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ÀCTOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N. 4.308—DE DE JANEIRO DE 1902
Proroga por mais eito mezes o prazo para o
inicio de obras de melhoramentos do porto,da
capital do Estado da Bailia

O President° da Republica dos Estados
Unidos do Brazil, atendendo ao dispositivo
do art. 21 da lei n. 834, de 30 de dezembro
de 1901, decreta : Artigo unico. Fica proro,gado, por mais
oito mezes. o prazo do um anno concedido
pelo decreto n. 3.941, de 28 de fevereiro do
Par)]. para o inicio das . obras de melhoramentos do porto da capital do .Estado
Bahia. de que é cessionaria a, Companhia
Internacional de Docas e Melhoramentos no
Brazil.
•
Capital Federal, 6 de janeiro. de .1902, 14°
da Republica.
M.

FERRAZ DE CAMPOS SALLEd.

Alfredo Mda.

Ministerio da Guerra
Por decretos de .k do corrente:
Mandou-se reverrn' ao.,serviço do exercito o tenente André Léon de Padua Flenry,
reformado por decreto do 19 do julho do
1901. por ter sido condemnado por sántença
do conselho de guerra, confirmada pelo Supremo Tribuno'. Militar em 8 do maio seguinte, á reforma no peste, como incurso no
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disposto no art. 147 do codig,o penal da armada, em vigor no exercito, • do harmonia
com o art. 52 do mesmo codigo, visto que
por aocordana do Supremo Tribunal Federal,
de '16 de dezembro do dito anno, proferido
em gráo de rovisão, não foi considerado
provado o crime polo qual oquelle tribunal
eondeinnou o referido Alojai;
Fortransferido para a 2 a cioso) do exercito, ficando aggrágado á arma a que pertence, db accordo com , o motivo' 20 do § 1°
do art. 2°. do decreto n. 260,de 1 de dezenabro. de 1841, o alferes do 2° batalhã,o do infantaria Padro Gomes da Frota o Silva,
visto estar com molestia continuada por
mais do um armo, a qual o impossib:lita de
prestar serviço activo.
—Concederam-ao :
•
A gratificação addicional de 5 °I, sobre
seus vencimentos, de accordo com as disposiçõos em vigor, ao professor em disponibilidade da extineta, escola Militar do Estado
do Ceará b tcharel Thomoz Pornpeu do Souao
Brazil, gratificação que será abonada a
contar de 1 de 'fevereiro do anuo lindo,
visto haver completaio na vespera (tusso dia
10 annos de serviço no mogisterio;
Reforma, com o soldo por inteiro, do acconto com o disposto na ultima p trte do §3°
do plano que baixou com o decreto d.e 11 de
dezámbro do 1815, ao soltado do 370 batalhão do infantaria Chrispiniano Anto‘nio de
Oliveira, visto haver se inutilizado para
o serviço llo exercito, mu consoquencia
de ferimentos recebidos em combate nas
operar...Usai° guerra que se offectuaram em
1897 no interior do Estado da Bahia, ficando
serroeffolto a baixa que teve e ifáo contando
para fim algum o tempo em que esteve fóra
do serviço militar;
Pormuta (los respectivos cargos aos • c tpitães Theodoro Joaquim da Silva Santos e
Carlos Oceano da Silva Santiago, este ajudante e aquilo commandante da 2a companhia do 4° batalhão de infantaria, o inno°enojo Marques Fontes o, José Augusto Pereira Leite, este commandante da 2 a companua t e aquelle ajudante do 19 0 batalhão da
mesma arma. • '

SECRETARIAS DE ESTADO
Niinisterio da; Justiça e Negocios
Interiores
Expediente de 22 de janeiro de 1902
DIRECTORIA DE CONTABILIDADE:

Solicitaram-se ao Miinsterioda Fazenda os
pagamentos
De 1:985$, obras no edificio da Escola do
Bellas Artes
De 2:400$, ordenado dos juizes de direito
em disponibilidade, Miguel Archanjo Pereira
do Rogo o Manoel de Araujo Góes, relativo
awactual exercieio
4no 1:000$ e 503$, mensalmente, ordenados
do engenheiro encarregado das obras deste
Ministerie, e do respectivo ajudante.
— Transmittiram-se :
'•
• Ao Ministerio da Industrio, Viação o Obras
Publicas, , a relação dos funceiacarios que po-
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dom usar officialmento das linhas tolographicas do Estado
Ao presidente do Tribunal de Contas, cópias dos contractos celebrados pela Repartição de Policia e pelo conselho administrativo da brigada policial
A' Contabilidade do Thesouro, o titulo do
montepio de D. Josephina Peroira,
—Reqqisitou-se o adea,ntamente do 400$ ao
agente thesoureiro da Escola Polytechnica.
Adtitamento ao expediente de 23 de janeiro
de 1902
DIRECTORIA DA JUSTIÇA

Declarou-se ao juiz federal na S3CÇãO do
Santa Catharina, para fazer constar aO,
30 supplento do respectivo .substituto
ciroumseripção da Laguna, que, por falta
de Verba, não póde ser attendido o podido
de concessão do passagem na estrada do
forro e gratificação á pessoa que auxiliar o
serviço federal naquella, circuroscripção.
—Solicitaram-se do Ministrado da Guerra
informações sobre a naturalidade do 3 soldados Oscar da Cruz Oliveira, Camillo José
Mar:a e Carolino Nunes Guimara,"os, faltecidos a bordo do paquetes nacional Rapdo

—TratHmittiu-se ao governador do* EsBahia, para os rins convenientos,
cópia do termo lavado a' bordo eo
guete nacional Mandos, por °ocasião do fallecimonto do Dr. Leopoldo Americo I3razileiro,
natural daquilo Estado.
tado da

DIRECTORIA DO INTERIOR

Foram naturalizados braz i leiros o subdito
it ,diano Matteo Cosam li DonienieJ, residente no Estado tio Rio Grando do Sul, e o
portuguoz Albino Vaz,de profissão maritima.
1—Reinetteu-se a portaria do primeiro ao
presidente do referido Estado.
reeptermento despachada

Reitor da Igreja do Nossa Senhora (lo
Parto, padre Antonio Jeronymo do Carvalho
Rodrigues, pedindo a entrega do duas salas
do edificio onde funccionaro o Arehivo Publico 'Nacional e a 'Policlinica, Geral do Rio
do Janeiro.— Não Ode ser 'attendjdo.
DIRECTORIA DE CONTABILIDADE
-

Ao Ministeri o da Fazenda:

Solicitaram-se os pagamentos:
De 2:158$704, fornecimentos ao Instituto
dos Surdos-Mudos;
Do 35:132$218, fornecimentos ao Corpo do
Bombeiras;
123$750, passagens concedidas no Lloyd
Brazileiro;
De 84$602, gaz consumido no Externato do
Gymnasio, muni:Indo superior d s guarda
nacion:11 e Supremo Tribunal;
Do 2:400$, ordenado dos juizes do direito
em eisponibilidade João Marcondes do Moura
Romeiro e UmbeIno do Souza Marinho.
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Requisitaram-se os faleanta,mentos:
Do 8:81(i$200, ao almox trife do Lazareto
da Ilha Grande;
Do 60o$, ao agente thesourein da Esc )1a
Polytechnica.
— Trananittiram-se ao dito Ministerio os
tbellMenteS com que o thosoureiro do Insti•tat) dos Advog atos Brazileiros justifica o
emprego ao a !e tntamento de 3:000$ que lhe
fi fio por aviso n. 1.578, de. 12 do julho
de 1901.
Expediente de 24 de janeiro de 1902
DIRECTORIA DA JUSTIÇA

DURA, OFICIAL
Expediente de 24 de janeiro de 1902
DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

Accusou-se ao inspector do saude dos portos do Paraná o rocebimento do officio n. 15,
'do 17 do corrente.
— Communicou-se ao inspector diE Alfandega que esta directoria não se julga habilitada a entrar na posse das 12 garrafas do
desinfectantes contidas em um volume que
se acha naquella alfandega.
— Remetteu-so ao director do Lazareto
da Ilha Grande uma conta de Charles fluo;
na importancia do 958$040, para ser subinottida ao devido procoss).
Communicou-se ao director geral do
contabilidade deste Ministerio que assumiu,
interinamente, as funcções do cargo do inspector de saude do porto do Santos, desde o dia
21 do corrente, o Dr. João da Silva Xavier,
ajudante da mesma repartição.
— Accusou-se ao inspector ajudante da ina
pectoria do saude do porto do Santos o recebimento do officio n. 9, de 21 do corrente.

Concoleramse 9) dias do liconçaa para
tratamento de saudo, á vista do parecer da
junta medica que o inspeccionou, ao capitão
commandante da 3a companhia do corpo do
bombeiros desta Capital Francisco de Paula
Costa, com os vencimentos a que tiver direito, nos termos ' do art. 59, n. 1, do regulamento annexo ao decreto n. 2.224, de 29
de janeiro 'te 1896.—Enviou-se a portaria ao
commaaidante da corpo de bombeiros.
-,—Decl ;atou se ao procurador da Republica
na secção de S. Paulo, cm r sposta
officio de 7 do corrente mez, que, não tendo
Requerimentos despachados
silo dividida a secção em circumscripções,
não podem ser feitas as nomeações proposJoão Baptista Poreira.—Sim, mediante retas para ajudantes daquella procuradoria.
cibo.
Remetteram-se
Norberto do Azeredo Coutinho.—Passe do
Ao Ministerio .das Re1aç5es Exteriores, que constar.
Maria Joaquina da Conceição Serra.—
para. sor tomado na consideração que merecer, o officio om que o juiz da l a Pretoria Passo.
Francisco Can:lido Pereira.—Passo.
solicita providencias no sentido de ser requisitado do vice-consulado em Nice uma
caixa contendo os titulos de propriedade e
obriga.ç5es diversas, pertencentes ao espolio.
Ministerio das Relações
da princeza I). Januaria do Bragança, Condessa d'Aquilla ;
Exteriores
Ao presidento do Tribunal Civil e Criminal, para ser informado e instruido nos
:IR .:efluo-intentos despach.ados
termos da legislaçãO em vigor, o requerimento em que Antonio José de Amoriin
podo pordão do reato do tempo que lhe falta
Dia 2 .1 de janeiro de 1902
para • cumprir a pena de quatro anlICIA do
prisão cellular o multa de 20 ‘a a que foi
Sebastião Agoa t inho Pereira.—Deferido.
condemnado por aquolle tribunal' como inJosé
do Araujo Coutinho Junior.—Idem.
curso no grão maximo do art. 338 do Codigo
Ilerculano Cesar de Lima.—Idem.
Penal ;
Jos: Rodrigues do Moraes Jardim..--Idem.
Ao presidente do Supremo Tribunal Militar, .afim do ser julgado em superior e
Dia 25
ultima instancia, o processo instaurado
c mitra o soldado da brigada policial Tito
Livió de Almeida e Silva.
Coralino Lomgru ber o—Deferido .
llelio Lobo.—Idem.
•
Arlindo Mach Ido da Costa. -Idem.
DIRECTORIA DO INTERIOR
Cliristiano Rodrigues Barbosa.—Idem.
José. Ito , irigues da Graçl. Me [o—Idem.
Foi nittura!izado brazileiro o subdito porGustav Modesto Martins de Mello.—
tuguez Joaquim Lourenço de Almeida, de
Idem.
profissão maritima.
Lafayette miz Pereisa do .Souza.—Idem.
Jacintho Pinto de Lima, Neto.—Ilem.
DIRECTORIA DE CONTABILIDADE.
Floriano Peixoto.—Ideni.
Silicitaram-so ao Mi n isterio da Vazou Ia
os pagamentis
De 2:400$, ordenados do juiz de direito em
Minisierio da. Fazenda
disponibilidaa:oCarolirm de Leoni Ramos;
De 5: 643$91), obras no edi fido do Instituto • Por titulo de 6 do corrente, foi exonerado
Nacional de Musica.
Manoel 13a ptista de Moura Leone do lugar do
— Autorizou S3 o director do Instituto agente fiseal do; impástos de consumo na
Benjamin Constant a adquirir o material 10, circumscripção do Estado da Bahia.
—Por outros de 25 do mesmo 'noz:
necossario ás ()Moinas do estabelecimento,
Foi nomeado João Manoel de Oliveira Bra•
no primeiro semestre actual.
para o lugar de collector dos Rendas
— •Tra.nsinittirain-se ao Tribunal de zil
Federaes em Barbacona, Estado de Minas
Contas
Gomes.
Cópias dos contractos colobsados por este
Foi declarado som eireito o titulo de 20 da
Mioisteria para fornecimentos ás reparti- novembro ultimo, que nomeou o lançador
ções dependentes, no actua! semestre ;
oxtincto da Recobadoria da t alatal Federal
Cópias dos contractos realizados pelo com- Guilherme Ita,phael Possolo para, o lugar de
mau ..ante do cirpo de bORIb2iPaS, tombem administrador das capatazias da Alfandego
re!ativos ao ~estro correnie.
do Estado da Bahia.
„.
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Por portarias de 24 do mesmo mez, foram
cmcalidas as egu l ntes • licenças, com vencimento, na fúsdi t da lei, p tra tra,tamofito
dc saude imite e aviei' :' De dous inezos, ao ins .ect ir, em CoMMi g
da A l lantlega d ) Esta lo d.. Espirito-são,
Santo, José Baldios Pereira Espindola
Do igual tompo, ao 1° escripturaria
Alfanfega de Sant'Anna, do Livramento Julio
13icc t do Freitas ;
De ti-es utezes, em prorogação. ao 3 0 esoripturaria da Alfandeg,t de Manaus João
Alfredo Martins Ribeiro ; •
De dous mezes, em prorogação, ao 4° escoiptairttri) da Alfandega d.) Maranhão, José
ln

