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ACTOS BO PODER E X E C Ü W O
Ministério da Justiça

Per decretos de 31 do mez findo:
Foi aposentado o director da 2a secção la 

Secretaria de Estado dos Negociosda Justiça, 
conselheiro Josá da Costa Carvalho, com todos 
os vencimentos, em attenção aos serviços 
prestados por mais de 38 annos.

Foram nomeados:
Director da 2a secção da mesma secretaria 

de Estado o Io official Gustavo Adolpho da 
Silveira Reis;

Primeiro official, o 2o Eugenio Adolpho da 
Silveira Reis.

Ministério da Marinha
Por decreto de 1 do corrente, foram pro

movidos a 2°s tenentes, de conformidade com 
o regulam ento annexo ao decreto n . 9611 de 
26 de junho de 1886, os guardas m arinha : 

. Luiz de Mello Marques, João Francisco 
~~jorge, Luiz Lopes da Cruz, Francisco de 
Lemos Lessa, Armando Torres de Carvalho, 

L Mario Aurélio da Silveira, Durval Melchiades 
de Souza, Paulo Lopes de Mendonçi, Mario 
Ribeiro daS ilva, Gervasio Pires de Sampaio, 
Alfredo Côrte Real e Alberto Moutinho.

SECRETARIAS DE ESTADO
Ministério do Interior

Por portaria tie 4 do corrente, mez foi 
nomeado Bemvindo Meira para exercer o 
logar de escrivão do Hospital de S. Sebastião 
emquanto durar o impedimento de Maximiano 
José da Silva Braga.

Ministério da Justiça

Por portarias de 31 do mez findo, foram no
meados:

Amanuense da mesma secretaria de Esta
do, o cidadão Antonio Navarro da Fonseca;

Amanuense addido, o cidadão Victor Ma
noel Nunes.

Por portarias de 4 do corrente, concederam- 
se as seguintes licenças :

Por tres mezes, com o ordenado a que 
tiver direito, ao bacharel João Monteiro Pei
xoto, promotor publico da comarca de Tres 
Pontas, no estado de Minas Geraes, para 
tra ta r  de sua saúde ;

Por seis mezes, nas mesmas condições e 
para fun idêntico, ao bacharel João Marcondes 
de Moura Romeiro, juiz de direito da co
marca de S. Bento de Sipueahy, no estado 
de S. Paulo.

'• Por portaria de 5 do corrente, concederam- 
se très mezes «le licença, com o ordenado a 
que tiver direito, ao bacharel José Augusto 
de Souza Amarantho, juiz do direito d aco - 
inarca de Potengy, no estado do Rio Grande 
do Norte, para tra ta r  de sua saude.

Ministério da Fazenda
Por titulo de 4 do corrente, foram nomea

dos:
Primeiro escripturario da alfandega da ci

dade do Rio Grande, estado do Rio Grande do 
Sul, o 2° Alfredo Leão Torelly ;

Segundo dito da mesma alfandega, o 1° da 
de Uruguay ana, no dito estado, Francisco 
Job;

Foi nomeado praticante da alfandega da 
Capital Federal, o da de Porto Alegre, es
tado do Rio Grande do Sul, Antero Coelho 
Ferreira Pacheco.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Antonio Conrado Torres de Menezes, pe
dindo que.se lhe arbitre a fiança que tem de 
prestar, como collector do município de Sa- 
piatiba e se lhe conceda mais 60 dias de prazo 
para prestação da mesma fiança.—Officie-se 
ao administrador da Mesa de Rendas de Cabo 
Frio; qum to á prorogação de prazo, é prem a
turo o pedido.

Banco dos Operários, pedindo permissão 
para en tra r no gozo da isenção do direitos 
relativos aos materiaes que im portar para 
realisação de obras, até á resolução definitiva 
do Poder Legislativo.—Indeferido, á vista 
dós term o> vagos e indeterminados quanto á 
quantidade e qualidade do m aterial, e por 
ser extemporania a petição feita em vesperas 
de reunir-se o Congresso.

Comyv.diin Evoneas Fuminénse, pedindo 
isensão de direitos para os materiaes impor
tados com destino ás suas obras.—Deferido.

Antonio de Souza Silva Brito, reclam anda 
contra o edital para a venda da fazenda Bar
ro - A lto.— Officie-se á Thesouraria de Minas 
Geraes,

Justa Amelia da Silva Costa, pedindo o 
abono- da differença do meio-soldo a que se 
ju lga  com direito, na qualidade de filha do 
tenente reformado do exercito Francisco José 
da Silva—Indeferido.

