas, Jaguarão, Bagé, SanfAnna do Livra-
menlo, S. João Baptista do Quaraliim, D. Pedrito, üruguayana, Ale-
grele, S. Borja e S. Gabriel, n > listado do Rio Grande do Sn!;

e os do 7" districto estão guarnecendo as cidades de Cuyaba, Co-
rumbá, S. Luiz de Caceros, Nioac e o forte de Coimbra, no Estado
de Matto Grosso.

Nessas localidades, além de outras em que existem estabeleci-
mentos militares, lia necessidade de manter enfermarias e pharmaclas,
que, com o plano de concentração dos corpos, em grande numero
ficarão supprimidas.

Devo agora salientar a vantagem extraordinária que advirá da
concentração. Refiro-me á — mobilisação —, importante questão que
tanto tem preoecupado os administradores militares, tal ú a difflculdadc
da resolução desse problema, pois são innumeras as considerações
que se devem harmonisar, om vista dos muitos factores de que
depende a realização desse objectivo, saneio que o menor descuido, ou
falta de previsão, prejudicará profundamente o respectivo serviço, e, por
tanto, toda a attenção para esse assumpto nunca será demasiada.

Um exercito sem mobilização torna-se inerte e nada se deve
delle temer ou esperar. Com effeito, de que servirá possuir corpos
perfeitamente instruídos na taçtica de guerra o muito disciplinados,
si não existirem as disposições e meios necessários para transpor-
tal-os prompta e opportunamente ao theatro das operações activas
de guerra, ou que, depois de terem superado mil dificuldades,
empregando os maiores esforços, por causa da falta de material apro-
priado, só conseguem chegar tardiamente?.
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Certamente, por mais perfeito e melhor concebido que tenha sido
o plano do general em chefe, tud > ficará transtornado, alterado e nulli-
ficado, nuo sendo para estranhar que, somente devido a essps faltas, a
vicloria almejada se transforme em derrota.

Demais, é sabido que o exercito que não for seguido de seu mate-
ria] de guerra, principalmente dos parques d*1, munições e viveres, é um

o* exercito de antemão derrotado.
Não ó, portanto, depois de declarada a guerra que se deve tratar de

preparai-o, como sempre tem acontecido entre nò^^ que até os bata-
lhõessõo improvisados nesse dado momento, com elementos .bisonhos,
causando ainda maior desorg&nisação e imprestabilidade nos corpos
do exercito, tiranclo-se-lhes os offíciaes [considerados mais aptos,
para servirem nesses agrupamentos, dando em resultado ficarem
uns e outros corpos com pouco ou nenhum valor militar. Terão
talvez essas levas exaltado o espirito guerreiro, mas nuo possuirão
certamente o espirito militar ; aquelle dará qualidades bellicosas,
mas somente este fará exércitos poderosos pela ordem e disciplina;
o primeiro é uma virtude innata, está na índole do indivíduo,
o outro é uma qualidade adquirida, procede dos hábitos o cós-
tumes.

Devemos também noslembrar que nas oceasiões de guerra, em-
hora despendendo consideráveis somrnas, nunca se poderá conseguir o
material bellico necessário, porque elie nao existe prompto ; pelo seu
fim especial e só confeccionado nos arsenaos militares ou nas fábricas
próprias, por encommcnda, e os paizes que o possuíssem em excesso
não poderiam codel-o, pela neutralidade que devem manter, garantida
pelos preceitos do direito internacional.

\ ¦ O valor e o patriotismo são attribiitos já muitas vozes postos á

prova e reconhecidos no cidadão brazileiro, mas essa abnegação em
prol da Pátria não produzirá grandes resultados, quando faltarem a in-
strucçâo militar e os recursos materiaes indispensáveis para agir e con-
seguir o devido galardão.

Uma nação desarmada difflciimente se fará respeitar, e um exercito
sem recursos, sem meios de mobiiisação pôde ser comparado a um
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paralytico, que tendo embora muito patriotismo, impossibilitado do
mover-so, s'»pó Io chorar as desgraças da Pa!ria.

Precisamos evitar quo ao exercito brazileiro si>ja augurada tao
amargurosa perspectiva.

* *

Conccmtração de forças —Dos estudos realizados pela
commissão incumbida da escolha do local para a concentração das
forças do 1° districto militar, verifica-se que a quatro kilometros da ei-
dade de Óbidos estende-se um chapadão coberto de matta virgem, com
uma superfície de quarenta milhões de metros quadrados, sensível-
mente plano e cortado por dous riachos — o Coruçamba e o Patanazal.

Na ponta septenlrionnl do chapadão escolheu a commissão um
trecho de terreno, com uma área de 2.000.000 úi para o local da pro-
jectaua concentração.

Este terreno é elevado, secco, naturalmente drenado, abundante
em agua potável e esta de fácil captação.

Para o abastecimento de viveres conta com os recursos de Óbidos
e suas cercanias.

Participa da salubridade do clima de toda a região desta cidade, e
sob o ponto de vista militar, possue qualidades estratégicas, sendo
fácil pol-o em conveniente estado de defesa.

Encarando seriamente a defesa do extremo norte da Republica, é
Óbidos um dos mais convenientes sítios onde possa o Governo ter um
núcleo de tropa em constante preparo, para esse elevado fim.

.V.-.

Revisão das taoellaS de g^atifioaçâó de eser«Íc;io
— Alein. 834, de 30 de dezembro do anno próximo passado nó seu
art. 14, n. I, autorisou o Governo a rever, sem augrnento cie dés-
peza, as tabellas de gratificações de exercicio e abono de ajudas de
custo aos offlciaes do exercito, tornando-as mais equiíativas e appli-
caveis aos offlciaes do quadro e classes annexas da armada, conforme
dispõem o art. 85 da Constituição Federal e o art. 3° ns. 2 e 3, da
lei n. 247, de 15 de dezembro de 1894.
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Esto assumpto precisa ser quanto antes resolvido, porque não ó

justo <pie os officiaes do exercito continuem a perceber, contra di*po-

sicüo constitucional, gratificações tão diminutas, comparadas com as
do seus dignos camaradas da armada em commissões idênticas.

Assim 6 que:
O marechal, no commando om chefe de exercito, em qualquer Es-

tado, ou mesmo cm paiz estrangeiro, vence annualmente de gratificação
12:000$;—e o almirante 26:220$, quando em Matto Grosso, Amazonas o

para, 19:020$ nos outros Estados, o 23:772$ em paiz estrangeiro.
O generalde divisão, no commando de divisão, percebe 5:400$;—.ao

passo que o vice-almirante, no commando de força, vence 17:664$ em
Matto Grosso, Amazonas e Pará, 12:861$ nos outros Estados c 17:60í$
em paiz estrangeiro.

-.

O general de brigada tem, quando no commando de brigada, 4: 440$;—
eocontra-almirantc, commaiidanto de força, 12:942$ em Matto Grosso,
Amazonas e Pará, 9:324$ nos outros Estados e 12:000$ em paiz es-
trangeiro.

O coronel, no commando de regimento, tem 3:000.-;; —o capitão de
mar e guerra, quando commanda forra, percebe 8:160$ em Matto
Grosso, Amazonas e Pará, 6:144$ nos outros Estados, 8:340$ em paiz es-
trangeiro, 5:040$ nas commissões de terra, e até, quando mesmo em
disponibilidade, vence 5:512$ em Matto Grosso, Amazonas e Pará, 3:672$
em outros Estados e 5:280$ em paiz estrangeiro.

O tenente-coronel, no commando de regimento, tem 3:009$;— o capitão
de fragata, no commando de força, percebe, 6:960$ quando em Matto
Grosso, Amazonas e Pará, 5:232$ nos outros Estados, 7:056$ em paiz
estrangeiro e quando em disponibilidade 3:720$ cm Matto Grosso,
Amazonas e Pará, 3:000$ nos outros Estados o 3:948$ em paiz es-
trangeiro.

O major tem l:920$;-eo capitão-tenente 5:412$ em Matto Grosso,

Amazonas e Pará, 3:972$ nos outros Estados, 4:704$ em paiz estran

geiro, 2:952$ em commissões de terra, o quando em disponibilidade
3:096$ em Matto Grosso, Amazonas e Pará, 2:496$ nos outros Estados
e 3:372$ om paiz estrangeiro.

-¦
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O capitão, no command > de bateria, esquadrão e companhia,
quando montado, tem 840$ e não montado 78d.s;-o 1° tenente tio'
armada, no commando de companliia, tem J:020A, quando em dlsponi-
bilidade 1:752$ em Matto Grosso, Amazonas e Pará, 1:392$ nos outros
Estados c 2:l24s cm paiz estrangeiro.

O tenente, subalterno do corpo montado, tem 660$ c nflo montado
540$;-- o 2° tenente da armada, subalterno de navio, tem 2:472$ em Matto
Grosso, Amazonas c Pará, 1:752$ nos outros Estados, 2:340$ cm paiz
estrangeiro, 1:710$ em commissões de terra, e" em disponibilidade,
1:632$ quando em Matto Grosso, Amazonase Paro, 1:332$ nos nutres
Estados, 1:920$ em paiz estrangeiro.

O alteres, subalterno de corpo montado, tem 660$, e não moniplo
540$; -o guarda-marinha tem 1:296$ em Matto Grosso, Amazonas c
Pará, 1:164$ nos outros Estados, l:60a$ em paiz estrangeiro, 1:164$
em commissões de terra, e quando em disponibilidade, 1:295$ em Matto
Grostn, Amazonas o Pará, 1:164$ nos outros Estados e 1:608$ cm paiz
estrangeiro.

Deve-se ainda considerar que os offlciaes da armada, tendo soldo,
etapesc gratificarão para criado, tudo cm perfeita igualdade aos do
exercito, teem mais, cozinheiros, despenseiros e criados de câmara,
pagos pelos cofres públicos, importando esta despeza em 29l:720$000.

Accrosce mais, haver muitos cargos na armada que, além das
gratificações acima especificadas, teem ainda uma especial.

Tendo em vista fazer desapparecer estas iniquidades é que foi pro-mulgada a lei n. 247, de 15 de dezembro de 1894, autorisando a equipa-
ração e a abrir os créditos extraordinários necessários.

Esta lei só foi cumprida na parte relativa ás tabellas a que se re-
fero seu art. 1°, que mandou dar etapes aos ofíiciaes da armada
iguaes ás do exercito, o que ainda mais avantajou aquelles.

Tão grande falta do equidade necessariamente tem perdurado por
tantos annos, somente porque ainda não foi exposto este ossumpto com
a devida clareza ao Congresso Nacional.

Direi ainda que são insufficientes os vencimentos que percebem os
offlciaes do exercito, principalmente os arregimentados, para manterem
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suas famílias, o que lhes amargura a vido pela quasi penúria que cilas
soffrem.

Attendendo, pois, ao que fica exposto o ás nossas condições
financeiras, nuo proponho, o que seria do plena justiça, equiparar
as gratificações do exercito ás da armado, mas, ao menos clevol-os
um pouco, para attenuar a disparidade existente.

Assim, como resultado do estudo que fiz, apresento a tabeliã que
se segue, na qual o acerescimo é, pouco mais ou menos, o método da
differença para mais que em cargos idênticos percebem aetualmente
os dignos olüciacs da armada.

Projeeto de tabeliã das gratiJieaçOes de exercícios para os ojji-
ciaes do exercito.

» .Gommahdo em chefe . .
Chefe do Estado Maior
Com mondo de corpo de exercito.

» .

»

»

»

»

»

» divisão
»

»

»

»

»

brigada. .
regimento,
batalhão .

. • . . .

? «

•

bateria ou esquadrão. .
companhia r . . .
guarnição de Ia ordem .

» 2;i ordem .
» Escola Militar . . . .
» » Dpnreparatoria . .
» Collegio Militar . ? . .

Ministro do Supremo
Tribunal Militar.

Marechal. . .

Com missa') actlva de
engenheiro ou de
estado maior.

General de divisão.
General de brigada.
Official general. .
Official superior .
Capitão ou subal-

• terno . * .

Actual Proposta

12:000$300 18:000A000

8:76O$003 12:000$000

7:200$000 12:000$030

5:400$000 9:600$000

4:440|000 ' 7:200$000

3:0005000 i:800$000

3:030$000 3:600$000

840$000 1:803$000

840$000 1:5001000

2:4001000 4:800$000

l:56O$0ÜO 3:600$000

5:400|000 7'2001000

5:400$000 6:000$OQO

5:400|000 6:0008000

7:200$000- 12:0008000

5:40l$Q0Q . 9:600$000

4:440$000- 7:200$000

3:120|000 7:200|000

3:12O|0O0 4:800|000

2:5201000 3:600^000
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Commissão do gabi-,'
nete para os ofli-l Official general. .
ciaes de engenheiros] Official superior. .
ou de estado maior j Capitão ou subal-

(DircccOcs geraos| terno. .
de serviço).

Intendente geral da guerra
Sub-ehefe d > estado maior
Director geral de engenharia, artilharia

ou saúde
• •

• •

Inspector militar • . . .
Commissão de promoções. .
Director do Arsenal do Guerra da Capital

Federal 
Director de fabricas

» dos arsenaes de guerra dos Es-
tados • • • •

Sub-intendente da guerra
Fiscal de regimento

•» » batalhão ....
Ajudante de regimento

» » batalhão
Quartel-mestre de regimento . . .

» )•> » batalhão . . • .
Secretario de regimento ou batalhão .
Tenente ou Io tenente
Alferes ou 2ü tenente

ÍKos chefes de com-
missão activa de

Gratificações açldicio-
naes.

engenhBiro ou
estado maior. .

Aos chefes de com-
missão de gabi-fc>

1:800|;000 G:00ü$000
i:800$000 3:OCO.sO0O

1:800$00U 2:4uG$üül)

7:200$00ü 9:600$000
5:400$000 7:200s0í)0

5:400$000 7:200*000
4:«0$000 6:000$000
5:400$000 G:000$000

:!:i20s000 7:200$000
3:120$000 6:000$)00

3:120$000 6:000$000
4:000$000 4:800*000
l:920$000 3:000$000

1:920$000 3:0; J0$000

i:140$000 2:40ü$000

1:140$000 l:SO0$J00

780$000 1:500|0 )0

780$000 . 1:20O$OOO

7801000 1:21 )0$000

66O$OO0 960$OOÓ

660$000 840$000

6001000 1:200$

nete. 6001000 6Ó0IÔ0Ó
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Commandode fortaleza armada de l» ordem
Gommando de fortaleza de 2a ordem. •

» » » 3a
Medico de Ia classo. . .

» • •

• • • § §

» » 2a <i •

» » 3a » 
i> » 4a 

» » 5a » 
» adjunto

Pliarmaceutico de Ia classe

1:800AOO)*

1:200$000

960$000

3:I20$000

2:640$000

2:280$000

1:800$000

1:80ft$Q00

4:80O$0O0

3:600$000

2:400$000

4:800.^00

3:600$000

3.-O0OSO00

2:4 )0$000

2:160$000

l:040è000 2:100*000

»

»

»

2a

3«

4a

5a • . . • • .

adjunto  .

OBSERVAÇÕES

1:680:000

1:440$000

l:320$000

1:200$000

1:200$000

3:0CC$000

2:400$000

2:160$000

l:800$000

l:5COáO00

930.^00 1:200$000

l.a — Tem direito á gratificação de exercicio o official chamado a
desempenhar serviço publico gratuito e obrigatório.

2.a—Entende-se por commissão aetiva para os officiaes de estado
maior ou de engenheiros:

a)—Todo o serviço quo lhes é próprio, junto a exercito em opera-
çõesoude observação, suas divisões e brigadas;

&)—Reconhecimentos militares nas fronteiras da Republica ou dos
Estados;

c) — Explorações no interior do paiz ou nas fronteiras do mesmo
e dos Estados, quer para a demarcação, quer em vista de melhora-
mentos materiaes de qualquer espécie;

d) — Inspecção, direcção ou íiscalisacão de obras militares;
e) — Trabalhos topographicos, geodesicos ou quaesquer outros re-

lativos ó viação geral, fluvial ou terrestre.
3.»—Entende-se por commissão de gabinete, para os officiaes de

engenharia ede estado maior:
a) — Todos os trabalhos de escriptorio concernentes á profissão,

como organisação de projectos e orçamentos, cartographicos, ou quaes-
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quer que para representar o executado no campo demandem con-
strucçSo graphicQi assim como as copias de cartas, plantas, projectos
o outros;

6)—As com missões dos ofdciae sem pregados nos es tados-m atores do
Presidente da Republica, do Ministro da Guerra, do Chefe do Estado
Maior, do Intendente Geral da Guerra, dos Directoros Geraes de Enge-
íiharia, Artilharia e Saúde, dos corpos de exercito, suas divisões o bri-
gadas, dos commandantes de districtos militares, das in^pceçõos de
corpos, repartições administrativas e fiscaes do pessoa! e material do
exercito, e outras extraordinárias que tiverem analogia com estas e
forem assim declaradas pelo governo;

c)—As commissõesde arsenaes, praças, fortalezas, fortificações, de-
positosde pólvora e de artigos bellicos, e outras análogas a estas, sobro
as quaes não haja disposições especiaes a juizo do governo.

4.a — Conforme a commissão que desempenhar o official, o governo
poderá arbitrar-lhe uma gratificação especial além das consignadas
acima, ou uma diária, de accôrdo com os regulamentos do Estado
Maior e Direcção Geral cie Engenharia.

5.a —Teem direito á percepção da gratificação de commissão activa
de engenheiro ou estado maior:

a) —Os officiaes que servirem nos batalhões de engenharia, quando
em trabalhos próprios da arma, taes como: aberturas de estradas, con-
strucções de fortificações, trabalhos em vias férreas, estabelecimento e
reparação de linhas telegraphioas, reconhecimento, explorações, ele., etc ;

b) — Os ofíiciaes empregados nas commissões do que trata a se-
gunda observação ;

c)— Os chefes de gabinete do estado maior, da intendencia geral da.
guerra, e das direcções geraes de engenharia, de. artilharia e de saúde\

d) — Os delegados das direcções geraes de engenharia, artilharia c
saúde, junto aos commandos de districtos militares.

6> — Vencerão vantagens de commissão da gabinete para officiaes
de engenharia ou estado maior:

a) — Os ofíieiaes empregados nas commissões referidas na terceira
observação;
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b) — Os ofílciaos subalternos de quartéis generaes e districtos mi-
ptares, laescomo: escripturartos e assimilados, encarregados de em-
barques, de depósitos do pólvora, de artigos bellicos, do fortalezas
desarmadas, etc.;

c)~Os ofilciaes adjuntos dos arsenaese da inlendencia gerai da
guerra;

d) — Os secretários o ajudantes de ordens dos commandantes
de districtos militares, dos inspectoros e outros cargos assimilados,
em quaesquer quartéis generaes;

e) — Os ajudantes de ordens ou de campo do Presidente da Repu-
biica,do Ministro da Guerra, do'Chefe do Estado Maior, do Intendente G>
pai da Guerra c dos Directores Geraes d<* engenharia, artilharia e saúde;

/) — Os assistentes das brigadas do exercito e ajudantes de ordens;

{/)— Os adjuntos do estado maior, das direcçóes geraes de enge-
nharia, artilharia e saúde, e das respectivas delegacias nos districtos
militares;

h) —Os ofilciaes designados para praticar nas estradas de ferro,
em telegraphos, no observatório astronômico, nos arsenaes c fabricas;

O —Os membros das commissões de exames práticos das diffe-
rentes armas do exercito, si não perceberem outras gratiíicações, o
somente durante o exercício da commissão.

7.* — Os ofilciaes do corpo de engenheiros, quando empregados em
outro sorviço ou commissão que não pertença por sua natureza privati-
vãmente á profissão de engenheiro, só terão direito á gratificação e
mais vantagens que competirem aos ofilciaes das outras armas do
exercito, empregados em serviço ou commissão de igual natureza.

8.a —-O official posto á disposição de qualquer ministério somente
deve perceber o soldo pelo da guerra.

9#a_o abono das gratificações principia e cessa com o exercício
das commissões ou serviços militares para que e arbitrado.

10. a — Corre por contado Estado o transporte por água exigido
pelo desempenho das commissões ou serviços, e durante o tempo
da viagem apenas se desconta a importância das comedorias que
forem pagas pelos cofres públicos.

o. 2
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il.a_.Os ministros do Supremo Tribunal Militar só perceberão

gratifleaçõo quando em exercicio.
12.«— Os vencimentos que percebem os offlciaes do exercito,

quando nomeados para serviços militares, devem corresponder ao

posto eftectivo e nao á graduação.
13.a__Qualquer commissão do serviço militar não mencionada

nestas disposições e qu s não tenha vencimentos designados em

ordem especial, lei ou regulamento, será classificada pelo governo,

que marcará as vantagens de alguma das commissões aqui referidas

e que mais se lhe assemelhe, segundo sua natureza.
•14.:i —Ficam subsistindo as disposições do decretou. 946 A, de

1 de novembro de 1800, que não forem contrarias á< presentes.
ISovi^fto das iafoolias do ajudas <lo custo — Ficam

subsistindo as disposições do capitulo Vil, que trata das ajudas de

custo,"do decreto n. 946 A, de 1 de novembro de 1890, aviso de

25 do mesmo me/, e anno, e mais ordens em vigor.

Aos offlciaes que marcharem para Goyaz se abonará a seguinte

ajuda de custo:

Offlciaes generaos ....
Officiaes superiores. . . .
Capitães e subalternos. . .

ida Volta

.--". . 3:000$000 1:000$000

. . . l:000$000 500$0ü0

. . . 300$000 150$0C0

*

A lei n. 796, do 25 de outubro ultimo, fixou as forças de terra

para o âcfcual exercicio, e o mappa confeccionado na repartição do

Estado Maior mostra qual o effectivo das mesmas forças e sua distri-

buição pelos differenles corpos do exercito. ( Vide annexo lettra A..)
No exercicio que findou manteve-se o numero de praças que

formam aquelle effectivo dentro dos iimites das verbas consignadas
no orçamento, de accordo com os sòlemnes compromissos do Governo,

motivados pela nossa situação financeira.
A referida lei, em seu art. 2o, determina que as praças do pret

deverão ser obtidas pela fôrma expressa no art. 87, § 4o, da Con-
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stituiçSo, e na. lei n. 2556, de 20 de setembro do 1874, com as
modificações estabelecidas em leis posteriores.

Tem-se providenciado sempre para que na época competente
se proceda ao alistamento dos cidadãos aptos para o sorviço das
armas, de accordo c >m as disposições vigentes, não se tendo ainda
alcançado resultados salisfactorios em relação a esse importante
serviço.

5

Sondo da maior conveniência qaos3 eífeetuem exercidos emano-
bras de conjunto, para que as tropas adquiram a necessária
pratica do serviço de campanha, c os ofilciaes a de commando, foi
determinado, em aviso de 5 de agosto, que se realizassem taes exer-
ciciosem todos us districtos militares, de modo a conseguir-se aquelle
desiclc ralam.

Para significar o alio apreço cm que são tidos os serviços prè-
stodos pelo exercito o arma li nacionaes, foi creada por decreto n. 4238,
de 15 de novembro, uma medalho militar orno reconhecimento da-
quelles serviços.

No intuito de regularisar o serviço de inspecção dos corpos do
exercito, declarou-se cm aviso de 20 de junho que, estando em vigor
para os inspeetores militares os instrucções de 20 de março de 1857,
por ellas poderão guiar-se os commmdautes de districtos militares
relativamente aos seus deveres, quando estiverem em inspecção dos
corpos pertencentes á sua jurisdicção.

Por decreto n. 805, de 29 de novembro, foi sanecionada a reso-
lução do Congresso Nacional que autorisa a confirmar, attendondo
ás necessárias vagas, no primeiro posto de offleial do exercito, os
alferes graduados que tiverem obtido as approvações plenas, de que
trata o art. '05 do regulamento que baixou como decreto n. 2881,
de 18 de abril de 1898. (Vide aonexo, lettra u.)

Tendo-se suscitado duvidas sobre a interpretação a dar-se ao
disposto no art. 3° do decreto legislativo n. 713, de 13 de novembro
do 1900, referente ao preenchimento das vagas de capitães nos corpos
de estado-maior e de engenheiros foi resolvido, em 12 de abril do
anno lindo, que aquelle decreto deve ser executado somente em
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rcMo aos officiaes que, depois da data cm que foi elle promulgado,

adquiram as condições necessárias para o provimento dessas vagas,

não se appllcandoa disposição da lei n. 3169, de 14 de julho de

1883, aos capitães do artilharia, cavallaria e infantaria, que naquella

data já tinham direitos garantidos por lei, para a transferencia sem

perda do antigüidade. (Vide annexo, lettra O.)

Pela resolução de 8 de novembro determinou-se qual a collocaçfio

que devem ter os capitães arregimentados, que foram ou" venham a

ser transferidos para os corpos de engenheiros e estado maior, de

modo a resalvar os direitos dos mesmos officiaes. (Vide annexo,

lettra o.)
Por decreto ri. 76',, de 14 de junho, foi sanecionada a resolução

do Congresso Nacional, que determinou fosse contada de 17 de março

delSOi a antigüidade da promoção do tenente-coronel João Leocadio

Pereira de Mello.
A bem da regularidade do serviço foi declarado, em aviso de 10

de outubro, ao Chefe do Estado Maior como devem ser satisfeitas as

despezas com o transporte de officiaes e praças, quando requisitados

por autoridades civis, para deporem ou responderem em processos

crimes no Toro conimum. (Vide annexo, lettra O.)

Ao commandante do & districto declarou-se cm aviso de 23 de

janeiro, resolvendo a consulta de um alferes-alumno, (pie a concessão

de transporte para a família de official, que não o acompanhou em sua

primeira matricula nas escolas militares, caso haja de matricular-se

novamente, se baseará cm principio de equidade; não constituo um

direito, c terá de ser resolvida pelo Governo que julgará a respeito.

Em solução á consulta que fez o inspector militar do 2o regimento

de artilharia, declarou-se na mesma data que as praças reconduzidas

de deserção e novamente alistadas cm face do disposto na portaria de

18 de setembro de 1805, não perdem a qualidade de voluntários c lhes

cabem as correspondentes gratificações, pois, essa portaria não tem

por fim consideral-as com ) recrutadas, c sim, equiparal-as aos sorteados

remissos, pela respectiva lei, para impor-Uies uma pena com augmento

do tempo de serviço.
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O decreto n. 846, «I" 10 do janeiro docorrculo anno, estabeleceu

que, para o efleito da percepção do meio soldo o monte-pio, as filhas

casadas do offictal fallecido licam equiparadas ás viuvas ou solteiras

e aos filhos menores de 21 annos, legítimos ou naluraes legitimados.

Existindo ainda GGS alferes e 6 segundos tenentes excedentes des

quadros das três armas, 05 alferes graduados c 182 alferes-alumnos,

compreliende-sc a dlfficuldade <io confirmação no primeiro posto do

exercito paru estes, c de accesso para aquelles, mesmo quando tenham

os respectivos cursos. Cercear a aspiração desses officiaes, prolon-

gando por mais tempo os embaraços provenientes da actual lei de

promoção, seria deixar de aproveitar inilludiveis vocações, merecendo

este assumpto, portanto, a esclarecida altenção do Congresso Nacional.

No relatório de 1001, á pag. 15, tive a honra de propor-vos um

alvitre para sanar esses inconvenientes, obedecendo os intuitos da

lein. 1351, de 7 de fevereiro de 1891.

JUSTIÇA MILITAR

A falta de um código penal~para o exercito continua a fazer-se

sentir na applicação da justiça militar, que é o complemento da dis-

ciplina, e sem aquella não pôde existir esta.

Ainda ha pouco tempo regulavam a matéria as obsoletos e ana-

chronicas leis portuguezas, promulgadas quando na constituição da

força armada não se fazia grande cabedal da instrüccão militar o

educação moral do soldado.
Para obviar esse inconveniente, pela lei n. 612, de 29 de outubro

de 1890, foi mandado adoptar no exercito o Código Penal da Armada.

Foi também expedido pelo Supremo Tribunal Militar, em 16 de julho

de 1895, o Regulamento Processual Criminal, de accordo com a dis-

posição contida no art. 5°, § 3°, da lein. 140, de 18 de julho de 1893.

Gomprehende-se facilmente que as disposições daquelle código,

organisado especialmente para a armada, com as modalidades crimi-
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naesc ponaes que lhe sâo peculiares, não podem ter rigorosa appll-

cação ao exercito, d'onde a necessidade de recorrer-se ainda a elo-

mentos subsidiários, como anteriormente.
Ha muitos annos acha-se no Senado um projecto de código penai

para o exercito, que, convenientemente estudado e retocado, virá

attender a essa indeclinável necessidade.
Este assumpto e o da reforma do referido regulamento preces-

suai, alludidos nos meus relatórios anteriores, merecem a solicita

attencào do Poder Legislativo, não convind) alongar por mais tempo as

omissões c deficiências de um e as lacunas e pontos obscuros de outro.

As classes armadas teem absoluto necessidade de disposições penaes
especiacs, ond) clara e explicitamente estejam consignadas as correc-

ções applicaveis aos delictos qu > lhes são peculiares, e esta applicação
deve ser immediata, para que a justiça militar não seja uma chimera.
Devem ler um foro separad > e exclusivam snte militar. A intervenção,
ainda que em casos muito especiaes, de juizes ou tribunaes civis dará

resultados lamentáveis, como infelizmente já estão registrados alguns

casos, tanto por esta causa, como pela da impunidade, devida á im provi-
dencia ou confusão na redacção e interpretação dos artigos da lei.

'Códigos que tiverem outro objectivo quando redigidos, não podem-
ter applicação á vida militar, tão cheia de particularidades que pre-
cisam ser bem aquilatadas, para conhecer-se o seu valor e bem esta-
tuir a punição dívida, evitando-se o arbítrio, o castigo sem lei deli-
nida ou deixar o crime impune.

Limito-me a estas considerações, que julgo sufficientes para de-
monstrarquo não convém deixar esto assumpto d margem por mais
tempo.

•

Supremo Tribunal Militar —0 Supremo Tribunal Militar'

emittindo pareceres sobre as^umptos diversos de caracter admin istrativo,
tem attribuições judiciarias que lhe duo competência para julgar em

instância superior os processos fue se instauram por crimes milüares

e funeciona com a organisaçao que lhe foi dada pelo decreto n. 149, de

18 de julho de 1893.
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Tendo fallecido om 10 do julho uliimoo ministro, marechal Tudo
Soares Neivn, foi, por decreto de 20 do mesmo me/., reinicgrado no
referido cargo, o marechal José de Almeida Barreto*

No decurso do mino lindo foram executados os seguintes trabalhos:
Julgou 1.226 processos, como se verifica do respectivo mnppa

estatístico criminal; (Vide annexo, leltra i>. j
Emittiu pareceresem 25consultas;
Expediu 420 patentes de officiaes effectivos e reformados doexer-

cito, da armada e classes onnexas, f'/. 18 apostillas em patentes,
e passou 66 potentes de officiaes honorários o 19 provisões de reforma
de praças de pret.

Tendo sido dispensados, em virtude do lei orçamentaria de 1898,
os quatro addidos que coadjuvavam o serviço da secretaria, foram sub-

stituidos por alferes do exercito, que devera) ser opportunamente
dispensados, visto que taes cargos não se acham consignados em lei.

Sendo insuficientes os quatro officiaes da secretaria, um dos

quaes exerce os funeções-de cartorário e archivista, seria conve-
nlente crear mais um logar nesse pessoal para acudir ás exigências
do serviço.

INSTRUCÇÃO .MILITAR
O elemento primordial do um exercito é o homem de guerra, cujo

formação, — sendo o objectivo constante da preoecupação dos povos
interessa los na conservação da honra e integridade da Pátria —, con-
siste em incutir-lhe o conhecimento dos meios e processos de combate
e as necessárias qualidades moraes.

E' pela instrucção teclmica e educação militar que se preparam
as tropas para a gu ;rra;— aquella, de ordem profissional, dá-se
seguindo um adequado e bem definido programma, seus progressos
e resultados promptamente se manifestam, porque pode-se avalial-os
dia a dia, e com bons instruetores consegue-se ministrat-a de modo
conveniente em tempo relativamente restricto; — a outra, porém, de

ordem moral, só em circumstancias excepeionaes é que põde-sé-lhe
apreciar o gráo de adiantamento, fazendo-se-a mais ou menos per-
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feita c de modo lento, porque só se transformam <>s costumes, o
caracter e as idéas da um indivíduo paulatinamente, não sendo fácil
sabor-so o que so passa em seu cérebro e coração. Dahise colligo

que, si é preciso algum tempo para formar o profissional, muito
mais o será para fazer o soldai Io, o as duas condições só podem so
conciliar opplicando-se simultaneamente os processos da instrucça

e da educação.
No começo do século que findou, quando era bastante limitado

o alcance das armas, lento c sem precisão o tiro, rombalia-se cie porto,
c, com taes circumstancias favoráveis, aluadas á bravura dos soldados,
não raro vencia-se a distancia que os separava do inimigo c abor-
dava-se-o á bayoneta, antes de esgotadas as munições ou de ini-
ciado o fogo.

Hoje, tal é a distancia que separa os combatentes, que apenas
s3 percebem, e terão quasi sempre enfraquecidas suas forças physicas
antes de approximar-so da posição oecupada pelo adversário, detidos
muitas vezes por um tiroteio ajustado c prolongado e pelos eíTeitos
d-)s projeclis de artilharia, pelo que tornam-se necessários ao soldado
uma instrucção, valor moral, disciplina c vigor maiores que outr'ora.

A arma aperfeiçoada, de alcance o justeza crescentes cada dia,
requer processos de tiro mais complexos, que obrigam a maior esforço
de intelligencia e de vontade. A este progresso correspondem mo-
dificações no modo de combater, á ordem unida e rigida substüuo-so
a linha fhxivel composta de indivíduos isolados ou de pequenos
grupos, com independência e iniciativa relativas.

O effeito desLruidor das armas modernas, as combinações que
asseguram a maior efficacia dos fogos, a habilidade nos movimentos
tacticos, a superioridade numérica no terreno do combate, augmen-
tando o poder de um exercito, são, pelo lado material, os elementos
mais certos da victoria, e seu conhecimento e posse, dependendo da
intelligencia, só se obtém pela instrucção0

Outras qualidades, porém, procedeníe-^ do coração e da alma, são
imprescindíveis ao homem do guerra, e cuja posse só so consegue

pela educação moral, constituindo propriamente o espirito militar.

.::-•; 
¦¦'.:;

"A.
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O patriotismo, a disciplina, a abnegação, o valor e a honra são as

virtudes qiio mais exalçam o soldado nu considerado do seus conci-

dadãos e que lhe inspiram a confiança em si mesmo, corroborado

pela que tem cm sua arma, que lhe foi incutida pelainstrucçlo.

*

A sciencia da guerra, com a adopçSo dos incessantes aperfeiçoa-

mentos materiaes, tem attingido a tal desenvolvimento, qua tor-

na-se imprescindível subdividir-se seu estudo cm differentes ramos
•de conhecimentos, para conseguir-se resultado proveitosoe a for-

maçao de especialistas •
Os cursos complexos e quasi que exclusivamente theoricos das

nossas escolas, por muito longos e som o conveniente cunho pra-

tico, não podem mais satisfazer ás exigências tiodiernas, recla-

madas polo emprego das quatro armas, constituindo outras tantas

especialidades, além das que, mais importantes, servem ao preparo

do commando e da administração.
E' claro que para o bom desempenho de cada uma destas funeções

é mister ter os precisos conhecimentos, que só sã3 adquiridos

com muito estudo o com a pratica respectiva. Prolongando a

freqüência nas escolas, só muito tardiamente irá o official prestar

serviços nos corpos e conseguir então o necessário tirocinio, som

o qual a theoria pouco vale. Este grande inconveniente só poderá

ser sanado com a divisão dos cursos, estipulando-se que cada um

seja unicamente constituído pelas matérias indispensáveis. Assim

poderá ser mais profícuo e ao mesmo tempo mais reduzido o nu-

mero de annos passados nas escolas.
Tendo em vista estas observações, reputadas essenciaes, reco-

nhece-se que o projecto de reforma do ensino militar, apresentado

á consideração do Poder Legislativo desde 17 de julho de 1899, afãs-

ta-se muito dos anteriores.
A vitaliciedade dos docentes ó outro ponto que julgo prejudi-

ciai, porque priva o exercito de bons servidores, que tendo dado as

melhores provas de sua intelligencia e applicação como estudantes,
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são, logo que terminam os cursos Lheoricos, chamados ao mngís-
terio como coadjuvantes, c mais tarde nomeados lentes cathedrn-
ticos vitalícios, sem pratica alguma do serviço militar, conservam-so
dello afastados, mas ao mesmo tempo auferem todas as vantagens
de offlcial do exercito, as de lente das escolas civis, o ainda, quando
em exercício de qualquer commissãõ militar ou de mandato legis-
Iativo federal ou estadoal, accumulam integralmente os vencimentos
militares, os subsídios e os ordenados e gratificações do magistério.

Em vista das ultimas leis, monta já a cerca de 300:000$000 a
importância paga a alguns lentes das escolas militares por serviços
que não prestaram, por exercícios que não tiveram. Esta somma
ainda vae ser ei svada por outras reclamações de lentes e professores
que se acham em idênticas condições, e todos continuarão a receber
em dia esses vencimentos accumulados.

Não é, porém, este o maior mal resultante da vitalictedade: —
é que offlciaes illustrados, constantemente afastados do serviço mi-
litar, no fim de 20 ou .10 annos poderão, nas altas patentes de
generaes, assumir commandos de forcas, e terão assim de dirigir
serviços que desconhecem praticamente, com a grave circumstaneia
de presum,Vem.se doutos no assumpto, só o sendo, entretanto, nasdoutrinas que leccionam.

Em virtude do disposto no art. 16, n. III, da lei n. 746, de 29 dodezembro de 1900, estão se educando nesta Capital e no Estado do RioGrande do Sul diversas filhas de officiaes mortos em combate pre-stando assim o justo tributo de homenagem á memória daqjuelles
que tudo sacrificaram peta Pátria.

Convém que no exercício vindouro seja reproduzida a mesma au-tonsação e respectiva dotação.

As alterações adiante especificadas, que se deram durante o annoAndo nos nossos instintos railitm.es cio ensino, era relação a matrieula.
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freqüência c aproveitamento dos alumnos, demonstram terem fone.

cionado os respectivos serviços com o regularidade desejável.

Escola Militar do Brasil - O .nl.iurtn.no exercício do cargo

de commandante desta escola o general de divisão Bibiano Sérgio Ma-

cedo da Fontoura Costallat.
Em IO de março de 1901, foram iniciados os exames ílnoes da se-

gunda época, sendo desligados: -os alumnos que concluíram o curso

geral sem preencherem o exigência regulamentar necessária ao pro-

seguimento de estudos superiores, - os que, satisfazendo esta condição,

desistiram do direito que lhes assistia,-e os que em lace de disposi-

tivos regulamentores se inhabilitaram paro permanecer no estabe-

jecimento.
Em 16 do mesmo mez, realizou-se o acto de collaç&o do gráo de

bacharel cm mathematica esciencias physieas a 37 officiaes, que con.

cluiram o curso especial e fizeram exame de latim, sendo 35 perten-

contes á turma que acabava de chegar ao fim de seu tiroclnio aca-

pemico e 2 pertencentes á turma anterior.

Effectuados estes nelos, al)riram-se as oulos, tendo antes o con-

solho de instrucção, em sessão de 27 também de março, orgaiiisado o

horário para o ensino theoricoe pratico, distribuído o pessoal do-

cento em harmonia com os necessidades o serem attendidas, resolvido

sobre o parcellamento de algumas cadeiras o aulas, cm que o consi-

derovel numero de matrículas fez sentir a imprescindibilidade de tal

medida e apresentado a proposta dos alumnos em numero de 32, que,

por terem completado o curso geral, com approvações plenas em todas

as matérias e na pratica complementar de conclusão desses estudos,

se habilitaram a proseguir no curso especial, proposta que foi appro-

vada por este Ministério.
Matricularam-se 487 alumnos, sendo 255 officiaes e 232 praças de

pret.
Foram excluidos:

Por trancamento de matricula por ordem su-

perior ¦; *

Por trancamento de matriculo, o pedido . 5
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Por fallectmento i
Por perda do anno leclivo, por pontos. . 6
Por gravo infracçào disciplinar 3
Por ter ficado sem effeito a respectiva ma-
tricula 5

Com baixa do serviço  ' 1
Por conclusão de cursos  103

Em julho eflecluaram-se os primeiros exames parciaes, lendo j
sido todos os matriculados habilitados a proseguirem cm seus estudos.

Em outubro verificaram-se os segundos exames parciaes, havendo
as seguintes inhabilitações no curso geral:

Io anno — Ia cadeira 22.
» » — 2a d 5.

2° » — l« » 13.
» » — 2* » 6.
» » — 3» » 1.
3° » — 1» » 1.
x> » — Aula 2.

Em 30 de novembro encerraram-se as aulas, lendo começo em
5 de dezembro os exames finaes, sendo este o resultado:
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Foram nomeadas alfere.s-alu.rmos 42 praças do pret, que fizeram
e

jus a esse prêmio escolar.
«:«i íaiiiIa v\ rpivbido em sessão solemne

Concluíram o curso especial, tendo ja lecemau
ii a* in«tPnrrfio o sráo de bacharel em mathematica e

do conselho de instrucção o 0iuu uo

sciencias physicas, 51 alumnos.

Na bibliotheca é cada vez mais crescente a freqüência dos lei-

tores, a qual attingiu no anno Bndo ao numero do 10.400, lendo

sido consultadas 11.603 obras sobre assumptos scienuficos, artísticos

e litterarios. Para ella foram adquiridas: por compra seis obras • por

doarão três. _
Para os gabinetes que servem as aulas de caracter expenmental

e pratico, ha necessidade de se adquirir material novo e de se ctle-

ctuar o bénéficiámento do existente, afim de poderem esses gabinetes

corresponder aos seus intuitos, convindo destina-se para tal fim no

orçamento deste Ministério para o exercido vindouro uma verba

que attenda a esta exigência.
No começo do anuo de 1901 existia em cofre, por saldos de

contas do mez de dezembro de 1900, a quantia de 1:996$658.

No correr daquélle anno fizeram-se despezas extraordinárias

na importância de 26:152$897, destinadas á execução de melhora-

mentos do rancho e suas dependências; á substituição o concertos

de material alli cm uso e ao beneficiamento de outras repartições

e partes das edificações.
O estado sanitário foi satisfactorio, tendo sido postas em pra-

tica todas as medidas que a hygiene aconselha.

O movimento da enfermaria foi o seguinte:

Existia  *
Entraram iUi
Sahiram curados 157
Foram transferidos • • 4

Falleceram 2
9Existem  f

Na pharmacia attenderam-se, além dõ reeeituário destinado aos

doentes infernos, 5.59(3 prescripções médicas.

! 
'

í
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As edificações do estabelecimento estão a exigir, umas recon-

strucçüo integral, c outras, reparações. Algumas providencias teem

sido tomadas para obviar este inconveniente, mas ha obras de maior

vulto, cuja execução ô imprescindível o que exigem a consignação no

orçamento respectivo de uma verba sufficienle.* 
A pratica tem demonstrado a necessidade de augraentar-se o

pessoal da secretaria e da sub-seerelaria, fazendo-se acquisição porá

ambas de um official e para aquella de um escriplurario, afim de

auxiliarem os trabalhos.
Ha também necessidade de nomear-se um official para servir

junto ao ajudante do pessoal c um outro junto ao ajudante do ma-

tcrial,como seus auxiiiares e intermediários nos detalhes do serviço.

EsooUi Preparatória o <lo Xíictictt do licalou-o

_ Exerce o cargo de commandante desta escola o coronel do corpo

de engenheiros Luiz Antônio de Medeiros.

No correr do m iz de março do anno lindo effectuaram-se os

exames extraordinários de que tratam os arts. 122, 124, 160 — § -4°,

189 e 190 do respectivo regulamento.
O resultado obtido foi o seguinte:
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De accôrdo com o disposto no art. 77 do regulamento, fizeram

ainda exame vago dous alumnos e foram approvados.

Concluíram então o curso 27 alumnos da turma de 19J0, que

foram desligados com destino á Escola Militar do Brazil.

: ' •
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Também obtiveram transferencia para n mesma escola 4 alumnos
da referida turma, dependendo a prestação dos exames das aulas do
primeiro anno alli, de prévia approvaçQo nas maiorias do curso pre-
paratorio que lhes faltava.

No começo do anno de 1901 havia 304 alumnos, sendo 20 offieiaes
c 275 praças.

Ató o dia 7 de abril do mesmo anno foram desligados 107
alumnos, sendo. 9 offieiaes e OS praças, pelos seguintes motivos:

Por terem concluído o curso 74
Por terem perdido o anno duas vozes. . • 14
Com transferencia de matricula para a Escola

do Rio Pardo. . , 11

Transferidos por ordem superior para a Escola
Militar do Drazil 4

Por terem obtido trancamcnlo de matricula 2
Com baixa do serviço do exercito por incapa-

cidade physica 1
A bem da disciplina 1

Na primeira quinzena de março effectuaram-se os exames de
admissão.

Sendo 050 o numero de licenças concedidas para matricula, nas
vagas de praças de pret, só compareceram a exame 375 candidatos,
dos quaes foram habilitados 301 e inhabilitados 74.

O numero de alumnos praças de pret fixado para freqüência das
aulas foi de 334, não soffrendo restricção o de offieiaes.

Após os exames de admissão seguiram-se as matrículas, prefe-
rindo-se os candidatos que melhor satisfizeram as exigências regu-
lamentares. Nesta conformidade elevou-se o numero de requisições
a 101 offieiaes e 229 praças.

. A escola começou, pois, a funecionar no anno findo com 20
offieiaes e 177 praças, que continuavam seus estudos, o Í01 offieiaes
e 229 praças recem-matriculadas, elevando-sc o total a 527 alumnos -
—121 offieiaes e 400 praças.

W
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O quadro seguinte dá u procedência dos alumnos segundo os
Estados ou paizes onde nasceram:

ESTADOS

Districto Federal . .

Rio (Io Janeiro . . .

Minas Geraes. . . .

oo r.
•"• mi

mi <

KSTADOS

Coará

Bahia

Rio Orando do Sul. .

Sergipe, . • • •

Parahyba 

'.'9

;>7

30

Pornamlmco. . . .

Matfco Grosso . . .
S. Paulo

a
m\ '/.

O
O ym
m* m*
ia q

ol {Alagoas
30

23

2j3

25

i

Maranhão . . . .
Goyaz

Rio Grande do Xortc.

i aiu . , , , •

24

22

21

is

1S

17

15

12

i

w
o

O A
ESTADOS r; 5?

S -3
Ü <

Paraná H

Sanla Cafeharina . lu
Amazonas .... 8

Piauky ..... 7

Espirito Sanlo ... 3

Chile 1

Franca i

Paraguay i

Este outro quadro dá indicação das edades por grupos de
alumnos:

EDADES ALUMNOS EDADES ALUMNOS EDADES ALUMNOS EDADES ALUMN03

—~W— --«-—¦ .i mimn-  | - i i i ¦ 11 I. ___-—-_

¦

15 12 22 44 29 19 36 4
16 31 23 24 30 9 37- 2
17 35 24 13 3L 13 38 3
*8 52 25 10 32 li 39 4
19 53 26 11 33 6 40 1
20 73 •' 27 13 34 8 

45 1
21 54 23 16 35 5

- '" ' ' - 1 —  I

Foram classificados 304 alumnos no 4° anno, 147 no 2° e 76 no 3°.
As aulas abriram-se em 8 de abril, íünccionando regularmente

todo o anno leclivo.
De 8 a 13 do julho realizaram-se os primeiros exames parciaes, com-

parecendo os 483 alumnos então existentes, tendo sido 10 inhabilitados.
o
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De 7 a 14 do outubro effectuaram-se os sogundos exames par-
ciaes, a elles concorrendo 436 alumnos, sondo 212 ínhabilitados.

Em 30 de novembro foram encerradas as aulas com um efie-
divo de 31)7 alumnos —Oi ofliciaes e 303 praças.

*

Em dezembro começaram os exames linaos, cujo resultado foi o
seguinte:

ESPECIFICAÇÃO

Io AXXO

'Z o

Approvados . . . .

Reprovados . . . .

Exames adiados. . .

Doentes

fl> *a|
£ to -

<!

72 99 117 (i4

14 26 16 49

21 11 18 125

2 18

2° ANNO

M

5}

64

O
!?£- c

50 Gl

11

25

1

cí

eto

3a ANNO

Do

li

66

<>

to

95

2 o
tO C**c

O

55 tKí

G

11

34

62

18

a

— -•

C3

25

1

Fez ainda um aiumno exame vago de allemão e foi appro-
vado.

Os exercícios práticos fmaes tiveram logar em janeiro, pro
standoos alumnos logo depois os respectivos exames, cujo resultado
pôde ser assim resumido:

ARMAS

Infantaria
>"¦¦ » ¦¦ '¦' '¦!¦»¦

Cavallaria

í° 'anno

2o armo

3o anno

Artilharia . . 

HABILITADOS

. . . . 116

IN1I \-
BÍLITADOS

1

FALTARAM

90

5

4

Y

'_"

-'.14'
¦ íá

¦'¦,¦

mm wmmmtM0W**
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Completaram o curso 60 alumnos, sendo G otticiaes o 54 praças
de pret.

De 8 de abril a 31 de dezembro foram desligados 131 alumnos
pelas .seguintes motivos:

Por exceder o effectivo 49
Por Iroucamciito de matricula 30
Por perda do anno, em conseqüência de não

comparecerem ás aulas 17
Por perda do anno duas vezes 11
Por inhabilitação nos los exames parciaes . 10
Por transferencia de matricula para a Escola

do Piio Pardo 5
A bem da disciplina 3
Com baixa por incapacidade physica . . 2
Para se reunir ao corpo 1
Por annullação da matricula 1
Por motivo de moléstia c 1

Na enfermaria foi o seguinte o movimento dos alumnos:

Existiam 8
Entraram 519
Sahiram 519
Transferido . 1
Existem 7

Predominaram as moléstias do apparelho respiratório c gastro-
intestinal e as de fundo palustre.

Todavia o estado sanitário foi bom, não havendo caso algum fatal
a lamentar.

A bibliotheca começou a funecionar em agosto de 1898 com 567
volumes, na maior parte obras didacticas.

A falta de uma verba especial para compra de livros tem im-
pedido dotal-a com maior numero, sempre úteis para consultas, princi-
palmente com aquelles que animalmente vão apparecendo no mercado.

WÈ&,
__Kãs§Er
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Mesmo assim, já ella possuo um lolal do 1.428 volumes, sondo
destes 15? obtidos por compra e 7()í por doação.

Tem se tornado insufficiente a verba (\c (5:800$ destinada ú compra
de objectos para expediente, o ainda para a encadernarão de obras,
ucquisirüo de livros e material diverso.

Conviria eleval-a a 10:000$ para so poderem introduzir na bi-
bliotheea, secretaria e sub-secretaria as condições indispensáveis a
um archivo regular, e mesmo aos serviços que Ibes sao próprios.

Escola Preparaíoriuedo Taotica do Rio Pardo-
Serve como eominandante desta escola o coronel do engenheiros
Joaquim Martins de Mello.

Cursaram as aulas deste instituto, durante o anno lindo, 349
alumnos, sendo 72 offieiaes e 277 praças de pret. Desse numero,
20 offieiaes o 129 praças já estavam matriculados no anno anterior,
embora entre elles alguns viessem transferidos da Escola do Rea-
lengo.

Foram desligados 117 alumnos, sendo 29 offieiaes e 88 praças, pelos
seguintes motivos:

»

Por transferencia para a Escola Militar do
Brazii qo••••••••• Oo

Por transferencia para a Escola cío Rea-
lengo 5

Por terem sido reprovados em exames
adiados 19

Por inhabilitados nos primeiros exames par-
ciaes 14

*Incursos no arl. 128 . 10
Idem no art. 222 28
Idem no art, 223 4
Por trancamenlo de matricula 4
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O resultado dos exames consta do seguinte quadro:

BliSULTADO

Io ANNO 20 ANNO 3« ANNO

mi

cs -# f* •« í:ün: ..-?_ n -«?* ©a— v N - ri t> v ® •- > —

g to g a te O jü g. t! g »g a g
X»- i- fc. * i Zá mi ««. * J*J M fc*> •¦« —

X o fti 5 t> *í P fe w < fi h 7 '2 j< - *i - -5 « r -
/-> ** Cfl

TOTAL

Exames prestados d© acoordo cimu os arts. i«o s 4» c ISO

Approvados plenamente ......

Approvados simplesmente

Reprovados 

3 

9 — 2 1

15 2 9 -

0

li

S

4 1

1 2

i i

1
2

11

Exames prestados de accordo com os arts. 77, V2*2. 134 o IDO

Approvados plenamente

Àpprovados simplesmente

Reprovados

1 10

Primeiros exames parciaos

Habilitados,

Inhabilitados

I

112 07 SO 79 112 SO 37 32 54 3 53 Si 51 2 39 52

11 11 11 11 11 1 1

Segundos exames parcia.es

Habilitados

Inhabilitados

69 64 6S 75 SS 57 39 32 48 3 50 78 44 2 37 39

42 2 8 3 22 22 - 3  11

Exames íinaes

Approvados com distincçâo .

Approvados plenamente . ,

Approvados simplesmente. .

Reprovados .......

Faltaram com causa justificada

;j

46 31

13

29 20

<>

26 30

6

2S

52 33 10

1 2

29 10

2

2

6

13 25

16

Q OO

19 à 4

43

17

D

20

15

1

25 24

16 11

12

40

56

3

1S

936

02

799

124

29

414

29 í

65

10
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Concluíram o curso 50 alumnos, 10 ofôclaes e 40 praças.

Foi ministrada com a precisa regularidade a instrucção das três

armas -*¦ infantaria, cavallaria c artilharia.

A enfermaria funeciona em um próprio nacional que nao dispõe

das necessárias condições hygienicas, pelo que trata-se de melhorai-o

por conta do cofre do conselho econômico.
Felizmente não se desenvolveram molostias de gravidade entrei

os alumnos, reproduzindo-se, porém, com freqüência entre as praças

da guarnição, febres de diversas espécies, havendo lambem se

apresentado três casos de tuberculose pulmonar.
O movimento de baixas e altas na enfermaria foi o seguinte:

A OExistiam - • l0

Entraram .... ^

Sahiram curados . 5^

Foram transferidos ......... 20

Morreram *

Existem , . . . . ...... 15

O edificio principal da escola oferece accommodaçoes para 150

alumnos apenas, afim de não prejudicar as condições hy-ienicas

que devem ser observadas; por conta do cofre do conselho eco-
nomico estão sendo feitos os reparos de que carece.

O numero dos serventes empregados no limpeza do estabeleci-
mento é deficiente, havendo conveniência em 'elevar-se esse numero
a 12, pelo menos.

A receita do conselho econômico foi de 190:518|586 e a des-

peza de 159:077$705.
Collegio Miiita-r — Exerce o cargo de commandante deste

collegio o coronel do corpo de engenheiros José Alipio Macedo da
Fontoura Costallat.

Pelo quadro que se segue, se verá o movimento oceorrido cornos
alumnos, tendo sido abertas as aulas em 2 de abril e encerradas em
30 de novembro:
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O resultado dos exames pôde ser apreciado no seguinte quadro:

 . i ———i¦"1 BXAMBS

. 4AA, Dezembro de 1901 ;l FevereirnMarro do 1001 de mi
~. I v; 7 ^ '£ I i Ew o o _ _ - o ' fS rS o

ai .2 '' ^"' 
' 
^-'; « S: ' &' '¦ ¦¦: '°'" ^ ¦ ^ a 8 ¦ ¦ *°

£ MATÉRIAS g > > c ~ © > o 8"5 fl

ü < tf »§ fe J - '•/" 
g

^^^^^^^^ »»-———» •——¦*«——• «MWmM—M

I 170 HO 45 15 l787 l275 252 260
H 

I Portuguez 12 * 0 100 68 13 19

H Francoz '^ 5S 25 °

S Arith.netica 25 13 12 , 110 38 37 35

9B ^ Geographia 10 S 2 . 97 50 24 14

Desenho ..••••.. 7S 7o

tifc—— ' " ¦ ¦ in...

Portuguez  4 3 , . 69 61 3 5

Francez 11 ° 5 . 77 70 . . 7 ^
I Arithmetica  7 5 2 . .'5 63, 43 14 0 g:

^: 
M Geographia  3 ?.-... 58 37 Io -5

Desenho 5S 56 2

... q 4 03 40 18 5Portuguez  ' ' *

¦ 

Francez  2 . • 1 51 44 5 2

Inglez  2 1 , . 53 43 1 9

S Allemãe  2 2. . . 31 24 . . 7

2» Geographia  3 2 . . 60 47 5 8

Historia e chorographia . . . . 2 1 . . 53 3S 6 1>

I Historia natural, physica e chimica. 2 • • 1 ij ^9 2i 9| 26|
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„+ Álgebra  1 1
O)
— Geometria  j 1

ia serie  7 6 1 . 66 42 14 10

2» serie 12 12 ... 117 55 42 20
• mm

*¦ 3* serie 17 10 6 Sâ 74 . . S
'_

Concluíram o curso 34 alumnos, destinando-se á Escola Militar do
Brasil 15, á Naval 15, á Faculdade de Medicina 3, e í\ Faculdade Livre
de Sciencias Juridicas e Sociaes 1.

Na ilha dePaqueta fizéramos alumnos exercicios práticos, de 31 de
agosto a 6 de setembro últimos, observando o seguinte programma :

Dia 31 de agosto — Formatura geral o marcha para o acampamento.
Dia 1 de setembro — Descanço, limpeza de armamento, equipa-

mento e arreiamento.
Dia 2 — Exercicios de companhia de guerra, bateria, esquadrão

ede tiro ao alvo para a infantaria, com o fusil Mauser, modelo brazileiro,
calibre 7m/m, carga de guerra regulamentar, ú distancia de 1Ü0 metros,
sobre um alvo de lm, 60 de altura.

Dia «9— Exercicios de companhia de guerra e bateria, nomencla-
tura das armas de fogo e manejo de espada; jogos athleticos.
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Dia 4 — Exercícios, de companhia de guerra e bateria, nomen-

clatura do arreiamento, exercício de tiro ao alvo para artilharia, sendo

o armamento empregado um dos canhões Krupp 7 V, V... da respectiva

bateria, com carga de pólvora de projecçüo de 80Ü»r, marca CK VioJ os

projectis, -granadas e schrapnells- com espolelasde percussão para

os primeiros e de duplo elíeii o para os segundos; exercido de tiro ao

alvo para a infantaria com o respectivo armamento e munição em-

pregados no exercício anterior.

Dia 5 —Limpeza desarmamento, equipamento e arreiamento;

revista.
Dia r, - Finalisação dos trabalhos, fazendo-se um combate si-

mulado, o exercício de tiro ao alvo para artilharia. Tivostes oceasião

de apreciar nesse dia o gráo de disciplina e aproveitamento dos jovens

aspirantes á carreira das armas.

Dia 7— Regresso ao estabelecimento.
Em sessão do conselho de instrüccão, effectuada a 17 de março,

realizou-se a entrega das medalhas de ouro e diplomas conferidos, de

acordo com o disposto no arl. 48 do respectivo regulamento, a dous

-alumnos da turma de 1900 e a quatro da turma de 1901, sendo também

concedida uma medalha de bronze a um alumno, em cumprimento

ao disposto no art. 94 do regulamento de 20 de agosto de 1894.

Na mesma sessão foram entregues títulos de agrimensor a 19

alumnos que concluíram o curso nas condições do regulamento de

20 de agosto de 1894, já referido.

Na enfermaria o movimento oceorrido foi este:

75Entraram

Sahiram curados

Foram transferidos para a casa de suas famílias. O

¦,,:¦¦. Deram-se

t 

¦;¦>

2.868 consultas médicas, sendo aviadas pela pharmacia

3.136 prescripções.
No correr do anno foram feitas varias obras no cstabele-

cimento.



i

42

¦_. -*9^_________n '¦ >*" ?*
__6'_|___|____kv-YÍw|fS|i

_|p. \ ^\_____F^

l
1

Assim, do lado da rua Barão d<> Mes.piila, construiu-se um

muro de pedra o cal, com 205 metros de comprimento, 2m,80 de ai-

tura c 0m,50 de espessura.
A pratica lem demonstrado a conveniência de elevar-se a cinco

annos o tempo destinado a completar o curso secundário do collegio,

como já se acha previsto no projecto apresentado ao Congresso Na-

cional, em vez de quatro, segundo disposições em vigor, pois, o estudo

de dez matérias, lauto no 3o anno como no 4", êpor de mais penoso,
estando em desaccordo com a edade dos alumnos e com a limitação
do tempo para esse estudo.

lübiiotiieca do Hxorcito — Esta bibliotheca continua a re-

ger-se pelo regulamento de 17 de dezembro de 1881, alterado pelo
aviso de 21 de agosto de 1890 e lei do orçamento n. 123 A, de 21 de
dezembro de 1832, relativamente aos vencimentos do pessoal.

Durante o anno passado esteve aberta todos os dias úteis, das
9 horas da manhã ás 4 da tarde, de accordo com o disposto no
aviso de 14 de fevereiro de 189S.

Foi freqüentada por 2.5S0 leitores, sendo 1.438 militares e 1.152
civis, os quaes consultaram 3.304 obras.

Entraram para as suas estantes 179 volumes e mais 5 fasciculos
da Epopéa Sul-Africana, tendo sido 54 comprados, 11 offertados, 1
remettido pela Secretaria da Guerra, 1 pelo Eslado-Maior o 80 em
deposito legal. Addicionados esses 179 volumes aos 16.4G7 que pos-
suia, eleva-se a 16.646 a actual existência.

Da verba de 4:500$, votada pelo Congresso Nacional, des-
pendeu-se no exercicio que expirou a quantia de 3:G92$106, sendo
1:179$700 em encadernações, 966$ com assignaturas de revistas,
116$480 em compra de artigos do expediente, 70$960 para paga-
mento de objectos fornecidos pela Intendencia Geral da Guerra e
46$326, importância do consumo de gaz na oceasião da solem-
nidade da associação dos veteranos da campanha do Paraguay.

Sendo insufficiente o pessoal, composto de um bibliothecorio, um
ajudante, um porteiro e dous guardas, seria conveniente o augmento,
creando-se o logar de amanuense com Vencimentos razoáveis, o
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• „» ,irtcM,rv/»m r melhor se attenderia as neces-
que iifio aggravaria as despe/as e meiuy. =>-

sidades do serviço.
,.;• a mesma bibllotheca dirigida polo «onerai do dmsao „m

duado o reformado Francisco José Cardoso Júnior.

^ -on-a-servo como director, interinamente, o ca-
Tiro Naciouaii — owvo ^yi*4v

pitao Cláudio da Rocha Lima.

A instrucção do tiro ministrado ao pessoal do exercito no o

, emento roseatin-se, como nos annos anteriores, das grandes
"""' ' 

1 2 eHos em conseqüência do accumulo de outros
interrupções nos exercícios, eu. ,ns

serviços .ie guamiçao, imp^Mitando a contmua presença das

^2 S-'« grande o progresso revelado pelas praças ,ue

JZl ossiduulado freqüentaram as linhas, chegando a se obter

Z ^entagem individuai bastante etevada o om aproveitamento

COlleCÜVO de 70% ^ ont«*Hnr
A porcentagem minima baixou em relação ao anno *nter

por J eomparecido, em alguns contingentes, grande numero

«raças une, pela primeira vez., se exercitavam no tiro.
P «q .p^(vs de tiro, em que tomaram parte- Durante o anno houve to sessões cie tiro, i

praçus do exercito, o ja vae appareoendo algum estimulo nt o

LLtes corpos da guamiçao desta Capital, como doou patente a

oceasião do concurso de tiro ultimamente havido; mas, longe es-

íamos ainda do que .-ouvem tornar uma realidade.

Sem o exercido continuo, o ensino methodico, o gosto desen-

voivido pela eomprehensão da utilidade da pratica do tiro, nao se lo-

-rara alcançar resultados positivos e effeitos duradouros.
* 

A instrucção ministrada a Gaarda Nacional também vae tendo

um desenvolvimento gradual e apreciável.

Compareceram ao estabelecimento, por varias vezes, grupos de

offlciaes desta milícia e ald se exercitaram e receberam a instrucção

conveniente, para posteriormente praticarem no tiro ao alvo.

Um contingente do 30 praças do 6° batalhão de intentam dessa

instituição, também reeehen o ensino preliminar e necessário â pra-

tica do tiro.
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A instrüccão aos civis con li mia a ser dada com cerla regula-

ridnde aos domingos.
Elevou-se a 199 o numero do indivíduos que buscaram apren-

der e se aperfeiçoar no exercício de fogo com a arma de guerra. Em

geral, sendo inteiramente espontâneo o comparccimcnlo a este ge-

nero de distracção, sem duvida mil. mais depressa alcançam grando

aproveitamento, para o que lambem concorro a continuada Ire-

quencia.
Houve durante o anno 36 sessões para esla classe de atiradores,

sendo digno de nota o progresso revelado por elles á medida que au-

gmentava o numero do exercícios.
A alteração no preço da munição para fuzil o clavina regulamentar,

e oul ras vantagens offerccidas aos atiradores que utilisam armas par-

liculares, faz suppor que, de ora cm diante, maior desenvolvimento terá

a instrüccão neste instituto.
Por aviso n. 2.199, de 10 de outubro, foi approvado o regulamento

para os concursos annuaes das sociedades de tiro, em que se pôde in-

screver qualquer atirador. ( Vide annexo <&).

Pela primeira vez o com a necessária solémnidade rcnlizou-sj um

concurso de firo, conforme estava determinado, em 24 de novembro,

tendo-se aguardado, para leval-o a efeito, a conclusão das principaes

modificações que julguei imprescindível mandar lazer, no intuito de

melhorar as condições locaes.
Os resultados obtidos foram muito satisfáctorios, como tivestes

oceasiao de observar.
O estabelecimento dispõe actualmente de accommodaç.õçs para o

serviço de tiro, arrecadação de armas, deposito de munições, amlm-

lancia serviço medico, deposito do material e accessorios paru a in-

strucção, gabinetepàra installaçõeselectricas e telephouicas, secretaria,

gabinete do diréctor e sala do ajudante, estando em obras de adaptação

outras dependências.
A receita elevou-se a 10:776$560 c a despeza importou cm

G:885s049.
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ADMINISTHAQÀO MILITAlt
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ESTADO MAIOR DO EXERCITO

Continua no exercício do cargo do chefe do estado-maior do

exercito o marechal Jofío Thomaz Cantuaria.

GA15INETE

O gabinete, ao qual estão affectos os serviços de correspondência,

de despacho e expediente gorai do exercito, e a organisaçao das

ordens do dia, se resente da falta de pessoal para o prompto anda-

mento destes trabalhos, pois apenas são designados dous adjuntos

pelo respectivo regulamento, quando as secções dispõem de três.

O serviço de organisaçao, impressão c distribuirão das ordens do

dia correu com a maior regularidade. Durante o anno lindo foram

distribuídos 71 fasciculos e organisado o indico dacollecção.

A producçao da ofucina de encadernação, já installada, foi rela-

tivamente grande e satisfez o fim a que se destina.

Seria de vantagem a inslallação definitiva deste serviço, para o

qUé bastaria a acquisição de mais algumas machinas de pouco

custo.
Seria, pois, para desejar que. o Congresso Nacional consignasse

dotação especial, para a completa montagem desta officina.

Foram encadernados 520 volumes, verificando-se um lucro de

564|500.
Conviria estabelecer-se para o inferior e praças, incumbidos do

serviço de encadernação, uma pequena remuneração, visto que além

de um trabalho melhor, mais bem acabado, se consegue ao mesmo

tempo alguma economia. Para levar a effeito esta medida, torna-se

preciso autorisaçao.
Tiveram entrada no gabinete 13.591 documentos, sendo 3.748

requerimentos, o foram expedidos 2. í-80 òfficiOS.

* ¦ '¦; "":'\'l-'-'[:.'^
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1« SECÇX<)
»

Esta secção organisou as instrucções para addidos militares,

emilliu parecer sobre o trabalho * telegrapho militar» do 1<> tenente

João Borges Fortes, organisou ..... projecto de regulamento para os

concursos de tiro c occupou-se com a redacçfio da « Revista Militar ».

Averba de 6:0UQ$UO3 destinada a esta publicação, bem acceita cm

lodo oexercito, utüalém disso sob todos os pontos de vista, deve ser

elevada a 8:000$000, sem o que não é possível dar-lhe o desenvolvi-

monto que convém.
2* SECÇÃO

Esta secção expendeu 11 pareceres sobre concentração de forças

nos districtos e outros assnmplos technicos militares, e elaborou o

regulamento para a execução da lei «pie se refere ás colônias mili-

tares, regulamento que está ainda sujeito a estudo, tendo dado 44 in-

formações si >bre requerimentos.
Colônia Militar do Alto üruguay — Está na direcção

desta colônia o capitão do estado-maior do exercito, Luiz ferreira de
Mattos.

Existem 434 lotes demarcados, sendo 241 rústicos e 193 urbanos.

Daquelles, são oecupados 40 por seus proprietários, com titulo deli-

hitivó, 62 com titulo provisório, 2 pela administração, para officinas,

quartel, residência, etc; destes, são oecupados 1 com litulo definitivo,

53 com titulo provisório e 6 pela administração, para officinas, quartel,
residência, etc.

Existem ainda ao sul da colônia loiras devôllítas, que estão oc-

cupadas por 27 habitações, sendo convenientes a medição e demnr-

cação respectivas.
Contam-se 1.015 habitantes, sondo 551) do sexo masculino e 456 do

sexo feminino.
Decorreram 41 nascimentos, na seguinte conformidade: sexo

masculino 26, sexo feminino 15.
Deram-se 17 óbitos, 10 de pessoas cio sexo masculino e 7 do pes-

soas do sexo feminino.
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Na escola da colônia, fundada em 1 de março do anno findo,

foram matriculados 94 alumnos, pertencendo 03 a secçüo destinada

aos meninos e 31 a seeção destinada ás meninas, sendo de 42

alumnos a freqüência mensal. O aproveitamento foi regular, tendo

havido 34 notas de leitura, ealligraphia e arithmetica o G do gram-

matica c geographia.
A producção não foi de todo desanimadora.

O seguinte quadro demonstra o resultado obtido:

EBPEOIES PRODÜZIDA8
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Batata doce . .

Aguardente. . .

Amendoim . •

Farinha de mandioca •

Feijão

Fumo em corda • • •

llerva matte concheada.

Milho ....-•

Rapaduras 

Total . . . •

•

• • • •

. • •

373 saccos. GS00O

. . . • .

• •

777:5 nul. I

7 .saccos.

9 » i

1340 »

38 @

480 @

6023 saccos.

137.428

2:238*000

S000 7:773§000

84S00012$000

15§000

20§000

16$000

18000

6?f 100

S070

11: t00§000

26:800$000

588>000

4808000

38:5478200

§:619$960

10®:530$lô0

A importação consistiu om fazendas, bebidas, perfumarias, artigos

do armarinho, calçados e gêneros alimentícios, elevando-se á quantia

de 59:501$801.
A exportação concentrou-se nos seguintes artigos: aguardente,

couros, feijão, milho, fumo em corda, herva matte, rapaduras e

couros de veado, elevando-se á quantia de 33:781$160.

A força em guarnição compõe-se de 37 praças, um capitão, um

alferes e um medico adjunto.
Uma boa estrada de rodagem, com o desenvolvimento de 56 kilo-

metros, liga a colônia ao municipio da Palmeira. f-essa a primeira
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via commercial, constantemente transitada por cargueiros e carretas
*

transportando mercadorias. Está em bom estado.

Não tem lia vido moléstias com caracter epidêmico, o que muito

recommenda a salubridade do local, nianifosUmdo-.se mais commu-

mento, sem apresentai- casos de gravidade, affecções do apparelho

respiratório e ocular.
O movimento de receita e despe/.a apresentou um saldo de

27:907$:87.
Colônia Militar <io oiiapocó — Dirige esta colônia o te-

nente-coronel João José de Oliveira Freitas.
Existem 164 colonos, tendo sido excluídos 5,— um por infracção

do art. 11 das instrucções que baixaram com <> decreto n. 2502 de

16 de novembro do 1859, dous por incidirem no art. 8° das mesmas
instrucções e dous por desistência do direito aos respectivos lotes.

A instrucção ás crianças e aos filhos dos colonos ê ministrada
em uma escola primaria, dirigida por um professor militar, pago
pela União, lendo sido a freqüência média de 18 alumnos.

Deram-se 3 óbitos: um de adulto do sexo feminino e dous de
crianças.

A exportação limitou-se a 2.550 Mlogrammas do herva matte o a
importação continua a ser de tecidos, assacar, sal, bebidas alcoólicas
café, farinha do trigo, vinagre, velas, kerosene, objectos de arma-
rinho, etc»

A produccão local foi, como sempre, pequena, limitada ás neces-
sidacles do consumo, principalmente devido a falta de meios fáceis
de communicaçào.

O estado de conservação das estradas 6 bom. Todos os caminhos
são de cargueiros e atravessam terrenos aceidentados.

Alem das antigas vias, foi aberta uma outra para estabelecer
communicaçào directa com a villa União da Victoria, passando por
terrenos planos e enxutos, de modo que nao é difíicil transformat-a
em estrada earroçavel.

O estabeieeimento se rege pelas instrucções que baixaram com o
decreto n. 2502 de 10 de novembro do, 1859. Deficientes-, como silo,

/
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não podendo se applicar a innumeros casos que se apresentam, ca-

recém ser substituídas por um regulamento que estabeleça uniforrm-

dado na administração, assumpto este que esta sendo tratado com

o preciso cuidado e em breve será posto cm execução, conforme

determina a lei n. 73:; de 21 de dezembro de 1900.

Colônia Militar <i<> 01_opim - Serve como diréctor desta

colônia o capitão José Carlos Lamaignère Teixeira.

Exisf-m 136 colonos matriculados, oceupando os terrenos que

lhes foram distribuídos, lendo sido até agora demarcados :.3 lotes.

Do anno de 1900 para cá leeni-sc retirado 15 colonos com suas

famílias.
Geralmente, ao abandonarem a sede colonial, [Iludindo toda a

vigilância, conseguem vender ou levar as ferramentas fornecidas

na° oceasiao das matrículas. Não é possível evitar-se, muitas vezes,

esta pratica, pois quando tomam resolução de ausentar-se, para não

mais voltar, não fazem prévio aviso.

A população actual é de 535 habitantes.

Falleceram durante o ultimo anuo 8 pessoas, sendo 2 adultas

do sexo feminino e 6 crianças.

São notáveis as condições de salubridade de «pie goza a colônia,

em conseqüência do excedente clima de .pie é dotada, e da constituição

do solo, que por sua grande permeabilidade não permitte a estagnação

das águas. As epidemias não encontram alli elementos favoráveis para

desenvolvimento, apparecendo apenas alguns casos de febre inter-

mittente nas habitações situadas próximas ás margens dos rios Iguassú

ouChopim;mas freqüentemente nota-se que os indivíduos são ala-

cadosde moléstias das vias respiratórias edoapparelho gastro-intestinal.

A industria agrícola mantem-se estacionaria. As plantações não tem

podido ser feitas com regularidade, devido á grande secca que tem rei-

nado, de modo que é fácil prever a escassez da colheita, si antes nao

cahirem chuvas que permitiam o plantio, pelo menos, dos cereaes.

Além do milho e feijão também cultivava-se a mandioca, o fumo, a

canria de assucar, o centeio e o trigo, estes em pequena escala, co-

mecando agora tentativas para a-^ltura do café.
G.
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- i, nmifirdente. do assucar
, .,. rt fabricação da aguaraen -,

Os colonos applicam-se a u f 
,n(lo outr0s ocoupa-

e rapaduras/utUiza,* peques enge^l ^ ^
rcm-sc mais regularmente com a creaçte
rcm
lar e suino.'¦ S,'i',0• 

- i • fr eaaente 6 do fazendas, ferragens e também
A importação mais frequ< ntc exportaçao, 

pela falta de

de gêneros alimenUcos, sendo quas _«**«».

vias de eommunieaçao que fae.Ulem o transp

sumidores. Mi feres, trcs inferiores, dous
O destacamento se compõe de am alteres,

i ~ um Hnrim c22 praças.
cabos de es.iuo.lra, »m clarim estragados, velhas

Existem 21 próprios nactonaes, na ma or 1*^::^t^ - -
oírn • sendo a melhor a de Guarapuava.

veispor cargueiros, senão Carroçavel,
w de necessidade a transformação desta cm

i w, aoroveitar grande numero do trechos.

^H£«E» <—° de ama linna telegrapbica

J^.^.^.»-t-^5í,>*.,,,, "
Demais, já existem picadas e grande

qüe facilitariam sobremodo o trabalho.
' 

Foi despendida da verba destinada a coloma a nau,

8:279*530, e a restante na importância de 383$36,, appllc

í,«wÍAá rip nreencia, indispensáveis.balhos de urgencic, iguássü - Exerce o
Colônia Militar juuto it Toz do A„

• logar de director desta colônia o major do estado mmor do exe„

FrW™— 
oslotesqnelbestoramdistribnidosapenas

« coto, Outros, contemplados na mesma oceasido, „ abandonaram

L mais de dons annos as terras de que estavam de posse, » >

toran,lhes cassados os respectivos títulos probos, em numero d

cinco
Em começo do anno lindo tentou-se installar uma escola primar.a,

mas essa tentativa não leve êxito por falta de alumnos.
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i ,.(__ nm mm «nulo Ires do sexo
Falleceram oito pessoas, na colônia, em L9U1, senu

masculino e cinco do sexo feminino.

0 estado sanitário foi muito lisonjeiro, nuo tendo grassado as febi es

intermittentes que alli Costumam apparecer.

Nto obstante n fertilidade do solo, apropriado ao desenvolvimento

do todos os productos das zonas intertropicaos, a cultura limda-se,

entretanto, por Adia de braços, ao plantio o a colheita do fcjao, do

milho, da mandioca, da canoa de assucar, do fumo, etc, o que mal

corresponde ás necessidades locaes.

Todos os gêneros de primeira necessidade são importados da cidade

de Posadas, na Republica Argentina, eda villa Encarnacion, na Repu-

bUca do Paraguav, distantes 90 léguas da sedo colonial, não se íezendo

tal importação do centro do Estado por falta de uma estrada que toei-

lite as communicações.
A exportação consiste cm madeiras, herva matte c fumo, sendo

este em quantidade diminuta.

O destacamento 6 composto anualmente de 21 praças, convindo

ser elevado esse numero, attentas os condições em que está situada u

colônia. , rt_ AC
Teem tido o desenvolvimento possível, de accordo com o,

parcos recursos de que se tem podido dispor, os trabalhos de con-

strucçãoda estrada de rodagem ligando a colônia á cidade de Guará-

puava. . . .
Com o intuito de dar-lhes maior impulso foi o serviço iniciado ao

momes tempo dos pontos extremos: partindo daquella cidade em

direcç&o écolonta, jé se tendo alcançado o rio da. Cobras, e seguindo

da sede colonial, para Guarapuava, havendo neste trecho mais de 60

kilometros construidos.
Trabalhos diversos foram também levados a effeito na própria sede

colonial:- um potreiro de aram, farpado com o respectivo curral, com

uma área de 706.250""*; um galpão coberto de zinco e um forno para a

queima de tijolos, tendo este a capacidade de três metros cúbicos, ambos

para attender ás necessidades da olaria; um pontilhão de U1»X5*

na estrada de Guarapuava.
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3* SECÇ&O
.,- i,-. i'iHihnlhos Ultimados OS relativos

i7.i., Qo.rão executou múltiplos tranamob.• Esta secção ex nnnc,rUccao 
das cartas topograplueas

a« nroieccões e escalas para a construcçao uus
âsprojecçoL inidada não só a orgonisaçao das
do território da Republica, foi iniciada cUfferentes

.IruccOes pelas quaes se deverá reger a execução dos d.fcunic.
mstrucções l cio astronomicos, topogrophicos e car-
serviços de campo, geodesuo:?, w

lnf. .-, rnrta Eteral, como a organisaçâo das
tographicos, concernentes a ca. ia bcrai,

, i, rrnantoá carta topographica, os valores
nrindos tabellas contendo,— quanto l

.¦SSL- do envide terrest, ecessarios ao ^ ° «;

dtouose^Ue.os,dc,0' cnO0',-c quanto . geo a I ,

toros das ordenadas polares e des rectüuieas, para o traído
íoi cb im de nü0 HC tGrnarem
mesmas linhas do elhpsoide, de grão em & h

e mniliaq do ra/ic'i;«s, que será construído em
demasiado pequenas as malhas ao tantui ,

escala 1:1.000.000. ., .
Lumindo ,ue não possam ser começados neste anuo os llu-

didos trabalhos, por ndo haver o preciso credito, trata-se deconstnur

uma carta geographica do Brazil, quanto possive, exacta, na pro«ao

d, tambert, adoptando-se a escu.ade U5.O0O.00O, utihsando trabalhos

à executados por varias comniissões e alguns dados Ji requisitados.^
'os 

mesmos elementos lerdo ainda servir para a orgnmsaçuo

da caria geral das fronteiras, na escala de 1:1.000.000, que servirá

de base para estudos relativos á defesa das mesmas.

Estando concluídas as estampas do plano geral das convenções

graphicas, deu-se andamento á organisaçêo do álbum das mesmas

convenções, ao qual serão annexados, além do diecionario topogra-

phico, ó quadro das escalas para a execução das plantas e cartas

topo-ehorographicas o geographicas, assim como os modelos de ca-

dernetas de campo, destinadas a levantamentos o nivelamentos, e

as tabellas de que precedentemente se fallou, para a conslrucção ou

traçado dos meridianos e parallelos das cartas topograpnica e geo-

graphica.
Esses estudos, reunidos em um só volume, constituirão um con-

sultor útil para aquelles que se oecupam em trabalhos de agrimen-

sura o engenharia.
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Mém clisto, a seccSodeu parecer sobre os seguintes assumptos:-

apparelho de lelegraphia óptica, do capitão Adolpho José de Car-

valho•-traducçao do trabalho de « Aorostaçao Militar»>, de J. Contry,

pelo alferes José da Penha;-elementos de instrüccão para o serviço

de telegraphia militar, do 1» tenente João Borges Fortes;—dirigibili-

dade dos aerostatos, pelo capitão Francisco Álvaro de Souza;-

mappas relativos aos limites com aGoyana Ingleza;-mappa das d,s-

tanoias entre as differenles localidades do Estado do Rio Grande do

Sul orgonisado pelo capitão Lino Carneiro da Fontoura;-relatórios

aposentados pelo* offieiaes que se oehavam praticando no Observa-

,0,-io Astronômico c em trabalhos de estradas de ferro, telegraph.a

e engenharia.
Pombal Militar-0 Pombal Militar, dependência da mesma

secção, continua no Pala*, Guanabara, onde foi, a titulo de expo-

riencia, construído em uma parte de seu jardim.

Esta construcção é actualmente acanhada para conter os 614

pombos alli existentes, pois a agglomeraçfio de.les assaz tem pre-

indicado a hygiene local, sendo por Isso urgente a construcção de

mais um edifício para a criação dos filhotes nascidos.

Um pombal regular deve ter capacidade para 500 a 1.000 casaes,

polo menos; longe disto estó o nclual pombal, que comporta apenas
ê

150 casaes de pombos.
O movimento do pombal, durante o anno findo, foi o segumte.

444
Passaram de 1900

77
Nasceram em 1901

. . 120
Foram doados  . 

611
Total 27

Morreram . . . •
¦ . • •• • • *

614
Ficam existindo • • •

II

¦:•''¦-.•..

.fVíffir
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4* SECÇÃO

Esta secção deu mais de 3.000 pareceres sobre licenças, trans-

revendas o reformas, e prestou informações cm grande quanudade



•

54
mmmmmm«mmm<m mmmmWmmmmm

do consultas relativas a assumptos administrativos, econômicos e
disciplinarest

Preparou para serem transmittidos no Supremo Tribunal Militar
1.615 processos de conselhos de guerra, apresentando para lerem
conveniente destino os accordaos c as copias de sentenças.

Fez publicar o Almanak Militar.
Continua com a exactidào necessária o trabalho da organisaçfio

das folhas dos officiaes, baseada em suas fés de ofiieio, contendo todas
as oceurrencias, de modo que, em oeeasiào oppórtuna, possa a
commissão de promoções fazer juízo completo e exacto sobre o
merecimento de cada um.

O registro militar d$ estado civil dos officiaes foi feito com a
precisa regular idade.

A codificação e consolidação das leis militares estão muito adian-
tadas, sendo de esperar em breve a publicação deste trabalho.

A' apreciação da auditoria de guerra foram submetüdos 234
papeis sobre vários assumptos. a saber:

Pedidos de menagom 120
Consultas sobre questões de direito militar. 45
Requerimentos informados 43
Diversas informações 26

Total 234
Processaram-se 144.habilitações de meio soldo e monte-pio, dando

o seguinte resultado:

Processos de habilitação 65
Certidões expedidas 79

Total 144
Foram ultimados 12 processos de conselhos de guerra, sendo sete

de officiaes e cinco do praças.
DELEGACIAS

Os delegados da repartição do estado maior do exercito junto
aos commandos dos districtos militares teem cumprido os seus de-
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veros, noticiando o estado da instrucção o disciplina dos batalhões o

regimentos, relatando os iutoressuiiieâ exercícios organisados em
differentcs épocas para instrucção dos corpos, o informando sobro
o armamento, equipamento, fardamento, aquartelamento da tropa

e alistamento de recrutas, e sobre organisaçao, armamento e in-

strucçuo da força publica dos differentcs Estados. Por essas infor-

mações tenho tido opportunidade <le verificar o estado lisonjeiro da

disciplina da tropa aquartclada nos Estados e o progresso que vao

lendo a instrucção do tiro cm alguns batalhões.
No 2° districto militar, cm virtude de recommcndação expressa

no regulamento do Estado Maior, se estão tirando copias de documentos
valiosos c de estudos feitos sobre os traçados das estradas de ferro

alli existentes, constituindo isso importante cabedal para a construcçao
da carta geral da Republica. Nos outros districtos se está procedendo
a trabalhos idênticos.

