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ACTOS DO PODER EXECUTIVO
Ministerio de. Guerra
Por decreto de 21 do corrente,foram transferidos, na arma de infantaria, da l a companhia do 21° batalhão, para a l a companhia
do 31°, o capitão Pedro da Costa Leito e da
la companhia deste corpo para a 2 a companhia do 2°, o capitão José do Prado Sampaio
Leito.

SECRETARIAS DE ESTADO
Ministerio da Justiça e Negocios
Interiores
Por
portaria
de
18 do fevereiro corrente,
!

foram concedidos ao 3° &lidai desta Secretariado Estado bacharel Alfredo Olyntho Barbalho tres mezes de licença para tratar de
sua surde.
POLICIA DO DISTRICTO FEDERAL

Por acto do 22 do corrente, foi exonera lo,
por abandono de emprego, o inspector seccional da lia circumscripção Ildefonso de
•
Moura e Silva.

Mináterie da Fazenda

CAPITAL FEDERAL

—Por outro. de 22 do mesmo moz, foi declarada sem effeito a nomeação de Urbano
D. Piaubylino para o Jogar de agente fiscal
dos impostos de consumo na, 1 l a circumscripção do Estado do Piauhy, visto não ter
acceitado o referido logar.
—Por portaria, de 22 do mesmo; mez, foram concedidos tres mozes do licença °dm
vencimento, na fórma da lei, ao conferente
da Alrandega do Rio de Janeiro João Dias de
Mello, para tratar de sua sande onde lhe
convier.
a
Requerimentos despachados

Pelo Sr. Ministrot
Habilitação de D. Francisca. das Dores o
Oliveira Lisboa, viuva do tenente-coronel
graduado reformado do exercito Paula Antonio Ferreira L'sboa, para percepção de
montepio.—Passo-se o titulo de montepio.
Idem de D. Ignez Clndida de Menezes,
viuva do 1 0 tonente do exercito José Antouio
de Menezes. para percepção de.tnontepio.—
Passo-se o titulo de montepio.
Idem de D. Anna Julia de Brito, filha do
fallucido tenente do exercito JoãO Maria Xavier de Brito, para percepção de meio soldo
e montepio.—Passem-se os titulos.
), Idem das menores Marcellina e Lucia,
filhas do fanando alfe,•es do exercito Joaquim de Carvalho Reis, para percepção de
moio-soldo e montepio.— Pass mi-se novos
titulos, cancellando-se os que foram anteriormente expedidos.
JOié da Costa Vieira, 30 escripturario do
Thosouiá, pedindo justificação do faltas.—
Justifiço.
Bacharel Francisco Chateaubriand Bandeira de Mello, conferente da Alfandega de
Rio Grande, polindo prorogação do prazo
po • 30 dias afim de apresentar-se naquella
repartição.—Corno requer.
Haupt, Biehn & Comp. pedindo restituição
de um deposito de 2:000:8, feito no Thesouro
Federal.—Ouça-se a Imprensa Nacional.
BAnco Rural e Hypathocario, pedindo novo: coupons pata apolices do emprestimmge
1879, pertencontes a committentes seut!—
Satisfaça a exigoncia do parecer.
João Pires Branco, escrivão da Collectoria
Federal em Vassouras, pedindo para prestar
fiança, afim de poder exercer aquelle cargo.
—Lavre-se termo, expeça-se guia. Remettase ao Tribunal do Contas, officiando-se opportunamente á Directoria das Rondas e á
Caixa de Amortização.;
João Machado T. Cavalcanti, escrivão da
Collectoria Federal em Ribeirão Preto, Estado de S. Paulo, pedindo para entrar no
exercido daquulle cargo e que seja arbitrada a fiança que devo prestar.—Autorizo
o supplicante a entrar cru exercido, prestando no prazo do trinta dias improrogaveis
a fiança, que fica arbitrada em 1:5008000.
Soja presente á Directoria das Rondas Publicas.
José Ignacio de Azevedo Silva, escrivão da
Collectoria Federal na Parahyba do Sul, fazendo identico pedido.— Autorizo o supplicante a entrar em exercício, prestando no
prazo de trinta dias improrogaveis a fiança,
nue fica arbitrada pravisoriandente em
5008000. _Seja presente á Directoria das

Por titulo de 13 do corrente, foram nomeados para a Collectoria das Rond is Foderaes era Olinda, Es';ado de Pernambuco
collector, Augusto Xavier Carneiro da.
Rendas.
Cunha ; escrivão, Ârthur Dias Ferreira.
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José da Costa Rego Monteiro, colector
federal em Goyana, Estado de Pernambuco,
fazendo identico pedido.— Autorizo o supplicanto a entrar em exereicio prestando no
prazo de 30 dias improrogaveis a fiança, que
fica arbitrada provisoriamente cm 5:0008,,
recolhendo a ronda mensalmente. Communique-se á Delogacia Fiscal em Pernambuco.
_ Avelino Leite Pereira, escrivão da Collectoria Federal em Iguassil, Estado do Rio
de Janeiro, fazendo identico pedido.—Autorizo o suppLcanto a entrar em exercicá,
prestando no prazo de 30 dias improrogavois a fiança, que fica arbitrada provisoriamente em 600$, devendo recolher a renda
mensalmente. Seja presente á Directoria
das Rendas.
Joaquim Alves de Souza, collector federal
na Parahyba do Sul, fazendo identico pedida.—Autorizo o supplicante a entrar em
exercicio, prestando no prazo do 30 dias
improrogaveis a fiança, que fica arbitrada
provisoriamente em 1:500$, deffendo recolher a renda mensalmente. Seja presente
Directoria das Rendas.
Dr. Joaquim Rodrigues Moreira*da, Cunha,
colector fe eral em Vassouras. pedindo prorogação do prazo afim de -poder . ultimar o
p .ocesso de sua fiança.— Concedo a proroRação, si já tiver sido iniciado o processo
de fiança. Remetta.-se ao Contencioso.
Thomaz da Silva Brandão e outros, membros da commissão de liquidação facultativa.
da ,ICaixa Economica. Particular do Ouro
Preto, polindo relevação da multa, de
62:434288, que foi impo•ta áquelle estabelecimento por funccionar sem autorização do
Governo.— De accordo com o parecer, indeferido.
P. S. Nicolson & Comp , agentes das
companhias do minoração St. John d'El Ray,
Faria
.7aria Gold Mining
Mining Comp., Ld.
of Brasil, Ld. e Th'e Ouro Preto Gold Mines
of Brasil, Limited, pedindo reconsideração

do despacho que excluiu do favor da isenção
de direitos de que gosarn para o material
que importam para o custeio das mesmas,
seis barris com'• oloo preparado para lubrificação do cabo do elevador na mina.—Não
tendo sido revigorada a disposição do art. 22
da lei n. 741, do 26 de dezembro do 1900,
não podem ser attendidos.
Iriondo & Comp., pedindo por certidão o
teor do parecer do Conselho de Fazenda de
17 do setembro de 1901 e do despacho de 19 de
outubro seguinte, exarados nos recursos dos
supplicantes, transmittidos ao Thesouro pela
Delegacia Fiscal de Porto Alegre.—Deaccordo
com o parecer. Dê-se a c.:rtidão.
Alejandro Humo, pedindo restituição dos
direitos que pagou pelo material de exploração mineira que importou por conta do syndieato do *exploração do rio Cabacal .—indeferido.
A. Campos & Comp., cossionarios da Loteria da Caridad ). em liquidação, pedindo
restituição do unia caução de 500$.—Entregue-se a caução, de accardo com os parereres.
Th,e Leopoldina Railway Company Limited,

pedindo aforamento de terrenos de marinhas,
em Nitheroy.--Proceda-se do accordo com o
parecer.
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João Monteiro de Queiroz, pedindo transferencia de marinhas.—Concedo a licença, de
aecordo com os pareceres.
A mesma, pedindo transferencla para sou
nome de todos os terrenos do marinhas,
accrescilos e accrescidos de acerescidoe, em
Sant'Anna, Nitheroy.—Satisfaça a- exigeneia dos pareceres.
Affonso Pereira Nunes, pedindo titulo de
aforamento de um terreno de marinhas em
Nithoroy. —Proceda-se de accordo com os
pareceres.
Sebastião Simões de Magalhães, pedindo
que seja approva.do o acto da Camara Municipal de Nitheroy, transforindo para sou
nome os terrenos do marinhas es. 86 o 105,
em S. Lourenço. — Lavrem-se os termos o
passem-se 03 titulos de accordo com o parecer da Directoria do Contoncioso.
Directoria do Expediente do Thesouro
Federal
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Additantento cio de 19 de fevereiro de 1902

Sr. director do Expodiente do Thesouro
Federal :
N. 4 A — Autorizo-vos a (lar OS33 e exercicio nessa directoria aos Srs. Tobias Candido Rios. José Armando Lins de Azevedo e
Eduardo Hyppolito Ewerton de Almei ta, nomeados 400 eseripturarios do Thesouro Federal, por decretos de 18 do corrente mez.
— Sr. director do Contabilidade do Thes)uro Fe leral :
N. 9 Autorizo-vos a dar posso e oxeroleio nesse di.recturia aos Srs. Jose Antonio
d3 Carvalho Junior, Jeronyrno M erimo Nogueira Punido e Manoel de Paula Alvarenga,
nomeados 408 escripturarios do Thesouro Federal, por decretos de 18 do corrente mez.
— Sr. director das Rendas Publicas do
T1103001 . 0 Federal
N. 5 — Au toriz avos a dar posse e exercicio .neese directoria aos Srs. Angelo do Oliveira 13evilaqua e Arnolpho Nola.seo de Rezendo, nomeados 40, escriptura.rios do Thesouro Federal, por decretos de lá do corrente mez.
Dia 29 de fevereiro de 1909

Sr. MinWro da Justiça o Negocios Interiores:
N. 5—Não palpado ter andamento o processo de aposentadoria do coreeia da Soera
tarja (fosso Minis .00lie Joaquim Poreiea, Marques, de quem trata o aviso n.353, de 27 de
outubro do 1893, ne'ausencia, da certidão do
tempo que exerceu o referido emprego, passada de accordo com a circular n. 6, de 26
de janeiro de 1891. cebo-me reiterar-vos ci
pedido feito em aviso n. 107, de 24 daquelle
mez.
•
N. 6 —Para que este Ministerio possa resolvo: sobre a restituição do sello que pagaram Augusto Flores Martins Ramos, Severiam) Flores Martins RamoseAlrredo Floras
Martins Ramos, Alberto Gomos Soares O Jose
Ramos Parente por suas nornoaçi3es para a
, guarda nacional, o que poeteriormento ficarem sorri effoito, como •consta do -officio da
Collectoria de Sapucaia, de 14 do dezembro
ultimo. peço vos digneis de prestar-mo 'informações a respeito.
e
N. 7—Para gim este MiniSlerio p •sse. r solver sobre o,:
+f)40 ;. •ert.!:t
d s pele 11 eteria
de 2 ) tio novicarbro do a mo. oroximo
sedo, c nos quine Manoel Pinto dos Santos,
alapoel M. da Sil v a Barriga, João Baseos
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Pereira, Bernardino José do Senna, Joequ'.m
Pinto dos Santos, Heitor Correia da Silva.
José Joaquim dos Santos e Manoel Moreira
da Silva, allegando terem sido annulla.das
as suas nomeações para diferentes postos
da guarda nacional, pedem restituição das
importancias do sello que pagaram na
mesma colleetoria, rogo vos digneis de prestar informações a respeito.
N. 8 — Peço vos digneis de prestar-me
informações a respeito do pedido feito por
João Moreira GomeS no sentido de lhe ser
restituida a importanda d.o sello que pagou
na Collectbria. de Sapucaia, por sua nomeação do capitão da guarda nacional, a qual,
segundo communicou o respectivo colloctor,
em officio do 12 de dezembro proximo findo,
foi declarad e sem (sinas).
N. 9—Referindo-me ao aviso n. 191, de 22
de janeiro ultimo, em que solicitaes providencias no sensido do serem pa.gas,por conta
da verba <Obras» desse Ministerio e vigente
orçamento,ao engenheiro Henrique José Alvares da Fonseca o ao seu ajudante engenheiro
Francisco Augusto Peixoto as gratificações
m ornes do 1;004 ao primeiro e do 500$ ao
segundo, cabo-me declarar-vos, pára os fins
convenientes, que esse pagamento deverá
ser realizado mediante folha mensal organizada por esse Ministorio, pelo mesmo classificada e registrada pelo Tribunal do Contas,e
não em folha de pessoal, como se tem feito
até agora, visto tratar-se do despeza de material da mencionada verba.
N. 10 — Do posso do vosso aviso n. 6, de
2 de janeiro ul ti mo ,em que submettels á decisão deste Minis-erio a representação que vos
diri giu a , Congrezação da, Faculdade do
Direi t o do Recife contra a cobrança de sello
etc papoie (1) recurso • in ;orpoeto por qual,
quot. dos s 'membros, no interesse do
ensino e fiel obsorvancie da lei regulemontar
do estabelecimente cabe-me• doei ',rareie is,
para os fins convenientes, que si a representação tratar do simples assumpto de capedionto de serviço publico, o não de intoaesse
pessoal ou particular, está isente. de sello,
na Rirmo, do regulamente em vigor.
N. 11 — Para que , este Ministerio possa
resolver sobre o requerimento em que Manoel do Soez t Aguiar, Luecas Main, Antonio
do Souza Neves e Alviano Mazzo,: allegando
t'irem sido declaradas sem (deito as suas
nomeações de officiaes da geara naci mal,
podem restituição do &lio que .por elas
pagaram na Collectoria de Sapucaia, como
consta do officio do respectivo collector, de
21 do dezembro ultimo, rogo vos dignO:s
peestar-me informações a respeito.
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• N. 19—Não tendo esse Ministerio enviado
até á presente data a certidão do tempo de
serviço publico do amanuense aposentado da
Administração dos Correios do Estado de
S. Paulo Zeforine Gonçalves do Sacramento,
de quem tratou o aviso n. 146, de 20 de
dezembro de 1897, cabe-me reiterar-vos o
pedido feito em aviso n. 37, de 9 de março
de 1898, e bom assim solicitar-vos a remessa do novo termo do inspecção do saude,
visto não poder ser acceita o que acom- '
pambou aquele, aviso, por estar assignado
semente por dous medieos e não declarar a
invalidez do alludido funccionario.
N. 20—Tendo o superintendente da Fazenda Nacional de Santa Cruz, em officio
n. 24, de 14 do novembro do anno proximo
passado, reclamado novas providencias no
sentido de ser autorizada a reconstrucção
de rancho que alli sorve do agazalho aqo
tropoiros e suas bagagons, cabo-me reiterarvos o pedido feito em aviso n. 137, de 8 de
setembro de 1900.
—Ao Sr. Ministro da Marinha :
N. 10—Não tendo até a presente data esse
Ministerio enviado o original ou certidão do
termo do inspecção de saude do mestre da
oficina de apparelhos e velas do Arsenal do
Marinha do Estado do Pará José de Souza,
de quem tratou o aviso n. 233,•de 10 de fevereiro de 1899,cabe-me reiterar-vos o pedido feito era aviso n. 59, de 31 do maio do
mesmo anno, afim de que se possa resolver
sobre o assumpto.
—Ao Sr. Ministro da Guerra
N. 10— Satisfazendo o pedido feito em
vosso aviso n. 903. de 20 de novembro do
anno proibiu) p tssado. apresento-vos o incluso doe imento contendo o resultado da
analyse a que procedais o La,boristorio Chimico da Casa da Moeda nos cinco grupos
do estojos metallieos do cartuchos .e munição Ma.user, enviados com o citado aviso.
N. 11—Cornrnunico-vos, para os fins convenientes, que os creditas de 89:584365 o
90:0003, a que vos referis em aviso
n. 23, do li do janeiro ultimo, já foram
concedidos, á vista das requisições feitas
nos avisos ns. 1.050 e 1.033, do 12 o 24 de
dezembro do anno proxiino passado, á Dele gacia Fiscal em Pernambuco pelas ordens
de Directoria do Contabilidade do Thesouro
Federal, ne. 222, do 31 do referido naez
do dezembro e 1, de 6 de janeiro proximo
findo.
—Ao Sr. Rodolpho Bernardelli:
N. 15— Communico-vos, para vosso conhecimento o fins convenieutes, que nesta
data resolvi nomear-vos para, em commissão. de que tambem fazem parto Os Srs.
Carlos Amorico dos Santos o Rodolpho
Amoedo, emittirdee parecer sobro os
objectas de valor artístico que o Governo,
de accordo com o disposto no art. 31, § 20,
da lei n. 813, do 23 do dezembro ultimo,
tiver do adquirir para a Escola de Belas
Artes.
Identicos aos Srs. Carlos Amorico dos
Santos, sob n. 16, e Rodolpho Amoedo, sob
n. 17.

