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ANNUNCIOS

ÂCTOS DO PODER EXECUTIVD
Ministerio da Fazenda

Ministerio da Industria, Viação
1 e Obras Publicas
Por decretos de 7 do corrente foram concedidos privilogios do invenção,por 15 arraos,
resalva,ndo o Governo os direitos de terceiro
e a sua responsabilidade quanto á novidade
e utilidade da invenção, pelas patentes: •
- N. 3.509, a Alessandro Paluzzi, italiano,
pintor,' domiciliado nesta Capital, por seus
procuradores Jatos Géraud, Leelo.re & Comp.,
brazileiros, agentes do p.dvile aios nesta capital, para sua invenção do—Escada aperfeiçoada;
.
.
N. 3.510, pelos mesmos proctradores, a
John August Jaus ;ou, sueco, industrial, domiciliado em Stockolmo, Suecia, para s.ua
invenção de—Aperfeiçoamentos em tearos;
N. 3.511, pelos mesmos procuradores, a
Joseph Lee, americano, industrial, domiciliado em Boston, Estados Unidos da A inerida
do Norte, para sua invenção de—Aperfeiçoamentos em machinas de misturar o anaassar
qua,esquer materias;
N. 3.512, pelos mesmos procuradores, a
Morris Sau, norte americano, industrial, domiciliado em Nova-York, Estados Unidos da
Americi. do Norte, para sua invenção dei—
Aperfeiçoamentos em machinas para fabricar phosphorás;
N. 3.513. pelos mesmos procuradores,
Paul lIallot, francez, militar, domiciliado
em Vincennes, França, para sua invenção
de—Aperfeiçoamentos em freios;
N. 3.514, pelos mesmos' procurad ores, a
Paul Ilellot, francez, militar, domiciliado
em Vincennes, França, p tra sua invenção
de—Aperfeiçoamentos era freios , de caminhos,•
de ferro;

Por decretos do 12 do corrente foram noN. 3.515, pelos mesmos procuradores, ao
meados:
mesmo Sr. Paul 1-1,11ot, p Ira sua invenção
, O 4° oscripturario da Recebedoria da Ca- de—Novos aperfeiçoamentos em freios de
pital Federal Ant nio Vieira do Almeida caminhos de ferro.
para o logar de 30 escripturario dá mesma
a
•repartição;
Ojegario Lisboa e Francisco José Nogueira
para o logar de 2° escripturario da Alfandega
de Uruguayana„ Estado do Rio Grande do
Sul.
Nlinisterio da Justiça e Negocion
GI.,nnnn•,

SECRETARIAS DE ESTADO

Ministerio da Guerra
Por decretõs de 14 do corrente:
Foi reformato, de accordo com o tlispasto
no de n. 193 A, de 30 de janeiro tle 1890, o
capitão da 2a companhia do e batalhão de
' infantaria Raymundo Martins Nunes, visto
• ter °Atingido a idade para a 'reforma compulsoria ;
Foram transferidos na arma de infantaria
Da 4° companhia do 7 0 batalhão para .o
logar de ajudante do 22°, o capitão João
Ignacio da Silva, o do logar de ajudante deste
corpo para a 4a companhia daquelle, o capitão .Lisê Ant mio Dour ido;
Da .l a companhia do 20' batalhão para a
3a companhia do 30 0, o capitão Chrispim
Ferreira,e da 3 a companhia deste corpo para
a l a companhia daquelle o capitão Emilio
sios Santos Cabral.

Interiores
Expediente de 14 de fevereiro de 1902
I DIRECTORIA DA JUSTIÇA

Concederam-se as seguintes licenças:

Ao capa% da brigada policial Eduardo
José Gonçalves Regua e aos alferes da mesma
corporação Luciano do Paula Santa Fé e
Atanado Moura Ulr:ck,ao primeiro 90 dia,t
aos dous ultimos 15 dias, a cada um, afim
do tratar da sande, de aceordo com a inspecção a que foram submettidos, com os
vencimentos a que tiverem direito, nos termos do art. 152 do r3galamento annexo ao
decooto 4.272,do 11 de dezembro de 1901.
—Enviaram-se as portarias ao commandante
da brigada.
Ao major-fiscal do 37° batalhão do infantaria da guarda nacional da comarca de Nazareth, no Estado da Bahia, •José Augusto de
,1
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Paria, e ao alferes da l a compánhia, do
730 ba, • alhão de infantaria da mesma indicia
na, oomarda da Malta de S. João, no dito
Esado, Adalberto Dormevil Franco, um anuo
de licença, a cada um. para tratar da sande,
vista do resultado da insp3cção medica a
que foram. submottidos.— Enviaram-so as
portarias ao commandanto superior interino
no Estado da Bahia, declarando-se que,
conformidade do aviso do 19 de abril de 1899, .
as mesmas portarias estão isentas do pagamento de Sello.
Ao alferes da ia companhia do 1450 batalhão de infantaria da guarda nacional da
comarca de Amargosa, no mesmo Estado da
Bahia, Julio Alvesbd t Cruz Rocha, um anno
de licença, para tratar de nogocio4 de seu
interesse Pó 'a, do d istricto da referida comarca.—Enviou-se a porta da á Delegaçia
Fiscal- do Thesouro Federal na Estado da
Bahia.
, —Devolveu-se ao Ministora da Fazenda,
acompanhado dos respectivos documentos, o requerimento oin que Pedro Teixeira Alves, Osorio Fernand.s Silva, José Gualberto
da Cruz Alvos, Alvaro Fernan les Silva o
Christian) Fernandes Silva pedem revátuiL.
ção das quantias que pagaram peias nomeações para os postos de, officiaes da gliarala .
nacional da comarca de Sapucaia. no Estado
cl) Rio de Janeieo, visto terem sido annulladas taes nomeações, declarando-se ao mesmo
minis'aerio que nada obsta, a que se , autorizo
a restituição solicitada.
—Foi autorizado o cornman tante superior
interino da guarda nacional no Estado da
Bahia a conceder geias de mudança, conforme requereram. para a comarca da Capi-'
tal do mesmo Estado, onde 'pretendem fixar
residencia, ao major José Turibio Urbano
de Carvalho e aos alferes José Perdiz
Amoêdo e Silvino Alva-os da Costa Dona,
o primeiro fiscal do 5a regimento' de artilharia do campanha da guarda nacional da
comarca de Cachoeira, o os dous ultimos
officiaes do 49° regimento de cavallaria o 75°
batalhão do infantaria, ambos da guarda nacional da camarca da Matta do S. João.
— Remetteram se, para os fins convenientes:
Ao presidente do Tribunal Civil e Criminal, o requerimento em que Aprigo Peixoto da Motta pede perdão do resto do tempo
que lhe falta para cumprir a pena de quatro
annos de prisão cellular, grilo minium do
art. 294,§ 2°, do Codigo Penal,a que foi condemnado pelo jury desta Capital;
Ao presidente do Estado de Sergipe, cópia
do termo di oidto lavrado à bordoWo vapor
Mandos, referente ao Dr. João Vieira Leite;
Ao do Estado do Ceará. cópias ' dos termos
de obito lavrados a bordo do vapor nacional Gilberto e relativos ao pa,Ssageiros Francisco Alexandre de Souza e Maria Torquato
d3 Sentia;
Ao governador do Estado do Pará, cópia
do termo de obito lavrado a bordo do mesmo vapor e relativo a Silvestre Antonio de
Abreu ;
Ao prosidonte do Supremo Tribunal "WHtar, afim de ser julgado em superior o ultima iroAancia, o processo instaurado contra o soldado da brigada policial desta Capital José Fernandes da Silva,
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MAPPA DO MOVIMENTO DAS PRISÕES NA CASA DE CORRECÇÃO NO MEZ DE JANEIRO DE 1902
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DIRECTORIA DO INTERIOR

Foi naturalizado brazileiro o sub lito italiano Luigi Monteleone, residente no Estado
cl.:; S. Paulo. — Remetteu-se a portaria ao
presidente do Estado.
Expediente de 15 .de fevereiro de 1902
DIRECTORIA DO INTERIOR
• .

Ministerio da Justiça e Neg,ocios Interioros
—Directoria Geral do Interior-2 a secçãoCircular—Capital Federal, 15 de fevereiro
de 1902.
Declaro-vos, para os devidos fins, que,
attendendo ao requerimento de varios estudantes, resolveu este Ministerio permitir
que nos exara ?s de 2a época vigorem os programmas que serviram pira os exames da
primeira. Esta permissão, porém, não é extsneiva aos estudantes a quem foi concedido,
pelas circulares do 11 e 18 de novembro
ultimo,, e per despachos posteriores, prestarem em marao proximo os exames do
armo immediatamente superior áquelle em
que foram ou podiam ser matriculados.
Saude e fraternidade. — Sabino Barroso
Junc:or.—Sr. director da Faculdade do Medicina cio Rio de Janeiro.
Identicó aos demais directores das faculdades e escolas federaes.
Ministerio da Just'ça, e Negocios Interiores
Directoria Geral do Interior-2a 'secção —
Circular—Capital Federal, 15 de fevereiro
de 1902.
Declaro-vos, para os devidos effeites e conhecimento dos interessados, que pela Seéretaria de Estado deste Ministerio não será
de ora cm deante procesiado nenhum requerimento relativo a assumpto desse esta-
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da aos estudantes dos cursos superiores,
para o fim de poderem ca. alumnos reprovados em duas ma,terias repetir os respectivos exames na proxima, segunda época.
Ao director da Faculdade de Medicina da
Bahia
Que, de accordo com as decisões recentes deste Ministerio, foram indeferidos os
seguintes requerimentos do alumnos da
O)
mesma faculdade :
o o o eo o
TOTAL
De Terentillo do Brito, Agrippino Barbosa
Junior e Alarino Nunes Pacheco, pedindo
nti kr-J
admissão ao exame conjunto das duas
Cr)
0
partes da cadeira de pharmacologia •
o
Do Francisco Affonso da Silva, Vicente
Telles de Souza Junior e José Bandeira de
Mello Filho, pedindo dispensa do exame de
chmica organica ;
De Oscar Coutinho, Demosthenes Drum1 18 5 16 14
170
mond Magalhães e outros, alumnos do curso
9
medico, pedindo admissão a exame con8
junto de arte do formular o das duas pares
1
de ma,teria medica e pharmacologia.
1 18 5 16 14
70
Q ue é permittido ao estudante José Bandeira de Mello Filho prestar os exames do
• 20 anno medico depois de approvado no de
chimica organica do anno.
168
Communicou-se ao director da Facul2
dade de Direito do Recife que não foi attendido o requerimento em que alemos, favoredidias com a circular de 18 do novembro
O
ultimo, pediam adiamento dos exames de
.0
d
c,0
2 a época para abril.
o
r,
o
42
— Autorizou-se o director do Instituto dos
0
5
O
Surdos-S.:u los a admittir como alupano in.0
•=1
2.
,-,
.9.
F-,
R
terno gratuito, satisfeitas as disposições red
.-". . O
e3
gulamentares, o menor Isaltino, filho de
.,ir,
G,
rr.
.
-,....
Pedro Cresse:
a
04
4c,ra
g
Requerimentos despachados

1

66 . 1

512

95
—

7
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Antonio Henrique Flores Junior, estudante
de preparatórios, resilente em S. Paulo,
pedindo inscripção a exames.—Requeira por
intermedio do fiscal, na conformidade do quo
dispõe o art. 4°, n. VII, das instrucções vigentes.
Julio Goulart Bueno, pedindo transferencia
da sua inscripção em exames do prepara torios para os exigidos dos candidatos ao curso
odontologico.—Roqueira por intermedio do
superintendente dos exames nesta Capital.

belecimento, som que venha encaminhado e
devidamente informado por essa d.re atoria,
na conformidade do que dispõe o art.:3°, n. 3,
do Coligo de,Ensino em vigor.
Como assumpto da vossa competem ia, entendo-se, para a applimação do citado artigo,
tudo quanto dispõe o Codigo, nos capitulos
VII—X1, sobre matriculas e exames; cabendo-vos, por consequencia, despachar as petiExpediente de 14 de fevereiro de 1902
ções dos alumnos, de accordo com cs reguDIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA
lamentos vigentes e decisões do Governo constantes do Diario Officiale de avisos expedidos
Accusou-se
a essa directoria.
Ao inspector de sande dos portos de Matto
Sande o fraterni Sabino Darroso Grosso o recebimento do officio n. 57, de 31
Junior—Sr. director da Faculdade de Me- de dezembro ultimo ;
dicina do Rio de Janeiro.
Ao inspector de sande dos portos do Rio
Identico aos demais directores das 'acuida- Grande do Sul aidern. n.222, do, 4 do-corrente;
de" escolas federaes.
Ao director. dó Hygiene e Assistencia Publica, idom n. 269, de 12 do corrente.
Communicmase ao ajudante na visita
sanitaria interna que Carlos Wigg requereu
Foram concedidos, para tratam( nto de licença para atracar na ilha do Mocanguê,
saude, tres mezes do liánça, com o venci- durante seis dias, o vapor ingloz Waftefield,
mento que lhes competir, aos Drs. foaquim sendo deferida a petição.
Identica, communicação foz-se ao Dr. FiIgnaeio Ramallio, director da Facul lado de
Direito de S. Paulo.e Adolpho Tacio ia Costa gueire to Ramos.
— Remetterarn-se
Cirno, lente da Faculdade de Diaeito do
Ao Sr. Ministro a proposta do.orçamento
Recife.
das despoza,e desta Directoria Geral, para, o
—Declarou-se
enraiai° do 1903
Ao director geral dá Contabilidade deste
Por telegramma, ao delegado fis sal junto
ao Gymnaaio do S. Salvador que 03 estia- Ministerio tros contas, na importando total
destes reprovados 'em alguma ma- cria nas de 1:42066
Ao director do Lazareto da Ilha Grande
mesas de prepa,ratorios parcella dos não
podem, antes de elocorrido um atino, repetir, diversas coatts para serem submettidas ao
nos gymnasios equiparados, o exame. final da devido processo.
mesma materia, ainda que pretextando serem candidatos á a,imissão no curso seriado.
POLICIA DO DISTRICT° FEDERAL
Ao delegado fiscal junto ao Col tegio São
Por
acta
de 15 do corrente, foi nomeado
Luiz de Itti que é estensiva aos alumnos
do Gymnasio Nacional e dos e3ta,be lecimen- inspector seccional da 1° circumscripção
tos congeneres equiparados a dis )ersa do urbana o cidadão Antera Ignacio dos Reis,
art. 151, n. 4, do Codigo do Ensino concedi- que já exercia aquilo cargo interinamente.
•
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Ministerio das Relações Exteriores'
3á SecçãO. — N. 3. — Especial — Consulado Geral dos Estados Unidos do Brazil, Genoya, 15 de novembro de 1901.
SenbÕr'Miniaro'cre Estado—Tenho a honra -de transmittir-vos às cinco ineluscis quadros, que tratam da navegação catre o Brazil e
Genova, dos preços correntes e quantidade dos generos importados e exportados, da taxa, de descontos, fretamentos das embarcações e
da emigração para o sul do Brazil no 20 trimestre de 1900. ,•
"
O movimento commercial, tanto de importação comi' de exportação e emigratorio foi muito insignificante nesse trimeare ;
essa razão; pois; deixo de particularisal-o nas syntheticas informações dcr costurrkr:—
Reitero-vos os sentimentos de minha distincta estima, consideração e respeito.
Saude e fraternidade. —João Antonio. Rodrigues Martins.
Ao Sr. Dr. Olyntho de Magalhães, Ministro de Estado das Relações Exteriores
X. 1' — Ma-ppa .

do

movimento da navegieão entre o Brasil e. o porto de Genove.,

durante,

• .
o 20 trimestre cie 1900

ENTRADAS

NUMERO,
I •

EmSARCAÇÕES-,

Itt.

TONELA.DAS

• j 13

Estrangeiras

-;

VALOR IMPORTADO
EM
LIRAS ITALIANAS

• EQUIPAGEM

22t.97C

577:684

877 4ffia

SAHIDAS

NUMERO

EMBARCAÇõES

Estrangeiras.. .....
,
• .

,1

TONELADAS

• 15

-24.29
OBSERVAÇõES

.

-

I
vapor e

EQUIPACUIAI

VALOR EXPORTADO
•
EM
;IRAS ITALIANAS

i983. •

2.710.841-

,

uma á vela, sendo nove com carga. e quatro em lastro.
Das 13 embarcações entradas, 12 foram a
As 15 embarcações sahidas foram todas a vapor , e eom carga.
Consulado Geral do Brasil em Genova, 15 de novembro de 1901. — Jogo Antonio- Rodrigues; Martins.
N.

3. — Preço

°oriento e quantidade dos puros importados do
.

Brun

.

przen do aciicova no 2° trimestre de 1900

1.6

•á
PREÇOS EM LIRAS ITALIANAS-POR

6

GENEROS,

100 KILOGRAMMAS

6.4
„,
.C6

Z

-

Abril

z "C

Maio

Junho

oti

: Manáos
'' .ParáBahia
.
Cacto
Pará
Pará...,
Bahia'
Gare•...,•,,
c- •,..•,•• Rio de Janeira...,.
• Santos
Chifres.,..:,....' Bahia'......,::, .. ; ........ .... ....,,
Couros
Rio de Janeiro
,, , ;,.
Berracha,'

Livre
I»
I»
1.
1.50
,
Lavre
»
»-

Ferro velho,.. Rio de JaneIro
Santos
Fumo
Santos
Metal velho.. Bahia...
Santos

'
--

0.04
0.04

3,000
900
900
, 900
6.942
100
5.229
122 a 126
126 a134
126 a 134
• 660
92
94
9
330
93
. 95 •
95
,243.383
100 a 105
100 a 105
100 a 105
56.280
100 a 112
104 a 105
104 a 105
2.200
25 a 30
'25 a 30
25 a 30
• 2.892
200 a 220
200 a 220
200 a 220
- 210.000
11
9
7
/90.000
538.000
. •
1.600 Privilegio do' governo Privilegio do governo Privilegio do governo
. 2.415
11 a 19
11 a 19
11, a 19
1.557
11 a 19
11 a 19
11 a 19

ODSERVAÇÃo

Em transito para os portos da Italia meridional, Marselha,'Trieste, Curchia e outros portos do Oriente : Café, 213.540 kilos.
Consulado Geral do Brasil em Genova, 15 de novembro de 1901. — Jogo Antonio .Radrigues Martins.
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DIÁRIO OPPICIÁL

IT. 3. - Preço corrente e quantidade dos ganem exportados dos portos de G onova para o Brun durante o 2 0 trimestre de 1900 I

tEÇOS EM LIRAS ITALIANAS.POR 100 ,KILOORAMMAS

•GENERAS
o
2

"unho

Maio'

.1bril,

4 VI

Kilos

Aguas :naineraes
Algodão em fios
Alhos e cebolas
Alpiste
Animaes vivos

Num.
Kilos

Arroz

Azeite doce
Botões
Canharno
Carbureto de calei()
Carnes ensaceadas
Cereaes
Chapei:is diversos
Cimento e cal
Comestivels
Conservas
Cordas
Drogas
Embarcações
Enxofre
Estopa
Farinha de trigo
Fructas
Generos diversos
Instrumentos de musica
Juta em fios
Lã
Unte condensado
Licores
Machinas
Madeiras
Manteiga
Marmores
Massas
Medicinaes
Objectos de uso
Papel
Mos e couros
Queijos

O
'0
O

10

ag

E3 as
'4,119
a>

,

o
eS •
O

>>
-45
4
.21.

Num.
Kilos
o

-crs
o •,
e>03
o ao

f,
„
»

Ro
1.4

MO
M
CC,
C,

-Na

gej
7%-i$
O

U
r•

:

44

Itelogio

Sabão
Tecidos
Tijolos e ladrilhos
Valores
'Mas
Vinhos em cascos •
Vinhos em caixas

O

i.

•o

15.338
172.442
910
3.200
17
5,43o
46.334
1.566
94.087
155.075
6.073
44.864
4.654
217.608
10.268
59 319
1.994
38.632
1
89.840
19 677
3.924
10.356
190.786
5.028
37.555
1.467
80.986
50.207
20.45.!i
3.300
58.247
373.416
13.673
33.824
514
85.056
3.197
154.235"
130
1-.115
95.587
148.000
58
66
2.142.568

50 a 125
170 a 250
17 a 20
5a7
25 a 28
Ed,rersos
36 a 42
80 a 180
D1 tersos
73 a 90
45
250 a 300
18 a 40
Div srsos
, 5 a 10,
Dl ersos

50 a 125
170 a 250
'7a 20
5a7
25 a 30
Diversos
35 a 40
85 a 180
Diversos
73 a 90
45 a 48
245 a 300
18 a 36
Diversos
5-a 10
Diversos

50 a 125
170 a 250
17 a-20
5 ai7
30
Diversos
38 a 45
80 a 200
Diversos
73- a 90-45 a 50
245 a 300
18 a 42
Diversos
5 a,10.,
Di versos.

65 a 70
Dil ersos
12 a 15
40 a 55
25 1 30
36 t, 200
Diversos

68 a 72
Diversos

Di versos

70a 80
Div Srsos
90 h 100
48 i. 220
Div 3rsos
30 t 50
100 a 120
Ed vsrsos
50 a 55
35 I. 80!
Divi rsos
140 L 350
Edvorsos
35- a , 100vi rsos
23 a 70
-135 I, 145
22 a 80
80 a 130

•

63 a 72'

13 a 17
40 a 99
25 a 30
38 a 200
Diversos

12 V, a 16
40 a 55
11 25 a 30
` 38 a 200
Diversos
'
70 a 80
Diversos
93 a 100,
48 a 220
Diversos
30 a50
100 a- 120
Diversos
50 a 55
Diversos

70 a 80
Diversos
90 a 106
48 a 220
Inversos
30 a 50
100 a 120
Edv,irsos
50 a 55
Diversos
a, 60Diversos
140 a,350
Diversos
35- a-100.
Diversos
23 a 70
-132 a 145
22 a 80
80 a 130

35, a,80
Diversos
140 a ,40
Diverso;
35 a 100•
Diversos
23 a 70
135 a 145;
22 a 80
80 a 130

Consulado Geral do Brazil em Genova, 15 V novembro de 1901.-Joao Antozio Rodrigues Martins.
N. IV - Quadro da cotação do cambio, taxa de descontos e fretamentos das embar;ages no mercado . de Genova, no- 2° trimestre de 1900
CÂMBIOS
•
ABI AL

0ZsTerps _

Liras italianas

106:0
26. E 5

Sobre a França
» a Inglaterra

' JUNHO'

MAIO

Liras italianas . r Liras italianis

106.40
20.15

106.20
28.70

•

TAXA DE DESCONTOS
ORIGEM

Banco Nacional
Bancos diversos
Em França

ABFIL

4

MAIO

JUNHO

V/,,
.

;A.%, ?/:
-.»..
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00'7

Favereir0 -- 190

'MARIO OFFICIAT.

PREÇO DE FRETES.
ABRIL .
DZSTINOS

'Liras italianas

Manáos
Pará
Pernambuco.
Bahia
Rio de Janeiro
Santos

JUHLIO

MAIO

Liras italianas .

Liras italianas
35 a 60
25 a 50
55 a 80
55 'a 60
30 a 40
30 a 40

35 a 60
25a 90
55 a 80
55 a 60
30 a 40
30 a 40

35 a 60
25 a 50
55 a 60
55 a 60
30 a 40
30 a 40

Consulado Geral do Brazil, em Genova, 15 de novembro de 1901 . —Jotto Antoni) Rodrigues Martins.
•

N. V —

Resumo dos emigrantes vartidos do porto de Ginova pari o Uni', durante o 2° trimestre 'de 2900, discriminados
pelas companhias que - os :transportaram .
EMIGRANTES TRANSPORTADOS POR 'CONTA DE DIVERSOS
CONTRATOS CELEBRADOS COM OS GOVERNOS DOS ESTADOS
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664
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• 'Consulado - Geral 'Clo -13ra zil em Genova, '1-5 de noveMbro de 1901. — T- oa° Antonio Rodrigues Martins.

'Ministeáo att fFazenpla
tPor portarias • de '14db corrente ibram
concedidas as seguintes licenças, •com vendimento, 'na férma' da lei, rpara tratamento de
saude onde convier
De dous Mezes 'ao'confererit&da.- Àlfandega
de Santos Alfredo Carnillo'Ferreira Rebello
pop,alas, ém . prorpgaeão ao cá:irar-afite
da anoSina'alfacidega Antonio Rufino ' de
draddLuna Junior.;
*De'•tres'mezes, em prorogação, ao 1°'escripturario da *Delegacia Fiscal '• do Thesonro
Federal no 'Estado do • Maranhão José Sera-.
pião de *Moraós Rogo
1Do dons mezes; era prorogaçião, ao 3° escri-',
. isturario da . Alfan-daga do Pará' Luiz Emygdio'
Pinheiro da Camara Filho ;
'Do' trais meies,' em pró rogação, ao Às.'escri-,
Éattrario da mesma alfandega Luiz Coalho]
Filho ;
. .
Do igniI • tempo ao continuo • da mesma
Adolpho'Rodrigues Jardim
a
-alfandeg
DeÁlous mezes, 'em prorogação, ao 30 e-Seri-,
. pturario ,da Alfandega -da ¡ Cidade do Rio
Grande 'Auto da Silveira • F.orites ;
dous nozes ;ao 3° escriptgrario da:
Alfandega da Bahia Francisco Araujo Donain-,
gues Carneiro ;
•
Do tres' mczês, ao agente fiscal dos ii-n-'
postos do consumo' na 16a circurnséripção do
'Estado -do Maranhão • Marcellino José Tran-

—Por titulos do 15 do corrente foram
.
nomeados: .
-Francisco Coelho Moreira para o logar do
agente fiscal dos impostos de consumo na
17a circumscripção do Estado da Balla ;
José da Costa Rego Monteiro para o do
collector 'das rendas federaes na *cidaale'de
Goyana, Estado de Pernambuco.

Requerimentos'despachados

• •
Paio Sr. Ministro:
Habilitação do D. Olympia Cirno do Lima
Barros -para 'reversão do montepio que amrcabia sua fallecida mão D. Olyinpla Maria de
Moura Cirna, viuva do almirmite 'Manoel ele
Moura Cirne.—Faça-se a apostila e expeçase titulo de niehr-Soldo.
Idem do D. Castorina Moreira de Araújo,
viuva do capitão do exereito Carlos do Andrade Araujo, para percepção de meio-soldo.
—Passe-se o titulo.
Idem da menor Paulina, filha do tenente
-dó exercito Firmino Francisco Dias, : para
percepção 'do meio-soldo e montepio. —
Passern,se os titulos.
Idem de D. Maria Sehankel Costa, ariava
dó alferes do exercito Francisco de Alcantara.
Costa, para percepção de meio-soldo e montepio.—Passem-se os %Ralos, exigindo-se o,
pagamento 'do sello dos documentos a qüe se
refere a Directoria do Contencioso.
Processo de liquidação do tempo de ser-,
coso;;
viço publico. do 2° escripturario aposentado
Do igual. tempo, com soído, ao guarda da• da Alfandega da Cidade% Rio Grande João
'Alfa.ndega do Rio de Janeiro -José Henrique' de Oliveira Guimarães.— Passe-se novo tida Silveira.
•
tulo, cancellande-se o anterior.