INTENDENCIA GERAL DA GUERRA

Esta repartição está a cargo do general de brigada Antônio Vi-

cente Ribeiro Guimarães.
Afora os contractos semestraes, foram celebrados outros especiaes,

em virtude de concurrencias effectuadas pelo conselho de compras,
importando em 1.471:716$233.

Os fornecimentos de artigos que passaram pela sala de entradas
importaram em 2.142:729.^554, sendo 1.810:144$908 por contracto

1 e 332:584$646 por compra directa, precedida de informações dos
agentes.

Por falta de pessoal ainda não foi regularisado o serviço concernente
aos próprios nacionaes, o que se fará opportunamente.

Fizeram-se os ajustes de contas de fardamento dos corpos do

exercito, relativamente ao anno cie 1900.
Tiveram o devido andamento os pedidos de fardamento, artigos de

expediente, livros, armamento, arreiamento, equipamento, munições,
insígnias e utensílios para os corpos, fortalezas e repartições militares,

e bem assim os de matéria prima necessária ao Arsenal de Guerra

•

I
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desta capital, Fabrica do Pólvora da EslrclIa, Fabrica do Cartuchos o
Artificies de Guerra o Laboratório Chimlco Pharmaceutico Militar.

Foram igualmente processados os títulos do divida o organisudn*
as contas dos entrados durante o anno e de alguns que ainda existiam
de annos anteriores.

O serviço dos despachos foi desempenhado com a precisa aclivi-
dade, attingindo a 737 o seu numero.

Receberam-se da Europa 2.297 volumes com material destinado,
na maior parte, A conclusão das obras do Ibrlo.d > Imbuhy, á instai-
laçao da luz electrica na fortaleza de Santa Cru/, a barra do Rio deJaneiro, e aos trabalhos de construcção das linhas telegrapliicas nosEstados do Paraná e Rio Grande do Sul;-de diversos Estados, por in-termedio das auloridades militares, 11.200 volumes ;- c da Fabrica doCartuchos o Artificies de Guerra 1.571 ounl.etes com munição.

Remetteram-se aos corpos e estabelecimentos militares 1S.2Í8volumes reforentes a armamento, fardamento, equipamento, arreia-monto, material de artilharia, utensílios e artigos de expediente.Ainda não foi possível estabelecer-se convenientemente a escri-PHuttçao do deposito dos materiaes inserviveis por falta de localapropriado .para separal-os em grupos e classifica Nos.O arreiamento em uso para a montada dos officiaes e praças doscorpos de cava.laria e artilharia, apresentando grandes defeitos, alémdo inconveniente da falta de uniformidade, tornava necessária sua sul,slituição.
A lei n. 834, de 3 de dezembro de 1901, em seu art. 14o, n VIÍautorisando essa mudança, foi expedido o decreto n. 4347, de 21 dêfevereiro do corrente anno, qne approvou o novo plano de arreiamentopara o exercito.

dehmTd? 
^ m'T°m eSt"tl0S C eXPe''ie"CiaS' tel,d0 em -to o

I ho f 
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f 
"^ COmmiSS8° COraPete"te' ""™aJ" ° » dejunho e formada de provecios officiaes de cavallaria, foi indicadopara a subslituiçío o « arreio militar», invento e privileeio «o rRpüoo-pmo,^ u °Pllvueg1o de EnriqueBruggemann, o qual constituirá o assumpto dos estudos da mesmacommissão. a
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Recebido o alludido parecer, analysando o justificando a conve»

niencin de ser preferido esse modelo, ordenei que fossem orrelados

alguns animaes e trazidos á minha presença, para verificar da

superioridade preconisada pela commissfio. Assistiram lambem a

essas |trovas o chefe do Estado Maior, o commandanfe do 4" districto,

a commissüo e diversos olliciaes. Todos foram accordes em achar

útil a mudança do systema de arreiamento então em uso, taes eram

as vantagens que aprsentava o novo modelo.
A differença entre os preços dos typos comprados em concur-

rencia publica o o do proposto, é favorável a este ultimo, em 191x284

e 210$7S7 para os dos ofíiciaes e 6S$íl2 o 80^050 para os das praças,
si forem ou não envernizados. Assim, no fornecimento contractado

de 2.500 arreios do novo typo, sendo 350 para a montada de ofMeiacs,

dos quaes 50 enverni/ados e 2.150 para a de praças, dos quaes 50Q

.envernizados, a economia será de 251:788^700.
Accresce ainda, que o tempo de duração ó factor preponderante

sobre o lado econômico, e nisto nada deixa a desejar o novo mo-

delo, já pela sua maior resistência, melhor confecção e mais apro-

priada adaptação ao animal, já porque cada uma de suas partos
componentes facilmente é substituída.

Attendendo, pois, a todas estas circumstancias, foi expedido o

decreto alludido, n."4347, e lavrado contracto para o fornecimento

dos 2.500 arreios acima referidos, roalizando-so sobre a importância

total do custo a economia de 36 °/0 em relação aos preços antigos.
*

A lei n. 658, de 28 de novembro de 1899, autorisa a venda

dos metaes velhos e canhões inserviveis, de ferro e bronze, exis-

tentes nas fortalezas e estabelecimentos militares, e bem assim os

próprios nacionaes que forem desnecessários ao serviço deste Mi-

nisterio, sendo applicados os dous terços do produeto á melhora-

mentos do aquartelamento c das fortificações c á acquisição de

material de guerra.
De accordo com essa lei foi lavrado contracto para a venda dos

metaes e canhões, precedido de licitação publica, com José Balsels,
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negociante cm S. Paulo, e já foi retirado pelo contractante o ma-

teria! existente nesta Capital, realizados proviamente os respectivos pa-

gamenlos, sendo feito a devida escripturaçao no Tliosouro Federal.

Os preços do contracto, segundo os mclacs e por kilogramma
do peso, são os seguintes:—aço e ferro $040r—chumho $360;—zinco
$400; — latão $850; — bronze $030; —cobre 1$410; — metal branco 2$000.

*

Na invernada de Saycan, conformo o relatório do respectivo en-
carregado, muito tem melhorado a arrecadação da renda, recolhendo-
se no anno findo á Delegacia Fiscal de Porto Alegre a importância
de 21:802$, emais zelada tem sido a conservação dos edifícios e as

pastagens. Diversos animaes foram fornecidos ao commando da 6°
districto e á escola do Rio Pardo.

DIRECÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Continua a exercer o cargo de director geral, o general de brigada
Carlos Eugênio de Andrada Guimarães.

Nao puderam ainda ter cabal execução os trabalhos Incumbidos
especialmente á Ia e 3» secções, por dependerem de providencias que
exigem recursos pecuniários e do dados e informações de repartições
civis, federaes e estadoaes.

A par da realização das attribuições desta direcção, é opportuno
cuidar-se da acquisição do material do guerra indispensável ao des-
empenho dos serviços affectos aos batalhões de engenharia.

Estes corpos devem ser exercitados nos trabalhos do sapa dores,
mineiros, pontoneiros, conduetores, telegraphistas e outros; e, para
que bem possam se desempenhar em qualquer emergência, é mister
que disponham de todo o material apropriado á sua missão.

GABINETE

Os serviços do gabinete foram feitos com a precisa regularidade,
estando em dia e em ordem a escripturaçao respectiva.
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1« SECÇ.lO

Os trabalhos desta secção não foram avultados devido, em parto,

& deficiência e á morosidade com «pio süo prestados os dados c as

informações neecssarias.
Pura o estudo das vias de eommunicaçao e a organisaçao de uma

tabeliã de distancias entre localidades, apenas receberam-se infor-

macõos sobre o Estado do Paraná.

COMMISSÕES DE LINHAS TELEGlUPUICAS

De Guarapuava á foz do Igruass.i - Os trabalhos desta

commissão foram iniciados em 1 de maio ultimo, tendo o traçado

seguido o de Palmas á Boa Vista, numa extensão de 16 kilometros,

aproveitando-se 132 postos para duplicação do conduetor o fazendo-se

os necessários reparos para a consolidação deste velho traçado.

Durante a permanência de 15 dias em Guarapuava, a commissão

determinou com a approximação desejável a decllnação da agulha ma-

gnetica, achando-a de 2<> 4' NO. O problema da determinação das co-

ordenadas geographicas do ponto inicial, foi em parto resolvido com a

determinação da differença de horas, obtida pelo methodo das commu-

nicações telegraphicas. Por este modo verificou-se uma differença de

tempo de 34™ 16', o que deu para longitude do logar S<> 34' O do me-

ridiano do Rio de Janeiro.
Já foram empregados 574 postes de madeira de lei e 4.592 grampos;

collocaram-se 37 escoras e estaes e fizeram-se 125 emendas no fio de

W> zincado de 0-004; empregaram-se 160 bolas nos isoladores Ca-

panema n. 2; abriram-se 403 buracos para postes, em uma superfície

de 443^,30; fizeram-se ÍOO»* de movimento de terras para cortes de

estradas; construiram-se 4 pontilhões de madeira de lei, cada um de

9'»,30X4m e reconstruiram-se 36 ranchos para arrecadação do materila

e abrigo do pessoal.
A linha percorre uma zona fertilissima, onde se encontram dl-

versos mineraes, como o ferro e outros.

Estão já funecionando 88 kilometros de linha telegraphica.

i!í ? ¦¦
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I>a Oruss Alia a H. Tíorja o a < Y>Ionia Multar cio
Alto TJruguay — Os trabalhos foram encetados na ndndoda Cruz
Alta. Desta cidade até 3.200»' além da margem direita do rio Ijuhy
Grande, éstfio feitos G0,4G0k"> de linha telegraphlca.

Foram em picados 282 postes de ferro c 375 de madeiras de lei
e braços de forro. Os isoladores são do systema Capanema n. 2e os
fios de ferro galvanizado de 0m,00i para o eonduetor eleclrieo e de
0,n,005 para os pára-raios.

Aorientaçílo da linha ó do rumo de N. O.
O terreno comprehcndido entre Cruz Alta e o limite doseis legua.s

é campo dobrado com capões de matto.
Daquelle limite em deante penetra a linha cm uma picada de uma

légua e ires quartos, para ir ter ao nucléõ colonial do Ijuhy; dàhi segue
até o kilometro 8 do dito núcleo, para ir ter ao Ijuhy Grande, no passo
chamado dos Cargueiros ou do Laurindo, com um trecho de cerca de
sete kilometros. Pouco abaixo deste passo penetrou-se no municipio de
Santo Ângelo, onde até 31 de dezembro tinha ganho a linha uma ex-
tensão de 3.2()Qn\

O credito concedido foi de 30:000$, dos quaes 14:090$ foram em-
pregados na acquisição do material necessário c 5:500$ no transporte
desse material, no preparo de postes, etc, restando, portanto, a quantia
de 10:500$000.

X>e Cuyabá a Corumbá-Continua como chefe desta com-
missão o capitão do corpo de engenheiros Cândido Mariano da Silva
Rondon.

No correr do anno findo realizaram-se os seguintes trahalhos :
Reconhecimento á bússola, passomotro e aneroide 223.350 metros ;

de pique e exploração a transito 73.997 metros, locando-se 192.996,25
metros de alinhamentos;

Abriram-se 191.143,74 metros do picadão em matla, catinga e cer-
radão de machado e campo meio descoberto, produzindo uma super-
ficie de roçada, derrubada e limpeza de 41.751.970 metros quadrados ;

*Cavaram-se 2.047 buracos para fincamento de postes, com desaterro
de G33'»3,293 ;
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Foram tirados e lavrados 1.921 postes, tendo 6%6 de comprimento,

sendo liiiçados 1.808;
Esticaram-se 164.099 metros de lio conductor, com Qexas de l'",20 e

0'",G5, tensão do lio de 161 e 75 kilogrammas para lances de 90 e 5Ü

metros ;
Foram construídos 26 pontilhões, em cujo serviço empregaram-se

640,18 metros quadrados de madeiramcnto;
Fizeram-se 5 estivados com 010 metros quadrados de madei-

ramenlo;
Gonstruiram-se : 38 ranchos com uma superfície coberta de 001,79

metros quadrados; dez curraes que produziram 4.077 metros qua-
drados, de superfície cercada; e uma canoa para passagem do pes-
soai, material e bagagem no rio Pequiry, tendo &»,:> de comprimento

e 0n,,55 de bocea ;
Fizeram-se 18 mudanças de acampamentos, para os quaes se trans-

portaram os gêneros alimentícios, ferramentas, material de linha e

de estação e a bagagem do pessoal civil c militar de que se compõe a

commissão.
Em 21 de abril inaugurou-se a estação do Itiquira, que já foi en-

tregue á Repartição Geral dos Telegraphos.
Os trabalhos, durante o anno lindo, foram começados á margem do

córrego Maiaue chegaram ás cabeceiras do Coxixo do Estouro.

A 3 de maio do corrente anno será inaugurado o trecho de Itiquira

a Coxim, e entregue á Repartição Geral dos Telegraphos.

Para a ligação de Coxim á Corumbá, foram estudados três tia-

çados : o primeiro, partindo de Coxim, contorna a margem direita do

rio Taquara até a fazenda de José Gomes, e dahi pelo pantanal do Pa-

raguay-mirim até Corumbá; este traçado é quasi inexequivel. O se-

gundo, partindo da mesma villa, atravessa a serra grande de Maracajú,

ganha o pantanal, Campo Grande, e vae ter á fazenda Firme, na

margem esquerda do Paraguay, atravessa este rio e procura a serra

de Albuquerque, onde se dará o encontro da linha de Coimbra, con-

torna a serra deste nome e altinge Corumbá ; é exequivel, tendo

apenas de atravessar uma zona despovoada, desde Coxim até a margem
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doParaguay, havendo pouca madeira de construcção. 0 terceiro, parlo

de Coxim, percorre 120 kilometros de terreno íirme sobre a serra grande

de Maracajú, desce ao pantanal do rio Negro, atravessa-o, assim como

o rio Baboco, attingindo a villa nova de Aquidauana, com 295 kiio-

metros; em Baboco tar-sc-ha o entroncamento da linha para Corumbá,

procurando d'ahia margem «Io rio Aquidauana, e na fazenda do llobojo

atravessar-se-ha o rio Negro, ganhando-sc depois o terreno das Sa-

Unas até a margem do Paraguay, onde se o atravessará para attingir

Corumbá, passando próximo a Alburquerquc; este traçado, com o pe-

queno ramal de Aquidauana, terá o desenvolvimento de 560 kilometros,

atravessa uma zona toda povoada, passando por 16 fazendas de gado,

o terreno étodo viável, com madeiras apropriadas á construcção c re-

cursos para a alimentação do pessoal.
Attendendo ás circumstancias referidas, foi preferido o terceiro tra-

çado.
ESTRADAS ESTRATÉGICAS

Do Paraná a Matto-Grosso — Incumbido de proceder a

estudos e construir uma estrada de ferro estratégica ligando o Estodo

do Paraná ao de Matto Grosso, partiu o Io batalhão do engenharia

desta Capital em 8 de maio do anno findo. Chegando a Ponta Grossa,

naquelle Estado, em 12 do dito mez, alli so demorou durante dous

mezes, até que a respectiva Estação Fiscal fosse habilitada com o

credito preciso para as necessárias despezas.

No dia 14 de julho poz-se o batalhão novamente em marcha eche-

gouá cidade de Guarapuava em 29, acampando no Passo do Cascavel,

4,5 kilometros a L. da cidade.
Em 26 de agosto iniciou o commandantc um reconhecimento

preparativo, percorrendo 102 kilometros, no que foi auxiliado pelo 1°

tenente José Victoriano Aranha da Silva.
Do que observaram, convenceram-se de que deviam dar preferencia

á chamada — Picada dos Mineiros — para entrarem por ella no sertão
do N. 0. do Estado e executarem os estudos de reconhecimento, para
o que puzeram-se em marcha em 3 de outubro, acompanhados de
vários officiaes e praças.
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A 7 kilometros passaram o rio Coutinho, affluente do Jordão.

No logar denominado — Campo Novo—entraram na malta, for-
•madade catanduvas e faxinas com algumas campinas.

Ao chegarem ao kilometro 37, no Turvo, tiveram de abrir uma

variante na extensão de 8 kilometros para evitar um alto coxilhüo.

No kilometro 35 deixaram a direita o arroio Cachoeira; no kl-

lometro 36 passaram o lageado Alvos; no kilometro 46 attingiram o

lageodo Turvo; no kilometro 55 alcançaram o lageado Bonito.

Dalii fizeram rumo para o Tigre, alcançando-o no kilometro 67.

No kilometro 84 attingiram um arroio de 10 metros de largo, que
0

ficou denominado Mergulho. No kilometro 100 alcançaram o rio 7Jo/--

bolei as, que deságua no loahij.
No kilometro 109 depararam um arroio, que reconheceram ser o

Corunibatahy.
No córrego das Antas, que tem 3 metros de largura e profundidade

média de 0,m50, ficou o kilometro 112.
No kilometro 115 alcançaram um ribeirão lageado, com 15 metros

de largura no váo c profundidade média de 0m,60, que julgaram ser

o Taquarussú e ao qual deram o nome de 15 de Novembro.

Para evitar os últimos contrafortes da serra das Pitangas con-

servaram ainda o rumo entre 30° e 40° N.O.
Em uma funda depressão ou canhada, que evitaram com o rumo

75° N. O., attingiram o kilometro 119, conservando dahi em diante

esto rumo para apanharem algum divisor de águas.

No kilometro 120 transpuzeram um ribeirão de 10 metros de largura
' que ficou denominado Bandeira ', no kilometro 121 alcançaram o ver-

dadeiro Taquarussú, que suppõem contraverter com o Cantil.
No kilometro 123 encontraram uma velha picada com o rumo

35o N. o.
Não tendo conseguido attingir o divisor de águas com o rumo 75°

N. O., e receiososde cahir na bacia do «Piquery», fizeram descer

o rumo a 50° N. O. e com elle alcançaram o córrego « Volta Grande »,

no kilometro 128 e com mais de 2,5 kilometros chegaram ao ribeirão

« Vóra», que tem 18 metros de largura.
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O kilometro 143 ficou no ribeirão «Ciso », largo do 26 metros,

levando suas águas ao Corumbatahy, «Io qual ê o ultimo aííluente.

0 kilometro 152 tocou um curso d'agua de 20 metros de largura,

que suppuzeram ser o « Palmital », o qual leva suas águas ao Ivptiy

com o rumo de 20° N.<>.
Até ahi, kilometro 152, chegou a primeira parle do reconheci-

monto.
Pelas ultimas comiminicações recebidas este já vai além de 200

kUometros, proseguindo os trabalhos com a precisa actividade, pelo

que espero brevemente noticia de terem atravessado oriolvahy, abaixo

da Corredeira de Ferro e a chegada á margem do Paraná, limite dos

Estados do Paraná e Matto Grosso. A distancia entre Guarapuava ca

margem do Paraná, fronteira a embocadura norte do rio Ivinbeima,

calcula-se em 350 kilomelros.
Também já começaram, a partir do Guarapuava os estudos pre-

cisose definitivos de exploração de locação dos primeiro.; 50 kilometro-,

o a organisação do respectivo orçamento, (pie conto ainda apresen-

tar-vos este anno, afim de ser solicitado o credito preciso para a

construcção.
_?

O aspecto geológico da região até agora explorada pela com-

missão é quasi o mesmo: um sub-solode rochas eruptivas felclspa-
thicas, servindo de amparo a uma camada espessa de formação

argillosa.
Si, porém, pelo lado mineralogico a zona percorrida se mostrou

pouco interessante em conseqüência da sua uniformidade, não sue-
cedeu o mesmo quanto a sua flora.

O clima paranaense presta-se ú mais variada vegetação.
Sahindo-se da região dos campos, onde produzem-se abundante-

mente fruetas européas, entra-se na região onde as grandes llorestas
de pinheiros se ostentam.

Em todo o planalto predominam o pinheiro c a herva matte; uma
vez, porém, que se desce para o valle de algum grande rio, o as-

pecto da flora vai mudando, desapparecendo uns o apparccendo novos
individuos do reino vegetal.
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A região cm que a linha férrea atravessará o no Paraná para-

passar ao Estado de Matto Grosso, é promissora de grandes prospe-

ridades e d > mais mturoso centro de população c do actividade, o que

compensará em breve tempo o sacrifício que se fizer no emprego de

capitães para essa importante via de eommunieoção, além dos resul-

tados proce.le.ites «Ia povoaçSo e cultura das outras zonas atravessadas

pelas estradas de ferro.
O engenheiro WiUiam Lloyd, com a grande competência prolis-

sional que todos reconheciam, assim se expressa sobre aquella região:

«Ou peut afiirmer avec confiance, qu'à une certaine distance des

conlluents de 1'Ival.y et de l'Ivinheima et sur un point oú arrive

encere le bruil de Ia calarate de Guayra, le Niagara du Brésil, il se

ondera tôt ou tard une des plus importantes villes ccntrales de

l'Empire, sons 1'impulsion du chemin de fer qui reliera les provinces

du Paraná et de Matto Grosso.
«Tout ce qui est nécessaire à l'existonce, cette cite le possédera;

chasses et pêches abondantes, gibter et poissons'y rencontrent en

quantilês illimitées; elle jouira d'un climat délicieux; elle possédera le

gage certain de sa prospérité et de sa grandeur futures dans 1'excel-

lence de sa position, sons le rapport administratif comme au point de

vue stratégique.
«Ce ne sont pas là des utopies ni un jeu d'imagination. Pour se

faire cette conviction, il suffit d'étudier Ia carte du Brésil et de re-

connaitre que Ia position dont nous parlons est presque à distance

égale deCurityba, de Miranda et d'Assunclon, lacapitaledu Paraguay.

a Apartir du point, ou nous imaginons que será cette ville, 1'Ivahy

est navigable sur 250 kilomètres; 1'Ivinheima et le Brilhante sur 430;

le Paraná sur 600 et le Tietê sur 500; le Paranapaneme et le Tibagy

sur 300.
« Cette position prédestinéo será donc le centre d'une navigakon

íluviale, d'une étendue totale de 2.0S0 kilomètres.»

De cacequy * InlxanduHy - Em dezembro de 1896 a

estrada de ferro de Porto Alegre a Uruguayana dividia-se em Ires

partes distinetas: Margem do Táquary a Cacequy, em trafego per-

G.
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maneule; inhauduliy a üruguayana, em trafego provisório, o o

trecho intermédio, com I40kilometros, approximadamente, em adian-

tada eonstrucçSo.
Obedecendo ao plano econômico, que se havia imposto, resolveu

o Qoverno o arrendamento das principues vias férreas da UniSo o a

suspensão de todos os trabalhos «pie por qualquer fôrma sobre-

carregassem o Thcsouro, no difficil periodo que atravessava o paiz.
Com a paralysação immcdiata dos trabalhos todos os créditos

foram suspensos c um valioso material atirado ao longo da linha,

desabrigado, sujeito á completa ruina.
Em todo trecho de Inhanduhy a Gacequy os trabalhos executados

eram consideráveis, quer em obras d'arte, quer em terraplenagem.

Fazer cessar o mal, aproveitando o que eslava feito; evitar o

desperdício de tanto trabalho já produzido; contrapor aeção ener-

gica aos elementos demolidoros, era medida inadiável que se im-

punha ao Governo, que resolveu confiar ao exercito a conclusão dos
trabalhos da estrada.

Abriu-se assim um novo campo á actividade mililar.
Foi designado para tal fim o 2o batalhão de engenharia, (pie,

partindo da respectiva sede no dia 3 de novembro, cm trem ex-
presso, acampou nesse mesmo dia em Cacequy; reencetando a
marcha no dia 7, com o seu pesado material embarcado em 85
carretas, chegou a seu destino, margem direita do rio Inhanduhy,
no dia 15 de novembro, effectuando um percurso de 135 Idlomctros
e 300 metros em 8 e */2 dias.

De accordo com as instrucções enviadas por este Ministério, o
referido trecho foi dividido em quatro secções, constituindo o pessoal
encarregado do serviço a cilas destinado o de cada uma das com-
panhias, tendo por chefe os respectivos commandantcs!

Para facilidade do trabalho o aproveitamento das condições
offerecidas pelo terreno, e para melhor installação do pessoal, não
sao as secções constituídas por numero igual de kilometros.

A Ia secção abrange — 10.517m,90; a 2« — 7.370'"; a 3a — 5.465a1,
e a 4«—4.633'",20.
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Em cada secção os officiaes, nfto aproveitados como residentes,

servem como ajudantes.
Junto ao escriptorio leclmico, que é dirigido pelo major fiscal

do batalhão, funccionam a secretaria o a casa da ordem do corpo,

achando-se também montadas as ofíicinas do carpintaria e ferraria.

No dia 20 de novembro foram inaugurados oficialmente os

trabalhos de construcção, cravando-se a primeira estaca no encontro

da ponte do Inhanduhy, em sua margem direita, seguindo-se logo

a relocação do trecho da linha pertencente á Ia secção.

Iniciada a construcção da estrada, provi deu ciou-se sobre a da

linha tclegraphica, ligando a sedo da commissão á estação de

Alegrete.
Em 31 de dezembro já estavam promptos para funecionar

14 kilometros de linha, tendo sido transformados em postes tele-

graphicos trilhos inaproveitavois na via-ferrea, e empregado tio de

cobre de dous millimetros para conduetor.

Os trabalhos executados polo escriptorio teclmico e Ia, 2a o 3a

secções, até 15 de março findo, são assim discriminados:'Escriptorio 
teclmico - Construcção de um edifício constando de

dous corpos em forma de T para o serviço do escriptorio;
Idem do um edifício para o serviço das ofíicinas;
Idem do ümedificio para o serviço do deposito;
Idem de um edifício para abrigo de duas machinas;
Exame e verificação das cadernetas de relocação c do Io e 2°

nivelamentos da Ia secção;
idem idem da 2a e 3a secções;
Projectos e orçamentos para a construcção de um boeiro, um

pontilhão e uma ponte;
Cópias de modelos de secções transversaes da via permanente

e tabellas das sobre-elevações, etc..;
-Construcção dos perfis longitudinaes definitivos da 1» e 2a

secções, na extensão do 17.909m/72;° 
— Exame e verificação do perfil da 3a secção na extensão do

5.475%80.
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1* Seeção — Relocaçáo o nivelamento. Pintura de «luas ponlea
de 20 metros;

Extraccáo, martellamonto e transporte do 106 pedras;
Praticagem do praças na ponte do [nhanduhy;
Levantamento da linha na vaivém do [nhanduhy;
Levantamento c aterro de pedra entre as estacas 6871-66;

—Levantamento da linha e preparo de aterro entre as estacas 0312-04;
Rompimento da parede á montante da ponte do Jacaré;
Aberturade uma valleta de 37"', 50x O", 50x O1», 75;
Rebaixamento da linha entre as estacas 6SGG-G0 e 6877-71 ;
Reparos da linha ;
Limpeza entre estacas 6962-49, e G8f>0 | 11,25 a 6812;
Excavação de terras para consolidação dos aterros do Jacaró e

várzea do Inhanduhy ;
Transporte de pedras e terras para estes at Tros ;

Corte em pedra solta com altura de lm,0iü;
Movimento de pedra — 3.577m3,800; de terra 4.32ü:n3,400; pre-

paro de 7.000 dormentes; descarga e empilhamento de 10.000 dor-
mentes; capina da linha —16.725'"2; transporte de 100 trilhos ; descarga
de 1.140 dormentes na estaca 6072.

2h Seeção — Relocaeao do eixo da linha partindo da estaca
6100+8,20;

Nivelamento; f
Aterro das cavas em torno do encontro do viadueto e de parle

do segundo da ponte do Capivary;
Roçada e destocamento do terreno da plataforma da linha em

uma extensão do 550m e outros de pequena importância ;
Movimento de terra - 2,220™'', 500; capina da linha — 28.220™5,

novo estaqueamento e nivelamento em toda a seccão — 7.393"' 02 • as-
sentamentoda linha provisória - 6Í01'1; preparo cal>ertura de valletas
externas — 1.2-W10; dormentes preparados — 000; descarga e empilha-
mento de 5.000 dormentes.

«?* Seeção— Relocaçãó — 5.475m)80; nivelamento e contra-nivela-
monto-11.373'», 24 ; capina da linha— 5.475m2}80; movimento de pedra

-¦¦.¦¦.* f*^1—
VvíS.-Já
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92»'»,676; de terra — 558">3, 063; limpeza de validas 482"',5 ; abertura

de valletas lÂTfi.
I>o Guarapuava & Calonia BJCilltav do Iguassú —

Serviu ••orno encarregado da construcçüo desta estrada o major

Frederico Luiz Rozsanyi, director da colônia. Em 4 de abril do cor-

rente anno Meou o major Rozsani somente com o direcção da co-

lonia, sondo incumbido da construcçüo da estrada o capitão Felix

Flcury de Souza Amorim.
Foram iniciados "S trabalhos da conversão d;t picada de cargueiros,

aberta pela extineta CDmmissão estratégica, em estrada carroçavel até

os campos do Xagú, trabalhos «pie foram executados em diversos

trechossaiteados, sondo o principal c o mais difiicil o do rio da Tapera.

Entre os arrotos Wirmond e Amola-faca foi aberto um desvio de

cerca do três kilomelros para escapar a diversas sangas em que os

aterradosdifficilmente se conservam.
Na execução d-sles trabalhos removeram-se 1.477m3 do terra o

mais 6941"3 de pedra solta, foram abertos 3.634m de picada nova,

tendo-se procedido ao destocamenlocm 1.918a1-.
A largura média da estrada no matto é de.6™, atravessando, a

partir do Guarapuava, os rios Cascavel, Çoutinho, Cachoeirinho,

Campo Real, Cavernoso, Cnntagallo, Wirmond, Tapera e Xagú,

tendo pontes os quatro primeiros.
Iniciou-se a construcção da estrada dos Campos do Xagú em de-

ante, alcançando presentemente a sua qualidade carroçavel oito kilo-

metros, mais cinco estão roçados para receber o trabalho do movi-

mento do terras o obras d'arte e a locação alcança ainda seis kilo-

metros em picada de cargueiros.
A partir da foz do Iguassú, construiu-?e o caminho carreteiro em

37,600kni, fora 20 que já existiam margeando o rio Paraná o que a

colônia sempre conserva. De Guarapuava ao rio das Cobras, no sertão,

já a^eslradai carroçavel, tendo o desenvolvimento de 156 kilometros.

2^ SECÇÃO
Esta secção teve a maior e a mais importante porte dos trabalhos

que correram por esta direcção.
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Nesta Capital foram executadas as obras mais importantos, as
quaes tiveram maior extensão que no anno anterior, graças aos mais
latos recursos concedidos pelo Congresso Nacional.

Além de outras obras, tiveram maior incremento diversas novas
construcções, como o hospital central em S. Francisco Xavier, o quartel
typo de cavallaria em S. Christovão o os novos edifícios destinados
á Ihtendencia Geral da Guerra e ao Arsenal de Guerra desta Capital.

As obras de fortificaçâo das fortalezas da Láge o do Imbuhy foi
dado maior impulso, oquò permittlu que esta fosse inaugurada e eu-
tregueá jurisdicção do commando do 4° districto e aquella se apre-
sentasse em condições de estar prestes a coucluii--.se.

A defesa do porto do Santos foi também objecto de cogitação; de-
terminando-se os respectivos estudos, estando já iniciados os trabalhos
de alvenaria para a construcção de forte bateria, queserá armada com
seis canhões de 15 e/ra e 50 calibres de comprimento, de áccordo cora

o projecto approvado.
Para a defesa da bahia do Rio de Janeiro determinbu-Se que se li-

zesse o necessário estudo c organisação de prójectos para montagem de
duas baterias do torpedos, uma na fortaleza deS. João e outra na de
Santa Cruz; taes prójectos vão ter começo de execução, estando encom-
mendado o respectivo material metallico.

A defesa, entretanto, desta cidade não será perfeita emquanto não
for completada com a fortificaçâo da ponta de Copacabana, denominada
da Igrejinha, a qual cara as fortalezas de Imbuhy e Lage completará otriângulo principal do systema, e com outras obras accessorias nos
portos de Macahé o Sepetiba.

Não íbi também esquecida a defesa de alguns pontos do norte da Re-
publica. Assim é que determinou-se o estudo dos pontos do rio Ama.zonas capazes de serem fortificados, visando principalmente o porto deÓbidos.

Era 1899 foram remettidos ao commando do lo districto, por conve-menciado serviço e por motivos que não escapam á vossa ottençao8 canhões Krupp de 7,5 .,„ c,s8, desl ,do-Se quatro ao forte da barrae quatro ao de Óbidos.
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Esto ponto, de grande importância estratégica, por ser a chave da
navegação do Amazonas, conde este rio ô mais estreito, só poderá licar
elTieazinonte defendido o impedir o passagem do inimigo que tente
subir <> ri<», insta ilando-se nelle baterias de grossos canhões c outros
do menor calibre, no alio do morri > da Kscoma, auxiliadas por
outras de morteiros. Para isso faz-se mister que o Congresso Nacio-
nal conceda verba especial, afim de serem iniciadas essas obras, ou
autorise o Governo a abrir o credito necessário.

As obras executadas nos outros districtos militares foram de

pouca monta, já devido á escassez dos recursos, já por ser pensamento
do Governo concentrar em pontos escolhidos as forças década um
delles.

Vão em seguida especificadas as obras realizadas pela 2* secção o

pelas delegacias.

Io DISTRICTO MILITAR

—Fizeram-se reparos no hospital militar do Pará, na importância
de 6:157$410.

2° DISTRICTO MILITAR

As obras executadas consistiram em reparos iid paiol de pólvora,
no hospital militar e no quartel do 3í° batalha » de infantaria, na ei lade
do Recife, para os quaés se concederam créditos na importância de

14:662$;325.
oo0 DISTRICTO MILITAR

As obras realizadas consistiram na reconslnicçüío dos telhados
dos alojamentos de duas companhias do 16° batalhão de infantaria e em

alguns reparos ligeiros, no que se despendeu a quantia de 2;0S4$931.

7° DISTRICTO MILITAR

Construiu-se uma linha de tiro para armas portáteis, com a ex-
tensão de 500 m. e direcção N. X. O,— S. S. li.

No edifício do quartel general fizeram-se obras, consistindo no
retelhamento do telhado, na collocação de portas, etc,
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No edifício (\n enfermaria e pharmacia executaram-se estes ira-
bnlhos: rclelhamento em uma superfície de 426m*, construcçOo e con-
certos do paredes, croboço e rehoco cm outras, assentamentos o
concertos em porlas e jancllas, ele.

4° DISTRICTO MILITAR

r>irocçao Coral de IDng-euIiai-ia — No edifício em que
funeciona esta direcçSo fizeram-se pequenos concertos que importaram
em 836$000.

Escola Militar do Brasil — Foram elTeetnados concertos
na cobertura, que importaram em 352SU0O.*Novo A.rsenal de Guerra —Continuam os trabalhos para
installação deste arsenal e deu-se começo de execução nos projeclos
organisados para construcção de um edifício novo, destinado á oflicina
de fundição de ferro o para adaptação dos edifícios da extineta fabrica
de S. Lázaro, na ponta do Caju ns. 183, 185 c 187, á installação das
officinas de espingardeiros, coronheiros e outras, e imprimiu-se maior
desenvolvimento aos serviços iniciados, abrangendo a construcção de
todos os edifícios da fachada c o preparo da área destinada á installação
das demais officinas.

No edifício n. 185 foram concluídos: o assentamento das fundações
das machinas e o ladrilhamento das officinas do espingavdeiros e o-
ronheiros, que já se acham funecionando no logar cm que devem ficar
definitivamente, a claraboia central, a pintura das paredes, forros,
esquadrias, etc.

»

No edifício n. 189 já estão levantadas as paredes internas e as-
sente a canalisação de ferro para abastecimento d'agua ás officinas
do pavimento térreo.

Iniciou-se a construcção do novo edifício da officina de fundição
sobre sólidas fundações de alvenaria de pedra, com embasamento dêcantaria de 1™,25, de altura e paredes de duas e meia vezes de tijolocommum. Estão concluídos os fornos de fundição de bronze, a estufae a caixa de fagulhas, e assentadas as cupolas para a fusão de ferroA quantia de 003:000$, cm deposito „0 Thesouro Federal, seria
sufnciente, si se limitassem os trabalhos á adaptação dos edifícios exis-
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tentes a installaçüo das officinas; tratando-se, poróm, da inslallação

do officinas novas em construeções apropriadas, 6 indispensável que

outros recursos pecuniários sejam fornecidos.

Desde o inicio dos trabalhos teem-se gasto 303:720$8'.8, restando

do deposito de 600:000$ para construcção'.das obras, a quantia do

2*. >1:273*152.
Intendencia Gei»al da Guerra, om s. Cliri*t<>vuo —

Os trabalhos executados consistiram no levantamnto de paredes trans-

versaes c de grandes arcos para amarrar as lateraes, na abertura

de vãos de janellas e portas, na preparação de esquadrias novas e con-

certos de velhas, na reparação do todo o telhado e mudança de grande

parte do madeiramento, no ladrilhamento do pavimento térreo, na con-

strucção de duas grandes escadas de pedra e de peroba, ememboço,

reboco c caiadura interna o externa, na construcção de platibanda e cor-

nija em torno do edilicio, no preparo d- fachadas, na collocação de

forros, na construcção do seis columnasdoricas, etc. etc.

Com taes obras despendeu-se a quantia de 147:226$225, resultando

sobre o orçamento o saldo de 60:773$775. Esta differença permittiu que

se fizessem obras imprevistos nacifra de 21:920$023 c que pudessem ser

continuadas as demais de adaptação.
' 

Estão concluídas as seguintes dependências: dous grandes arma-

zens de artilharia, um grande deposito de armamento portátil, depo-

sito de fardamento e matérias primas para este, de armamento e equi-

pamento, do papeis c artigos de escriptorio, de manufacturas de couro,

salas de entradas, de artigos rejeitados, de sabidas, de escriptorio da

4» seeção e dos depósitos, corpo de guarda.
Em via de conclusão estão todas as obras projecladas para o com-

pleto das dependências.
O serviço feito na ponte de atracação consistiu no assentamento

das columnas com os respectivos capiteis e eontraventamenlos, mesas

nos quatro primeiros pegões e preparo do caes de encontro.
A despeza feita desde o inicio das obras importou em G03:130$483,

restando da quantia depositada no Thesouro Federal a de 296:8691517,

insufllcienle para a conclusfío dos trabalhos*
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Soria do toda conveniência que o (inverno fosso autorisado a
abrir o credito necessário para a desapropriação do terreno de ma-
rinha fronteiro a este edilicio, nlim <le nello se estabolecerem outros
armazéns de deposito para material de guerra, que convém conti-
nuar a ser adquirido, para assim ler garantida a mobüisaçao do
exercito, que como sabeis é assumpto de máxima importância o
que por isso sempre encareço.

Quartel fcypo <lo eavallaria — Com a dotação do
60:(L(te nSo foi possível incrementar as obras de modo a poder se
effectuar a mudança do 9° regimento de eavallaria.

As obras executadas consistiram em aterro c na construecão do
pavilhão destinado ao 4° esquadrão c que eslá sendo transformado
para servir de refeitório, copa, cozinha o arrecadação do gêneros.

A despeza com este quartel desde o seu inicio foi de 651:85i;>;979 até
31 de dezembro de 1900 e de 60:000* de janeiro a dezembro de 1901.

Sendo a importância do orçamento de -.154:677^278, faltam para
a conclusão das obras 1.442:819-s299.

Novo hospital em S. Franefeco Xavier — Para a con-
tinuação das obras deste hospital foi concedida a quantia de
200:000$ o mandei actival-as, construindo-se também barracões des-
tinados a receber tuberculosos o para servirem provisoriamente de
cozinha; arrecadações, arsenal cirúrgico, sala de operações e outros
misteres, tudo com o intuito de remover-se para ahi, em curto prazo, o
hospital do Castello.

Reconhecida a insufflciencia da quantia designada, foram as obras
suspensas em abril, ficando apenas o pessoal necessário á conservação
e guarda do material.

As obras foram executadas de preferencia no 1°, 2° o 3° pavilhões,na enfermaria dos pres<>s e no corpo da guarda.
Foram construídos barracões de madeira destinados, com ca-

racter provisório, ao almoxarifado, á cozinha, despensa, sala de re-
feições, a alojamento para serventes e enfermeiros e á pharmaOia.- Construiu-se também um barracão para enfermaria de luber-
culosos, com 3^x10^5, dividido em Ires partes.
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Com o custeio de todos estes trabalhos despendeu-se em 1901 a

quantia de 202:559$653, que eleva a despeza desde o inicio das obras
a 2.236:666$529.

Sendo o orçamento de 6,134:731$9â3, faltam ainda para a con-
clusíio das obras a quantia de 3,898:065$404.

No corrente anno Toi distribuído o credito de 220:000$000 para o pro-
seguimento dessas obras, tratando-se então de rematar umas e
concluir outras, puis liaviam sido interrompidas no anno próximo
passado.

Brevemente será inaugurado o novo hospital, com capacidade para
receber 200 enfermos, transferindo-se doCastello para ahios doentes
c todos os serviços, e mais tarde os do Audaraby.

Escola Preparatória o do Tactiea do ISoaleiiíço
— Diversos serviços foram feitos neste estabelecimento, taes como
aterros nos terrenos que circumdam o edifício e abertura de uma vala.
A construcção das baias e ofíicinas tiveram prosecuçao conveniente.

Fabrica de Cartuchos e A.rtificios do Guerra —

Concluiu-se a construcção do muro para fechamento do recinto da
fabrica, assim como o paiol de pólvora, e foi iniciada a construcção
do almoxarifado, além de outros trabalhos.

A despeza com todos os trabalhos executados attingiu a 72: i31$345.
lo Batalhão de Infantaria — Fizeram-se no quartel deste

corpo concertos no xadrez e construiram-sc um terraço na casa de

residência do commandantee uma sargeta em torno do quartel. Com
taes obras despendeu-se a quantia de 14:970$514.

r° Batalhão do Infantaria — ConstruilbSO um banheiro,

com o qual despendeu-se a quantia de 13:949J465.
IO0 Batalhão de infantaria — Ueeonstruiu-se toda a ca-

nalisação de gaz e construiu-se um galpão para abrigo das viaturas,
despendendo-se 6:653$982.

8S° Batalhão de Infantaria — Effectunram-se a pintura e
caiadura do quartel e reparos na cobertura, orçados em 7i:105$723>
tendo-se despendido nestes trabalhos, ainda não concluidos, a impor-
tancia de 55:059,^300.
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1» lt<"rimon<o «lo Cavallaria — EXCCUtaram-se obras de
^¦Ir

ladrilhamento e construíram-se banheiro, lavatorio e lavanderia, na
importância de 66:408$155.

roíiosio Militar —No telhado do edificio renli/.urnm-secon-
certos no valor de 109$340.

r>irocoAo Gorai <lo Artilharia Fizeram-se concertos
na importância de 8:524$541.

Sur>romo Tribunal Militar — Despeildetl-se com os re-
paros leitos no edificio a quantia de 285$0QO.

Forte do Imbetiba — Estão suspensas as obras deste forte,
onde existe apenas um empregado encarregado de guardar e zelar o
material.

Forto Batallião Acadêmico — Foram executados reparos
em uma parede do alojamento da guarniçüo, montando a despeza a

i uusüC

Fortaleza de Santa Oniz - Os trabalhos executados con-
sistiram no seguinte: eonstrucçao de um refeitório para as praças,
installàção da caldeira, motor, dynamo, linhas aéreas, canalisações
interiores e assentamento de lâmpadas, tudo para illuminaçao
electriea.

Foi inaugurada, a 1G de abril deste anno, a installaçãô para a Mu-
minaçào electriea d-a fortaleza. Como parte integrante d'essa installaçãô
foi montada uma caldeira typo Babeoc e Vilcox, de 55ni2 de superfície
de aquecimento, tendo esta caldeira e o conduetor de fumaça um
desenvolvimento de alvenaria de 61"»», escudo os alicerces de con-
creto com um volume de í:*" 3,500.

As fundações do motor-dynamo tecm t9"'Vr>C0do alvenaria de pedra
e tijolo; a casa da machina foi ladrilhada com ladrilho trottoir Lara-
berty.

Foi também montada uma bomba centrifuga accionada por um
electro-motor, afim de fornecer água salgada para o condensador da
machina motriz e também eleval-a a 30in de altura, para ser dahi
distribuída por toda a fortaleza, applieando-se-a então a Fins hy-
gienicos. A despeza com estes e outros serviços foi do 09:171 $59:..

¦

¦s'

Yí
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Fortaleza do itnbuHy — Os trabalhos consistiram no se-

guinte: desmontagem de mnchinas, preparo dos paioes, ajlistagem do

canhão 7,5cm de exercício na alma de um dos de 28cm, construcção

da entrada do forte.
As despezas importaram em 1_2:S7:5$82Q.
As obras ficaram concluídas e em 24 de maio do anno findo foi a

fortaleza inaugurada.
Com a constracçõo desta fortaleza despendeu-se, desde «> iuieiu

das obras:

Alvenarias, montagem das cupolas,
luz eiectrica., etc  t.298:336$461

Custo e transporte das cupolas, ar-
tilhamenlo (excluídos os 2 ca-
nhõesde 28 '/,„), material elecl rico,
etc. 1.570.954 marcos, pago- a
ISGO0  2.513:526^400

Somma .... 3.8il:862$861

Pura moradia dos offieiaes foi depois orçada a construcção de

quatro casas, em dous grupos de duas cada um, na importância de

85:3781624.
Iniciados os trabalhos em julho, apenas um grupo pôde ficar

concluído e o outro cm andamento, faltando despender para completo

da construcção 20:161$445.
Foi-taiez» cla Lag-e — Os trabalhos effectuados constaram de

alvenaria de concreto, de pedra, de tijolo, cantaria assente, ladrilho

de cantaria c eniboço c reboco.
Fez-se mais o assentamento de dous accumuladores e de uma

das machinas do guindaste volante.
Com taes trabalhos e com a compra de materiaes despendeu-se

a quantia de 153:312$249.
É' preciso notar que, accidentes sobrevindos durante o anno, acar-

retaram despezas imprevistas; assim é que duas vezes as resacas
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destruíram um cordão de cantaria de 16Sm3,200, estragaram oitenta
e selo barricas de cimento o fizeram sossobrar uma calraia carro-

gada de tijolos.
No corrente anno teem tido maior incremento as obras da forla-

leza, para aproveitar o credito de 700:000* (pie o Governo obteve do
Corpo Legislativo.

E' essa quantia destinada a completar as abobadas emassiçoeen-
Irol de alvenaria, ao assentamento das duas lorres grandes e Ires p<*-
quenas e á Hluminâçâo electrica.

Acham-se bastante adiantados a montagem dasduas torres grandes
c os trabalhos de alvenaria e cantaria, tendo-seactivado ornais pos-
sivel todos os serviços, afim de abreviar a conclusão de tão impor-
tanto obra.

Fortaleza de S. João — Foram assentados mais dous canhões
na bateria Marechal Mallet, inaugurada a 27 de dezembro do anuo lindo,
e concluída a muralha do parapeito.

Também effectuou-se o assentamento de uma machina de reca-
librar e restaurou-se uma casa da fortaleza, proseguindo a reparação
dos demais prédios.

Com os trabalhos de que se trata despendeu-se a quantia de
17:467$600.

Fazenda de Baruery o Taiubore — Foram concluídos
os trabalhos de medição e demarcação destas fazendas.

Villa miiit£ii--typo —Para organisar um projecto de villa
militar-typo, que terá de ser edificada nos districtos militares, com
o fim de abi se fazer a concentração das forças, foi nomeada uma
commissão tirada da Direcção Geral de Engenharia.

Dous typos foram apresentados.
O primeiro consta de 10 projectos parciaes, assim discriminados:
N. 1. Edifício para o quartel-general;
N. 2. Escola districtal;
N. 3. Cosa de residência do commandante do districto ;
N. 4. Casa para os delegados, chefe de seeção e officiaes superiores

dos regimentos ;
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N. 5. Grupo de duas casas para officiaes subalternos;
N. 7. Deposito de artigos bellieos;
Ns. 8 ei), armazéns de viaturas e baias para um regimento de

infantaria e para os de eavallaria e artilharia;
N. 10. Quartel para uma companhia, um esquadrão ou uma bateria;
N. 11. Edifício destinado á administração década regimento;
N. 12. Casa para inferior casado ;
N. 13. Grupo de duas casas para praças casados ;
N. 1Í-. Paiol de munições de guerra;
N. 15. Hospital militar;
N. 16. Enfermaria de isolamento,
O segundo lypo consta deli projectos parciaes, sendo 12 os

mesmos jYi mencionados no primeiro.
Os dous projectos distinetos se referem a quartéis para regimentos

de infantaria, eavallaria e artilharia.
Defesa do porto ile Santos—A defesa tem um triplo ob-

jecto: evitar o forçamento da barra e impedir a permanência de navio
inimigo no porto; impedir o bombardeio da cidade; tornar extre-
mamente difilcil o bloqueio do porto.

A artilharia encommendada ácasa Çreusot consta de 6 canhões
de 15 c/m com 50 calibres de comprimento, tendo cada um escudo
de aço nickel laminado com 30m/m de espessura, verdadeira cupola,
e provido de uma noria com os respectivos apparellips automáticos
para transporte de munições, o que lhe permittirá a vantagem do
tiro rápido.

3a SECÇÃO

Por motivos já referidos, nenhum trabalho technico teve esta
secção oecasião de executar, limitando-se somente aos de escriptorio.

E' palpitante a necessidade da discriminação dos territórios das
colônias militares, determinação das suas áreas e limites, e domar-
cação dos lotes oecupados e por oeenpar.

O augmento que vae tendo o deposito de instrumentos de en-
genharia exige a creação de um logar de zelador para incumbir-so
da sua guarda, limpeza o movimento.



80-

A bibliotheca foi enriquecida por dádiva g por compra com i:i

obras em 61 volumes, sendo 31 de engenharia, 8 do consirueçào,

1 de architectura, 19 de assumptos militares e 2 de fortifjeaçõo.

O numero lotai de obras ficou elevado a 097 e o de volumes a 1.201.

A secção prestou informações sobre questões teclmicas ostra-

tegicas, econômicas, contenciosas e administrativas, relativas ás co-

loniasmilitares, fornecimento da inslrumenl >s, cartas o plantas lopu-

raphicas, confrontações e outros assumptos.

DIRECÇÃO GERAL DE ARTILHARIA
5

Exerce o cargo de director geral de artilharia o general de divisão
Francisco José Teixeira Júnior.

No intuito de proporcionar a todos os artilheiros o conhecimento
das munições dos novos canhões adquiridos para o serviço do exer-
cito, trata-se de organisar um estudo sobre os c< imponentes das cargas
dos nossos canhões modernos, de campanha e de praça, e d«>s arti-
íicios respectivos, acompanhado de uma descripção noticiosa e eluci-
dativa das munições desses canhões.

Foi instituída uma commissão permanente de experiências, pas-
sando as duas secções a fazer, em um dia de cada semana, estudos
práticos no Realengo eestatuindo-se, para isso, um programma, com-
prehendendo questões relativas ás novas manufacturas a crear em
nossas fabricas, e as que dependem de pesquizas experimentaes
para sua solução, como as que dizem respeito ao cartuchame Mauser,
além das observações referentes aos cuidados práticos para se chegar
ao conhecimento do mérito do armamento existente, afim de se poder
organisar um programma do respectivo aprestamento.

O edificio em que funccioiia a direcção exige a execução de obras
externas, como sejam renovação do gradil da frente e dos dous portões,
alteamento do lagedo, pintura geral, canalisação dos apparelhos de
illuminaçao, podendo se despender com taes obras a quantia de
30:000$000.

Na bibliotheca existem 3.529 volumes, inclusive 46sobre artilharia
o instrucções para o tiro das baterias de esta, de campanha, de
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silioe de praça, offerecidos pelo Ministro da Guerra do Reino da

Hespanha.
0 laboratório dispõe dos appa rei lios imprescindíveis ás experien-

cias que podem ser feitas pela 2a Secção.
Os objectos pertencentes ao museu estão b *iu conservados, achan-

do-se em dia a respectiva eseripluraç.n.
A linha cie tiro, que dispõe dos necessários apparelhos e material,

resente-seda necessidade de reparos, sobre os quaes já se deram pro-
videncias.

A il Secçõo emittiu pareceres sobre o seguinte:
Uma consulta feita pela Intendencia Geral da Guerra acerca da arti-

lharia e da munição que deveria fornecer ao 5" batalhão de arti-

lharia; .
Um typo de ambulância de invenção do major Alfredo de Simas

Enóas;
A proposta feita por Kl. Schittenhehlm's Sohn, para o forneci-

mento de cartucheiras ou patronas preparadas com um material mais

aperfeiçoado;
O modelo de cartucheira apresentado pelo commandante do 1"

regimento de cavallaria para conducção de munição Mauser destinada
á cavallaria ;

A substituição de um canhão de ferro que desmontou-se,
inutilisando-se o reparo, no forte de S. Marcello, no listado da Bahia;

A proposta de Merritt W. Guisiwold, de New-Jersey, Estados Unidos
da America do Norte, para ceder ao Governo duas invenções secretas;

Uma proposta do representante de Smtth & Wesson para o for-
necimenlo cie revólvers;

A proposta de Haupt, Bielm & C. para o fornecimento de canhões
de tiro rápido, de campanha;

Munições destinadas ás fortalezas de Imbuhy e Lage;
O canhão Krupp de 8 c/m ;
Sobre o numero, calibre o destino dos canhões Whttvyòrth eiis-

tentes na Republica;
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A proposta de J. \V. Lord, de Birmingham, Inglaterra, para
a venda de bicycletas couraçadas;

A propala do leilenU(-general Verstracte, para a venda do ma-
teria! de guerra que sobrou da expedição belga á China ;

A proposta de Fuess, de Berlim, para a vèndá de binóculos pris-
malicos, telemetros militares de costa ode campanha e outros in-
strumcntos de precisão;

A propostadeMoritzMagnus.mnr.de Hamburgo, para a substi-
tuição do armamento do exercito ün Brazil por outro de svstema único*

A proposta da Fabrique Nacionale d'Armes de Guerre, de Liège,
para o fornecimento de armas Mauser e cartuchos molallicos;

Oapparelho denominado —detonador perculanle —e as eslopilhas
de papel, de invenção do major Alfredo de Simas Enéas.

A 2a Secção formulou pareceres sobre os seguintes assumptos:
O melhor!meio de classilicar os artigos existentes nos paióes

do Boqueirão;
A denominação do artificio de guerra destinado a dar fogo aos

canhões de campanha, sitio, praça e costa;
O fornecimento de eslopilhas de fricção modelo Krupp, vindas

com a artilharia de campanha do mesmo fabricante 7,5 cm.C/28;
Os resultados das experiências feitas no laboratorio da Direcção c< »m

os compostos picricos apresentados pelo Dr. Álvaro Alberto da Silva ;O estudo theorico do canhão de força centrifuga de Nicolas Uns
Dias;

O projecto de couraça para uso do soldado de infantaria, de invenção
do alferes João Evangelista de Negreiros Sayão Lobato ;

A proposta de Hadfields Steel-Foundry Gompany Limited, relativa
a projectis de aço, modelo melhorado ;

Uma estopilha obturadora para canhões Krupp 7,5 cm. C/28, de in-venção do major Alfredo de Simas Enéas ;
Typos de espoletas de percussão, de tempo o de duplo efíeito, apre-sentados por aquelle major.
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Pela 3a Seeção foram elaborados pareceres sobre:
Modelos de carros de transporte de munições e de vi veros apresen-

lados pelo Arsenal do Guerra do Estado do Rio (irando do Sul;
*

Fôrmas decartuchos de teia amiantina para o canhão 7,5cm. C/28,
apresentadas pela casa Krupp ;

Transformação da estopilha regulamentar com o fim de attender
ás reclamações dos corpos;

Nomenclatura da espoleta cie duplo effeito para o canhão Krupp
7,5cm. C/28, organisadapelo Io tenente Jonathas do Rego Monteiro;

Resultados das experiências feitas na linha de tiro do Realengo
comas estopilhas regulamentares, com as de modelo allemao e com a
modificação daquella, e sobre as dimensões dos ouvidos dos canhões
7,5 cm. Krupp C/24 o C/28.

DIRECÇÃO GERAL DE SAÚDE

Continua a dirigir esta repartição o general de brigada Dr. Ale-
xandre Marcellino Bavma.

u

Ainda nao foi possível satisfazer a reconhecida e urgente conve-
niencia da transferencia do local em que funcciona esta Direcçao para
outro mais espaçoso e situado em ponto que facilite suas relações com
a alta administração do exercito.

Estando já designado o terreno para a installaçao do ediiicio apro-
priadoás exigências do serviço que lhe é peculiar, situado ú praça da
Republica c denominado «Quartel Pequeno», já foram iniciadas as
respectivas obras, segundo o plano approvado, convindo consignar no
orçamento vindouro dotação especial para esta obra.

Dividida em três secções, conforme as attribuições conferidas ao
serviço de saúde em todos os exércitos, esta Direccão funccionou, du-
rante o exercicio ultimo, com toda a regularidade.

Também me é agradável mencionar que a peste bubônica, victi-
mando, de modo mais endêmico que epidêmico, a população da Capital
Federal, nao invadiu os estabelecimentos militares.

Para este facto, digno do ser registrado, muito concorreram não
só os recursos que este Ministério poz á disposição da Direccão, para
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agir dentro da esphera de sua competência profissional, como as
aetuaes condições hygienicas dos nossos quartéis e estabelecimentos
militares, inteiramente differentcs das que elles apresentavam, em
tempos que ainda não estão muito distantes, dom taes recursos
conseguiu-se dispensar a coadjuvação da Directoria Geral de Saúde
Publica, lirmando-se a independência pratica cm relação ao serviço de
desinfecç.no, e, conseguintemenle, evitando-se possíveis condidos,
sempre desagradáveis e prejudieiaes ao publico serviço.

Convém lambem mencionar que, dous me/es antes da data da
ultima notificação da peste bubônica, como medida de prevenção, foram
mandadas observar nos quartéis as disposições constantes (\a< inslruc-
ções sobre a prophylaxia desse mal, adoptadas por aviso de :jo do
outubro de 1899, e bem assim as que regulam o serviço de desinfecçao
nesses estabelecimentos, approvaclas pelo aviso <lc 30 de janeiro de 19J0.

Haveis de me permittir que solicite vossa attenção para areali-
zaçãodoque preceitua o art. 8í, §2°, do regulamento de 7 de marco
de 1899, referido no meu relatório do anno .'indo, islo é, a inclusão
da Republica dos Estados Unidos do Ürazil na Convenção de Genebra.
A tão útil e humanitária instituição já pertencem quasi Iodas as nações
civil isadas do mundo.

A guerra moderna impondo ás nações, no caso sempre possível
de uma luta armada, enormes sacrilicios — sempre superiores mesmo
ás forças dos Estados mais prósperos—, as tem collocado nacontin-
gencia de acceitarem os recursos que lhes podem prestar a humanitária
instituição da Cruz Vermelha e as sociedades de socorros aos feridos.

Os recursos incalculáveis que o sentimento de philantropia mo-
derna accumula nos campos de batalha, vão dia a dia vencendo are-
sistencia das nações cjue se acastellavam atraz das preoecupações de
um militarismo intransigente. Presentemente o signo da Cruz de
Christo atravessa sem embaraços as linhas de um dos combatentes,
paia levar aos feridos dos do outro, não somente material «unitário,
como também capitães c viveres. m̂ ¦: Yi
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i>os*oai — o acinal qu.idro dos officiacs do corpo de saúde se do-

compõe do modo seguinte.

Medidos effectivos 120
Pharmaceuticos effectivos  43 163

Módicos adjuntos  60
Pharmaceuticos adjuntos  4'* 104

267

Presentemente acham-se completas as duas categorias effectivos.

As vagas que haviam ou se deram durante o exercício, no quadro

medico, foram preenchidas mediante concurso, de conformidade com

o decreto a. 148, de 13 de julho de 1893, e as instrucçõss approvadas

pelo aviso n. 52, de 7 de junho de 190:).

Como fossem cinco as va&as existentes na occasiao em que leve

logar o primeiro desses concursos, o apenas Ires os candidatos nelle

approvados, abriu-se nova inscripção para outro concurso, em obe-

dienciaao que estatuo o art. 3° das alludiclas instrucções.

A esta nova licitação concorreram seis candidato.-;, recahindo as

nomeações sobre os quatro primeiros classificados, porque já então

eram quatro as vagas existentes.
Durante o anno estiveram cm commissões estranhas ás de seu

posto três médicos de 2* classe, dous de 3a, cinco de 4a o dous de 5a;

um pliarmaceutico de 2a classe, um de 4a e um de 5a; — ao todo doze

offtciaes do quadro medico e três do pliarmaceutico. Além disso, esti-

veram afastados do serviço quasi todo o anno, por motivo de conselho

de guerra, três ofdciaes do quadro medico e um do pliarmaceutico.

Conselho superior e juntas militares do saúde— O

Conselho Superior do Saúde funecionou varias vozes durante o

exercício, ora em sessão plena, ora como junta superior de saúde.

No primeiro caso, para exame de trabalhos submettidos á sua apre-

ciaçSo, taes como o regulamento para o serviço dos veterinários, as

instrucções para os enfermeiros o padioleiros, c o projecto de formu-
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lario organisado paio medico de 4» classe Dr. Sylvio Pellico Porlello
Como junta superior desande, inspeccionou 22 offlciaes o uma praçade prét,ém 20 sessões.

As juntas militares desta Capital, cm 100 sessões ordinárias o 30em diversas residências, inspecionaram 1.287 offlciaes, praças do prete empregados civis, sendo 140 offlciaes.
*

Hospitae* e enfermarias - Os oito hospitaes 0 asfdezenove
enfermarias existentes continuaram a participar das vantagens o bene-Ocos resultantes da creação dos conselhos econômicos, com excepçSode algumas enfermaria, do Rio Grande ,1o Sul, que funccionavam emed,ficios pouco apropriados, podendo-se afflrmar q„e as con õesdaquelles estabelecimentos teem melhorado nestes últimos annos 

'
Apezar de grande empenho e esforço, nto pôde ser inauguradono a„„o qL10 Bndou 0 n0TO hospiw *

r ;:::rrtratec"B"s ^ • -*——*»í
secular edifício do morro rin pooi^nmorro do Castello e no que está situado no Anda.rahy, ambos sem nenhumn h1c «,.«i ,
monfn, ,w- Cidades que reclamam estabeleci.mentos destoadosa tal fim. Incapazes de receber quaesquer reformasrizirr: profl,~ suas «*£ *^zz-£- em estado de n.o se p,,slar ao ser,ço do _ ^

Com grandes vantagens para o serviço hospitalar será brevementemaugurado o novo hospital centra,, em S Francisco 2de todos os recursos nwi* avier'provid:>
reza e das ir 

m°drn0Sdas insWl^s sanitárias desta natu-reza e das ma,s esm,pulosas condições hygienicas.Também vae se tornar uma realidade a creado de „„, •especiaes, em local attóóitè enfermarias«* contagia: rirp: r~de —* **
e P^ q„e, condemnados Z £*££?* 

* ^
on enfermarias, nas guarniçoes em qu s,rv 

" 
h0S"to°Smotivo, sujeitos a um m^^^^^ " "»

das fileiras do exercita w„ vagaroso, ou a exclusão
Poucas vezes, Z^^ 

^ «« *» - ~. nao
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Para o estabelecimento de uma enfermaria da tuberculosos, já
foi escolhido locai apropriado, de firmada reputação, por uma com-
missão competente que nomeei.

Além de ser esta medida uma necessidade ha muito reclamada pelo
sentimento de humanidade, ella tem a inestimável vantagem de facilitar

I aos que se dedicam com tanto sacrifício á carreira das armas, uma

I probabilidade de cura, quando atacados de tão terrível endemia, e
afastar dos que com elles convivem, nos mesm >s hospitaes e enferma-
rias, a constante ameaça do contagio.

Em virtude do que dispõe a 2a parte do art. 14 da lei orçamentaria
vidente, e tendo o Barão da Bocaina cedido gratuitamente o terreno ne-
cessario nos Campos do Jordão e depois de convenientes exames, já
começaram os trabalhos de installação da alludida enfermaria.

Não dotando a mesma lei com verba especial tal creaçüo, foi pre-
ciso destacar para o local preferido 14 operários do Arsenal de Guerra
e mais 40 praças, que alli estão trabalhando desde 24 de fevereiro do
corrente anno.

As enfermarias para as praças de pret e os chalets isolados estão
sendo construídos com o material encontrado nas mattas existentes
alli, em grande extensão, pois, serão todas essas edificações de madeira,
devendo ser as ferragens fornecidas pela Intendencia Geral da Guerra.

A escriptura de doação dos terrenos precisos, feita pelo Barão da
Bocaina, já foi lavrada na Directoria competente do Thesouro Federal.

A realização de tão importante installação, cuja necessidade tenho
feito sentir em meus relatórios anteriores, éde um alcance extraor-
dinario, pois que infelizmente a tuberculose tem se desenvolvido de
modo considerável, e, sem providencias desta ordem, ella se propa-
gará em escala crescente.

A localidade está situada a 1.625 metros acima do nivei do mar,
na parte norte dos Campos do Jordão, nas cabeceiras do rio Lavrinhas.
Ella preenche todas as condições que a sciencia exige, e, portanto,
vaeserum melhoramento de grande valor para o tratamento dos mi-
litares affectados de tão terrível mal. Assim, não serão mais recolhidos
os tuberculosos ás enfermarias de moléstias communs ; os que pa-
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decorem desse mal poderão ser curados, e a contaminação aos outrosdoentes não se dará, porque não mais estarão em contacto com aquellesEsta enfermaria vae ser regida por um regulamento especial, noqual se tomará muito em conta o isolamento, mesmo entre os u„berculosos de difffüvninc ,-»,•„*_berculosos de differontes «ráos.
o piano geral já foi delineado, assim como o typo das enferma-ias e dos pequenas cases para offlelaes, ledo d, accordo com o lin,especial da destinado deei,s edideios, e, ainda, adaptado á topogra-pina local. l ^
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Nos terrenos doados, além do rio Lavrinhas, existem roais quatropequenos arroles emuentes daquelle, o tem tres cascatas; possne floestas espessas, grande quantidade do pinheiros, algum camp 11bom Pasto, para manter veocaa com o fim do fornecer leite em abun-dancia aos íinonioc. ",JIU1dancia aos doentes.

«emper C 1T ! 
"" " ' "»* Se «~ « baLxa

Zí~s ratorio p"ojo"k",°'a ,im ki,°™iro'»
ZlanZV 

PT"a° S°" —" -piadas e servirproncuamente a convalescença dos doentes.

^ZllttZT,ocaIidade'so" ° po,,l°do ^*°-
nada a IZZTlTt 

' "^ * ^ <"* **?
<e ura estabe,™ l£Z£** ** ^ * *
«** ou muito ,00,::;: tjstszuma cura
ouna fie nosso servi,» hospitaiar, muitas PZ 

* 
In 

"" '„'
Pane de seu tempo de serviço nos hospitaes """^Também em outra localidade desta tÍm™estabelecer um sanatório para b riberl 

** rC8ia" SP »
felizmente se tem propal Z 

' Smm>Me^ 1» In-
M«iwgaao de modo assustador.*o meu nitimo relatório salientei a necessidade ,tres enfermarias regionaes paro beriberieo , 

"^ "
cada dia mais „,„,„, * '„ " 

7 
"^ ""'"^

«e por esse mal „o exercito "onvt^m de mortan-
Matto Grosso, na serra da CbaMe v 

' P,'0"°Sit" *** qUe e™
* - o tratamento £%£ 3™* 

"« -erma-' b atJcados dessa endemia,
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No intuito do colher os dados necessários t'i escolha de um local
conveniente para a installaçao de uma enfermaria de convalesceutes e

porá o tratamento de affecções gástricas, tão communs no nosso clima,
nomeei um official competente do corpo de saúde porá incumbir-se
dos respectivos estudos, que, apresentados depois em minucioso rela-
fcorio, levavam a preferencia a Caxambú, no Estado de Minas Geraes. At-
tendendo, porém, ao que observei nos Campos do Jordão, onde também
existem águas mineraes mcdicinaes, resolvi aguardar ulteriores
estudos e exames mais completos dessa região, de suas condições
climatericas, da natureza de suas águas, etc, para resolver deíiniti-
vãmente sobre a alludida installaçao.

Os hospitaes a que me referi no começo deste capitulo são os de
Belém, Recife, Bahia, Central e Andarahy, nesta Capital, Curityba,
Porto-Alegre e Cuyabá ; ao todo 8 hospitaes.

As enfermarias são: do Maranhão, Alagoas, S. João d'El-Rey,
Santa-Catharina, Rio Grande, Pelotas, Bagé, Jaguarao, D. Pedrito,
Santa Victoria do Palmar, SanfAnna do Livramento, Quarahy, Uru-
guayana, S. Borja, Alegrete, S. Gabriel, Corumbá, Nioac e S. Luiz
de Caceres ; ao todo 19.

Foram supprimidas, durante a minha administração, motivado pelo
plano de concentração das forcas nos respectivos districtos, as en«
fermarias de Mandos, Tbcrczina, Fortaleza, Natal, Parabyba, Sergipe,
Espirito-Santo, Goyaz, Lapa e Rio Pardo; ao todo 10.

Além dessas enfermarias, chamadas autônomas pelo respectivo
regulamento, devido a serem administradas por ofíiciaes do corpo de
saúde, emquanto as dos estabelecimentos militares e fortalezas estão
sujeitas immediatamente ao regimen desses estabelecimentos, — foram
também supprimidas todas as enfermarias dos arsenaes, quer mesmo
as dos que não foram extinetos.

Temos, pois, presentemente 27 hospitaes e enfermarias e mais
as enfermarias da Escola Militar do Brazil, das Escolas Preparatórias
e de Tactica do Realengo e do Rio Pardo, das fortalezas de Santa Cruz
e de S. João e da fabrica de pólvora da Estrella. Poucos são os corpos
que teem enfermarias regimentaes, só concedidas aquelles que aquar-
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telam cm pontos distantes da sede dos hospitaes ou enfermarias,
como o que se acha om Pinheiros.

m
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Deposito do material sanitário —Embora soja creaçOo
do regulamento de 7 de abri] de 1890, só tovc existência real este do-
posito depois das providencias que mandei adoptar por aviso do 5 de
março do 1900 o do rogulamenlo próprio, approvado polo- decrelo
n. 3.043, de 1 de março de 1901.

Dentro os melhoramentos com que tom sido dotado o serviço sani-
tario militar, sobrosaho certamente a installação deste estabelecimento,
que ainda continuaria a. ter existência meramente nominal, si não
fossem as providencias de antemão tomadas para tornar pratica e pro-
veitosa sua existência. Quero referir-me ás duas aulorisaçne* concedidas
á Direcção Geral de Saúde: —por aviso de 5 de março de 1900 pa;a
o fim de arrecadar quanto material sanitário existisse disperso e dos-
curado nesta Capital e nos Estados, para com elle constituir-so o núcleo
do futuro deposito; —pela disposição do art. SS do regulamento de 7
de março de 1899, para applicar na acquisição do material moderno as
economias licitas dos conselhos econômico* dos hospitaes e enfermarias,
dando preferencia áquelle que melhor possa satisfazer as necessidades
mais urgentes da hygiene e serviço de saúde, em tempo do paz o cm
combate,

Para attestarem o acerto de taes providencias, ahi estão— um ser-
viço de desinfecçãojáorganisadode modo a poder dispensar concurso
estranho, e que será aperfeiçoado, si não completado ainda neste exerci-
cio, — e a existência em deposito do material que, si não é bastante nu-
meroso para corresponder ás exigeneiasMc uma guerra, é certamente de
qualidade e em quantidade bastante para provar que, mesmo com os fra-
cos recursos que lhe teem sido consignados, com perseverança, muito
se poderá fazer com o correr do tempo_e_em prazo não muito longo. Ha
dous annos nada absolutamente possuíamos do material sanitário. O
deposito era, como disse, uma creação nominal e o material que tinha-
mos para constituir o seu núcleo, reduzido em numero, estava ostra-
gadoe pouco de accordo com as exigências da epocha.
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Em aviso de 12 de novembro ultimo nutorisei esta Direcção a fazer

acquisiçâo do carros de batalhão, conforme o modelo que organisei,

e outros mais para melhorar o serviço do desinfecçfio, apparelhos,

canastras de ambulâncias, concertos e supprimento de canastras, «pio

existiam no deposito ou vieram dos Estados.
Devido á falta de espaço no Arsenal de Guerra e a nuo ter sido pos-

sivel construir-se o edilicio alludido para a installação do deposito,

ainda encontram-se cm lamentável promiscuidade carros e ambulan-

cias, apparelhos diversos e caixas de cirurgias padiolasde diversos mo-

delos, alforges c mochillas; mas, com a mudança do material de ar-

tilharia existente, em alguns armazéns do arsenal de guerra, para
a nova Intendencja, ficaram disponíveis esses armazéns e nelles está

sendo convenientemente accommodado esse material sanitário. Pelos

mesmos motivos não foi possível dotar essa nova repartição com uma

sala destinada ao funecionamenio do pessoal, o que embaraçou o me-

thodo e regularidade do sua escripturação, inconveniente este já remo-

vido pelos esforços dos respectivos empregados.
Para os 40 carros de batalhão deslinadns ao serviço de campanha,

aos quaes já me referi, possuo o deposito quasi todo o material medico o

cirúrgico necessário.
No correr do anno que findou foi inaugurado c mantido o serviço de

desinfecção dos quartéis e estabelecimentos militares desta Capital, com

grande proveito para sua hygiene. A alguns hospitaes e enfermarias

foram fornecidos apparelhos para aquelle serviço, e logo que forem che-

gando as necessárias requisições dos respectivos districtos, serão sa-

tisfeitas, pois para tanto está provido o deposito.
* *

Laboratório de foacterioloSia e niioroscopia cli-

nica - Continua este estabelecimento a funecionar, sob a direcção

interina do major medico de 3* classe Dr. Ismael da Rocha, no próprio
nacional á rua General Caiiabarro n. 40, prestando sem interrupção
os serviços a que está destinado.

Modesto nas proporções do seu material, porque reduzidos teem

sido os recursos votados para a sua installação e custeio, elle tem, com-
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tudo, confirmado vantajosamente a umidade de sua creação, já com as
pesquizas e analyses de todo o gênero, que dia a dia vão crescendo, jn
com os trabalhos que tem realizado em relação aos casos de moléstias
suspeitas.

O pessoal scienlideo, além deattender ao serviço official, com assi-
duidade, tem continuado pesquizas iniciadas, acompanhando assim o
movimento e o progresso da bacteriologia nas suas múltiplas appli-
caçoes aos diversos ramos das sciencias médicas.

O material technicotem sido augmentado progressivamente, nos
limites próprios. O laboratório continua a ser visitado diariamente por'
médicos militares e civis, elucidando sempre duvidas em casos clínicos,
de accôrdo com o regulamento, sem prejuízo do serviço militar e
sem dispendio para os cofres públicos.

Foram feitas durante o anno analyses compbdns de água, manteiga,
leite, carne, etc, requisitadas pelos estabelecimentos. Augmentaram
considera.velmento os exames de escarros, ourina, líquidos orgânicos,
etc, requisitados pelos hospitaes militares ou por estabelecimentos da
Guerra.

Foram realizadas, durante o anno, 403 analyses do ourinas, dos
quaes 275 completas, officialmente requisitadas, o 188 incompletas,
avulsas, solicitadas por militares ou pessoas das respectivas famílias!

O gabinete de radioscopia tem prestado serviços e recebido me-
lhoramentos que lhe permittem satisfazer as repetidas necessidades
da verificação de corpos estranhos ou lesões no organismo.

Laboratório Ohimico Pharmaceutico Militar - Ac-tualmente sob a direccão do pharmaceutico de 2* classe Norberto da
Silva Ferraz, continua esto estabelecimento a prestar os serviços que lhe
competem, com a precisa regularidade, não obstante ser* bem aca-
nhado o edifício em que funcciona, para o desenvolvimento que teem lido
os trabalhos a seu cargo.

Na concurrencia realizada para o fornecimento de medicamentos
e drogas de procedência estrangeira, foram tão elevados os preços
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apresentados nas duas propostas recebidas, que resolvi mandar lazer
os supprimi mi tos necessários, administrativamente, no nosso mercado,
á proporção das necessidades, sendo assim feito com a máxima eco-
nomia, regularidadee presteza lodo o serviço de acquisição daquelles
artigos.

A secção de reserva, ou deposito geral do estabelecimento, acha-se
desprovida, cm grande parte, por não ter tido supprimenlo da Europa
e também pela insufficiencia das verbas orçamentarias dos annos
anteriores.

A secção do deposito, que siippre-se normalmente da de reserva e
da officina, fez os fornecimentos ás diversas dependências do esla-
belecimeuto, ás pharmacias militares, aos quartéis e ás repartições
militares desta Capital, e organisou as ambulâncias que foram precisas.

Assim, attendeu a 91 pedidos da secção da officina, 27 da do re-
ceituario, 32 do Hospital Central, 18 do do Andarahy, 210 de diversos
estabelecimentos militares e batalhões, 07 das pharmacias dos Estados
e 43 das desta guarnição, a que devem ser acerescentados um para
Corumbá e outro para S. Luiz de Caceres, em *~2 volumes promptos para
embarcar. Siippriu também, de medicamentos e outros artigos, ({uatro
ambulâncias mixtas e Ires pares de ambulâncias, alem das que,
promptas, estão á disposição. Expediu 805 volumes para os Estados
e 520 para esta guarnição, tendo a carpintaria, que lhe é annexa,
fabricado 1.213 caixões de diversas bitolas.

A secção do receituario satisfez durante o anno a 7.257 prescripçOes
médicas e í.850 pedidos a indemnisarj na importância de 22:556$048 e
69.933 formulas gratuitas, na importância de 80;563$877.

A secção da officina recebeu, em matéria prima, 8í:995$979 e
forneceu á secção do deposito procluctos no valor de 97:749$375.

¥¦ *

Pharmacia» — Presentemente o numero de pharmacias acha-
se reduzido a 35. Menos umado que no exercício de 1900, pelo facto
de haver sido exüncta a da Parahvba com a mudança paraPernam-
buco do 27° batalhão de infantaria, cilas correspondem ao numero de
hospitaes, enfermarias, estabelecimentos e fortalezas de Ia ordem.
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Fornecimento»-O serviço de fornecimento foi feito com regu

laridade, lendo apenas se dado atrazo no supprimento das pharmaclas

dos listados, no I" semestre do exercido, facto explicado pela circum-

staneio de terem havido duas concurrencias para a ac«iuisi«;ão de

medicamentos c drogas de procedência estrangeira, ambas auuulladas

pela exorbitância dos preços.
Essa falta, porém, foi reparada no 2» semestre, logo que mande

fazer administrativamente no nosso mercado aquella acquisição, não

devendo a somma despendida com esse serviço exceder á verba or-

çamenlaria.
O fornecimento de dietas continuou a ser feito pelos processos indi-

cados no decreto que rege os conselhos econômicos.
üs processos relativos ao fornecimento de objectos do expediente

para a Direcção, bospitaes e enfermarias foram os adoplados para as

demais repartições subordinadas á administração da Guerra.
*
*

CoiumissiTio cie policia sstuitíiria— Continuou e^la com-

missão a prestar os serviços que lhe foram determinados pelo acto que

a creou.
Instituirão necessária em uma guarnição como a desta Capital,

constituída por grande numero de corpos e de estabelecimentos mili

tares, separados alguns por grandes distancias, ella tem correspondido
aos elevados intuitos que determinaram a sua creaçüo.

Estatística medica — O serviço de estatística medica militar,

por ser sempre de incontestável relevância, precisa ser melhorado, ou,
antes, creado entre nós, conforme referi no meu ultimo relatório.

Noexercicio que terminou, procurou-se organisar um mappa noso-
lógico dos últimos cinco annos dos dous hospitaes desta Capital, no
intuito, principalmente, de poder-se apreciar o desenvolvimento pro-
gressivo da tuberculose e do bjri-bori nesta guarnição.

Como era de prever, pelos dados existentes, as didieitldades com
que tiveram de lutar os dous oHieiaes nomeados, no desempenho dessa



commissão, não foram pequenas, e, posto que não esteja concluída a

tarefa, pode-se adeantar que as previsões sobre aquelias moléstias teem

sido plenamente confirmadas:— as duas endemias teem tido entre nós

marcha aseoneional.
por esses mesmos dados se pôde proclamar a interdicção do ediíicio

do hospital central no Gastello.
Nos paizes em que os exércitos teem organisaçao adeantada, o traba-

lho de estatística medica militar é sempre confiado a um ou dous officiaes

do corpo de saúde de reconhecida competência, que delle exclusivamente

se encarregam, o a sua apresentação tem togar nos últimos mezes do

exercício seguinte aquelle abrangido pela mesma estatística.

Entre nós, outra norma não poderá ser seguida, attentas as grandes

distancias que separam as localidades cm que ha forças o aosdeficieu-

tés meios de communicação. Assim, a estatística medica militar re-

lativaao anno do 1901 será apresentada no próximo relatório.

Limitar-me-hei no presente a indicar, no quadro seguinte, o movi-

mento havido nos hospitaes e enfermarias militares da Republica du-

rànte o anno de 1901.

Movimento dos Ixospitiie* o enfermarias militares du-

rante o a,niio cie ÍOOI
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DESIGNAÇÃO

Hospital de Porto-Alegre. , • •

Enfermaria do Maranhão . • •

de Alagoas

» S. João d'El-Rey

da Escola Militar .

» » do Realengo

da Fortaleza de S. João.

» Santa

»

Cruz

Enfermaria da Fabrica da Es-
trella *

Enfermaria de Florianópolis . .

» S. Gabriel

»

„ Santa Victoria do
Palmar

Enfermaria do Rio Grande . . •

de bruguayana

» Alegrete .

» D. Pedrito

»

y>

» > Pelotas.

» SanfAnna do Li-
vramento. . •

Enfermaria do Rio Pardo

» S. Borja •

de Guarahy

» Corumbá.

» S. Luiz de Caceros

» Nioac.

»

»
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Sobre o total de 10.123 doentes tratados nos hospitaes o enter-

marios da Republica, falleceram 309, o ,,..0 dó uma m .rlandade de

22o/0 m,.,.or do que a do anno do 1000, ao passo que a morbidez

foi maior, visto como, em 1900 recebaram tratamento nos hospitaes

1/ oqa mM1(Mic o no mino liado 16.123.o enfermarias I4..ib0 pinças c no buuu

Alô esta date .mo forem recebidas as informações .Ias três «1-

Umas enfermarias.

ARSEX.VlíS DE OUEMU

Arsenal do G«..« .Ia Oapttal Federal - Continua

na direccão deste estabelecimento o coronel do corpo de estado-

maior de artilharia João Cândido Jacques.

Todos os serviços correram com regularidade, achando-se em

boa ordem a escrituração da secretaria, escriptorios, deposito e

repartição de costuras.
Os trabalhos a cargo da *» seeção patenteiam cada vez mais o

inconveniente de um grande numero de officinas pertencentes a esta

seccão tornando-se muito difficil a um só ajudante superintender

cabalmente os variados serviços que correm pelas suas oito

officinas. , ,
Esta lacuna será sanada com a nova organização que se dará

a este arsenal.
Resentem-se algumas officinas da feita de machinas aperte,-

coadas que permitiam o desenvolvimento dos diíferentes serviços que

lhes são affectos; falta esta ,ue será removida depois da mudança

do arsenal para os edifícios na Ponta do Caju.

Torna-se necessário o restabelecimento dos trabalhos de corree.ros,

creando-se uma seeção para esse Mm, c cujos serviços, ligados â vida

dos arsenaes, tornam-se indispensável mormente nas reparações

do material de artilharia o armamento portátil.

Tem sido tratado com o máximo cuidado lodo o material bel-

„v,«n pohndo cm perfeito estado de conservação,
lico a cargo da bv seeção, estanao om pu

' 
disposto com toda ordem nos diferentes depósitos. .

Ai
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O armamento do systema Manser, modelo brazlleiro, quo es-

tava depositado em um dos edincios cm construcção na P™ a
., , n..cl»..Ml nor solicitação do Intendente

Saudade, foi removido para o arsenal poi s «.
• í,-* ismni ,. novamente encaixo-

Geral da Guerra, e está sendo examinado, l.mp. < unam
i- %«« in um- im-nocido a aualquer momento,

tado, ficando assim em condições de sei foi neciu ai i
.,im m». rln 2« scecão foi de 1.253:430*6.5 c a des-

A receita das ofncmas da 2 secça

Mm de 1.028:733*329, havendo, porlunto, um soldo -ie 224.703$25 .
'üas 

diferentes olficinas desta secção devo salientar a de-ai-

faiates- que manufacturou no anno Bndo 247.270 artigos discrim,

nados da seguinte forma: bandeiras nacionaes-94; bandeiras para

signaes-3; bandeirolas-425; barrocas -050: bornaes para v.yeres

-604-, blusl-26; calças- 20.153; camisas - 18.0.0; camisolas

,.688-capasdiversas-5.233;ceronlas™7.980: 
colchas de chita-

3.300; cortinas para janellas-2; divisas de galão e panno- 5.4,9,

dolmans - 7.785; enxergão de algodão - i J estandarte de seda - 1,

fitadopannogaranceparaponches-600; fronhas-6.160; galhardetes

- 70' gorros para infantaria - 23; japonas -17; ja< [Lietas - 15 j portes

para bandeiras-2; sobrecasacas para asylados-600; sacos de

algodão-20; saccos de tela e de baetilha para canhões krupp,

Armstrong, Whitworth e Bange - 148.973; toalhas diversas - 518;

travesseiros — 126 e túnicas diversas 18.207.

