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Companhia Leopoldina Railway, pedindo
Foi concedida, ao 1° sargento. invalido, do
corpo de marinheiros nacionais, Guilhermo pagamento de passagem concedidas a immido Almeida Guedes, licença para residir no grantes. — Compareo na 21 secção desta, DiEstado do Santa Catharina, pircebendo soldo rectoria Geral.
o rações.
Reetificaçtto
Expediente de 3 de janeiro de 1002

A' Essola Naval autorizando
A como er ao aspirante' do 3° armo do
curso(!essa escola Augesto de Azeve l.0 Marques, tras mez3s ('.e, licença, para tratamento
da sua sau 1.e
A nomear uma junta medica composta 11.os
dons medicus actualmente em serviço nessa
escola e do cirurgião do cruza ninamdasrí, para inspeceionar os aluamos quo
dosem parte de tb,entee e não pos,;am
sallir de suas resi eflcias particula res,allm Cie
,comparace-em no Quartel Goneral. conforme
.eterminon aviso n. 1.173, do 21 de novem i es) ultimo.
—Ao Arsenal do Rio, rocommendaftlo que
entregue ao coinnia rt'.a,nte da, divisão
torpe 'miras o material de eleetrici ta o, que
se s.estini ás torpodei-as Pedro leo e Pedro
— A' Bibliotbeca o Museo da Marinha,
concedervio a a itorização i que solicitou,
para conservar fecha a ao publico essa re-

Por decreto do 16 do corronte, foi exone- p trticfio. no perio .o ,las ferias, a que se rerado Eduardo do Aguiar Vallim do cargo de fere o art. 2'3 (K) respectivo regulamento,
afim do ser realia,do o serviço CO remoça°
conad CM Genebra.
de livros, limpeza, me.
Dia 4

SECRETARIAS DE ESTADO
Ministerio da Justiça e Negocios
Interiores
POLICIA 1/3 DISTRICTO FEDERAL

Por portaria de 20 d) cor .:ente, foi noMel i.0 1 0 supplen te do delega '.o da, 24, cir-

cumseripção policial urbana o c eronel Joaquim Josi; do Oliveira Sampaio.

Ministerio da Fazenda
Ministerio da Fazenda — Circular a. 5—
17 de janeiro do 1002.
Confirmando meu felegramma resta data,
declaro ao Sr. inspector da Al6indega,
.laneiro. o aos
Macabe, no Esta o do Rio
Srs. dedegades fiscaes do Tliesouro Fis 'oral
nos itomais Esta '.os, para o; devi (.):-1 efreitos,
quo dos ,Treitos d.e hum-tição para consumo de mercadorias cujo .: i ,.espachos forem
iniciados no mez de fevereiro proximo futuro serão cobrados 25 os, em ouro, pslo
em papel.—Joarli±i.1
systema actual, C 75
Em

TERÇA-FEIRA 21 DE JANEIRO DE 1902

Philippe Dick e coronel Luiz Pereira dos
Santos e Holzer Fay liga, pedindo certidões.
—Deferido.
Directoria Geral de Obras

e Viação

Por portaria de 18 do corrente concederam-se 90 dias de, licença, com vencimentos na fórma da 1.d, ao machinista de 3°
classe da Estrada do Ferro Central do 13razil,
Manoel Teixeira, para tratar do sua sande,
a contar de 7 do de. zembro ultimo.
Expediente de 20 de janeiro de 1902

Para seu conhecimento o devidos &feitos
declarou-se á directo da da Estrada do Ferro
Ceatral do Brazil 'inc fica approvada. a minuta,-que acompanhou o SCII officio n. 11,
de 6 dó corrente mez, dos contractos a se
celebrarem para o formicimonto do dormontes de madeira do lei necessarios á conurvacão da linha daquella estrada, durante
este mino, devendo correr a respectiva dospsza por conta da consignação de 1.400:000$
—5.° Divisão— Dormentes e o necessario
para todos 03 serviços da via permanente,
inclusivo os escriptorios dos engenheiros
residont03—Titulo— Conservação ordinaria
Ia linha e edificios—do orçamento do anuo
do 1902.
—Expediu-se aviso á Estrada de Ferro
Central do Brazil respondendo á consulta
sobre pagamentos de maturiaes encommen1901 e entregues durante o cordados
rente mez, feita por officio n. 48, de 14 do
corrente.

A' Escola Naval, autorizando a conceder
ao atuamo do 3 , atino dessa escola Adalberto
Recheteiner tun mez de licença, para ir ao
Estado do Rio Grande do Sul visitar sua familia..
Dia 6
Ao Ministerio da Fazenda, solici!ando-se a
hahilieição da Pagadoria da Marinha com
a quantia de 1.500:000s por conta do orçaMeillA de 1902, para atender as despezas a
sou cargo duraete o corrente mez, conforme
o pedido que se lhe remette.
— Ao Quartel General, mandando
no Asylo de Invalidos da Piaria o .eognista,
de 24 classe Alfredo Josl Corr,'•a, julg'ado, em
Corte do Appo/lação
inspecção de sande, invalido e impossibilitado de angsriar os meios de subsistencia.
SESSÃO DA esstans. CIVIL EM 2) DE JANEIRO
— A' Capitania do Rio Grande do Sul,
DE 1902
declarando haver ‘pi.ieovado a /abolia do Presidencia, interina do Sr. desemba-gador
proços organizada por ess 1. capitania, do
Guilher
Cintra
accordo com os proprietarios ou agentes de
rebocadores nesse Estado o conformo deterCompareceram os SI 5. dos.embargadore3
mina o art. 184 do rogulamen to annexo ao Souza Pitanga, :rt.lvalor Moniz, Lima Drumdecreto n. 3.929, de 20 do fevereiro do mond, Alfonso de Miranda, ESpinola.
anal) findo. para os serviços de reboques que
JULGAMENTOS
prestarem aos navios.
0111

SECÇÃO JUDICIARIA

MC

Aggravo de instrumento

N. 141 — Relator, o Sr. desembargador
Ministerid da Industria, Viação L. Drummond; aggravautes, Bieber & Comp..
Murtinho.
e a Empreza Industrial Brazilelra ; aggrae Obras Publicas
vado, W. N. Jamos.—Vencida a preliminar
Ministeric da Marinha
do si tomar conhecimento do aggravo, conDirecto •ria Geral da Industria
tra o voto do Si'. desembargador S. Moniz,
Por portaria de 20 do corrente:
Requerilaeidos despachados
de,s an provimonto ao mesmo aggravo
Foi menina io Luiz Pinto de sone, para 1
para mandar que o juiz à quo, reformant10
exercer o cargo uo enformeiro naval de
Representante.4 do Banco da Ropubliea do o despacho aggravado, classifique o agclasse do corpo de olliciaes inferiores da Brazil na administração do Lloyd Brazileiro. gravado como esedor chyrographario, unaarmada.
—Compareçam na 1 .'secção desta directoria, nimemente.

•
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Aggravo de, iirlição

N. 1,477— Relatos., o Sr. delombargator

S.

