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Ministorio da Justiça o Negoeios
Interiores
. Por decretos de 25 do corrente inez

em Minas Goraes, ás justiças do Portugal, a
requerimento do Dr. Estevão Ribeiro de
Rezendo, para citação de José da Cunha
Monteiro ou José Pinto de Menezes;
presidente do Estado de S. Paulo, para
Foram promovidos na guarda nacional da osAo
fins convenientes, o extracto da sentença
Capital Federal :
proferida pelo juiz do direito de Hamburgo.
(Allemanha), contra Julio liolmutli, 'natural
Brigada de artilharia
daquelle Estado;
Estado-maior—A major-cirurgião de briAo general commandante superior da
gada, o capitão cirurgião Dr. Honorino Pinos guarda nacional desta Capital, para os fins
Chaves.
convenientes e dovidamente apostilladas, as
patentes do capitão Annibal José Chavantes
1° batalhão de infantaria
o do alferes Carlos Ferreira, Campos.
•
Tenente, o alferes Olegario Joaquim
Ortiz.
DIRECTORIA DO INTERIOR
Foram mandadOs aggregar, conforme requereram
Communicou-se ao commandante da bripolicial da Capital Federal (piá nn dia
Ao 2° regimento de cavallaria da guarda garia
12
do
corrente mez faneco!' no Ilosplcio
nacional da capital do Estado !Ia B%hirt o Alienados
o soldado da mesma brigada Jorge
capitão do extincto 12° regimento de caval- Howard,
alli a,dmittido em virtude do aviso
lula da antiga guarda nacional da comarca de 8 do setembro
do 1890.
da Barra de Sergipe e.0 Conde, no dito .Estado, Lourenço Justiniano dos Santo;
—Foram naturalizados brazdeiros o subAo estado maior do respect i vo commando dito portuguez Bernardo Pinos do Oliveira o
superior, • o cerone,1 commandan te da 50a o italiano Talmo Pietro, residentes no Esbrigada de infantaria da guarda nacional da tado de S.Paulo.—Rometteram-s3 as portaclpital do Estado de S. Paulo Antonio do rias ao presidente do referido Estado.
Lacerda, Franco.
Fui nomeado, do accordo com o art. 59
Expediente ,Ye 27 de janeiro da 1902
do Codigo do Ensino vigente, o substituto da
'Ja sacça,o da Escola; Polytechnica, engenhoiro
DIRECTORIA DO INTERIOR
Ilenrique Augusto Kingston, para o legar do
lente da cadeira do topographia, legislação
Foi demittido, a bom do serviço pliblico,
de terras o principies garaes de colonização, Oscar
Adolpho da Costa Braga do legar do
da mesma escola.
almoxarife do Ilospicio Nacional do Alienados, o nomeado para o referido logar Euzo-
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ACTOS DO PODER EXECHTIY5
DECRETO N.4,327—DE 25

DE JANEIRO DE 1902

Crea uma brigada de infantaria e duas de ca• vallaria de guardas nacionaes na comarca de
Lag5a. Vermelha, no Estado do Rio Grande do
Sul

O Presidente da Republica dos Estados
Unidos do Brazil, para execução do decreto
n. 431, de 14 de dezembro do 1890, decreta:
Artigo unico. Ficam creadas na guarda
nacional da comarca do Lagôt Vermelha, no
Estado do Rio Grande do Sul, tres bAga,das,
sondo: unia do infantaria,. que terá a designação do 39 o se constituirá com tr'es batalhões do serviço activo, sob ns. 115, 110 e
117, e um do da reserva sob e. 30 o duas de
c avaliaria com as designações de 39° e 40a,
que se comporão de does regimentos cada
uma, os quaes terão os es. 77, 78, 79 e 80,
todos os corpos organizados corra 03 guardas
qualitleadw nos distrie, tos da inesma comarca;
revogadas as disposições em contrario..
Capital Feder, 25 de janeiro do 1902,
14° da Republica.
M.

ORDEM E PROGRESSO

FERRAZ

DE CANIPOS SALLES.

4ain:Tio Barroso Junior.

bio do Queiroz Matto3o Maia.
Requerimentos despachados

Nlinistorio da; Justiça e Nogoeios

Interiores
Expedient3 de 25 de janeiro de 1902
DIRECTORIA DA JUSTIÇA

DevOlvoram-se
Ao presidente do Estad* da Parahyba,

carta rogatoria cape ,.ida pel•Otrizo municipal o do com
iarei° do ter:. o d3 Marnanguapo. naquello Estado, a requerimento de
João Finisala„ para citação de Agtonio Gerbasi, a qual deixou de ser cumprida pelos
motivos constantes da mesma
Au presidente do Tribunal Civil O Criminal, a carta roga teria expedida pela Camara Commercial daquolle tribunal ás justiças de Portugal, a requerimento do Blnee
da Lavoura o do Comedercie, para citação

de Manool Joaquien Pere'ra, Santiago; •
Ao juiz da 13 a . preteria, a carta rogateria dirigida por aqualle juizo ás just,ças
de Po.. f.ngal para eisação dos herdeiros do
falle aido José Francisco Verdete.
—Rernetteram-sp:
Ao Ministerio das Relações Exteriores,
afim do ser onea •ninirela a sem dastino, a
carta rogatoria expedida pelo juizo do direito da 24.. vara da comarca do Juiz do FOra,
•

Antonio Delcidio do Amaral, ped i ndo inscripçãa de sua filha The,reza, Barbosa do
Amaral a exames do p reparatorios em Ouro
Preo, não tendo podido inscrevei-a na época
fixada por motivo de molcstia.— Indeferido,
do acom ia!) com o art. 12 das insrucções do
23 de novemb..,) ultimo.
Mario Soares do Moirelles, pedindo admissão aos exames do portuguez, franca, inglez
o latim do 3° anno do curso (1.) Exrernato do
Gymnasio Nacional, em que foi reprovado.
—Indeferido.
'Manoel Gomes Tarlé, pedindo alui issio
exame das matarias da 34 serio do curso
inedio em que foi reprovado na primeira,
ép :ea • —Indeferido.
Dr. Fernando Terra, assistente da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, pedindo
urna licença de seis mezes o relevação das
faltas dadas desde 5 de setembro u'timo,
periodo ein que aguardava solução ao pedido
de pro:•ogaçio do lieonea apresentado ao
Congresso Nacional. — Deferido, sémonto
quanto á licença do Seis DICZCS.
Joaquim Leite de Castro, pedind ) a admissã, , de seu filho, alunino do In ornatJa do
Gymnasio Nacinal, no quadro d .s gratuitos.
—Dirija-se ao director, a quem cotuyete resolver,
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- Ao director geral da Imprensa Nacional:
DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA
N. 2 - Commun ice-vos. para os rlevidos
eos d,seaello de 24 do eurAcausou-se ao chefe do policia b recebi- eareiTas, .inc.
monto ao ullicL n. 541, de 25 do c:hes-eito. rente, x ,rado no (4/4-io da D.dogacia Fiscal
ern S. Pirata, n. 8, de 10 do mesmo mez, reRernetteu-se ao secretario da, Faculdade solveu o Sr. .Ministro autorizar-vos a rede Medicina o diploma do João Fernandes metter áquella repartição, por cuja conta
Pontes.
devera correr a respectiva despeza, 100 exemplares do regulamento annexo ao decreto
n. 3.622, de 26 de março de 1900, e00 das
Requerimentos despachados
instrucções para a execução do do n. 4.059,
Manoel Dixon Alves da Silva., Como. do 25 de junho do 1901.
requer.
Frederico da Cruz Secco.-Póde seguir, Directoria de Contabilidade do Thesouro
mediante desinfecção.
Federal
Antonio Silva.-Certifique o que constar.
EXPEDIENTE DO SR. DIRECTOR
Expediente de 2'7 de janeiro de 1902

POleICIA DO DISTRICTO FEDERAL

Por portarias de 28 do corrente
Foi nomeado 2° supplente da 1" circumscripção suburbana o cidaaão Alfredo Lemos.
Concederam-se 30 dias de licença, com o
ra;pectivo ordenado, na fauna da lei, e pa,ra
tratamento de saudo, ao inspector seccional
da 7° circumscripção urbana José Luiz Machado, sendo no neado para substituil-o interinamente o cidadão Mario da Silveira Macedo.

Ministerio da Fazenda
Por portaria de 28 do corrente,foram concedidos tres luzes do licença, com venci
mento, na fôrma da lei, ao agente fiscal •los
impostos de consumo na 1" circumscripção
d g 1.4issado do Rio do Janeiro Alfredo Bcaolho
Ayrost de Carvalho, para tratar do sua
saude onde lhe convier.
Requer:mentos despachados

Pelo Sr. Ministro:
Aukusto Joaquim do Carvalho, 2° eseripturario da Alfandega do Santos, pedindo prorogação de prazo afim de apresenar-se naquella repartição.-Prorogo por 30 dias.
D. Isabel Thompson Estavas, pedindo expedição do sou titulo de pensionista.-De
accordo com o parecer. Passe-se o titulo.
Dr. Amaro Rodrigues do Albuquerque Figueiredo, fazendo identico podido.-Passe-se
o titulo.
Joaquim José do Rosario, pedindo approTação do plano n. 17, para extracção das
loterias da Candelaria, do que é agente
geral.-Approvo.
Directoria do lexpectients do Thesour0
Federai
EXPEDIENTE DO SR. DIRECTOR

Dia 28 de janeiro de 1902

Ao inspector da Alfandega do Rio do Janeiro :
N. 18-Communico-vos, para os fins convenientes, que o Sr. Ministro, attendendo ao
que requereram Pa.lhares, Griffin & Comp.,
proprietarios das aguas mineraes natura.es
«Sale,tarisn, resolveu, por despacho de 22 do
corrente, autorizar a isenção de direitos de
consumo, nos termos do § 33 do art. 2° das
disposições preliminares da Tarifa, para 535
caixas, marca «Salutaris», agua mineral natural, vindas do Hamburgo no vapor aliomão Belgrano, o contendo cada uma caixa
48 1/2 litros, vasios, destinados ao acondicioramento das mesmas aguas.

Dia 27 de janeiro de 1902

A' Directoria Geral de Contabilidade da
Secretaria da Industrio., Viação e Obras Publicas:
N. 3-Devolvendo o processo o titules das
pensões de montepio pretendidas por D.Maria
Etelvina. da Assumpção Ribeiro e suas filhas
Presciliana e Thereza, na qualidade de viuva
e filhas do contribuinte Antonio José da
Assurnpção Ribeiro, 2° escripturario da Estrada de Ferro Central do Brazil, o declarando que o Tribunal de Contas resolveu, em
sessão de 17 do corrente mez, conforme
consta do seu officio n. 13, do 18, deixar do
julgar legal a referida concessão, por ter
sido fixada ás habilitandas maior pensão do
que a devida, incluindo-se, contra os preceitos do decreto n. 942 A, do 31(10 outubro
da 1890, o augrnento de 20 oa, da gra-,ificação que obteve o contribuinte, hm razão
de antiguidade do serviço publico.
-A' Delegacia fiscal em Matto Grosso:
N. 4-Remettendo o titulo declarato
da pensão do meio-soldo que compete a
D. Ma . ia da Conceição Munira Lava, viuva
do major graduado e reformado do exercito
José da Costa Lava, e concedendo, por conta
da verba - Pensionistas-do alinisterio
Fazenda e orçamento de 1901, o credito de
900$, para occorrer ao pagamento da pensão,
a partir de janeiro do anuo passado.
N. 5-Concedendo, por conta do Ministerio
da Guerra e orçamento de 1001, o credito de
33:1:211$, por conta das verbas 8a , 9a , 10a,
11' e 15, conformo solicitou o mesmo ministerio cru aviso n. 11, do 8 do corrente
mez; ficando confirmado o telegramina da
mesma data.
-A' Delegacia Fiscal no Pia,ully:
N. 6-Remettendo a quantia de 29:400$
em niekel do novo cunho de 100, 200 e
400 réis.
-A' Delegacia Fiscal na Parallyba: •
N. 6-22:400apidem, idem.
- A' DeNacia, Fiscal no Rio Grande do
Norte
N. 7 - Concodendo, por conta da verbaCorreios-Directoria Goral-Material-Even
timos - do Ministorio da Industria, Viação o Obras Publicas e orçamento de 1901, o
creia() do 200$, afim do • recorrer ao pagamento da respectivas despozas.
- A' Delegacia Fiscal cm Minas Geram
N. 9 - Remettendo dous titules declaratodos das pensões de montepio que competem a DD. Maria Theodolinda Gomes, Ribeiro
e Luiza Maria Gomos Ribeiro, na qualidade
do viuva e filha do juiz de direito Nka,posontado Luiz Gomes Ribeiro, o concedond 44 por
da vorba -Pensionist is- do Minis
. conta
.
rio da Fazenda o orçamento do 1901, o ca.
dito de 1:200$, para ()acorrer ao pagamento
das pensõ as, a partir do janeiro do anno passado.

Janeiro - 1902
-A' Directoria Geral da Contabilidade da
Guerra :
N. 23-Communicando que, conforme solicir,ou o mmjm,,w1,, da (;aorra, era aviso n. 29,
dc li.do corrente noz, o Tribunal do Contas
registrou o credito de 10:77a$203, aberto
pelo' decreto n. 4.315, de 10 do mesmo mez,
ao mesmo ministerio o orçamento do 1901,
afim de poder ser effectuado o pagamento a
docentes em disponibilidade dos institutos
militares de ensino, do ,gratificações vencidas
em 1898 a 1901, aos qua.es se refere o mencionado decreto.
- A' Delegacia Fiscal no Para:
N. 9-Concedendo, por conta da verbaExercicios findos-do Ministerio da Fazenda
e orçamento do 1901, o credito de 1:588$886,
para pagamento da divida de r'quo são credores D. Rosa Fontenelle Bezerril de Andrade e
seus filhos, na qualidade de viuva e filhos do
ornejai da, Caixa de Econoinica desse Estado
Francisco Xavier do Andrade.
- A' Delegacia Fiscal no Piauhy :
N. 5-Romettendo o titulo declaratorio
vencimento do inactividade de .José Antonio
do Miranda,. e concedendo, por conta da
verba-Aposentados-do Ministerio da Fazenda o orçamento do 1901, o credito do
7878462, afim de (recorrer ao pagamento da
respectiva despoza.
- A' Delegacia Fiscal em Alagsla,s
N. 9- Transmittindo o conhecimento da
remessa do 44:800$, feita á dita Delegacia
em moedas de nickel de 100, 200 e 400 réis,
do novo cunho, por intermedio do commanmandante do vapor Desterro.
-A' Delegacia Fiscal no Espirito Santo:
N. 4-Idem idem a quantia de 11:203$,
idem idem.
-A' Delegacia Fiscal no Ceará:
N. 13-Idein idem a quantia do 44:800$,
idem idem.
-A' Delegacia Fiscal no Maranhão:
N. 9-1 .em idem a quantia do 44:800$,
idem idem.
-A' Delegacia Fiscal no Rio Grande do
Norte:
N. 6-Idem idem a quantia de 11:200$
idem idom. - A' Delegacia Fiscal em Pernambuco:
N. 15-Idom idem a quantia do 11:200$,
afim de ser remettida á Delegacia Fiscal no
Rio Grande do Norte.
-A' Delegacia Fi:cal na Bahia:
N. 10-Idem idem a quantia de 22:400$
afim de ser remettida á Delegacia Fiscal em
Sergipo.
- A' Delegacia Fiscal em Sergipe:
N. 6- Hem idem a quantia do 22:400$
idem idem.
-A' Delegacia Fiscal no Maranhão:
N. 10-Grrnmunicando que, por intermedio
do commandante do vapor Desterro, seguiu
uma remessa, na importancia de 22:400$, em
moedas do nickel d o 100, 200 e 400 réis,
do novo cunho, com destino á Delegacia no
Piaully, afim de que aquella delegacia providencie para que a mesma remessa seja
enviada a seu destino.
- A' Delegacia Fiscal no Rio Grande do
Norte
N. 16 - Transmittindo um cmhecimento
da remessa da quantia de 800:000$, em notas
de diversos valore, que se fez á mesma delegacia. por intermedio do cummandante do
vapor Desterro.
- A' Delegacia Fiscal em Pernambuco/
• N. 16 - Remetteado os seis titules declaratorios das pensões de montepio que competem a D. Maria Lydia Cavalcanti de
Barros e a seus filhos Maria, Adulbaldo, Manoel, Anua e Arnerina, na, qualidade do viuva
e filhos do auxiliar de l a classe da Estrada
de Forro Central de PalPaambuco Ca,risio
Crumencio do Rego Barros, e e Acedendo o
credito de 720$ para occorrer ao pagamento
das pensões da viuva e dos quatro filhos,
pArtir de janeiro do anuo paaado.
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—A' Delegacia Fiscal na Bahia :
N. 1I—Reme'aendo os quatro titulos declaratorios das pensões de montepio que
competem aos menores Franco, Miguel, Helena e Virginia, filhos do capitão de fsagata,
graduado. sacia' de fazenda de l o casse,
Miguel Marques de Souza e concedendo o
credito do 750$, para ()acorrer ao pagamento
das respectivas despezas.
—A' Collectoria do alunicipio da Barra
do Pirally :
N. 28 — Recommondando que declare a
quem pertence a importancia de 600$, metade da do 1:200$ paga por Bornardino Gomes da Rocha e escripturada, em receita
eventual no balanço dessa collectoria, do
2° quartel de 1901, afim de que o Thesouro
possa fazer o extorno para o deposito, para
depois ser autorizada a entrega de que
trata o officio dessa collectoria de 29 do
junho ultimo.
—A' Collectoria do Municipio de Sant'Anna
do Japuhyba :
N. 27—Recommendando que recolha aos
cofres do Thesouro o saldo do 4° quartel do
anno proximo passado o bem assim a importando, relativa á porcentagem que perdeu
e aos juros da mera, visto ter expirado no
dia 11 do corrente o prazo do recolhimento
para o dito saldo.
—A' Collectoria do Municipio de Vassouras:
N. 24—Identico ao de n. 27 a Japuhyba,
visto haver terminado o prazo a 14 do corrente.
—A' Colloctoria de Araruaina :
N. 25— Identico ao de n. 24 a Vassouras,
visto haver terminado o prazo a 17 do corrente.
—A' Colloctoria de Capivoxy :
N. 26—Identico ao do n. 27 a Sant'Anna
de Japuhyba, visto hsver terminado o prazo
a 15 do corrente.

prevalecer,, em tal caso, a preliminar do
perempção de recurso, o que foi communi°Ido em ordem da Directoria do Expediente,
publicada na Diario Official do 7 do corrente.
Nesta
Nesta conforinidado, é nulo o presente
processo, julgado por despacho de 10 do setembro do 1900, que aos denunciados Gaspar Ribeiro & Comp. impoz a multa de
600• do art. 63 do citado regulamento (decreto n. 3.564, 'de 22 'de janeiro de 1900).
'Intime-so este meu despacho aos denunciados o ao denunciante. e seja elle submetido á consideração de S. Ex. o Sr. Ministro, por intermealo da Directoria das
Rondas.
Recebedoria, 10 de janeiro do f902.—Jansen
Muller.