A 3» secção, que comprehende as duas ofíicinas de espingardeiros

e coronheiros, acha-se completamente installada na Ponta de Caju,

tendo sido a sua receita de 113:804$549 ea despeza de 103;666$442,

dando-se um saldo de 1Ü:138$107.
Arsenal de Guerra do liio Grande do Sul—Continua

na direcção deste estabelecimento o tenente-coronel do corpo de estado-

maior de artilharia João Leocadio Pereira do Mello.
Funccionaram regularmente os dtfferentes ramos de serviço, tendo

sido a despeza geral das .ofíicinas de 93:670$703 e a receita do

127:254$296, produzindo um saldo de 27:583&58S.
No trabalho das ofíicinas foram aproveitados metaes antigos e

outros materiaes recolhidos, bem como arreiamentos, que foram

restaurados, realizando-se a economia de 23:984$757.
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A ofücina pyrotechniea deu resultados satisfactorios em sua

producçfio, que é de dous mil cartuchos Mauser de feslim, diários;

carece, entretanto, de alguns melhoramentos mecânicos, principalmente
de uma machina para o carregamento do cartucho de guerra.

Nas officinas de machinas foram montados dous tornos mecânicos

procedentes do extincto Laboratório Pyrotechnico do Campinho,

achando-se em reparação outras machinas oriundas daquellc labo-

ratorio, sem despezas extraordinárias.
Continua a ser sensível a falta do concurso das extinctas officinas

de latoeiros c funileiros, correciros e selleiros, convindo crear-se as

respectivas secções; tanto assim é que a directoria daquelle arsenal,

afim de attender á urgência da marcha do 2o batalhão de engenharia

para os trabalhos da construcção da estrada de ferro de Cacequi a

Inhanduhy e de outros corpos, viu-se forçada a mandar confeccionar,

por empreitada, variada quantidade de artigos de arreiamento para
tracção de artilharia, estribos, esporas, marmitas cantis e correiame

para as três armas, tudo na importância de 27:23S$9U.

A despeza com a acquisição de artigos para provimento do almo-

xarifado elevou-se á quantia de 1.492:550^234, representando material

para ser fornecido aos corpos, conforme os respectivos pedidos, cor-

rendo a despeza por diversas rubricas.
Por autorisação deste Ministério foram construídos alguns typos

de vehiculos destinados a manter o serviço de remuniciamento da

infantaria e cavallaria em combate, serviço este que, não se achando

ainda entre nós organisado, deve merecer, os maiores cuidados,

pois de sua perfeição dependerão os resultados favoráveis em uma

lueta.
Esses vehiculos serão opportunamente fornecidos ao 29° batalhão de

infantaria para serem experimentados.
Com real economia para os cofres públicos o proveito para o ser-

viço, continua a ser feito por administração o transporte do material

para a estação da margem do Taquary, necessitando, entretanto, de

uma embarcação de desejável capacidade, que reduziria o numero de

viagens e por conseqüência, despezas de combustível.
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Com a tripolaçao e serventes dospendeu-se a importância de

48:5081626, c com a mestrança é operário, dispensados «Io ponto, a de

3:'l7sS!e,mvo„ionto.iu.Oo^. 
voladn amiunlmonte um, verbo ra-

zoaveldestinada á conservação elimpezados prédios pertencentes ao

arsenal.
No laboratório do Menino Deus, como dependência do arsenal,

acdia-se installada a officina pyrotcchnica, que por só ter as machinas

apropriadas ao carregamento de cartuchos para armamento Comblam,

eon*ervava-se inactiva, reclamando para o serviço sóm-nte um operário

de 4» classe e dous serventes encarregados da conservação do edificio

c das machinas.
Agora, porém, que se acha funecionando esta ofdcina, no preparo

de cartuchos de festim, para o armamento Mauser, afim de ser distri-

))uido aos corpos para exercidos, torna-se necessário o competente

pessoal, visto o actual ser tirado das outras officinas do arsenal, onde

faz falia sensível.
Por isso faz-se mister que o Congresso Nacional conceda verba

para o seguinte pessoal: um mestre, 3:030$ ; uni mandador, 2:400$;

um operário dei» classe, l:930$;dous serventes, 1:500$ ; dousapren-

dizes, 1:200$000.
Ar9ettal <lo Guerra de Matto-Grosso — DirigC-0 O te-

nente-coronel do corpo de estado-maior de artilharia Horário Hermete

Bezerra Cavalcante.
Nas forcas dos recursos de que dispõe o arsenal e dentro das verbas

marcadas para os diversos serviços, foram satisfeitos tedos os pedidos,
havendo algumas reclamações por faltas e demoras nos fornecimentos,

oceasionadas umas pela insufuciencia do verbas, taes como as de expe-

diente e matéria prima, que precisam ser augmentadas, e outras pelo
retardamento dos fornecimentos que dependem da Intendencia Geral da

Guerra, devido á falta de communicações rápidas e continuas entre esta

Capital eaquelle Estado.
Funccionarain regularmente as officinas de serralheiros, ferreiros

e obras brancas, e as secções de espingardeiros, torneiros e tanoeiros,

'3

7
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lendo manufacturado c concertado 1.862 artigos, na importância de

19:169$848, sendo despendida com a mão de obra o matéria prima a

quantia do 18:820*828, havendo, portanto, um saldo de343$020.

Sendo todo o trabalho manual o por processos alrazados, oresul-

lado acima indica algum «-forço das offlcinas, si allendermos á falta do

machinas e ao pequeno numero de operários.

Seria conveniente que o Congresso Nacional dotasse este arsenal

com a verba especial de 15:0 )0-s, destinada á aquisiçS > de algumas ma*

chinas e ferramentas, que permittam o desenvolvimento dos differentcs

serviços das officinas; taes machinas poderão ser accionadas por um

motor «Belleville» de 15 cavallos, que se acha depositado noalmoxa-

rifado do mesmo arsenal.
Tendo sido consignada no orçamento a verba de 50:000? para farda-

mento dos corpos estacionados no Estado de Matto Grosso, e afim de

ser utilisada grande quantidade de matéria prima existente noalmo-

xarifado, providenciou-se para que, provisoriamente, fossem resta-

belecidas a repartição de costuras e a ofticina de alfaiates, esta só para

o corte, sendo aproveitado para dlrigil-a um mestre addido.

Foram manufacturados 28.570 artigos, assim discriminados: bar-

reles - 100; bornaes para viveres - 935; blusa - 11 bonets - 7 ;

calças-8.614; ceroulas -3.007 ; camisas-3.551; camisolas-

376; colchas - 340 ; capas para gorros -1.019 ; dolmans - 89 ; en-

xergões vasios - 358 ; gorros - 701; guardanapos - 200 ; japona - 1;

lençóes - 240 ; saccos diversos -7.996 ; túnicas - 985; toalhas - 50 ;

despendendo-se a quantia de 133:427$S7i, sendo 93:202$191 com a

matéria prima e 40:225$680 com a mão de obra.

Convém que sejam augmentados razoavelmente os vencimentos

que ora percebem os empregados civis deste arsenal, attenta a difficul-

dade de vida no Estado de Matto Grosso, dificuldade esta já reconhecida

pelo Congresso Nacional quando augmentou de um terço a etape dos

militares alli em serviço.
De accordo com a lei n. 834, de 30 de dezembro, em seu art. 14,

n. V, foi realizada a extineção do Laboratório Pyroteehnico de Matto

Grosso, sendo para o respectivo edifício mudado o arsenal. Embora
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. .di.^n oililieio do laboratrio para
n referida lei determine ser aproveitado o cuiuuo

, ,„,m„,.o de m batalh.0, ro*s de nrd.n, mica e de con-

vincia do servi,, indicavam o transferencie do «wl .-« (->.

edifício. . _, rtnQ _
Assim, resultaram vantagens nao só pare o arsenal, como para o

21. batalhão de infantaria, ocenpando o edifício deixado por aquelle,

onde' altas jã ulilisava-se de uma parto. O arsenal aproveitou as maohmas

montadas no lab.rMtorio.ncou servido por uma linha de carris urbanos

e um porto fluvial, effectuando a mudança sem despe/as extraordl-

narias; - o batalhão ficou aquartelado em um edifício espaçoso, com

commodos para todos os serviços, melhorando por esta fôrma suas an-

teriores condições.

FABRICAS E LABORATÓRIO

Fabrica cio Cartnclios o Artiíicios do Guerra -

E' director desta fabrica o coronel do estado-maior de artilbaria,

Júlio Fernandes do Almeida.
A transferencia para este estabelecimento dos serviços que estavam

a cargo doextineto Laboratório Pyrotechnico do Campinho, teve como

immediata conseqüência a necessidade de se dar maior desenvolvi-

mento ás officinas e de se crearem outras destinadas a novos tro-

balhos.
Aproveitando-se os espaços disponíveis nas officinas e nas poucas

consfrucçõos, para esse fim realizadas, foram assentadas muitas
machinas.

Outras ha, porém, que ainda não o foram, por terem se esgotado
com aquellas os respectivos recursos, apezar de exigir o serviço novas
installações.

Desta falta resultou que, tendo do se attender a uma grande
encommenda de cartucliame para carabinas Comblain, lançou-se
mão, para fabrical-o, de algumas machinas destinadas ao preparo
de cartuchos para fusis Mauser, depois de convenientemente ada-

ptadas.
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Es.0 recurso, de caracter provisório, tem sido empregado sem

inconveniente, graças d grande quantidade de elementos de cartuchos,

, >* phcíq rxisteutes em deposito.
'''^"viden,,,, 

r,,-.,n, nr.o,We1Wrdu,,r,v,StoSer prec,soes*r

a tobrlca com todas as suas machinas sempre promptas à produeçSo

íi-.Miiillo a uno são destinadas.

Cnlsidade de se deter o estabelecimento com todos os

«cursos indispensáveis no completo desempenho dos trabalhos a seu
";„ 

attend, ,do-se a que, além de outros artigos que 1 c cumpr

;! ao exercito, teca d, oecupar-se com o preparo «

Z os .hversos systemas d, armas portáteis, usados pela Guarda

N luol e corpos de Poliria Federal e Estadoaes, o que so poderá

Z 
"1 

a precisa presteza, si para isso estiver previamente Pre-

^tm 
'9 de agosto ultimo, oceorreu um principio de incêndio no

tectol oÍlin de estiramento, motivado por ter-se arrebentado

Üte, uma iunta da machina de recoser o ga^ *¦-£

mente, foi extineto o logo, tendo sido mbig

""'incêndio 
de caracter violento, manifestou-se na mediada

de » de outuhro seguinte, cm uma bartaca de madeira, dcsU ada

preparo de vários artilicios de guerra, ficando tudo completamente

destruído. , ...a Qx QA
A organisaçSo do serviço de extineç* foi prompto, mas * se

r ^ não se propagasse ás demais partes do edificio.
conseguiu que o fogo nao st propdb
Do inquérito effectuado não transpareceu o menor nua "

culpabilidade directa ou indirecta de alguém nes e fa» »«

suppor que o incêndio foi causado pela inflammaçao espontânea dos

mL em deposito na barraca, motivada peia temperatura—
•« „mci ininfppnmta de tortes cies-

que então reinava e pela seqüência quasi ininterrupta

cargas electricas. .
Teem sido satisfeitas com a precisa regularidade as reqms.çoes de

cartuchos e artifícios de diversas espécies.

#.« * •
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A tabrloaçío de loos eartuohos o artifícios faz-so nas seguintes

condições:
Cartucho de guerra Mauser 7»/.- Esta munição continuo a

seP preparada com elementos adquiridos na Europa o existentes ainda

em grande quantidade em deposito, si bom que, presentemente, se

tenha fabricado esses elementos, mas, em pequena escala porque

convém proporcionar a renovação do antigo material.

Tem sido feito acurado estudo para chegar-se ao conhecimento

das causas determinantes das fendas que se apresentam nos estojos

Mauser, depois de carregados e c.nscrvados por algum tempo em

deposito, estudo tanto mais importante quanto interessa não só á segu-

rança dos atiradores, muitos dos quaes já Coram victimas de acci-

dentes provocados pelo cscapamcnto de gazes, mas também a con-

servação dos cartuchos nos depósitos.
Muitas teem sido as observações neste sentido feitas em grande

numero de cartuchos, ficando cuidadosamente registradas para estudos

posteriores •
Cartuchos de carga reduzida Mauser 7 ¦»/_ — Para o tiro com

carga reduzida continuam a ser fabricados cartuchos do typo opre-

sentado pelo director do estabelecimento e mandado adoplar a titulo

de experiência.
Os cartuchos desse typo são constituídos pelo estojo regulamentar

com cápsula carregada, 03r,03 de pólvora sem fumaça triturada e

bala espherica de liga de chumbo e antimonio, sendo os estojos ni-
ckelados.

Tal munição, á medida que vae sendo fabricada, ó romettida á
Intendencia Geral da Guerra para ser fornecida aos corpos do exer-
cito e estabelecimentos militares que teem de empregal-a em exer-
cicios.

Cartuchos de festün Mauser 7m/m — Prosegue a fabricação destes
cartuchos segando o typo que melhor provou em experiências reali-
zadas.

Os cartuchos do referido typo foram mandados submetter nos
corpos do exercito a uma experiência de quatro mezes, para ava-
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liarem-se as suas qualidades, nao tendo ainda sido apresentados os

resultados respectivos.
Cartuchos de guerra nora revôloer Gorarei -0 preparq destes

cartucho* está «endo feito de accordo com as modificações introdu-

zidas no typo antes em uso. continuando a fu.i--cioi.ar satisfactoria-

mente as'machinas installadas no anno lindo para a fabricação das

capsalas c estojos, perfuração da «ventos nos mesmos, carregamento

dos cartuchos e preparo de balas por compressão.

Espoletas de tempo e duplo effeito~lt possue a fabrica o ap-

parelho destinado a medir a duração da combustão do misto fusível

Ltas espoletas, nao tendo ainda sido possível, por falta d. recursos,

construir-se a casa em que deve ser assentado o mesmo apparelho.

Torna-sc de indeclinável necessidade essa installação, pois, devido

a sua falta, a graduação das espoletas nao correspondia aos tempos

nella marcados, nao podendo o artilheiro, portanto, contar com a

efiicacia do tiro. '
Preparo de caixetas e maleias-K de necessidade palpuante

. acouisicão dé machinas c apparelhos para o preparo de caixetas

e maletas destinadas ao acondicionamento de cartuchos.

As caixetas são feitas com o emprego de machinas c apparelhos

próprios para a fabricação de carregadores, e as maletas fazem-se

a mao, em pequena escala, meios estes ene, como se ve, sao,m-

perfeitos. ,.,
Gmanopmtia - Os trabalhos do galvanoplasfa teem sido

aproveitados com vantagem na nicUelagem dos estojos para cartucho»

Mauser de carga reduzida, aflm de distingail-os dos outros que se

destinam ao mesmo armamento, elevando-se no anno findo a -OO.WO

o numero de estojos submettidos a essa operação.

*

O serviço relativo ao fornecimento de munição continua a reseu-

, 
* 

a i_ indicada em meu ultimo relatório, de ser regu-
tir-se da necessidade, índicaaa em meu ^

lamentada a quantidade de munição, quer para armamento portal,^

quer para canhão, que deve existir em cada quartel ou fortaleza.

&:£

|fcwnlíS9H_B
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mesmo dá-se quanto A conveniência de íixar-se o modo de julgar
a munição que porventura se avariar, estabelecendo-se as com lições
em quo ella deve ser considerada inútil.

Dei as providencias necessárias para preencher-se estas lacunas.
A linha de tiro continua a prestar os bons serviços a que se des-

t ina.
Tem se recorrido também á linha de tiro da Escola Preparatória

e de Taclica do Realengo, sempre que é necessário, já para attender
a maior segurança ou aproveitar sua grande extensão, já para con-
frontar as indicações dos apparelhos balísticos.

As experiências balísticas estão sendo feitas regularmente com o
munição preparada na fabrica, tendo-se conseguido, entre outros resul-
tados, — melhorar-se a munição para revólver Gérard, reconhecer-se
a impropriedade das balas Gras, em deposito, para o carregamento dos
cartuchos Comblam, e notar-se que na munição Mauser, as balas de
origem belga proporcionam melhor velocidade que as de origem allemã.

Infelizmente o estabelecimento não está ainda provido de todos
os apparelhos necessários ao conhecimento completo do gráo de apêr-
feiçoamento e da efficaeia da munição preparada, sendo prementemente
muito sensíveis — a falta de um provete Mauser, para ivcunhccer-se
o estado da pólvora empregada — e a do um Ianque para submelter as
balas á prova d'agua.

A fabrica fornece illuminaçiío electrica não só para o seu editicio
e dependências, mas também para a Escola Preparatória e de Tactica
do Realengo. Nesta Escola foi augmentado o numero de lâmpadas
electricas, introduzindo-se vários melhoramentos na rede de illumi-
nação, em vista da melhor distribuição de luz, de maior independência
entre as diversas installações e da necessidade de garantir os ediíicios
contra os riscos de possiveis accidentes.

Na sala dos dynamos foi installado um que se achava em uma
das ofíicinas, ficando em condições de fornecer corrente electrica ás
mesmas e á illuminoçao.

A instailação da bateria de accumuladores está sendo reformada
de modo a ficar apta para todo serviço.
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O laboratório chimico tem so desempenhado snlisfactoriamente de

todos o* trabalhos a seu cargo, tendo sido preparados, de accôrdo

com as exigências do serviço, o fulminato de mercúrio e os diversos

mixtos necessários ás munições, e ensaiadas varias formulas de mixtos

de cores para o preparo de fachos illuminativos e estreitas ou la-

grimas de foguetes de signaes, afim de obter-se um cuja manipulação

menos perigo offereça e que não seja susceptível de inflammar-se es-

pontancamente.
O estado sanitário do estabelecimento tem sido o mais lisongèiro-

possível, graças ao emprego das medidas prophylaticas tendentes

a evitar a manifestação de moléstias contagiosas.

O serviço medico, porém, resente-seda falta de um gabinete para

consultas, actualmente realizadas na sala do escriptorio, local assás im-

próprio para este fim.
As edificações estão em bom estado de conservação.

Os serviços da fabrica exigem, entretanto, o augmento de novas

construcções. Assim, o almoxarifado não tem espaço para accommodar

os artigos procedentes da Intendencia Geral da Guerra e do extineto La-

boratorio Pyrotecbnico do Campinbo; a officina de carregamento não se

acha em local apropriado e suficientemente isolado; a secretaria não

dispõe de commodo onde possa guardar-se o archivo do referido lano-

ratorio.
Continua a impor-sc a desapropriação do terreno contíguo á fa-

brica, afim de poder esta dispor do espaço preciso para as novas con-

strucções e ser isolada dos edifícios próximos.
Os trabalhos executados no anno próximo passado são os se-

guintes:

Cartuchos Mauser de festim
»

»

))

» de carga reduzida. .

de guerra Gérard. . .

Mannlicher «beneficiados» .

inteiriços Comblain « benefi-
ciados »....

1.006.765
198.000
122.500
244.500

102.500
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Cartuchos embalados para davinàWin-
cliéstère revolvia Nnganl.

Mausèr de guerra....
Spenecr embalados «benefl-

ciados 
Estojos com orifício central

Manser allemüo ....
belgas

Tarugos com orifício central
Estopilhas. 
Caixas de latào para acondicionar estojos

e tarugos
Caixetas de papelão
Cunhetes de madeira forrados de zinco.
Fachos de signaes
Forros de zinco para caixas

» » » » cunhetes ....
Cabos de madeira
Galpão para o locomovei
Guaritas
Carvoeira
Armação para a prateleira do almoxari-

fado .
Installação do locomovei
Officina para trabalhos com pólvora
negra 1

Fabrica de Pólvora da Estrella — Dirige esta fabrica
o coronel do corpo de estado-maior do artilharia João Carlos Marques
Henriques.

No anno findo a fabricação da pólvora foi do 21.922 kilogrammas
inclusive 5.130, que passaram do anno anterior, em vários estados de
manipulação, excedendo a producção de 4.492 kilogrammas á de
1900.

• ••••••. • .

193.000 I
183.000 I

20.010 I
26 I
225 I

Y -

225 I
264 I

10.000 I

261 I
92.519 I

851 I
2.000 I
132 I
210 I
80 I

I
2

|

1

1
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De 1900 ficaram existindo: —molulo 30.680 achas e pólvora 1G.520

Uilogrammas das marcas seguintes:

:

F H
F R F
Aá T
Ci T
R L G
Ci

RLG
C»

em 18 barris grandes. . . .
» 30 »

30 »
24 »
89 »
98 »

»

»

))

»

nao embarricada
não embarricada

• • •

• • • #

• • • •

• • # •

• • • •

• • • •

4

540 k*
1.170 »

900 »
720 »

2.670 »
2.940 »
2.330 »

120 »
Em varias estados de mani-

• • • 5.130 »

. 16.520 »

558
424

3.585 achas
18.000 kgs.
2.100 »

434

pulaçao .

Somma . . .
Entraram para as oflicinas durante o anno:

Barris grandes
Ditos pequenos
Molulo
Salitre em bruto
Enxofre em bruto
Saccos para pólvora

Carbonisando-se 17.467 achas de molulo, refinando-se 18.000 kilos
de salitre e triturando-se 2.100 kilos de enxofre, resultaram 2.700 kilos de

carvão escolhido, 13.500 de salitre e 2.030 de enxofre, tendo havido nesta

matéria prima a quebra de 70 kilos e a de 4.500 na do salitre.
Nos processos de refinação e carbonisação consumiram-se 32.664

achas de lenha, tiradas pelas praças das mattasda fabrica.
Feita a mistura binaria entre os 2.700 kilos de carvão e 1.800 kilos

de enxofre e triturados, em seguida, os 4.500 kilos resultantes que
foram addicionados aos 13.500 kilos de salitre, produziram 18.000 kilos
do composto ternario, sendo esto convenientemente tratado em 180
tarefas de 100 kilos, com quatro e meia horas de trituraeão para cada
uma, respeitada a dosagem centesimal de 759+10°+15e=100.
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Obtida esta mistura, passou ella a soflter as demais operações, rC.

sultando, - com os 2.450 kilos já promptos desde o anuo anterior c

nao embarricados, e com os 5.130 kilos em diversos estados de mani-

pulaçâo —as seguintes marcas de pólvora, nas quantidades abaixo

mencionadas:

RLG cm 262 barris grandes c 31

saccos
d em 249 barris grandes e 30 saccos.

FR » 5 
A2 » 42 » » e 13 saccos

FF (caça) em 209 barris pequenos e

saccos 

FFF (caça) em 151 barris pequenos
Mina, 2a qualidade em 24 barris

pequenos 

"b*

))

7.860 kgs.
7.470

150 »
1.260 »

1.463 »
1.057 »

512 »

19.772Somma
Desta pólvora e da existente no paiol sahiram com destino:

Ao Ministério da Marinha:
RLG em 300 barris grandes. .
'i ))

Somma .

» »

A' Intendencia Geral da Guerra:
RLG em 20 barris grandes.
Ci » 17 »

Ç( T » 3 »
FR » 5 »
A-> » 29

Somma. .

»

» . .

A' firma Mayrink, Abreu, Machado & Comp., que as comprou

por 6:112$800:
CiTem 21 barris grandes . ? . 630 kgs.
FR » 18 540 »

9.000 kgs.
9.000 »

18.000

600 kgs.
510 »

90 »
150 »
870 »

2.220

&
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FRT em 29 barris grandes .... 1.170 kgs.
A. T» 30 900 »

Somma  3.240
Somma geral  23.400 kgs.

Estas polvoras, excluídas as vendidas a referida firma, impor-
taram em 74:861$310, sendo em barris 3:375$8JQ e em pulvoras
71:485$330.

Deduzidas, pois, estas polvoras sabidas das existentes no paiol
desde 1900 e fabricadas em 1931, ficam em deposito, aguardando
destino e nas ofíicinas em vários estados de manipulação e 6 espera de
operação final:

RLG em 31 barris grandes e saccos. 430 kgs.
d » 30 » » » » . 900 »
Ao » 13 » » » » . 390 »

.FF(caça) em 209 barris pequenos e
saccos 1.463 »

FF (caça) em 151 barris pequenos e
saccos 1'057 »

Mina, 2a qualidade, em 64 barris

pequenos 512 »
Em vários estados de manipulação 4.690 »

Somma  9.852

Passam também para o anno corrente 39 saccos de algodão para
acondicionamento de polvoras.

Verificando-se, pelo examo eflectuado nas polvoras em deposito
na ilha do Boqueirão, a necessidade de serem adoptados saccos no

acondicionamento das polvoras, além dos barris, de accordo com o

que se procede em relação ás do commercio, visto que assim evita-se

que, quebrado o barril, se espalhe ou derrame o conteúdo pelo chão,

passou-se a usal-os, ficando assim melhor resguardada essa munição
de guerra.
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Em virtude de autorização deste Ministério, estão promptos, cm

360 saccos e 424 barris pequenos, 3.032 kilos de pólvora de caça o

mina, sendo 1.057 da marca FFFe512de mina «Io 2" qualidade (orei 1-

naria) aa importância de 16:509$963.

Effectuando-se ligeiras experiências cm as duas marcas citadas,

comparativamente com a commum do commercio, obteve-se este

resultado, que deu melhor vantagem ás fabricadas:

— ¦¦ ~ j' 
' 

J:

CARO A PENETRAÇÃO
•-• ¦—- K.

a MARCAS * o § g t
< Z 9 & rti:-2

_~ ______

o m
g 

¦ ommereio .... 0,002 - 223,5 0.10

| F. F. F. »¦¦'- 250,0 0,85

 F. F. » — 203,0 1,28 -k

% Commercio .... 0,005 0,027 50,0 - Menor do todas, 5 lagos.

h F F. F. » » — Pequena, 1 bago.

j F. F. » » — Maiores de todas, 6 bagos.
rfí

O movimento do salitre e enxofre nos armazéns foi o seguinte:

MATÉRIAS PRIMAS

Enxofre

Salitre crystallisado . .

> bruto . . .

» refinado . , .

passou de 1900

67.738,750
k

243.369,0
k

202.784,0
k

16.018,0

ENTROU 1>K
1901

S.V11IIJ EM
1901

k
21.000

k
18.000

PASSOU PARA 1902

65.638,750
k

213.309,0
k

271.781,0
k

10.618,0

Sendo de incontestável vantagem para o serviço que os armazen
do almoxarifado nao fiquem distantes uns dos outros, trata-se de esta-
beleeel-os em um só edifício.

A bibliotheca possue 622 volumes.

m
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Sendo insufflciente para conter o material de artilharia, arma-

mento portátil, etc, a casa respectiva, deu-se começo a outra cuja

construcçüo foi orçada na quantia del3:241$161.

Duas outras casas, onde estão os chronographos de Boulangé e o

pêndulo balístico, carecem de reparos, que cm tempo scrüo executados.

As casas de residência, em numero de 50, lambem necessitam de

reparos, excluída a de n. 26, que passou por concertos radicaes, tendo-

se já feito, em algumas dellas, varias obras.

O pessoal do destacamento, além do serviço puramente militar,

occupoivse no aterro da várzea, do lado do sul da linha férrea da Com-

panhia Leopoldina, nos cortes de madeira para arcos do barris, nos des-

vios para o rio de águas estagnadas e em outros serviços, tratando-se

de exercital-o no tiro ao alvo, para o que se providenciou sobre a re-

specliva munição.
Para a enfermaria entraram 40 doentes, que depois tiveram alta

por curados.
A moléstia que mais predominou foi a febre intermittente palustre,

tendo-se dado 14 casos, contra 22 que occorreram no anno anterior.

As prescripções médicas elevaram-se a 227 contra 336 no anno

anterior.
O edifício em que a mesma enfermaria funeciona precisa de con-

certos, sendo, porém, necessária a mudança respectiva para local de

melhores condições hygienicas, o que se fará opportunamente.

A pharmacia está bem provida de medicamentos.

Foram aviadas 3.785 prescripções médicas, sendo 3.14õ para os em-

pregados e suas famílias, 227 para a enfermaria e 413 para parti-

culares.
As ofíicinas necessitam de concertos.

Já se fizeram diversas obras nas ofíicinas da 1* divisão, sendo exe-

cutadas no alpendre do paiol, no deposito de lenha e nos fornos da

refinaria.
Nas ofíicinas da 2* divisão fizeram-se uma caixa d'agua de madeira,

engradamentos e encaixotamentos para armamento, equipamento e

Cr.
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outros artigos, cabos para ferramentas, barris para aconclicionameiilo
de pólvora de guerra, concertos em moveis, carros c barris, ele.

O estado sanitário foi bom, graças ás providencias tomadas para
garantir a boa hygiene, lendo-se impedido a estagnarão das águas, mau-
dado cortar a vegetação que impedia a franca corrente dellas o promo-
vido a limpeza das vallas que correm parallelamente ao leito da via
férrea da Companhia Leopoldina, além de.miras medidas empregadas
neste sentido.

Fabrica «lo Pólvora de Coxipó —Ceada pela lei n. I0i2
de 14 de setembro, de 1850, f<»i esta fabrica inaugurado em 12.Io nu-
vembro de 1877.

Devido aos seus apparelhos atrazados, accionados por força motriz
animal, e á (alta de uma prensa hydraulica, presentemente só pôde pro-
duzir pólvora negra para artifícios de guerra, fuzil c canhão liso das
marcas A, F, C, CC, CCC, numa média de quarenta kiiogrammas diários.

Nova phase terá esta fabrica desde que sujam montados os appare-
lhos modernos ja adquiridos, sendo empregada como força motriz a
agua canalisada do rio Coxipó.

Durante o anuo conservou-se a limpeza da extensa área de terreno
oecupada pela fabrica, lendo sido reparados, caiados e pintados quasi
todos os ediíicios.

Possuo esta fabrica seis officinas e um paiol, todos situados a
margem direita do rio Coxipó.

A dotação orçamentaria no anno lindo fui de 10:000$, sendo
6:0003 para o pessoal e 4:000$ para material.

Coma quantia destinada ao pessoal íéz-se lace á respectiva despeza,
com um mestre, um arreeiro e dois serventes, pessoal este que, alça
de ser insufiicienle ás necessidades da fabrica, é mal remunerado.

A verba de 4:000$ para material, comquanto exigua, satisfaz as ne-
cessidades. mais urgentes da conservação, de pequenos reparos e
melhoramentos.

Convém que seja elevada a respectiva dotação orçamentaria, afim de
que possam ser convenientemente zelados e conservados os prédioseoutras dependências alii existentes.

H
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Dirige esta fabrica o tenente-coronel «Io corpo do cstado-maoir
de artilharia Celestino Alves Bastos, exercendo as funcçõesde ajudante
o alferes-olumno Rogacíano Ferreira Mendes.

X-iatoomxtorio PyrotcohnSco cie OuyjU)u — Esteve na di-
recçao deste estabelecimento, encarregado da montagem das respectivas
machinas, até sua extincção, auctorisada pelo art. 14° n. V da lei n. 834,
de 30 de dezembro do 1001, o capitão de artilharia Ivo do Prado Montes
Pires da Franca.

Os principa es trabalhos realizados durante o anno foram osso-
guintes:—cobertura Lsoladora dos cylindros e dos tubos cornmunicantcs
ecollectores da machina motora, estes de lona e corda de mealhar e
a<iuellcs de piúva envernizada; — na mesma machina flzeram-seas pre-
cisas guarnições do placas metallicas, a pintura conveniente, alem de um
reparo nas bombas;— flzeram-se alguns apparelhos accessorios para as
machinas de aplainar, afim de poderem estas completar o fabrico de cs-
poletas de percussão, na carência de apparelhos de frésa;—remontou-se
a machina de cortar com tesoura linear, da officina de cartuchos Com-
blain, afim de conseguir-se melhor transmissão de movimento ; foram
devidamente pintadas todas as machinas e também as columnas de
ferro;—foram ladrilhadas as officinas com tijolos decomposição especial.

Da verba empregada em taes serviços, passou para o anno cor-
rente o beneficio de 2:144$900, representado em material existente nos
armazéns : —uma parle por nao ter sido opportuna sua applicaçao, e
a outra, provém de sobras das obras feitas. Ha, por isso, uma des-
peza real do 15:855$100,

ASYLO DÍJS INVÁLIDOS DA PÁTRIA
Continua este estabelecimento sob o eommando do coronel gra-

duado reformado do exercito Yiclorino dos Santos Silva.
O estado effectivo compunha-se, cm 31 de dezembro de 1000 :

— de 14 offieiaes da administração, — 140 offieiaes asylados,—574 praças
do exercito —e 297 da armada.

Durante o anno de 1901 foram incluídos:— 12 offieiaes, sendo três
da administração, — 140 praças do exercito — o 118 da armada.
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Foram excluídos:-por falleclmento, 40 offlciaes, sendo um da

administração, 35 praças do exercito e 39 da armada ; por ordem su-

perior, 10 ofüciaes, sendo dous da administração, 23 praças do exer-

cito e 2 da armada.
Existiam em 31 de dezembro de 1901 :-116 ofüciaes,- 656 praças

do exercito —e 374 da armada.
Apezar de ser favorável o estado sanitário, continua o asyloaen-

frcnlar com dous problemas hygienicos, que exigem immediata so-

luçao,—falta d'agua c insufiH-iencia de esgotos—,cun vindo (pie, para

o futuro exercido, sejam votados os necessários créditos afim de obviar

tal inconveniente.
E' de toda vantagem ao servi«;o a construcção de um pequeno com-

modo destinado ao alojamento das praças da guarda do quartel.
A' excepção dos edifícios oecupados pela administração, ofüciaes

asylados, medico e arrecadações, os quaes precisam de pintura, rc-

paros e retelhamento geral, os demais acham-se em ruínas e a re-
clamar o andamento das obras começadas, tendo sido insufficiente a
verba orçamentaria para attender aos concertos mais urgentes.

DIRECÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE
DA GUERRA

A Direcçao Geral de Contabilidade da Guerra, de conformidade
com o regulamento que baixou com o decreto n. 389:!, de 5 de janeiro
de 1901, prosegue no desempenho dos serviços a seu cargo, sol) as
ordens do general de brigada honorário Carlos Corrêa 'da Silva Lagc.

Tendo fallecido o continuo João Gonçalves Barroso e o liei do pa-
gador Joaquim Ricardo da Silveira, foram nomeados, para aquelle
cargo, a 11 de outubro de 1901, Constancio José Pimentel, e para
este, a 18 de janeiro de 1902, Scevola de Senna.

i - v• :

' ;

RECEITA . -

Em observância da lei n. 741 de 2G de dezembro de 1900, durante o
exercício de 1901 foi arrecadada e entregue ao Tlicsouro Federal a
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receita de 724:375$47G, sendo: ordinária 445:093$230, extraordinária

245:282$749, depósitos 98$894, renda com applica(:ão especial 19:308$3üG

e medicamentos 1-4:532*237.

CRÉDITOS

1001

A lei n. 746 de 29 de dezembro de 1900 concedeu para as des-

pezas, no exercício de 1901, o credito do 45.580:630$933, menos

15:429$ que no de 1900.

Créditos supplemcnlarcs, especiaes c extraordinários foram abertos,

como se passa a cxpòr:

Créditos supplemeiitares 863:523$339:

Decretos ns. 823 e 429), de 27 de dezembro de 1901, de 730:424$

á verba 10a- Etapas, - por haver a média votada do 1$400 attlngido a

1$620 nas avaliações semestraes, como se demonstra no annexo lettra E.

Decreto n. 4366 de 18 de março de 1602, de 127:099$329 á verba

lia « Classes inactivas - porque, além da lei n. 746 do 2J de dezembro

de 1900 haver reduzido 100:000$ no proposta do Governo, as baixas de

pensionistas, com soldos diminutos, não chegaram para attender aos

admittidos, com acerescimo nessa vantagem e ainda quotas.

Créditos especiaes 200:400^311:
O cumprimento do art. 2° da lei n. 756 do 5 do janeiro de 1901, con-

cedendo vencimentos ao pessoal docente em disponibilidade, não

contemplados no orçamento, motivou os decretos ns. 3993 de 19 de

abril de 1901, de 23:108*322,-4121 de 9 de agosto de 1901, de 41:296$898,

-4315 do 10 de janeiro de 1902, de 10:772$200 -e 4317 de 10 de Ja-

neiro de 1902, de 120:234£721,- total 195:412$141.

Também a lei n. 740 do 29 de dezembro de 1900, art. 16, n. 1,

motivou o decreto n. 3959 de 15 de março do 1901, de 4:800$, para

pagar a Joaquim José Lopes da Silva 2:800$ e a João José Tavares

2:000$, gratificações de mestre o contramestre da oflicina de alfaiates

do arsenal do guerra da Capitai Federal, nos exercicios de 1898 e 1899.

Decretou, 821 de 27 de dezembro de 1901 o 4339, de 7 do feve-

reirodo 1902, de 188*170, do augméntõ de vencimentos dos auditores de
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guerra do 4o e «° districtos militares, no período do 27 a 31 do de.

zembro de 1901.
Créditos extraordinários i00:6S4pl57:
Decretos ns. 793 e 4193, de 4 de outubro do 1901, do 837$472,

para pagar o João Leopoldino do Rego, liei do extineto arsenal do

guerra de Pernambuco, o ordenado de 19 do janeiro de 1899 a 5 <le

fevereiro de 1900.
Decretos ns. 800 o 4239, de 1". de novembro de 1901, de 630$, da

diária vencida por Cândido da Cunba Villela, quando em serviço na

commissão encarregada da construcção da linha telegraphica do Cuyabu

a Corumbá.
Deer.-tos ns. 822 o 4289, de 27 de dezembro de 1901, de 4:225$800,

ordenado de João Climaco dos Santos Bernardes no cargo de almoxarife

do extineto arsenal de guerra de Pernambuco.
Decretos ns. 842 e 4301-, de 3 de janeiro de 1002, de 8:000$, gra-

liflcações que deixaram de receber o contramestre e o mandador da

officina de correeiros do arsenal de guerra da Capital Federal, Ga-

milloJosé Monteiro dos Santos e Joaquim Gonçalves da Costa.

Em virtude de sentenças do Supremo Tribunal Federal—Decretos
ns. 802 e 4244, de 22 de novembro de 1901, do 4:806$630, do venci-
mentos do major Domocrito Ferreira da Silva, como lente da extineta
escola militar do Rio Grande do Sul.

Decretos ns. 841 e4303, de 3 de janeiro de 1902, do 13:939$336,
vantagens do marechal José de Almeida Barreto.

Decretos ns. 817 e 4310, de 10 do janeiro de 1902, de 68:195$189, de
prejuízos causados pela revolta de fi de -setembro de 1893 a Procopio
José dos Reis.

Importaram os créditos descriptos :

Orçamentários

Total.

oOrdinários  45.580:630$93í
Suplementares 863:523*329

46.444:154*262



Extra-orçaitíentarios

# •••*.«Espeeiaes . .
Extraordinários

200:400$311
100:6341427

Total. . • • • 301:034*738

Tendo sido a despeza ordinária ou orçamentaria de 44.445:100$211,
deu-se o saldo de 1.999;054$G5l e a especial ou extraordinária de
293':066$192, deu-se mais o saldo de7:968$546.

Os créditos e a despeza eslüo demonstrados no annexo iettra 133.

lOOÍi

Para as despezas no exercício de 1902, a lei n. SM, de 30 de de-

zembro de 1931, concedeu o credito do 46.295:602$933.
Tendo sido o credito supplemenlar da verba 10a—Etapas—em 1901,

inferior ao decretado para 1900, em 1.042:109$, é de presumir que
em 1902 ainda seja reduzido, si as avaliações do segundo semestre
não forem superiores ás do primeiro.

Eliminada da tabeliã B, a que se refere o art. 29, § Io da lei
n. 746, de 29de dezembro cie 1900, a faculdade da abertura de credito
supplementar para occorrer ao excesso de despeza com fòrragens
e ferragens que, semelhantemente á da etapa, depende de avaliações
semestraes, convém o seu restabelecimento na lei do orçamento da
Fazenda para 1903, afim de que, na ausência do Congresso, não se
colloque a administrarão da Guerra em serias dificuldades, ou nao
seja forrada, como foi em 1901, a não precnelier os claros de
animaes nos quadros dos corpos montados.

DEPÓSITOS

Com a acquisição dos edifícios das exlinctas fabricas S. Sebastião
oS. Lázaro para o estabelecimento, naquelle, da Intendencia Geral da
Guerra, e nesta, elo arsenal de guerra da Capital, o Banco da Re-

publica do Brazil, nos lermos do contracto de cessão, depositou no
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Thesouro Federal, Á disposição do Ministério da Guerra, 1.500:000$

para occorrerem ás obras necessárias do adaptação.

Destinados á Intendencia 
* 

Geral da Guerra 900:000$, despem-

deram-se, em 1900 -145:424$150, e em 1901 -231:671$404J- total

377:095$55í.
Dotado o arsenal de guerra com 600:000$, -a despeza em 1900

foi de 35:340$067 e em 1901 de 318:115$708; - total 353:455*775.

Os respectivos saldos estão tendo a mesma applicação.

EXERCÍCIOS FINDOS

Em cumprimento do decreto n. 10.145, de 5 de janeiro de 1889,

durante o anno de 1901, foram reconhecidas, processadas e escriptu-

radas dividas de exercícios findos na importância de 1.185:530$383,

sendo 783:237$926de indemnisação ao Estado do Rio de Janeiro, prove-

niente de despezas feitas com a revolta do armada em 1893, como consta

do annexo lettra ei .
Convém registrar que a partir de 15 de novembro de 189S, na actual

administração da Guerra processaram-se 2.236 reclamações de paga-

mentos originários da revolução no Estado do Rio Grande do Sul, no

total de 3.305:304$683 ; destas 143 foram attendidas no valor de

401:8401633, -616 de 1.658:823$471 não obtiveram deferimento pela au-

sencia de provas — e 1.477 de 1.244:640$579 os interessados não satis-

fizeram os despachos de exigências fiscaes paro sua justificação.

ORÇAMENTO

1903

Orçada a despeza para 1903 em 46.292:812*933 e comparada com a

de 46.29r):602$933 vetada para 1902, a differença para menos e de

2:790$000.
A differença provém de reduzirem-se 237:7)0$, sendo no § Io Admi-

nistração Geral, 7:200$, e no § 14° Obras Militares 230:000$ e de augmen-

tarem-se 234:41.0$, sendo no § 2° Supremo Tribunal Militar e Auditores

14:000$, no § 5° Instrucção Militar 8:400$, no § 91 Sotdos o gratificações
80:1901, no § 11° Classes inactivas 100:090$ c no § 15° Material 31:820$,

como detalhadamente se demonstra na tabeliã seguinte:

.-

, ••';
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2»

4a
5a

6a

9a

10a
11a

12a
13a
14a-

15̂a

MINISTÉRIO DA GUERRA
Demonstração da despeza orçada para 1903, comparada com a votada para 1902

RUBRICAS

Administração geral

Supremo Tribunal Militar e Auditores.

Direcção Geral de Contabilidade da
Guerra ...•••••••

Intendencia Geral da Guerra.
Instrucção Militar •

ORÇADA PARA
1903

VOTADA PARA
1902

DIFFERENÇAS KM 1903

Para mais . Para menos

Arsenaes, depósitos e fortalezas
Fabricas e Laboratórios • • •
Serviço de Saúde
Soldos e gratificações • • . •

Etapas ....
Classes inactivas.

Ajudas de custo .
Colônias Militares
Obras Militares .

Material

19õ:41õ$000

143:S00.?000

23S:330$000
2ôi:7ií5$0ü0

1.010:894^500

1.144:385£000
350:871^300
335:100^000

14.730:4128900

15.797:054.5000
2.001:3093956

200:000$000
97:908$,77

1.770:000.^000

8.015:547.^000

202:615S000

129:8008000

238:330$000
2oi:75á">.«OCO

1.002:494^500

1.144:385$000
3 
">0:871*300

335:100^000
14.650:2228900

15.797:05i$000
1.901:309^956

200:000.^000
97:90S,j277

2.000:0008000

7.9S3:727$000

46.292:8128933 46.295:6028J33

. . • •

ií:qoosooo

s:4008000

80:190$000

7:2008000

• • .

100:0008000

OBSERVAÇÕES

A dillerença para menos de 7:200$. provém da extincção de uai
chefe de secção addido á Secretaria de lotado.

V differença para mais de 14:0008, provém da execução do de-
cretu n 821, de 27 de deze nbro de 1901,que elevou os vencimentos
dos Auditores do AP e 6° Districtos Militares.

A dirterenea para mais de S:4iK>8, provém da concessão de çrati-
ficações em observância do art. 295 do dec. n. 1159 de 3 de de-
zembro de 1892.

230:000800(í

31:8208000

A differença para mais de S0:190$, provém: òOMnO.*. do sddo de
42 alferes-alumnos promovidos por decreto de 24 de fevereiro de
1902 e 19:7108, do soldo de maus 150 praças alumnos das escolas
militares.

A dillerença para mais de 100:0008. jiistiliea-se com a abertura do
credito supplementar no exercício de 1901, p-lo dec. n. 4J o, de
18 de março de 1902.

A diilerer.ea para menos de 230:000$, provém de englobVse o
credito em uma só consignação e assim poder ser conveniente-
mente aproveitado.

A dilTerença para mais de 3l:S20$, provém de contemplar-se tarda
mento para o completo de SJO praças alumnos das escolas nuli-
tares.

234:4108000 237:2008000

Dillerença liquida para monos. . . . 2:790$000

Direcção Geral de Contabilidade da Guerra, em 7 de abril de 1.32.—O director, Carlos Corrêa d* Silva /,«</<>.

IO
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SECRETARIA DE ESTADO

A Secretaria da Guerra, constituída por uma directoria e duas

secções denominadas, a la-do exame e a 2a-dc expediente, tem pro.

seguido na execução dos trabalhos, que são de sua competência,

na fôrma do regulamento approvado pelo decreto n. 2880, de 18 de

abril de 1898.
Pela primeira daquellas sxçõcs transitaram no anno lindo 22.205

papeis, lendo sido prestadas 801 informações o 965 esclarecimentos.

A secção de expediente elaborou os seguintes trabalhos: 31 men-

sagens ao Congresso Nacional, 311 decretos, sendo 24 numerados, 7

titules de montepio, 322 portarias diversas de nomeações, exonerações

e transferencias e 6.559 avisos.
Como já tive oc:asião de consignar no meu ultimo relatório, ó

de toda a justiça o equiparamento dos vencimentos dos funecionarios

da Secretaria de Estado aos dos da Direcção Geral de Contabilidade da

Guerra, não só pela categoria daquella repartição e dos importantes

serviços que por ella correm, como lambem porque com esse acto

de justiça haverá um pequeno augmento de despeza.

Taes são, Sr. Presidente, as informações que ora posso prestar-vos
sobre os differentes serviços do Ministério da Guerra a meu cargo,
e quaesquer outros esclarecimentos que exigirdes serão ministrados
com toda a solicitude.

Capital Federal, 3 de maio üe 1902.

g. Jl. de ífleéeiros i^allet,
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LEIS E DECRETOS

DECRETO N. 751 — DE 14 DE JUNHO DE 1901

Manda contar a antiguidad6 da promoção do tenente-coronel João Leocadio Pereira dé
Mcílo, a esse poslo, de 17 do março de 180f

O Presidente da Republica dos Estados Unidas do Bratil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancéiono a resolução

seguinte:
Artigo único. A antigüidade da promoção do tenente-coronel João Leocadio

Pereira de Mello a esse posto deve ser contada de 17 de março de 1894, cm que
foi a primeira vez a elle promovido ; revogando-se as disposições em con-
trario.

Capital Federal. 11 do junho do 1001, 13" da Republica.

M. Ferraz de Campos Sàlles,
J. N. de Medeiros Mallet.

DECRETO N. 4.121 — DE 9 DE AGOSTO DE 1901

Abre ao Ministério da Guerra o credito especial da quantia de 41:296^893, para oceorrer
ao pagamento a docentes em disponibilidade dos institutos militares de ensino, do
gratificações vencidas e a vencer de 19 de abril de 189S a 31 de dezembro de 1901

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo ouvido o
Tribunal de Contas, na forma do disposto no art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c, do decreto
legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1890 e usando da autorização conferida pelo
de n. 756, de 5 de janeiro do 1901, resolve abrir ao Ministério da Guerra o
credito especial da quantia do 41:296$898, para oceorrer ao pagamento ao
Dr. Alfredo do Nascimento Silva, aos tenentes-coroneis Lauro Sodré e Innocencio
Sorzodello Corroa, ao Dr. Licinio Athanasio Cardoso, aos majores Lauro Müller,
Alexandre José Barbosa Liilla c João Bernardo de Azevedo Coimbra, ao tenente-
coronel Francisco Alberto Guillon, ao coronel José Freire Bezerril Fontenelle, ao
Senador Joakim de Oliveira Catunda, ao bacharel Thomaz Pompeu de Souza

»,
*
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Brazil e a Antônio Augusto «lo Vasconcollos, ao primeiro de t:605$890, ao segundo
do 3:376$90i),ao terceiro do I:1Ü0$819, ao quarto do 7:391$ I |n, ao quint» c sexto «In
1:4821558, a cada ura, ao sétimo de 5:176$100, a-» oitavo de l :ÜI0s0l)()f ao nono do
2:694§947, ao décimo de2:507$!87 o ao.s dous últimos do 5:6Q0f a cada um, quantias
estas proveu ion tos de ^rratilieaçoo^ vencidas o a vencer do 19 do abril do 1898 a 31
de dezembro de 1901, que lhes competem era virtude do prccoituado no paragrapho
único do art. 1° do segundo dos citados decretos, ua qualidado de lentos, subáü-
tu tos o professores em disponibilidade dos institutos militares do ensino.

Capital Federal, ü de acosto de 1901, I.'!" da Republica.

M. Ferraz de CamposSalles.
./. N. dr Medeiros Mallel.

Sr, Presidente, da Republica — O decreto legislativo n. 756, do 5 dojaneiro
de 1901, declara que o art. 7o da lei n. r>60, de 31 de dezembro de 1898, naquilio
que nâo for contrario aos princípios da disciplina militar, 6 comprehcnsivo dós
lentes, substitutos e professores vitalícios dos estabelecimentos militares de ensino,
dependentes do Ministério da Guerra, cujos logares foram extinetos pelo règu-
lamento do 18 do abril do me mo anno, c manda pagar a osso pessoal docente os
respectivo.* ordenados e gratificações integraes desde a data era que foram postosem disponibilidade.

Estão nas condições estabelecidas pelo citado decreto o Dr. Alfredo do
Nascimento Silva e o tenente-coronel Lauro Sodré, lentes da extineta Escola
Superior de Guerra, o íononto-coronel Innocencio Serzedelio Corroa e o Dr. Li-
cinio Athanasio Cardoso, lentes, o major Lauro Müller, substituto, os majores
Alexandre José Barbosa Lima e João Bernardo de Azevedo Coimbra, professoresda extineta Escola Militar desta Capital; o tenente-coronel Francisco AlbertoGmllon, lente da extineta Escola Militar do Estado do Rio Grande do Sul • ocoronel José Freire Bezerril Fontenelle, o senador Joakira de Oliveira Catunda obacharel Thomaz Pompeu de Souza Brazil e Antônio Augusto de Vasconcellòs,
professores da extineta Escola Militar do Estado do Ceará ; aos quaes competem
gratificações vencidas e a vencer de 19 de abril de 1898 a ó'l de dezembro de 1901na importância de 41:296$898, cabendo ao primeiro 4:605$290, ao segundo 2:376$909!ao terceiro 1:160$819, ao quarto 7:394$140, ao quinto e sexto 1:482*558, a cadaum, ao sétimo 5:176*100;, ao oitavo 1:216*090, ao nono 2:694$947, ao décimo2:50/$187 e aos dous últimos 5:600$, a cada um.

Sobre a abertura do credito necessário para oceorrer a estes pagamentos,ouviu-se na fôrma do disposto no art. », § & o. 2, lettra c, do decreto legislativon.m, de 8 de outubro de 1896, o Tribunal de Contas, que foi de parecer que orelendo credito podo ser legalmente aberto.
Por isso apresento á vossa assignatura o incluso decreto.
Capital Federal, 9doa<>mfo río lQm r \t i *,r j • __. „¦, oukj u^u.siu (ic J.nu.-— J. A. de Medeiros Mallel.
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DECRETO N. 1-193 — DE . DE OUTUBRO DE 1901

Abre ao Ministério da Guerra o credito extraordinário da quantia de 837$472para paga-
mento do ordenado do (lei aposentado do extincto Arsenal de Guerra do Estado de
Pernambuco João Leopoldino «Io Rogo

O Prosidonto da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando da autorí*
zaçaoquú lhe confere o decreto n. 7(j:í, desta data, rosoive abrir ao Ministério «Ia
Guerra o crelito extraordinário de x:í7s172 para pagamonto do ordenado do fiel
aposentado cio oxtincto Arsonal de Guerra do Estado de Pernambuco .loao I.eopo!-
dino do Rego, a contar do 19 de.janeiro do. 1899 a 5 de fiivoroiro de 1903, visto
nao haver sido contemplado nos rospeetivos orçamentos.

Capital Federal, 1 de outubro de 1901, 13° da Republica.

M. Ferraz de Campos Salles,
J. _Y. de Medeiros Mal lei.

LEI N. 796 — DE 25 DE OUTUBRO DE 1901

Fixa as forças de terra para o exercicio de 1902

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço sabor quo o Congresso Nacional decretou e ou saneciono a seguinte lei:
Art. l.° As forças de torra para o oxercicio de 1002 constam o :
§ 1.° Dos oííiciaes das differentes classes do exorcito ;
g 2.° Dos alumnos das escolas militares até 800 praças ;
§ 3.° De 28.160 praças de pret, distribuídas do accordo com a organização em

vigor, as quaes podorão ser elevadas ao dobro ou mais em circumstancias ex-
traordinarias.

Art. 2.° Estas praças serão obtidas pela forma expressa no art. 87, § 4o, da
Constituição o na lei n. 2.556, de 26 de setembro de 1874, com as modificações
estabelecidas nos arts. 3o o 4o da lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, continuando
em vigor o paragrapho único do art. 2° o o art. 3o da lei n. 391, do 9 de ou-
tubro de 1896.

Art. 3.° Emquanto nao for executado o sorteio militar, o tempo de serviço
para os voluntários será de três annos, podendo o engajamento dos quo tiverem
concluido esse tompo de serviço ter logar por mais de uma vez e por tempo nunca
menor de três annos de cada vez.

Art. 4.° As praças que, findo o seu tempo de serviço, continuarem som
interrupção nas fileiras, com engajamento de três annos pelo menos, terão di-
reito á importância em dinheiro das poças do fardamento que se abonam gra-
tuitanmnte aos recrutai no ensino, e bani a^sim á gratificação diária de 250 réis,
estipulada na lei n. 247, de 15 de dezembro de 1891.

Art. 5.° A's ex-praças que de novo se alistarom com engajamento ou reenga-
jamento, por três annos, terão direito iU peças de ftrdamMito que são abonadas
aos recrutas n) ensino gratuitamente, e á gratificação dia •iâ do 125 réis.
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Art. ii." O Governo providenciará para qu» nas ooloaiaa militares sujam
convenientemente localizadas as praças que o dosejaroni quando forora oscusas do
serviço por conclusão du tempo, garanündo-as na posso dos respectivos lutas.

Art. 7.° O Ministério da Guerra tora. uni roglstro dos voluntários, sogundo os
Estadosondo tenham verificado praça, pira o flm do deduzir-se annuaimento do
contingonto a sor sorteado om cada Estado (Constituição, art. 87 o seus para-
graphos) o numoro daquelles voluntários.

Art. 8.° O Governo anima •/A a croaçao do tiro nacional, instituindo prêmios
pocuniarios o medalhas do disfcincçao para seroni conferidas annualmentc, om
concurso solomne, aos melhores atiradores, deduzindo-se opportunamente da verba
— Instrução militar —do orçamento do Ministério da (iuorra a importância que
for necessária á realização desse serviço.

Art. 9.° Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Fofloral, 25 de outubro de 10JI, 13° da Republica.

M. Ferraz de Campos Salles.
/. N. de Medeiros Mnllet.

DECBETO N. 4.238— DE 15 DE NOVEMBRO DE 1901

Crea uma medalha militar como reconhecimento do bons serviços prestados pelos oflioiaea
c praças do exercito e armada

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, em commemo-ração da data que a Nação Brasileira hoje celebra, e querendo significar o altoapreço em que por ella são tidos os bons serviços prestados polo exercitoe armada nacionaes, resolvo mandar cunhar uma medalha militar, que seráexclusivamente destinada a essas classes o concedida aos olliciaos o praçasque se tornarem dignos pelo mérito o lealdade com que houverem prestado sor-viços a Patna, rogulando-se a sua concessão pelas instrucções que a este acom-panham, assignadas pólos Ministros de Estado da Guerra o da Marinha.
Capital Federal, 15 de novembro de 1901, 13» da Republica.

M. Ferraz de Campos Salles.
/. N. de Medeiros Mallet.
José Pinto da Luz.

Instrucções que acompanham o decreto, datado de hoje, creando uma medalha
TcTr.eXC/US1Vaments 

destinada aosofflciaes e praças do exercito e armadae que regulam a respectiva concessão.
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m°daIlia milÍtU' é Q^mmm destinada a patentear o reco-nle mente de bons serviços militares, prestados por omeiaes o praças do exercitoo armada cm serviço activo.
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Art. 3.° A medalha tora a fôrma, dimensões o ombiomas do desenho annoxo,
tendo \w verso cravado « Decreto do 15 do novembro de 1901», o .será asada
pendente do ]>oHü esquerdo por uma fita do gorgorao do seda chamalotada, de
0»n,034 de largura o do fcres listras iguaos, sondo amarella a do contro e verdoas
extremas.

Paragrapho único. Será de ouro, concedida aos militares do oxorcito o
armada em serviço activo quo Uverom mais de trinta annos de bons serviços; de
prata, aos que tiverem mais de vinte annos com os mesmos serviços ; o do
bronze, aos que tiverem mais de dez anãos nas mesmas condições.

Art. 3.° Na contagem do tompo tio serviço só se levará om eonta o passado
em elTectivo exercício.

Paragrapho único. O tempo do campanha ó contado pelo dobro.
Art. 4.° Não podem fazer jusá, medalha militar e perdem o direito á que

tiverem recebido, sendo prohibidos do usai-a, os militares quo, nas condições
do paragrapho único do art. 2°, tenham sido ou forem attingidos por sentença
condemnatoria passada em julgado, quer do juizo militar, quer civil, ainda quo
tenha havido perdão da pena, ou ropetidas faltas disciplinares que tenham
motivado penas tornadas publicas ou faltas que aílectem a moralidade c a
dignidado, das quaes náo se tenham podido justificar.

*Art. 5.° Os oííiciaes do corpo do saúde do exercito c os das classes
anncxas da armada teem direito & medalha militar, satisfeitas as preseripçõos
destas instrucções.

Art. 6.° Para a concessão da medalha militar so observarão seguinte

processo :
§ 1.° Os commandantes do corpos c todas as direcçõos ou repartições

ondo se escripturarem as alteraroes oceorridas com o pessoal militar remetterão
ao Chefo do Estado-Maior do Exercito ou Armada, dosdo quo o official ou praça
tenha completado o tempo preciso, a respectiva fé de offlcio ou certidão de assen-
tamentos, fazendo acompanhal-a das notas que julgar convoniente para esclarecer
sobre sua condueta civil o militar, devendo na mesma oceasião formular o
sou juizo.

§ 2.° Processados os papeis na Repartição do Estado-Maior do Exercito
ou da Armada, sorão romottidos ao Supremo Tribunal Militar com a informação
do respectivo chefe.

§ 3.° No caso de se acharem em campanha os corpos, cujos officiaes ou praças
tenham completado o tempo exigido para a obtenção da medalha, á Repartição do
Estado-Maior será enviada, pelos commandos, aponas uma relação de alterações
com todos os esclarecimentos necessários.

§ 4.° O Supremo Tribunal Militar, depois de conveniente estudo, dirá
em parecer motivado si o' official ou praça está ou não nos casos de obter
a medalha.

§ 5.» Esse parecer, com todos os papeis, servirá de base para o decreto de
concessão da medalha.

Art. 7.° Para obtenção da medalha representativa de maior tempo de
serviço, o processo a seguir será oxactamenÈo o consignado no artigo anterior e
seus paragraphos.
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Paragrapho único. A obtenção da medalha cie maior numero do annos
excluo o uso da de menor, a qual deverá ser restituida no acto do receber
aquolla.

Art. 8.° Os militares quo ao tempo de sua reforma já possuirom a medalha
militar poderão continuar a usai-a,

Art. 9.° As medalhas e lUas serão fornecidas pelo Governo e isentas do qual.
quer despeza, sendo o sou uso obrigatório nas formaturas.

Capital Federal, 15 do novembro de 1901. — ./. N. de Medeiros Mallet. — José
Pinto da Luz.

DEDBETO N. 1.239 — DE 15 DE NOVEMBRO DE 1901

Abre ao Ministério da Guerra o credito extraordinário de <i:)0$00n para oceorrer a«> pa-
gamento de diária a Cândido da Cunha Vilbda, por lia ver sorvido na commissão en-
carregada da construcção da linha ielegraphic i de Cuyabá a Corumbá

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolve, usando da
autorização quo lhe confere o decreto legislativo n. 800, desta data, abrir a<»
Ministério da Guerra o credito extraordinário da quantia de GM0$0O0 para oceorrer
ao pagamento da diária do 3$ que competia, de 14 de maio a 9 dezembro do
1894, a Cândido da Cunha Villela, por haver servido na commissão encarregada
da construcção da linha telegraphica de Cuyabá o Corumbá.

Capital Federal, 15 de novembro de 1901, 13" da Republica.

M. Fkrraz de Campos Salles.

J. N. de Medeiros Mallet,

DECRETO N. 1.214 — DE 22 DE N0VEM8R0 DE 1901
Abre ao Ministério da Guerra o credito extraordinário de 4:806$630 para cumprimento

da sentença do Supremo Tribunal Federal que mandou pagar ao major DemocriloFerreira da Silva vencimentos rjue deixou de receber

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolve, usando da
automação que lhe confere o decreto legislativo n. 802, desta data, abrirãoMinistério da Guerra o credito extraordinário da quantia de 4:806*630 paracumprir-se a sentença do Supremo Tribunal Federal que mandou pagar ao majorDemocrito Ferreira da Silva os vencimentos quo deixou de receber na qualidadede lente em dispunibilidade da oxtineta Escola Militar do Estado do Rio Grandedo Sul.

Capital Federal, 22 de novembro de 1001, 13" da Ropublica.

M. Fkrraz de Campos Salles.
J. N. de Medeiros Mallet.

W-Wi/m
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DECRETO H. 300 — DE 23 DE 1T07EMBR0 DE 1901

Autoriza o Governo a confirmar no primeiro posto do ofllcial do oxercito os aliores gra-
duados quo tiveram as approvações plenas do quo trata u art. 95, do regulamento quo
baixou com o decreto n. 2.881, do 18 do abril de 1898

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Façosabor que o OongriMso Nacional dierotou o ou sancciono a seguiato re-

solução:
Art. l.° K" o Governo autorizado a confirmar, attondondo ás necessárias vagas,

no primeiro posto de offlcial d<> exercito, <>s alferes graduados quo tivorom obtido

as approvações plenas de que trata o art. 05 do regulamento que baixou com o

decreto n. 2.881, do 18 de abril do 1898.

OapHal Federal, 29 de novembro de 1901, 13° da Republica.
M. Ferraz de Campos Salles.

/. N. de Medeiros Mallel.

DECRETO N. 4.289 — DE 27 DE DEZEMBRO DE 1901

Abre ao Ministério da Guerra o credito extraordinário de 4:225*800 para oceorrer ao pa-

gamento do ordenado que compete ao aimoxarife do extineto Areenai do Guerra de

Pernambuco João Climaco dos Santos Bt-rnardes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil rosolvo, usando da

autorização conferida pelo dec/cto legislativo n. 822, desta data, abrir ao Minis-

terio da Guerra o credito extraordinário de 4:225$800 para oceorrer ao paga-
mento ao aimoxarife do extineto Arsenal de Guerra de Pernambuco João Climaco

dos Santos Bcrnardes de ordenado quo lhe compete durante o tempo em que
esteve respondendo a processo no foro criminal porerimo, cuja denuncia foi julgada
improcedente.

Capital Federal, 27 do dezembro do 1901, 13a da Republica.

M. Ferraz de Campos Salles.

J, N. de Medeiros Mallet.

DECRETO N. -.290 — DE 27 DE DEZEMBRO DE 1901

Abre ao Ministério da Guerra o credito de 736:424$000, supplementar á verba 10='—Ktapaa—

do $n. 15 da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolve, usando da

autorização conferida pelo decreto legislativo n. 823, desta data, abrir ao Minis-
terio da Guerra o credito de 736::||4|000, supplomentar á verba 10*-Etapas-do
avt. 15 da lei ri. 710, de 20 de dezembro de 1900.

Capital Federal, 27 do dezembro do 1901, 13" da Republica.
M. Ferraz de Campos Salles.

J. N. de Medeiros Mallet.
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DE3RET0 N, 821 — DE 27 DE DEZEMBRO DE 1901

Determina quo os vencimentos dos auxiliares dos auditores tio marinha o guerra na Ca-
pitai Federal sorfio correspondentes aos do capitão dos corpos arregimentados tio
exercito e equipara aos vencimentos daquelles auditores os dos auditores do guerra
dos 4o e 6° districtos militares

O Presidente da Republica dus Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou o eu saneciono a seguinte, re-

solução:
Art. 1.° Os vencimentos dos auxiliares dos auditores do marinha e guerra na

Capital Federal serão correspondentes aos de capitão aos corpos arregimentados
do exercito ora serviço activo.

Art. 8.° Os vencimentos dos auditores de guerra dos 4° o 0° districtos militare
ficam equiparados aos dos auditores de guerra o marinha na Capita! Federal.

Art. 3.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o credito necessário para
a execução desta lei.

Art. 4." Revogam-se as disposições em contrario.

Capital Federal, 27 de dezembro de 1901, 13° da Republica.

M. Ferraz de Campos Salles.

/. N. de Medeiros Mallet.

José Pinto da Luz.

DE3RET0 N. ..303 — DE 3 DE JANEIRO DE 1902

Abre ao Ministério da Guerra o credito extraordinário do 13:939*336 para pagamento aomarechal José de Almeida Barreto, em virtude de sentença do Supremo TribunalFederal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolve, usando da
autorização conferida pelo decreto legislativo n. 841, desta data, abrir ao Minis-teno da Guerra o credito extraordinário de 13:939,f;336 para pagamento ao ma-rechal José de Almeida Barreto, em virtude de sentença do Supremo TribunalFederal.

Capital Federal, 3 do janeiro de 190.2, 14° da Republica.

M. Ferraz m Campos Salles.

J. N. de Medeiros Mallet.
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DECRETO 1T. 4.304 — DE 3 DE JANEIRO SE 1003

o Ministério da Guerra o credito extraordinário de 8:000$000, para occorrar ao
immonto a Camillo Jos«' Monteiro dos Santos o Joaquim Gonçalves da Cosia,
tra-mentre o mandador da oxtineta olllcina de correelros do Arsenal de tíuerra

lesta Capital» do gratificação de exercicio a que teem diroilo

O lvosidoiUe ila Ropublica dos Estados Unidos do Brazil resolvo, usando da
• itoitzatôo conferida polo docroto legislativo n. 813, dosia data, abrir ao

Ministério da Guerra o crodito extraordinário do oito contos do róis (8:000$)
nara pagar a gratificação de exorcicio a quo toem direito Camillo Josô Monteiro

dos Santos o Joaquim Gonçalves da Costa, coatra-mestro <> mandador da extlnota

offlcina do corroeiros do Arsenal de Guorra desta Capital, cujos serviços sao apro-

voitados na Intondoncia Geral da Guerra.

Capita! Federal, 3 de janeiro do 1902, 14° da Republica,

M. Fkrraz de Campos Saldes.

J. y. ãe Medeiros Mallet.

DECRETO N. 340 — DE 10 DE JANEIRO DE 1902

Estabelece que, para o effeito da percepção do meio toldo e montepio, as Pilhas casadas

do oíllcial faliecido ficam equiparadas ás solteiras ou viuvas e acs filhos menores de

21 annos, legitimos ou naturaes legitimados

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou o eu saneciono a seguinte

resolução:
Art. l.° Para o efeito dá percepção do raeio-solclo e montepio, as filhas

casadas do ollicial faliecido ficam equiparadas ás solteiras ou viuvas e aos filhos
minoros tio 21 annos, legítimos ou naturaes legitimados.

Avt. 2.° Revogam-se as disposiçoej om contrario.
Capital Federal, 10 do janeiro do 1902, 14° da Republica.

M. Ferraz de Campos Salles.

/. iV. do Medeiros Mallet.

José Pinto da Luz.

DECRETO N. 4.314 —DE 10 DE JANEIRO DE 1902 •

Extingue o Laboratório Pyrotechnieo de Matto Grosso

0 Presidente da Republica dos Estados Unidos dó Brazii rGSolve> usando da
au'orizaçao conferido, pela lei n. 834, dé:3Ódè dezembro de L901, art. 13, n. V,
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extinguir o Laboratovi.i Py^oteehnie > de Mattn riros*», para o qual dou rotula-
monto o decreto n. 9.845, do 27 de janeiro do 1888.

Capital Federal, 10 de janeiro do 1902,14° da Republica.

M. Fbrraz i»i: Campos Kaij.es.

,/. N, dr Medeiros Mallel,

DECRETO N. 1.315 — DE 10 DE JANEIRO DE 1902

Al>re ao Ministério da Guerra «» creilito especial da quantia de 10:772§200 para oceorrer
ao pagamento a docentes em disponibilidade dos institutos militares de ensino, de
gratificações vencidas de iSOS a 1901.

O Presidente da Republicados Estados Unidos do Brazil resolve, tendo ouvido
o Tribunal do Contas, na fôrma do disposto no art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c, do
decreto legislativo n. 3>2, de 8 de outubro de 1890, o, usando da autorização con-
ferida polo art. 2°do deu. 756, do 5 de janeiro de 1901, abrir ao Ministério da
Guerra o credito especial da quantia de i0:772$200, para oceorrer ao pagamento
ao Dr. Francisco Lino Soares de Andrade, a Felisberto José do Menezes o a Ernesto
de Ia Riviêro, aos dous primeiros da de 5:170x100 a cada um, e ao ultimo a de
420*000, quantias estas proveniontos de gratificações que venceram: este, em 1803,
e aquelles, de 1898 a 1901, o que lhes competem om virtude do preceituado no para-
grapho único do art. Io do segundo dos citados decretos, na qualidade de profos-
sores em disponibilidade dos institutos militares de ensino.

Capital Federal, 10 de janeiro de 1902, 14» da Republica.

M. Ferraz de Campos Satxes.
./. N. de Medeiros Mallel.

Sr. Presidente da Republica — O decreto legislativo n. 750, de 5 de janeiro
de 1901, art. 1°, paragrapho único, manda pagar os respectivos ordenados o gra-
tificaçoes integraes aos lentes substitutos e professores vitalícios dos institutos
militares de ensino dependentes do Ministério da Guerra, cujos logares foram
extinetos polo regulamento para os mesmos institutos ou posteriormente oecupados
por outros.

Estão comprehendidos na disposição do que se trata, além dos docentes a que
se refere o decreto n. 3.993 do 19 de abril daguelle anno, para pagamento de
cujas gratificações abriu-sa por este decreto o necessário credito, o Dr. Francisco
Lino Soares de Andrade, Felisberto José de Menezes e Ernesto de Ia Riviere, pro-
fessores, os dous primeiros da extineta Escola Militar desta Capital, e o ultimo
da extineta Escola Militar do Estado do Ceará, postos cm disponibilidade era 18
de abril da 1898 por effeito da reorganização dos referidos institutos.

Conforme se verifica da inclusa ralação, importa a despeza respectiva no
valor de 10:772$200, competindo aos dous primeiros a quantia de 5:176*100 a
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..I....Y".. aos oxereieios «Io 1898 a 1901,0 ao ultimo a do 4'2U$«)GO,
cada um* foiawva w* ÜA

ftoncornonto ao exercicio de 1898.

vido o Tribunal de Contas, nos termos do disposto no art. 2°, § 8°, n, 2,
_i. íiftPPAfco legislativo n. 392, de 8 de outubro de 181)*», sobro a abertura a

|,ifi'| C% UQ llwvlvww » n

Ministério do crodito ospocial para wnorror ao pagamonto ora questão, foi de

l-ocor quo oditocrodilo podo soe legalmente aberto.

Nestas condições, submotto á vos<a assignatura o decreto junto, que abroosto

credito.
Capital Federal, 10 dojanoirodo 1902.-/. N. de Medeiros Malhl.

DECRETO N. ..316 — DE 10 DE JANEIRO DE 1902

ita. ao Ministério da Guerra o credito extraordinário de 03:195^189 para execução

da sentença que condemnou a Fazenda Nacional a p.gar ao tenente-coronel Procopio

José dos Heis, por prejuízos causados durante a revolta de 0 de setembro de 1893

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolve, usando da

autorização conferida prto decreto legislativo n. 817, desta data, abrir ao Minis-

ferio da Guerra o credito extraordinário de 68:195$189 para execução da sentença

em ultima instância, que condemnou a Fazenda Nacional a pagar ao tenente-

coronel Procopio José dos Reis, por si o como ropresontante da firma commerwal

Procopio José dos Reis&Comp., por prejuízos causados em seu estabelecimento

commercial c propriedade, em Mago, Estado do Rio de Janeiro, por oceasião da

revolta de 0 do setembro de 18U3.

Capital Federal, 10 do janeiro de 1902, 11" da Republica.

M. Ferraz de Campos Sallks.

/. N. de Medeiros Mallet.

DECRETO N. -.317 - DE 10 DE JANEIRO DE 1902

Abre ao Ministério da Guerra o credito especial da quantia de 120:234$721 para paga-

mento de vencimentos aos docentes postos em disponibilidade por effe.to da reor-ani-

zação dos institutos militares de ensino

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo ouvido o Tri-

tóialde Contas, e usando da autorização que lhe confere o art. 2° do doe toie-

gislativo n. 756, de 5 de janeiro do 1901, re olve abrir ao Ministério da Guena o

credito especial da quantia de 120:23^721 para pagamento dasgrat *«****¦

1898 a 1901 a que teem direito os docentes postos em disponibilidade poi eiiei

da reorganização dos institutos militares de ensino, sendo : ao majoi v

Machado, 5:063$059; tenente-coronel Lauro Sodré, 5:063$059 ; major Lauro beve-
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riano Miillor, 3:554$I35; coronel Josô Proire Bezorril Fontonollo, *?:551£|35; .io5l|:
Catunda, .'1:55-1.^1.Ty; caronol Henrique Valladares, 2:488|(iG3 : tenente-coronel inn
cencio Sorz^lolln Covmi, 1:807$175; tonoute-coronel Franeise> Alborto GuUion
3: Iál)s0l8; major Aloxandre José Barbosa Lima, 3:554,$i;r>; coronel João Candlil'
Jacqaos, 7:390$994; coronol Luiz talnstino do Castro. l:18S$79l; fcononto-coronol
Antônio Gabriel do Moraes Rego, 7:399$)91; tononto-coronol Alfredo Cândido .ieI_
Moraes \W.go< 7::í,.»í)^í>í)| : i.i>iii»ii(.n-foi*<Hii»l Tlicophiln líanvf.i) Vianna, TrlfinAtwj. 1
tenonlp-coronol llnnriqun Vlb.Tlo Carlos, 7::i99$>íM; nnjor Ignaeio tlt» Mmicastrol
Guimarães, 7>:399$994; major Alcebiados Martins Rangel, 7:399$994 ; major An-tonio.Io.se Dias do Olivoira, S:370$976; toaonto Annibal Eloy Cardoso, 7:399$99j.
major Jonathas de Mello Barroto, 3:012§248; major Domocrito Ferreira da Silva
5:179$994; Dr. Francisco Forreira Braga, 5:179$994 ; Dr. Frederico Marinho dó
Azevedo, 5:179$994; Dr. Augusto Daniel de Araújo Lima, 3:03l$066; Dr. Can-dido de Hollanda Costa Freire, 4:129ã992.

Capital Moral, lOdojanoirodo 1902, li" da Itopubliea.

M. Ferraz de Campos Salles.
/. X. de Medeiros Multei. "

Sr. Presidente da Republica-O decreto legislativo n. 756, do 5 de janeiro da1901, artigo 1°, paragrapbo único, manda pagar os vencimentos inte»raos aoslentos, substitutos c professoros vitalícios dos institutos militaros do ensino depon-dentes do Ministério da Guerra, cujos logares foram oxtinetos pelo regulamento
para os mo mios institutos ou posteriormente oecupados por outros.

Estãocomprehendidos na disposição de que se trata os docentes mencionadosnas duas inclusas relações.
Conforme so verifica das mesmas relações, importa a despeza das gratificaçõesque lhes competem, do 1898 a 1901, na quantia de 120:234$72I.

Ouvido o Tribunal do Contas, nos termos do disposto no art 8* § 2° n 9lettra C, do decreto legislativo n. 392, de 8 do outubro de 1896, sobre a abertura âeste Ministério do credito especial para oceorrer ao pagamento om questão, foielle de parecer que o dito credito pôde ser legalmente aborto
credito'™' 

P°1S'SUbnU!tt0 á V0SSa assignatura ° decrct0 .H'nto, abrindo o alludido

Capital Federal, 10 de janeiro do 1902.-/. N. de Medeiros Mallet.

DECRETO N. 4.339 -DE 7 DE FEVEREIEO DE 1902

oTdztirrTr0* :auditorcs de euerrad°4- ^^^im^sm
1901 a de dez n? í 

" '^ "° PerÍ°d° dec01'rido <** 27 de dezembro do^ui a ôl cie dezembro do corrente anno

qüe WW^ tR?f rdo:Estados üüidos d° && '^ ** *^^coniue o ait. o» do decretó n. 821, de 27 do dezembro do 1901, o depois

,
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do ouvido o Tribunal de Contas, resolve abrir ao Ministério da Guorra o credito
da quantia do I4:188$l70f para pagamento da differença dos vonciraoutos dos
auditores do guorra d» 4« o 6° disl ridos mllitaros, do quo trata o art. £> do mesmo
docroto, nu p >riodo do 27 do dozombro citado a 31 de dezembro do corrente anno,
sendo 188$170 para o exorciciodo 1901 o 14:000$ para o do 1902,

Capital Fodoral, 7 de foveroiro do 1002. 14° da Itepublica.

M. Ferraz m Campos Salles.

./. N. de Medeiros Mallet,

Sr. Prosidento da Republica — Para que so possa dar cumprimento ao quo
dispõe o art. 2° do docroto o. 821, do 27 do dozombro do 1901, mau lando equiparar
os vencimentos dos au lito.ros de guorra do 4o e 0° districtos militares aos do au litor
de guerra da Capital Fodoral, torna-so necessária a abertura do um credito fia
quantia do 14:188$170, do aecordo com o disposto no art. 3o do mosmò decreto,
para pagamento d.) fcaes vencimentos, no período decorrido do 27 de dozombro
c.tadò a 31 de dezembro do corrente anuo, sen lo 188$170 pira o oxevcicio de 1001 e
14:000$ para ode 1902.

Ouvido a respeito o Tribunal do Contas, r<>i este do paroeor quo o roferido
medito pôde ser legalmente aborto, fcomo so verifica dos inclusos papeis.

Venho, pois, submottor & vossa assignatura o decrjto junto, abrindo ao Minis-
terio da Guerra o moncionado credito para oceorrer ao pagamonto dessa despeza.

Capital Federal. 7 de foveroiro de 1902. — /. X. de Medeiros Mallet.

DECRETO Vt. 4.347 — DE 21 DE FEVEREIRO DE 1902

Approva novo plano de arreiamento para o exercito

0 Presidente da Republica dos Estados Unidos do'Brazil, usando da autori-
àação concedida pelo Poder Legislativo, na lei n. 834, do 3 de dezembro de 1901,
n. VII do art. 14, resolvo approvar o novo plano de armamento para a montada
dos ofilciaes e praças do exercito, o qual a esto acompanha, assignado pelo marechal
João Nopomuceno do Me loiros Mallot, Ministro de Estilo da Guerra, ficando assim
rovogados os docrotòs íns. 1729 Ao 1903, do 11 do junho o 3 de dozombro de 1894*
o primeiro na parte relativa a arroiamonto e o segundo quanto cio art. 3o.

Capital Federal, 21 de fevereiro de 1902, 14o da Republica.

M. Eeiieaz de Campos Salles;

/. X. de Medeiros Mallet:
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Plano de aiTeiamento para montada do olüciaes <> praças do
exercito, approvado por decreto ti. 4.347, do 21 de fevereiro
do 1902

MONTADA DE UiriCIAES

Baixoira — Do sola (lua, com 0'u,50 do comprimouto, fundido até Om,00, dos
oxtromidudos, na parto covrespondonto á,c dumna vertobral.

Sorigoto — Cora 0m,58 do coniprimonto, medido üobro os coxins, <* m\ comporá
do: armação e mi basfceiros d<i madeira o c tbeços do forro batido do 0m,023, d.e lar-
gura e 0,n,005 do ospossura, collocada a armação non os coxins sob.*o um planohorizontal, a altuva das c?,b3ç\s, acima cImsso pi mu», será 0m,22 para ;». anterior o
0%20 para a posterior, medidos doslo a arosta superior. Tord duas argola* de
motaibrancocom0m,04dodianiotro exterior nacaboça antorior, para prender o
peitoral c as b dças, dous gr unp >s na posterior p ira as corroíai da maleta o uma
argola também de motal branco o o mesmo diamei.ro do* acima para fechar o
porfca-espada.

Quatro pequenas chavotas de metal branco para prenderes coxins e a carona
o uma chapa de ferro, do cada lado, faraós roctangulos moveis que dá.» passagensaoslóros; ostas chapai devom estar pregadas do modo que os lóros tomem a°po-
sição rigorosamente vertical. Uma tira de sola forrará o espaço ontre as duascaboças, proiidendo-s) as bãsteiras por tentas de sola.

Coxins-Dous acolchoados, forrando as basteiras e prendendo-se á armação
pelas cbavctas, de modo que seja fácil a sua collocação c retirada.

Carona-Do sola, imitação de couro de porco, preta, lustrosao lavrada; divi-dida em duas partes, prendendo-se á armação pelas cliavetas ; será arredondada naanterior o deverá exceder apenas 0»',06 a aba da capa, no sentido vertical ; ássuas duas partes se lixará o travessão de couro, com 0'»,12 na maior largura e0'",0G junto ás duas meias argolas que o terminam ; essas terão 0*055 de altura o0M,,008de espessura.
De cada lado da parte anterior, duas lendas permittirão a passagem dascorreias das balsas.

o™0!1** 7 
Di! 

f°la 
flna' amarella- imitaçãoie couro de porco, acolchoada em.orno sendo osdo assento no sentido do comprimento do cavallo e os das abas no

aí et fPPen ,1' 
áqUeI1° ; S°rá ^arneCÍda d0 Vir0la dè ^tel branco nascabeças e com o escudo nacional na antorior ; as duas cabeças serão de sola preta,

oüe rifin" 
'r S'í °n0aÍX;U';l ,US C;lb0';l'S d° S,,,>i-0È0 ° »° ftx^a ]»or uma correia

ellS*f Y 
'le -^ Í1,;l PQla Papte dc bai3t0 *> P^d^ a uma fivela

prUnento. P° ** ^ § ^^ M ^ ^ao 0"''38 de ™*

sempre 0-20 dc"largue 
comprimento e outro com^^têndõ

de lamiÍ°.S 
~De ^ ; ^ ^*#« C°m l mofcl'° dc comprimento ,025
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lístribos — Do raoia picaria, do mofcal branco, com o copo inteiramente liso o
o escudo nacional no centro, tendo 0m,078 para altura do aro e Òm,060 para altura
do copo ; serão reforçados na p ir to iut >rna do copo por um travessão.

Bocaes—Lisos o chatos de metei branco, com 0lrt,20de comprimento, 0m,28 do
largura, tendo nas extremidades virolasdo mesmo metal.

Loros — Modelo commum, do sola amarolla.
Bolsas — Arredondadas na parto inferior, com 0n,24 de comprimento, 0m,15

de l trgura o 0m,085 de altura, quan Io cheias, fechada, por uma capa, abotoando
por meio do ura b >tão de cabeça circular; uma correia estreita com fivela, pas-
sandopor baixo da capa o pelas fendasda carona fixará a bolsa a esta; na capa
terá o escudo nacional o por baixo o numero do regimento ; a; bolsas pren lor-e-
hao ás argolas da frente do serigoto por correias com fivelas de fôrma eliiptica e
uma ;i outra por uma correia passando por baixo da capa do serigoto.

As bolsas o correias respectivas serão do sola imitação de couro de porco,
preta, lustrosa e o numero, escudo, fivelas e botões, do metal branco.

Maleta—De fôrma cylindrica, com as seguintes dimensões: diâmetro das bases
0m,08, altura 0m,30 ; prender-se-ha á parte posterior do sorigote por duas correias
passando pelos grampos alli existentes e uma outra correia servirá para feclial-as;
asíivellas serão deforma ellipf.ca e as circumferencias das bases serão guarne-
cidas com molas de. metal o os centros dos círculos com escudos nacionaes; todo o
metal será branco, e a sola preta, lustrosa, imitação de couro de porco.

Porta-espada—Do mesmo couro «pie o da maleta, com 0m,16 de comprim mto,
0m,08 de largura na parte superior e Um,06 na inferior, com duas correias e fivelas
ellipticas, de metal branco, sondo uma para lixar a espada o outra para lixar o
poria ao serigoto.

Freio—Com alavancas e barbella de metal branco.
Rédeas—Formada cada uma de tros segmentos, ligadas por argolas de 0,n,30

de diâmetro exterior, com passadores do 0m,15 de comprimento e botões redondos
dos dous lados; terminarão em palma e se poderão abotoar uma á outra; o com-
primento total será de dous metros.

Cabeçada— Comquatro argolas iguaes ás das rédeas, passadores e botões; terá
uma fivela na parte superior, onde também existirá um botão com presillia para
prender a cabeçada ao buçalete ; não terá testeira nem focinheira.

Buçalete—Com argolas de 0ra,032 de diâmetro exterior, menos a do íiador que
terá 0m,040, pagadores e botões, sendo a testeira o focinheira Usas, isco ô, feitas
cada uma de uma só peça, o não terão ligação cüreeta.

Cabresto—Com três argolas de 0m,-032 de diâmetro, passadores e botões re-
dondosdos dous lados.