Nkr.Ministro da Inclustria,Viação e Obras
Publicas:
•
•N. 17—Communico-voe, para os fins convenientes, haver resolvido autorizar a des.
peza com os concertos do que precisa a casa
onde resido o porteiro da Casa da Moeda, e
qual foi orçtda em 8:234:$313, segundo consta
do vosso aviso n. 224, de 30 de setembro do
anno passado.
Outrosim, cabe-mo reitirar-vos o podido."
feito era aviso de ito ministerio n. 423, de 31
de agosto do mesmo ann 3. acerca do orçamento das obras ja iniciadas no ofificio em
que tu acciona aquolle estabelecimento.
N. 18—Tendo o inspector da Alfandega. de
S mt'Anna, do Livramento communicedo
Directoria das Rendas Publicas
este Min isterio, em telegeamma do 7 de janeira ultimo, que a Administração dos CrRequeriMenlo despachado
roo; recusa-se a aeceiter a cocreseondencie
oficial para o'..con.sul
Montevio
sein
o
p • u r viiorr,.., do ou 'tt!
le q “4 trate o ar,;. :0.
Da 21 rte j toiro ie 1002
"
iely.
la riJ
V,P3
, 1;li pc i • : 1,.ne n 4 110 s)!It'l) ii Vaie
Comp tnhi iLtS'per
%fx:Uma: e Teres-ar essa rdensa. asá que- o Governo re- -re3tres alercurio.—Se depois do selado desolva sobre a ailopçao do sollo especiel a que vkiamente o impresso junto, tomarei conaeSe refere a mesma lei. .
crhiontó da questão.
•
;•
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Ministerio das Relações Exteriores
34 Secção.—N. 1—Circular — Rio de Janeiro, Ministerio das
Relações Exteriores, 19 de Fevereiro de 1902.
Os Cansules brazileiros são obrigados, em virtude de terminantes disposições de lei, a apresentar a este Ministerio, em
épocas fixas, relatorios inadates e geraes, do movimento commercial e maritimo entre a Republica e os paizes estrangeiros
e de todos os factos de ordem 'economica que a elle se prendam.
Entretanto, muitos desses funccionarlos, principalmente os de
nacionalidade estrangeira, teem revelado pela sua abstenção
completo desconhecimento desse dever imposto a todos, e daquelles que o cumprem alguns deixam de attender ás regras estabelecidas quanto ao modo por que devem ser elaborados os
relatorlos, ou não os remettem dentro do prezo regulamentar,
com especialidade os geraes ou annuaes.
Este Ministerio tem repetidas vezes recommendado a exacta
observancia das disposições concernentes a esse serviço, na esperança de que afinal os Censules omissas se compenetrassem
da necessidade que tem o Governo de habilitar-se com elementos seguros para activar o desenvOlvimento do commercio
laazileiro. Esse empenho, aliás facil de comprehender, não
tem sido correspondido, apezar de instantemente manifestado, e
o Governo está disposto a agir com firmeza para que se torne
effectivo o cumprimento da lei.

•
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WARM
_ OFFICIAL

As informações trimensaes, a que multes agentes consulares
dão a denominação impropria de relatorios, tal é a defleiencia da
sua organisação, não devem constar simplesmente da expre-são
numerica das operações effectuadas durante os trimestres e da
relação dos mappas que as registram : cumpro que essa estatistica seja acompanhada de uma exposição cknoisa, pdém clara,
das causas verificadas ou provaveis das modificações que porventura accuse, e de considerações suggeridas pela observação
dos seus effeitos com relação al Brazil, conforme prescrevem es
arts. 273 e 274 da Cons,lidaçao das Leis Consulares e a Circular
n. 17 de 18 de novembro do auno passado.
Esses relatorios serão enviados á Secretaria de Estado até o
gundo M3Z do trimestre immediato (Consolidaçao, art. 280).
Si , tirante o periodo trimensal nenhuma transacção houver sido
effeetusda Com a Republica, deverão os relator ios conter uma
apreciação, baseada em dadas veridicos, do intercanabio commercial realisado com os demais paizes no mesmo espaço de
tempo, principalmente de productos similares aos do Brazil.
Nos mappas da importação e exportação que teera de acompanhar 03 relatorios trimensaes serão apresentados, tanto em
moeda nacional como na do paiz de origem, os preços das mercadorias eu confronto com os que vigoraram nos tras mezes
anteriores (Circular n. 16 de 18 de Novembro d3 1901.)
Quanto aos ralatorios gemes ou annuaes, para enes requisito
a particular attenção dos Srs. Consules, pois Sobre as informaOes que encerram e que devem ser a synthese das dos trimestres
tem de assentar o criterio do Governo nes medirias que emvenha adoptar de accordo com o interesse, do commercio nacional.
Salvo motivo de força maior, r cujo fundamento o Governo
apreciará, 03 relatorlos annuaas serão remettilos á Secretaria
ee Estado at 5 31 de maio improterivalanente. E3303 relatorios
conterão uma exposição minuciosa do todo o movimento co nmarcial e maritieno não á 'com a Republica, mas tainbern com
:as demais nações, e serão redigidos de conformidade com os
arts. 273 e 275 da Consolida çao, nos quais se acham espesitie
ed os elementos que devem entrar na sua composição.
cos

Raras vezes é observado o preceito legal referente ao prazo de
remessa dos relatorios, e para explicar semelhante irregularidade tem•se allegado a demora na publicação de dados officiaes
que sirvam de base ás inforniaçõee consulares. Não procede
essa razão, porquanto trabalhos analogos teem sido apresentados aos respectivos Governos por Consules de outros paires
dentro do primeiro semestre, o que torna evidente que a diligencia propria na acquisição de tesas dados previne o inconveniente de sua tardia divulgação.
Os relatorios geraes deverão abranger o anno civil, qua se
cot4e. de Janeiro a Dezembro (Consolidaoo, art. 280). E ; inadmissivel, por contraria ao Intuito da lei, a referencia dàs
informações a periodos sanai:estreei. As observações acima feitas
quanto á possibilidade de se obterem dados exactos antes da
publicação da estatistica offlcial servem de argumento contra
os embaraços attribuidos ao modo par que em diversos paizes
é computado o anuo financeiro.
Os mappae gemes de que trata a Circular n. 16 de 9 de
Junho de 1900 terão numeração distincta, devendo' os respectives
titules ser dispostos pela seguinte fórma
MapPes geral n. 1. —:1-mportaçao...;
Mappa geral ri. 2.—Exportaçdo...

Cumpre notar eine no titulo fio . modelo deste ultimo mappa
deu-se uni equivoco, que será rectificado substituindo-se a palavra brazileiros pela que designe a . nacionalidade- do: Pais exportador.
• A numeração dos outros mapas precederá toda e qualquer
indicação, como segue : N... — Mappa... e começará pelos
da navegação.
A addição dos dados numericos deve ser feita com todo o
cuidado, para que se não repitam os erros frequentemente ve
rifle despela Secretaria de Estado na revisão dos quadros.
A legislação fl3C3.1 6 assumpto que, por sua intima connexão
com os de ordem commercial, deve ser tratado nos relatorios annuaes. Os Srs. Consules farão a resenha dos principaes actos offtciaes relativos ao commercio e á navegação, e com esp3cialidade
daquelles de que possa resultar uma alteraçãe qualquer no
regimen aduaneiro, apreciando do ponto de vista da utilidade
ou da cenv,3niencia 03 que pedantemente interessem ao
Brazil.
Sob o titulo e Informações gera.es », a demographia, a inamlgração e a colonieação, nos paizes em que estejam organisados
os 'competeagg serviços, e bem assim a emigração e o malho
ramento da navegação e dos portos, farão objecto de noticias
mais ou menos cirrumstanciadas, conforme a sua importancia
ou o desoneadvimento qu3 tenham tido:

Os relatorios, tanto annuaes,como trimensees; serão destacados
dcs °Meios de remessa e eecriptos. manual ou , mecanicamente
.
em meias folhas, do que °ocuparão semento um lado.
No caso do ausentar-se o Consul, ao funccionario, que o.substituir caberá a orgaoisação ,do relatorlo; seja este pardal' ott
geral, ou a sua conclusão si já tiver sido iniciado Pelo ,COns;iiil.e.;;
, Tuas Eão 03 preceitoe cuja fiel execução tenho poe, multnrre
. r
commendada, certo de que os Srs. Cansules serãó solicites em
demonstrar o seu zelo por este serviço.
Sande e fraternidade.

„
O'yntlo de Magalhães. .

Ao Sr: Constai...

s
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Ministerio da Marinha
Requerimentos despachados

Dia 22 de fevereiro de 1902
Machinista sie 3& classe Antonio de Siqueira Lopes.—A' vista da informação, in-

deferido.
Primeiro sargento do corpo de marinheiros nacionaes Melchiades José de Souza—
De accurdo com o Quartel General, indeferido.
João José Forte Coelho. — A' vista da informação, indeferido.
Orlando Filipponi Oarrulla. — Acham-se
terminados os exames para matricula.
Samuel Eugenio de Bittencourt Horta.—
Esta encerrada a inscripçã.o; não Ode ser
atteadido.

Ministerio da Guerra
Por portaria de 21 do corrente, concederam-se quatro mezos de licença, com o vencimento que lhe competir, ao ajudante de
apontador do Arsenal de Guerra desta Capital Atila de Lima Xavier, para tratar de
•
sua saude onde lhe convier.

Ministerio da Industria, ViaçÃo
e Obras Publicas
Directoria Geral da Industria
Expediente do dia 22 de fevereiro de 1902

A' Directoria Geral dos Correios declarouse que ficam approvMos os contractos celabrados com Luiz Macedo, Rodriguos &
Camp., e Vilas Boas & Comp., com a exclusio, porém, dos impressos, que deverão
ser feitos pela Imprensa Nacional.
— Ao Ministerio da Fazenda solicitou-se providencia no sentido do vapor
telographico Dacia, que se acha ao serviço
da Western Telegraph C.° Ld, ter as immunidades que competem aos ,vapores da
mesma companhia.
Requerimentos despachados
Dia 21 de fevereiro de 1902
Isidoro Nunes de Oliveira, amanuense da
Administração dos Correios do District° Federal, recorrendo do acto da Directoria dos
Correios que o responsabilizou pela quantia
de 323$100.— Indeferido, por estar provada
a responsabilidade do recorrente.
Manoel Noguoira Rabelo, recorrendo do
acto da Administração dos Correios do Estado
do Ceará que o responsabilizou pela quantia
de I :138$180.—Iniefiro o recurso por ter sido
apresentado fóra do prazo regulamentar.

Directoria Gerai de Obras e Viação
Por portarias de 22 do corrente foram
prarogadas :
Por cinco meies, com vencimentos na
'farmada lei, a licença em cujo g,oso se acha
o conductor de trem de 3 a classe da Estrada
de Ferro Central do Brazil Antonio Navarro,
para tratar de sua saude, sondo 03 quatro
ultimos mezee com a matado do ordunado,
nos termos do § 1' do art. 20 do decreto
n. 4.484, de 7 de março do 1870;
Por 90 dias, com vencimentos na fôrma da
lei, a fiança em cujo gozo s acha o telograp lista de 33cassa da E trada do Forro Central o Braz.1 Lithargino Pinto Barbosa,para
tratàr de sua, sauda ;
Por 45 dias, com vencimentos na fôrma da
lel, a licença em cujo gozo se acha o cora
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ductor de trem de 2& classe da Estrada de
Ferro Central do Brazil Paulino Augusto
Vieira, para tratar de sua saudo ;
Por 30 dias, com vencimontós na fórma
da lei, a licença em cujo goso se. acha
o conferente de 2a classe da Estrada de Ferro
Central do Brazil Geraldo Fernandes, para
tratar de sua saude;
Por 30 dias, com vencimentos na fbrma
da lei, a licença em cujo gozo se acha o
conductor de trem de 3 . classe da Estrada
da Ferro Central do Brazil Arthur Augusto
Fernandes, para tratar de sua saude.
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patador, devendo essa nomeação ser feita
antes dos avaliadores procederem á propria
avaliação (art. 10 do accordo).
V
O engenheiro commissario submetterá á
approvação do Ministerio da Industria,Viação
e Obras Publicas o nome do arbitro desempatadoi.
VI
Afim de facilitar a avaliação a que se
refere o a"-t. 30, a companhia proporcionará
aos avaliadores e ao arbitro desempatador
as facilidades razoavelmonte necessarias
lhes fornecerá todas as informações, apresentando-lhes todos os recibos o documentos
comprobatorio3 que eles julgarem conveniente conhecer.
•
VII