Idem do feitor aposentado do Arsenal de
Giferra ao Matto Grosso João Baptista da
Silva.—Passe-se novo titulo, cancellando-se
o anteriormente expedido.
Manoel Dias de Barros Junior, colector
federal em Nitheroy, pedindo que seja arbitrada a fiança que deve .prestar o permissão
para entrar no exercido daquelle cargo.—
Autorizo o supplicante a entrar em exercido,
prestando no prazo do 30 dias, improrogavais, a fiança que fica arbitrada provisoriamente em 3:500$, devendo-recolher a renda
mensalmente. Seja prosente á Directoria das
Rendas Publicas.
iJosé Maria da Silva Olival! a, collector
federal em Gravata e Bezerros, Estado do
Pernambuco, fazendo identico pedi to.— Autorizo o supplicanto a entrar em exercicio,
prestando no prazo de 30 dias, improrogaveis,
a fiança que fica arbitrada provisoriamente
em 150$, devendo recolher a renda mensalmente. Communique-se á Delegacia Fiscal
em Pernambuco.
Julio de Nledeiros Corrêa Frias, collector
federal em Valença, Estado do Rio do Janeiro, fazendo identico pedido.—Autorizo o
supplicarite a entrar em exercicio. prestando
no prazo de 30 dias, improrogaveis, a fiança
que fica arbitrada provisoriamente em 3:500$,
devendo 'recolher a ronda mensalmente.
Seja presente á Directoria das Rendas Publicas.
José Maria Dantas, collector federal em
S. João Marcos, Rio Claro e Mangaratiba,
Estado do Rio de Janeiro, farondo idontico
pedido. — Autorizo o supplinnto a entrar
em exorcicio, prestando no prazo de trinta
dias, improrogaveis, a fiança, que fica arbitrada provisoriamente - em 400$, devendo re-
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colher a renda mensalmente. Seja presente
á Directoria das Rendas Publicas.
João Luiz da Cunha, escrivão da collectoria federal em Maricá, Estado aq Rio de
Janeiro, fazendo identico pedido.— Autorizo
o supplica.nte a entrar em exercicio, prestando no prazo de trinta dias, improrogaa
vais, a fiança, que fica arbitrada provisoriamente cru 150$O00. Seja presente á Directoria das Rendas Publicas.
Manoel Antonio Pinheira Fernandes, escrivão da collectoria Federal em Valença,
Estado do Rio do Janeiro, fazendo identieo
pedido. — Autorizo o supplicante a entrar
em exercício, prestando no prazo de trinta
dias, improrogaveis, a fiança, que fica arbitrada provisoriamente em 1:500$000. Seja
presente á Directoria das Rendas Publicas.
Leopoldo Augusto da Rocha Junqueira,
escrivão da collectoria federal em S. João do
Rio Claro, Estado do S. Paulo, fazendo identico pedido. — Autorizo o supplicante a entrar em exercicio, prestando no prazo de
trinta dias, improrogaveis, a fiança, que fica
arbitrada pravisoriameute em 1:500$000.
Communique-se á Delegacia' Fiscal ein Saa
Paulo.
João Fructuoso Ferreira da Costa, coa
lector. o Lindolpho Gomes, escrivão, da
collectoria federal de Cataguazes, Estado
de Minas Geraes, fazendo identiao pedido.—
Requeiram separadamente.
Manool da Graça Araujo Bastos, pedindo
sor considerado habilitado no concurso a que
se procedeu na Delegada Fiscal nó Amazonas.
—Indeferido.
João da Cruz Secco, ex-conferente da
Alfandega de Porto Alegre, pedindo pagamento de vencimentos, jurps da móra e
custas a que a Fazenda Nacimial foi dmdernnada, de accordo com i a !sentença. do Supremo Tribunal Federal.—Este Ministeria
=não dispas de credito 'para attenaer ao pagamento reclamado pelo supplicante. indispensavel que o Congresso vota a verba necessaria.
Sociedade de Seguros de vida «Caixa Geral
das Familiasa, pedindo approvação das
emendas feitas em seus estatutos.—Approvo
com o parecer. .
Manoel Xavier Pinheiro, ex-colleetor das
rendas federaes cru Saquarema, padindo
relevação dos juros da hidra e glosagem de
porcentagem, em que incórren por haver
recolhido rara do prazo o saldo em seu poder.
—Indeferido.
João Pereira Peixoto, colloetor federal em
Angra das Reis o Paraty, pedindo para
'prestar a fiança que lhe foi arbitrada, para
o desempenho daquelle cargo.— Lavre-se
termo, expeça-se guia. Remetta-se ao Tribunal de Contas e officie-se posteriormente
á Caixa do Amortização e á Directoria das
Rendas.
Companhia Nacional Loterias dos Estados,
pedindo restituição da caução do 40:000$
'em apolices da divida publica.—Entregue-se
a caução. Da-se conhecimento á Caixa de
Amortização, si as apolices são nominativas
e á fiscalização dos loterias.
Dr. Caadido Vieira Chaves, pedindo pagameato' de - divida em exercidos findos.—'
Mautenlao o despacho de 11 de outubro
de 1901.
Alfredo de Queiroz Mascarenhaa, collector
das rendas federaes em Barra Mansa, pedindo para prestar a fiança legal.— Declaro
"sem eflaito o despacho de 29 de janeiro
ultimo, visto não ter sido o sapplicante no:meado collector das rendas federa.es
municipio de Barra Mansa. •
, Companhia de Seguros Terrestres e Mara
timos «Vara Cruz», declarando subrnet er-se
ao regimen do docreto n. 4.270, de 10 do
dezembro de 1901.— Seja presente á Superintendencia.
Associação dos Empregados no Commercio
do Rio de Janeiro, reclamando contra a multa
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de 1:000$ imposta aos importadares de genoras alimenticios condemnados ?elo Laboratorio Nacional de Analyses.— assumpto
de que se. trata já está resolvia° pela circular
n. 10, de 12 do corr ante.
Eugenio de Meira Guimarães, inspector
saccional, pedindo restituição do solto que
pagou coma funccionario da Estrad t do Ferro
Central do Brazil.— Restitua-se a imporaancia de 136$400, de accordo cor o Os pareceres e'cobre-se o sello de 2$200.
Empraza da Sal e Navegação, pedindo
titulo definitivo ale nacionalizaça o para o
palhabote , Assa .— Passe-se o titulc .
José Ramos Pefia, pedindo lhe scja entregue um documento que juntou a ma processo
de terranos do marinhas.— Do acc ordo com
os pareceres. Mantenho os despachos anteriores.
•

Directoria das Rendas Publ.cas
Expediente de 3 de fevereiro de 1902

A' Colleetoria da narra do Pirahy
N. 2—Restituindo ao Sr. collecto federal
na Barra do Pirahy o conhecimento de divida extrahida a Antonio Ferr-ara, que
acompanhou seu officio sob n. 5, de 28 de
janeiro ultimo, declaro-lho que 1 al certidão deve ser assignada pelo escrivão e remettida á Directoria do Contencioso.
Outrosim, observo ao dito Sr. collector
que nos officios dirigidos a autoria ide superior deve assignar depois do endereço, sob
pena de sarem os masmos alteias davolvidos
por desrespeitosos.
Dia 6
A' Delegacia Fiscal na Parahyba :
N. 2 --j• Em relação ao vosso oficio Sob
n. 41. de' 13 do dezeinbro;• declaro-v os que a
opinião do Sr. inspector da Altandeaa desse
Estado, classificando a meacadoria cuja amostra enviada ora VOS restituo tomo obra de
cobre e suas ligas, da taxa do 8 do trt. 671
da Tarifa, tem procedendo legal nc art. 11.
das Preliminares da Tarifa, porqua oto, não
tendo a dita mercadoria classificaa to especial na Tarifa nem podendo ser sopa a.das as
matarias que a compoem, para o erificar
qual a predominante, deve ser cobrada a
taxa da mataria mais tributada, chvendo,
pois, -nesta- conformidade sor alar Idos os
casos futuros.
— A' Delegacia Fiscal em S. Paulo :
N. l3-Em relação ao vosso officio sob
n._351, de 27 de novembro do anno passado,
enrominhando o recurso interpoao bar
Francisco Duart9 . & Irmão do acta psio qu ti
lhes linpuzestes, na fórma cla art.. I 7. lettra—e—do decreto n. 3 622, de 26 de Março
do 1900, a multa de 500$, pelo facto de terem
exposto á venda diversas mercador as sujeitas ao imposto de consuma„rsem citarem
devidamente saltadas, declaro-vos qt o, por
'despacho de 29 do mez passado, resolvi negar provimento ao dito recurso, para o fim
'de confirmar vossa decisão, visto estar provada a infracção autoada.
N. 14—Em aelaaão ao vosso officio sob
n..338, de 12 de novensbr proximo findo,
encaminhando o recurso interposto ior João
Rondnelle do ato pslo qual, na-fórria do
art. 27; lettra—e—,do decreto n. 3.622, de 26
de março de 1900, lhe impuzestes a multa de
500$ ,pelo facto de ter exposto em ser estabelecimento diversas =calorias sujeitos ao
imposta de consumo, sem o competente sello,
declaro-vos, que, por despacho do 29 le janeiro ultimo, resolvi, de conformidade om o
disposto no paragrapho unico do art. 40 do
citado decreto mi. 3.622, não tomar cor hecimento do dito redras°, por estar pare opto.

Fevereiro — 1902
Requerimento cdespachado
Dia 13 de fevereiro de 1912

Lauriano 'José de Vaaconcellos.—Satisfeita
a exigencia legal, constante da informação
de Dr. zelador, volte o processo a esta directoria para dar parecer.
Directoria de Contabilidade do Thesimro
Federal
Expediente de 8 de fevereiro de 1902

A' Delegacia Fiscal na Parahyba:
N. 10—Remettendo a tabella de distribuição do ara:afita para as &apeias que correm por essa delegacia, por conta da 'Verba
11—Obras federaes nos Estados—do Ministeria da Industria, Viação e Obras 'Public/as,
durante o exercido de 1902, na importancia
de 241:991$500.
— A' Delegacia Fiscal em Alagoas:
N. 13—Concedendo o credito de 800$, por
conta da verba—Ajudas de custo—do Ministeia° da Fazenda o orçamento de 1901, pára
occorrer ao pagamento da ajuda de custo de
preparos do viagem e primeiro estabelecimento, a que tem direito o inspector era
commissão da Alfandega de Maceió, nesse
Estado, Francisco Antonio de Oliveira e
Silva, conforme solicitou o mesmo empregado, em requerimento annexo ao officio da
Delegacia Fiscal em Pernambuco n. 154, de
14 do outubro do anuo passado.
N. 15—Remettondo uma tabella, de distribuição de credito para as despeaaï --aüe correm por essa (talagada por conta da verba
10—Estrada de Ferro Paulo Affonsoa- do
Ministerio da Industrio, e orçamento de 1902,
na importancia de 116:756$500.
— A' Delegacia Fiscal no Amazonas
N. 9—Remettendo o conhecimento da remessa de 89:600$, em moedas de nickel de
100, 200 e 400,..rais do nova cunho, que fai
feita a essa, Delegacia por intermedio do
"
dommandanta do vapor Satellite:
•A' Delegacia Fiscal no Pará
N. 15s-Idem, idem, idem da remessa de
179:200$, idem, idem, idem.
— A' Delegacia Fiscal na Bahia :
N. 17—Idem, idem; da remessa de 179:200$,
idem, idem, idem.
— A' Delegacia Fiscal em Pernambuco :
N. 19—Identico ao de n. 17 á Bahia.
— A' Dolegacia Fiscal no Pará:
N. 14—Conéedendo o credito -do 286$ per
contiada verba- Serviço -do saude- a-Piassoala
s classe—do Ministerio da-HoSpitasdeá
Strel.ra`e orçamento de 1901, para recorrer
ao pagamento de vencimentos a empregados
do Hoapital Militar desse Estado, confirma:fido dessa fótrna oaelegramrna, desta data.
.— A' Dategacia Fiscal em Pernambuco
N. 21—Remettando a tabella de distribuição do credito para as despezaa , que
correm por essa (talagada, por conta da
verba 1 l a— Obras toderaes- nos Estadosz-do
Ministerio da; Industria, Viação e Obras Publicas, durá/ata o exercício de 1902, na imOptanda da a76:754500.
— A' Delegacia Fiscal em Alagoas = N. 14—Remettendo a tabella de distribuição do credito para as dospezas' que
correm por essa delegacia, por conta de diversas vatba,s do Ministerio da Justiça e Nogocios Intdriares, durante o exeacicio de
1902, na importancia total de 34:718$000.
— A' Delegacia Fiscal fio Amazonas :
N. 10—Identico ao de n. 14 á nas Alagoas,
na importancia total de 27:690$000.
— A' Delegacia Piscai na Bahra. :
N. 18—alem, idem, idem, na iinportanda
total de 733 :2a8a000
— A' Delegacia Fiscal no Ceará :
N. 19—Idem, idem, Mera, na iniportancit
total do 37:418$000-.
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— A' Delegacia Fiscal no Espirito Santo.:

Bernarclino Cesar Gonzaga, João Pinto do
—A' Delegacia Fiscal no Rio Grande do
N. 6—idem, idem, idem, na importancia Castro João Coelho Pinto Ribeiro, Norte:
total de 28:53%000.José Manoel de Azevedo Marques, Dr. • Tito • N. 12—Concedendo o credito de 2:600$,
— A' Delegacia Fiscal em Goyaz
Joaquim do Lemos o Dr. Tristão Cardoso do por canta da verba — Ajudas do custo aos
N. 10—Idom, idem, idem, 'na importanda Menezes.
membros do Congresso Nacional—Iadernni-',
total de 17:678$000.
Delegacia Fiscal no Maranhão :
zação por ses ião, etc.—do Ministerro da Jus•
A' Delegacia Fiscal em Matto Grosso
idem, /na importancia • N. 14—Idem idem de 16:804, idem Mem, tiça o orçamento do 1902, para occorrer ao
total do 25:678$000.
-•
para °ocorrer ao pagamento de 2:400$ an- ¡pagamento das ajudas de custo de vinda e
nuaes • a cada um dos seguintes •juizes de volta que competem, na sessão exteaordiA' Delegacia Fiscal no Maranhão
:naria 'do Congresso Nacional, aos Senadores
N. 13—Idern, Mona, idoin, na importancia direito em disponibilidade:
total de 40:478$000.,
•Bachareis Antonio José Marques, Antonio Pedoo Velho do Albuquerquo Maranhão o
Delegacia Fiscal em Minas Geraes
Pereira da Camaro. Lima Filho, Augusto de Joaquim Ferreira, Chaves e aos Deputades
-15—Idem, idem, idom, na importancia, Mello Rocha, Carlos Emilio de Andrade Pei- Augusto Tavares do Lyra, e Eloy Castrltotalde 286:19É$000.
•. •
•
xoto, Georgiano Horacio Gonçalves, Lou- dano de Souza, confirmando, assim o teDelegacia 'Fiscal no Pará
renço Valente de Figueiredo e José Pires da legramma desta data. N. 16—Idem, idem, idem, na importancia Fonseca.
, —Ao director da Estrada de Ferro CenVotai de 71:0288000.
trai do Brazil:
—A'
Delegacia,
Fiscal
no
Coará:
•
A' Delegacia Fiscal no Paraná :
N.
21
—
Idem,
idem,
idem
da
33:600$,
N. 42 Pedindo providencias para que
.. N. 9—Idem, idem, 'idem, na importancia idem, idem, idem, idem, á cada um dos seseja despachado livra odo . frete .um caixote
tital do •33:758$000.'
•
guintes juizes do direito em disponibilidade: contondo a importancia de 150:000$, em
— A' Delegacia Fiscal no Piauhy
Bachareis Alvaro Teixeira do Souza Men- moeda papel, destinada á Delegacia . Fiscal
••:IV. 11 —Idem. idem, idem, na importancia des,
Adolpho de Siqueira Cavalcanti. Alfredo em Minas Geraos.
total de27802$090,
•
•
Severino Braga Duarte, Antonio Frederico
—Ao inspector da Caixa de Amortização:
— A' 'Delegada Fiscal • na ParahYba : Rodrigues do Andrade, Antonio Lopes da
N. 11—Idem, idem, idem, na importancia Silva
Barros, Antonio Saboia de Sá Leitão, • N. 17 — Remettondo uma relação, sob
•total de 34:838$000.
Elpidio
José de Carvalho e Souza, Francisco n. 67, do possuidores de apolices nomina•
4' Delegacia Fiscal em Pernambuco
de Salles Ribeiro Campos, Henrique Dormia: tivas de 1:0J0$ o juro de 6 , % ernittidas em
' N. • 20—Idem, idem, idem, na inaportancia kues
da Silva, João Antunes do Alencar, João virtude da. lei n .* 428, de . 10 de 'dezembro de
•total do 349:318:$000.
", •
•
Othon do Amaral Henriques, Joaquim Feli- 1896, e da decreto n. 2.695, de 29 do no— A' Delegacia Fiscal no Rio Grande do cio
Pinto de Almeida Castro, Pedro Thomaz vembro de 1897.
Norte:
•
' • •
do
.
Queirej Ferreira, e Placido do Pinho
. N. 11—Idem, idem, idem; na importancia Po ssoa
.
totar de 31 :478$010 • RECEBEDORIA DA CAPITAL FEDERAL
A'
Delegacia Fiscal na Bahia:
• — A' Delegacia Placai no Rio Grande do
•
O Sr. direotor da Recebeloria, desta Capital
Sul:
N. 19—Idem, idem, idem de 47:200$ idem
-que, p r ina
N. 27—Idem, idem, idem, na importancia,
idem, hiena, para pagamento de 2:400$ ari deu o soguinte'dospacho no auto
total de 58:034000.
nuaes a' cada um dos juizes do direito em fracçio do regulamento dos impostos de con•
A' Delegacia Fiscal em Santa Catha- disponibilidade abaixo mencionados, sendo sumo,- foi lavrado contra a firma Viuva
Gabei & Comi'. desta Capital:
riria ,: •
aos Srs.:
«Consta do presente processo que no dia 12
N. 8—Idem, idem, idem, na importancia , Desembargador Alvaro Antonio da Costa
de janeiro findo o agente fiscal dos impostos
total de 37:418$000.
4:000$ annuaes.
-• -A'.Delegacia Fiscal em Sergipe : •
Juizes de direito Alfredo Cesar Cabussé, de consumo desta Capital Sergio Veiga. apN. 9—Mona, idem, idem na inaportancia Alfredo Gordilho Costa, Adolpho Carlos San- preliend.eu tres garrafas de cerveja, na,o sol•' de 34:278.$000.
ches, Antonio Ricardo Borgesk Antonio Eu- tada', que encontrou entre setecentas solda• —:•A' Deleooddia, F-iscarein S. Paulo
clydes da Silveira, Antonio Gonçalves do das, exiStentes em uma carroça procedente
N. 19r—ideai, idem, idem,na importancia Ahneida, Aurelio Piros de Carvalho e Alba- da fabrica Viuva Gabei & Comp..
Produzindo a sua defesa, allega a arma
total do 355:428$000.
qmrque, Aristides Augusto Milton, Beneve• A' Collecteria de Arara:rama,:
nu to Alves de Carvalho, Francisco do Araujo Lo,gos,Gabol'& Comp., successora, que attriN. 36—Recominendando que,com a niaxima Aragão Bulcão, Francisco Antonio de Freitas bue este facto a haver o carroceiro subtraürgencia, sejam remettidos ao Thesouro os Barros, Francisco Carvalho do Passo • Filho; hido, para si, as tres alludidas garrafas, com
balancetes de outubro, novembro e dezembro Joaquim Forreira Vollozo, José Beraardo do o fim de bebei-as, em • caminho, quando ti.ultimos, separadamente. é bem assim a de- Souza Brito, José Augusto Barbosa Coelho- vesse sele.
'Contrariando, insiste o agente fiscal pela
monstração do •movimente trimensal raspo- José Manoel Cavalcanti de Almeida, Quiri,
, otiva, otorlos os documentos Correspondentes tino Ferreira da Silva e Thome Affonso de responsabilidade da firma Logos, Gabei &
Comp., Por considerar o carreceiro•preposto
á sua prestação de contas.
.•
Moura: •
dos fabricantes.
—Ao director da Casa da Moela
—A' Delegacia Fiscal no Ceará
• Considerando, porém, que é injusto suppar
21—.-Autorizando essa repartição a remottea, para a Delegacia do Thesouro• Fo • N. 20—Concedendo, por conta da verba- que os fabricantos, soltando 700 garrafas do
dera' no Maranhão a impartancia, 'de Exercicio.s findos—do Ministerio da Fazenda cerveja, deixassem de sellar tros encontradas
10:000$ em.moedas de bronze de20 o 40 reis, o orçainonto de 1901. o credito de 515$, para entra aquellas, cem o fim do sonegar a quanoonformesnediu a mesma delegacia em te- pagamento das dividas do que são credoras tia de 120 reis de imposto, o que deixa ver a
D. Anna Cavalcanti do Freitas e suaellha veracidade 'da sua allegação, attribuindo ao
legramma de 6 do correntornez.,
laria Cavalcanti de Freitas, na qualidade de
carroceiro a subtracçãO das refaridas tres
..—Ao -juiz da 12 a Pratoria. desta Capital:
• •N. 40—Communi:ando que deixou de man- mão e irmã do finado carteiro do Correio desse garrafas, na °ocasião em que enchia. a • car-'
dar`cumprir o offido desse juizo. de 27 de ja- Estado José Cavalcanti de Freitas, canforme roça ;
Considerando que um conductor de carneiro proximo findo, em que foi requisitada consta . da nota r que acompanlain o Officio
a ..entregada quantia do 243$732 a José dessa delegacia n. 155, de Ode 'dezembro de roça, encarregado apenas de levar a mercadoria ás casas dos compradores, não é um
Maria da Silva Rocha, casado com D. Elvira, 1901.
proposto dos fabricantes, no verdadeiro Senda Costa. Liarka .esta pertencente, visto não • —A' Delegacia Fiscal em -Alagoas
do termo ;, - •
ter sido dbelarada a data do empre.stimo
N. 16—Concedendo o credito de 253$333, tido
considerando que os fabricantes járnais
para a contagem de juros. •
por conta da Verba;:=Exercielõs-findos—Jo
Ministerio da 'Fazenda .e orçamento de 1901, foram encontrados em falta perante o fisco
Dia 12
. .
para pagamento da divida de que é credor o e que, muito autos da lei exigir que os pro?A'. Delegacia Fiscal .ena S. Paulo: •. Dr. Bernardo Lindolpho de Mendonça, pro- duetos de fabrico nacional fossem se/lados na
propria fabrica, já dias promoviam entre os
'N.'20--;Cance4ondo o credito de 28:800$, veniente do brdonado Vencido de • 1 de 'agosto demais fabricantes do bebidas esta obrigação,
por conta 'da verba—Magistra,doS em dispo- a 8 de setembro de 1893', como magistrado sellando, desde então, as suas
nibilidade—do Ministerio da Justiça .e Nego- em disponibilidade, conforme consta dO aviso
Considerando que o agente fiscal Sergio
Cies :-Interiores e •oreain3nto do 1902, •para do Ministepio da Justiça n. 1.329, de 14 do Veiga
não provou .de qualquer mola a in°ocorrer —40 pagamento, , durante o. -acttial junho dó anno passado.
tervenção
directa ou indirecta dos meneioe:Sere:leio/do 'Ordenado do-2:400$ a cada um
—A' Delegacia Fiscal no Maranhão
pados
fabricantes
no facto que motivou .o
dos seguintes juizes do direito em disponibi- •N. • 15—Recornimenda,ndo que,com urgencia, auto de il. 2:
lidade: ••
cumprimento á ordem desta direJulgo improcedente o mesmo auto, que doBacharel Antonio •Auliála Mello, -Drs. An- seja dado
n.72,
72, de 12 -de agosto do anno pas- verá ser archivado. Recorro deste despacho
tonio Augusto Rodrigues do Máraes, 'Antonio ctoria
sado,' afim de que possa -ter andamento o para o Exm, Sr. Ministro da Fazenda, por
Augusto Nogueira da Gama, Bortino da Silva processo
aposentadoria do porteiro da intarmedio da Directoria das Rendas Publicas
Mora.os, Dinarnercio Augusto do Rego Ran- Alfandegadodesse
Estado Pacifico da Silva do Thesouro • Federal. Dê-Se conhecimento
gel, Francisco José Monteiro Junior, João Bossa.
aos interessados.»
. •
•