Peitoral—Terá um escudo na par te contraio gamarra ; tanto esta como as
pontas so prenderão por combinação de argolas e botões, passadores, como nas
outras peças.

Rabicho-Com uma peça metallica constituída pelo escudo, ao qual estarão
soldadas as argolas que correspondem áa dua pomas do rabicho e á fivela supe-
rior; a boneca ligada por duas fivelas ellipticas; passadores como nas outras
peças.

Maneia—Com uma ariroia. passadores o botões.
0. 8
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Todas a< argolas, passadoros, liotous, fivelas o escu los das poças acima (rodoas
cabeçadas, etc), serão <Io metal branco o as prosühas serão imlopondmnos d J
peças, para fácil substituição.

Pata os corpos dosta C .pitai, so uo as rodoas, cabeçadas, Imçalot ?s, cabro to
peitoral, rabicho o maneia, do sola onvernisada «Io*? dous Ia los, e para os outros
corpos de couro de gado vaccum.

Schaibrack — Do panno igual ao dolnian, prondon lo-s \ ao sorigote p»r encaixe
nas cabeças e pelas correias das bolsas o raalota : para o primeiro uniformo serão
guarneeidos de galão do ouro do ,03 do largura e iorão nas pontas o oscudo e
numero do mo tal branco.

Pellego — De lã commum com as dimensões mínimas de im,20 x Om,fiO.
Sobresinclia — De cadarço encarnado com pontas do couro o fivela.

MONTADA de praças

Baixeiro — O mesmo da montada do oíüciaos.
Serigotc - O da montada de offlciaes cora as seguintes alterações: supprcssaoda mola o do escudo nas cabeças da capa, as argolas, grampos c cbavetão serão deferro branco, a carona lisa, tendo apenas dous frisos, será bcra como as cabeças dacapa, do sola preta, sem lustro.
Barrigüeira - A mesma da montada de offlciaes.
Lategos — Idem.
Estriboa (par) - De metal amarollo com 0-yo de altura ; em um delles ha-vera um cachimbo para lança, de fôrma tronconiea com um pequeno furo na baseinferior e que terá o-,030 e 0»» 028 para diâmetro das bases e 0-055 de altura.Bocaes - De metal amarollo, lisos, com 0*15 do comprimento.Lóros — Modelo commum.

Buçaiete —Idem.
Cabresto—Idom.
Maneia—Idem.

£": 3U"Stitl,ill,to-S0 hmb» • •*» i» <m «__,.
A3p"e!i",as ,ta "01te- •**. *..«*. »,^talos 

(las pcw.
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Para os corpos desta Capital, as reinas, caboclas, buçüotoi, cabresto,
maneias, peitoraes e rabichos serão íbitos do sola preta, sem lustro o para os

outros do couro do gado vaccum. *
Porta-clavina— De sola aimrolla, c>m 0m,88 do comprimento, prendondo-so

a uma argola do lado diroito da cabrça posterior do sorigotó por moio de uma

fivola com correia ; uma outra corroia sorvirá para Bxar a clavlua ao puna o

ama terceira para ligar esto á argola da barrlgueira.' 
í_lforgos-Do sola amarella, ligados por unia tira larga o inteiriça de sola,

o por outra mais estreita, sjparando-se em duas quo so prendem por uma fivola;
•i mais larga 6 destinada a apoiar-se nos prolongamontos posteriores das bastei-

ras o a mais estreita na armação,por baixo da cuia; duas correias com fivelas

m-ondem os alforges ás argolas da barriguoira; cala alforgo tom, por baixo da

capa quo o tocha, um pequeno bolso, são arredondados na parto inferior e toem

as <o<'uiiucs dimensões: 0"'.::>xO">,32xOMO.
Pellegos-Do lã commum, sondo as dimonsõ is mínimas 1V0X0»\G0.

Sobresincdia — Do couro, com fivela.
Capa para poncho-De sola preta, semlustro.com correias o fivelas.

Schail.ra.-k - Como o d», montada de ofilciaes, guarnecido, porém, de uma

listra encarnada de 0,04, vivos brancos para a eavallaria e carmesim para

artilharia e o numero do regimooto em metal amarello naspontas.
Bornal pu-a milho —De lona, com cabeçada do sola e fivela.

Balde- De lona, de fôrma cylindrica, com 0-.25 de diâmetro na bocea o

0-30 do altura, com uma alça do lona com punho d, madeira forrada do

10üaAPParolho 
de limpeza-Composto de uma raspadeira, sem cabo o com alça

d, couro para enfiar a mão, una escova de raiz, uma de 
^ 

*>* «j

costas forradas de sola, um pente, uma esponja commum e uma tc,ouia de

tosar; será acondicionado om um sacco do brim ou lona com tirantes paia *»

conduzido atiracollo no serviço de limpeza da cavalhada.

OBSERVAÇÕES

l.o o shaibrack faz sempre parte do primeiro uniforme, P°^do J^
os officiaes e praças usarem o shaibrack de listra encarnada o vwos rance

cm formaturas e outros serviços do segundo uniforme, quando 1S,o im deter-

min2(!o'o 
pellego, sobresincha e alforges só serão usados em ordem de marcha.

3." O porta-clavina só será usado quando for necessário.
4.o Em exercício, serviços o formaturas de pequena duração com o tempo

bom, o poncho será substituído pela maleta.
5.o Só em ordem de marcha, os ofilciaes poderão ser obrigado, tiazer.e

ponchos na garupa, continuando, porém, dispensados disso nas i 0vistas que

passarem naquella ordem. ^A- _ »„** <*.
G.o Para serviço de campo, cada praça receberá um maneador, e cada

quadrao quatro laços de couro trançado.



t«

-20-

7.° 0.s corpos terão cm arrecadação poças avulsas .Io sorigote o mais arreia-
monto em quantidado quo o Governo determinara, segundo as probabili aclos doestrago de cada uma.

Capital Federal, 81 do fevereiro do 1002.-/. N. de Medeiros Mallet.

Sr. Presidente da Republica-Do lia muito cogitava remover os craves dofoitos apresentados por proflssionaes no arreiaraento cm us. para montada dos oíllciaese praças dos corpos de cavallaria e dos regimentos de artilharia do nos,,,exercito, nao sendo ontre outros o menor a falta de uniformidade, por existir maisdo um typo. o om cada typo, ainda ,1 «igualdades sensíveis.
Tendo a firma Enrique Briggoman & Comp. apresentado a esto Ministério ummodelo de. arreio militar, de sua invenção o pivrilegio, deliberei mandar pro,,-

utilidáZ103 ¦ 
eXP6rÍenCÍaS d0 modo ¦•'• fcer uma ]>™ P^ Julgar de sua

J«^S' TT- 
<IC bFÍgada J°S!'" Mavia Marinh0 da sil™. tenente-coronelJosé Caetano de Farta, commandante do 1» regimento de cavallaria, c major l uiz

pio ponto do vista tcchnico e econômico.

^Depois 
de ter recebido detalhado parecer, analizando o justificando a convomcnciade ser preferido aquello modelo.ordenei que foss ,n -mvh

o trazidos «í mini,., rxm., arroiaaos alguns animaosazioos d minha presença para verificar da superioridade oroconizn h ,,,i, ,missão. Assistiram tambom a essas provas os Srs marocha Cl íi 
" 

m«general do divisão commandante do -1» districto, 
Estado-Mator

diversos officiaes aistricto militar, apropria eonimissao „

uaspiaças, Mforemounão onvornizailos. ou^oio pai a os
Acerosce ainda quo o tomiv* ,u i„ ~ *

o lado econômico o Iste na t,> ? f 7 ^ ,Ucít>r a »* Belmonte sobro

no estrangeiro, oxi-i 0 aue J 1 
',iaMleu'° tcnl'a a fabrica do s.ms arroios

para o nosso territorj T* ^ ^^^ ^ ^o ella trasladada
Estando osse invento acobertado por um nriviWi > ~concurrencia publica, mas mn aví# pimle^o, nao se podo appollarpara

da duração do privilegio o oi t!í ^ 
^ ^ flxo pa™ ° *"»!»

reduzirá de muito com a subida do cambl flU0' ^ÍS? P°lu Cambi° do <lia
Ainda attondi ao caso om eme os 

'n™„,', 
t ~continuar a fornecer ao exercito "M P°*Sara' Por qualquer motivo°' e*tatUiad0®e> nosse.caso, ell9s abrem mão do
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respectivo privilegio om favor do Governo, qini poderá nos seus arsonaes o om esta*
bolocinvmtoH particulares mui lar confeccionar arreios do typo do sua invenção.

Tendo em vista tudo quanto íha oxp>sto, julgo conveniente alopiav-sa no
nosso exor»*ito esto novo modelo do arruo militar, p do quo apresento ú, vossi con-
sideração o decreto que mo litica os typos do arroiamoiuo adopsados pólos d icretos
ns. 1780 A o Il)J3t do 11 dojunhoe3dô dezembro do 1894, quo ficarão rovogados
nas partes refer >nto, a ^sto assumpto.

Capita] Federal, 21 do feveroirodo 1903.—jT. j\r. de Medeiros Mallet.

DECRETO N. 1333 — DE 1S ES MARÇO DE 1002

Abre ao Ministério tia Guerra o credito da quantia de 127:099?329, supplementar ao § 11
— Classes inactivas— «Io art. 15 da loi n. 746, cta 29 de dezembro de 1900.

O Presidente da Republica dos listados Unidos do Brazil, resolve, tendo ouvido
o Tribunal de Contas, na fôrma do disposto no art. E°, §2°, n. 2, lettra c, do de-
creto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, e usando da autorização conferida
pelo art. 29, § Io, da lei n. 746, de 29 de dezembro do 1900, abrir ao Ministério da
Guerra o credito da quantia do cente e vinte e sete contos noventa e nove mil tre-
zentos e vinteenove réis (127:099$329 ), supplementar ao § 11 —Classes inactivas
— do art. 15 da citada lei.

Capital Federal, 18 do março de 1902, 14° da Republica.
M. Ferraz de Campos Salles.

/. N. de Medeiros Mallet.

Sr. Presidente da Republica — A despeza com o pagamento de vencimentos dos
ofüciaes e praças reformados do Exercito, elevada pelo augmento do soldo desde
1890 e posteriormente pelo acerescimo de quotas, ainda não pôde ser reduzida, por-
que as baixas que se dão, em sua maioria referentes ao diminuto soldo anterior,
não chegam para fazer face ao pagamento do vencimentos de novos reformados.

Entretanto, a lei n. 748, de 29 àe dezembro de 1900, ao fixar as despezas com
os serviços a cargo deste Ministério, para o exercício de 1901, reduziu no art. 15
§ 11 —Classes inactivas —, de 100:000$ o credito pedido pelo Governo.

Assim, concedido o credito de 1.901:369*936, a despeza eleva-se a 2.028;469$285
com o excesso de 127:099$329, o qual seria de 27:099$329, se não si tivesse dado
aquella reducção.

Permittindo a citada lei. no art. 29, § Io, e na tabeliã B a ella anuexa, a aber-
km de credito supplementar ao § 11 do referido art. 15, pelo soldo de offlciaes e
praças reformados, ouviu-se o Tribunal de Contas, nos termos do disposto no art. 2°,
§ 2o, n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 893, de 8 de outubro de 1896, sobre a
abertura do credito de 127:099$329, supplementar ao § 11 deste artigo, no exercício
de 1901, em vista da inclusa demonstração por cópia, apresentada pela Direcção
Geral de Contabilidade da Guerra, sendo o mesmo tribunal de parecer que tal cre-
dito pôde ser legalmente aberto.

Em taes condições, apresento á vossa assignatura o decreto junto.
Capital Federal, 17 de março de 1902.— J. N. de Medeiros Mallet.
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DECBETO N. 1372 - DE 22 DE MARCO DE 1902

Abro ao Ministério da Guerra o orodito especial d-i quantia do 480> para pagamonlo ao
tenente-coronel «lo qua Iro especial do otercito José Faustino da Silva, da gratificaçiio
quo deixou do rocober, do i do janeiro a 18 do abril do 189S, como proto<<or da extineta
ICscola Militar do listado do Coari.

O Presidente da Republica dos listados Unido? do Brasil, usan Io da attribuiçao
que lhe confere o art. ?.° do decreto legislativo n. 756, de 5 do janeiro do 1901, o
tendo ouvido o Tribunal de Contas, resolve abrir ao Ministério da Guerra o ore-
dito especial da quantia do 480$ para pagamento ao tenente-coronel do quadro es-
pecial do exercito José Paustino da Silva, da gratificação quo deixou de receber, de

1 de jaueiro a 18 do abril do 1898, como professor da extineta Kscola Militar do Es-
tado do Ceará.

Capital Federal, 29 de março de 1902, 14° da Republica.

M. Ferraz de Campos Salles.

J. y. de Medeiros Mallet.

Sr. Presidente da Republica — Tendo o tenente-coronel do quadro especial do
exercito José Faustino da Silva direito á gratificação de 480$, que deixou do re-
ceber como professor da extineta Escola Militar do Estado do Ceará, no período
decorrido de 1 de janeiro a 18 de abril de 1808, torna-se necessária a abertura
desse credito.

Consultado o Tribunal de Contas sobre a mesma abertura, nos termos do
art. 2°, § 2°, n. 2, lettra C, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro do 189G,
é elle de parecer que pôde o referido credito ser legalmeute aberto.

Venho, pois, submetter á vossa assignatura o respectivo decreto.
Capital Federal, 29 de março de 1902.— /. N. de Medeiros Mallet.

DECRETO N. 1383 —DE 11 DE ABRIL DE 1900

Abre ao Ministério da Guerra o credito extraordinário de 2:414?47G para oceorrer ao pagcVmento de diílerenças de ordenado que deixou de receber o major do quadro especial
do exercito Jonathas de Mello Barreto, professor do Collegio Militar.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolve, usando da
autorização conferida pelo decreto legislativo n. 848, desta data, abrir ao
Ministério da Guerra o credito extraordinário do 2:414g470 para oceorrer ao
pagamento de diílerenças de ordenado que deixou do receber o major do quadroespecial do exercito Jonathas de Mello Barreto, professor do Collegio Militar.

Capital Federal, 11 de abril de 1902, 14° da Republica.

M. Ferraz de Campos Salles.
/. N. de Medeiros Mallet,
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AVISOS E PORTARIAS

AVISO DE 1S BE JANEIRO 22 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1901 — X. 121.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito —Declaro-vos que o Sr. Presidente da
Republica, con formando-se coru o parecer do Supremo Tribunal Militar, exarado
cm consulta de 17 do mez findo, resolveu era 11 do corrente mez deferir oreque-
rimento era que o capitão medico do 4a classe do exercito Dr. Arthur Grato Alvos
Carnaúba pediu ser promovido ao posto iramediato, em resarciraento do prejuízo
que allegou ter soffrido com a sua transferencia para a 2a classe do mesmo exer;
orcito, e mandar que selho conte a antigüidade daquelle posto de 27 de março de
1890, era quo foram promovidos diversos ofllciaes mais modernos quo elle, e so
lhe de accesso ao posto de major medico de 3a classe com antigüidade de 20 de
julho de 1896, em quo foi promovido o major medico do 3a classe Dr. Francisco
Joaquim Ferreira Nina, também mais moderno que elle.

Outrosim, vos declaro quo, de accordo com essa resolução, é o requerente
promovido nesta dam ao posto do major módico de 3a classe do exercito.

Saude o fraternidade.—/. N. de Medeiros Mallet.

CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA

Sr. Presidente da Republica — Por intermédio do Ministério da Guerra, em
aviso n. 135, do 17 de novembro ultimo, mandastes a este tribunal, para consultar
com sou parecer, o requerimento em qu i o capitão medico de 4a classe do exer-
cito Dr. Arthur Grato Alves Carnaúba pede promoção ao posto de major medico
de3a ('lasse, em resarcimento do prejuízo que allegã ter soíTrido em conseqüência
de sua passagem para a 2a classe do exercito.

A Ia secção da Direcção Geral de Saude do Exercito, informando esse roque-
ri monto diz:

« A seerão informa que o peticionario entrou para o corpo de saude como
2° cirurgião a, 12 de agosto de 1879 o, por docreto «lo 5 de março do 1890, fòi
transferido para a 2:1 classe do exercito, sem motivo declarado, revertendo &
Ia classe por decreto de 2 de junho do mesmo anuo, como capitão medico de
4* classe, em virtude da rei'.nua do corpo do saude, pela qual os 2»s cirurgiões
foram transformados era capitães médios de 4a classe om 27 de março do men-
cionaclo anno.

A 13 de abril de 1892, o requerente pediu ao Presidente da Republica para
ser eollocado no Almanah Militar acima do então capitão medico de 4a classe
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br. Prancísco Joaquim ftorroifa Nina, o essa poüriio foi indeferida a d do jun^
do 1895, declarando o Prosidonto da Republica nao so conformar com o paroeor do
Conselho Supromo Militar, exarado cm consultado 1 doaiosto de 1892, por nao
tor o paticionario apro>enUdo sui roclainaçao dont;*o do prazo eonmlido pulo
regulamento do 31 «Io março do 1851.

Km aviso do Ministôrio da Guerra do 26 do maio do corrente anno, o Exm. Sr.
Presidente da Republica mandou declararão Supromo Tribuna! Militar que a 21
do mesmo mez ivsolvcra conformar-so cora o parecer do Conselho Supremo Mi-
lifcar, exarado (mi consulta d) 30 de janeiro do 1893, o, portanto, deferir o requo
rimento em quo o tenente pharmaceulico do 4a classo do exercito Eugênio José
Ferreira Baptista podiu quo sua antigüidade do posto de tenente fosse contada do27 de março de 1890, em que foram promovidos alforos pharraac mticos mais mo-dornôs do que olle, o bom assim quo, de acordo com essa resolução, fosso o requ >.-
ronte promovido ao posto de capitão pharmacoutíco de 3a classe.

Ora. o peticionario e o capitão pliarmaceutico Eugênio José Ferreira Baptistaeram ambos offlciaos do primeiro posto do oxtineto corpo de saúde do exercito,
quando, por decreto de 5 de março de 1S90, furam, como outros offlciaes emcircumstanciaes idênticas, transferidos para a « classe, sem declaração domotivo.

A 2 de junho do mesmo anno rovorteram á í» classo, uns na qualidade detenentes pharmaceuticos do 4» classe c os outros nade capitães módicos de 4« classeporque, em virtude da roorganização do corpo sanitário, a 27 «le março do citadoanno, os antigos 2- cirurgiões tinham sido promovidos a capitães módicos de4- classe c os alferes pharmaceuticos a tenentes pharmaceuticos de 4» classe-poróm.como foram considerados promovido: na data da sua reversão á I- disse'foram coltocados no Almanah Militar abaixo dos seus collegas, que tinham sidopromovidos a 27 de março, embora esses fossem mais modernos; quanto á ánti-gu.dade de praça.
Apresentaram ambos suas reclamações em 1892 : o capitão medico de 4» classeDr. Artliur Grato Alves Carnaúba a 13 de abril e o tenente pliarmaceutico de* classe Eugênio José Ferreira Baptista em maio, portanto em data posterior áda petição do primeiro.

Mbr^ffnff r,tenent8 pharraaceuíiCÍ> > * claase Eugênio José FerreiraBapttsta ío! atendido, em virtude do parecer do GonselhoSupremo Militar exara-
«rs 0deiMoirdo1893, iarcK i- "»¦• « £ *™.
llael^ jT°' r 

63M "aS 1«^^«^t^ciasI que aprontou sua
liSW ; 

:' ''""' * 'l0 ra8nCÍOnad0 mm***m o a quem é em tudo
TaIt^ 0M1,;iMT\'i:'ci"oti™,,i,rc;! *dc'-4"»"'-»j» «««*>

daStLta *ZT- V a ! JUUl° d° KS95' PUbUcada Cm 01'dem do dia »• &da et neta Repartição de Ajudante General, de 31 do referido mez de julhoE' o que parece a esta secção.» "jumo.
O director geral de saúde concorda com a 1» secçãoA 4»'secjãodo Estado-Maior do Exercito t->mw, ;,,•
O SuDPemo Tpii,..nm uíi-í 1^orcito também miornu favoravelmente.u oupiuno iiibunal Militar, de uleno árMrdn n^™ <, vn ~Geral de Saúde o com o du^ctor U, J li 'S0C,;;i° da Direcça°

mm* mandou contar tóJuSw^í^ f 
V"^^>^ a° ',adc dü pcMtü de tenente de 27 de marco de 1890,



nela resolução deS4 do maio ultlm >, o luo, em conseqüência deste facto, foi pro-
movido a capitão no mesmo dia 21 :

E' do parecer que a pretensão do capitão melico de Ia classe Arthur Grato

Vivos Carnaúba está no cas> do ser deferida, raandando-ao contar a antigüidade

do posto actual deste oílleial de 27 do março do 1890, o dando-se-ihe accesso a

mai >r medico de 3a ciasse com a anüguida I" do 30 de julho de 189>, data om quo
foi promovido a este posto o Dr. Francisco Joaquim Ferreira Nina, mais moderno
do que cllo.

Rio de Janeiro, 17 d»» dezembro do 1900. —Pereira l>i,it>. —E. Barbosa. —

U Gàfoffo. -¦ C\ X to. — F. A. de Moura. — Foram votos os Srs. ministros

marecliaes Miranda Reis, Vasqucs o Cantuaria.

resolução

Come parece, — 11 de janeiro de 1901. — Campos Salles. — Mallet.

AVÍSO DE 23 DE JANEIRO DE 1301

Ministério da Guorra — Rio do .Janeiro, 23 de janeiro de 1901. — X. 163.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito — Tendo o alforcs-alurano Manoel

Vitorbo de Carvalho o silva, era servido no 17o batalhão de infantaria, consultado
si, na hypothese de haver de eíToctuar nova matricula na Escola Militar, o oflicial
ao qual nao acompanhou a respectiva família, por occasiao do sua viagem para a

anterior matricula, esse official tom direito ao transporte de sua (íimilia, nesta

>et'unila viasein, doclarao ao commandante do 6o districto militar, para que ose
faça constara- referido alfores-alumno, que, na bypotbese apresentada, a concessão

do transporte para a família do oflicial se baseará om principio de equidade, não

constituo um diroito c terá de ser resolvida polo Governo, quo julgará a respeito.

Saudo o fraternidade. — J. N. de Medeii-os Mallet.

AVISO DE 23 DE JANEIRO DE 1901

Ministério da Guerra- Rio de Janeiro, 2:! de janeiro de 1901- N. 103.

Sr. CbefedoEstado-Maior. do Exercito -Em soluçãoá consulta que fez o in-

spector militar do 2> regimento de artilharia, no .ilido n. 10, que vos dirigiu cm

15 do dezembro lindo, sobre o direito quo teem á gratificarão diária, que compete

aos voluntários, as praças reconduzidas da deserção e novamente alistadas, em face

do disposto na portaria de 18 do setembro de 1895, vos declaro que táos praças nao

perdem sua qualidade de voluntários o lhes cabem as respetivas gratificações, pow
a citada portaria não teve por fim consideral-as como recrutadas o sim equiparal-as
aos sorteados remissos, pelarespectiva lei, para impor-lhes uma pena com o
augmento do tempo de sorviço.

Saúde e fraternidade.— J. X. de Medeiros Malin.
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AVISO DE 23 DE JANEIRO DE 1001

Ministério da Guerra — Rio do Janeiro, 2:í do janeiro do 1901 — N. 171.
Sr. Chefe do listado-Maior do Exercito — Em solução ti consulta quo faz o com-

mandante do 20° batalhão do infantaria, sobro ausência ou des *rçao commotiidas
por offlciaos do exercito, consulta que acompanhou o officio n. 8.040, que em vJ0
do mez findo vos dirigiu o commandante do 3o districto militar, «lindarão a osto
commandante, para os íin> convenientes, que não tora ella razão do sor, porquanto
as questões nolla encerradas estão compleíamento resolvidas polo art. 117 do
Código Penal da Armada o polo accordão do Supremo Tribunal Militar publicado
na ordem do dia n. 75, e pelo regulamento processual criminal militar.

Saúde o fraternidade.—-./. X. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 25 DE JANEIRO DE 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1901 — N. 188.
Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito—Tendo-se dado factos de requererem

inclusão no Vsylo de Inválidos da Pátria ofüciaes reformados e honorários quo ha
muitos annos prestaram serviços no exercito o só invalidaram-se, impossibiü-
tandü-se de provei' nos meios de subsistência, em trabalhos estranhos ao mesmo, o
que está em desaccordo com as disposições do art. 2o da lei n. 244, de 30 de novom-
bro do 1841, e § Io do art. 2o das Instrucções quo baixaram com o aviso de 21 do
abril de 1807, as quaes só cogitam dos quo se invalidarem no serviço activo, por
ferimentos ou moléstias adquiridas em conseqüência dos trabalhos (3 fadigas do
mesmo serviço, achando-se por isso inhahilitados para continuarem a servir e
proverem por outros meios ao seu necessário sustento, declaro-vos que do ora em
deante nao devem ser encaminhadas pretençoes que não estejam na conformidade
daqueilas disposições c das do art. 2o do decreto n. 1.594 G, de 7 de novembro do
1893.

Saudoso fraternidade.—/. N. de Medeiros Mallet.

PORTARIA DE 29 DE JANEIRO DE 1901

Ministério da Guerra—Rio do Janeiro, 20 do janeiro de 1901—N. 1.
O Sr. Presidente da Republica, manda, por esta Secretaria de listado, declararao Sr delegado fiscal do Thesouro Federal na Parahybá do Norte, em solução aoseuolíicion. 14, de 12 de dezembro ultimo, que ao capitão Francisco Ramos, queornou assento em 1 de maio anterior no Congresso Legislativo do dito Estadoe nelloe conservou até 23 também de maio, som receber o respectivo subsidio por naohaver o presidente do Estado reconhecido a Legitimidade do referido Congresso-
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oto nosso período sóraonto o abono de soldo simples, a quo unicamonto teem
C0"Ut 

oaofllciaes dooxorcito durante as sessões dos Congressos nacional e esta-

í « auMido nestes toem assento, poiso mencionado capitão ostovo no pariodo

Snooxorcloiodosuw^^ accidon-
• tenha se effecfcuado o pagamento do subsidio.—J. ,Y. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 2 D D2 JANEIRO DE 1301

Ministério da Guerra - Rio do Janeiro, 29 do janeiro do 1901 - N. 22<L

Sr Chefe do Estado-Maior do Exercito - Declaro-vos que o Sr. Prosi-

dento da Republica, conformando-se com o parecer do Supremo Tribunal Militar,

exarado em consulta do 11 do corrente, relativa ao requerimento em quo o

pHarmaceutico adjunto do exercito Luiz Fernandes Ramoa, allegando ter exce-

klo o limite máximo da i lado marcada para a entrada dos médicos e pharma-

ceuticos no quadro effectivo fio corpo ^ saúde do mesmo exercito, pediu a

necessária dispensa para pudor concorrer a uma vaga que existe, resolveu era

25 deste mez deferir o dito requerimento, porquanto o petici mario foii no-

mead0 pharmaceutico adjunto com 27 annos de idade, tem prestado bons n o

o excedo apenas um anno da idade legal, tendo já se concedido igual dispen a

ao Dr. Diogo Martins Ferraz, afim A. entrar cai concurso para o logar de

módico de 5a classe.
Saúde e fraternidade.-/. N. de Medeiros Mallet.

CONSULTA A ,,>L-i: SE REFERE O AVISO SITUA

Sr. Presidente da Republica - Por intermédio ^lo Ministério da Guerra, em

aviso n. 156, de 28 de dezembro ultimo, mandastes a este tribunal, parvcon-

sultar com seu parecer, o requerimento em que o pharmaceutico adjunto do

exercito Luiz Fernandes Ramoa, declarando ter excedido o limite máximo üa

idade exigida para a entrada no corpo de saúde, em vista do disposto no ai

do decreto n. 1.731, de 22 de junho do 1894, pede dispensa da idade marcada,

afim do poder concorrer a uma vaga existente.
O director do Laboratório Chimico Pharmaceutico Militar, depois d, dai

om resumo o contexto do raiuorimeiiU), diz :
«As allegações do peticionario parecem acceitaveis, porquanto, s^

circunstancia lortuita de pertencerão quadro dos adjuntos antes do 
Jmetode

22 do junho de 1891, so pôde ser provido como effectivo até adade p 
^da

compulsória, o que nenhum interesse traz ao serviço, parece mais ju>oapro

vetou-se o candidato quo apenas por differença do um anno de ulade tem atto

nuado essa dillbronça por quatro annos anteriores de bons sen iços.

"**Tenho' 
a' acrescentar* 

"qúe* "M' 
«alente a acquisieão 

f^W$
porque ao tempo que serve neste laboratório deu testemunho fie sei funcciona

rio zeloso, proficiente o disciplinado, como se podo desejar. »

1hy



O chefe da 3ft sooçao da Direcção Gorai do Saude do Exercito diz :
«Informando, oumpre-mo declarar quo o art. Io do decreto de gg {u

junho do 189-J ílvou em 30 annos o máximo da i lado para os adjuntos que tiverem
de entrar para o quadro eíToctivo do exercito, com excepção, porém, dos quoso
acharem servindo o tiverem sido nomoados antes do compl darem a idade do 35
annos, marcada no art. 0o do d02rotode7 de abri! do 1890, os quaes terão direito
a ser admittidos, cmqiianío nâo attinglrom a Idade fixada para a reforma com-
pulsoria.

O peticionario, quando nomeado adjunto, unhai? annos de idade, como consta
dos seus assentamentos, actualinento tem mais do que a de 30 lixada naquolla lei
e, portanto, em face delia, som direito a entrar para o quadro cíTectivo, mas,
attendendo ;í resolução dada sobre o parecer do Supremo Tribunal Militar a» re-
querimonto do Dr. Diogo Martins Ferraz, em idênticas eondieocs, pensa a secção
ser de toda equidade conceder-sc-lhe a dispensa requerida .»

O director geral desando do exercito diz que o requerente está nas condições
de cecupar um logar no quadro eflfectivo, cora proveito para o serviço publico,
e nao o incluiu na relação que apresentou anteriormente ;í consideração do
Ministério da Guerra pela simples razão do. já ter elle excedido da idade fixada 110
decreto de 22 de juuho de 1894.

O Supremo Tribunal Militar, considerando:
que o peticionario foi nomeado pharmaceutico adjunto em julho de FS:>7, com

27 annos do idade, conforme consta das informações;
que desde então tom prestado bons serviços;
que excede da idade fixada no decreto de 18í)4 apenas um anno ;
que ao Dr. Diogo Martins Ferraz já se concedeu dispensa do idade afim do

entrar cm concurso para o logar dc medico do 5a classe ;
que o peticionario tem merecido, como funecionarió, elevado conceito do sons¦superiores, como so vê das informações do director geral de saude o do directordo Laboratório Chimico Pharmaceutico Militar:
E' do parecer que, por equidade, podo ser cone sdida a dispensa requerida.
Rio do Janeiro, 14 do janeiro de 1!)01. - Pereira Pinto. ~ Tude Neiva. - G,

Feto. — F, a. de Moura. — J. Thomaz Gantuaria.

1

RESOLUÇÃO

Como pai-ccc-25 do janeiro do 1901.- Campos Sai.lf.s.-ji/«w.

AVISO DE 30 DE JANEIRO DE 1901

Ministério da Guerra - Rio dc Janeiro, 30 do janeiro de 1901 - N. 230.

milihr eí^f PÍQ^Í0Í 
d0 Exercit0 ~ Tendo o commandante do g* districto

P d oZi 
' n° °mCÍ0 "• 2'848' ^ m m^ ™ M & ™ findo, si

nL n ^W° *°> BW« *»& d° & batalhão do
IÈÈM™ SQ ?U 

d" AnJOS' q,UÍ ma°™ » ^ ^ .17 annos, comdo soados, uma vo, satisfeitas- as demais exigências da lei, vos declaro para



o

- Ana convenientes, quo as leis vigontos silonoiam a wwpolto do caso occur-

r0Qtci,nibinan.lo-se. 
p uvm.» disposto no § I" -Io art. 65, do regulamento approvado

lodecroto d. 5.881, de^7 de fevereiro do 1875, com a lei para a reformadas

as a qual exige no mínimo *\ annos de serviço, além da incapacidade physiea,
Príl' 

iuè so eme essa lei será illudida desde que se noguo ao soldado a faculdade do

^nuirn-os requisitos para collocar-so sob a ogido protoctora dos SO anãos, ou

ais de serviços prestados á Pátria, no decurso dos quaes houve a moléstia que o

tornou credor do reforma.
Ylcm disso, a razão jurídica que muita para que se noguo reengajamento a

,n,\.nca com 17 annos .lo idade e 20 de serviços deve igualmente prevalecer
ITrohcao á idade do 36 annos, já fora do limite máximo para o alistam mto como

voluntário do onde o absurdo da nogação absoluta do direito de reforma para

0 soldado,' visto ser de 18 annos o mínimo da idado para o referido alista-

'"'Tccrcseo 
que ede incontestável vantagem para o serviço a permanência nas

fileiras de um velho soldado que possua, aos -17 annos de idade, todos os requisitos

para addicionar mais alguns aos 26 de serviços já pre stados á Pátria c que seria

Sniquodar baixa a uma praça que tenha, servido por muitos annos. e bem

expondo-a. talvez, á caridade publica.

Saúde e fraternidade.- /. X de Medeiros Mallet,

AVISO DE 11 DE FEVEREIRO DE 1901

Ministério da Guorra - Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 1901 - N. 305.

Sr Chefe do Estado-Maior do Exercito - Tendo o intendente geral da guerra,

em offlcio n. 42, de 15 de janeiro ultimo, tratado, com relação ao ajuste de contas

de fardamento do 1» regimento do eavallaria. no anno de 1899, do abono do

fardamento a mais, a praças transferidas de outras armas, declaro-vos, para os

fins convenientes, quo ficam probibidas a. transferencias de praças do uma paia

outra arma, salvo quando elfectuadas por oceasicão de engajamento ou ane.de

distribuído o fardamento, afim de não prejudicar a Fazenda Nacional com dupl -

catas de algumas peças do mesmo; convindo, além disso, ainda nesses casos

evitar taes transferencias, visto trazerem prejuízo ao sorviço pela falta do umne

cimento próprio da nova arma cm quo vac servir o transferido,

Saúde e fraternidade.-/. X de Medeiros Mallet.

AVISO DE 14 DE FEVEREIRO DE 1901

Ministério da Guerra - Rio de Janeiro. 1. de fevereiro de 1991 - N. 55.
i 0,^,51 wãa iWftndo earte do aetual

Sr. Commandante da Escola Militar do Brazil - Nao tazenao pa _
plano de estudos officiaes do Gymnasio Nacional, e, por conseguinte, nao sendo

mais exigidos para a matricula nos institutos de ensino civil superior os prepara-



— 1.» -

toriosdopliilosophla o rhetorica, como pondoraes om officio n. 423, do tido
janeiro findo, vos declaro, para os flns convonioníes, quo ficam Lambnm dispensados
para a coJIaçSo do gráo cie bachaual em mathematicas o scioncias phygleas nessa
escola os referidos preparatórios, do accordo com o decreto legislativo n. tm
do 14 do dezembro de 1900, sendo que nesta data providencio para que o; com-
mandantes da Escola Preparatória o do Tactica do Roalengo o do Collegio Mi U;u>
designom, e<&e dous profe-soros e aquelle uni professor, afim do constUuirera
ues a escola a commis ao examinadora de latim para os alumnos que concluíram o
curso especial o teem de receber o alludido gráo, do. accordo com o citado
decreto.

Saúde e fraternidade.— /. X. de Medeiros Mallet.

AVISO DE H DE FEVEREIRO DE 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, M do fevereiro de 19ül — X. 78.
Sr. Commandante da Escola Preparatória o de Tactica do Realengo -

Declaro-vos, para os fins convenioni.es, que, de accordo com o aviso n. 259, de G do
abril do anno findo, aos alumnos dessa escola, aos quaes faltar uma mataria para
completarem o curso preparatório, concedo licença para se matricularem no
1° anno do curso geral da Escola Militar do Brazil, com a condição do prestarem
antes dos respectivos exames daquelle anno o da matéria preparatória que lhes
faltar para conclusão do curso.

Saúde e fraternidade. —/. X. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 14 DE FEVEREIRO DE 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 14 do fevereiro do 1901 — N. 331.
Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Declaro-vos que o Sr. Prcsidonto da

Republica, coníbrmando-se com o parecer do Supromo Tribunal Militar, exarado
em consulta de 21 do mez findo, resolveu em 8 do corrente deferir o requerimento
em que o alferes graduado do exercito José Araripc de Macedo, servindo no
5» regimento de artilharia, pediu que a antigüidade de sua commissão no posto de
alferes fosse contada de 14 de agosto de 1894, em que foram commissionados no
posto de 2- tenentes os alumnos do 1» anno do curso superior da ex ti neta EscolaMilitar do Rio Grande do Sul, seus collogas, deixando então do ser contemplado
por ter havido omissão do seu nome na relação enviada pela dita escola, pelo quereclamou ao Ministério da Guerra, que o attendeu, nomeando-o alferes emcommissão om 31 de outubro seguinte.

Saúde e fraternidade. - /. N. de Medeirot Mallet.



II

CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA

m

e. prosidonto da Republica - Por intermédio do Ministério «Ia Guorra, era

i i de dezembro ultimo, sob n. 147, maudastos a este tribunal, para
aV,Sü1'l,;> 

, seu parocer, o requerimento o papeis a elle relativos, no qual o
C°nS íuulo 

íosô Araripe do Macedo, servindo no 5" regimento do artilharia

Tcmm^ Pede *ue :l ai,ti«"'ul:lde da sua coraraissa° no l*el*oddo posto seja
.fMiii ,h» li de agosto do 1894.
tfl ueronto allega que, tendo sido comraissionados no posto do a» tenentes,

. i i, vrosto do 1894, iodos os alumnos do 1" anno do curso .superior da Escola

ínu t do Rio Grande do Sul, seus collegas, nao foi elle contemplado por ter

1 omissão de seu nome na relação remetüda pela secretaria da escola; que,
¦ Lio-se era operações de guerra no interior do listado, por ter-se suspendido o

Ü, uonto das aulas, reclamou ao Ministério da Guerra, que o attondeu, em

nSS mu «m declarar , portaria ,uc a antigüidade do sua aomswao

i 
" 

contada do 14 de agosto; que não foi com os seus colegas racluido

ZrZZ de iovembre, aleaeçaade apeaa, a eradua-ào .le altero,, o»,

virtude da lei n. 350, do 9 «Io dezembro de 1895.
, Ida que ô praça «le 8 de janeiro do 180o, ,4ue tom a sargenteaçao

„L: ;:„"„,. 0LM U«o»S do cagaria e infantaria e eu» geral pe
, ' 

,„ , ., to ,ifi abril do 1890 c o «Ias três armas pol > do 18 de abril «to
leguidiui/Ubu .,,,•„.,. ninmno auando cona matou direito a
iQOQ G ciug deixou de ser nomeado alfereb ci.iimno, quamiu ilbJb c que oeixo graduado; sotfrcndo ainda oito
esto prêmio escolar em 1898, poi ja *oi aimo. .

prejuízo, visto como a situação do alferes-alumno é mais favorável do que a do

alferes graduado. , n1fm)Qfl Mpinnio
Fiotoonte allega „„ esta « ceudiçõos analog,« _.o alfe o Me r.

das Novos, cuja antigüidade passou a ser contada de 23 «lo novembro «lo 1893.

A 4a secção do Estado Maior do Exercite informa o seguinte:

cO requerente nao foi realmente commissionadp em al ores a ^ 
^ ^

do .894, L sim a 31 do outubro do mesmo aaao, toado lhe _ o «o. .

gradua* ..esse pesco por deereto de 86 de outubro de 189o, do -;"'•—'

a autorização concedida pela lei n. 350, de 9 de dezembro d ™™^>

coutando antigüidade de 31 de outubro, pois que foi commissionado em effeetivo

serviço de guerra. . • <T __, v^minríto
Não parece estar aos eoudioõeo do alferes Melamo as \ > o., 1 o. »

esto, si não estivesse servindo no Regimento Policial do l,suu o 1 m

Janeiro, 4uo estava d disposição do Ministério da Guerra '«'»" 
^

orlrorift nomonrno ,le alferes em commissãõ, que se fez na Capital Federai,
pumeiu nomeação ae anuo- . de concorrer nos
acontecendo que no dito regimento teve, na qualidade do oracidi,

commandos de forças com oíTiciaes do Exercito. .lllol.0nto, tendo sido
Consequentemente é a secção de °^*™ 

^ivo serviço de guerra,commissionado alferes em 31 de outubro de iòj-í, »íu«
não pôde contar antigüidade de 14 de agosto 

j^jW .^ amando
0 commandõ da Escola Preparatória e de uaiuiuo iinn,m..tl,icul.ulo*

Por ordem do chefe do Estado Mau,, do Exército, diz««mo dos alumnos mati iculado
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no primeiro anno do curso gorai om 1833 foi realmente o reclamante) o único nao
contemplado nas commissõos do 11 do agosto; qu s isto, porém, não Iho confbro
direito irrecusável do contir .sua antigüidade de3do aquella data, porquo o
contrario disso importaria om dizer que o üovorno so obrigara a coramissionar
todos os alumnos do I" anno o que só por ura equivoco poderi t ter sido omittido da
respectiva portaria o nome d) poticionario ; quo nào ha paridade entre o caso de
Molanio das Neves o o do reclamante, pois basta dizer que este só começou a
exercer funeções de official depois que foi cj nmissionado no posto «Io alferos, ao
passo que Melani», muito antes da sua commissão, já servia n » Regimonio Puücial
do Rio de Janeiro naquelle caracter.

Além disso, concluo o coramandante da escola, é certo que a prece lenda
0ntre o* commissionados era regulada poias datas do praia o nao po!as
commissões e quo só mais tarde o Podo:* Legislativo determinou quo S3 lhes
contasso antigüidade desde as datas das cnmmissõjs, mas nao mandou restringir
essa precedência i»ara os alferes, que poderiam ter stdo.commissiouados antes, ma
que de facto nao o foram, como suecedeu com o reclam into.»

O marechal chefe do Estado Maior do Kxorcito diz :
«O peiieionario mio tom direito a contar antigüidade de 11 de agosto de 18)4,

por isso que foi coinmissionado somente om 31 de outubro desse anno.
Attendendo, porém, á voracidade tias allegaçoes feitas e aliás confirmadas polo

commindo da Escola Preparatória e do Tacíáca do Rio Pardo, om sua inclusa
informação, poderá o Governo, si assim o entender, conceder, por equidade,
a graça solicitada.»

O Supremo Tribunal Militar passa a dizer o que pensa sobre o assumpto:
Pelo requerimento e informações anncxas vê-se que o Governo nome ai

2,,s tenentes em commissão, a 14 do agosto de 1894, todos os alumnos quo om 1893
estavam matriculados no 1° anno do curso superior da Escola Militar de Porto
Alegre.

Publicada a relação dos commissionados, o p4^ticionario, que se achava no
interior do Estado, verificou não estar incluído nessa relação c reclamou logo ao
Ministro da Guerra; e este attendeu, nomeando-o alferes era commissão a 31 do
outubro.

Nao havia razáo para excluir o peticionario das nomeações de 14 do agosto,
quo tocaram a todos os alumnos do Io anno do curso superior com excopção única
delle; nada ha jue justifique tal exclusão.

Na portaria de 31 do outubro de 1894, que attendeu á reclamação do
requerente, não se lhe mandou contar antigüidade da commissão desde 1-1 dt
agosto, porque isto seria ocioso.

Então os alferes commissionados se precediam conforme suas antigüidades de
praça, e quando promovidos, eram collocados na escala, também na ordem desta
antigüidade e não pelas datas das commissões, excepto os commissionados poractos do bravura.

Assim, nomeado o requerente alferes em commissão a 31 do outubro da 1894'
foi oecupar o logar quo lhe competia entre os seus collogas, nomeados om 14 fie
agosto.

A sua reclamação foi, pois, inteiramento attendida; a repararão foicompleta*,
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Não so poderia prover quo viosso a ser promulgada a M de outubro de 1895,

„nd0 o ,,uo estava estabelecido.

Jm virtnlo desta loi, a antiguidado dos altoros quo foram comraisstonados»
'" 

l0) ,í Cont.ada das datas das coramUsõcs o não das do praça; o, portanto,
S3nl0M..vão 

devida ao reclamante pala omissão do sou nome na portaria do

ílT acosto do 1894 o levada a olloito pela portaria do 31 do outubro ficou
'n'u. 

..rtii.xud.» acima dos commissionados mais modernos do praça, o

r.„uer ntc passou a te.- collocacão abaixo do muitos mais modernos.

B'justo quo se restabeleça ossa reparação; paia isto basta considerar o

Mmicrento como alteres cm commissão desde 11 de agosto do 1894.

Pelo exposto, o supremo Tribunal Militar é do parecer quo o requerimento

do alteres graduado José Araripe do Macedo está no ciso «lo ser deferido.

Rio do Janeiro, 21 do janeiro do 1901. - Pereira Pinto.-G. Neto.-

B Vasques - F. A. dr Moura. -J. Thomas Gantuaria. - C. Guillobcl.
" 

Foram votos os Srs. ministros almirante Elisiario Barbosa c marechal Tudo

Noiva.

I!

Como parece

RESOLUÇÃO

8 de fevereiro dc 1901. — Campos Salles. — Mallel.

pet

AVISO DE 20 DE FEVEREIRO DE 1301

Ministério da Guerra - Rio de Janeiro. 20 dc fevereiro de 1901 - N. 379.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - De conformidade com o art. 1° do

regulamento que acompanhou o decreto n. 3.193, de 12 do janeiro de 1899 com-

Dctc á I.nenlcnm Geral da Gu srra superin ;eo ler em tudo que é concernente ao

material do exercito c, para oxec icã i desta disposição, regularidade c presteza
no serviço, é de tola a conveniência que a correspondência sobre os assumpto,

referentes ao referido material soja diroctamonte enviada aquella intendoncia

geral, a quem cabe informar c da.- parecer a respeito, o quo deveis recommendar,

cm ordem do dia do estado-maior, aos commandantes dos distrmtos e aos choles

dos estabelecimentos mLiifca~ees.
Saude o fraternidade.—/. N. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 25 DE FEVEREIRO DE 1901

Ministério da Guerra N. 121.- Rio do Janeiro, 23 de fevereiro de 1901

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito-Tendo o oomniandante do 33° batalhão
de infantaria consultado sobre a autoridade a quem compete tirar os vencimentos
Mativos ao período em -pio esteve em tratamento na respectiva enfermaria nu-

~ '"'depois transferida para oíi*M unia praça que, pertencendo ao dito batalhão, foi depois trans
26° batalhão da dita arma, vos declaro, para os fins convenientes, que no desliga-
mento da referida praça não se dá o caso commum de transferencia de um corpo



para outro, caso om que cabe a este o ajusto do contas do vencimentos atrazados,
pois a praça em questão não tinha direito, durante o tompo om quo esteve om
tratamento, a esses vencimontos, os quaos temo do ser ontreguos ao conselho oco-
nomico da mencionada enfermada, como indomntzação da despeza feita; e, por.
taiuo, a entrega devora ser elieetuada polo eorp> a quo pertencia a praça quando
em tratamento o não por outro om guarniçao diversa, para, o qual foi posterior.
monto transferida.

Saúde o fraternidade.— /. N. de Medeiros Mallet.

*.-,'

AVISO DE 2S DE FEVEREIRO DE 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1901 — N. 29.
Sr. Director Geral de Saudo — Declaro-vos quo, de accordo com o 4110 pede o

intendente geral da guerra, cm oílicion. 70, de 30 do janeiro ultimo, devem ser
tratados no Hospital Central do Exercito, quando doentes, os patrões, machinistas,
foguistas o remadores das embarcações da Intondcncia Geral da Guerra, em vista
do disposto no art. 40 do regulamento quo baixou com o decretou. 3.220, de 7
de março de 1899.

Saúde e fraternidade.— /. X. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 2 DE MARÇO DE 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janoiro, 2 do março do 1901 — N. 491.
Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito — Em solução ao requerimento om quo

o coronel commandante do p .batalhão de infantaria João César Sampaio pede
reconsideração do despacho dado por este Ministério, em 31 de julho do anno findo,
sobre a consulta feita polo coronel Lopo Henrique do Mello, commandante inte-
rino da guarniçao de Bagé, acerca da gratificação que lhe compete nesse exercício,
despacho cm virtude do qual se scientificou cabor-lhe a gratificação do commamlo
de fronteira e não a de commando do corpo, vos declaro, para os fins convenientes,
queaquella consulta está resolvida de acordo com as disposições om vigor e que,
para evitar que os eommandos de guarniçao, quando isolados, venham a ter re-
numeração inferior á dos commandos do corpos, deverão os das guarniçoes om quo
houver mais de um corpo ser cumulativamente exercidos pelo commandante cio
corpo mais antigo ou graduado da guarniçao, com direito ao exercido maior e ás
despezas do expediente respectivo.

Saudo e fraternidade-- /. JV. de Medeiros Mallet
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AVISO 22 O 22 MARCO 2E 1301

Ministério <la Guerra — Rio tio Janeiro, 9 do março de 1901 — N. 891.

Sr. Chefe «Io Estado-Maior do Exercito — Doclarae om ordom do dia da Repar-

tYao a vosso cargo quo aos ajudantes do enfermeiros podem ser fornocidos

«rrâíuiuimeino medicamentos, quando forem casados c obtiverem permissão para

continuar seu tratamento na residência do suas famílias, depois do torom baixado

ao hospital o enfermaria e serem inspeccionados pela junta militar de saúde,

como se procede cora as praças de prot dos corpos arregimentados, cm vista do

aue pede Joaquim Osório de Moraes, ajudante do enfermeiro contractado do Hos.

pitai Central do Exercito.

Saúde e fraternidade.— ./. N. de Medeiros Mallet.

POSTARIA 22 21 2E MABÇO 22 1901

Ministério da Guerra - Rio de Janeiro, 31 de março de 1901 -N. 4.

O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretaria de Estado, de-

clararaoSr. delegado fiscal ,1.» Thesouro Federal no Maranhão, em confirmação

do telegramma que nesta data se lhe dirige, que os officiaes da armada, quando

em tratamento nas enfermarias militares, devem estar sujeitos á mesma indenim-

zacao que fazem os officiaes do exercito, aos conselhos econômicos desses estabele

cimentes, de metade do soldo e toda a etapa, satisfazendo-se esses veocimentop a

enfermaria militar do dito Estado, pelo tratamento do medico da amada Dr. ka> -

inundo Catanhedo, durante o tempo om que alli permaneceu.-/. N. de M.tí..ro-

Mallet.

AVISO 2B 27 22 MARÇÍ 22 1901

Ministério da Guerra-Rio do Janeiro, 27 de março do 1901 - N. 1.031.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - Em vista do que expõe o comman-

dantò da Escola Preparatória e de Tactica do Realengo, no officio n. iiu <^

dirigiu em 9 do corrente, vos declaro, para os fins convenientes quo. no, impe 
^

mentos temporários do um dos médicos de serviço na dita escola, nev^c _.

ser preenchido polo medico da Fabrica do Cartucho. 0 Artifícios de wie a.

Saúde e IVatornidade.-./. -V. de Medeiros Mallet.
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AVISO DE 30 DE MARÇO DE 1001

Ministério da Guerra - UJodo Janeiro, :íO de março do 1001.

Sr. fommandanto da Escola Preparatória o de Tacticado Realengo— Do posso
de vosso offlcio n. 362, de 26 do corrente, om quo consultaes si devem ser matri-

cidados os alumnos praças de pret., quo perderam o anno duas voz os o os que
completaram o quatriennio regulamentar sem aproveitamento ou unicamonto

aquollcsquo, não (atando em nenhum desses casos, foram inhabilltados nosogundo

exame parcial o reprovados no respectivo examo final, vos declaro, para os

fins convenientes, quo só devem ser admittidos á matricula os alumnos ou ex-

alumnos que dentro do um anno possam completar o estudo das matérias que lhes

faltam para terminar o curso preparatório neste quinto anno do estudo o por isso

preferidos, para uno perderem o favor que lhes foi extraordinariamente concedi lo

pelo art. 2° do docroto n. 6Í37, do .v?7 do julho do. 19ÒÒ.

Saudce fraternidade.— J. .V. de Medeiros Mnllcl.

AVISO DE 2 DE ABRIL DE 1901

Ministério da Guerra — Rio do Jaueiro, 2 do abril de 1001 — N. 1.073.
• Sr. Chefe do Estado-Maior do Kxercito — O alféres do 10° regimonto de cavai-
laria Rosalvo Mariano da Silva, alumno da Escola Militar do Brazil, consulta: si
existindo nas armas de eavallaria c infantaria alferes promovidos em 3 de no-
vembro de 1894, com antigüidade do 14 do agosto desse anno, em virtude do
art. 2o da loi n. 350, do 9 do dezembro do 1895. c com o rcsp-.cúvo curso do anua.
porem que se conservam aggregados por excederem do quadro effostivo, o tara-
bem alferes promovidos na conformidade da lei n. G69, de 8 do agosto de 1900. os
quaes devem pertencer a esse quadro, a quem compete o preenchiment > das vagas
por estudos, no posto de tenente, em face do disposto no paTagrapho único do
art. 5o do dosroto n. 1.351, do 7 de fevereiro de 1891, e dos avisos de 1 o 11 de
maio do mesmo anno e de 15 do maio de 1899.

Em solução a tal consulta, vos declaro, para os fins convenientes, quo os infe-
riores promovidos serão collocados par suas antigüldad ;s abaixo dos oíliciaes exce-
dentas do quadro o que as vagas d \ fcenento por estudos serio providas por anti-
guidade dentre os que satisfizerem esto principio.

Saúde e fraternidade.—/. N. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 13 DE ABRIL DE 1901

Ministério da Guerra —Rio de Janeiro, 13 do abril de 1901 — N. 140.
Sr. Commandande da Escola Militar do Brazil -Em solução a consulta quo

fazeis em ofíicio n. 5-17, do 0 do corrente, declaro-vos, para os fins conve-
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. m* miA íleaos autorizado a tornar extensiva, no actual período, a matricula,
montes, qu» iiw««

M!idosdo anno immediatamonto superior da mesma somo, aos ammnos a

só faltar <> exame do uma disciplina, unn vez quo as matérias quo{[\\ 
»m do estudar não dop m Iam da quo lhes faltar o nao haja incompatibilidade

fpequoncia simultânea dentro do horário om vigor, devendo, porém, os exames

íUas aulas procodor aos tio anno seguinte

Saudo o fratornidado.—/. Ar. ''e Medeiros M.dli.

1

nen

AVISO rs 1G DE ABRIL D3 1301

Ministério fia Guorra—Rio do Janeiro, 10 do abril de 1001-N. 1.150.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito—O capitão do corpo do estado-maior

do artilharia Antônio Júlio Barbosa da Franca, p>lo escarecimontos soVe a

interpretação a dar-se ao disposto no art. 3o fio decreto legislativo n. 71G.de

13 de novembro ultimo, que declara que, omquanto existirem os actuacs te-

tos do C3tado-maior, as vagas ao posto immcdiato, nos corpos do ostado-maior

o do engenheiros sorão preenchidas por ellos, continuando depois om vigor a lei

n. 3.109, do 14 de julho do 188*, na parto rolativa ás transferencias de ofliciacs

arregimentados pari os citados corpos.
O Sr. Presidente da Republica, tendo ouvido o Supremo Tribunal Militar,

resolveu em 12 do corrente, cjnforniando-se com o parecer do mesmo tribuna!,

exarado ora consulta da 1. tambom d> corrente, quo, de accôrdo com o referido

decreto, não são obrigatórias as transferencias fio oíliciaos para os corpos cm

questão, om vista dos pareceres das Commissões do Finanças fio Senado e do

Marinha e Guorra fia Câmara d is Deputados, apresentados p ir oceasião da appro-
vaçãodo projecto respectivo ; e que o decreto da quo se trata deva <av executado
somente em relação aos officiaes que, depois da data om quo foi elle promul-
gado, adquiriram as condições nocossarias para o preenchimento fias vagas do

posto decapitão nos ra ismos corpos, não so applicando a dUposi ;ão A lei n. 3.109,
de 14 fio julho de 18S3, acima ci.ada, aos capitães fie artilharia, cavallaria 

^e
infantaria, que naquella data já tinliam direitos garantidos por lei paraatrans-
forencia sem perda de antigüidade.

Outrosim, resolveu o mesmo Sr. Presidente que os transferidos deverão, para
os offoitos fia promoção por antigüidade, ser collocados segun Io as datas d-> p isto
do tenente, o que vos declaro para os fins convenientes.

Saudo o fraternidade.— /. -V- de Medeiros Mediei.

CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA

Sr. Presidente da Rcpublica-Por intormolio do Miuistcrio da Guerra, em
atiso n. 0, de 23 de janeiro ultimo, mandastesa este tribunal, para consultar com
«eu parecer, o requerimento em quo o capitão fio corpo da estado maior da arte
lluvria Antônio Júlio Barbosa A Franca solicita esclarecimentos sobre a inter-
Píetàção do decreto Legislativo n. 710, fiei:; de novembro ultimo, edoárt,6"

y'
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da loi n. 3.169, do 14 do julho do 1883, na parte relativa & transferencia de
oiliciaos arrogiraentados para os corpos .Io ostado-raaior o do engenharia.

A 4a soeção do Estado-Maior «Io Exercito da o extracto do requerimento,

transcrevo as leis acima mencionadas, assim como tópicos dos pareceres da rum-

missão de Finanças do Senado o da Commissão de Marinha o Guerra da Câmara

dos Deputados, o diz :
« E' a sccçâo do opinião que, embora pela lei do 1883 os capitães sómento

possam renunciar a< transferencias para o corpo do engonhoiros, ossa renuncia

poderá estendor-so As que forem feitas para o corpo de estado-maior, de accordo
com o que claramente so doprehende dos alludidos parocoros.»

O marechal chefe do Estado-Maior informa nestes termos :
«Informando a inclusa consulta, na qual o capitão do estado-maior de arti-

lharia Antônio Juliò Barbosa da Franca, reclamando contra o disposto na lei

n. 710. de 13 de novembro ultimo, que restabelece o art. G° da lei n. 3.159, do 11

de julho do 1883, na parte relativa a transferencias de capitães para o estado-
maior de engenheiros, solicita, para sen governo, esclarecimentos, quer sobro a

retroactividade daquella lei, quer arespoitoda doutrina do aviso de 22de.se-

tembro de 1888, interpretando o art. 6o desta, oceorre-me expender o seguinte :
A lei n. 3.1G9, de 188:», nunca me pareceu justa..uma vez que da sua lotara

illatou áquelle aviso a obrigatoriedade de transferencia de capitães para o estado-
maior, com perda de antigüidade ; entretanto que no seu art. 4o concede a esses
ofüciaes a faculdade de desistirem, quando se tratar de transferencia para enge-
nheiros.

A leitura attenta de seu texto o o cuidadoso exame do respectivo espirito,

parece, levam forçosamente a concluir-se, em faço do tao injustificável disparidade,

que houve na redacção do art. 6o omisssão da phraso—e não renunciarem esse di-
reito—que termina o citado art. 1°, regulando assumpto co-irmão.

Realmente, dispondo o art. 5o que as vagas de capitães engenheiros passass ou
a ser preenchidas sómento por transferencias, logo (pie ficassem esgotados os
tenentes c primeiros-tcneubs, então habilitados à promoção para esse corpo, 6 bem
de ver, ficaria elle tendo por única fonte do acquisição de oíliciaes a transferencia
de capitães, o's quaes, tendo o direito de desistência, (5 delle se utilizando, poderiam
osfcancar essa fonte e motivar a extineção gradual do dito corpo.

Entretanto, para o estado-maior, que tinha por fontes permanentes a pro-
moção de seus tenentes e mais a transferencia de capitães arregimentados, o onde,
portanto, a hypothese de extineção não so poderia verificar, entendeu o aviso, por
exagerado apego á lettra omissa do citado art. 6°, que a transferencia com perda
de antigüidade era obrigatória !

A antigüidade, predicado decorrente de um principio absoluto, tom sido, do
todos os tempos, considerada tão sagrada, que em ioda a Legislação pátria não se
depara disposição alguma proscrevendo a sua perda obrigatória, senão como pena-

»lidade ; ou aliás facultativa a troco de novos direitos quo so confere ao funccio-
nario, e dos quaes podo elle ou não utilizar-se.

A lei n. 716, de 13 de novembro ultimo, extinguindo os tenentes do estado-
maior, e fazendo reviver a loi de 1883, quanto á transferencia de capitães para p|
dous corpos, nao corrigiu em sua lettra a, iniqua interpretação dada polo
aviso linhas atrás referido, si bem quo, essa intenção se achasse em mente ^ &*

¦¦¦; i:' -'j

¦ 
!' 

".¦ 
¦'
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i/.-lador como retaliados paveeores dos Commfc.s3o3 de Finanças do Senado o «to

Marinha e Guerra da Gamara» roproduxidas na informarão junta.
Quanto á nao ralroaetivilado da ultima lei, reclamada polo pi-

tUdonario, me parece do todo o ponto razoável por ísío quo, antes delia

vigorava o docroto do 7 de fevereiro do 1891, «pie garantia antigüidade;
» a duo elle possuía até 0 do novembro ultimo, tond \ sido adquirida durante a vi-

rrencia desse decreto, opor ollo garantida, nao lhe podo sor sonegada por um

DÍToito retroactivo, attribuido a uma loi, om contrario ao disposto n i Constituição

Federal. . _ .
Reconhecido, finalmente, que foi intenção .Io legislador liunoliciar, nao so o

serviço publico como também officiaes, que por motivos alheios á ma vontade so

achavam com a carreira muito atrazada, dondsa falta de estimulo desejável, não

ó para accoitar quo a mesma loi bonoíicio por um lado e prejudique cruelmente

por outro.»
0 Suprem » Tribunal Militar, tendo estudado a quostão, pa sa a dizer o que

pensa.
O art. > da lei n. 716, de 19 do novembro ultimo, está concebido nost.es

termos:
« Kmquanto existirem os actuaes tenentes do estado-maior, as vagas de

capitão que se der sm nos corpos de estado-maior de engenharia serão preenchidas

por elles. continuando depois om vigor a lei n. 3.169, de 14 do julho do 1883, na

parte relativa as transferencias de offlciaes arregimentados para os citados

corpos.»
E a lei de 1883, nossa parto, dizia:
« Art. 1.° As vagas, 0,11c se derem de capitães no corpo do engenheiros serão

preenchidas, desde já, metade por promoção entro os actuaes tenentes de estado-

maior do I • classe o os primeiros-tenontes de artilharia legalmente habilitados, e

metade por transferencia dos capitães do estado-maior do artilharia, de cavaliaria
ode infantaria, por ordem de antigüidade, entre os que tiverem o curso completo

do engenharia militar com approvações plenas em to Ias as maiorias theoricas e

praticas, não renunciarem esto direito.
Art. 6.» Para as vagas de capita» do estado-maior de Ia classe concorrerão.

desde já, por promoção, na razão de dous terços, os tenentes deste corpo, c por
transferencia, ua razão de um terço, os capitães de artilharia, de cavaliaria o de

infantaria quo tiverem o curso completo do Estado-maior, com approvações

plenas, guardando-so a ordem de antigu.ida ie.»
Neste art. 6° não ha referencia á renuncia que vem expressa no art. 4o.

Não ha razão quo justifique tal anomalia, não ha razão para pormittir-se que
os capitães das três armas, legalmente habilitados, renunciem a transferencia

para o corpo do engenheiros o donegar-se essa regalia aos mesmos capitães com

relação á transferencia para o corpo do estado-maior. Parece ter havido equivoco
ou lapso na redacçao da Lei.

0 Ministério da Guerra, ainda no regimen passado, não entendeu assim, e m-
torpretando o art. 6° declarou no aviso de 22 de setembro de 188:! que a_ renuncia
só podia ser acceita para o corpo de ou íheiros, na forma, do art. I", nao o sendo

P^ra o estado-maior, porque a lei nao concedia esso direito.
De accordo com esta interpretação tbi cumprida, a loi de 1888.
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Agora, poróm, este art. i> da lei dc 1883, qu i revive na d" n. Tb'., de l:i do

UÜVembro ulii.no, não podo ser executado do mesmo modo por que a Qommksão

d0 Finanças do Senado o a do Marinha o Guerra na Câmara dos Deputados deram-

lhe interpretação diversa.
\ Commissão do. Finanças diz quo a lei nenhum prejuízo traz pura os capitães

arregimentados, por isso que o art. 4» da lei de 1883 deixa-lhe. essas iransfc-

icncias inteiramente facultativas.
No parecer da Commissão do Marinha e Guerra da Câmara, ha o seguinte

tópico: , . , m .
«Considerando mais quo nãoé justa a transferencia obrigatória do offlciaes ai-

regimentados para o estado-maior o corpo do engenheiro.*, uno só por aca rrotar-lhes

prejuízos, como por impedir quo prosem serviço na a.-ma do sua prodüecçao,

para a qual teem muitas vezes aptidões ospceiaos.»
fetos pareceres tiveram aapprovação do Congresso Nacional.

Consequentemente, as transferencias, tanto para o estado-maior como para o

corpo do engenheiros do accordo com a lei n. 710, não são obrigatórias.

O tribunal vae agora tratar do outro ponto sujeito á cônsul ia.

A lei n. 716, de 13 do novembro do 19u<>, por nao ter olloito rotroactivo,

devo ser executada somente em relação aos offlciaos que depois da data d, sua

promulgação adquirirem as condições necessárias para o preenchiment, das vagas

dc capitão nos corpos de estado-maior o de engenheiros, etpso fado nã.» podo
attingir os capitães de anilharia, dc cavallaria e do infantaria, que naquella data

já tinham direitos garantidos por lei para a transferencia, sem perda
de antigüidade.

Portanto, parece ao tribunal, que a disposição da lei de 1883, restabelecida na

do 13 de novembro ultimo, mandando considerar os transferidos como mais mu-

dornos, não é applicavcl a estes capitães.
E seria iníquo que estes offlciaes, alguns com cerca de 10 annos de exercício no

posto de capitão viessem a ser collocados abaixe de outros, que ha pouco maisde
três mezes eram tenentes, aceroscendo que alguns destes, rocentemente ainda per-
tenciam a corpos arregimentados e, portanto, estavam sujeitos ao commando
daquelles.

E: este o parecer que o Supremo Tribunal Militar submette á vossa consi-
deíáçao.

ÍUo de Janeiro, l de abril de 1901.— Pereira Pinto.— Miranda Reis.—C. Nclo,
—F. A. de Moura.—J. Tliomaz Caúlüaria.

Foram votos os Srs. ministro; : almirante Eliziario Barbosa.— Ma-
rechaes: Ilufino Galvão.— Niemeyor.— Vasquaí.

HesoltjçXo

Como parece; devendo, porem, os transferidos, para os effeitos da promoção
ftor antigüidade, ser collocados segundo as datas do posto de tenente.

Capital Federal, 12 do abril de1901.—-Campos Salles. Mallel.
w *
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AVISO DE 17 DE ABRIL DE 100 i

Ministério da Guerra Rio de Janeiro, 17 do abril de 1901 - N. 1167.

s.. chefe do Estado-Maior do Exercito - Km solução ao ollieio n. 187, do 11

(¦«¦'.iviru ultimo, do coramandanto do 4° districto militar, relativo á necessi-

?ad0 indicada polo commandante do 1" batalhão do engenharia, do augmontar a
' 

tiftcacSo «pio pereebem oscapiiãos do corpo do cngonhclros om sorviço no

S to batalhão, afim do evitar quo ollos alli permaneçam por pouco tempo, vos

Lmronue não pôde so tomar esta provldoncia, por isso que, nos termos dodis-

nostonoart U das instrucções annoxasao docroto n. 946 A, do 1 do novembr-

L 1890 
'as 

gratificações de exercício são inherentes á commissão, ftxando-so na

P0ST)ectiva taholla a mesma -ratificação para os diversos oxorcie.os em todos

os corpos arregimentados, estabelecida pequena difforonça entro os corpos mon-

tadosea pé, e ainda porquo, do accordo com as disposições do. arte. 31 n. 2 o

T das referidas instrucções, aos officiaes daquelle corpo só competem a grat.n-

cação e mais vanttgens que cabem aos demais officiaes das outras armas do

exercito quando empregados em commissão de igual natureza.

Quando, porém, aos officiaes do l» batalhão do engenharia, além do sorviço

multar que lhesé peculiar, forem commettidos trabalhos technícosde engenharia,

SG lhes abonarão por tal motivo gratificações especiaes, como acontecera logo

que encetarem o< trabalhos que lhes vão ser dados na construcção da estrada do

Paraná a Matto c.rosso.

Saúde e fraternidade.-/. N-. de Medeiros Mallet.

PORTARIA DE 24 DE ABRIL DE 1901

Ministério da Guerra-Rlo de Jaueiro, 24 de abril de 1901 - N. 7.

O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretaria de Estado, de-

clarar ao Sr. Inspector da Alfândega da cidade do Rio Grande no Estado^Rio

Grande do Sul, em solução aooílieio n. 153, de 21 de mar,,» lindo, dirigido a Duecçao

Geral de Contabilidade da Guerra, que os officiaes. que viajam, parte por ma ou

rio e parte per terra.em commissão do serviço.teem direito á ajuda de custo fixada

nas tabellas que acompanham os arte. 43 e 44 das instrucções annoxas aoteeto

n. 946 A, de Ide novembro de 1890, nos termos do avise de 9 de dezembro de

1896. — /. X. de Medeiros Mallet.

AVISO DE i DE MAIO DE 1901

Ministério da Guerra - Rio de Janeiro. 4 de maio de 1901 - N. 1.242.
•j r\ o..-.nii;in-fpnonte reformado do

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - O c^ellao-tenente
exercito padre José Maria Tedesehi consulta si os capeUaes de extincto 

^po
ecclesiastico podem, dado o caso do fallecimento dos únicos herdeiios da pen ao

do montepio e do meio-soldo por elles deixados - a mãe e irmãos -. declarai
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herdeiros os sobrinhos o si, no caso negativo, 6 admissível serom dispon,sado.s ,|;,

contribuirão para o montepio.
Em solução a esta consulta que acompanhou o olüeio n. 799, que om i\ do

março ultimo vos dirigiu o coramandauto do .V districto militar, vos declaro para
os fios convoniontes, quo os sobrinhos não pddom ser considera los hordoiros da

pensão ao-montopio o do raoio soldo, porquo dollos nao tratam as disposições em

vigor, o que não é admissivol quosojam us capollães do roferido corpo dispo»,

sados do contribuir para o dito m mtcpio, por quanto a isso oppoe-se o disposto

na art. 2" do decreto n. 095, de 28 do agosto do 1890.

Saudo o fraternidade.-/. X. de Medeiros Mallet.

AVISO DE i DE MAIO EE 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 1 do maio de 1901 — N. 1.243.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito—O Io tenente do I" batalhão de onge-
nharia Maximiano José Martins consulta, em vista do disposto no decreto
legislativo n. 716, de 13 de dovembro de 1000:

1.° Restabelecida polo citado decreto apenas a segunda parte da disposição
do art. 4o da lei n. 3.169, de 11 de julho de 1883, a qual só cogita do preenchi-
monto de metade das vagas do capitães do corpo de engonhoiros, devor-se-ha
proceder, quanto ao preenchimento da metade restante, como manda o § 2o, art. 7a
da lei n. 39 A. d \ 30 do janeiro de 1892, na part \ relativa á promoção dos tenentes
das três armas combatentes?

2.° Promovidos os actuaes tonontes do corpo de estado-maior, como so
procederá quanto ao preenchimento das vagas futuras de capitães do mesmo
corpo., a> quaos são destinadas, pelo art. 6o da primeira das referidas leis, aos
tenentes deste corpo l

3.° Motivando o acto perda de antigüidade o direito de renuncia a transferencia
de capitães arregimentados para, o corpo de engenheiros, torão elles o mesmo
direito com relação ao corpo de estado-maior?

4.° Dado o caso de renunciarem todos os capitães o direito do transferencia
para ps corpos do engonhoiros o estado-maior e resolvido afirmativamente o
quesito antecedente, deyer-so-lia proceder como manda a s ígunda parto do
disposto no art. 7o do decreto n. 1.351, do 7 do fevereiro de 1891 l

O Sr. Presidonto da Republica toado ouvido o Supremo Tribunal Militar,
resolveu, em 3 do corrente, eonformando-so cjiii o parecer do momo tribunal,
exarado em consulta do 15 do mez fiado:

1.° Que o decreto legislativo n. 716, de 13 de novembro de 1900, restabeleceu
todas as disposições da lei n. 3.169, do 11 de julho de 1883, reforent \s á transfe-
rencia de officiaes arregimentados, e não unicamento á segunda parte do disposto
no art. 4o, devendo cumprir-se o estabelecido no art 5o desta lei, o qual manda
prover as vagai por transferencias de capitães arrogimontados, por isso que
aquelle decreto não autoriza o preenchimento das vagas de capitães nos corpos
de engenheiros o estado-maior por promoção, mas somente por transferenciai
polo quo está revogado o § 2o do art. 7" da lei n. 39 A, de 30 do janeiro do 1892;
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.,n,l» extincto polo decreto loginlativo n. 710 o posto do tnnontn
«.' *»• °Sl U;! 

ul"i()r a, va«*« quo -. «lerem no ponto immodiato serão
(,° "'T. 

1. tonsforencias de capitão, arrogimontado*. como dispõe o art. 5" da
providas poi de engonhoh.os;
l0Í 

\ i; !'a 1. nslcroncias paraos corp m questão sã. facultativavconforme

,,, a'pSo' o r„ci,»ado tribunal em eonsulta .1 ¦ . ,1, .Ml »edo o so resolveu

i ni .lo7 de foveroiro do 1891, pjrquo o do-roto 1 gidauvo n. #16
d°C 

ú ,'• í.ado capitães habilitados para o preenchimento das vagas nos
D-ao Cog,ta da fato do cap toneiuos, não sondo provável quo

3T« «Sü°—- ° ""•""¦" "c transtoro,,0,a"",,S5,S wrpos: °"""
vos doclaro, para os fins convenientes.

Saude o fraternidade.-/. N. de Medeiros Mallel.

CONSULTA. A QUE SE REKERE 0 AVISO SUPRA

„ • ¦ „ , ,ia iv ub'ica-Por intermédio do Ministério da Guerra, cm

Y''- rt", ¦ » ! ! .. .»«« . o*- trilmn,. pana —U» con,
""*! 1» luco C tenente .lo >• MdU. ae eugennana
seu parecer, o roquoiimi.u. i ,,,„,„„*<« ^m-e ai disposições .o decreto
Maximiano José Martins podo osclaree men^lM^r4|lel0i 39,
, ;„, ..o .3 ,lo novembro ulttnjo om^faoe do os belo« o no

do30 dcjaaci,0 do 1892, o no art. 6* da lei n. 3.109 i j

i i ; rt Q IíV) ile 14 i e lil 10 de lobo, (JUC bU eu0iu.u
a segunda parte do art. 1° da le n. -.1N, d- 14dej dcv0_s0

do preenchimento da metade das vagas de capitae, de ^

proceder como manda o § 2° do art. 7- da lei n. 39, d de nu o
i i , „t >• fi-iQ hvw armas c miniUMitc^ yai<* ^ ^

parte relativa á promoção dos tenente, das ies 
£* uma cíisposif«0 «m

Cimento da entre metade, visto .,«.- nao «*!«£• 
^,1*. Kima cl(ad0 ,

contrario, e, portanto, não está revogada pi 1 • (^ul(,mai„1, 
eomo se

2.o Depois do promovidos os aetuae to^^6 
aturas de oapltto do

procederá para o preenchimento d a doas terços u. • destinou

*»* a- » «*• *''" ta lel roStab8l°::' 
Y 

' 
o 

o 
parte «latira a

«tenente» d. eshdo-maior, M> «~ •^« "° „g:ls,

transferencia de capitães arregimentado^ na iaza renuncia á
3, Tende ,, facto da penda de anuidade — .^ 

^ ^
*-~ »« • =7° '' fmh0Te.™ 

1 et d o-ma.ior, visto nne subsiste
também o mesmo direito con relação ao coi pj u>

\ n narrin fie antigüidade íaqui o mesmo prejuízo, isto é, aperdaueau. renunciarem o direito ae
4.o Daudpje o caso provável de odos o capitães 

^^or, m ^ de
transferencia para o corpo de engenheiros t yc v ^ WC(lcl. como manda a
merecer alllrmaliva a pergunta antecedente, ... ¦ Y^- dQ 189i;^e trata do
2» parte do art. 7" do decreto n. 1.351 de / < o . 

^^ ^ contrarío,
caso do haver deficiência de capitães, visto quo. wio < 

^^ ^ ^ ^ novembro
o, portanto, não está revogada pelo art. 4° do docre o n.

(Io 1000 l



— 24 -

O Supremo Tribunal Militar passa a rosponder a cada um ckmses quesito^
omittindo assim o sou parecer:

1.° O decreto legislativo n. 7l<», do 13 do novembro ultimo, ufto rostabelocou
apeaas a2a parto do art. 4« da lei n. 3.109, do 11 do julho do 1883; foram posta-
belacldas iodai as disposições desta hi referentes a transferencias de oíliciaes
arregimentados, o como no decreto n. 710 não ú autorizado o preenchimento das
vagas do capitães nos corpos de engenheiros o de estado-maior por promoção, mas
somente por transferencias, devo ser cumprido o art. 5° da mo3ma lei, qu > nnnila
prover todas as vagas por transferoncias do capitães arregimentados.

O § 2o do art. 7o da lei de 30 de janeiro de 1892, na parto relativa â promoção
d<»s tenentes dos corpos arrogimo:uilo$, está, consequentemente dorogado p«da
loi n. 710.

Sisepudosjc promover tonontes para engenheiros o ostado-maior, deixando
arrogimontados capitães legalmente habilitados para terem exorcicio nesses corpos,
estes capitães, quando fossem transferidor, teriam de ser collocados abaixo daquellos
tenentes, o que incontestaveimente seria injusto.

Isto foi sahiimento evitado pelo legislador, com o rjstabolocimonto na lei
n. 71G, das disposições dade n. 3.100, do 18S3, relativas sómont3 a transferencias
o quo eqüivale a determinar que as vagas de capitães nos corpos do engenheiros
e ostado-maior sejam preenchidas exclusivamente por transferencias de capitães
das três armas.

a 2.° Como o decreto legislativo n. 716 extinguiu oposto de tenente no corpo
de estado-maior, todas as vagas quo se derem no posto de capitão serão providas
por transferoncias de capitães arregimentados, como dispõe o art. 5° da lei
de 1883, para o corpo de engenheiros.

3.° As transferencias para o corpo do estado-maior, assim como para o do
engenheiros são facultativas, conforme o p;irocer deste tribunal do 1 do corrente,
emittido na consulta sobre um requerimento do capitão Antônio Júlio Barbosa
da Franca.

4." Não cogitando o decreto legislativo de 13 do novembro da falta de capitães
habilitados para o preenchimento das vagas nos corpos do estado-maior e enge-
nheiros, nem de promoção de tenentes, não pôde ter appltcação a 2a parte do
art. 7Ü do decreto n. 1.351, de 7 de feverci-o de 1801.

Nem 6 provável que tolos os capitães renunciem o direito do transferencia
para os corpos de engenheiros e do. estado-maior, como pensa o requerente.

Rio de janeiro, 15 de abril do 1901.— Miranda Reis.—li. Galeão.—V. Neto.-
B. Vasques.—F.A.deMoura.—J. Thoma.z Cantuaria.

Foi voto o Sr. ministro almirante Pereira Pinto.

resolução

Como parece, 3 de maio de 1901. -Campos Salles .-Mallet.
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AVISO ES 15 CS MAIO ES 1301

MiIvS»orio da Guerra- Rio do Janoiro, lodo maio de 19)1 -N. 1.JT7.

,« r .. BiL-d -Maior do Kxorcito -O coronol commandanto do *)• to-

wtó„,„ «nfanurn oao 0«u 
J-J». ^ ^ ,^, __. ll,lUnMW ,,„

(indo, consulta^ 
Dr0rogaçào d outra já terminada.

»• 'i"":'-'.00:' 
i.;, o »<= •»_«.. -**. *. * do,_•». __,

*"'" f:. , 1 rP»d do lieonças p» Mnü •>„ «* «>-"» «
ventontes, que as Foro ^ ^.^ ^. pol,(luant a nao
contadas do dia iramodiat ado 

au0 0 olllcial quo termina
sw «** trata-SO-ha 'ton, . 

££-*.'„ Doía ,„>PWao, que
_, riraeira ü-ç. - - 

_ 
1 '.„,.„„. 

novo praz0 im, 
f„ 

t,,n,

analiza o tempo da primeira liconça.
; i i» / V í7c» Medeiros Mallcl,

Saudoo fraternidade, — •'• <v. ae<u

AVISO DE 22 ES MAIO ES 1901

.»• i, in-nim 22 de maio do 1901 — N. 1.355.
Ministério da Guerra — Rio do Janeiro, 4v ,

do 1899 e reincluido em 25 de abril «lesse anno queo«do

vi,,,to do eriores civis prior „u« Uvera «£*£»„,,, ',_«-__*

prisão, como incurso nos arte. -"* o PerQambuco, até ja-
Loto osso tempo d âieposufno do toro -«*^ 

da ^ alim d0
neiro ultimo, em que fora mandado pai.^ 

^ 
sontença . qu0 ainda

responder a consellio de guerra por ter appo ado daque^ 
^ ^^ & ^

om janeiro ultimo respondeu a um con.emo .„ ^ 
^ q ^ Jo ^

annos do prisão; o consulta si o mesmo soldado ue confirmada

preventiva c á disposição do toro cn il paia a c >rap y 
^ ^ ^ appellaca0 da sen-

pelo Supremo Tribunal 
^^^^ ^uada ou outra que importe em

tcn,a *" resultal';1 mmZ ', 
>s i o a d in P~~ excluída o entregue ao

sois ou mais annos de pçuaq, dc\ ei a se i io._o

foro civil. , DUa oí fins convenientes, que, de
Em solução a essa con ulta, nos deciaio, 

^ ^^ ^ ^ rcquisitado
accordõ com o que in for mães, uma noz que _ 

^ ^ ^.^ pcla de9Qr.
logo depois de sua reinelusão no corpo para u> . 

^ ^ ^ ^ dafca
. ção quo commettera, dever-Ibe-ba contar a pri-u i 

^^ appellaaa n0 foro
da mesma reinelusão, o no caso de ser confirma. a 

^ ^ ^ cxcluido do
civil, importando em mais «leseis annos te priM , .^ __ ^ t0do desemba-
serviço do exercito e ontreguo ás autoridades civis, si

raçadopor ciúmes comraettidos na classe militar.

Saúde e [Vatermdaao. — ,;' iY*
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AVISO DE 27 DE MAIO DE 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 27 de maio do 1901 — X. 57.
Sr. Director Gorai do saudo- Km solução ao pedido que faz o ajuda |0onforraoiro do Hospital Central do Exercito Raphaol Archanjo do Mattos no r,. „„.rimonto por vós informado om offlcio n. CS, do 18 do corrente, vos doclaro q,l0 ii8famílias dos enfermeiros o ajudantos de cnforraoiros dos hospitaos e onformariâsmilitares devem sor fornocidos gratuitamonte os medicaraontos do que can•.••¦<',„

para sou tratamento.
Saúde e fraternidade. — J. X. de Medeiros Mallel

POSTARIA DE '1 DE JUNHO DE 1901

Ministério da Guerra - Rio de Janeiro, l -Io junho do 1901 - N. 44.
O Sr. Prosidento da Republica manda, por esta Secretaria do Estado dr-clarar ao Supremo Tribunal Militar, para os íins convenientes, que. em 31 de

consulta de 6 daquello mez sobre o requerimento do major do corpo do cn»c-nhezros Antonto Gomes da Silva Chaves, o qual por decreto desta .lata e premo
r v 1 ví 

^nte-coronel com antigüidade de 14 do dezembro do 1900 -J. iv. de Medeiros Mallet.

COXSULTA A QUE SE REFERE A PORTARIA SUPRA

aviso de?oCí!,!nte 
<Ia 
^^-^ 

intermédio do Ministério da Guerra, ou»
Multar o rÇ° °' 

'<0h "" "' maDdaSteS 1,0meUor a este abanai, paracon ultar com seu parecer, o requerimento cm que o maio,- do corno ,1c PL

dicado -oXTtCr;ilI<f •,ÍU0'SOnd0 Capife d0 C01*° de engenheiros, íbi preju-

xijiiuiiuiciaíj cib suas transffippnp'ha r»-mo .-»,-,^
lei n. 3169, de M de u o I T P°' "a COüformid^e do disposto na
art. 7 do d creto (1 ~ í' ^ ^ ^^iàos Ü acordo com o

-** „ i„ fol .«Sr„J f, Tf'a""',,;'" ",,vi:ü" "llis ser trMSf0-

tivo co po • ( 
f a S"a iransteeQ^. revertendo ao seu primi-

n- olúJ, de 14 de julho do 1883, devia a sua collocação no AV
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,/ continuar a .ser immediaiamonto abaixo do capitão Antônio Antão Ribeiro,
-mú Bua promoção ao posto do major devo .ser contada do 7 do novembro

1891 om quo foi iudevidtm >nt * promovido a esto p min Luiz Manoel Martins da

Silva sondo ontêfo, om consoiuoneia de liaver fallecido o major Antao, eoilocado

i ^ú abaixo d») major José Fausüno da silva, roniltando quo das feros promoções a

tononto-eoronel ultimamente feitas, por antigüidade, a segunda pertencia-lho do

pleno diroito.
O ^onerai do brigada director geral de engenharia informa que do facto os

uatro olllciaos citados polo re [uoronte li tviam disistido do direito á transferencia

nara o corpo de ongonhoiros, mas essa dü4stoncia nao ora absoluta, era relativa

aos* termos da lei do 11 de julho, isto ef os intorossados desistiram do direito de

uma transferencia, que lhes impunha per Ia de antigüidade.
Posteriormente, o decreto de 7 de fevereiro, tornando obrigatória a transfe-

renciao som perda de antigüidade, os oíüciaes em questão não podiam deixar do

ser transferidos quando a voz lhes tocasse.
Parece-me, comtudo, continua o director geral, que o decreto de 7 do fevereiro

devia ter resguardado os direitos dos .-apUries, que jã pertenciam ao corpo do

ongonhoiros, com logar doterminado no Ahnanak, cm virtude de uma lei, a de 14

dc°jultio do 1883, quo lhes havia garantido suas antigüidades ; a manutenção da

antigüidade, e a collocação dos fcransferid is, em face d . decreto de 7 de fevereiro,

deviam ser consideradas entro cilas, e jamais com r dação aos transferidos ante-

riormeilte. .
Foi certamente essa lacuna do decreto de 7 de fevereiro que motivou adis-

posição do art. 17 da lei n. 3'.> A.
O director geral concluo dizendo parecer-lhe quo ao peticionario, como aos

officiaes, qüe já pertenciam ao corpo de engenheiros antes de 7 do fevereiro do

1891, devia ser mantida a collocaçã ) no Mmanah acima dos transferidos posterior-
monto, isto na manutenção de mu diroito adquirido em face da lei de 1883, o que
o peticionario tem ainda a seu favor o art. 17 da loi n. 3.' A, explicativo do de-

creto de 7 de fevereiro, e, embora a disposição do dito artigo não fosse declarada

permanente, o poticiónario reclamou nella lascado, segundo allega, immediata-

momo a reposição do sen direito ; nestas condições, não reputa sem cabimento o

que reclama o requerente, isto é, a sua antigüidade do major de 7 de novembro

de 1891, quando foi promovido o capitão João Teixeira Haia e, orno conseqüência

desta antigüidade, a promoção a tenente-c ironel, com a data do 11 de dezem ro

ultimo. ,
A 4^ see j_o do Estado-Maior do Exercito, depois de dar em resumo o contexto

do requerimento, a informação supra, o os termos das leis e decretos citados, diz .