Moniz ; agravantes, Martins Rocha &
Comp., e outo .os ; aggravado, ,1cely. no J.
Machat1.).—Nogara.m proviinorito ao agg,ravo,
unanimemen to.
N. 1.483 —Redator, o Sr. desembargador
G. Cintra ; aggravante, Manoel da silva
Ferreira Dias; aggravado,Itieardo Carvalho,
—Não tomaram conhecimento do agravo,
visto estar excluido da competoncia desta
Camara u lanimenionte.
N. 1.486—Relator, o Sr. desembargador
Souza Pitanga; aggrava.nte,Octavio de Avollar e Almeida; aggravado, Francisco Teixeira
Machado.—Não tomaram conhecimento do
aggrs.vo.
N. 1.501—Relator, o Sr. desembargador
A. de Mira.n la; aggravantes, o tenentecoronot Sebastião Navarro Botim Paes
Lento e sua mulher; .a,ggravado, Vietorino
José do Mattos.—Negaratu provimento ao
aggravo, tnianinnemente.
N. I.455—Relator, o Sr. desembargador
S. Pitanga; aggrava.nte, D. Leopoldina [todrignes de Castro Peixoto; a ggravados. os
syndicos da fallencia de Manoel Luiz Cardoso Gitimarãos.—Não tomaram conhecimento do aggravo, unanimemente.
N. 1.489—Relator, o Sr. desimbargador
Lima. Drummond; aggravan tes. Miranda Jordão & Comp.; aggi• ivado, Manoel ila. Cruz
Senna.—Nogarain provi monto ao aggravo,
unanimensonte.
N. 1.502—Relator,o Sr. Linia Drummond;
1* aggravanto, Franoisoo Pereira Silva
Via nna; 2° aggravan tos, Edgard Rodrigues
PeiXoto o outros; aggrava1o3, os mesmos.—
Negaram proviinen .o a ambos os aggravantos contra o VO:0 110 Sr. desembai•ga 'or
Cintra, que dava provimento ao do 1* aggravante.
AppellaNes eiveis
N. 2.439—Relator, o Sr. dosembargador
Salvador Maniz ; appellante. Albino Rodri .smos Moreira ; appeJla to, Ernesto José de
Siniza.—Negarain provimento ml. appel 'ação,
contra o voto do Sr. desembargador Salvador NIoniz. •
N. 2.481—Rei:dm% o Sr. desombarga for
Salvador aliniz ; appollanse. João Nlartins
dos Santos ; appollado, Dr. Altaativo P. 1:q1*nandes Rr ivo, iaventariante il.) espolio (to
Manoel Pereira Fernandes Bravo.— Julgaram pot sonzei.ça a desistencia.
Appellações COMMerciaes
N. 2.232 — Relator, o Sr. desombar,gado•
Lima Durninond ; tappellantos, Pires Coelho
& irmão; appollado, o flanco da Republica do
Brazil.—Nog iram provimont) appellaça.),
unanimemonte.
N. 2.483-1telator. o Sr. dasombargador
Guilherme Cintra.; appellanto, Raul Ferreira d i Rocha ; appellado, Octavio do
Avellar o Ahneida.—Negaram provimento á
appellação. una iiiinoinensas.
N. 2.497—Relatoo. o Sr. dtssemba.rgador
A. de Miranda ; appellante, Companhia de
Siir.j ltritjmn.js o Terrostros, Prosperidade ; appellados, Couto Soares & Comp.—
Negaram provimento á appollação, unanimemente.
l'ASzn AC4:N.S

Appellaeões canzhic•ciaes
N.2.310 —Ao Sr.dosembarga !o: . Guilherme
Cintra.
N. 2.363 e 2.51I—Ao Sr. desembargador
Pitanga.
Ni. 2.354 e 2.223—Ao Sr. desembargador
Salvador Moniz.
Ns. 2.5M, 2.318, 2.33 o 2591—Ao Sr.
d:,sennl y krgador Lima Drummon 1.
N. 1.716,2.459, 2.396 o 2.485—Ao Sr. des-

embargador Miranda.
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Appe11ações eiveis
. 2.l2, 2.41 , n e 2.490—Ao Sr. dosemba.rgador Guilherme Cintra.
Ns. 2 080, 2.202.2.378 o 2.367—Ao Sr. des.
einbargador Pitanga.
N. 2.-151—Ao Sr. des:smbargador Salvador
tiloiz.
Ns. 2.239, 2.279, 2.305 o 2.45isAo Sr.
delmbargador Miranda.
COM DIA

i
',

Appellações civeis
N. 2.405 o 2.142.
Embargos de mdlidadc
I

Pis. 1.695 o 2.132.
i
N. 2.277.