—

•

•

•
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João de Oliveira.—Dê-se a baixa' requerida.
J. Cavaliers & Carefa.—Verificanclo-se do
Maria Rosa Rodrigues Braga.—Paga a
parecer . dado pela Sub-Directoria que o multa do 2o$, transfira-se.
x)stabelecitnento do requerente, á rua Treze
Seraphim Soares & Comp.—Averbe-so a
do Maio ri. 48, funccionou no 2 0 semestre, mudança.
deve o requerente pagar tambem osso imEduardo Augusto do Almeida. — Transposto, só lho aproveitando o allegado para o fira-se.
exercicio de 1902.
Romano & Irmão.—Inscreva-se, cobrandoAonila & Comp.— Altere-se a industria de se a multa regulamentar.
accordo com o parecer, intimando-se o coneJoaquim de Azevedo.—Dê-se abaixa rectando.
querida.
C. Figueira & Comp.—Inscrova-se, cobranLeonardo & Comp. — Averbe-se a mudo=se a multa do art. 31 do decreto n. 2.792, dança.
do 11 de janeiro de 1898.
J. do Souza & Comp.—Dê-se a baixa reJoão Ferreira Pinto. Transfira-se.
querida.
Antonio Fernandes Vieira.— Satisfeito o
Manoel Joaquim Fornan dag . —Ide m .
'pagamento do imposto de 'ominas de agua de
F. G. Carneiro Sallanha.—Pague o im1901, transflra-se.
posto em debito.
Julio Vianna Lobato.—Transfira-se.
Antonio Julio da Costa.—Paga a multa
Alino Nunes.—Paga a multa do 24, trans- do 20$, transfira-se.
fira-se.
•
Antonio Maria Pereira Guimarães.—Paga
Gabriel Ferreira de Faria.—Corrija-se o- a multa de 20$. transfira-so.
lançamento de accordo com o parecer.
Francisco José Lopes.—Mantenho o desJoaquim José Fernandes.— Em vista do pacho
do 14 do novembro do anno passado.
parecer não ha que deferir.
Podro Gonçalves.—Paga a multa de 20$,
Braga & Antero.— Elimine-se do paga- transfira-se.
mento da segunda prestação do exereiciode
Silveira Lima & Comp.—Paguem o im1901.
posto
cru debito.
Manoel Pinto Junior.—Transfira-se.
Santos Rocha & Netto.—Transfira-se.
Pio Paulo Monteiro.— Paga a multa de
Antonio Esteares Pereira .—Transfira-se.
20$, t ransfi • •a-se .
João Martins Trovão.—Ach antlo-se lanLuiz Augusto do Carvalho.—Transfira-se. çados dous prodios sem numero na rua
Manoel d3 Atinei ..a Pinto.—Junte certidão Treze de Maio em nome do requerente e
da Intondoncia Municipal provando a nume- tratando a certidã
o de um só predio, prove
ração dos prodios da rua Marquez do São o requerente melhor o allegado.
Vicente.
João Garcia Fialho.—Anniillem-se os lanAntonio Ignacio Dias.—Transfira-se.
çamentos feitas em duplicata nos exercidos
Justino José Ferreira Alegbia.— Transfi- de 1896 o 1897;officiando-se á Directoria do
ra-se.
Contencioso.
Manoel Antonio das Neves.— Junte do- • D. Marianna Portugal da Costa Passos.—
cumento em Tio prove ter •sido pago o sello Prove
a requerente com ce.'tidão da Prefeido districto
qual a data certa da demolição.
Valclevino dos Santos Martins Bastps:— tura
João ' For-eira Braga.—Annulle-se a di-.
Annulle-se o lançamento de uma penna para vi•la
aju izada constante da contra-fé n.1.305.
o quarto n. 131 da rua Barão de S. Felix D. E.. °filei
indo-se á Directoria dá Contenno exercido do 1901.
cioso, e corrijam-se os lançamentos dos , exManoel de Oliveira Fontes.—Paga a multa ercicios
do 1898 a 1902.
de 20$, transfira-se.
Dr. Francisco da Coita Chaves.—DeduCompanhia Fiação e Tecidos Alliança.— zam-se sois metes no exercido de 1901.
Anntille-se a divida oh.juivida constante da
Antonio da Veiga.—Averbe-se a muinclusa contrafé n. 512 D. E, o officie-se á dança.
Directoria do Contencioso.
Sabino Pessoa,.—Verificando-se do officio
Ant•)nio Gonçalves do Araujo.— Não tendo das Obras Publicas que eske p.iedio não tom
o requerente n )2iociado nem apresentado cal- guio ‘ '..e agua, annulle-se a divida c mstanto
lactas para o exercido de 19)1, 4archive-so. da contra•fé n. 2.315. D. F., officiando-se
João Marqu3s de Paiva. —Cumpra-se o des- Diroct ,ria do Contencioso.
pacho do 10 de agosto do 18)8, ficaudo sem
Compinhia de Seguros Sul America.—
effeito o de 18 de se :ombro de 1901.
a requerente o direito de dispor por
Francisco Alvos Rabello. — Satisfaça, a Prove
parto do executado com relação ao predio
exigencia da Sub-Directoria.
80 da rua S. Felippe.
José Goines da Fonseca.—Transfira-se. n. liteggidimo
Carlos A. Gondolo.—AnnulleFernando Julio da Cruz. — Satisfaça a se a divida constante
da contra-fé n. 1.456,
oxigenei da Sul›Directoria.
D. E., oficiando-se á Directoria do ContenGrinaula Maria de Sá.—Já estando nullo cioso, e bem assim annullando-se os lançado pleno direito o documento incluso, não mentos dos exerricios do 1898 a 1902. .
pód.e sor revalidado.
Antonio da, Rocha Lopes Ribeiro.---Prove
Manoel Duarte do Souza Coelho.—Satis- o requerente, com ce itidão d Is Obras Pufaça a exigencia da Sub-Directotiia.
José da Costa Carneiro.—Revalide oscilo blicas, que não se ach& abastecido de agua.
do documento.
•
Vieira Estoves Comp.—Transfira-se.
José Machado Victorino Junior.—TransMinisterio
da
Marinha
. fira-se.
José Teixeira Leite Bastos.—Sellados os
. Expediente de 17 janeiro de 1902
documentos, satisfaça a exigencia da SubDirectoria.
Ao Ministerio da Guerra:
Dr. Arthur Indio do Brazil o Silva.-5atisfaça a exigencia da Sub-Directoria.
Pedindo pagamento da quantia de 668$484,
D. Marianna Soares Rocha.—Provo o constante do processo de indemnização que
allegado com certiaão da Intendencia Muni- se lhe tomotte,proveniente do municiamento
em outubro ultimo. de praças do exercito
cipal.
Luiz, menor, e Rosa da Conceição.—Jun- presas na ilha das Cobras.
'tem 'roo ira,ção.
—Ao Ministorio da Industria, • Viação o
D. Galeanna, Branca de Lima.—Trans- Obras Publicas :
fira-se.
Declarando, em resposta ao aviso daquelle
DD. Anna Miquelina Lima da Cunha o
Joanna Cecilia Lima Drummond.. Sellado ministerio n. 5, de 26 de dezembro ultimo,
não haver alteração alguma a fazer-se na
o documento, transfira-se.
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lista, que se restituo, dos fuccionarlos deste
ministerio, que podem usar oficialmente
das linhas telegraphicas do Estado.
—As Ministerio da Fazenda:
Solicitando o despacho, livre de direitos
aduaneiros, de cinco volumes do marca FM,
C—ns. 004 a 908, vindos no vapor Les Andes,
contendo diversos artigos encommendados
por este ministerio e consignados a Lara &
Comp., desta praça;
—Ao Tribunal do Contas:
Transmittindo, afim de sor registrado, o
contracto celebrado no Estado de Alagóas
para diversos fornecimentos ás depodencias
da marinha no mesmo Estado, durante o
corrente anuo.
Tr Lsmittindo. para o mesmo fim, os contractos celebrados no Estado de Santa .Catharina para fornecimentos ás dependencias
da marinha, durante o corrente atino.
•
—Ao Quartel General
Declarando que o cirurgião Dr. Amaro
Rodrigues do Albuquerque Fi cruoirodo deve
ser considerado como desliga) do corpo de
marinheiros nacionaes, para os effeitos de
vencimentos, desde 1 do corrente mez, e
mandando chamai-o por edital, para, por si
ou procurador idoneo, assistir ao inventario
da pharmacia que se achava a seu cargo.
— A' Conta.doria,
Approvand.o o termo do despeza, que por
cópia se lhe remette, lavrado na Capitania
do Porto de Santa Catha,rina, para isentar o
respectivo patrão-mor da responsabilidado
Ido deus toldos de lona o de troa bandeiras
n acionaes julgados inuteis.—Communicou-se
á referida capitania.
Approvando o termo de despozas, cuja.
cópia se lhe remette, lavrado na Capitania
do Porto de Pernambuco, para isentar o
patrão'-mór Damascono Lucizalo da responsabilidade de um escalor do oito remos julgado inutil.—Communicou-se á, referida capitania.
Transmittindo, já approvado, o termo de
despeza, lavrado a bordo do cruzador República, para isentar o commissario Podro
Nunes Co Têii de Sá dia responsabilidade de
varies objectos que lhe foram indevidamente carregados o que passa.cam para a
ca •ga do mestre do mesmo navio.—Communicou-se ao Quartel General.
—A' Capitania d Porto em 'Pernambuco:
Approvando o resultado da concurrencia
alli realizada, para o fornecimento de carne
Verde ás dependencias da Marinha naquelle
Estado, durante o corrente anno, o autoriz Indo a Colebrar contracto com Antunió
So ires Raposo, cuja proposta foi preferida,
fazendo constar expressamen .e que o mesmo,
contracto será para o anno e não para
exercicio de 1902, e enviando-o, para que
possa entrar em vigor, á Secretaria de Estado, afina de ser submettido ao registro do
Tribunal do Contas.
Recommendando que apresente um orçamento das despezas necessarias á conservação do telheiro que cobre a antiga carreira
do extincto Arsenal de Marinha daquelle
Estado.
— Ao Ministerlo da Guerra, consultando
si póde mandar fornecer 1.000 kilos do dyna.mite, p ira a destruição do casca do transporte Madeira, pelo deposito do polvora do
Boqueirão, onde consta existir grande quantidado daquelle explosivo,que ora empregado
nas cargas do canhão pneumatico, que fazia
parto do armamento do antig) cruzador
Nitheroy.—Communicou-se ao Arsenal.
— Ao Arsenal da Capital Federa!, declarando ter resolvido que, do accordo com o
parecer da commissão nomeada por Osso
arsenal, para examinar e julgar das obras
o concertos necessarios no cruzador escola
Benjamin de Conslant, soja encarregada a
casa Lago Irrn -a3s de matiz ir animam trabalhos, e rscommendando que providencie
afligi de serem enviadas á Coetadoria pelos
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officiaes incumbidos da fiscalização das obras
deste ministerio, confiadas avena casa, as
bases para o compotante ajuste.—Cammun icou-se á Contadoria e ao Quartel General
da Marinha.
— Ao chefe interino do corpo de engenheiros navaos capitão de mar e guerra
Antonio Carlos Freire de Carvalho, no neando-o . para, em i vez do sub-engenheiro naval
de l a classe 1° tenente Octavio Tavares Jardim, fazer parte da commiseão que, sob a
presidencia do chefe do Estado Maior General
da Armada, tem de proceder ao estudo comparativo dos dons submarin is do que são
inventores o machinista - naval de 4 e , classe
Luiz Jacintho Gomes e o engenheiro civil
Luiz de Mollo Marques.—Communicou-se ao
Quartel General o áo Arsenal da Capital
Federal.
•

•
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podiu permissão para assigna,r-se de ora em
diante, Hugo Rour Mariz.— Dou•se conhecimento á Contadoria.
'Declarando. ch aceordo C3TY1 o que informou em oficio de 2 de dezembro do anuo
planamo findo, que póde mandar elevar a
mil gramma.s, por . praça, a quantidade de
carvãe' de pedra distribuida para o consumo
diario com o fogão do navio escola Guararapes eniquanto sua lotação for menor da
50 praças.—Cornmunicou-se á Contadoria.—
— Ao Quartel-General, recommendando
Que providencie afim de que a Junta Sup3i)
rior de Saade proceda a exame de sanidade
nos candidatos á matricula na Escola Naval
Washingaon Perry de Almeida, ()atavio Bailo
Pimental. Barbosa.- Affonso de Albuquerque.
João Mattos de Barros e Rhadamanto 'do
Campo y 'Amoedo.— Communicou-so á rafe;
•
rido ), escola.;
Que destaque - para a Repartição da Carta
Maritima o 1 0 tenente Alberto Carlos da
Communicou-so á essa repartição.
—A' Escola Naval, autorizando
A licenciara por dous rnezes, os aspirantes
do 20 anno dessa escala Elisiario de Larnare
Pereira. Pinto o Joaquim de Castro Nunas
Leal, afim do tratarem de sua saude.
-À providenciar para que os guardas-marinhas alurnnos, ultimamente reprovados , em
mais de uma cadeira, sejam desligados,
'provisoriamente, dessa escola e se apre• sentem ao chefe do Estado Maior General da
Armada, afim de embarcarem.— Commta
nicou-se ao Quartel General.

A' Contadoria; autorizando a indemnizar o
cirurgião da 5, classe Dr. José Cleomenes da
Silva Ferreira- da importancia das etapas
que lhe 'foram descontadáa no periodo de 20
de ma:ida 19 do outubro de 1901, em que,
sendo medico do vapor Carlos Gomes, esteve
destacado no Hospital de Marinhá ; ded
uzida
da alludida importancia o valor de 50 etapas
com que fol municiado pelo mesmo hospitaa.
—Communicou-so ao Quartel General.
Ao Arsenal de Marinha desta Capital,
declarando que, de : accordo cones as preferencias in licadas pela Directoria do Machinas daquene arsenal, só devem ser adoptados
de orkern deante, no serviço da armada, os
- seguintes oleos, cuja aéquisição far-se-ha
. Dia 21
mediante ajuste e pelos preços das propostas
que se lhe remettem:
• Ao Ministerio da Justiça e Negocios In toPara lubrificação 'geral externa—Safety Horas
machinery oil—proposto por Borlido Moniz
Remettendo, par cópia, os dons termos do
& Comp.;
obitos lavrados a 3 e 9 de novembro ultmo
Para cylindros o v'alvulas—Oleo russo XIII a bordo do paquete nacional Rapisio, em
—proposto por João Ramos & Comp.:
Viag,etn de Assumpçã,o ao Lada.rio, referente
Pará machinas electricas—Oleo lubrificante •aos passageiros Oscar da Cruz Oliveira, Can. 3 do fabriCante Burrell & Comp. — pro- muflo José Maria o Carolino Nunes Guiposto por Franklin Alvuras.— Communicou- marães'.
•
.
se ao Commissariado Geral da Armada.
•Transmittindo os termos de nascimento o
—Ao Ministerio da Justiça e Negocio; In te- obito, lavrados a bordo dos vapores Pruriords, solicitando providencias no sentido de dente de Moraes e arda e referentes o priser recolhido ao ilospicio Nacional de Alie- meiro a menina Marina, filha de Luigia e
nadas o aprendiz marinheiro da escola desta Antonio Cechinelli e o segundo a Francisco
Capital Newton Pinto Netta, por estar sof- Pereiraida Silva, fallecido em 15 da abril
frendo das faculdades mentaes.—Deu-se co- em viagem de Belelm para o rio Euvira.
nhecimento ao Quartel-General.
—A' Escola- Naval, approvando o acto pelo
—Ao chefe do Estado Maior General da qual o director da mesma eseola encarregou
Armada, recommendAdo que não designe a casa H fupt Biehn & Comp. de fazer
20° tenentes d' armada para exercer com- unia installaça-c) co Inicia de para-raios somiss5eS em terra.bre os diversos odificios daquella esco/a.—
.— A' Contadoria, mandando providenciar
Communicou-se á Contadoria.
relativamente ao credito necessario parã sor
— Ao Quartel General, declarando:
pago; :no Estado da Bailia; o capitão de fraa
Em solução ao ,pe tido que fez o ajudnte
gata'reformado João Clião Pereira Arouca, machinista
João Baptista de Figueiredo Araa contar de 1 do corrente rnez.
nha de annullação, em seus assentamentos,
:—Ao regente do Hospital dos Lazaros, pe- danota de divida á Fazenda Nacional da
dindo que-mande admittir no mesmo hospital. importancia<
correspondente á gratificação
por não Odorem ser conservados no da ma- que mensalmente
como chefe de
rinha, visto acharem-se afrectados do lepra, machinas dos avisosrecebeu
Jutahy, Te 179 e Tocantins
o marinheiro nacional Sizenando Freitas da e da canhoneira , Guarany,
no periodo de
Costa o o remador do commissariado Manoel 1894 a 1901, que, muito embora
em face do
Ignacio Rodrigues.—Deu-se conhecimento ao regulamento
não
possam
03 ajudantes maQuartel General e ao Hospital de Marinha. chinistas ser chefes de machinas, deverão
Ao chefe do Estadó Maior General da Ar- perceber a gratificação da classe immediatamada
mente superior, quando, por força maior,
Declarando, , com referencia ao 'requeri- sejam encarregados ti Is ditas fuacçõee,.—
mento em que o 1 0tenente Antonio • de Communicouase á Contadoria.
Barros Barreto, reformado por decreto do
Que os termos de contractos celebrados
7 do julh ) de 1894, pediu reversão ao qua- pela Escola de Aprendizes Marinheiros do
dro da actividade, que, por decreto do 15 do Maranhão, para diversos fornecimentos no
corrente inez, foi aquelle annullado e man- corrente exercido, não devem comprehender
dado transferir esse official para a reserva; mais de um fornecedor, e que todos os c.ononde se conservará pelo praso determinado tractos só se podem referir ao anno do 1902
ema lei, afim de ser definitivamente julgado -e não ao exercicio de 1902.
o seu pedido de reforma, depois de esgotado
— A' Contadoria, declarando que o lento
o mencionado prazo e de novamonte inspec- da Escola Naval capitão-tenente Nelson da
cionado.
Vascancellos e Almeida, com assento no ConCommunicando haver deferido o reqUe- gresso Nacional, tem direito, na fórma do
runento em quQ o 1° tenente Hugo Maria art. 128 do regulamento annexo ao decreto
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n. 365, de 2 do maio de 1900, á Pereci:40'
do respectivo ordenado, competindo alo sibstituto do mesmo a gratificação pro labore'.
Qaartel Geberat, recommendan do que
destaque para a Repartição da Carta MaLltima o / e tenente Heraclito da Graça Aranha.
—Communicon-so a essa repartição,
— A' Escola Naval :
Autorizando a conceder ao alumno do
2° acne dessa escola Rodrigo Navareo de
Andrade Junior dons mezes do dic.:maspara tratamento de sua saude.
Decifrando ficar sciento do alto valor dos
grãos obtidos pela maioria dos guardas-marinha ulimamente confirmados e approvando a resolução que tomou do mandar tirar,
por conta desse estabelecimento, a photographia do guarda-marinha Justirto de Canxpos Lomba, que mais se di -stinguiti entre
aqueUes seus . cotlegas, e collocal-a na sala
da bibliotheca, • ao lado do do guarda-marinha Pires de Sá, que foi coasiderado o
alumno laureado do anno de 1900, instituindo-se, assim, o «Pantheon» dessa escola, de
accordo com o art. 359 do Codigo de Ensino.
— A' Carta Marititna, autorizando a contractar dons" remadores, com o vencimento
mensal dø45$ e ração, para guarnecee'em o
escalar do serviça de conducção do pessoal
da Directoria dos Phfró is dessa repartição.
—Communicou-se á. Contadoria.
Dia 22
A:o Ministerio da Fazenda. pedindo pagamento de exercicios findos, na importancia.
do 963$855, de que são credores o escrevente
do 3a classe Antonio Amorico do Prado o o.
1 0 sargento Guilherme de Almeida Gomes,
conformo os processos que se lho remettem
sob ns. 3.5870 3.538.
— Ao Ministorio da Justiça e Negocios Interiores; transmittindo,por cópia, o termo de
obito: lavrado a herdo do paquete Mandos e
relativo ao passageiro de l a classe do mesmo
paquete Dr. Leopoldo Arnerico Brazileiro.
— A' Contadoria, autorizando a providenciar para que. na liquidação das contas do
- commissario de 5a classe Francisco Roberto
Barreto, relativas ao brigue Pira» soja.
'
attendida a falta do tres toldos, visto ter-se
verificado que foram alies recebidos a bordo
do mesmo brigue e que por omissão deixaram 'de ser incluidos no inventario respactivo.—Communicou-se ao Quartel General.
—A'Capitania, do Porto do Estado de S.Paulo, declarando que os livros requisitados
para o serviço daquella repartição devem
ser agora adquiridos alli por conta da competente consignação orçamentaria.
— A' Capitania do Porto de Estado da
Bahia, declarando :
Que só depois de esgotada a consignação
do fundos, que será, feita no corrente oxorcicio, para- as despezas daquella capitania,
deverá pedir á .Secretaria de Estado o que
for. indispensavel á. Patromoria.
Que não está no caso do ser acedia a
proposta do José Dias Lopes paracompra de
telhas de zinco, grados o portões de ferro,
que 'pertenceram á oficina do caldeireiros
do extincto Arsenal de Marinha daquelle
Estado.
— Ao Quartel General, autorizando a lavrar o termo preciso para isentar o commissario de 4° classe Alfredo Braga, Mello da
responsabilidade de varies objectos que appareceram em falta nas suas contas, relativas
ao cruzador Tamandard, os quaes, achandose a bordo do mesmo navio, devem ser
carregados ao sresponsavel 'que alli actualmente serve.
Dia 23 .

Ao Ministerio da Fazenda:
Pedindo a traneforencia, para à Contadoria da - Marinha, do peculio constituido por
Leocadio Francisco da Costa, quando aproa-
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diz marinheiro da Escola 'do Estado das
-Alageas.
Solicitando que seja transferido õ petubo do sargento ajudante do corpo de
marinheiros rtacionaes Anacleto 'dos .Anjos,
para a contadoria deste inirristerio, afim de
ser depositado, na caixa Economica desta
Capital, conforme requereu.
• Itemettendo as facturas ánnexas ás•netas
'ns. 1.6 e 187 na importando. de 12:3r39$100,
proye.nientes 'de fórneeitnentos a ' este • Ministorio ,no anuo passada , opedindo o com.
petente pagamento.
-tda, 'Guerra, solicitando o
•?--Ao
fornecimento do 500' kilegrammás de polvora
marca A 2 para o Arsenal '116
Marinha desta Capital.
—Ao Tribunal da Contas, pedindeProW&nelas sobre o registro da 'distribuição do
ereditos, já approvada, por este 'ininisteria
para as despezas da marinha 'no ccirrente
anno.
„.
CámruisSaria,do, dóclarando haVerdeferido,à vista da informação do mesmo edinmissariado, o requerimento de Arens Irinãos
solicitando a extracção de 2 s° vias de deus
pedidos ns. 1.930 e 2,803, 'dáquella repartição, ró'ativos á tinta Transa, na importancia
de 645$, fornecida pela dita firma, 'que allegou terem-se extraviado&---Communicou-se
á Contadoria.
•
— Ao chefe do Estado Maior General 'da
Armada :
Declarando que pede designar o 10 tenente
Theodoro Jardim, conformo requereu, para
embarcar noa navios da Companhia Layd
Brazileira nos termos do art. 10, lettra
da lei n. 834, de 30 de dezembro ultimo.—
Conamunicon-se á Contadoria.
. Item/mondando expedição de ordein'afim
dó que se prepare a divisão do torpedeiros
para em começo de fevereiro proximo vindouro sahir em coMmissão até.o porto do
Santos, fazendo escala pela Ilha Grande o
S. Sebastião.
— A' Escola Naval
• Permittindo que passo do curso de ma'chinas para o curso do marinha o alumilo
Nelson Pio Izetti, nos termos do aviso n. 24;
do 10 do corrente, que autorizou a *atuferencia de Alvaro Coutinho Ferreira Pinto
daquello para esse curso, no caso de haverem
vagas, visto acharem-se ambos em identicas
condições.
Resolvendo, em vfsta do limitado numero
de 'concurrentes á inseripção para a matricula no cursoide machinas dessa 'escola e de
não vir a presente concessão perturbar o
-serviço, por isso que ainda lia poucas dias
começaram os respectivos exames, permittir
a. inclusão do Jacintho Proto Ramis 'na lista
dos candidatos á referida matricula. embora
já Se aeho' fencerrada aquélla inscripção, á
qbal não foi admittido por ter deixado de
exhibir, como informou essa escola, em officio n. 32, 'do 15 do corrente, apenas o documento comprobasorio de sua idade, que
ora . apresenta no requerimento que acompanhou o citado oficio.
Reqüerinzeálos despadhcides
• Luiz de 'Mesquita Barros.--A' vista da in
..
-formação, indeferido.
.
Luiz F. Monteiro de Barros.—Idem.
Escrevente do Hospital de Marinha An' tonio Luiz,Telles . —Não ha. vaga...
•Et-imperial marinheiro Manoel Fernandes
de Carvalho .—A' vista das informações, indeferido.
1semvinda Maria da Conceição.—Exhibans
documentos exigidas polo decreto n. 3.607,
de 10 do fevereiro 'do 1866, em seus arts. 14,
n. 3, e 15, § 3°, 11: 2.
Ex-forriel ,do ex-corpo 'do imperiaes
rinheiros João Raymundo do Mello.—Iriderido, por 'não ter direito.

DIÁRIO OFPICIAL

Ministerio da Guerra
Expediente de 10 de fevereiro de 1902

Ao Sr .Ministro da Fazenda,sálicitando providencias para que do credito de 14:188$170,
aberto pelo docretti n. 4.339 de 7 do corrente, sejam postos metade á disposição da
Direcção Geral de Contabilidade da Guerra o
a metade rdstanto á disposição da Delegacia
Fiscal do Thesouro Federal em Porto Alegro
•
(aviso n. 103).
• :Ao Supremo Tribunal Militar, remettendo
cópias os decretos de 7 do corrente, nomeando tenente Medico de 5a classe do exercito o Dr. Octaviano de Abreu Goulart o
concedendo reforma ao 2° sargento 'do 8° regimento do cavallaria José Baptista de
Lima.
—Ao chefe do Esta.!o Maior do Exercito:
Concedendo licença aos paizanos abaixo
mencionados para, no corrente anno, se matricularem na Escola Preparatoria e de Tactica do Realengo, si houver vagas, ' satisfeitas as exigencias regulamentares: Eugenio
ilton Ferreira do AmaLoureiro, Eurica Ham
ral, Euripedes de Freitas Brandão, Heitor
Iior Meyle Fraga, Jayme de Assis Baptista.
José Vianna Rodrigues, Mario Accacio Freitag, Orlando do Assis Baptista, Silvio Romeno de Simas, Theodoiniro Porto dos SantOs
Reis, Theoposio, Herbster Pereira e Victor do
Mello Braga do Mendonça .—Cemnaimicou-se
.dita escola.
Declarando que são nomeados auxiliares
do coronel Belarmino de Mendonça, ánearregado da construcçã.o da Estrada de Ferro do
Lorena a Bemfica os seguintes officiaes:
1 0° tenentes Maximiano José Martins, • do
6° batalhão de artilharia; Manoel Folix do
Menezes, do 6° regimento da mesma arma;
tenente Oscar Barcallos, do 6° de eavallaria;
2,) tenente 'Antonio Leito de Magalhães
Bastos, do 5° do artilharia; o alferes Ernesto
Viria.to de Medeiros, do -28° batalhão de infan tarja.
Mandando servir no 1 0 regimento de artilharia o alferes graduado Accacio Teixeira
de Carvalho, que se 'acha no corpo do transporte.
• MiniSterie,

•

'da 'Indústria, ViagriO
e Obras .PUblicas

• Directoria Geral de GOritabilidade
Expediente de 15 de fevereiro de '1902

Ao Ministerio 'cla-Fáznula, foram Solicitals os seguintes pagamentos:
Do 1:000$ a José. Henrique •• Aderne, do
àjuda'do' rcusto pára inspecionar a 'agencia
do JUiz do Fera (aviso n. 429) ;
Da 6;000$ aes herdOiro
s do"barão de VasSburas, aluguel 'do -prodio ticCupado • pela
'Inspecção Geral das' Obras publicas, 'relativo
' ao se;gundo sOrneStre 'do anta° Passado (aviso
n. 430);
Do 4:915$281 'a 'diversos, • ferneeimontós a
Inspecção Gral 'dás Obras Publicas, . de
'agosto a otúubrb ultimOs (requisitado per
'n. 55, aviso n. 431);
De 708$240, fddm; idem, á Estro:da' de Ferro
'Central-do Brazil, em novOmbro ultimo (requisitado por dfficio • n. 74, avisó É. 432);
De'45$,•,idéna, ideei, á mesma em outubro
ultimo (requisitado por oficio n. 106, aviso
n. '4:33)
De 10:414$820, -idetn, idem, á -coniinissão
'de ''inélhoramántas do porto 'da Pa•rahyba,
cru janeiro 'TIMO-10'e no corrente rilez (requisitado por oficio' n. li, aviso '434)
De 1:526$400, idom, idem, lá,
Estrada
Forro Central do Brazil, em novOmbro • e
dezembro ultirrios (requisitado pôr 'orneio
n. 125, avisa n. 435) ;
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De 90$, idem, idem, ãmesina em outubro
e novembro ultimos (requisitado por °ateio
n. 139, aviso n. 430);
.De 1:65'4$ a Luiz Macodo, idem á Reparti- .
ç'ão Gera! dos Correios em dezembro ultimo
(aviso n. 437) ;
De 466$800 á Estrada de Forro Central
do Brazil, fretes concedidos e telegrarnma,s
tra.nsrnittidos em proveito -da mesma em
setembro ultirim (aviso n. 439)
De' 2:281$400a diversos, ga.z fornecido 'e
trabalhos executados em proveito da mesma éni Outubro 'ó 'novembro ultimos (requisitado por Officio n. 121/2, aviso n. 440);
• :De 11050 á Uai., Oliveira, Carvalho :&
Comp., fornecimentos á 'mama, em . do,zembro :ultimo (avisou. 441);
De 61$250 ao Lloyd Brazileiro, uma, passagem concedida á mesma em outubro ul•
timo (aviso n. 442);
• De 3$759, ao 'mesmo, frete Concedido á
mesma em outubro ultimo (aviso 'n. 413);
De 300$243 a diversos, jaz 'fornecido
rnesma,no 40 trimestre'do anno passado (requisitado por officio n. 1.291, aviso n. 444);
• De 121$110 ao Lloyd Drazileirp, fretes ccin•
çedidos á mesma eia outubro ultimó (aviso
•
. 445);
• De 2:602$999, folha dos engenheirõs e mais
: auxiliares da hispectoria Geral do Obras
Publicas, .em janeiro ultimo (aviso n. 450);
. De 8:241$725, félias do pessoal empregado
nos trabalhos das novas' canalizações, a cargo
da mesma, em janeiro ultimo (aviso n. 451);
De 1;643$ idem,idem,nos serviços de verificação do hydrometros, em janelro ultimo
(avisou. 452);
De 2:783$, idein,idem,no serviço'de'eSg,eito
de ae-uas pluviaes, om,ja,neiro ultimo (aviso
n. 453);
, —Providenciou-se sobro as seguintes restituições:
Do 200$ a Moss,, Irmão & Comp. (aviso
n. 446); .
•
Do 100$a Himo & Comp. (aviso n. 447);
Do 2:749$760 a Pantaleão de: Lucas (aviso
n. 448).
Do 200$ a Santos, Fontes & COrrip. (aviso
p. 449);
Foram remettidas ao Tribunal de Contas
as seguintes eciplas dmentractos:
• -De Leandro Martins e Carlos Contoville o
daband;paraTornechnOnto de material á Repartição Geral dos Correioa 'no Oorrente anno
<aviso n. 5);.
, idem, idena
• De Anuindo Vieira & ComP.
á-mesma no corraute anuo (aviso n,. 8);„
Do Belmiro Rádrigues -& domp..,idem de
da dw-Ferro
'c a' rvão'de forja e eOlte'• á Estra
CentraVda Brazil no Corrente anno (aviso
'n. 7).
•

,

'ReqiicriineittO ddspaehddes
'Dia 14 de fevereiro de 1902
-.