« Si eiltender-sè que o art. 17 da lei n. 39 A, que parece permanente pela dispo-

sicão que estabelece, embora a mesma, lei não declare, como faz em relação a

outros artigos, firma terminantemente o independente, de seu paragrapho único

que os capitães que renunciaram á transferencia paro o corpo de engenheiros, em

virtude da lei do 1883, não deviam S3r transferidos para este corpo pelo decreto de

7 de fevereiro de 1891, está o requerente no caso de ser attendido, mesmo porque
em tempo reclamou; quando foi promovido ã effectividade de major o capitão

Antão Ribeiro, e quando foi graduado o capitão Lm/. Manoel Martins da bilja

como demonstram as informações prestadas pela Repartição de Ajudante General.»
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O marechal findo do Kstado-Maior diz :
0 potícionàrio requer promoção ao posto do tenento-coronol do engenheiros

com antigüidade do 11 do dozombro uifcim > o collocaçao, do accôrdo com a repa-
ração que ora solicita, motivada por proturiçao de direitos conseqüente d ineoro.
plota oxecuçSo do art. !7 e seu paragrapho único da loi n. 39 A, de 30 do janeiro
de I89â, facto c mtra o qual iwlamou em tempo o tem insistido diversas vozes
como tudo ailega.»

Alei n. 3.169, do 14 de julho de 1883, concedia aos capitães arregimentados
o do estado-maior o direito de, por ordem de antigüidade, serem transferido j para
o corpo de engenheiros, uma vez que tivessem o curso com approvações plenas o,
não desistissem desse direito; determinou, porém, que, uma vez transferidos,
ficassem considerados os mais moderno' no novo quadro.

O decreto do 7 do fevereiro de 1891, em seu art. 7o; torna essa transferencia
obrigatória, porém em compensação garante-lhos a, antigüidade de posto ecoa-
soanto collocaçao no Almanah.

Na relação dos transferidos por es-:c decreto foram incluidos cinco capitães,
três ora qucrellados, que haviam desde 1890 desistido da transferencia pela lei
do 1883, tendo sido aceeitas as suas renuncias; foram elles então transferidos para
o corpo de engenheiros. Logo depois veiu a lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 189?, a
qual, no seu art. 17, declara quo as disposições do art. 7" do decreto de 7 do leve-
reirodo 1891, nao comprehendiam os capitães que nesta data já houvessem renun-
ciado o direito á transferencia para engenheiros, como facultava a lei de 188o, e
no paragrapho dosso artigo autorizou o Governo a mandar annullar as transfe-
roncias feitas até 30 de janeiro de 1892 dos capitães que so achavam nas condiço >s
retro indicadas e que desejassem reverter aos respectivos quadros.

A' vista disso, dous dos cinco capitães, que, tendo renunciado em 189o, ha-
viam sido transferidos polo docroío de 1891, requororam e obtivoram reversão do
estado maior de Ia classe, os três restantes pormanecoram no quadro de oav^
nheiros, accoitando tacitamenteas conseqüências que dimanassem do citado art. 17o seu paragrapho, da lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892.

O Supremo Tribunal Militar, tendo estudado a questão, passa a dizer o quopensa a respeito:
A lei n. 3.169, de 14 do julho do 183), mandava preencher metade das vagasde capztao no corpo de engenheiros por transferencia dos capitães do estado-maioro dos corpos arregimentados, legalmente habilitados, sondo collocados abaixo dos

que já so achassem no corpo, mas dando-lhes o direito do renunciar á transfe-roncia.
O decreto do Governo Provisório, n. 1.351, de 7 de fevereiro de 1891, art. 7",revogou as disposições da lei de 1883, estatuindo as transferencias obrigatórias,mas determinando em compensação, que nenhum prejuízo solfrcssem os transfe-ridos, em sua antigüidade.

A lei n. 39 A, de 30 de janeiro do 1892, no seu art. 17, declarou quo as dis-
pos.çoes do art. 7», do decreto do 1891, não comprehendiam os capitães que liou-v^sem renunciado á transferencia para o corpo de engenheiro,, e o paragraphoumeo autor1Zou o Governo a mandar ficar sem effeito as transferencia, effectuadasaté 30 de janeiro do 1392, dos capitães, nas condições indicadas, e que desejassemreverter aos primitivos quadros.
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H-ICS do ostado-maior do Ia classe Luiz Manoel Martins da Silva, Bento

1 Ribeiro Carneiro Montoiro, Francisco Erailio Julien, Alcobiades Martins
M 

1 U ino do Oliveira líamos, na vigência da lei do 1883, haviam renunciado o

rm!u> do transferencia para o corpo do engenheiros ; tendo sido, porem, promul-

I decreto do 1891, o Govorno, att -adendo & obrigação do transferencia imposta

t decroto, transferiu para o corpo ,1o engonhoiros os capitães acima nion-

CÍ°naD^tGs 
offlciaes os dous últimos roquororara, á vista doparagrapho único do

t ii da loi do 1892, a sua reversão para o estado-maior.

Não requererem reversão, proferindo continuar no corpo do engenheiros os

-uiit-t- Martins da Silva, Bento Mont siro e Juli >n.

l face do torminantomento disposto no art. 7» da loi n. 39 A, de30do

,JL de 1892, estes oílleiaes não estavam comprehendidos no decroto de 7 do

C riro do 1891, nao eram p ris obrigados á transferencia, o uma vez .pio perma-

Irram no corpo de engenheiros espontaneamente, não podiam conservar a sua
aeceiam no oo oOiciaes transferidos

I ^ ; : 1 : lasso JL prejuízo riM. « sua, »">«*?- " «¦

__ * uuuciado » sua «*- P« o o ,rpe de engouho,™, na,«U-
itiKiu üui- nvf<win íQQi ,i(m n 39) como á ftcou dito, e, portanto,
vam compreliendi los no decroto cie 18J1 (i< i n. ;, uwu j
nnnnodiam ter sido transferidos em virtude dello.

C™ « ___*> da taustereucia para o corpo de engeo ta£

JTfficil desistiram taeitameato da renuaoia, ,_ "»•»**»_*;

_*_; sua eoUoeação no M,,,n deveria se- *_» tal» 
;'/ 

c ' » 
,a

corpo; sua transferencia deveria ser considerada como feite om tutudo da Rn

doUe não do decreto de 1891, no qual não estavam_ comprohemüdos, .orno

expressamente declara a lei n. 39 „, de 30 de janeiro de 189,. .

Polo exposto, o Supremo Tribunal Militar ô de parecer qu apietonçao

major Antônio Gomes da Silva Chaves está no caso de ser deferida.

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1901 .-Pereira Pinto.-*. QaUSo.-ü. Neto.-

B. Vasques.
Foi voto o Sr. ministro marechal Miranda Reis.

RESOLUÇÃO

Como paroee.-31demaiodo 1901.-Campos Salles. —Mallcl

AVISO DE 5 DE JUNHO DR 1901

Ministério da (iuorra-Rio de Janeiro, 6 de junho de 1901 N. I. ~ •
•f n /.initâb do 33° batalhão de intan-

Br, Chefe do E,tado.Maior de !»«* -O capta de^ 
^ ^ ^.^

Manoel Ignacio Dorainguos consulta m 
^ 

sen 
_^ ^ ^

rimonto da sentença, o tempo em que
taria
tlesconvam, no cump
monto nos hospitaes,



— :ju —

Em solução á tal consulta, que acompanhou <> oííicio n. 8.338, dirigido m13 do fevereiro findo pelo commandanto daquelle corpo ao do lü districto milifa •
vos declaro, para os íins convenientes, quo os sentenciados pelo crimo de dosorçãfi
devora descontar, nu cumprimento da pena. o tempo om quo estiverem om tra-taraonto nos hospitaes e enfermarias, quando liouvorora sido condemnados, (|0accôrdo com as Ordenanças, de 9 de abril de I805.

Saudo o fraternidade.—./. N. de Medeiros Mallet.

PORTARIA DE 11 DE JUNHO DE 1901

Ministério da Guerra—Rio de Janeiro, 11 de junho do 1901—N. 7.
O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretaria <;c Estado, de-clarar ao Sr. delegado fiscal do Thosouro Federal no Maranhão, em solução aoseu telegramma de 3 do corrente:
1°, que o pagamento dos extraordinários nos dias de festa nacional devo sereffectuado pela Delegacia Fiscal, poiso uma vantagem a que teem direito aspraças oo exercito naquelles dias, calculando-se semestralmente como a etapanos dias communs, e que para esse abono existo o credito necessário ;8p, que esses extraordinários são concedidos para melhoria do rancho nessesdias e quo os desarranchados não teem a elles direito, como fico» resolvido nelaportaria de 5 de março de 1897 •

3°, que o.pagamento da importância do fardamento de recruta, nos termosdo art. 5 da lei n. 394, de o de outubro de 1890, ás praças que continuam nosen-iço, findo o tempo, o do valo, das peças do fardamento não recebidas ásPraças que obteem baixa do serviço, pôde ser effectuado, correndo a respectivadespeza por conta do § 9°—Soldos o evam^on™ «w, «.^u,»»*
donw £ ^ r »t , ,?, giatiíicaçoes-praças de pret-Gratiflcaçõesno ai t. 5°, etc.—/. N. de Medeiros Mallet

Wwíí

W'': .

Hk|':!; *¦
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AVISO DE 12 DE JUNHO DE 1901
Ministério da Guerra-Rio do Janeiro, 12 de junho de 1901-N 1 519

,uo orSrhtl?r0;Mfr '!" tercit»-tel™-™, ,>.« os «„., conveniente,
Z>naM l;7 

m m C°nf0I'mMd0-se c™ o Parecer do Suprem
T T 

C',;,SUlta d<! 2° de mai0 ^™> ^bre o modo doUAOCUbai-SO a Se(Tiní]') ^Ontnnr»* v.r»l .'li
dado do 6° Infníh f P mmo ,le deserça° d0 ci|Ie M arguido o sol-

Te ser' e;t u i í T^ fe ** << janoi,,ü deste aM0' ° «****> «Ifcdo

frn ante, ataolvido p e?™™ T/6™',*" 
° "" C""n0 '^ """'''''^ "" ""°

S°^a isso em'„e L / ^ I!' ^'""f"'""" 
""  «* "»»

toar ' 2a> fl" Regulamento Processual Criminal
' -^aude 

e fraternidade.-./. jV. dc Medeiros Mnliy

ty "y,

y.-.y. .. .

yjfíf.. ¦"lAA
yy-..
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CONSULTA. A QUE SE REFERE 0 AVISO SUPRA

Sr. Presidente da Republica—Mandastes pela Secretaria da Guorra rcmetter ao

Supremo Tribunal Militar, para consultar com mu parecer, os papeis cone irnentes
•1 o nsuita que faz o commandante da Fortaleza de S. João sobre o modo de executar

1 scunda .sentença deste tribunal polo crime do deserção do que foi arguido o

soldado do 6o batalhão do artilharia Carlos Rodrigues Fraga, visto ter o mesmo

tribunal considerado nulla a praça do referido soldado, por ser raonor o não ter

tido o consentimento do seu pao ou tutor para aiistar-so o estar o dito soldado

submofctido a novo conselho de guerra pelo mesmo crime.

Sobro o assumpto diz o commandante do 1" districto militar que o soldado do

que se trata, tendo desertado mu 1894, foi absolvido pelo Supremo Tribunal Mi-

Litar sendo então considerada nulla a sua praça por ser elle menor e não ter sido

alistado com consentimento do sou pie ou tutor ; quo, emquanto aguardava o

rcsultaJo do julgamento final, fugiu e, capturado, foi submettido a novo conselho

tle «merra, l)o!o C1'ime do segumla dosol*ç?iü' Parecen(l° fiuc' l)or tal 1Ucto' (1('ixou

os°u antecessor no coramando do districto do tornar ellectiva aquella sentença;

quo juKando o moncionado tribunal o segundo processo, ahsolveu pelos mesmos

fundamentos da primeira sentença o reo, que, antes de ter conhecimento deste

juramento, fugiu da enfermaria, onde se achava em tratamento, pelo que o com-

mando da fortaleza de S. .leão subm dteu-o a novo conselho pelo crime do terceira

ilcsorçao;
Quo consultando o mesmo commando como devia proceder, pira dar cumpri-

monto a sentença, cuja cópia foi romettida ora 26 de janeiro ultimo, quando o

soldado estava submettido a novo conselho do guerra, respondera que o Supremo

Tribunal Militar, considerando nulla a praça do mesmo soldado, o elleito immo-

diato era a sua restituição ã condição civil, o que tornava o conselho de guerra

incompetente para continuar a julgal-o e quo este, tomando conhecimento da sen-

tonça, dewria encerrar-se por termo, remettendo-se os autos aquelle tribunal;

Que chamara a attenção do commando da fortaleza para o facto de ter seio

submettido a conselho do guorra, como desertor, uma praça que, estando prosa,

fug.ra da, enfermaria, onde se achava em tratamento, porquanto, de accordo^com

a provisão de 13 de janeiro de. 1840 e o disposto no art. 117 do Código Penai aa

Armada, não devia ser tal oceurrencia classificada como crime de deserção, mas

como falta disciplinar, no caso de não ler havido violência c -ntra pessoa ou cou.a,

ou comocrime.de fuga, previsto no art. 107 do mesmo código, no caso contrario

Que, jã tendo .sido remettúlos os autos do novo conselho de guerra ao Suborno

Tribunal Militar, quando o commando da fortaleza recebeu a «ten^re^

consulta como deve proceder para executar a sentença do tribunal, pare , ndo que

a mesma sentença, tem. como conseqüência immediata, a restituição do 
^M*

quem se trata, á sua condição civil, devendo ser excluido do exercito por tei

considerada nulla, a sua praça e não poder, portanto, continuar pitso,

militar, esperando o resultado linal do terceiro conselho r,„r,i07, 0¦ Que aguarda a solução a respeito, afim do armar ao commando da mi taleza

modo por que deve proceder. Rodri<nies Fraga, aceusado
A d- secção do Estado-Maior dizque o soldado Caídos koau.im 11 „ ,

- ,•„ 
,.,,, *>')d,. dozombro de 1899, absolvido pelosde deserção om tompo do guerra, loi, em -' ou u^um
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fundamentos da sentença do conselho do guerra o á vista da prova dos autos, .sondo

quo ura dos ministros do Supremo Tribunal Militar votou pela nuüidade d \ tod» o

processado, porque, verificada a nulliJado do ontracto do praça, a vista da foca-

pacidado jurídica dó r<3> para flrmal-o, a consoquoucia devia ser nao a absolvição,
como rosolvou o tribunal, mas a insuMitencia do to I03 os actos praticados no

processo, quo nao p >dia ser organizado, attenta a qualidade civil cio accusado, com
a (piai repugna o crime do deserção, ossencialmnnfco milhar. e pelo qml foi pro.
cessado. (Ordem do dia n. 58, do 1900, á pag. 93.)

Accusado dc novo por crime do d torção, foi, cm 1* do jinoir > ultimo, rofor-
mada a sentença do conselho do gu >rra p do Supremo Tribunal Militar, para absol-
ver o mesmo soldado, porquanto ao sou alistaraonto no exercito nao procoioram
as formalidades do consentimento ou lieon a do s iu representante legal, pao, nr.or
ou curador, mandando pôr em liberdade, si por ai nao estiver preso.

Em 21 do dit) mez de janeiro, foi intimada esta absolvição, conformD vô-se da
inclusa cópia de sentença, que tom de ser devolvi Ia ao alludido tribunal.

Finalmente, era 16 dc fevereiro findo, foi apresentado, para st remettido ao
citado tribunal, o processo do t «rcMro conselho de guorf a, no qual foi ainda o
soldado absolvido, pelo crime d', segunda deserção, atfcentar a sentença anterior-
mente proferida por aquelle tribunal.

Esü fora dc duvida que, si o soldado Fraga, estando ora tratamento do saud s
fugiu da enfermaria prisão, em que s.i achava, commatteu, nao o crim i de dese>
ção, mas sim o de fuga, previsto no art. 107 do Coligo Penal di Arma Ia, como
faz ver o commando do 4o districto militar.

Considerando, porém, quo pela primeira sentença nao sao conhecidos os funda-
mentos do conselho de guerra a que respondeu o soldado o quo pelo segundo, em-
bora se declare que ao alistamento nao precederam as formalidades do consenti-
monto do seu representante legal (provavelmente por ser de menor idade), man-
dando pôr em liberdade, si por ã! nao estiver preso, nao foi possível cumprir esta
ultima parte, visto achar-se proso e submettido a novo consolh > do guerra.

Considerando que o procedimento desto ultimo conselho já está no -'Supremo
Tribunal Militar para ser julgado, pa?ece quo, em vista do art. 292 do Regula-
mento Processual Criminal Militar, dizendo : « O processo do conselho deue grra,
quando começado, devo ^qv 1 >vado a seu termo final no referi [o tribunal », tem o
soldado de quem se trata dc aguardar o resultado final do processo do ultimo con-
selho, a que respondeu, dando-se depois baixado sorviro do exercito, por ser de
monor idade e ter-se alistado sem consentimento de seus pães.

V-.1'/ O auditor de guerra diz :
' As informa;ões prestadas pelo commandanto do 4o districto militar o pela
4* S3Cção do Estado-Maior esclarecem perfeitamente a questão, polo que se julga
•dispensado de rcpetii' o que já está historiado.

Quanto ao que diz respeito á questão de divoito, parece-lhe fora de duvida
e, á vista do accordão do Supremo Tribunal Milite, do 18 de jan liro do 19)l. o

ado Carlos Rodrigues Fraga dove ser restituido ;i condição civil o oxckiido do
IÇodo exercito.

; O quo, entretanto, não importa cm preterição do art. .^3 do Regulamento
P^deaijiial Criminal Militar, dosde <pio o citado accordão passou oni julgado c nao
(í(3Ííèi(fóde recurso algum.

YYY:'---¦ Y/Y'';;" 'Y ¦¦";'": Y"JYY ._



Chefe do Estado-Maior do KxoivUo, temi) submottido a questão ao M nistro

,..,.,.,.-. por não julgar na sua alçada resolver sobro ella, tanto mais quando o
' 

.o do ultimo consolho do guerra a que rospondou o ré >jasoacha no Suprem i

Snal Militar, aguardando julgamento linal. onton le o referido ministro dover

Jnouvido a reápoito o raosmo tribunal. ,-_,,«,
roto tribunal tendo estudado a quo>tão, ponsa que, em vista do accordao do 18

,. .noivo ultimo, devia ser o soldado Carlos llodri p s Fraga restituido ã condição

i «nxcluidodo excrcit >, embora ostivess. respondendo a conselho do guerra,
"Ir 

dncidonto no crime do deserção do que fora antes absolvido p * sor menor

! ide illegalmento allitado nas fileiras do exercito, p ,l« não importava isso em

£_£> toart. 893do Ragulamoato Procosml orbdbl Multar d* ,«o,

o bem diz o audit ,r de guerra, o cit ,1o accordao passou om julgado e. nao

dep-ndia do recurso algum : 6 este o parecer do Supremo Tribunal tf ditar.

Pio do Janeiro, 20 do maio de 19 II .-Pereira Pinlo.-E. Barbosa.-C Mo.-

B, Vasques.
Foi voto o Sr. ministro marechal Ruftno Galvão.

RESOLUÇÃO

Como parece-21 do junho do 1901 .-Campos Sau.es.-»*.

¦

AVISO DE 13 DE JUNHO DE 1301

Ministério da Guerra - Rio de Janeiro, 18 do junho de 1901-N. 1500.

Sr Chefe do Estado Maior do Exercito - Declaro-vos, para os fins convc-

mentes' mo S • Presidente da Republica, cm 14 do corrente, resolveu con -
nienues, iiuy-v ^L- llw vííhh.' oviinu o om consulta
mar-se com o voto da minoria do Supremo Iribunal > iilitai^ 

^
do 0,1, maio r„,0... «Ar. o facto do 1_» .mg o,3a •>. ° °

oficial pi-sivel de censura o providenciando-sa paia a iepiu>

quo de nenhum modo deve sor tolerado.

Saúde o fraternidade. - J, N. de Medeiros Mallet.

. ,, i.i-1'i-;111; O AVISO SUPRA

s, Pro*aJZpluca - .¦ .** .>:iM'»;:;:;;;::;;;;:;:;;u::,::,:i;
veroirodo corrente anuo, sob n. 9, tian.mo ^ ^ ^ u,aumocom-
com o sou parecer, os inclusos papeis, ícau 

, ^ ^ ^ q q . u,n;ü
mandante da guarnição do S. Gabriel, no Kstido ao ¦ 

^^ ^ lnfantaria
Pátria Nova, que alli se publica, de dar-ic o maj explorando com
Antônio Ignacio do Albuquerque Xavier á praticado spmt.smo, P

isso a crelulidade publica. , ,0 ^strietó militar,
Constam essas papeis de um ollicio ^^coniniandant.^d 

^^^ d9 um
ecum outro do commandanto da gaarmçvo.c ci .. 

^ ^. ^^ ^
f»i*tl-o publicado no jornal Patna Nova, sob a ot iB _ ^^ cm
q »al se diz que o dito major explora de modo impropii a ^ 

^ _ ^
proveito próprio, os incautos que acreditam na omui. 3

a,
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mais da informação prestada polo major Xavier, acompanhada do ura docuraoato
cm sua defesa o finalmente das informações da Secretaria da Guerra.

A 4a secção do Estado4Iaior do Exercito, informando sobre o assumpto, diz
que o major Xavier, que prementemente so acha nesta Capital, procura, com as
suas praticas extravagantes, explorar a credulidade publica, exploração esta quo
se descobre no próprio documento que apresenta, porquanto prova elle que fui
einroguo ao Club Beneficente do Senhoras, em Santa Maria, um valioso donativo,
quando do jornal Pátria Nova so deduz quo tudo tom sido em proveito do mesmo
major, queso exhibc fardado nas oceasioes do exercer aquollas praticas.

Embora, continua a secção, o serviço militar não tenha solTrido, pois que o
commandante da guarnição nada diz a semelhanto respeito, julga a secção que-
além de não poder ser justificado o procedimento desse oítleial, explorando a cro,
dulidadepublica, a que tem sido arrastado por suas praticas, exhibe-sc envorgatulo
a farda de offlcial d») exercito, conforme diz o referido jornal.

O cheio do secção da secção de exame da Secretaria da Guerra diz que a Con-
stuuição da Republica, em seus ares. 72 e 24, garante o livro exercido de qualquer
profissão moral, intellectual e industrial; que o Código Penal da Armada não
cogita do assumpto em questão e que o Código Penal, approvado pelo decreto
ii. 847, de 11 de outubro do 1890,fem seu art. 157, dispõe o seguinte : « Praticar o
spiritismo, a magia e seus sortilegios, usar talismans e cartomancias parados-
portar sentimento de ódio ou amor, inculcar curas de moléstias curaveis ou in-
curaveis, emfim para fascin ire subjugar a credulidade publica. — Penas de prisão
celiular por uni a seis mo/os e multa do 100$ a 500$000.

O chefe do Estado-maior do Exercito, em sua informação, diz que a funeção de
medium-eurador, que pratica esse oíücial, não se coaduna com o caracter militar
do quo so acha elle revestido.

O major Xavier, na informação que prestou ao commandante do 17° batalhão
de infantaria e guarnição do Porio Alegre, diz quo não lhe causou a menor surpreza
o artigo da Pátria Nova, porque não era a primeira vez que naquelle pasquim tom
sido victima da vilania do diréctor dessa folha.

Que não nega ser adepto e propagandista da doutrina spirita, que começou a
fazer sessões em S. Gabriel, como j,i havia feito no Recife, Belém do Pará, Manáos,
Sergipe e outros logarcs o, que, aproveitando a qualidade de medium-eurador,
applicava fluidos aquelles irmãos que se diziam dociHes.

Vendo o delegado de hygiene de S. Gabriel crescer o avultar o numero de
adeptos, sem que para isso elle fizesse o menor reclame, nem pela imprensa nem
por avulsos, buscou, por todos os meios, embaraçal-o, até que o denunciou ao com-
mando da guarnição como exercendo a medicina illegalmonte.

Diz mais quo é notório o desinteresso com que trabalha em suas horas vagas,
em favor dos seus semelhante, e que ninguém jamais ousou ehanial-o do explora-
dor da credulidade publica, a não ser o pasquim já citado, e, para provar o seu
desinteresse, apresenta um documento em quo so vê o destino que teem as min-
goadas esmolas que recebe e finalmente que não tem trabalhado àqiü na Capital,
onde se acha, por não lhe permittir o seu estado de saúde.

O caso ora sujeito ao parecer deste tribunal, relativo ã denuncia ou queixa
particular contra o major Antônio Ignacio de Albuquerque Xavier, por dar-se ao
¦spiritismo, não encontra em nosso Código Penal Militar vigente base alguma, por-
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ante nenhum dos sous artigos comprehondo a matéria, nem ha disposição quo
trato do tal assumpto.

\ Constituição política, om .sua máxima plenitude, consente, defende e ga-
•ante a liberdade «Io pensar e de crer. Doutrina scioniifica, systoma philosopbico,

ra ou goita, desde quo nao oílmidam 'U instituições juradas o aos bons costumes

nodoin sei' praticadas. Só a exploração illieua como meio do industria lucrativa

(ins deshonestos 6 quo ú passível das penas estabelecidas no Código Criminal

coimnum. mediante o julgamento respectivo. Quanto â arguirão do «pio o major

Kavier trajando o uniforme militar, presta soccorros módicos ató nas ruas o iogares

miblicos a enfermos que, necessitam ou llm pelem allivio aos seus males, não cogita

o Código Penal Militar, como já ticou dito, da espécie.
Parece, portanto, a osto tribunal que se trata apenas de objecto de simples

advertoncia administrativa, quo nao sendo attendida e na hypothesc de poder o

procedimento do major alludido ou de qualquer outro militar era condições some-

Ihantes envolver a respeitabilidade o prestigio da corporação, caso 6 do recorrer-

so a processo regular.
Os ministros almirante Pereira Pinto, marechaes Nieraéyer e Cantuaria

deram o seguinte voto:
Os militaros estão sujeitos á legislação especial que. por mais liberal que seja,

nao lhes permitte completa liberdade de acçao, como gosam os demais cidadãos.
Assim é que pira elles a liberdade da imprensa tora restricções, que são impostas

pela necessidade do manter a disciplina militar, sem a qual a força armada se
tornaria uma ameaça á ordom, c mi enfraquecimento da própria cohesão o abati-
mento do seu prestigio.

Mesmo nosacto3 públicos, embora não se trato de serviço militar, os mili-
tares não podem esquecer a obrigação do manter o respeito que 6 devido, sinão
á sua p '.ssoa, á farda que vestem, symb >lo da corporação a «pio pertencem. Corre-
lhes, portanto, o devor do evitar situações ridiculas.

Àosmilitareséprohibidocomra >reiar, exercer industrias, ou qualquer ramo de
negocio alheio á sua profissão militar enom mesmo podem acceitar cargos do no-
moaçãode autoridade federal ou estadual, sem permissão do Ministério daGuerra.

No caso a consultar-se, encontra-se quo o major Kavier recebia publicamente
dinheiro, que lhe davam coosultantos om procura de cura aos seus males, o dessas
quantias dispunha a seu modo no exercicio da caridade, depois de dar allivio á
humanidade, como allega.

Que profissão exercia aquello major ? A do medico, não, quo nao <5 formado;
a de curandeiro, nao, que a p dicia não consente.

Ao nosso ver, o major Xavier exercia uma industria especul itiva, exposto ao
ridiculo publico, o que de nenhum modo deve ser tolerado, pelo quo entendemos
que teve elle procedimento passivo! de censura o que se devem tomar providen-
cias para a repressão do taes factos.

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1901.— Pereira Pinto.—li. Galvão.—C. Neto.—
B, Vasques.

M voto o Sr. ministro marechal Miranda Reis.

RESOLUÇÃO

Ooníormo-me com o voto da minoria.—14 de .junho de 1901.— Campos Salles*
-Mallet.
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AVISO DE 23 DE JT7HB0 DE 1301

Mínistori»da Gu irra—Rio do Jan úvo, 20 de junh) do 1901—N. 1540.
. Sr. Chofodo Estado-Maior do Kxoroito—o commandante do 2° districto militar

consulta, no oilieio n. 4810, que vos dirigiu om 5 do j medro ultimo:
1\ si deverão poiv »bor gratificação as praças que cumpriram sontonça porcrime de dosorção o que gratificação porceborão, .si us sentenciados forom

engajados ;
2% si dovorSo porcebor gratificação a^ praças que cumpriram sentença por ler

desertado, ou n i quaüdado do recrutados ou na de subsiitutos de alistados do data
anterior a 1892.

Em solução a tal consulta, vos declaro, pira os fins convenientes, quo as
praças quo tiverem cumprido sentença por crime do deserção c do novo so
alistarem não perdem a qualidade do voluntário ou de engajado, compotindo-lhos
o abono da respectiva gratificação, de 125 róis, si forem voluntários, e 250 nus,
si forem engajados.

Saúde c fraternidade.-/. N. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 23 DE JUNHO DE 1301

Ministério da Guerra-Rio de Janeiro, 26 do junho de 1901—N. 1513.
Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito—Em solução ao offlcio n. 241, que vos

dirigiu, em 27 de abril ultimo, o commandante do 7o districto militar, vos dt claro
quo, estando em vigor para os inspectores militares as instrucções de 20 do março
de 1857, por cilas poderão guiar-se os commandautos de districtos militares
relativamente aos sous devores espociaos, quando estiverem em inspecção dos
corpos pertencentes á sua jurisdicção.

( Saúde o fraternidade.—/. .V. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 27 DE JUNHO DE 1301
¦ Ministério da Guerra - Rio de Janeiro, 27 de Junho do 1901 - N. 330.

Sr. Intendente Geral da Guerra - Declaro-vos quo não pode ser approvada a
disigna<ão que flzostes, segundo consta do vosso offlcio n. 371, de 8 do corrente,doamanuense dessa Intendoncia Antônio Francisco de Bulhões para substituir inte-rinamente o 2o offlcial José Simões da Cunha, que se acha no gozo do licença paratratamento do saúde, c do fiel de armazém Alfredo Bento Valuche para substituiraquelle amanuense, por isso que o art. 55 do respectivo regulamento refere-seaos cargos que, por sua natureza, não podem deixar de ter substitutos, sendo quoa designação do fiel importa em uma nomeação interina para um cargo, cuja no-meaçao effectiva depende de concurso.

Saúde e fraternidade. - J. X. de Medeiros Mallet.
-JWJiV .... . L «' li,,



— :»7

AVISO DE 3 DE JULHO DE 1501

Ministério da Guorra — Rio do Janeiro, 3 de julho do 1901 —N. 1588,

Sr cinde do Estado-Maior do líxorcito — Doclaro-vos para o* ftns convoniento.*
»« ^i» Presidente da Republica, tendo ora vista o parecer do Supremo Tribunal

Militar exarado om consulta de 7 de maio ultimo sobro o requerimento o.m que o

lfercsdo2° batalhão do infantaria Fructuoso da Rocha Passos pediu novamente

Lgaraento do vantagens relativas ao tomp > om que esteve responden '.o a processo

nofòro civil, sob a allogação do ter sido absolvido no dito processo por abandono

da questão, o quo eqüivale a uma absolvição unanime, resolveu era 28 .Io mez

flodo, indeferir o dito requerimento, visto não haver o reclamante provado o seu

ai legalo.
Saudo o fraternidade. — J. N. de Medeiros Mallet.

CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO SITUA

Sr Presidente, da Republica - Com o aviso do Ministério da Guerra, sob

n 23 do 16 do março ultimo, mandastes a este tribunal para consultar com o seu

parecer, o requerimento o mais papeis em que o alfores do 2* batalhão -lo infanta-

ria Fructuoso da Rocha Passos de n ,vo reclama o pagamento das vantagens rela-

tivas aos mezes de abril a agosto de 1896 o de setembro a dezembro do 1897, pra-

zos osso; durante os quaes esteve respondendo a processo no foro civil no bstatto

da Bahia, allegando haver sido absolvido no mesmo processo por abandono da

questão, que elle jul ;a e Luivalente a uma absolvição unanimo o nao como esta-

baleco a ordem do dia do Estado-Maior do Exercito, n. 8), do 81 de maio de 1909

O general coramandanfce do 2» district, militar, informando, diz quo de lac.o

o alfores Fructuoso da Rocha Passos deixou de receber as vantagens relatuas ao,

mezes de abril e agosto de 1896 e de setembro a dezembro ,1c 1897 ; que estas Nau-

tagens não lhe foram pagas por ach .r-so o referido alfores respondendo a procedo

nofòro civil, do qual, segundo declara o mesmo alferes, se Jttl«f^vW
abandono da questão ; que, pela. segunda vez, em 14 de junho do 898, foi ei ca

salvido.e que, recorrendo o advogado da aceusação da decisão do jui , v

presidente do tribunal indeferido osso recurso, dando logar osso.despacio 
^t

fos o pelo mesmo advogado interposto recurso de aggravo, o qual tm jm«

procedente por abandono dos procuradores; acerescentando quo na da «Jgj

entretanto, ter sido unanime a absolvição do alfores Fructoo da 9^?^

em face do deereto legislativo n. 40. de 11 do jnnno de UH, w ««« °

época em quo e,a processado o referido alferos, lhe parece nao estar no caso

"sneçSo 
da lt01,aeU,,o do Eslado-Maioo do 

^^%*££Íferes Fructuoso da Rocha Passos nã, prova quo a 
^ J^ 

- 
^ do p,0.

questão é igual á absolvição unanime, e que os 
^ ^^ pareC3seguir o processo c o seu Juizo s .bre essa 

f^™W^^ 
.^ ^ con.

ã seeção que a pretenção do alferos Fructaoso da Rocha i as.. .

dições de ser attondida.
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A Ia secção da Dlrocçao Gorai do Contabilidade da Guorra informa quo, dos *
pois que acompanham a petição do alferes Fructuoso da Rocha Passos verifica.^
haver elle sido absolvido por maioria do votos polo tribunal do grande jiirvik
Bahia, cm gráo de recurso; e quo dessa decisão recorreu o advogado da parto con-
traria, quo aggravoudo indeferimento obtido, aggravo esse depois abandonado
pela autora do processo. O abandono do aggravo, por tor decorrido o prazo da
lei para a concoBSão dos recursos, pároco á» secção nao ter mudado a natureza da
absolvição por pluralidade de votos obtidos pelo requorento, fazendo equiparar a
uma sentença absolutoria unanimo, não foi absolvido por abandono da questão; o
processo .seguiu os seus tramites reguiaros e elle foi julgado pelo tribunal coinpo-
tento, que pronunciou a sentença naquella conformidade; apenas foi desprezado
um recurso da parto contraria e nào ao próprio róo com o (ira de melhorar a sen-
tença, no que talvez licito fosso considoral-o com a unanimidade necessária á in-
demnização quo pretende. Assim pareço nào so poder attendor a esta prefcençao.

Este tribunal, tendo já sido consultado sobre o mesmo assumpto por aviso do
Ministério da Guerra, u. 19, de 84 de janeiro de 1900, apresentou, cm 7 de maiu do
mesmo anno, o seguinte parecer:

« O Supremo Tribunal Militar está de accordo com a secção de exame e com
o director da Secretaria da Guorra ; reconhece que não ha disposição imperatoria
que autorize indemnização de vantagens perdidas durante o processo no foro
civil, no caso de absolvição, como expressamente determina o decreto legislativo
n. 529, de 2 de dezembro de 1898, para o caso do absolvição no foro militar;
mas entende o tribunal quo, demonstrando as absolvições a innocencia dos
aceusados e achando-so os oílieiaes que respondem a processo no foro civil nas
mesmas condições daquelles que. respondem no foro militar, 0 de parecer que, por
equidade, se laçam extensivas aos militares, que respondem a processo no foro civil,
as benéficas disposições do alludido decreto n. 529, de 2 do dezembro do 1898, de-
vendo neste caso ser attendido o requerente si porventura a sua absolvição tiver
sido unanime, por isso que, quando respondeu a processo e foi julgado, vigorava
o decreto legislativo n. 49, de 11 do junho do 1892, que só autorizava indemnização
de vantagens perdidas durante o processo nas absolvições unanimes»; parecer esto
com o qual vos conformastes por despacho de 18 de maio do anno próximo findo.

Assim, o Supremo Tribunal Militar mantém o seu parecer de 7 de maio do
referido anno acima transcripto.

Rio de Janeiro, 27 de maio do 1901.- Pereira Pinto.- E. Barbosa.- C.
Niemeycr.-C. Neto.- J. Thomaz Canluaria.- C. Guillobel.

Foi voto o Sr. ministro marechal Vasques.

RESOLUÇÃO

Indeferido, visto não ter o>cclamante provado o sou allegado.- 28 de junhode 1901.— Campos Salles.-- Mallet.
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AVISO LE -1 DE JULHO DE 1001

Ministério da Guerra - ltio do Janeiro, 1 do julho do 1901 - X. 1503.

GhofG ,io Bsfcado-Maior do Exercito - Tondo o Ministério da Fazenda,
'¦' 

n 66 do á8 do junho findo, declarado a esto Ministério estarem imiti-

nldls Por pessoa incompetente o som data as «.umpilha. coitada* d justificação
• V." Lnovida perante a Auditoria do Guerra desta Capital por I». Mana

Tvlln ii Concck-ão Loureiro, viuva «lo alferes Andr,lino Hloy Loureiro, falta

Innfl tornando nullo do pleno direito osso documento, cx-vi do art. oO, § Io,
ostaque, tornanu , .
rtnro^ulamento annoxo ao decreto n. 3.oüi, ao~uo janeuouo , ,

o In viuva a cxhibir outro para poder obter o moio-soldo o montepio quo

1, oroyidencias para que d'ora em dcanto as Auditorias do Guorra, antes

T ; "n.,,„ a Jal ,,n t*. aute. vov«,i,-,,m . suas r„..,,s «ao

,,;„,;;, soltadas o as respectivas estampillias inutilizadas por pessoa

competente, que 6 o escrivão, afim de evitar prejuiz, a >s interessados.

Saúde o fraternidade.- J. -V- de Medeiros miei.

AVISO DE 19 D2 JULHO DE 1901

Ministério da Guerra - Rio do Janeiro, 19 de julho de 19 11 - N. 1684.

Sr Chefe do Estado-Maior do Exercito - Declaro-vos que o tempo de serviço

d» „ , S» , . » batalhão ao b-riu- Vi,, .Un . lu.lo tUboiro t-»b * para

0„itó batalhão com procedência da CompaoM. do Aprooto*^; 
^

do Guerra «lesta Capital e obrigado , servir no exercito por ) annos, conto*; d

combinado com o art. 267, do regulamento para os Arsena do Ganira dever

ser reduzido de dez a oito annos, em vista do disposto ma lei n. 39 a -

janeiro de 1892. por isso que as dispostos do paragraph» un co 
^ 

'^

lei o da portaria d.M do «-. seguieto não se cefocena ',; 
; l0„

artinccLctamente transferido porordem superior para o exercito, onde assent

praça sem a idade legal.
Saudo e fraternidade— /. N. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 19 DE JULHO DE 1901

' 
Ministério da Guerra-Rio de Janeiro, 19 de julho de 1901-N. 1683.

•4. noptnrao ao comiuandanto ao
Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito -^la^ 

maio ultimo, di-
6" districto militar, em respista ao sou officio n. 

^;^ta^aode infantaria,;corpo
rigido a essa repartição, quo ao eommand uitedo ~ _ • ¦¦ Ferreira

i '» li! JS3 11 O lIL i 11 LHlt/J
aque se achava então addido o tenente no i i» 

,ibuaai Militar a 28 mezes de
Prestos, coiulemuado por sentença do Supremo u w 

^ ^ Co(i]g0 p0nal da
prisão, como incurso no art. 166 combinado com o ar ...
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Armada, sentença a que oppoz segundos embargos o por isso destituído do « •cabe a responsabilidade polo abono do vencimentos feito a osteindovldamoíL '
"ar"r * '¦' * *""* '«or, dia ira ,i:u„ M ,.,„ tZ_T_!

™L°TT qU° j'"1 "a° C°mp0tiam ao oracial sontoneiado, p donTLivrar.se elle dessa responsabilidade ou com outro repartil-a desde £>2£
Por essa oceasmo vos declaro -me, para prevenir easos idênticos, só devaer eífectuado o abono de vencimentos a offleiaes que tenham oppesto emtras sentenças conderanatorlas depois quo estos forem accottos.
Saudcc fraternidade.-/. X. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 27 DE JULHO DE 1901
Ministério da Guerra - Rio de Janeiro, 27 do julho de 1901 -X. i:q

v*J?a 
Chef°, d° Estado-maior d0 Exei'cito ~ Notando que, de corto tempo a estáparte e grande o numero do praças recolhidas ao Asylo de Inválidos allddemônio» polmooar, reeomraendao, raaito oxpLamcnt». u 

'„
«W. a ,. se proceder para admM, dos cidadãos ao sorviço ra liL 1 „ __mmto oradado, observadas as instruções „„o baixaram oom o aviso d s* 

'.I
do anno próximo findo, c bom assim, que, em detalhe do sorviço por occaslã°o dverificação de praça, conste os nomes dos facultativos de que se colZ!respectivas juntas módicas. compu/erera as

Saúde e fraternidade.-/. N. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 2 DE AGOSTO DE 1901
Ministério da Guerra-Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1901-N. 1765Sr. Chefe do Estado-Maior do Expppí th nnni,do 2» regimento de artilharia E^Ca ^^°S T' 

^"^ SÍ'b ° SülJa,1°
do Supremo Tribunal Milihr , >« ?n l(U con(Iera»^o, por sentença
com trabalho, ««** 

"°fsto J «*> <"*• * "ovo mozos do prisã,
oa fôrma do art. 58, g . &'côd 

' 
p™, ?* ^ "* ""'^ M ° ,0'' S '"'

tompo pjr „UB _ a,isto; ido io^o to fe«a It' 
"7"?°" """'"^ °

a ordem dada polo commandante do » W ,h ^ X, 
' "U° """ C"'"il°

tencia o mesmo soldado nara am a* mfanta™. a quo então per-
bro do ,887 „ , de so mbro do » 

° 
St,""" ¦* M"ta*H d° 3,lto <te»

seis anno,, a contar da data em oo 
's^l 

! 
'"T^' »"•» <"""'"!l"a ""

código não contem disposição L,^ ° J P°r tr0S annos> vist* V* ° citadoobr.Satorledade do Sm?'"* ^ •0m*taM'»" d* *« '
o tempo de sentença «U 0^^™° "'• «• §*¦ termina «»

Saúde e fraternidade.-/. N. de Medeiros Mallet.
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PORTARIA 23 12 EE AGOSTO £E 1301

Ministério da Guerra—Rio do Janeiro, 12 «Io agosto do 1901.

O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretariado Estado, declarar
a0 Supremo Tribunal Militar, para seu conhecimento, quo om 9 do corrente re-
solvou conformar-so com o parecer do mesmo tribunal, exarado em consulta do
22 de julho findo, indeferindo o requerimonto era «pie o alferes reformado «lo exer-
cito Luiz Eirmino do Souza Caldas, oílicial da respectiva secretaria, pede de novo
(«ue lhe seja contida por um anno, para percepção «Io mais uma quota, a fracçao
de oito mezes que foi desprezada no compute do seu tempo do serviço. — /. X. do

Medeiros Mallet.
CONSULTA A QUE SE REFERE A PORTARIA SUPRA

Sr. Presidente da Republica—Mandastes, por aviso do Ministério da Guerra,
de 13 de junho ultimo, remetter a este fcrl.bu ial, para tomar na consideração que
merecerem, os papeis era que o alferes reformado do exercito Luiz Firmino do
Souza Caldas pode que se lhe mando contar por um anno, para a percepção de
mais uma quota, a fracçao de oi .o raozos que foi do prezada na c unputação de
seu tempo de serviço.

Constam os papeis, a que se refere este aviso, do requerimento do referido
alferes e do officio n. 1.313, da 4a secção da Repartição do Estado-Maior do
Exercito.

No requerimento podo o supplicante que, de conformidade com a resolução do
Tribunal dc Contas, transcripta no aviso do Ministério da Guerra de 3 de julho dc
1891), e cora o precedente que se deu co:n o pharmac meico Raymundo de Yascon-
celios, reformado por decreto de 12 de novembro de 1896, a quem se mandou
contar o tempo decorrido de 10 de julho do 1867 a 30 de julho de 1808, computan-
do-so-lhe a fracçao doseis mezes por anno completo, se lhe Iara extensiva a re-
solução daquelle tribunal, contando-se a fracçao do oir.o mezes por um anno, para
a percepção de mais uma vigésima quinta parte do soldo.

A 4a secção do Estado-maior diz que o supplicanto lei reformado por soílror
moléstia incurável, percebendo 20 vigésimas quintas partes do respectivo soldo,
visto contar 20 annos o oito mezes de eífeetivo serviço, o que, sendo o requerente
empregado na secretaria do Supremo Tribunal Militar, por onde se faz a contagem
do tempo do serviço dos ofSciàeido exorcito para as respectivas reformas, parece-
llio convir que ao mesmo tribunal sejam solicitados os necessários esclarecimentos,
aflni de resolvor-so sobre a presente preteoçao.

A rospeito dosta protençao consta o seguinte :
Contando o supplicante 20 annos e oito mezes de effectivo serviço, foi rofor-

madocom 20 vigésimas quintas partes do respectivo soldo, desprezada a fracçao
do oito mezos, de conformidade com a disposição do § Io do art. 9o da lei n. 048,
de 18 do agosto de 1852.

Esta disposição esteve em vigor até que, polo aviso de 3 do julho do 1899, man-
díistes observar a deposição da resolução do Governo Provisório, de 6 do sotem-
b?o de 1890, de accordo com a interpretação do 2 de agosto de 1898 do Tribunal do
Contas, computando paraareforma dos offlciaes da arma ia e do exorcito, como
anno completo, as frácçoes de anno excedentes do seis mezes.
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Acreditando o supplicante que a nova disposição lhe pôde ser applleavmquorou a concebo do bonofl do qu . dahi provóm para a roforma 'Ouvido osto tribunal sobro esta proteção, loi de parecer, om consulta ,|n ,,de setembro do 1899, con, a qu ü vos conform tstes, « que a resolução co 1 to
do excreto que teem tido reforma na vigência dos decretos ns. 108 v do ,,dezembro do 1889 o 19. a, de 30 de janeiro do 1890, earoce do fun lamento 

*
querimentodo alferes reformado dooxorcito Luiz Firmino de Souza Caldas»

P™£? "hi.namonto o Cacto de ter se mandado e nnputar a , pharmac .uticoRaymundo de asooncello, reformado em novembro de 1891, o período decorri.delOdejulhode 1867 a 30 de julho do 1868, emquo serviu como contractadoexercito, o entrando neste computo, de conformidade com o disposto no aviso de3 de julho, um 
j 

fracção de anno. maior do s ds mezes, pede. o supplicante, á vistadeste precedente, que se lhe faça também extensivo o beneficio d,, ciada di -
posição.

As condições do supplicante não sondo idênticas ás do pharmac-utico Vas-conceitos nao lhe pôde aproveitar o procedente que invoca em favor do sua pro-tençao, porque, tendo sido este reformado em 1896, isto é, depois da promulgaçãoda lei compulsona, tinha direito ao beneficio da resolução cuida no avi o de 3de julho ; aquello, deixando o serviço activo do exercito em 1866, na vig n ia 1"•3* * 1858; * «««»-«* «¦> • 8 - ^ a,,, .dl da Z , ,
decidido em despacho vosso de 2 de outubro do L899

querím3n-Vdod';írai'eC;'l,r 
S"P?"10 TrÍbUnaI *«M***> tom fundamento ore-quenmento do alfores reformado Luiz Firmino de S >uza Caldas.

Rio de Janeiro, 22 de julho do 1901. -Pereira Pinto.-E. Barbosa -CNtcmajcr.-C.Xelo.-B.Ya^es.

RESOLUÇÃO

Como parece.-!) de agosto de 1901 .-Campos Salles.- Aí,(dl et.

AVISO DE 13 DE AGOSTO DE 1901
Ministério da Guerra — Rio do TinmVr. i-> iiuo ao janeiro, Io deagosto do 1901 — n 1817

ftatSa f£lT;t f"0'' t 
":WCU0 - T«"'1» • ¦**» *• » batalhão do ia-

escala de n^nto ™ qU0 neÜ0S servem' ° si devem elles concorrer na
m * o~ °;;;rl>0 eromiM' jeciarM - —>* i0 * __«*_
Pertencendo aos corpos ondosêrvem u^Si^^0 

"* """"'^^ Cüm°

alferes graduados. econômicos, conforme se pratica com os
Saúde e fraternidade.—7 N dp i\r , •Ll # i__? Medeiros Mattel.
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AVISO DS 20 DE AGOSTO C3 1901
*

Ministério da Guorra — Rio de Janeiro, 20 do agosto de 1901 — N. 19n0.

Sr. Chefe do listado Maior «Io líxercito — Declaro-vos, para os fins convo-
dentes, que o Sr. Presidente da Republica, con formando-se com o parecer «Io
Supremo Tribunal Militar, oxarado em onsulta do 22 de julho ultimo, resolveu,
om 23 do corrente, indeferir o ro luerimonto em que o capita i do 24° batalhão de
infantaria Àgnello Petra do Almeida pediu que a sua antigüidade de posto fosse
contada de S de junho de 1893.

Saúde o fratemi lade. — /. X. de Medeiros Mallet.

CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA

Sr. Presidente da Republica — Mandastcs por aviso do Ministério da Guerra,
dc29 de maio ultimo, remetter a este tribunal, para consultar com seu parecer,
os papeis juntos s »bro a pretenção do capitão-ajudante do 2-1° batalhão de infan-
taria Agneilo Petra de Almeida, pedindo para contar antigüidade de seu posto de
8 de junho de 1893, data em que foi comraissionado no mesmo posto, e confirmado
em 9 de março de 1894.

O Chefe do Estado Maior do Exorcito não emitte a respeito opinião, e nem o

commandante do Io districto militar ; porem, o chefe da -Ia secção do mesmo
Estado maior julga que o recorronto está, nas condições de ser attendido, as.sim
como o commandante do referido balalhào.

O chefe daquclla socçào, entre outras con-ddoraçoos, faz a seguinte : « Conta-

se a antigüidade deposto na data em quo no mesmo posto toem sido os offlciaes
còmmissiónados por actos cie bravura ; e, si, cano parece á secção, a commissão
do posto de capitão, que teve o requerente em 8 de junho de 1893, pelos relevantes
serviços, e sobre tudo wldr e denodo com çiue se houve no combate de 3 de maio

desse mesmo anno, no Rio Grande do Sul. indica que foi por actos de bravura,

commissão esta approvada pelo Ministério tia Guerra de então e na qual se con-

servira até ser promovido ;i efetividade do posto em 9 de março de 189-1, julga a
mesma secção estar o requerente nas condições de ser attendido.»

Este Supremo Tribunal não está de accordo com a 4a secção do Estado Maior
do Exercito, porque, si o general commandante da divisão, de que fizera parte o
supplicante, tivesse julgado o seu comportamento no combato de que se trata
digno de .ser recompensado com a promoção ;i efetividade do posto a capitão, a
teriarecommendado ao general cm chefe do exercito legal cm operações no Estado
o pedido sua promoção, quo esse teria conferido como lhe autorizava o § Io do
art. 7° do regulamento do 31 de março de 1851 e o claro o positivo art. 13 do do-
creto n. 1351, do 7 de fevereiro do 1891."]

Mas o referido commandante da divisão, entendendo que a commissão ao

Posto immediato, que o SLipplicante devia exercer durante as operações, era re-
compensa bastante aos seus serviços, pediu apenas a approvaoão do acto que a
conferiu o não a promoção ;i elTectivida Io.

Assim entendendo, isco Supremo tribunal é de parecer que a pretenção do

Capitão Agnelío Petra do Almeida não está no caso do ser attendida, .ainda por-
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quo vem ferir direitos adquiridos o muito respeitáveis do muitos seus com , .ros man antigi s. t0,nil ilM*
E'ostooparooor desse Supremo Tribunal, quoo Sr. Prosldentoda R0»ubii„tomara na consideração que lhe merecer. ' ,,ca
O ministro marechal Ruflno Galvão ôn tendo quo a protonção do ronuoroniesta no caso de ser deferida, mandando so-lh< ntar anthmidado do n,pifíio de S de junho de 1893. l P°SÍ0 do *
Rio de Janeiro, 22 do julho do 1901. - Pereira Pinto. - R Barbosa eNtemeyer.-C. Neto.- li. Vasques. " 0l

RESOLUÇÃO

Como parece.- 28 de agosto de 19,1. - Campos Salles. - Mallet.

AVISO DE 30 DE AGOSTO DE 1901
Ministério da Guorra - Rio do Janeiro, .80 de agosto de 1901 N. 1921.j^, **•«!/vi»Sr. Chefe do Estado Maior do Fxereito — tw? .„ „ „ n ,^* u.v uAwoioo — leiuioo conselho do <mni»i»«i i mmmponnen coronel ,l„ osMo-maior Joa^ta, de Salta To ™ MnT « Z

L on L:,; ! ¦ C°rrC,,r'°' j;,nt° por ^ consultando também si oscorone s que ^ ^ p0manecer om

Szido^nf ^ 
a:iCÇ5°' P°r t01' C0nsiderad0 We o Prazo de 10 dias

íppehmo f, ° 
0CeSSUa] C,'ÍmÍnaI MÍIÍtai') foi ^o, devora terappel Ido *-0/yclopara o Supremo Tribunal Militar, na forma da lei.

assumi LZ 
SÔTt0 ^"fIS tPÍb"n;i1 COmi)Cte P^unciar-se sobre o

art. 203) ""^ 
°U roftfrmar Suas senten^ (Regulamento citado,

acco,* ra rotão ,„ ZT /'*""" 
*""»• Mf»™° - * «„ «

n. 137. ad0' transcriPto »a ordem do dia do exercito

ü, cm tal caso, o conselho terá do nrn^»,,;,, Ul"^ancias.
Portanto, a retirada dos ofliciaos ene ' 

80M tMbalho8' nâo convindo'
guerra, prenuturamento ^°^ Da dÍsMu^° do cònèplto de

Saudo e fraternidade.-/. ,v. tfe ^eí,w ^
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AVISO CE 4 D2 SETEMBRO 12 1301

Ministério da Guerra —Rio de Janeiro, 4 de setembro do 1901 — N. 1057.
Sr. Chefe do Estado Maior do Kxorclto—O inspector militar do 2o regimento dc

artilharia consulta, era officio n. 31, quo voj dirigiu era 3 «11 mez lindo, si, estando
estabelecido quo os operários militares transferidos p »«ra os corpos do oxercito, por
terem sido oxtinetas as respectivas companhias, servirão por cinco annos da data
om que completarem 16 annos de idade, deverão também servir por igual tempo
os que anteriormente tiverem tido essa transferencia.

Em solução a tal consulta, vos declaro, para o) ílns convenientes, que a
obrigação de servir somente por cinco annos nao abrange os ox-operarios militares
que já pertenciam aos corpos do exercito, quando foi promulgado o decreto
n. 3195, de 13 de janeiro de 1899, que extinguiu as companhias de operários
militares.

Estes deverão servir por seis ou oito annos, contados da data das suas
transferencias para o exercito, segundo se alistaram directamente ou vindos das
companhias de aprendizes artífices para as de operários multarei, na conformidade
do disposto no art. 5o da lei n. o'J A, de 30 do janeiro de 1892.

Para aquelles, porém, que nesta ultima data já eram operários militares
vigorará a lei antorior, que os obrigou per oitoe dez annos, nas duas hypotheses
supra, contados da data das transferencias para o exercito, conforme determina a
porcaria de 2A de março do 1892.

Saude e fraternidade. —/. N. de Medeiros Mallel.

PORTARIA DE 19 DE SETEMBRO DE 1301

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1901 —N. 83.

O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretaria de Estado, declarar
ao Supremo Tribunal Militar, para os fins convenientes, que em 13 do corrente
resolveu conformar-se com o parecer do dito tribunal, exarado cm consulta de 19
deagesto lindo, sobre o requerimento cm que o capitão da guarda nacional do
Estado do Rio Grande do Sul Antônio Caetano Vieira pede que so lhe passeia
patente das honras do posto de capitão do exercito, visto ter assistido d rendição
das forças paraguayas na cidade de Uruguayana.-- /. N. de Medeiros Mallet.

CONSULTA A QUE SE REFERE A PORÍARIÀ SUPRA

Sr. Presidente da Republica - Mandastes que este Supremo Tribunal tomasse
na consideração que lhe merecessem o requerimento e mais papeis em que Antônio
Caetano Vieira, aliegando tor assistido, como capitão do 3o corpo provisório de
cavallaria da guarda nacional do Rio Grande do Sul, A rendição do exorcito
Paraguayo na cidade do Uruguayana, pede que lhe sejam concedidas as honras de
igual posto do exercito e expedida a, respectiva patente, de aecordocom os decretos
d(i 10 dc outubro de 1866 e n. 5178, de 11 de dezembro de 1894.
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O supplicante alloga ter oxoroido divorsas commissôos no serviço da cammdo Paraguay o que fez também a campanha do Rio Grando do Sul doado lsffi1844 o lambem a Oriental do Uniguay om 1851. °a
A RopartiçSo do Chefe do Estado-Maior, informando a potição do ra .uorontndiz quo nao tom as ordens do dia a quo allude u attestado passado polo commandoda guarnição de Florianópolis, relativas ás forças om op iraçõos no Rio Grando ,|0Sul; mas, constando de outras ordens do dia do commando om chefodas forca* «moperais no Paraguay, n. IM. do 3 do janeiro de 1866, a nomoação dorequerente, quando tenente do 47° corpo do cavallaria da guarda nacional' paraassistente do deputulo do quartol-meatro-general, o n. 144, de 23 de mJrcodomesmo anno, em que foi nomeado capitão om commissão para a 1» companhiado .><• corpo provisório, também do cavallaria da guarda nacional, concluo de-clarando parccor-lhe quo o- supplicante está no caso do ser attendido,sendo que da patente das honras ,1o capitão decorrerá o direito ás honras do majordc accordo com o decreto do 3 de novembro de 1894

Este supremo Tribunal Militar, de inteiro accordo «-om aopinião da Repartiçãodo 
^Estado-Maior, o de parecer que o supplicante, capitão Antônio Caetano Vieiraesta no caso do ser attendido no quo pede. como também quo lhe sejam concedida:as honras do posto de major, na forma do que dispõe o decreto de 3 do novembrodo 1894. h este o parecer do Supremo Tribunal Militar.

Rio de Janeiro, li.de agosto de ML-PereÚ-a Pinto.- E. Barbosa^ Me-mcyer.—B. Vasques.
Foi voto o Sr. ministro Coelho Neto.

RESOLrÇAO

Como parece.-13 dc setembro de 1901.-Campos Salles.-MaUèt.

. AVISO DE 23 DE SETEMBRO DE 1901
Ministério da Guerra-Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1901-N -077

deferir o requerimento em que ftó^lt° 
*' 
T^ 

*? 2° ^ ""

.«„.malor i0 9OTOi|0, scnao t jx;:;:;': i:z:^tm^ *- °
Saude e fraternidade.-/. N. de Müdeiros ^. 

°

CONSULTA A OUE ,S,0 REFERE 0 AVIgQ 
^ 

.

Sr. Presidente da Republiei — rftm „, ¦
«to uiümç,. «i»,^, c2bT Minisl0~to G'«™ *> » *
m o requerimento e mais p os^n • ^ W^ coni SQU ^
laria Affonso Barrouin pede ' 

° ^"^ d° 1S° ^monlo do cavai-Pede que seja aceeita a desistência que foz de sua transfo-
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renda para o estado-maior do exercito, por proferll-a para o corpo de ongo-
nlieiros.

O Marechal Chefe do Estado Maior inferma sobro ossa pretonçao o seguinte :
0 capitão do li' regimento do cavaliari i AíTonso lUrrouin podo, no incluso roque-
rimonfco, <_uo soja accoita a desistência, quo faz, da transferencia para o corpo do
estado-maior, sondo ontào transferido para o de engenheiros, de accordo cora a
declaração annexa ao mesmo requerimento.

Esseofflcialoccupavaon. 19, naordomde antigüidade dos capitães arre^i-
montados o habilitados, aflm «le serem transferidos para os alludidos corpos, na
conformidade da resolução de 12 de abril uUimo.

Para o cumprimento dossa resolução, desdo que a transferencia ora faculta-
tiva,tevo o Estado-Maior «Io Exercito deconsuli ir a cada um dos ditos capitães e
esperou a sua declaração.

Nesse sentido procedeu parcialmente á consulta, por so tratar do grando
numero de 53 offieiaes, attendendo-se que as transferencias devem ser feitas do
accordo com a antigüidade do posto do capitão, pelo <ine houve demora no rece-
bimento de todas as declarações.

Para a proposta de 29 dr maio do corrente anno, a commi<>uo «le promoções,
cm suas s.jssòes de ?:> e 28 «lo mesmo mez-, indicou para as cinco vagas, que emão
existiam, somente os capitães Manoel de Almeida Cavalcante, Raymundo Arthur
de Yasconcellos, João Mariot e Victor Eduardo Roszanyi, que tinham os ns. 9, 15,
27 e 29, sem fallar no peticionario, em vista da sua ultima declaração feita em 4
do alludido mez de maio, conformo se verifica das inclusas declarações, por cópias,
pe foram presentes o acceitas naquellas sessões, tendo ficado em aberto uma
vaga, por faltarem ainda declarações dos offieiaes mais amigos, e sem estes não
.se devem levar as transferencias aos mais modernos, p>r isso que iriam ferir di-
reitos daquoiles.

Xa sessão de 4 do corrente mez de julho, estando já archivadas todas as de-
clarações, foram indicados para preencherem as três vagas restantes no meu-
cionado corp > do engenheiros os capitães Osório de Àzambuja Cidade, Emílio de
Azeredo e Francisco Antônio de Carvalho, ns. 31, 47 o 50 da respectiva relação,
todos abaixo do peticionario, por estar prevalecendo a sua declaração de desis-
tencia para esse corpo em 4 de maio ultimo.

Em 9, também do corrente mez de julho, quando tratava a commissãõ de
promoções do preenchimento das vagas.dò corpo do saúde o na arma do cavaila-
i'ia, íoi-lhe presente o requerimento em questão, acompanhado de uma nova de-
claraçao, tudo de 8 do dito mez, com a qual procura o peticionario annullar a
da desistência, que havia feito.

A mesma comniissão, unia vez que já tinha acceito e archivado as de-
clarai;õesde todos os oiliciaos habilitados á transferencia para os effeitos legaes e
pe, em virtude dellas, offieiaes que estavam muito abaixo do peticionario tinham
sido transíbridos para o corpo de engenheiros, não julgou na sua alçada resolver
sobro o caso.

E' verdade que, quando o Estado-Maior procurou obter as declarações para o
cumprimento da lei das transferências, o peticionario apresentou a de n. 1, datada
(le29 de abril do corrente anno, depois annullou esta, como demonstra o tele-
Wmma transmittido, em I do mez seguinte, pelo commandante do 6o districto
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, • .i»..i.n 2 comprovado pola declaração üa mesma data, sob
nUlt-T. também jun o .ib n.2, om^ro considorada 

oflkdal pola
n. 3. que fleou valendo delinitnamoiuu,

MteÍrõtS;»avio 
procura toor aomütar, om .rllf >» ta---, te

•, ,i, , o too-ra m.na auo recebera, e que, ao chegar á Captai Federal,

un.n.r cópia, sob n. 4, o toleram,..a acerca do assumpto,
n apresenta, junta poi copia, informa 

qua a aproaooutào

:;X«.STo;« Jr va,or . -M. 0. » - *»— * -

Oantuana, Ai ons: 
acceitara sua desistência do transforcn,ua

*££££!» 
-*,—do o suppuoan* para o oorpo ,,

^_r_^VK ££* - -* *• — - '\.
AJ.r WUa, ondo, POU Sua praUo>, julga podor prestar sor,,,,

VaUCapital 
Federal, 8 de julho de 1901.^Afonso Barrouin, capitão.-Quartel-

General do Exercito cm 8 de julho do 1901.
-Declaração «Declaro que desisto da minha transferencia para o estado ma o,

do exercito c proliro ser transferido para o corpo de engenheiros.- Capua o-

deral, 8 de julho de 1901.-47** Ba»'™in< capitao-engenheiro. N. l.-A| c-

So A commissão de promoções em ,5 de maio de 1901.-Cantuana, ma-

^ 
De accordo com as condições da resolução de 12 do corrente, constante do

tele-ramma do Sr. commandante do districto, pelas quaes passarei a ser o n. I

dos°capitãoi para promoção a major no corpo de engenheiros, resolvo sei

transferido para odito corpo. Uruguayana, 27 de abril do 1901.-^«SO Barrou*,

capitão. Confere.- João Baptista dos Santos Dias, alferes. N. 2. Apresentada a

commissão de promoções, em 25 de maio de 1901.— Cantuaria, marechal. Ropar-

tição Geral dos Telegraphos do Brazil, 4 de maio do 1901. Telegrammas do Rio

Grande-Sr. marechal Chefe do -Estado-Maior.- Rio. Capitão Affonso Barrouin

acaba declarar quo deseja transferencia para corpo de estado-maior o não para

corpo engenheiros, conformo comtnunicara comman 1 mte guarniçao Uruguayana

em telegramma que vos trànsníitti 1 corrente. Saudações.— General Salles-* ( on-

fQVQ.-João Baptista dos Santos Dias, alteres. N. 3. Apresentado á commidsao

de promoções cm 23 de maio de 1901. — Canlu-iria, marechal. Declaro pm
tempo quo d'33ej) a minlia transferencia para o corpo do estado-maior e nao para
o corpo de ongonheir03, como es;á declarado no telegramma do commando da

guarniçao de Uruguayana. Esto equivoco foi devido a não ter sido bem com-

prehendida a disposição do Governo, devido ao afastamento da guarniçao do Uru-

guayana. Rio Grande, 4 de maio de 1901.— Affonso Barrouin, capitão. Confere —

João Baptista dos Santos Dias, alferes. N. 4— Ao commandante do 6o districto.
Rio Grande—Rio, 26 do abril de 1901. Transferoncias para corpos de estado
maior e engenheiros, resolução 12 abril, são facultativas, devendo, porém, o=>
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ansforldos para os olloitos da promoção por antigüidade, ser collocados

w„idoa«i datas do posto .1» tonento. A respeito consultai capitãos Honorto

Vieira de Aguiar, AiTonso Barrouln o Cypriano da Costa Porroira. Saudações.-

(Assignado).- Chefe Estado-Maior. »

o Supremo Tribunal Militar:
Considerando quo o tologramma transmittido ao <• >mraandanto do 6» distrietn

militar c incompleto o falto de esclarecimentos necessários, porquanto nelle não so

<v menção que as transforeneias para o estado maior o parao-corpo de enge-

n"eiros devem ser feitas do accordo com a antigüidade d., posto de capitão, como

so praticou;
Considerando que paru o corpo do estado-maior não podia o requerente ser

transferido sinão om data indeterminada e. portanto, desnecessária so tornava a

consulta para esse corpo ;
Considerando que esse tolegramma declara positivamente, o de accordo com

a resolução de 12 de aludi do corrente anno. que as transferencias devem ser feitas

por ordem de antigüidade do posto de tenente;
Considerando, pelo confronto de datas, que o peticionario a 29 de abril nao

podia ter pleno conhecimento da resolução de li do dito mez, que só foi publicada

para o exe rei to em 6 do mezseguinto, do modo a poder formar ura juízo exacto

das vantagens ou desvantagens da sua transferencia para o corpo do estado-maior

ou para o de engenheiros ;
Considerando que a consulta por fcelogramma exigia uma solução immediata

c que originou a indecisão do supplicante, .pio nao possuía os esclarecimentos no-

cessarios para a escolha da sua transferencia ;
Considerando, finalmente, que as transferencias so fizeram quando o peticio-

nario se achava em viagom para este porto o não podia reclamar em tempo,

mas fel-o logo que aqui chegou, em memorial dirigido e apresentado ao Presidente

da Republica e ao Ministro da Guerra, cujo documento devo fazer fé:

E' de parecer que o requerimento do capitão Afonso Barrouin está. no caso

tio sor deferido, sendo transferido para o corpo do engenheiros c collocado de

accordo com a resolução de 12 de abril, publicada em ordem do dia do estado-

maior do exercito n. 131, de 6 de maio, e tolegramma do chefe do estado-maior

ao commando do 0° districto cm 20 do mesmo mez de abril, tudo do corrente anno.

Os ministros almirante Elisiario Barbosa o marechal Niemcyer deram o se-

guinte parecer:Consta dos papeis remettidos a esto tribunal com o aviso n. 64, de

20 de julho ultimo, para consultar com seu parecer, que o capitão do 12' regi-

mento de eavallaria AlVonso Barrouin, tendo declarado acceitar a transferencia

para o corpo de engenheiros, dias depois rectiftcou essa declaração, proferindo ser

transferido para o estado-maior.
Veriíicando mais tarde o capitão Barrouin haverem sido as vagas do corpo

do engenheiros preenchidas por officiaes mais modernos que elle, volta a fazer
nova declaração do desistência da transferencia para o estado-maior e preterindo
seja levada a. effeito para o corpo de engenheiros, allogando, então, no requeri-
mento em que a annexava julgar-se em condições de poder prestar valiosos serviços
na Estrada do Ferro Porto Alegre a Uruguayana.

Não haveria inconveniente em annuir-se á ultima declaração, si tal acto nao
açlviesse ao peticionario ou a terceiros <> mínimo prejuízo, quo a lei do 1883, ora

4
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om vigor, procura evitar, doterminando sejam as transferencias em ordem do an-
tiguídade.

Q estudo, mesmo porAinctprio, das lois reguladoras do assumpto em quost&o
elucidará a duvida ipio so levanta, rosolvondo os casos análogos que do futuro so
apresentarem.

lie facto, consultado este tribunal, relativamente á execução da loi n. 716,
de 13 do novembro do 1900, omituu a 1 do abril ultimo o sou parecer «•om o .piai

vos conformastesom 12 do mesmo mez. parecer constante do duas partes, aqui

textualmente transcriptas:
« P\ as transferencias para o ostado-maior como para o corpo do engenheiros,

do accordo com a loi n. 716, nao sao obrigatórias ;
2a, a le| n- 71(i' 'lo l3 do novembro de 1900, por nao ler ellbito rotroactivo

devo ser oxecutada somente em relação aos ofiiciaos que, depois da data de sua

promulgação, adquirirem as condições necessárias para o preenchimento das
vagas de capitão nos corpos do ostado-maior o de engonheiros e, ipso fado, nao

podo attingir os capitães do artilharia, do cavaliaria ede infantaria, que naquella
data já tinham direitos garantidos por lei para a transferencia sem perda do
antigüidade.»

De accordo com esto parecor, de 12 de abril, as transferencias para o estado-
maior e corpo do engenheiros dos oíliciaes que estavam habilitados, quando loi

promulgada a loin. 710, continuarão a ser reguladas pela de n. 1351 de 7 de
fevereiro do 1891, lei esta que garante a taes olliciaes i.oda a antigüidade de

patente, negando-lhes, porém, o direito de desistência.
Si em desaccordo com a segunda parte desse parocer, forem todas as transfc-

rencias reguladas pela lei n. 21G9, de 14 de julho do 188;>, nos termos do art. 3o
da de n. 716, de 13 de novembro, combinada com a primeira parte do alludido
parecer acima transcripto, será restabelecido o direito de desistência, ficando o
oflicial transferido em ultimo logar considerado o mais moderno do quadro em
que for incluido, e, consequentemente, mais antigo do que os transferidos depois
delle para esse mesmo quadro.

.. Pelo exposto vc se que, para a fiel observância da lei n. 3169, de 14 de julho
de 1883, determinando serem as transferencias feitas por ordem de antigüidade
entre os que tiverem as habilitações precisas, é de capital importância a decla-
ração do oííicial, no sentido de acceitar ou não a transferencia, indicando com
precisão e ora tempo opportuno qual o quadro em que deseja ser incluído afim de
evitar qualquer prejuízo em sua antigüidade para a promoção.

Uma vez feita essa declaração e havendo ella já produzido os conseqüentes
cffeitos no preenchimento das vagas dos quadros especiaes, não poderá mais ser
acceita rectifleação alguma, a menos que o oííicial rectiíicante não se sujeite a
ficar como mais moderno, não causando assim o mínimo prejuízo aos que, sendo
mais modernos, quo elle, foram entretanto, transferidos em primeiro logar.

Mas, mesmo nesta hypotheso, não deve ser acceita a rectifleação, porquanto
a lei determina claramente quo as transferencias se façam por ordem de anfci-
guidade dentre os que estiverem legalmente habilitados.

Em face dos termos claros das leis referentes ás transferencias para o estado-
inaior e corpo de engenheiros, parece não dever ser acceita a ultima declaração
do capitão Barrouin, preferindo ser transferido para o corpo de engenheiros* por já

i
..-..
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fftl, Moduzido os devidos effeitos a desistência au-.es feita de ser incluído nesse

Lio então logar a serem apresentados e alli collocados os capitães ns.

bambos mais modernos quo o peticionario, n. 19, entro os capitães no caso

,|,; gerem transferidos.

Rio de Janeiro, 2 dr. setembro de 1891 .-Pereira Pinlo.-E. Darbow.-R

aabOo.-G. mmeyer.-G. Nelo,-B. Vastptes.

RESOLUÇÃO

Como parece.—-0 de. .setembro de luol .-—Campos Sàlles. ¦Mallet.

AVISO DE 23 DE SETEMBRO DE 1301

Ministério da Guerra-llio do Janeiro, 23 de setembro de 1901-N. 2Ú73.

Sr Chefe do Kslado-Maior do Exercito-Ten lo o comiuandante do 1» districto

militar vos consuluulo em telegramma de 5 do corrente se pôde nomear Antônio

Morsula Marques Silva para oxoivnr interinamente o logar de 2' cscripturario do

hospital militar do Estado do Fará, emquanto o offectivo estiver substituindo o

1» cscripturario do mesmo hospital Francisco do Assis Tobias, que se aelui licen-

ciado, vos declaro, para (pio ofaçaes constar ao coiwiltam.e, que, nos casos de, que

so trata, não ha substituições, porquanto a lei designa os cargos cm que os re-

spectivos serventuários, nos sons impedimentos, devem ser substituídos.

Saudo e fraternidade — ./. X de Medeiros Mallet.

AVISO DE 10 DE OUTUESO DE 1901

Ministério da Guerra—Rio de Janeiro, 10 de outubro do 1901 —X. 2198,

Sr. Chefe do Estado-Maior do|Exorci1o - O comman lante do 2" districto müUar

consulta, no offiçio n. 301, que vos dirigiu em 12 de junho uliimo. a quem com-

pote pagar as despezas eom transporte de officiaes e praças «lo oxercho quando re-

quisitados por autoridades civis para deporem ou responderem em processos cri-

raes no foro commum.
Em solução a tal consulta, vos dcclarp, para os (ins convenionhos, tino, dada a

liypothese, em virtude da organizarão da justiça federal, dp ter uma testemunha
de transportar-se de qualquer ponto do Estado para a respectiva capital, onde
tem sede a seeção da mesma justiça, afim de depor no plenário de algum processo
crime, as despezas de eonduc<;ão, que entram na regra do custas judiciarias, ser5o
pagas pelo réo condemnado em tal processo eadeantadas por conta do Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, a cujo cargo ficarão dotinicivameuio, no caso de
absolvição do dito réo ; o quo, lendo o militar do responder, na qualidade de réo,
de crimes afiançaveis ou Inafiançáveis, as referidas despezas correrão por conta
deste, adoantando-as para reliavel-as do réo o Ministério da Guerra, a cujo c^rgq
ficarão definitivamente, no caso de ser absolvido o aceusado pecUndp^e, ao Con-
Sresso Nacional, para oceorrer a tal pagamento, a necessária verba, ^i não houver
110 orçamento respectivo.

Saúde e fraternidade, — J, iY, de Medeiros Mallet.
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AVISO DE 10 DE OUTUBRO DE 1301

Ministério da Guorra - Rio de Janeiro. 10 de outubro de 1901 - N. 2199,

Sr Chefe do Estado-Maior do Exercito - Declaro-vos, para os fins convonim-

te. uuo approvo. com as alt iraçSes noUe mencionadas, o projeeto que acorapa-

aliou o vosso ollicion. 1807, de 26 d. setembro ulümo. do regulamento para os

co.HM.rsos de. tiro. organiza lo na 1» secção da repartição a vosso cargo, em vi,-

tudo do determinado em aviso n. 294, de. 6 de fevereiro d, corrente anno.

Saudo e fraternidade.-./. X de Medeiros Mallet.

i

coNcrusos

O período annual do tiro das sociedades do tiro e terminado por um concurso,

no qual se poderá inscrever qualquer atirador.
Os conselhos administrativos das sociedades de tiro poderão organizar todos os

concursos que julgarem úteis, porém entre sócios sómonte.

Os concursos annuacs serão annunciados pela directoria da sociedade de tiro

nos jornaes da localidade, um mez antes da sua realizarão.
A commissão julgadora desses concursos será constituída de dous sócios mdi-

cados pela directoria c presidida por um official do exercito, delegado do chefe do

estado-maior do exercito, junto ao commando do districto militar ou seus adjun-

tos. Na Capital Federal o presidente da alludida commissão sorá também um olh-

ciai do estado maior, designado pelo referido chefe.

a

1NSCRIPÇOES

O atirador que quizer tomar parte no concurso annual deverá, por occas.ao

da inscripeão, declarar sua idade, naturalidade, estado e profissão, rocebondo nessa

oceasião uma caderneta numerada.
As sociedades de tiro, que quizerem tomar parte no concurso, faraó a mesma

inscripção acima e se representarão no torneio por um de seus sócios.
As inscripções serão feitas em livro próprio na sede da sociedade onde so roa-

lizar o concurso.
m

ARMAS E MUNIÇÕES

As armas admittidas para esses concursos serão as armas de fogo portáteis
regulamentaros entre nós.

As munições serão as rcgulamentares para cada arma.
Tanto as armas como as munições serão fornecidas pelo Ministério da Guerra,
Antos de começar o concurso, as armas serão examinadas pi>r um armoiro nu-

litar, posto nessa oceasião á disposição da commissão julgadora polo comi-iandanw
do districto militar.

m fr»«^S Tf
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IV

DEVERES DOS ATIRADORES

Os atiradores do fuzis, clavina o raosquetQes Mauser terão as anuas cem a ca-

._w*n n a bocea voltada para cima."iíí-* «•*« "»™"•' "¦"iado i,:u ""'"'• ost,l"a',"""' a'""a
Car'Z!u.'a<loros 

do revólver e do pistola não terão suas armas carregadas até o

^Clun 
tSor poderá tocar om arma quo não lhe pertença,

missão julgadora a sua cadorn ita para o registro dos pontos.

DISCIPLINA DURANTE O TIRO

E< absolutamente proMbido fallar om voz alta durante o tiro.

E- prolübido carregar as armas autos do signal c mvenoionado pai a annum ,,r

o começo do torneio ou fazer disparos depois desto terminar.

atirar sondo prohibido ao atirador servir-se de qualquer apoio.

S5SL só poderão retirar-se da barreira, caso precisem dos serviços do

armeiro, precedendo licença da commissão julgadora.
São vedados os tiros de ensaio.
Nenhum atirador poderá servir-se de mais de uma arma em cada alvo.

Os atiradores serão responsáveis pelas armas quo lhes forem entregues, cm-

rendo por sua conta os concertos precisos, caso sejam estes motivados por sua

falta ou negligencia.
K prohibido a qualquer atirador atirar por outro.

VI

TURNOS DE ATIRADORES

Nos concursos annuaes haverá cinco turnos do atiradores, sendo dous para

fuzil Mauser, um para carabina Mauser, um para revólver o um para pistola, que

se denominarão Io, 2°, 3», 4o o 5o.
Para o 1» e 3» turnos os alvos serão collocados a 300 metros, ou 350 metros,

para o 2o a 500 metros e para o 4o e 5° a 50 metros.
Para que qualquer turno se realize é preciso que so apresentem polo menos

tres atiradoros inscriptos.
0s grupos constitutivos do cada turno não poderão exceder do 24 atiradores.

A formação destes grupos será previamente organizada pela commissão

julgadora.
Todos os grupos atirarão de tres a cinco series de cinco tiros com o fuzil ou

a carabina e de seis com o revólver ou pistola.
A classificação dos atiradoros gora feita pela somma dos pontos do suas series

eno caso de empato continuarão atirando series, uma a uma, até o desempate.
A serio de qualquer alvo será executada sem interrupção por cada atirador.

Tpf
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VII

Al. VOS

Os alvos serão oirculares ou manequins, lixos ou moveis.

Os alvos circulares para as distancias de 50 metros terão 0,"'.'W) do diâmetro,

divididos cm chu-o zonas; para as de 300'" a 350'" terão l" de diâmetro, divididos

de três a dez zonas; para as de 500 metros terão l,'»50do diâmetro, divididos

em 10 zonas concentricas.
Os alvos manequins terão as seguintes dimensões: om altura 0,"'68, corres-

pondendo ás pernas do infante. 0,">60 ao tronco e 0,<»32 á cabeça e ao pescoço,
tendo de largura Ò,'"40 nas pernas, 0,w60 no tronco 0 0,'"2U na cabeça.

Os manequins figurando uma praça a cavallo deverão ter as seguintes diraou-

soes: altura total 2,n,50, sondo 0,m90 correspondendo ás pernas do cavallo, 0,»'74

ao corpo do mesmo, 0,-51 ao tronco do cavalleiro, 0,»32 ao pescoço c á cabeça do

cavalloiro, tendo de largura 0,m32 na região das pernas do cavallo, 0,™64 na do

corpo do mesmo, 0,m55 na do tronco do cavalleiro 6 0,m20 na da cabeça do ca-
valloiro.

VIII

PRÊMIOS

Em cada turno haverá um prêmio para o atirador classificado em Io logar,
o qual será determinado pelo Ministério da Guerra.

IX

DISPOSIÇÕES GERAES

Para o bom andamento do concurso, a diroctoria da respectiva socie lado
designará commissarios que se encarregarão dos seguintes serviços : registro c
marcação dos pontos e fiscalização dos alvos.

O commissario encarregado do registro dos pontos, ao receber do presidente
da commissãõ julgadora a caderneta de cada atirador, dará a este uma chapa nu-
merada correspondente ao numero da mesma caderneta e inscreverá o nome
do atirador no livro geral de registro de pontos, registrando nesse livro e
na caderneta, com a máxima clareza, os pontos feitos.

O commissario encarrogado da fiscalização dos alvos terá todo o cuidado para
que os marcadores tapem as perfurações feitas pelos projectis.

No caso em que um projectil fira a divisão das zonas, será marcado o ponto
maior,

O commissario encarregado da marcação deverá a cada disparo, que será
annunciado por cometa ou campainha, tomar o numero de pontos, assignalal-os
com bandeirolas de cores e em seguida tapar as perfurações feitas, com papo*
branco ou preto, conforme seja preciso.

A combinação das cores das bandeirolas ou outro qualquer meio para assi-
gnalaros pontos, será previamente organizada pela commissãõ julgadora c os
commissar i os,

_i #
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i.i~ u um fjnri será imniediata-
. ... flll0 h0uvor sobre a cxactidao «Io um tiro soiu.

Qualquer duvida quo h >uvo do intero*sado.* .,, ,,i(ia pola commissão julgadora ora pi« nnbreiu no ser-
«"^•S* l.v„m ap «ttr «*** IMP»** 1"" "'*"•""

viç0 oa om qualquerdos ^uJent'^.donte (1, coramt8^o julgadora e resolvidas
, i.mvirfi ís serão leitos ao piusi»< "^

AS 
T?tSdeliberações serão acatadas pelo, atirado*®.

pela mosm;, c- Wtt H ^ 
^ roguUuaento 80P|O m„lta los do 10$ a

Os oue iuii nir»»

l00$ o no caso de reincidência serão expulsos.