Octaviano dos *Santos Capyrunga.
Requerinzentos despachados
Pelo Sr. Ministro :
habilitação de D. Izabel Moniz, viuva
capioã) do exercito . A l fredo Moniz, pira
percepção de moio-sold .) e m ntopio.— Do
ac.curdo com os pareceres. Pasen-so os
titulos.
Lean do D. Mareolina Alves da Gloria,
viuvo do capitão reformado d ) exercito
Th ;luz Rodrigues da :Fonseca, par i poro ;Não do moio-soldo.—: Pago e mi revalidação o sello o d.ocumento a que se refere
o parecer da Directoria do Contenciosa, pas.
se-se o titulo.
Idem de D. Agostinho. Tabordo da Costa,
viuvo do alferes' do exercito, Raymundo
Augusto da Silva Costa, para percepção
meio-soldo o mon ;epio.--aPassem-se os -titulas
de oco )rdo com os parecooes.
Processo do liquidação do tempo de serviço publico de Joaquim Tavares Dias Possôo., cmtra-mestre da oficina de c )nstrucção
naval dà Arsenal do Marinha , da Capital
Federal, aposentado por, decreto de 16 de
outubro de 1901.—Paga o sello dos documentos a que se referem os pareceres, passe-se o
titulo.
Idom do contra mostre da officina, do construcção naval do Arsenal de Maninha da
Capital Federal João Josê dos Santos Estevos, aposentado por decreto do 30 do outubro de 1901.—Sellados os documentos a que
se referem os porecores, passe-se o titulo.
Francisco José Catão, pedindo ser reintegrado no logar do guarda da Alfandega desta
Capital, visto haver o Tribunal de Contas
julgado illegal a concessão" da reforma dada,
ao Supplicante, e pagamento do'seus vencimentos durante o tempo em que esteve fira
d ) exereicio do dito logar.—Casicellem-se os
titulos e raguo-se o vencimento.
Manoel Paulo do Mello Barroto, director
aposentado d Secretaria do Senado, pedindo

que seja permittalo a dous funcsionarios
activos, que percebam o mesmo vencimento
que tona o supplicante conta) inactivo, assignarem a sua declaração do familia para os
ofreitos o montepio de que é contribuinte.
—Deferido.
John Gordon, polindo lávantamento de
unia caução de 10:000$, que depositou no
Thesouro Federai .—Do accordo com o parecer. Resti
João Maria da Silva Junior, fazendo identico pedido.—Solla.do o documento, restituase a caução.
Fraacisco do Paula Coelho da Rocha, excollactor do amnjardin, po l indo que, por
equidade, lhe'seatiii•restituidas as porcentagens que tiVI)
Luiz Pereira dos Santos. inventar-jante
dos bens de seu. Nascido irmão Dr. Joaquim
Pereira dos Santos, pedindo pagamento d )
subsidio que o mesmo deixou de receber,
como doputado naler.1..—;Apresente a cortidão o solte o documento a que so refere o
parecer do Contencioso. ,
glOSada3.111(113Lrid0.
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Joaquim' Cerquoira do Carvalho. engenheiro e bacharel em sciencias physicas e
naturaes, pedindo para sor admittido corno
praticante grattrito-do Laboratorio Nacional
de Analyses.—Deferido.

Directoria do Expediente do Thesouro
Federal
Dia 25 de janeiro de 1902
Expediente do Sr. Ministro:
:Sr. Ministro da Justiça e Negocios Interiores: • . ' •
•
N. 4—Transmittind6-vos
a inclusa cópia
do telegiumina do deleg talo fiscal do Thesouro Federal em Sergipe, de 4 do corrente,
tratando de incomptabilid tdo por parentesco
do juiz federal ultimamente nomeado para
aquelle Estado com o sou substituto, cabe-.
me submettor o .assumpto á vossa apreciação por ser da competencia desse Minis.
terio a, nomeação de ates funccionarios.
—Sr. 1° Secretario da Camara doa Deputados.
No 1—Restituindo-vos o incluso requerimento, que acompanho:1 o vosso officio numero 315, do 9 do dezembro do anilo pra •
ximo passado, e no qual o c tpito Josa Ferreira dos Santos pede pag oriento da quantia
do 100:1744150 de indemnização que lhe
deve a Fazenda Nacional, cSbe-me informarvos que, em 17 do agosto do dito armo,
aquelle oficial requereu a este Ministerio o
pagarnenco dl mencionada quantia. apresentando como documento uma, procatoria expedida pelo juiz seccional mo Estado do Paraná, na qual se verifica ter saio a Fazenda,
Nacional con lemnada a p
a quantia
do 81:755$170, proveniente dos prejuizos que
soffreu com o arrobanDamento de 714 muares feito na fazenda da Cruz, pelos generaes
Rodrigues Lima o Pinheiro Machado, quando
no conamando das forças que em 1891, repeliam os revoltosos da,quelle Estado; o bem
assim uma carta de sentença passada pelo
Suprem ) Tribunal Federal contra a Fazenda
Nacional o a favor do requerente, na importancia do 15:429$780,' custo do 151 rezes
arrebanhadas na villa. da Palmyra pelo cot
pitão Joaquim da Silva Dias, em virtude da
ordem do general commandante das forças
logaes Francisco Raymundo Ewerton Quadros.
• '
Convém declarar-vos que á Nota de autorização neixou do sor effe.ctu do 'o pagamento em questão, o qual, • como so vê dos
aludidos documentas, é de l00:18!$950 e não
de 100:174$"50.
— Ao Se.. presidente da CommissIo do
Finanças do Senado Federal:
N. 3—Em resposta ao vósáo officio n. 23,
de 14 de dezembro findo, reqoisitando informações sobre o legitimo direito do administrador das capatazias da Alfaralega do
Estado do Pará Pedro . do Siqueira. Rodrigues á licença de seis mozeS com ordenado, para tratamento de saúdo, do que
trata urna proposição da Camara, dos Deputados, 'sujeita ao parecer dessa Coinmissao,
cabe-me declarar-vos que na.d 1. consta. ao
Thesouro sobre o estado de sande daquello
empregado-. e; portanto, não Ode estoaalinisterw • informar si elle'necesita ou não
da licença em que ,tão.
•
EXPEDIENTVO sa. DIRECTOR

Dia 5 dejanefro de 1902
Ao director da Recebedoria da Capital
Federal:
N. 5 —; Declaro-vos, para os. devidos
efeitos, que o Sr. Ministro. tendo ..em vista
o que expoz o vosso antecessor, no officio
•

, DIARIO.OFFICIAL
ri. 6, ds 14 i do corrente, resolveuap)r dospacho do 17, que o 20 escelpturario • da Imprensa Nacional Joã Baptiaa magno de
Carvalho, que se acha com exercicio nessa
repartição, recolha-se á que pertence, visto
haverem cessado os motivos que determinaram a sua permanencia ah i.
— AmPelegacia Fiscal no Rio Grande do
Sul :
N. 13—Communico-vos, para os fins convenientes, que o Sr. Ministro, por despacho
de 17 do co . rente. attendendo ao que requereii o bacharel Francisco Chato Gubriand
B tndeira de Mello. nomeado conferente da
Alfandega do Rio Grande, resolveu peorogar
por mais 30 dias o prazo que lho foi Marcado para' 'assumir o exercicio do referido
cargo.
— A' Delegacia Fiscal no Ceará
N. 10—Declaro-vos,pa.ra os devidos efeitos,
que o Sr. lMinistro, tendo o presente processo ene:14-ninhado com o vosso oficiou. 58,
de 12 de setemb.'o do anuo proximo findo, e
referente ao recurso que interpuzestes do
YosSa decisão dando provimento a recurse
intentado por Benjamin Torres do acta da
Aliando:roa d.isso Estado que lhe impoz a
multa de 300$, á vista do auto de inf..acção,
do art. 3° do regulamento annexo ao decreto
n. 3.622, de 26 de março do 1900. lavrado
em Ode julhe de 19u1, pelo .agente-fiscal dos
impostos de consumo Manuel Fabricio do
Barros, resolveu, por despacho do 16 do
corrente, de accorda com o p trocar emittido
pelo Conselho de Fazenda em sessão de 3 de
dezembro Ultimo, negar provimento ao dito
recurso ex-Offico, por isso que, nos termos
do art. 12, paragrapho unico, do regulamento approvado pelo decreto n. 3.659, do
22 de maio' de 1900; o referido auto não
devera ter sido tomado orn consideração.
— Ao delegado fiscal no Pará:•
N. 5-. -- Roinotto-vos, para oss fins convenientes,.o incluso decreto de 14 do corrento,
nomeando alanool Vieira da Silva para o
logar de 4° escripturario da alfandega desse
Est Ido.
N. 6—Confirmando meu telegramma desta
data declaro-vos, para os devidos efeitos, em
resposta aolvosso telogramma do 17 do correnGe e de accordo com o despacho do Sr.
Ministro, de 24 tombem do corrente mez,
que não deveis considerar Irineu Antonio
pinienta Coelho empossado no lagar de the •
saureiro da:Administração d )s Correios doso
Estado, sem que haja o mesmo prestado nova
fiança, e que o caso vao sor cornmunica,do
ao Ministerio da Industria, Viação e Obras
Publicas para ser resolvido definitivamente.
—A' Delegacia Fiscal no Maranhão
• N. 10
Declaro-vos, para •
devidos
efeitos, que o Sr. Ministro, te presente
o vosso offleio n. 143, de 25 de ovenaln-o do
armo proxiino findo, sobre a falta de liquidação dos vales-ouro emittidos pelo banco
do Pernambuco e recebidos na alfandega
desse Estado em pagamento de direitos em
ouro, resolveu, por despacho de 16 do corrente, recommendaravos quo convideis o
dito banco a liquidar os Mesmos valos no
prazo de trinta dias, findo o qual deverá
essa delegacia, no caso de não ser attendida,
lano là' mão do deposito em papel feito para
gararftia da,ouella emissão, affin do comprar
o ouro neces4ario ao resgate dos vales em.
questão, restituindo ao banco o saldo naquella espede, si houver.
A' Delegacia Fiscal em Pernambuco :
/n N. 10 —,Decla,ro-vos,' para os fins conveniente, qno o Sr. Ministro, tendo presente
o recurso a que se refere o officio n. 35, de
17 de junho . ultimo, dirigido á Directoria
das Rendas Publicas, e põe essa delegacia
interposto do acto que annullou o processo
relativo á multa. de 300$, imposta pela- In-
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soectoria da alfaralega, desse Estado aos commercia,ntes dessa praça Mano 51 Colaço '&
Comp., sob o fintlainunto do haverem infringi lo o disposto no'art. 2° do regulamento.
dos impostos do consumo, resolveu, por despacho de 16 do corrente, proferido do accordo
com o parecer do Conselho do Fazenda emittido em sessão de 17 do 'dezembro findo,
negar provimento ao mesmo rocurso, afim
de confirmar o acto recorrido, por seus 'fundamentos..
—A' Delegacia Fiscal em S. Paulo : •
N. 3,4— Declaro-vos, para os devidos effei-:
!-,os, que o Sr. Ministro, tendo presente o
recurso a que se refere o vosso officio n. 121,
de 17 do outubro ultimo, o que interpuzestes
do acto pelo qual, mantendo o alo collector
das rendas foderaes na cidade de Jundiahy,
deixastes de tomar em consideração, á vista.
do disposto no art. 12, paragrapho unico,
do regulamento annexo ao decreto n. 3.659,
de 22 de maio de .1900, o auto do infracçã.o
do art. 14, n. 1, combinado com o art. 51,
do regulamento dos iMpOstOS de consumo,
lavrado pelo agente fiscal Jorge de Moraes
Barros, contra os nogociantes Monica Pereira & Comp., estabelecidos na mesma cidade, reiolveu, por despacho de 16 do corrente, proferido de accordo com o parecer do
Consinto ..e Fazenda emittido om sessão de
17 do ma proxiino lindo, negar provimento
ao dito recurso e confirmar o acto recorrido,
por seus' fundamentos..,
N. 35—Comina:fico-vos, para os devidos
efeitos, que o Sr. Ministro, por despacho de
17 do corrente, exarado no requerimento do
escripturario da Alatiologa ,c10 - Santos,
Antonio Augusto do Souza Brito, resolveu prorogar por mata 60' dias o . prazo
marcado ao Mesmo funccionario, afim de assumir o exercido do respectivo cargo.
Diréctoria de Contabilidade do Thesouro`
Federal
•

Expediente de 22 de janeiro de '1002
A' Canoa:mia coa Nitheroy:
N. 8 — Recommendando que informo, com
urgencia, si, a Multa imposta a Manoel
Ismael Zevada .por vender bilhetes da
loteria mineira Agaa o Americano, .som o
competente sollo, nesse municipio, foi devi .a ao auto lavrado pelo 1° escripturario
do Thesuuro Alexandre Norborto C.a Costa.