Maria da Conceição rCardoso, pedindo os
TaVorès'do montepio' na qualidado'de mãe de
Manoel Pereira _Cardoso Favereiro, ¡mannOuse da 'Administração !dos Correios do District° Federal.— Deferido.
Anua -de Barros Pires, fazendo identico pedido,na_qualidade ,do inke do erna.,rdino José
Pires, estafeta do 2a Clasào `da" Repartição Geral dos Telegraphos. —Apresento nova justificação que melhor satisfaça as exigenCias
da lei.
•
Julia Carneiro de Campos, idem: idem, na
qualidade- de viuv&de - Alberto 'Carneiro do
Campos, conferente da Estrada do Ferro Central 'do Brazil.—ConiPireça nesta 'directoria.
• .
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do serviço exercito, com inhabilitação para
'Ç 'Alfrodd Angusto Ferreira de Oliveira, disqualquor emprego publico, remunerado, na
pensado 'do muro de fiel da Administração
lerma do art. 119 do 'mencionado Codigo.
dos Correios do °Minaa Gotams, polindo autoJulião Rórnero Netto, soldado' do'5 0 regiriza.ça.o para. .pagar, as suas contribuições
n para o mOntepio, de outubro a janeiro ulti- -Supremo Tribunal 'Militar mento de ca,vallaxia, adeusado dó primeira
mos:—Ifideforido.
desorçã:o simples.—Confirmou-se a sentença
SESSÃO DE JUSTIÇA. Rar 20 DE NOVE31BRO
do conselho doguerra que condemnou o. réo
Francisco Muniz Freire, - dispensad,o 'do
DE 1901
etrgo de orneai. da Contabilidade da Estrada
a seis mezás de prisão o mais castig,os, refe•
,
de Ferro Central do Brun, pedindo autori- Presidencia do SrAninistro almirante Pereira ridus'no art.' -1° da «Primeira Miserção simples» do titulo 4° da Ordenança de 9 de abril.
zação para continuar a contribuir para o
:
Pinto
montopio.—Deferido.,
de 1805.
An03 '20 diaS do 1113Z de novoinbro de 1901,
- Juvoncio Vieira Pinto, soldado dó Irs,reacha,ndoe presentes 03 Srs. ministros: ma-, ,gimento de cavalaria e Antonio Poly, solrechal Miranda Reis_ almirante Eliziario: 'dali do 60 batalhão de infantaria, accusados
Directoria' Geral da -Industria
Barbosa, marechaes Rufino Gaivão -e Nie-j de deserção.—Foram reformadas as sentenmeyer, almirante Coelho Noto, triareália,es ças dos conselhos de .goel!en, que' cOndetnnaPor portaria de 15 do corrente.foi proroga- Vasques e Cantua,ria, contra-almirante Guil; ram os rêos: o V:inieiro a tres anims'e tras
da por seis mezes,com vencithontos,na ferma abei, Drs. CarJ.oso de Castro, Souza Car- MOZOS de prisão com ti'abalhe e o Segundo a,
do disposto no art. 445, do regulamento da valho o Acyndino de Magalhães,'o Sr. prosi-1 seis 'annos do 'prisão, tansibein Corn trabalho,
Repartição Geral dos Tolographos, a licença, dente abriu a sessão..
para • coridemnalL:o's a cinco mozes do'igual
em cujo gbso , se ;acha o telographista, do
Lida e approvada a 'acta da sessão ante- 'prisão, àrão 'mirlimo' de tirt: 11,7 . do Codiga
3° Classe da mesma repartição' •Abdon Rib3i- cedente, o secretario dou conta do expe- Penal Militar, concorrendo em fivor do' priro Dantas, para tratar de sua Sall ie onde lhe diente.
attenuante do, art. 37,''§'7°;'do ciconvier.
Foram relatados o; seguintes processos:
tado Codigo e quanto aonitimo a'do'§ '1 0 do
•
—Pelo Sr. ministro D. Cardoso do Castro: dito 'art. 37.
Polyearpo Jose Francisco. e Joronymo de
João 'Baptista Varalla, soldado do 3° bata• EXpediente de 15 de feVereiro de .1902
Souza, soldados do 28 0 -batalhã,o de infan- lhão de infantaria e José Gabriel ao .Santa
taria, aecusados de offensas physicas leves Anca, soldado do 10° batalhão da mesma
Ab Ministorio •da Guerra communicou-se, reciprocas.—Foi confirmada a sentença, do arma, accusados de deserção.— Foram con'que, na 'Conformidade ; 'da. sua solicitação, i conselho do guerra quo condemnou os réoã a 'firmadas as sentenças dos conselhos de
foram desligados das estações 'de Goyaz e' 9 111ZOS de prisão com trabalho, grão médio guerra que conienmaram os réos a Seis moParahylia do Norte, -onde respectivamente, do art. 152 (preambulo) do Codigo Penal Mi- zes do prisão com trabalho, grao. minisno do
se achavam praticando em telegraphia, o litar,' na ausoncia do attenuantes, e .a,ggra- art. 117 do Codigo Penal Militar; visto cOnalferes=alumno Joaquim Ignacio da Silva o o; vantes.
correrem o s' attonua,ntes do art. 37, ,§ e°, do
20 tenente Izidro Leite Ferreira.
Manoel Francisco Ramos e José Marciano, Citado código, quanto ao primeiro e, quanto
' —Ao Ministerio da Marinha solicitou-se, soldados do 2° batalhão do artilharia do po- ao Segundo a do §'1°' do mesmo -art. 37.
providencia no sentido de ser adoptado no: sição, amuados de offensas physicas leves
Pelo Sr. ministro Dr. Souza Carvalho':
Brazil o novo codigo internacional de sH reciprocas.—Foi reformada a sentença do
Antonio Lino de Mattos, cabo de esquadra
griaes. conselho de guerra que .condenmou o pri- do 2° regimento do artilharia de campanha;
meiro a: um 'atino, de prisão e o segundo a accusado do ferimento.— Foi confirmada a
tás mezes de 'prisão ' corá trabalho, 'para sentença
conselho do' guerra que conRequerimento despachado
condoo:mal-nos a nove mezes do igual pri- demnou odo
• réo a seis ;nozes de pisão com
são. gráo médio do art.15?, (preambulo) do trabalho, grão
minimb do :art. 152 do Codigo
Dia i5 de fevereiro de 4902
Codigo Penal Militar, na auseneia do atte- Penal Militar, visto concorrer • a attenuante
nuantes e aggravantp.
art. 37, § 7°, do mesmo podigo.
Jules Géraud, Loclerc &'Comp., apresenArthur Joaquim dos Santos, soldado do doEdmundo
da Rosa, e Paulo ,Cosmelino, soltando um substabolecimento de procuração; 260 batalhão de infantaria, accusado de com- dados,
este do 38 0 o aquela ilo,..300 batalhão
'passado por A. Vail/y, dos poderes que lho rhercio illicito.—Róformou-se a sentença do de infantaria,
arábos ac cusados .,do .deserção.
tinham sido outorgados 'por A. iDencieyer.—; conselho de guerra que Condemnou o réo
—Foram confirmadas as sentença .; dos conSatisfaçam ao exigido no despacho do 31 de. sois mezes de prisão com trabalho, para con- selhos
de guerra' qiie -cOrliderimarab.: cOS réus
•• '
janeiro de- 1902.
demnal-o a doas annos de 'igual prisão, gráo a seis MOZ3S
de .p.dsão com trabalho, gráo
maximo do art. 177 do Codigo Penal Militar, minime do art . 117 do Coligo Penal Militar,
,
visto concorrer a aggravante do art. 33 § visto concorrer a atteauante do art. 37, § 10
19 do mesmo Codigo. Os Srs, miniStros
Directora Garai de Obras Je Viação
. Oltal 0 código, quanto ao -prinneiro o do
Cardoso de Castro assignou-se vencido e dO
§- 80 do digo artigo planto aá segundo.'
SouzaCa,rvalho
votou
para
que
fosse
o
rée
Expediente de 15 de fevereiro de Y902
-Gabriel •Archanjo de Sá,, anspeçada dO 16°
condomnado no gráo médio do artigo 177 do bSt
alhão de inTantaria;accusade de . abandono
Foi declarado ao engenheiro fiscal da Es-: Codigo supracitado, na ausencia do attenuan- de posto, inobservancia• • do 'dever militar o
Cada do Ferro Minas o Rio ter sido,:proro: tos o aggravantes.
damno.—Foi reformada a sentença do conLeoncio de Mendonça, sOldado do 30 0 bata- s.no do guerra que condemnou 9,:péo a um
àado por 60 aias o prazo fixado pelas instruo-;
lhã,o
de
Infantaria,
accusado
de
deserção.
ções em vigor para a respectiva tomada de,
de ',prisão com . trabalho, „para- con—Foi reformada a Sentença do conselho do anno
contas.
dernnal-o -a quatro ,rriezes de igual priSão,
guerra
que
condemnou
o
réo
a
tres
anis
e
— Autorizou-Se o :chefe da Conanaissão de!
gra() médio do art. 124 'do C;digo Penal
melhoramentos do porto do Pernambuco a tres MOZO3 de prisão com trabalho, para con- Militar, na ausencia de attonuantes o agdeclinai-o
a
um
arme,
dous,mezes
e
quinze
'importar o carVão do pedra de que necesgravantes. Os Srs. ministros Miranda Reis
sitar o respectivo , serviço por intermedió, dias de igual prisão, grão sub-médio do ar- e Elisiario Barbosa . confir,maram a sentença
tigo
117
do
Codigo
Penal
Militar,
concordo alguma casa -conameroral sdosta Capital!
consolho do guerra, Guillobel votou pela
rendo as attenuarites do art. 37 §31° e 80 o do
'iScr dal:trela Estado, Mediante razoavol por- ag,„
absolvição
0.eavante -do art. .33 § 10, tudo_ do citado vencido. , e Cardoso de Castro • assignou-se
contagem. .•
.
'Expediu -se aviso
i á Estrada de Ferro Coligo.
Francisco Corrôo., soltado • dá 340 batalhão
Manoel
Pedro,
áoldado
do
7°
batalhão
dó,
•
Central : dO Brazil, autorizando-a a lavrar
do infantaria, aceusado de deserção.- = Re'um termo; em que se pormitta á Companhia infantaria, accusado, do primeira deserção 'formou-se a sentença do'conselho 'do guerra
simples.—Foi
Convertido
o
julgamento
em
• Leopoldina Railwáy construir .a 1inla .fer-'
'que condemtiou o réo á 'seis anrios do prisão
roa de Entre Rios .a Serraria, a,travássando diligencia, afim de serem prestados esclare- 'com trabalho, pára Condomnal =o ' a 'tres ancimentos
necesãrios
ao
juigarnen
to
do'
réo.
a Central do Brazil 'por um yialubto, no
tres 111003 do igual prisão,g,f rán médio
- Manoel Joaquim de Oliveira, soldado do nos'e
tomou° 200 + 120%0.
art. 117 do Coligo Penal Militar, cbncor.;
20 regimento de artilharia do campanha,- 'do
'a attenuanto do'art. 37,3 I.° 'o a agaccusacto ,de kle"seisção. —Foi julgado nulo o rendo
gravante do art. 33, § 20; -tudo do citado
processo, por não se ter irtuirido numero Codi;go. Os Srs. ministás Cantuaria, Guinolegal de testemunhas.
bel e Souza Carvalho confirmaram a senSENADO FEDERAL
Antonio José Alves, soldado do 21 0 bata- tença do conselho de'guerra,lhão de infantaria,' accusado do deserção.—
' João \financio, solado do 6° regitliento de
• Do accordo com o Regimento Interno, as Foi contirmaia a sentena cio conselki do cavallaria, acutilado do deserção' .—Foi 'resessõeSPreparatoriáS Pará- a sessãO xt"ra,or guerra que coadoinnous o réo a sois annos de formada a s . mtenç t, do consollio de guerra
prisão com trabalho, como incurso n3 gni.° que condemnou o réo a 23 mezes de prisão
dinaria convocado, pelo decreto n. 4.324, de maximo
do art. 117 do Codigo Penal Mili- com trabalho, como incurso no gráo sub18 de janeiro do corrente anno, " começarão tar. visto concorrer a a &grava,nte do art. 33 mé lio do art. 117 do Coligo Penal Militar,
§ 20 do citado Codi,go,bdevendo sor expulso concorrendo as aggravantes dos arte. 33 § 16
no dia 29 do presente mez.
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c 36 § 2° e as attenuantes dos §§ 1°,7° e 8°
do art. 37, tudo do citado Codigo, para coledemnal-o a 22 luzes e 15 dias de igual prisão, visto ser esta a pena legal.
Manoel Ferreira, da Silva, soldado do 14°
batalhão de -1,nfantaria, accusado de primeira
deserção sámples.-Foi confirmada a sentença do conselho de guerra que condemnou
o rflo a quatro mezes de prisão e mais castigos referidos no art. 2° da «Primeira desPirçXo simples» do ti. 4° da Ordenança de
9 de abril do 1805.
- Pelo Sr. ministro Dr. Acyndino de Magalhães:
Abel Galdino dos Santos, soldado do 30° bo.Ttalhão de infantaria, accusado do deserção.
--Reformou-se a sentença do conselho de
guerra que condemnuu o réo a seis anus de
prisão com trabalho, para condemnal-o a
Ires annos o tres mozes de igual prisão,
grão médio do art. 117 do Codigo Penal Militar, concorrendo as circumstancias alto•
inuan,tes do art. 37 '§ 1 0 e aggravante do
art. 33, § 20, tudo do supracitado Codigo,
contra o voto do Sr. ministro Souza Carvalho qu3 se assignou voncido.-0 tribunal
obsorvou, como instrução, que o réo não
podia ser eondemnado no grão maximo,
-desde que foi reconhecida attenuante em seu
favor e que, o artigo que o:tabelou pena
para os crimes de deserção é o 117 o não o
119, que se ocupa apenas da expulsão, nos
casos de reincidencia nesse delicto.
Manoel, marinheiro nacional, accusado do
deserção.-Foi reforma la a sentença do conselho deguerra que condomnou o réo a tres'
annos de prisão core tra.b lho para condemnal-o a sois m(zes de igual prisão. grão
minimo do art. 117 do Codigo Penal Militar,
-visto concorrerem as attenua,ntes do arts. 37,
§ 7°, 23- parte do 38, tudo do citado Codigo.
Antonio Fernandes Dias, marinheiro nacional, Francisco Alpiniano Rodrigues Dano,
soldado do 5° batalhão de artilharia de posição e Hormenegildo do Oliveira, soldado do
300 batalhão de infantaria, todos accusados de
deserção.-Foram confirmadas as sentenças
dos conselhos de guerra que condemna,ram
os réos a seis MOZO3 do prisão com trabalho,
grão minimio do art. 117 do Corligo Penal
Militar, visto concorrerem as attenuantes
do art. 37.§80, l a parte, quanto ac; primeiro,
do art. 38, quanto ao segundo e do art. 37,
§ 1°, quanto ao terceiro tudo do Codigo
citado.
Juvencio Rego, soldado do 28 0 batalhão de
infantaria, accusado de ab sndono do p
Foi confirmada a sentença do conselho de
conselho de guerra quo condemnou o réu
seis mozos do prisão com trabalho, grão
maximo do art. 124 do Codigo Penal Militar.
concorrendo a aggravanto do art. 33, § 20
do mesmo Codigo.

NOTICIÁRIO
Tribunal do Contas-Sessão

dinaria. em 14 de fevereiro de 1902.
Presidoncia do Sr. Dr. Didima da VeigaRepresentante inte dno do Ministerio Publico, Dr. Monteiro de Barros Lima-Secretario, Couto N wes.
Presentes os Srs. director Rodolpiano Patinha o sub-directores Francisco da Silva
Medolla. e J. M. da Silva Postilho, exercendo
interinamente os cargos do directores, foi
aberta a sessão.
Relatados polo Sr. Rodolpiano Padilha:
Ministorio da Justiça 'o Negocios Interiores-Avisos:
N. 306, 303 e 362, de • 31 de janeiro
proximo findo o 4 do corrente, remordendo
as cópias dos contractos colelva,dos pelo director do instituto dos Surdos Mudos com'
os negociantes. Fortunato Cardoso Ribeiro e
Joaquim José das Neves, para fornecimento
-•
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de roupas, lavagem e engommagem e concertos das mesmas, no primeira semestre
deste anno; polo Ministerio, com Costa & G is
biso, para o transporte, durante o corrente
anno, de doentes e ca.daveres encontrados
na •via publica, ou ern domieilios, nos casos
do intervenção da autoridade policial, e,
paio co.po de bomboiras com a'firma Conceição & Almeida, para o fornecimento, no
actual semestre, de rancho para as praças
do quartel central, e das dietas para os
doentes em tratamento na enfermaria do
referido corpo.-0 tribunal ordenou o regist:o dos alludalos contractos.
N. 370, de 7 deste mez, requisitando que
o credito do 15:533$200, mencionado na taboita n. 2, que acompanhou' o aviso n. 10),
de 9 de janeiro ultimo, destinado ao pessoal
da verba n. 16-Guarda nacional-fique no
tribunal, em vez de ser distribuido ao Thosouro Federa.1.-e•O /ribunal resolveu que se
faça a devida anulação.
-Relatados pelo Sr.sub•director Francisco
da Silva Medalha:
Ministorio da Fazenda - informações da
2 Sub•Directoria de ContabilLiade do Thesouro Federal:
De 2) e 27 de janeiro ultimo, sobre a concessão dos credi tos de 274$409 á Delegacia
Fiscal do mesmo Thesouro no Estado do Maranhão, por conta do que foi aberto pelo decreto n. 4.237, de 12 de novembro do 1901,
par,a. pagamento da divida do exercido findo
do que é credora D. Liberalina de Souza
Casa,bone, e de 95:3200 á Delegacia Fiscal em
Minas Goras, para despeza da verba 20a
-Comisãode2%aosvendorspaticulres de estampilhas.- O tribunal autorizou
o registro da distribuição dos croditos.
De 30,do mosmo mez,coneornente ao pagamento ao porteiro do Thesouro Federal da
quantia de 1:014$400,proveniente de despezas
por elle realizadas no mez de agosto do anno
findo, á conta da subconsignaçao-Despezas
diversas-Do material-da verba G a .-0 tribun L1 ordenou o registro da importaneia de
864$400, deixando de o fazer quanto á de
150$, por insufficiencia do saldo daquella
sub-consignação,
Processos de concessão:
De meio-soldo:
. A, D. Lydia Sneolveda, da Cunha, filha do
finado termite-coronel do exercito Dr. João
José de Sepulveda o Vasconcellos, na importancia mensal de 80$000;
A D. Maria Romana de Faria Macedo,
viuvo do cirurgião-mor de brigada Dr. Luiz
Tavares de Macedo, na importancia mensal
do 180$000;
A' menor Mathilde, filha do fallecido 10 tenote da armada Gabriel de Mello Moraes,
na importancia mensal do 36$, e de montepio aos m mores, filhos do mesmo °Melai,
Gabriel e Arthur, na de 25$ a cada um ; o
apostilla lançada no titulo da pensão, dessa
natureza, concedida áquella menor, reduzindo-a a 25$ mensae,s.
O tribunal, attendondo a que foram nos
processos observadas as disposições em vigor,
julgou legal a concessão das pensões de meiosoldo o montopio, e dovidamente feita a referida apa
\
Do mel-soldo e montepio:
A D. Margarida do Mello Belfort, viuvo
do contra-almirante reformado Alvaro Nuno
Ribeiro Bolor t, na importancia mensal de
300$ em cada titulo ;
' A D. Fausta Rodrigues de Assis. viuvo do
tenente reformado do exercito Francisco do
Assis Teixeira, na importancit mensal do
52$500,
De aposentadoria :
Ao desembargador em disponibilidades , bacharel Alvaro Antonio da Costa, com o vencimento amuai 6:000$. relativo a 30 annos, deus mezes o um dia do serviço na
magistratura,;

Fevereiro

902

Ao inspector da Alfandega do Vetado de
Santa Catharina Ernesto Manoel da Silva,
com o vencimento annual do 6:689$234,
visto contar 46 annos, 10 mezes e 26 dias de
serviço publico
Ao thesoureiro da Alfandega do Estado da
Bahia Pedro Martins Bastos, com o vencimento annual de 5123962, correspondente a
18 annos, 10 niezes e cinco dias de identico
serviço.
O tribunal, attendendo a que foram nos
processos observadas as disposições em vigor, julgou legal a concessão das pensões e
das aposentadorias do que se trata e mandou registrar a despeza na forma dos pareceres.
Do montepio civil
A D. Anareza Candida Varjão, viuvo do
alferes da brigada policial desta Capital
Francisco Xavier Varjão, na importancia annual de 360$ e a seus filhos menores Gildack, João, Francisco e Maria na de 90$a
cada um.-0 tribunal julgou illegal a concessão„em vista do disposto no art. 37 da
lei n. 490, do 16 do dezembro de 1897, porquanto, tendo sido o dito alferes nomeado
em 10 de janeiro de 1898, não podia sor
admittido a contribuir para o montepio.
A DD,. Amelia da Silva Gareez, Adeilade
da Silva Garcez, Virg.nia da Silva Garcez e
Arminda da Silva Garcez, filhas do finado
porteiro do Pedagogiurn Joaquim da Silva
Garcez, na importancia animal de 150$ a
cada uma.-0 tribunal declarou ilegal a concessão por ter sido contemplada na divisão
do beneficio a ultima das referidas senhoras,
que 6 casada, e oxcluida a filha do contribuinte de nome Eugenia, não se havendo
provado o seu estado civil, nem qual o motivo por que não vivia em companhia de seu
pae.
A D. Luiza Islecona de Noronha Feital,
viuvo do 3° officio' da Administração dos
Correios do District° Federal Miguel Jacintho
de Noronha Feital, na importancia animal
de 600$, e a nus filhos brado, Leonides,
idelmonda, Antonietta, Gerondino, Octavio e
Mario, na do 85$714 a cada um.-0 tribunal
julgou legal a concessão, registrando-se a
despeza do que tratam os pareceres, e mandou °flúor no sentido do mencionar-se no
titilo do tremor Mario a data em que attinge
á maioridade.
A D.Maria Augusta de Figuniredo Aranha,
viuva do 1° engenheiro da Estrada de Forro
Central de Pernambuco Manoel Cleinentino
Carneiro da Cunha -Aranha, na importancia
annual do 1:750$, e a seus filhos Christiano.
Latira, Olympia, e Maria Magdalena,•na
de 437$500 a cada um.-O tribunal considerou legal a concessão do monteplo á viuvo,
deixando de proceder de igual modo quanto
á que foi feita a seus filhos, por não ter sido
incluiclo na partilha do beneficio -o menor
Pedro.
De montepio de marinha :
A D. Isaura Monguilhott de Mattos, viuvo
do fiel do corpo de fazenda da armada José
Rodrigues de Matto s, na importa.ncia mensal de 40$.-0 tribunal converteu o julgamento em diligencia, afim do exigir a
prova do que o alludido fiel concorreu, por
mais doze mons, cola a devida quota para
o montepio, visto não satisfazer tal requisito na forma do disposto no art. 1 0, § 11,do
d3croto n. 471, de 1 de agosto de 1891, a
certidão do fls. 12 do processo.
Meio-soldo
Requerimento do D. Leonor Augusta Conrado Franco, filha do finado major do exercito Antonio José Augusto ConradO, pedindo
novamente reconsideração do despacho do
tribunal de 28 de outubro proximo pas3ado,
que julgou legal a concessão do meio-soldo á
requerente a partir de 3 desse mez, de aeeordo com o titulo expedido, para o effeito
de
• ser-lhe abonada a respectiva pensão desde
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março de 1869, quando falleceu seu pae, até
setembro de 1884, em cfne attingiu maaoridado.— O tribunal resolveu manter a deliberação tomada pelo supraéitada despacho,
por não preaalacérém as allegações apresentadas Pela requerente.
— Ministerio da Marinha:
Aviso n. 171, de 7 do corrente; transmittindo a cópia do dçcreta n. 4.338, de 5, que
abre o credito, de 5:763S004, para occorrer
ao pagamento de vencimentos que competem, durante este atino,- ao auxiliar do auditor de marinha.— O tribunal lei registrar
o credito.
— Ministerio da Guerra:
• Aviso n. 6, do 10 deste mez, remetteado
a cópia do decreto n. 4.339, do 7, que abro o
credito de 14:188$[70, para, °ocorrer ao pagamento da equiparação dos vencimentos
dos auditores do guerra do. 4° e 6°, districtos
militares, de que trata o,art. 2. decreto
11,821, de 27 de dezembro de 1901, no periodo decorrido desta ultima data a 31 de
dezembro do corrente anno.— O tribunal determinou que se registro o alládido credito.
—Relatados pelo Sr. sub-director J. M. da
Silva Partilho
Processo de prestação do fiança
Requerimento do collector das rendas federaes no municipio de Saquarema, Estado
do Rio de Janeiao, Alcides Francisco Vianna,
pedindo ser. admittido a prestar sua fiança
com o deposito de uma caderneta da Caixa
Economica contendo a quantia de 4003.-0
tribunal; attondendo • a que o titulo Miarecido cauciona a responsabilidade do exactor,
julgou idonea o suficiente a fiança de que
se trata.
Foram approvados os accordãos lançados
nos processos; • julgados na soisão ordinaria
anterior, relativos ás contas do cirurgião da
armada Dr. Thomaz de Aquino Gaspar, dos
commissarios Calixto Gaudoncio de Abreu.
Antonio Fernandes de Oliveira,, João Miguel
dos Santos e Ja3é Joaquim da Soledade, e do
ex-thesoureiro da Caixa Economica do Estado de Santa Catharina, Josj Gonçalveg da
Silva, mandando expedir-lhes qui taçãa e resiquitar a restituiçãO da fiança prestada pelo
ultimo.
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Finalmente, foi julgada comprovada a applicação das seguintes qua.n tias, feita pelos
responsaveis abaixo indicados, por conta de
adeantamentos que receberam:
;Mo 137a:800, paio almoxarife das colonias
do alienados na ilha dó Governador, com o
pagamento de aaspe.P.as iniudas, nos mezes de
março a novembro do armo passal();
Do 1613400, pelo porteiro do MLISCO Nacional, com o pagamento da- identicas do.spozas
em novembro o dezembro do mesmo armo;
De 230a, pelo amanuense da repartição
fiscal ,o Governo junto á Companhia City
Iniprovement, limited,José Daniel de Oliveira
Martins, com despezas de prompto pagamento no anno fina° ;
•De 893240, pelo thesoureiro da Casa da
Moeda, com iguaes despezas que efectuou
respectivo , porteiro em joalairo" ultimo
' Do 404, péla superinteadento da Fazenda
Nacional do -Santa Cruz; com o pagamento
de despezas a soá cargo, 'no mesmo inez
De 2:946$ pelo sobredito th)souroiro, com
que
realizou duo pagamento_ de despazas
.
mata' ó 'alho passado.7
pli.gamentb; sobra às quaes
profarld despia110 de ' registro, em 15 do
corrente, o Sr. presidente deste tribunal :
Ministerio da Industria,' Viação e e Obras
Publicas :
Aviso n. 330, do 31 de janeiro, pagamento
de 2:5003 á ComPanhia'Viaçãa Forrea e Fluvial do Tocantins e Araguaya, da subvenção
relativa á viagem realizada, no mez de dezembro ultimo.
— Ministerio da Justiça e Negocios Interiores : • "
.Aviso n. 352, de 4 de • ja,noiro, pagai-inato
de 4493999 a dIversos empregados da Secri-