O Ministro do Estado da Industria, Viação
e Obras Publicas, em nome do Presidente
da Republica, resolve approvar as instrucções que com esta baixam, assignadas
pelo director geral de Obras e Viação
para o r icebimento da Estrada do Ferro
da companhia Chemins de Fer Sud Oaest
O engenheiro commissario do Governo
Brdsiliens, ultimamente resgatada pelo Governo, serviço de que acaba do ser in- acceitará os materiaes já encommendados
cumbido o engénheiro Jorge Benedicto da Europa ou dos Estados Unidos, á vista dos
conhecimentos que exhibirem.
Ottoni.
Capital Federal, 20 de fevereiro de 1902;
VIII
O engenheiro commissario do Governo
INSTRUCÇõES A QUE SA REFERE A PORTARIA organizará uma lista de todas as dividas do
DESTA DATA
Governo Federal á companhia, por fretes,
telegrammas e outros motivos até 31 de dezembro de 1901 e provadas nas contas
O engenheiro commissario do Governo é examinadas da companhia (art. 80 do acencarregado de examinar a Estrada de cordo).
IX
Ferro do Santa Maria ao Passo Fundo,
no Rio Grande do Sul, resgatada da Comengenheiro
commissario
empregará a.
O
panhia Chemins de fer Sud-Ouest Brdsiliens, rnaxima diligencia Afim de que
o Governo
segundo o accordo celebrado em Bruxellas possa liquidar até 39 do abril proximo
futuro
no dia 30 de janeiro de 1902, entre a die compromissos contrahidos
rectoria da dita companhia e o representan- todas as contas
te do Governo Federal do Brazil, DY. no aecordo de Bruni]. s. Assim convirá proceder ao exame e avaliação da material em
José Carlos Rodrigues.
deposito, de mannira que, si surgirem d iscorJancias o tiver Jogar o recurso á arbitragem, os processos se possam terminar a
Achando-se fixada no dito accordo o tempo do se poder fazer o pagamento a 30
preço por que o Governo adquiro a estrada de abril proximo.
com todo seu material rodante, estações,
X
annoxos later_ass, edificios. terrenos, teleengenheiro
commissario
examinará si
O
graphos, telephones, Signaes, apparelhos
fixos e moveis, accessorios inhorentes a ha reclamações ainda não resolvidas e as
essa estrada para uso do seus fins; o com- estudará para informar ao Governo.
missario do Governo se limitará a orgaXI
nizar um inventario minucioso e completo
de tudo quanto se acha acima indicado,
Os documentos relativos á avaliação dos
descrevendo o estado de conservação em que materiaes, designados no art. 3. serão feitos
for encontrado.
'
ora duplicata e serão assignados tambern
polo
representante da companhia.
111
XII
chengenheiro commissario avaliará, de
acco11fto com o representante da companhia,
Nas relações devem ser discriminadas sedevidamente habilitado, todos e cada uru paradamente o que existir em 30 de abril
dos depositos do carvão, cake, oleo o todos proximo e o que se tiver despendido de 1 de
os materiaes de consumo e cousas pertencentes á companhia, do uso e para uso janeiro até essa data.
della, attinentes ao objecto da estrada
XIII
de ferro, como dormentes, etc. (art. 30 do
•
Nesta data será tolegraphada ao Ministe.
accordo in fine).
rio da Industria, Viação e Obras Publicas a
importancia, total do material em &limito e
IV
pelo Governo comprado.
A avaliação, inventario e conta dos arXIV
tigos de arrnazem o provisão de materiaes,
serão feitos, compréhendendo os dormentes
Em todos os serviços a que se referem
da linha e compras ainda em viagem. E no
caso de dosaccordo entre as avaliações dos estas instrucções será o engenheiro commisrepresentantes da companhia e do Governo sarios do Governo auxiliai° polo engenheiro
sobra os preços de todos os materiaes e fiscal até quando for necessario, a juizo do
objectos enumerados no artigo antecedente mesmo engenheiro commissario.
ou em qualquer deles, serão esses preços
XV
deserminadus por uma avaliação feita in
situ par duas pessoas, uma n eineada pelo
Será lavrado um termo em quatro vias
Governo Federal e outra pala companhia, e da recebimento da linha t ida e do todo o
no -caso ainda desses avaliadores discorda- material do trafega. Tolas as vias serão asrem ent..o si, a avaliação s* erá feita por signo.das pelos represenS,ntes do Governo o
uma terceira passo t nomeada poios ditos da companhia,e duas serão remettitias para a
avaliadores para servir de arbitro dosem- 81ft:rataria de Estado:deste Ministerio.
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XVI
Circular será expedido ás autoridades
federaes e estaduaes, assim como será publicado nos jornaes que a estrada passou a 1
de janeiro do corrente anno ao dominio do
Governo da União, que a encampou, continuando, porém, em vigor as mesmas tarifas
e horarios até ulterior deliberação do Governo.
XVII
O engenheiro commissario examinará e
se informará da companhia si ha empregados com fiança, e que fiquem regularizadas essas cautelas.
XVIII
Nos casos urgentes e imprevistos nestas
instrucções,o engenheiro comraissario do Go. verno tomará, as medidas que julgar acertadas a bem da regularidade do, trafego,
solicitando auxilio e participando a este
Miniv.erio quanto occorrer no desempenho
desta commissão.
XIX
• O engenheiro commissario attenderá ás
, condições do accordo de Bruxellas e ás instrucções que mais expedir este Ministorio
• complemento a estas.
•em
Capital Federal, 20 dá fevereiro de'1902.
—Alfredo Maia.
Expediente de 22 de fevereiro de 1902

Ministerio da Industria, Viação e Obras
Publicas—Directoria Geral de Obras o Viação-2a secção—N. 34—Rio de , Janeiro, 22
, de fevereiro de 1902.
Dearo-vos,pa.ra os devidos effeitos,que dos
termos da clausnla III do decreto n. 3.947,
• de 7 de março de 1901, as quantias que
tinham de ser depositadas pela Companhia
Estrada do Ferro Sao Paulo e Rio Grande,
para construcção de sua rede ferrea, vencerão jurosgarantidos por semestres completos, qualquer que seja dentro do semestre
a data dos deposites, sendo esse, portanto,
o primeiro dos sessenta em que a garantia vigorará para a quantia depositada a que
se refere a portaria deste Ministerio datada
de 11 de novembro do anno findo.
Sande e fraternidade.— A. Maia.—Sr. do
egado do Thesouro, em Londres.
— Declarou-se ao delegado do Thesouro
Brazileiro em Londres que foram approvados os certificados dos ajustes de contas de
1899 e 1900 da Estrada do Ferro Central das
Alagoas.
—Pediram-se ao Ministerio da Fazenda providencias, afim de que sejam despachados ti-.
,s do direitos o material e sobresalentes
destinados á draga do serviço da commissão
de melhoramento do porto do Pernambuco
na A ! fandega do Recife. •
— Solicitou-se do Ministerio da Fazenda
mandar apressar a ordem pedida por aviso
n. 16. de 17 do moa findo, para o despacho
livro de direitos dos artigos importados pela
com missão das obras da barra o do porto do
Rio Grande do Sul.
RemeCeu-se ao engenheiro Jorge Ben nedicto Ottoni. encarregado do recebimento
•da estrada do ferro da Compagnie Chemins
• de Fer Sud Ou& Bresiliens, no Estado do Rio
Grande do Sul, um exemplar do accordo
celebrado, em Bruxellas, para o resgate
da mesma estrada. '
Expediu-se aviso ao engenheiro-fiscal
da Estrada de Ferro S. Francisco, respondendo a uma consulta sobre interpretação
do tarifas.
— Mandou-se louvar o engenheiro Jose
Estacio de •Lima Brandão, fiscal das Estradas
de Ferro do Limoeiro, Conde d'Eu, Recifeaao
S. Francisco e Sul de Pernambuco, pb,la
•

Onerou!.

prudeneia e criterio com que procedeu para
o restabelecimento do trafego das referidas
estradas, cuja grève, manifestada, era 24 de
janeiro ultimo, cessou em 1 do corrente.
— Ao director da Estrada de Ferro Central
do Brazil, conforme socilitou em officio n. 95,
de 23 de jan,iiro ultimo, declarou-se, para
seu conhecimento e fins convenientes, que
fica approvada a minuta de contracto a
celebrar-se com Domingos Joaquim da Silva
& Comp., para o fornecimento á,quella estrada de 5.000 barricas de cimento, devendo,
porém, accrescentar-se á clausula II: correndo a despeza de conducção até ao deposito por conta do contractante », e, bem
assim, declarar-se, em outra clausula, o
modo por que deve ser pago o solto proporcional.
— Evediu-se aviso ao engenlieiro fiscal da
Estrada de Ferro do S.Pj'ancisco, declarando
ter sido deferido o requerimento em que os
arrendatarios da mesma estrada pedem suppressão de deus tren'i de carga.
Dia 15 de fevereiro de 1902

Proponentes era concurrencia publica para
construcção das obras 'de melhoramento do
porto do Pará, conforme as propostas publicadas no Diario Official de 14 de dezembro
do anno proximo findo.—Fica esc 31hida a
proposta de João Augusto Cavalléro e Frederico Bender. Lavre-se o competente decreto.
11.1nn•n•n••
•
DIRECTORIA GERAL DOS CORREIOS

Por portarias de 22 do corrente
Foram concedidos 15 dias de licença para
tratamento de saldo, na forma da lei, em
prorogação da que lhe foi anteriormente
concelida pelo administrador postal respectivo, ao estafeta da. agencia do Correio de
Campos Benedicto Manhães da Silva.
Foi concedido o auxilio de 25 V'. para
,aluguel de casa á agente do Correio de Riachuelo, no District° Federal, Maria Adelaide
de Carvalho.
Foi arbitrada em 240$ a gratificação
annual que tem de perceber o agente do
Correio do Barra Feia, no Estado do Espirito
Santo.
Foi desligada a agencia do Correio de
Matta Machado da linha de correio de São
João da Chapada,Santa Barbara,Curimatahy
e Ta,bila, no Estado de Minas Geraes.
Foi creada uma linha de correio entre
Diamantina e Matta Machado, despendendose annaalmente a quantia de 600$ com 5, respectivo serviço d.e conducção de mais,
Foi mandado que a agencia do Correio do
Paredes. ficasse subordinada á Sub-Administração dos Correios da Campanha, no Estado
de Minas Geraes.
.Requerimentos despachados
Dia 21 de fevereiro de 1902

A. Lavignasse Filho, "proprietario do jornal A Estação, pedindo para ficar sem effeito
a elevação da taxa do porte _o seu jornal.—
Dirija-se ao Sr. Ministro da Industria.
D12.22 •
•
José Marianno Soares • Junior, agente do
Correio da, cidade de Brotas, Estado de São
Paulo, pedindo mande alterar 03 assentamentos nos respectivos livros para o nome
quo hoje o supptica,nte adopta.—Deforide, á
vista das informações.
Ernesto Gaivão. praticante da agencia do
Correio de Taubaté, pedindo mais 30 dias de
licença para tratar, de negocios.—Indefe—f
•I
rido.

Fevereiro

190

•

of'r 1

SENADO FEDERAL
311 SESSÃO DREPARATORIA EM
DE 1902

22 DE FEVEREIRO

Presidencia do Sr.' Henrique Coutinho
( 30 S3crêtario )

A' meia hora depois do moio-dia abrá-se
a sessão a que concorrem 'os Srs. Senadores
Henrique Coutinho, Pires Ferreira, José
Bernardo, Constantino Nery. Lauro Sodré,
Alvaro Mendes; João Cordeiro, I3ezerril Fontenelle, Abdon Milanez, B. de Mendonça
Sobrinho o Metelto (11).
E' lida; posta em discussão e sem debate
approvada a acta da SOS3ãO anterior. •

O Sr. IPirese Ferreira. (supplentã,
servindo de 10 Secretario) dá conta do se-

guinte

EXPEDIENTE
Ofilcios
Um do Sr. Senador Belfort Vieira, de 21
do corrente mez, cominunicando achar-se
prornpto para os trabalhos da presente se584.
•
—Inteirado.
Um do Ministerio da Justiça o Nego'Cioà
Interiores, do 28 de dezembro ultimo, trensmittindo a Mensagem com que o Sr. - PreOldente da Republica devolve doas dos autographos da resolução do Congresso Nacional,
que sanccionou, relativa á abertura do
credito de 13:300$ para pagamento • do
premio e impressão de 1.000 exemplares da
obra 4Theoria do processo civil e commarcial» composta pelo • Dr. João Pereira
Monteiro, lente cathedratico da Faculdade
do Direito do S. Paulo.— Archive-se um dos
autographos e communique-se á Camara dos
Deputados, remettendo-se-lhe o outro.
Um do Ministerio da. Marinha, de 26 de
dezemb ultimo, transmittindo a Mensagem
com que o Sr. Presidente da Republica restitue doas dos autographos da resolução do
Congresso Nacional, que sanccionou, relativa
á, contagem da antiga ida lo do capitão de
desf•aga.ta Francisco Carlton. —O mesmo
.
•
tino.
Cinco do Ministerio da Guerra, de 27 de
dezembro e 3, 10 e 11 de janeiro unimos,
transmittindo as Mensagens com que o Sr.
Presidente da Republica restitue deus de
cada um dos autographos das resoluções do
Congresso Nacional, que saneciouou, relativas á abertura dos creditos de 4 :225$800,
para °ocorrer ao pagamento do ordenado
que compete ao almoxarife do extIncto Arsenal do Guerra de Pernambuco João CR-.
maco dos Santos Be ma%les • de 736:424$.
supplementar á verba 10a «Etapas» do art. 15
da lei n. 746, de 1901 ; de 13:939$336, para
pagamento ao marechal José do Almeida
Barreto, em virtude de sentença do Sup..emo
Tribunal Federal e de 68:195$189, para execução da sentença que condemnou a Fazenda Nacional a pagar ao tenenw-coronel
Procopio JO3é dos Reis, por prejuizos caus Idos em seu estabelecimento commercial
e propAedade em Magé, por °ocasião da revolta de 6 de setemb,.o de 1893; e á' equipa...ação; para' a percepção do meio-soldo e
montepio, das filhas casadas do oficial
decido ás • solteiras a viuvas e aos filhos Menores de 21 annos, legitimes, ou ,naturaes
legitimados;-0 mesmo destino. •
• Tres do Ministerio da lulustria,, Viação e
Obras Publicas. de 30 e 31 de dezembro e 9
do janeiro ultirnos, transinittindo as Mensagens com que o Sr.' Peesidente da Republica
restitue d. ius de cada uru dos autographos
das Ros duções do Congresso Nacional, que
sanceionou, relativas á concessão de licença
ao . machinista de' 2' classe da Estrada de
Ferro Central de. Brazil .Achilles ' .Arnauil a
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extincção da secção da pagadoria da mesma
estrada e a creação de varies cargos na Repartição Geral dos Correios.- O mesmq
destino.
O mesmo Sr. Secretario declara que communiearam á .Mese acharem-se promptos
para os trabalhos da presente sessão extraordinarla #3.4 Srs. Senadores Alberto Gonçalves,
Pedro Velho, Coelho e Campos, Virgilio Damasio, Bueno Brandão, Paula Souza, Leopoldo de Bulhões, Brázilio da Luz, Vicente
Machado e Lauro Müller.
0 Sr. Presidente -Tem aed hoje
comparecido ás sessões 19 Srs. Senadores, e
tendo 18 communicado acharem-se promptos
para os trabalhos, verifica-se nesta Casa do
Congresso a presença do numero legal de
sus membros para que possa realizar-se a
abertura da sessão extraordinaria, convocado pelo decreto n. 4.3e4, de 18 de janeiro
ultimo.
Neste sentido vão se fazer as necessarias
comrnuaicações á Camara. dos Deputados e ao
$r. Presidente da Republica.
Convide os Srs. Senadores a comparecerem amanhã á, 4e sessão preparatoria, afim
de aguardar-se a communicação da outra
'casa do Congresso Nacional, relativamente
'à verificação de numero 1ega,1 de seus membr,ts.
Levanta-3e a sessão ao meio-dia e 40 mi.
natos.
•MT...~=17,5!

CÂMARA DOS DEPUTADOS
(33ssão extraordinarla)
41 sesso PREPARATORIA EM 22 DE FEVEREIRO
DE 1902

•

Presidencia do Sr. Angelo Neto (2° Secretario)

Ao meio-dia procede-se á chamada a que
respond nn os Srs. Angelo !Neto, Hosannah
de Oliveira, Sá Peixoto, Carlos Marcellino,
Gebriel Salgado, Miá° do Abreu, Virgilio
Erigido, Francisco Si., Frederico Borges,
Lena Filho, Pedro Pernambuco, Fausto cardos°, Soabra, Paula Guimarães. Alves Barbosa, Henrique Lagden, Martins Teixeira,
Lamounier Godofredo e Urbano Gouvêa (19).
Abre se a sessão.
E' lida e sem debate approvada a acta da
se3são antecedente.
O Sr. Presidente - Communicaram á Mesa acharem-se promptos, para os
trabalhos da presente sessão extr iordinaria,
os Srs. Monteiro da Silveira, Esperidião é
Castre Rabello.