AVISO DE 16 DE OUTUBRO DE 1301

Ministério da Guerra Rio de Janeiro, lo ,,,, ouiuüiu

s, coro,.» ¦**.»*» do «f^-«— ír«ss. íS
ração deste Ministério que o 

^*J* 
d 

referida escola, foi submettido ao
Alves do Áraujo Guerra, pedindo maüuula n.i HP 

^^ ^ ^ ^ w ^
o^eprôvtodo^mi^doiuotr^t^ ^.^ ;Uim d„ „,„,
abril do 1898, declarae aos commandantes og ^^
,,„„ coni.eci.ncn,» •£—£jiZ^m . ~ Prova, aao sO devo»
(|U0 » destmam -»'''' 

,*. ostaMo o., mesmos offlciaes beatos do
prestar os 

f^^f^^^ preparatória,, na forma dd paragrapho
examp de admissão que se faz nas ascoias ^,

único do art. 253 do dito regulamento, com maioria do

daquella outra.

Saude o fraternidade. ^ .* N-. âeMemm MaUek

AVISO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1901

Ministério da Guerra - Rio de Janeiro, 5 do novembro de 1001 - ti. $».

Sr. Chefe do Estado-Maior do Eseroito - l-ocNm.-v,,, ,,:,ra «jí»"^

nionte, ,,.0 não poderão ser attendidas reclamações , en.ce* s . - o^

Pedro Francisco de Sou/a, incluido no Asylo dos Invahdos da 1 ati u . lativa ao

podido de pagamento do etapa vonrida por uma sua olha e nao rece, d p ulu

de esclarecimentos sobro o nome e idade desta, viste que, «^^^

mulheres, viuvas o filhas das praças asyhulas umsOceorro ca^|^^°

lhes concede, desde que deixa de ser abonado no devido tempo, nao dose constitui!

um ônus para os cofres públicos.
1 Saude efraternidade.-/, tf: 'Òé tíèàeirU JÉallei.
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AVISO BE 6 DE NOVEMBRO BE 1901

Ministorio da Guerra — Rio de Janeiro, 6 do novembro do 1901 - N. 2352.

Sr. chefe do Estado-Maior do Exercito— Era solução á consulta foita pido
comraandante do 28° batalhão de infantaria no ofíicio quo dirigiu ao do 4a districto
militar cm 13 de agosto ultimo, sob n. 1221, o que, acompanhou o deste commando
n. 1042, do 5 de setembro seguinte, vos declaro, para os fins convoninues, qm» ^

praças daquelle batalhão João Serapião Quintino, Francisco Paulino do. Souza,
Alborto Polosi o Joaquim Francisco da Costa, e bem assim quaosquer outras

praças nas condições destas, deverão sorvir polo tempo por que se alistaram, visto
estarem em condições idênticas ás do 2° sargento do 2o regimento do artilharia
Ernosto Carlos Sclimidt, a quem por aviso n. I7(ír>, de 2 do agosto citado se
mandou manter o tempo polo qual se alistou, sendo que a, resolução publicada na
ordomdodian. 117, de 5 de fevereiro deste anno, não é invalidada pelo disposto
no final daquollc aviso, devendo a doutrina deste ser somente applieavel ás praças
quo houverem sido sentenciadas pelo Código Pena! da Armada, ampliado ao
Exercito, persistindo para as condomnadas pelas Ordenanças de 1805 a obrigação
de servirem por seis annos como voluntários remissos, na conformidade do disposto
no aviso de 18 de setembro de 1895.

Saúde e fraternidade— J. N. de Medeiros Mallet.

PORTARIA BE 7 BE NOVEMBRO BE 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1001 — N. 55.

Tendo o veterinário do 14° regimento de cavallaria Tiburcio Yaloriano da
Costa pedido pagamento de etapa relativa aos periodos decorridos do 16 de julho
a 4 de setembro de 1900 o de 18 de junho a 5 de setembro do corrente anno, em
que esteve no goso de licença para tratamento de saúde, manda o Sr. Presidente
da Republica declarar ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Federal em Curityba que,
competindo ao requerente apenas a graduação de alferes, omquamo exercer o
cargo, e constituindo os vencimentos que recebo uma gratificação pro laboro
determinada em seu contraeto, pelo que não ostá nas mesmas condições dos oíficiaes
do exercito, deverá perder, quando licenciado para tratamento de saúde, a terça
parte da totalidade dos ditos vencimentos, conforme ó regulado para os omp^-
gados civis.— /. N. de Medeiros Mallet.

AVISO BE 11 BE NOVEMBRO BE 1901

Ministério da Guerra— Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1901 — N. 85.
Sr. Director Geral da Contabilidade da Guerra — Declaro-vos, para os fins con-

venientes, que os pagamentos que tiverem de ser effectuados aos officiaes e praças
do exercito recolhidos ao Asylo dos Inválidos da Pátria só devem ser recebidos
pólos próprios, não se admittindo procurações, avista das especulaçoos c constantes
abusos que por meio destas teem havido.

Saúde e fraternidade.— J. N. de Medeiros Mallet,
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AVISO DS 11 D3 NQVBKBBO DS 1001

. , „„„,.., . rio do Janeiro, 11 -I" novembro do 190 N 23

Ministério da Guoua w 
,. n.ilo__„ raaior-Ilscal 'Io 21» batalhão do n-

SI, Cb6fo do Estado-Maior do !¦.,.-> ^ :i0 exorcUo

fa„uria Tito Pedro ISscebar co nsul tanj. do pois Lmada, 
ainda se

polato* n. 612, do -,l de. >otembio*. om yirtude de referido

devera continuar a pro ler com a* u-, as con

!», si deve ser descontado o tempo anten

Pam o foram condemnadas; . oz,.s perdem iá
' 

£ si as condemnadas por qualquer crime a mais

vantagens de voluntários ou ongajados; seig anaoá>a,1Mn . 10 ,nc n n. Ainmo do deserção passam .1 s**n i
3«, si as condemnada* p.n . mm apresentação;

. ... ,.òfi.íi.í»tarios. a contar da data captura ou «*j
como sorteados lef. actai .

í-:s_2^ti-i-. . * -» '¦*-
6«, si os sentenciados por qualquei ei ^nfWões •

,*. om UWade. poreme u 
;u ^ 

^^ 
^.^ ,

,., _ossecretenos fa.« » „M 
0,.,lt,niW,.M d6 9 de abril

lificaras deserções de simples o ag0rd,v-

de 1805, ou de accordo com o 
^do 

«chgo, «t- 
^_ ibunal MillUl, rt>

O Sr. Prcside-te da Republica, tendo, «mto . »£»• ^^

solveu, em 8 do corrente, conformando.se com o parecei

exarado em consulta de 7 do me/ lindo .^ ^
10 m,n n tpmDO de praça antonor a deserção das piuça,, i*n -a
1°, que o tempo ue _i o ,_ fm. dt. accordo com a Ordonança do 9

demnadas, será perdido quando a sentença foi a..

46 
t'™^evem perder as gratidoações diárias as praça, presas oão toado

„v;;4el9 Hcii ,» si. reoobe*, metade de eoldo, de eoaformmade com

a tabeliã n. 2, da lei n. 247, de 15 de dezembro de 894;

3» que as praças que so alistarem de 1892 em deante devem servir por sóis
3» nuo as Praças que so alistarem ue isj-i-m ^«° 

_£££»VJL em 5»e eonoluirem a seoteeça «alado o «mp. aoterur

a desvão, si a sentença não tiver sido imposta de accordo com a referida

^l^e 
no tempo de serviço deve-se descontar o da sentença quo tiverem

CUTc6«, 
que as praças condemnadas a menos de seis mezes de prisão só perdem

as vantagens do voluntário o engajado quando no caso da tabeliã n. 2 ;

7o, que os secretários dos corpos devem continuar a declarar nos termos de

deserção a qualidade desta.
O que vos declaro para os fins convenientes.

Saúde o fraternidade.-/. N. de Medeiros Mallet.

CONSULTA A QUE SE UKFKUKU) AVISO SUPRA

Sr. Presidente da Republica - Mandastes ordem, que foi tránsmittida pelo
Ministério da Guerra, em aviso n. 83, de, 5 de setembro ultimo, para que osto Su-
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premo Tribunal Militar cotis iltasse com sou paroétíi' os papeis ora quo o major do
24° batalhão de infantaria Tito Pedro Escobar, consulta si, depois do ampliado ao
exercito, pula loi u. Olí, do 24 do setembro do 1899, o Código Penal da Armada,
ainda so devo continuar a proceder cortí as praças condoniriadas, em virtude do
referido código, como so procedia antórtòrriionto, isto<% si so devo desíeòntar o tom-
po antes sorvido das que deportaram o foram eonderan&das; si as coiidemnadas a
mais de seis mezds, por qualquer crime, perdem as vantatrens do voluntário ou «Io
engajado; si as condomnadas por crime de déstírçao passam a servir por m< annos,
como sorteadas refraeíarias, a contar da «lata da captura ou apresentação ; si dos-
conta no tompo do sorvin» o de sentença; si as condemnadas a sois mezos o a
menos de seis mezos, por quaiquor crimo, perdem as vantagem de voluntárias o
do engajadas; si a< sentenciadas por qualquer crime, postas em libordale, perdem
o direito ,is respectivas gratificações, o, finalmente, si os secretários dos corpos,
nos termos do deserção, devem continuar a qualilieal-as do simples ou aggra-
vadas.

O commaudo do 4°. districto militar, ttUiismittifido a etííiSültá ao cheio do
estado-maior, emittesua opinião do modo seguinte :

Que considera, as duvidas soluv os dilloreiues pontos da consulta o resultado
de uma simples confusão entre as disposições penaes relativas ao crime dei dcsciv
ção o disposições do lei, tendo por fim regularisar as vantagens o obrigações resul-
tantes da compromisso militar e quo são naturalmente módlficadáá pbr õssd
crime.

O Código Penal da Armada, ampliado ao Exercito nos arts. 117, 118; 11'.', 120
é 121 j considera as diiTerentes modalidades do crimo do deserção, estabelecendo as
penas correspondentes aos diíVerentcs casos, as disposições citadas na consulta c
contagem do tompo do serviço aos desertores e determina as vantagens que
perdem.

Concluo o commando do 4° districto a sua informação com o seguinte parecer,
em resposta aos quesitos formulados na consulta :

Io, os desertòros, voluntários e engajados, perdem o tempo anterior â
deserção;

2o, as praças condemnadas a mais de sois mozes de prisão, qualquer que soja
d crime; perdem as vantagens de engajado ;

3°, as praças coridemnadas par crime de deserção são obrigadas a servir sois
annos como sorteados refractarios, a contar da data da captura;

4<>, os voluntários e engajados, còndemnados a mais de sois mezos de prisão,
devem descontar no tompo de serviço o tempo de sentonça ;

5", as praças condemnadcís a menos de seis mezos do prisão não perdem as
vantagens de voluntário, pois a lei de 20 do setembro de 18150 e aviso do 4 do
março de 1887 e outros anteriores estabelecem que só pordera essas gratificações
as praças condanemadas a mais do seis mezos, qualquer que seja o crime ;6°, acha-se comprehendido nas respostas ao segundo e quinto ;

7°, os secretários dos corpos devem continuar a proceder de accordo com as
Ordenançaa de 9 de abril de 1805, pois o Código Penal da Armada, no art. 55,
trata apenas das disposições relativas aos casos em que o mesmo código, nao im-
pondo uma pena determinada, estabelece, entretanto, o máximo o o mínimo da
pena.
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AVISO DE U DE NOVEMBRO DE 1901

Ministério da Guerra.— llio do Janeiro, 11 <le novembro de 1901 — N. 2.177.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito —Tendo o chefe da 4a secção da Ropar-
tição do estado-maior do exercito consultado sobre a collocação que deverão
ter os capitães arregimentados que foram ou venham a ser transferidos para os
corpos de engenheiros e estado- aior, de conformidade com a resolução do 12 «lo

abril ultimo, tomada sobre consulta do Supremo Tribunal Militar dei do dito
mez, o Sr. Presidento da Republica, conformando-so com o parecer da minoria
do referido tribunal, exarado em consulta de 28 do moz (indo, resolveu em 8 do
corrente:

Quo os capitães dos corpos especiaes deverão sor collocados para a promoção,
segundo suas antigüidades do posto de tenente ;

Quo os tonentes da mesma data deverão ser collocados de accordo com
o disposto no art. 18 do regulamento approvado polo decreto n. 772, de 31
de março de 1851;

Que o capitão Sebastião Francisco Alvos deverá passar a chefe de classe,
ficando collocados: em segundo logar, o major graduado Luiz Bollo Lisboa, o «piai
deixará de contar antiguidado dessa graduarão, em face do disposto no «le-
creto n. 3320, de 19 do junho de 1899; em terceiro logar, o capitão Tasso Fragoso,
que, promovido por actos do bravura, tem do conservar a posição cm que
já se achava, e os demais, segundo a referida resolução, collocados os capitães
Mendes de Moraes, Beaurepaire Pinto Peixoto e Innocencio do Barres c Vas-
conceitos abaixo do capitão Alberto Cardoso de Aguiar, o que vos declaro para os
fins convenientes.

Saúde e fraternidade.— /. N. de Medeiros Mattet.

CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA

Sr. Presidente da Republica — Por aviso do Ministério da Guerra, do 4
de setembro ultimo, mandastes remetter a este tribunal, para consultar com pare-
cer, os papeis em que o chefe da 4a secção da Repartição de Estado-Maior do
Exercito consulta sobre a collocação que deverão ter os capitães arregimentados
que já foram ou venham a ser transferidos para os corpos de engenheiros
e estado maior do exercito, do conformidade com a resolução do 12 de abril ultimo,
tomada sobre consulta do mesmo tribunal, de 1 do referido mez.

Na consulta de que trata este aviso assim se expressa a 4a secção da Reparti-
ção do Estado-Maior do Exercito : « Na collocação dos capitães transferidos,
de accordo com a resolução presidencial de 12 de abril do corrente anno, em vir-
tude da qual essa collocação deve ser feita para a promoção, por antigui-
dade, e segundo as datas dos postos de tenente, acontecendo que quasi todos
foram promovidos a este posto em 7 de janeiro de 1890, a secção teve em vista
os postos anteriores, e, no caso de terom estes iguaes, foi até ás datas do
praça, mas ainda assim surge embaraço quanto á collocação no corpo de
estado maior dos capitães Francisco Mendes de Moraes, Luiz Maria BeaurepairePinto Peixoto o Innocencio de Barros e Vasconcollos, que, mais antigos do praça
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0 fundamento da rostric$o, na collocaçãodos capít>os pela data do posto do
tenente ou ln tenente, só podo tor explicação no facto do quo o cumprimento do
S 1° do art. 7* da lei n. 39 A, de :)0 d) janeiro de 1892, obrigava algumas vozos a
transferencia de um ln tenonto de artilharia mais antigo para o estado maior do
Ia classo, onde ficara o ultimo dos tenentes, omquanto que outros mais modernos

orara depois promovidos a capitão na mesma arma.
O chefe da 4a secção apegou-se. ao caso commum de eollocaçno por antigüidade,

de dous offlciaes do mosrao posto o arma, mas não ú esse o do quo trata a reso-
luçaodol2de abril, que se ocoupa da collocação de capitães promovidos em
diversos casos e procedontes de armas dilTerentos, alguns dos quaes mais aggra-
vada terão sua sorte com o ra ido do entender daquello chefe.

Quanto ao 2° questionário: o chefo da 4a secção, deanto da difliculdade do dai»
collocação ao capitão Augusto Tasso Fragoso, para quem fora também buscar
antigüidade de praça, que 6 menor que a dos capitães Francisco Mendes do Moraes,
Luiz Maria de Bèaurepaire Pinto Peixoto e Innoconcio deBarrose Vasconcellos
e maior do que as dos capitães Filoto Pires Ferreira, Olavo Manoel Corrêa o
Alberto Cardoso de Aguiar, quo devem tor collocação acima daquelles. procurou
vencer tal dificuldade, fazendo prevalecer, para o capitão Fragoso, a data deste
posto, por ter sido promovido por actos do. bravura, mas esta solução nao resguarda
o direito do capitão do 5o regimento Hornardino Antônio do Amaral, que também
foi promovido por actos de bravura.

Para quo esta duvida possa ser resolvida de modo regular, julgo indispon-
savcl intorpretar-so, neste ponto, a resolução do XI do abril, afim do saber-se si a
collocação pela data do posto de tenente tem applicação] somente aos capitães
promovidos pelo principio de antigüidade ou estudo, não abrangendo os que foram
promovidos por actos de bravura.

A resolução citada, quer me parecer, cogitou tão somente da promoção por
aquelles princípios (promoção commum) e não de promoção por actos de bravura,
promoção especial que prefere a de merecimento o para a qual a lei dispensa
interstício que 6 exigido para as outras promoções.

Pensar de outro modo importará em concorrer para a annüllação de retíonl-
pensas concedidas por serviços excepcionaes.

Este modo de ver tem apoio na resolução do 26 de setembro de 1895, tomadasobre consulta do Supremo Tribunal Militar (Diário Oficial de 10 de outubro de1895), quo determina que o tenente-coronel Feliciano Mondes de Moraes promo-Vido por distineção em combate, então equiparada a bravura, fora collocadoacima do tenente-coronel Joaquim Pautaloão Tolles de. Queiroz, promovido pormerecimento, na mesma data, apezar de ser mais antigo.
Quanto ao 3» ponto, penso quo a collocação de que trata a resolução de 12 doabra abrange somente os capitães transferidos em virtude desta o não dos qu..já, se adiavam nos corpos de engenheiros o estado maior ; de outro modo será dareffeito retroactivo aquella resolução, com prejuízo dos muitos capitães transferidospor lei anterior.
Resumindo penso que:

vJüJr'At 
adata,í° 1WSt° dG ieUent° °" i^útoW a mesma, deveprevalecer, para a collocação nos respectivos quadros, a data. do posto de

WÊ
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o o oue os capitães promovidos por aotos do bravura não devem ser compro

„„„,«k„ZfS*» *• » u,r,l. o sim coiloca ias do aocordoaom a»»

»-J. L.iii.Miidades absolutas do posto de capitão.
SP"Ct:^£*£ * 12.1» abri vo ****** tf-*» ¦ «*¦¦ •»»

feridos om 
"virtude 

desta e não os que já haviam sido transferidos sob a accao do

lCÍ 
ttonlo*Sapremo Tribunal Militar que, pelas considerações adduzidas em

Bfttt !!rec7do consulto, de 1 de abril ultimo, os capitães arregimentados, tran fo-

,!'lo corpos de engenheiros o estado maior, de que se oecupa a consulta
ndospaiaos . 

do EK6rcito, em ofllcio de 27 do junho acima trans.
íio 4» aeccao do HiSuatio-Müiiüj uu u.wiw«o, ,

. * «u-....i ser collocados nos citados corpos contando antigüidade -Ia, danas
cripto, devem sor cououwo* om consideração,

i liini. oiiuuoi nrt+iffiiifindo <o*nindo as datas ae
nm duestão, para oseffeitos da promoção por antigüidade, segun
cm quesuw .i direitos 

garantidos por lei, nao só do alguns
innílliril if»ín»i»fitaria. auiça, oliensa a uuciuuo cttLwu _
ícneiue, aiaiiKiaua, 4iu, ontoriormente ia pertenciam ao*
riA« tpiiwforidüs como de outros offieiaes que anterioriueu«< j* 1
dos transferidos como lli(iaded0 

ÜOsto entre offieiaes é contada sempre
referidos corpos, porque a antigüidade de posto em prom0ção 

para
da data da promoção deste posto, salvo unicamente o caso de promoç

resarcimento de preterição. além
«uanto á collooaçao do, promovidos por 

^^™^~ m «coito,

do mesmo posto de capitão.
F; GSte o parecer do ^b'»«u- Q 

e Ncto deratü 0 s,guirtte parecer ,
Os Srs. ministros almirantes Peietfa i mio

para resolver a presente questão, é preciso ver qual seiia po

. onerado como fa^do oarreirapostos^X colação do Sr. Prosi-
Este pareço ter tido o espirito da justa e topai

dcated, RopuMiça, do 12 doabril paWicad» naordom .* du a.^, 
^ ^

maio, é na portada do 
^stenoja» ^^-^ sojara transferidos,

corrente anno, que manda que os offieiaes m?^ collQcados para a pro,
facultativamente, para os corpos especiaes sendo 

£. ^
^r WPdo a, datas do posto de «ato 

_»£» sOgaiato :
que serviu de base a essa resolução, onno ^

. Eseria i»i,a« ,uo ossos ofioiaos, algW «£*cato 
^ ^ ^

viessem a ser collocados abaixo de outros qup ha BffiM»
tenentes.» ^ . ,,n/1()i tove nov fim attenuar, nos

AS3im' C0"Sidei:tXa ZSr pTotieaJ do proles .uai,
corpos especiaes, as xnjubxas uum0uc , ,.'j,- M ,-r,o nT»nia<5 combatentes,rápidas de tenentes â éapitaes nas armas comu
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Considerando quo os tonontos da mesma data nao podem ser coliocados se-

gundo as datas de capitão, porque isso annullaria em muitos casos o espirito da
resolução de 12 de abril, além de alterar a significação usual o legal dos tarmai cm-

pregados na dita resolução ;
Considerando que a resolução comprebende necessariamente os capitães já

existentes nos corpos especiaes antos da datada mesma resolução, quando eoncor-

rorem com os capitães arregimentados que antes da loi n. 716, já tinham ;ts condi-

ções para a transferencia pela lei de 1891, poiso contrario seria contradizer o pro-
prio parecer do Supremo Tribunal Militar que serviu de base á referida resolução ;

Considerando que a resolução presidencial refero-sea capitães promovidos na*
diversas armas, segundo a lei commum de promoções, cujas grandes desigualdades
tornar-se-hiam realmente injustas, após as transferencias, mas nào deve abranger
os officiaes promovidos por actos de bravura, attendondo-se ao caracter excepcio-
nal dessas promoções ;

Considerando que, si o capitão Sebastião Francisco Alves pertencesse ao estado
maior desde ten »nte, seria capitão nesse corpo quando o capitão Tasso Fragoso foi
promovido a capitão por acto de bravura, e por isso seria mais antigo quo elle ;

Considerando que os capitães Francisco Mendes de Moraes, Luiz Maria Beau-
repaire Pinto Peixoto e Innocencio do Barros e Vasconcellos, si estivessem no
estado maior, nao seriam ainda capitães, quando o capitão Tasso Fragoso foi pro-
movido a capitão por acto de bravura ;

Considerando, finalmente, que o capitão Bernardino do Amaral não está nas
condições do capitão Tasso Fragoso, que foi promovido no próprio estado maior,
emquanto que o primeiro o foi na artilharia, deverá o dito capitão, no caso de
ser transferido para os corpos especiaes, ser collocado pela sua antigüidade de
tenente, segundo o sentido geral da resolução de 12 de abril; e, conseguintemonto
somos de parecer, de accordo com a informação do chefe da 4a secção do Estado-
Maior: Io, que os capitães dos corpos especiaes deverão ser coliocados no Almanah,
para a promoção, segundo as suas antigüidades do posto de tenente ; 2o, que os
tenentes da mesma data deverão ser coliocados do conformidade com o art. 18
do regulamento approvado pelo decreto n. 772, de 31 de marco de 1851, o qual
dispõe que, sendo igual a antigüidade de posto, se preferirá a dos postos anteriores,
si estos forem iguaes recorrer-se-ha ao tempo de serviço, ao assentamento de
praça, á maioridade e, finalmente, á sorte ; 3o, que o capitão Sebastião Francisco
Alves deve passar a chefe de ciasso, ficando collocado em segundo logar o major
graduado Luiz Bello Lisboa, que deixará de contar antigüidade dessa graduação
em face do disposto no decreto n. 3320, de 19 de junho de 1899; em terceiro
logar o capitão Tasso Fragoso, que, tendo sido promovido por acto de bravura,tem
de conservar a posição em que já se achava, o os demais segundo a resolução, de-
vendo os capitães Mendes de Moraes, Beaurepaire Pinto Peixoto e Innocencio do
Barros Vasconcellos ficar coliocados logo abaixo do capitão Alberto Cardoso de
Aguiar.

Vós, Sr. Presidonüe, resolvereis o melhor.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1901.— Pereira Pinto.—Miranda Reis.—l^

Barbosa.—C. Xierneyer.—C. Xeto.—C. Guillobel.
RESOLUÇÃO

Come parece a minoria.-- 8 de novembro de 1901.-Campos Salles.-Mollâ'
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. • ,k Guorra - Rio do Janoiro, 11 <to novembro do 1901 -
Ministério cia utou*

N- 2:tó3# • . ,. .,, n tfinAntftdo21°batalhão de infan-
c- PhÁte do Estado Maior do Exercito - O tononto eo «i oaw
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código do que se trata, nao punem us .ipsoivão •
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O que vos declaro para os Uns convenientes.

Saudo o fraternidade. - •'• «•.«

CONSULTA A QU* SE B_W O AVISO «**-

r 1 fft. nop aviso do Ministério sob n. 82,
Sr. Presidente da Republica - Mau*isto,, p * 

^

. papeis referentes aos osetare e,me ateou. pod ^ ^^ sobl, „

infantaria, commandante interino da 1. comi

seguintes pontos , abl.U(iel803, no seu titulo 4», os

10, si como determinai Onl.mançato^^
sentenciados p do crime de deserção 

^^eonta
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em seu titulo 10». os sentenciados
- si como determina a mesma Oíd. nana, anteriorraente Houverem

polo mesmo crime perdem o tempo de piaça q

servido. „ . .l(,,n+,vil informando diz : «Nao tra-
O commandante. do 21» batalhao+ 
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pelo crime do deserção, m • pároco quo as praças nossas eondicoos não estão mus

sujeitas a taes descontos».
O coramandanto do 7» districto militar informa : «Que, tendo sido, pela lei

n. 612, de 20 do sotonibro do 1890, approvado e ampliado ao exercito o Código

Penal da Armada o revogadas as disposições om contrario, nao podem mais \ ig w

as disposições contidas nos títulos 4" o 10» da Ordenança do 9 de abril do im, quo
estabeleciam aquellas penas aos desertores sentenciados ».

A #secçâo da Repartição do Estado-Maior do Exercito, informando .o',e o

assurapt», diz : «.< A soeção já -ratou om sua informação n. 180, d > 'A do janeiro, do

consulta idêntica, foita pelo major Tito Pedro Escobar, relativamente ao tempo

do serviço anteriormente prestado pelas praças nas condições allu lid ,s p do cor

sultante, sondo então de parecer que sora perdido sómeiuo no c tso da sonten • '.sor

do accôrdo com a Ordonançade 9 de abri! de 1805, o quanto ao tomp) passado em
tratamento nos hoápitacs.não tratando dolle o Código Penal da Armada, julga quo
não se deverá descontar no do cumprimento da pena, si esta for applicada ora

virtude do suas disposições. »
O Sr. marechal Chefe do Estado-Maior do Exercito informa que o primeiro

tópico da consulta do tenente Viconto de Albuquerque Mangabeira já foi resolvido
cm ordem do dia do exercito n. 143, de 11 de junho ultim >, a propósito de uma
outra consulta feita pelo capitão-ajudante do 38° batalhão de infantaria Manool
Ignacio Domingues, e que quanto ao sogundo constiíue um item de consulta feita

polo major do Io daquella arma Tito Pedro de Escobar, a qual, devidamente in-
formada, subiu á consideração do Sr. Ministro da Guerra, em 9 do fevereiro do
corrente anno, e ainda nao teve solução.

O Supremo Tribunal Militar é de parecer :
Io, que, nào cogitando o Código Penal da Armada em vigor no exercito pela

lein. 612, do 29 de setembro de 1899, do desconto no tempo da pena que cumprem
os sentenciados pelo crime de deserção, do tempo de tratamento, nos hospitaes, dos
mesmos sentenciados, deve ser q^q tempo computado como cumprimento da sen-
tença, quando tiverem sido as penas applicadas na vigência do mesmo código ;

2o, que, nas penas de deserção, applicadas de accôrdo com as disposições do
Código Penal da Armada, não perdem o^ sentenciados pelo crime do deserção o
tempo de serviço que tiverem antes do commettida a deserção ;

3o, finalmente, que perdem o tempo que houverem servido antes de commot-
tido o crime de deserção e o quo permanecerem nos hospitaes para o cpmputo do
tempo do sentença, as praças do exercito que desertaram na vigência da Orde-
nança de 9 de abril de 1805.

Rio do Janeiro, 28 de outubro de 1901. ~ Pereira Pinto. —Miranda Reis. —
E. Barbosa. — O. Neto. — J. Thomaz Cantuaria. — C. Guillobcl. — Foi voto o
Sr. ministro marechal Rufino Galvão.

RESOLUÇÃO

Como parece. — Em 8 de novembro de 1901. — CaMpoÜ Salles, — Mallcl.
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AVISO DE 21 DE tfOVEMBBO DE 1301

Ministério «Ia Guorra — Rio de Janeiro, 21 do novembro do 1001 — N. 2457.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito —Declaro-vos, para os fins convo-
montes, que o soldado do (5» regimento do artilharia Arfcluir do Almeida Borges,
que a 5 de fevereiro uli.imo. por so achar soíTrenlo do boriberi, foi alli incluido
com baixa do posto de forriol, por falta de vaga, devora ser considerado como
forricl aggregado, visto estar om condições idênticas «is do sargento quartel-
mostro Joaquim de Almeida Ribeiro, a quem, por aviso do 8 de julho do I8D2, S3
mandou considerar como aggregado ao corpo cm que foi incluído, cumprindo quo
t m casos taes esses aggregados seja m contemplados nas primeiras vagas, (pio se
derem, de seus postos, afim do evitar a oncração dos cofres públicos cora a perma-
nencia do taes aggregados.

Saúde e fraternidade.—-/. X. de Medeiros Mcdlet.

AVISO DE 3 DE DE3EMB30 DE 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1901—N. 07(5.

Sr. Intendente Geral da Guerra -Declarae ao oommandante do 6o districto
militar, para que o faça constar ao da Escola Preparatória o do Tactica do Rio
Pardo, que aos sargentos das companhias de alumnos da mesma escola deverá ser,
de ora cm doante, abonada a etapa fixada para esses alumnos, em vez da quo pjr-
cobem, lixada pira as praças da guarnição, a exemplo do que so procedo om
relação aos sargentos das companhias de alumnos das escolas militares desta Ca-

pitai.
Saúde e fraternidade.— J. N. de Medeiros MaUel<\

AVISO DE . DE SE2EMSE0 DE 1301

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1001—N. 2535.

Sr. Cheia do Estado Maior do Exercito —O alferes-pliarmaceutico de 5a classe
do exercito Alamiro do Amaral Castallõos, allegando ter prestado compromisso de

praça antes do tenente-pliaraaceutico de 4a classe João Martins Penna, pediu ser
promovido a este posto.

O Sr. Presidente da Republica, tendo ouvido o Supremo Tribunal Militar, com
cujo parecer, exarado em consulta de 18 do mez findo, conformou-se, e attendendo
a que os tonontcs-pliaamiaoeuticos de 4;l ciasse João Martins Penna e Cieero To-
renclo de Mattos Pinto o aqiielle alferes estão cal locados no Almanah do Ministério
da Guerra na ordem em que se acham ; a que não são os dous primeiros culpados
pelo facto de não terem prestado compromisso, pois a autoridade sanitária não os
éompelim a effèctuarem esse compromisso, -le accordo com o aviso de 3 de jineiro
de 1876; o a que receberam estes o soldo da patente de alferes desde que foram
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..,«««-.(ivie fiinocuos o gosa?am do todas as vantagens
tiAmniflns oxorcorara as rospocti\*is imM|M-snomeados, < ^w %.t«Allrtu iwanlvcm imu 29 do roforido moz, uim
como so intuiu viiuu nomeações, conservam o-so u
«w suas antiauid ides sejam contadas da dal. i de _«as uouiuu <, ,
assaasaníiguiui »»j 

 «uoeado' o que vos declaro para o.s Uns con-
requerente na posição ora que c>fc i < * a 10. o qu^

voniontos,
Saudo e fraternidade.-/, tf. de Medeiros Mallet.

CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA

Sr Presidonto da Republica-Mandastes, pela Secretaria da Guerra, om aviso

„ „ de 7 Swk. do . «A anno, a osto MU, P«a —U" »«¦

_£1*. papo. -ff. o ,u;,,,., ^f°°l^o d„° pC
Alamlro do \nnral Castollõcs, allegando te prestado compromisso do p aça
Aiamuo uo .viuui . . , Mactins Panna, pede ser pro-
antes do tonente-pliarmaceutico de Gelasse João uai mu i

movido a osso posto. , . -.
Ouvido o «nh. iní d» «*> - «<>»*>• *»"- " 

^ 
rc=ta"";

do plwmacoutico AU.li. do Uml Ca.to.16os m» V-M^""^
ser attendida para oieffeites da precedência a que já tem no ümonaft </<> «>«,

?££ o L «sim a de promo* desdo t. essa ,0 tom togar „oo an ,g«-

dado no posto em que se acha, e a antigüidade sô se conta da data do con P -

misse, de conformidade com o art. 8» do regulamento que baixou coirto d o

n 307, de 7 de abril do 1890, c o aviso-circular de 3 de junho de 1864 o dispo-

sições das resoluções de 17 de janeiro de 1880 e 23 do dezembro do 1900.

O Supremo Tribunal Militar, do pleno accordo com a informação da 1 scu,io

do Estado Maior, passa a dar o seu parecer:
O requerente e os dous pharmaceuticos ultimamente promovidos entraram

para o corpo de saúde do exercito como pharmacouticos adjuntos em 1890, sobji

vigência do decreto n. 307, de 7 de abril do mesmo anno, que no seu art. 8» dispõe

que, nomeado official (o medico era capitão e o pharmaceutico tenente) prestai*

juramento de praça na secretaria do corpo c somente do ta data om doente con

tara a sua antigüidade e perceberá o soldo.
Eram ainda adjuntos quando se publicou a lei n. 30 A, de 30 de janeiro . u

1892.

rmm>.)

5. I 1*1

Essalei deter mina, no sou art, 16, quo, emqumto não for decretada nina i-

geral de promoções, serão observadas, para os médicos o pharmaceuticos, as da-

posições que vigoravam anteriormente ao citado decreto n. 307, de 7 de abri

de 1890.
Essas disposições oram as dos regulamentos approvados pelos decretos ns

de 31 de março de 1851, e 1900, de 7 do março de 1857.
O art. 18 do regulamento de 1851 dispõe que a antigüidade para o açcesso

deverá ser contada da data do decreto que conferir o posto, o o art. 9Ô do dçcrò o

n. 1900, de 7 de março do 1857, declara que os pharmacoiiticos-alferes poderão ser

promovidos ao posto de tenente depois do dez annos de exercício de sua arte com

pharmaceuticos militares o ao do capitão depois do dez annos de tenente, por om

se vê quo nessas disposições não so cogitava de juramento para os pharmaceuticos
Nessa conformidade foram coliocados nos almanahs, occupandò Martins 1 cm l

o pvimeiro logar. por contar tempo de serviço, em segundo Mattos Pinto,!
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Os pbarmaceuticos Martins penna compellill a fazol-o de accordo
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com o aviso de 3 do junho do 1876. pharmaceuticos pro-
Julga o Suprem.» Tribunal Militar quo nao ento _^ 
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Como parece.— hm ~J ^ uu?

AVISO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1901

»'•. de Janeiro, 4 dc dezembro de 1001 - N. 2540.

M,„i*rio da 3uerra - luo d - 
_, ^^

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercto colloca(lo n0 AI.

do exercito » P-iüo da GamajdS**^'„ JiaMuti00 de igual classe

«„S do Ministério da <™£^&J 
»« «* »«* ** "^

Alfredo da Silva Galhano, allegantto st

prestailo compromisso anteriormente Tribunal Mü; ar,

O Sr. Presidente da IW*M«* *£ 
mM „„,,„, so conformo», o et on.

com cujo perecer, parado-00 
^** ^ compi,„üsso 4 ,ue *»oM-

dendo a que o mod ico ou pliai maceutico
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gado a .servir, o a quo o prazo das reclamações não devo ser tao laivo como
acontecou com o da prosonto, que excedo do 10 annos, resolveu, em W do dite
mez, indeferir o pedido de quo so trata, o bom assim quo soja contada da data do com-
promisso a praça do medico on pharmaceutico, sendo osso compromisso presta o
na Direccão Gorai de Saúde, nas delegacias da mesma diroeçao ou nus comraamltis
das guarniçoes onde aquelles tiverem exorcicio, feitas imraoíUatamonto as neccwsa-
rias communieaçoos, o que soja estabelecido o prazo do seis mozos para as roehw
maçoes, a contar da data do conliocimeato oülcial do ultimo Almanah do míhí<.
ferio da Guerra, o que vos declaro, para os fins conveniente

Saúde o fraternidade.— /. N. do Medeiros Mallel.

CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA

Sr. Presidente da Republica —J3m aviso do Ministério «Ia Guerra do 21 do
setembro do corrente anno, mandastes remetter ao Supremo Tribunal Militar,
afundo emictir o seu parecer, os papeis juntos a respeito da reclamação do tenente
pharmaceutico de 4a classe do exercito José Bazilioda Gama Villas Boas Júnior,
pedindo para ser collocado no Almanah MiUtar acima do tenonto pharmaceutico'da mesma classe Alfredo da Silva Galhano, allegando ser este praça mah moderna
que elle.

A 4* seeção do Estado-Maior do Exercito informa que o tenento pharmacou-tico do 4* classe do exercito Josô Bazilio da, (Uma Villas Boas Júnior requer sorcollocado no Almanah Militar acima do tenente tamljem pliarmaceuti Io 4*classoAlfredo da Silva Galhano, do conformidade com a circular do 3 de junho do 1864 oresoluções de 17 do janeiro do 188o o 28 d., dezembro do anno findo', allegando ser
praça de 17 de setembro do 1885, data do seu juramento, c que o tenente pharma-ceutico Galhano prestou muito depois.

A referida, seeção transcreve a maior parto das informações da :> da Dire-ccao Geral do Saudo o do chefe da respectiva repartição o faz as seguintes consi-doraçoes:
"ASGf°^^on^^in^^^^n. 2076, do 28 do corrente mez,obre a protonçao do alfores pharmaceutieo de 5* classe Alamiro do Amaral Cas-

n 3QA T\TT- 
m ° meSm0 dep0is' na conformidade do art. 16 da lei

ZltdJ* % 
mr ^ ,892' VÍg°raVa Para 0S P^maceuticos o regulamento

WÊ^^A^*' 
19°°* de 7 d° mai'Ç0 «° 1S57' rogulamento que não

Z naTat f 7^° 
^^ c,-^e officiaes no corpo de saúde e declara

2» 
"r«S 

?¦ KOrcl0i° "C m "*• "™» P^macerticos mm-taies, o a capitão depois do dez annos de tenentoO regulamento quo baixou com o dorrotr, n $r*r i <, i ...
que aquelles officiaes deveriam^M 1 

^ Sfc?*^ ** 1S1>0, manda
corpo, om nrosenca dn ,w J,u'ame^o do praça na secretaria do

Essa diSDOSieao, "OOlYoTl nnn i^,ln«' io--'-, jjyxoui., udu poderá envolver» lon^ * «que já oram tonontos-pliarmaceuticos de 4*ch, ^f^ ^mo Galhano,
Assim, Galhano, nomeado alferesphárma^K*vT^ ** °üa pufflí*'

-»«Arf« N»o conservou.seate que, naturalmente
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, oo u .wnmhro ultimo, tomada sobro consulta do Sn.
wil,tudo da rosolução do 28 do dozorabro uumo do 

10 do janeiro do
m vicdKH _f..,Kl, „ oubllcada na ordem do dia n. -,

P*00 TPÍbUnal n(, I rao,m consulta uno a antignldado de praça do,

Uoato anno, declara ndo-so n* i o una iíJS0| 
nuo ,(,0valocondo para

a promoção os suiv •«.»»«•

m,mada na prestação do ^am°nto. ivliltivãmente
, ralgOT* d^ juramos ¦ -^- ' » 

,l0 ,,f) „ sldu ,„,„„„*
., um medico, 16-so no Dtano 

^ 
l' Ja 

rosoluçao t0mada sobro parecer

(Io raencionado tribunal do a o ^^ tenontes-mo-

juntos principiam a contar sua praça do aia

(liC0S d0 r,- classo. .t da oxig0neia, nenhuma cnlpa tem
Ainda mesmo que fosso indispo» 

(lo nt3i pois „„„ 0

aviso do 3 do junho de 1867 marcopu ^^ pi,C)U1Z0 QOs di-

n0 ebefo com quem sorvia o do coio dosem

venos sagrados dos seus «***"»£• 
(lo corpo dc saudo, onde estava contra-

O requerente, por se achar na sedo ^ ^ ^ ^^ do

ctalo deste 10 de junfco de 188.. t- 
J ^ nom„ilç5o, „5„ «cedendo o

nCsmo anno, prestou juramento -^ 
^do outubro de 1883, nomeado ai-

racsm„ com Galhaoo, -pia,* ooo 
ç^U£toj ^ do ^ , l0

-rove, om 28 de julho de 188., na occasiadeaa ^ odo ann0 te,
okelocou e dirigiu uma pharmama o * 

flQ oxol,icio do alteres-

provavelmente exigido polo «^ **£, 
JUão, todas a, vao.agcos

pliarmaceutico recebeu sempre, aes 
£ e d mcsm0 juramento,

correspondentes, inclusive o soldo dop ndonte ^.^ pharraaceiltic0
Pela relação junta, por cop a, nota 

^ 
io m compl,mlsso ,

,la m88ma cteso do cedueceete, ,» a» c0„tejtulas

ontòetanto que oecupam nos A^nona p«joee ^ ^ como mlls-

Por tudo quanto fica dito, consider do ^ ^ pUa 1C0S,
ponsave. a exigência do compro^. 

^** ^ da silva Oalbano,

! uo sobre o compromisso que tardiamente pio ^ a

11 o soa «pectivo cl-olo *»* 
^ J0;ülMte qlie, «ema o

Mpr„ esteve peomp» eo e,ece,e; da 
^ 

^

nas disposições existentes, ^"°\ 
reclamação, parece que P^*» «*

.cirna ,le mueeeete, eo,,, »"«£"£, como para oS que de xaram do seta-

sorvar a mesma collocação. nao sO para moücionada relação.»

^ffSSí»^ .ede^aieede 

—

está do accordo com a 4* secção, q ^:
A 3* secção da Repartição do Saúde .^^ 

^ ^ 
o

í C uo e msultando os assentamentos d um Q da

M,Í Ma eoairaètade m 1» de pe*e to 1 
^1 com

C,pitai Fodeval, e etpeciale.oeto " 1 »P ; 
' 

av ,m4o, pOT deototo o

vaotegeas doe pitarmaoeuticos-altos, ^ 
¦» 

rmMluic,alte0S, prestou p.
12 de setembro do mesmo anno fp *^*^ 

m,A e anno, sondo promovido
raehto na Secretaria do Coipo
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a tononte-pharmacoutico do ll classe om 87 do março do 1890, e que Alfrodo da
Silva tíalhano foi contraetado om y? do outubro tio 1883 cora idonticas honras van.
tagens o ônus, afim do servir no Rio Grande do Sul, especialmente na pharraacia
da cidado do Rio Grande para ondo seguiu, aehando-so em serviço, quando, \u)V {u
creto de ;J5 de julho de 1885, foi nomeado pharmaceutico-alferes o prestou juva.
monto em 1 de agosto do 1886 perante o chefe da enfermaria militar da referida
cidade, tòndo sido promovido a tenonto-pharmaceutico de 4a classe por derrotado
27 dft nin.i*i*n i\o. Isílft.

acima

2? do março de 1890.
Que no Almanah da Guorra Alírododa Silva. Galhano oecupou sempro lonr

na do requeronto, sondo sua praça considerada da «lata da nomeação, sem quoo mesmo requerente reclamasse contra tal disposição, emquanto ora alferes; promo-vidos ambos a tenentes na mesma data (decreto de 27 de marro do 1890), comi-
nuou a mesma coliocação oni que se conservam, ha 16 annos, para surgir na pre-sente occasiao a pretenção de quo se trata.»

Continuando a, referida 3a secção om outras considoraçoos, termina sua, inibi'-
mação nestes termos:

«Sendo uma questão importante, que não só interessa a disciplina miütar,
como aos interesses dos offlciáes, quer para a promoção, quer para outros Direitos',
a secção não podendo precisamente opinar o caso da reclamarão, pousa quo seria
de necessidade ouvirem-se os competentes para so firmar do uma vez o direito nuespécie.»

O chefe da Repartição do Saúde declara, no fim do sua informação, oseguinte:
«Os serviços anteriores á data do compromisso ou do juramento não podemser computados sinãopara a reforma.

E' o que está expresso nas citadas resoluções.
Estas resoluções são de 17 de janeiro do 1880 o 28 de dezembro de 190 ).»

_ O Supremo Tribunal Militar, tendo examinado com toda attenção as citadasinformações^ reclamação do tenente-pharmaceutico Villas Boas, e tendo em vistao que dlSpoe o regulamento que baixou com o decreto n. 1307, do 7 do abril
destet lb nY T 

d6,2S d° deZe;Ubl'° d° anno ^do> ]>™^ "o l^ocer
tÊãÈ t 7 ? 

° qUe ° raCdiCÜ °U P^^contico só depois do compro-

qüel^larEo ^ 
° 
^ 

**¦ ^^ n5° devo ™ ^ ^ como o da-
ZLT^J1* 

°7le (l° 16 ann0S' ° *Uando ha ^ si era ou não.dispensável o juramento antes do citado regulamento ;Considerando quo convém fix^ ih_* A ^

™^:zc^:z:z::r 'i$r****** «- •
derado no gozo ioS direitos deSLtn* ?° ^°' QUe foi recebido ü consÍ"
informa a 3* seeção da Direccão Q^iSf^ ? 

rospectivos emolumentos, como

da Gama Villas Boas Júnior ¦ 
uolimonto do tenente pliarmaceutico Josó Basilio

a.» Que a praça de medico ou nivirm,^ +¦ ,compromisso, devendo prestal-o m ° V° Ser contada d;l data do
d leparuçao da Direccão Geral da Saúde do
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Exercito, nas dologaclas da mesma repartição ou nos commandos das guarniç<5os," . tiv'(M. exercício, sendo feitas som demora as respectivas communicaçõos.
° ' 

3.0 Que fica estabelecido o prazo do sois mezes também para as reclamações,

a contar do conhecimento official do ultimo Almanak Militar.

Assim pensa o Supremo Tribunal Militar.

Rio de Janeiro, 18 do novembro de 1901. - Pereira Pinto. - E. Barbosa. -

C.Xeln. — C. Guillobel.

Foram votos ns Srs. ministros marechaes Miranda lieis Uufino Galvão,

Niemeyor e Cantuaria.

resolução

Como parece. - Km 29 de novembro de 19Õ1. - OAMros S\i,LZS.-Mallet.

AVISO DE 6 DE DEZEMBRO DE 1901

Ministério da Gucrra-Rio do Janeiro, 6 do dezembro de 1001.

Sr Diréctor do Lloyd Brazileiro-Tendo o commandante do 2° districto mili-

tar participado, no officio n. 1119, que dirigiu, em 17 de outubro ultimo ao

cbefo do Estado-Maior do Exercito, haver desembarcado cm 8 do dito mez na capital

do Estado do Pernambuco o anspecada do 36» batalhão de infantaria João Cens-

tantino Ferreira, que seguia para o sul da Republica a bordo do vapor Manáos,

peço-vos quo providencieis para que somente seja permittido o desembarque,

com attostado dos respectivos médicos e em Estados que não sejam aquelles a

que se destinam, aos militares doentes comprehendidos no aviso circular de 30

de iunbo do 1882 aos presidentes das então províncias, dispondo que so om caso

nwito urgente ou de moléstia grave póde-se conceder que desembarquem offi-

2. o praoas ,»o transitem pelos Estados, d.ado.so immed.atameute parto ao

Ministério da Guerra o fazendo-os reembarcar logo que cessem as molesto 
^

Peco.vos, outrosim, ,„e iotormeb .obre o medico que o^goou «, ateado

pelo qual desembarcou na capital daquello Estado o anspecada de que se trata.

Saúde o fraternidade. -J. N. de Medeiros MaUet.

AVISO DE 9 DE DEZEMBRO DE 1901

Ministério da Guerra - Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1901-N. 2575.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - Declaro-vos que o Sr Presiclente, da

RepubHca, conforman,lo-so com o parecer do Supremo Tnbuaal M, a, exarado

em consulta de 14 de outubro ultimo, sobro o requerimento em que o capitão

do corpo de estado-maior do anilharia Aristides de Oliveira Goulart, pediu que

a antigüidade do posto que tem se conte de 17 de maio de 1890, em quo foi premo-

vido a oste posto, resolveu, em 6 do corrente, deferir o dito requerimento
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quanto ;is transferencia do roforido capitão para o corpo do estado-maior do
exercito, contando-so esta da data om que a obteve o tenente, hoje capitão
Ovidio Abrantos, o, eonsoquentomonte, a antigüidade do posto do capitão quando
lhe tocava como rosultanto dessa mojnri. transferencia.

Saudeo fraternidade.—•/. X. de Medeiros Mallet.

CONSULTA A QVV SK REFFJIE o AVISO SUPRA

Sr. Presidonto da Republica — Com aviso do Ministério da O turra, do 3
do setembro ultimo, mandastos remettor a esto tribunal para consultar com sou
parecer os papeis om que o capitão do estado-maior de artilharia Aristides do
Oliveira Goulart pede ser sua antiguidado do posto de capitão contada de 17 do
maio do 1890.

Ouvido o Chefe do Estado-Maior sobre essa pretençao diz, cm informação
prestada a 27 de agosto do corrente anno, que o requerente transferido no pri-
meiro posto, de eavallaria para a artilharia, de accordo coma lei n. 1143, de
11 de setembro do 1861, requer soja sua antigüidade do posto do capitão
contada de 17 de maio de 1890, data do decreto que a tal patento o elevara, e
nao de 4 de abril do 1893, a que ficou reduzido, em conseqüência da resolução
tomada sobre consulta do Conselho Superior Militar, dada a estampa em ordem
do dia do exercito, n, 105 de 6 do setembro de 1890, da qual originou-s \ o aviso
de 8 de agosto deste anno, mandando aggregal-o ao quadro dos capitães de arti-
lharia até que a tal posto fosse promovido o ultimo dos primeiros tenentes quo
o Governo considerou preteridos pelo supplicante, quando promovido a capitão
em 17 de maio de 1890.

Diz também quo, realizada essa aggregaçao, allega o peticionario haver
immodiafamento apresentado sua primeira reclamação, adduzindo fundamentos
basoados no acto dessa transferencia para artilharia, independente de petição,
fundamentos que reproduzidos em posteriores requerimentos, dos quaes uns foram
indeferidos e outros nao, obtiveram solução, inclusive o tine endereçara ao Con-
gresso Nacional.

Diz ainda, que na presente petição pondera o supplicante que, a prevalecersua aggregaçao, finda om 4 de abril de 1893, soffrera, não menos, outra, injustiça
qual a de não haver sido transferido para o extineto corpo do estado maior de

gelasse, 
consoante com o direito conferido por suas habilitações o pelo art. 2'

da lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, porquanto si, como aggregado, não
vencia antigüidade de capitão, evidentemente deveria percebel-a, sem interru-
pçao de continuidade, no posto de 1- tenente c como tal incluído na escala paraa respectiva transferencia.

O capitão Aristides de Oliveira Goulart foi, como alferes de eavallaria,transferido para a arma de arthilharia por decreto de 1 de fevereiro de 1889,
sendo collocado abaixo dos segundos tenentes dessa arma, officiaes mais modernos
que ele, do conformidade com o estatuído no § 6» da lei n. 1143, do 11 dosetembro de 1861.

Essa disposição autorizava o Governo a transferir os officiaes no primeiro
mo ovl°;UraaS 

Pai'a °UtraS a™' dovcndo ^ansferldo considerar-se o mal*moderno para a promoção ao posto inimediato dos que alli se, achassem.



— 75 —

Promovido Goulart a 7 do janeiro do 1890, ao posto de 1° tenonfco por serviços
i mí,,c a n 17 do maio iln mesmo anno a capü&o por antiguidado, foi mandado

veievauí»"^» ** *•
agregar á arma por haver representado contra essa promoção o então 1" tenente

Augusto Maria Sisson.°Pola 
resolução tomada sobre parocer do Conselho Superior Militar, emittido

om 28 de julho dc 1890, foi deferida a reclamação do Sisson, passando Goulart a

contar a sua antiguidado do oílicial, que na arma do cavallaria ora de 21 d.; maio

de 1884, na «In artilharia do 1 de foveroiro de 1889, dal a cm quo fora para esta

transferido, o a do I" tenente do 7 de janeiro do 1890, como Sisson.

Havendo concluído o poticionario, ora 1890, na Escola Superior de Guerra, o

curso do estado-maior do ll classe • «lo ongenharia militar (ordem «lo dia sob n. 169,

de lã «Io foveroiro de 1891), e, si como aggrogado interrompeu a contagem de

anti.oiida.lo no posto de capitão, o mesmo senão deu na d« Io tenonte, a qual
continuou a contar ató «pie lhe coubesse a do dito posto do capitão e, em taes

condi.mN não poderia ser prejudicado por quem na respectiva escala se achasse

abaixo o, consomentemento, deveria ser, conjunetamento com sous collegas, dos

quaes uns até mais mo.lernos, como ora então o 1" tenente Ovidio Abrantes,

transferido para o estado-maior em 1891.
fissira esto tribunal, tendo estudado a qu«>stão, opina pelo «leferimento da

pretençãodo capitão Aristides de Oliveira Goulart, quanto á sua transferencia

para o estado maior do Ia classe, devendo essa transferencia ser contada da «Iara

em que, obteve o referido tenente, hoje capitão Abrantes, o consequentemente

antigüidade do posto «lo capitão quando lhe tocava, como resultante dessa mesma

transferencia.
Rio do Janeiro, 11 «lo outubro «lo 1901.—Pereira Pinto.-Miranda Reis.-E.

Barbosa.-C. Xiemeijer.—C. Nelo.~J. Thomaz Gantuaria.

Foi voto o Sr. ministro contra-almirante Guillobel.

RESOLUÇÃO

Como parecc-6 de dezembro de 1901.-Campos Salles.—Mallet.

AVISO DE 9 DE DEZEMBRO DE 1901

Ministério «Ia Guerra-Rio de Janeiro, 'd de dezembro de 1901.-N. 257G.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito- Declarae ao general de brigada

Julião Augusto da Serra Martins, inspector do Asylo dos Inválidos da Patina, em

solução ao officio que vos dirigiu em 18 de novembro lindo, quo, segundo roso-

lução tomada em despacho de 7 de agosto ultimo, em requerimento do sargento

asylado Demetrio Nestor Borges Calixto, aos asylados nenhum direito comp te

ao pagamento das peças de fardamento que por qualquer motivo nao lhes sao

abonadas em tempo opportuno, visto serem pensionistas do Estado e as recebei em

gratuitamente.
Saude o fraternidade.-/. N, de Medeiros Mallet.
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AVISO DE 13 DE DSZEMBBO DE 1901

Ministério da Guerra-Rio de Janeiro, 13 dodozombrode 1901 - N. 70'.».

Sr. Intendente Geral da Guorra-De posso do vosso officio n. 789,do27do

moz findo, vo< declaro que devora ser mantida a tabeliã respoctiva om relação

ao fornocimonto do fardamento Os praças do 2" batalhão do engenharia quo fazem

parto do contingente, quo acompanha a commissãõ encarregada da construcção do

linhas telographioas do Cruz Alta 4 Colônia Militar-b» Alto Uruguay ; fornoecn-

do-sc, porém, por anno ás praças dos batalhões .Io engenharia, quando om ser-
viçoteelinieo no campo, ou no matto, mais uma camisoia o uma calça de ai-

godão mescla c um chapoo de pilha, cm vista das razões expostas no citado officio.

Saúde e fraternidade.—/. A'. <le Medeiros Mattel.

AVISO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1901

Ministério da Guerra-Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1901—N. 2615.

Sr. Chele do Esiado-Maior do Excrciiio—Deelaro-vos que, em relação aos oíH-
ciaes indicados no vosso oflieio n. 2274, de 4 do corrente, postos á disposição do
Ministério da Industria, Viação e Obras Publicas para praticar n> Observatório
do Rio de Janeiro, cm fcelegraphia ou estradas de ferro, os quaes deixaram do
apresentar relatório, nao cumprindo assim o disposto nas instrucções approvadas
por aviso de 23 de novembro de 1899, se deverá proceder de accordo com o dis-

posto no avisj que vos dirigi em 9 do mez findo, providenciando-so para que nos

prazos marcados nas ditas instrucções sejam exigidos os respectivos relatórios.
Declaro-vos, outrosim, que dos oílieiaes que praticam om arsenaes, labora-

torios e fabricas, também se deverá exigir a apresentação de relatórios trimensaes,
dando conta do que viram e executaram em sua pratica, durante esse tempo, re-
quisitando-se das direcções geraes do engenharia e artilharia as instrucções neces-
sarias para a pratica nos estabelecimentos sob sua jurisdicção.

Saúde e fraternidade.— J. N. de Medeiros MaUet.

AVISO DE H DE DEZEMBRO DE 1901

Ministério da Guerra—Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1901—N. 714.
Sr. Intendente Geral da Guerra—Tendo o Dr. Furqnim Worneck e outros,

atiradores civis matriculados no Tiro Nacional, pedido que seja gratuito para elles
o exercício de tiro ou pelo menos o que so executa com arma e munição par-
ticülarès, declarae ao commandante do 4o districto militar, para os fins conve-
mentes, que são mantidos os preços actuaes para os tiros de revólver Girard ou
Nagant; que serão gratuitos os tiros de fuzil com armas o munições particulares; o
que custara um milivis cada serie do cinco tiros com armas e munições do esta-
belecimentos,
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, ft notrosim ãnuollo commandanto quo o matriculado quo tiver feito

, 
"'t 

X li« •«»«,»- o immiçoo, do e* «cimento, WMh

ÜSfS lo om quo roalizal-a, a uma serio de com tiros gratuitamente.

Saude «• fraternidade.-/. N. de Medeiros Mallel.

AVISO DE 16 DS BEZEMEUj ii& 1301

Ministério da Guerra-Rio de Jan ,iro, 16 «lo dez nobre de 1901-N. 2030. 
^

c, n.ofe do Estad hMaior «lo Exercito-Tendo o coraman lauto «lo G» batalhão
Sr. Cheio do LStaao-.uoau m0z findo ao

i .«fiiharin ponsulfcado, em oíliei» n. «ano, quo uui0m ^»" -
dc art^*2» 

se dor 4uaato ao tempo om quo es-
d0 40 districto mil ta, sobre » »° 

, Q soldado do mosmo bata-
teve em tratamento 

^^"^^10 por este motivo parao Asylo dos
Uid Agostinho Nunes da Fonseca, transruiaojoi fcorcesgado 

a
T^nuflndfin. Pátria enosteriormente excluído do me3mo asyio por w, «-
InvaUdos da Patr a o pos b n 0 disp03to no avxso do

5 do maio d 
^™ ^^ de3confcando-so, porem, do de praça para os

devera sor contado paia a Luuniua., v,

efeitos do engajamento ou da baixa do serviço «.lo exercito.

Saude o fraternidade.-/. N. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 18 DE DE3EMBR0 DE 1901

Ministério «Ia Guerra-llio de Janeiro, 18 de dezembro de 1901-N. 109.

i i i. nnn+ihilidade da Guorra — Declaro-vos que, tendo o
S";, 
H^^ *££5£ «oncito Manoel r,«iliano de Oliveira

general de divisão »l (lU. mais 
tem sido descontado de seus venci-

Valladão pedido restituição do 
^^^ mmÜQ sobre a impor.

tancia do soldo c nao *ouio declarando om re-
o „m do Ministério da Fazenda - »M£££ 

tal pedido, ter o «ferido
sposta ae aviso em «n r."*^^T«^to »» »*. .. 4, da tabeliã
general direito árest itmçao rec Unuda * «do 

^ ^ ^ m

que se verifica das respectivas patentes.
« i -i, i,> r AT r/fí Medeiros Mallet.

Saude e fraternidade.-/. IV. ae íucoc

AVISO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1901

d i, Janeiro 19 de dezembro do 1901-N. 2653.
Mini^ino cia Guerra—Rio de Janeiio, ...
Ministaio _ 

^ ^^.te inconveniente á
S, cnefe de «ado-M»« ™lto, 

„,.„,„, , mttdMça de neme do
escripturaçao dos corpos e estabeiecimeuios
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offlciaes o praças, declaro-vos quo nao dovom ter andamento as rospoctivas petições
quo vos furem apresentadas, salvo quando forem bom justificados o ponderosos m
motivos alheados.

Saudo o fratovnidade.—/. X. ih Medeiros Mallrt.

POSTARIA DE 19 DE DE2EMER0 EE 1001

Ministério da Guorra—Rio do Janeiro, 19 do dezembro de 1901 — N. 13.

O Sr. Presidente da Republica manda, por osía Secretaria do listado, declarar
ao Sr. delegado fisotl do Thosouro Federal em Minas Geraes, cm solução ao seu
oflicio n. 21, de 2 do corrente,que aos ofüciaes addidos aos corpos, competu: aos
quoso acham em transito, demorados por ordom superior ou conveniência própria,
um teivo da gratificação de subalterno, sendo alferes ou tenentes, o da «Io. eoin-
mando de companhia, sendo capitães; o aos que estilo naquelias condições por
conveniência c necessidade do serviço, ao qual concorrem com os effectivos, o
abono das gratificações integraes dos exercícios quo desempenhem, de accordo
com a tabeliã annexa ao art. 24 das instrucções do 1 do novembro de 1890, roce-
bondo os alferes e tenentes a gratificação de subalterno ou as especiae • de quartol-
mestre, secretario, etc, conforme o exercido em que estiverem e os capitães a
gratificação de subalterno, si estiverem considerados promptos, sem coramandar
companhia, ou a de commando, si por necessidade absoluta estiverem nosso
exercício, contra as recoinmendaçoes de nao commandarem companhia os capitães
addidos.—/. N. de Medeiros Mallet.

AVISO EE 21 EE DEZEMBRO DE 1991

Ministério da Guerra—Rio do Janeiro, 21 do dezembro do 1901—N, 2648.
Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito — Tendo o capitão do 9o regimento do

cavallaria Epiphanio Alves Pequeno pedido pagamonto da importância da
diferença entre a gratificação do exercicio de subalterno que recebeu quando
addido ao Io regimento da dita arma, o a de seu posto, a que so julga com direito,
de accordo com o disposto na portaria de 22 do dezembro do 1897, á oxtineta
Repartição do Ajudante General, vos declaro, para os fins convenientes, que,
sendo as gratificações inherehtes á commissão cm que se acha o oflicial, nos termos
do art. 24 das instrucções do 1 do novembro de 1894, compete, no período om que
esteve addido, ao requerente a referida gratificação de subalterno, por se ter
achado em commissão do serviço correspondente e não a do commando do
esquadrão om cujo exercicio não esteve, visto que, conforme dispõe a citada
portaria, os offlciaes que servem addidos para supprir faltas dos que servem nos
corpos não são considerados como offlciaes em transito demorados por ordem
superior, aos quaes cabo o abono de um torço da gratificação do exercicio, mas
como si effectivos fossem para o .serviço o respectiva remuneração, do accordocom as leis regulamentam, recebendo integralmente a gratificação do respectivoexercicio.

Saudo e fraternidade.— J. N. de Medeiros Mallet.
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SUPREMO TRIBUNAL MILITAR

Mappa estatístico criminal do anno de 1901

DESIGNAÇÃO DOS CRIMES

Abandono de posto.
Abuso de autoridade

Ameaças

Aproveitar-se do emprego para tirar lucro illicito.

Attentado contra o pudor
Calumniar superior

Contrahir obrigação pecuniária com subordinados •

Commercio illicito

Cumplicidade de assassinato

Cumplicidade de íurto

Desacato a superior ...... •
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Deserção

Desidia habitual. . .

Desvio de gêneros . •

DiiTamação . * • •

Embriaguez . . - •

Extravio de armamento

Extravio de fardamento

Falsidade

Falsidade administrativa,

Falsificação . • • •

Ferimento

Fugida de presos .

Fugida de prisão .

Furto

Homicídio. •

Insubordinação.

Irregularidade administrativa

Irregularidade de conducta.

Inobservância de dever militar.

l_esões corporaes .

kibidinagem . . -

l_ucta corporal . .

OíTensas physicas .

peculato • • •

Procurar eximir-se do serviço pretextando moléstia.

A transportar * •
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DESIGNAÇÃO DOS CRIMES

Transporte •

Resistência •

Tentativa de ferimento

Tentativa de morte. • .  • .

Tirar preso do poder da escolta ...••••

Somma
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Secretaria do Supremo Tribunal Militar, na Capital Federal, 22 de janeiro de 1902.— Gtiilherme de Barras e Vascoi*:el!os, coronel-secretario.
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Ministério da Guerra

liüDioiislraçào do valor te etapas tale o exerciciu de 1901

¦*
<

fci H
tf

i.°

O O

KSTADOS lá LOCALIDADES

Amazonas .
Pará
Maranhão • •
Piauhy

H

Pernambuco. . . •
Parahyba • . •
Rio Orando <lo Norte. .
Ceará. •

Bahia.
Sergipe
Alagoas

•Í/M,

Capital Federal. . . .
Rio tio Janeiro — Niclheroy
Pinheiros
EstrcUa """•
Espirito Santo .
s. Paulo ,...••
Minas Geraes
(«ova/

;>. ( Paraná .
Santa Calharina. .

6-:,9

Rio Grande do Sul—- Cidade
Porto-Alegre ....
Rio Tardo
Caccc[ni
Saycan 

ti'

S. G-abriel .
Uruguayana 
Santa Yictoria . . •
pelotas
Bagé '
D. Pedrito
Qúarahy
SantWnna do Livramento .

Transporta. . »

1 » SEMKSTRB 2° S1.MKSTRB

1SS6G
2*6 íS
1§916
lSiOO

/.>Í>3U

1§S31
1§7<>5
l$i00
2§ü2i

7S0Í9

1$4S6
2$014
1$752

5*252

d §341
1S350
i$594
1Í36-1
1S74S
d §900
1§344
2§057

12§70-i

1§G60
_s:;70

3$030

L$"i37
1S2G3
d §279
1§70S
tSi.21,)
i sjo n
ISiOI
d §5.10
1$36S
11354
1§34S
1$500

l § li 5

L'Sà'319
-*>*-¦ 

ri

d §566
2§199
d §785
1S400

7$230

d §620
i$52ô
i$400
LS915

6S iO/

1§30S
1*350
1S10S

3*772

d $250

4 $476
d $260
1*356
d§900
1Ç2S8
2§2ôl

11 §9.76

15389
1S070

2S459f „

I í? 1 O /

1&12S
lS.0.13
i$G30
1§630
1§195
1§350
1§350
1 §087
1§292
1$210
1S572*
l §41 r>

L7S00Q

TOTAL

15$0S0

i4$116

9§024

^^^__fl

24S680

5§4S9

68§3S9
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l< . à)1,,1(,mimi|f, Í0 SBMBSTRB 2o 8BMB8TRB TOTiL
g H B8TÀD08 K LOCALIDADES
h ~

m

IS$319 17§009 68Ç3S9
Transporto. ...«•*•

l§263 i$231

IJ«gnarao  

^^Alegrete  i§646 1*640Alto-Uruguay  1$2sg
S. Borja  ¦'

24$099 22S055 46§75í

/ Malto-Grosso: g,oií

„J ^'abt. i 1S678 1$6667.o I Corumbá  „„,„I S.Luiz do Caceres  7\uj r* .I '. 1SS79 i§771
^ Nioac _____ . 

7$634 ?$527 lõ§16i

Escola Militar do Brazil  2*m 2|639
Escola Preparatória e de Tactica do Realengo. 2$613 28.311
Escola Preparatória e de Tactica do liio
Pardo  2*°00 2$000

Collegio Militar  ->^(»° ~sl')r)

0$$04 9$U5 Í3$Q49

149S253

numa»(»¦—*—«.^—¦«—i¦ «—» ¦ " ¦¦  " '

RESUMO

Mêd'a da base do calculo da etapa de officiaes . , 1$300
Idem da etapa das praças de pret 1$020

ia Secçío da Direccão Geral de Contabilidade da Guerra, 27 do março de 1902.— O chefe, Cláudio
Ferreira dos Santos.
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MINISTÉRIO DA GUERRA.

Demonstração da despeza realizada no exercício de 1901

RUBRICAS

Instrucçao Militar . •
\rsenaes e depósitos .

|Fabricas e Laboratórios
Serviço de Saúde. s -
Soldose gratiücaço
Ktapas » • . • ¦
Classes inactivas.
Ajudas de cu>to .
Colônias militares
Obras militares

15a | MateriaL

».s

CRÉDITOS ESPECIAES E EXTRAORDINÁRIOS

CRÉDITOS

O X0i » _>

= _.!--.<»

~ "^ cc •;
cs .—. — -.
rija »

3 - c-sr--."L^o e <=>

_a — * -
m. 9 ttí «» g*

202:
129:
233:
261:
961:

1.129:

6ir>$000
X00SC00
33OSO0O
72"»Ç000
G94S.00
67:>sooo

3r>9:5M*300
335:

14.660:
líi.507
2.02S

20ü
97

1.3J0
8.020

:935*0t)0
:222$90Õ
:92^*000
:46932S5
:000.$()00
: 90^77
:000>'000
:3i0.i')00

4Í).44/;:154í:2<^2

~ ~~ *i« 4901 Pagamento de gratificações
Decreto n. 3)59 de 15 de marco.*^ Pa^ 

Guerr£daC ita,.
á mestrança da olí,c.na deaim 

^ ^^ pagamento a docentes em
Decreto n: f j» 

ae 1J •!
disponibilidade. . •

DESPEZA

4>

•«-2
ca

se Sti»

187:7R$SW4
93:799$992

233:67l|á66
256:750$f5SS
763:18õ|965
SIS:334$763
320:456$049
Í50:3S9$S51

5.8Í2:?Ó3$930
5.932:3tS$498

7r.5:23Q$042
68:0423316

470:3L6§377
S52:115$703

K».7ir»:lt0>»)22
o— ¦ ——

4:8CO$000

23: 108^322!

íS

=5
O
cr

rs
tli

•¦*.

TOTAIi

•— feo«g
•^*_t w

724$.» 17
:667§457

4T23:»T392.-::57'i

650

t:020$oeo
36:000^000

l:560£000

l9'i:io:t>S25
2$>::»3»SOoO i

25:1~0.<<HK)
1«is:C,U.<00;i

8.246:005$65t|t4
10.410; 4561*545116

1.153:912$993 1
69:509$332
7(>:S7:t<:>r.

i:.;::sn?<$<it»! 1
2.»no:99.»$í0S

23.49t>:597.<215
I-

22:30S$328

1S9:
129:
235:
2.V>:
957:
.104:
345:
319;
.050
.342
.909

137
7 >

.275
t.io:»:

7U9&992
23l§966
750$<>SS
2SD§790
Sn9£7ô3
626$0i9
0i0.<<51
3l6$53i
;7:\<r»i
; 1.3$035
.551§»MS
• _»~"*1 "»" l?V

:350$110|
7S2..568J

44.^5:100.^211

4:S00.^00ü

• • • • • i

4:SOO.i0O0

22:30^32$

S »»!t \S

12

3
4

t •

24
13
16

«SuO
1*15
119
i»2
21
3í

9U

903$"» 16
§0tl<

09&$Ü3i
974$312
404.<7in
S05$£i7
915$251
roigi49
,9^319
:152$S59
::s2íVf2'sO
:ít*$rg|
:034$732
:t»4<.t§&*)
:527.<432

i.i»9-»:054$ool

2a
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1031
II*
12*
U%
14a
15*
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RUBRICAS

IDecret o n. -Í121, de 0 de agosto do 1901. Pagamento a docentes om

oSot Tm^é* de oituW de i9k/Pagamento do ordenado-ao"fiei
anosen^âdo do extíocto Arsenal de Guerra de Pernambuco . . .

Injeto n? 4233° de 15 de novembro de 1901. Pagamento de diana a

De1"todn°. «4?dè»^e-Novembro ds itol. Pagamento a um l.pta em
.l.-M.nnibiüdadefl-a-exiiuoTia escola Militar do Rio Grende do sul .

n^Tn í'so de 27 de dezembro dr, 1901. Pagamento de ordenado ao
I almoxarife do'extineto Arsenal do Guerra de Pernambuco. .

creio n. 4303, de 3 de janeiro de 1002. Pagamento ao Marechal José
;De

d'Almeida Barreto
Decreto n 

' 
4301 de 3 de janeiro do 1902. Pagamento ao contra-mestre

e mandador da èxtineta officina de correeiros do Arsenal de Guerra
da Capital  • ". " "

Decreto n. 4315. de 10 de janeiro de 1902. Pagamento a docentes em
disponibilidade • • • • * •

Decreto n 4316, de 10 de janeiro de 1902. Pagamento ao renente-Coronel
Procopio José dos Reis, por prejuízos causados durante a revolta de
õ de setembro de 1893 -. -,**"*

Decreto n. 4317, de 10 de janeiro de 1902. Pagamento a docentes em
disponibilidade ;¦'*•"*¦•*¦¦*_¦*

Decreto n. 4339, de 7 de fevereiro de 1902. Pagamento de vencimentos
aos Auditores de Guerra do )° e 0° Districtos Militares

CRKDITO S

O *5 V -V
u. o -=r -a

«j ¦=-> «o «>

~ »ra — _
ÇIC_ íl
*sd | _-~> .^r:

« 
¦- f

•S» _.

.-3 e*j «¦ _

4i:29S$S98

S37.$472

G30.«:000

4:80tí$630

4:225$300

13:939$336

s:000>ooo

10:772$200

6S:19Õ$1S9

120:234.$72i

1SS.-170

301:03:^73^

ir: "

Cm.

22:02SS3U3

. •

» •

10:772.3200

120:234A72J
4Jiso> >

17t5:337.SJS0

desdeza

o

tf)rs

630$00C

4:S0S$330

i3:939§333

3:000>"0)

6S:l95$l^

100:371S153

~ rz f

¦5 * 21
_ 0

11:209^000

S37??472

. • . •

• • •

4:225*300

• . • • •

Ô4Ê0S5

16:357S337

total

3l:t23$3W

837§472

63O§O0G

4:803^630

4:223.<S00

j3:939£33Ô

s:ooo.$ooo

I0:772.<i00

ôs: rr>stso
120:234^721

iS8£17ô
 1

293:0S6$i92

SOBRAS

»: l Ms k>8

?:36S$^Ui

2a Secção da Direccão Geral de Contabilidade da Guerra. 10 de abril do 1902.
Moreira de Queiroz.

O Io ofticial, Alfredo Ernesto dj Suttsa*— Visto.--O chefe, .<]Manto lúi .*. ¦ * .>:>
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exercícios findos



s*- Relação das dividas de exercicios findos, processadas em 1901

PATENTES CREDORES

Alferes .
Sargento.

Ex-soldado .

Capitão .
Alteres .
Soldado reformado

Major

Tenen t3-coronel
Alferes. . .
Coronel .

Soldado .

Tenen te-coronel
Alferes .

Alferes .
Anspeçada .

Ex-soldado .
Ex-musieo .

»

Juíião Caetano de Azevedo. ....
José Camargo de Azevedo Silva. . •
Francisco Antônio de Andrade Negreiros

Manoel Antônio da Silva Segundo .
(Caetano Bruno de Bastos ....
(Leopoldo José Ortiz da Silva ...
Horacio Clementino dos Santos Croá
Eduardo Peçanha de Mattos .
D. Evanirelina de Castro Borges Fortes, viuv

major Francisco de Paula Borges Fortes
Valerio Barbosa Falcão. ....
José Faustino da Silva.
Horacio de Lima Câmara ....

Pedro de Castro Araújo
Emygdio Barbosa Lima
Henrique Valladares
D. Rita Delpha Menescal de Vasconcollos

procuração José Menescal de Vasconcellos
José Eugênio da Silva
Cytino Lopes de Carvalho — Por seu procurador

tonio Corrêa Lima
Eduardo Augusto Ferreira de Almeida
Augusto da Costa Leite
Teixeira & Couto

Ar th u r Bittencourt Gonçalves •
Francisco Casado de Oliveira •
João do Rego Lima, pae do fallecido alferes Gas

Cavalcanti de Lima .....
João José Ribeiro, ......
Francisco Guimarães Pereira.
João Francisco Penedo. ....

do

Por

In

tão

PROCKSSOS

1
2
3

4 a 8
9 e 10

11
12
13

14
15
16
17

1S
19
20

21

23
24
25

26 a 11

45
46

47
48
49
.-,0

NATUREZA D.V DIVIDA

Gra tificação de exercicio e criado
Fardamento
Gratificação de mestre da oflicina

de fundição
Fardamento
Fretes e carretos. • . • .
t »ra ti ficarão de exercicio o criado
Forragens
Soldo de reforma. ....

Gratificação addicional de 5 °/o
5a parte do soldo ....
Ajuda do custo
Ordenado de guarda da Inten
dencia

Gratificação addicional de 5 %
Consignações
Gratificação addicional de 5 %

Funeral de seu íilho
Fardamento

Fretes e carretos.
Ajuda de custo ....
Ajuda d<i custo ....
Fornecimentos ú Intendencia <1
Guerra

Vencimentos militares .
Soldo

Vencimentos de sei íilho.
Fardamento

.....
•'¦•••¦•

ÍXJERCICIOS

1898 « 1899
1S9*
1899

1891 * 1898
1897

1893 e 1899
1S93

1891 a 1899

1S98 e 1899
1899
1SJ9

1893 a 1899
1899

1897 a 1899

i<97
1899

1895
1899
1897

1899
1 Sl*7

1S98 e 1899

1*.»7
1899

IMPORTÂNCIA»

773386!
Í33&W)

232*300
HM.xiio»

1:-IJI.<9.<9
1?&£U0Ú
271*050

357S00D
25S225
üOjOOO

l:l<*)i0
2:042$830

1:073^760

30050«"H)
62$370

1:2033000
100$000
£6!$000

3:6S5$S05

53$200

33&40
ÍO*i$t'.H)

I
1



>

Fx-corneteiro
Ex-soldado.

»

Ex-sargento.
2>

Ex-cabo .
Ex-anspeçada .

»

y>

j>

»

»
•

Ex-soldado .
»
»

»

»
»
»
»
»

Ex-musico .
»

Ex-eorneteiro
»

Bernardino Joaquim Falcão - Por seu procurador,

Siqueira & Comp **...-
Manoel Vicente - • - • *•**....
Procopio Alves dos Santos. . . - 

procuradores
Livino 4ugu|to de&Ahn^da por^ P^^.

Sampaio, Silva cv yy> **¦?¦• • .
Manoel Francisco da Silva. . • _ 

^ _
José Carlos de Macedo .¦¦¦.'. -
Saturnino José de Siqueira. - . -

João José de Oliveira. - -

Joaquim Martins dos Santos
Primo Pereira da Silva . .

ÍThomé Theodoro Vianna.
_ívas Maria José. - • • •

Aquillino Lourenço de Souza .

Ben-dicto Duarte Teixeira. .

iBeuedicto Evaristo Vieira.
Braz Seixo de Brilo . . -

-^ TT,^ncisco Ferreira.
Isidoro da Silva bastos. -

" 
l Toão Corrêa Paz . • • •

'Ijoão 
Manoel das Graças. •

Tose Dias dos Santos. . -

Luiz Gonzaga do Nascimento
Mauro Poente . . • • •
Manoel Raymundo . - -
iXicoláo Yianna - . . •

li Pedro Simãode Moraes. .
Pedro Faro. . . ¦ • •
Theodoro da Costa Conto .

\mazilio de Souza Lima. .
Antônio de Campos . .
Martinho Iria cVAbbadia .

^m Tm^^p^ ***** Dr. AU
"Tcdo^omes de Almeida. \ [ \ \
Pedro de Oliveira _
Manoel Castro. ;/....
Maio & Comp. . . • - . 

. . .
Tose Maria Xay.er^. - • . . .
Lourenço Antônio Bueno

51 _
52 a 57
58 a 60

61
07
73
79
35
80
95

100
103
105
10S
114
120
124
130
136
140
146

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

66
72
78
81
88
94
9D
102
101
107
113
119
123
129
135
130
1 ir>
.48

149 a 153
154 a
157
159
163
165
169
171
176
178
182

a
a
a
a
a
a
a
a
e

156
158
162
164
168
470
172
177
18L
183

184 e 185

186
187
188
189
190
191

»

»

»
»

v>
»
»

»
»

»

»

• • • •
. • • •

«

.

• •

ircneros.Avarias em
Idem, rdem ....
Idem, idem . .
Idem, idem .
Vencimentos militares.
Etapas (fornecimento).

1803 a 1893
1807 a 1890

1893 a

1805
1893
1894

1803
1807
1805
ÍS07
1805
1807
1807
1803

•898

»

a 1*93
a 1803
a 1898
a 1808
a 1803
a 1893
a 1898
a 1803
a 1808
a 1898

a 1808
1898

1808
1808
189>
1808
1898

v?

Transporta .

100$390
3583660
285>520

511*130
:W*700

293£79d
3&«¥íõ0
215*700
181569)
221$310
210>U0
2605860
2625660
202$100
3655920
400g80
2$tV$520
32T<760
12i«*Si^
203*56)
2üt$&*)
13^-ilO
2358180
liil$P00
179850J
10385S0
2035SS0
329?590
:n 1S060
153$650

1538650

2:53i§3t7
5I5$200

2:23i$300
2:332§64S
2:104$19ô

35:068f626

l

i



PATENTES CREDORES

Major reformado

Capitão . . .
Major reformado

"» •

Cadete reformado.
Alferes .
Tenente.
Ca bo reformado
Tenente reformado.

Alferes .
Sargento.
Capitão .

Teuente-Coronel
Soldado .
Ex-soldado .
Tenente-Coronel
Capitão de Fraga
Coronel .

Ex-soldado .
>>

Ex-sargento

Ex-soldado .
7> •

de Carlos Foi-

ador A it£3 usto

Transporte
Joaquim Gonçalves Gomicle . . .
Melardo Marques, como procurador

demann Filho 
Antônio Pereira Pires
Silvino da Silva França, por seu procur

Cezar da Silva

O mesmo e pelo mesmo procurador.
Braulio da Costa Corrêa.
Frederico Gerst
João Davi d Leydner
João de Souza Machado
Julio Soares de Mello

Manoel da Silva Leal .....
Pedro Joaquim de SanfAnna.
Arthur Adacto Pereira de Mello.
F. Brigniet êc Gom-p

Antônio Vieira Áreas Júnior .
.[Luiz Saraiva de Moura
. Tnomaz Antônio Itaguay ....
.'Caetano Manoel de Faria e Albuquerque

fcaj Alfredo Augusto de Lima Barros.
José Freire Bezerril Funtenelle .
Xarciso Dias Lopes, por seu procurador José dos

Santos Júnior
Evaristo José da Silva.

. José Manoel de Araújo.

. j Joaqu i m Alexa n d r e V ie ir a.
Arthur Corrêa Borges ....

.!Bento Borges do Cento ....

. íJóão Leonardo da Costa Gomes .
Ismael Pedro de Quadros, por seusprocuradores Souza

Machado <^c Comp

[Antônio Vieira Macedo, pelos mesmos procuradores

PROCESSOS

192

193
194

195

196
197
d9S
199
200
201

202
203
201
205

20f>
207
20S
209
210
211

212
213 a 2Í5
216 a 217
21S a 219
220 e 221

X.VTURlv/.A. DA DIVIDA

I o>27

Gratificação addicional.

3a parte de campanha e forragem.
[dem, idem

Gratificação addicional de refor-
mado. ......

Idem. idem ..••••
Soldo de reforma ....
3a parte de campanha e forragens
idem, idem
Soldo de reforma ....
Vencimentos de almoxarife de
llos})ilal

3a parlo de campanha o forragens
Gratificação de engajado .

Fornecimentos á Direcção Gera
de Artilharia

Gratificação addicional de 5 °/
Soldo de reforma ....
Fardamento ...
Ajuda de custo
Gratificação addicional de Õ °/o
idem, idem

Fretes e carretos.
Fardamento .

•

*

EXERCÍCIOS

• I

Fornecimento d<% etapa e rcraon
de cavallos. .....

Ideai «le etapas .....

1891 a 1893

1S94 e 1895

1890 a 1691
1S90 a 1893
1895 e 18 ,M5
1894 e 1895

1S93

«,j ..**»

1891 e 1895
1893 a 1895

1894

18JD
1S97 a IS99

1898
1898
1899
SS99

1S94
1896 a 1899
1897 * 1898
1895 e 1897
1897 e 1S98

1895 a 1897

1894

IMrOR.TA\XlAS

35:06S5Ô26
902$000

733|00D
«mo i^»5 * v

395&>6(*
1:407$S57

1318400
1:I57$£*3
L:081$6d4

:*7<i$l00

1:5405000
1:237$233
175$275
210*000

344^000
ã32án79

4 I^USO
77^250

200*000
1418**»*J4
145$£k>

j>»."«í<>

5é7|030
28*140

329$40O
263-970
!S$50®

.»9/$5«K»

£l;O7O$0OO

t0:3úo$ouo

d>



A.1 feros •
Soldado reformado
Ex-alferes . • •

Ex-sar^ento

Sargento

* 7 Silva velos mesmos procuradores .
í Pedro Feres da Salva peiu* ....--•
Manoel José da bj« 

£ ínqé Ferreira oaiuusu ^ ^ 1

Ínlonio Araripe de Macedo v, • • 
; V ..; . ..

Thomaz Ferreira Bram- . . • 

Octavio da Rocha f^^A. 
' 

viuva do Capitão re-

^SÃ,£S3í'iáwSfe*"B-aí : : :
S,K.Í.«SS« i «*• • • • ¦ •

22^
229 a 232
233 a 2G2

263
264
265

Es-soldado

D

Francisco Alves. - •

josé Antônio da Morta Guimarães

íà ÍSgSSi SfvSa!por procures Carneiro
& Martins .-••*" ..••••

. Maria Ribori Berna, por seu procurador Dr. Edu-j

ardo Ramos ..•¦••.'"

I eivas-, Reis & Cóinp. ••;'*." 
'.

João Simões Bandeira . . • •

Soares & Irmãos ; 
. • 

; V \ \ \ .
1 Brandão & Vieira . • • •

l-T ' Vlipio de M. da Fontoura Costalat . . • •

Coronel , . . . ^^«L Fernandes da Silva • • • 
curador

Alferes reformado g»çdfes de Souza por seu procuiador
1 y Francisco Ferreira da.Silva. . .