do Souza Reis, plenamente; Alfredo Marques
de Sá, Domingos Teixeira da Cunha Louzada
e Paulo Henrique. Denizot, simplesmente.
Inhabilitados, doas. Roprovado, um.
Historia gorai o ao Braail—Approvados
simplesmente, Alcides Pinheiro Marques Canario, Pedro José Pereira Travassos, Iva
Bezerra, José Agostinho Ao Lima, Manoel
Marinho do • Andrade, Luiz do Moraes Niea
meyer e Pedro Martins Rocha. Reprovados,
quatro.
Historia natural — Approvados: Gastão
Carlos Neves, com distincção; Hermogenes
Brenha Ribeiro, plenamente; Augusto Paranhos da Silva Valioso, Flavio José Pareto,
Alberto da Silva Campos, Manoel Alves da
Barros 'Junior, Arnaldo Dietrich Junior o
Antonio SeciosO Moreira do Sa,simplesmenta.
Inhalilitada, um.
Francez—Approvados:Aurea Pires e Stolla
Masea.renhas, com distincção; Franoisco Coelho d'Avila Junior, Alice Teixeira Pinto, 'Orininda da Souza Monteiro, Edméa Ramos e,
Carlos Alberto Leão de Aquino,, plenamente;
Lourival Oberlaender, Enimanuol Carvalho,
Cardoso, José Antonio de Carvalho Chaves,.
Joaquim Jansen do Amaral Faria, Manoel
Candido de Gouvêi, Candido Caetano Alved
e Antonio Augusto Teixeira, simplosmenta,
Inhabilitados, cinco. Reprovados, dous.
O resultado das exames do »raparatorios realizados a 13 do corrente aoi o
seguinte.
Portuguoz—Approvados: José Vieira da
Cunha o silva, Raul Machado e Silva, _Autonio Augusto Ribeiro, Sabastiã,o Jamaxy Barroso Franco,alario Ferreira Pontes e Antonio,
Ferreira Fontes,plonamentezErnasto de Souza
Couto, Cicero de Oliveira Costa, Telemaco dei
' Paula Rodrigues, Oswaldo Teixeira Novaes,
Otto Gomes de Faria, Mario Caavalho de
Vasconcellos, Pedro Fernandes de Oliveira,
Annibal Machado do Carvalho Braga, 'Francisco de Paula, Lacerda do Almeida. Junior,,
Adhemar Dias da Costa, José Basilio Pyrrhoo
Armando Guedes de Mello, Pedro da Silva
Cavalcanti e Raul Cruz, simplesmente. Iliba
bilitadas tres. Reprovado, um.
Francez—Approvados : Olavo Marciano de
Moraes Lamego, Arthur Ballo de Amoaira o
Auroliano alaigro Restier Gonçalves, planamonte; Paulino Soares de Pinna, Ernosto
Maaianno da. Silva e Raymundo da Silva Carapoba, simplesmente. Inhabili tala%
Reuovados, dou. Retirou-se da paova escripta, um.
.
Inglez—Approvados : Alvacceli Meira de,
Castro, Maria Augusta. Meira' de Castro o,
Maria, Jásé da Mesquita, cena distincção ;;
Eugenio da Barros, João Baptista de Macedo
Guimarães e Paulino Lemgrubor Monnerat,
simplesmente.
Arithmetioa até proporções—Approvad'as:
John Nicholson Taves, com distincção ; 7oreza de Almeida, Maria Francisca, do Azevedo Barroso o Armando Leite Rapoao, ple-•
namonte ; Maria Ramiroz Deleito, Augusto,
Feliciano Pitta, Jorge Cavalcanti de Barros:
Accioli e Oswaldo Ferreira da Sitva, simplesnaeate. Inhabilitados, dous. F,eprovado, um
Geometria e trigonoraetria — Approvados : Dalmo Machada Silva, plena,mento ;
Raul de Frias Sá Pinta, Gladstor,e Rodriguos Flores, Pedro José Pereira laravassos,
Francisco doa Atoantara -Gomes e,' João Armana Barbosa do Castro, : simplesmente. Intaclos, dousa ROP!Jvados tres.
Physioa. e oh imica.—Approva.dos : °atavio,
Pedro a04 Saa t aa, Paulo de Amarado Mar-.
tiás Costa, J aaiel de Cargueira Leito e Arruan do d Aguiar, plenamente; °atavio Torreão Fialho° , Joaquim Barbosa, de Oliveira- o
Silva Z1 Fausto Lopes da Costa, simplesIne.ate.
•
Historia, ' natural — Approvados : Maria
d(à a laaalliães, Luiz de Mattos Pimenta o

tarja de Estado deste Ministerio, de gratificações.
- Ministerio das Relações Exteriores
Avisos
N. 53, de 8 do corrente, pagamento do
8:956$550 a Joaquim da Cunha a Silva, de
toaballios do reparação e pintura em, um
salãa do archivo da Secretaria de Estado e
do fornociniento de seis estantes.
— Ministerio da Fazenda
Orneies
N. 36, da Delegacia Fiscal na ' Parahybao
-de 21 de abril do 1931, credito de 216a698
áquella, delegacia, para pagamento do montepio e quotas para funeral a D. alilitana
Aguarda das Virgens. •
Requerimentos :
Do Dr. Alfonso M. da Costa Machado, eaprocurador da Republica na secção federal
do Estado do R'o de Janeiro, pag,arnenta de
7183980, de porcentagem pela cobrança da
divida, activa da Fazenda Nacional.
Exerciclos findos:
Requerimento da Jose ate Oliveira é Silva,
pagamento da 7433775, do jornal vencLio
como pintor da Estrada de Ferro Central do
Brazil. nos annos de 1896 e 1807.
Ministorio da Guerra—Avisas:
N. 64, de 27 de janeiro, pagamento do 40$
awalferes alumno Heraclito Paes Ribeiro,
de descontos feitos em seus vencimentos,
março a dezembro de. 190
0
N.- 73, do 23 de janeiro, idem' do 136$ ao
alferes alumno Manoel Viterbo do Carvalho
o Silva, idem, no porivao do 1898 a 1900;
N. 62, de 27 do janeiro, Hem do 44$ ao
alferes-alumno Nicolau Bueno Horta Barbosa,
idem, no penedo de fevereiro a dezembro
de 1900.

Externato do Gymnasio Nacional — O resulta i° dos exames da poeparatorios realizados no dia 8 do corrente
foi o seguinte
Portuguez — Approvados: • Luiz do Lima e
Silva Roxo, Ararmlo Alvo; da Fa ,aa, Armando Vidal Leito Ribeiro, Manoel Gouvêa
de Saldanha da Gama, Olhou do Moura, João
Moraes Niemeyar, João Lima Monteiro de
Castro, Joaquim Candido de Meirelles Tavaras, Clivar Cunha, "Julgar° Feital, José
Valentim Dunlia.m Filho o Manoel José
Tavares Junior, plenamente; Casar Rodrigues
de ' Albuquerque, Antonio Roariguos Teixeira,
Oswald Duque Estrada, Olmidio Serra Lima,
Nestor do Barros Tavoira. o Augusto da
Costa Ramos, simplesmente. Inhabilitados,
tros. Reprovado, um.
Inglez—Approvados: Manoel Dias da Cruz
Netto e Dalma Machado Silva, com astinocaão;
Vital Daminique • Duthu. Alvaro Daval Ma/
o Manoel Alvos do Azambuja, plenamente
Gasta° de Oliveira Sandoval, 1\1 triool Maria
de Siqueira Mondes o Ernesto ,Monezes
'Costa, sim plosmenta
• Latim a-Approvados: Camila) Bicalho, pienamerite Lyeurgo do Castro Santos, Zopyro
de Moraes Goulart, João Vonanoio,da Rocha
Viaanna e João Quintiliano da Fonseca, simplesmente. Inhabilitados, dou.
Arithmetica --aapprovados : Samuel Archanjo de Almeida Grillo o Manoel Henrique.; Gomes, »amamenta ;. Joaquim Barbosa
de Oliveira o Silva, Mauricio Luciano Maurin, Antonio Monteiro Nunes, Arminao Paes
de Barros e Carlos Marcela no da Silva Filho,
simplesmente. Inhabilitados, doai. Reprovado, um. Retirou-se da prova escripta, um,
PJiyica . o chimica—appra vacais: Carlos
Raposo, Alpheu Gomos do Oliveira Ca, ripas,
Aganor aeite Raposo, lisa Cerqueira -Doar°
o Raul José de Mello o Sauz siaaplosmente. Reprovado, um,
•
Gogn'plii q alicamvaphia da 13,azilaAppaivadJs Ootaylo Fornandes Faria Machado, Faancisco Leite 'Alves Costa o Caalas
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Estevam de Rezendo Enout, plenamente
José Agostinho de Lima, Gastão de Oliv
Sandeval, José„ Gomes de Faria Filho e
Herminio Leal,.eirnplesmente. Reprovadàs,
trg,s.
Geographia e chorographia do Brazil Approvados : Renato Guimarães do Souza
Lopes; plenamente ; Jorge Guimarães Santa
Anna, Praxedos Alves Lisboa, Luiz Ernesto
Alberto Morand, Vital Dominique Duthu,
Joaquim Francisco Barroso Nunes, Flaviano
Pinto da Cruz e Ernesto Menezes da Costa,
simplesmente. Inhabilitados, ,tres. Reprovado, um.
Historia geral e do Brazil - Approvados:
Antonio Gonçalves de Carvalho Junior, Manoel Alvos de Barros Junior e Ismael Mata,
plenamente ; Antonio Alvos Moira Junior.
Calabar Cruz, Alcino Demby, José Manoel
Labandora e Diaulas de Abreu, simplesmente. Reprovados, dons.
Latim - Approvados: Nominato Luiz do
Couto e Silva, Frederico Augusto Olympio
de Jesus, Eduardo de Menezes Filho e Francisco José de Oliveira Vianna, simplesmente.
Inhabilitados, tres. Reprovado, um.

Correlosr- Esta repartição expedirá,
malas pelos seguintes paquetes:
Hoje:
Pelo Mayrinh, para. Cabo Frio e portos do
Espirito Santo. recebendo impressos até ás
12 .horas da manhã, cartas para o interior
até ás 12 1/2 da tarde, ditas com porte duplo
,.

até a 1 e objectos para registrar até ás 11
da manhã. •
Pólo Blutha, para Santós, recebendo impressos até ás 9 horas ' da manhã, cartas*
para o interior até 4 9 1/2 e ditas com porte
duplo até ás 10.
Pelo Duchessa di Genova,para Santos, Rio da
Prata, Matto Grosso e Paraguay, recebendo
impressas até ás 9 horas da manhã, cartas
para o interior até ás 9 1/2, ditas com
porte duplo e para o exterior até ás 10.
Amanhã:
Pelo S. Joao da Barra, para Aracajd, recebendo impressos até a 1 hora da tarde,
cartas para o interior áté a 1 1/2, ditas com
porte duplo até ás 2 o objectos para registrar até ás 12 da manhã.
Pelo Carangola, para S. João da Barra,
recebendo impressos até a 1 hora da tarde,
cartas para o interior até á 1 1/2, ditas
com porte duplo até ás 2 e objectos • para
registrar até ás 12 da manhã.
Pelo Garnch, para Nova-Orleans, roce,
bendo impressos até ás 9,1 horas da manhã,
cartas para o exterior até ás 10 e objectos,.
para registrar ate ás,6.datarde de hoje.
Pelo S .;Salvador,npara Victorial:e mais
portos do norte até Ma.néos, recebendo impressos até ás 8 horas da manhã, cartas
para o interior até ás 8 1/2, ditas com porte:
duplo áté ás 9 e objectdsj,para registrar até
ás 6 da tarte de hoje.
Polo Drumcruil, para Nova York, via.
Santos, recebendo impressos até ás 11 horas
da manhã, cartas para o interior até ás 111/2,.
ditas com porto duplo e para o exteriorp.té
ás 12 é objectos para registrar até ás 10.

-Recebimento de encommendas para Portugal, Açores e.Madeira, nos mesmos dias,
das 8 horas da manhã ás da_tarile, até a

vespera da partida dos paquetes- que se
destinarem a Lisboa, exceptuando os da
Compagnie Messageries Marilimcs, e entrega,
tambem nos mesmos dias, das 10 da manhã
ás 2 da tarde.
Nota-Saques pára Portugal e vales pos•

taes para o interior, nos dias uteis, até As
2 -1/2 horas da tarde.

Obituario - Sepultaram-se no dia 4
•
de fevereiro 51 pessoas, falleeidas de:
Febre ama,rella
Febres diversas
Variola.
Outras causas
Np.cionaes
' Estrangeiros'
Do sexo masculino
Do sexo feminino
Maiores de 12 amos
Menores de 12 annos...,
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Directoria de Meteorologia do Iblininterlo da Marinha-Repartição da Carta Maritima-Mappa das obser

vações feitas a O h. m. de Greenwich na 2a decada do moz do janeiro de 1902.
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ESTADO DO TEMPO DURANTE, AS
24 HORAS ANTECEDENTES

NUVENS
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6

1.61 Tempo bom:
• 2.61 Tempo bom. Pela manhã, até
ás 7 h. 35 m.a. cahiram aguas
ceiros passageiros.
C K . K.KN
4•.,
1
3.61 Tempo -bom.
'
„
.5
CK.K
1
4.61 Tempo bom.
'3
1
5.61 Tempo bom. Pela manhã houve'
nevoeiro tenue baixo até ás 9
h. a. pouco mais ou menos.
3 2
6.61 Tempo bom.
4 2
CK.K
7.61 Tempo bom.
CK.C.K.KN 8 2
8.61 Tempo varia-Vel.
CK.K
62
9.61 Tempo bom.
CK.K.KN 9 3 10.61 Tempo incerto
4.8 1.7

O observador, Amynthas Josd Jorge capitão-tenente, capitão do porto.
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Directoria de Meteorologia do Itlinisterio da Marinha -- Repartição da Carta Marítima - Resumo
meteorologico o magnetico do dia 14 de fevereiro de 1902 (sexta-feira)
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Observações das 'Estações dos Estados a Oh m. de •Greenivich (91 .67 m
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Occurrencias
Na Capital de .4 h p. ás 6 h,40 ni p. trovejou de NE ao N, e de.8' h p. -até depois do 9 h p., relampejou ao SW .
RESULTADOS MAGNETICOS PA ESTAÇÃO
Deeliriaçg,o=--8e. 08' p" brar •
OBSERVAÇÕES A 0M. DE GRW. FEITAS PELOS CAPITÃES DOS PORTOS (9h07 T. M.. DA, CAPITAL)
ESTADO
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'MAN D°. -,

ESTADO
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METZ6ROS .
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ATMOSFBERICO NA/VES-
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' Encoberto -.
Meio encoberto
Oarnahyba, : ,
Encoberto
Fortaleza
Quási encoberto Natal:'.. ....,. •
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Recife . . .... :'.'
Macteib..•.*: . ::•.,. . ':> Limpo . se .
Quasi limpo
Aracajd
Quasi encoberto
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._
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•
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- •
Rio Grande
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_
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Má.o
Incerto
Claro
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom

,

Nevoeiro baixo . '
Nevoeiro tenue baixo
Nevoeiro teime_ alto
•
Chuva Nevoeiro alto
-,
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.
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•

•

• ..

Fraco ' ' .
Muito fraco :
Muito fraco
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Regular
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Muito fraco.
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•
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OCCURRENCIAS

Em Santos, calliu chuva fone acom. panhada des trovõos, hontern á tarde e a noite.

t:-.• .
Peq. vagas

Bom
Bom
.
-..' • Claro
Vagas
Bom
Peq. vagas Variavel ‘
Chão' .
Encoberto
Chão .'
, Incerto
Bom
Chão .
Chão
Bom
.
Tranquillo
Bom
Mto.variavel
Tranquillo
, .._
Mto.varlavel
' Claro
.
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ILLFANDEOA DO reto DE JANEIRO
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Turma supplementar
Oscar Del-Vecchio.
Ernani Menezes.
Francisco de Azevedo Domingues.
Landulpho Martins Vieira.

Renda do dia 1 a 14 de feve2.401:024380
reiro de 1902
Portuguez (3a mesa)
Idem do dia 15:
Carlos Soares do Lago".
•
Casar Augusto Leite.
199:8204;959
Em papel
Affonso da 'Silva Games.*
56:764696
Em ouro
256 :,584$655 João Orosimbo da Silva Marques.
_
João Baptista Gomes Moreira.
2.657:608035 'Luiz Gomes Moreira.
Oscar Duarte Moreira.
F1 igual penedo de 1901... 2.188:0914695 José Carneiro.
Turma supplernentar
RECEBEDORIA DA CAPITAL FEDERAL
Diogenes
Nogueira
da Silva.
Remia arrecadada do dia 1 a
816:7881846 Carlos Ribeiro Carneiro.
14 de fevereiro de 1902....
128:107$434 Tilda do Amaral- Fontoera.
Idem idem no dia 15
-- Gloria do Amaral Fontoura.
944:8961280
CANDIDATOS Á MATRICULA ' NO CURSO DE
MEDICINA
998:001$551
Em igual perlado de 1901
Francez ( l a mesa)
RECEBEDORIA DO ESTADO DE MINAS GERAES
Antonio Alves Brazil.
NA CAPITAL FEDERAL
Francisco do Alcantara Gomes.
Arrecadaçã.o do dia 15 de feJosé Raphael do Azevedo Junior.
17:5051012 Alcides da Rocha Miranda.
vereiro de 1902
275:907$920
De 1 a 15
Arsenio de Arvellos Espinolp.
a
Em igual periodo do anno
Mario Fornira Marques do Souza.
202:649 W44 Otto Santos.
passado
Carlos Alberto Leite. .
•
Turma supplementar
Antonio Augusto Ribeiro.
Raul Cruz.
Sebastião Jamaxy Barroso Franco.
]Faculdade de Medicina do Mario do Carvalho Vasconcellos.
Rio de Janeiro
Francez (28. mesa)
INSCICIPÇÃO PARA OS EXAMES DA -2 3 ÉPOCA
Presidencia do Sr. Dr. Henrique Monat,
DO ANNO LECTIVO DE 1901
no Instituto dos Susdos Mudos, á rua das
De ordem do Sr. Dr. director se faz pu- Laranjeiras n. 82.
blico que A inscripção para os exames da Luiz Eduardo Silva Araujo Junior.
2s época do corrente anuo lectivo, estará Leandro do Figueiredo.
aberta nesta secretaria de 20 a 28 de feve- Faustino Espozel.
reiro, em que será encerrada, ás 2 horas da Carlos tirantes Ramos.
tarde.
Vivaldi Magalhães Castro.
Secretaria da Faculdade do Medicina do Octavio Al ares de Azevedo.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1902.- Antão Alvares Barata.
(. Arcirto Cornalio da Silva Gouvêa.
O sub-secretario, Dr. Brito Silva.
• Turma supplementar
Antonio de la Cuesta Alvarez.
Externato do Gymnasio
Alvaro Rodrigaissa Cardoso.
Nacional
Ajuricaba Aprigio de Menezes.
Oswaldo Teixeira Novaes.
EXAMES DE PREPARATORIOS
•
Francez (3a mesa)
Teral-feira, 18 do corrente, ás, 10 horas, Girondino Estavas,
serão chamados :
Carlos Martins Vieira.
CANDIDATOS Á. MATRICULA NA ESCOLA NAVAL José Alves Maurity Santos.
Joakitifin Caetano Leal Sardinha. .
E NO CURSO DE MEDICINA
Amorico Capa.rica Reis.
Portuguez (la mesa)
Accaeio da Costa Pires.
Henrique garb tlho Uchaa Cavalcanti.
Raul Machado e Silva.
Luiz Alves da Cunha Porto.
Oetavio Rod r igues de B
Julio Ferreira de Andrade Junior.
Turma supplementar
José Vieira da Cunha e Silva.
Amilcar M trehosini.
Herellio Leite.
Ariovaldo Fonseca.
Telomaco de Paula Rodrigues.'
Waldemar de Pinna.
•
Octavio Vieira Gomes.
Horacio Henriques Lima.
José Garcia Pacheco de Aragh.
CANDIDATOS Á MATRICULA. NO . CIIRSO DE
Turma supplementar •
DIREITO
Carlos Pereira de Almei ta.
Inglez
Maria Estella de Carvalho.
Cyro
Vidal
da
Cunha
Basto..
Fernando do Fern andes Gomes da Silva.
Alberto da Silva Campos.
Christovão Ferreira Pires.
Genaro Christo Lassanes Cunhas
,Portuguez (2a mesa)
Hermes Fonte. .
José de Oliveira Mene7es.
%er vio Tulio Pereira do Lago.
Manoel Zaeliarias Henriques.
Carlos Erasmo dos Santos.
Adelino Augusto Magalhães Junior
Francisco Gomes do Carvalho Junior.
Carmelino Neves.
'
1 randro Josa do Faria.
:Francisco Luiz Gasto Lavigne.
Turma, suppl unau lar
:Pedro da Silva Cavalcanti.
José Carlos d3 Brit e C inala.
:Zacarias José de Araujo.
Gaetano Mamara Garcia.
Antonio Ferreira Vianna Net to.

EDITAIS E 'AVISOS

Fevereiro — 190
Alvaro de Souza Macedo.
Alberto Biolchini.
Latim

Antenor de Santa Cauz Pereira de Abreu.
Ricardo Leão Quartin de Moura.
Flavio da Silveira.
Eurico Rangel.
Raphael Paixão.
Mo rival Soares de Freitas.
Athayde Parroiras.
Carlos Taylor.
Turma supplementar
Evaristo Marques da Costa.
Aldemar Cardoso.
Raul de Faria Cunha.
Oeiavio Copertino do Amaral.
Benevenuto Serrão do Castro.
Cicero Chaves Imbuzeiro.
Ensaio Saldanha Marinho.
Mareionillo Lassa.
CANDIDATOS Á MATRICULA NA ESCOLA PCIILY n
,TECTINICA E NO CURSO DE DIREITO

Arithmetica (la mesa)
Laurinda liereilio Dias.
Francisco Freire e Brito Junior.
Honorio Bersogain.
Theophilo Dias Ribeiro.
Deonllio Firmina de Saltes.
Helvecio do Medeiros Almeida.
Turma supplementar
_ .
Manoel de Aguiar Almel la Vallim.
Francisco Eduardo de Oliveira Bastos.
Ovidio Fernandes Leito,
Arithntetica (2a mesa)
Oscar da Motta Guimarães.
João Capistrano Gomes do Ama 'al.
Calabar Cruz.
Antonio Gonçalves de Carvalho Junior.
Luiz Avelino (ausgel do Amaral.
Jorge Coura Filho.
Turma supplementar
Julio Ribeiro do Castro.
Francisco de Paula Bastos.
Luiz Gonzaga Soares Dutra.
CANDIDATOS Á MAT/CULA NO CURSO DE
'
MEDICINA

Geonietria (la mesa)

Flaviano Pinto da Cruz.
Paulo Franco Werneck.
Alipio Nery Machado.
João Araujo dos Santos.
Alfredo Banks Fernandes Malmo.
Lyeurgo de Castro Santos.
Turma supplementar
Zopyro de Momos Goulart.
Irama,ia Gomes. '
Alcides da Rocha Miranda.
Geome'ria (2a mesa)
Presideneia do Dr. Alfredo Colho Barroto, ás 10 horas, no Instituto dqs Surdos
Mudos, á rua das Laranjeiras n. 82.
Herminio Malheirps Fernandes
Luiz do Matais Pimenta.
Francisco de Andrade 13as1os.
José Luiz Godolphim.
Rada,gasio do Carvalho'.
Pedro de Araujo Gomes.
Turma supplementar
Euelydes Alves de Faria.
Ernani do Faria Alvas.
Salomão de Souza.
CANDIDATOS Á MATRICULA NO CURSO DE
PIIARMACIA.

Physica e clarnica (I s mesa)
Oscar Peres Salgado.
t'
Orlando Alves.
Mario de Miranda Reis Monteiro Tapajoz.

Domingo 16
Xlasssearossrress.--,
Guilherme da Silva Araujo.,
Victorino Qneiroz de Almeida.
Lucia,no Gualberto de Oliveira.

Pevereiro 1ãO2 6sY0

MARIO OPPICIAL
CANDIDATOS A' MATIdCULA. NA ESCOLA
•
NAVAL E NO CURSO DE MEDICINA

Turma supplementar
José Benevenuto de Lima. •
Eurico Costa.
Eurico Brandão Gomes.
Mysica e chimica (2 a mesa)

Presidencia do Dr. Ennes de Souia, ás 11
horas, no Internato do Gymansio Nacional,
campo de S. Chtdstovão.
Valmore dos Santos Magalhães.
Antonio de Albuquerque Diniz.
Arnaldo Mendes Lopes.
Bernardino Pereira de Carvalho.,
Francisco Avelino de Carvalho.
Lucas Itagyba. Cortez do Moura.
Turma supplementar
João Evangetista do Valho.
Mal Ribeiro Rodrigues Torres.
Joaquim Marcellino Coelho.