bia 23
A' Delegacia Fiscal em Minas Geraes:
N. 7 — Communicando que nesta data O
remettida, urna caixinha contendo um
carimbo com quo deverá ser inutilizadas as
notas a receber em troco do nickel do novo
cunho, ficando, portanto,. satisfeito o seu
pedido constante do oficio 11. 2, de 3 do
current() ma.
N. 8 — Declarando, em resposta ao seu
officio n. 205, de 21 do dezembro ultimo. e
de accordo com o dApacho do Si, Ministro
da Fazenda, de 16 oo corrente rnez, que o
credito •pe Mo para a verba 20e do Ministerio da Fazenda e orçamento do 1901, só
poderá ser concedido itepois do aberto por
este alinistorio o credito supplementar que
O nocess trio. Outrosim, declarando que,
quanto ao credito pedido para a verba 30a
dos mesmos Ministurio e orçamento, para
legalizar as despezaa já pagas, não pôde ser
concedida por não se dar nenhum dos casos
especificados no art. 161, cOmbinado com o
art. 169, do decreto n. 2.409, de 23 de dezembro do 1800.
—A' Dolegacia Fiscal em Pernambuco :
N. 13 — Recommendando que providencie
para que o tliesoureiro dessa delegacia soja
debitado pela importancia de 188a, dife•
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rença, para menos verificada na remessa de
211:000$ que acompanhou o oficio n. 129,
do 23 de setembre proxirno passado'.
—A' Delegacia Fiscal na, Bahia
N. 7—Concelendo, por conta do credito
especial, aborto pelo decreto n. 4.301, de 31
do dezembro ultimo, ao Ministerio da Fr.‘zenda e erça.mento de 1901, o credito do
21:504$840, para occorrer ao pagamento da
divida de que ó credor Pedro Alves de Lima
Gordilho, proveniente de fornecirrioritos foi-los á Capinania do Porto des,e Estado, no
anno de 1890, conformo solicitou o Ministerio
da Marinha em aviso ri. 8, de 5 de janeiro do
anno passado.
N. 8—Recommendo.nda que informe sob
que titulo e em que balanço foi escripturada
a - importaneia de 275$141, proveniente do
descontos que soffreu em SJUS vencimentos o
major medico do exdrcito Dr. José Antonio
Alves Pinto, 'afimale que possa ser a mesma
importa.ricia restituida, conformo solicitou o
Ministerio da Guerra em aviso 'n. 1:054, de
.
13 de dezembro proximo passado.—Ao director da Recebedoria da Capital
•
'Federal :
N. 6—Declarando, de acordo com o despacho do Sr. Ministro da Fazenda, do 7 do
corrente me, e em resposta ao seu officio
n. 102. de 10 de dezembro ultimo, no qual
foi solicitado o credito do 330$, por conta
da verba—Reposições e rostituições—do Ministerio da Fazenda -e orçamento de 1901,
para pagamento de igual quantia que foi,
por etta.no do thesoureiro dessa repartição,
paga a Jeanette Magno Mendes, que o referido creli,o não póde ser concedido,visto não
verificar-s3 nenhuma das hypotheses especificadas no art. 161 do ,decreto n. 2.409, de
23 de dezembro de 1896.
—A' Delegacia Fiscal:em Pernambuco
N. 14—Recommondando que sejam dadas
providencias no sentido do ser o thesoureiro
dessa delegacia debitado pela iinportancia do
24$, differença, para monos verifiCada na remessa do 200:000$ que acompanhou o officio
n. 103, de 12 do agosto
Da 24
•
A' Delegacia Fiscal no Pará:
N. 6—Concedendo, por conta da verba
—Corpo de mar1nheiros nacionaes—Pessoal
—33 companhias—do Ministerio da ãlarinha
o orçamentado 1901, o credito de 3:-435$251,
para °ocorrer ao pagamento do soldo das
praças do corpo de marinheiros nacionaes,
estacionadas. nesse Estado ; ficando -confirmado o telegramma desta data.
— A' Caixa do Amortização:
N. o—Remettendo a relação n. 247, do
possuidores da apolice3 nominativas do 1:000$
e juros de 5 0/..
N. 10—Pedindo que informe a que exercicio pertence o pagamento dos juros de 46
apolices de 1:000$, do emprestirno do 1807,
afim de se poder entregar ao thesoureiro da
divida publica Ovidio Sal•aiva de Carvalho
a quantia de 1:38%000.
—A' Delegacia Fiscal no Rio Grande do Sul:
N..14-- Concedendo por conta da verba—
Força naval— Pessoal, gratificaçõer aos offiei103, ete.—do Ministerio da Marinha 'e orçamento de . 1901. o credito de 5:63405, que
deverá ser destinado á Alfandega. do Uruguayana, nesse Estado, para °ocorrer ao
pa g amento das respectivas deseezaS,'ficando
confirmado o telegramma desta data.
— A' direcção gerai da Contabilidade da
Guerra :
N. 21—Communicand6 que o Tribunal de
Contas registrou o credito do 120:234$721,
aberto p3lo decreto n.4.317,de 10 do corrente
rnoz, do Ministerio da Guerra e orç tmento de
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1901, afim de poder ser effectuado pela me s
ma repartição o pagamento do vencimento
a,os.docentes postos em disponibilidade, ro
°líbito da reorganização dos institutos militares de ensino, e a que se refere o meneio
nado decreto.
Directoria das Rendas Publicais
Expediente de 18 de janeiro de 1902

A' 'Directoria da Contabilidade:
N. 6 -- Tendo sido dispensado o cidadão
Henrique da Costa Porto do' cargo de conectar das rendas estailoaes no munieipio de
Capivary, Estado do Rio de Janeiro, determinou-lho esta directoria, conforme lhe
cumpria, pela ordem ' n. , 61, de 14 do outubro do anno passado, que fizesse elle entrega
do archivo e valores até então em seu poder
ao collector do Rio Bonito, no mesmo Estado,
a quem fora confiada a arrecadação das
rendas estadeaes na,quelle município.
Acontece, porém, que o dito ex-collector.
desobedecendo a essa ordem, não có deixou
de fazer a entrega.doterminada, como ainda
o sob o pretexto de' permanecerem em seu
poder, caprichosa e irreventomente, os menelonad.os valores e archivo entendeu dever
continuar a exercer as funcções de exactor
federal, arrecadando, como arrecadou no
inez do novembro subsequente, a quantia do
101$200 dás mesmas rendas.
Levando o facto ao vosso conhecimento,
para os devidos effeitos, cumpre-me ainda
scientificar-vos de que a collectoria do Capiau, por força do accardo' celebrado entre
Os Governos da União o o do pronto Esteai°,
foi annexada, á do Rio Bonho, desde a já.
referida da t a do 14 de outubro ultimo.
•

Dia 20

A' Delegacia Fiscal na Bahia:
N. :3 — Em relação ao vosso oficio -sob
n. 103, de 18 de setembro do anno passado,
recorrendo da decisão que proferistes sobre
o auto do infracção do regulamento dos
impostos de consumo, lavrado contra Borel
& Comp., declaro-vos que houve de vossa
parto precipitação no julgamento do mesmo
auld. pois --que ' a remessa respectiva vos
fóra feita pelo collector para as diligencias
recommendadas no regulamento n. 3.622, de
26 do março do 1900, (intimação á firma
autoada, etc.), cumprindo ao dito colector o
encargos que essa delegacia se arrogou,
de impor ou deixar 'do impor a multa,
conforme melhor entendesse, o devendo
depois seguir o mesmo processo o3 tramites
regulares.
A' vista do que acima fica declarado, cocomia-lendo
N
-os
i que, reconsiderando o vosso
dito acto, cedais ás já alludidas diligencias regularm, tares, aguardando que o mençionado processo .volto ás vossas mãos em
grão do reeqrso, para só então pronunciardes
a vossa decisão.
` Outrosim, declaro-vos que o vosso returso
deverá 'ser interposto para esta directoria o
não para o Sr. Ministro, pois que a vossa
decisão fiem proferida km primeira instancia.
. .
—A' Delegacia Fiscal em Minas Genes:
N. 1—Transmitto-vos o . inclua() requerimento em que o agente fiscal da ls o cireumscripção -desse Estado Carlos Alfredo Saldes
solicita passagem na Estrada de Ferro Oeste,
de Minas, afim de que depois do exigir -do
aignatario, de aecordo com o regulamento, o
sello devido polo dito requerimento, presteis
a Pespeito de sua pretenção as neces:sarias
informações.
.
Convem quo façais sentir ao dito agente
fiscal que não se deve dirigir ao Thesouro, em
assumpto roferonte ao seu cargo, sinão• ror
•inter-medi° dessa
.. delegacia.
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N. 2 —Transmitto-vos o incluso requerimento em que o agente fiscal da 19 a eircumscripção desse Estado Carlos Alfrodo
Saltes solicita augmento de vencimento; afim
do que presteis a respeito as necessariasinformações. Cumpre, • outrosim, que façais
sentir ao signatario do dito requerimento a
extranheza que causa o facto de, sendo elle
uru agente fiscal do Governo Federal, ignorar
qual a taxa de sello que deveria pagar esse
mesmo requerimento, incorrendo, em virtude
do tal ignorando., nas penas comminadas
no regulamento do sollo.
—A' Alfandega da Parahyba :
N. 1—Em resposta ao vosso oficio sob
o. 20, de 21 do novembro do armo passado,
declaro-vos, do conformidade com o despacho
do Sr. Ministro proferido a 27 do mez passado, que a designação genorica—papel tinto
—ou colorido para encadernação e Outros usos
—do que trata a sexta parte do art. 612 da
Tarifa não exclúe a applicação ou uso que
taes papeis possam encontrar nas actos
graphica.s, sendo que as amostras sob ns. 2 e
3 são de—papel tinto—o como taos devem
sor classificados para pagar a taxa de
40 réis.
RECEDEDORiA DA CAPITAL FEDERAL

O Sr. director desta repartição deu o seguinte despacho no processa que teve por
base o auto de infracção do regulamento
dos impostos de consumo, lavrado contra
Francisco Fernandes Corrêa, estabelecido á
rua de S. Alexandrina n. 18 A:
a Estando provada a infracção, constatada
pelo auto do lis. 2, e não podendo, em face
do art. 51 do doeres° n. 3.022, de 26 do
março de 1900, prevalecer a allegação que
faz o infractor de ser para seu uso particular a mercadoria approhendida por falta do
competente sello, julgo proeodente o mancionado auto e imponho a Francisco Fernandes Corrêa a multa de quinhentos mil 'réis,
grão minium do art. 27, lettra e, do citado
decreto, visto ter pago o respectivo registro
e não sor reincidente. Faça-se a necessaria
intimação. »
RequerimeAtos despachados

Veiga Silva & Co mp —Transfira-se .
Visconde de Moraes.—Prejudicada a. reclamação, .quanto aos predios de ns. 176 o
180: satisfaça a exir.,, epcia da Sub-Directoria,
quanto ao de a. 178.
' o peticionario
Charles Barlley.— Junte
certidão da Inspactoria Geral do Obras Pu-'
blicas, determinando o numero de amimas de
agua do goso do predio a rua Conselheiro

Pereira Franco n. 5.
Banco do Commercio,—Satisfaça a exigencia da Sub-Directoria.
João, José de Aguiar.— Averbe -a mudança..
Rodrigo Leite dos Santos.— Satisfaça a
oxigenem, 1a Sub-Directoria.
William & Hadgm.--Corrija,-se o lançamento, d.e conformidade com o parecer.
Maria Vidal Quartin.—Prove o allegado.
Lage ÇSz Irmão.—Averbo-se a transferencia
para a Fazonda Nacional.
Alexandrina R. Sunes.=Satisfaça. a exigencia da Sub-Directoria.
Maria Matineza.—Indeferido, á vista 'do
parecer.
José Moretra Faria.---Sa-Wfaça a exigcncia da Sub-Directoria.
João Furtado' Euzebio.—Tondo sido o immsto regularmente arrecadado, do accordo
coma- o lançamento, nenhum direito 'á restituição por parte da repartição, tem O pe.
ticionario..
Antonio Pinto de Almeida Cardoso.
sendo o lançamento de penne, de agua do
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exereicio de 1896, cópia do predial da Prefeitura, junto o peticionado certidão procodeito daquella repartiçã,o para prova de
identidade, do • prodio inseripto em seu nome
o do de D. Cecilia Moreira da Rocha Dias.,
Gomos Ribeiro.—Inscrova-so o cobro-so a
multa regulamentar.

Ministerio da Marinha
Por portarias do 25 do corrente:
Foram concedidos, n t forma da lei, ao
l o tenente Francisco Nuguet, dons rumos do
licença, para empregar-se na Marinha mercante ou em industrias relativas á marinha.
—Foi prorog,ada, por 60 dias, na forma, da
lei, a licença,'concedida, em O de novembro
do anuo passado, ao l o tenente Braulio de
Araujo Braga, para tratar de sua caule onde
lhe convier.