Pereira & Ferreira—Na conformidade do
que ultimamente resolveu S. Ex., o Sr. Ministro da Fazenda, e consta da ordem da
Directoria do Ex pediente, publicada no
Diario Official do 7 do corrente, é ntillo o
presente processa, visto não . ter silo em
occosião opportuna—no acto da atieesents,ção
da denuncia—lavrado o termo de que trata
o art. 70 do regulamento do selo, annexo
decreto n. 3.561. de 22 de janeiro de 1909.
Reporto-me ao despacho hoje por mim
proferido em processo idontico. iniciado por
denuncia ioda contra os commorciantos
Gaspar Ribeiro & Comp.. estabelecidos
rua do Road° n. 37.
Intime-se este despacho aos denunciados
Pereira & Ferreira, estab oleci les á praç t do
Mercado es. 81 o 82. aos quaos por mon
antecessor, em despacho do 8 de otitibro de
1900, faro, imposto a multo de (Init'e p
falta de sello em rimo noa do hatotee
cebolas, e intime-se tombem ao denunciante
Francisco José da Silva Bastos.
Depois do que, sobmettn-se esto moem()
despacho á consideração de S. Ex., o Sr. Ministro, por intermedio da Directoria das
RECEBEDORIA DA CAPITAL FEDERAL
Rendas.
Recebedoria, 10 do janeiro de 1902.—
Decisões proferidas em processos de infracçtto
WIMIMM,•••••

"do regulamento do seio

•

Justina do Andrade.— Considerando verdadeiras 'as alegações do denunciado. Justino do Andrade, residente á rua da Constituição n. 60, o qual decara não saber ler
nem essrevor o que, por abuso de conflaeça,
outr3m, escreveado o nome dele, denunciado, como assignatora, passou os tres recibos
existentes nesse processo, datados, um de
30 de maio, um ao 30 de junho e um de
30 de agosto do 1901 (este ultima é posterior
a denuncia, que, aliás, a, elle se refere), todos
em nome de Rasa, mas exhibidos por Francisca
Fernandes. analphabeta, a rogo de quem se
figura a denuncia assignaJa por L. Couto,
julgo improcedente a mesma denuncia.
O'Sr. 4°es )ripturario Vieira de Almeida,
que lavrou o termo de fls. 5, informe aqui
em seguida si L. Couto é Lafaye te Couto,
a quem esta directoria, ultimamente, teve
de vedar a entrada na reptrtição.
Intimo-se e publique-se.
Recebedoria, 30 de dezembro de 1901.—

, Jansen Midler.

Gas ar Ribeiro & Como.— Em divers
processos, mandou S. Ex., o Sr. Ministro da
Fazenda, que fosse lavrado o termo do que
trata o art. 70 do regulamento do sol/c, o
sem o qual haviam sido elles julgados na
Recebedoria.
Dahi o despacho de 5 de sotemboo ultimo,
exarado a fl. 4 do presente processo, julgado por meei antecessor som aquela formalidade, por S. Ex. considerada esse
ciai.
Postoriormente, porém, resolveu S. .`x.
quo é nullo o processo em que não tenha
sido, em ()ocasião propria, lavrado o alludido termo, declarando mais que não pôde
•
• e,

3aneiro — 1902

cesso concernente á mesma petição, julgo
inapplicavel a niulta.comminada no art. 27,
lettra a, do re zu lamen n. . 02,2„ d o ad, de
março de 190), e recorro para a instancia
superior.
Receboloria., 30 de dozornbro de 1901.—
J Gmen Multe.
Ezequie/ Martins Heariques—Tendo sido
decretada em 14 de dezembro do anno passado (1900) a fadlencia do negociante Ezaguiei Martins "'enriques o a ma ;93, arrecadada pulos syndicos, não estando ainda encerrado b respectivo peocosso na data, de 23
do abril deste anuo, quando contra o mesmo
negociante, pelo futj do não ter registrado
o seu estabelecimento. á rua do Cattete
n. 163, para poder expor á venda preparados de fumo, bebidas o outros generos sujeitos ao imposto de consumo, foi lavrado o
auto do fl. 1, e á visse!, da informação do
Sr. agente fiscal autuante, á Il. 4 v., julgo
improcedente o referido auto e recorro deste
despacho para a insse.ncia superior. agimose e pabliquo-se.
Recebedoria da Capital Federal, 30 da dez ombro do 1901.—Ions3n ,Multer,
Wolfango P3reir t da Conlio.—A' vista do
auto de fl, 1, do que c pista, ter Wolfango
Pereira d Cunha, estabelecido com charutotal o pequeno fabrico do propasados de
fula o á rua Larga do 8. .1 -,a(siiim, o. 72,
vendido fumo sem a c onpetonte est Empilha,
e sondo iinprocodentes es alloga,cles do autoado, sotisfactoriamento refutadas pelo
Sr. agente 11,cal ontsant t, Aifeedo Batam,urt. acseeseendo que o referido autoado é
o rn roincidente, intoonlio-lhe a multa do
1:01a-, n os-ter:11w do art. 27, lettro, e, .d.o
rooulaniento n. 3.622, do 26 de março de
19)a, comlinado c)In o ptra,graptio unico
.1 meio artigo. Intime-se o publique-se.
Reosbodoria, 30 do dezsmbro do 1931.—
J/risco Afuller.

Francisco Ferreira Leal & Comp.—Iinp
elmo aos antoados. Fronciso ) Teixeira Leal
& Comp., do conformidade com o art. 27.
lottra a, do reorilomeao n. 3.622, do
Decisões pr,leridas em processos de infracs'ao 26 do março de 1900. a multa de 330:e, por
não terem tirado a p %tento oe registro. a que
do regulamm!o dos ímpos!o; de consumo
eram obrigados COMO negociante; da teCarlos Joaquim da Silveira.—De aecordo cidos.
Recebedoria, 30 de dezembro do 1931. —
com o parecer do Sr. sub-director o consi~an il o que o negociante Carlos Joaquim da Jansen. Muller.
—
Silveira, estabelecido á rua Visconde do
Pereira Ramos & Comp.— Imponho aos
Urtietiay n. 150, em Nitheroy, produziu
siifilciente justificação, instruido do dons commo rciantee Pereira Ramos & Comp.,
attestados não contestados polo Sr. agente estabele dilo á rua The mail , O ;tont n. 178,
fiscal autuante em sua informoção do fl. 4 v, a multa de 300,e, do art. 27. lottra a), do
tomo em considetação o auto de fl. 1, nau regularnent n. 3.622, de 26 do marco do
obs tante neUo citar duas vezes a abreviatura 19 )0, pelo Net ) de exporem á venda fumo,
— Ser. —. que o Conselho de Fazenda tom bebidas e outros ger ores oujeiSo4ao imposto
salientado corno indo de encontro ao para- de consumo, sem terem tirado ao competend reop lainen to tes potenses do registro.
grapho unico do art, •2 )gp)
ri. 3.653. de 22 de maio do a0, que manda • Recebedoria, no de dezembro do 1931.—
escrever por ext 3,130 todas a, palavras e alga- Jansen Afuller.
—
rumos, o ojulgo. improcedente, recorrendo,
Eduardo Gonçalo — Envolvend o o auto
entretanto, para a instancia superior. Inti,as fl. I. bao deste processo, acção crime-se e publique-se.
Recebeloria, 30 do dezembro do 1901. — minal, visto a referencia que noite faz o
Sio agente floco1 á honra r d.i art. 27 do
.
Jansen Muller.
regulamente, n. 3.022, de 26 de março •o
1900, e não ten sido aSsionalo por tes.
V. A. de Pereira St Irmão—Imponho á temunhas. .c.orrio exige, o rooulamento
firma V. A. de Pereira & Irmão. á ria .da floealiz
nriPxo a) decreto n. 3.659, d.o
Mieoricordia n.. 82, a multa do 30'ssa
22 do maio 'ti, • me,m ane 1909. em
facto do não ter registrado neste armo o nota ao in odeio A, julgo nu , lo o meneioseu eetabolosimento ti"ospecialidades pilar- nodo auto car000rro de ;to deo acho para a
maceuticae.
instancia euperPr.
Ronha to -ia, 30 de dezembro do 1301.—
• Recebedoria, 30 de dezembro de 1901,—
JanSen

Jansen Midler.

Janse- Mater.

••••11.

PhiloMeno Grossi—Attentts as razões constantes da petição junta fproticallo do abril
dee. ° anno, fls, 2n8), e de accordo com o
pareaor da sobdiresstoria, ernittido nu pro•

Arrton;o Miranda Barros o- En volvendo o
auto acção criminal, visto a rotorenaia..que
noite faz o S. agente fiscal á letiva d) do
art. 27 do • ra4a1ame.it) n. 3.622, de. 23 de
mallo' dei 1900,e no toado sido assiguado por

1
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testemunhas, como exige o regulamento da
liscolizaçã,o alínea° ao decreto n. 3.659, de
2e, do maio do dita armo do 1900, em nota ao
modelo julgo som elTeito o alludido
auto, como reconhece o proprio agente fiscal
que o lavrou, o Sr. E. Agostini.
Recorro deste despacho para a instaucia
superior.
Recebedoria, 30 de dezembro de 1901.—
Jansen JI-uller •
—
José Forroira Ribeiro—Mo estando pro.
vado que pertencessem ao negociante José
Ferreira Ribeiro, estabelecido com casa cie
calçados á rua do Carmo n. 4, os seis pares
de sapatos apprehendidos pelo Sr. agente
fiscal Pires Ferreira e do que trata o auto
do fl. 1; antes deprehendondo-so da justificação documentada do autuado, a qual o mesmo
Sr. agente fiscal não contesta em absoluto,
que os ditos seis pares do sapatos pertenciam a uma senhora que pouco antes havia
entrado no estabelecimento ‘e 03 °lacrei-ao, á
venda, julgo improcedente o mencionado
auto, lavrado contra o referido negociante
José Ferreira Ribeiro, o r000rro desta decisão para a instancia superior.
Recebedoria, 4 do janeiro de 1902. —Tansen Mu lier.

—

Plaoido & Matheus.—Tendo os negociantes
Plaeido & alatheus feito acquisição do um
barril de vinagro nacional para seu uso particular, como declara o Sr. agente fiscal no
auto que lavrou, e não para vendei-o como
retaausta, não sondo, portanto, obrigados a
conservar no mesmo barril as estampilhas
que: da fabrica de Ferreira Braga & Comp.
acompanharam o praducto, ainda que o dosfinassem ao consumo do sua casa do pasto, á
rua, do Ouvidor o. 8, julgo improcedente o
referido auto, lavrado contra os ditos negociantes Placido & Matheus, e recorro deste
despacho para a instancia superior. Intimo-se o publique-se.
Recebedoria, 4 do janeiro do 1902.—Jaasen
—
Cardoso (louvai). & Comp.—Imponho aos
negociantes Cardoso Gouvaa & Comp., estaboleeidos á praça das Marinhas os. 232 a
235, a multa de 500$ ao art. 27, lettra e), do
regulamento 3.622, do 26 de março do 1900,
pelo facto do haverem exposto á venda como
Contendo acrnieulh, soltado com estampilhas
no valor de 11e500, um barril de decimo,
contendo vinho artificial, em quantidade do
45 itros, pelo que as estampilhas deviam
ser no valor de 1i7$500, conformo o a 2' do
art. 12 do citado regulamento.
Recebedoria, 30 de dezembro do 1901.—
Jaltsen
J. Galhardo de Freitas & Comp.—Julgo
improcedente o auto de fl. laavrado contra J.
Galhardo de Freitas & Comp.„ estabelecidos
como retalhistas á rua da Independencia
n.20 em Nittieroy, não tendo responsabilidade
alguma a firma Souza Costa & Comp., que
prova haver sido pago na Alfandoga do Rio
Orando o imposto do peixe de que trata a
guia n. 116, que apresenta. Recorro deste
despacho para a instancia superior.
Recebedoria, 30 do dezembro de 1901.—
Jansen Midler.
—
Manoel Peon Gonzalez—Imponho a Manoel
Peon Gonzalez, estabelecido á rua dos Invalidos n. 118, a multa 'de 300$ comrninada
no art. 27, lottra atado regulamento n. 3.622,
de 26 de março do 1900, pelo facto do não
haver registrado o sou estabelecimento.
Recebedoria, 30 de dezembro do 1901.—
Jansen Midler.
Dispensa dos Operados da Fabrica de Toeidos Corcovado—Imponho á sociedade Disponsa dos Operados da Fabrica do Tecidos
Concovado, a multa do 300$ (do art. 27,
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lottra a) do regulamente n. 3.622, do 20 de art. 63, combinado com o art. 27, lettras e)
março do 1900, por não ter a mesma meio- o ,j), do regulamento n. 3.622, de 26 do
dado tirado as patentes do registro para março de 1930. Intime-se e publique-se.
poder negociar em bebidas e outros generos
Recebedoria, 8 do janeiro de 1902.—
sujeitos ao imposto de consumo.
Recebedoria, 30 de dezembro de 1901. — Jansen .31?dler.
Jansen Álluller.
Alexandre Pacheco & Pinto—Provado como
esta e se verifica do proprio auto, base deste
Niaoláo Sandruz—Por despacho do 28 de processo, que o garrafão contudo vinagre
janeiro deste armo, exarado na guia do ccir
tecto do imposto do industrias e profissões, encontrado em poder dos au toados, Alexandre
n. 11.573, fora mandado inscrever em lan- Pacheco & Pinto, estabelecidos com casa de
á rua Vinte Quatro de Maio n. 90 A,
çamento o autoado, Nicoláo Sandruz, polo pasto,
era para o consumo da mesma casa de pasto
casa n. 101 á rua Marechal Floriano Pei- o não para venda a retalho,
não tinham os
xoto, com o commercio do armarinho. Pela
patonto de registro n. 911, série C, expedida autuados obrigação, corno consumidores, de
em 6 do março, va-se que na !nasala, casa conservar ou exhibir solto no referido garrafão, do mesmo modo que não a tinham,
estava estabelecido com o mesmo genero
quanto ao barril em que encheram o dito
negocio a firma Jorge Cacau & Comp.
garrafão ; e, pois, é improcedente, o assim
Na petição de 2:3 de maio, apresentada por
Nicoato Sandruz no dia seguinte ao em que o julgo, o auto contra chies lavrado, o qual,
contra elle Iara lavrado o auto, limita-se o em grão do recurso, submetto á instancia
autuado, som se referir ao auto, a pedir que superior. Intime-se e publique-se.
Recebedoria, 13 de janeiro do 1902.—
se mando passar para o Seu nome a patente
tirada otn nome da firma Jorge Ca,ran Jansen, Muner•
& Comp.
Pereira & Rocha.— A' vista da defesa dos
Intim ado para diz3r sobro o auto, o auautoados, cuja firma é Pereira, Rocha &
toado nada allegou cm sua defesa.
Aeaoesce que a allialida patente de re- Comp., conformo está na guia do collecta,
n. 6.755, inscripta no lançamento do imposcosto° , ou por falta de communicação,
devido tempo. de mudança de proprietario to do industrias o profissões em 'data de 14
ou altora ção de firma, ou por não ter sido de maio ultimo, o nas patentes do registros,
concedida em nome do proprietario do esta- alui juntas, ui. 963, serie A, expedida em
belecime nto , si este era um só, ficou sem 19 do janeiro o 688 (gratisa expedida em 21
effeito o como tal já estava quando, em 22 do mesmo naez do janeiro, e não Pereira &
Rocha, cimo se afigurou ao Sr. agente fiscal,
de maio, (ai lavrado o auto.
Por estes fundamentos e í vista do dis- o de accordo com o parecer do Sr. sub-direposto no art. 8° do regulamento (decreto ctor, julgo improcedente o auto, base deste
n. :3.622, de 26 do março de 1900), julgo pro- processo e recorro desta decisão para a incedente o auto do fl. 1 e imponho ao autoado stancia superior. Intime-se o publique-se.
Itocebedoria, 13 do janeiro do 1902.— JanNicoláo Sandruz, a multa do trezentos mil
rOis, comminada n3 art. 27, lettra a, do sen Multar.
citado regulamento.
ReqrWrimmtos despachados
Intimo-se e publique-se.
Recebedoria, 30 do dezembro do 1901.—
Francisco Carolino do Mondonça Lins.—
Jansan
Prove o supplicanto o que alloga.
Costa & Omiti n .—Transfira-so.
Jesá Abudo—Considerando acceitaveis as
Antero & Comp.—Idem.
explicações do 1). Elisa Maroni, constantes
Companhia Ferro Carril e Hotel do Cordo sua defesa á fl. 2 e attendendo a que se covado.—Junto a peticionaria conta-fé retrata de uma estrangeira, desconhecendo a ferente á intimação e informe a Sub-Direexigencia regulamentar, a qual tinha ficado etoria sobre a procedencia da divida ajuihavia poucos dias com o botequim, onde fo• zada.
roan encontradas seis garrafas com bebidas,
João da Costa Guimarães. a- Satisfaça a
algumas das quaes com a estampilha já in o- exigencia da Sob-Directoria.
tilisada, o que se explica polo facto de já ter
Miguel Maria Ferreira Ornellas.— Indesido iniciado o respectivo consumo, julgo, do ferido, á vista do parecer.
accordo com o parecer do Sr. sub-director,
João da Silva Carrão.— Dirija-se á Direimprocedente o auto (10 0. 1, aliás lavrado ctoria de Rendas do Thesouro Federal ou
contra José Abudo, e recorro deste despacho aguardo a sua decisão.
para a instancia superior. Intime-se o puAntonio Corqueira da Motta.— Soltando a
blique-se.
inclusa contra-fé, annullo-so a divida ajuiRecebedoria, 30 de dezembro de 1901.— zada delia constante o oficie-se ei Directoria
do Contencioso.
fartsért
Loura Condida das Chaves Rezende.— An—110
Joaquim da Coe ak—Provado como está que nullo-so a divida ajuizada constante da inJoaquim da Costa, A;tbeloeldo á rua da Har- clusa contra-fé n. 468 serio D. E. referente
monia n. 66, expoz á venda diversos pares ao exercício de 1893, e bem assim a divida
de botinas e um par de sapatos de couro, de 1802, juntando a parte a respectiva contra-fé; ollcie-se a respeito á Directoria do
sem estirem estampilhados, o attentas
circamstanclas do processo, imponho ao Contencioso.
Barão de Capanorna.—Annulle-se a divida
mesmo Joaquim da Costa a multa de um
conto de 'edis, grau maximo da pena commi- ajuizada constante da inclusa contra-fa
nada nu art. 27, letra e), do regulamento n. 1.084 D E e oficio-se á Directoria do Conn. 3.622. do 20 de março de 1900. Intimo-se tencioso.
William H. Hodge.— Transfira-se para o
e publique-se.
Recebedoria, 30 de dozembro do 1931.— nome do menor Guilherme, filho de 'William
II. liodge.
Jaitson
Francisco de Paula das Chagas Leito. —
Annulle•so
a divida ajuizada, constante da
Gonçalves & Gomes — Imponho aos com- inclusa contra-fé
e officie-so á Directoria do
merciantes Gonçalves & Gomos, estabele- Z:ontoncioso.
•
cidos á rua da Misoricordia n. 6, .nesta ciDaNlitria Luiza do Valho e Silva.—Declare
aade, e aos fabricantes Joaquim de Santis &
peNonaria em que data entrou nesta ro•
Comp., estabelecidos em S. Paulo, á rua do partição o requerimento a que alludo.
Gazometro n. 06, a multa do 500a e a de
Horacio José Lemos.—Prove o allegado.
1:000a, rospectivamonte, por falsa do solto
Antonio Gonçalves de Carvalho.—Proceda
em conservas de carne, nos termos do o Sr. encarregado do 5° districto ávori•
licaoão locol.
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Vicente Solane.—Prove o peticionario o
Ao Miniaterio da Industria,Viação o Obras
direito de propriedade.
Publicas, renovando o podido de ¡adunaiMachado & Almeida. — Digam os inter- sa.çãa feito em aviso n. 1.350, do
22 de
essados sobre o parecer opposto á sua pre- 'outubro do anuo passado, da quantia do
tenção.
5:525$759,
José Vieira Goulart.—Satisfaça a oxigencia
• da Sub-Directoria.
Dia 8
Joaquim José de Carvalho.— Diga ,a parte
sobre o parecer opposto á sua protonção.
•A' Contadoria, mandando addir ao serviço
dessa repartição o ex-secretario do extincto
Arsenal de Marinha do Estado de Pernam.buco João Sabino Pereira Giraldos, na quaMinisterio da Marinha
lidade de funceionario vitalicio, actualmente
em disponibilidade.— Communicou-se á Capitania do Porto de Pernambuco.
Expediente de 7 de janeiro de 1902 1—Ao quartel general, communieando haver
Ao alinisterio da Guerra, reiterando o resolvido que soja adoptado o projecto orgapedido de indemnisação da quantia de nizado pelo 20 tenente Amplialoquio Reis,
2:834592 feito em 22 do outubro do anno de um systoma de siknaes convencionaefindo.
para serem feitos, quer pelos navios da ars