Accordifo publicado
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NOTICIARIO
Tribunal de Contas—N. 7—Capital Feitorai, 18 de janeiro do 1992.
Sr: ,linistro d Industrio., Viação o Obras
Publicas—Em sessão do hontom resolveu o
tribunal que vos fossem devolvidas as tabe1l4 do fl iStri hl! içãO dos croditos destinados
a prover aos Ilivorsos sci. viços administrativos do Ministerio a vosso c çrgo, por não
guard uniu (sun fo¡onida•I s com o mecanism )
do contabilidade publica, em vigor.
A distri t olição do croditos feita ao Thesmr6, como regra geral, sem attonção
despezas que não são exclusivamente pagas
por elle, 03.1'030 do fundamento, desde que
attenda-so a estas pinderaçõas.
A realiziçã.o da dospoza op.ira-se p-sta or
denação e pelo paa'amonto. O primeiro acto
é da compotoncia exoliiiiva do Ministro. que
é o ordenador principal, ou /los ordenadJros
por dolegação, (pio são os choros do repartições. á queni tal fzieuldade ú exp..ossamente
comif arid a po. lei ; a ordenação, obadoensido,
como ¡primeira condh,•:io do legalidades, á
existoo(•ia ii cena este dove achar-st:1
disposição do ordon olor; si o ordenados o
distribui' ao Thasauro, a este cabo prover
aos dou: factos II realizaçio da ilosp(•za —
ao/km/ C .7o t payanw." (I1?...;40 que ocorra a
'tocos:O:Ido da realizar-so a ite.spaz croada
pelo sor viço
O pagamento da despeza obadoce, é certo,
á verificação do fae'as da exi-tencia do cred^to gois o comporte; esta flica.lização da
Ina• alidade da do ;paza por p irto (laS estaç5iis pagadoras, qun constitue acto da contabili lado administ: •ativa, não so opera na
actualidada, p lo exalo . , dos sitalos is cifras
dos crilitos. moas sim pela verificação da
exis'Ano/.i Iklo registro por parto ilej Tribunal
de co l o s ; porquanto, liao tand•s Tl's ntr.)
.eicripturaçao dos credit is de cinco ministerios, e unir:intento ilo da Fazenda, o eXilile
901è a feição assitna
da legali,hdo
indicada, torna-so impratieavel.
As.sini sendo, ao go() vem distribuir-se
cr,s diros1:ses Thos soro
A desvia, ilu pesso LI não é toda voza tuln
Vassoura ; ;listes is 1.; polas repartições (pio
Icem sedçtin com ta Isili lado organizad a ;
41 : striblistão de ereilitos ao Thosonr,, para
pagaineis to do pesa I import • t a necosii lado
sle sor 1! 4 .t:3 P.LgO ali. p0Ia paga . biria. dl) The.
satiro ; n (100 nunca l'.j rigoronsiseitt:s pra(,(y
1 l ossas (.0
ticado, num inestno sob
sis ivo dis'art. 73 do di t croto is. 730, do 2o
comande novem b ro (lis 185), (1113
lizar no T11090t1P0 fedo a doq oza, quer de
pessoal, quer do material, e actos posteriores tornaram extensiva a outras repartições a faculdade ronforida ás eolleetorias o
rssceb..sdooias, no art. 7 . 1 daquelle diserto.).
O ti• ibupal não pádti ;assumir a respon , abilida - o do ordenar que fiquem seio distribuição os , crelitos para plgainouto do pes-
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soal, a realizar-se no Thesouro sob rogistro
do Tribunal de Contas, por isso pio a distribuição do ore sitos é faculta o inherento a
ca '.a ministro o recunlitscida pelas lagislações
'te todos os paizes o pela nossa, em mais de
isin acto expresso, sendo os principans as instrucções expdi tas pelo aviso n. 213, do 15
(to abril de 1810, e o decreto do 7 do maio de
1342.
O pagamento da despeza d.e material. de
qualquer ininisterio é centralizado no Thesouro (art. 4 0 tio decreto n. 998 A, do 12 do
novembro do 1 890; art. 32 da lei n. 746, de
1910, e art. 32 da lei n.831, de 30 do dozombro do 1901).
Como, porám, o Thosouro não tem escripturação dos crotitos dos ministarios, 'a ordenação, sendo sempre attribuição exclusiva
' to ministro que presi o ao serviço, o (;) pagamento, depen .cedo de registro prévio (to
tribunal, a distribuição (to creditos ao Thesouro não tem elleito pratico.
1. to sor delega».o pelo
O pagamento. po CO
The•ouro ás repartições a que se refero o
art. 32 da lei n.740, de 1900. 0831. do 1901,
sol:citou esto tribunal do Ministro da Fazen ia declaração sobre a despoza que pudesse ser r.:a.lizada por caos repartições, para
estar habilita:to a contemplar no registro
das tabellas dosdstribuição ta.es repartições
com o cre sito devido, o que togar por
força (ta app'icação de procet•-ss (tas leis de
orç'imento, que assim autorizam.
Eitt . pianto aguarda o tribunal vossa resolução sobro o caso, pJdorão as despezas ser
feitas antes do ragistro das dis.ribuições do
crelitus, de accordo com ai taballas explicati vaso as alterações foit Is pela lei do orça.monto d dospoza, que são o assento da
especialidade logislativa, a qual entro nós,
soarepõe-so á administrativa, concretizada.
nos dizores das taboll is do distribaiç5ea 'to
eruditos, que como aquellai se devem conformar.
De aceordo como o acima (sxposto, (levem
ser dis.ribuidos ás roparti ‘,.ões (pie pagam.
po uuas paga1Oria3 o theiouraria (como
actualmente a Estrala (10 Feri-o Central) a
despeza de pesesal, os ortalitos para tal fim.
distribiliaos a l'Ilesouro, ¡mico e exclusivamento, os ereditos pira limpezas que por eito
podem ser pagas e ficar sena illitri l Eli fftiO 09
ere ritos paia Material, cuin pagamento
depende du registro prévio do Tribimal.
Saude e 1-ate-mui lado. —Didinio Agapilo da
Veiga.
— Ordens de pagamento sobre as quaos
proferiu ilespaclio do rugissro, oin 2) do corrente, o Si . . p..esidente deste tribunal.
anois ! orjo da 111(1u:siada, Viação o Obras
N. Si, o 9 II . ) corrente, pa;:ratamito
2 1;:.:300 a Lenzinger & Comp., do fornecimentos ao Jardim Boiante( ' durante( o mez
(lis no vendi III timo
N. 17. da inosin data, idem de 1:314.3576
a diversos, de forneeinion tos á Estrada do
Ferro Central do Brazil nos mezes de agosto
a outubro ultiirios
N. 4O,
ti dd ( •orrante, ¡dam de (tir$331
Rohren1 Sellintilt & Comp., idem ilein no
ine.z do outubro (sitiou)
N. 3.1, da mesmi data. idem de 3511:'570l
aos Inentus, ideni idem no inoz lo novembro ultimo
N. oS. do ;4 do en; • ;•ento,iilem do 2a787$739
á ,S'oei,.V 1;a: .1,- 1;io ik Janeiro,
11 ,n; tz ~mui io pela lz oartioa. Garai dos
Telegraplius no 3 . trins u.0 do anuo proxi mo Passado;
N. 25. de 8 do carreatf tom de 7:92l$17
a diver.sis, de forneciinenios á. Inspecção Geral das Obras Publicas no mezes da julho a
novembro ultimo
N. 23, da inesinst data. idem de 4133036, a
diversos, de furto:cimentos á Estrada do
Ferro Central do lirazil no mez de outubro ultimo
e
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N. 30, da mesma data, idem do 8:561$700,
a diversos, do fornecimentos á Inspecção
Geral. das Obras Publicas no mez de novembro ultimo
N. 27, da mesma data, idem de 1023500,a
diversos, idem idem nos mezes de setembro
o outubro ultimo
N. 20. da mesma data, idom de 6803100 a
Macedo e Coutinho; Mona, idem, nos meze.s
de setembro o novembro ultimo
N. 24, de 8 do corrente, idem do 201$700
a Leal, Oliveira, Silva & Comp. de - fornecimentos á Directoria Geral tios Correios
durante o mez do novembro ultimo
N. 14, de 7 do correcto, idem da quantia
do 1:91132,40 a diversos do fornecimentcs
á Estrada de Forro Central do Brazil, nos
MOZOS do agosto a outubro ultimo
N. 16, da mesma data idem da quantia
de 3:0742041 a diverses, idem idem nos
mozes de, agosto o setembro ultmo
N. 15, da mesma data, idem do 598$300, á
diversos, Moio, idem, nos meus de setembro á novembro ultimo •
N. 3.402, do 31 de 'dezembro, idem do
48$050, a diversos, idem idem nos meios
do setembro e outubro ultimo ;
- N. 93, do 13 do corrente, idem da quantia
de 8:9903010,em ouro,a Gonçalves Campos &
Comp.,de graxa fornecida á Estrada de Ferro
Central do Brazil, em novembro ultimo ;
N. 82, de 13 do corrente, idem de 1:231$
a diversos, de fornwimentos a Inspocção
Geral das Obras Publicas - em outubro e
novembro ultimo.
N. 85, da mesma data, idom de 1103600 a
Arthur Kistermann Ferreira, de despezas
miadas effectuadas durante os mezea
outubro a dezem bro ultimo com o serviço
do embarque o desembarque do
rantes, a cargo da Hospedaria de Inarnigrades da Ilha das 'Flores