Ministerio da Guerra
Por portarias de 21 do corrente,foram nomeados para a Direcção Geral do Artilharia:
Adjunto do gabinete, o tenente-coronel
Innoconcio Benodicto Ferraz de Oliveira, durante o impedimento do tenente-coronel Ernesto Victorino Jeolás;
Adjuntos da l a secção, o tenente-coronel
José Elias do Paiva Junior e o major José
do Si Earp, do corpo de estado-maior de artilharia.
Requerimentos despachados
Dia 25 de janeiro de 1902
General do divisão Carlos de Oliveira Soares, tenente-coronel Manoel José de •Freitas
e major Nlodestino Roquete, reformados do
exercito, pedindo restituição da quantia de
mais descontada de seus vencimentos a titulo
de impoito de sello do reforma.—Restituase-!lies.
Marechal reformado do exercito Francisco
do Lima e Silva, fazendo identieo pedido.—
Passe-se titulo de divirta.
Tenente reformad.o do exercito José Severo Fialho, solicitando pagamento de vencimentos que deixou do receber, a contar do
dezembro de 1898.—Passe-se-1he titulo do
que tiver direito.
Major honorario do exercito José Moreira
'• da Silva Menezes Junior, incluidn no Asylo
dos Invalidas da Patria, requerendo que se
passem 03 respectivos attestados para poder
haver à importancia, do etapas relativa aos
mexes do setembro e outubro ultirnos, sendo
que no recebeu a que se refere aos mexes de
novembro e dezembro do 1900, por ter caindo
em exoreicios finilos.— Passe-se-lho titulo
do divida do que dtixou do receber.
Lucinda. Maria de So iza Barroto, viuva
do Luiz Maria de Oliveira Barroto, portei ro
da Fabrica de Polvora. da Esti.ella, pedindo
pagamento de vencimentos que este deixou
do receber.—Entregue-se.
Leonor Augusta de Oliveira o Amacia Loopoldino. de Oliveira, solicitando pagamento
dos vencimentos que deixou de receber seu
pae, João Henrique de Oliveira, contra-mestre da °Moina do machinistas do Arsenal do
Guerra, já fallecido.—Provem ser orphã,s
de mão.
Zelino Antonio Pinto de Miranda, requerendo ser nomeado para servir ermo veterinaddo no Collegiilitar.—lnilefeeirlo.
Floriam° Neisse" outros, p tdin to pagamento por serviços que prestaram á divisão
que operou no Estado do Paraná o indemni_ zação do valor do aninia,es mortos o extraviados e do outros objectos do sua propriedade que naquela, occasiã,o perderam.—
Sol [em os documentos e apresentem a procuração passada a seu advogado.
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Ministerio da Industria, Viação
e Obras . Publicas
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Directoria Geral de Obras e Viação
Expediente de 25 de janeiro de 1902 •

Directoria Geral de Contabilidade

Poliram-se ao prefeito do District° Federal providencias no sentido do ser obserExpediente de 25 de janeiee de 1902
vada o eu aprida a concessão que a PrefeiEft
tura fez a esto Ministerio, por officio n. 15,
Ao Ministerio da Fazenda foram solici leitos de 6 do dezembro do armo passado, de não
os seguintes pagamentos:
.
sor interrompido o trabalho do construcção
Do 1:5624650, a Gonçalves Castro & Comp., do galerias e encanamentos novos da comfornecimento á Hospedaria da Ilha das panhia, City Improvements.
Flores em dezembro ultimo (aviso numero
218);
1Cequeri»iento despachado
Do 3 l0, a diversos, do alugueis de prodios °ocupados por estações 'da Estrada do
Dia 25 do janeiro de 1902
Ferro do Rio do Odre em outubro e novembro ladinos (reauisitado por officio n.G,
Banco da Republica do Brazil, communi-,
aviso n. 219);
Do 225$00i em forneci montas á Estrada cando ter arrematado em hasta publica o
dm Forro Central do Brazil em novembro acervo da Estrada do Ferro da 'Nuca.—
ultimo (requisitado por officio n. 16, aviso Compareça nesta secretaria para os fins do
direito.
ri. 220);
De 191$414, idem,. á mestria em outubro
ultimo (requisitado por officio n. 21, aviso
DIRECTORIA. MERA!, DOS CORREIOS
n. 221);
Do 224520, idem, idom á mesma de julho
Expediente de 25 de janeiro de 1902,
a outubro ultimos (requisitado por officio
-,
• A's administraçiies postaes foi expedida a
ri. 25, aviso n. 222);
Do 572$503, a José Gomes Ferreira, idem seguinte circular
á mesma em outubro ultimo (aviso numePara os devidos fins, declare-vos que os
ro 223);
empregados que durante o amo deixaram
De 1:7014143, a diversos, i leni á mesma do gosar no todo ou em parte as ferias, do
em setembro e outubro ultimos (requisitado accordo com o art. 409 do regulamento vipor officio n. 61, aviso n. 224);
gente, perderam direito ás mesmas.
Do 0864868, idem, idem á mesma do Sea
novembro
ultinios
(requisitado
por
g.n•••n:n
tembro
officio n. 65, aviso n. 225);
De 1:0824, idem, idem WS Tolegraphos em
junho, outubro e dezembro ultimo; (requisitado por officio n. 40. aviso n. 226); •
Do 2:083330, ao Dloyd Braz'leiro, subvenção da viagem da linha do centro em no- Supremo Tribunal Federal
vembro ultime, pelo . paquete Rapemirim
7a SESSÃO EM 25 DE JANEIRO DE 1932
(aviso n. 227);
De 2:0834330, ao mesmo, idom da viagem Presidencia do Sr. ministro Aquino e Castrei
da mesma linha em dezembro ultimo pelo
paqume Magrinh (avi-o ri. 228);
A's 10 1/2 horas da manhã abriu-se a
Do 4:5004, ao mesmo, idem pela 3 a via- sessão, achando-s t presentes os Srs. ministros
gem na linha do sul polo vapor Victorá em Piza e Almeida, Macedo SOMV4, Pindalriba
dezembro ultimo (aviso n. 229);
do Mattos, Bornardino Ferreira, Lucio
Do 2:3594820, a diversos, forneciment;is ao Mendonça, João Barbalho, Manoel Murtinho,
Observatorio Astronomieo em dezembro ul- André Cavalcanti e Alberto Torres.
timo (requisitado por officio o. 5, avisa
Doixaram de comparecer 03 Srs. ministros
n. 233) ;
Ribeiro de Almeida, em goso da licença,
Do B830.4225, idem, idem ao mesmo do ou- II. do Espirito Santo, Amorico Lobo e João
tubro a dezembro ultimos (requisitado por Pedro.
officio n. 0, aviso n. 231) ;
Foi lida e approvada a acta da Sessão a,nDo 192;3570, idom, idem á Inspecção Geral terior e despachado todo o expediente sobro
das Obras Publicas em maio, junho, julho, a mesa.
agosto e novembro unimos (requisitado por
O Sr. presidente dec'ara que, nos termos
oficio n. 5, aviso ri. 233);
do regimento dó tribunal, tinha-se do proDo 604, a Miguel Pappatena,ide r á mesma ceder, na sessão do hoje, á, eleição de viceem outubro ultimo (aviso n. 22
prosidente.
Recolhidas 10 codulas, foi apurado o se—Providenciou-se sobre a ostituição da
quantia de 1004 _a filme & Comp. (aviso guinte resultado: Sr. Piza e Almoida, 8
votos ; Sr. NIariodo Soares, uni voto; Sr. Pinn. 232).
— Remutteu-se ao Tribunal de Contas có- dahiba do Mattos. um voto.
Foi declarado vice-presidente do Supremo
pia do decreto n. 4.325, do 21 do corrente,
abrindo a este Ministerio o credito especial Tribunal Federal o Sr. Piza e Almeida, que
de 10:000.; para °ocorrer ás despezas de re- na mesma sessão prestou o compromisso
presentação dos productos braziloiros na exposição Pan-Americana, em Buffalo (aviso
JULGAMENTOS
n. 4).
liabeas - corpus

SECÇÃO JUDICIARIA

Directoria Geral da Industria

N. 1.068— Capital Federal — Reator, o
Sr. ministro Bern..a. lino Ferreira; paciente,
Requerimento despachado
Henrique Velasco da Silva.—Foi negada a
ordem de soltura, contra os votos dos, Srs.
Dia 25 I de jmeiro de 1902
João Ba.rballio o Macedo Soares.
N. 1.618— Capital Federal — Relator, o
Director da Eseola de Pharmacia do Ouro Sr. ministro João Barbalho; paciente, noPreto, pedindo prorogação do prazo, por mão Lopes da Rosa.— Não vencen,lo
oito mexes. para entrega da tradução da proposta apresent da perlo Sr. rela,tor, de
obra de Eschiveg,e, de que se acha encarre- converter-se o julgamento em diligencia,
gado.—Deferido.
afim do que informe o juiz do processo si
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está pronunciado o paciente, contra os votos do mesmo relator o dos Srs. Manoel
Murtinho e Bernardino Ferreira, foi negala
a ordem do so:tura, contra os votos dos
Srs. relator, Alberto Torres e Bernardino
Ferreira.
N. 1.655— S. Paulo—Relator, o Sr. Manoel Murtinho ; paciente, Dr. Manoel Jacintho 'Vieira de Moraes.—Propondo o Sr.
Alberto Torres a preliminar: Si o despacho
do pronuncia proferido por juiz competente,
° l ista a concessão do habeas - corpus ; votaram
affirmativamente os Srs. ministros Manoel
Maninho, André Cavalcanti, .To5,"o Barbalho,
Bernardino Ferreira, Pinbahiba de Mattos,
Macedo Soares e Piza e almoida e pela negativa o mesmo Sr. Alberto Torres.
Proposta pelo Sr. procurador geral a preliminar: Si o juiz que decretou a pronuncia
de que se trata é competente, vot 'rani•pela
affirmatiata, os Srs. Manoel Murtinho,
bort° Torres, Pindahiba do Mattos. Mace lo
Soares o Piza o Alineilla; contra os votos dos
Srs. An rú Cavalcanci, João Barbalho e
Bernardino Ferreira.
Foi assim; negado provimento ao ft:CM°.
N. 1.656—S. Paulo—Relator. o Sr. ministro Pia .abiba, do Mattos; pacientes, Meloal° José de Arruda e outros.—A mesma
decisão do n. 1.655, julgando-se prejudicado
o pedido, quanto ao paciento Dr. José Arruda, por não ter sido pronunciado pelo juiz
da formação da culpa.
Sendo apresentada no Tribunal a lista do
revisão de anticr iiidades dos juizes seccionaes, até .o firn e'do anno passado, foi approvada, e bem tasim o relatorio dos trabalhos
ao tribunal duran .e o armo findo,.arlin de ser
remetido ao Governo, na fórina, da lei.
DISTRIBUIOES

Aggravo de instrumento
N. 433 — Bahia—Aggravante, Archibald°
Mace Venoso; agravado, Joaquim Rodrigues Esteves.—Ao Sr. ministro João Pedro
(compensação ao do n. 432.)
Appellaçães crimes
N. 104 2: Capita1 Federal — Appellante,
Francisco Trotta. La z Re.ról1.—Ein substituição ao Sr. ministro Pindabiba, do Mattos.
N. 115—Rio Grande do Sul—Appellante,
José jerenymo ['enriques; appallaila a justiça.—Em substituição, ao Si'. ministro Bernardino Ferreira.
N. 111 — S. Paulo — Appellante, Carlos
•Lambort '• appellada, a Justiça Federal.—Ao
Sr. rninistro 11. do Espirito Santo.
N. 121—Pará---Appe11ante, a Justiça Federal ; appollado, o tenente-coronel João
Gomes da; Rocha. thes atrair.) da Delegacia
Fiscal do Thesouro Federal no Estado do
Pará. — Em substituição, ao Sr. ministro
Ainerico Lobo.
Recursos extraordinarios
N. 261—Bahia,—Recorrente,Antonio Quintino Souza Doroa e sua mulher; recorridos,
Antonio Ramos Guer ,• -a e sua mulher.— Ao
Sr. ministro João Pedro, em substituição.
N. 241—Parahiba—Recorrentes, José Leonidas de Araujo Lima Fro,ro o sua mulher ;
recorridos, Antonio Guedes Bezerra o sua
mulher.—Ao Sr. ministro Manoel atadinho,
em substituição.
N. 2 ..25 — Minas Geraes—Recorrentes, Gabriel Josi'• d e Custa Ju p glicira.
aitro.,:; re:
euriaLio, o f(l)j 1 II((- da Mat,riz deN.u..sa
i i o t arnto t'a Caril
10 Sr. miem substittikão.
N. .n1
PC , )nip.; recirrill), a l'itk_qaioncia,
.— Ao Sr. ministro Alberto Torres,
em substituição.

Con/licto de jurisdieçao
N. 109—Amazonas-0 juiz seccional do
Estado do Amazonas o o juiz municipal do
1° districto no mesmo Estado—Ao Sr. ministro João Barbalhu, em substituição.

substituição .—Ao Sr. ministro Pindahiba;
de Maltes.
N. 641—Capital Federal—Appellante, a
União Federal ; appellados, Eduardo Martins
& Comp., ein substituição .—Ao Sr. ministro
Bernardino Ferreira.