O Sr. Itiosannab de Oliveira

(servindo de 1° Secretario) procede á leitura

do seguinte EXPEDIENTE
Communicações dos Srs. José Marcellino.
Teixeira de Si., Hermenegildo de Moraes,
Monteiro de Barros, Domingues de Castro,
Nogueira Accioly, Thomaz Aecioly, Carneire
de Rezende e Henrique Sanes de que estão
peomptos para os trabalhos da presente
sessão extraordinaria.

O Sr. Martins Teixeira - Os
Srs. Aureliane dos Santas e Joaquim Breves
oemmunicam, por meu intermedio, que se
acham promptos para 03 trabalhos da presente sessão extraordinaria.
O SR. PRESIDENTE-A Camara fica inteirada.
O Sr. Presidente - Acham-re
promptos para os trabalhos da presente se*
sã.o extraordinaria 90 Srs. Deputados.

Levanto a sessão, convidando os Srs. Deputados a comparacerem amanhã, á hora regimental, afim de se proseguir nos trabalhos
preparatorios.
Levanta-se a sessão ás 12 horas e 30 mini:lhos da tarde.

NOTICIÁRIO
Tribunal de Contas- Sessão or.dinaria em 21 de fevereiro de 1902 -Presidencia do Sr. Dr. Didinao da Veiga Representante- interino do Ministerio Publico, Dr. Monteiro de Barros Lima --Secretario, Couto Neves.
Presentes os Srs. directores Rodolpiano
Padilha e sub-directores Francisco da Silva
Medella e J. M. da Silva Portilho, exercendo
interinamente os cargos de directores, foi
aberta a sessão.
Rd dados pelo Sr. Rodolpiano Padilha :
Ministerio da Industrie, Viação e Obras
Publicas.
Avisos :
•
N. 3 122, de 4 de dezembro do anno findo,
requisitando que, na Delegacia Fiscal do
Thesouro Federal no Estado de Pernambuco,
seja annullada do credito distribuido para
despezas da verba 18a do exercicio do 1901,
sob o titulo - Obras Federaes nos EstadosPorto da Pernambuco-a quantia 5:625$750,
e transferida para o mesmo Thesouro, afim
de ser indemnizado o Ministerio da Marinha do material Movei do extincto Arsenal
de Marinha daquelle Estado, cedido á commissão de melhoramentos do porto do Recife;
eseripturando-se a importancia de 1:000$ na
consignação-Material - da Dragagem - e
4:625$750 na do - material - das - Officinas.-0 tribunal mandou effectuar a annullação no credito distribuido á delegacia
fiscal e o registro da despeza da citada
quantia.
N. 101, de 10, solicitando que seja modificada a distribuição de credites, para despozas da-verba 6s-Correie5, do exercido
de 1901, no sentido de passar da sub-consignação-conductere 4 , estafetas, etc.-, titulo- Directoria Geral-, para igual subconsignação do titulo-Administração do Districto Federal e Estado do Rio de Janeiro-,
a quantia cio 3:000$, afim de attender á nenecessidade do serviço até ao fim daquelle
exercido.-0 tribunal resolveu que se faça
no registro da distribuição de credites a modificação solicitada.
Sem numero, de 23 de janeiro ultimo, consultando, para o fim de attender ao pagamento dos vencimentos dos emprega ios da
Rwrtição Geral dos Correios. que deixaram
deXe. - supplentes e estão exercendo os
cargos miados pela lei n. 845 de 30 de dezembro do 1901, si o Governo pôde abrir os
credito ; extraordinarios de 204:360$i para
taes despezas até 31 desse mez, visto que, em
virtude do art. 2° da citada lei, os ditos empregados começaram a vencer desde o ultimo
semestre do anno findo, e de 408:450$ para
as referentes ao corrente anno.-0 tribunal,
foi de parecer que, os credites não podem ser
abertos peles seguintes fundamentos:
O regimen da especialização dos credites,
adoptado como fundamental em a nossa
contabilidade, tem como decorrencia obrigada a impossibilidade de fazer-se despeza
sem credito.
Na applicação deste preceito consagrado,
com grande precisão, nos dispositivos dos
arte. 7° do decreto n. 41, de 20 de fevereiro
de 1840, 52 da lei n. 514, de 28 do outubro
de 1848, 4°, § 5°, da lei n. 589, de 9 de setembro de 1850, o legislador pareceu a principio ater-se á regra de poder ser a despeza
com serviços creados nas leis do orçamento,
ou em leis especiaus, paga pela receita publica, embora não houvesse credito especiti•
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cedo no orçamento da despeza, desde que
existisse para despezas da mesma nitureza .
Indicam esta orientação o art. 17 da lei
n. 668, de 11 de setembro de 185e o art.18
da lei n. 2.348, de 25 de agosto de 1873.
Na hypothese de ser a despeza de natureza
differente da de qualquer 'que estivesse prevista no orçamento, isto é, constituir despeza nova, se podia ser paga quando houvesse credito votado (art. 18, 3° alinea, da
lei n. 2.348, de 1873.)
A reacção contra tas preceitos que anotavam a especialização dos credites não
tardou em manifestar-se, e, desde o art. 20
da lei n. 2.792, de 20 de outubro de 1877,
começou a prevalecer a verdadeira noção,
ficando estabelecido que, quer em referencia a serviços croados nas sleis do orçamento,
quer -em leis especiaos, a execução dos mesmos dependia de credito orçamentario, noção
que se coneretizeu em texto legislativo de
grande precisão, qual o art 9° da lei n. 126,
B, de 21 de novembro do 1892.
O art. 5° do decreto n. 998 A, de 12 do
novembro de 1890, firmando a prohibição de
fazer despeza fera dos credites orçamentarios, condemnava o regimen dos arts. 17 da
lei de 1852 e 18, 1 0 alinea, da de 1873; prevalece, portanto, o principio do art. 57 da
lei de 31 de dezembro de 1898, sob n. 560.
E' claro, porém,que carece de fundamento
o preceito desse artigo, quando, ao crear
serviço novo, ou ao desenvolver, ou alterar
o já existente, e com credito no orçamento,
o Poder Legislativo autorizar ou decretar
a abertura de credito para prover ao
mesmo.

Tal autorização não existo no decreto
n. 845, de 8 de janeiro do 1902.
Ella deve sor expressa e precisa. Não pôde
de modo algum inferir-se do dispositivo do
art. 2°, porquanto, a ser isso admittido, o
simples facto da creação, ou do desenvolvimento do serviço, importaria a despeza com
o mesmo.
Contra semelhante cousa protesta o art. 57
da lei n. 560, do 1898.
N. 310, de.31, pedindo que no credito em
ouro destinado a-combustível, lubrificantes,
estopa e diversos, titulo- Tracção -do material da verba 4°, do exercido de 1901, seja
annullada a importancia de 5:233$749, em
que importam duas contas de fornechuentes
de carvão Cardiff, feito pela Estrada de
Ferro Central do Brazil t Estrada de Ferro
do Rio do Ouro, nos mezes de julho e agosto
do anno passado; devendo a despeza, no total de 12:304$631, calculada ao cambio de
11 31/64, correr por conta de identica sabconsignação,titnla-Locomoção-4° divisãodo material da verba 13°, do mencionado
exereicio.- O tribunal determinou que se
faça a annullação da referida importancia s
o registro da de 12:304$631.
N. 357, de 7 do corrente, acerca da concessão do credito de'll$800 á Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no Estado de São
Paulo, por contada sub-consignação--dispendios imprevistos-Ia verba - Eventuaesdo exercido de 1901, afim de occorrer ao
pagamento de passagens fornecidas em outubro do adno findo pela S. Paulo Raiway
Company, limited.- O tribunal autorizou o
registro da distribuição do credito.
Sem numero, de 14, consultando sobre a
abertura do credito especial de. 553:618$151,
para occorrer ás despezas com os diversos
trabalhos uocessaries á conclusão da construcção da Estrada de Forro de Porto Alegre a Uruguayana. -O tribunal foi de parecer que o credito pote ser legalmente
aberto, para vigorar no actual exercicio sómente.
,Aviso do Ministerio da Fazenda n. 5, de
15 deste mez, communicando que, em vista
das ponderações feitas pelo da Industrie,
"tiaça- o e Obras Publicas, em aviso n. 217,
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do 24 do janeiro proximo findo, resolveis
oaqiiieseer a que sej U11 diStriblá164á Thosouraria. da Administração dos Corroios da
District° Federal e Es.a.do do Ri )do Janeiro
os credites constantes d. dertumsteawb ao
nexo, ao mosmo aviso, o de;ttn Idos a) Paga
mento de despez as do material da ve ebaCorreios-, no actual exereicio.e-Oltribunal
ordon 'a o registro da distribuição ás ditas
repartições dos creditos, no total de 169:598$
a que se refere a alludida demonstração.
Ministorio da Justiça- e Negocios Interiores:
Aviso n. 457, de 14 do corrente, prestando
esclarecimentos acerca dos contractos, cujos
cópias vieram annexas ao de n. 223, de 21
do janeiro ultimo, e aos quaes foi negado
registro era 31 desse mez.- O tribunal
manteve a decisão anterior, porque, não
estando muradas as repartições do Min istorio a que pertencem os supprimontos canactados, e não havendo .determinaçã° dos
credito, não tora o mesmo tribunal meio de
apurar a legalidade da classificação 'das despezas.
-Relatados pelo Sr.sub-director Francisco
da Silva Medella ;
•
'Ministerio da Fazenda :
Aviso n. 6, de 15 deste mez, consultando
sobre a abertura dos eroditos ' supplemontares no total do 1.100:356$510, paoa despezas das verbas 16a ,17a 20) e 24a, do exercicio
de 1931.-0 tribunal foi de* parecer que os
creditos podem ser legalmente abertos.
Informações da 21 Sub -Directoria de Contabilidade do- Thesouro Fod
Do 28 de novembro do armo passalo,sobra
a concessão do credito de 2:213$709 á Delegacia Fiscal do mesmo Thesouro no Estado
da Bahia, para occorrer ao pagamento, por
conta da verbo 4a, da pensão do meio soldo
que compete a D. Eulalia Calvacanti de
Albuquerque, no penedo decorrido do 4 do
julho a 31 do dezembro daquelle anno.-0
tribunal mandou registrar a distribuição do
credito, feita a devida annullação no que foi
concedido ao Thesouro Federal para dosamos da citada verba.
De 7 do corrente, relativo ao pagamento,
polo Thesouro Federal, e não pela Dolegacia
Fiscal no Estalo do Rio Grande do Sul, por
conta da verba 4, das pensões de meio-soldo
e montepio dos/Aos, no anuo findo, a D. Bollarmina. Boa-N'ava. do Magalhães, na importancia de 1:035$900.-0 tribunal foz annullar o registro da 'distribuição do credito
de si importando, á sobredita delegacia.
Processos de concessão
De p3nsão, nos termos do decreto n. 818,
de 26 de dezembro de 1901, ao Dr. Amaro
Rodrigues de Albuquerquo Figueiredo, medico civil contractada para servir como cirurgião de 5a classe, 2° tenente da armada, e
invalidado em razão de serviço, na importa.ncia mensal de 300$000.
Do montepio'civil :
Aos menores Luiz. Manoel, José e Juliana,
filho s da fallecido 4° escripturario da Alfandega do Estado de Pernambuco Francisco
Urcisino do Carvalho Paes do Andrade, na
importaneia annual de 162$500 a cada um.
Do meio-soldo
A D. Elisa Raymunla de Freitas Baptista,
viuvo do capitão reformado do exercito Ricardo Antonio Baptista, na importando,
mensal do 75$000.
. De meio-soldo e montepio
A D. Anna, Luiza, da Fontou a e Souza,
viuvo do capitão do exercito Verissimo do
Souza.. na importaneia mensal de 100$ em
•
cada fiado.
•
Da reforma:
Ao patrão-mór dos escaleres da Alfandega
de Santa Catharina João Ped *o, da Silva, co:n
o vencimento annual do 843$; relativo a 46
annos, sete mezes e 29 dias de serviço publico.
•
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De aposentadoria
Ao juiz adorai na socoã o do Sorgi on, ha.; ara" ',toarmo') Freire de Mesquita LDarot
PO*1 o vencimento :tooua.1GO
1 8:0o0.,
aoadento a 27 mios. tr +s aramos o 13 dias da
:orviço na 111 aist *atura ;
Ao guarda-fio )la Rapartição Geral dos
relegrophos Laarindo Alvos Canos, carn o
vencimento annual de 562$656, visto contar
17 annas e sete mezos do serviço publico.
O tribunal, attendendo a que foram observadas as disposições em vigor, jalgou legal
a concessão das pensões, da reforma e das
aposentadorias de que se trata, e mandou
registrar a despeza, na fôrma dos pareceres.
Ministorio da Marinha:
Aviso n. 175, de 8 do corrente, relativo
á concessão do credito do 2:500$ á Delegacia
Fiscal do ' r hesouro Federal no Estado do Rio
Granae do Sul, por conta da verba-Obrasd3 actual exereicio, afim ' do attendeo aos
trabalhos de reconstrueção do trapiche da
delegacia, da capitania do porto do mesmo
Estado, em Porto A l egre.- O tribunal fez
registrar a distribuição do credito.
-M irdsterio da Guerra:
Aviso n.71, de 27 do janeiro proximo findo
requisitando o pagamento á Companhia
Lloyd Brazileiro da quantia 'do 20:356$490,
proveniente de transporte de tropas, fretes,
etc., realizados pela dita companhia.duranto
o exercicio de 1a01.- Já tendo sia) registrada a importando. de 17:769$l 10, deliberou
o tribunal sobre a d3 2:587$380, a quanto
mon am as facturas as. 34 821 o 34.824,
deixando do dar-lhe registro, visto referir se
a serviços Ordenados no exercido de 1930,
já encerrado.
-Relatado pelo Sr. aub .diract or J. M.
da Silva Pottilho
Processos
Do tomada das contas :
Dos cirurgiões da armada
Do 4s classe, Da. José Ribas Cadaval. relativas ao periodo do 14 de junho a 31 do julho
do 1901, guardo embarcado no couraçado
Deodoro •

De 59- classe. Dr. Eugenio Ernesto Barbosa,
de 10 de dezembro do 1930 a 27 de março de
1901, era que serviu no cruzador-torpedeiro
Tupy;

D3 cirurgião contraetado Dr. João Baptista
de Sá Andrade, de 4 do a zosto a 30 de doombro de 1893, quando funccionou na Escola do Aprendizes Marinheiros do Estado da
Parahyboa
Dos conomissa,rios
De 3) classe, Sebastião Gomes Pereiaa., de
20 de junho a 15 do agosto de 1901, em que
esteve servindo na flotilha do Amazonas
De 5a classe, Felieissano Amaro da Sil '1,
de 1 de abril a 6 de jallio do 1901, q do
em serviço na mesma
Do ex-colla.ttor das rendas gemes do municipio da Pa.rahybo. do Sal, Estado do Riode Janeiro, João Maria da Rocha Werneek,
no tempo de sua gestão, de 1 de abril de 1895
a 25 do janeiro do 1900:
O tribunal considerou quites os responsaveis e deliberou que soja requisitado o levantamento da fiança prestada p313 referido
ex-collector, lavrando-se neste sentido toa
competentes aecordãos.
Do pharrnacoutico de 38 classe da armada
Cicero Peçonha, no penedo do 2 de janeiro o,
31 de agosto do 1893, quando ernb arcado no
couraçado Aquidaham - O tribunal mandou
lavrar accórdao fixando cai 3$038 o alcance
encoatrado em suas contas, e con lemnou-o
ao respectivo pagamento no prazo do 30
dias.
De prestação do fiança
Requerimentos dos colectores dos municipios de Rezende o de Itaborahy, no Estado
do Ria de Janei ro, JJ3é Dorningues das Santos Junior 'e Pedro Antonio Marques Rosa