CONCURSO DE SEGUNDA. ENTR,ANCIA

Historia (l a mesa)

De ordem da commissão fiscaliza.dora, faço
publico que serão chamados amanhã, segunda-feira, 17 do corrente, á prova Oral
de •pra,tica, do repartição os seguintes candidatos:
José Climaco do Espirite Santo Filio.
Candido Costa.
Delphim Moreira da Silva.
Hermogenes JOsé Tavares.
Ita,ymundo Leitão Ferreira.
Paulo Pyrrho. .
Outrosim, declaro que os candidatos não
chamados á prova oral devem comparecer
ás respectivas repartições.
Sala da commissão fiscalizadora, 16 de fevereiro de 1902.-0 secretario, José Carlos

Renato Paquot.
José Borges Gurjão Filho.
João Armando Barrosa, de Castro.
Manoel Maria de Siqueira Mendes.
Gastão de Oliveira Sandovah.
Turma supplementar
Falis Armando de Moraes Brazã,o.
Carlos Augusto Ramos. • •
Mario Brawne.
• Historia (24 mesa)

Estavam da Rezende Tenout.
Lyndulpho Camara.
Pedro Uns Osorio.
João Quintiliano da Fonseca.
Ja,yme Alves de Sá Rocha.
Annibal Pinto de Souza Varges.
Turma supplementar

Pereira de Azevedo.

Pedro Dias dos Santos Brandão.
Acudo da Costa Pires.
Ne,wton Ferreira Pires.
Historia natural (l a mesa)
Os exa,mina,ndos-de, arithmetica o trigonometria devem comparecer munidos do taboas
Presidencia do • Dr. • João Paulo de Car- do log,arithrnos..
•
valho, ás 10 horas, no Instituto dos Surdos
Secretaria
do
Externa,tó
do
Gymnasio NaMudos, á rua das Larangáras n. 82.
cional,15 do fevereiro de 19J2.-0 secretario,
José Benevenuto de Lima.
•'
Paulo Tavares.
Eurico Costa.
Eurico Brandão Gomes.
Orminda de Souza Monteiro.
Internato do Gymnasio NaLourival Oberlandor.
cional
Dano Teixeira-Novaes.
CANDIDATOS A MATRICULA NO CURSO DE
• PIIARMAC1A•I

Turma supplementar
Julio Casar Diogo.
José Gomes da Cruz.
'Washington Reis.
Historia natural (2 a mesa)
Antonio Augusto Toixeira.. Luiz Baptista Lapér. •
Luiz Tupy de ~os Cardoso.
Luiz Emilio Botelho Falcão. Octavfo Pedemonte.
• alentim Magalhães. Turma, supplementar
Andronico Xavier Ferreira.
Alexandre Rangel de Abreu.
Dionysio do Santa Rosa Mendes Junior.
CANDIDATOS 4.. :MATRICULA. NO CURSO DE
MEDICINA
'

•

Geogra.phia

(l a

Mesa)

José Gomes de Faria Filho.
Manoel Marinho de Andrade.
Sebastião Coss,r da Silva.
Italo Francesconi.
Everardo-João de Gouvéas
Antonio Máttos de Magalhães.
Turma supplementar
JOSÓ Ra,plutel de Azevedo Juisior.
Carlos Alberto Moniz Gordilho.
Eduardo Floria,no de Lemos.
Qeographia (2a mesa)
José Luiz Monteiro.
Antenor Portella Soares.
Victor Candido Barroto.
Henrique Azevedo Alves..
Sylvio Vieira Braga:
Antonio Augusto do Barros.
Turma supplementar
Antonio Monteiro de Queiroz.
João Venancio da Rocha Vianna.
Mario Ferreira, Marques do Souza.
.•

CONCURSO DE MATREMATICA ELEMENTAR

De ordem do Sr. director deste internato,
o de accordo com o art. 55 do Codigo dos
Institutos Ofil&aes do Ensino Superior e
Socundario, faço publico que desde o dia 8
do novernbro do armo proximo findo está
aberta a inscripçtio para o concurso á cadeira
de mathematica elementar do estabelecimento. E como o prazo da, inscripção haja do
terminar no periodo das férias; conforme
preceitila a ultima parte do referido art. 55
do Coligo, continuará aberta a mesma inscripção até o. dia 18 do abril do corrente
armo, todos os dias uteis, das 9 horas da
manhã ás 2 da tarde, nesta secretaria.
Para essa inscripção devem' os candidatos
exhibir folha corrida, juntar prova do maior
idade, provando lambona que são cidadãos
_brasileiros.
Puderão accroscentar quaesquor documentos do capacidade profissional em seu abono.
A inscripção pôde ser feita por procurador,
si o candidato tiver justo impedimento. •
Internato do Gymnasio Nasiona,l, 3 de jineiro de 1902. — O secretario, Antonio Alves
Corrêa Carneiro.

Tlixesouro Federal

(.

Imprensa Nacional
cotNcuaso
De ordem do . Sr. D. director geral, faço
publico, para conhecimento dos interessados,
que, até o dia 25 do 'corrente, se acham
abertas, na secretaria deste estabolecimento,
as inscripções para o concurso a que se tem
de . proceder para o preenchimento de seis
logares de supplentes extra,numerarios
revisão dó Diario Official.
O concurse realizar-s3-ha quinta-feira,
27 do corrente, ás 10 'horas da manhã, na
sala da revisão do Diario Official, - e versará
sobre as seguintos inateria,s: portuguez, francas e pratica de revisão do provas.
03 candidatos apresentarão, no acto da
inscripçã,o, attestado que abone a Sua conduta.
s•
Imprensa Nacional, 15 de fevereiro do
1902.-0 ClI gO da Secção Contrai, A. Rit,eirtio Ferreira.

(•

fillea,ndega do Rio do Janeiro
Pela inspetoria desta, alfandega, se faz
publico, para cmhecimento dos interessados,
que foram descarregados para esta repartição os volumes abaixo mencionados, com
signa,es de avaria o de falta, devendo •seus
donos ou consignatarios apresentar-se na
prazo de 15 dias para providenciar a respeito.
Vapor allemão _Maceió, procedente de
Hamburgo, entrado em 3 de reverei° de
1902. — Manifesto n. 77.
Armazena ri. 9— MW.0 : 2 caixas ns. 879
e 859, reprega,das.
MP : 1 dita, n. 528, avariada.
1 OS.C—R : 2 ditas ns. 23 o 4, idem.
P.C—LR : 1 dita ri. 10.430, ideal.
Idem : 1 dita n. 10.481, repregads.
MFB : 1 dita n. 244, idem.
OD.0 : 1 fardo n. 1.875, roto.
OM : 1 caixa n. 11.220, reprega la.
•
•RAC: 2 ditas ns. 516 e 502, reprogadas.
°NIG: 2 ditas ns. .11 e 14, repregadas e
. .
avariadas.
HEC: 2 ditas na. 5.0150 5.014, avariadas.
JT: 5 ditas mis. 400/401 e 200, 300 e 500s.
idem.
JA \V—JBC: O ditas na. 11; 19, 87, 21/23,
idem.
J—R—C—C: 1 dita n, 3.503, idem,
1IBC: 1 dita, n. 5.530, ropregada, •
K: i ata n. 5.593, idem.
• NO: 1 dita n. 271, idem.
•, I,BC: 1 dita n. 48, avariada.
- I,GJA: 2 dita,ars, o 1, repre sss, adas e ava-

Guarda Nacional
Sebastião
Bandeira, coronel, chefe 'do es•
tado-maior do cominando superior da .guarda
nacional da Capital Federal:
De ordem do Sr. general commandante superior é chamado pelo presente edital o
.Sr. alferes do 1° esquadrão do l à regimento
de cavallaria da guarda nacional desta Capital Raymundo Nunes Pereira da Silva,'
para que se apresento neste qu srtal-general,
dentro do prazo de trinta dias; a contar
desta data, sob as penas da lei. E para que
o referido lhe conste; fiz lavrar o prosent,e
•
ditai, que assigno.
Quartel-general do • cominando stiperior da
guarda nacional d3, Capit d Fedoral, 12 de
fevereiro de 1902. --.Sobastisí2 Bandeira, CD- - Ass2 ditas os. 9.749 O 9:730, idem idem.
1 dita 1X.• 1Q1,.si,v,ariada.. •
•
rortel,cliore do estado-maior,
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ASC : I caixa n. 7.842. avariada.
AP-C: 3 ditas ris. 1.790, 777 e 786, idem.
AC-0: 1 dita ri. 8.184, idem..
BCC-R: 1 dita ri. 16, idem.
BC-II: 6 ditas ris: 1,716/18 e 1.721, 1.723
e 1.722, reeragadas e avariadas.
BRN: 1 dita ri. 3.267, avariada.
BB.C: 1 dita a. 325, ideni.
.WIC: 1 dita ri. 3.882, idem.
ARPC: 3 ditas ris. 824, 616 o 2.461, idem.
Idem: 2 ditas ns. 612 e618, ropregadas.
FSC-K: 1 dita n: 9.591, repregada, o
avariada.
FJO: 2 fardos sem numero, repregados.
BB.C: 1 caixa ri. 295, avariada.
BC-H: 1 dita n. 713, idem.
C13: 10 ditas sem numero. idem.
F.F-1.201: 1 dita n. 4.011, idem.
GSC: 1 dita ri. 8.673, idem.
0-1.900: 1 dita n. 1.566, idem.
JRS.C: 4 ditas ris. 4.858, 4.865, 4.868 ei
4.862, idem.
PC-LB: 4 ditas ns. 10.431/43 e 30.438,
idem.
RGT: 4 ditas ris. 25.283/4, 25.267 e 25.271,
idem.
Idem: 3 ditas ns. 25.273, 25.281 e 25.274,
•
idem.
Idem: 2 ditas ris. 25.286, 25.289 e 2.578,
idem.
R.J: 1 dita ri. 3.466, repregada e avariada.
RO-ARPC: 2 ditas ns. 2.539 e 2.540,
idem idem.
R.C: 3 ditas ns. 3.762, 3.761/65, idem
idem.
JRS.C: 3 ditas ns, 4.856, 4.859 . e 4:863,
avariadas.
JAW-JRC: 8 barris ns. 25/27 e 29/33,
vazando.
Armazem ri,. 9-JS: 1 amarrado n. 8.235,
•repregallo.
JD: 1 caixa ri. 12, idem.
Ja1C-530: 1 dita n. 101, avariada.
LOS: 3 ditas na. 994, 992 e 1.005, avariadas o repaegadas.
LOJA
JALH : 1 dita n. 1.878, idem
idom.
•
MP: I dita n. 329, avariada.
MFB: 1 dita n. 246, avariada o repregada.
140: 1 barril n. 3.761. vasando.
/dern: I dito ri. 3.763, idem.
SC: 1 caixa n. 459, avariada.
S : 1 dita n. 5.391. reprogáda, e avariada.
Idem: 1 dita n. 5.448. reprogada.
Idern: 1 dita n. 5.485, idem.
Idem: 1 dita n. 5.480, idem.
SP: 1 dita n. 47, idem...
C-129-C: 1 dita n. 1.391, avariada,
30-Maia: 1 dita ri. 1.327, repregada.
Idem: 1 dita n. 1.323. idem.
VH: 1 amaraado n. 855, idem.
Idem: 1 dito n. 852, idem.
W: I caixa ri. 8.363, idem.
Idem: 2 dita> ris, 8.169 e 8.172, ava,rjadas.
Idem: 2 ditas ris. 8.178 o 8.964, idem.
Idem: 2 ditas ris. 8.865 e 8.858, idem.
Idem: 2 ditas ns. 8.854 e 860, idem .
l
Vapor allemão Petropolis, prócedente de
Hamburgo, entaadb em 3 de fevereiro de
1902.--Manifesto n. 78.
Armazern ri. 10-SH
caixa n. 25,492,
,repregada e avariada.
FSC: 1 dita n. 4.515, avariada.
Arinazem n. 10-13S0: 1 caixa. ri. 7, avariada.
GB-F : 1 dit.°. ri. 4.370, idem:
Mal: 2 ditas na. 412 e 411, repregadits.
\V: 2 ditas n. 954 e 7.:301, repreg,adas
avariadas.
J-R-C-C: 1 dita n. 3.182, idem idem.
TJC: 1 dita ri. 1.419, idem idem.
AIR: 2 ditas ris. 123 e 9.879, avariadas.
W: 2 ditas ris. 7.356 o 7.359, ropregadaa o
avariadas.
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BC-H: '3 ditas ris. 1.711, 1.708 e 1.704,
idem idem.
PG: 1 dita n. 897. idem idem.
VBC: 2 ditas ns. 15 e 16, idem idem.
MFB : 2 ditas ris. 2.651 o 2.650, idem
idem.
IS: 1 dita n. 812, idem idem.
D-X: 2 ditas ns. 7.473 e 7.476, idem
idem.
RP: 3 ditas ns. 797, 796 e 801, idem idern.
Idem: 4 ditas as. 798, 804, 800 e 709, idem
idem.
FSC-K: 3 ditas n. 9.673, 4.514 e 9.681,
idem idem.
Idem: 2 ditas ns. 9.671 e 9.527, idem
idem.
CPC: 2 ditas ns. 6.231/32. idem idem.
W: 2 ditas ris. 8.669 e 7.357, idem idena.
Idem: 2 ditas na: 7.368 e 7.362, idem
idem.
PC-LR: 2 ditas ris. 10.606/10.605, 'idem
idem.
SMC: 1 dita n. 5.055, idem idem.
JRW-EJS: 1 dita ri. 13, Hum idem.
CTLT: I dita n. 318, idem idem.
HMR: 1 dita n. 5.049, idem idem.
Manifasto ri. 81-Vapor inglez Thames entrado de Southampton em 3 de fevereiro de
1902.
Armazom n.16-E: 2 caixas ris. 243 e 115,
rroprega,das.
LF : 1 ,ongradado ri. 280, repregado.
ESC : 1 caixa ri. 9.138, idom.
CC .: 1 dita n. 102, idem.
PC-K : 1 dita n. 4.034, ilem.
SMC-IIC : 4 ditas as. 7.74/5, 777 e 780,
avariada.
CPC : 2 ditas ris. 6.305 e 6.309, idem.
E-X : 1 dita ri. 7.205, repregada e avariadas.
CNL : 1 dita a. 9, idem idem.
AD : 1 dita ri. 827, idem idem.
110 : 1 engradado ri. 3, idem idem.
CNL : 1 caixa n. 2, avariada.
SMC: 1 dita n. 785, repregada e avariada.
Idem : 1 dita ri. • 781, idem idem.
Idem : 1 dita ri. 781, Hem idem.
Ideni :• 1 dita n. 789,idem, idem.
Idem : 1 dita n. 788, idem, idem.
R-K : 1 dita ri. 46, idern, idem.
SNI•-11C: 1 dita n. 782. idem idem.
KEC : 1 dita n. 2.005, idem idem.
IW : 1 dita n. 1.731, idem.
CC : 1 dita n. 103, repregada, idem.
SMC-IIC : 1 dita n. 767, idem, idem.
F8C-D1t : 1 dita n. 303, idem idem.
Vapor inglez Wakeflettl, procedente de
Nova 'York entrado em 7 de ' fevereiro de
1002.-Manifesto n. 97.
Armazem ri. 1-LIIC : 3 caixas ris. 12, 2e
3, reproga
Idein : 2 caixas ris. 11 e 14, idem.
OSC : 3 ditas ria. 768, 781 o 769, id'em.
• PAU • 1 dita ri. 27, idem.
SGR: .2 ditas ris. 444 e• 448, idem.
GO: 2 ditas ns. 458-426, idem.
• SMR-B : 1 dita ri. 2.990, idem.
ACR: I dita ri. 2. idem.
Arp & Comp. : 1 dita n. 101, idem.
ARP-B: 1 dita ia. 4. idem.
B : 1 amarrado n. 17. idem.
CTSL: 1 caixa n. 1.971. idem.
C. Paes Briano : 1 dita sem numero,
idem.
ESC: 1 dita n. 21.309, ide:n.
.(1C , 1 dita n. 422, ideni.
.Taf: I dita n. 1.581, idem ,. LRG : 2 ditas ris. 2e 5,
W : 1 amarrado n. 487, idem..
LR.G: 1 caixa n. 1, idem.
Vapor allernão.lasceia, procedente de Hamburgo, entrado era 3 do fevereiro do 1902Manifesto n. 77.
Armazom ri. 9-ARPC: 2 caixas ns. 614 e
(110, avariadas.
Idem: 1 amarrada n. 611, repregailo.
1311C: 3 'caixas ris. 1.741, 1.712 e 1.719,
avariadas.
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Idem: I dites ri. 1.720, repregada.
BBC: 1 dita n. 324, idem.
BF: 2 ditas ris. 1.481 e 29.036, repregatia.
avariadas.
CCJ: 1 buil' ri. 23.332 ropregado.
CPC: 2 caixas ris.' 4.917 e 4.918, repre.
gadas e avariadas.
C: 1 dita ri. 402, avariada.
DG: 2 ditas ris. 2.276/77, idem.
DdVaF. : I dita n. 1.633, repregada e avaria
da. I dita ri. 4.397, avariada.
EMC: 1 dita n. 1.912, idem.
FSC-K: 2 ditas as. 9.603 e 9.599, repregadas e avariadas.
Idem: 2 ditas ris. 9.604 e 9.600/1, idem
idem.
Idem: 1 dita n. 9.600, idem idem. •
G: 2 ditas ris. 1.513:3 e 1.569, avariadas.
.TBC: 3 ditas ris. 1.195/6 e 1.193, repregadas e avariadas.
JFPFC: 1 dita n. 11.252/B, idem idem.
S: 1 dita n. 5.393. idem idem.
•
VII: 2 ditas ris. 850 e 856, repregadas.
Idem: 1 ainarrado n. 851, repregado o
avariado.
W: I caixa n. 8.624, idem idem.
JR,-CC: 1 dita n. 3.513, avariada.
KEC: I dita n. 4, repregada e avariada.
LR: 1 dita n. 9.909, avariada.
LOS: 1 dita ri. 1.006, repregada o avariada.
,MP: 1 dita ri. 530, avariada.
MOB: 1 dita n. 10.195, idem.
Idem: 1 caixa n. 10.769, reprogad.a e avariada.
MWC: 1 fardo n. 889, roto e avariado.
Idem: 1 caixa n. 872, avariada.
aIPC: 1 dita •n. 6.642, idem.
MMC: 1 dita a. 7.639, idem.
PC-LR: 1 dita ri. 10.524, idem.
RAC: 1 dita n. 521, idem.
'
SC: 1 dita n. 462, idem.
SM: 1 dita n. 395/ VIII, repregada e avariada.
S: 1 dita ri. 5.491, i I.em idem.
Idem: 1 dita n. 5.325, idem idem.
S: 1 dita ri. 5.422, ideia idem.
Id.em: 1 dita n. 5.482. idem idem.
Idem:2 ditas ris. 5.475 e 5.418. avariadas.
Idem: 3 ditas ris. 5.419/20 e 5.472, idem.
Idem: 2 ditas ris. 5.423 e 5 . 472, idem.
Idem: 2 ditas as. 6.428 e 5.481, idem.
Vapor inglez Wahefield, procedente do
Nova York. entrado em 7 de fevereiro do
1902.-Manifesto n: 97.
Armazem n. 1 - Araaijo Freitas: 1 caixa
n. 777, repregada.
BC: I dita n. 12, idem.
CI: 1 dita n. 8, idem.
CO: 1 dita n. 52, idem.
FC: 1 dita n. ,4, idem.
J. R. Camões: 1 dita ir. 198, idem.
JM: 1 dita n. 1.576, idem.
idem: 1 dita n. 1.584, idem.
KFC: 1 dita n.• 2, idem.
Idem: 1 dita ri. 4, idem..
SMR-13: 1 dita ri. 2.007,
D.S.W.SAefficial : 1 dita, som numero,
idem.
Serpa .& Comp.: 1 dita n. 58, idem.
SMR-B: 1 dita n. 2.956, idem.
Vapor allemão Pernambuco, procedente
do Hamburgo, entrado em 3 de fevere:ro de
1902.-Manifesto ri. 78.
Armazem n. 10-HG: I caixa n. 720, avariada.
CSC: 5 ditas sem numero, repregadas.
Idem: 1 dita idem, Com.
FMC: 1 dita idem, idem.
Despacho sobre agua-A: 4 ditas sem numero, rasando.
Avenier: 2 ditas idem, repregada,s.
Idem: 2 caixas sem numero, reprog,adas.
Ideia: 2 ditas idem, idem.
Idem: 1 dita idem, idem.
SC: 2 ditas as. 48 o 52, avariadas.
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Vapor inglez Thanuss, precedente do SouArmazem ri. 1-AGC : 1 fardo n. 2, avaIdem: 1 dito ri. 8.771, idem.
thampton,entrado em 3 de fevereiro cre-1902. riado.
Idem: 1 caixa n. 859, idem.
-Manifesto n. 81.
FN: 1 caixa n. 26, rapinada.
Silvas: 1 dita n. 1.223, idem.
Armazem n. 16-E--X; 1 caixa, n. 7.202, • FF: 1 dita n. 6.981, idem.
IISC: 3 encapados sem numeros, idem.
roprogada.
MTC: 1 dita n. 77, idorn.
CC: 1 amarrado ri. 7.590, idem.
KFC: 1 dita n. 2.011, idem..
OSC: 1 dita n. 778, idem.
Vapor francez Brést, ptocedento do Rio
e
Idem: 1 dita n. 2.001. avariada.
Idem: 1 amarrado n. 770, Hem.
da Prata, entrado em 12 de fevereiro do 1902.
FBC: 1 dita ri. 2.153, repregada.
P,B-405-S: 1 caixa n. 5, idem.
-Manifesto n. 103.
Vapor allemão Petropolis, procedente do
PMC: 1 dita n. 1, idem.
Armazem da Bagagem,-,I. P. Barros: 1
Hamburgo, entrado em 3, do fevereiro do
H-PA-R: 1 dita n. 3, idem.
mala n. 1, 'aberta. 1902.-Manifesto ri. 78.
Serpa & Comp. : 1 dita ri. 59, idem.
.Armazern n. 6-EC: 1' caixa mi 467, repraArmazena n. 10-MPC: 1 caixa' n. 2.556,
SM-C: 2 ditas -ns. 119 o 122, , avariadas. gada.
va,sando.
Arma,zoni n. 1-S-A: 1 caixa n." 5.464,
F. Piza: 1 dita sem 'numero, idem.
Vapor inglez Corcovado, procedente de repregada.
Vapor inglez Wordsnorth, procedente do
Liverpool, entrado em 10 do fevereiro do
T: 2 ditas ris. 82 e 83, idem.
Nova a.'ork, entrado em 11 do fevereiro do
1902,-Manifesto n. 100.
CG: 1 dita ri. 48, idom.
do 1902.-Manifesto n. 102.
Armazem n. 15-EJSMART: 1 caixa n.775,
FF: 1 dita n. 6.981, idem.
Armazem das Amostras-P.S. Nicolson: 1
ropregada.
KFC: 1 dita n. 9, idem.
caixa sem numero,,repregada,.
Vapor °Alemão /1Paceid,procedente de HamP-544-B: 1 dita n. 3, idem.
Cardoso & Comp.: 1 dita sem numero,
burgo, entrado era 3 cio fevereiro de 1902.S Bastos-AC-Sabará-Rio: 1 dita n. 7, idem.
Manifesto n. 77.
idem.
- Vapor inglez Thepis procedente de I,iver/•rapiche da Saude-JTPJ: 3 caixas som
Serpa & Comp.: 1 amarrado n. 45, ava- pool, entrado em 3 de fevereiro de 1902.1311filer0.
riado.
Manifesto ri. 87.
Idem: 1 dita, idem. .
J-R-C-C: 2 caixas sem numero, repreArmazem ri. 3-Sem marca: ,1 barril sem
F&C: 6 ditas, idom.
gadas.
numero, vásio.
Silva Nogueira: 3 ditas, idem.
Hem: 1 dita idem, idem.
Alfandega do Rio . do Janeiro, 14 de feveldom- 3 ditas, idem, avariadas.
Idem: 1 dita idem, idem.
reiro do 1902.-Pelo inspector,' Miguel F.
F&C: 3 ditas, idem, idem.
Vapor francez Atlantique, procedente de Barros, servindo de ajudante.
KM: 1 sacca, idem.
Bordéos, entrado em 12 de fevereiro de
Vapor inglez Thespis, entrado cm 3 do fe- 1902.-Manifesto n. 105.
vereiro de 1902.'-a1anifesto n. 87.
Contadoria
da Marinha
Armazena n. 12: BC-K: 1 caixa n. 236,
• .
Trapiche da Saude-FSJ: 5 fardos som nu- repregacla.
Os negociantes Julio Miguel do Feitas &
moro, com falta.
BV : 1 dita n. 23, idem.
Comp., Vitra% Trout & Comp., Antonio JoaAlfandega do Rio de Janeiro, 13 do feveTB-K
:
1
dite
n.
51,
idem.
quim Teixeira, Gonçalves, Castro & Comp.,
reiro do 1902.- Pelo inspector, Miguel FerFaIC : 1 dita 273, idem.
Borlido, Moniz & Comp.,Franklin Alvares e
nandes Barros.
OABC-SGM : 1 dita n. 244, idem.
Placido Teixeira & Comp. • são convidado .; a
ED : 1 dita n. 48, idem.
comparecer nesta, repartição para assignar
Dia 14
SAGF-D : 1 dita n. 1.168, idem.
os contractos para o fornecimento, durante
Idem: 1 dita n. 1.167, idem.
o corrente anno, dos artigos que constituem
Vapor inglez Concordia, procedente de Li- •M-SVP : 1 dita ri. 9, idein.
o grupo 32-Massame:-, incorrendo na multa
vorpool, entrado em 10 de fevereiro de 1902,
GC-SP : 1 dita n. 2.795, repregada e • do 5 -% prevista no regulamento vigente, si
.2-Manifesto n. 100.
avariada.
rem dentro do, prazo do tros dias,
o não fize
Armazena n. 14-AP-70: 1 barrica n. 826.
EDF-FF : 1 dita n. 13, idem idem.
contados da data deste.
repregadl:
BV : 1 dita n. 22, idem idem.
Contadoria da Marinha, 15 de fevereiro
Idem: 2 ditas ris. 828 e 808, idem.
AS : 1 dita n. 81, idem idem.
de 1902.-0 'contador, Antonio de Babo RiAACC: 1 caixa ri. 121, idem.
AB : 1 dita n. 20.046, Piem idem.
(.
CA: 1 dita n. 579, avariada.
Armazena da bagagem-SC : l dita n. 1, beiro e Souza Junior.
Idem: 4 ditas sem numero, repregadas.
aberta.
Idem: 5 ditas, idem, idem.
Arsenal de Marinha do alo
BC : 2 ditas sem numero, idem.
Idem : 3 ditas som numero, idem.
de ...Janeiro
Armazem da, bagagem-JJGC: 1 caixa n. 1,
Idem :1 dita sem numero, idem.
aberta.
ordem
do
Sr. contra-aliniranto inspeD3
BCC : 1 dita n. 9.676, avariada.
Sem marca: 1 dita som numero, idem.
ctor desta arsenal, é convida to a comparece:
II : 2 dita 7.555 A, reprogada.
Idem: 1 mala idem, idem.
neste estabalecimento, dentro do" prazia de
Idem : 1 dita 7.573, idem.
Idem: 1 dita idem, idem.
oito dias, a contar desta data, o Sr. agente
J-13F : 1 barrica ri. 952, idem
JML: 1 bold sem numero, idem.
MSV-2 : 3 ditas sem numero, idem.
Vapor, italiano Minas, • procedente de Ge- comprador Alfredo Marques* Baptista do
Idem : 2 ditas sem numero, idem.
nota, entradoem 8 do fevereiro de 1902.- Leão,'que, por longo tempo, tem faltado ao
serviço, som causa justificada.
Idem : 1 dita sem numero, idem.
Manifesto n. 98.
M : 2 ditas ris, 5.460, 5.468, idem.
Secrkaria da Inspecção do Arsenal do MaArma-zem n. 4 - CAC-C: 1 caixa n. 63,
Armazem n. 11- •IMPC: 1 dita ri. 86, repregada.
rinha do Rio de Janeiro, 13 do fevereiro do
idem..
1902. - O secretario, Eugenio Candido da
Idem: 1 dita n. 64, idem.
J: 1 dita n. 476, repregada e avariada.
• Silveira Rodrigues.
(•
Idem
:
1
dita
n.
65,
idem.
LF-65 : 1 amarrado n. 8, idem.
ALC: 1 dita n. 2, idem.
GAC: 1 caixa n. 5, idem.
MLC: dita n. 5.520, idem.
Escola Naval
MFC : 1 dita sem numero, idem.
: 1 dita sem numero, avariada.
Armazem da Estiva - F. C: 1 dita, idem,
EBC: 1 dita n. 2. repregada o avariada.
De
ordem
do Sr. vice-almirante, director,
idem.
EF. R: 1 dita n: 33.463, idem idem.
previno aos interessados que os unimos
Arrnazem n. 11 - RS. Ca 1 dita ri. 8,
VD: 1 aarrafilo, sem numero, vazio.
exames de francez e inglez terão logar
idem.
L-1077-F : 1 caixa, idem, ropregada o successivamente nos dias 17 e 18 do corrente,
GC: 1 dita n. 317, idem.
avariada.
ás 11 horas da manhã..
JL. C: 1 dita n. 523, idem.
FS. C: 1 dita n. 887, idem idem.
Escola Naval, 14 de fevereiro do 1902. C. B. C: 1 dita n. 1.814, repregada cavaSW: 1 dita n. 3.007. idem idem.
Luczdio Augusto Pereira do Lago, secretario.
nada.
CA. C-C: 1 dita n. 61, idera i tem.
GA. C: 1 dita n. 10, idem, liem.
ES. C: 1 dita n. 875, idem idem'.
A: 1 dita ri. 6.518, ropaegada.
Collegio Militar,
Armazem das Anaostras - G. M: 1 dita
HB: 1 dita n. 759, idem.
n.
3,
repregada.
.
São
convidados
a comparecer neste estaJCV: 1 dita n. 46, idem.
Vapor allemão .S.Vithe7nberg, procedente de belecimento, munidos
dos respectivos doArmazem da Fstiva-F. C : 5 saccos, sem Bremen,
entrado em 10 de fevereiro de 1992. cumentos, afim de levantarem
os deposites,
numero, rotos.
--Manifesto n. 101.
em
dinheiro,
que
fizeram
mu
1895
e 1896,
Idem: 1 dito, idem, idem.
Armazena n. 14-C. C: 1 amarrado n. 7.596, os negociantes abaixo declarados ou
seus
Leni: 1 dito, idem, idem.
repreg,ado.
legitimes representantes, a saber:
FIM: 1, caixa, idem, repregada.
C-566-B-HS.
C:
1
caixa
n.
419,
repreLM: 1 dita sem numero, idom.
Alves & Comp.', Custodio José. do Camgada.
•
FAC: 1 dita n. 8, idem.
pos, Luiz Soares & Irmão, Lavanderia Pro:
Idem: 1 .dita n. 420, idem.
Idem: 1 dita n. 12, idem.
grosso Nacional e Martins & Comp. '
ÇM: 1 encapado n. 8.990, idem.
Vapor inglez Wahefiold, procedente de
11S.
C:
1
caixa
n.
672,
idem.
Colleaio Milita,. 28 de janeiro de 1902.Nova York, entrado em 7 do fevereiro de
Idem: 2 ditas ris. 1 e 2, idem.
'
Arthur bEdu,ardo Pereira,
capito-socrdtario.
1902.-Manifesto n. 97.
MG: 1 amarrado n. 8.769, repregado.
•