Revisões crimes

PASSAGENS,

N. 426 — Pará —Peticionaria Benedicto
Ferreira da Souza. Em substituição, ao Sr.
ministro André Cavalcante.
N. 5I0—Pernambinio — Peticionaria Antonio Victor Cordeiro Cavalcante. Em substituição. ai Sr. ministro Alberto Torres.
N. 529— Capital Federal —Peticionaria
Joaquim Antonio Gonçalvos. Em substituição,
ao Sr. ministro Piza.o Almeida.
N. 657 — Capital Federal — Peticionario,
tenente-coronel Dr. Francisco de Paula Avellar. Em substituição, ao Sr. ministro Macedo
Soares.
N. 477—Rio do Janeiro — Peticionados,
Joaquim Francisco Celestino O Joaquim T.
da Costa. Em substituição, ao Sr. ministro
Pindahiba. de Mattusi
N. 627 — Capital Federal — Peticionado,
Agostinho Francisco Povoa, ex-1° sargento
do 20 batalhão de infantaria. Em substituição., ao Sr. ministro Bernardino Ferreira.
N. 530 —Capital Federal— Peticionario,
Francisco de Paula Seraphico do Assis Carvalho. Em sabsatuição, ao Sr. ministro Ilerminio do Espirito-Santo.
N. 581 — Capital Federal— Peticionado,
João Amorico de Freitas, alferes do 4° batalhão do infantaria. Em substituição, ao Sr.
ministro Amorico Lob).
N. 488—Coará — Peticionado. João Eleuterio do Araujo. Fui substituição, ao Sr. ministro João Barbalho.
N. 667—Capital Fe i.eral — Peticionaria
Manoel Machado da Silva. Ao Sr. ministro
João Pedro.
N. 608—Ouro Preto — Peticionado, Januario Basilio Magno.' Ao Sr. ministro Manoel Murtinho.
N. 600—Ouro Preto — Poticionario, José
Cesario da Silva. Ao Sr. ministro André Cavalcante.

Homologações
• N. 322 — Ao Sr. Bernardino Ferreira,.
N. 318— Ao Sr. André Cavalcanti.
Ns. 30 o 319 — Ao Sr. Piza. e Almeida,.
Appellações eiveis
N. 724 -- Ao Sr. André Cavalcanti.
Ns. 651,600 o 733—Ao Sr. Amorico Lobo.
N. 664 — Ao Sr. Bernardino Ferreira.
Ns. 481, 600, 604 o 683 — Ao Sr. Piza e
Almeida.
Recursos extraordinarios
N. 200 — Ao Sr. Amorico Lobo.
Ns. 265 e 210 — Ao Sr. Piza e Almeida.*
Appellações crimes
N. 130 — Ao Sr. Alberto Torres.
N. 113 — Ao Sr. aluado Soares.
Revisões crimes
Ns. 475, 514, 511, 580, 239 o 590 — Ao Sr.
Piza e Almeida:
• Levantou-se a l sessão ás 4 horas da tardo.
— O secretario, ',/oito Pedreira do Coutto Per.
9-az.
Gabinete do Procurador Geral da
Republica

PROCURADOR GERAL, O MINISTRO DR. LUCIO
DE MENDONÇA. '