1902
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macia, quando, á noite, demandarem portos
nacionaes, quer pelas fortificaçaes ou atalaias dos ditos portos, em taes occasiões ,a e
que soja elogiado em ordem do dia o referido ofilcial.
•
Ministerio da Marinha-2a secção—N. 15
—Capital Federal, 8 de janeiro do 1902.
Sr. chefe do Estado-Maior General da Armada—Declaro-vos, para os devidos effaitos.
que resolvi mandar observar, na distribuição
das peças de uniformo aos inferiores e praças do corpo de infantaria de marinha a
tabelai, que a este acompanha, em substituição da que foi mandaaa adoptar pelo
aviso n. 1.316, de 3 de julho de 1895.
Assim, fica resolvido o objecto do vosso
oficio n. 695, do 26 'de outubro do anuo proalia° passado.
Saude e fraaernidade.—Josd Pinto da Luz. r

TABELLA PARA DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO AS PRAÇAS DO CORPO DE INFANTARIA DE MARINHA
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Observaçõos semestres dos inferiores serão iguaes aos das praças de pret com as seguintes alterações: 1°, ao serem promovidos, receberão 1 mala, 1 banda de lã, 1 camisa do plastron, 1 divisa do galão o 2 do panno; 2 0 , em todos Os semostrs roceberão
2 camisas de plastroa ; 3 a, as divisas do panou terão a duração de does annos, as de algodão de tres Damos o a banda de lã terá a
duração do doas annos. Secretaria do Estado dos Ne aocios da Marinha, 8 de janeiro do 1902. —Tosa Pinto da Luz.
Dia

9

Ao Ministerio da Fazenda, pedindo o pa,kamento da divida do exercido findo, na
importancia de 42:281:4671, do que é credor
o cpitão . de fragata Aris-tides Monteiro
de Pinho, conaormo o • processo ,• que se lho
remei te .
— Ao Quartel General, declarando, para
que chogue-a,o conhecimento do interessado,
que o pedido de trancamento de conta, feito
polo cirurgia,o de 4° classe Dr. Wencesláa
Francisco Magarã,o, só poderá ser attondido
depois que forem enviados á Contadoria da
Marinha os livros da respectiva ewiptu•
ração.
Dfa 10
•
Ao Tribunal de Contas, declarando que o
credito de 3:435a231, pedido por conta da
rubrica 9° do orçamento do 1901, para a
Delegacia no Pará, destina-se ao pagamento
do saldo das praças do corpo de marinheiros
nacionaes .alli estacionadas até o fim do
anno passado.
— Ao Arsenal de Marinha da Capital
Federal, autorizando a acquisição do uma
bomba, systerna. Japy, para o cruzadortorpedeiro Tymbira pelo preço do 19)$000.
—Ao Hospital do Marinha, declarando que
são admittidos como alamos pensionistas
gratuitos daquela" hospital os 3 s annista,s
da Faculdade do Medicina José Jayrne do Almeida Pires o alanool Alexandre Maaconaes
Machaclo.—Communicou-so ao Quartel General e á Contsaleria.
—A' Escola araval, autorizando:
A transferir o alumno Alvaro Coutin
Ferreira Pinto do curso do machinas para o
de marinha, si houver vagas nossa escola
que permitiam a mesma transforoncia
A cancoder ao aspirante, do 3° anno do
curso dessa eseola Fraaklin Villaboim dous
mezes de licença, para tratamento de sua
audo

• A licenciar todos os aspirantes o guiarammarinhwalumnos, ultimamente reprovados
em urna cadeira ou em uma ou mais aulas,
atim de,seun a pela da disciplina militar,prepararem-se para os exames que, em virtude
do decreto n. 4.313, u08 do corrente, devem
fazer ona março.
—Ao Arsenal do Pará tra,nsmittindo a
' sob n. 8.614, de
consulta do conselho naval,
24 de dezembro ultimo, relativa á contagem
do tampo do serviço do fallecido operado de
1 1 classe da officina de machinas dessa arsenal. Hemetorio Campos Guimarães.
—A' Capitania do Pernambuco, transmitlindo, já assignadas, as cartas dos machinistas•mercantes Manool Alexandre Vianna
e Antonio Alves Caza,do.
— A' Capitania das Afittgaaa, remedando,
já. assignaÁla, a carta do iffichinista mercante João Alves de Souza Brazil.
— A' Contadoria, mandando lavrar o competente ajuste com Felismino Soares &
Comp., do aceordo com a proposta que apresentou, para a installação de luz eloctrica
nas turptaleiras Pedro Eco e Pedro Affonso,
comprehentiendo a montagem dos apparelhos aConza nas referidas torpedoiras e na
Pedro Gonçalves Communicou-se ao Quartel General.
Dia' 11

José Ferreira, Curdulino Rodrigues da Silva,
José Fe,licio, Maria, Ileariqueia da Silva o
Marcolino Ribeiro, todos em viagem no rio •
Jurtia, orn abril do atino proximo passado.
Tra,nsmittindo as cópias dos termos do •
nascimento, lavrados a bordo do vapor nacional Paraense o relativos a duas crianças,
fillioa de José Carlos Bandeira e Luiza Candida da Gloria, o do Antoulo Corrêa e Francisca Rodrigues Vianna„ passageiros do dito
vapor, quando em viagem no rio do Jura, em abril do anno passado.— Ao Ministorio da Relações Exteriores.
Transmittindo o requerimento que
mesmo dirige o capitão-tenente Francisco
do Barros Barreto, pedindo pagamento do
uma'gratificação a que se julga com direito,
em consequencia de ter servido em commissão no ex-torritorio contestado do Amapá,
coramandando a canhoneira Guarany, então
ao serviço daquelas ministorio.
—Ao Quartel General; autorizando a ma,na
dar dar despezaa • ao comandante da l ostabelecimento naval de Ita,qui Joaquim Bartholomou da Silva Santos dos objectos constantes da relação titio enviou o 'mesmo
quartel general, na fórma do aviso mi. 716,
do 18 do maio de 1880, com excepção dos
artefactos do guerra, que se ordena serão
remettidos á Directoria do Artilharia do Ai-senil do Marinha desta capital.
—A' Capitania do Porto da Bahia, deCla-

Ao alinisterio d.a, Fazenda, pedindo a
transferoncia lo peculio quo constituiu' raQmili °e :já foram concedidos á Delegacia Fiscomo aprendiz marinheiro da escola do Es- cal alli estabelecida todos os croditos petado de S. Paulo o ex-marinheiro nacional didos para despezas deste ministerio, até o
Antonio Moreira Ramos, para a pagadoria fim do exercicio do 1901.
•
da Marinha, afira de ser entregue ao mesmo
Para
que
chegue
ao
conhecimento
do inque o reclama.
teressado, que, para se podar resolver so—Ao Ministerio da Justiça e Negados In- bre o requerimento do Antonio Rodriguos
teriores, remedando as cópias dos termos de do Oliveira, amanuense do extincto Arsenal
obito do foguista Simon Odisio, fallecido
de Marinha daquello Estado, torna-se nebordo dá vapor nacional Castilla, e dos lassai cessaria que elle apresento certidão passada
sageiros de 3° classe do Paraense Paulino pela Delegacia . Fiscal proVa,ndo qual

o5
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timo pagamento. de vencimontos que lhe foi
feito.
—Ao Quartel-General
Mandando incluir no Asylo de Involi•los
Pa.tria, o foguista de .le classe Fidelio Junqueira •
•
Mandando entregar a alferes roformado
do exercito Joaquim Pereira de Oliveira
seu filho menor Amando Vilhena do Oliveira, alistado na Escola de Aprendizes Marinheiros do Rio Grado do Sul.
—A' Ilicola Naval
Autorizando, 'de accordo com a dispo.sição
contida no paragrapho unia() do art. 100
do rogulamento amuai) ao decreto n. 3.6a2,
do 2 do maio do 1900, a (3:iminor dosai, Escola o aduma° paisano Alvaro 13arcellos
Cunha ;
Permittindo que conceda ao aspirante do
3 , anno Manool Vioira Torres dous meus
de licença, para tratamento do sua nlido.
—Ao Arsenal do Rio de Janeiro, rocemmondando qtio providencie afim de seroin
remettidos pela' Directoria de Construcçies
Navaes dosso arsenal á casa Wilson, Sons
& Comp. os planos para a construcção dos
pequenos botes para ao torpedeiros, de que
está nearrogada a mesma casa.

Ministerio da Guerra
Requer::e2entos despachados Dia 23 de janeiro de 1902

Antonio José Caetano Junior, propondo a
venda ao alinioterio da Guorra de 200 exernp'ares do—Reportorio da legislação sobro
docas, portos maxitimos o terrenos de marinhas—de que é autor. —Não convom
acquisição.
Tenonto Manoel Joaquim da Silva abano
requerendo que se lhe ajustem contas do
vencimentos.—Procelase ao ajusto, do aceordo com a informação da Direcção Geral
de Contabilidade da Guerra.
Segundo-tenente Themistoeles Nina Rodrigues, solicitando permissão para goáar no
Maranhão a licença que obteve para tratamento de saude.—Já foi attendido.
Sargento AffonSo Ferreira, Moreira, pedindo licença para matricular-se na Escola
do Rio Pardo:—Indeferido, por não satisfazer
a 5a clausula do art. 69 do regulamento vigente.
Alferes Guilherme Firmino Ligorio Ribeiro
Doida; requerendo sor transferido do 13s
para o 1 0 .regiinento de ca,vaalaria.— Indo,
ferido. •
Alferes-aliam° Manoel Vitorbo de Carvalho Silv`a, solicitando que seja sustailwa sua
contribuição 'para o montepio militar o riestituição do que a este titulo tom sido 4.

DIÁRIO OPPICIAT,
justas e lisongeira,s " referencias, dispensa do
pagam mio &não de toda a divida contrahida, fazer-lhos carga somente de roupa e
livros fornecidos a taes alumnosOo ai legam,
por ultimo, que as economias do coltegio são
bastantes para os grandes melhoramentos
executados por sua cuidadosa direcção, sem
ssa, preciso negar-se o pão do espirito.a
alumnoo já matriculados, filhos de pilares
offleia rm que procuram o c)lleg,lo, não só pela
sua brilhante direcção o distincto corpo
•oeente.como principalmente pelo meio mais
eu aipati vel com SOM poucos recursos.E, fio:atiraria: acerescontam, parece, pois, este . o
ospi ri to do seu benemerito fundador.
••
A' Vii5a do exposto e tio accordo com as
°lotes em vigor, cabe-me, Sr. marechal,
informar o soguinte: Existem noto collegio
duas classos do aluirmos, unia do gratuitos e
outra ole contribuintoa sen•lo a primeira
itestinoda, aos filhos de militares o a segunda
aos menores procedentes de ouras classes
sociaes.
Na elase dos graOniSos só os orphã,os 'são
isentos de te ta e qual:luar doogoaa, sendo
que os filhos do officiaes elfi.iál:ivaa • do exercito e armada o bem assim os filhos de ofilclaes reformados e honorarios que'peroebani
vencirnontosdos cofres publicas são ob0,giidos
a entrar com todo o enxoval inarseádo para
os contribuintes, e isso tudo de acéarole ODE
o art. 34 do regulainonto em vig0r,ãêndo
mais, pelo art. 35 ao mosmo,regulamento,
esses alumia a obrigação do entrar com os
livros de que precisam. .
Ora, alguns officiaes dos 'que toem aqui
lhos dei saram do on trar com as qtranthas. correspondontes 31 essas despezas a' que são
obrigados, ficando o colleagio sobrecarregado
com de.spezas que poderia deixar do fazerli
Este cominando costuma, para garantir o
interesso do Estado, estabelece a condição
de, ou o °tildai, entrar desde logo, .no começo do armo, com o enxoval necessorio e
livros precisos a seu filho, ou então depositar
no cofre do collegio a quantia de 100$,
correspondente a essas despeza,s durante o
anno.
Essa quantia, como Se vê, Sr. Ministro,
paga por annomão-é engomada, nem mesmo
para um alferes, o insignificante para officiaes superiores o generaes.
Pois bem, O esta' a unica despeza que, de
aecordo com as disposiçiSes regulamentares, mando cobrar dos officiaes acima referidos.
E, si é insignificante essa .quantia. para
cada oficial, não o é assim para •o cofre do
oollegio, pois a somma, de.pareellas insignificantes pode dar um total elevado, como
acontece actualmente, em que a quantia
correspondente ao total dessa divida do alguns, offleiaes eleva-se a cerca de dez contos

tado de seus vencimentos. — Reotitiroso, de reis (10:000000).
Permitti, Sr. •arecha,l, . passar a outro
quanto á parte referente no exceicio não
ponto da puNca.ção que rosponio.
encerrado, solicitando' do Miniuerio
O a I s do a t. 32 do actual regulamento
Fazenda a restituição relativa aos exerci.
só permitte a matricula de um filho, na
cio do 1893- a 1900.
classe dos gratuitos, aos officiaes acima mencionados, disposição bastante justa, afim de
a um maior numero:
•
• Collegio Militar — N.1.793— Capital. Fe- servir
Para
fugir a essa rostricção, &Mal ha
deral, 25 de janeiro de 1902.
qua eAtoCa aqui um filho gratuito o outro
Sr.marechal João Nepornuceno de Medeiros contribuinte, 'o depois ncg,a . se a pagar a
Maltet, Ministro o Sacretario dos Negocios contribuição correspondente, allegamdo
saa,
da Guerra.'
de militar,.
Diz O Pai.: do !rejo, s ) b a epigrapho- aualida,do
Corno vedes, a administração não podo
Collegio Militar—que, subscriptit por aguas concordar
com esses abusos - e naturalmente
•fficiaes do exercito, recebeu uma carta, na ha de dar providoncias
para fazei-os cessar,
qual os mesmos referem que polo comuna- e foi o que fez este cominando, avisando os
dant° deste collegio foi mandado publicar inceessadas, eenl antecedencia do um rnez,
mandado de despejo para os alumnos cujos poios jornaes, depois do o ter feito innuinoras
pies não áatisfaçain suas contribuiçbacs até 8 vez is por carta ou do viva voz, que viesse;
de fevereiro proximo. Allegana os r?foridas s itisfizor Seus compromissos, sob pena do
ofliciaos que a maioria dos devedores do
s0000rolsisiigados sons filiais; tudo de aecordo
O de pubre.3,paupbrrinaos ofilciaes,qtoaniaa outorização rolo lhe foi concedida por
triculandoSou 3 filhos na classe dos coo:talai i-i- acoai
viso ilt; 5 do »iar,,,,) do 1800. tes,o fizeram esperando que brove posnoioin
Não O. Se. Ministro, uma questão de dia gratuitos e podem-vos por fim, fazendoLvoo nheiro a exigencia deste coinmondo em co-
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brar estas dividas, mas sim do justa e moralizadora equidade, em vista da restricção .do
artigo citado, que veda que o 'oficial tenha
mais de um filho educando-se aqui gratui.tamonte, o quando, por falua do vagas, Se
nega matricula aos orphãos.
Pense que foi esSO «o espirito do benenaerito fundador do collogioa.
Além dos °filei:leo acima refoaddos, achanas:a em debito alguns civis, que teern -seus
filhos na classe dos contribuintes, e aos
quaes do mesmo modo se referem os editaes
•
publicados.
A esses, com maioria de razão, tem este
cominando se dirigido por diversas vozes,
afim de satisfazerem seus compromissos que
se elevam A, quantia de 22•000$000.
Devo, por ultimo,informar-vos que, embora
autorizado, não farei o desligamento annuneia fr nos elitaes, antes de entender-me pessoalmente com V. Ex., que se dignará transmittir-mo suas ordens, certo de que não
tenho sinão o desejo de servir a nossos camaradas, desde que seus interesses sejam
leeitimos o não offendam direitos de outros.
Saude e fraternidade.—Tosè Alipio Macedo
da Fontoura Costaltat, coronel commandante.