N. 71, de 11 do corrente, idem de 46:2.98$

Leopoldina Railway Co»zpany, limited, de
juros relativos ao capital empregado na
construção da Estrada de Ferro do Aramama no 2° semestre do anno proximo
findo
N. 1.380, do 28 de maio de 1901, Mona do
29:6703333 á mesma, do restituição dos
juros da Estrada de Carangola no 2) semestre do 1893
N. 95, do 13 do corrente, pagamento de
109:943$403 a Norton Megaw & Comp.. do
fornecimento á Estrada do Forro Central do
Brazil nos mezes de setembro e outubro
ultimas
N. 90, da mesma data, idem de 759$357
a diversos, idem idem nos mezes do agosto
a novembro ultimo
N. 93, da mesma data, idem do 4023932 a
Wilson. Sons & Comp., de carvão do forja
fornecido á M031113: estrada em novembro
ultimo
N. 72, do 11 do corrente, pagamento do
0053931 aos mesmos, idem idem idem
N. 70, do 13 do corrente, pagamenW do
5:662$800 a Joãe José Toixeira, do dormentes
fornecidos á mesma estrada no ez rode
dezembro ultimo ;
N. 75, de 13 do corrente, idem de 2913049
a diversos, de fornecimentos á Mesma estrada no moi do outubro ultimo ;
N. 87, da mesma data, idem de 716$988 a
diversos, idem idom nos meias de 'maio e
outubro ultimas;
N. 64, de 10 do rrente idem de 6:030$573
a Domingos Joaq tm da Silva & Comp.,
idem idem no me do outubro ii4timo ;
N. 94, do 13 do c rente. idem do 8:990$010,
em ouro, a Gonç: -Os, Campos & Comp., de
graxa fornecida á mesma 'estrada no mez
de dezembro ultimo ;
N. 51, do O do corrente. idem de 1993500
a J. Sand & Comp., do fornecimentos ao
Jardim Botanico durante o mez de dezembro ultimo ;
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N. 53, do 10 do corrente, idem de 50$ da
folha dos vencimentos do servente em .
gado no Observatorio Astronotnico, relativa
ao mez de dezembro ultimo N. 70, (To 11 do corrente, idem do 55:8003
Alag,óas Railway Company Limitei!, dos
juros de 6 % ao anno sob:o n capital garantido do ramal de Assembléa, relativos ao
20 seme~ 1901
N. 97, do 14 do corrente, idem de 3:7913022
a diversos, do fornecimentos á Estrala de!
Ferro Central do B:azil nos mezes de setembro a dezembro ultimo ;
N. 06, de 10 do corrente, idem da quantia
do 168:8583473, em ouro, a Lag,e & Irmãos,. de
carvão Cardiff fornecido á mesma estrada
em novembro ultimo.
-Min isterio Justiça e Negocios Intariores.
-Avisos :
N. 98, (e 9 do corrente, pa,gamenao de
1:0003, da folha do aluguel, relativo ao
mez de novembro ultimo, do o lificio em que
foneciona a Faculda.te do Me licina do
Rio de Janeiro ;
N. 88, de 8 do corrente, idem de 403750 á
Companhia Rio de ladeira City Inprovements, t .abalhos feitos no predio °ocupado pela 2a estição policial urbana
N. 79, da mesma data, idem do 550$ a
Gomes Mitcholl & Comp., do fornecimento á
Escola Polytechnica em dezembro ultimo
N. 77, (ta mesma data, idem do 350$, do.
folha, relativa ao moi de dezembro ultimo,
do aluguel do pre lio onde foncciona o quartel general do cominando Superior da
Guar ta Nacional (lesta Capital
N. 78. do 8 do corrente, idem de 375$,
da folha do aluguel da, casa para o director
almoxarife d.as Colonia,s de Alien .dos da
Ilha do Governa lor
N. 75, da mesma data, idem de 503. da
folha do quebras que competem ao escrivão
Externato do GymnaRio Nacional, relativa
ao mez do dezembro ultimo •,
N. 89, da mesma (lata, idem de 45W00,
ao porteiro.tio Archivo Publico Nocional
Francisco de Gusmão Ca.stello Branco, das
despezas do prompto pagamento por elle
offectua,das durante o mez de dezembro
ultimo;
N. 84, da mesma data, idem (te 30$, ao
porteiro do Juizo Seccion 11 do District!) Federal, Valentim Braz Tinoco da Silva Junior,
de concerto e (lenteza feita. no mez de (tezembro ultimo, com o asseio do °Moio
onde funcciona aquolle juizo.
-Ministerio da Fazenda:
Meios: !
N. 9, da Caixa de Amortização, do 11 dd
corrente, pagamento de 1:4113700 a diversos,
ale fornecimentos á,quella, repartição no cirrente exercicio ;
N. 35. da Alfan lega do Rio, do dr3 do corrente, idem de 1:8903800 a Leuzinger &
Comp ., do fornecimentos áquella repartição
em dezembro ultimo.
Requerimento de José • Augusto Corrêa
pagamento do 1113110, de porcentagem
pelo excesso da renda do 1897 da Alfa,ndega, do S. Paulo, como 4 0 escriptura,rio.
Exercicios ffndos-Requerimentos:
Do Lopes da Silva Lima e Amaral, pagamento de 6:1163170, de fornecimento ao Ministerio da Marinha no anno de 1898
De Leuzinger & Como, i !em do 3:0013253,
de fornecimentos á Alfandega do Uruguayana,
no exercicio do 1803;
Da Companhia Industrial do Rio de Janeiro,
idem do 4:5803, de snwiços ao Miniaterio
(Ia Guerra nos annos do 1898 o 1893;
Do Francisco Martiniano do Araujo, idem
do 10:2083600, do fornecimentos ao Ministerio da Marinha no a nno de 1899;
De Francisco Martinia,no de Araujo, idem
do 3:1793200, idem idem no: armo do 1000;
De Souza Moraes & Comp., idem do
6:4923300, idem idem idem;
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De Placido Teixeira, & Comp., 51QM de
1:510$31.7. i(lem ao Ministerio da Guerra jw
anilo do 1899.
- Ministorio da Guerra:
_ .• .
Aviso n. 2, do 4 do corrente, pagamento
do 7:266$420 a diversos, de va,rios artigos
fornecidos no exercicio de 1901 á Intendencia
Geral da Guerra.
Correio - Esta repartição expediM
malas pelos seguintes paquetes :
Hoje
Pelo 1Vindsor, pira Buenos Ayres.. rocebondo impressos até a 1 hora da tarde, cartas para o exterior até ás 2 e . objectos
para registrar até as 12 da manhã.
Pelo Magdalena, para o Rio da Prata,
nato Grosso e Paraguay. recebendo impressos até ás 2 horas da tardo, cartas. para
o interior 'até, ás 2 1/2, ditas com porto
duplo o para o exterior até ás 3 e objectos
para registrar até a 1.
Pelo Duca de Galliera, para o Rio da Prata, Matto Grosso é Paraguay, recebendo impressos atá ás 8 horas da manhã, cartas , para
n interior até ás 8 1/2. ditas com porte
duplo o para o exterior até ás 9.
-Amanhã :
Pelo Garcia, para Angra dos Reis, Para,tv, libatuba, Caragna.tatuba, Villa, folia,
S. Sobestião e Santos, recebendo impressos
até ás 5 horas da manhã, cartas .para o
interior até ás 5 1/2. ditas com por duplo até ás G e objectos para registrar até
ás 6 da tardo do hoje.
Pelo Clyde, para os Estados do Norte o
Europa, via Lisboa, recebendo impressos até
ás li horas da, manhã, cartas para o interior até ás 11 1/2. ditas com porto duplo
e para o exterior até ás 12 o objoctos para
registrar até as 10.
Nota-Saques para Portugal o vales posta. es
para o interior nos dias utois, até as 2 1/2
horas da tarde.
•
-Recebimento do encommondas para Por:togai, Açores e Madeira nos mesmos dias
das 8 horas da manhã ás 5 da tarde, até
vespara da. partida dos paquetes que se
destinarem a Lisboa, exceptuando os da
Conzpagnie Messageries Maritimes; o entrega,
tombem nos mesmos dias, das 10 horas da
manhã ás 2 da tarde.

Obituorio- Sepultaram-se no dia 13
de janeiro 37 pessoas, fallecidas do:
Accesao pernicioso
2
2
Beriberi
1
Peste bubonica..,..
Variola
4
28
Outras causas
37
Nacionaes
Estrangeiros

• 32
5
37

Do sexo masculino
Do sexo feminino...

21
16
37

Maiores de 12 annos
Menores de 12 annos

27
• 10
37

Indigentes

9
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Directoria de Meteorologiallo Nlinis4acrio da Nlarinha • -

meteorologico e ma.gnotko do dia 19 de janeiro de 1902 (domingo)
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Observações . das Estações dos Estados a 91' m. de Greenwich (9h .07 In a. 1. in. a Capital)
•
hm

Recite.
Aracajú
Florianopolis
Rio Grande

9.40 a:
9.32 a
8.46 a
8.32 a

759.80
761.20
755.70
763.00

28.6
28.0
21.2
23,5

22.53
18.71
18.37
12.95

77.6 ESE
70.0 N
98.0 SSE
59.6

5 Incerto
5 Bom
o Máit
Bom

Nev. termo alto

8

Nevoeiro
Nevoeiro tenue

9
5

30.2
28.9
25.0
24.2

25.4
25.9
24.0
19.6

20.00

Oceurrenceas
Na Capital pela manhã chuviscou: á tardo e á nouto chiu, alguma chuva.

RESULTADOS MAGNETICOS DA ESTAÇÃO CENTRAL
. Não houve observação por ser domingo

OBSERVAÇÕES A O a M. DE GRW. FEITAS PELOS CAPITÃES DOS PORTOS (9 b 07 ,1 T. M. DA CAPITAL)
...-_,. - ..
PORTOS DE OBSER-

VA0,0

ESTADO DO elt0

ESTADO

AIMOSPREBne ,

METEOROS

DIRECÇÃO DO

VENTO .

ESTADO DO

FORÇA

MAR
•

Bdém
S. Luiz
Parnahyba

Fortaleza
Natal
Parahyba ......

Moio encoberto

. Meio encoberto
.. Meio encoberto
Encoberto
-

Quasilimpo
Recife
Quasi encoberto
Maceió
Meio encoberto
Aracajd
Encoberto
B. Salvador.
Meio encoberto
Victeria...
Encoberto
santos
Encoberto
Paranaguã.
Quasi encoberto
Plorianopolig
Encoberto
Rio Grande
Meio encoberto
Racial
Limpo
--- -- -- - ---

Claro

Incerto
Sombrio
Incerto
-

Bom
Incerto
Incerto
Bom
Incerto
Incerto
Incerto
Incerto
Mão
Bom
Bom

Nevoeiro tenue

ESE

Nevoeiro baixo
-

SSE
-

Nevoeiro alto
Nevoeiro tenue
Nevoeiro tonue
Nevoeiro baixo
Nevoeiro alto
Choviscos
Nevoeiro
Nevoeiro tenuo
Nevoeiro tenue

---

-

Aragem
Regular
Fraco
Regular
Fraco
Fraco
Fraco
Muito fraco
Fresco
Bafagem
Fresco'

E
.
ES E
ii:

NE
S
SE
SW
SSE
SSE
SE \
E

Chão

Fraco

•

OCC1JRRENCIAS

Em Santos choveu muito hontem durante o dia.
Em Florianopolis chovo:desde a tardo do hontem.