Dia 22' de janeiro

de 1.902

Cor? /neto cio jurisdicçdo

N. 115—Entre o juiz seccional do Districto
Federal e o dos Feitos da Fazenda Municipal—
Appellações eiveis
Entre os mesmos juizes e sobre o mesmo
N. 707—Capital Federal—Appollante, a objecto já ha neste tribunal conflicto de ..juUnião Federal ; appelladit, The Rio de ja- risdicção, promovido pela parta interessQda,
neiro Harbour antl Do 'h Combaa,y, Limited, Jeronymo Itulatirto de Mesquita (barão- do
em substi ,uição.—Ao Sr. ministro João Bar- Mesquita); relator o Sr. Bernardino Ferreira.
Assim sendo, e estando o primeiro proN. 717—Capital Federal—Appellante, a
União Federal apullada, a Co panhia. cesso mais adeantado, parece conveniente
Frigorifica Pastoril Israzileira, em subod- que, esto se lho appense, para se aproveitar?m as allegações e documentos aqui protuição.—Ao Sr. ministro João Pedro.
N. 758—Capita' Federal—Appellante, a duzidos.
Si assim se resolver, penso que se deverá
Unifio Feiura' ; a i peil i.lo , Manuel Rodrigues
ko Sr. ministro Manuel Mor- ouvir o Dr, juiz seccional deste districto.
Revisaoo.rime
N. 759— 'apitai Federal—Appellante. Antonio de Souza 12abeiro ; appellaJa. a União
N. G5G—Peticionario, Amorico Vespucio
Federal.—Ao Sr. ministro André Caval- dos Santos.—Tenho como evidente que no
canti.
proce3S0 do peticionado não foram guarN. 570—Minas Geraes—Appella.nte,a, Com- dadas as fórmulas substanciaos (art. 301, do
panhia do Mineração S. João d'ElM1ey Cod. Proc. Crina.), qual o protesto por
(Morro Velho) ; appellada, a Companhia julgamento em novo jury, em caso em
The National Brazilian Állinning Association, que a lei o pormittia (art. 130, do decreto
em substituição.—Ao Sr. ministro Alberto n. 1.030, tio .14 do novembro de 1890), como
Torres.
bem se demonstra na petição inicial. Não se
N. 728—Capital Federal—Appellantes, A. comproliende que, sendo questão principal a
Fiorita & Comp. ; appellada, a Companhia da responsabilidade pelo crime, não o seja a
de Seguros Marititnos e Terrestres Bonança, da justificativa, que a exclue ou perime,
em suhstitição.—Ao Sr. ministro Piza e
pois é a mesma, unica o idontica questão
sesabor si dá ou nio se dt, a responsabilidade
N. 502 —Alit:::.eH—Appollant,C, a Fazonda criminal . São duas p5 .3s . de uma sa proNacional, pol . ,011 pl` w111'.11 , )l*
s. ()
pl'Op Jsi k,:ão
,..)
ongei,Iii . re
!-; 'quasi, como tia anuclo'a, a 1,Za
/iljrij.d,r0
ü?
Sr
.
outru-.,
a. para' a direita. r )11 para a i-upi
Assdio. p;r~ece que deve sor arintillado o
Caia 11 l'•,(1,.ral—App,q1Aute,
N.
jiil;i meu to, nos termos do ar,. 74,
10,
ii-Jnia,o Federal ; appellados, Manoel Ignacio a. 2, e „§ 6°. da loi n. 221, de 20 do novemQuaresma, e Francisco Barroso e outros, mu bro de 1o94.,
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NOTICIÁRIO
Teillanuall do Contas — Sass5.)
ordiaafia. em 24 da jancieo de 1902 —Pro•
Si tenda, do Si'. lha Dilimo 7.a Veiaa,
intorino lO ministario puldie ),
Dr. Maatoir.. da Barros Lima— Socrovario,
Couto Neves.
Presentes os Srs. directo.' Rodolpiamo T'adilha subalirectores Francisco da Silva Medalha e J. M. da Silva Portilho, foi aberta a
sessão.
Relatados pelo Sr. Rodolplane Padilha
Ministerio da Industria, Viação e Obras
Publicas
Avisos ns. 2.958 e 3.304, de 14 de novembro e 28 de dezembro da anno findo, solicitando a concessão ás delegacias fiscaes do
Thesouro Federal nos Estados do Piauhy,
Ceará, Parahyba. e Gaya,z, dos crolitos de
3:074$, ' 1:200$, " 39:200$ o 9:014$, afim de
oca irrerom a despezas da sub-c msignaçãoc mducção do malas, etc— da verba 0" —Core raios—do exercido do 1901, sob o . titulo —
Directoria Geral.— O tribunal ordenou os
registros da distribuição do credito.
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores—Avisos
N. 100, de 9 deste mez, tra,nsmittindo as
tabellas de distribuição do creditas aos Estados e ao Thesouro Federal, para despezas
com o •—pessoal —do Ministeria ai caritente
exercido, do accordo COTO O ,art. 20. da lei
n. 834, de 30 do dezembro de 1991.-0 tribunal mandou registrar a tabella do distribuição do creditos aos Estadrs o °Melar
ao Ministeriu declarand) que ao Thesooro
Federal não pôde ser feita disiribuição de
creliteopara pagamento do pessoal da brigada policial e do carpo de bombeiros,
sem que a despoza• seja paga no mesmo
Thosouro.
O expediente do art. 347 do decreto
n. 4.272, de 11 de dezembro do 1901, não
páde ser applicad .) com violação al ,s principios que dominam a nrssa, contabilidade publica, os quaes só pormittem a distribuiçao
do creditos a est ições que tenham °criptaraçã'o dos mesmas, o que não (Acorro com
o Thesouro, que só tem escripturaaãa
crolitos do Miniaterir da Fazenda, e rd; das
demais min•isterios.
Accresce que os adoantarnentos á canta de
credites distribuidas ao Thesánro ou a outras
repartições dependem de registro prévia do
Tribunal de Contas, e só esto tem campotencia para julgar a comprovação da applicaçã
de taos adeantamentor (art. 181 do decreta
n. 2.409, do 23 do dezembro de 1896, o aat. 3',
§ 1 . , n. 5, do decreto legislativo n. 392, de
8 do outubro do mesmo anna).
O art. 347 ao citado decret) n. 4.272, de
1901, conferindo a.) Thesouro a attribuiça'a
de julgar dos adeantamont s, alrect ,u a desto
instituto, quando a autorização cantata no
n. 10 do art. 3° da lei n. 741, de 29 de dozombro de 1930, nãa crnfere faculdade expressa para este fim, nem p dia crnferil-a.
pelo caracter anima e transitori ) do lei . do
orçamento, a qual niia pólo conter disposição que affecto a campotencia da Tribunal de
Contas que lhe O dada na, sua lei organica.
Ou °credito ha de ser distribuido á briga
policial e 'ao corpo de bombeiros para fazer
o Thesoura os supprimentos, ou, si file distribuido a) Thesour,), será, neste paga a
daspeza, a, vista das folhas .1 pret. Para
que se dô adeantamonta faz-se panar ) o re'gjatra prévio do tribunal o a occurrencia, de
qualquer dos cas •s § 4 0 do art. 70 do decreto n. 2.409, do 2: tio deznnbra da 1891
N. 129, de 13, em resposta ao officio do
tribunal n. 138, de 28 do dezembro ultimo,
renovando o pedido fei t o eia avisa n.
de 17 dessa moz, re ativo ao pagamento,
Pela verba—Soccorros PuWices —da quantia
de 2:153$238, em que importam Varias
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contas do fornecimentos, em novembro anterioraa.o lazareto da Ilha Grande. — O tribunal, em vista da ratão aarasantada na
s.oi•rolito aviso, re .io:vau gira
regi.Strtda
•
N. 110. do 17, rematem haa,
ch termo
dci innav tçãa• do c intaiat coada-alo eu> a
•lu
aluo lin Ia ao ora o e ni Alananta .1:a •Agallia
dI t JutHo V.
& Comp., para, faelia)anonto O ass n• amento, cona o prazo (10 90 dias, de novo material gerador do electricidade no quartel da
O tribunal autorizou o
mesma brigada.
respectivo registro.
M inis terio dás Relações Extoriores—Avisos:
N. 285, de 30 do novembro do anno passado, concernente á annuliaçãa da quantia
do 10:93 •3$324 no credita da 28:200$, concedido á Delegacia giscai do Thesouro Federal
no Estado do Amazonas, para despezos da
verba 40 , visto ter cessado, em 18 de julho
daquele armo., o abono da gratificaçãa que
percebia o ajuaan to da commissa'o da
com a Bolivia, capitão Tasso Fragoso. — O
tribunal nia,ndeu eflectuar a nocessaria annu'laçãO.
Ne. 1 e 3, do 7 o 17 do corrente, transmittitilo a ta,bella de distriauição de croditrs.
para destrezas do Ministario no exercicio do
1902.-0 tribunal detorminou que se faça o
comi) ;tente registro.
—Relatados pelo Sr. sub-director Francis
co da Silva ' Medella:
MinIsterio da, Fazenda:
Processos de Concessão:
De monto,pio
A I). Eufemia Marcollina, da Silveira Ramos Juba. viuva do cantador aposentado da
extincta Thosouraria de Fazenda tio Estalo
do G vaz Joaqiiim. fanado da Silveira, na
importancia animal de 409$, e a suas filhas
DD. Ly dia Florisbolla da Coneoição Silveira,
Manada silveira, Maria Colesina, da Silveira,
Honorina da Silveira e Indalecia da Silveira,
na de 80$ a cada uma;
A D. Olga, Snekow do Maria o Berro,
viuva do 2° escripturario da Contadoria •!ti,
Marinha Amorico Carlos tio Mariz o Barros.
na importancio, •,annual. de 000$, o a seus
filhos menores Antonio Carlos e Rita Clara,
na de 3) t a cada um;
A D. labella Peixoto do Miranda, a aos me..'
noras Albortiaaa' Carlos. Maria, Antoniota,
Djalma, Anua o Laura„ filhos do finado amaimensa da avretaria do Tribunal da Côrte
de Appellaçã,a Pedro Panado do' Miran la
Junior, na importancia ;Influa' de 50' a cada
um;
A D. Francisca, ',Rosa da Silva o D. Anna
Thalia dos Santasle Silva, viuva e filha solteira do 1 . dierip-,Oario do Thesouro Federal
Cyriaco Antenio aos 'Santos e Silvia na, intportancia anmial de 1:0 i0$ a cada ti
Da montepio •le marinha:
A D. ,Francisea Alves de Le .s, irmá,
vjuva dir f dlecida ajalan .conachinisaa da
armada Pedro Luiz do Lemos, na impartancia mensal de 60$101
De morcepio do oxaati :
A D. Juvelina Wissinann viuva
do alferes Sovaria .) Continha Padillial na
importancia• mens:al do 618993
A D. Maria Canil ida Moralai Saldanha,
mão rio . finado alferes José Joaquim do
Azevedo Sall anha, na importancia, mensal
de 45$00.
Dó meio solda o Montepio:
A D. Bellarminai Boa, Nova dc) Maaalhães.
viuva do alçares da exercito Benollicto de
Moraes aI agalhães. nas importancias• mensaos da 28$80a e 60$(100 ;
4t D. Latirinda Et •lvina, da Silva Gomes,
lre da filiado capitàa-t menta da arma la
m:listo dia Cunha. Gomos, nas importancias
mensa,es de 128.$800 o 14a$090
A D. Dolmira do Pinho Dutra, viuva do
alferes do exercito rantonio Ribeiro Dutra.
nas importancias mons tas de 2,$00 e00$)00;
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O tribunal, attendendo a que foram nos
processos observadas as disposiçõos em vigor,
ju l geir legal a e •nos til t das paasaas da que
se trata o In andou reoistrar a. deapezo,
que •so rafarem Os p arava., es.
maastaei
a atarantai
Aviso n. 27. •In 13 do e irvinto, enviando
a3 c•mias do ltz eantract e rfaatmadas na,
Capitulai, .lo Porto d. • Estalo da Pau ahyba
coai Jayina • Seixas & Comp., Augusto do
Souza Falda e outrbs, para o fornecimento
do diversos artigos no anna do 1932. — O
tribunal decidiu que se aguarde a distribuição do creditos para o exercicio de 1902,
afim da poder deliberar ,sobre o contracto
celebrado com Jayne Seixas & Comp. • o,
quanto aos demais, determ i nou que sejam
as respectivas cópias devolvidas ao Ministeria, por não mencionarem os contractos o
tompo do sua vigencia, as verbas o consignações por conta das quaos correm as
despezas, a clausula que sujeita a penalidade
os contractair,es por f 'Ha do cumprimento
de obri a ações cóntrahidas e a coadição do
pagamento do salto parporcional.
Minia'arrio da Guerra:
Avisos:
N. 2, do 9 deste mez, conmitando sobre a
abertura do credito de 14:188;170. para. occorrer ao pagamento de diffe -onças result tutu da equiparação do vencimentos dos
auditores de guerra dos 4 . e 6° districtos
militares aos do auditor de guerra desta
Capital, no periodo 'decorrido do 27 de dezembro de 1901 a. 31 de dezembro de 1902.O tribunal fui de parecer que o credito pódo
ser legalmente aberta.
N. 4, do 4, requisitando que á Companhia
Lloyd Braziloiro soja paga, pela verba. 15.,
samma de 20:380a,300, proveniente do
thnsporte de tropas, fretes, etc., realizados
pala mesma companhia. durante o exorcicio
do 1991.—Tendo sido já registrada a quantia
de 21:53a$220, deliboran o tribunal sobre a
de 2: 5.48$140, em que importam as contas
sob nu. 34.81a o 34.848, annoxas ao alludido
avis doixando de dar-lhe mgistro, por
i.orem sido comprehendida,s nas ditas contas
despaz is relativas ao exercido do 1930, já
encerrada.
13, transinittinda as cópias dos
N. 5,
decretos n. 847, do Poder Legial ativo, e
n. 4.316, do Executivo, do 10 deste moz,
relativos á abertura do crolito oxtraordi!naja do 63:195$181, para evocação da sentença que condoa-mau a Faure' k Nacional
a paga ao tonente-coranel Procoplo José
dos Reis igaal importancia, por prejuizos
causados em seu estabelecimento cominar, durante a 'revolta 'de G do
ciai em Maàé
sewanbra do H93.-0 tribunal ordenou o
raspeis-o rogis
Ns. 29 o 42, de -11 o 20, solicitando a concessãa _tos c .oditas:
De 10:772a200 á D POCÇãO Geral da Contabilidale a ()lam pa, e a que au refere o
decreto n. 4.315. .to 10 dr corronto, para
°acorrer ao pr.gamea ..o a do ; s,1 ••e) em
aispon bili talo dos institui is militares
ensino, da gratificações venc.das de 189.3
1901;
De 4:07a a578 á Doalgacia Fisc do Tiresoara Feloral no E valo do Pada para
despoza3 da ve:ba 11°—Classes [na .tivas— o
de 2 i6$32.) á do Goyaz, para as das consignaçõ,ts 31. 32 e 31 d 15°—M tterial.
O tribunal mandou regisawar a.distribaição
desses cradiass, rei a,4 as annunçõos a
que se refere o segundo dos mencionados
avisos.,
pelo Sr. sab -director J. M.
da Silva Partilho.
Processos:
Do toma Lis de contas:
Da ciruracião (ia 5a classe da armada
Dr, Fernando Freitas Filho, no miúda do
21 da janeira a 15 do setemaro .le . 1001, em
que serviu na Escola do Aprendizes M
alheiros do Esto.do de Sairia, Catharina.
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Do plia,rmaccutico de 2° classe Prudencio de S. Francisco Antonio Emiliano da Silva Comp., idem, idein, no moz de setembro
José dos Santos, do 22 do junho a 23 de ou- o do agente do estação da mesma estrada ultimo;
N. 110, do 15 do corrente, idem de
tubro de 1901, quando em serviço a bordo Aurelio Dionysio do 41moid.a.— O tribunal
decidiu que só mediante processo regular 1:748$600 a Borlido, Moniz & Comp., idem,
do encouraçado Aquidubun.
de tomada do contas poderá ser autorizada idem, nos mezes do agosto e setembro ulDos commissa.rios:
• a restituição ao segundo deites da respectiva timos;
De 3° classe:
N. 121, do 16 do corrente, idém de 800:3'a
Sebastião Gomes Pereira, de 1 do setem- fiança, competindo :ffiliberação da do primeiro
bro de 1899 a 31 do maio de 1900, em que ao director da referida estrada, a quem cabo Virginio Agostinho, do aluguel do predio
fixal-a nor. termos do art. 112 do decreto em que funeciona, a Inspectoria Geral da
funecionou na canhoneira Cananda; e
'Iluminação desta Capital, relativo ao mez
Marcionilo Oleárario Rodrigues Vaz, de 1 n. 2.334, (:ro 31 de agosto de 1896. •
Foram approvaolos os aceordãos lavrados de dezembro ultimo.
de janeiro a 31 de dezembro de 1900, no
N. 120, do 16 do corrente, idem do 132$ a
nos processos, julgados na sessão ordina.ria
cruzador Trajano.
De 4a classe, Mauricio Helmold, do 16 de anterior, do cirurgião da armada Dr. Nano José Ribeiro d) Amaral, de fornecimentos á
junho de 1900 a 4 de janeiro de 1901, quando Alvares Rodrigues Baena. do ex-thesoureiro Directoria Geral dos Correios, durante o
da agencia do correio do Campos José Fran- mez de outubro ultimo :
embarcado no cruzador Tupy.
N. 106, de 14 do corrente, idem do
Do ex-pagador da Marinha Antonio Men- cisco Nunes de Azevedo e do ex-commandes Monteiro, no tempo • de sua gestão de I dant° da 1° companhia do corpo de bom- 1:412$700 a diversos, de fretes concedidos,
beiros capitão Elaygdio Miguel da Silva, telegrammas transmittidos e fornecimentos
de janeiro do 1891 a 23 do agosto do 1897.
O tribunal mandou lavrar accordão . consi- considerando — os quites, o autorizando o foitosá Directoria Geral dos Correios,duranto
derando quites os responsaveis e autori- levantamento das fianças depositadas pelos os meus de outubro o dezambro u timos ;
N. 112, do 15 do corrente, idem de 399$422
zando qua so dê baixa na fiança prestada doas ultimos ; do cominissario da armada
Raymundo Caetano da Silva e do almoxarife á Estrada do Ferro Central do Brazil, do
por aquilo ox-p tgador.
Do commissario de 3 , classe da armada do Arsenal de Marinha do Estado do Pará gaz fornecido á Directoria Geral dos CorMarcionilo Olegario Rodrigues Vaz, do 3 do Francisco José do Castro Valente, fixando os reios, durante o 2° trimestre do anno proagosto do 1808 ao fim do dezembro do 1899, alcances encontrados em suas contas po do ximo passado ;
N. 102, de 14 do corrente, credito do
em que serviu no cruzador • Trujano.— Ha- ex-collector de Santa Cruz das Palmeiras,
vendo sido recolhido o alcance do 123313, ve- em S. Paulo, José Can lido de Souza, jul- 1:240$ á Delegacia Fiscal no Amazonas, afim
rificado nas contas do alludido commissario, gando o seu credito pela quantia de ::04$9o2, lo occorrer ás requisições do administrador
resolveu o tribunal que se lha expeça qui- o ordenando a restituição da respectiva dos Correios no referido Estado ;
fiança.
tação..
N. 203, de 22 do corrente, pagamento de
Fina!mente foi julgada comprovada a ap- 7:393$500 a M. Lopes da Silva, de dormentes
Do ex-curador de bens de defuntos e ausentes Dr. lIonorio Pinheiro Teixeira Coim- plicação das seguintes quantias, foita, pelos fornecidos á Estrada de Ferro Central do
bra, proveniente do arrecadações offectudas responsavcis abaixo indicados, por conta do Brazil, 'no mez dezembro ultimo ;
paranto a 3a protoria.-0 tribunal fixou em adeantamentos que receberam
N. 191, do 21 do eorronte, idem do
De 7:903$403, pe o almoxarife das coloalas 9:203$250, da folha do pessoal empregado,
2303920 o a'cançe apurado nas contas do
do alienados na Ilha do Governador, com o durante o mez do dezembro ultimo, na via
ox-curador, accrescido dos juros de 9 0/0,
condoranou-o ao pagamento devido no prazo pagamento dos vencimentos do pessoal cio permanente da Estrada de Ferro do Rio do
nomeação do director das ditas co1onias, em Ouro, a cargo da Inspecção Geral das Obras
de 30 dias.
Do fiallecido enviado oxtraordinario e mi- outubro a dezembro do anuo p issado
Publicas •
De 1:000$, pelo porteiro da Secretaria de
nistro plenipotenciario em Berlim, barão de
N. 100, da mesma data, idem do 4:032$500,
Itajubá, pelo emprego das quantias do Estado do Ministerio da Industria, Viação o das folhas do pessoal empregado, durante o.
£ 100.000 c do marcos 250.625, que foram Obras Publicas, cora o pagamento de des- mez dezembro ultimo, na locomoção da Espostos á sua disposição oin 1893 o 1894, para pezas miadas, no referido mez de outubro
trada de Ferro do Rio do Ouro
De 5:979$000 e 425,3, pelo engonhoiro das
°ocorrer ao pagamento do material bel ico
N. 101, do 14 do corrente, idem de 6:200$
ras do Ministerio da Justiça o Neg,ociJs a Arens Irmãos, do fornecimentos á Diree outras despozas.— O tribunal mandou db
ofliciar á Delegacia do Thesouro Federal em Interiores, com o pagamento' das férias do ctoria Geral dos Correios, durante o mez de
Londres, requisitando que organizo e re- poss.)al do serviço a sou cargo, nos mozes de novembro ultimo ;
medo, uma conta corrente demonstrativa da setembro a dezembro do anno findo
N. 111, de 15 do corrente, idom de 4:285$
Do 173$500, pelo porteiro da Caixa do aos mesmos, idom idem ;
responsabilidade poncernente á applicação
Amortização, com despezas do prompto padas citadas quantias.
N. 180, de 21 do corrente,idem do 115$300,
gamento em dezembro ultimo.
De tomada do cantas o prescripção:
da féria do pessoal empregado em diverso.
Do ex-co1lector do municipio da Parallyba
Ordens de pagamonto sobre as guies pro- serviços urgentes, executados além das horas
do Sul, Estado do Mó do Janeiro, Adolpho feriu despacho de registro, em 25 • do cor- regimentaes, a cargo da Inspecção Geral das
Gomos do Albuqusrqne, no periodo de 1 do rente, o Sr. prasidente deste tribunal:
Obras Publicas, durante o mez de dezembro
Ministerio da Industria, Viação o Obras ultimo.
setembro de 1883 a 30 de igual mez do 1891.
— O tribunal declarou quite o dito ex- Publicas—Avisos:
— Ministerio da Justiça e Nogocios InteN. 122, de 16 do corrente, pagamento do riores—Aviso n.181, de 21 do corrente, pagacolloctor no tempo decorrido do 1 do janeiro
a 30 do setembro do 1891, o preseripta a sua 5:6103470 a diversos, de fornecimentos á mento de 2:555$450 a Leuzinger & Comp.,d o
responsabilidade em ro 1 ação ás contas ante- Esmada de Ferro Contrai do Brazil, nos objectos de expediente fornecidos á Secreriores, bem assim ordenou que pe provi- mczes de setembro o outubro ul timos;
taria do Estado deste 111inisterio, em dezemN. 104, de 14 do corrente, idem de bro ultimo.
dencie sobre a restituiçã,o da fiança prestada,
lavrando-se nestes termos o competente 1:446$569 a Carvalho, Cabral & Comp.,idom,
—Ministerio da Fazenda—Requerimento
idein, no inez de novembro ultimo;
acco rd i-lo
Da Companhia Lloyd Brazileiro, pagaDe levantamento do fiança
N. 126, de 16 do corrente, idem de mento do 2:628$880, do passagens o frétes
Limin cros Joaquim da Silva & concedidos por conta desto Ministerio.
Do ajudante de trem da Estrada de Ferro 8:6593706
4Ik••• dl*. ir anebroIet1mMi, tw,roiugloO 23 de janeiro (1,,s 11:n12.
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Directoria de Meteorologia do Ministerio da Marinha -

Repartição da Carta Maritima - Resumo

meteorologico o magnetico do dia 24 de janeiro de 1902 (sexta-feira)
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RESULTADOS MAGNETICOS DA ESTAÇÃO CENTRAL
Dec1inação=8 0 11' 10" NW

OBSERVAÇÕES A 011M. DE GRW. FEITAS PELOS CAPITÃES DOS PORTOS (9 b070, T. M. DA CAPITAL)
•
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OCCURRENCIAS

Em Fortaleza choveu hoje pela manhã. Na Victoria cahiram aguaceiros hontem de nouto a intervallos.
Em Santos choveu muito hontem durante o • dia.
Em Florianopolis cahirana aguaceiros durante o dia e ánouto.