Primo, pedindo ser admittidos a prestar
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suas fianças, corno encarregados da arrecaa
fl toa) das relias fo leaaes naquellos mudei oios,. com o doposito. cada um, da uma
'Lao ieo da divid a publica, 4) valor nominal
de 1:00 aa, e de sua proprieliode.--- O
nal, atte:aleada a que os titulo s 'Itrereèidos
caucionam a rosponssbilidale dessas exactores, julgou idoneas e sufficientaa as fianças
.
de golo se trata.
'Foi julgado comprovado o omprego
quantia do 654$200, realizado pelo porteiro
do Thesouro Federal, por conta do adeantamento que lhe foi feito para despezas a seu
cargo, em janeiro ultimo, e o recolhimento,
effectuado pela secretario da Bibliotheea Nacional, da importando do 616$330, saldo do
alei:lamento do 2:04 que recebeu em vire
tude do aviso n. 1.909, de 28 de agosto do
armo passado.
-Ordens de pagamento sobre 03 quaes
proferiu despacho do registro, em 22 do corrente, o Sr. presidente deste tribunal:
Ministerio da Industria, Viação e Obras
Publicas-Avisos:
N. 453, da 15 do corrente, pagamento de
2:783$, da féria, do pessoal empregado no
serviço de esgotos de aguas pluviaes, a cargo
da Inspecção Geral das Obras Publicas, relativa ao mez de janeiro ultimo;
N. 463, do 19 do corrente, idem da quantia de 62:801$888, em ouro, 'a Lage Irmãos,
do carvão Cardiir fornecido á Estrada de
Ferro Central do Brazil, no mêz de dezembro do anuo proximo passado;
N. 451, de 15 do corrente, pagamento de
8:241$725, ao pessoal empregado nos trabalhos das novas canalizações, a cargo da Inspecção Geral das Obras Publicas', 'de vencimentos relativos ao mez findo;
-alinisterio da Justiça e Negoo10.3 iatedonos- Avisos
N. 444, do 14 do corrente, pagamento do
319$939, da folha das gratificações ao possoal administrativo do Externato do Gymnasio Nacional, encarregado dos exames de
proparatorios, rio M3Z de janeiro ultimo
N. 462, de 15 do corrente, idem de 32:466$,
a diversos, 'do fornecimentos e trabalhos
feitos para o Lazareto de Tamanda.ré, em dezembro ultimo.
, -Ministerio da Fazenda
Ofilcios :
N. 131, da Delegacia Fiscal era Porto Algre, de 9 do junho de 1901, credito do 165$
áquella delegacia para pagamento a Theodoro
C. Rangel, proprietario da Empraza «Asseio
do Rio Grande* do serviço de reinoção do
materias fecaes, feito na Alfandega do Rio
Grande, durante os Lanes de novembro o
dezembro do 1900; Exercidos findos-Requerimentos
De D. Deolinda Amalia Cabral do Mello,
pagamento do 50$, da ajuda de casto nã,o
recebida n anno de 1898, por seu falecido
marido o capitão Dr. José Raymundo Cabral
Mello;
De José Sergio de Oliveira, idem de
1:123$100, credito á Delegacia Fiscal em
Porto Alegre, de fornecimentos ao Ministerio da Guerra, no armo de '1895.
Ministerio da Guerra-Avisos
N. 9.3, de 3 do corrente, pagamento de
3:029$459 a diversos, de varies artigos fornecidos á Intendancia Geral da Guerra, no
exereicio de 19)1;
'N. 431, de 5 de junho do 1901, credito do
1:186$600 á Delegacia Fiscal no Estado do
Matto Grosso, para pagamento a Giacome
Bolena, d fornecimentos a esto Miaistorio,
no anno de 1893.
•
Codlgoo Civil - Foi entregue antelo r ntern ao Exm. Sr. Deputado Soabra, presidente da Commissão Especial, o primeiro
exemplar de cada um dos oito volumes do Codigo Civil, impressos nas °Moinas da 'Inprensa Nacional. S. Ex. os enviou ao EXM.
Si'.Da, Presidente da Republica.
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Directoria da Meteorologia do Ministerio da Marinha - Repartição da Carta Maritima - Resuma
meteorologico a magnetico do dia 21 de fevereiro de 1902 (sexta-feira)
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Observações das Estações dos Estados a Oh m. de Greentoich (9h .407 in a. t. m.da Capital)
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Recife.. ..... 9.40 a 761.30 26.8 21.66 82.T ESE

Aracajú
9.32 a '763.60 28.4 19.87 69.2 ENE
Florianopolis. 8.46 a 758.90 22.0 19.66 100.0 N
Rio Grande
8.32 a 756.30 26.0 20.0 't•7.7 SE

5
5
4
1

Incerto
Nevoeiro alto
Bom
Máo
Chuva
Encoberta Nevoeiro
,,

9
3
10
10

..
..
•.

-

31.2 26.8
29.8 25.2
2?.3 21.5
26.6 24.2

- . - 28.60
-

-

Occurrencias

Errata-No resumo do. dia 2) de fevereiro escaparam as seguintes incorrecções na, impressão. A pressão atlimOspherica
6 h a. foi 754 mira 64 e não 756 DP° 64.
A columna da direcção e força do vento, que sahiu em branco, devia ter sahido com as seguintes direcções e forças do
vento correspondendo respectivamente ás observações de 3 h a. a 1/2 n. seguinte : WNW, 2; calma, O; NNW, 2; N, 4; SSE, 4;.
SE, 4; SE, 2; SSE, 2.
•
'

RESULTADOS MAGNETICOS DA ESTAÇÃO CENTRAL
Declinaçlio=9* 10' 65" NW
OBSERVAÇÕES A OhM. DE ORW. FEITAS PELOS CAPITÃES DOS PORTOS (9h0712 T. M. DA CAPITAL)
. .
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POSTOS DE OBSER-

vagi°

ESTADO DO CiO

ESTADO
ATMOSpARRICO

DIRECÇÃO DO

atrrEditos

VENTO

FORÇA

Parnahyba

Fortaleza
Natal...
Parahyba
Recife
Stfaceió
kracajd
3. Salvador
notaria...
3antos
Paranaguá
Plorianopolig
[tio Grande

ftaqui

.

Encoberto
. Encoberto
.. Quasi limpo
Quasi encoberto
Quasi encoberto
Quasi encoberto
Encoberto .
Limpo
Qinisi limpo
1ncoberto
Encoberto
Fncoberto
. Encoberto
Encoberto
Encoberto
Quasi limpo
o.

Encoberto
Sombrio
Incerto
Incerto
Incerto
Máo
Incerto
.
Claro
Bom'
'
Máo
Má,o
Somb'rio
Mão
Máo
Encoberto
Bom

MAR

ESTADO
ATMOSPHEBICO NAVE&

MU.

' nili

Balém
S. Luiz

ESTADO DO

Nevoeiro tenuo
Chuva
Nevoeiro alto
Chuva forte
Chuva
Garôa
Chuva
Chova
Nevoeiro
OCCURRENCIAS

E

ENE
S
SE
E
ESE

E
ENE
•

NNW

NE

WNW
N
SE
ENE

Aragem
Calma
Aragem
Aragem
Regular
Fresco
Regular
Fraco
Regular
Aragem
Fraco
Calma.
Fraco
Fraco
Bafagem
Fraco

Em S. Luiz cahiu chuva a intervalos hoje pela manhã.
Em Fortaleza choveu hontem á noute.
No Recife chuviscou ó cahiram aguaceiros hoje pela. manhã, ouvindo-se trovões ao N.
Em Ara.cajú ca,hiu forte aguaceiro imitem á410 horas da noute.
Em Santos chuviscou a intervalos hontem durante o dia e á noute.
o
Em Paranaguá choveu h ,ritem á noute, sendo precedida de trovoada ao SE.
Em Florianopolis choveu, relampejou e trovejou hontemidurante á noute. Hoje continúa a chover.

., Encoberto
Espelhado - Incerto
Sombrio
Tranquillo
Variavel
Peq. vagas Mto.variavel
Peq. vagas
Encoberto
Chão
Incerto
Chão
Bom
Chão
Variava!
Tranquilo
Variava'
Peq. vagas Bom
Variavel
Variavel
Máo
Bom
Chã.o
Bom'

▪
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Correio — Esta repartição expedirá
inalas pelos seguintes paquetes
Hoje:
Pelo Cordillère, para o Rio da Prata,
Matto Grosso o Paraguay, recebendo impressos até as 5 horas da tarde, ca,rtis para
o interior até ás 5 1/2, ditas com porte duplo e para o exterior até ás 6 e objectos
para registrar até ás 4.
Pelo Itapoan', para a Bailia e Pernambuco, recebendo impressos até és 9 horas
da manhã, cartas para o interior até ás
9 1/2, ditas com porte duplo até ás 10.
Pelo Italian Prince, para Barbados o Nova
York, recebendo impressos até ás 6 horas
da manhã 'e cartas para o exterior até ás 7.
Pelo Windsor, para Dunkerque e Antuorpla, recebendo impressos até ás 12 horas
da manhã, cartas para o exterior até a 1
hora da tardo e objectos para registrar até
ás 11 horas da manhã.
Amanhã:
Pelo Planeta para Victoria e mais portos
do norte até Manaos, recebendo impressos
até ás 6 horas da manhã, cartas para o interior até ás 6 1/2, dit Is com porte duplo até
ás 7 e objectos para registrar até ás 6 da
tarde de hoje.
Pelo Galicia, para os portos do Pacifico,
recebendo impressos até ás 10 horas da manhã:, cartas para o exterior até 11 e objetos
para registrar até ás 9.
Pelo Penrith Castle, para Santos, recebendo impressos até a 1 hora cda tarde, cartas
para o interior até a 1 1/2, ditas com porte
duplo até ás 2 e objectos para registrar
até ás 12 da manhã.
Pelo Thespis. para Santos, recebendo impressos até a 1 hora da tardo, ca,: •tas para
o interior até a 1 1/2, ditas com porte duplo
aste ás 2 objectos para registrar até ás 12 da
manhã.
Nota—Saques para Portugal e vales postaes para o interior, nos dias utels,, até ás
2 1/2 horas da tarde.
—Recebimento de eneommendas para Portugal, Açores e Madeira, nos mesmos dias,
das 8 horas da manhã, ás 5 da tarde, até a
~para da partida dos paquetes que se
destinarem a Lisboa, exceptuando os da
Compagnie Messageries Maritimes, e entrega,
tambem nos mesmos dias, das 10 da manhã
ás 2 da tarde.
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Renda do dia 1 a 21 de fevereiro de 1902
3.830:618$234
Idem do dia 22:
Em papel
177:149448
Em ouro
47:468$499
224:617$947
4.055:236$181
-Em igual periodo de 1901... 3.046:0304;089
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RECEBEDORIA. DA CAPITAL FEDZRAL

°pedes

Renda arrecadada do dia 1 a
21 de fevereiro de 1902.... 1.295:432087
Idem idem no dia 22
117:775$711
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Em igual periodo de 1901...

1.413:207$778
1.339:733$529

RECEBEDORIA DO ESTADO DE MINAS GERAM;
NA CAPITAL FEDERAL

SEM

~
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"td

erp-oiew

891300I 013.10H

•

Arrecadação do dia 22 de fevereiro de 1902
De 1 a 2')
Em igual periodo do avio
passado

12.323$124
380:9J61133
306:596$656
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EDITAES E AVISOS
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

De ordem do Sr. Dr. director geral faço
publico, para os devidos offeitos, que até
segunda ordem, de accordo com a autorização constante do n. X do art. 7 0 do regulamento sanitario vigente, fica prohibida
a atracação de embarcações mercantes a
docas, trapiches e pontes situados no litoral
urbano, devendo as mesmas ficar. fundeadas
a 300 metros, no minimo, ao largo.
Esta 'medida deverá entrar em execução
de amanhã em deante".
Rio de Janeiro, Secretaria da Directoria
Geral do Sande Publica, 12 do fevereiro de
1902.-0 secretario, Dr. Luis Antonio da

Silva Santos.

(.

Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro
INSCRIPÇÃO PARA OS EXAMES DA 2° ÉPOCA
DO ANNO LECTIVO DE 1901

De ordem do Sr. Dr. director se faz publico que a inscripçã,o para os exames da,
2a época do corrente • anno lectivo estará
aberta nesta secretaria do 20 a 28 de fevereiro, em que será encerrada, ás 2 horas da
tardo.
Secretaria da Faculdade do Medicina .do
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1902.(.
O sub-secretario, .Dr. Brito Silva.

Faculdade de Medicina e de
Pharmacia, ,do Rio de Janeiro
INSCRIPÇÃO PARA MATRICULAS

Extern.ato do GymnasIo
Nacional
De ordem do Sr. director faço publico,
para conhecimento dos interessados, que, de
hoje até o dia 28 do corrente, ás 2 horas da
tarde, acham-se abertas, nesta secretaria, as
inscripções para os exames do quo trata o
paragrapho unico do art. 10 do regulamento
em vigor.
Secretaria do Externato do Gymnasio Nacional, 22 de fevereiro de 1902.— O secretario, Paulo Tavares.
(.

INSCRIPÇÃO PARA O CONCURSO AO LOGAR DE
SUBSTITUTO DA 6' SECÇÃO

De ordem do Sr. Dr. director interino, e
de conformidade com o disposto no art.55 do
codigo dos institutos officiaes de ensino superior e secundario, faz-se publico que a inscripção para o concurso ao legar de substituto da 6a secção estará p.berta, nesta secretaria; até o dia 3 de março proximo futuro,
em que será encerrada ás 2 horas da tarde.
Secretaria da Faculdade, de Medicina do
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de/1902.-0
secretario, Dr. Eugenio de E. S. de Me(.

Escola Polytechnica
INSCRIPOES PARA OS EXAMES DA SEGUNDA
ÉPOCA DO ANNO LECTIVO DE 1901 .

De ordem do Sr. Dr. José de Saldanha da
Gama,.director da escola, faço publico, para
conhecimento dos interessados, que, de accordo com o que dispõe o art. 148 do codigo
dos institutos officiaes de ensino superior o
secundario, achar- go-ha aberta, na secretaria
desta escola, de 19 a 28 do corrente mez, a
inscripção para os exames das diversas
cadeiras e aulas dos cursos desta escola,
devendo os requerimentos para esse fim serei
entregues até o dia 25 do corrente.

CANDIDATOS Á MATRICULA NA ESCOLA
' NAVAL E NO CURSuS DE DIREITO

Inglex (2a

mesa)

Catlos "Soares do 1.ogo.
Antonio F 'anelo Junior.
Renato Paquet.
Francisco Marcellino Diana.
Jorge ErnilLo Dijott Fontenelle.
Sylvio Fróes da Cruz.
Raul Paulo do Almeida.
Bemfica Nazareth de Menezes. •
.
Turma supplementar
Ernesto Kopke.
Annibal Rodrigues Coelho.
Fernando Vidal Leite Ribeiro.
Julio "Verissimo Sauerbrom Santos.
CANDIDATOS Á MATRICULA NOS CURSOS DE
MEDICINA E DIREITO

Latim

Augusto Santos.
Antonio Ribeiro de Souza Bandeira.
Jador Ramos de Azevedo.
Damillo Ferreira Armond.
Augusto Hollidgier de Souza.
.
Manoel Fernandes de Paula Bastos.
Astor Dias de Andra.da.
Juvenal de Magalhães. .
Turma supplementar
Renato Hutt° Baptista.
Jayme Quartin Pinto.
Dano Ferreira Pinto.
Alcino dos Santos Rangel.
Trajano Augusto de Oliveira Pinto.
Oscar Lopes Ferreira.
Olympio Hilariã.o Barata.
Francisco Bezerra de Menezes.