Muito fraco
Muito fraco
Muito fraco

NE
ENE

Chão
Chão .
Tranquilo
Chão
Chão
.
Chio
o

--"'
ESTADO
ATMOSPDE-

RICO NAVESPEBA

Bom
Incerto
Va,riavel
Incerto
Bom
Incerto
Incerto
Bom
Sombrio
Bom
Mão .
Variavel
Bom
Bom
,

o
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•
Directoria de Meteorologia do Ministerio da Marinha - Rojai& da. Carta Maritima -

'vações feitas a Oh. m. do Greenwich na 3'' decada

das Mor-

mez de dezembro de 1901.

POSTO DE OBSERVAÇÃO: CAPITANIA Do PORTO EM FLORIANOPoLIS

Lat. approximada:

27°

Lona"roximada: 480 34 '05" W Gmo

35' 36" S

VENTO

THERMOMETRO

ÉPOCAS

NUVENS

ESTADO DO TEMPO DURANTE
AS 24 HORAS ANTECEDENTES
o

AR

id

oo
4=1

(4,

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

olim

o

759.83
759.75
761.24
759.95
760.81
759.52
753.22
757.91
756.51
757.33
753.79

22.0
22.0
21.6
23.5
22.0
22.2
20.5
21.5
23.5
24.0
22.5

Médias... 759.08 22.11

1.5
2.0
1.6
2.0
2.0
1.0
0.5
1.2
1.0
1.0
1.5

o/.

./m

86.5
R2 . O
86.0
83.0
82.0
91.0
95.0
g9.0
91.0
91.0
81.0

17.02 N
16.16 calma
16.41 N,
17.87 N
16.16 SE
15.93 SSE
17.03 SW
16.98 N
19.64 N
20.27 NNW
15.57 'MV

d.
4
O
4
4
3
3
2
2
4
4
1

CK.KC.KN
CK.0 .8C
K.0
s .0
K N.KC
N.K C
KN. KC
CK . KC
K.KC.KN
CK.C.KC

i
b nvt
b
bm
i
e
invt
13
b
b
cb nta

2.8

1.48 87.00 17 37

10.38
11.33
12.38
13.33
- 14.38
- 15.38
- 16.38
- 17.8
- 18.38
- 19.33
--‘ 20.38

7 4 3 1 -

9
10
4

4
3
5

O

Tempo incerto.
Tempo variavel.
Tempo bom.
.
Tempo bom.
Tempo variavel.
Tempo variavel.
Tempo variavel.
Tempo bom.
Tempo bom.
Tempo variavel.
Tempo variavel.

4.5

O observador, Euclides Ignacio Domingues, estacionario do 3' classe.

Oissarvatorlo do

mo de Janeiro- Boletim Metoorologtco - Dia 18 de janeiro dl 19C2.

SOBAS

Barometro

.a

Tempera- Tendo do Humidade
tura
relativa.
centiçada vapor

8
8 or
O

cto

VENTOS

o
0 et
00

713
cid

o.

Direcção

o
t.
o
ce
Ç-4

d

Nuvens
,ffiememena

•••nn...11111...

o

-4-'

121
CD :u

0.0
11,
iffil••n•••••n•••••••

-

1.h. na....
4 h. na....
7 h. na....
10 h. na....
1 h. t
4 h. t
7 h. t
10 h. na

751.8
751.2
752.0
752.6
751.7
751.0
752.2
753.5

26 3
26.5
27.0
30.4
33 O
29.2
25.0
24.4

75
67
60
54
52
CO
80
90

19.0
17.2
15.9
17.3.
19.2
18.0
18.9
20.4

2.0
5.9
10.0
6.6
0.0
7.7
'1.6
1.0

NW
"W
N'W

NW

-

SE

1.0
1.0
Ig 9
0.9
0.7
1.0
1.0
1.0

CK. KN
CK. KN
CK. KN
CK
CK
KN
CK. KN
KN. N

,„7e
05 O
C)

.
C/)

° .od c.)
›• c...
O cd •-n
c-n
n7 W

••••••n••nn••

Médid...,

752.00

27.73

18.21

67.3

4.1

0.9

Extremos da temperatura: Maxlmo, 4 h, da tarde, 34).1; minimo, 7 h, da manhã, 25 • .9.- Ozono: 7 k. da noute, 2.
Evaporação em 24 horas, 4re/18,9.

Chuva cahida: as 7 h. da nouto, 8 m / m ,40. Total em 21 h., 8m/n2,40.
Horas de insol ão (heliographo) 2

h. 91

m.

o
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' OL servatorlo do Ma de jlaelro Boletim Moteorologico - Dia 19 do janeiro de 1902.
cÉo

VENTOS

Barornetro TemperaTensão Humidade
tura
a 00 oentigrada
do vapor relativa

H

o

cS
n•••n••••••nn••it

C.>
O

o

les
c.
o
ca

Direcção

Nuvens

rt4

O
02
C.)
••nn•=f0/08.•

1 h. na
4h. m
7 h. na
10!h. m

1 h. t '
4 h. t
7 h. t
10 h. na

750.6
750.1
750.7
750.0
750.1
749.6
751.2.
751.9

25.4
23.2
24.3

17.6
19.3
18.4

25.0
25.1
25.0
23.1

18.9
18.1
17.5
18.8

24.3

i

3

1.0

1

1.0
1.0

19.3
5.0
lil

0
77
74
90

53
1.0

SSE
SE
NE

1.9

"W

3.7

1.0
1.0
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0

SE
SE

111•••••nn•

=los

750.60

24.43

18.49 1 81.6.

2.5

CK. KN
CK. KN
CK. KN
CK. K. KN
CK. K. KN
KN. N
KN
.

1 11.11•n •ff./.../••n•n•••n••••n•

1.0

• Extremos da temperatura : Maxim° 4 b. tarde, 26%6; minimo 7 h. da .aaanhã, 22 . .9.- Ozono 7 h. da manhã, 3; 7 h. da nouta, 4.
Evaporação em 24 horas, 2m/02,1.
Chuva cahida: ás 7 h. da manhã, 2 m/m ,70 ; 7 It. da noute, O m Pu ,91. Total em 24 horas, 3mpu,61.
Horas de imolação (holiographo) 2 h., 50 ni.
- No dia 2:
Manta Casa da MiserIcordlu
-O movimento do Hospital da Sado. Casa da
Misericordia, dos Hospicios de Nossa Senhora
da Saude, do S: João Baptista, de Nossa
talhara do Soccorro e de Nossa Senhora das
bore, em Casoadura, foi, no dia 31 de dezezabro'de 1931, o seguinte
Existiam
938
Entraram
Sahirarn
Fallecera,m
EI
Existem
o

Existiam
Entraram
Sahirara
esnocaram
Existem

995
.2")
25
6
980

o
1:4
;71
o
á

42
23
8
999

798 1.786
23
65
51
23
6
14
787 1.786

Itlinovimento da sala do banco e dos consultorios publicos foi, no mes no dia, de 436
coneultantes, para os quaes se aviaram 570
805 1.800 reccdtas.
42
20
G:21=3/
48
23
12
G
796 1.782

RENDAS PUBLICAS

RECEBEDORIA DA CArITAL FEDERAL

O movimento da sala do banco e dos con- Renda arrecadada de 1 a 18
d janeiro do 1902
1.275:888$997
saltorios publicos foi, no mesmo dia, de 534
Idora
idem
no
dia
20
45.032783
eonsultantes, para os quaes se aviaram 613
receitas.
1.320:974780
14
Fizeram se 30 extracçies de dentes.
Em igual periodo de 1901... 1.200:728$684
RECEBEDORIA DO ESTADO DE MINAS GERAES
- No dia 1 do janeiro de 1902:
, NA CAI• ITAL FEDERAL

-g
o

Existiam
Entraram
gahiram
Palleceram
Existem

985
25
16
7
983

796 1.782

Arrecadação do dia 20 do janeiro de 1902.. .......
Dejl a20
Era igual penedo do mino
Passado