Estado do Rio de Janeiro ..........

Santa Casa da Misericórdia
¦¦¦¦¦ • 7P Pebuá por seu procurador Sicola Verlan-
CVuiasine ueuud., 1 .....••

Joio Rodrigues dè Mattos 
". '-

206
267

263 a 273

27-1
275 a 282

283

2S4

2S5 a 238

289
290 a 305

306

307
303 a 313

314 a 320
326 A

327
328

329 a 331
332

333 a 312

Idem, idem
Fornecimento de luzes aos corpos.
Idem diversos aos corpos . .
Ajuda de cu<to •
Soldo de reforma. . • • •
Vencimentos militares. . .

Soldo de reforma. .. • • •
Gratificação de engajado . .
Fornecimentos ao Arsenal de

Guerra de Matlo Grosso. . •
Fardamento • • •
Fornecimentos ao commando cio

60 districto militar . . . •
Idem â Direcçâo Geral de Ar ti-

lharia . • • • • •
[dem ao Arsenal de Guerra
Pernambuco

Fardamento

Alugueis de casa. •.•_•,•
Fornecimentos ás repartições ao

Ministério da Guerra. . • •

Obras realizadas na Fabrica de
Cartuchos ..••••

!7i»phes carretos, etc. . • _ *
Fornecimentos ao Hospital Militar

de Porto Alegre . . • • •
Idem & Iat.nd.nota da Guerra .
Concertos no Hospital uo An ia

GnUiLaçâo acldicionalde 5 °/„.

Soido de reforma .

iS9o
1899
1897
1S9S

1897

1899
1S97 a 1399

1896
1893

1

I
343 e 34l
345 a 359

Fardamento . • • -
Diversos fornecimentos. . . •

Tratamento e enterramento de
oOiciaes

Transporte de tropa. • - • •
Fardamento 

1899

1S9S
1S95 a 1398

189(5

1899

1897
1897

1897
189S e 1899

1898
1898 e 1899

1900

1898 a 19
13 a 189589** -

1899

1893
1891 a 1S97

S8>SôO
1:9763680

3Q$000

1:3QS§339

2S>372
1908250

0:3253425
329^025

1:041§500

13Ü§300

61IS0O0
367$120

88Ü§644

3:7405

ê:520§000
2:«HOjU0O

1:2795840
1:6339910

:íih>«000
350$ÕÜ0

8iíf6íKl

l$9$$2i)

4:14l$640

1:186$600
£11$'Sú

S90:767S722

A transportar



~^y. 
^ Jfc^gj^"'

PATENTES CREDORES

Alferes .
Sargento

m a do .
Maj o r

Pr a? a.
Alferes .
Ex-praça

»

Soldado.

Capitão .

refo r-

Transporte
Olympio Catão Viriato Montez.

Dr. Licinio Athanazio Cardoso
. Ataliba Henrique dos Santos .

Tenente honorari
Ex-sarirento*—
Ex-praça.

Avelino Antônio Ribeiro
Jonatlias de Mello Rarrefco.
A. Lavignasse Filho & Comp.

. Modesto Lopes de Lima IJarros
Antônio dos Santos Mendonça• .
Carlos Nolásco de Castro Guimarães
Sebastião Fernandes

. [Franklin Eufrasió Vi anna, por seu p
! tião Fernandes

José Joaquim de SanfAnna
Empreza Esperança Marítima.
José Beviláqua
Companhia Citv Imp^ovements

mf A

o Franciseo Ferreira do Carvalho .
Abeiard de Oliveira Trindade.
Al vi no Vieira da Silva .
Companhia Hydraulica Guahybense

Ex-sargento
Ex-sob lado.
Ex-mmico .
Ex-sargento
Ex-ans pecada
Ex-musico .
Ex-praça .

»

João de Magalhães
Theodoro Ribeiro Braga.

.1 Avelino José Antônio ....
José Moreira ,
Virgiriio José d i Silva ....
Leão Pereira dos Santos
Manoel Paulo da Silva ....
Jò&o José Nogueira
D. Leonor ; ribfco da Silva, viuva do a

Franceilino 
Domingos Joaquim da Silva. & Comp

oc

¦

i*a o.r Si 1S

no

T
PROCESSOS

o- I

ÓDQ

35 l
«'»
o > )

ooo a óõo
359
360

30i e 3 52
363

361 a 356

.> > t

368 a 370
371

372 a 333

384 a 394
395 a 397

;Jí»s
399 a 111

412 e 113
!1 1
115

416 :« 418
419 a -122
\'S.i a 12-")

426
427

42S
123

NATUREZA DA DIVIDA

Pecúlio accumulado na Caixa Ec >-
nomica • .

Gratificação addicional d s 20 rt/«.
Consignações

Soldo
Gratificação addicional de 5°/0.
Assignatura do revistas .
i j ca j *a ....
Sol-Io ....
Fardamento . •
fdem ....

Fardamento e gratificarão do en-
gajado

Fardamento
Transportes, fretes, etc.
Vencimentos
Diversas obras no Ministério da
Guerra

Vencimentos o (ransportcde tropas
Fardamento
Gratificação de voluntário.
Fornecimento de aguaa estabele-

cimentos militares .
Fardamento

KXEE.CJCIOS

1896
1900
1900

1899
1899 e 1900
1899 e 1900

1895

IMPORTÂNCIAS

1898 e 1339
1906

1899 e 190)

1898
189 S e 1899

1S97

1891
1S95 a 1*98
1897 a 1899
1890 a 189.Í

>

»
»

ÍS96-1897 e 1S99
1894 e 1896

19 0
1900

_89á a 1900
l«M a 1897

ÍS9l-J89í-l^.»7
I Í895 a lífiH i

1897

Vencimentos
Forneciment » ú Fabrica. «Io l?ol-

vora da ISatrolJ • i

S90:767$722

7 1&125
361*290
10JJ000

319*664
1:236^000

63S984
22O.S00O
5i$540
1$740

3205S60

l«'v*' ',jO
7538550
t;i2<500

357S703
10:332$100

1 Tí?% iô
271>li5

í:201£000
c>i<n~>
37>I '»
7^!íi0

74âoyo

I w



Tenente .' .

»dO

Ex-musico .
Ex-sargento.
Ex-anspecada

»

Ex-solei,

»
»

»

»

Ex-cal;ü. » -
Major reformado

iDr. Augusto Flavio Gomes Villaça

o n w^ nor sens procuradores Veiga,
Costa Santos &Comp.,poi aensi m .-. . .

Pinto & Comp ..-•-••

.' Joaquim Galvão Several . • •

I.Tosé Màriano Ferreira. . •

Dr Brazilio Ferreira da Luz. .

Manoel José da Silva . . •

\ntonio Paulo. . . • • *
Vitn 

Manoel Pereira Ribeiro .
\lt0 i 1 Pnvho^a do NascimentoVlexandre Lai oo-a uo'! 

José Joaquim Pereira - • •
*! 

Tose Rodrigues de Saril Anna. .
" 

Camillo Antônio Cardozo . •
Antônio José Peixoto . . •

'íElias 
Alves dos Santos. . •

Thomaz Ferreira da Silva •" 
Mnnoel Francisco de Paula rseixo

-Genadlo Marques dos Santos .
'Kí-mnel 

Pereira da b.uva . •
MSâZ Rodrigues Marque.. .

Manoel Ferreira da Motla - -

Francisco Alves de Almeiüa . .
Manoel Martins dos Santo. . •

> TnoA severiano da Costa . •
tfyencSo'Pereira de Souza, po> . . . .
Ovidio Abrantes •*•.-* *le 

Faria)

^|3S S«fS 
'<&-* «i d.

•!lS^BSÍrÍ Oliveira; por" seu prosador
; Manoel J/3^ 

^a--Miranda- Por seu pro-
^•«Sffi-^DefAlSedS Gomes de Almeida. . . .

I^ráíèa d^Friltãs/ por seu procurador Manoel

José da Silva •¦•¦'.;• l o* 
. 

.
Vicente da Cunha Guimarães

seu procurador

430 a 132

433 a 413

444

415
446
417

448 e 449
450 a 453
454 a 459
460 a 401
405 a 407
408 e 409
470 a 473
474 a 478
470 a 483
484 a 487
488 a 491
492 a 493
494 a 499
500 a 505
500) a 511
512 a 51i
51S a 520

521 a 524

Azevedo Alves & Irmão

A transportar

; -.:.,.„ Att'111'itfãJiÍfWI

Tratamento c enterra mento ele'
praças 

Fornecimentos ao Arsenal
Guerra da Bahia.

J&Ssfl ^m 1

Gratificação commissão act
engenheiros •

Funéraes de praças. .
Alugueis de casa
Fornecimento de forragen
Fardamento •

...»

• • •

....

• • • •

....
>» ...»

....

m> •

..•
•

• • • •

....
•¦.»'•¦•

• • •

»

iva

525 a 57S
o»j a o^~

583

584
585

5S6
5S7 a 591

500

'vencimentos de offlciaes e praças
j Vencimentos e fardamento . -

Gratificação addicional. . - •

Fornecimento de etapas . .
Fornecimento de Luzes.

Vencimentos . . . ••.*."
Foriuíciiiicntus â Intendencia da
Guerra

Idem idem

1900

1898

1900
1900

1899

1 895
Kl

L993

Í900

1900
1897 e 1898
1895 a 1898
1893 a 1898
1893 a 1>93
1896 a 1898
1897 a 1898
1895 a 1898
1894 a 1898
1894 a 1898
1894 a 1898
1895 a 1898
1897 c 18*. 8
1S93 a 1898
1893 a 1898
1893 a 1898
1893 a 1898
1890 a 1898

1895 a 1898

1897
1896 a 1898

7:3223001***vx

1;069$77Ô

1178
ãOsOOO

3005*H)O
2:2708120

158S690
1818000
54lS>50
350*590
199S9U0
207*340
2338480
422^610
2808300
3318510
2358480
1538**50*» lò>84 «0
290&S70
3388080
S56&120
20 fep)80

285§370

:!lhi>$i 13

528S0OO

6:S70$0Ô0
112> HO

510$02S

3:150.5100
1:8i5§oj»>

982:(í87S77S



PATENTES

Major reformado

Praça.

Ex-praça

»

Ex-cabo .
y>

Ex-prac o
Cfc

y>

Ex-praça

Major.

%° Tenente.

CPvEDORES PROCESSOS

Transporte __• m - • •
Guilherme Augusto da Silva, pai das fallecidas praças~ 

Francisco Augusto da Silva e Artlmr Augusto da
Silva 

Mitrídates José Pinto de Cerqueira
Cândido Leopoldinc de Azevedo. .

Benigna Augusta de Barros, por seu procurador
Maximiliano Lando .....••••

Anacleto da Silva Lemos
Dr. José Nefcto de Campos Carneiro. . . .
Julião Baptista. por seu cessionário Gabriel Joaquim

da Silveira
José Francisco Gaidino de Figueiredo, por seu cessio

nario Joaquim de SanfAnna Andrade .
Job Ladislau de Oliveira Nigry
Aureliano de Assis Corrêa
Camillo Pereira Aí ariano
João Eloy das Chagas Artiaga

Amorim Irmão & Comp
Samuel Sabino dos Passos
João Cardozo d'Avila 
Manoel dos Reis
Thomaz Cavalcanti de Albuquerque

Sociedade Anonyma A Xoticia
A Tribuna -. ...
Alberto Fehleur
Companhia Rio de Janeiro City Improvemerits <<>
Francisco José da Silva Fortuna

Carvalho èc Vieira
Olegario M Passas
José Pereira. Cabral
D. Francisca Maria da Pvocha, mãe do fallecido ai-

fere^ ."José C. da Rocha . . - ? - «.. -
D Florencia Carneiro Monteiro, mae do íaLleculo

1 alferes ^ligviel Francisco C. Monteiro

592-593
594

594 A

596*
597

59S a 603

604 a 608
609 a 614

645
616
617

618 a 620
621

022 e 623
624
625

*

626
627
628

629 a 632
633

634 a 636
637 a 650

651

652

G53

NATUREZA DA DIVIDA EXKRCICIOS IMPORTÂNCIAS

Vencimentos de seus filhos . .
Consignação . • • •_ • • •
Differença de gratificação aciüi-

ciou ai

Consignações ... .
Prêmio de voluntário .
Soldo c etapa.

Fardamento .

•» •

• «

»
»
»

Fornecimento de artigos de expe-
diente

Idem de luzes. ......
Liem idem
Fardamento 
Gratificação do Estado. Maior de

Ia classe, etc 
Editaes
Publicações
Fornecimento de instrumentos.
Taxa e obras diversas .
Diversos fornecimentos aos corpos.

í te • ••.•••••-

•: •

Gratificação de exercício e criacc

Vencimentos cie seu filho.
::

ÍS9T
189^

189?
&nc*

1895
1S98 e 1899

1893 a 1S9S

1S94 a i<9S
1893 a m$

189S
1897 a 1899
1897 a 1S9S

1899
1899

1897 e 189S

1S97
1900
1900
1897

1899 e 1C0Ô
1S99

il ÜO

1S07
dsvr

982:637$77S

54$T*79
50í?Í00

450§771

50*000
100*0tM
6978236

371-280

283§150
302*500

14.<!40
129<760
59S470

$708260
55^400

527Í850
8Ü$040

300$000
570$000
477^000

i:412$C00
6:3*^56*
4:04S>610

4
85-20)

¦O^f* O^
"¦'•}'» } '1 li l I

I
iW-

I



BHJÜWWPWW1'»'»-'.-!. •

J0S, Cypriauo Rodrigues Pinheiro . . • • • •

sssssassr est ^ •— -—f!
Souza Machado &ComiK.: • 

^ yerlangiere

ISSfíSS PSSSuitó Nieola Verlan-

giere .
jolé Dulce £ Comp .giere ...••"*

^SSmmtSS^ P-'-u Procurador Nicola Ver-

langiere

Medico-adjiuito

Capitão reformado.

Hime & Comp. • 

, Antônio Borges de Arhayde 
júnior . fl. ^|D;àYYmStí âí SS3& <»«»»» ;¦''-'¦:

mundo T. Galindo •'••*'.

(Francisco Flores da Cunha . • • •

gháS K3* MSS- <-i-i ';
Õptaciano Ribeiro . - •¦- d'Enlreprises au
Socielé Anonyme de lravaus. et ^i ^ _

Brésil . • • - n'.' 
'-nnv 

seu procurador Dr.
Balbino .Gotues de-Castro, poi seu 

José Rodrigues de Lima. . • ...
iSocieié Anonyme du Ga. 

^ 
^ Teixei a

C^oddnguS 
^'s^ocurador Manoel Francisco da

Costa . . * • * , .* ...•••*
José Joaquim ^.^Vràlde Mello, viuva do capitão
D. DeoUnda Amal.a Cabral leueii . . . .

Dr- J^é l^SaflSSâiS Amazonas . .
Companhia ^aci^al 

-Na o 
Uva

dedico reformado. DrA^nio^Na

Capino. - - 
|^f S^l^^r^ piocuradore8*anco

Ramos & ^^rV^nclense^de" Iliuminação a Gaz,

^^íocüSS^Sho. 
Prado & Comp. .

AtótidesCabaglia Corrêa Nunes.

654
655

656
657 e 65S

659 a 662
603 a 065

666

667

m

(Vencimentos c ajuda de custo
Soldo . • • • . •

669
670

671 a 670
677
678

679 a 692

693
694

Ex-praça

695
696 a 698

699
700 a 721

722
723
724

725

726 a 769
770

Fornecimento de etapas . .
Transporte de tropa. . - - •

Idem
Idem

Idem , • *, *.-
Fornecimentos â fortaleza de *ao

Differença de quotas e venci-
mentos

Vencimentos de seu íilho. .
Fornecimento de medicamentos
Fornecimentos ao Arsenal de

Guerra do Pará . - •
Gratificação de exercício . •
Consignações!

Consumo do gaz. . _. • •

Soldo de reforma . _* • •
Fornecimento de carvão .

Fornecimento de materiaes ú for
taleza da Lage

Fardamento
Ajuda de custo . . . • •
Transporte de tropa, etc. .
Soldo de reforma.

1890
1898

1895

1898 e 1899
1899

OUJLU.U <i»3 icii'ii»«'

Fornecimento aos corpos, •
Gratificação para criado . .

Fornecimento de etapas . •

Consumo do gaz
Fardamento ..••••

Ex-sargento.

1900

1896 e 1897

1900
1897

1893
1900
1900

1895-1896 e 1898

A transportar . «, • • - •

1897

1900
1898 a 1900

1393
1896 a 1898
1898 a 1900

1899
1896 a 1898

1895

1S99 * 1900
19J0

273*000
360$000

4:0S0S-)0O
891*800

2:523-900
4:0078100

425$000

1:906^)00

3:0505398

130É614
2:970£957

6:403?*» 18
109-770
120§000

i:2S7$133

5998676
2:05O$000

34:i91$460
53*360

50SO0O
8:102*819

8O*í$u80
874$620
567^395

4:200$000

5:7403930
2105700

1.039:7561010

l

s I •



PATENTES

Capitão honorário.

Alferes .
Ex-praça .

CPvEDORES

Transporte . • . • - • • '

Manoel Accioly de Moura Gonclim

Francisco de Moraes Cavalcanti
Pedro Bueno Messeder * '

Mario José da Motta. . . • • • 
waeas-

rihriPl Pn troco, representante das ex-praças.
baDiiei icuiutu, tWI™ A «xandrino *

PROCESSOS

Romão Pires,
. rcui K^cii ku."^ * .
Antônio Pedro Alexandrino

José
por

Major ; reformado

Alferes . „

2o tenente . . -
Penenti reformado

seu procurador Silvestre de Magalhães
Seabra & Comp ''....
Luiz Macedo

Camillo Ribeiro

iSaco Antônio V sllvâ por seu 
'proouracíor 

Ali

j bino Costa - . . .

DSo 
Francisco Antônio da Fonseca J«nior

r'-0 Alfredo Bertlié, inventariante de D. Anna
L 

Covrêa de Sá. por'seu procurador Silvestre Ma-

galnães
José Pereira Cabral
Cantidio das Neves Mafra. .,...•••

Tenente reformado CanticLio aas i>ev^ ma^a,
Maior reformado.'Manoel Marques de Souza
Alteres
2o sar ,~ f-lo

Octaviano Augusto da Motta
'Braz Florentino de Mello e Souza
Francisco de Lima Coutinho . . . . • . - •

Evaristo Alves Maia por seu procurador João Ma-
¦ noel da Fonseca *

-Vntonio Cama da Silva. 
Dr -Ymru-to Flavio Gomes Villaça. . . - • •

üeocieci" Pinto dos Santos Ferreira, filho e inven
tarianteda finada D. Senhorinha Pinto dos Santos
Ferreira, mãe do faliecido Herachdes P. dos
Santos Ferreira •

Cooperativa Militar do Brazil

NATUREZA DA DIVIDA EXERCÍCIOS IMPORTÂNCIAS

771

772
/ lo

ü4 e i io

-.70 a 7S1
782 » 793
794 » 802

803 » S13
SI í

S15
816

817

SíS a 823
824
« -.o
82(5

827 e 828
829 a S31

832

833 a S86
86/
888

889

890

Gratificação de Estado Maior de
1» classe .

Differença de etapa
Fardamento . . • • * •
Fornecimento de etapas. . .

Fardamento . . • \ * * é
Fornecimento de rações <liela* etc

a lntendencia («erai
da Guerra. . • • ; • •

Contas do serviço de asseio,etc.
Gratificação de exercicio e criado. 

|

Soldo e gratificação addicional .
Consignações.

Soldo c gratificação addicional.

Fornecimento de etapas . : #
Etapa e gratificação de exercício
Soldo e quotas
Gratificação addicional . •
Fardamento ...•••
Idem _ - •
Fornecimento ao Arsenal de Fer

nambuco 
Fornecimento de luzes .
Fardamento
Enfcerramento de praças . .

Vencimentos de 2» eserinturario
do Hospital do Andarahy .

Consignações

1807
180'*»
1890
1891

1S96 a 1800
1807

1900
ÍS9S « 1899

1900

1802 a 1895
1807 e 1808

1S96

Iò04
1900

1803 a 1805
1801 a 1803
ÍS91 e 1802
1897 a 1809

1808
1809 o

1900
1890

LM

1.0S9:756$Q10

5S2$860
7O.$00O
37§730

L:4iOÃ00O

315.<<>0
6:544§l6l

1:382^40
I:808§900

lt*»9$83S

8:0.%'313
8U0|0OO

2:036$772

2:010?O0t)

2:2^X0
684.^057

312*400
6:400^940

S$140
9SâO00

4*^400
í2úéúOÚ

Ci
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Ex-soldado.

Capitão reformado.
Alteres .

Soldado .
Ex-soldado .
Ex-anspeçada .
Ex-soldado .
Ex-sargento.
Ex-soldado .
Ex-cabo.
Ex-soldado.

.

Ex-forriel
Ex-soldado

»

Ex-cabo.
»

Soldado .

Coronel .

Alferes .

»

TJoâo Pereira Júnior .lJoão Manoel da Fonseca. . .
Salvador GomfS da Paixão.
João Baptista Pires de Almada _
José Antônio de Carvalho Guimarães
Antônio Peroba
Vicente José dos Santos . . .
José Saturnino Cardozo. . . .
Francisco das Chagas Corrêa
Eugênio de Albuquerque Pereira.
João Eloy das Chagas Artiaga .
Benedicbo Esequiel Cardozo . .
Manoel Jacob d*Almeida . . -
João Duarte Teixeira . . . •
Simão de Souza Rego e Carvalho
D Senhorinha Cavalcanti de Albuquerque

buco, mãi do fallecido soldado Samuel
Costa Pernambuco

Joaquim José Maia ....•••
Guilherme Antônio da Silva ....
Manoel Caetano dos Santos ....
Amaro Gomes • • •. •
Leonidas Octaviano da Cunha Pinheiro.
Francisco Frazão de Almeida._ . . .
Pedro Ribeiro, cessionário João Campos Viciai

sons procuradores Braga, Nunes c& Comp .
Francisco Gornes da Silva.
José Gomes da Silva.

Ex-praça
Tenente-coronel .
Ex-praça .

.

»c

Pernam-
Vngelo da

Joaquim Vieira da Silva .
José Ali pio Macedo da Fon
Companhia Paulista de Vias Férreas
Leopoldo Ribeiro dos Santos Souza .

toura Costallat
e

Empreza Telephonica da Bahia por seu pi
João Pedro Caminha

Laemmert & Comp ...••••

Fluviae

oprietario

João Emygdio da Silva. • . • • •
Innocencio Serzedello Corrêa. . - •
Agostinho Doutor da Igreja. . • •

José Ferreira Lima ....••
Caetano Chagas de Oliveira . . •. • • •

André do Carmo, cessionário José Miguel poi

procuradores Corrêa & Jorge

A transportar ....•••-

po

seus

891 e 892
S93 a 900

901
902

903 a 917
918 e 919
820 » 921
922 a 926
927 e 928
929 a 931
932 e 933
934 a 939
940 a 912
943 » 945

9K3

917
948 e 949
950 a 953

951
955 a 958
959 » 902
903 » 905

90G e 907
908 > 909

970
971
972

973 a 1.010
1.011

1.012 a 1.080
1.087

1.0SS e 1.089
1.090
1.091

1.092 a 1.097
1.098 a 1.100

{Fardamento ....
Fornecimentos diversos
E t > pa _
Gratificações de exercício e
Focnecimeni os diversos
Fardamento
Fardamento

»

»
Alugueis de casa

Vencimentos de seu íilho
Fardamento

1.101 a 1.103

criado

»

»

»

7t

Gratificação addicional de
Transporte do tropa, etc
Soldo e etapa.

Serviços fcelephonicos
200 exemplares da 11

Guerra ....
Fardamento . •
Gratificação addicional
Fardamento •

...

• • •

ie

10 »/c

Lstoria d

10°/«

1899 e 1900
1899
1897
1900
1899

1898 e 1890
1890 » 1898
1894 a 1898
1897 e 1898
1806 a 1808
1807 e 1808
1893 a 1808
1896 * 1808
1890 » 1808

1898

1897

1890 a 1893
1893

1800 a 189.3
1694 » 1890

» 1899

1891 e 1895
1890 e ií98

1804
»

1898 a 100O
1895 » 1898

190O

1807 a 1900

1899
1899 e 1900

1000
1899

1895 a 1900
1898 » 1900

2556470
_>•___?_

151$929
728$218

i:761$50i
96^540
95$830

3ia$400
SiSlSO
92*570
59S470

330$130
259§130
101$610
iOOfOOO

1075636
2209910
190S800
34$500

22íi<000
120S980
123S160

23S§500
13tí§330
13$500
23§800

1:168$951
1:3138590
2*913$jOO

3:121Ç000

1:0S0$000
68S350

I71$666
71*770

381S360
i!0?950

174$ 140

l

l

1.145:046:959



PATENTES

1° sargento.
Alferes • °
Capitão reformad.

»
Tenente-coronel .

Tenente .

Ex-praça ^
Sargento.

Tenente .
Ex-sargento

Major reformado

CREDORES
PROCESSOS NATUREZA DA DIVIDA

C

se

Transporte ..•••*'
Baruel & Comp. • • • • • • " '

Companhia do Gaz de S. Kauio. .

O ü-síarfo <fó S. PaWo ( proprietário *>.

Comp.) ..••••"*'""
Araújo & Ccmp
Domingos Graciano . . . v • •

Gonçalves Leite & Comp . . . • •

Rodovalho Júnior & Comp. . • • •

Companhia União Sorocabana e Ituan.i. .

S. Paulo Hailway Ccmpany . . . • •

Lindolpho Soares de Azevedo
Joaquim Vieira Ferreira . - • •

Felix Ai tonio de Alcântara . .. - • •

Manoel Corrêa da Câmara. ... - • •

João Manoel Cardozo,. . • ; 
• • •

Scçieté Anor.yme de Travaux et d Entiepi

^Brésil . . 
'• 

v ¦¦•.'''• 
r>* 4 V*^" 

" * *
Auonsto Alfredo de Lima Botelho. . . .,

Companhia Lloyd Brazileiro -
Mam-el Teixeira Linhares. . . • • •
D. Senhorinha Cavalcanti de ^-W'^,

fallecido soldado Samuel Ângelo da Costa
nambuco . . • • . • • _ • .* ,"'

Eduardo Ribeiro Tourinho de Pinho .
Pedro Antônio de Mendonça ....
GeneroFO Francisco da Cruz por seu procura

José Rodrigues de Lima
Luiz Carlos de Oliveira.
Joaquim José de Oliveira . . . .. . •
Sociedade Anonyraa Gazeta de Noticias .
João Luiz de Castro e Silva ... -.
Companhia industrial do Rio de Janeiro

procurador J. E. Chevalier. . . .

exercícios IMPORTA KCIAS

Somma

ornp
íto &

mae

doi

or

au

er

Dr

1.104 a 1.108
1.109 * 1.111

1.112

116
121

l
1
1.12:
1.126
1.131

1.113
1.111
1.115

a 1
e
a
a
e

1
1
1
1

120
122
125

.130

.132!
1.133
1.134
1.135

1.136 a 1 >35

Fornecimento"de medicamentos.
Consumo do gaz
Publicação de editacs. . .

Idem idem . • m • • • • '
Fornecimento de viveres, etc. .

corne verde .
expediente.. .

Despeza cem funeraes deofficiaes.
Transporte de officiaes, etc . .
idem idem . . • • • ; .'
Gratificação o prêmio de engajado
Gratificação de exercício e criado
Gratificação e etapa. ...
Soldo d<* reforma
Fornecimento de etapas etc .

do

seu

L.236 a 1.238
1.239
1.240

1 211 a 1.243

1.211
1.245

1.246 e 1.247

1.248
1.249
1.250
1.251
1 .252

1.252 A a 1.277

Consumo do gaz. . . •
Gratificação para criado .
Transporte de tropa. . _ .
Fornecimentos de colchões

Vencimentos de seu filho.
Vencimentos .
Fardamento ....

Fornecimento de rezes
Vencimentos .
Fardamento .
Publicações
Differença de etapa.

Remoção de lixo, etc

. .

1896

»

1808 a 1000
19 0
1897

lc95a 1900
1805

1900
1307 * 1S08

1000
1809

1>97

98 
*e 

1809

1894
1900
181*7
1900
1891

1898 e 1899

i 145:0463959
liV*i>r/H>
229*500

20.§000

443400
552$576
938102

151§0cK)
i*rtWO0«J

2S9$710
44 IçVflO
542^925
256§230
460$860

3:224^512
8*202*548

330§910
394§G66

9:53S§500
7:436$00ô

27$22.r>

237#400

l:45f$00ô
3S8Í650

9SS770
89i$O0O
240$OOO

4.58O&O00

U<*;5;>*£lSl

Direccão Geral de Contabilidade da Guerra, V Secção ca,

JLnioiko Fr^xcisco jM.orexra, de Ctu,cv> oz.
de fevereiro de 1002 -Jc-ouym» l!.az das Urinas, 1«» ofticiaí. — ^ ***° O ch<*fr*

OO

13 de fevereiro ue ^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmm
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INTKNDENCIa GERAL

carffo cio Ministério
Relação dos próprios »»¦»»£,,_- 11B instrucções de

publica, organisiula ae ac cumprimento

zencla de 23 de janeiro de lbbJ, i

da

do

capital

_— —r " 
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Grande edifício em quadro, construído
d^dràecal,comsobradouafreiUtel
c faces lateraes, tendo 55 janellas
,1c -rado de ferro na fronte, com

portão deentrada no centro.e duas
•ortas de cada lado do portão; pela

rua doDr. João Ricardo, 17 ja-
nellas do grade de ferro o 48'

poitoril, um portão ao centro o uma

porta ao lado; pela rua do Vis-

^nde da Gávea 53 janellas do grade
de ferro ; e finalmente pela rua

Marcilio Dias 13 janellas de grade
de ferro, um portão c duas portas
ao lado.

Na praça da Republica, entro
as ruas Yis«-nnd<Mla Gnvea
e Dr. João Ricardo,

2 lEdiflcio de um andar construído do

pedra e cal - Praça da Republica
91.n,

Na praça da Republica, entro
as ruas Frei Caneca -

Areai.

Idem de pedra c cal em fôrma do Idem
cbalot, com sotão. tendo o pavimento
térreo duas salas, dois quartos, e
cozinha, e o sotão sala o alcova—
Praça da Republica n. 93.

4 lidem de um andar, construído dejIdem

pedra e cal — Pra^a da Republica
95.

U I

I

-—77rr..:..

. • • •• • • 1
n

Idem de um andar contiguo áquelle,
construído de pedra e cal, denomi-
nado quartel pequeno, com um
portão e uma porta com o n, 89 A,
da antiga numeração. Tem no in-
terior 14 pequenos còmmodòs.

Idem



DA GUERRA

Guerra existentes na Capital Federal e nos Estados da Re-

de abril 
'de 

1332, Cap. 3", e Aviso do Ministério da Fa-

art.' 12 § 4o tla Lei n- 1114 de 27 (le setembro de 1860

FEDERAL

3h
O
l< * ôo» rs
^J 1*1 M., aía r

=
55 ei»- *í

* * I

AIMM.ICAÇAO Oll^B RVAÇOKS

Occupado o pavimento superior pela Sccre-
taria da Guerra, commando do 4" Dis-
triclo Militar e dopendencias, Contabili-
dade Geral da Guerra, Repartição do Es-
tado Maior do Exercito, Bibliotheca Mi-
li lar, e dependências do 10° batalhão do
infanteria; o pavimento térreo è occupado
pelos batalhões 1", 10" e 24" do infanta-
ria o archivo do Estado Maior do Exer-
cito.

Em 1Ss2, foi augmontacld
todo o lado da rua do Dr.
João Ricardo, afim de
melhor accommodar o Con-
solho Supremo Militar o o
10" batalhão do infantaria.
Em 1S94 foram construidos
dous chalets porá accom-
modaçao dos inferiores do
10" batalhão.

Idem pela viuva o filhos do capitão José
Leopoldo Nabuco de Araújo.

idem por D. Amolia Fonseca <lo Amaral,
irmã do Marechal Deodoro da Fonseca
e viuva do capitão Amaral.

Idem pela viuva do major Porphirio ae
Castro Araújo.

O ip andar é occupado pela viuva do co-

pitão Caetano Xavier do Castro. Na ca-
sinha anterior do ii. U, resido a. viuva
do tenente Joaquim José cie SanVAnna.
As outras casas são oecupadás pelas ta-
mil ias de praças.
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i
6 Grande cdiucio com sobrado nas <*-

trèlnidádos, pntco com gradil de

ferro na frente o portão do ferro
110 centro.

No largo do Moura, «*ntro o

largo da Batalha c o Bocco
da Musica.

-

Idem, idem de sobrado de um só
andar, construído de pedra e cal
com janellas de peitoril, um portão
no centro e uma porta de cada lado
do portão,

Rua do Trem.

8 |Idem, idem com sobrado e accom- Idem
modações para um grande esta-
belecimento, tendo um portão de
entrada.

9 Idem, idem construitlo de pedra c
cal em seguimento ao Arsenal,
com janelías de peitoril e porta.

Bocco da Batalha,

10 Casa térrea n. 59, construída de
pedra e cal, com salas, quartos,
cozinha e deSpensa. Tem placa ti, S

Idem

.........

----------- ^¦¦-¦_-e_-ee-----_-_-_-e"^ee--_-e__-^eB_»
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lOccupado o torreão do lado do largo tia Da-
talha pelo archivo <lo Estado Maior tio
Exercito; o pavimonto térreo pela viuva
tio tenente Sylvestro Glycerio Pessoa.
O torreão do lado do Becco da Musica,
pela viuva do coronel Antônio Pedro da
Silva quo resido no pavimento superior,

pavimento térreo desse torreão 6

No patoo exista uma casa oc-
cupada pela viuva do capitão
Antônio Zacharias de Jc6tus.

o
oecupado pelas filhas da viuva Macedo.
O intervallo entro os dous torreões é
dividido em 11 casas, oceupadas pelas
seguintes pessoas: A primeira pela
mie do alferes Cândido José do Nasci-
mento; segunda pela viuva do alteres
Chilon José Avelino ; terceira por João
Antônio Vieira, porteiro do Arsenal
de Guerra; quarta pelo familia do te-
nento do 10rt batalhão de infantaria
Joaquim Elias Peixoto; quinta pelo ai-
feres honorário Kufino Mendes; sexta

pela viuva do alferes João Eremita do
Magalhães; sétima pela viuva do teuen-
le-coronci Virissimo Máximo Gomes da
Silva; oitava pela viuva do tenente
Agricoia Guanabara; nona pela viuva do
tenente Sebastião Leal; décima pela viuva
do tenente Fernando Cardozo; décima

primeira pela viuva do capitão Manoel
IMerofonte de Uma. Ao lado do edifício
principal c dentro do pateo existe um
barracão de madeira dividido em dous
compartimentos, oecupado pela viuva do
sargento Ramos e viuva do alferes Lima.l

Idem pela tirecção Geral de Sau4c e do-

pendências do Arsenal do Guerra.

O edifleio do lado direito & oecupado pe o

Arsenal de Guerra e o da esquerda pela
Intendencia Geral da Guerra e depen-
dencias do Arsenal.

Idem o 1° andar pela Secretaria do Ar-

senal o o $ pelo Director.

Idem pela viuva do capitão Antônio Mar-

quês f]e Souza.
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i ^ .*. ttncc.a da B&talba.
Casa terroa n. 00, om scgmm.-»t.>.. Bocço

Mi.ri«r. com a mesma cònslruW»anterior, com
coompavli.m-uto.T-m a placa ». »••

ri Wem assobr.vln.ln n. 63,conslnuda de

pedra o cal, tendo varipscomparU-
montes, janellas de peitoril o portão
de entrada.

Ladoira da Misericórdia.

13 Um ae sobrado, construMafc peta»togo do Hospital (do Css-

c cal, tendo salas, quartos, cozinha tono).

e despensa. c#m pavimento térreo

que serve de corpo da guarda do
Hospital.

14 Grande edifício de sobrado de um sójldcm
andar, construído de i»edra c cal,
tendo egreja aolado e vastas açcom-
raodaçoes para vários misteres, pa-
teo, água encanada, illuminação a
n-az e um portão d<> entrada.

15 Idem, idem de sobrado de um andar,
construcção forte c nova, tendo
onze janellas de frente, um portão
c seis pavilhões isolados, formando
duas alas, construcção de tijolo.
um pequeno pavilhão de construcção
ligeira e ontro ainda menor, três
galpões de madeira, cobertos do ferro
zincado, pateos calçados a paralle-
lepipedos, illuminação a gaz, água
e esgoto.

Rua do Evaristo da
n. 29.

Veiga

—

16 lidem, junto ao Laboratório . . . lidem 5 do fevereiro
de 1894.

27;651$000
Preço por que
foi comprado
aD.AnnaAn-
driew Mendes
d* Almeida.

17 Icasade sobrado n. G5, construida de
pedra e cal, tendo três salas, dous
quartos, cozinha, gaz e esgoto.

Forte do Castollo.

18 lidem com a mesma construcção, em Idem
seguimento com o";n.| 66«
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Oecupada pelo pedagogo do Arsenal d<-|
Guerra, tenente-coronel Arscnio Velloso
da Silveira,

Esse prédio foi dividido om dous a sabor:
O que tom placa n. lé occupado pelos
filhos do coronel Cyrillo de Castro o o quo
está sem placa occupado pela viuva o
filhos «lo capitão Raymundo Penafort-
do Araújo.

• •

Oecupada pela viuva do capitão-tenente
Picanço filha do tenente .losé Maria
ih» Oliveira.

Idem om parto pelo Hospital Central e parto
pelo Observatório do Rio dc Janeiro.

Laboratório Chinüco Pharmaeeutico MU-
lar No sobrado principal resido o cbete
do Laboratório. O pavimento térreo é oc-
cupado pela secretaria, gabinete chmuco,

portaria e uma secção de recoituario. 
"Dos

pavilhões três são oecupados pelas oflt-

cinas; os outros o os galpões pólos clepo-
sitos c arrecadação das reservas.

Todos os edifícios foram ex-

pressamente construidos pelo
Ministério da Guerra, para
estabelecimento do Labora-
torio, em substituição dos
artigosé muito arruinados,
construeeão quo então exis-
tia. O terreno é próprio
nacional adquirido dos her-
deiros do Conde da Barca o
cedido polo Ministério da
Fazenda ao da Guerra.

Incorporaclo|Depen«l ias do Laboratório.

pelo art. 21
do novembro
de 1S94.

« ?

i «r« viuva do capitão Albu-
Oecupada pela viuva uu . t

qnerquo ^ Mello.

lllonl pela viuva do capitão WaudelH



*

- s

a
Dcw
(A

O
\<
f
«d
K
W

P
/,

Dr.scnr.', \o COM-UONTACVO

10

,%
mm
tti
m*9
O
<
uc

««1

5

Cosa cora a morna cooslrucção om Forlo do Caslcllo.

scguimcnlo com o n. 07.

20 Idem de sobrado n. 08, construída do Idem

pedra e cal, tendo tros salas, dou.s

quartos, cozinha, gaz e esgoto.

21 lidem, idem, idem com o n. 00.

22 Idem. idem, idem com o n. 70.

I ri
i

_

• •••••* »»

mmmÊtmmm^mmmm. - —

__, ______—-——————————————~ 
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Idem I . . . .

i

i — au "i.-In ¦¦—

Ao

Idem . . .

Idem térrea n. 40 ( meia fgua situada
no inttrior).

24

25

Ladeira do Seminário ( Exlin-
elo Laboratório Pyrotc-
clinico do Castello).

. •

Idem do sobrado n. 73, tendo duas Idem
talas, quartos, rozinla, despensa o
varanda.

Idem n. 74 idem

20 Idem n. 75 Idem

27 Idem n. 70

2S

2.)

hWm

Idem n. 77 Idem

Idem n.78

30

Idem

Idem de sobrado de dous andarei?, ten-
do cada um Uns jan dias de grade
de ferro.

• .

Rua da Misericórdia n. 29.

I
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applujaçao

i

. lOccupade pala viuva .1" major Manoel
Joaquim «Io Nascimento Machado.

M.,,,, pela viuva do capitão Bneno "oi-jícs.

• e • e

Idem i
Fortuna.

,elo coronol Gypriano Josd Pires

Idem pela viuva D. Julia \'eHna de Si-

queira Campos.

jm por 1). lr.1,-1 Mui er de Carvalho,
viuva rio capitão Vaierio Si^cnando deidem
v'n
Carvalho.

Idem pela viuva do coronel Antônio Pinto
de Figueiredo Mendes Antas.

Ildom por D. ClotiUe Barbo/a de An-

drade, viuva do capitão Dr. Apng.0
Antcroda Costa Andrade.

Vclva-se dividida ou. duas, oecupacas. a

K frente pelo alferes reformado Anto.no

tL de Sá Barreto •, e da rectagwrda

pela viuva do tenente Manoel Jos, da

Vons^ca Lessa.

Cccnpada por D. IIer,vifl.nola Adelaide Ri-

,ro Porto, f.lha do falleeido tenente

Rical.do Antônio da Costa K.beiro.

Wo-d por D. MargaridáAlyes Bagdocymo.

OBSBRV-vç5líS

laem pcla vhlva do tenente-coronel Carlos

Felippe da Silva; Moniz Abreu,

,m pelo o, Quanto do Arsenal de
*

ídem p
Guerra,
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38

Fortaleza «Ia Conceição , . . Morro da Conceição ,

c
m
W
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* •

Grande edificio do alvonariade pedra, Morro cie Sant<» Antônio .
fazendo parto do antigo Convento
tio Santo Antônio, entrada pela rua
Senador Dantas.

Cinco casas assobradadas no interior
do quartel, construídas pelo Minis-
terio da Guerra, para dependência
do mesmo.

Casa assobradada situada ao lado do
Convento de Sonto Antônio, com
duas salas, três quartos, cozinha.
água, gaz o esgoto.

Edifício do sobrado, construcção dealvenaria, contendo dois lances iate-
racs cora portas e janellas em todasas faces, água encanada o esgotos.
Oecupaumá área de cerca de 200m]

Morro d<> Santo Antônio

idem de igual apparoncia e constru-
cção,não Lendo, porém, lances late-raes, oecupando uma área de S50m

Grande chalet, com três pavimentaiconstruído de parede do alvenaria'
parte de pedra e parte de tijolo 

'
contendo janellas em todas as laresdos pavimentos superiores e mezza-ninos no inferior,'com água cana-lisada, pias do mármore, oecupandouma área de cerca de 50O111.

Edifício, antigo convento, augmen-tadoe melhorado. Contem dois na-vimentos divididos cm vastos dormitonos e commodos para iníe-nores. Acha-se encravado no àntSotemplo do convento; sua área j|_guiar è de £.000'".

Ilha do Bom Jesus, situado
era frente ao cáes do lado
esquerdo.

Ilha dó Bom Jesus, situado
ao lado direito em fronte
ao <'á<\q.

Idem idem, no alio ,1a monta-
nha, ponto terminal da la-
de ira.

idem, idem, situado na pari,*do alto da montanha.



»•

q
o»

§i
'A

M
O

y 5c o

<

\v\*uc\t;\ti OBSBRVAÇüKS

Fabrica do Armas Oecupada hoje pelo 7° liai ai hão
do infantaria.

Qccupado por praças do 7° batalhão do
infantaria o diversos offlciaes.

Hoivou do ser oreupado pelo
7" batalhão do infantaria.

Idem: A, corpo da guarda : B,casa da ordem
o secretaria ; C, na ladeira, oecupada
pola família do alferes Mclanio Alves
das Neves; 1), casa no alto do morro,
oecupada pela família do capitão Augusto
Frederico Caldwèll do Couto ; E, idem
dividida em duas: cm uma resido a la-
milia do alferes Maria no .José Pereira
de Carvalho o na outra o tenente Al-
berto Xavier do Azevedo.

Oecupada pela família do major do 1° ba-
tallião de infantaria Aristides Rodrigues
Vaz.

Funcciona a secreto ria, easa da ordem,
residência do commandante, do major
c mais otliciaes do Asylo de Inválidos.
No pavimento térreo tem cozinha e no
superior diversos commodos.

Alojamento das praças asyladas.

Alojamento das praças asyladas
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a» Edifício do pedra •• cal tom grandesaccommodações, situado cntr«> osn>crro< da Urca o Babylonia, naKortalezadaprah Vermelha, tendoo portão «lo entrada pelo campo deSu/ímio o mata sete prédios ex-tramuros.

Campo «I.» suxnno na prajaVermelha.

tf, o
**' Cf .r* •/ ;

5-4
- m! «<
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40 Eililleio
com
mazens.

construído do pedra e cal,vários compartimeiilos o ar-'
Ilha de S?nta Barbara.

41 Illm denominada ,1o Boqueirão ouCoquoíros, com bomfeltorias e casasde vivomla, tendo dois grandesarmazéns «1U0 foram construídos
para deposito de pólvora com 115palmos de comprimento o interna-mente 50 de largura cada um

Na bahia do Rio «!«. Janeiroao Norte «Ia Ilha «lo <;0-
vernador.

•»- Grande edillcio de sobrado com gran-des accommodações, construído depedra e cal, com baias para ani-
' ™4ost,0",uminav5°a eaz' a»"a•

Quinta da Boa Vista.

43 Gr.in.le edifício de fôrma rectangularcomposto de cinco corpos, Ldquatro sobro as quatro frentes«do a sua frente principal a u16 ,! P*rsltala o opposta ; tem 80bvaeas e comprimento e cidadãdas outras duas, 45 braças, con-a»do .o todo 66 portOes de f'e,ro c
^f janellas com caixilhos, grade.de ferro e algumas também'£££
âZT*v "8Ua P0Uvel eni »¦'«">¦clancia, diversos aposentos e com-psrtimenlo., edifícado sobre umquadnlítteroquemedeumaextene.-u,
superficial de 9.238 braças qffiídas proximamente, fechado pa^porgradil de ferro sobre parapeudealvenarMdepedraep^muX

Em S. Christovão. Praia dosLázaros entre as ruas Fi-Kuçira de Mello, Cortume oPedro Ivo.

i.ooo:ooo$ooo

44 Edifício de pedra e cal composto de
^^drpos, com varanda nS'versa, salas .Iluminada, TB.nrd.m, água, tanque, repuxo Wdo

darnâV;",.!0';:;;1"—'vi-nto

Em S Christovão entro a
e dnV 

^ 
.rUaS redro Ivoe do Consultório.

!
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• t • • Occupado pela Escola Militar da Capita!
diversos empregados.

o I

Antigo deposito dc material a cargo do Ar-senoi. Acha-se actualmente á disposiçãodo Ministério do Interior e funcciona umaenfermaria de variolosos.

Os .sote prédios oxtraratiros são;
quatro do lado da Urca, um
cm tV-aiite ao desembarque e
dois ao lado da Babylonia.

Deposito de pólvora o inflammavèls, mo-rada do encarregado.

Quartel do IP regimento de cavallaria.

Quartéis do to regimento de cavallaria e2» regimento de artilharia de campanha.
Existem nestes quartéis casas com as no-cessarias accomuiodaçõos e oecupadas
pelos respectivos commandantes.

Foi comprado pelo Ministério
da Guerra em julho de ts73,
inclusive o palaceto adianto
doscripto. As cavallariças
foram augmentadasem iSSi.

Quartel do 22o batalhão do infantaria com
casa porá o com manda nto.

Foi augmontado todo o lado
da rua do Consultório e no
intiTior foram constrnidos
dois grandes edifícios para
alojamento das companhias.
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ir

Grando edificio de pedra o cal com
vastas accommodações, com galpãoao lado, banheiros, latrinas. Mu-
minaçâo a ga«, água, cozinha,
baias para aniujaes c gradil dc
iovvo na frente.
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Uua do Areai n. 4

Cirando edifício, com vastas accom-
modações — Antigo Palacote Duque
do Saxe.

Rua General Cana barro
n. 43.

Edificio térreo, construído do alvo-
naria, com gaz o esgoto.

Uua S. Francisco X avie r
n. ai).

4S

49

Grande edificio construído de pedra o
cal, com vastas accommodações, il-
luminação a gaz, água c esgoto.

llua S. Francisco Xavie r
n. 41.

Grande sobrado construi-lo do pedrae cal, com 5 janellas de frente,
gradil de ferro, illuminaçao a gazágua o esgoto.

Rua S. Francisco Xavier
n. 47.

>0

51

Grande sobrado dc três andares, con- Rua S Fnnokoo v ., „ ;struido ,le pedra e cal, com cinco „. 49 S°° 
X * V' ° '

janellas de frente, gradil do ferro,illuminaçao a gaz. água e esgoto.

Grande edifício construído do pedra ecal, com vastas accommodaeoes, di-versas casas de morada e 
'grande

chácara, sendo as casas numeradas

Andarahy Grande
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Quartel do 23'» batalhão de infamaria.

ouskuvaçokh

Km 1SS4 foi augraentado na
face da frento,construindo-se
um sobrado para Estado-
Maior e prisão de inferiores.

Direccão der. 1 de Artilharia.

Corpo da guarda do Collegio Militar.

Collegio .Militar

Residência do fiscal do ColUgio Militar

Em 1S92 foram construídos
mais deus edifícios para alo-
jamento dos alumnos.

Residência do commandante do Collegio
Militar.

O edifício principal é oecupado pelo Hospital
do Andarahy, a casa n. t acha-se oecupada
por dous enfermeiros, as outras pelas
seguintes pessoas! X. 2 pelo liei do ai-
moxarife. N. 3 pela viuva Virgínia
Olympia de Mello Pacca. N. 4 pela viuva
ViconciaMaria Lopes do Lima. N. 5 pela
família do tenente reformado Felicíssimo
de Sou/a Pinto Valonça. N. 6 pelo por-
teiro do hospital. N. 7 pela viuvaFran-
cisca de Lima. N. 8 por D. Maria Las-
sance. N. 9 pela vivva D. Olympia Be-
zorra. N. 10 acha-se desoeeupada. E"
destinada ao pliarmaceutico do hospital.
N. 11 pela viuva e filhos do brigadeiro
Carlos Antônio Pereira dõ Macedo. N. 12
pela viuva Leopoldina de Figueiredo,

i
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Grande edifício construído do pedra c
cal, tendo varias casas de sobrado
com grandes accommoda;õ>s «? di-
versos compartimentos, collocado
em frento â praio do Flamengo e
entro os morros da Fortaleza d«»
8. «loão e do Penhasco, appellidado
Tão do Assucar.

CO.WROXTAÇAO

Fortaleza do S. -loao

o

62
Q
O
mfu

53

54

56
_ mi
Oi

Casa térrea de tijolo, coberta de telha,
com duas sal s, dous quartos, co-
zinha o despensa.

m»
v. a

* R

•"•
mi

m*

>

-

ídem quanto ao n. 53.
» »

O .*> ,} ))

/» » »

5S Casa ('o sobrado, sando o pavimento
térreo de pedra o cal e o sobrado
d<« tijolo coberto do telha, com sala.
quartos, cozinhaedesp -nsa naquelle
pavimento c dous quartos o uma
*ala neste.

Na praia d<i S. João junto â
pont«» o extra-muros da
Fortaleza •

Na praia do S. .loão «»xtr:.-
mi,ms ca Fortaleza.

Idem

59

00

01

62

63

Somado de alvenaria do pedra e cal,
coberto de telha, constando o javi-mento superior de duas salas, dous
quartos, cozloba e despensa o o
inferior de duas laias, dous quartose cozinha.

Casa térrea, construída de alvenarh
coberta de telha, tendo dousquàrto*
duas salas e cozinha. '

Casa construida de tijolos e cohsrta
de telhas, com duas salas, três
quartos, cozinha e despensa.

Sobrado com parede de tijolo co-berto de tellias, sem divisões iri-ternas.

Un?iicr'er,t,e1seispf,iuenas^^<ie
tijolo, cobertas de téihn»

rdem na
Praia,

extremidade da

Xo terreno quo fíca para o
lado posterior dos prece-dentes.

Ideai,

Idem.

»«J*nm»„ .. .

[dom,
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Occupado pelo 6" Batalhão do .Milharia d<
Posição.

• • .

Idem.

Occnpadns pelos ofiiciaes do 6° Batalhão de
Artilharia de Posição.

»• a-

Idem.

Occupado pelo com mandante do Batalhão.

• • # •

• • • •

» » • •

Occupada pelos ofliciaes do 6o Batalhão de
Artilharia de Posição.

Idem.

Occupado pelas dependências do 6° Batalhão
do Artilharia do Posição-,

Idem.
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64 Um armazém grande, construído do
tijolo, coberto do telhas, tendo
uma parede divisória.

65 lidem como o precedente, sem divisões.

No terreno quo flea para o
lado posterior dos prece-
dentes,

Junto ao morro om quo está
a enfermaria.

(50 Pequena casa do tijolo coberta d<
telhas.

Idem • • . . . . .

07 Casa com parede de tijolo, coberta Xo morro junto á Urcido telhas.

CS

09

Dous grandes edifícios do alvenaria,
cobertos dc telhas

Idem

Casa abarracada de alicerces de alvo- Xa praia da Pedreiranaria o paredes do tijolo coberta
do telhas.

70 Edifício grande do pedra o cal co-
berto de telhas.

71

72

Casa de tijolo coberta de telhas. .

Xo alto acima da bateria do
Páo da Bandeira.

.Situada logo abaixo da prcedente.

Duas casas do pilares o frontal com
muro, guarda-fogo, cobertas dotelhas e assoalhadas.

73 Diversas casas de pedra e cal

74

75

76

Xo alto do morro, entro a
Fortaleza do S. João o as
baterias da Barra.

O
mm
V.

I
<s
s
mm
h

• • •

• •

Armazém abobadado da bateria dacásámáta.

Armazém coberto de telhas

No recinto da Fortaleza, entre
o portão da entrada o os
dous para o caminho da
Barra.

Na bateria do S. José daBarra.

Na bateria do Páo da Ban-deira.

Um armazém pequeno abobadado. Na bateria de S, Theodoro

• .

,o14

< 3

* 'd
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mi
<

•
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• • •
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APPUCAÇÃO

• • • Occupado pelas dependências do 6" lia-talhao de Artilharia do Posição.

occupado pejo trem de artilharia o ape-trechos bollicos.

Occupada polo patrão do escalor.

• • •

....

Occupada pelo medico do estabelecimento.

No primeiro estão duas enfermarias e maisdependências o no segundo a pharmaciacozinha c dependências para empregados!

Occupado polo destacamento da Barra.

Occupado pelo commandante da 4« bateria,

<r •

Paióos de pólvora.

Dependências do 6" Batalhão de Artilharia
do Posição.

Occupado pelo trem bollico desta bateria.

rdom pelo material bellico do canhão
Ármstrong 550.

Idem polo material dessa bateria,

OÜSBRVAÇ0ES

•T]]s<mjmm _*¦..---*.
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Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Laboratório Pyrotetbnico do Campi-
nbo, com as seguintes dcpendon-
cias!

Edifl io do pedra e c.nl com 10m,6
de frente o 15m,4 ds fundo.

Idem de tijolo com 5m,8 de frente
e %2m} 9 de fundo.

Idem idem com 42m,8 de frente o lidem
20m,S de fundo

Idem idom com 11"».$ do frente
e 30m do fundo.

Idem idem com 5m,4 de frente e
25,n do fundo.

Idem idem com 41»», > de frente e
lim, i do fundo.

Idem idem om 44m,S de frente e
iim,4 de fundo.

Idem de pedra o cal com 25m,5
do frente e 25'» de fundo.

Idem de pedra o tijrlo com Gni,7
de frente e Q2m de fundo.

Idem do tijolo com 35m,9 de
fronte o 7m,i de fundo.

Idem idem com 2Üm do frente c 7»»
de fun-lo.

Idem de tijolo c madeira com 7"»
de frente e 12"» «le fundo.

Idem idem com 9m,3 de frente c G»« Id«.»m
de fundo.

Idem idem com 9m de frente c 5m,5
de fundo.

Idem do madeira cmi 5»l,G de
frente e 9'»»,4 de fundo.

Idem de tijolo c madeira com 5m,2
de frente e 5m,2 de fundo.

Idem de pedra e cal com Sm, 7de frente
e Gm,G de fundo, com guarda-fogo.Muro, guarda-fo-o do antigo paiol,'de padra ceai octosorio do gm -."§
de fac-s. '

Caixa dágua, coactruiIa de pedra ecal, com 6"» de frente e Gm (]efundo.
Co.lieira de tijolo com 13m 3 (]0frente o 7"»,2 de fundo. 

'
E'1Íon!0,<'0.Pedra0C;l1 ° UJr,1° C°>»

4dm<\e Irente o 7'",2 de Anulo
Dous ditos em ruínas, de páo a pique'

Tcom 
i.5? do frente e 6* do fundo!

Um dito de tijolo com 3-^ni •? a'
frente e 6m,2 de fundo/ 

'
Um dito dito com 25lil de frente e(•'111 /> /• WV °rn (m fundo.
Um dito de tijolo e madeira comG, S de frente o 7"',2 de fundo.

• .

Antigo forti» do Campi nbo

Idem

78 Edifício do tijolo, de páo a pique", com6,n,5 de frente e 16m,8 do fundo.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Mem

Idem

• .

•

•

• •

. .

. .

•

. •

Sala á entrada geral junto aoLaboratório Pyrotocbhico

"¦2

< *
Q **

2 D
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• Directoria o Secretaria,

. • •

Escriptorio do Ajudante.
!lAlmoxarifado o corpo da guarda.

KslacSo da via férrea,

Gabineto chimico.

Quartel do destacamento, enfermaria o
pharmacia,

OÍUcina d«' machinaas.

Idem de cartuchame raetaliioo.

Tendo-se extinguido o Labo-
ratorio Pyrotechnico do

Campinho, o edifício quo
olic oempava o suas de-
pendências passaram a
servir do quartel do :>* üe-
glmenlo do Artilharia.

Idem do fundição.

Idem de carpinteiro.

Sala de artifícios.

Idem do cápsulas fulminantes.

Idem de prensas.

Idem de r<\'icção.

Idem de mixtos,

Paiol de pólvora.

Destinado a um grande deposito.

Reservatório da'gua.

Deposito dos vehiculos.

Para as novas machinaa,

Devoluto.

Doposito de matéria prima

Idem.

Sala de dcsmanchamonlos.

Residência do diroclor
»•¦»¦-..-•

. Hoje residência do cothmán-
danto do 5° Regimento de
Artilharia.
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Idom do tijolo com i ()'»», 5 do frente
o lü«» de fundo.
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7.) Edifício com quatrocom par ti mon tos de Sala a ontradn goraljunto au ~" 
" "

&£ füm T rj0lr 
C0'"  ' "'""•atorio 1'yrotoehnieo.iroute o 6m do fundo.

Idem •J ' * * • • . . .

Na rua que passa pelos fundos
do Laboratório. ' • • • •

Idem

Idem .....

Idem .

Idem ....
....

S2

Idem idem, com 13'» de frente o21'",4 de fundo.

Idem do páo a pique com 0r» de frentee S'»,4 de fundo.

33 Idem, idem com _5™,5 do frenteo 7m,4 de fundo.

Si Idem, idom com 13'» de frente e fim 2do fundo. •

00

80

87

SS

SO

00

9i

Idem do tijolo e páo a pique, divi-dido em compartimentos com lõindo frento e 12m de fundo.

Idem de páo a pique com Cm do frentoe 9*",8 de fundo.

Idem de páo , pique e tijo, bde telhas, forrado e assoaihado.

Idem do podra o cal, coberto d,telhas.

Idem de tijolo coberto de telhas omfôrma de chalet.

Diversos edifícios do pedra o cal 0

Edifício de pedra o cal coberto detatt*. «om mn» o guarda-fogo ocorpo de guarda. 6

Idart

No forte doGragoatâ entre as
praias dasFlechas e S. Do-mingos.

Na praça da Fortaleza da
praia do Fora.

Idem

Na Fortaleza «Io Santa Cruz,<l errado Rio do Janeiro.

A meio caminho da fonte da
j-auoaae, *l»ixo da mon-anha do Pico, extra-muros
«alortalezadeyantaCruz.

.

6?s*

. • •

*Ss_
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• • • .

• • • # •

• • •

• • •

. . *

• • •

onsjçnrv.uus

Occupado por familias de empregado*.

• • •

. » • •

Idom polo pharmaceutico.

Idem polo ajudante.

Desoccupado.

,

occupado por um artífice.

Idem pelo carroceiro.

. Idem por familias do operários.

Idem por um operário.

li '¦ , ¦¦ ^|

Quartel do destacamento, dependência dá
Fortaleza do Santa Cruz.

Residência do conimandante da Fortaleza.

Oecupados pelos officiaes o praças da guarnição e presos.
•-

Paiol de pólvora da Fortaleza do Santa
Cruz.
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EdillcioiIo pmlrae cal coberto do to!ba»i

93

04

Ilhota ou lago fortificada, com ar-
mazons e casa do pedra c cal com
adobada coberta de telhas.

CONFRONTAÇÃO

N*n principio do caminho <|o
Forte extra-muros da For-
taloza ile Santa Cruz.

,3

!
u

t>

o;

%
j
«
^

• • •

Ao meio da entrada «Ia barra
do Uio de Janeiro,

Diversasbateriasarruinadas, «lo con- Nas praias do Annel da Vi-strucçao de pedra o cal.

• . . •

Bateria de pedra o cal com u
fico templo octogonal.

m magni-

{-ria, do ínhangá, da Co-
pacabana, do Arpoador,
Leme o iia Piassava.

• . • .

No morro da Gloria .

90 Edificio de pedra o cal dentro do Forte Ido morro da Viuva.

• . . ,

• « • • ...

Na extremidade da praia fio
Flamengo, na ponta do

97

9$

99

100

101

102

103

104

105

106

morro da Viuva.

• • • . . •

Dous edifícios de pedra o cal, um ai-
giba o fortiflcação também de pedra «„.„.e cal, denominada - Pico grande, boladependências do Forte de SantaCruz.

No dcsfiladeiro entro as inon-
tanhas do Pico c Ganham-

Fortificação casamatada. com
pequeno quartel,

um

Terreno cora 134* SO de frente e134"',20 do fundo. °

Edifício de alvenaria de tijolo com9'" d0 m e 6im,50 d'0°\*™

Edificio de alvenaria cora 55m 78 dofrente e26-»,30 de fundo! '

Iãt°'"z^31n'5o de *•«• •
Q

NapontadoInibuhy,nacosta
do Norte,

• • • • • . . .

No campo do Kcalcn^o

Idora

Idem

Idem

Idem

e

Idem #

Idem , %

Idem , , .
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APPLIOAC \0

Quartel dos marinheiros do oscaler tia
fortaleza.

[Occupada pola guarniçSo da fortaleza da
Lage.

• • • • Desoccupadas.

....

* .

Desoccupada : acha-se lia muitos annos
cercada de propriedades particulares.

Oecupado por um pequeno destacamento.

t

Oecupado por um pequeno destacamento
de Santa Cruz.

Idem idem.

• • . . * • •

••• . . • .

• • • » • • .

• • . •

? • • . * .

Escola Pratica da Capital, hoje Escola
Preparatória e do Tactiea.

Secretaria, sala de armas e alojamento
dos alumnos e praças de pret.

0Q8BRVACOBS

Alojamento de officiaes alumnos e ar
recadaçao.

Estado Maior

Enfermaria . 

Refeitório das praças ,

...,,•• * • •

Officinas ,

Eseola Preparatória e de Ta«
ctica.

Estes edifícios pertencem hoje
á Escola Preparatória e de
Tactiea.

Idem.

Idem,

Idem.

Idem.

Idem.
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119
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121

Caixa do alvenaria do granito com
7'»,33 defronto, 7»»,:;;i de fundo.

Terreno com 110,n do frente sobre
150n> de fundo, contendo o 80-
guinte:

Edifício de alvenaria o tijolo com 5im
de frento e llm,S0 do fundo.

Cavallariça de alvenaria e tijolo com
20 baias, tendo 13"», 13 de frento e
S,n,75 do fundo.

Grande terreno para linha do tiro á
mtrgom da estrada geral.

Alpendre lageado com varões de ferro
c coberto de madeira, com 6m,50
de frentee 10m,00 do fundo.

Miradouro ou torro de pilares do ti-
joio o coberto de madeira, com
3ra,50 do frente e 3»»,50 do fundo.

Armazém de alvenaria o tijolo com
27*»,$ de frente c 10'» de fundo .

Grando terreno fronteiro ao prece-
dento com o seguinte; ,

Paiol do alvenaria com guarda-fogo,
tendo 9m,65 de frente e 13'»,Si de
fundo.

Armazém de alvenaria e tijolo com
!Sm,10 do frente e 7'», 16 do fundo.

Edifício abarraeado, do pedra o cal, a
frento e o resto de tijolo, com 12m,45
de frente e 6m,70 de fundo.

Grande edifício de sobrado construído
de pedra c cal, composto de quatro
corpos com grandes accommo-
dações, água encanada e esgoto.

00KFB0NTAÇAO

No campo do Realongo

Idem

Idem

Idem

A' pequena distancia do Cam-
po Cirande.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Perto do quartel da Escola
do Campo Grando.

¦

<
u
O

S
PH

V»
tf: Oa»«
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Ü

Casa n. 2, tendo duas salas e quatro
quartos, paredes do adobose tijolos,
coberta de telha.

No Realengo próximo ti Es-
tação da Estrada de Ferro.

Na Ilha do Dom Jesus, 10m
distante do ponto do desem-
harquo, entre o antigo Con-
vento e a valia que separa
a Ilha da Caquoirada da-
quella.

Casa n. 23, tendo paredes do adobo
coberta de telhas.

Na ilha do Bom Jesus distante
meia hora de viagem a
partir do quartel, situado na
ponta da ilha para o lado
da do Governador.

m
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• • • •

I)«?posito do água potável.

Doponde netas da Escola Pratica

Quartel da bateria quo para abi destaca.

Occupada pelos animaes da Escola Pratica.

Dependências da Escola Pratica. . , .

Estação para oxercicio de tiro ao alvo. .

Observatório para apreciação dos tiros. .

Deposito do material do artilharia e outros
petrechos.

Dependências da Escola Pratica .

OBSBRVAÇOttS

Estes edifícios pertencem hojn
á Es«*ola Preparatória o do
Tactica.

Idem.

Idem.

• •

Deposito do pólvora e mais artefactos pyro«
tecbnicos.

Deposito do material de artilharia.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Mera.

Idem.

Idem.

Idem.

Residência do com mandante da Escola
Pratica.

Occupado pela Escola de Sargentos. .

Hojo residência do comman-
dante da Escola Prepara-
toria o do Tactica,

Occupado pela Escola Prepa«
ratoria o de Tactica.

Servo para deposito do material do arti-
lbaria.

Foi comprada uma 5a parto
á firma Costa, Vianna &
Salgado em 29 de fove-
reiro de 1884, o mais dous
posteriormente, coino consta
dos officios desta repartição
ns. 719 e 720, de 19 o 22 de
abril do 1SS4.

Foi comprada a Antônio Josó
de Souza Pinheiro e sua mu-
lher. Foi mandada oecupar
como próprio nacional a 5
de fevereiro de 1SS4, em
vista da ordem expressa em
ofíicio desta repartição
n, 711, data supra.
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122

123

124

DESCRIPÇÃO

Casa n. 24, tendo duas salas, seis
quartos o cozinha, paredes do adobo
o tijolo, coberta dc telhas.

Casa n. 25, tendo parede dc tijolos
e adobo e coberta de telhas.

Grande terreno com 2S0ra do testada
no qual acha-se em construccâo um
grande edificio destinado ao Ho<-
pitai Central.

CO.NFHONTAÇAO

Na ilha do Bom Jesus, meia
hora di§ viagem, a partir do
quartel na ponta da ilha | a-
ra o lado da do Governador,

Idem na ponta da ilha para o
lado da do Governador.

Rua do Jockey-Club, Engc-
nho Novo.

125 Prédios ns. 2 A, 2, 4, 0, 3,5, 7,
11 o 6 A.

126

127

Rua Quinta na Boa Vista
(Quinta).

Edifício térreo com grandes aeeommo-
daeães.

Grande edifício composto de quatro
corpos, denominado Quartel-typo.

Rua Oitava na Quinta da Boa
Vista.

Rua Sétima na Quinta da Boa
Vista.

123 Grande edifício do pedra e cal em Na praia da Saudade,
construcção, com grandes accommo-
dações, destinado á Escola Supe-
rior de Guerra.

129

130

Grande edifício de sobrado construído
de pedra e cal com vastas accommo-
dações, baias para animaes, água
e esgoto,

Curato do Santa Cruz, na
praça General Deodoro.

Edifício de sobrado de pedra e cal

131 Idem e um salão contíguo á secre-
taria da Superintendência da Fa-zenda de Santa Cruz.

132 Idem do pedra e cal » * . • •

Idem

Idem

Curato de Santa Cruz, na pra-
ça Quinze de Novembro.

M

B
<
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. . • . ? .

• . •

O terreno foi
adquirido
por 69:000$

...

. . • •

. .

80:ooo$ooo

s:ooo$ooo

i:ooo$ooo
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Foi comprada a José da Silva
Ferreira o sua mulher o
mandada occupar nas mos-
mas condições da de n, 23.

Foi com prada a Antônio José de
Souza Fer.virae sua mulher.

. • * • • . . • .,Estas notas foram exttahldas
da relação dos próprios na-
cionaes annexa ao relatório
do Ministério «Ia Fazenda
de 1SÜ5.

Idem,

* •

Oecupado por otliciaes do 9° Regimento j Idem
de Cavallaria.

E1 destinado Acha-se em construeção,
a quartel do
1° Regiinen-
to de Cavai-
luria.

. • • .

Quartel do 5" Regimento de Artilharia de Hoje quartel do 20* Batalhão
Campanha. I ^ Infantaria.

Custou o ço-
brado Rs.
6:00Q$0O0
e o salfu»
6Q0$00Ò.

Oecupado pelo major do .V Regimento do Hoje do 20° Batalhão de In-
Artilharia de Campanha. lantaria.

Oecupado o sobrado pelo quartel-mestre ejldem,
o salão pelo 5o Regimento do Artilharia
do Campanha.

A
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irnscairçÃt» CONFRONTAÇÃO

134

Dous prodios

Edifício de sobrado, construído de
pedra o cal, antigo hospital da
Fazenda de Santa Cruz.

Curato de Santa Cruz. na pra-
ça Quinze do Novembro*

o
mf H
*? W *

à .tm t/i

7 <o ••
_í

o
__? Ç 9

Idom

135 Orando edifício de pedra o cal, com
terreno ao lado e baias para ani-
mães e demais compartimcntos na
face do fundo.

Idem

130 Edifício construído de pedra o cal com
vários compartlmentos.

137

Em Inhomerim

Grande edifício composto de dois pa-lacetes, diversas casas para diffe-rentes misteres, construído do pedrao cal, com grande terreno.

No Estado do Kio do Janeiro,
na Raiz da Serra da Es-
trella.

138 Edifício de sobrado, construído de
podra e cal, com gaz, agua e es-
goto e com vastas accommodações.

139

140

Palácio «Itamaraty», edifício deexcellente construcção, sobrado deum andar, tendo no pavimento ter-reo sete portas e dois portões la-teraes e no sobrado oito janellas.Pertence ao mesmo um outro edifíciocontíguo de dois andares c de solidaconstruco , tendo tres portas no
pavimento térreo e tres janellas no
pavimento superior. Kxiste nolundo do palácio vasto terrenoajardinado.

Edifício de pedra o cal, antigo palácioisaool, rua Guanabara ns. 56 e 58.

Praça da Republica n. \% .

Rua Marechal Floriano ns,
150 e 152.

í:50o$ooo

yo:ooo.^ooo

030;ooo?ooo
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Por aviso do
Ministério do
Interior n.
139, de 22
do fevereiro
dolS97,pas-
sou á dis-
posição do
Ministério
da Guerra.

Por aviso do
Ministério da
Guerra do28
de julho de
1894 esta re-
partição to-
mou conta
do rcspccti-
vo prédio.

o£
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a*
APPLIOAÇAO

Occupado pelo 20° Batalhão de Infantaria,

• • • .

. . • •

• . . .

Coudelaria domestica o de experiências

Deposito de pólvora.

Occupado pela Fabrica de Pólvora.

Occupado pela In tendência da Guerra,

Occupado pela Secretaria das Relações Ex-
toriores. O edifício contíguo é occupado
pelo Supremo Tribunal Militar.

OBSERVAÇÕES

Extincta já.

IIojo Palácio da Justiça,

Funcciona a Linha de Tiro Nacional e <
occupado pela Direccão Geral de Enge-
abaria o pelo Pombal .Militar.
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148

DHSURIPÇAO

üm terreno fazendo face paraocampo
de S. Christovão, rua S. I.uiz
Durão o praia do S. Christovão, mo-
dindo do frente polo campo 50m,42.
pola rua 8. I.uiz Durão 155in,50 o
pola praia 95m,Q0j sendo a área
total de 10.029m.33,

Uma casa no campo de <. Christovão
n. 56, antigo 54, medindo de frente
7m,10, de pedra o cai c madeira-
mento de loi, com duas portas o
uma janella no pavimento térreo
e quatro janellas no pavimento su-
perior.

Um prédio no mesmo campo n. 58,
antigo n. 56, medindo 2Sm,60 de
frente, de pedra c cal, madeira de
lei c pinho, tendo sete portas no
primeiro pavimento o sete janellasno sobrado, com jardim na frente
e gradil de ferro.

Um edifício em que funeciona a Fa-
brica, dando fundo para o campo
e frente para a praia de S. Chris-
tovão, tendo um portão e quatro
janellas no primeiro pavimento e
cin-o janellas no segundo.

Uma casa no mesmo campo n. 60,
medindo 7»", GO de frente, de pedrae cíl e portadas de madeir;», tendotrês portas para o campo e uma
íara a rua S. Luiz Durão.

rres casas á rua S. Luiz Durão ns. 3,15 e 17, de uma porta, frontal detijolo e allicerces de pedra e cal.

rres casas á mesma rua ns. 19 21e 23, de porta e janella, frontal detijolo e alicerces de pedra e cal.Estas seis casps medem de frente37™,60.

iMNFRit.\r.\';ÂO
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>

Uma casa térrea tá praia de S. Chris-tovao n. 51, com uma porta, um
portão e quatro janellas.
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OUSKHVAÇÒES

Km obr:«s para adaptação da Intendoncia
da Guerra.

Idem.

Idem.

Idem.

• . • • . . • Idem.

• • . . Idem.

—ac g—cag»

• ....... iTdem.

Idem.

m 3
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150

151

152

153

155

155

156

,\ fronte do edifício da Fabrica n. 55,
medindo 27n,,00 de frente, tendo
d«»is portões, novo janellas no pri-
moiro pavimento o onze no segundo,
construc.ão do alvenaria o tijolo,
madeira monto o vigamento de pi-
nho.

Cm prédio som numero (antigo n. 71 )
medindo dc fronte 6^,20, tendo
duas portas o uma janolla no pri-
mciro pavimento, tros janellas no
segundo c duas no terceiro.

Um prédio som numeração (antigo
n. 73 ) medindo do fronte 10m,70j
tendo no primeiro pavimento uma
porta, um portão o três janellas o
no segundo quatro janellas.

157

Um barracão sem numero, do nutro
lado da praia, fronteiro á Fabrica,
cdilicado em terreno dc marinhas,
coberto dc folhas de forro galva-nizado, medindo 12m,50 por 07n,,30.

Uma estacada de madeira de loi lan-
cada no mar á distancia de 13 im
da rua.

Um terreno do marinhas com a área
de 1.676m quadrados o 40 centi-
metros, todo cercado dc cács do
alvenaria do pedra.

Um armazém n. 14, antigo n. 8 Ecom área do 435m quadrados o
60 centímetros, o edificado no terreno
acima.

Um puxado com 67^ quadrados o 2decimetros, de pedra e cal, tendo defrente 13»»,20, edificado no mesmoterreno.

Um terreno ao lado com (]i»,8l, ta-
pamento e portão de madeira.
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. • • • Em obras para adaptação da In tendência
tia Guorra,

m&mwmm we&

OliSgHVAvto

[dom.

... .

• •»* ....

Idem.

pertencente á Intendencia.

Idem.

Idem,

Idem.

• e * . %¦¦¦»,-.

Idem.

<*.»¦> "
Id em
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Uma ponto no fim «lo torr«»n«> «lo ma-
rinlias, onde está assente um
guindaste para descarga.

A installaçao clcctríca existente em
um telhoiro á mesma praia n. .Vi,
medindo 20m d«> frente, eam uma
parede do pedra o cal, um portão o
«luas portas.

Uma casa na praça Marechal Deo-
doro n. 54,

CONFRONTAÇÃO

OI-. O
c* I*»
S

V! o

o

h
>

ÍTADO I>0

1 Terreno na ilha de S. Vicente for-
mado pelo Rio Negro e Igarapé do
S. Vicente, com 209m do compri-
menti» e 99m na maior largura com
parte dos terrenos devolutos.

Edifício térreo de páo a piquo e taipa
com 42»>»,70 de frente o 34™,25
de largura, quasi todo de telho vã,
tendo apenas dua* divisões o dous
corredores forrados o assoalhados ;
os corredores, varanda, cozinha o
mais dependências da botiea são
ladrilhados. A parede do lado
septentrional <; «le pedra.

Grande edifício de pedra o cal e ti-
joio,quasi todo térreo, tendo apenas
dous pavimentos no centro da ala
meridional, com S1in, 18 de com-
primento è 7õm,12 de largura.

Terrono devoluto á margem do Igua-
rape de Castelhana.

f

No Rio Negro junto d capital
Ilha de S. Vicente.

Na Ilha de S. Vicente junto
á capital.

Na capital, praça General
Osório pelo lado meridi-
onal.

Na cidade de Manáos junto ao
Iguarapé e Castelhana.

Edifício térreo coberto de telhas, pa-rodes de taipa de páo a pique, á
excepção da do Tardoz, que e" de
pedra e cal, tem algumas divisõea
assoalhadas e forradas e outras la-
drilhadas com tijolo; tona 37m,G2

f de frente e 23»" ,76 de maior lar-
I gura.

Na capital, no Largo de
D. Pedro II.

Está avaliado
om 3:000$000

25:0000000

Foram com-
pradas nove*
braças deste
terreno por
15OS00O.

k
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pertencente á Intondoncia da Guerra.

Idem.

AMA/ONAH
I

Enfermarias

OriSKRVAÇOWi

¦ -Illl —"^

Foi adquirida por escriptura
de compra feita pola União
a Manoel José Rolo, lavrada
om notas «io tabellião Eva-
risto Yaile de Rarros, aiim
de fazer parte do novo edi-
licio da IntendenciaGeralda
Guerra. (Av. de 29 de ou-
tubro do 1901.)

Cedido ao Ministério da Jus-
tiça para installação da
Inspectoria de Saúde do
Porto. ( Av. de 14 de de«
zembro de 1901J

Posto á disposição do Minis-
terio da Justiça para ins-
tallaçâo do Juizo Federal.
(Av. de 24 de agosto do
1901).

Foi comprado em 21 do se-
tembro de 1S77. Era quasi
todo térreo, á excepção das
nove braças.
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Edifício térreo construído do alvenaria
de pedra •• cal. assoalhado eooborto
de telhas, formando uma única
sala c circumdado polo muro
guarda-fogo na distancia do lm,50,
o mesmo tem I lI,l,60 «Io frento
e 4Sm do lado o o paiol própria-
monto dito 7"»,t>. á frento o 9m,00
de lado. Está cdificado N, o.
da capital, na frente esquerda do
I.iruarapó de Castelhana em frente
ao armazém de artigos bellicos.

CONFUONTAÇÀO

s

Galpaocoberto do telha com paredes de
taipa e páo a pique, calçado de pedra,com U"« de comprimento e íOm do
largura na frente, voltado para o N.
Ha duas portas para rada um dos
lados e cinco janellas.

Forte dn S. Gabriel de Cachoeira
construído de pedra o saibro.

9 jEdifício termo coborto de tolha, com
paredes de taipa e páo a pique.ladrilhado de tijolo, tem 27'«* 2,sde frente e li>", 48 de lado, sendo
dividido em seis compartimontox.

Está col locado no terreno
junto ao íguarapd do Cas-
telhana ao lado «Io paiol d
pólvora.

Na margem esquerda do Rio
Negro.

10

II

Forte de S. Joaquim do Rio Brancoconstruído de barro o seus edifícios
de madeira, coborto de tolha.

Edilicado junto ao Iguarapé
de Castelhana.

i2

Fort.ficaçao de Itapatynga, com
quartéis e paiol, sendo aquella, deerra e estes de páo e taipa, co-bertos do palha, com excepção do
paiol que <) coberto de telhas.

43

14

15

Porto de Cucuhy .

Fortaleza «La Barra do Rio Neffroconstruída de barro. ^ '

Forte de S. José de Marabitanas destacadas cheias de terra, 
' o

Tdem de S. Carlos.

A' margem esquerda do Rio
Branco, confluência dos rios
Poncutú e Uraryqueira.

Na margem esquerda do Rio
Solimões,perto da fronteira
do 1 cru.

Na margem direita do Rio
Viegas.

Na foz do Rio Negro.

Idom .

No Canal de Carygnard quovai ao Rjo Ore.sco.juo.

o
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Foi encorpo-
ra»lo a D»
de dezembro
do 1*73.

10 de dez-m-
brode 1863

• • •

2 a
* tfMa y

a9
àlWLlCAÇAO

. • Servo de paiol , .

Occupado pelo destacamento.

• Armazém de artigos belltcos .

Cora um destacamento,

• . •

OliSKRVAÇÕKS

• . • Acha-se pm soíTrivol estado
•le conservação.

Armazém de artilharia Acha-se em bom estado.

. • • Precisa do alguns reparos

Com um destacamento e mesa do rendas
em um dos quartéis.

Com um destacamento.
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Posto do l...i

CONFHONTAÇAO

Idem do Santo Antônio do Rio Ma-
deira, na linha divisória com o peru
e a Dolivia.

Fronteira do Porrt

§§

¦PMHHHnnMMg^^i^ — ¦¦-¦

Xo rio Madeira, na confluência
com o Guapord o Piofi. * .

Fortaleza do Macapá: compôe-so de
capella, aquartelamento, quarteldo commando militar, idem do com-
mando do destacamento, idem de
offlciaes subalternos, idem do cirur-
gião, idem do capellão o hospital.

2 Forte de Óbidos: seus edifícios com-
poem-se de casa do commandanto,
dous quartos contíguos, xadrez,
paiol e solitária.

A' margem esquerda do Ama-
zonas acima da ilha de
Marajó.

Na cidade de Óbidos, á mar-
gomesquerdado Amazonas.

6

Idem da Barra: compõe-se dc casado commando, capella, quartel, dousxadrezes, paiol, dous quartos e so-litaria, fora as casamatas.

Está situado no rio Guajará,
4.000 milhas distante da
capital.

Idem do Castello: compõe-se de sois
pequenos quartos sem subterrâneo
inclusive o paiol. '

Idem do Gurupá

Grande edificio que se compõe de casade commando e secretaria, sotãocom duas pequenas salas, dous
quartos, casa da ordem, estado-maior, escola, sala de musica, ditade ranoho, armazém, cozinha, duasarrecadações, duas latrinas, trêsxadrezes, três solitárias, varandasextensas e internas.

Edificio de pedra e cal, com secretariacasada ordem, estado-maior, oitocompartimentos, corpos de guardacasa da musica, refeitório, cozinha'
!SÍJL**MC*dae58Í» (,uas latrinas,'«outavias e varanda interior,

Na capital do Pará

Na villa do Gurupá

Urgo do quartel,entreas ruas
S. Francisco o S. Pedro.

Em Nazareth.

ESTADO

• • • * •
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Existo alli um destacamento.

Idem.

DO PAIU

• • •

• •

Está incorpo-
rado.

• • • • • • • •

Tom destacamento

• •

• • • • • • Esta praça è considerada ar-
madaoos edifícios precisam
de reparos.

Este tbrte é considerado ar-
mâdo,

Servre de registro e tem destacamento,

. • •

.jldem, idem, é considerado ar-
mado ; os muros eüão em
bom estad).

• • •

Era oecupado pelo Arsenal de Guerra,

•

\s muralhas estão em bom
estado.Este forte ó conside-
rado desarmado, si bem quo
tenha artilharia.

Abandonado.

Quartel do 4« Bataihão de Artilharia de *&**^^?
Posição . • 

• . • . . • • Idem do 15<> Batalhão do Infantaria

1
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drsompçao

(iralideediiicio do sobrado, do pedra o
cal, COmpÔ*C-80 de um andar térreo,
dois compartimentos, escola, estado-
maior, sala do rancho, cozinha.
xadrez, dois pequenos quartos o
duas ofíleinas; uoandar superior, do
um salão dividido provisoriamenteem diif»s salas oceopadas pelo di-
rec toro ajudante, de três armazéns
e sala do almoxarifado e varanda
interior.

Dous armazéns de pedra e cal, com
pequena casa térrea ao lado.

CONFRONTAÇÃO

No largo tia $,'.. â margem
do rio GuajarA, junto ao
forte «Io Castello. 

*

***v^^í^«^-_^_^i^^m^^^^___.
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\ura. na capital do Pará

ESTADO I>0

>> ,

Casa de sobrado com 20 braças defrente leste a oeste e 29 de fundonorte a sul, com porta e mais umacasa térrea mixta ao fundo, sendo
parte de adobo e parte de pedra ecal.

*ortede S. Luiz, com pequena casade sobrado, que serve de habitarãodo commandante militar, uma outratérrea que serve de quartel,ãrreca-daçao c pri<ão, tem 2í braças detrente norte a sul e 7 de fundo lestea oeste. Tem um terraao ou terra-
pleno ,1a fortaleza, .entendo dou<baluartes semi-cireulares nas extremidades, eom 157 palmos dediâmetro o 60 de comprimento cadaum, unidos por uma cortina de 700
palmos de extensão sobre 1<) palmosde altura de muralha magistralalem do alicerce com seis de gros-sura e do parapeito c è construcçãode pedra o cal.