•
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Arsenal. de Guerra da Capi- ta,gem ou onus sobre os artigos propostos
tal Federal
por outros.
•

COSTURAS

•

De ordem do Sr. caronel director, declaro.
que na proxima segunda-feira, 17 do corrente
mez, das 11 horas da manhã ás 2 da tarde,
distribliern-se costuras não só ás senhoras
matriculadas rest tn tos da lettra M,que ainda
não foram chamadas, assim como ás da lettra N.
Previno-se que nos sabbados o nos dias do
distribuição de costuras não se recebem
peças de fardamento confeccionadas.
Repart'ção de Costuras do Arsenal de
Guerra da Capital Fed wal, 14 de fevereiro
de 1902.-0 encarregado, alferes Constancio
Deschamps Cavalcanti.

(•

Directoria Geral dos
Correios
CONCURREN'CIA PARA FORNECIMENTO DE
CAIXAS PARA. COLLECTA E RESPECTIVAS
BOLSAS

•

De ordem 'do Sr. director geral faço pu.blico que, dentro do prazo det'60 dias, a contar da data do presente odital, esta sub-directoria recebe propostas em carta fechada
e lacrada para o fornecimento de °lixas de
eollecta com as competentes bolsas,"do systema mais aperfeiçoado, devendo os senhores proponentes apresentar os desenhos, e
doscripção minuciosa das mesmas.
As propostas devem ser selladas de accordo com a lei do sello em vigor, e devem
ser escriptas a tinta preta, não contendo
emendas, rasuras, borrões ou qualquer defeito que possa occasionar duvidas futuras.
A abertura das propostas quo forem recebidas realizar-se-ha no dia seguinte ao encerramento, á 1 hora da tarde, no gabinete
da sub-directoria, ficando desde, já os Srs.
proponentes convidados para assistir a esse
acto.'
-Sub-directoria dos Correios, Capital Federal, 30 do jane ro de 1902.— O sub-dire
.ctor,,,T. C. de Miranda 'e Horta.
('

, Laboratorio Chimico
macentico Militar
PROPOSTAS

Do conformidade com as ordens da Direcção
Geral do Sande do Exercito, a conimissão de
compras deste Laboratorio .faz publico que
está aberta concurrencia publica para acquisição das drogas e productos pharmaceuticos
nacionaes becessarios no corrente semestre,
o que no dia 17 do corrente, ás 12 horas da
manhã, a commissão se reunirá em sessão,
na sala da directoria do mesmo Laboratorio,
para receber e apreciar as propostas 'apresentadas.
Os artigos devem ser do primeira qualidade a juizo da cornmissão, o os praponentes,
no acto do entregarem as propostas, apresentarão as amostras devidamente rotuladas
e acondicionadas para serem julgadas.
As pessoas que pretenderem contractar
este fornecimento deverão previamente fazer caução na Direcção Ge'ral de Contabilidade da Guerra, da quantia de 500$ como
garantia para assig,natura e execução dos
contractos.
As propostas serão em duas vias e poderão
ser impressas ou manuscriptas; neste caso,
devem ser escriptas e assignadas com tinta
preta sobro estampilha e não poderão conter
rasuras nem emendas.
Os proponentes, ao entregarem suas.propostas, deverão apresentar os documentos
que provem haver pago os impostos de sua
industria o da caução feita na Direcção Geral
de Contabilidade da Gue:•ra.
Não serão tomadas em consideração propostas condicionaes quanto á offerta de vau-

Os proponentes deverão se achar presentes ou se fazer legalmente representar no
acto da concurrencia, ficando-lhes reservado
o direit• para assignatura do contracto.
O fornecimento se fará na razão das no.cessida,des do Laboratori) por meio do podidos, nos quaes será indicado o prazo para
a p resen ta,ção dos artigos.
No caso de recusa á assignatura do contracto, o proponente, cujos preços forem preferidos, perderá, revertendo em favor da
Fazenda Nacional a importancia da caução;
igualmente a perderá no caso de falta de
cumprimento do contracto, que importa em
sua rescisão; em qualquer caso, pagará a
multa de 20 "7° sobre o valor do artigo não
fornecido, além da diferença de preço por
que for c imprado a outro.
Conamissão de compras do Laboratorio
Chimico Pharmacautico Militar, 7 de fevereiro de 1902.—José Antonio de Azeredo Via na, escripturario, secretario da comrnissão.
(•
EDITAES

O Dr. Virgilio de Sá Pereira, juiz da
9,1. preteria, servindo no Tribunal Civil e
Criminal no impedimento do Dr. Edmundo
Muniz Barrotto, presidente da 2 a sessão ordinaria do tribunal do jury:
Faz saber que, do conformidade com o
art. 110 do decreto n. 1.030, do 14 de novembro de 1890, tem designado o dia 18 do
corrente mez ao meio-die„ para abrir a
2a sessão ordinaria do jury, que trabalhará
em dias consecutivos; e que tendo procedido
ao sorteio dos 48 jurados, que teem de servir
na dita sessão, foram designados os cidadãos
seguintes :
Primeira pretoria

1 Manoel Alves do Andrade.
Segunda pretoria

2 Euzebio Pereira de Abreu.
3 Eduardo Ro :águas Limoeiro.
4 José Eduardo .Tavares do Carmo.
5 Antonio Jo quim Rebello.
6 João Soares de Abreu.
Terceira pretoria

7 Juvencio da Silva.
8 José dos Santo.•
9 Luiz Figueiredo.
10 João Corrêa Rola.
11 João Magalhães Barreto.
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• Decima preteria

31 Carlos Pimentel.
32 Dr. Carlos Salgado.
33 Antonio Joaquim da Costa Guerreiro.
34 Horacio Cabral.
35 Horacio Ortiz Ferreira.
Decima primeira pretoria

36 Adolpho Nobre da Silva.
37 José Castbllar do Carvalho.
38 Henrique Casar Sampaio.
39 Dr. Simplicio de Lemos Braulio Pinto.
Decima segunda pretoria

40 Antonio Lopes Casar Andrade.
41 Adolpho José Vianna.
42 Alfredo Martins.
43 Adolpho Paim Pamplona.
_Decima terceira pretoria

44 Antonio Rodrigues de Mattos Junior. •
45 Ilonorio Figueira.
46 Antonio Augusto Mala Maciel..
Decima quarta preteria

47 Carlos Pereira Pinto.
Decima quinta pretoria

48 João de Souza Figueira.
A todos os quaes e a cada um de per si,
bem como a todos os interessados em geral,
se convida a comparecerem em a sala das
sessões do juiz, Palacio da Justiça, edificio
do antigo Museu, entrada pela rua da Constituição, tanto no referido dia o hora, como
nos mais dias, emquanto durar a sessão, sob
as penas da lei, si faltarem. E para que
chegue a noticia a todos Se passou não só o
presente edital que será lido e afixado nos
logares mais pub !icos, e publicado pela imprensa, como remettem-se exemplares do
mesmo aos pretores, para publicarem e fa-t
zerem as notificações aos jurados, culpados
o testemunhas que existem nos seus districtos. Dado e passado nesta Capital Federal,
aos 3 de fevereiro de 1902.--Eu, Angelo Luiz
de Deus Carvalho, escrivão do Jury, o escrevi.— Virgilio de Sá Pereira,

e

Tribunal Civil e Criminal
CÂMARA COSIMERC/AL

De citaeito, com o prazo de 30 dias, aos credores de forco 13aptista Cabral Filho para
dizerem sobre o pedido de rehabilitaçao, na
fdrma abaixo

O Dr. Celso Aprigio Guimarães, juiz da,
Camara Criminal, servindo lio impedimento
do Dr. José Luiz de Bulhões Pedreira, juiz
12Francisco Manoel da Silva.
13"Joaquim José • Caetano Sampaio Junior. da Caiara Commercial do Tribunal Civil e
Criminal da Capital Federal, etc.:
14 Joaquim Rodriguos Façanha.
15 João Maximiano Mafra.
Faço saber aos que o presente edital virem
que, por este juizo o oartorio do escrivão
Quinta pretoria
que este subscreve, processam-se os autos de
16 Pedro de Andrade Souza.
fallencia da firma João Cabral & Irmão, da
17 Eduardo José Gonçalves Regua.
qual firma fazia parte como socio concorda18 Sebastião Antonio de Paiva Junior.
tarjo João Baptista Cabral Filho, o ora por
parte deste foi-mo dirigida a petição do teor
Sexta preloria
seguinte: Illrn. o Exm. Sr. Dr. juiz da Ca19 Alfredo Krokrosky.
ntara Commercial João Baptista Cabral
20 Dr. Francisco Corrêa do Lago.
Filho, socio concordatario . da firma João
21 Dr. Alberto Campos Goulart.
Cabral & Irmão, nos autos de falloncia desta
22 Dr. Julio Bueno Horta Barbosa.
firma, que, tende obtido a quitação dos credores o sido julgada cumprida a concordata,
Setima pretorIa ,
requer a V. Ex. a sua rehabilitaçã,o, pas23 Samuel Ferreira dos Santos.
sando-se
os respectivos edi aos. Assim, jun24 Dr. Carlos Gross.
tando a folha corrida, pede deferimento.
Oitava pretoria
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1902. —
Joito Baptista Cabral Filho.- (Estava legal25 Alvaro Ribeiro.
manto saltada.) Despacho: Sim. Rio, 1 do
26 Alf,.edo Milan
fevereiro do 1902.— B. Pedreira. Em vir27 Aristideã de Castro.
tude do que se passou o presente edital, pelo
Nona preloria
• teor do.qual citam-se os credores de João
28 Adolpho Dias Guimarães.
Cabral & Irmão, de cuja firma é socio con-,
29 Coronel Antonio dos Santos Neves.
cordatario João Baptista Cabral Filho, para,
30 Antonio Soares Ladeira.
•no prazo de 30 dias, dizerew sobro o pedido
Quarta pretoria

•

Domingo 16

• DIARIO OFFICIAL

Fevereiro' 1902 0S3

.•

do rehabilitação pelo mesmo requerida, sob autos acharem-se os réo3 ausentes em legar não tendo sido encontrado, afim de ser pes" pena de, á revelia, se proceder como for do incerto, pelo presente OS hei por citados. 4oalm3nto citado para apresentar defesa no
direito. E para constar se p tssaram o pre- para, dente° cl..) refarido preza comparece,•em reforid.o processo, pelo presente o cito para
sente edital o mais deus de igual toar, que neste juizo, ia rua do Duvidar n. 23, 20 an- que dentro do prazo de O dias, requerido o
seroo publicados e affixados na fôrma da lei.
Dado e passado nesta Capital Federal em 15
de fevereiro de 1902. E eu, Francisco de
Beija de Almeida Corte Real, escrivão, o
subscrevi.—Celso Aprigio Guimarães.
De convocação dos credores 4e Alberto Vianna
Sc Comp. para se reuttirem na sala das
audiencias deste juizo, d . rua dos Invalidos
n. 108, no dia 25 de feveretro corrente,
ds 2 horas •da tarde, afim de dizerem
sobre a proposta de concordata pelos mesmos offerecida, junta aos autos, na fdrma
abaixo

O Dr. Celso Aprigio Guimarães, servindo
no impedimento do Dr. José Luiz de Bulhe
Pedreira, juiz da Ca,mara Commercial do
Tribunal Civil e Criminal da Capital Federal, etc.
Faço sabor aos que o presente edital virem
que, por este juizo e cartorio do escrivão
que este subscreve, processam-se os autos
de fallencia do Alberto Vianna. & Comp., os
quaes 'correram os seus devidos termos e já
estão em poriodo definitivo, e ora por
parte dos mesmos foi-me dirigida a petição
do teor seguinte: Exm. Sr. Dr. Pedreira—
Alberto Vianna & Comp.. havendo obtido de
mais de tres quartos dos seus credores uma
concordata, por abandono, requerem a V. Ex.
a affixação de editaes do convocação nos
termos e para, M fins do art. 55 e seus paragraphos do decreto n. 917, de 1890. Assim,
pedem deferimento. Rio, 6 de fevereiro de
1902.— O advogado, Mario A. da Costa.
(Estava legalmente senado.) Desp tcho: Expeçam-se os editam respectivos. Rio, 6 de
fevereiro do 1902.— B. Pedreira. Em virtude do que se passou o presente edital pelo
teor do qual convocam-se os credores de Alberto Vianna & Comp. para se reunirem na
sala das , audioncias deste juizo, , á rua dos
Invalides n. 108, no dia 25 de fevereiro corrente, ás 2 horas da_ tarde, afim de dizerem
sobre a proposta de concordata por abandono
da massa, pelo mesmo offerecida, que se
acha junta aos autos, sob pena de, á revelia,
proceier-se como for de direito; advertindo
que os credores ausentes poderão constituir
procurador par telegramma, cuja minuta
authentica e legalizada deverá ser entregue
ao oxpeditor, que na transmissão mencionará
esta circumstancia ; é licito a um só individuo sor procurador, de um ou mais credores, comtanto que não suja devedor á
massa, entendendo-se o mesmo nobilitado a
tomar parte em todas as deliberações que
na reunião forem tomadas, sendo que para
a concordata é mister que represente ella,
no minimo, tres quartos da totalidade dos
eruditos sujeitos á mesma concordata..E para
constar, passaram-se eSte o mais dous do
igual teor. que serão publicados e affixados
na forma da lei. Dado e passado nesta Capital Federal aos 13 de fevereiro de 1902.
E eu, Francisco de Borja de Almeida Corto
Real, escrivão, o subscrevi.— Celso Aprigio
Guimarães.

primeira Pre to rl a
De citação, com. o prazo de 20 dias, aos rdos
Vicente Genero, Josd &inches e Domingos
• Jjaruso

O Dr. Torquato Baptista do Figueiredo,
juiz da l a Preteria do Districto Federal, etc.:
Faço saber a todos quantos o ,presente
edital de citação, poria o prazo de 20 dias,
contados da sua data, virem, que neste juizo
correm seus devidos termos uns autos de
processo crime em que é autora a justiça
o réos Vicente Genero, José Sanches o Domingos Caruso como incursos no art. 303
do Codigo Penal:, e constando dos mesmos.

dar, afiai de 63 verem processar e julgar
pela junta cerreccional, que se reune ás
seguadas-feiras de cada semana, ao moio-dia,
no referido processo, sob pana do revelai.
E para que a noticia chegue aos seus conhecimentos mandei pass ir o presente e mal
dons de igual teor, que serão publicados e
affixados na forma da lei. Dado e passadonu
Rip de Jnneiro em 13 de fevereiro da 1902.
E eu, Oséa; Estai-es do' Jesus, escrivão, o
subscrevi.—Torquato Baptista de Figueiredo.

De citação, com o prazo de 20 dias, ao rdo
Teclo Maria

O Dr. Torquato Baptista' do Figueiredo,
juiz da l a Preteria do District° Federal.etc.:
Faço saber a todos quantos o presente edital de citaçto,com o prazo de 20 dias, contados da sua data, virem qfte, neste juizo correm seus devidos termos uns autos de processo crime em que é autora a jqstiça e réo
João Maria como incurso no art. "393 do Codigo Penal, e constando dos mesmos autos
achar-se o réo ausente em legar incerto.
pelo presente o hei por citado para, dentro
do referido prazo, °emparedar neste juizo, á.
rua ,do Ouvidor n., 28, 20 andar, afim de
ver-se processar e julgar pela junta correccional, que S3 reuno ás segundas-feiras do
cada Semana, ao meio-dia, no referido processo, sob pena de revelia. E para que a
noticia chegue ao seu conhecimento, mandei
passar mais deus de igual teor, que serão
publicados e affixados na fôrma da lei.
Dado e passado no Rio de Janeiro, 13 de fevereiro d 1902. E ou, Oséas Esteves de Jesus, subscrevi.— Torquato Baptista de Fi-

pie for a bom de sua d,efesa, no referido
processo, sob pena de revelia.E para que
chegue ao conhecimento do dito 'accusado,
mandei passar o presente, que será affixado
porta desta preteria ' e publietsdo pela imprensa. Dado e passado nesta Ciapital Federal
.1a Republica dos Estados Cuides do Brazil
em 15 do fevereiro de 190-2. Eu, Maximiano
Francisco Duarte, escrevente juramentado, o
escrovi.—Alfredo de Almeida Russe. 11. •

Governo Municipal do ,Iliatricto Federal
CONVOCAÇÃO DE ELEITORES PARA A ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL, A EFFECTUAR-SE NO DIA 1 DE
•MARÇO DE 192.

O tenente-coronel Carlos Leite Ribeiro,
presidente do Governo Municipal e da Commissão Municipal do DiatrietoFederal, etc_
. 4* das InCumprindo o que dispõe o art
strucções que • baixaram nom o decreto
n!r 4.177, de 28 de, setembro de 1901, convida a todos os cidadãos eleitores nos troa
districtos desta Capital a comparecerem nos
locaes abaixo designados, no dia 1 de Março
proximo, ás 9 horas da manhã,' afina de depositarem nas urnas seus votes para Presidente
o Vice-Presidente da Republica, no proximio
quatrionnio.
Cada eleitor deve votar em dous nomes,
escriptos, cada um, em cedulas distinctassendo urna para Presidente e outra pára.
Vice-President e .
E, para, que chegue ao conhecimento do
todos, mandou lavrar o presente edital, que
será affixado ás portas do edificio do governo municipal o publicado pela imprensa.
gueiredo.
E eu, José Caetano de Alvarenga Fonseca,
director geral da Secretaria do Conselho Municipal e- secretario da conimissão municiQuinta Pretoria
pal do District° Federal, Nfiz.
De citação, com o prazo de 20 dias
Districto Federal, 8 de fevereiro de 1902.
O Dr. Alfredo do Almeida • Russell, 5 0 pre- — Carlos Leite Ribeiro, prudente.
tor do Districto Federal da Republica dos
Estados Unidos do Brazil, etc.:
Relação dos locaes a que se refere o edital
Faço sabor a quem o presente edital de
acima
citação, com o prazo do 20 dias, vir que,
1°
DISTRICT°
ELEITORAL
por parte da justiça publica, foi apresentada
o por este juizo deferida denuncia, pela qual
•Pistricto • unico da Gavea
tem do ser processado como incurso nas
penas do art. 303 do Codigo Penal José
l a sençà.,"o — Escola municipal, r rua MarCaunhaga Punsar, e Como não tenha sido o quez
de S. Vicente-m. 50, ala direita.
mesmo encontrado, afim de ser pessoalmente
20 secção — Escola municipal, á rua Marcitado para assistir á inquirição de teste- quoz
de S. Vicente n. 50, ala esquerda.
munhas e ver-Se processar pelo refeffdo
3a secção — Club da Gana, á rua Marcrime, pelo presente o cito, sob pena de quez
de S. Vicente n. 59.
revelia, para comparecer neste juizo, á Praça
a
4
moção
--Agencia da Prefeitura, á rua
da Republica n. 12, Palacio da Jestiça, no Marqiiez de S.
Vicente n. 2.
dia 5 do proximo mez de março. ás 11 horas
5a secção Escola municipal, á rua Jarda manhã, para assistir á inquirição e ver-se dim
1.39tanico p. 9.
processar pelo referido crime. E para que
chegue ao conhecimento do ,
mandei
Districto unico da Lagoa,
passar o presente, que ser affixado na
l a secção — Escola publica, á praia de Bopoeta desta preteria, o publicado pela imprensa. 5a Preteria, 15 de fevereiro de tafogo n. 236.
2a secção Escola nocturna, á rua Bana1902. Eu, ala,ximiano Francisco Duarte,
escrevente juramentado, o escrevi. E eu,
Manoel Joaqpim da Silva Junior, oecrivão, bina'
3a secção'— Escola publica, á rua da
o subscrevi.— Alfredo de Almeida Russell. 4' Matriz.
4 a secção — Escola publica, á rua "de São
Clemente n. 107.
De citação, com o prazo de 20 dias
secção — Escola publica, á rua dos Voluntarios da Patria n. 37.
•
O Dr. Alfredo do' Almeida Russel, 50 pretor
a ,g cção — Escola publica, á rua General
6
do District° Fe leral da Republica dos Estados Severiano n. 51, sala da frente.
Unidos do Brazil, etc.:
7' secção Escola publica, á rua General
Faço saber a Antonio Marques Garcia que, Severiano n. 56, sala dos fundos.
por este juizo, está sendo processado como
80 secção Escriptorio da Limpeza Puincurso nas penas do art. 377 do Codigo Penal, blica, á rua General Polydoro n. 36.
no processo que lhe foi instaurado pelo dele9' secção — Escola publica de meninos, á
gado da 3a circumscripçao policial urbana, e rua General Severiano n. 92, sala da fronte.
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7a secção-Repartição das costuras do Àr10a seeção - Escola publica de meninos, á
rua General Severiaáo n. 92, sala dos senal do Guerra, rua do Trem.
fundos.
8a secção-Agencia da Prefeitura, rua S.
1 1° moção - Instituto Benjamin Constant, José n. 30.
9" secção,- Saguão da Faculdade de Mediá. praia da Saudade. 12a sacçã,o - Instituto Benjamin Constant, cina, largo da Misericordia.
á praia da Saudade.
2" districto
13a secção - Sociedade Musical Flor de
Conselho
Municipal, lado disecção
la
Botafogo, á rua da Passagem n. 72'.
reito.
District° unie° da Gloria
2a secção - Conselho Municipal, lado esl a secção - Consistorio da Irmandade da querdo.
3a secção - Imprensa Nacional.
Lapa do Destorro, sala da frente.
2"secção - Coosistorio da Irmandade da' 4a secção - Escola publica de meninos,
rua Evaristo da Veiga.
Lapa, sala dos fundos.
5a secção - Agencia da Prefeitura, rua
3"secção - Escola publica, rua da Lapa
Senador Dantas n. 55.
n. 33.
6a secção - Bibliotheca, Nacional, rua do
4" secção -Escola publica, rua da Gloria,
Passeio.
n. 54.
7a secção - Lyceu de Artes e OflIcios.
5a secção-Escola publica, rua Pedro Amorico n. 34, sala da frente.
Distrioto do Sacramento
6a secção-Escola publica, rua Pedro Americo n. 34, sala dos fundos.
1° districto
7a secçã,o-Escola publica, rua do Cattete
1°-secção
Escola
Polytechnica, sala da
n. 98 A.
8" secção-Escola publica, rua do `Cattete frente.
2a secção - Escola Polytechnica, sala dos
n. 115, sala da frente.
9a secção-Escola publica, rua do Cattete fundos.
Instituto Nacional de Musica,
3a secção
n. 115, sala dos fundos.
•
10a secção-Escola publica, rua do Cattete rua Luiz de Camões.
4a secção - Secretaria do Interior e Jusn. 173.
I I a secção-Agencia da Prefeitura, rua do tiça, praça Tiradentos.
5a sução - Saguão do Thesouro, rua do
Cattete ist, 162, andar terno, sala dos
Sacramento n. 17.
fundos.
6a secção - Escola Publica, rua do Sacra12a secção-Agencia da Prefeitura, rua do
Mento n. 6, sobrado.
Cattete n. 162, sobrado, sala da fronte.
7a secção - Club Gynanastico Portuguez,
_District° unico da Candelaria
rua do Hospicio n. 233.
8a secção - Escola publica de mofinos,
l a se,cção - Repartição dos Telographos,
rua da Constituição n. 20. sobrado.
face do mar, saguão.
9" secção - Escola Publica, rua da Consti2a sacção-Praça do Commorcio, salão de
tuição n. 26, sobrado.
leitura.
loa secção - Salão do Jury Federal, pavi3a secção-Caixa de Amortização, lado da
mento superior, rua da Canstituição.
•\•
rua do Rosario.
1I a secção - Salão do Jury Federal, pavi4a seeção-Bibliothoca Fluminense, rua do
mento terroo, rua da Constituição,
Ouvidor.
5a secção-Alfandega, arma= da Ba2" districto
gagem.
secção-Escola
1a
6a secção-Escola publica, • rua da Qui- n. 205, sobrado. publica, rua do Hospicio
tanda m 33.
2" socerio-Bibliotheca Municipal, rua Ge7a secção-Correio Geral.
Camara,.
8a secção-Saguão da Guarda-Mona da Al- neral
. 3° secção-Escola Nacional de Bellas Artes,
fandega.
travessa das Bellas Artes.
9a secção-Repartição dos Telegraphos.
4a secção-Agencia do Sacramento, rua
108 secção - Repartição Geral de Esta- General
Camara h. 314.
tistica.
5a secção-Escola publica, rua de S. Pedro
District° de Santa Rita
n. 211, sobrado.
e
6a secção-Directoria do Hyg,iene Municidistricto
pal, rua S. Pedro n. 319, sobrado.
1° secção-Bibliotheca da Marinha.
7" secção-Carta Cadastral, rua S. Pe2a, 3a e 4° seeções-Gymnasio Nacional, ex- dro n 317.
ternato.
8a secção - Directoria de Aferição, rua
5" secção-Escola publica, rua da Prainha. S. Podeo n. 319, pavimento terno.
2° districto
District° unico de Santo Antonio
I a secção-Escola publica de meninos, rua
secção
- Escola publica, rua dos luvaa
1
da Harmonia.
n 90.
secção-Escola publica de meninas, rua lidossecção
- Escola publica rua Visconde
2a
da Harmonia.
Rio Branco n. 13.
3a secção-Sociedade Filhos do ThalMa.
3" secção - Escola publica, rua Riachuelo
4a secç'io-Agencia, da Prefeitura.
•
5a secção-Sociodado Maritima, do Benef.- n. 13.
44 secção - Escola publica, rua Riachuelo
couta, rua do Livramento.
n. 30.
2" DISTRICTO ELEITORAL
5a secção - Escola publica, rua Riachuelo
n. 209..
District° de S. Josè
64 secção - Escola publica , re Frei Ca1 0 districto
ifcca n . 132.
l a secção
Repartição dos Telegraphos,
,secção - Agencia da Prefeitura, rua
lado da rua da Misericordia.
•
Frei Caneca n. 72.
2° secção - Ropartição . dos Telegraphos,
8a secção - Escola publica, rua Resende
saguão, lado do largo do Paço.
n. 154.
3a secção-Escola publica, rua da Miseri9° secção - Supremo Tribunal, rua Lacordia n.
vradio.
4a secção-Bibliotheca da Faculdade do
10" secção - Tribunal Civil Criminal, rua
Medicina, largo da Misericordia..
dos Invalidos.
• 5% secção- Desinfectorio do Hygiene, rua
11" senão - Deposito Publico, praça da
Fresca.
Republiea.
•
' 6" sucção - La.boratorio da Faculdade do
12a secção - Deposito Publico, rua do SeMedicina, rua Santa Luzia,
nado.