15:980 p,406

176:4054404

142.717$039

EDITAES E AVISOS

17
42 Mlnisterio da -justiça o Ne14
30
gociou Interiores
1
8
793 1.786
DIRECTORIA GERAL DE SAUIM PUBLICA.
•
por esti, directoria me faz publico para
O movimento da sala do banco o dos con- conhecimento dos Srs. interessadas que do
miltorios publicos foi, no mesmo dia, de 378 hoje era deante, o serviço de desinfecção
ecinsultantes, para os quaes se aviaram 463 do i bigagons que se destinarem a portos na.
receitas.
cidnaes conaeçarj, a ser executado sob as
n11W.

ordens do Dr. Jayme Silvado, de accordo
com as seguintes ias trucções:
1, a bagagem deve ser apresentada no
trapiche Caravelbs, do Lloyd Bruzileiro,
ruala Saud* n. 14, na 1. .espera da partida
de vapor que a tiver do conduzir, ate ám
10 horas da manhã ;
2", os volumes serão acompanhados por
pessoa idonaa, que assistirá á abertura e ao
fechamento dos mesmos;
3', cada volume de bagagem irará Aweriptos, com a maior clareza, sob pena de não
ser recebido, o nome do passageiro a quem
pertencer e o destino que torá ;
4. , os tripolantss ficarão impedidos, desde
a vespera da partida, de baixar á torra,
afim de se fazer a desinfecção completa de
suas roupas.
P. S.--Estas medidas só terão logar para
savios préviamente desinfectados por pessoal desta repartição, devendo os interessados requisitar o expurgo dos marno: navibs a osta directoria, sita á rua Clapp n. 17,
cura o prazo de 48 horas, pelo menos, au‘es
do momonto de começar o serviço de recebimento das cargas.
Capital Federal, Secretaria da Directoria
Geral de Saude publica, 19 de outubro do
1901.-0 secretario, Dr. Luiz Antonio da
Silva Untos.

(.

Côrto de A.ppellação
Faço publico que julgamentos das" appollações eiveis n. 2 05Appellantes, João
Antonio Lopes Mar ho e sua mulher ; appenados, alferes Jos Fortuna e sua mulher.
N. 2.442-Appellanto, commenda,dor Manoel
José da, Fonsoca ; appella,dos, Boro trdino
Ferreira Cardoso e outro, terão legar na
sessão da Camara Civil do dia 23 do corvento ou nas seguintes ; e os dos embargos
do nullida,do n. 2.132-Embarganto, Manoel
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Joaquim da Silva` e Sã; embargado, José
Lothario de Souza, inventariante do espolio
de Antonio Abilio da Silva e Sá. N. 1.695—
Ernbargante, o Banco da Republica do Brazil ; embargado, G. A. do Oliveira & Comp.,
no de muares reunidas convocadas para o
mesmo dia.
Secretaria da Côrto de Appellação, 20 de
janeiro de 1902.-0 . secretario, Evaristo da
Veiga Gonzaga.

Internato do Gyinuasio Nacional
ble XATIMILATICilLEME:11FAX

De odora do Sr. director deste internato
e de accordo com o art. 55 do Codigo dos
Institutos Officiaes do Ensino Superior o
Secundario, faço publico que desde o dia 8.de
novembro do armo proximo findo está aberta
inscripção para o concurso á cadeira do
mathematica elementar do 1:18tabelecimento.
E como o prazo da inscripção haja de terminar no penedo das férias, conforme preceitúa a ultima parte . do referido art. 55 do
Codigo, continuará aberta a mesma inseripçã.o até o dia 18 de abril do corrente anno,
todos os dias uteis, das 9 horas da manhã ás
2 da tarde, nesta secretaria.
Para essa inscripção devem Os candidatos
exhibir folha corrida.juntar proya de maioridade, provando tombem que são cidadãos
brazileiro 3.
Poderão accrescentar quaesquer documentos do capacidade profissional em seu abono.
A in:scripção pede ser feita por procurador,
si o candidtto tiver justo impedimento.
Intornato do Gymnasio Nacional, , 3 de janeiro do 1902.-0 secretario, Antonio Alves
Corrêa Carneiro.
•
Avehivc,

Na.cioncal

CONCURSO PARA O LOGAR DE SUB-ARCHIVISTA

Secretaria de Estado das I
Itelações n3Cteriores

Janeiro — 1902

allt

Directoria 'das Rendas
Publicas

CONCURSO

AFORAMENTO DE UM TERRENO HE MARINHAS Á
RUA DO BARÃO DE MAUÁ, NA PO,NTA. DA

Em nome do Sr. Ministro,faço publico que
nesta Secretaria do Estado, acha-se aberta
até o dia 25 do corrente, a inscripção para o
concurso a ywaLlogar de amanuense da mesma Secret=
O concurso so : effectuará do accordd com
as instrucções approvadas pelo decreto numero 1.940, de 17 de janeiro de 1895.
' As provas do concarso versarão sobre as
seguintes materiaâ
Calligraphia ;
Linguas portugueza, franceza e ingleza
devendo o candidato traduzir as duas ulti.
mas o faltar, pelo menos, a segunda ;
Noções de Historia do Brazil e geographia
geral ;
Arithmetica até proporções, inclusivamente.
Os concurrentes poderão ser examinados
na lingua allomã, si a isso quizorem prestar-se, o que lhes dará preferencia para nomeação.
Os pretendentes instruirão os seus requerimentos com documentos que provem a
idade de 18 annos,pelo menos,e bom procedimento, podendo juntar quaoequer outros
relativos ás suas habilitações e serviços:
Secretaria do Estado das Relações Extedonos, 10 de janeiro do 1932. — O director
geral, J. T. do Amaral.
c.

AREIA,F.M NITUERAY, CONTIGUO AO TERRENO
• DE MARINHAS N. 637

Tendo José Ramos Polia, requerido o afoe
'emento do terreno acima citado, são convidados todos os interessados que se julgarem
com direito ao mesmo terreno a virem apresentar nesta directoria, até ás 2 horas da.
tarde, onde serão recebidos, durante o prazo
do ?J.O dias, contados da data do presente
edital, os documentos o reclamações que
entinderem a bom de :eu direito, findo cuja
prazo não se attendorá a reclamação alguma.,
correndo o mesmo processo de aforamento
seus devidos tramites até final approvação.
Directoria das Rondas Publicas, 15 do janeiro de 1902.— A. F. Cardoso de Menezes e Souza, diretor interino.
(•

Ministerio da Nlarinha
Repartição da Carta Maritima do Brazil— •
Directoria de Pharóes
E. U. DO BRAZIL
AVISO AOS NAVEGANTES N. 2
Estado do Paraná — Barra de Paranaguá

Tribunal de Contas

De ordem do Sr. almiranto chefe da Repart!ção da Carta Maritiina aviso aos navegantes que o cabeço SE do banco dos Ciganos
recuou 250 metros e, para facilidade da
navegação, foi transferida a bola encarnada
mais para o N, dando assim mais largueza
ao canal SE.
Directoria de Hydrographia„ 17 de janeiro
de 1902.—Luis. Cadaval, capit -io .de fragata. (•

Em cumprimento ao despacho do Sr.director
interino desta sub-d irecto ria, são citados pelo

TOMADA DE CONTAS DE RESPONSÁVEIS

pre ;ente, odit O, e a contar da sua publicação,

a viuvo, e hordeiros do ox-curador interino
de bens do defuntos e ausentes Dr. Antonio
Caetano Seve Navarro para, no prazo de 30
dias, não só allegarem o que for :e bota de
seus direltas o produzirem documentos relativamente ao alcamca de 2:66 020,verifica,do
na tomada das contas daquell i responsavel,
referente is acrecadações orna:tiladas na
Quarta Pretoria, no periodo de janeiro do
1894 a fevereiro do 1895, como constituirem
procurador na sede do tribunal ou declararem o domicilio para serem nono notificados
das decisões que lerem proferidas, sejam
estas enterlocutoria,s ou definitivas, tudo na
conformidade dos arts. 195 o 1 do regulamento annexo ao decreto n. 2.409, do 23 do
dezembro do 1896.