Rodrigo Vianna &Comp., pedindo que os 
direitos de importação de 800 sellins que 
contrataram  fornecer à Intendência da 
Guerra em 23 de julho ultimo, sejam cobra
dos de aceordo com a ta rifa  que vigorava 
naquêlla época.—Indeferido.

Ministério da Marinha
Expediente do dia 4 de novembro de 1S90

Ao Quartel General, permittindo que o 2° 
sargento foguista Pedro José dos Santos ma- 
tricule-se na Escola de Machinistas nas mes
mas condições dos foguistas Alfredo Juliano 
da Silva e João Cândido Castello Branco, de 
que tra tam  os avisos de 24 de março e 12 de 
abril últimos. — Deu-se conjiecimento ao iu- 

i speetor do arsenal de m arinha do Rio de Ja
neiro.

« — Ao Mi'lister io da Fazenda, commuui-
J c mdo que o Dr. Manoel Pereira Reis, lente 
1 d,- topographia descriptiva da Escola Naval,

I !o mez proximo findo apresentou-se, 
dúsistindo do resto da licença.

—__.V diretoria da Escola Naval, determ i- 
:• ndo que prqvidencie afim de que a congre

gação, da meáma escola organize um pro

gram m a para concurso das secções de que ser 
compõe o corpo de engenheiros navaes, ma
chinas a vapor e hydraulica, de accordo com 
o a r t .  6° do regulam ento mandado executar 
por decreto n. 327, de 12 de abril ultimo.

— A’ inspecção do arsenal de m arinha do 
Rio de Janeiro :

Mandando annunciar concurrença para as 
obras que deixaram de ser excutadas na Es
cola Naval, por haver começado a funccio- 
nar as aulas ;

Communicando que o ministro da agricul
tu ra expediu ordens ao inspector geral das 
obras publicas, afim de ser augmenlada. a 
quantidade de agua que recebe o encana
mento da fortaleza de Villegaignoii.

— Ao governador do estado das Alagoas, 
autorizando a mandar levantar os embargos 
oppostos pelo capitão do porto aos trabalhos 
da ponte que John H. Boverei 1 está con
struindo em Ja ra g u á .— Communicou-se ao 
capitão do porto.

— A’ Contadoria de Marinha, mandando 
abonar a ajuda de custo de 225$ ao mestre de 
Ia classe Antonio Conrado Ferreira Braga, 
nomeado patrão-m ór do arsenal de m arinha 
de Pernambuco.

- -  Ao Ministério da Fazenda, rem ettendo, 
em additamento ao aviso n. 2241, o orça
mento da despeza provável deste ministério, 
para o proximo futuro exercício de 1891.

— Ao Barão de Corumbá, autorizando-o a 
contractar com a  firma Soutter, Haclé & 
Comp. a illuminação electrica para o cruza
dor A lm ira n te  Tam andarè , e „fazendo diver
sas fècommen lações a respeito.

— A* Contadoria de Marinlia, autorizando 
a mandar passar guia á Thesouraria de Fa
zenda do estado da Bahia, para realizar-se a 
restituição de 20$, *ao commissario João Go
mes de Lima.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Henrique ta  de Azevedo Rodrigues Vaz e 
Carlota M argarida Billio.— Indeferidos.

Ministério da Agricultura
Por portarias de 5 do corrente :
Foi nomeado o engenheiro José Alves da 

Silva Coutinlio para o logar de fiscal das 
medições que teem de ser effectuadas pela 
Companhia Geral das Estradas de Ferro do» 
Brazil, cessionária do contracto de colonisa- 
ção nos valles dos rios José Pedro e Guandu, 
nos estados de Minas Geraes e do Espirito 
Santo, percebendo a gratificação de 600$ 
mensaes, que será paga pela mesma com
panhia ;

Foi removido o engenheiro José Joaquim 
de Sá Freire de Io engenheiro da construcção 
da Estrada de Ferro de Porto Alegre a U ru- 
guayana para o logar de chefe do trafego da 
mesma estrada ;

Foi removido o engenheiro Manoel da Con
ceição Montajós, de engenheiro de 2a classe 
da parte,em  construcção da Estrada de Ferro 
de Porto Alegre a Urugua.yana para o logar 
de ajudante do trafego da mesma'est ada ;

Foi removido o engenheiro Conrado Alvares 
de Campos Pena fiel de engengeiro de 4a 
classe da parte em construcção da -Estrada de 
Ferro de Porto Alegre a Uruguayana para 
o d e  ajudante do chefe da linha da mesma 
estrada ;