Ministerio da Industria,' Viação
•
a Obras Publicas
Directoria Geral de Contabilidade
. Expediente de 27 de janeiro de 1002

Ao Ministerio da Fazenda foram solicitados os seguintes pagamentos:
Do 495$ a diversos, de Predios °ocupados
por eseriptorios e depositas de materiaes da
Inspecção Geral das Obras Publicas durante o mez de dezembro proximo findo, requisitado por oficio n. 22 (aviso numero
239) .
•
Dia 28
De 72$600 a Leuzinger & Comp., fornecimentos á Fiscalização dasEstradas do Ferro
Corcovado o Ferro Carril do Ita,guahy , em
dezembro ultimo (aviso n. 240);
De 000$, gratificação 'ao 'Dr. Bernardo
12, : beiro do Freitas, delegado da Estatistica,
mio Pernambuco, correspondente ao mez de
dezembro ultimo (a,vi.o n. 241)a
De 12:150$ ao Lloyd Brazilerro, subvenção pela quarta viagem na linha do norte,
feita pre:o paquete Santos, em novembro ultimo (aviso n. 242);
Do 12:150$ ao Menne, idem pela terceira
viagem na mesma linha; polo paquete Pernambuco, em novembro ultimo (aviso numero 243);
Do 2:250$ ao mesmo, idem pela • viagem
no, linho, fluvial de Santa Ca,tharina, pelo
vapor Laguna, Oel novembro ultimo (aviso
n. 244)
Do 12:510$ Emproza Viação do Brazil,
idem pelas viagens, no mez do dezembro ultimo (aviso n. 245) ;
De 37$960 á Leopoldina RaUway Company
passagons concedidas a irnmigrantes, em outubro e novembro ultimos ( aviso n. 2,49) ;
De 31:8c39$940, á Amti4on Steom Navegatfon
CAnpany .IÁmíted, subvenção pelas viagens

nas linhas de Mandos, Macapá, Bayão,
Ignitos l‘lalcira, Araguary e Negro,
cnn outubro
'
ultimo (aviso n. 250)
De 800$610 ao Lloyd Brazileiro, passagens conca lidas em 1809 (aviso n. 251)
De £.45 —13 -- O ou 991$102, ao cambio
(13 11 33/61, a Wilson Sons & Comp., carvão
fornecilo ml Estrdda de Ferro Central do
Brazil, em novembro ultimo (aviso n. 253)
De 10— 7— 6 ou 216$227, ao mesmo
ca,mbi,), aos mesmos; idem á mesma, ,em setembro ultimo (avisa ri. 254). '
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— Providenciou-se : •
Sobre a transferencia da quantia de 200a,
para a Delegacia em Pernambuco, afim do
occorrer ás requisições do administrador dos
Correios do mesmo Estado (aviso n. 245)
Sobro a annullação, por transferencia, á Delegacia em S. Paulo, da quantia de 1:000$,
para o mesmo fim (aviso n. 252).
— Transmittiu-se ao mesmo ministerio a
relação nominal do pessoal constaete
verba 17 a do art. 17 da lei n. 831, do 30 de
dezembro de 1901, afina do servir de base
á organização a folha do Thesouro Federal
para pagamento do dito pessoal durante o
corrente anuo (aviso n. 248).
Directeria Geral da Industria
Requerimento despachado
Dia 28 de janeiro de 1902

•
'Augusto Cambraia, pedindo reconsideração do despacho de 12 do abril do anuo passado que indeferiu o pedido de Lima° de
garantia provisoria para sua invenção do
um apparellio denominado aGiradora enciclopedica» destinado a jogos de salão o togares publicos.—Indeferida, nos termos em
que é feita a petição. A garantia provisoria
só é concedida ao inventor que antes do obter
privilegio pretende experimeatar eia publico o seu invento ou exhibiao em exposição alojai.
O concessionaato do titulo provisorio, sob
pena do perder a garantia, não pôde fizer
uso da, industria privilegiada.
Directoria Geral de Obras e Viação
Por portarias de 27 do corrente foram
prarogadas:
Por 30 dias, com vencimentos,na farma
lei, a licença em cujo g• oso se acha o machinista de 3a classe da Estrada de Ferro Central do Broail Manoel José Gaudoncio para
tratar de sua saude;
Por 90 dias, com vencimentos, na farina
da lei, a licença em cujo goso so acha o conferente do 3a classe da Estrada do Forro
Central do Brazil Francisco Cavalcante Pestana, para tratar do sua saude;
• Por 90 dias, com vencimentos, na farm
da lei, a licença em cujo goso se acha o coaductor do trem do 3 a classe da Estrada de
Ferro Central do Brazil Antonio José Teixeira Guimarães. , para tratar do sua saude.
— Por °atrai de 23 do corronte, foram
dispansados os angenheiros João Ernesto
Rodocanaki do • cargo de fiscal da Estrada
do Ferro da Victoria ao Pessanha e Manoel
Urbano do Albuquerque Godim do fiscal interino da Estrada de Ferro do Natal a 4ova,
Cruz.

— Attendendo ao que reclamou o presidento . da Administração do Patrimanio da
Igreja Evangelica, que diz não ter ainda recebido a impor,ancia por que vendeu o terreno n. 16 da rua Vinte e Quatro do Maio,
cujo contracta prOMiSSori0 foi a,ssignado na
directoria da Es ,rada do . Ferro Contrai do
Brazil, em 3 dá noverabra do 1900. e a asara
ptura definioiva em 21 de março do anno
proxinao passado, reiterou-se íao Ministerio
da Fazenda, o podido feito em aviso n. 1.207,
do 4 de junho daquele armo, afim de que
seja anatada o pagamento relativo á
acquisição do tal terreao.
— Declarou-se á directoria da Estrada de
Ferro Central do Brazit que fica approvada
a minuta do 1 contracta a cAbrar com
A. Tinia para o serviço do descarga o transporte de Material fixo, rodante ô outros,
consignados ou pertoncontes áquella estrada,
devend ) ser, porém, o quinto pariodo da
clausula V, assim radigido «Fica concedido
á estrada, p ira receber do contracanto, sem
pagamento do estadia, com relação ás embarcações deste, o praz) de dez dias, contados • desde o dia do recebimento das mercadorias a bordo dos navios.
— Transmi,tiu-se ao- Ministerio da Fazonaa., confirme solicitou p ir aviso de 6 de
setembro . ultimo, o orçamen o apres ntado
pela da •octoria da Estrada de Forco Central
do B azil, na imp irtancia, de 1:650l50, das
obras de que careca o odificio onde funceiona
a Delegacia do'Theeouro Federal em Ouro
Preto, no Estado do Minas Goraes.
— Foram tra.nanittid.os ao alinisterio
Fazenda, enforme solicitou em aviso n.151,
do 15 do outubro ulti no, a plan a do terreno o poedios pertencentes ao extincto Arsenal do Marinha da Pernambuco, calados á
COMMIS.35,0 dó Melhoramento do Porto do
Recife, o descripção acompanhada de urna
rotação onde consta os valores dado; a cada
um dos inesmos predios o terrenos.
— .Auorizou-sc a directoria da Esti-ada
de Ferro Central do Brazil a encammendar
á fabrica Heywood Brothers Wakeficla
Company, do Waketield, Mass, Estados Unidos da America, da Norte, por in•armcdio
de seu roprosentante ,nesta, Capital, 50 pares
de caleiras para carros de 1- classe, donominadas aDouble Revolving Car ,Seasza
preço do £9.15-2-6, cada jogo de duas cadeiras ou £s. 250-4-16, correndo a de,speza
Pespectiva por conta da sub-consignação4 a divisão—Officinas do Engenho de Dentro
—alatorial—S0bresalente, do vigente exercício.
• 1
Requerimentos despachados

JOSé Guimarães, ex-contractanto da conservação e - limpeza do canal do Mangue, pedindo restituição da caução de 2:000$ (lua
depositou no, Thesoura Uderal para garantia do respectivo continctoAde 6 do setembro de 1899.—A perda da guç5,o foi imposta ao requerente como pena pelo não
cumprimento do contracto ; por isso, indofiro o polido.
Eepediente de 28 de janeiro de 1902
João Corréa Velho, pedindo restituição de
cauçõos.—Compareça
na Directoria Geral
Por aviso desta data, autorizou-se a Com- do Obras o Viação.
panhia Estrada do Ferro S. Paulo Rio
Grande a substituir os dous pontilhões de
DIRECTORIA GERAL DOS CORREIOS
dous e de quatro metros projectados na varzea do Rio Putinga, da linha ferroa em canPor portarias de 28 do corrente, foram
strucção, por um pontilha° do oito metros
do vão naquele ponto, bem como a mudar concedidas as seguia tos licenças
Do 30 dias, ao contador dos Correios do
a ponte do 25 metros do Rio das Antas, da
Federal America de Seiaas Ferrão,
linha ore trafego, para orle Cachoeira, onde DistiOcto
se acha projectada uma do 15 metros, in- para tratar do sua saude •
Da 79 dias, ao praticant'e do 2 1 classe dos
suttIciente para ao vasa° desse rio.
mesmos CorreaH WaIdomar do A vila Fer- aeolaron-so ao ministerio da Fazenda reira., para :os enit0à de juaráfiaação
em resposta, ao seu aviso do 16 de dezenibra fal!,4s.
n. 188, que a Rapo.otição de. Airnas
—Por.oatra da mesma data, foi noniea lo
Esgotos de S. Paulo, é uma reparãça,o fiel de thesouroiro dos Correios do'alo.ranhao
°Metal daquele Estado.
Lindolpho Costa Furtara.
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MAMO °PRIMAI,

SECÇÃO JUDICIARIA
Ciirto de A.ppollação
SESSÃO DA. CAMARA. -CRIMINAL Em
NEIRO DE 1902

23

DE JA-

Presidencia do Sr. desembariador Fernandes
Pinheiro—Secr'etario, o Sr. Dr. Evaristo .,
Gonzaga.

Compareceram Os Srs. desembargadores
Espinola. Dias Lima, Tavaves Bastos, Miranda Ribeiro o Dodsworth.
JULGAMENTOS

Appellações .cintes
N. 663—Relator, o Se. desembargador
Dodsworth ; appollante, Otto Ricl7ard
appellado, Otto Petersen.— Deram - provimentoappelLaçã• o para julgar nulo toco
o processado por incompatencia do juiz que •
o - formou o. julgou a incompetencia do
appellado quedou a queixa, por não ser parte
olfandisia, pelo voto de Minerva; contra os
votos dos Srs. desembargadores Espinola • e
Miranda Ribeiro, que davam provimento á
appallaçãa, para-mandar o réo a novo jury,
por defeito do questionario e do Sr. de lenioargador Tavares Bastos, que negava provi- ,
monto a, appollação .
PASSAGENS

Appellações citeis

N. 2.266 — Ao Sr. daseinbargasior ESpinola.
Ns. 2.157—Ao Sr. desembargador Miran-la Ribeiro. •
N. 2.239 — Ao Sr. desembargador Dotasworth.
COM DIA.

Appellações crimes

Ns. 661 o 663.
Para a sessão

dia 30:

de cantaras reunidas do

Embargos de nullidade

Ne. 2.224, 2.247 o 2.331.
Embargo de restiluiedo

1638.
Accord(los publicados

Ns. 655 o 600.
SES3X0 DO CONSELHO SUPREMO EM
JANEIRO DE

23 na

.1902

Presidencia do Sr. desembargador Fernandes
Pinheiro—Secretario, o Sr. desembargador
Evaristo Gonzaga

Compareceram os Sra. desembargadores
Guilherme Cintra e Espinola.
JULGAMENTOS
Ilabeas-eorpus

N. 2.744 — Paciente; Francisco Antonio
For, • eira.—Negaram a podida ordem, visto
achar-se pronunciado e incurso no art. 361
do Codigo Penal.
N. 2.718—Pacientes, João Jo)é da Cunha o
Luiz Joaquim Fornandes.—Adiaram o julgamento para a primeira sessão do conselho,
prestando informações o presidente do Tribunal Civil e Criminal.
N. 2.755—Paciente, Manoel Joaquim Hon.
rique9.—Negaram a pedida ordem aavista
da infarmação á ti. 10.
N. 2.75a—Pacionto, Luiza Philomena Ribeiro—Julgaram proju•lica,d) o polido á
vista das allegaçiios de . sua potiçã má fi. 20.
i. 2.752—Pacionte, Josa Francis •o bomiaguris. —Praia lama) o pedida, vasto • ter sido
posto ora libe'. inda.
N. 2.75 4- tateion o, Appvicio Leocadio .
—Decisão idêntica á tio n. 2.752.
N. 2.754—Paciente, Caetano de Almeida.
—Decisão identica á do n. 2.752.
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N. 2.757—Paciente, Manoel José da Silva.
—Concederam a pedida ordem do habeascrpus,, para ser o paciente apresentado na
primeira sessão do consellio,prestando informações a respeito a legalidade de prisão do
mesmo paciente o delegado da G a eircumseripção urbana,
N. 2.758 — Paciente, .Jeaquim. Augusto
tilo Aguiar.— 1)3eisão identica á do re 2.757,
prestando informações o presidente do Tribunal Civil e Criminal.
N. 2.759—Paciente, João Fortuna.to Cardoso.—Decisão identica á de n. 2.757, prestando informações o presidente do Tribunal
Civil o Criminal.
N. 2 .700:--Paciente, Josejloaquirn de Miranda.—Decisão idèrtica á de o. 2.757, prestando informações o juiz da 3 a Preteria.
N. 2.76 1—Paciente,Manoel Antonio Alves.
— Decisão identica ã de n. 2.757, prestando
i n formações o juiz da 4 a Preteria.
N. 2.762—Pacionte, Domingos Soares da
Co sta. — Decisão identica á do ri. 2.757, prestando informações o presidente do Tribunal
Civil o Criminal.
N. 2.763—Paciente, Severino Raymundo
do Espirito Santo.— Decisão identica á de
ri. 2.757, prestando informações o delegado
,t& ei rcurnscripção.
N. 2.764— Paciente, Manoel Eugenio. —
'Decisão identica á de n. 2.757, prestando informações o juiz da 15 a Preteria,
N. 2.765—Paciente, Vicente João Felippe.
—Decisão idontica á do n. 2.737, prestando
informações o juiz da 3a Preteria.
N. 2.766—Paciente, Pedro Liames Beltrão. —Dócisão identica a de n. 2.757, presesndo informações o juiz da Sa Preteria,
N. 2.767—Paciente, Ilenrique do Brito.—
Decisão identica á do n. 2.757, prestando in.
formação o juiz da . 8.‘ pretosia.
N. 2.768—Paciente, Juveneio Caetano Rodrigues. -Decisão identica á do n. 2.757,
prostando informações o delegado da 2 a ei •eumscripção urlyana,.
N. 2.769 — Paciente, Thomaz Athanazio.
—Deisão identica, á do n. 2.757, prestando
informação o delegado da 4a ciretmaseripção
urbana.
N. 2.770—Paciente, João Antonio da Silva.
—Decisão islontica á de n. 2.757, prestando
informações o Dr. chefe do policia.
N. 2.771 — Paciente, Virgilio Alves Moreira.—Docisão identica á de n. 2.757, prestando informações o delegado da 7 a eircumscripçã,o urbana:
- N. 2.772—Paciente, Alfredo Ferreira Falcão.—Decisã,o identica á de n. 2.757, prestando infosmações o presidente do Tribunal
Civil e Criminal.
N. 2.773—Paciente, Manoel Francisco Pinheiro.—Decisão identica á do n. 2.757,
prestando informações o juiz da 9 a pretoria.
N. 2.774—Paciente, Manoel Martins o José
Simõos.—Decisão identica á do n. 2.757,
prestando informações. o juiz da 2 a 'meteria.
N. 2.775—Pacientes, Antonio Fernandes
da Costa, Manoel Rodrigues Sampaio o José
Thomaz Pereira.— Decisão identica á do
n. 2.757, prestando informações o Dr. chefe
de policia..
N. 2.776—Paciente, Valontim da Costa
Torres.—Decisão identica á. de n. 2.757, prestando informações o Dr. chefe de policia.
. N. 2.777—Paciente, Raymundo Pires Cabral.—Decisão identica á de n. 2.757, prestando informações o delegado da 7 a eircumscripção urbena.
N. 2.778—Pacientes, Ludgoro José, Bastos
Annita Maria, — Decisão identica, á de
n. 2.757, prestando informações ô presidente
clo Tribunal Civil e Criminal.
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TICIARIO
Tribunal de Contas-0:1hns de
pagamento sobro as gimes proferiu despacho de registro, oern 28 do corrente, o
Sr. presidente deste.aribunal
Ministerio da Industrie., Viação o Obras
Publicas—Avisos :
N. 179, de 21 do corrente, pagamento de
6:688,3841. da folha e féria do pessoal empregado nas canalizações longinetias a cargo
da Inspecção Geral das Obras Publicas em
dezembro ultimo
N. 192, da mesma data, idem do 6:55549,
das folhas do pessoal empregado nos se 'viços do trafego da Estrada do Forro dó Rio
do Ouro eia dezembro ultimo.
— Ministerio da Justiça o Negocies Interiores
Aviso n. 131, de 13 do corrente, „pagamento de 16:060$ ao juiz de direito eia
disponibilidade Umbelino de Souza Marinho,
dos ordenados que lhe competem de 22 do
abril do 1894 a 31 do dezembro de 1900.
—Ministorio da Fazenda:
°faies:
N. 33, da Alfandega do Rio do Janeiro, de
13 do corrente, pagamento de 8:390$ a diversos, do fornecimento á,quella repartição
no corrente oxercici ;
N. 10, do Tribunal de Contas, de 17 do
corrente, idem do 39e$ ao 2° escripturario
Soveri no José Ramos. degratifieação por sorviços fera das luras do expediente ;
N. 1, da Camara Civil do Tribunal Civil e
Crimina, de 15 do coerente, idem de 188$150
a Antonio Duarte B trroso, juros do capital
eia cofre dos orphãos.
Requerimentos:
Do Francisca Rosa da Costa Barbosa, pagamento de 5:i$333, do aluguel da casa onde
morava seu fallecido marido, o porteiro do
Thesouro Federal Francisco Rodrigues Barbosa;
Do 2e escripturario-Virgilio do Oliveira
Maciel, idem de 300$, de ajuda do custo.
Exercidos findos
Requerimento de A. J. Peixoto do Castro,
pagamento de 6:331$600, do fornecimentos
ase elinisterio da Marinha no armo do 1900.
Externato do Gymnasio Nacional—Resultado dos exames do 3° atino,
offectuados do 27 de dezembro ultimo a
7 do mez corrente.
Approvados : ' Alvaro Campos, simplesmente em inglez; Agenor Santos, plenamente grão 6 ene desenho e grão 7 em goo:
graphia ; Annibal Molina, com destine-

ção em desenho.° simplesmente grão 5
em geograeNt ; Antonio Amorico Barbosa de Oliv .ira, plenamente grão 7 em
inglez, plenamente grito 8 em latim, simplesmente grão 5 em mathematica, plenamente grão 8 em desenho, com disttncçã,o em geographia„ simplesmente grão 5
em portuguez e plenamente grão .6 em
francez; Carlos da Fonseca, plenamente grão
9 em inglez e desenho, simplesmente grão
5 em geographia, com distincção em portoguez e francez; Caio Plinio Lopes Conrado,
plenamente grão 7 em desenho, pleeamente
grão 8 em geographia o plenamente grito
6 em portuguez ; Carlos de Araujo Bastos,
simplesmente grão 4 em desenho, plenamente grão G em geographia ; Carlos
Murtinho dos Reis, simplesmente grão 3 em
inglez, plenamente grão G em desenho, simplesmente grão 5 em geographia o simplesmente grão 3 em por eiguez ; Carlos Soares
do Lago, simplesmente grão 1 em inglez,
plenamente grão 6 em desenho o geogra,

1902 .