Em virtude da ordem do Exm. Sr. Ministro da 'Justiça e Negocio Interiores, fica
aberta com o prazo do 60 dias, a contarsle
amanhã. a inscripção para o concurso que,
na conformidade do art. 30 § 3" do regulamento que baixou com o decreto n. 1.580
de 31 do outubro de 1898, tem do procedert
se para o provimento de um logar de subareltivista.
Nenhum candidato poderá inscrever-se
sem que, ^ por meio de requorimento, do sou
proprio punho e em boa lettra, ao director
do archivo, • tenha provado, com • documentos
1°, que tem 18 annus do cilada, polo
monos
Terceira Sub-Direcbria do Tribunal de
2 0 , que é elo bom procedimento civil e
Contas, 7 do j:Lneiru do i902.—Servido
moral.
(.
Esto segundo requisite prova-se com ai- sub-director, Joa2uim josd Macid.
testado do delegado de policia da respectiva
circuniscripção e do duas pessoas de notoria
consideração social, affirma.ndo todos do,
CITAÇÃO
modo positivo, o bom procedimonto do canPelo presente elitol e nos termos do
didato. Esto poderá tombem juntar outros
documentos que attestem slias habil taÇ50.4 art. 2) do regulamento annexo ao docreto
. 2.409, do 23 do dozembro do 1806, é intie serviço
O concurso versará sobro as seguintes mado o commendador José Joaquim de
Souza Breves, fiador do e,3 coam, ee i lree P31-1_
provas:
1 4 . do gra»nnatica e lingua nacional o das 1' eleraes (le S. •loão Mac s, outr'ora
do arithmetica at(1 R thooria das proporções, S. João (In rrincipe (E. do Rio)„ainolio José
de Sá Cisarem, a. recolher ou $eus herdeiros
Inclusivo
2°, em duas partes, de elementos do aos cofres publicos, no prazo de 30 dias conclironologia, do bisturi . , e geographia geral tados da publicação deste, a importancia de
338$762 provenicinto do ale ume verificado
e chorograpilia e lostoi a do Brami
3°, tanibem em d( s, de versão e tra- nas contas do mesmo ex-collector, do psriodo
decorrido de 2e de abril de 1887 a setembro
ducção da lingua &ano a o da ingleza
ilze , de. calligraphia e. copia, de ma- de 1891, tempo em que occupou aquelle
nuscriptos antigos e redacção de peças caro, e a cujo pagamento foi condomnado
portceórdão desta Tribunal do 21 do outubro
°Meias,:
5e,.^ de noções do direito publico e admi- de 1901.
Terceira Sub-directoria do Tribunal de
trati
„. Archivo Publico Nacional, 12 de dezembro Contas, 20 do janeiro de 1902.—Servindo de
de 1901.—Pedro Vellozo Rebelo, director. (. sub-director, Joaquim Josd

Contadoria da Marinha
Em cumprimento á circular do Tribunal de
Contas de 23 do abril de 1898, pelo presente
declaro aos herdeiros dos fallecidos l e tenente reformado Camillo do Lellis e Silva,
pharmacentico de 2" classe JosO Rophael do
Azevedo Violino, couMnisstrio de .3e classe
João Leopoldo Gondim o os fieis do l e classo
Justino Nunes da Cunha Magalhães o Rogerio'
Pedro Alexandrino ou a quem possa inte-'
ressar que as contas de suas responsabilidades foram liquidadas por esta contadoria ^
o enviadas áquello tribunal, para o devido
julgamento.
Contadoria da. Marinha, 4 de janeiro do
1902.-0 contador, Antonio Babo Ribeiro de
801,4Z,d Junior.

Escola Naval
De ordem do Sr. vice-almirante director,
peevino aos interessado; que a prova oscripta de algebra, geometria e trigonomeiria terá logar no dia 20 do corrente, ás 11
horas, desvendo cada um dos examinandos
trazer as Tateias do Callet.
Outrosim, que as provas oral de portuguez e escripta de francez,para os que ainda
não a fizeram, terão successivamente togar
noy dias 21 e 22.
Escola Naval, 18 da janeiro de 1902.—
Leddie A,igosto Pereira do Lago, secretario.
(.

Intendeneitt Geral da Guerra
COMPILA DE MuARF,S

Para dar cumprimento ao aviso do Ministerio da Guerra,n. 14, de 10 do corrento, esta
intendendo compra dons muares para o.
serviço de tracção dos carros de desinfecção
da Direcção Geral do Sande.
Nesta secção dar-se-hão as informações necessarias.
Primeira sucção da Intendencia Geral Ida
Guerra, 15 de janeiro de 1902.— Tenento-tçtT
ronel .Too Antonio de Carvalho, chefe a-à
secção.
.
c.

aleTerça-Intra 21.

1)/kP.10 ()Metal,

intendeucia Geral 4181 Guerra
vesma ns FOLYORA

.Acliarn-se á. venda nesta repartição as
polvoras abaixo indicadas com declaração
Ias respectivas quantidades o preças,oxistentes na Fabrica de Polvora iia Estreita e entregues no porto do Nlatni.
Poleara de c-zça

151 barris da do marca FFF o 2)0 da do
Marca FF com sets kilos de polvora cada
• em e ao preço de 4S7G2.
Poleara de mina

• G4 barris com oito kilos do polvora cada
una a ao preço cl,) 17$132.

Esses preços compreliendem o envoltorio,
composto do barril propri stnento e capa de
encerado para its duas primeiras ina.reas c
barril sómente para a tarcoira.
Não será. vendida quantidade mmor do que
a de mit barril.
retirad* daquelle porto da ipiantida.b:
que for comprada scr.t dcatra do prazo que
se marcar.
Nesta Intendencia 'ar-sn-lião as outra* afornaCõei Que forem neewss Ari IS.
Primeira Se.4.o da Inten . lencia Geral da
Guerra, 4 de janeiro de 1902.—Tonantecoronel -iodo Anl)nto de Corrilho, chefe di
(.
secção,
11n111111111/

PARTE COMERCIAL

Ni:io deram, porém, C:S
13 experiencias res Irado sat ; statorios, por e lusa do tempo
consahravel e dag ditliculdstdos do tratamonto d estinado a eliminar ou trausformar
a resiit contida nus palitos do pinho ou p:nh ' ' iro -: do m od o a se poder elTeJtuar a parafinageM o se obterns phosphoros queimando com unia eh mona clava. d o s +Pim
a vantagem ec .ffielhica que so-r;,cendasim
pen s ava conseguir pelo emprega do unia madeira do custo menor. Acerbsco que os pal i ta sq t o rnam quebradiço s pato una.) do
tratamento.
Neste mesin i tratamento, utilisarn-se 03
liquidos concentrados o fo.toriont e roagontes
que convéns para a prepara4u da cella tose;
submettem-se os palitos a acção dossos • Iiquidos; continuando-se o càz, ment.) durante
nuiita.1 1tora 4 , o 13.v3.01 • S3 d-pei9 09 palitos
com agua fervendo e em seguida emn agua
fria ' )
Experimen.i.ou-se Lfaiatmente, para se po
deretiV iitiliz Lr as madcir mi ba:nt is n . 1 tal:rim dos phosp!inrus. outro pracessu , que
cun5i4to cru transformar primeiro a madeira
eni massa do ma leir ç e tracar (1 !puis e-Aa
ina.ss:s p1' uma suliu:ão ti , resina a(ILlic:onada de i nw:e pràp . )N:lo de sjd s.
Apezir. cornudo, do.; esfaraos empregados
para resolver, de modo pr.tti ,!n. Os diVNuS
problema, quo ap..e:ent .k o l'.11.o ft' m. o3 )militos de is tpalãu de invie'ra produzidos por
este ultimo proces 1 Pão scrupro de tal modo
quel.n4adiços quo nã,. poiern Rup,tortar o tratamento me...anico nece.sari . paia a camisa-

1
;em chernisago
) e o empacotimeuto.
Ac' ri, entretanto. que é uosivel fabricar
pa.lit s de phiNplioro .i ii .t.r„tr.,„. p 310 /ri..
meir . processo mencionado ; t eima. isto é,.