•

CANDIDATOS Á MATRICULA NO CURSO
DE ODONTOLOGIA

Arithmetiea até proporções (la mesa)

Frederico Sobrinho do Rebello Maia.
José Mira,beau Trovão.
Advoldo Solon Ribeiro.
Quarta-feira, 26 do corrente, ás 10 horas Frederico Oscar Heim.
Joaquim Gaia Sobrinho.
da manhã, serão chamados :
Leonel Pires Querido.
Franeez
` Turma supplementar
Presidencia do. Dr. Henrique Monat, no Eduardo Senes de Oliveira.
Instituto dos Surdos Mudos, á rua das Laran- Ernani do Lima Cardoso. .
Plinto de Carvalho Siqueira.
goivas n. 82
Eduardo Duvivier.
A, itkmetica até proporções (2a Mesa)
Joaquim Candido de Gouv0a.
João
Paulo de Miranda. .
Oscar Barbosa Rodrigues.
Augusto Machado.
Alberto de Azevedo.
2a chamada
João Procopio Valle Sobrinho.
Julio Goulart Bueno.
Hermindo Dypo Soares do Oliveira.
João Gonçalves de Freitas Junior.
Francisco do Araujo Monteiro.
Oscar Barbosa Lati) Moretzon.
Turma supplomentar
Iwacio Nelson do Castro.
JoMILLeonidas da Custa Honorato.
Luiz Moreira de Souza Filho.
Herculano Cabral.
•
Turma supplementar
Octavio Cogma de Souza.
•
•
Virgilio do Oliveira Castilho.
CANDIDATOS Á MATRICULA NO, CURSO DE
Mario Alvos Nogueira.
ODONTOLOGIA,
Maria Luiza Ciando Sampaio.
José Garcia Pacheco de Aragão.
Geometria (1" mesa)
Francisco Freire Junior.
CANDIDATOS A' MATRICULA NA ESCOLA
Armando de Castro. NAVAL
Joaquim Pereira de Azevedo.
Inglez (ia mesa)
Thomaz Mario Pierucchetti.
João Lima Monteiro de Castro.
Antonio Gonçalves de Carvalho.
José Franco de Castro Carvalho.
Chrisoguo de Carvalho.
Rodrigo Heraclito Ribeiro.
Turma supplementar
Carlos Teixeira da Motta.
Antonio
MartiA
Fontes: Mario Quorino Cadaval.
•
Alice Ferreira.
Antenor Octavio de Araujo Costa.
Dagrnar Vieira Lima.
Carlos Erasmo dos Santos.
Alvaro Guizam Junior.
Geometria (2a, mesa)
Turma supplementar
Presidencia do Dr. Alfredo Coalho Ba':tretci,
no Instituto dos Surdos-Mudos, á rua das
Oldomar Rodrigues de"Faria.
Laranjeiras n. 82 .
Luiz Vieira da Silva Neto.
Luiz Teixeira da Motta.
João Procopio do Valle Sobrinho.
Euzebio d.e Queiroz Lima.
Roberto Guimarães de Souza, Lopes.
•
EXAMES DE PREPARATORIOS

De ordem doSr. Dr. director interino faz-se,
publico que a inscripção para a matricula
nos differentes cursos desta faculdade estará aberta do dia 1 de março a 31 do referido mez, e até 5 de abril para os que fizerem exame na segunda época (art. 116 e paragrapho unico do codigo de ensino).
Secretaria da Faculdade de Medicina do
Rio do Janeiro, 22 de fevereiro de 1902.—
Dr. B,.ito Silva, sub-secretario.
(.

nezes.

Os candidatos a exames deverão juntar aos
requerimentos os documentos soguintes :
a) taxa, de 50:; ou de 1.04000.
10 certidão de approvação nas ma.terias do
anno anterior.
Tamborn e,tará aborta durante o incarno
prazo a inscripção para os exames preparatorios necessarios, para admissão ao 1 anno
do curso fundamental—algobra elementar o
superior, geometria, trigonometria rectilinea, bem como os necossarios para obtenção do titulo do agrimensor.
Os candidatd9 a estes ultimos exames deverão juntar aos requerimentos documentos
que provem se acharem habilitados nos prep !,ratorios seguintes : portuguez, francez,
geographia, especialmente do Brazil, arithmetica, physica e chimica, e historia natural ; attestado de identidade, e documento
do pagamento da taxa de 104000.
Nota—Os requerimentos que não forem
acompanhados dos documentos especificados
não serão tomados em consideração.
Fara do prazo marcado,ninguem mais será
admittido á inscripção.
Secretaria da Escola Polytechniea, 17 de
fevereiro de 1902.—Sousa Ferreira, secretario.
(.
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- -Antenor Ribeiro do Almeida.
Cicaro de Brito Gala-ã,o,
Cosm. Alves de Moura.
Aristoteies Queiroz de 1.1a,rroa e Vasconeellos.
Turma suppleineutar
Paulino Soares de Pinna.
Djaltna Walder Monteiro.
Julio Simão Pereira Monteiro.
Geometria (3a mesa)
João Antonio Gonçalves Liberal.
Octavio do Castro.
Guiomar do Souza Monteiro.
Alarioo Martins Camara.
José Alfredo dos Santos Xavier.
Aureliano Maigre Rostier Gonçalves.
Jarbas Richard de Almeida.
Joo do Macedo Galdo.
• Romão Francisco da Rocha.
• CANDIDATOS A' MATRICULA NA ESCOLA POLY• TECIINICA E NO CURSO DE MEDICINA

Physica e chimica (I a mesa)

Leonel Mariani Ceáar.
João Pereira Pinto Gaivão.
José Pio Borges de Castro.
• Alberto Teixeira Cora de Souza.
• Olivando de Araujo Leito.
Edgar(' Hasselmann. •
Turma supplementar
ISolino Coelho do Oliveira Fornandea.
Manoel Aogusto Fernandes Penna.
Ildegardo de Carvalho.
Physica e chimica (2a mesa)
Presidencia, do Dr. Ennes de Souza, ás 11
horas, no Internato do Gymnasio Nacional, campo de S. Christovão.
José Clemente Duvivier.
Antonio Gonçalves de Carvalho Junior.
Antonio Forreira de Bragança.
Carlos Martins Vieira.
Alfonso do la Cuesta Alvarez.
José Jesuino Maciel.
Turma suplementar
Dano Carlos da Cunha Sant 'Anna.
Sylvio Gomes Rego.
Raul Barroso Pachoco.
Physica e chimica (3a mesa)
Podre Augusto Soares.
Abel Vargas.
Lucinio Garcia Pinto.
Ces r Ataliba cio Oliveira Costa.
Carlos Antony.
Alvaro Machado Portella.
Turma supplementar
Oscar do Aguiar Moreira.
João Pedro de Jesus Netto.
Julio Cesar de Paula Freitas.

OPF/C/AL
Carlos Cosar Laca Fortes.
Adriano Joaquim Ferreira Junior.
Tujua su.ppleatenue

Dario de Almeida Reja.
Alborto Augusto da Gama, Gerqueira.
Luiz Augusto da Gama Corqueira.
CANDIDATOS Á MATRICULA NO CURSO DE
DIREITO

Geographia (l a mesa)

Henrique Rodrigues Teixeira. •
Oswaldo Alvares Borgerth.
Paulo- Martins de Carvalho Mourão.
Dacio Henrique do Amaral.
Nestor de Azevedo Marques.
João José de Sampaio Barros Filho.
Turma supplementar
Jayme Cesar Guimarães.
Edmundo Ribeiro Carneiro.
Sylvio Pellico de Abreu.
Geographia (2a mesa)

Alfrelo Moniz Barreto.
José Ribeiro da Fonseca.
Emiti° Ribeiro da Fonseca.
Arthur Ribeiro da Fouseea.
Roberto Augusto Athayde.
Cicoro Monteiro da Silva.
Turma supplementar
José Rodrigues Leito Imbuzeiro Junior.
Ricardo de Almeida Rego.
•
Flavio da Silveira.
CANDIUTOS Á MATRICULA NO CURSO DE
MEDICINA

Historia ( 1 9. mesa)
Francisco do Paula Peruche.
Eduar lo José de Moraes Filho.
Alfredo Gomes de Paiva.
Antonio Augusto da Costa Leite.
Antonio Pereira Caldas.
Fernando de Fernandos Gomes da Silva.
Turma supplsmentar
Manoel Rodrigues Leite e Oiticica.
Hamilton Pragana Teixeira do Souza.
Antonio Valentim do Nascimento Varella.
Historia (2a mesa)
João Variando da Rocha Vianna.
Raul Diniz Jittnoq(tIt ie, rma.a
rães.
Octavio Bittencourt.
Edu do Portel._t.
Lauro Raulioo do Oliveira.
Turma supplementar
Sizia'a Antonio Dias Peixoto.
Alberto Randolpho Rdva.
Octavio Guedes de Carvalho.
A chamada do portuguez, interrompida
nesse dia, condi-oh quinta-feira, 27 do corrente, cena a comrnissão examinadwa se
presidencia. do Dr. Francisco Pinheir
marães.
CANDIDATOS A' MATRICULA NOS CURSOS DE
Na forma das instrucções em vigor, marPHARMACIA E DE DIREITO
ca-se falta aos examinandos chamados em
turma supplemen tar •
Historia naturca ( l a mesa)
A terceira commissão examinadora de
Prosidencia do Dr. Fausto Carlos Barreto,no physica e chimica, foi assim organizada:
Instituto dos Surdos-Mudos, á rua das LaPresidente, Dr. Floriano de Brito.
rangeiras n. 82.
Examinadores, Drs. Manoel Cursino PeiFrancisco Avelino Corrêa.
xoto Amaranto e Henrique Cesar de Oliveira
Lucas It tgyba Cortez do Moura.
Costa.
Raul Ribeiro Rodrigues Torres.
Secretaria do Externato do Gymnasio NaJoaquim alarcellino Coelho.
cional, 22 de fevereiro de 1902.-0 secretaJulio Cesar Diogo.
rio, Paulo Tavares.
José Gomes da Cruz. •

Turma supplementar
João Pinto de Souza Vargas.
Victor Ferreira Serpa.
José Neves Marçal.
Historia natural ( 28 mesa)
Marciano Eloodoro da Silva e Souza.
Ricardo Loão Quartin de Moura.
Raul Ferroira.
Hadard Esteves;

• Tribunal de Contas
CITAÇÃO DE RESPONSAVEL

Pelo presente edital, o de conformidade
com Os arts. 195 o 197 do regulamento annexo ao decreto n. 2.409, de 23 do dezembro de 1896, é intimado o Sr. Francisco de
Paula Coelho da Rocha. ex-eollector das
rendas fedemos no municipio do Bom Jar-

Pevereiro — . t90
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dim, Estado do Rio do Janeiro, para allegar
o que for a . bem do eu direito, produzir
d;:leurnont,O, constituir procurador na sédo
do trilounal, Ou declarar o dotmcilio, para O
OffiYito do ser noite notificado das deeisões
que forem proferidas, relativamente ao alcance do 2:020$134, verificado na tomada de

suas contas, referentes ao periodo do 26 de

julho de 1899 a 14 de junho de 1901, dentro

do prazo de 30 dias, contados da publicação
deste.
Terceira subdirectoria. do Tribunal de Contas. 19 do fevereiro de 1902.—Servindo do
(•
subdirector, Joaquim Josd Maciel:

Directoria • das Rendas
iPublicas
TERRENOS A.CCRESCIDOS FRONTEIROS AOS DE
MARINHAS DE NS. 97 D, 97 E, E AO ACCRE SCIDO DESMEMBRADO DO DE N. 97, Á RUA DE
SANT'ANNA E BECCO DO MEYER, FREGUEZIA
DE S. LOURENÇO, EM NITHEROY

Tendo Domingos José Pereira requerido
por aforamento os terrenos accroscidos acima
mencionados, são convidados os confrontantos o demais. interessados a virem apresentar nesta directoria as suas reclamações
dentro do prazo de 30 dias, contados da data
da publicação deste, findo o qual não se attenderá a mais protesto algum.
Directoria das Rendas Publicas, 20 de fevereiro de 1902.—Luiz Rodolpho,„Cavalcanti
de Albuquerque, director.
(•

Imprensa Nacional
CONCURSO

Do ordem do Sr. Dr. director geral, faç,
publico, para conhecimento dos interessados
que, até o dia 25 do corrente, se acham
abertas, na secretaria deste estabelecimento,
as ánscripções para o concurso a que se tem
de proceder para o preenchimento de seis
logares de supplentes extranumerarios da
revisão do Diario Official.
O concurso realizar-se-lia quinta-feira,
27 do corrente, ás 10 horas da manhã, na
sala da revisão do Diario Official, o versará
sobro as seguintes maiorias: portuguez, francez e pratica de rovisão de provas.
Os candidatos apresentarã.o, no acto da
inscripção, attestado que abone a sua conduta.
Imprensa Nacional, 15 de fevereiro de
1902.-0 chefe da Secção Central, À. Ribeirdo Ferreira.

Alfandega do Rio do Janeiro
la SECÇÃO
Por esta secção são intimadas as seguintes
firmas commerciaes: Chr,stoviio Fernandes
& Comp.; Duque Filho & Comp., Emmanool
Cresta & Comp. Hampshire & Comp. 005
Sr. Guilherme dos
'
Santos o A. Cave, a
apresonta.rem do prazo de oito dias, a contar
desta data, as facturas consulares, pelas
quac assignaram termos de' responsabilidade, visto estarem findos os prazos de 90
dias, que lhes foram concedidos pela inspectoria desta alfaaidega, sob as penas do § 20
do art. 35 do regulamento das facturas consulares.
Alfandega lo Rio do Janeiro, 20 do fevereiro de 1902.— O chefe interino, Francisco
Augusto de Athayde.

(.