13a secção -Escola publica, rua Riachuelo
10 1.
14a secção - Escola publica, rua 'Progres.sa n . 1.
Districto 'de Sant'Anna
10 districto
1" secção-Escola Normal, lado da rua São
Pedro. .
2a secção-Agencia da Prefeitura, lado da
rua Senador Eusebio.
3a .secção- 8° Pre.toria, praça da Republica.
4" secção-Escola publica, praça da Republiea, n. 34.
5a secção-Escola publica, praça da Republica n. 105.
6a secção-Superintendencia da Linapeta
Publica, praça da Ropublica.
7a secção- Escola publica, rua Visconde
de /tauxia n. 21.
8a -secção-Inspectoria de Obras Publicas,
praça da Republica.
9a secção-Escola de' S. Sebastião, praça
Onze do Junho.
10%seeção-Inspectoria do Mattas Maritimas, praça da Republica.
11 a secção-Agencia da Prefeitura, lado dae
rua Visconde do Itauna.
12a secção-Prefeitura Municipal, saguão.
13° secção-Escola publica, rua Senador
Eusebio n. 356.
•
2" districto
la secção-Escola Normal, lado da rua Ma•
rechal Floriano Poixoto.
2a secção-Bibliotheca do Exercito.
3a secção-Saguão da Estrada de Ferro
Central do Brasil.
4a seleção- Escola publica, rua General
Carneiro n. 47.
5" sução- Escola publica, rua Camerino
-n. 42.
6a secção-Agencia da Prefeitura, rua da
America n. 184,
7a secção-Escola publica, rua do Santo
Chriáto n. 115.
• 8a secção- Escola publica, ,rua Coronel
Pedro Alves n. 19.
9a secção-Estação Maritima, Gambfa.
10° secção-Escola publica, rua Visconde
da Gavea n. 36.
n.

District° unico do Espirito Santo

Rua Visconde de Sapucahy,
1" secção
. 133.
Rua :Visconde de Itauna,
2a senão
n. 29.
3a secção - Rua Santos Rodrigues, n. 6.
4" secção - Rua Colina n. 6.
5a soe(*) - Rua Frei Caneca n. 280.
6" secção - Rua de Catumby n. 72.
7a meão - Rua do Itapirá n. 97.
8a secção - Rua Aristides Lobo n. 102.
9" secção - Rua Barão de Capanoma
n. /40.
10a seCção - Rua Frei Caneca n. 424: 11 a secção - Rua de S. Chrfstovão n. 34.
District° unico de S. CltristoOito

1 a secçãoInternato do Gymnasio Nacional, campo de S. Christovão.
2" seeção-Escola; publica, rua de S. Luiz
Gonzaga n. 138.
3° secção-Escola publica, campo de São
Christovão, sala da frente.
4a secção-Escola publica, campo do São
Christovão, sala dos fundos.
5a secção-Agencia da Prefeitura, rua da
Igrejinha.
6a secção-Escola publica, rua de S. Jiinuario n. 4.
• .
7° secção-Escola publica, traveasa, das
Flores.
86 secção-Estação do Rio d'Ouro, Quinta
do Cajá.
9° secção-Escola publica, praia do Cajá
n. 5.
10a secção-Escola publica, rua BC1la de
.S. João n. 72.
G

-
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11 a secçã,o—Escola, publica, campo de São
secção—Escolo, publica, rua Martins
Costa, Piedade.
Christofão, sala lado direito. • .
secção—Escola publica de meninas, rua
- 3° DISTRICTO EIYITORAL .
Dr. Casario Machado.
•
District° do Engenho Velho
6, secção-r-Agencia do Correio, Cmcadura.
.10 disteicto
7 a secção—Escola publica do meninos, rua
•
1,a secção—Instituto Profissional de Mo- Goyaz, Encantado.
8 a secção—Agencia da Prefeitura, Pila• nina, .rua Haddock Lobo.
2a secção—Escola Publica,rua Barão de Ubá,. res.
9° secção—Escola subsencionada,
3° secção—Estação do corpo de bombeiros
10° secção—Escola subvencionada,rua José
rua S. Christovão.
4a secção—Escola publica, rua Barão de dos Reis n. 8.
ll a secção—Escola subsidiada, rua Dr..BuItapagipe n. 86.
5a secção—Escola publica, rua General lhões.
12 a secção—Club' dos Proletarios Amantes
Cariabarro n. 33.
6 a secção—Edificio da antiga Escola Supe- da Instrucçã,o, Estrada de Santa Cruz n.202.
Districto unico de Irajct
rior de Guerra, rua General Canabarro.
1° ,secção—Escola subvencionada, largo
. 7 9 secção—Estação de S. Christovão, Esdo Vaz Lobo.
trada do Ferro Contrai dó Brazil.
secção—Escola, publica, do professor Fransecção—Escola publica de meninos, rua
cisco Dantas, Campinho.
de S. Francisco Xavier n. 15.
3 a secção—Fazenda do Affonsos.
2° districto
• °
4° secçao—Escola subvencionada, Sapo1 Moção—Escola publica, rua Conde do pomba.
Bomfim n. 81.
5° secção—Escola subvencionada, Ponha.
secção—Escola publica, rua Santo Hen6° secção—Fazenda, do Macaco.
rique n. 21 D.
7 a secção—Fazonda da Conceição.
3 a secção—Hospital Militar, rua Pinto Fi8° secção—Fazenda do Botafogo.
gueiredo.
•
District° unico de Jacarepaguct
4 a secção—Escola publica, rua Alves de
1 a secção—Escola subvencionada do Poro
Brito il. 2.'
.•
• 5 secção—Escola publica, rua Condo do Secco.
2a secção—Agencia da Prefeitura.
Bomfim n. 260.
3a secção— Vargem Grande, casa onde
d a secção—Escola publica, rua• Braço de funccionou a oscola subvencionada:
Ouro n. 26.
4a secção—Escola subvencionada do Pisecção—Escola pliblica, rua Gonzaga capão.
Bastos n. 5.
5
District° unico de Campo Grande
8° secção—Instituto. Pràfissional.
• , 9 a secção—Jardim Zoologico.
escola publica do sexo fea
l
secção-3a
minino.
District° do Engenho Novo
2a secçã,o—l a escola publica do sexo fe1° districto
minino.
3a socão Agencia da Prefeitura do
1 0 secção—Escdla publica, rua D. Anua
2° districto.
•
Nery n. 20, lado direito.
4 a secção-2a escola publica do sexo Mas2° secção—Agencia da Prefeitura, rua
culino.
Jockey-Club n. 41.
5 a secção—Inhuahyba, casa do cidadão José
3° secção—Escola priblica,rua S. Francisco
Xavier, esquina da travessa Souza Dantas. Justiniano.
6° secção—Escola publica do sexo feminino.
4 a secção--Estação do Rocha.
7° secção—Escola publica do sexo feminino.
5 a secção—Escola Publica, rua Vinte e
Q atro de Maio n: 65.
Districto de Guaralyba
6° secção—Escola publica, rua Jockey-Club
1 0 districto
•. • n. 49.
, •
secção-Agencia
da Prefeitura.
1
a
7a secção—Estação do Riachuelo.
2° secção—Escola de D. Zulmira, Marques
8 0 socção—Club do Riachuelo, rua Vinte e
Nunes.
Quatro do Maio n., 93.
secção—Escola de D. Eugenia de Mello
9° socção—Estação do Sampaio.
10° secção—Escola publica, rua D. Anua Alvos.
20 districto
Nery, lado esquerdo.
20 ilistricto
1 a secção—Agencia da Prefeitura.
2 a secção—Escola subvencionada da Barra.
1 a secção—Escola: publica, • rua D. • Anna
3° secção—Escola subvencionada do Piabas.
Nory n. 20, lado direito'.
2 a secção—Agencia da Prefeitura.
District° unico dc Santa Cruz
•
3° Secção—Escola publica, rua Mauá n. 20,
secção-4°
escola publica do sex•o fel
a
4 4 secção—Escola publica, rua WencesIde minino.
n. 11 A.
2° secção—Escola subvenciónada,, morro
5° secção—Estação (10 Todos os Santos.
• Ga secçã,o—Escola publica, rua Adelaide de3Petrópolis.
a SP.C9ãO-r-4;5 escola publica do Sexo masn. 22.
culino.
7 a secç50-12° P retoria, Meyer.
4a secção—Agencia da Prefeitura.
8 a secção—Rua Dias da Cruz n. 65.
District° unico da Ilha de Paquetd
.9° secçãO—Escola publica, rua Engonho
do Dentro n. 23.
1° secção—Escola publica de meninos, rua'
10° secção—Rua Angelica n. 2.
dos Murps, esquina da Dr. Lacerda.
- li a secç'io-Rua Imperial, collegio Dutra.
20 secção—Agencia da Prefeitura.,
12° secção—Rua Herminia.
District° Unico da Ilha do Governador
13° secção—Rua José Bonifaeio, casa do
1 a secção—Escola subvenciona4a, de 'meniSr. Adriano.
nas, praia do Galeão.
140 socção—Rua- Goyaz n. 61:
2° secção—Escola publica do sexo femi15a secção—Escola subsidiada, rua do São
niuO, na praia dos Frades.
Jbão.
secção—Casa do S.r. Alfredo da Silva
16° secção—Estação do Meyer.
Reis, ponta do Galeão.
District° unico de Inh,auma
•
4° secção—Arrnazem das colonias dos aliee
l a secção—Escola publica,Pilares.
nados.
2a secção—Escola de operarios, Engonho
Districto Federal, 8 de fevereiro de 1902.
—Alvarenga Fonseca, director geral da Se, do Dentro.
secção—Escola publica, rua Tavares, cretaria do Conselho Municipal o secretario
(.
Encantado.
da Commissão Municipal.
•

•

•
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PARTE COMERCIAL
Carriara Syndleal dós Corretores de rundos1Publicos da
Cápital , Federal
CURSO OFFICIAL DE CAMBIO E MOEDA METALLICA

Sobre Londres
Pariz
• Hamburgo •
» I taba
.» Portugal
• Nova Yerk

•
•

90 cliv • A' vista

11 1/2 11 29/64
$832
• $829
1$024
1$028
•

•

•

$774

$361
4$316

Soberanos
Vales de ouro nacional, por 1$000

213000
2067

Apolices de 3 0/0 (inscripções),
Port
603$000
Ditas geraes miudas. de 5 '1.—
830$000
Ditas geraes do 1:0003, de 5 0/
• 830$000
Ditas do Emprestirnõ Naèional de
-1895, nom..
8323000
836$000
Ditas idem idem de 1895,- port.
9514000
Ditas idem idem de 1897, port
Ditas do Emprestimo Municipal
de 1896, port
154000
371500
Banco da Republica do Brazil
Comp. Centros Pastoris
•
8$000
93$000
Dita de S. Christovão •
2103000
Dita Tecidos Milano,
Dita Seguros. Argos Fluminénae • 334000
Debs. União Sorocabana, 1 a serie - 413000
• 145$000
Ditos Carris Urbanos, de 200$
1883000
Ditos Jardim Votanico, 8
200$000
Ditos Tecidos Confiança Industrial
Vendas por alvard

1:1003000 apolices do 3 0/0 ,
(inscripções), nom
10 apolices geraes de 1:0003000,
5 °/,,

es
timo Nacional •
200 ditas ErnPr
-•
de 1896, nem
38 ditas idem. idem idem' de 1896;
nom

6853000.

•

8363000
834000

833$000
100 ditas idem idem idem de
1896, nom
833$030
16 ditas idem idemidem de 1897,
.. f I
9423000
nem
20 ditas Estado do Rio dé Ja•2903000
neiro •
325 ditas EStadá do EsPi
rito Santo
200$000
276 ditas Emprestimo Municipal
"15
0$500
do 1896, port
•
180 ditas idem idem idem de 1896,
154$000
nem
Capital Federal, 15 de fevereiro de 1902. —
.Tosd Claudio da Silva, syndico.
•

Junta dos Corretores de Mereadorlas e Navios

COTAÇõES Do DIA 14 DE FËvEREilto DE 1902
Rangoon, 16$
Arroz, marca Bullock,

por sacco.
Algodão em rama, 10 sorte, do Assú, 9$ por
10 Mios.'
• Dito idem, limpo, de Sergipe, 8$ por 10
Mios.
Dito idem, regular, do Sergjpe, 7$500 por
10 kilos.
. Assucar branco crystal, do Sergipe, 240
reis por kilo.
Dito reascavinho,de Sergipe, 180 a 190 réis.
Café typo ns. 3, 4, 5 o, 6, 5$991 por 10
kilos.
Dito idem n. 6, 43970 a 5308 idem.
Dito idem n. 7, 4$630 a 43834 idem:
Dito idem n. 8, 4.3289 a 4$425 idem.
Dito idem n. 9,401
7 a 4$085 idem.
Farinha de trigo dci. Rio cia Prata„ marcas 00 Extra, 1 Especial o Taurus, 25$500
por 2/2 saccos.
Dita idem, idem, marca Molino Modelo,
18 s/ e 2 p. por 2/2 sacos.
Manteiga marca Faccioli, /3800 por libra.
Fretes e engajamentos, na semana de 8 a 15
de fevereiro de1902'

Para Antuerpia, 35 s/ e 5 04, por 1.000
Mios, vapor Bonn, 500 saccos de card.

fiS6

Domingo 16

Para LiverOol, idem, idem, vapor Orissa,
200 ditos.
Para Hamburgo, idem, idem, vapor Maceió;
1.300 ditos.
Para Algoa Bary, 60 s/ o 2 1/2 0 /. por
1.000 kilos, vapor Thames, 150 ditos.
Para Buenos Aires, 4500 por sacco de 60
'Mios, vapor Danube, 150 ditos.
Para Bordéos, 40 frs. e 10 0/. por 900
kilos, vapor Brdsil, 1.000 ditos.
Para Constantinopla, 60 frs. o 10 o/o por
1.000 kilos, vapor Citta di Genova, 250

DIARIO OFFICIAL

Peverairo — 19Ô2
o
Art. 13. Os directoras servirão por tres
annos, podendo ser reeleitos. •
Art. 14. Cabo áAireetoria todos' os antes
de boa administração, compra o venda de
bens moveis, immoves ou semoventes.
Art. 15. No caso de ausencia ou impedimento de qualquer dos directores será elle
substituido pela pessoa que for designada
pelo outro director o pelo conselho fiscal.

Terminada a leitura o Sr. presidente submottá ti approvação da assembléa os estatidos, que são ulianimemento approvados,
polo quo foi declarada constituida a Companhia.
'Procedendo-se á eleição da directoria e
conselho fiscal, são eleitos:
Presidente, Manoel Buarque do Macedo ;
director, Rufia() S. de Almeida.
Conselho fiscal :
CAPITULO IV
Saturnino de Castro Maya.
José de Oliveira Castro.
lio conselho fiscal
Trajano S. V. de Medeiros.
16. O conselho fiscal será composto
Nada mais havendo a tratar-se o Sr. pre- deArt.
Para Smyrna, idem, idem, vapor Citta di sidente
tres membros, eleitos péla assembléa gemanda
lavrar
a
presente
acta
em
enova, 500 ditos.
ra/ nas suas reuniões ordinarias.
Para Smyrna, idem, idem, vapor Las Pal- duplicata, que depois de approvada é asCAPITULO V
signada,
por
todos
os
accionistas.
mas, 500 ditos.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1902.
Dos lucros liquidos e fundo de reserva
Para East Londort, 67 s/ o 6 d. o 2 1/2 o/o
S. de Castro Maga,
por 1.000 kilos. vapor Thames, 500 ditos.
Art. 17. Serão considerados lucros
José de Oliveira Castro.
Para Marselha, 40 frs. e 100/,, por 1.000
dos o producto liquido da exploração dos
Edg.
Ribeiro.
kilos, vapor Nivernais. 500 ditos.
negocios de que trata o art. l o, verificado
M. Buargue de Macedo.
Para Massel Bay, 67 s/ e 6 d. e 2 1/2 %
por balanços semestraes encerrados em 20 de
Rufino
S.
de
Almeida.
por 1.000 kilos, vapor Thames, 1.000 ditos.
junho o 31 de dezembro de cada anuo.
Trajano S. V. de Medeiros.
Para rova Orlea,ns. 30 c: e 5 % por sacco
Art. 18. Dos lucros liquidos serão doduziCarlos
Buargue
de
Macedo.
de 60 kilos, vapor Garrick, 23.500 ditos.
dos annualmente 10 ss para constituir o fundo
Para Nova York, idem, idem, vapor Worde reserva.
Estatutos da Companhia Oriente
dstoorth, 2..7.650 ditos.
Ri') do Janeiro, 29 de janeiro de 1902.
Rio de Jttneiro, 15 de fevereiro ido 1902.—
CAPITULO I
•
Joao Baptista Deldugue, presidente.—Joaquim Séde,
fins, prazo de duraçao, capital e acções
da Cunha ..Y.feire Sobrinho, secretario.
Certifico que, por despacho da Junta ComArt. I.° Sob a denominação do Companhia Oriente fica constituida, com séde na marcial em sessão de hoje, archiva,ram-sie
Recebedoria. do Estado de Minas Geraes
Capital Federal, uma sociedade anonyrna nesta repartição, sob numero doas mil setena Capital Federal
que tem por fim explorar o commercio de centos è setenta e seis, os estatutos e mais doDIA 1.5 Df.1 FEVEREIRO DE 1902
Houve as Ceguintes alterações na pauta exportação de productos do paiz e industrias cumentos constitutivos da Companhia Oriende beneficiamento desses mesmos productos te. Secretaria da Junta Conimercial • da
ch. semana quaS hoje finda, a saber :
Federal, 13 de fovereira de 1902. —
Por know, por meio de machinas aperfeiçoadas que es- Capital
O. secretario, Cesar de Oliveira. Estavam
$220 tabelecer para tal fim. .. d
Assuca,r grosso
Art. 2. 0 O prazo da duração da sociedade coitadas duas estampilhas do valor total de
60
Dito refinado
será
do 15 annos, contados da data da sua cinco mil e quinhentos réis, devidamente inu1
"
00
Biscoutos
tilizadas, e á margem achava-se o carimbo
constituição.
1$3a0
.
Ban.ha.
da Junta Commercial.
3.°
O
capital
social
é
de
(200:000$1
A
.t.
$;?20
.
Feijão preto
- 1$600 duzentos contos de réis, divididos em mil
Doces
\70$000 acções de (204) duzentoa mil réis, cada uma.
,.
..
Prata....
Art. 4.° As entradas de capital soão
ANNUNCIOS
Por gram. feitas
nas segufntes condições: 10 o/o no acto
197$280
o/o
resda
assignatura
dos
estatutos
e
os
90
Diamante biaato
2$582 tantes a juizo da directoria, sando permitFlanco de Credito IFteal do
Ouro
Pelo 1° ajudan't e, o eseripturario, E. Paixao. tida a integração d is acções em qualquer
Brami
ene=IG
tempo.
EM LIQUIDAÇÃO
Art. 5.° As acções depois do integradas
A commissão liquidanto convida os Srs.
SOCIEDADES ANONYMAS poderão sor convertidas ao portador.
accionistas para Se reunirem em assembléa
CAPITULO
geral, no oditicio do mesmo banco, á rua do
companhifi, Oriente
Das assembldas geraes
Hospicio n. 31, sobrado, no dia 27 do correnArt. 6. 0 As assombléas gemes da compa- te, a 1 hora da tardo, para julgarem as
ACTA DA ASSEMBLi:A GERA. L DE INSTALLAÇÃO
DA COMPANHIA 'ORIENTE Lm 30 DE JANEIRO nhia * serão constituidas pelos accionistas contas referentes ao semestre findo em 31
cujas acções estiverem inscriptas antes do de dezembro proxirno passado,
DE 1902
Os Srs. possuidores de acções ao portador,
dia da convocação.
A I hora do dia. 30 de janeiro de 190?, no
pziragrapho unico. Os accionistas possui- que quizerem tomar parte nesta assembléa
eseriptorio da rua. de S. Pedro it. 51, ro- dores de acções ao portador, sé poderão depositarão suas acçõos na thesouraria do
unidos accionistas representando a totali- tomar parto nas assombléas gemes, deposi- banco até o dia 17 deste.
dade do capital ; subscripto da Companhia tando as mesmas acçNs até a vespera .da
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1902.—
Oriente,o Sr. Manoel Buarque de Macado asembléa geral no escriptorio da compa- J. C. de' &uza Ferreira.— Luiz da Silva
Porto
propõe para pres ldir a assembléa geral o nhia.
(•
Sr. Saturnino de Oastro Maya, que convida
Art. 7.° As assnmbléas gemes ordinarias
para secretarios os Srs. coronel José de Oli- se realizarão no mez de maio de cada armo.
3:lane° de Credito Movel
veira Castro o Edgard Ribeiro.
Art..8.° As deliberações das assembléas
Em seguida o preabiente da asseinbléa ge2 ,geraes serão tomadas per capita; caso,porém,
(EM LIQUIDAÇÃO AMIGÁVEL)
:ra/ mandou ler os estatutos que estão sobre o exija qualquer accionista, serão por acu. mesa assignados por todos os subscriptores ções, dando cada uma direito a um voto.
São convidados os accionistas deste banco
tambem o certificado do deposito feito no
Art. 0. 0 A prasidencia das assembléas a se reunirem em assembléa geral extra.ordiThesouro Federal daaqualatia de Vinte contos gestos caberá a um accionista acclamado nas Daria; no dia 22 do corrente, á 1 hora da
do réis, relativos á primeira entrada de 10 0/„ ()ocasião.
tarde, na sala da fronte do primeiro andar,
do capital social e concetddo nos seguintes
CAPITULO III
do predio sito á rua do Rosario n. 24, afim
termos:
do tomarem conhecimenta da prestação do
- Da administraçao
contas d adminiátraçã,o, comprehendendo os
Thesouro Federal — 1902— N. 222— A
AR. 10. A administração da companhia actos praticados até o dia 31 de dezembro ul-11s. 47 do livro caixa geral fica debitado o constará
doas membros, designando a as- timo, do parecor do conselho fiscal.
thesoureiro geral Henrique José Gumes por sembléa odepresidente.
acções ao portador serão depositadas
vinte contos de réis recobidds da Companhia
Po.rag rap h o ti n ico . Ao presidente caberá • naAs
sédo social, com 3 dias de anteceOriento, provenientes de 10°/a de seu capital representar
,
a
coinp
mhia
em
juizo
ou
/sara
daneis,.
afim do se constituir, conforme guia. Rs. dello.
Rio, 8 de fevereiro de 1902.—Augusto José
:20: 000$000. E para constar se deu este asArt. 11. Os directores terão a remunera- Ferreira.
— Lucians Montenegro. — George
ksignado pelo thesoureiro geral commigo es- ção
que
for
fixada
pela
assembléa
geral
da
Constantino Janacopolus, liquida;ntes.
crivão. . Rio de Janeiro, 28 dejaneiro de 1902. companhia.
(Assigaiados)—Pelo escrivão, Vespasiano TouArt. 12. Para exercer o logar de director
Tinho.- -Pelo thesoureiro geral, A. de CO. é preciso caucionar 25 acções da companhia. Rio de Janeiro -a. Imprensa Naciona-a — l90 Z
lonia.'»
h