°aipi .:an . 1. 1 dirP'naniento 1 Ilhas ou p ditos
da pi 111 lictr,o; nu onte.1 um Joh-A arnelo,..,..i.

Caunarn Syndical dos Corro- Com hireita. no que dtz re-tpoito á, n . !titritoroado Fu g idos Publicus tia liza...lo da acção prejudicial da re s ina que
Capitai Fedoral
contdm es baliras. a zsitn como no Rnito do
J011é Claudio da Silva, prosiden fa da Ca_
maca Syndical dos Carretares do Fundos
Publicus, etc:
Faz saber, de ordem da cansara syn•lical,
que. por (leereto do 7 do rorronte, í,i exonerado a seu padido, Lio carg', s. ..oL r&I,Pr
.. Si .
do fundos publim desta
nino Candido Gumes e pelJ ;5: .eseilte sti
chantadus quaesquer intervssados cm rans•
nkeç õ e-S em que ltouvossi in ter v indo o referi,lu
surrKor, a virem liquild . as na pia/.0 de
seis Jaezes, connie.ne preceitúa o art. lido
decreto n. 2.475. de 13 de março do 1897,
incorrendo lias Llisposições da lei us que nu
referi lu prazo n qo tiz . rum valor os seis

riv analoas, obtem-se, a.l mesmo tempo
que a neutralização dos e/leitos nocivos da

resina, pulihs qua nãu ficam candentes dopais do apagados os pbuspboros.
Uma a L1io do cliloruretus susceptiveis
mie ›f"' derro:er faellment; , , prererivoimen ..e o
;-til eJiflhltUfli, 1 0111 par eflui tu ittlp0 til que se
tierPti !Ci Clii 1'.'a..;;»0to3 a haste dr carsão

pruduzid t pela combustão da madeira do
rán ligar de se addicionarem ao banho do
vidr m *do vel as ma t teta .: qui) s o mencionam

acima, puern-:, c utiliza.r as mesmas in loteria; emi mun ou varios LIttl(ossop irados. tratandJ-se !Lir estes banhos os p ditus slopJis
do remi u\ idos do banho de vidro soluvu:.
Soja qual fOr, porii, o modo de proceder,

3.9 01141P.J.ÇÓJ5 d pararinagein

e da amisagurn
d palito L se eirectu Lm como usualmethe.
I:m resumo, reivindico rumo pontos e ca.,
ractoroi consticutiv LI t in‘
Uns pi Oee s Sa para to.'rrar folhas ou palitos
mie ni ide y t de multo proveio. p tra fabrico
de 1.1( tiiIri. c..usistiadu a-se 111-mie oitt
umegulliar os pali'.os, durarv.o uni e s paço de
tempo muito curti e preferi vp 311100 t o a temperatura anniento, cto uutd. solução de atcan e vi •t i n o, ‘idro solovel ou °tes . ° cumpo.to alcalino extraiu:a:nela° dil
Rio do Janeiro. 3 de dezamb • o de 1901.—

onerp icu e monos demorado que o das expnrinOs anteriores. s^ndo. alÁns 1 1I R SO. Meu
7 rahltrten to p alie a cu ç to 40 e niio a pre , eltt Irph)
incalfivoniente algum para os phosphuros
acabados. rtst t que a rosistmcia da madeira
Caixa 12.1conotnio5i o Monto do
aio bea diudnnida.
Soccorro
Cdsn-is'.e esto OuVO tratamento em mei.-

ANNUNCIOS

"'inçar os p dit is. ibiranio mimo espaço do
temPo milito corto, o praterivelinente á.
temperatura ambiento. cio lima soluç'to

muito diluida tIn all: tli c tii , tico ; vidro silu vel ou outra combinação alcalina analo ,za .
O 1,3.n;,,,) 'mento emlt..". 01. por exemplo. 0.5
Filho, secretario da c ditara. o sob;crevi.
a 5 pa nt os do vidro $ do vol por 1.0o0 parsc4
Secretaria da Ca.ma'ra Synd ical da Capital de azu s.
Parce., , portanto, ser um banb) puro do
Feilf:ral, 9 de janeiro de Ittúl . — Jose Claudio
agua. ; entretantu a exporiencia inost.'on
(
da Silva, syndico.
qui ., para s: ot.t,l, ,, on't . itu liesejsdu. a alma
^"T"Tn Si.' if.'t , t n rn acção algann. n ymnso guandu se
1,us ira a t.2r(iper !tura o se Ileixani us palito.;
iinipersos thirms te mui tu trsinpu.
DE
Com um banho e )nt,.‘nd vidro suluvel na
prop 'Não sie uni millesimu Irluctm mais ou
dcscrii livo acompa- mimo-. basta deixar os palltus
N. 3 480 —
imnlursus
nhando uni pedido de pc:racjio, durante utti'an ta 10 a 15 minutos.
anrios. iza Republica dos E...todos Unidos
Ao mesmo tempo. 1111 torna po4;ivel
do Itrazil. pa.'o cl i ro,.esso para toroar folhas ou peados de pin4o propr:os para o fa- paratinazein. cite tratamento tiati yd' etbrico de phosphoros.b /nocnrii . . slc bit/réus foiço supprimir cum p/ct !mien te a tnidencia
Guulsen llaclirc, domiciliado em Hadeland, (piá tem os palitos brutas para crupitar o
prqduiir pequenas explos.ks quando queiNoruega.

INVENÇÃO

ma'm.

Para subitituir ni sde;ra de choupo nu
aluno braneo,ctijo preo é bastant-, elevado,
tem - .o procurado utilktr p ira o fabrico de
phosphoros. palitos do anadt , ira de pinho,
pi nhe i r o sàlvestre ou outras ina.leira.
baratas.

A rivantidale do maioria activa é oxtremametite reduzi la, compar.Ltivamante
quantidad.'s que so tom experimentada empregar atá hoje, o meu traiamento é inuitu
jmzi j iiumIpes c ext;.;e muito pouco ttntipu, o
além disso, apresenta a vantagem notavel
de conservar a madeira ti a força natural,
eimpianto, com os tratamentos conhecidas
atá agora, a madeir,m si torna quebradiça
de modo a não se pudor utilicar na pratica.
Addieionau lu - se a.) banho acima mencionado uma rpiantidaile apropria /a de materi is taas coniu t, add. ; pile,plioEice ou seus
s LOS. o sulfato de amitionio uh' out.r.ts nEs.te-

vi,ta da (dei/ id ule da na ri titiazem e do modo
brando doas que queima o pli-Nspboro, ob- Como procura !ores. iulcs Géraud, Lccicrc ‘.4
toem-se re s ultados cum pletamentu 5 ttisfa- Comp.
torios par um tratamento muito monos

direitos. E vil. Joaquim ilzt Silsa. Gusmão

PATENTES

Janeiro — 1902

Nve-se notar rpm meti prcceso dm 'cm'
e..,gneialmente da.; experi,'n , Áa: acima ilMicionad Is. apitam' de se crupregarem
monte.
nestas, s...ndo os caracteres

constitutivos do novo tratainent, uu
ceSso os se",•uintes

C.Alt.sNTIDA 11:1 O GOv•i(NO POs ESTADOS
UNI 005 Do isItAZIT,

Tendo de proc -der-se
ven la em lePão
no di do c srrento mez, nus penhoros

eorre:pondentes ás cautelas oxtrallidas até
r.i de tlozoodo • o do P.)00, proviae-so Ous
»Ilmt , rtriOS para resatarOM os respectivos
ponhores
arern os conte setes att!
2 horas tia 1.),rile ii, lia anterior ao fixade
para. o
/tio de lan . ira. 13 de jinelr., dc
O gdre0 mi .1. _I. d, 11oy.alacs Castro 5,-

br1n4o.

(.

Companhia. Na.cionol PlaospbOros
1So;.zurluiçu
.CONvoCA;Ào DE. ,issrsoma
Pol . , proi.ento são . -onvidados Lis soei is
funda to pes para. no ia 21 do corrente. mi;)

reuntrett a salão * I a AS4ociuçÃo
Commereial. alio ml. ter; logar a as,emblJa. preliminar p mia a c.mstituição da suciada. le .
Capital naldral, 0 mio jmeiru de 114)2.
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