Forte S. Marcos, uma irea nuasi«reular de 500 palmos, cercada pornma muralha, uma casa destinadaao commandante o ás praças des-tacadas, arrecadação e prisãoconstruído de pedra c cal. '

Na rua Madre de Deus. 52:13SS0OO

Na capital, na conlluencia dos
rios. 40:S94$000

-<•

A' entrada da Barra.
• • 13:*2S$000
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• • • Era occupado polo Arsenal «le Guerra.

Deposito de pólvora . . •

PrpdlQ «,0 reparos geraes.

Em bom estado.

uaramiiIo

• • • •
Enfermaria militar .

• • • • I
• •

• • • • • Presidio militar

• • • Precisa de concertos,

Foi entregue ao Ministério da
Marinha em 24 de dezembro
de 1873.

Posto de signaos. • . • Desarmado. Existe um pharol
a cargo da Ministério da
Marinha.
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DESCRIPÇAO co.vraoxTAçÂo

5

Forte de Santo Antônio da Barra, com
casa para quartois e prisões, com
22 bravas «le diâmetro, cercado com
muralha do pedra o cal, com 20
palmos «le altura aldm do alic««rc«»,
ii do grossura o 90 «le extensão,
com parapeito terrapleno, calçado
de pedra com plataforma do la^e.

Na ponta da arôa á marffo
«Io canal «Ia Barra,

m

Casa térrea coberta do telha.

6 Uma casa

Cidade do Caxias.

Campo de Ouriqu 1»

E«lificio construído de pedra e calcom diversos compartimonlos.

Idem de pedra e barro com Ls 1/
braças de frente e 14 ditas e 8palmos de fundo.

No Campo de Marte, na ei-
da<le de Therezina.

Praça da Matriz, cidado deOeiras.

Um outro edifício, construído de tai-
pa — Therezina — Serve de depo-suo de pólvora.

Fortaleza de N. S. da Assumpcãoconstruída de tijolo, com duas casa^térreas em seu recinto.

3

4

Ed^ieie de alvenaria, com dous pavi-mentos, com uma casa térrea an-nexa constando de refeitório ecozinha privada.

NrPOivS *alvonaHa'a—

Cidade da;Fortaleza, na bar-rança em frente ao fun-deadouro dos navios.

Antigo edificio de alvenaria ,

5 'CaSa tema Junto á precedente ,

Na golla da Fortaleza deAssuuipção, na capital.

Na Lagoa Secca, nas imrue.diaçoesda cidade da Forta-leza.

Na rua do Paiol, idem

jldem , ,

0

'S

7 <

lá «
0* >
*<

£_ O O

«o:2.M«tíoo

EüiTAlX) DO

• . . • • • . .

"
ESTA.DO DO

• t • • i
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APPUCAÇA0 obsbRVAÇÓhs

» • • . . • • Registro • • * • • • • • • Alem da Fortaloza existe um
pharol por conta «lo Mi-
ni>t«*rio «Ia Marinha.

• • • • • . • Quartel do policia. . . •

Com o 50 Batalhão do Infantaria

Conhecido por quartel «lo Ale-
crim.

. - - - ! 
I

PIAUHY
l

Deposito do artigos bellicos e enfermaria
militar

• . • • i •
Idem da guarnição de Gciras,

>

_^ I
CEARA
—- j

¦¦—~ »

As duas casas do recinto servem, uma

de secretaria e armazém do material
da fortaleza e outra para material das

obras militares.

A fortaleza é considerada or-
madae é fechada pela golla do
lio Batalhão de Infantaria.

Quartel do 12° Batalhão do Infantaria

Paiol de pólvora.

Corpo da guarda.

. Idem do \>aioi
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DK8CUIPÇÃ0

Edificio de alvenaria

7 Porto de Mucuripe, de alvenaria .

CONFRONTAÇÃO

Rua Condo d*Eu, iil .' •II

Na ponta do .Mucuripe ao
sul da cidade da Fortaleza.

O\< o
a» »-í

m o

o o

• • .

SSTADO 1>U RIO

Fortaleza dos Santos Reis Magos,
cònstrücçâo de pedra o cal, com
pharol, a cargo do Ministério da
Marinha, o mastro de signaes.

Grande edificio. Quartel da força dolinha e deposito de artigos belíicos.

Na Barra do Hio Grande do
Norte • • •

Na cidade do Natal .

• •

• . .

'ADO r>A

Fortaleza do Cabedello, construídado pedra o cal, casa de sobrado,idem no pavimento térreo e detaipa no pavimento superior (de-pendências da Fortaleza ).

*^^*^—"' ''— j"* • i i - i

Casa de sobrado com dous pavimentesconstruída de pedra e cal.

Idem construída de tijolo, cora trêssalas e quatro quartos.
es

Casa térrea de pedra e calabobada de pedra. '

Idem de tijolo, com duas salas
quarto.

com

Na poroaçao do Cabedello,
na foz do Rio Grande doNorte.

• • .

Praça do Conselheiro Dio«-o,

A' esquerda do quartel

e um

Ladeira do tanque
. i

Rua das Flores junto aoquartel.

? .

• è

. •

• • •

• •
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Doj

• • * e • • •

.osito do artigos bellicos.

Paiol.

GiiANiyi7: i>o \OBTI<]

• •

• • •

1
• • t

• • .

¦

-

Com a guarnição composta de um capitão
commandante, um alm^xarife e um dos-
tacamento de 14 praças.

Com a companhia de infantaria do Estado
o material a cargo do deposito.

Precisa do roparos

Incluc-so nesta relação o
prédio sitoá rua Vinte eum
de Julho, comprado por es*
criptura publica por 1)3:000$
ao cidadão Nestremundo
Arthercio Coelho para servir
de enfermaria militar, con-
forme o otlicio n. lt do
Inspector da Alfândega do
Rio Grande do Norte.

•

e •

•

• • •

o • •

• • t

Desoccupada

e • • •

Guarda da thesouraria .

Está desarmada e muito es-
tragada.

e ? • • e Muito arruinada.

Quartel do 27° BatalÜão de Infantaria.

Deposito de pólvora Precisa de limpeza.

» Ferraria e deposito de material.
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DESORIPÇAO CONFRONTAÇÃO

Eílificio «le alvenaria na fortaleza «Ias
Cinco Pontas.

Idem do hospicio, no antigo convonto lidam, idem, idem, no bairro da
«los josuitas, è «le alvenaria, com Doa Vista, rua Viscon«l<» «Ia
outro edifício do lmlo «lo fundo. . ("amara n. 87.

Idem do alvenaria no campo «Ias
Princezas.

Idem da Soledade

Idem, bairro de Santo An-
tonio.

Idem idem da Doa Vista

5

G

Idem do arsenal, tem três couiparti-
mentos, «ide alvenaria.

Fortaleza do Brum, de alvenaria ,

Idem, bairro de Santo Auto-
nio. no cáes 22 de De«
zembro.

Idem no meio do Isthmo

Idem do Buraco, idem . . . .

8

9

10

11

12

Idem de Itamaracá. idem.

idem
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Na cidade «Io Recif<\ no logar. .
denominado Cinco Pontas.

. • .
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. •

Idem de Tamandaré, idem. . ,

Idem do Páo Amarello, idem.

Forte do Gàíileu em Nazareth, id em

Idem do mar do Bom Jesus e S. Thi-1
ago, S. Francisco do Monto Negroe quartel de Olinda,

Na ilha de Itamaracá

Na margem do mesmo nome,
na enseada «Ia costa.

Na costa

No cabo de Santo Agostinho,

jOs três primeiros no Recife e
os dous últimos em Olinda.

•

15:350$00u

. •

• . . •

• • •

. .

30:ooo§ooo

111:8018433

»
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Quartel «Io Iip líotalbio do Infantaria

Idem do 14» Batalhão do Infantaria na
frento, e do enfermaria militar no edi-
licio do lado do fundo.

Antigo quartel da companhia de cavallaria.

• • • .

• » • •

...

• . • •

•

• . . •

...

Está servindo de quartel a um corpo poii-
ciai cio Estado de Pernambuco,

OBSERVAÇÕES

Esto edifício melhorou com os
concertos ultimamente feitos

Passou ultimamente por di-
versas reparações o é o me-
lhor quartel do Estado.

K' muito acanhado e está em
máo estado.

Extincto Arsenal de Guerra.

Entregue ao commando do 2a
districto militar. (Av. de 22
do julho de 1901. )

• Destacamento de presos. . ,* .

...

• •

Idem e deposito de pólvora de particulares.

Considerado armado e arrui*
nado.

• • • • • .

. .
* •

. . • • .

... • • « • •

Liem armado.

Desarmado,

• • . « i •

[dém. Foram cedidas ao Minis-
teriqda Marinhaasdual ca-
sas existentes no patco da
fortaleza fle s.-tnt.» Ignacio.
(Av. do l 7 de abril de 1901 )

fdem.
%

• • • Idem .

900>- -. <.'

j 
¦*>
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13 Armazém para pólvora Na Imberibeira . 4ô:303$190

14 Edifício no bairro da Doa Vista. . Gonesio Pires, bairro da Boa
Vista.

 ' ¦ —

ESTADO I>E

Edificio térreo construi«lo de alvenaria
do tijolo, coberto de telhas, tendo o
pavimento ladrilhado de tijolo, com
45 janellas, 12 portas o portões,
possuo 10 applicavois a «liversos
misteres além da capella.

Junto á fóz «Io riacho Maceió.

Idem idem todo de alvenaria de
tijolo, coberto do telhas e seu pavi-
meu to atijolado dividido num salão
central, a sala lateral e a outra
para o serviço de escripturação,
tendo 12m,4 defronte e 2ím,50 de
fundo.

Idem composto de três lances, tenvo
com o Io alçado em fôrma de quadro
contendo no interior um pateo cal-
çado, cuja área tem 71U,29 qua-
drados.

No largo do quartel

Na capital. . * • t

Edifício térreo conslruido de pedra e
cal, em fôrma de baluarte com
quatro frentes,tendo um pequeno
telheiro contíguo.

Idem de paredes dobradas de pedraecal em parte, e singelas de pi-lares de tijolo e de frontaes.

Idem de construcção variável, sendo No largo da Mouraria% a caixa de alvenaria de pedra é cal,algumas paredes de frontal o pilaresde tijolo, sendo as divisões deestuque.

Na Freguezia de Nossa Sc-
nhora da Victoria.

Na Freguezia de SanfAnna.

1 /¦¦¦.-4f
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APPLIOAÇAO

Hospital militar.

OnHBRVAÇOHS

. • . .

... , . .

• • • .

13A «A IIIA

Enfermaria militar. . •

Deposito de artigos bollicos.

...

• • . •

Quartel do 33° batalhfio de infantaria

Construceíio recente.

Entregue ao governo do Es-
tado. (Av. de 30 de se-
tombro do 1901.)

• . . .

• . • * . .

. .

Com oillciaes pobres, suas famílias e sol-
dados.

Quartel do Corpo Policial,

• • • • Idem o habitarão do commàndante do
3" Districto.

—¦ . ai
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Edifício do construcção variável com
parte de parede de pedra o cal.
frontaosde tijolo, paredes deadobos
e ditas de terra.

CONFRONTAÇÃO

Grande edifício do pedra o cal de pi-
lares de tijolo, tendo a caixa do
edifício 42m,2do frente e de fundo
lS,n ; na frente e no centro da
parte principal, tem oito janellas
de peitoril envidraçadas de cada
lado da cidade, quatro janellas
também de peitoril o no fundo uma
varanda ou galaria com 14 arcadas,
tendo 13 janellas dé ferro, as di-
visões do edifício são de frontaes,
umas de tijolo e outras de estuque.

Pequeno edifício tendo de frente 25m,5
e de fundo 5m,7 com cozinha,
quarto, dormitório, e mais dous
compartiinentos, sondo a sua com-
strucção o os alicerces de pedra e
cal e «Io chão para cima de pilares
de tijolo.

Quarto] da Palma no largo
e rua de Santo Antônio
da Moura ria.
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Nas Pitanguciras, Freguezia
de I '.rotas.

Em Matatú, na Capital da
Bahia.

Sobrado tendo do frento 12'» ,60 o de
fundo 48m, no pavimento inferior,
tendo os seguintes com modos;
entrada que serve de corpo da
guarda, quartos, xadrez, u m a
grande sala, cinco quartos e la-
trinas; no pavimento superior tem
sala de estado maior, casa da ordem,
duas companhias, reserva c cubi-
culos. A caixa deste edilicio é. de
paredes dobradas de pedra e cal,
sendo as suas divisões de pilares
de tijolo e frontaes, uns de ma-
deira c outros de estuque.

Edifício com 11™,S3 do frente e
21m,7 de fundo, coborto com duas
águas, cercado por uma muralha
parallela, as suas faces em muro
em fôrma de guarda-fogo.
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...

Freguezia do Pillar (Agua
de Meninos ).

Km Matatú, na Capital da
Bahia.

• • . .

•

n

Idemcom 21>n,S de frente e 29m,55
de fundo, dividido em seis cochias
com palco murado no fundo.

Freguezia do Pillar, idem
( Agua de Meninos).

• •
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Quartel do 9° Batalhão do Infantaria.

Enfermaria militar • •» Precisa de grandes concertos

• •

Corpo da guarda.

Serviço do quartel da companhia de ca-
vallaria.

t .¦•¦-.«• •

Paiol de pólvora.

«..,,?*•• Precisa do graudes reparos,
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lü Sobrado com 7»».l do frente o 7ro.8
de fundo, tendo no pavimento su-
porior uma sala «• um quarto o no
térreo escada, uma sala o um quarto.

11

Froguosia do Pilar, idem
{ Água «1«> Moninos.)

8
p

12

Grande edifício construído do pedra, No largo «Io Noviciado, idemsondo as divisões om geral «lo tijolo
e estuque, constando «le dous pavi-mentos terivo o superior, aquollo de
entrada geral, escada e seu vesti-
bulo, diversas salas e quartos, e este
de sala do dormitório.

Fortaleza de S. Antônio da Barra,
está desarmada, contendo muitos
com modos da parte «Ia terra, pa-redes dobradas de alvenaria o
frontal sobre rochedos.

•a
t»
m o

6 3

© o•J
>

13 Idem de s. Diogo, desarmada, Foi
edificada sobre rochedos á beira
mar e sobre pé da encosta da mon-
tanha ao Norte da cidade.

Sobre o rochedo ;i beira mar,
na extremidade ao Norte
da cidade.

Ao Norte da cidade.

14 Hdem da Gamboa. Está armada o
edificada sobre rochedo do littoral
do Norte, da povoação denominada— Gamboa.

Idem do S. Diogo

15 Idem de Santa Maria, está desar-mada de modo incompleto e sem
quartel, limita-se ao indispen-savel de uma pequena guarda.

16

Ao Norte da cidade .

17

18

Idem de Santo Alberto, está dosar-mada, edificada sobro rochedo dohttoral do Norte da Gamboa.

Idem de S. ^íarcello, está armada eedificada sobre uma coroa que fica
rJrent?á blÍ*«Ó Arsenalde Marinha.

Idem de Goqmtaia, está desarmada eedificada sobro a pi.aia ,,0 mes^enome, a pai.te do su, m 
~

a outra parto está apenas esbo-
a ndaPnlrS 

mm;allWS f'° seu'^intoamaa por concluir.

Ao Sul do Arsenal de Guerra.

Em um ilhote em frente á ci-dadee Arsenal de Marinha.

Ao Sul do canal de Gequitaia,

• . •
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APPLICAÇÃO OHSKRVAÇÕHB

Extincto Arsenal do Guerra.

. . • . ....

Kstá nelle collo.-ado o pharol da Barra Está em parto aos serviços dos
Ministérios da Marinha e
Fazenda. Precisa do con-
certos.

Tem destacamento.

Tem-se feito reparos, poróra suas muralhas
toem grandes fondas.

,s muralhas desta precisam de
reparos.

As muralhas da parede con-
cluida desta fortaloza pre-
cisam do grandes reparos
em sua base.
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Fortaleza de Monto Serrat, está dos-
armada o odificada sobro a coluna
do mesmo nome, t\<\ lado «Io terra,
tom uma casa térrea d»» um *,
dividida em dous commodos eguacs.
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Ao norte da capital.

20

21

Liem de s. Bartholomeu «Ia Passagem

Idem de S. Lourenço, desarmada.
domina a parte da bahia quo licàdo lado do interior da ilha deI tapa rica,

Porto da foz do rio Pirajá.

Perto do norte da linha de
l tapar ica.

22 
hS3_™ 

*'° Veme!ho' o« de Entregue,Sant Am.a, de fôrma pojygonal masirregular, não se achando o seurecinto de todo fechado, p0rquparte das muralhas não foi aca-

guc ao gozo publico.

23 Fortaleza de Paraguassn, A' margem direita do para-
guassú

24 Forte de S. Vodvn noi/. i. itdio, esta desarmadoencravado como se acha no meiodapovoação, constitue hoje apenasum bom quartel, constado pavi-mento; térreo em volta ,1o pateocentral e do sobrado sobro este

Na crista da montanha, s0-
branceira ao mar e conti-
guo ao Passeio Publico.

25 Fortaleza de Santo Antônio, além ,1oCarmo, está desarmada e além dasmuralhas do reeinto que p_Síí_?ào grandes reparos, tem aindaParto das da contra-esoarpa Tomesmo estado. l

Xo larg° de Santo Anton 10,

26 Idem do Rarbalho, está desarmada e
[ZnVT 

Um ^adrilatero de107nS te feco abaluartada,
A l&té de Santo Antoni,

27 jFoi,tincaeão do morro de S p.n^tá d,;sa,mada. ' ' a,,1° Ao.sul ,1a barra no morro dek. Paulo.

v'^^^m~^m.^-m rJ/^m-í^±9m^.^^^^^^ "..i..—~- . m __

«
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. Quartel do i6o Batalhão de Infantaria.

Prisão e correc<;ão
Está entregue ha muitos annos

á administração estadoal.

Enfermaria militar do Estado. Sons quartéis e muralhas pro.cisam de reparos.

Com um melhor pbarol do Estado, As muralhas o quartéis pre-cisam de reparos.
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DBSCRIPÇAO

Forte d«» S. João, do pedra e cal, o
s«»u recinto polygonal mede aár«*a
1874a1, 2 «los quaes 27<>m do com-
primcnto e 8111 de largura e um
paiol com 1S,U do comprimento e
12m de largura.

CONFRONTAÇÃO

Fortaleza de S. Francisco Xavier,
construída de pedra o cal.

Ao sul da cidade da Victoria,
á margem da bahia.

2

|

s

•a
u o»ü
S °
>

A lésto «Ia villa do Espirito
Santo, perto da barra.

Edifício de 8m,6 de comprimento,
4m,3 de largura, um salão o dous
quartos.

Idem formado de um só salão com
lüm,7 de comprimento o 6m de
largura.

Idem dividido em três quartos, tem
10m,6 de comprimento e 6m,2 de
largura.

Barracão dividido em três arrera-
dações com 10m,4 de comprimento
e 5m,2 de largura.

No recinto «lo forte do São
Francisco Xavier,

Idem

Idem

Idem, porém no plano da ba«
teria superior.

Pequeno sobrado com um puxado queserve de cozinha, tendo o sobrado
10^,4 de comprimento e 6m de lar-
gura, com duas salas e dous qüar-tos; a cozinha tem 6m,i de compri-
mento e 3m de largura ; no pavi-mento inferior não tem divisões. Tem
mais ao lado do sobrado um quartocom 3m de comprimento e 2»,7 delargura.



50-

ESPIRITO SANTO

l 2
2g

M

í1
APPLICAÇÃO

OIISKRVAV«*ES

Arruinado.

• • . Esteve oecupada pelos aprendizes mari-nheiros.

Enfermaria, pharmacia o dormitório doonfermeiro.

As muralhas precisam do
concertos. E' excollonto
ponto de defesa.

Necessita de concerto.

• • . Accommodaeões do enfermeiro.

. , Arrecadação.

Xão consta na thesouraria de
fazenda quo tonha a forta-
leza terrenos em suas cir-
cumvizinhanças, declarando
o encarregado do Convento
da Penha pertencerão con-
vonto a planície junto á
Fortaleaa.
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DBSCRIPÇAO

Edifício de sobrado, construcção sobro
rocha, com 46m,5 de comprimento o
16m,Sde largura, denominado Qu ar-
tel do Carmo. No pavimento suporior
existem : a sala da secretaria com
10»»,75 sobre 3m,9, um gabinete
com 4ln,7 sobro 3ra,3S, cm segui-
mento a enfermaria com soisquar-
tos: o 10 do 4>»,7 sobro l«n,S; o
2o de fín.,85 sobro 4»»,25;o 3° de
4™ ,42 sobre 3*\$5; o 4" de 4m,25
sobre _9m, o 5" de 4»>»:25 sobro 2m,4
o o 6o de 7IU,1 sobre 6,u,2. Em se-
guida aos quartos está o salão da
enfermaria com 15m,85 sobre (>»",3,
existindo abi um xadrez para do-
entes com 5m,45 sobre 4m,S. Na
parto posterior do edifício existem
ainda quartos t\o banho para doentes
com 5I,,,45 sobro 3m,l o a sala onde
funociona a aula regimental com
7m,t sobre (i'",2.0 pavimento térreo
tem as seguintes dimensões e di-
visões: corpo da guarda com 7m,2
sobre 5>»,9, xadrez com 7m,5
sobre 5m,65, dous quartos para in-
feriores, cada um com 81",! sobre
5m,7, arrecadação de fardamento
com 7"',5 sobre 5»»,65, alojamento
para as praças com 23m,3 sobre
5,n,G5, sala de rofeição tendo 9ra,85
sobro 6m,9. Em um compartimento
no centro do quartel existe a cozi-
nha que tem communicaçào paraelle com S'»,2 sobre 4'»,5. Entre o
quartel e o convento do Carmo exis-
tem um pateo com superfície de
2401» que serve para exercicio, na
frente um outro para supportar o
impuxo das terras e ao lado um
terrreno onde se acha um tanque
de lavagem de roupa, tendo de SOO1"
a 1000'» de superfície.

eIdem apropriado a paiol de pólvorade fôrma rectangular com 14m 7
sobre 8m,25 e um muro guarda-fogo.

CONTHONTAÇ.W
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A* parte contrai da cidade da
Victoria, em uma elovação
com frente para o Largo
das Palmas.

Na ilha do Marcai ao N. O,
da capital.

Pequeno chalet de 7m,7 sobre 7jn 7com duas salas, ura quarto e co-
zinha.

Idem junto ao paiol de pobvora.

" ~~ "¦" ¦¦¦¦*¦ *'' ¦— |- |, ^ -*_^—^»L" J. H-1 .." ' —"***¦-»----------. , ,,
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Occupado pela companhia do infantaria o
P°Ia enformaria,o os seis quartos servemdo estado-maior, arrecadação da cnfcr-mana, secretaria da mesma, sala d<visitas, etc.

OBSERVAÇÕES

parte oecupada pela com-
panhia do infantaria foi ce-dida pólos frades carmelitas,
como consta do aviso de í dofevereiro do 1860. Estequar-
tel necessita do muitos con-
certos.

sÈ$_flP

• • Deposito de pólvora. . Recentemente construído.

Idem idem, Concessão gratuita.
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2

Edifício do pedra e cal, com Í2m93$
«lo fumlo e 19mde frente, tendo
um j»uxa«Io com 5lu,43 sobre
7»», 90.
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Idem com s»>,2ü de frente e GÜ»»,<-3 de
fundo.

Idem com 14», 40 idem . . . .

Na Estrolla, interior da Fa-
brica «le Pólvora.

Idem.

Idem

Idem pequeno de tijolo, tendo 3»,10 Idem
de frente e 4m,0i de fundo.

o Idem de páo a pique de 9'»,7 de frente
e 7m,G5 de fundo, com um pequeno
puxado.

Idom de tijolo de tapamento com
14m,G5 de frente e 14»>,23 de fundo
e coberto de zinco.

9

10

Idem com o frontal de tijolo e pilaresdo pedra e cal, coberto do zinco, com
10»»,63 de frente o 10»>,5 do fundo.

Idem de madeira com coberta de
zinco, tendo S™ de frente sobre
12m de fundo, sua construcção é
feita com columnas do ferro quesustentam a coberta.

Idem

Idem

Idem

Idom

Idem de madeira sobre alicerces do
alvenaria de tijolo, tendo pilaresde pedra e cal nos quatro ângulos
e coberta de zinco, mede 9m SO
em quadro.

Idem de pedra e cal com coberta dezmco, tendo 9*,30 de frente e
w 111 A í\ J _ £} _i)10 de fundo.

Idem

Idem

I

• . * .

• • . ... , •
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• . • « •

• • • •

• .

. . .

• • • • .

Ofllcina do refinação do saiitro • • • Em bom estado.

* . Laboratório Chimico, arrecadação da Fabri-ea e escriptorio do mostro da Iadivisão.
Este odiíi, io é ligado á dire-

Ctoria por uma linha tele-
phonica. Em bom estado.

• • Oíficina do ferreiro.

• . Idem do carbonizado t?m máo estado.

• . Casa da balança Em bom estado.

Idem idem.

Offloina da prensa hydraulica. . Precisa de reparos;

• . Casa das pólvora* verdes . . hde m
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u íEdifBio «le madeira, de alicerces de
alvenaria do tijolo e quatro co-
tumnas de torro, coberto do zinco,
tendo 12m,10 em quadro.

12

13

14

Idem de alvenaria «le tijolo, tendo
pilares do pedra o cal nos quatro
ângulos o cobertos do zinco, tom
i2m.-.3 de frente e ll,n,íõ de
fundo.

CONFRONTAÇÃO

Na Estrella, interior da Fa-
brica «le Pólvora.

Idem

Idem sobre alicerces de tijolo e co-
lumnas de ferro, coberto de zinco,
tendo 8ra,l0 «le frente e I2m,20
de fun«lo.

15

16

17

18

Idem d<> pedra o cal, coberto de zinco,
ten«lo 6m,27 do frente c Gm,0C>
de fundo.

Dous edifícios «le pedra e cal, cobertos
de telhas. Km cada um 3m,65 de
frente e 4m,90 de fundo.

Edificio de mad»Mra, de alicerces de
alvenaria de tijolo, coberto de zinco
com columnas de ferro, com 10m,28
de frente e 10'»,20 de fundo.

Idem de pedra e cal coberto de
telha, tem 0^,70 de frente c 0m,72
<le fundo.

Idem de 21m de frente e 7m,66 de
fundo. Este edificio è construído
sobre seis pilares de pedra e cal e
as paredes de taboas.

19

20

Pequeno edificio de madeira, sobre
alicerces de alvenaria de tijolo
coberto de zinco, com
frente e 3ni,55 de fundo.

f)m,S0 d

idem de pedra, e cal. tendo 5™,50
de fronte c 5^,47 do fundo.
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Idem

Idem

Idein

Idem

Idem

Idem

Idein em frente á linha do Tiro

idem
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APPLICAÇAO

Otlicina de gr anulação ......

Idem do alizamento

Deposito do pólvora .......

'imu i\ Aooivt

Precisa de reparos

Em bom estado.

Idem.

Otlicina de scccagem do pólvora .

Ura c rpo de guarda e outro de portaria.

Ullicina do separação.

Paiol de pólvora

Otlicina das galgas

Casa da pêndula balisti a

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem do chrònographo . »"';»'"». V'V 
¦« l-icni.

229 5
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23

2í

25

2G

27

28

CONFRONTAÇÃO

pequeno edificio com 4m,S0 om
quadro.

Idem composto de dous lances, sondo
o primeiro térreo com 22IU95.0 de
fronte e 13»»,50 de fundo, o so-
gundo eobrado com 5m,20 do frente
o 13m, 20 ào fundo.

i«o»
m

Ü
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Na Estreita, em frente á linha
de Tiro,

Idem, á esquerda do caminho
da Fabrica d- Pólvora.

Edifício do ai vens ria di
33
fundo.

tijolo, tem
m,3i de frente o 91110' dc

Um palacete, edificio assobradado na
frente, um terraço tendo nove ar-
cadas c varanda de ferro, cor-
respondendo ío centro da fachada
da fronte que o* platibanda; lia
uma escadaria composta de dous
lances dc escada dc volta. Mede
23m.37 de fronte o 2Sm66, de
fundo; tem um puxado de l<),n.íO
de frente o õm,64 do fundo.

Idem solidamente constiuido dc pedra
de alvenaria de cantaria, tendo
20n,,S0 de fronte o 28m,10 de
fundo.

Grande edifício de dous lances lateraes
tendo no centro uma área. A fronte
deste edifício mede :)ü,n,35 o o
fundo 37m.5. O primeiro lance tem
37m,õ de fundo o IO111,75 de frente.
A área medo 37m,5 de fundo por
lüm de fronte e o segundo lance

Ao lado do quartel das praças
casadas.

Na rua principal da Fabrica
de Pólvora.

Na Estrella, rua principal
da Fabrica de Pólvora.

37m,5 de fundo o
frente.

IO • / <) [0

Dependência do edifício acima: TJm
puxado com 7m,20 do compri-
mento o 4m,7? de largura. O
fundo do pateo 6 por este puxado
fechado quo è dividido em dous
compartimentos.

Dous lances iguaea do edifício con-
> struido de alvenaria de tijolo. Estes

dous lances sao separados por um
terraço com arcadas. Cada um delles
tom 15m;90 de frente é 6^,73 de
fundo.

Idem

*

Idem, junto ao quartel com
frente para a área.

Idem, entro o palacete velhoe
o almoxarifado.

O
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APPLICAÇÃO

l»eposito «Io armas para experiências . .

Com allogorias . , * • •

Ofticina do carpinteiro

onsEavAçoss

Km bom estado.

Km rui nas.

Km máo estado.

• • Era bom estado.

• • . .

.

Doshabitado • . .

Xadrez o solitária

O primeiro casa da ordem, o o segundo
arrecadação de ferragens.

Está por terminar, já se acha
om ruínas.

Em bom estado.

Idem.

Idem.
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30

31

32

33

34

35

36

37

DBSCRIPÇÃO

Edifício tendo dous lances, o primeiro
com Í6m,30 de frente e 11'",75 do
fundo o o segundo 9,»,50 «le frente
e 14m,50 do fundo.

ídem pequeno em fôrma do chalet,
construído do tijolo do alvenaria,
tendo õul do largura e lm,6S de
fundo.

CONFItONTAÇAO

Na Kstrella. na rua principal
da Fabrica.
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Idem. ao lado lo quartel.

Idem do COnstrucçâo solida de pedra
e cal, tendo 35m de comprimento o
ilm,30 de largura.

Idem de pedra o cal, com 5,n,S de
frente e 7,n,r>5 do fundo.

Idem com 15m,2S do frente o 15m,6í
de fundo, tem um puxado para
diversas dependências c é assobra-
dado na frente.

Um extenso lance de edifício con-
struido de pedra e cal, tendo 3õm,4õ
de frente e 2im,13 de fundo. Este
edifício é dividido cm cinco prédios
de ns. 2 a 6.

Um prédio com l£m,65 de frente e
llm,16 de fundo, c um puxado de
S,u,30 sobre 4m. Nesta casa ha
uma sotéa na parte da frente.

Idem, na ruaprincipal da Pa-
brica.

No largo, em frente a ofllcina
de carpinteiro.

Idem, na rua principal|da Pa-
brica.

Idem

Na Estrella, caminho do Fra-
goso

38

Edifício de pedra c cal, tendo 1 lin,50
de frente e 6m,lü de fundo.

Pequeno edifício com 5"',50 de frente
e 12"», li do fundo, com um pequeno
puxado que serve de cozinha.

Edifício com 5m,00 de frente e IP», 7
de fundo e um pequeno puxado.

89 Idem com 4>»,70 de fronte e 11»»,90
de fundo.

Idem

Idem

Idem

[dem .......
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. . . . Latrinas.

Enfermaria

0BSKRVAÇO1.S

... • •

e •

Está em reparo.

Casa da bomba de incêndio . . . .Em bom estado.

Residência do director.

... . . Os prédios ns. 2. 3, 5 c 6 servem de resi-
dencia a empregados e o de n. '» e a
pharmacia.

idom.

Desoccupado . e . • • •

• • .... Residência de operário?. . •

Idem.

Precisa do reparos.

Morada de operários? lidem.

Idem

* . • • . e

ídem.

Idom , • • t Em minas.
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41

Edificiodcdous lances om fôrma <1«« T.
tendo o primeiro i»'*,i»,s do frenlo o
lSm,75 do fundo o osogumlo 3m,S6
de frente o 12"»,00 «!<• fundo.

Sm W
í2 5? o

«tf W "-¦

g §3°

Na EslrolIa, caminho do Fra»
goso.

...

rdem de pão a pique, dividido em «luas
habitações, teu ?o lí»»,^7 de frente
oü»»?3o (jo fun.h.

42

43

44

[dem do 16m,75 de fronte e Sm,5() de
fundo.

Idem de pedrae cal, tendo 10in.75 de
frente e IQmQO de fundo.

Idein • . •

Na Bstrella, caminho «lo Páo
Grande.

. .

[dem

45

idem do páo a pique, tendo 6m,60 de
frente e 6^,S0 do fundo, com um
pequeno puxado.

Na Serra Velha

Idem, tendo 7m,S0 de frente e 20"1 50
de fundo, tendo ura puxado.

46

47

Idem

Idem, tendo 13»», 45 de frente e Qnyo
de fundo, comprehendendo trêscasas.

Idem

48

49

50

51

Idem de pedra e cal, tendo 17'» 40 defrente e 6"», 15 de fundo, tem u
puxado.

m

Idem, idem

Ura prédio assobradado, tendo lgm 95de largura e um puxado para dei
pendências.

Na fazenda da Mandioca

No estrada de rodagem

Edifício com 15«",45 de frente e Qm 35de fundo. '

Idem de pedra e cal, de Qm,62defrent
e 16m99 de fundo.

e

52 Um pequeno prédio em meia água de«* ,70 do frente o 4^50 de fundo.

[dem

Idem

Idem
• . . .

Pilem
• . . .

* .

• . .

....

• . . •
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Morada do operários. es..*

Umaoccupad.i e outra não

e • • ....

Em bom estado.

Idem.

Reside um empregado . . • . • Idem.

Idem

Idem

.

Idem

Idem

Idem.

Precisa de reparos.

Era bom estado.

• . • ¦ • . . .

Idem

d mu

• e ....

e • I * '

Cirurgião da Fabrica.

Precisa de reparos.

Em bom estado.

Idem

Idem.

Residência (le um empregado . . . .

Idem do ojudante da Fabrica.

Residem dous empregados, . . • .

Em minas.

Arruinado.
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53

51

i)0

Edifício em meia-água com l^n| de
frente e 4m,50 de fundo o um po-
queno puxado para «o/inha.

CONFRONTAÇÃO

Na estrada de roda trem.

Idem tendo 0m,30 de frente e 12w,40
de fundo.

Idem, com ôm,20 de frente e lü'»,3o
de fundo.

56

57

Idem, com lance de pedra e cal, tendo
25m,50 de frente e «)«»,27 de
fundo. Este edifício e" dividido em
seis casas.
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Idem,

Idem

Na Estrelln. ao lailo da cha
cara <)o palacetc velho.

Idem de pedra e cal, lendo Sm.90
de frente e 7'»,75 de fundo.

...

Idem

5S Dous pequsnos edifícios de pedra e
caj na retaguarda dos precedentes.

50

...

Idem.

60

61

Edifício de páo a prumo c mi 0™ iõ
de frente e 7"» de fundo.

Idem dividido cm dous prédios, tendo
ilm,65 de frente e 9>»,20 de
fundo.

62

63

64

Idem do páo a prumo com 7»i 50
de frente e 7»»,42 do fundo.

idem com 6n>,62 de frente o li1" :\o
de fundo. *

A' esquerda do caminho da
Fabrica.

Idem.

Idem.

Idem com 6m,60 de frente e _m 00de fundo.

Idem de páo a prumo com 6'»,2 de4 frente e 7mji0 de fundo.

Na Estrella, idem, idem.

Idem,

Idem.
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AWLICAÇAO

Residem empregados.

oijshhv vçòes

Idem

Idom .•....•..*.

Quartel das praças casada* # . . . •

Reside uma praça . . . . .

Em máo estado.

Precisa «le reparos.

Em bom estado.

Idem.
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DBSOMPÇAO

EdihVio com 6m,10 do frento
iim,82 de fundo.

Idem de pedra o cal. tendo \l--,mt de
frente o 10m,10 dc fundo.

¦ i mm » i .«i^—^ii i<.

CONFRONTAÇÃO

Km Pilões.

Na Estrella, idem Idem.
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ESTADO 1)1.

Quartel da companhia, formando um
quadril:»'om. cujos muros, lado o
frontispicio voltados para leste c
adjacentes, ao primeiro constituem
as duas salas, sendo o quarto for-
mado por um paredão o portão
para o campo.

Edifício de pedra e cal, com 7»» 1
de fronte o 12"»,65 de feudo, co-
berto do telhas, internamente as-
soalhado e forrado de taboas. Em
torno da casa ha um muro do re-
cinto paralelo ás paredes, cuja
altura internamente è de 3m '>:>
variando, porém, externamente, porcausa da irregularidade do terreno
que está afundado.

Rua das Flores, na cidade dc
Ouro Freto.

Ouro Preto, ao lado da rua
Nova.

Jardim Botânico Ouro Preto.

.... ....

^^¦—.¦¦¦ ¦ ¦

.... • • • •

kMGn MnMHMHBi.

ESTADO DE

Grande edificio com õm,75 de frente
o 89m do danço e vastas accommo-
dações para alojamento de praçascozinha, arrecadação e outras de-
pendências.

Pequenas casas de dous lances, do
porta o duas janellas do frente,

Um terreno murado, tendo em seu
interior um pequeno prédio, onde
resido o zelador da inveriiada.

Na Capital

Terreno da antiga chácara
da Gloria.

No bairro Branco de Santa
Anua.
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MINAS OEItAKS

• • • ... *...... . . . . .

Deposito «Io armamonto velho.

Este edifício precisa do con-
certos. Foi cedido ao Go-
verno de Minas pela quantia
do 100.DOU*. (Av. do 7do
agosto de 1S93. )

Idem de pólvora.

s. PAULO

• * ....

Quartel da companhia de infantaria.

Casa da pólvora.

Invernada dos cavallos,
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DKSÜRirÇAO CONFRONTAÇÃO

Itapema, pequeno Forlo construído
antes «lo 1(160, sendo reconstruído
o armado em 1738 odo.sarmndoom
18H0 a 1832, está cm terrenos 11«%
marinha, sem terrenos annoxos.

Forte de Santo Amaro, no Morro
Grande, construído cm 15S4 .- 15U'.1,
tem 700 braças do frente o 300 de
fundo, está desarmado.

Fortaleza de S. João da Bertioga,
acha-se desarmada c abandonada.
As muralhas são do boa construceào.
As muralhas da fortaleza constam
de diversos commodos que se acham
inhabitaveis pelo seu estado de
ruinas.

Casa de sobrado de solida construção,
de pedra e cal, com paredes grossas
e bem reforçadas.

Edifício deconstrucçao solida, dividido
em dous lances pelo largo corredor
da entrada, sobre o qual abrem-se
dous xadrezes, porta para a salada
secretaria da subdelegacia de policia
e para o alojamento das pragas.

Pequena construo;íío de pedras,encra-
vaçla em terrenos particulares, no
logar denominado Jabaquara, ver-
tente — Senhora do Monte Sèrrat.
Este edifício e um outro que lhe Oca
próximo estão em terrenos perten-contes ao Mosteiro de 8. Bento. IV
de fôrma quadrangular, tem de ai-
tü.ra a contar do solo 7'» do largura,
sendo a pedra do feixo da abobada
que o cobre cercada de uma, mu-
ralha de 2»1 de altura e 0»1,7 de
espessura.

A s. E. da cidade» do Santos
â margem do rio.

Na barra do Rio Bertioíra.

Na Freguezia do Visconde
do Rio Branco.

No largo do Ladislao
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ESTADO I>0

Fortaleza de Paranaguá, está armada,
possue no seu recinto uma capella,
uma casa para o commandante,
quartel para praças e um paiol na
barra,

Na barra da cidade do Pa-
ranaguá.

>.

\à.



M

M 10Ê&Í- -w

q•a
_

o

....

9
* 2£ 2
u *

á
l

AIM'l..(\y.\0 onsF.uvA<;õKs

Km ruínas

.... Deposito do artigos bellicos imprestáveis.

Quartel de policia, Em bom estado.

PARANÁ

.... .... i ......
Precisa de reparos
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6

Casa térrea construída para deposito
de artigos bellicos.

nmmmp- --mswa

CONFRONTACÃO

Idem

Na capital.

Idom

Um quartel de alvenaria em con-|3d-m.
strucção.

Uma casa com 12m de frente sobre
lSm de fundo e 5m do altura, con-
struidade madeira de loi, coberta de
telha, com uma sala o duas alcovas.

Um puxado com Í2m de frente c
outro tanto de fundo, coberto de
telha, de madeira do lei.

Uma capella de 6m,90 de fundo, con-
struida de madeira do lei, coberta de
telha, forrada e assoalhada o com
altar o paramentos para o culto.

Na colônia militar de Jatahy.
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Idem.

ídem.

9

10

Uma casa com engenho de moer
canna, comlSm,5 de frento sobre
17m de fundo, de madeira de lei.

Uma olaria construída de madeira de
lei, com 7m de frente sobre 25»» de
fundo, casa separada om telheiro
com 7'» de frente e 7m de fundo,
coberta do telha.

Um quarto dividido em dous comparti-
mentos com 7m de frente sobro
5™.5 de fundo, de madeira de loi.

Na colônia militar de Jatahy.

Idem.

__r_nrADO DE

2

Fortaleza de Santa Cruz, de alve-
naria, tem capella e vários edifícios
também de alvenaria. A capella
está arruinada.

Na ilha de Inhatomerim, na
barra do norte, ao lado do
continente.

Idem de Ratones, de alvenaria,
as muralhas e dependências estãomuito estragadas.

Na extremidade do norte da
cidade do Desterro, em fren-
te á ilha de Ratones na foz
do rio deste nome.

ES

. . • . * •

• • • . . . . '
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.... Quartel,

Residência do director «Ia colônia

ODSBftVAÇÕBS

.... Quartel do destacamento.

-*mu*cm*-x —»—iwoti—aMa»jgPMP__ee_ç_gg_»i_______»gg gigCTgnggmaMaBB^gpmaBgBmiBasadiwaBiBMMM eetaeee

Kanla CathuriiicL

• . • .

•

....

• • . t >

Registro do porto, está collocado um pha-
roléte pertencente ao Ministério da Ma-
rinha.

... .... • • • •

Considerada armada.

Desarmada.
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Forte de SanfAnna, construído de ai-
venaria, tendo om seu recinto um
quarto para gnarni«,âo? casa do
arrecadações, para o commandante,
ajudante, medico e pliarmaceutico.

CONFRONTAVVO
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Idem de S. João, de alvenaria, tem
uma grande área. No terrapleno
existem ruínas, a casa d toda es-
paçada o foi construída para resi-
dencia do commandanto.

Edifício do dons andares com 14m,3
de frente e 35m,64 do fundo, divi-
dido em dous vastos salões, um no
pavimento superior e outro no infe-
rior, com diversas accommodações.

Grande edifício com dous lances sepa-
lados por um arc*o, por onde passa
uma das ruas desta capital, tendo
de frento 16^,16 para a praça
General Osório e de fundo 44m,5S,
acconimodando dous batalhões do in-
fantaria, pois que os rápidos Innces
têm todas as dependências neces-
sarias.

Na extremidade do norto da
cidade do Desterro, em
frento ao estreito.

No continente em frente ao
forte de SanfAnna o do
estreito.

Praça do Palácio canto «Ia
rua «Ia Pedreira.

Edifício com vastas accomraodaçoes
(por concluir), tem um portão com
escada de alvenaria de pedra ;ha um eompartimento para a se-
cretaria, outro para o medico,
uma pequena área, o muitas outras
vastas accommodações para os do-
entes presos, e enfermaria dos
offlciaes; este lance do edifício está
prompto e bem as.seiado, o outro
em construcção tím as paredeslevantadas a ponto de receber o ma-
deiramento, conseva-se em bom
estado resguardado da humidade.

Praça do General Osório, an-
tigo campo do Manejo.

Na montanha da Hoa Vista ao
sul da cidade do Desterro.

Fortaleza do Nossa Senhora da Con-
ceieão, construída de alvenaria,
tem casa para commandante, aju-
danto, pharmacia, arrecadação 

' 
de'artilharia, residência para o almo-

xarife, um bem construído paiol dealvenaria, porém pelo ahandono
breve estarão em ruínas.

Na barra do sul em uma ilha
em frente á ponta dos Nau-
fragos,
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Desarmada
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Fortaleza da barra «Ia Laguna, «1«» nl-
venaria, com uma casa térrea que
serve de residência «1«> commandante,
com lln,.0o de frente c Mm, 3S «le
fundo.

Casa com i"».l de frente o4m.4 de
0fundo.

Idem térrea «le adobos, para residência
e quartel do commandante do desta-
camonto, cora 2">,00 de frente e
7m,4 de fundo.

ÇO.NFK0NT.\Ç.\O

Ao sul «Ia barra «Ia ci«Ia«lo da
Laguna.

Na ciila le «Ia Laguna

Na villa «lo Grsça no Kio
S, Francisco.
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Mera idem para arrecadação «le far- S. Francisco Xavier do Sul.
«lamento e paiol de pólvora.

Colônia militar de Santa Thereza, com
casas para residência do diréctor,
ajudante e escrivão, cadeia, pliar-macia e depósitos; as quatro prl-raeiras foram ultimamente repa-
radas, sendo as outras duas con-
struidas novamente.

A' margem do rio Itajahv.

Fortaleza de S. .loíío da Ponta Grossa.
com uma só bateria para o lado «lo
canal; suas muralhas estão em
completa ruina, devido ao abandono
e ao local ser arenoso, o terreno
desta fortaleza è de 232 braças de
frente no sentido N. S. e de 17<i
de fundo medido e demarcado em
1824; neste tempo já estava aban-
donada e habitavam com próprio-dades velhas, seis indivíduos, e hoje
seus successores dizem ser proprie-tarios delia, sem titulo algum de
aforamento e sustentam bonitos
prédios.

Ao norte da ilha de Santa Ca-
tharina, na ponta de terra
do mesmo nome entre os
fortes do Rapa e Palmas.

Edificio construído de alvenaria em
1764 com i5m,84 de frente e 14™,74de fundo, Foi mandado apelar de-vicio ao seu estado de ruínas em1834,

A' rua «lo Livramento

•*!
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Quartel do destacamento . . . .

OBSBRVAÇÕaS

Desarmada,

Foi solicitado «lo Ministro
«Ia Guerra usofructo «l«isso
próprio nacional, para uma
bibliotheca, par a qual foi
concedido.

Idem.

Armazém de pólvora.

Em ruínas.

O terreno está aforado per-
petuamento, em virtude da
ordem do Tribunal do The-
souro, a Fraçciáco de Paula,
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Porte da Laguna, construído om 1 s70 .V barra da Laguna*

Uma casa coberta de palha, feita pelo; Parada de Aragnary.
destacamento de S# Francisco Na-
vier do Sul.

Bateria de Imbituba, constrúida cm
hSÜl. na Armarão.

Armação de Imbituba.
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15KTADO DO ltlO

Grande edifício de pedra e cal, com
pavimento térreo c sobrado com
3m,l de frente, oecupando toda a
quadra da rua Bento Magalhães,
103m,4 de frente dividindo o fundo
á rua do Riaclíuelo.

Rua dos Andradas, Porto
Alegro,

Novo edifício com 34m,54 de frente
e 71»»,39 de fundo.

Idem

3 Doi< edifícios de íijolo o cal, sobr<
alicerces de alvenaria.

Edifício de pedra, cal e tijolo

6

7

Uma chácara no arraial do Menino
Deus, comprehendondo 152™, sobre
20S»1 quadrados, com casa de mo-
rada e diversos edifícios e clepen-
dencias.

Ilha do Paiva.

Na ilhota da Pedra Branca.

Subúrbios de Porto Alegre
Menino Deus.

Edifício de sobrado de pedra e cal,
com duas frentes, uma com 5Sm,36
para a praça da Independência e
outra com 42m,9 para o largo
do Portão, de fundos para o becco
do Oitavo.

Praça da Independência, em
Porto Alegre.

Casa térrea de pedra e cal com 25'" ,3,velha e cujas terrenos teem poucovalor.

Rúa do Kiachuelo, canto da
do General Vasco Alves,
Porto Alegre.
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Em ruínas.

GRANDE 130 >»JJIu

Vrsenal de Guerra,

. Oílicina de machinas.

Paiol do pólvora c destacamento.

. . Casada pólvora.

 Laboratório Pyrotechnieo.

Quartel do 13(1 batalhão de infantaria.

* ¦ ¦ ¦ ¦¦« . i >ii . 
. . . i.

Idem da companhia d) inválidos.
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13

DBSGIUPÇAO confrontação

Edifício térreo de pedra o cal, com
sobrado om forma de torreão : tem
de frente para a rua Condo d'12u
52m,6 de frente o 6m,52 de fundo.
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Rua do Conde d'Eu, om Porto
Alegre.

lerreno com 50 braças para cada um No logar denominado Cryslal.dos tres lados da «asa que.
tendo a frente para o rio, desap-
pareceu por explosão de um raio.

Casa térrea de pedra, cal c tijolo com
um sobrado no centro, tendo de
frente 50ra,38 para a rua dos An-
clridas e de fundo 37m,4 para a
praça Conego Thomé

Na rua dos Andradas em

tf p

Porto Alegre.

Armazém com 30to,58 de frente a
Este e 2Òm,35 de fundo a Leste,
com um terreno contíguo com
1 im,3 de frente ao Norte o 30m 5S
de fundo ao Sul.

Praça Municipal de Porto
Alegro.

Edifício térreo, construído de pedra,tijolo ecal, com 72m,82 de frente
ao Norte e S»> de fundo ao Sul,
tendo no centro a casa do Estado-
Maior e prisão, com 12n,,l do
frente. Idem de sobrado de pedrae cal com 34'",54 de frente ao
Norte na frente de Oeste com
42m,46 de extensão e no Sul Sm 5S.

Na cidade do Rio Grande

Idem mandado construir pelo Minis-
terio da Guerra em 1855.

14 Edifício e terrenos a uma superfície
de 654, 416 braças quadradas noPontal da Barra, oomprebendendo
a Atalaia, confinando a SE. com oAtlântico, a NO. com o Rio Orando
e NE. com terras particulares.

Ilha do Gonçalo
• :'-'• e •

S. José* do Norte.

15

16

Ilha do Quebra Mastro no rio Cama-cuam, com uma légua de compri-
mento sobre um quarto de largura

• •

Edifício de parede do tijolo dobrado<le 9m,9 (Ie fl.enleJ
fundo e m 6 doe 13"',96 de pé direito.Outro idêntico.

O primeiro no Jaguarão, rua
da Boa Vista; o segundo
na praça D. Affonso.

e e •
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Occupado pela força policial.

•

e C o m p r «a d o
para dcpo-
sito de arti-
çosbellicos.r

Idem e hospital militar,

te.

,

Paiol de pólvora,

Ministério da Marinha.

ODSKnVAÇOKS

............ Desoccupado o terreno que foi
antiga casado pólvora.

Demolido e o material vendido;
o terreno está murado e ó
localidade importante.

Os dous edifícios formam um
só prédio.

.... Havia neste logar as fortifi-
caçoes da Barra. Esteve
arrendado,

Quartel do 3° batalhão de infantaria.
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DKSCRIPÇVO CONFRONTAÇÃO

1S

Edifício com 7»»,48 do frento a S,
23, 5"»,5, com duas it« ias águas
contíguas, uma a O. o com 13"*,35
do frente e 3ni,3 de fundo e outra
a L. com 3ra)52 de frento o :«««,.s
de fundo.

Jaguarão, alto ilos dous cor-
ritos â entrada da cidado.

o'2.
to

<
uc
3

to i««
to £j»

tf a2°
2

Terreno com 110'" de frente a N. E.i
.e 165ra de fundo para o rio ,1a-
guarão a s, E,

19 Uma área superficial de S7m,53 a
16»,ô3 quadrados.

20

21

Terreno onde existe uma casa desi-
gnada pelo nome de residência.

No campo da Vaccaria .

Triumpho

Terrenos.

22

23

Ediílcio de pedra o cal a leste o fora
da villa, com 101™,2 de frente o
lm,9S de altura o 0,,l,77 do grossuraacima do alicerce, na extensão de

A lt$ste fôva, da villa de Caca-
pava.

Terreno com 220»* de frente c 660n\
de fundo, confinando pelo nortecom a rua da Paz e ao sul com ono Vaccahy, onde foi construído um
grande quartel no anno de 1S83.

24

25

Rincão de S. Vicents formado poruma área superficial de oito léguas
quadradas mais ou menos, com-
prehendendo seis grandes rincõesdenominados: Império, Baracahv
Carajureta, Trimbahubo, Cavoeinie Porto.

Na cidade de S. Gabriel a
cavai lei ro do Paço Lagoa
no Vaccahy.

S. Vicente junto a S. Gabriel.

Um campo medindo mais ou menosum quarto de légua. Idem junto á ostancia da
Caberá.

44IO00SO0O
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• . . . Pa ra con s-
truceão da
f o rtificação
permanente
fora e a h*ste
da villa.

APPLICAÇÃO

Paiol

• • •

#

I n corp orado
em virtude
da lei de 2i
de outubro
de 1S43, n.
317.

Destinado
para quar-
tel.

Dcsoccupado .

OtiSKftVAÇffBS

Colônia Militar do Casoros.

Residência do com mandante . . . .

Em ruínas.

Desapropriado om 2s de julho
de IS-19, por 600$, odes-
ti nado a uma fortilicaeão.

.V colônia esteve até a sua
emancipação em 1873 en-
tregue ao M i n is t o r i o da
Guerra.

Hoje só existe o terreno.

Quartel do 32° batalhão de infantaria e
do S° regimento de cavallaria.

Occupado por particulares .

Com a cavalhada do 1° regimento de ar-
tilharia.

As obras estão paradas desde
dezembro de 1856.

Começado a construírem 1S33
e suspensos os trabalhos em
1835.

Tem a denominação de forte do
Caxias, é ponto estratégico
para defesa da cidade.

Foi dos Jesuítas.

Comprado em 31 de março de
1S74 a R. F. Bicca.
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27

28

Edifício «le alvenaria «Io tijolo coberto
de tolha o construído pelo 1° regi-
monto «lo artilharia.

CONFRONTAÇÃO

Na cidade de S. Gabriel.

Casa construída «le pedra, cal o tijolo
com 22'",*2 do fronte ao norte,
14m,S a Ie*ste, comprehcndendo mais
12»,93de frente ao norte o 25»",52
a leste,

29

30

I»mra,com 11»',2 «le frente ellm,55de
fundo, ediiicado em um terreno «le
1S'",4 a leste por 4Sm,4 do fundo ao
norte o 60»" ao sul.

Idem pequena e e<liiicada era LSOS a
1800 cora li1" de frente ao sul e
outros tantos do fundo ao norte.

Idem térrea.

Rio Pardo, situado na praça«Ia Matriz.

Na cidade do Rio Pardo, a ca-
?aII«»iro do porto do «lesem*
barque.

No alto denominado Manoel
Bento, no Rio Pardo.

Na cidade de Alegrete.

31 Rincão de Saycan, estância cuja su-
perficieé calculada eni dez léguas,
divide-se era quatro grandes rincões
ou invernadas, confina pelo norte ooeste cora o arroio de Saycan, aosul cora o boqueirão do serro deCv-
rino • a leste pelo rio Santa Maria.

32

33

34

Estância de S. Gabriel .

Próximo á cidade do Rosário
eá margem do rio do Santa
Maria.

Junto á villa de S. Borja

Casa^terrea com 9'»,569 de frento e33m,86 de fundo, com terreno con-tiguocom 70m,69 do frente ei 10'",de fundo.

E 
™m° J6, ^V °al 9 Uía]0 cora/»m,á4 de frente ao norte o 7»» 37de fundo ao sul, compõe-se de pavi-mento térreo e sobrado.

Na villa de S. Borja, á mar-
gem do rio Uruguay.

Cidade do S. Borja

oK
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Comprado em
14 de se-
t e m b ro de
1S75 por
15:000$000.

22:G00$0O0
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Foi incorpo-
rado aos
próprios na-
cionaes em
21 do outu-
bro de 1843.

Foi ed ideado
para paiol
do pólvora.

Destinada a
«I u a r t e 1
do ISo ba-
tal hão d e
infantaria .

9Mmnm'..i mu i i tiwmvmm
¦SK^-mmmgffmf^mm^. iW_ »,.. Aj 1| BI—Mil. I» Wlil l,|H|L,..|l M.

u»plica<;ao OIIKKRVACUKS

Quartel do !•» regimento do artilharia de
campanha.

Idem do 12» batalhão de infantaria.

Depósitos de artigos bellicos,

Em ruinas.

Oecupado pela cavalhada e coudelaria do
Exercito.

Serviu de quartel. A com-
missão de engenharia mi-
litar aproveitou o terreno
para novo quartel que está
construindo.

Foi estância. Foram rescin-
didos os contractos de dous
rincões que estavam arren-
dados.

Enfermaria militar.

• • Para quartel. Quartel do 5o regimento de eavallaria.
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DBS0R1PCA0

30

E«lilicio construído em terreno
que mede uma árex superficial d
4ltf,S?0'",S.

CONFRONTAÇÃO

37

38

39

40

Casa com iSm, 10 de paredes mestras
o coberta «le telhas.

Idem 10mX50 «le parede de páo a
pique, coberta detaboinhàs.

Idem 10'"XÒ0, idem idem . . .

Idem 8'»X4, idem idem . . .

Prédio

41

.•m-

42

Edifício denominado Quartel dosGuaranis, compõe-se de quatrocorpos perpendiculares entre si,fechando um pateo central.

Na cidade «jue segue «le Bagd
a Pelotas.

o
t<o»

? •

vt

z
Q

O

Santa Maria «Ia
Monte,

Bocca «lo

Idem

Idem

Idom

Na cidade «lo Kio Grande «lo
Sul, Ijatahv.

43

44

Prédio situado a 100"» mais ou menos
do edifício da Escola Militar, com
ura corpo saliento de 0m,C0 de lar-
gura e a lateral 42'», de solida
construcção.

Terreno na praça Jayme Telles ar-
raiai do Partenon, arenoso, 

'cer-
cado de arame o tem uma área do441>V34 quadrados, onde existe
um prédio.

Ao N. o O. terreno? de par-ticulares. Ao S. rua Ria-
chueloaL. rua Vasco Alves.

No canto das ruas Vieira de
Castro e Sá Brito, em Porto
Ale

Edifício formado por quatro corpos qwfecham um pateo de 123™, X25»» 5e constituo um rectangulo'de 14Ò»de frente sobro 42^,50 de
tensão lateral.

ue

ex-

Divido-se: 10 lado da frente á
praça Jayme Telles, com
65»»,50: 2'» lado da frenteá
rua Veador Poito, com
67m,29;3olado divide com
terrenos «le D. Luiza Telles
Pires com 66"*,5; 40 lado
com terreno de José Soares,
no quadrante de N. O. 15.
tem 66»;85.

•1
mm

£ O

aí
ti *j

Em Porto Alegre, no campo
da Kedempção.

• ...

30;ooo$ooo
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Para quartel.

• • . •

Creação do
um hospital
militar.

AWLICAÇAO "HSKimvuK*

Servio de diroctoria da Colônia Silveira Em bom estado.
Martins.

• ••••• • • • Em máo estado.

Idem.

. Em regular estado.

Comprado a D. Virgínia C.
Borges. A viso do Ministério
da Guerra de 19-5-93.

Enfermaria mlitar .

O prédio está occupado pelo capitão do 25°
batalhio de infantaria José Borges do
Couto e sua família.

Em ruínas. Extraindodolivro
de próprios nacionaes da
commissão de engenharia
militar do Rio Grande do
Sul.

Em bom estado, idem idem
idem.

Idem idem.

Edifício da Escola Militar, hoje occupado

pelo 25° batalhão de infantaria.
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46

47

DliSCBIPÇAO CONFRONTAÇÃO

49

50

Edifício construído na praça Municipal, Praça Municipal, cidade do
tendo a fachada ou face principal
e a frente lateral voltada para a
rua General Osório. Tem dous pavi-mentos: no inferior funccionam as
socçõosdo pessoal e do material do
commando do 6o districto militar
o Auditoria de Guerra, sendo «> su-
porior occupndo pelo general com--
mandante do districto e sua fa-
mil ia.

Kio Grando do Sul.

2
i
as

D

O
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to
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>

Idem de dous andares, funccionando
nelles a administração da enter-
maria o pharmacia militares.

Idem cujas paredes transversaes in- Fora do perímetro urbano, nastornas teemGmdAenmnnimnnirt--,l« ...• : i_ i... .__ ..... , ¦

Una Jatahv, Rio Orando do
Sul.

ternas teem 6mdo comprimento cada
uma. Todas as paredes, tanto as
longitu linaes como as transversaes.
quer internas, quer externas, são do
frontal do tijolo o tem 3>».40 de
altura. As tongitudinaes reforçadas
por pilares de ü, ío X O.íode secção,
guardando entre si a distancia de
3in a •ao eixo a eixo. Tem sete portasexternas e cinco internas, lijanellas
com caixilhos decorrer e mexzanihos
com caixilhos do uma só peça.

proximidades das trinchei-
ras que existiam além «Io
parque Rio Grandense.

48 [Paiol construído em um terreno nasimmediaçõcs do quartel de linhadesta cidade do Pio Grande, deno-minado geralmente Campo ,1a Sexta
Companhia. Tem 9m,50 de com,,ri-mento4m,50devão interno e 1™ sode altura o é feito de taboas

Cidade do Kio Orando

Casa situada a 100111 do quartel da
guarda do Chuy, compõe-se de umcorpo principal de cÜmiéira, centralcom 10m,GO de frente o 3n\S5 devao e 2'»,70 de pó direito e deuma meia agUa ligada a esse corpo.

Kio Grande do Sul

Quartel da barrado arroio Chuy, estásituado á margem oequerda" destearroio e a 250»" de distancia domarco da barra. Esto edifício é di-vidido transversalmente porparede de frontal, tendolm/60 de altura.

uma
apenas

Arroio Chuy .

'0
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Quartel General o Commando do 6» J)is-
tricto militar.

oliSKRVAÇüBS

Enfermaria militar.

Aquartelamento no Parque.

Pequeno paiol.

Casa do eomraandante da guarda da linha

• .

do Chuy.

Quartel das guardas 
"do arroio Chuy é

do passo de S. Miguel.
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52

53

54

55

5G

DR8CRIPÇA0

Terreno cuja área tem a fôrma do
pentágono irregular, comprehon-
dida pelas ruas General Marques.
Curuçn, Riachuolo e Conde d*Eu.

Edifício com duas fachadas voltadas
respectivamente, a principal para o
sul o a lateral para dst9 quo com
um muro nas faces do X. O. te-
cham uma área bastante grande,
Medo de frente 45m,5. <> estylo ar-
cbitec tônico observado em todas as
molduras é o doricojcircumda ambas
as fachadas uma platibanda com
balaustres ligados todos por uma
chapado ferro As madeiras empre-
gadas nesta construção foram ca-
liuná, louro e grapiapunha.

Três reduetos situados a N. E. e L,
da cidade, em posições bastante
elevadas. Um tem 2G»1 de frente
sobre 2Sm de fundo. Os dous outros
reduetos são quadrados, um tem2(.M»
de lado e comporta no máximo uma
guarniçào do 160 praças do infan-
taria e no outro, cujo lado éde 31»'.
essa guarniçào poderá elevar-se a
ISO praças.

WBWPPPm,rJat«|jNH'mMMPtMI

Rincão de S. Gabriel, no municipio
de S. Borja, está situado a oito
Ifguasda cidade de S. Borja. Tem
142,656,000 metros de área e é
completamente fechado pelos rios
e arroios, á excepção de uma pe-
quena parte entre os dous marcos
cravados pelo centro da medição.

CONFRONTAÇÃO

Rua ou praça da Feira, ti
dado de .laguarlo.

Encosta do serro denominado
da Pólvora, .laguaráo.

o
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A N. E. da cidade do Sant'-
Anua do Livramento,

Uma casa de alvenaria do tijolo, com
um terreno em que se acha este
próprio, que mede 70M1,69 de frente
e 110m de fundo.

Um quartel. Este próprio está situa-
do no supradito terreno e tem as
mesmas confrontações que elle, é
coberto de capim e suas paredes são
de páo a pique. O prédio de quese trata èoecupado pelo 6o batalhão
de infantaria.

Municipio de S. Borja

Esto próprio é situado na lace
da rua Cândido Falcão entre
as ruas General Andréa e
Primeiro do Março.

Foi comprado
pelo (iover-
no a 14 de
setembro
de 1875 por
15:000^000.
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TonCM ('o -slabelecimonlo om Jaguarno.
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Enfermaria militar do Jaguarão.

 j ____^_

For-iflcação cm. SanfAnna do Livramento.

• Rincão de S. Gabriel.
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Uma olaria. Esto próprio ó uma
olaria situada outro esta cidade o
o paço, em um terreno que medi*
49in,4><10m,3 o está fabricando
telhas o tijolos para a construcçao
do quartel de cavallaria.

5S Um campo situado entre o Uruguayo
restinga S. João. Acha-se incluído
este próprio nos numerados perten-
centos á União.

a
tfo

59

ÜO

Gl

Ura quartel formado por um quadro Situado ao sul da cidade de
fechado em parto por edificações e
por muros, tendo de frente TU111,45
o do fundo 54m,05.

Quartel cm construcçao em Bagé,
situado na parte leste do terreno
pertencente á Fazenda Nacional.

Bagé.

Terreno em Bágé, este terreno acha-se
dividido em duas partes pouco mais
ou monos iguaes polo trilho da
estrada de ferro Southern Brasilian
Kio Orando do Sul.

62

...

63

Edificio cm que se acham a enfermaria
militar de S. Gabriel e a phar-
macia, á um sobrado de dous pavi-
mentos, situado na rua do Coronel
Tristão Pinto esquina da do Ge-
neral Mallet.

...

64

Dous armazéns construídos sobre a
parte extrema dos llancos da face
dos fundos do quartel do 1° regi-
mento do artilharia.

• .

Enfermaria militar no Rio Pardo, está
accominodada num velho edificióí
térreo, situado na praça dá igreja
matriz canto da actual rua Silveira
Martins, antiga ladeira,

. . • ...»

á
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Occupado pelo 4° regimento do artilha-
ria de campanha.

Enfermaria e pharmacia militares.

Armazéns para o 1° regimwito de arti-
lharia era S. Gabriel,

*¦*
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60

67

68

iv.satipçvo

ferronos do quartel da fortaloza : esses
terrenos, quo ficam na margem cs-
qucrda do rio .lacnhy, serviram
•utr'ora para edificações militares,
são situados om logar alto o venli-
lado o particularmente próprio para
edificação «le um hospital militar.
porquanto todas as condições uy-
giefiicas são satisfeitas sobejamente.

CONFRONTAÇÃO

Quartel «lo 3' batalhão de infantaria,
situado na praça do Commendador
Azevedo, compõe-se de Ires corpos,
fazendo faço a referida praça pelo
sul. O corpo principal contém os
compartimenlos seguintes: vesti-
bulo. xadrez, bibliotheca e os quatro
alojamento3 das companhias com as
respectivas reservas.

Fortifleação do Càçapava, situada a
oeste «Ia povoaçâo. E' uma obra de
caracter permanente o constituo
um fortim ; suo construcção, iniciada
no anno de 1850. foi interrompida
em 1S57, ficando a obra no estado
em que se acha.

Quartel em Itaquy. Foi construído em
1861, sob a direccão do coronel da
Guarda Nacional Antônio Fernandes
de Lima, que então commandavaas
fronteiras. Divide-se internamente
em três peças por duas paredes
transversaes, as paredes são de
alvenarin de pedras toscas, lendo as
exteriores 0IH,50 de espessura e as
divisórias 0m,2ü.
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Praça do Commendador Azo-
vedo, Jaguarao.

. • . .

¦nBBBan tttmaa m.iv.Ma

KSTADO

Casa de taipa e madeira com 14m,96
de frente o 2S»V16 de fundo, con-
tendo no meio uma área com 5"1,(1.
de largura e (j|lJ,S82 do compri-
mento,

Cidade dcGoynz, rua da Fun-
diçâó. Divideá N O com o pá-r|
lacio do Governador e :iS E
com o próprio nacional onda
funcciona a Ássombléa, a
O E com a rua da Fundição
o N E com o becco detrás
da Matriz,

Avaliada em
2:G00S em 3
de julho de
1854 pelo

,1 u i Z d O S

Feitos da
Fazenda.

í
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Quartel do 3° batalhão de infantaria.

?

I XH

I>E GOYAZ

.... Armazém de artigos bellicos , Esta cata foi construída ha
1 i4 annos, mais ou menos.
Entregue ao Ministério da
Justiça para nella funccio-
nar • Juízo Federal, (Av.
do 22 do novembro c]q
1501.)
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UBSCRirÇAO

Edifício construído de pedra o cal,
occupando uma área de 50001"
quadrados, tendo vários comparti-
menlos o formando uma área no
centro.

roSKRUNT.VV -O

Idom. 110 largo «Io Chafariz,
divido ao N com a casa do-
a una .1. Espirito Santo, a
()S com o bocco denoini-
nado Quarto), a Ecom a rua
da Boa-Morte o a O E com
o largo.

t*m edifício occupandó uma área de
724'" quadrados,sendo suas paredes
externas, parto de pedra e cal e parte
de taipa ; uma parte do edifício é
assoalhada o a outra ladrilhada,
dependências lateraes e outros com-
partimentos, além de um grande
quintal, cujo centro está occupado
pelo dito edifício, com duas pe-
quenascasas encravadas.

cidade de Goyaz. divide a
N So E com o dito campo.

Idem. idem de pedra e barro, com!No campo denominado João
7n,,72 de frente e 13m,64 de fundo,I Francisco, nos subúrbios da
composto do um andar, tendo um
quartel para os vigias, de 6m,6Ò de
frente e :»«>,» de fundo. 4m,40 de
altura, coberto do telha, Com tres
janellas e duas portas do madeira,
paredes de páo a pique omboçadas,
rebocadas e pintadas.

i

Na capital divido, a O N com
o largo Miguel Gomes (hoje
quintal de João Cornelio
Brum) o «luas propriedades
a O com a rua do mesmo
nome. a O S com a próprio-
dade do herdeiro do ca pilão
Joiio da Silveira Pinho e a
E com o córrego de Ma-
noel Gomes.
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Avaliado em
20;000S em
A do julho
de 1S54 pelo
Juiz d o s
F oitos da
Fazenda,

Avaliado em
200§000 em'.\ de julho
de 1851

20.000$, con-
formo o avi-
so (!o Minis-
l o r i o da
Guerra, de
2S de de-
zembio de
1870.

TADO _r>E

1

2

Quartel situado no largo da Matriz.

Idem no porto da cidade, òutr/ora
Arsenal de Marinha.

Arsenal de Guerra. .

Edifício novo, de bonito aspecto. .

5 lidem no terreno denominado Coutol de Magalhães,

Capital

Idem

Praça do General Miranda
Reis, na capital.

Idem do Coronel Alencastro  .

"™" '"" ' ' ' """ "*'" " 
' ' ***" mmmmâ MBaHM__i__M_Mi^,^MBMMM. «r»_»-«-*_-e»--«--^«___.____-----—^"

Idem .
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guartel militar, aquarlelavam alli o gol Reconstruído ha 125 annos,
batalhão do Infantaria o a companhia a < ; '"

de eavallaria.

Para uma pe-
qii na er-
mida.

Deposito do pólvora

Enfermaria militar.

Consta quo este edifício, tendo
sido destinado para uma
pequena ermida, ficara aban«
do na do por muitos annos,
ató que o Governo mandou-o
reparar á custa dos cofres
públicos.

. Tom soffrido diversos reparos,

MATTO OHOSKO

• . , . • • •

.... • • • •

....

Quartel do 21° batalhão de infantaria Soffreü reparações.

Idem do S° batalhão de infantaria Comquanto ao serviço do Mi-
nisterio da Guerra, pertence
ao da Marinha. Em con-
seqüência de obras feitas
ultimamente é bom o seu
estado.

Ofíicinas do Arsenal de Guerra .

Quartel General e Commando do 7° Dis-
tricto.

Fizeram-se obras è è bom o
seu estado.

Está quasi em completa ruina..
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Deposito . r«....A \t- ••» >* .• i«argo Mae Bonifacia •••••• • • • •

Idem atais da Cadeia Publica . . Idem j
' 

¦————

S Laboratório Rua (.onJfl (].Ku '
• • •

9 ^versas casas cobertas do telha. .Coxipó.

10 Galpão ... v ' *o largo Miranda lieis

11 Enfermaria, n Idem

12 Edificio antifiro. ,,. , "~ 
"™

Districto militar de Matto
Grosso.

13 Idem idem T .• . . Idem.

14 Diversas casas na fazenda ,1o Casal- idem 'vasco, •••...»

15 Quartel . *~~ 'Districto da Villa Maria.

16 Edificio antixo. ri ~~° Idem

17 Idem idem . T1 " 
"""""

Idem .

1S Idem idem . T1 ~~"~ ~~~~Idem ....

19 Casa do destacamento. K>in Ino "Juo Juaru .

20 Grande casa da fazenda Çaissára . Idem . . '

£1 EdidçiQ antigo ... ~~ 
"~""~ ""

* ¦ ¦ ' ' % • • Districto militar dá Villa
Maria. •

! ' í » i • Ki°no . . , .' ? ' ' ? • • t f ? i

Casa de pâ||m ,
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• • • ... Deposito «lo pólvora. . .Em estado regul*r

... • • • • Idem ... .Idem.• ••••••• i

• • . . • •

... ....

Laboratório Pyrotechnico . • . • . Fizcram-so obras.

. . . . . . . .

Fabrica de pólvora . . . . • • Em bom estado.

• . » •

Resto de um quartel ; as
obras foram paralysadas.
Em mão estado.

Enfermaria militar da guarniçao .

• • . . •

Quartel do destacamento ; deposito d-» ar-
tigos bellicos.

Idem do destacamento . ...

... •

Ultimamente retocado. Em
bom estado.

Em máo estado.

Idem.

Idem . . • * Idem.

Em bom estado.

• • * * •

Deposito de artigos bellicos. . * . *

Enfermaria militar . . . • •

Estado regular.

Idem.

... • • • Deposito de pólvora ... . • Em máo estado

• . Quartel do destacamento.

Habitação do administrador.

.... Quartel do destacamento da cavalhada. . Idem.

Idem.

i-r~jn'

• » Quartel. ? f ! « * • j , , . Moni,
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Quartel provisório. Fortaleza do baixo Paraguay
( Corumbá ).

su « D
Q O
H

>

24 Casa do cantaria

25

20

Armazém . .

Idem . . , • • .

28

Idem

Edificio novo, do bom gosto . . . itfem

Idem

Idem

Fortaleza de Coimbra, do alvenari;.
de pedra.

29

Na margem direita «Io rio
Paraguay, na altura da
Bahia Negra, abaixo de
Corumbá, do Ladario.

Fazenda do Ilelione Os seus coníinántes são asfazendas de Ghapuiá o Ja-
cutlnga, não se podendoavaliara área,visto constar
que grande parto está per-tencendo á fazenda de
Jacutinga. ignorando-se
com que autorisa«;ão.

~~ ¦ 
"—?*"'-**¦*- '-^^.^^^^^^..^^^^^^^^ i

• • • .
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Quartel do 2A batalhão do artilharia de
posição.

OnSBRVAÇOKS

Km bom estado.

Secretaria do commando «Ia fronteira o
2" batalhão do infantaria.

Deposito do artigos bellicos

Idem

Deposito de artilharia «lo 2* batalhão da
mesma arma.

Idem

Idem.

Enfermaria militar da guarnição. Idem.

Serve de registro. Está armada o guarnc-
cidacom um destacamento do 2" batalhão
de artilharia.

Fazenda de criação, Em 1S80 o numero
de rezes era calculado em quinhentas,
não se podendo precisar o numero por ser
o gado alçado.

Necessita de augmento doquar-
tel, paiol e uma cisterna.

Estas informações constam da
copiado oííicio n. 046, do
commando do Io corpo de
cavallaria em Nioac, de 22
de outubro de ISSO, ao cora-
mando das armas de Matto
Grosso, copia remettida a
esta repartição em oííicio
n. 947, do commando do
7o districto, de 23 de março
de 1S99.

.1 ,.'i — •» -m--.-v~n HB *MJ«s^.»"^r.*g. tarr« ci fc jpt-1 UM**** rtzztnrzx.v i» l i-Xiarr—n»=r.iür. ¦jtxtt.
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Empregados da Secretaria de Estado da Guerra

DIRECTOR

Genaral de Brigada hon. I*»'1 Francisco Manoel das

Chagas 1S82 — Maio 6.

(Serviu como promotor publico em Cori-

tyba, de 2S de Dez. de 1S55 a 23 de Abril de

1856; procurador fiscal da Thesouraria de Fa-

zenda do Pará, de 3 de Nov. de 1856 a 3 de

Abril de 1857 ; secretario do Governo do Pará,

de 6 de Julho de 1857 a 17 de Nov. de 185S;

promotor publico de Cabo Frio, de 19 de Nov.

de 1859 a 11 de Nov. de 1860 ; chefe de secção

da Secretaria, de 21 de Nov. deste ultimo anno

a 6 de Maio de 1882, em que foi nomeado di-

rectór. )

CHEFES DE SECÇÃO

i.a Ten. Coronel hon. Francisco José Alvares da Fonseca. 1897 — Dez. 27.

(Serviu na Repartição Fiscal da Guerra, de

7 de Jan. de 1873 a 31 de Jan. de 1874, como

addido, e na Secretaria, na mesma qualidade,

dessa data a 12 de Maio seguinte, em que foi

nomeado praticante; amanuense, 20 oflícial e

io, até 27 de Dez. de 1897, em que foi no-

meado chefe de secção. )

2.a Ten. Coronel hon. Patrício da Câmara Lima. . . . 1893 — Março 21.

(Serviu na Repartição Fiscal da Guerra, na

Fabrica de Pólvora fa Estrella, há 4a Dfre-
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ctoria da Secretaria e na Pagadoria das Ti opas

da Curte, de 20 de Maio de 1854 a 23 de Ja<

neiro de 1866; amanuense, 20 oflicial e i°, cie 24

de Janeiro deste ultimo anno a 21 de Março de

1893, em que foi nomeado chefe de secção.)

PRIMEIROS OFFICIAES

Major hon. José Manoel da Silva 1891 — Jan. 20.

(Servii: ::a Secretaria, como addido, de 17

de Fev. dc 1859 a 30 de Out. de 1860, sendo

nomeado amanuense em 31 ; 20 oflicial até 20 de

Jan. de 1S91, em que passou a Io.) •

Major hon. Manoel Vai de Barcos 1893 — Março 21.

(Serviu como addido, na Secretaria e ha Re-

partição Fiscal da Guerra, de 4 de Março a 1 de

Ag. de 1865, e de 2 deste mez a 15 de Março de

1878, como amanuense da Pagadoria das Tropas,

sendo nomeado amanuense da Secretaria cm 12
deste ultimo mez e anno, 20 official ate 21 de
Março de 1893, em que foi promovido a i° oflicial.)

Cap, hon. Manoel Fernandes Machado

(Serviu 110 Commando Geral de Artilharia,
como amanuense, de 19 de Julho de 1873 a 23 de
Março de 1874 ; praticante da Repartição Fiscal da
Guerra, desta data a 30 de Dez. de 1878, tendo
sido nomeado praticante da Secretaria em 27
deste mez e anno; amanuense e 20 oflicial até
25 de Jan. de 1895, em que foi promovido a i°
oflicial.)

Cap. hon. Mathias Teixeira da Cunha Júnior. . . , 1897 — Dez. 27
(Serviu na Secretaria, como addido, dc 5 de

Ag. de 1869 a i de Abril de 1874, data em que
foi nomeado praticante; 2° oflicial até 27 de Dez.
de 1897, em que foi promovido a ro oflicial.)

1895— Jan, 25
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Cap. bofif Alfredo Carneiro de .Sarros c Azevedo . , . 1899 — Fev. 10.

( Serviu como addido de 4 de Dez. de 1873 a
* 1

28 deDez.de 1874, em que foi nomeado prali-
cante, e como amanuense e 20 oííicial até 10 de
Fev. de 1S99, em que foi promovido a i« oííicial.)

SEGUNDOS OFFICIAES

Cap. lion. Wencesláo de Oliveira Bello 1891 — Fev. 24,

(Serviu como amanuense do Arsenal de Guerra

da C<»rte, de iSde Abril de 1SS4 a 9 de Maio de

1890, com exercicio na Secretaria, como addido,

até ser nomeado amanuense nesta ultima data. Foi

promovido a 20 oííicial em 24 de Fev. de 1891.)

Cap.hon. Bcl. Prudencio Gotégipe Milanez .... 1S93 — Março2i.

( Nomeado amanuense a 20 de Jan. de

1891, tomou posse em 29; 20 oííicial em 21 de

Março de 1S93.)

Cap. bon. Guilherme Antônio Lopes  1894 — Nov. 3*

( Nomeado amanuense em 24 de Fev. de

1891, tomou posse em 2 de Março; 20 oííicial

em 3 de Nov. de 1894.)

Ten. bon. B"1 Valeriano César de Lima  1897 —Dez. 27

(Serviu no Arsenal de Guerra da Corte,

como escrevente de 2a classe de 12 de Jan. de

1888 a 13 de Junho de 1889 ; amanuense da Se-

cretaria da Policia, de 3 de Março de 1890 a 24

de Abril de 1891, em que foi nomeado ama-

nuense da Secretaria da Guerra ; foi promovido

a 2o official em 27 de Dez. de 1897.)
' 

Ten. hon. Samuel de Paula Cabral Velho. ..... 1899 — Junho 16-

( Serviu como addido, de 23 de Jan. de

1890 a 17 de Dez. de 1891, em que foi nomeado

amanuense ; promovido a 20 official em 16 de Jun,
de 1809.)
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Tem ghuh Láurenio Lago tçocr— Julho rj.

(Serviu lia Estrada de Ferro Central do

Brazil, como praticante extranumerario, pfati*
cante e amanuense, de n de Abril de 1889 a

10 de Maio de 1S95. Nomeado airiãnuensç dá

Secretaria a 8 deste ultimo mez e anno, tomou

posse a 11, e 2°dflicial a 13 de Julho de 1900.)

AMANireNSES

Ten. hon. Emilio.de Uzeda 1894—Nov. 3.

(Serviu na Intendencia dá Guerra, de 22 de

Abril a 10 de Dez. de 1890, e na Contadoria Geral

da Guerra, de ji de Dez. de 1S90 a 2 de Nov. de

1894. Nomeado amanuense da Secretaria em 3

de Nov. deste ultimo anno.)

Alf. grad. Antônio Baptista de Menezes, Belerh leltras. . 1898 — Set. 19.

(Serviu na Estrada de Ferro D. Pedro II,

como auxiliar do trafego, de 21 de Julho de

1885 a 31 de Março de 1888 ; como praticante, de

1 de Abril seguinte a 30 de Junho de 1891, e

como amanuense, de 1 de Julho de 1891 a 31 de

Agosto de 1892. Praticante da Secretaria da Agri-

cultura, de i de Set. de 1S92 a 19 de Set. de 1X98,

em que foi nomeado amanuense da Secretaria da

Guerra. Tomou posse a 20. Serviu rio Kxercito,

de 21 de Fev. de 1883 a 24 de Dez. de 1884.)

Alf. grad. Geraldo Horta 1899 — Jan. 18.

( Serviu no Ministério da Instrucção, como

ajudante do archivista, de 18 de Março de 1890

a 30 de Março de 1894 ; no Ministério cio Interior

de 31 do mesmo mez a 10 de Jan. de 1899, como

amanuense. Nomeado amanuense da Secretaria
da Guerra em 18 de Jan. deste ultimo me/, e
anno, tomou posse í\ 20,)
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Ali. grad. Pedro Nogueira de Almeida• • • # • • 1899 — Julho. 21

*

(Serviu como 30 escripturaria da luspe*
ctoria Geral do Serviço Sanitário do Exercito,
depois Direcção Geral de Saúde, de 17 de Junho
de 1895 â 12 de Julho de 1899, em que foi no-
meado anianuen.se da Secretaria. Tomou posse
a 13-)

Alf. grad; Mario de Souto Galvfio. ...... 1900 — Üul. 6.
*

( Nomeado anianuen.se da Secretaria em 6
de Outubro de 1900. Tomou posse a 8.)

Ali. grad. Marcos Evangelista de Negreiros Sayâo Lobato 1901—Abril 22.

(Nomeado amanuense da Secretaria em 22
de Abril de 1,901 ; tomou posse a 24, Serviu na
Caixa da Amortisaçào, como conferente, de 19
de Abril de 1887 a 27 de Agosto de 1890. )

PORTEIRO

Ten. hon. José Maria Corrêa Í8S2 — Março-25.

( Serviu na Secretaria, como addido, de 25

de Junho de 1805 a 8 de Out. de 1866. Con-

tinuo da Directoria Fiscal, desta data a 14 de

Jan. de 1868; ajudante de porteiro, deste dia

a 23 de Abril do mesmo anno; continuo até 27

de Março de 18S2, em que tomou posse do logar

de porteiro.)

CONTÍNUOS

Alf. hon. Ovidio Gomes da Silva Júnior. . . . . . 1895 — Jan. 2»

(Nomeado em 2 de Jan. de 1895. Tomou

posse â 3.)
Luiz Antônio da Conceição Medeiros. ' . . . . . 1895 —Out. 15.

( Nomeado em 15 de Out* de 1895. Tomou

posse na mesma data.)

\
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Antônio Rodrigues Lauriano. ........ 1897 — Maio 17

(*Nomeado cm 17 de Maio de 1H97. Tomou

posse a 20. Serviu no Exercito, de 12 da Maio

de 18S7 a 11 de Abril de iSo,|.)

Manoel Canuto do Nascimento. ... . * . . 1900 — Julho 2*

( Nomeado om 2 de Julho de m«»«». Tomou

pos.se íl .|.)

•«