O inspector, de accordo com a circular
n. 16, do 11 da março do 1897, faz publico
que o Laboratorio Nacional do Analyses
julgou nocivo á saudo publica o seguinte
produto:
Presunto, vindo do Southampton no vapor
inglez Magdalena, entrado ern. 21 de janeiro •
de 1902, em seis caixas, marca TNC, consignadas a Teixeira Nunes e; Comp., uca-
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pado em panno branco com listras vermelhas e azues, tendo os seguintes dizeres impre ,sos a tinta preta: 9-L3 & E. Merton's,
além de outras palavras quasi apagadas e
por isso illegiveis.
A ana,lyse revelou a presença de acido
borico, substancia nociva á saude.
Alfandega do Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1902.-0 inspector, lionorio Alonso
Baptista Franco.
EDITAL DE PRAÇA

N. 10

(la mesa)
Pela inspectoria da Alfandega do Rio de
Janeiro se faz publico que, á porta do ar-ma.zem n. 16, no dia 8 de março •de 1902,
ao meio-dia, se hão de arrematar, livres de
direitos e no estado em que se acharem, as
mercadorias seguintes:
Lote n. 1

CSC: 14 caixas n. 0, contendo massa de
tomates, pesando bruto 630 kilos; vi das de
Genova no vapor Italiano Alacritd, descarregadas em 10 de janeiro de 1899.
Lote n. 2
FB: 1 caixa n. 264, contendo impressos de
mais de uma côr, pesando bruto 20 kilos;
da mesmg. procedencia, vapor e descarga.
Gm. Luglio: 1 dita contendo obras impressas de uma Eó côr, pesando bruto 70
kilos; vinda do Genova no vapor italiano
Colombo, descarregado, em 13 de março de
1899.
Lote n. 3
JCM: 1 caixa n. 4, contendo livros impressas, bràchados, para leitura, pesando
bruto 25 kilos; vinha de Nova York no
vapor inglez Galirdo, descarregada em 31 de
janeiro de 1899.
Lote n. 4
GC: 1 caixa n. I, contendo confeitos não
classificados, pesando bruto, com os vidros,
35 kilos.
Idem: 1 dita n. 2, contendo farinha do
mandioca, pesando bruto, com as latas, 13
kilos; vindas de Genova no vapor italiano
Colombo, descarregadas cm 13 de março de
1899.
Lote n. 5

GC: 2 caixas ns. 3 e 4, contando 33 garrafas com bitter, pesando b aito 32 kilos.
Idem: 1 dita n. 18, contendo caixinhas
vazias de macieira para phosphoros, pesando
4 kilos : 450 gramrnas de caixinhas vazias
de papelão, semelhantes ás da obreias; cara
em rolo, pesando 1 kilo.
Idem: 2 ditas ns. 20 021, com ladrilho de
cimento, medindo seis metros quadrados.
Todas da mesma procedencia, vapor e descarga.
Lote n. 6
GO: 1 caixa n. 26, c -intendo mantas de
seda, pesando liquido real 1.450 grammas,e
tecido de seda não especificado, pesando liquido real 11 kilos.
Idem: 1 dita n. 34, contendo 1 ladrilho do
cimento, medindo 60 docimetros quadrados.
Idem : 1 dita n. 37, contendo 1 quadro
mão especificado, pesando 4 kilos, e photogra,phias, pesando bruto 3 kilos. Todas da
mesma procedencia, vapor e descarga.
Lote n. 7

GO : 1 caixa n. 38, contendo 1 quadro não
especificado, pesando bruto 7 Mios.
Idem : 1 dita n. 40, idem idem, pesando
bruto 15 kilos.
Idem : 1 dita n. 44, contendo photographias, pesando bruto 3 kilos.
CG : 1 dita n. 22, contando ladrilhos de
cimento, medindo 1 metro tina Irado. Todas
da mesma procedencia, vapor e descarga.
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Lote». 19

MiM : 2 caixas ns. 1 o 2, contendo livros
JT: 50 caixas contendo vinho espumoso,
brochados, para leitira, pesando brito 82
kilos ; vindas do Havre no vapor rraneez posando bruto com as garrafas 991 kilo4
Villa de Pernambuco, descarregadas em 23 vindas de Genova no vapor italiano Alacritd,
descarregadas em 18 de março de 1898.
de março de 1899.
Lote. n. 9

AVISO
13R0: 1 caixa n. 253, contendo copos de
vidro branco n. 1, para serviço de mesa, pedia do leilão, os objectos que te3m de
sando bruto 154 kilo3 o liquido legal 85, serNo
arrematados ou suas amostras estarão - á
vinda de Londres no vapor inglez J W. disposição
dos Srs. pretendentes que os
Taylor, descarregada em 4 do abril de 1899.
queiram' examinar, bastando para isso se
Lote n. 10
dirigirem antes do leilão ao Sr. fiel do arHM : 1 engradado n. ' 3.116, contendo maZem.
tapete; de lã avolludados, de palio curto,
Lavrado o termo do arrematação, entreapresentando polo avesso um tecido grosso
de linho, pesando liquido 202 kilos ; vindo gará o arrematante ao escrivão da praça o
do 'lavre no vapor francez Colonia, descar- signal de 20 °/. em dinheiro, recebendo
deste um conhecimento extrahido do talão
regado em 2 do outubro de 1899.
igualmente por occasião do pagamento dos
Lote n. 11
despachos de arrematação, entrará scom
JACM-JCB-X-Libardade - MFC-AC- 25 0/0 em ouro, calculados sobro a quantia
JJGC - MTC - OGS-AP - Souza Alves & equivalente aos direitos de C911,4 imo a que
Camp.-MLA-M moei. Lourenço de Almeida estiveram sujeitas as morca.d.irias, o que
-Freire - Camilo alourão - Costa Junior puderem caber dentro do limite da arremaIrmão & Gatão : Ao todo 32 barris, quasi tação.
todos quebrados ; vindos do Havre no vapor
Alfa,ndega do Rio de Janeiro, 22 de ,fave
francez Villa de S. Nicolas, descarregados,
reiro de 1902.-Pelo inspector, Miguel Fer
e 20 de outubro de 1899.
nandes Barros, servindo de ajudante.

Lote n.12

JPS: 1 barril vasio e usado n. 487, vindo
do Glasgow no vapor inglez Elbgarth, des- Intendencla Geral da Guerra
carregado em 28 de julho de 1899.
O conselho de compras desta repartição
Esperança : um dito, dito.
recebe propostas no dia 27 do corrente, até
JPM : 1 dito idom.
Ambos vindos de Antuerpia. no vapor ás 11 horas da manhã, para o fornecimento
inglez Minho, descarregados em 30 de junho dos seguintes artigos.
21.900 metros de motim trançado, de
de 1899.
côres.
Lote n. 13
6.000 metros de panno garanee regular.
AO: 1 caixa n. 4, contendo : 110 vidros
6.700 meros de panno azul ferrete.
com capsulas medicinaes, posando liquido
1.300 metros de panno azul , ultramar re770 grammits ; obras nã) classificadas de
gular.
cobro simples, pesando bruto 2 kilos ; obras
55 metros de panno branco.
impressas de uma só côr, pesando bruto
3.300 metros de baeta, azn1 ferrete.
10 kilos ; livros impressos para leitura, pe1.000 metros de aniagem.
sando bruto 20 kilos ; carteiras de collo6.218 metros de soutache de lã garance.
loide, pesando bruto 900 grammas, vinda do
600 pastas de algodão.
Havro no vapor francez Rio Negro, descar- 26.400 metros de chita franceza encorpada.
regada em 6 de novembro de 1899.
44.000 metros de cadarço preto do lã de
Orn,018.
Lote n. 14
4.800 metros de cadarço branco de linho
O: 21 amarrados de tubos de ferro simde 0m,011.
ples, pesando bruto 1.365 kilos ; vindos da 10.800 metros
do cadarço branco de linho
mesma procedoncia, vapor e descarga.
de Ora,020.
Lote n. 15
19.000 metros de cordão de algodão garance.
JMSP : 13 caixas ns. 3 a 15, contendo
obras não classificadas do zinco simples, pe- 55.960 pares de colchetes pretos regulares.
744 metros de ganga garance.
sando liquido 3.034 kilos
9.224 botõ as prateados, com lyra, peIdem : 1 dita n. 16, contendo tela metalquenos.
tho de arame de ferra em peça, pesando
5.400 botões amarellos, com virola, granb 40 kilos ; vinda de Bremen no vapor
des.
allemão lio.inberg, descarregadas em 5 do
2.400 botões amarellos, com virola, pemarço de 1900.
quenos.
Lote n. 16
8.750 metros de flmolla garance regular.
AXCL-AAA-CG-RC-APB : Ao todo 9
2.800 metros do flanelli. azul ultramar.
barris vasios e usados ; vindos do Havre no
6.300 metros do fla,nella azul ferrete revapor francez Villa de Pernambuco, descai'gular.
rogados em 24 de março de 1899.
158.595 botões p3quenos, de osso, pretos,
polidos.
Lote n. 17
• CPC : 2 barris vastos e usados ns. 39 e 50; 86.905 botões grandes, , de osso, pretos,
polidos.
vindos de Nova York no vapor inglez Bastem Prince, descarrag,ados em 21 de setem- 221.500 botões pequenos, dq osso, brancos,
polidos.
bro de 1900
AFC : ao todo 5 barris vasios e usados 108.640 botões amarellos convexos de 20X8.
ns. 332; 245, 255, 370 e 371, vindos de Ge• 61.900 botões amarellos convexos de 14 x 8.
nova no vapor italiano Minas, descarrega- 13.545 botões grandes prateados, com lyra.
45.600 metros de brim branco liso.
dos em 30 de novembro de 1930
INDO..(dentro de um triangulo) : 1 encapa_ 77.000 metros do brim escuro trançado.
43.200 metros de algodão morim para cavasio n. 3.83; vindo d3 . Liverpaol no
mizas.
vapif inglez Newton, descarregado em 20 de
41.200 metros .de algodão encorpado para
abril de 1900.
ceroulas e fronhas.
Lote n. 18
SG: 1 caixa n. 881, contondo 1 imagem 23.400 metros de algodão para forro.
2.150 metros de algodão mescla.
do barro, quebrada, pesando liquio 7 kilos ;
vinda do Genova, no vapor italiano Alacritd, 13.200 meros de algodão enfestado e encorpado para lençóes.
descarregada em 10 de novembro de 1900.
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As pessoas que pretenderem contractar
esses fornecimentos deverão apresentar
amostras dos respectivos artigos, observar
as disposições relativas a estas concurrencias
-e apresentar documento da caução de 1:000$
'feita na Direcção Geral de Contabilidade da
Guerra.
Previne-se que as propostas devem ser
em duplicata, soladas as primeiras vias, escriptas com tinta preta, sem rasura e assignadas pelos proprios proponentes, que deverão comparecer ou fazerem-se representar legalmente na °ocasião da sessão, devendo nas referidas propostas fazerem a declaração de se sujeitarem á multa de 5 */.
caso recusem assignar o respectivo contracto.
Primeira secção da Intendendo., Geral da
Guerra, 21 do fevereiro de 1902.— Tenentecoronel Jod.o Anátnio de Carvalho, chefe da
sec&ão.

Directoria Geral dos •
Correios
CONCURRENCIA PARA. FORNECIMENTO DE
CAIXAS PARA COLLECTA E RESPECTIVAS
BOLSAS

De ordem do Sr. director gorai faço publico que, dentro do prazo de 60 dias, a contar da data do presente edital, esta sub-directoria recebe propostas em carta fechada,
e lacrada para o fornecimento de caixas de
collecta com as competentes bolsas, do systema mais aperfeiçoado, devendo os senhores proponentes apresentar os desenhos, e
descripçao minuciosa das mesmas.
As propostas devem ser selladas de accordo com a lei de 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 que forem recebidas realizar-se-ha no dia seguinte ao encerramen'to, 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 de jane.ro do , 1902.— O ,sub-dire
ctor, J. C. de Miranda e Horta.
•

Directoria Geral dos
Correios
De ordem do Sr. Dr. director geral faço
publico que, attendendo-se aos pedidos do
varies proponentes, fica prorogado por mais
30 dias o prazo para a concurrencia do que
trata o edital supra, terminando, portanto,
essa concurrencia no dia 30 de abril proximo.
Sub-Directoria dos Correios —Capita/ Federal, 19 de fevereiro de 1902. — O subdirector, J. C. de Miranda e Horta.
EDITAS

Tribunal Civil e Criminal
CÂMARA COMMERCIAL

De convocaçdo de credores da massa fallida
de Zeferino Barbosa para se reunirem na
sala das audiencias da Camara Commercial,
á rua dos Invalidas n. 108, no dia 5 de
' março proccirno futuro, a 1 hora da tarde,
afim de verificarem seus creditos e, approvados, assistirem h leitura do relatorio do
Dr: curador fiscal, deltberarem ssbre con" cordata, si for apresentada a respectiva
proposta, ou formarem o contracto de nniá,
elegendo syndicos e unta orommisscio fiscal
• com funcções consultiva e deliberativa para
' a liguidaçdo definitiva da massa

O Dr. Ataulfo Napolis de Paiva, juiz da
Camara Commorcial do Tribunal Civil e Criminal da Capital Federal, etc.:
Faço sabsr aos que o presente edital- virem
em como, por parto dos syndicos da massa

falida do &ferino Barbosa me foi dirigida
á petição do 'Ror seguinte: Min. Sr. Dr.
Ataulfo do , Paiva.—Dizem o ssyndicos provisorios da fallencia, de Zeferino Barbosa
que, já estando feito o exame de livros do
falido, são 03 termos convocarem-se os credores para se reunirem no dia e hora que
forem designados. Requerem, portanto, se
expeçam os respectivos editaes, juntando-se
aos autos o exame annexd. Assim, pelem
deferimento. Rio, 14 de fevereiro do
Os syndicos: Alfredo de P.Maclureira.—Jollo
Cruz Saldanha. (Estava sellada.) Despacho:
Em termos. 'Rio, 14 de fevereiro de 1902.—
Ataulfo Em virtude do que se passou o presente edital pelo qual são convocados os credores da massa falida de &ferino Barbosa
para se reunirem no legar, dia e hora acima
designados, afim do verificarem seus credites
e, approvados, assistirem á leitura do rolatorio d) Dr. curador ficai, deliberarem sobro
concordata., si for apresentada a respectiva
proposta, ou formarem o contracto do união,
elegendo syndicos e uma commissão fica!
com funcções , consultiva le deliberativa
para a liquidação definitita, da massa,
advertindo que os credores ausentes poderão
constituir proeurado:es por telegramma,
cuja minuta authentica ou legalizada deverá
ser apresentada ao expeditor, que na transmissão mencionará esta circumstancia,
sondo licito a um só individuo ser procurador de um ou mais credores, entendendose o mesmo habilitado a tomar parte em
todas as denerações que se tomarem na
reunião, sendo que para concordata é
nocessa,rio que represente, polo menos, tres
quartos dos credites sujeitos a mesma. E
para eonstar pas aram-se este e mais deus
do igual teor, que serão publicados o affixados na fôrma da lei pelo porteiro dos auditorios que dl assina o haver cumprido lavrará a competente certidão para ser junta
aos autos. Dado e passado nesta Capital
Federal aos 20 de feve aiiro ‘e 1902. E eu,
Joaquim Benicio Alves Panna,escrivão,o subscrevi.—Ataulfo Napoles de Paiva.
CÂMARA COMMERCIAL

De convocaçdo dos credores da massa fallida
de Manoel Alves Velludo para se reunirem
na sala P das audiencias da Camara Commercial. á rua dos Invalidos n. 108, no dia
12 de março a 1 hora da tarde, afim de
verificarem stus creditos, e approvados,assistirem à lelu yut do relatorio do Dr. curador
fiscal, deliberarem sobre concordata si for
apresentada a respectiva proposta ,ou formarem o contrita° de unido, elegendo syndicos
e uma corramissdo fiscal com funcções consul
tira e deliberativa para liguidaçdo de
tiva da massa

O Dr. Ataulfo Napoles de Paiva, juiz da
Camara Commercial do Tribunal Civil e
Criminal da Capital Federal, etc.:
Faço saber _aos que o presente edital
virem em cimo, por parte dos syndieos provisorios da massa falida de Manoel Alveis
Velludo, me foi dirigida a petição do teor seguinte: Exm. Sr. Dr. juiz da Camara, Coramercial—Os syndicos provisorios d massa
fallida de Manoel Alvos Velludo pedem queí
junto aos autos o exame de peritos que a
esta acompanha, digne-se V. Ex. ordenar a
a convocação dos credores para deliberação
de concordata ou liquidação definitiva, feitas
citaçTies necessarias. E. D. Rio, 6 de janeiro do 1902.-0 advogado, Dr. J. deSay Zo
Bulhões (12 Carvalho. (Estava solada).
Dospa,cho:"Em termos. Rio, 7 do fevereiro
do 1902.—Atatetfo. Em virtude do que se
pa,ss ei o presente edital pelo qual no convocados os credores da massa falida, de Manoel Alves Volludo para se reunirem na,
sala das audiencias da Camara Comi-ureia',
á rua doS Invalides ,n. 103, no dia 12 do
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março, a 1 hora da tarde afim de verificarem seus credites e,approvados, assistirem á
le tura do relatorio do Dr. curador fiscal,
deliberarem sobre concordata, si for apresentada a respectiva proposta, ou formarem
o c ntractio de união, elegendo syndicos e
uma commissão fiscal, com (micções consultiva e deliberativa para liquidação definitiva da massa ; advertindo que os credores
ausentes poderão constituir procuradores por
telogramina, cuja minuta authentica ou legalizada deverá ser apresentada ao expeditor, que na transmissão mencionará esta.
circumstancia, sendo licito a um só individuo
ser procurador de um ou mais credores,
entendendo-se o mesmo habilitado a tomar
parte em todas as deliberações que se tomarem na reunião, sendo que para a concordata é nescessario que represento, pelo
menos, tres quartos dos credites sujeitos á, mosma.E para constar passaram-se-este e mais
dons de igual teor, que serão publicados o
affixados na forma da lei polo porteiro dos
auditorios, que de assim o haver cumprido
lavrará a competente certidão para ser
junta aos autos. Dado e passado nesta Capital Federal aos 18 do fevereiro de 1902. E
eu, Joaquim, Benicio Alves Ponna, escrivão,
o subscrevi. —Atuulfo Napoles de Paiva.