Saneire
.-.11n111,

phia, simplesmente grão 4 em portuguez o
simplesmente grão 5 • em i'eancez ; Catão •
Marcellino Pinto, simplesmente grão 4 em .
inglez ; Ernani Simões Corrêa, siSePlemente
grão 3 em lasim, plenamente gra.ea 8 em
desenho e geographia, o plenamente giá lj 7
em portuguez o francez ; Ernesto FerreiSee.
Barros, simplesmente grão 2 em latim,
simplesmente grão 3 em geo eraphia o plenamen e grão 8 em desenho; Guilherme
Barbeito, simplesmente grão 5 cru franca,
pelenamento grão G em geographia o plenamente grão 8 ein desenho ; Iloraldo Damascou°, simplesmente grão 1 em inglez,
simplesmente grão 2 em mathematica, simplesmente grão 3 cru latim o simplesmente
grão 5 em ,geographia o desenlio;IsmaelCoelho'
do Souza„plenamente grão G em mathematica,
plenamente grão 7 em latim, plenamente
grão 8 em inglez o distincção nas outras •
José Buono da Fonseca Ramos, simplesmente
grito 1 em inglez, simplesmente grão 3 em
portuguez e francez o plenamente grão 8 em
geographia e desenho; José Francisco do Azevedo Filho, simplesmente grão 1 em francos,
simplesmente grão 3 em portnguez, simplesmente grão 4 em inglez, plenamente grão 8
em geographia o distincção em desenho; José
Joaquim aloniz do Aragão, simplesmente
grão 5 em inglez e desenho, plenamente grão
6 em portuguez,plenamente grão 7 em francoz o mathematica, e plenamente grão 9 em
geographia; Jose Maria Mafra Filho, simplesmente grão 3 em inglez, plenamente
grito 6 em francez o latira, p (memento grão
em portuguez e geographia pl !namente
grão 9 em desenho; Justiniane Martins Meirefles, simplesmente grão 5 em geogra.phia
e plenamente grão 8 em desenho; Manoel
Joaquim do Mendonça Martins, simplesmente e ráo 2 em ing,lez, simplesmente grão
5 em latim, plenamente grão 9 em geogra,phia e distincção em desenho; Mario Pinheiro do Carvalho, simplesmente grão 2
ora inglez e desenho, simplesmente grão 5
em portuguez, latim o geographia; Mario
Simões Corrêa, simplesmente grão 3 em
latim, plenamente grão 6 em desenho, plenamente grito 7 em francez e plenamente
grão 8 em portuguez e geographia; Mario
Soares do Meirelles,simplesmente grão 5 em
geographia, e plenamente grão 8 em desenho;
Mario Teixeira de Magalhães Couto, simples:nen e grão 2 em portuguez. francez
latim, simplesmente grão 3 era inglez, plenamente gráo 6 em geographia e distincçào em
desenho; Miguel Francisco de Azevedo, simplesmente grão 2 em portuguez o francez o•
plenamente grão 6 ora in,glez, geographia e
desenho; Norborto Vieira Lima,simplesmento
grão 1 em ingdez, simplesmente grão 4 em
portuguez e latam, plenamente grão 6 ene
geographia, e distincção em desenho; Oetavio
do Souza, plenamente grão 7 em portuguez,
plenamente grão 8 em inglez e distincção
nas outras; Oscar da Rocha Cordeiro, simplesmente grão 3 em geographia, simplesmente grão 5 em desenho e plenamente
grão t em portuguez; Oswino Alvares Penne,
simplesmente grão 1 em francez, simplesmente grão 2 em latim, simplesmente grão 5
em portuguez e lnglez, plenamente grão 7
em geographia, o distincção em desenho; Rodolphe Riegel Filho, simplesmente grão 4
em desenho e simplesmente grão 5 em inglez;
Servulo de Lima, plenamente grão 7 em inglez, plenamente grão 8 em mathematica,
plenamente grão 9 em latim e distincçã,o nas
outras; \Valter Luiz Kastrup, simplesmente
grão 1 em inglez, plenamente grão 6 em geographia e plenamente grão 8 em desenho.
Faltaram: em inglez, um; em latim, tres;
em mathematica, dez; em portuguez, quatro
em francez, seis; em geog,aphia, quatro e
in desenho, quatro.
Reprovados: em inglez, 12; em latim, 17;
em mathematicas, 13; em portuguez, 11 com
francez, 13.
4:1
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Directoria de Meteorologia do Ministerio da Marinha - Repartição da Carta Maritima Re mmo
Ineteorologico o magnetico do dia 27 de janeiro de 1902 (segunda-feira)
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ObservaMs das Estaçaes dos Estados a 4/h m, de Greentoich (9 1 .07* a. t. tn. da Capital)
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.
moio-dia. h via nevoeiro tonuo baixo aoWSW.
RESULTADOS MAGNETICOS DA ESTAÇÃO CENTRAL
Dez1inação==8* , 1 1' 5" NW
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Rio do Janeiro-
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Boletim Meteorologia° - Dia 25 de janeiro da 1902.
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Evaporação em 24 horas. 2.°/",7.
Horas de insolação (heliographo) 4 h„ O
•
. Okeervatorio do Rio de Janeiro - Boletim Meteorologia° - Dia 26 de janeiro de 1902.
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Extremos da temperatura: Maximo 4 h. tarde, 26 1 .0; minimo 7 h. da manhã. 21%5.- Ozone: 7 h. da manhã, 3; 7 h. da noate, 2.
Evaporação em 24 horas, 2.*/°,,5.
Horas de insolação (heliographo) 10 h., 50 m.

Pagadoria do Themouro - Pagam - se hoje as folhas' to trafego, encana-

RENDAS PUBLICAS:

EDITAM E AVISOS

mento geral e 1° e 3° districtos de Obras
Publicas.
Côrte de A.ppellação
ALFÂNDEGA DO MIO D g JANEIRO
Dia 30, Xerem o Ponha o 4° e 5 0 aisFaço publico que os julgamentos das appel•
trictos.
'ações crimes, n. 661, appolla,nte José LouRenda do dia 2 a.27 do ja.Dia 31, o 2° clistricto.
neiro de 1902.
5.004:814820 renço, appellada a justiça ; n. 663, appollante, Rapliael Amerim,:appellada a justiça.
do dia 28:
Correio - Esta repartido expedirá Idem
terão logar na sessão da Camara Criminal
Y96,674993
Em
papel..
&
.
malas pelos seguintes paquetes :
do dia 31 do corrente ou nas seguintes.
Em ouro,.,. 57;224052
Hoje
Secretaria da Côrte de Appellação, 28 de
253:9031.030
Pelo itancina, para o Rio Grande, Pelotas
jawiro de 1902.-0 secretario, Evaristo da
e Porto Alegro, recebendo impressos até ás
5.258:715$880 Ve,ga Gonzaga.
12 horas da manhã, cartas para o intorior
12
1/2,
ditas
com
porte
duplo
até
a
1
até ás
Faço publico que os julgamentos dos emperiodo
de
1901...
5.956
974904 bargos
Em
Igual
do nulliaade n. 2.224, embargante
o objectos para registrar até ás 11 da
Carlos Eduardo de Avellar Brandão, o libarmanhã.
RECEBEDORIA. DA CAPITAL FEDERAL •
Pelo Chin, para Dakar o Europa, via
gado Dr. João Martins da Silva; n. 2.247,
Lisboa, recebendo impressos até ás 12 horas Renda arrecadada de 1 a 27
embargante José Antonio Nunes, embargado
da manhã, cartas para o exterior até a 1 da
de janeiro de 1902
1.875:277¡372 Antonio José Pinheiro Junior; ri. 2.334, emtardo e objectos para registrar até ás 11 da Idem idem no dia 29
65:3004473 bargante João Antonio da Silva, embargado
manhã.
Alexandre Corrêa, de Mesquita„ o os do re•
Pelo I4,uria, para os Estados do norte,
1.940:637$845 stituição n. 1.638, embargante,s os menores
S. Vicente o Europa, via Lisboa, recebendo
Oscar Ferreira da Silva o outros, filhos do
impressos até ás 7 horas da manhã, cartas Em igual periodo de 1901... 1.763:975$874 finado comi= ;.ador Antonio Forreira da
Silva, assistido por sou têtor, embargados
para o interior até ás 7 1/2, ditas com porio.
duplo e para o extei ior aié ás 8.
RECEBEDORIA DO ESTADO DE MINAS o E It A. E gen , irad Antonio Vicente Ribeiro Guiinarães
Pelo Ortitiii, pai a o Rio da Prit1l,1\li.tto
NA
sud mulher, i,orão lcigar na sessão de CaFEDEinAL
Groso, Paragilay e Parirei), recebi- rdo iin- Arrecadação do dia 28 de jantaras Remadas du dia :30 do corrente ou nas
pressw uté a 1 hora da tarde. carias pura o
noir() de 1902.. .......
26:6584904 Sdgaiii;es.
interior até a 1 1/2, ditas com porto , duplo e • De 1 a 28
Secretaria da Côrte do Appellação, em 28
306:359$123
para o exterior até ás 2 o objectos para re- Em igual periodo do anno
de janeiro do 1002.-0 secretario, Evaristo
lstrar até as 12 da, manhã.
221;266/615 da Veiga Gonzaga; •
passado
CAPITAL
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Turma supplementar
Turma supplementar
Ludaero Feital.
°atavio
aluniz
Guimarães.
DIREITOS AUTORAES —DEZEMBRO DE 1901
Josi Valontan Dunham Filho.
Joaluan Barbosa de Oliveira o Silva.
Manoel Josa Tavares Junior.
Tendo sabido incompleta a relação das Amara Pessoa Chaves.
Victor Brandão da Oliveira.
obras registradas em dezembro, publicada CANDIDATOS Á MATRICULA NA ESCOLA. DE
Rance:: (3 4 mesa)
no Diario Official de 22 do corrente, faço
MINAS E NO CURSO DE ODONIOLOGIA
publico, de ordem do Sr. director, que naHeitor Alves Alfonso.
guano mez foram igualmente registradas e
Amorico do Espirito Santo.
Portuguez (1 IllOSal,)
sob os os. 319 a 322, immodiatamento anteArmando Vaiai Leite Ribeiro.
•
riores aos da relação publicada, as seguintes Lauro Paulo de Oliveira.
João Moraes Niemoyer.
obras, requerido o registro pelos respectivos Anolino da Miranda Sá Sobral.
Manoel Gouvêa, de Saldanha da Gama.
autores : •
Antonio Rod°igues Teixeira.
Francisco Leonel do Alencar.
Ante,ro de Castro Soares.
Josa Gazzinelli.
319 Marc Ferraz— Vista panora,mica do Rio Jos.,
Cavalcanti do Barros Accioli.
Olivar Cunha.
do Janeiro; photogra.phia tirada do
Turma supalementar
Morro do Cantagallo. la,o, Marc Fer- Manuel Agostinho Rodrigues Torrei.
Alvaro Baudacio da Cunha.
raz, s. d. (1901) 0,743x0m,293.
Nestor
do
Barros
Taveira.
Armando Leite Raposo.
Alexis Card( so de Carvalho Rocha.
320 J. F. Guimarães & Comp.—Quadro com
Carlos Teixeira da Moda.
Turma supplementar
os retratos dos membros do Governo
•
Mario Queima Ca,dagal.
Provisorio, taabalho photographico em
Armando
Antas
*de
Almeida.
esmalte vitrilfIcado e fixado a fogo.
Externato do Gymnasio Naaional, 23 de jaCópia em platinotypia. Rio, Guima- João Pereira Valente.
neiro
do 1902.-0 secrotario, Paulo TaCollo
Negreiro
do
Barros.
rães & Comp., s. d. (1901). Dinionvares.
Heitor
João
Bélache.
sues da cópia : 0m,500x0m,353.
Portuguez (2a masa.)
321 Francisco José Viveiros do Castro —
Allfaludoga do. Rio do janeiro
Questões do direito penal. Porto, typ.
EDITAL COM PRAZO DE 30 mas
de A. J. da Silva Teixeiea, s. d. Domingos da Rocha Mala.
Frederico
Franklin
da
Silva.
Pela
inspoctoria desta alfandega, se faz
(1901), 8° VII —417 pp.
,
Annibal dos Santos Sertã.
publico quaatchando-se as mercadorias conti322 Dr. João Vieira de Araujo — O Coligo Luiz de Barros Vasconcollos.
das nos volumes abaixo mencionados no caso
penal interpretado. Parte especial. João Ant mio dos Santos.
tio sarem arrematadas para consumo, os seus
Rio, Imprensa Nacional. 1901 — 02, John Nicolson Taves.
donos ou coo signatarias deverão dospachal-as
8°, 2 vols. — 1 0 vol. XV-439, — IR Augusto Feliciano Pittaa
e retiral-as no prazo de 30 dias, sob pena do,
pp., 2° vol. 3 ff.inn. e 477 pp.
Robert Louis Ebort.
findo este, serem vendidas por sua conta, nos
termos do tit. 50 cap. 5° da Consolidação das
Bibliothoca, Nacionalai:7 de janeiro de 1991.
Turma suppiomontar
Leis das Alfandegas,som que lhos fique direito
Julio
C.
—Polo secretario,
de Moraes.
do allogar contra os effeitos desta venda:
Francisco Pereira de Almeida Sebrão.
Capatazias—Som marca : 3 trilhos, vindos
Frederico Oscar Hoim.
de Santos no navio nacional Garcia, descarExternato cio Gymnasio
Roberto Lima da Fonseca.
regados em janeira de 1901.
Nacional
João Procopio Valia Sobrinho.
Idem : 2 votamos, N iodos de Hamburgo no
vapor adorna° Rio, descarregados em maio
Portuyuez (3a mesa)
EXAMES DE PREPARATORIOS
do mesmo armo.
Arma,zern n. 14—AM : 10 caixas ns. 1/10,
Quinta-feira, 30 do corrente, ás 10 horas Fortunato Maria da Conceição Junior.
Mario Lamborti Lacerda.
vindas no vapor ingaez Camões, de Livorda manhã, serão chamados :
José Gomes Filho.
pool.
Celestino Moreira do Souza.
MFC : 1 barril.
CANDIDATOS Á MATRICULA. NO CURSO DE
João Nilo de Souza o Almeida.
M: 1 barrica a. 5, vinda do Liverpool no
DIREITO
Henrique Guatimosim.
mesmo vapor.
João Baptista de Faria.
LC : 2 caixas na. 3.545 o 3.586, vindas da
Historia natural
Adulpho Bergamini.
mesma procedencia no vapor inglez Orissit,
.Tanuario de Assumpção Osorio.
consignadas a Laureys.
Turma supplementar
Joaquim Vieira da Silva Borges.
Todos estes volumos descarregados em
Walter Valentim Peixoto.
junho
do 1901.
Hormindo Pipo Soares de Oliveira.
Alvaro Bittencourt Belford.
Armazena n. 9—FAD ; 1 caixa, vinda do
Armando Soabra Notta dos Reis.
Lindolpho do Oliveira.
Liverpool no vapor inglez Salassaconsignada
Francisco do Paula dos Santos Machado.
Pedro José Thomaz.
a F. A. Deslands.
Carlos Cargueira da Motta.
VD: 2 garrafões, consignados a Villa. do
CANDIDATOS Á MATRICULA NO CURSO DE
Turma supplemontar
Lorenzo.
V. Frontin: 1 caixa, consignada a V.
OBSTETRICIA E NA ESCOLA NAVAL
Alfredo Teixeira de Carvalho.
Fron ti n.
Democrito Dantas.
France:. (l a mesa)
LGC: 2 ditas os. 8.533/8.534, consignadas
Francisco Eduardo de Oliveira Basto.
L. A. Bruno. vindas do Genova no vapor
Thereza,
do
Almeida
Cruz.
Piemonte.
CANDIDATOS Á MATRICULA NA ESCOLA
italiano
Azever,
Maria Francisca de
Barroso.
LC—E: 2 caixas ns.3.580/3.581, vindas do
POLYTECIINICA
Maria Luiza Cauda Sampaio. Ao
Liverpool no vapor inglez Sorata, consignaSancho Baggi Beren,g,uer Casada'
Arititmetica (I' mesa)
das a Laureys & Comp.
Mario Duarte Hall.
CM—S: 1 barril n. 8.9:8,vindo da mesma
Golofrodo Fortuna Rodriguos dos Santos.
Josê Vieira da Castro Junior.
pracedoncia o vapor, consignado á C. Fiação
Ismael Mala,.
Cesa,r Maurity da Cunha Menezes.
Tecelagem Carioca.
Mario de Azeredo Coutinho.
Arlindo Maurity da Cunha Menezes.
S-76—S; I caixa n. 280, vinda de BroArthur Pereira Lima.
men no vapor alleinão Heidelberg,eonSignada.
Turma supplementar
João Caetano Fontes.
a Sampaio S. & Comp.
Nilo Ribeiro de Oliveira Va,
Todos estas volumes descarregados em juJoaquim Cindido de Meirellos Tavares.
nho do 1901.
Rigoborto Sá de Oliveira.
Turma supple,mentar
Trapiche da Ordem—MTC: 25 quintos de
Olmidio Serra Lima..
Mario Dutra de Oliveira.
vinho.
William Marcai Ewbank.
Eurico Ribeiro do Carvalho.
Idem: 50 decimos, idem, vindos de Bor(as mesa)
Carlos Muniz Guimarães.
dos no vapor francaz Cordillère, consignados a Maciel Fe.rre'aa & Comp.
Oscar Martins Guimarães.
Arithnzetiea (2a mesa)
ASE: 5 quintos, vindos do 1-lavre no vapor
°atavio Fernandes Faria Machado.
•
tiordoba, consigaados a Antonio S.
francez
Alvaro Mario da Veiga.
augusto Cotritra Moreira de Carvalho.
Freitas.
Tertuliano Piquet.
Alvaaw do Lacerda Cardo.w.
A: I caixa de batatas.
Luciano Pestre.
Luiz de Lima e silva° R xo.
MIS 2 di ta: Liam. vinilv da Valparaiso
amido Julio Rouchon.
Hei 'agua hlar ba 111 Ur là I,Ca valcan te.
no vapor in sle.: O equina.
João Jorge liarroira Vianna.
Armando Alves de Fada.
CC: taa barris do cal, vindos do Marselha
Alfredo Bernardas de Souza Junior.
Mario Alves Nogueira.
no vap francoz Bithinae,
•