Correio.— Esta repartição expedirá
malas pelos seguintes paquetes :
- Hoje
Pelo Brasil, para Rio da Prata, Matto
Grosso o Paraguay, receben to impressos até
ás 2 horas da tarde, cartas para o interior até ás 2 1/2, ditas com porte duplo o
para o exterior até ás 3 o objectos para
registrar até á 1.
Pelo Cithi dl Canova, para o Rio da Prata,
Matto Grosso o Paraguay, recebendo •impressas até ás 8 horas da manhã„ cartas
para o interior até ás 8 1/2, ditas com porto
duplo o para o exterior até ás 9.
Pelo Equild, para Las Palmas e Gonova,
recebendo impressos até as 6 horas da manhã e cartas para o exterior até .ás 7.
Pelo Colonia, para Santos, recebendo impressos até, ás 5 horas da manhã, cartas
para o interior até ás 5 1/2, ditas com porto
duplo até ás 6.
Pelo Pinto, para S. João da Barra, recobondo impressos até ás 7 horas da manhã,

cartas para o interior até ás 7 1/2, ditas
com porte duplo até ás 8.
—Amanhã.
Pelo Fortaleza, para Pernambuco, Geará,
Pará e Manáos, recebendo impressos até ás
9 horas da manhã, cartas para o interior
até ás 9 1/2, ditas com porte duplo até as
10 e objectos para registrar até ás 6 da
tardo de hoje.

RENDAS PUBLICAS
ALFANDEGA DO RIO DE JANEIRO

Renda do dia 1 a 24 do ja4.591:884851
neiro de 1902.
Idem do dia 25:
157:36%383
Em papel
47:876$060
Em ouro
205:2451043
—
4.797:131$894
•

Em igual periodo de 1901... -5.359:-.000¡879

Secretaria de Estado das
Relações Exteriores

RECEBEDORIA DA CAPITAL FEDFRIL

Renda arrecadada de 1 a 24
1.603:576:$228
de janeiro do 1902.
Idem idem no dia 25
112 364179

CONCURSO

Em nome do Sr. Ministro faço publico que
1.715: 937$407 ó • concurso para uma vaga de amanuense
—
desta secretaria de Estado terá lugar no dia
1.567:,530$101 23 do corrente no edifici ) da mesma secretaEm igual parido de 1901
RECEBEDORIA. DO ESTADO DE MINAS GERAES ria, ás 10 horas da manhã.
NA CAPITAL FEDERAL
Secretaria do Estado nas Relaçrios Exteriores, 25 de janeiro do 1902.—J. T. do
Arrecadação do dia 25 de janeiro de 1902
250194834 Amaral.
De I a 25
314:726$159
Em igual periodo do amo
Tribunal do Contas
passado
195:3721248

EDITAES E A fiSOS

•

CITAÇÃO DO RESPONSÁVEL

(Contas ns.820 c 851)

Pelo presente edital é intimado o ox-curaFaculdade do Medicina do
dor de bens do defuntos e ausentes Dr.Lydio
• Rio do Janeiro

Marianno do Albuquerque a recolher aos
Do ordem do Sr. director interino, faz-se cofres publicos, no prazo de 30 dias, contapublico quo a inseripção para o concurso ao dos da publicaçÃo deste, a importancia de
6a sec4) fica proro- 51:250$954. aceresaii I os dos juros do O
lo o.a.r de si itituto
pela
gabda até o 3 de marçO proximo futuro, méra, sobre a do 51:100$354 e bem assim a
cm que será t,..cerrada ás 2 horas da tardo, restituir 19 1/2 libras sterlinas, 24 moedas
em virtude do disposto na ultima parto do de prata ,diversas, 20 ditas de cobre, 325 liart. 55 do coligo dos institutos ofilciaes do ras, uma corrente do ouro do lei, um medaensino superior e secundario.
lhado dito com cinco brilhamtes,um relogio
Secretaria da Facultado de Medicina do de prata n. 64,630, um dito o corrente de
Rio do Janeiro, 25 do janeiro do r1902.— O metal branco, dons ditos idem, idem numesecretario, Dr. Ea§cmo do E. S. de Me- ras 12.317 o 758.303, uma corrente de dito
amarello, deus anileis de ouro, duks moeitajWS.
das de cinco dollars em ouro, oito ditas do
Externato do Crynanasio
prata de dons shillings, seis ditas de 1/2
Nacional
dito, oito ditas americanas, sendo cinco
de 1/10 e 3 de ' 1/4 do doirar, malas,
EXAMES DE PREPARAT0RIOS
varies objectos, roupas de uso, urna osSegunda-feira, 27 do corrente, ás 10 horas crovaninha de vinil:dica, moveis, uma
da manhã, serão adrnittidos a exames os armação, generos, moveis e utensilios, procandidatos de poráguoz o francez chamados veniente dealcance veritijdo nas suas conpara sabbado 18 ; o, terça-feira 28, os do tas, na l a e 2a Protorias, ni o parido decorpOrtuguez, fra,ncez e arithmetica e algebra
*ido de 26 de abril do 1895 a 11 do fevereiro
chamados para 21, conformo as relações pu- do 1899, o a cujo pagamento foi condeninado,
blicadas no Mario Official do 17 e 18 do cor- por accordão deste tribunal de 13 do dezemrente.
bro do armo proximo passado.
Secretaria do Externato do Gymnasio NaSub-directoria do Tribunal do
cional, 25 de janeiro de 1902.— Paulo Ta- 24 de janeiro de 1902.— Servindo de Contas,
sub-divares, secretario.
rector, Joaquim José Maciel.
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Alfandega do Rio

de Janeiro

O inspector, de accordo com a circular
n. 16, de 11 de março do 1897, faz publico
que o Laasoratorio Nacional de Analyses
Julgou nocivo á saude •publica o seguinte
producto:
• Salchichas, vindas de Southampton, no
vapor inglez Clyde, entrado nu mez - corrente, em uma caixa marca AAS, n. 595,
consignadas a Ayres A. de Souza, acondicionadas em latas, trazen(to entre outros os seguintes dizeres: Real Oxford Sausages—Preserved by C. tf: E. ..11orten-107, 103 and 109
Leadenhall Street—London.

A mercadoria acima foi condomnada por
conter acido borico, o que é nocivo á saude.
Alfande oa do Rio de Janeiro, 25 do janeiro
do, 1902. 20 inspector, gonorio Alonso Baptista Franco.

Alfandega do Rio do Janeiro
•EDITAL DE PRAÇA. N. 5
(P mesa )Pela inspectoria da Alfandoga, do Rio do
Janeiro se faz publico que, á porta do ar' ma,zom n. 12, no dia 1 do fevereiro de 1902,
ao meio-dia, se hão de arrematar, livres do
direitos o no estado em que se acharem, as
mercadorias seguintes
Lote n.

1

GAC : 1 caixa, contendo legumes em conserva, pesando bruto 48 kilos ; vinda do
Havre no vapor francez Colonia, descarregada em 29 de dezembro do 1900.
Lote' n. 2

•

P 153 F :1 caixa n. 12, contendo caixas do
papelão vasias, proprias para sabonetes,
pesando 5 kilos ; vinda do Havro no vapor
francez Coloeia, descarregada em 27 do
dezembro de 1900.
Lote n.

3 •

S. Paulo! 2 caixas ns. 352/3, contendo
vinho medicinal, pesando liquido 56 kilos
piluIas modicinaes, pesando 2.800 gramsnas
e pastilhas comprimidas, pesando 142 gram, mas ; da mesma procedencia, vapor e descarga.
. •Lote n. 4
Rio de Janeiro : 2 caixas ns. 350/1 r coatendo as mesmas mercadorias e com os
mesmos pesos ; da mesma procedencia, vaporo descarga.
Lote n. 5
:
1
caixa
n. 4, contendo chaves do
FR-LV
ferro no especificadas, pesando 277 kilos
e puxadores. passando 3 kilos.
Idem: . 1 dita n. 5, contendo chaves de
ferro não especificadas, pesando 98 asilos;
obras de cobro simples, pesando 7 kilos; fechaduras de ferro, de uma -volta, ISesand 23
kilos; ditas idem, do duas voltas, pesando
102 Kilos; vindas do Havre no vapor francos
Colonia, descarregadas cm 18 de dezembro de
1900. .

.•,

Lote si.

o

Lote n. 12

SB: 1 caixa ri. 17.971, contendo obras não
classificadas de folha de Flanares, pintadas,
pesando bruta . 24 Mios; da mesma procedencia, vapor o descarga.
Lote na 13
•
CFI3: 1 caixa Ia. 1, contendo serras para
machina,s, • pesando liquido 32 kilas ; da
mesma procedencia, vapor e descarga..
• : Lote n. 14
L de 13: 1 caixa n. 53.153, contendo obras
de folha do Flandres, pintadas. • pesando
bruto 24 kiltas ; ', oboas impressas do uma só
cai., pesando bruto 4 kilos ; da mesma procadencia, vapor o descargas
' Lote n. 15
Idem: 12 caixas ns. 53.141 a2, contendo
Chanspagaie, pesando bruto 280 kilos ; da
mesma pr000deucia, vapor e descarga.
Lote n. 16

calculados sobro a quantia equivalente
aos direitos do consumo a que estiverem
sujeitas as mercadorias e que pularem caber
dentro do limite da arrematação.
Alfandoga do Rio de Janeiro, 25 de janeiro
do 1902.—Pelo inspector, .31‘yuel Fernandes
Barros, servindo do ajudante.

ou,ro,

9

Idem: 7 encapados as. 2.479/85, contendo
10 cadeiras de vime, com braços; duas maso.s de vime; obras não classificadas do vime,
pesando liquido 3.500 grarnmas; um sofá de
vime e duaacadeiras idem, com balanço; da
mesma procedencia, •vapor e descarga.
Lote n. 10
a.
• CB: T caixa n. 118, contendo canetas de
pás), pesando bruto 2.500 grammas; 42 latas
do vaselina, posando liquido 500 gramma.s;
seringas .de.Pravaz,posan.to 3 kilos;187 vidros
do saccharareto,posando liquido 18.700 grarnmas; amigais não classificados, do borracha,
para cirurgia, posando bruto 120 granimas;
speculumens ile metal ordinario, peqüenos;
50 vidros do perfumaria ordinaria, pesando
bruto 1 Mio; um apparelho de Bengné, completo, para desinfecçã,o ; cartazes annuncios
e quadros, pesando bruto 5 kilos ; 10 vidros
do nes medicina:es granulad .)s, pesando liquido 1.1001 gramma,s ; 24 vidros do vinho
medicinal, pesando liquido 4 Mios; doas
vidros do pastas medicina" pesando 80
•grammas ; deus vidros do solução medicinal,
pesando 89 graonma,s adous vidros de xarope
medicinal, pesando 20 grammas ; quatro vidros do balsamoodicinal, pesando 120
grammas ; duas lat s' com farinha composta,
possand.o 1.400 gra mas ; cinco vidros de
cirlorureta de thyllia: pesando 100 gra,mmas;
dons vidros de emulsão medicinal, pesando
500 gramrhas ; 12 caixas do Medicina dosigrammas;
matraca de-Chanteaux, pesando
oito vidros do pilulas medicina.es, pesando
50 ,grainmas ;• dons vidros de peptona em
pó, posando 100 grammas ; doas vidros do
pancreatina, pesando 50 grammaS ; 12 pirotos alcalinos para insectos, pesando bruto 50
grammas; vinla do Ha,vro nu vapor francez
Colombia, .desqiIrrogada . em 30 do dezembro
de 1901.
; Lote n. 11
0S—JFE: 1 caixa n. 160, contendo trança
de lã, nãu especifica ria, pesando bruto 33
kilos ; vinda do Hamburgo no vapor anula°
Fatayonia, .desea,rropda mu 2 do janeiro de
.
1901.
•
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KFZ: 1 caixa ai. 534, contendo estampas
não especificada, pesando bruto 17.500
Lote n. 6
,grammas ; albuns com chromos, posandci
EIB: 2 fardos ns. 2.486/7, contendo tape- bruto 11 kilos '- vinda do Hamburgo no vates avelludados dg lã, de palio curto, com por allenaão Antonina, descarregada em 14
avesso de tecido grosso, pesando 120 kilos; de janeiro de 1901.
da mesma procedencia, vapor o descarga.
Aviso
Lote n.7
No dia do leilão', os objectos que toem do
Idem: 1 caixa n. 2.490, contendo a mes- ser arrematados ou suas amostras estarão á
ma mercadarla, sapesando 56 Mios; uma disposição dos Srs. pretandentes que os queimesa de jantar. d'inadaira, fina, do mais ram examinar, bastando para isso aarigiremantas do Leilão ao Sr. UI do amazona.
/le seis metros de, comprimento; da mesma
I Li voado o torra,' do S.U're
entioprocedencia, vapor, le;ca,rga.
ga,ri o arromattiliá) aa escrivão l ia, pr Lio. o
Loten. 8
sigo ti do a0 o /, em dialleiro, oucab.Sndo giesta
' Idem: 1 caixa n. 2.4Jl. contendo um rabi- um em imbua ext rafi ido de talão ; igualai° de bronze dourado, para cima de mesa; monto, por occ c5l do pias imanto dos despada mesma procedeucia, vapor o descarga.
chos do arrematação, entrará com 25 o /o 0111,