418

Quarta-4(41:ra 29

DIÁRIO OPITICIAL
......••••nnn••

CT: 10 ( fitos de cimento, consignados á
ordem.
.TC: 1 (' dto idem, a Juan Capplonch .
CT: 35, barris de vinho.
Macir enziek: 6 ditos idem, consignados a
Macho : iziek.
CT: 15 caixas idem, vindas de Lisboa no
vapor liespanlval S. lynacr:o de Loyola.
T c,dos estos volumes desc a r regad os em
jurrho de 1901.
Alfandega d o Rio do Janeiro, 27 de janeiro
de 1902.- Pelo inspector, M. F. Barros,
:servindo de ;ajudante.
Pela i n r,pectoria desta alfandega se faz
publico, para conhecimento dos interessados,
oe foram descarregados para esta repartios volumes abaixo mencionados, com
ig ignms de avaria e de falta, devendo seus
lonas ou consignatarios apresentar-se no
prazo de 15 dias para providenciar a respW.o.
Vapor allemão Ifeidelbery procedente de
13remen, entrado em 18 de janeiro de 1902.
- Manifesto n. 46.
Armazem da Bagagem -A. Liese: 1 caixa
sem numero, aberta.
Sem marca: 1 mala som numero, idem.
Vapor francez Provence, procedente de
Ge neva, entrado em 18 de janeiro do 1902.
- .Manifesto n. 45.
Armazem n. 9-C-C-A: 2 caixas ns. 139
O 226, repregadas.
Idem: 2 ditas ris. 115 o44, idem.
Idem: 2 ditas es. 15 o 175, idem.
Idem: 2 ditas ris. 49 e 328, idem.
Idem: 2 ditas as. 293 o 330, idem.
Idem: 2 ditas ns. 348 e 323, idem.
Idem: 2 ditas ris. 395 o 253, Hem.
Idem : 2 ditas ris. 318 e 339, idem.
Idem : 2 ditas ns. 177 e 268, idem.
Idem : 2 ditas ns. 173 o 289, idem.
Ideia : 3 ditas as. 302, 118 e 14, Fiem.
Idem : 3 ditas ris. 117, 298 c271. idem.
(dom: 3 ditas "ns. 373, 234 e 38, idem.
Idem : 3 ditas ns. 362, 257 e 392, idem.
Idem ; 3 ditas ns. 389, 243 e 71. idem.
Idem : 3 ditas ns. 344, 341 e 203, idem.
MF - C: 4 ditas as. 187, 169, 170 o 183,

Vapor alterara() Ireidellierg, procedente de
Bremen, entrado em 18 de janeiro de 1902Manifesto n. 46.
Despacha sobre agua-MR.M: 4 caixas som
numero, avariadas.
EC: 2 ditas, idem, idoca•
Armazem n. 3-CM-S: I dita n. 850, repregada.
C: 1 dita n. 285, idem.
I1SC: 1 dita n. 336, idem.
Idem: 1 dita n. 2, idem.
Idem: 1 dita n. 5.005. idem.
S: 1 dita n. 5.748, idem.
HSC: 1 dita n. 201, avariada.
Vapor inglez 21fagdaleita, pracedento de
Southampton, entaadu em 21 do janeira de
1902-Manifesto n. 48.
Arrnazern da Bagagem-Antonio P. Silva:
1 caixa sem numero, aberta.
Carlos Monteiro: I dita, idem, idem.
Sem marca: 1 mala id2111, idern.
Armazem das amostras. - Marc. Ferraz:
2 caixas ns. 2e 1. repregadas.
H. Peixoto : I dita sem numero, idem.
C. L. do Mattos 1 engradado, idem,
idem.
CPC : I caixa n. 17. idem.
Armazem n. 9. - IAO : I dita n. 6.429,
avariada.
O. Phillippe : 1 dita sem numero, idem.
Prince Cariate- Italiano ministro : 1 dita
n. 379, idem.
Vapor aliena° Creféld, procedente de Bremen, entrado em 3 de janeiro do 1902.Manifesto n. 9.
Armazem n. 9.-BCC: 1 caixa n.68, vazia.
CA : I dita n. 655, idom.
Vapor italiano Duca di Galera, procedente
de Geneva. entrado em 21 de janeiro de
1902.
Armazem da Bagagem. - Vito II. Pellegrife : 1 caixa som numero, aborta.
Sem marca : 1 dita idem, idem.
Idem : 1 mala idem, idem.
Vapor inglez Oropeza, procedente de Liverpdol, entrado era 15 de janeiro de 1002.
-Manifesto n. 34.
Armazem n. 1.-C-C: 3 caixas as, 5, I o
2, repregadas e avariadas.
Idem : 1 barrica n. 6, avariada.
CPYC: I caixa n. 520, idem o repregada.
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Vapor inglez Oropesa, procedente de Liverpool, entrado em 15 de janeiro de 1902.
-Manifesto n. 34.
Armazena ri. 1-PE: 3 caixas ns. 519, 521
e 522, ropregadas e avariadas.
P-66-1I-L: I dita n. 7.610, avariada.
167: 4 ditas tis. 111, 136, 133 e 91, idem.
Idem: 3 ditas ns. 109, 121 e 118, idem.
SC-R: 3 ditas ns. 4.783, 4.786 e 4.787,
idem.
Idem: 1 dita n. 4.785, repregada.
SC: 2 ditas as. 469 e 461, avariadas.
Idem : 1 dita n. 463, idem, idem.
S :2 ditas ris. 528, 526, idem, ideia.
SBCC : 2 ditas os. 301 e 300, idem, idem.
H : 2 ditas as. 2.344 o 3.356, idem, idem.
PC-2: 2 dita n. 2.601, idem, idem.
Honorio Bicalho-MV-EF : 5 ditas numordi . 0775/77 e 9771, 780, idem.
Idem : 3 ditas as. 0797, 0798, 0791, idem,
Idem : 3 ditas ris. 0892, 0805, 0806, idem.
Idem : 3 ditas as. 0811, 0812, '0823, idem.
Idem : 4 ditas os. 0821, 0825/29, idem.
Idem : 3 ditas ns. 0835/6 o 0833, idem.
ESC : 2 ditas lis. 4.518 o 4.510, idem,
idem.
Idem : 8 ditas n g . 4.519/5240 4.507/8,
idem.
Idem : 3 ditas ns. 4.504, 4.514, 4.517.
idem.
Arrnazern n. 1-ESC-AS: 1 caixa n. 2.202,
repregada e avariada.
Idem: 1 dita n. 2.208, idem, idem.
Idem: 1 dita n. 2.193. idem, idem.
Idem: 1 dita n. 2.206, idem, idem.
Idem: 1 dita n. 2.205, idem, idem.
lenha: 1 dita n. 2.204, idem, idem.
FSC: .4 ditas as. 853, 855, 859 e 861, idem,
idem.
Idem: 2 ditas ns. 860 e 863, idem, idem.
FBC: 3 ditas ns. 2.151, 2.147/48, ava.-

áadas.
66-F: 3 ditas as. 957/58 e 956, repregadas e avariadas.
H: 2 ditas as. 3.353 e 3.310, idem, idem.
Idem: 2 ditas ia. 3.352 e 3.360, avariadas.
179 - T: 1 dita som numero, idem.
CPC : 2 ditas ns 145 o 143 ideia, idem.
181-T: 1 dita idem, idem.
Idem-C : 3 ditas ns. 406, 405 o 407, idem,
Idona : 4 ditas ns."188, 166, 106 o 131, idem.
2.414-PL : I dita idem, avariada.
idem.
2.415: 1 dita idem, idem.
ESC : 2 ditas ns. 9.134 e 9.136, idem,
ERC : 3 ditas as. 19, 6 e 61, idem.
2.418-PL : 1 dita idem, idem.
Idem: 6 ditas as. 11, 29, 72, 79, 95 e 3, idem.
2.417-PL : 1 dita idem, idem.
Ideia: 2 ditas as. 4.516 e 4.503, idem,
idem.
idem.
184-T: 1 dita idem, reprogada o avaIdem : 3 ditas fls. 21, 99 e 57, idem.
Idem: 4 ditas ns.4 .502,9 . 133, 9.135, e20.802 riada.
Indo : 4 ditas ris. 16.664, 16.737, 16.895 e idem, idem.
171-T : 1 dita idem, idem.
16.813, idem.
H: 6 ditas as. 3.354/57 o 3.363/3.365,
172: 1 dita idem, idem idem.
FYA : 3 ditas as. 100. 100 e 100, idem.
idem,
idem.
AAC : 1 dita n. 2.201, avariada.
CSC : 2 ditas ns. 6.403 o 6.364, ideia.
Idem : 5 ditas as, 3.358-3.310/43 o 2.345,
A-F : 3 fardos as. 225/227, idem.
CA : 1 dita n. 92, idem.
idem, idem.
AVC : 1 caixa n. 3.300, idem.
-M-c 1 dita n. 170, idem.
Idem : 3 ditas ns. 3.320-3.315-3.348,
AAS : 2 ditas as. 3 e 39. idem.
ALFC 2 ditas as. 6.067 e 6.068, reine
idem, idem, di
XG : 2 ditas ns. 3.190 e3.191, idem.
Idem: 3/§kdita. as. 3.318, 3.322 o 3.334, gadas o avariadas.
Vapor inglez Claierhill, procedente do
BBC-P : 2 1 ditas ns. 292 e 293, avaLondres entrado eia 18 do janeiro do 1902.- idem.
Idem: 4 ditas ns. 3.311/12, 3.347 o 3.332, riadas.
Manifesto n. 47.
B-S-63 : 2 ditas as. 136 e 134, idem.
idem.
Armazem n. 14-AAC : 3 latas som
Idem: I dita n. 3.327, repregada e avaIIMC : 5 dtas ns. 1.292/94 01.284/1.287,
mero, vasando.
riada.
avariada.
Idem : 1 barril n. 997, idem.
Idem: 1 dita n. 3.331, idem idem.
C-C 2 ditas ns. 3 e 4, idem.
HW : 2 caixas ns. 8 e 2, repregadas.
1 dita n. 272, idem idem.
Vapor tramem Prevence, procedente de
JOP : 1 dita n. 7. ide.m.
JA: 1 dita n. 6, repregada.
Genova
entrado em 18 de janeiro do 1902EB : 2 ditas as. 3 e 2, idem.
639,
L1-1): 2 ditas ns. 638 o
roprog,ada o Manifesto n. 45.
HW : 1 dita n. 10, avariada.
avariada.
Armazom n. 10-X : 5 caixas ns. 3.157/61,
EJO : 1 dita ri. 42, idem.
LSC: 2 ditas as. 2.136 e 463, idem idem. avariadas.
EJS : 4 ditas ris. 21, 4, 5 e 99, idem.
ns. 5231'25, avariadas.
MC:
3
ditas
Idem : 3 ditas ns. 3, 1 e 8, idem.
Idem : 4 ditas as. 3.179/82, idem.
MNC: 2 ditrs as. $07 e 308, repregadas o
Idem ; 1 dita n. 15, repregada.
avariadas.
Ideia :2 barricas as. 3.1800 3.186, re•
RLC : 1 dita n. 309, idem.
M\VC: 2 fardos as. 883 e 886, avariados. pregadas.
EC : 1 dita n. 500, idem,
Ilonorio Bicalho-Moyo-EF: 5 cinco caiIdeia: 1 dita n. 3.188,eidem.
EJS :1 dita ri. 18, avariada.
xas na. 838,139, 810, 813 e 816, av,ariada.
MB : 3 caixas ns. 3, O o 9, idem.
B H : 1 dita n. 9.132, idem.
2.419-PL: I dita sem numero, idem. nh Idem : 2 duas ils. 14 e 15, idem.
JBL : 1 dita n. 9.340, idem.
2.326 - PL: 1 dita idem, idem.
Ideia 3 ditas ns. 11, 120 8, idem,
SPC: 1 dita n. 1.118, idem e repregada,
Alfandega do Rio de Janeiro, 25 de jaIdem : 2 ditas ris. 4 e 6, idem.
AAC : 1 dita n. 1.090, idem, idem.
neiro de 1902.-Pelo inspector, Joao Peixoto
Idem : 2 ditas as. 1 o 13, idem.
SAC: 1 dita n. 1, idem, idem.
da Fonseca Guimaraes.
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Idem ; 2 ditas ns. 2c 7, idem.
GPC : 1 dita n. 2.031, repregada.
JBC: 1 dita n. 2.033, idem.
'dom: 1 dita n. 2.026, idem.
FG-.IBC: 1 dita n. 2.027, idem.
Idern: 1 dita n. 2.028, idem.
EME: 1 dita n. 5,558,
Idem: 1 dita n. 5.589, avaria:fia.
AC: 4 ditas ns. 1.030/32 e 1.699, repregadas.
Despacho sobro agua- C-C-A: 2 ditas
ns. 43 e 198, reprogadas.
ME: 1 dita n. 24, idem.
C-M-C: 1 dita n. 170, idem.
INDO: 1 dita n. 16.825, idem.
Idem: adita n. 16.901, idem.
Idem: 1 dita n. 16.780, idem.
Idem: 1 dita n. 16.898, idom.
I vn: 1 dita n. 16.808, idem.
Idem: 1 dita n. 16.900, idem.
Idem: 1 dita n. 16.795, idem.
Armazem n. 10 - FYA: 1 dita n. 100,
idem.
AAS: 3 ditas as. 22, 24 e 78, idem.
Idem: 3 ditas es. 27, 18 o 20, idem.
CA: 3 ditas es. 117, 89 o 98, idem.
FRC: 1 dita n. 98, idem.
INDO: 1 dita n. 16.725, idem.
CA: 2 ditas as. 77 e 32, idem.
Illorn: 2 ditas ris. 9 e 16, idem.
Vapor inglez Magdalena, procedente de
Southampton, entrado em 21 do janeiro do
1902.-Manifesto n. 48.
Arrnazem n. 9-VRC-F: 2 caixas ns. 124
3 125, avariadas.
Idem: 1 dita n. 12$, reprogada.
VC. G: 1 dita n. 398, idem. •
WT: 2 ditas as. 514/15, avariadas.
AL. C-F: 2 ditas as. 69/70, ideia.
AAI: 1 dita 399, ideia.
AI: 1 dita n. 1.095, repregada.
AAS-L: 2 ditas ns. 332 e 331, idem.
MI: 1 dita n. 312, idem.
CD. C: 1 dita n. 177, idem.
cc: 2 ditas ns. 143 e 152, avariadas.
1 dita n. 6.282, idem.
i CPC:
• C. Colombo: 1 dita n. 887, idem.
CFCJB: 7 ditas, sem numero. idem.
C-C-A: 3 ditas as. 285, 297 e 304, idem.
Idem: 2 ditas es. 307 e 321, repregadas.
Armazem n. 9-CPS: 1 dita sem numero,
•epregada.
CC: 3 ditas ris. 151 o 174, idem.
CXC: 1 dita n. 438. Idem.
ESC: 1 dita. n. 4.544, idem.
Fale: 1 dita n. 391, idem.
GBC-DJ: 2 ditas ns. 873 e 823, idem.
' HG: 1 dita n. 7.055, idem.
Bale: 1 dita n. 41, idem.
) JRCC: 2 ditas ns. 3.196/97, idem.
• JRS: 1 dita n. 144, idem.
JDM: 1 dita n. 5, repregada.
I MB: 1 dita n. 110, idem.
MMC-F: 1 dita n. 220, avariada.
MFCC: 1 dita n. 945, idem.
OABC: 3 ditas es. 333, 337 e 339, ava,
.iaatas.
Pacheco : 15 latas, sem numero, vaando.
SNC: 1 caixa n. 19, avariada.
R-SM-W: 5 caixas Lis. 4.638/40 e 4.642
.643, Morra
Idem: 1 dita n. 4.641, ropragada.
Idem: 3 ditas ns.-4.e34, 4.645 e 4.646, avaiadas.
SB: 1 barrica n. 3, rapinada.
TB-PL: 2 caixas es. 3 e 7, ideia.
TB-L: 2 ditas ri; 3.493 o 3.397, idem.
TB: 1 dita n. 208, idem.
Vapor allemão Heidelberg, procedente de
remen, entrado em 18 ee janeiro do 1902.
•
-Manifesto n. 46.
Despacho sobre ag,u t-alRal: 1 calva n.145,
)pregada.
Ceres: 1 dita n. 51, idem.
FC: 1 dita n. 54, idem.
GFC-J-G : 2 barricas as, 1,271 o 492,
)grogadas,
• •