Ministerio da Marinha
ESTADOS UNIDOS DO BRAM,
Repartição da' Carta Maritima
AVISO AOS NAVEGANTES N. 3
Estado do Parand-iBarra de Paranaguá

Do ordem do Sr. almirante chefe da Rej
partição da Carta Maritima, aviso aos navegantes que desa,pparacou, por causa do
temporal, a baia, da Lage:Alagada do canal
N. da barra do Paranaguá, o brevemente
será restabelecida em sou Iogas.
Directoria do Hydrographia, 23 de janeiro de 1902.—Luis Cadaval, capitão do fragata.
Arsenal de Marinha do
do Janeiro

Rio

GO NCURRENCIA

De ordem do Sr. contra-almirante inspector deste arsenal faço pablico que, em
virtude do aviso sob n. 95, do hoje • datado,
no dia 25 do moz proximo futuro, a 1 hora
da tarde. serão recebidas e abertas no gabinete do Mesmo Sr. inspoctor propostas para
o fornecimento do uma parta destinada ao
dique Santa Cruz.
As respectivas *bases e planos acham-se
nesta secretaria at disposição dos intuassidos, que, para mais esclarecimentos, podarão dirigir-se ao Sr. director 1.ts coestr UCO es navaes.
Secretaria da. Inspecção do Arsenal de Marinha do Rio do Janeiro, 24 do janeiro do
1902.-0 secretario, Eugenio Candido da Sil.
vqira Rodrigues.

('

Escola • Naval
De ordem do Sr. vice-almirante director,
previno aos candidatos á matricula .ao
curso de machinas desta escola que o exame de francoz terá Iogas no dia 25 do corrente, ás 11 horas da manhã.
Escola Naval, 23 de janeiro do i902.-Lua
Augusto R. Corrêa Lago, secretario. •
Escola Naval
Notifico aos aspirantes gizo toem do fazer
novo exame em março o que desejarem se
utilizar da permissão de deixarem de seguir
em viagem do instrucção, que deverão se
apresentar nesta escola no dia 28 do corrente, ás 11 horas da manhã, afim de communicarem corno entendem proceder, ou
fazel-o por escripto até aquella data, caso
não possam comparecer por motivo de mo'estia .
Escola Naval, 25 do janeiro do 1902.—
Jota° Antonio Soares Dutra, capitão de fragata
commandanto.
Intendencia Geral da Guerra
A cmamissão do compras desta repartição recebe propostas para o fornecimento
dos artkos cousa:antes dos grupos abaixo designados. durante o 1° semestre do corrente,
armo, a saber:

1

Parafusos, pregos e tachas e foaramentas
,tivorsas, no dia 33 do corrente, ata ás 12
horas da manhã ;
Tintas e drogas o artigos para luzes, no
dia 1 de fevereiro, até ás mesmas horas ;

300 Domingo 26
Forro o artigos semelhantes o ferragens o
artigos semelhantes, no dia 3 do fevereiro,
até ás mesmas horas.
As pessoas que pretenderem contractar
esses fornecimentos queiram procurar nesta
secção os respectivos impressis, onde deverão préviamente apsesentar suas habilitações de accordo com o regulamento . da repartição.
Em cumprimento do aviso n. 39 do Ministerio da Guerra, os pretendentes a esses
fornecimentos deverão apresentar documento
da caução do 1:000$000 feita na Direcção
Geral de Contabilidade da Guerra, para garantia de seus contractos, em geral, o o da
de 500$000 para a da assignatura de cada
um, levantando esta desde que o tissignem,
ou incorrendo na pena do perda quando
se neguem a fazei-o.
Previno-se quo as propostas devem ser
em duplicata, escriptas com tinta preta,
sem rasuras o assigna,das pelos proprios
proponentes, que deverã.o comparecer ou
fazer-se representar legalmente na occasião da sessão.
Primeira secçã,o da Intendencia Geral da
Guerra, 24 de janeiro de 1902.—Tenentecoronel, JoCio Antonio de Carvalho, chefe da
secção.

•
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dar passar os 11103MOS na fórma da lei. Nestes
termos pede a V. Ex. deferimento. Rio de
'Imoiro, 22 do janeiro do 1902.— Antonio
Lopes de Figueiredo. (Estava legalmente
senado-) Despacho: Sim. Rio, 23 do janeiro
do I902.—B. Pedreira. Em virtude do que
se passou o presento edita l , pelo teor do
qual citam-se os credores do Antoo Lopes
de Figueiredo para, no prazo de 3d-dias, dizerem sobre o pedido do rellabilitação poios
mesmos requerido, .sob pena de revelia, se
proceder como for. do direito . E, para constar,
passaram-se este e mais dons de igual teor,
que serão publicados e affixados na forma da
lei. Dado e passado nesta Capital Fedoral,
aos 24 de janejro do 1902. E eu, Francisco de
Borja de Almeida Côrto Real, escrivão, o
subscrevi. — Josd Lui; de Bulhões Pedreira.

PARTE COÚMERCIAL
Camara Syndieal dos Corretores do Fundos Publieos da
Capital Federal
CURSO OFFICIAL DE CAMBIO E MOEDA METALLICA

90 dto

A' vista

Estrada do Ferro Central do
Urazil

4aneiro — 190

Junta dos Corretores de Mer.
eadorian e /Navios
COTAÇõES DO DIA 24 DE JANEIRO DE

1902
Algodão em rama, l a sorte, de Penedo,
8$400 por 10 kilos.
Dito idem, limpo de Sergipe. 83200 idem.
Assacar branco, 3 1 sorte, do Pernambuco,
250 réis,por kilo.
Café typo n. 6, 5$311 a 53379 por 10 kilos.
Dito idem n. 7, 5$038 a 5.106 idem.
Dito idom n. 8, 4$698 a 43766 idem.
Dito idem n. 9, 4$425 a 4$493 idem.
Milho amarello do norte, 7$ por sacco de
62 kilos.
Cebo do Rio Grande, $760, o kilo.
Farinha do trigo nacional , marca primeira o ZZ, 26$ por 2/2 saccos.
Farinha de trigo do Moinho inglez, marca
nacional, 24$500, por 2/2 sucos.
Farinha do trigo franceza, marca Sol,
24$ a 24$500 por 2/2 sacos.
Farinha do trigo americana marca Castilla o Noblesse, 27$, por , barrica.
Fretes e engajamentos na semana de 18 a 25
de janeiro de .1902

Para Antuerpia 35 s/ e 5 0/0 por 1.000
kilos, pelo vapor Bonn, 1.500 saccos do café.
Para Hamburgo 35 s/ e 5 91., por 1.000
kilos, pelo vapor Taquary. 2.296 idem.
Para Buenos Aires 2$500 por sacco de
60 kilos, pelo vapor Brési , 3.641 idem.
Para Buenos Aires 2'3500 por sa.cco de
60 kilos, pelo vapor Magda,"ena, 727 idem.
Para Montevideo 2$500 por sacco do
60 kilos, polo vapor Magdalena, 200 idem.
Para Constantinopla GO francos por inteiro, por 1.000 kilos, pelo vapor Equitd, 159
idem.
Para Salonique 60 francosi, por inteiro,
por 1.000 kilos, polo vapor Equitd, 250 idom.
Para Sansoum 69 francos, por inteiro, por
1.000 kilos, pe:o vapor Equitci, 125 idem.
Para Nova York 30 c. e 5 0/0 por saca°.
de GO kilos, pe o vapor Mashelyne, 11.000
idem.
Para Nova Orleans 30 c. e 5 o/,, por sacco
de GO kilos, pelo vapor Campana, 5.000
idem.
Para Trieste 45 s/ e 5 of. por 1.000 kilos,
pelo vapor Anna Goic, 5.200 idem.
Para Londres 30 s/ e 5 o/„ por 1.000 kilos,
polo vapor Magdalena, 250 idem.
Para Marselha 40 francos o 10 o /. por
1.000 kilos, polo vapor Orellana, 1.575
idem.
Rio do Janeiro, 25 de janeiro do l90.—
Joio Baptista Delduque, presidente. — Joa-

11 3/4 11 45/64
Sobre Londres
> Pariz
$815
$811
Hamburgo
1$002
13006
DESPACHO DE DROGAS
> Italia
•
$756
> Portugal
$351
De ordem da directoria se faz publico para
P
Nova York
4$224
conhecimento dos interessados que nas expedições feitas com a vaga denominação de
«drogas• é obrigatoria a declaração do con4322
terem ou não os volumes apresentados a Vales de ouro nacional, por 1$000.
despacho materias nocivas ou perigosas, afim
CURSO OFFICIAL DE FUNDOS PUBLICCS
do serem transportados de conformidado com
o disposto nos arts. 215 o 221 dás condições Apolices de 3 6/0 (inscripçõss),
regulamentares desta estrada.
nom
6853000
Escriptorio da 3° divisão, 24 do janeiro do Ditas idem idem. port
690000
7793000
1902.—A. Toscano, sub-director da Contabi- Ditas geraes de 5 s /., miudas
Ditas geraes, de 5 0/0 , do 1:030$
8213000
lidade.
Ditas do Emprestimo Nacional
8111000
Repartição Geral dos Tele- de 1895, port
Ditas idem idem do 1895, nom
8203030
graphos
Ditas idem idem de 1897, part
9323000
. De ordem do Sr. Dr. vice-director, con- Ditas
idem idem de 1897, nom
931000
vido ao Sr. telegraphista do 4 4 classe Eduardo Oitos do Emprestimo Municipal
Suzano O tten, a comparecer nesta secretaria,
de 1898, port
1483000
em objecto do serviço.
Ditas idem idem, de 1896, nom.
150$000
63500
Secretaria da Repartição Geral dos Tele- Banco Rural° Hypotheca,rio,53 o/.
graphos, 25 de janeiro do 1902.—Eduardo Dito Commercial do Rio do Janeiro
80$000
Delduque, secretario.
(•
Comp. Tecidos Alliança
189$250
Debs. da Empreza Viação do
6$500
Brazil
, EDITAES
Carris-Urbanos, de 200$...
1403000
Tribunal Civil o Criminal Ditos
Ditos JamJ im Botanico, 8 %
185$000
do
1902.
— quim da Cunha Freire Sobrinho, secretario.
Capital
'oral,
25
do
janeiro
CAM 1RA COMMERCIAL
./bsd Clauch, ,a Silva, syndico.
De rehabilitactio com o prazo de 30 dias, aos
credores de Antonio Lopes de Figueiredo,
para dizerem sobre o pedido de rehaltilitaça° pelos mesmos requerido, na forma
abaixo

O Dr. José Luiz do Bulhões Pedreira, juiz
da Camara, Commercial do Tribunal Civil o
Criminal da Capital Federal, etc.
Faz sabor , aos que o presente edital virem que, por esto juizo o cartorio do escrivão que esto subscreve, processam-se os
autos de falloncia do Antonio Lopes de
Figueiredo e ora por parte deste foi-lhe dirigida a petição do teor sep., :lin to: Illm. o
Exm. Sr. Dr. Bulhões Peixeira, juiz da
Camara Commercial do Districto Federal—
Diz Antonio Lopes de Fig,uoirod p, succossor
de Figueiredo Irmão & Comp., nos autos do
fallencia que correm por este juiz, que, tendo
sido julgada cumprida a sua concordata, o
sendo os termos a seguir, os editaes do sua
rohabilitação, requer a V. Ex. so digne mau-

José Claudio da Silva, presidente da Camara Syndical dos Corretores de Fundos
Publicos, etc:
Faz sabor; de ordem da camara, syndical,
que, por decreto do 7 do corrente, foi exonerado a seu pedido, do cargo de corretor
do fundos publicos desta Capital o Sr. Saturnino Candido Gomes e polo presente são
chamados qua.esquer interessados em transacções em que houvesse intervindo o referido
corretor a vir liquidal-as na prazo de
seis mons, conformo preceitúa, o art. 11 do
decreto n. 2.475, do 13 do março de 1897,
incorrendo nas disposições da lei os que
referido prazo não fizerem valor os sou
direitos. E ou, Joaquim da Silva Gusmão
Filho, secretario da camara, o subscrevi.
Secretaria da Camara. Syndical da Capital
Federal, 9 de janeiro de.1901.—Josd Claudio
da Silva, syndico..

Recebedoria do Estado de

minas Gemes
na Capital Federal

DIA 25 DE JANEIRO DE 1902

Houve as seguintes alterações nas pautas
da semana que hoje finda, a saber :
Por gram.

Diamante bruto
Ouro

2003880
2$555

9

Por kilog.,

Prata
693000
Café em grão
$510
Couros .salgados .. •
$520
Sola
1$600
No impe 'imoto do 1 0 ajudante, o oscriptura,rio, E. Paixao.
Rio do 1aneiro --Imprensa Nacional — 1902',
,
•