MÁRIO Cr Flerta:
C : 1 caixa n. 11, idem.
Armazem n. 3 - AR : dita n. 4, idem.
ES : 1 dita n. 8.202, idem.
GFC-JG : 2 barricas es. 501 o 499, idem.
IIS.C-C 62 N : 1 caixa, n . 648, idem.
IIS.0 : 2 ditas ns. 280 e '335, idem.
Idem : 2 ditas es. 9.923 e 8.246, idom.
Idem : 2 ditas ns. 72 e 22, ropregadas e
avariadas..
JRC-F : 1 dita n. 97, ropregada.
MK : 1 dita n. 21, idem.
R .V : 1 dita-n. 4.986, idem.
S : 2 ditas eis. 5.907 c5.747, idem.
Idem : 2 ditas ns. 5.501 o 6.093, idem.
Idem: 2 ditas ns: 5.969/6.166, idem.
Idem: 2 ditas as. 5.292/5.938, idem.
idem: 1 dita n. 5.582, idem.
Vapor inglez Chavechll, procedente de
Londres, entrado em 18 do janeiro de 19a2.
-Manifesto n. 47.
Armazem n. 14-IIWL: 2 caixas as. 62 e
64. avariadas.
EC: 1 dita n. 500, repregada o avariada.
RIO: 1 dita n. 308, idem idem.
Wl'a 1 dita D. 216, idem idem.
MCC: 1 dita n. 44, avariada.
JOP, 1 dita n. 6, idem.
G pC: 1 dita n. 53, idem.
CCC: 1 dita n. 44, repregada e avariada.
CB: 1 dita n. 8.708, idem idem.
EJO: 2 ditas as. 40 e 41, idem idem.
DO: 1 dita n. 955, idem idem.
KFC: 1 dita, n. 1, idem ideia.
GNC: 1 dita n. 56, idem idem.
Honorio Bicallio-EF-CB: 1 dita n.1.522,
idem, idem.
Vapor inglez Clyile, procedente do Rio
Prata, entrado em 22 do janeiro do 1902.Manifesto el. 54.
Armazem das Amostras-E.Gomes: 1 pacote sem numero, rato.
Armazena n. 6-AL: 1 caixa n. 1, repregada. e avariada. .
Idem: 1 dita a. 2, idem idem.
J. Vieira: 1 dita sem numero, idem idem.
Sem marca:
Armazoin da Bagagem
1 commoda sem numero, repregada e aberta.
Idem: 1 cama idem, quebrada.
Idem: 1 mala idom, aberta.
Vapor allemão S. Nicolas, procedente de
Hamburgo, entrado eia 13 de janeiro de
1902.-Mani festo n. 28.
Pateo do Rosario-DN: 1 caixa n. 1.356,
quebrada.
Ai'mazem n. 11 -EECB: 1 caixa n.1.305,
repregada e avariada.
Ali: 1 dita n. 111, avariada.
Vapor inglez Bellanock, procedente do
Nova York, entrado em 31 do dezembro da
1901.-Manifesto n. 867.
Arrnazem n. 3-BNIC: 2 barris ns.76 e 79,
vasios.
Idem: 1 dito sem numero, idem.
Vapor allornão Buenos Aires,procodente de
Hamburgo, entrado em 16 do qatnearo do
1902.-Manifesto n. 832.
Arma.zem n. 9- JLS: 3 barris sem numero, vasios.
Alfandega do Rio do Janeiro, 27 do janeiro
de 1902.-Pelo inspector, M.F. Barros, servindo do ajulanto.
Ministerio da Marinha.
ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL
Repartição da Carta Maritima
Aviso AOS NAVEGAN7ES N. 4
Estado do Paraná-Barra de Paranagud
De ordem do Sr. almirante chefe da Repartição da. Carta Maritima, aviso aos navegantes que acha-se de nova em seu logar
a boiia la,ga «Alagada» do canal N. da
barra de Paranaguá., de que tratou o aviso
de 23 do corrente.
Directoria de Hydro,graphia., 27 de janeiro de 1002.- Luis Cadaval, capitão de fragata.
(.
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Ministerio da Ma rinha
De ordem do Sr. almirante chefe do Estado Maior General da Armad i, se faz publico que fica. aborta nesta ra partição, por
espaço de 30 dias, a contar da hoje, a inscripção para o concurso a a ave vagas do
cirurgiãos do 5 a classe do corpo la armada e
duas vagas do pharmacouticos
de 4a classe
do mesmo corpo.
Segunda secção do Quarel Oen oral da Marinha, 13 de janeiro de 1902.-D r. José Pereira Guinureales,inspector de saui lo naval. (•
Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro
C)NOURRENCIA

'De ordem do Sr. contra-ala t Arauto inspector deste arsenal faço pula rico que, em
virtude do aviso sob n. 95, de
hoje datado,
no dia 25 do moz proximo futu co,
, a I hora
da tarde. serão recebidas e abe erta.s no gabinete do mesmo Sr. inspector p repostas para
o fornecimento de urna parta destinada ao
dique Santa Cruz. •
As respectivas bases e pl: trios acham-se
nesta secretaria a disposição e dos interess idos, que, para mais escleare ec imentos, Podarão dirigir-se ao Sr. dire et or das construcções cavaca.
Secretaria da Inspecção do a ir senal do Marinha do Rio de Janeiro, 24 dm janeiro de
1902.-0 secretario, Eugenio C 2t; dido da Sia
se ira Rodrigues.
(•
CONCURRENCIA,

De ordem do Sr. contra-almi rante inspector deste arsenal, faço publico
que, devendo
ser vendidos o cobre, latão e Li
• onzo ultimamonto romottidoS de Matto Oro sso para esto
estabelecimento, serão, para Cf
se fim, recoLidas o abortas propostas no
gabinete do
mesmo Sr. inspector, a 1 hora
da tarde do
dia:6 do mez proximio futura.
Os intere•sados poderão em minar o mesmo material no almoxari fado,
onde se acha.
Secretaria da Inspecção do
Araonal do Marinha do Rio de Janeiro, 28
do janeiro de
1902.- O secretario, Euge
almude, da.
Rodrigies.

(•

Escola Na &vai
De ordem do Sr. vice40 :mirante director,
previno aos candidatos á.
t
ela nosa
escola que o °une do gky agraphia terá logar
no dia 30 do oorreraaa ,
ás 11 horas da
manhã.
Escola Naval, 28 de iam leiro do 1902.- Zucidio Augusto Pereira do . Lago, socrotario.
De ordeira do Sr. vice
previno aos c andidatos 4
correram para a junta
ainda não inspeccionar:
devem, improterivelinee
sexta-feira, 31 do cor:
manhã.
Escola Naval, 23 de ja
dia Augusto Pereira do

D3 ordem do Sr. vice
previno aos candidate
e ecola que o exame d
no dia 29 do corrente.,
outrosim, que os exaa
geometria e triaoram
rocer no dia 31,1,
tirarem imito par a, as
cão ás 11 horas da T
e 30 da manhã. do Ai
Escola Nav
,

Ltscidio Aur

tarifa,

p,

-almirant a director,
inatrice tia gaia resuporior de saude e
!oa nova alento que
;te, aqui comparecer
ias a horas da
.noiro

de. 1902. -Lu ci(

Lago, soera-tarjo.

•aal mi ran te director,
As a marricala nesta
de3enho tara legar
ás I lhoras da manhã;
ninanlos cle algebra.,
latria deve cão competi • as da mal ihia afim de
; Or111109, t UC principiaaanhã. Coalducção ás 3
aenal de Marinha.
le janeiro do 1902.'eira da Lago, sacro-
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Colleglo
Sã: convidados a compna n oa:- neste estamunidos
cuinerres, afim ,do Levantaoem os depositos,
em dinheiro, que fizeram em 1895 e 1896,
es negociantes. abaixo dectara.das ou sons
legitimos aept-esentantos, a sabor:
Alves & Cot np., Custodio José de Campos, Luiz Soar es & Irmão, Lavanderia Progrosso Naciona À e Martins & Comp.
Collegio Mili ta, 23 de janeiro de 1902. —
Arthur Eduard . o Perera, capitão-Secretario.

(.

Arsenal c.a', Guerra da Capita.Il Federal
Do ordem do Sa'r. coronel director. serão no
5 de fevereiro;Vádouro, ao meio-dia, recotaldas propostas em cartas fechadas para a
venda do retalhes de lã e allgodão misturados, devendo cada licitante apresentar suas
propostas cem os preços por kilo. Os proponentes assistirão pessoadrnente ou por seus
prapostos á abar lura dessas propostas.
Secretaria do ;Arsenal de Guerra da Capital Federal, 2 3 de janeiro de 1902.—Ro(.
ar/saldo Montei' ro de Barros, "secretario.
Intendont ia Geral da Guerra
A c rrnmissã a de compras desta repartição recebo pra postas para o farnecimonta
;dos artigos coo 3';antos‘ dos grupos abaixo do•
siamados, dorai de o 1° semestre do corrant 3
anno, a saber:
Tintos o dm?, 1g o ardesas para luzas, no
dia 1 de feveroi e, até ás 12 horas da manhã;
Ferro o artigo 4- SOMOIIII .H teS o ferragen4
artigos sernelhat 'tos, no ilias 3 de fevereiro,
até ás mesmas lit ras.
As pessoas qra pretendeamm contractar
esses fornecia-acua os queiram procurar nesta
secção os reapectis 0s irapresa..s. onde deverão préviame atos apisseenaaa suas habilitações de accordu conl o regulamento da repartição.
Em cump rimensto 'do aviso n. 39 do Ministerio da Guern es pretendente s a esses
fornecimen tos dela irão apresentar dsocumonto
da caução do 1:01%000 feita na Direcção
Gorai de C( )ntabilia'ade da, Guerra, para 0-a,rantia de s eas con tractos, em geral. e obda
de 500$000 para a ada assigeatu ra, do cada
um, levant ando esta desde que o assignem,
ou inearres do na lesma do perda quando
se neguena
fazei-o.
Previne-se que as • :propostas devem ser
em duplicata, escripta s com tinta preta,
sm ra,sur as e a,ssi gni Ldas pelos proprias
proponente s, que d 3ve rão comparecer ou
fazer-se e( presentare lc galmente na °ocasião da ses. são.
Primeira secção . Intendencia Gorai da
Guerra, 24 de janeiro de 1902.—Tenentecoronel, Jogo, Antonio dt • Carvalho, chefe da
secção.

Hospital Militar do Andarahy, propostas
para o fornecimento. durante o 1" semestre
h ,
da 111a, .1,s ao-t ara.
çp,ialiaiato o Outros bigJ 3 :1 .3aiXu ospePiflea tios, os (emes esrão 011 trague; ne,:tn
estabalscimento por conta dos forneccdores,
a saber
Em kilo, peso liquido : arroz de Iguape,
araruta, assuar refinado ile l a qualidade,
banha americana em barril, batatlkingleza,
biscoutos de araruta e outros, bolachinhas
americanas, chá verde da, India o dito preto,
café em pó, carne do va.cca, (lisa de carneiro,
goiabada do Campos, marmollada, manteiga
Demagny, Rio Claro e Santa Catharina,
macarrão, matta em folha, pão do 140 grammas, temperos, chocolate, peixe fresco,
sabão commum, velas de composição, marca
Braziloira, sal, goléa de marmellos e pão do
Lotli torrado.
Em litro : leite do vacca, farinha do Mago
e vinagre.)
Em garrafa: vinho do Porto ( 5/Mar d'Além
e geamos).
Em unidade .: gallinhn„ ovos, bananas de
S. ThomS, laranjas, roscas, lenhas em achas
do Ires kilos, vassouras grandas e pequenas,
tijolos de arear e phosphoros marca «Olho'.
Lavagem e concerto de roupa, por peça,
sem distincção de qualidade.
Péd: concorrer qualquer nogaciante, independente de sor matriculado, cumprindo,
porj. m, que os pretendentes se habilitam até
ao meio-dia do dia 2 de fevereiro proximo, na
forma ibs arts. 31 e paragraphas o 31 do regulamento, approvado pelo decreto n. 2.213.
de 9 de jan io lo len e publicado a 21 do
mesa). MN O anno, davondo os concurran tos
receber até ilquedlaslin, e hora na secretaria
deste hospital (no Andai-alia-) as relações impressas dos g011OroS e artigos nocessarhs
para as propostas, qao deverão ser em duplicata, amido uma soltada e ambas assignadas o apresentadas perante o consallio, em
envalucro fechado, no dia e hora acima designadas, pelos proprios ou propostos, devidamente habilitados.
Para garantia da assignatura, dos cantractos os cancurren tos farão, antecipadamonte, uma caução de 5 ss calcula a srbro
impartancia provavol dos generos a fornecer durante o semestre, perdendo tios
cançilos 03 concuroontos preferidos que não
comparecerem para firmar os respeotivos
contractos.
Os fornecedores ficarão sujeitos, do accordo
com os arts. 29 . e 33 do regulamento citado,
ás multas de 25 ou 50 0/„ nos casos do infracçõos estipuladas nas prapastaaimprossas,
obrigando-se a fornecerem a dinheiro, pelos
preços do contracto, aos officiaes o empregados desse astabolacimonto.
•
Na secwtaria, deste hospital, nos dias uteis,
das 8 hclits da manhã ás 2 da tardo, dar-sehão quaasquer informações de que carecerem
os pretendentes á concurrencia. (Vide Jornal do Commercio nos dias 23, 28 e 2 de fevereiro.
hospital Militar do Andarahy, 22 de janoiro do 1902.-9 secretario, tenente JOSé
Lourenço Durcell)s.

Irgosp2ta1 MI • Ilitar do
Ancturl •thy
NOVA CONCURRENCIA VA RA O FORNECIMENTO
DE GENEROS ALIMEN jC OS E OUTROS ARTIGOS A ESTE HOSPITAL Dl RANTE O 1 0 SEMES'RIMEIRA TER SIDO
TRE DE 1902, VISTO A
. O SR. MARECHAL
ANNULLADA POR S. I
MINISTRO DA GUERRA

lDi ver to ria Geral do
Estatistica

Ditas Blanzy Pottre :(Sc Comp. (numeros diversos), idem.
lesa
nflominioro, idem.
Ditas Perry (n. 4s0), idem.
Ditas F'iguaira,s (ns. 1, 2 e 3), idem de ••
100.

4•

Lapis pretos Johann Faber (numeros diversos) driziaa
Ditos bicolores, dito, dito, i(lem.
Ditos de borracha, dito, dito, idem.
Canetas Eagle Pendi &. Comp., idem.
Ditas diversas, idem.
Canivetes Rodgers (de 1, 2, 3 e 4 folhas)
um
Raspadeiras, dito, idem.
Ditas canivetes, idem.
Tiralinhas de Kerne, idem.
Ditos diversos. idem.
Papel almasso pautado ( do primeira ),
resma.
Dito FlUIR3 dito, idem.
Dito quadriculado (do 0.22)0,33), idom.
Dito marcado para officio (do 0,22x0,33)
dem.
Dito idem de linho (do 0,22x0,33). idem.
Dito para minutas (de 0,22X0,33), com
margem, idem.
Dito perfil n. 106, metro.
Dito vegetal n. 102, metro.
Papel mata-borrão, folha.
Dito para capas, mão.
Dito marcado para cartas officiaes (do
0,140x0,210), cento.
Dito idem, sem marca (do 0,140x0,210),
idem.
Enveloppes para cartas, com e som marca,
(do 0,120x0,150), idem.
Ditos para officio marcado (de 0,250-0,140)

idem
Da
Ditos idem do (0,25X0,10), idem.
Ditos para mappas ( de 0,220x0,340 ),
idem.
Ditos idorn (0,207'0,310), idem.
Tinta preta Sardinha, litro.
Dita Elue-Fslack, idem.
Dita Carmin Stephens, frasco.
Lacre vermelho, caixa.
Protocollo (conformo o modelo), um.
Facas para papel (diversas), uma.
Gomma arabica G. Toiray's. frasco.
Dita A. Maurin, frasco grande.
Macetes de mata-borrão (diversos), um.
Roguas de jacarandá, de cedro o outras,
idem.
Estojos do desenho (diversos), idem.
Tinteiros (diversos), idem.
Colchetes americanos (numeros diversos),
caixa.
Nankin superior, pá°.
As propostas apresentadas em duplicata',
o devidamente sediada a primeira via, serão
abertas na presença dos propon.entos, ás 12
horas daquelle dia, devendo, para serem
acceitas,con ter es preços de todos os objectos
acima mencionados, na ordem o de accordo
com as unilades alli adoptadas e vir acompanhadas das respectivas amostras, ficando
as do proponente preferido archivadas nesta
directoria até a terminação do contracto.
Para garantir a assig.natura o o cumprimento do contracto, cada proponente depositará préviamante no Thesouro Federal a
quantia de 201$. devendo juntar á sua proposta, sob pena de rejeição, o conhecimento
(• desse deposito.
Primeira secção da Directoria Geral do
Esta,tistica, 24 de janeiro do 1902.—Na ata
saneia, do chefe, o 1 0 officiaLL.Doele

FORNECIMENTO

De ordem da Sr. diretor, faço pub'ico
que, nesta directoria, rara:bom-se propostas
em carta fechada, ate o dia 10 do foveageo
proximo, para o fornecimento, dura.nto o :;`!iDe ordem do Sr. NI raa kai Dr. presidente melro somestre do presente anilo, dos seguindo conselho economia° dos1a; hospital, faço tes objectos de expediento.
publico que a 3 de fe asesseaaa proxirno, as
Pennas J. .13. Maelat (ns. 10 o 12), caixa.
aarão robebidas, no
11 horas da manhã,
Ditas Gillot (n. 170), i tom.

Repartição Geral dos Telegraphos
De ordem do Sr. 1*. vice-director, convido ao Sr. ta,legraphista, do Pelasse Eduardo
Suzano Otten a comparecer nesta secretaria
em objecto de serviço.
Secretaria da Repartição Geral dos Telegraphos, 25 do janeiro de 1902.—Eduardo
Delduque, secretg.rio.
(•
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EDITAES

Tribunal Ci-ril e Criminal
CÂMARA COMMERCIAL

•
• .. , De eonvocama de credores (U: Antonio Ferreira Maia para se reunirem na sala das
audiencias deste juizo, (i rua dos hivalidos
n. 108, no dia 6 de fevereiro proximo,
2 hors.s da da tarde, afim de dizcrem sobre
a proposta de concordeda pelo mesmo offerecicla, na farm abaixo

•

•
•

O Dr. José Luiz de Bulhões Pedreira, juiz,
da Camara Commercial do Tribunal Civil e
Criminal da Capital Federal, etc.
Faço saber aos que o presente edital virem
que, por este juizo e cartorio do escrivão que
este subscreve, processam-se os autos de
fallencia de Antonio Ferreira Mala o ora por
. parte deste foi-mo dirigida a petição do teor
seguinte : Em. Sr. Dr. Bulhões Pedreira,
juiz da Camara, Commarcial do Tribunal Civil
e Criminal—Antonio Ferreira Maia, negociante estabelecido á rua da Uruguayana n. 58
com negocio de fazendas e armarinho. cujo
processo do fallencia corra neste tribunal,
quer apresentar a seus credores a inclusa
proposta que já representa mais de tres
quartos dos credites reconhecidos, afina de
sobre alia rasolverem. Nestes termos, requer
a V. Ex. se digne ordenar se faç a a devida
convocação na récua da lei. Capital Federal,
24 do janeiro, de 1002. —Antonio Ferreira
Maia. (Estava legalmente Miada.) Desp tcho:
Publiquem-se os respectivos editam. Rio, 24
de janeiro de 1002. —B. Pedreira. Em virtude do que se passou o presente edital pelo
teor do qual convocam-se os credo • es de Antonio Ferreira alaia para se reunirem na sala
das audioncias deste juizo,á rua dos Invalidos
n. 108, no dia 6 de fevereiro proximo,
2 horas da tarde, afim do dizerem sobro a
proposta de concordata pelo mesmo offorecida,, na qual propõe 10°/a por saldo de
seus creditos, logo que tiver passado em
julgado a sentença que homologou a mesma
concordata, advertindo que os credores ausentes poderão constituir procurador par telegramma, cuja minuta authentica e legalizada deverá ser entregue ao peditor, que
na. transmissão mencionará esta eircurnstancia ; Ó licito a um só individuo sor
procurador do um ou mais credores, comtanto que não soja devedor á massa, entendendo-se O mesmo habilitado a tomar parte
em todas as deliberações que na reunião
forem tomadas, sendo que para a concordada é mister que represente dIa, no minimo, tres quartos da totalidade dos creditos
sujeitos á mesma concordata. E para constar
passaram-se este o mais doas de igual teor,
que serão publicados e affixados na fôrma da
lei. Dado e passado nesta Capital Federal aos
27 de janeiro de 1902. E eu, Francisco de
Borja de Almeala Carta Real, escrivão, o
subscrevi.—José Luiz de Bulhões Pedreira.
De convocaetro dos credores da Sociedade
Geral de Transportes para se rmnirena
na sala das audiencias deste juizo, á
rua dos Invalidos n. 103, no dia 29 de
janeiro corrente, às 2 horas da tarde, afim
de verificarem os cretitos e, estes approvados, asiistirem á leitura do rola brio dos
syndicos, deliberarem sobre concordata ,si
for apresentada a respectiva proposta, ou
proseguir-se na liquidaçao definitiva , na
fórmo. abaixo

O Dr, José Lui7ede Bulhões Pedreira, juiz
da Camara Commorcial do Tribunal Civil e
Criminal da Capital Federal, etc.
Faço saber aos que o presente edital virem
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que este subscrevo, paocessam-se os autos de
ligilida a rlo for r ada da Socielada (arai da
'I'' . n 2- 7 )1' . 0.., , cm li wios ro?' 'n ¡ j nio;:,...:!,',: ^ 1,
a‘aa.
1 ,.) I, C ,) i' • 8 -4. inc..e : UlA
Sr. presidente da Camara CominercialDizem Alexandre Lavignasse Filho e Charles
Gabrial, na qualidade de presidente e director-gerente da Sociedade Geral de Transportes que, devido á crise que atravessa esta
praça, a sociedade não pôde mais preencher
os se* fins do modo satisfactorio, isto é,
com vantagens não só para satisfaçio do
sem paasivo, coma tambarn com resultado
para os associados, pelo que os supplicantes,
que ouviram os interessados, voem requerer
a V. Ex. se digne designar o juiz desta
nanara a quem, sondo esta presente, por
força da confissão dos supplicantes o das
dispaições do. a.rts. 167 e 168, a; 1 0 , do deereto n. 414. de 4 de julho de 1891, declare
em liquidação forçada a supradita sociedade. 03 supplicantas juntam o inventario dos bons sociaes, o balanço e a rola.cão
dos credores, e, para o &feia) da taxa judiciaria, dão á presente causa o valor de
30:000$000. Pedem deferimento. E. R. M.
Rio, 28 de novembro de 190I.,—Alexandre
Laoignasse Filho , director-presidente.—(ah.
Gabriel, d irado r-ge ren te..D es pacho. ro Sr, Dr..
B. Pedreira. Rio, 28 do novembro de 1901—
T. Torres. Despacho : D. A. tome-se por
termo a C011fiRSã,O. • Rio, 29 do novembro de
1901.— B. Pedreira. Distribuição: D. a C.
Real, em 29 de novembro de 1901.—No impor
dimento di distribuidor, P. A. Martins. Tomada par termo, a confisão e senados e preparados os autos foram elles á coa Itisi.isa,
sendo praferida, sansença, deAarando a companhia em liquidação forçaria e nomeados
sendicos Luiz Freire do Aguiar e Patilino
Man , 01 Gomes, que assignarant o respsetivo
termo. Feitas por estes as diligencias log,aes,
ora por parte dos mesmos me foi dirieida
a petição d i teor seguinte: Illm. e Exm. Sr.
Dr. Bulhões Pedreira—Os syndico4 da liquidação forçada da Sociedade Geral do Transportes requerem a V. Ex. digne-se ordenar
a convocação dos credores para verificação de
credites e transformação da liquidação em
definitiva. Os supplicantes offarecem o exame
de livros e balanço para ser junto aos autos.
Pedem deferimento. E. R. M. Rio, 3 do
janeiro de 1902.— o advogado, Luiz Teixeira de Bar,-os Junior. (Estava legalmente
soltada.) Despacho : Sim. Rio, 4 de j moiro
de 192.— B. Pedreira. Eia virtude do que
passou-se o presente edital pelo teor do qual
convocam-se os oradores da Sociedade Geral
de Transportes. em liquidação forçada, para
se reunirem na sala das audiencias deste
juizo, a rua dos Invalidos "n. 108, no dia 29
de janeiro corrente, ás 2 horas da tarde,
aflui de verificarem os credites e, oates approvados, assistirem á, leitura do relatorio
dos syndicos, deliberaram sobro concordata,
si far apresentada a respectiva proposta, ou
proseguir-se na liquidação iktinitiva; advertindo que os credores ausentes *darão constituir procurador por talegramma, cuja minuta authentica e legalizada dovera, ser
entregue ao expoditor, que na transmissão
meacionora esta circumstancia; que nenhum
credor será admittido por procuração que não
tenha poderes especiaes para o acto ; que a
procuração pôde sor do proprio punho não
podendo ser conferida por pessoa devedora a
sociedade; podendo um só proouvalor representar diversos credores com tantos votos
quantos forem i os representados, e, finalmente, alie Os que não comparecerem á reunião
se,rão considerados como adherentes ás deliberações qa3 na reunião fosem tomadas pela
maioria da votos dos credores que estiverem presentes, sendo que para a concordata
mister que represente ejeta no minimo,
rdoas terços da totalidade dos °reditos sujeitos
á mosma concordata, na farina do . a.rt. '842,

.i,,

que por este juizo e cartoi'io,io escrivão segunda parte, do Codigo Commereial, com

as modificações resultantes do decreto
a. 3.o65, de 6 do naaeço de l'92 (lei n .3-050,

n 11) .

:t:L 109

K: n.1 1. , i 1,

de ; de janai co do 18Jal e
decreto n. 434, de 4 de julho- do 1891,
art. 179. E para constar passaram-se este e
mais deus de igual teor, que serão publicados e atfixados na fórma da lei. Dado e
passado nesta Capitel Federal aos 4 de janeiro de 1902. E eu, Francisco de arjado
Almeida 'aras Real, escrivão, o subscrevi. —
Jose Luiz de Bulhões Pedreira.

Segunda, Pretora
De eitaça'o ao ré0 &albino José de Medina,
forma abaixo

O Dr. Julio de Barros Raja Gabaglia,
da 2 a Preteria da Capital Federal, etc.
Faço saber que tendo baixado do Tribunal
Civil o Criminal os autos do processo em.,
que é autora a justiça o rôo Balbino José do
Mofina, pura sor julgado em sessão da Junta
Corteccional, corno incurso nas penas do artigo 303 do Codiao Penal ; o porque não tenha sido passivel citar pessoalmente a essa
accusado, em razão de não ser Qlle encon-

trado, nem dello haver noticia, o cito pelo
presente para, depois do prazo de 20 dias,

comparecer nesta pretoria, á rua da Prainha n. 149, ás sesssões da Junta Correccional ás quartas o sextas-feiras, ás 12 horas,
sob pena de revelia. E para constar ao dito
accusado mand?.i p usar o presente edital,que
será atIlKadt) no lugar do e .issume. Segunda
Pretoria, Capital Falaral, 27 de janeiro do
19,12. E ou, José Cindido de Barros, escrivão,
o sabscrovi.—Julio de Barros naja GaGaglia.

PARTE COMMERCIAL
Camara Syndleal dos Corretores de Fundos Publieos da ,
Capital Federal
CURSO OFFICIAL DE CAMBIO E MOEDA METALLICA

90 d/v

Sobre Londres
>

Pariz

Hamburgo
Italia
> Portugal
s Nova York
Soberanos
‘k

s

A' vista

11 5/8 11 37/64
$820
$823
4013
1$017
—
$765
—
$353
4$269
—
20$900

CURSO OFFICLAL DE FUNDOS PUBLICOS

Vales!Ie ouro Racional, por 1$000.
Apolices gemes, miadas. de 5 0 /0
Ditas geram, do l:000$ ale 5 0/0 ..
Ditas do Empresem° Nacional
de 1895, port
Ditas idem idem de 1895, um
Ditas idem idem do 1897, nona.,.
• das do Emprestimo Municipal
de 1896, port
Ditas idem idem de 1896. nom
Banco da Republica do Brazil
Coinp. Internacional do Docas e
Melhoramentos no Brazil
Dita Nacional do Linho
uebs. Jardim Botanico, 8 e.

$347
787$000
815$000
siot000
814$000
938$000
148000
150A00
36$750
3$000
14000
184)00

Capital Federal, 23 do janeiro de 1902.—
Tosd Ciaudio da Silva, syndico.

42 02,

Quarta-feira 29

José CIL:audio da Silva, presidente daCamara S:s ndical dos Corretores de Fundos
Publicos, etc:
Faz saber, do ordem da ninara syndical,
que, por decreto de 7 do corrente, fui exonerado a seu pedido, do cargo as corretor
de :fundos publicos tiesta Capita, Se. saturnin o Candido Gumes e pelo presente são
eh unados quaesqu( r interessados em transao sões em que houve sso intervindo .° referido
co rretor a vir lividal•as no prazo de
serf mezes, conforme preceitúa o art. 14 (lu
de reto n. 2.475, de 13 de março do 1897,
irrondo nas disposisõds da lei os que no
ren ;rido prazo não fizerem valor os sous
dir aitos. E eu, Joaquim da Silva GUSIIÃO
Fil ho, socrotario da cama,ra, o subscrevi.
;ecrotaria da Camara Syndical da Capital
Fe foral, 9 de janeiro de 1902 .—Josè Claudio
(•
da Silva, syndico.

Cauções:
A directoria julgou accert tdo, em virtude
dostas questões. não distribuir dividendo, Em titalos.
180:9613000
applicando os saldos disponiveis orn apolieus, Da directoria, o
alim de fazes faco as despons o eventualigerente
25 : 000$000
dades dos pleitos judiches.
A di lodo : lb confia no pe: : feito direito que Valores depositado •
assSto á companhia, ousadamen 4.; assaltado, Contas corrente; no estran •
Inas outro não podia ser o seu wocedimen'.o
geiro: devedores
por não estar ainda ~altivamente julgado Acções de bancos
e companhias
nenhum dos p:.ocesses.
Lucros o perdas
As verbas do balança complotam • espo- Predio do banco
offloam todos os detalhes das op3raçõos do Apolices do Estado do Amaaflito, sendo des
necessario accrescentar que
zonas
a direct iria se julga no dever do dar aos
Caixa:
Srs. acdonistas todos os esdarecimentos que
nocessitarein.
Em dinheiro...
12:005712
Rio d3 Janeiro, 15 do j melro de 1902.— Em conta corManoel Caldas Barreto, wasisents,
rente no Ban•
co Allemão...
191:422;120
Parecer do conselho fiscal

Srs. accionistas — O conselho fiscal da
Companhia Mosques do Rio de Janeiro. oxaminando tod a esc, : ipturação d t companhia
.1 unta dos Corretores de Mor- relativa ao anoo findo se 1901. e ouvi ido
Navios
e
eadoria.s
todas as explicações nacessarias do sua directoria sobre todos os assumptos da comCOTAÇÕES DO DIA 27 DE JANEIRO DE 1902
panhia, e achando sua esc. : iptusação .ein
Algodão em rama, l a sorte, da Po.rahyba, plena ordem, e justificadas todas as ve dias
8; '000 por 10 kilos.
ante, dos lançamentos, opina que sejam
Breu americano lettra K, 20$500 a 21$ por const
approvadas todas as contas o actos da divo,2 0 libras.
ctori t referente, ao anno findo.
Dito idem idem G, 19$ idem.
Rio de Janeiro,-18 do janeiro do 1902.—
Café typo n. 6, 5$242 a 5$311 por 10 kilos. Zacharias
Borba dos Santos.—Saturnina de
Di o idem n. 7, OU a 50l8 idem.
Castro Maia.
Dito idem n. 8, 4$562 a 4$766 idem.
Dito idem n. 9, 4$289 a 4$493 idem. .
Farinha do trigo americana, marca NoBALANÇO EM 31 DE D:ZENIBRO DE 1931
esso, 27$500 por barrica.
AcEvo
Sebo do matadouro de Santa Cruz, $760
1.09G:80.1;001
o 1 kilo.
Contracto municipal
500:010.sOo
Rio de Janeiro, 28 do janeiro de 1902.- Intendendo. Municipal
4 ):000:0 )0
'o ao Baptista Delduque, presidente. — Joa- Acçõe; caucionadas
secretario. Banco da Republica do Brada
Cunha
Freire
Sobrinho,
im
5
zil c/c.
3:0131$110
Ap .Siees e titulos de pro107:5W420
prbslado
Juros a rocober
3:050$00d
Construcção do kiosqUeS
2:50'1;000
)ompanhia Kiosques do Rio
novos
829.;60j
Moveis e utensilios
de Janeiro
1:139210
Caixa
sra ,accionistas—Em cumprimento do que
1.751:971$670
.preceit ndade em lei, cabe-me o dever do faze r-vos a exposição dos acontecimentos que
Passiv)
interessam á companhia,occorridas no anuo
1.000:090000
Capital
go .e findou.
:Na ultima , sleição a que se procedeu em Garantia do contracto mu591: 001:00o
nicipal
reanião ordina .ria no (lia 30 de janeiro do
40 :010.;a0.1
anuo pz.tsado, foi eleita para servir durante Caução da directoria
90:80'1j000
Debontures
directoria,gresidente
deste
a
segiiii.'
o anuo,
sobro juros do doembargador Man 701 Caldas Barreto, soeu- Impisto
1 .152 10
bentas:3s
o
Luiz
da
SR
Ta,
Porto,
tendo
sido
notar j
53:855;310
meado gerente veia, mesma directoria o Fundo de reserva

BOCIEDADES ANONYMAS

commendader Joa,q1em T. J. PennaCorte.

Os directores e bem assim o Sr. gerJate
estiveram sem:pre no exercido dos S3U3
cargos.
Devo informar -vos que no decurso do anno
a companhia adquiriu os seguintees titulos
110 apolices da divida publica, juro 5 %
oito inscripções sle 1:000$ do Banco da Republica, juros 3 %; e 132 dobentures do sua
propria omissão, tendo inutilizado pela conta
de amortização 116 destes debswures,ficando
16 que figuram no balanço,na verba do titulos
de propriedade.
A responsabilidaÁle da companhia pela sua
emissão acha-se reduzida a 468 debenturos
em circulação.
03 kioapies acham-se todos alugados, á
excepção de um na estaçã.os da Pio lado.
Durante o cor:ente anuo apenas f.)i colLindo um kiosque novo, e opara.stm-so
65 mudanças de inquilinos.
Antes do finaliz ts o p :os mie relato:io,

Chamo a VoSS u atteaÇã.) p tu a; quOStõ3S
'udieittes que muito toem pr,ejudicado
'are lu da sociedade, t:stzendo-nas series
pr, uizos o onfr,tquocondo o seu credito.

Janeiro — 1902

DIARLy DFFICIAL

Fundo para amortização do
c Ipital
Lucros suspensoè

20: 927.;651
37:2438520

205:W6$000
378:000$000
505:080$207
71:865$000
661:401t892
172:680$080
313.:692$500

203:4278832

Diversas contas

76:889$881
2.897:451$264
Passivo

Capital— 1.500:000$000
A deduzir:acçõe, ro•gatadas
341:650$000
Depositos:
Em conta corrente
230:047:$856
A prazo
80:202$185

1.158:350$000

310:360$041

Contas correntes no estrangeiro: credores
Penhores pertencentes a
terceiras
Fundo de reserva
Diversas contas

608:097$677
583:966000
103:484í296
133:193$250
2.897:451$264

S. E. ou O. — Rio do Janeira, 22 do janeiro de 1902.-0.4 directores, Braz Brando.
—ThAna...; P. da R)cha

ANNUNCIOS
Companhia Luz Auer firazileira
Não tendo a directoria da Companhia Luz
Auer Brazileira resolvido até á presente
data sobre o requerimento que lhe foi apresentado em 13 do corrente pelos abaixa assignados, accionistas da mesma companhia,
pedindo a c mvocação de uma assembléa,
geral, o, mesmos abaixo-assignados, nos
termos dos arts. 137, § 1°. e 138 do decreto
n. 434, do 4 de julho de 1891, e art. 28 dos

estatutos da companhia, convocam os demais
accionistas para uma assemblea geral ex1 .751:9719;7 1 traordinaria,, que terá lugar no dia 12 de fe------- vereiro pr,iximo, a 1 hora da tarde, no predio
S. E. ou 0.—Rio de janeiro, 31 da dezsm- da rua do 1-lospicio n. 31. 20 andar, para se
bro do 10)1—O proddento, Manoel Caldas informarem da marcha dos negocias de comBarreto.— Antonio Verissimo de Allwida, panhia o resolver o que melhor convenha aos

guarda-livros.

Ronco Italia-Erazile
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1901
Activo

Emprestimos:
Em conta cor69:811$672
ron
Em contas corrente de ga,62:349-19
ran tia

Lottras desson176:290•,s260
tadas.

308:44772

seus interesses.
As acçõs ao portador devem ser depositadas 1)310 menos dez dias antes da reunião.
n torm is dos estatutos sars. 27, paragrapho
unieo.
Rio do Janeiro, 23 do janeiro de 1902.
Joao Alves da Silva Porto.
Ol.::veira.
Marcellino Espndola.
J . nao A. Ramos.
5.,bast:1,, Barre' Barrettn.
O (avio Ascoly.
J000 Lmrenp Fernandes.
ITmryB:.,denkark 'n.
.haTo Lopes da Silva.
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