PARTE COMMERCIAL
Camara Syndical dos Cor~
toren de Fundos 1:bublicos
Capital Federal
CURSO OFFICIAL DE CAMBIO E MOEDA METALLICA

• 90 elle

Sobre Londres
s Pariz
s Hamburgo
s Italia
s Portugal
) Nova York

A' vista

11 27./32 11 51/64
$805
$R08
$994
$998
—
$750
—
$353
—
4$100

Soberanos
Vales de ouro nacional, por 4000_

20$475
4305

CURSO OFFICIAL DE FUNDOS PUBLICOS

Apolices do 3 0/0 (inscripções),
port
Ditas geraes miudas, de 5 •/,,
Ditas geraes, de 1:0M. do 5 */„
Ditas do Emprestimo Nacional de
1895, port.
Ditas hiena idem do 1895, nom.
nas do Emprestim? Municipal
de IRaM, port
Banco Metropolitano..,
Dito da Republica do Brazil
Dito Conamercial do Rio de JaConmep.
iro Melhoramentos no Maranhão, c/ 30 0/„
Dita Loterias Nacionaes do Brazil
Debs. Sorocabana-Ituana, l serie
Ditos Jaridm Bota,nico 8 %

693$000
820$000
834$000
823$000
831$000
150$000
2$0.00
38$000
94000

6$000
57$000
40$500
189$000

Vendas a prazo

500 acções da Empreza. de Melhoramentos no Brazil, v/c em'
30 dias
2.000 ditas idem idem idem .....
1.000 ditas da Companhia União
Sorocabana, e 1tuana, c/ 20 %
era 30 dias
1.090 ditas da Companhia União
Sorocabana. o Ituana, integ
v/c em 30 dias

11$500
11$500
2$000
13$000

Venda por alvar4

800$000 apoliceo de 3 o/
nem
686$000
Capital Federal, 22 do fevereiro de 1902.—
Joad Claudio da Silva, syndico.

junta dom Corretores de Mercadorias o Navios
COTAÇÕES DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 1902

Algodão em rama, limpo, de Sergipe,
8$000 por 10 kilos.
Assuar mascavo de Sergipe, 110 a 140 réis
por kilo.
Café typo ns.' 3 e 4, 5$787 por 10 kilos.
Dito idem n. 6. 4834 a 4$902 idem.
Dito idem n. 7, 4$493 a 4$630 idem.
4$153 a 4$289 idem.
Dito idem n.
Dito Liara n. 9, 3$881 a 3$949 idem.
Ervilhas do Chile, 20 s/e 6 p. por 100
kilos.
Farinhas de trigo nacionreas, marcas Primeira e ZZ, 25$503 a 26$503 por 2/2 saccas.
Dita idem do Rio da Prata, marca Especial 1°, 24$000 por 2/2 saccos.
Sebo da Rio da Prata, 860 réis por kilo.
Freies e engajamentos na semana de 15 a 22
de fevereiro de 1902
Para Bordéos, 40 francos e 10 °/ por 900
kilos, polo vapor Atlantique, 750 sa,ceas do
café.
Para Buenos Aires, 2$500 por sacco de 60
Mios, pelo vapor Donube, 569 idem.
Para Montevidéo, por 2$500 Por sacco do
60 kilos, pelo vapor Cordillère, 55 idem.
Para Constantinopla, 60 francos por 1.090
kilos, pelo vapor Attivitd,. 125 idem.
Para Genova, 40 -francos e 10 o/. por L000
kilos, pelo vapor Las Palmas, 1.875 idom.
Para o Havre, 35 francos e 10 % por 9)0
kilos, pelo vapor Ville San Nicolas, 360
idem.
Para Hamburgo. 35 s/o 5 o /. por 1.003
MIOS, polo vapor Petropolis 1.205 idem.
Para Hamburga, 35 s/o 5 0/. por 1.000
Mios, pelo vapor Bacia, 1.250 idem.
Para Hamburgo. 35 s/e 5 o /. por 1.000
kilos, pelo vapor Ithaka, 545 idem.
Para Hamburgo. 30 s/ por 1.000 kilos
polo vapor Petropolis; 100 toneladas do jacarandá.
Para Nova Orleans, 30 c/o 5 o/ por saeco
de 60 kilos, pelo vapor Concordia, 5.003
saecas de café.
Para Nova York, 3) c/ o 5 0/. por sacco
de 60 kilos, Nb vapor pataitia 2,625 idem.
Para Soupth tmpton, 30 s/ e 5 °/. par 1030
Mios, pelo vapor Titames 600 idem.
Para Talcahuano, 45 s/e 5 o/., por 1.000
Mios, pelo vapor Lake Megantic 50 idem.
Para Valparaiso, 45 s/o 5 % por 1.030
Mios, polo vapor Lake Megantic.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro do 1902.—
Joio Deldu que, presidente.— Joaquim da
Cunha Freire Sobrinho, secretarie.
Recebedoria do Estado de minas Geraes
'na Capital Federal
DIA. 22 DE FEVEREIRO DE 1902

Houve as seguintes alterações na pa.uta
da semana que hoje finda, a saber :
Por gram.
Diamante em bruto
Ouro

Fevereiro 1902

MARIO OFFICIAL

780 tomino 23

191$ct80
4516

Por kilog
67Nln
Prata
Café em grão
$470
Pelo 1 a ajudante, o escripturario Paixeto.

Pelas cifras consignadas no balanço junto,
conhecereis o estado prospero da companhia,
e nos julgamcs por isso dispensados do entrar
em considerações mais minuciosas. Todavia,
Companhia de Seguros
e Maritimos Vera si, alam das constantes do parecer do vosso
'conselho fiscal, quaesquer outras informações
Cruz
ou esclarecimentos julgardes necessario s, a
RELATORIoAPRESENTAD0 Á ASSEmBLEA. GERAL directoria promptamente vol-os ministrará.
DOS ACCIONISTAS EU 25 DE FEVEREIRO DE
De conformidade com o art. 26 dos nossos
1902
estatutos, cabe-vos eleger o conselho fiscal
Srs. accionistas — Cumprindo o que pre- que ha de servir no corrente anno social,
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1902.—
ceitua a lei, e de conformidade com o art.17
dos nossos estatutos, vamos hoje dar-vos A directoria: Ad. Hasselmann. — Alexandre
conta, apresentando-vos o nosso primeiro A. R. Sattamini.
rolatorio, das operações realizadas por esta
companhia até 31 de dezembro do anno proParecer do conselho fiscal
ximo findo.
O
conselho
fiscal da Companhia Vara Cruz,
Não ignora,es que a Vorá Cruz oneetou
suas operações na quadra mais difileil pos- ao qual foram presentes o inventario, o
sivel; mas, a despeito da grande crise com- balanço e as cantas relativos ao perdoado
marcial por que ainda hoje passa a Repu- decorrido da sua installação ao de 31 de
lol'ca, e mui especialmente a nossa praça, a dezembro ultimo, achando-os do perfeito
directoria conseguiu, parece-nos, excellentes accordo com a escripturação, é de parecer
resultados; devido, decididamente, ao pro- que sejam approvados.
gramma que adoptou para exploração dos
Os resultados obtidos F5.0 os mais animaseguros terrestres o maritimos.
dores, sobretudo tendo-se em vista a época
lie accordo com esse programma, teve a em que começaram as operações.
directoria do rumar muitos e importantes
As cifras dos premios 2l0:877$394, comseguros, especialmente maritimos, por considorar que os riscos a assumir, no poriodo do parada á dos sinistros 15:555$870, bem renos as primeiras transacções, deviam ser velam o tino o a segurança da directoria na
cercados do indispensaveis garantias de segu- gestão dos capitaes que lhe foram confiados,
rança, carecendo por isso do maior cuidado e é motivo para que com ella se congratue surnmo criterio na sua escolha e acceitação, lem os Srs. accionistas.
e tomai-os orn limitados termos para poder
E' fera de duvida que a companhia fundoua Vara Cruz cimentar em bases solidas o sou se sobro solidos alleordes e gila, daqui em
dea,nte, ainda mais prosperes resultados
futuro.
Não nos afastando desta propasito, não devem coroar os esforços da sua adminiserramos, porquanto, com relação a alguns dos tração.
riscos recusados, já, tivemos provas do nosso
Rio do Janeiro, 23 da janeiro de 1902.
acertado procedimento.
—Sancho de Barros Pimentel.—Dr. Toai)
Accresce que, sendo todas as operações Pizarro Gabizo.—Antonio Augusto Saraiva.
desta companhia feitas st:Kl dinheiro á vista,
tambem recusaram-se seguros, cujos premios
se propunham pagar com lottras,transacaão BALANÇO GERAL DA comPANCIA VERA CRUZ
geralmente em uso na maioria das compaEM 31 DE DEZEMBRO DE 1901
nhias congeneres.
Não obstant o que fica exposto, conseguiActivo
mos effectuar uma receita do premios do
Accionistas
210:877$334, que, unida á de juros de
500:000$009
Entradas a realizar
71:401$65, dão a solurna do 282 27475
162:183620
Pagamos sinistros nt importancia de 205 apo/iees geram
33:600$000
15:555$370 o distribuimos 75:000$ do divi- Titulos do renda
Emprestimos garantidos:
dendos, passando para o fundo de reserva
224:340$000
38:415$29.
2 e para a conta de—Lucros sus- Hypothecas e cauções..
9:175$000
Etreitos a receber
pensos-23:775 ;170.
Acções caucionadas:
A responsabilidade da companhia, em 31
2b:000$008
de dezembro ultimo, era de 20.385:330$ de Saldo desta conta
Caixa
seguros terrestres, e do 275:000.a de s iguros
16:128$809.
aritimos, excluidos os de verba ainda por. Dinheiro existente
Dinheiro em conta corrente
c
letar,
•
138:346$610.
no Banco da Republica
Foram lavrados 11 termos de transferemAgentes
eia de acçõos, sendo 9 por venda de 33 ditas
930$479
Saldo desta conta
o 2 por caução de 20.
Mobilia
Em cumprimento da disposição legislativa,
3:510$945
o Governo Federal expediu o decreto n.4.270, Saldo desta conta... ......
do 10 de dezembro ultimo, que crea a fisca1.108:215$462
lização °tildai de todas as operações do seguros no Brazil.
Suas principaas disposições resumem-se:
Passiv 3
l o, na obrigação de realizar cada companhia um deposito de 200:000$ no Thesouro
Capital
Faderal ;
Capital subscripto
1.000:000$000
20 , na limitação da importancia de cada
Fundo de reserva
risco assumido pelas companhias, segura- Saldo desta conta
38:415$292
doras;
Lucros suspensos
3°, na creação' de uma repartição fiscali- Saldo desta conta...
23:775$170
zadora, cuja desluzo, da. custeio será rateada
Caução da directoria :
e p,ga pelas companhias.
Saldo desta conta ......
20:000$000
Ainda é cedo para expender-se juizo'
Dividendoaos accionistas:
quanto aos effaitot da nova legislação sobre Saldo desta conta
25:400$000
0503 nono de riogoeiJ, nuslio pJ .qué Blo se
Imp -sio sobro dividendo:
oxaotton ainda o praeo para as companhias Saldo desta conta
625$000
doclara-ad a si so sajoitarn ao seu roaiinen.
A Vara 0 • 11z já aprasen toa requerimento
1.108.215$462
ao Ministro de Fazenda, pedindo ;guia, para
fazer o deposito de que trata q referido reRio do Janeiro, 31 do dezembro do 1901,—
gulamento.
C, Rasselmann, guarda-livros,

SOCIEDADES ANnYMAS

restres

Ter-

Domingo 23
, Receita

Prernios de seguros
Juros e descones

210:8773394
71:4013355
282:278$759

.

. Despesa

Fundo do reserva.
Lucros suspensos
Dividendos aos accionistas
Ordenados o porcentagens
Commiss5es
Sinistros.. ,
Despezas geraes
s
Aluguel do escriptorio
Impostos
Impostos sobro dividendos
Depreciaçã,o mobilia
Aràeullaçõ 3S
Reseguros

Fevereiro — 1902 7'531
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38:4153292
23:775$170
75:000$000
91: 829r90
17:055$084
15:535870
6:t80$418
6:1503000
4:2763880
1:250300)
823$555
814./00
350$000
----282:278$759

No primeiro semestre do corrente anuo,
foi distribuido o 300 dividendo do 13500 por
acção correspondente a 15 % ao anno do
capital realizalo, e levado a— Lucros Suspensos-40:0003'000. No segundo semestre,
porém, apezar de tolos os esforços da administração, não foi possivel dar-se dividendo
pela diminuição de importação e exportação,
e mesmo por causa dos sinistros que tivemos. ".
•

Fundo de reserva

E' de 400:000$ o 'saldo desta conta o que
está coinpleto, conforme o art. 6°,dos estatutos.
Sinistros

NO PRIMEIRO SEMESTRE

Rio de Janeiro 31 do dezembro de 1901.— Slaritimos.....
Terrestres ....
C. Efasselmann, guarda livros.

2:7443200
645$603

3:389$500

NO SEGUNDO

Companhia Geral de Seguros
RELATORIO QUE SERÁ. APRESENTA DO Á ASSEMBLÉA GERAL. DOS ACCIONISTAS EM 25 DE
FEVEREIRO )E 1902

•

As quantias pagas durante o anno, provenientes de sinistros marítimos e terrestres,
foram de 125:3013107, assim descriptas

Maritimos
.
Terrestres.. ...

20:499307
101:4133000

121:9113307

125:301$107
Srs. Accionistas — Cumprindo O que determina a lei e o § 7° do art. 28 de nossos
estatutos, vem a directoria submetter a
Transferencias de acções
vossa apreciação,por meio do balanço, conta
de luc 'os e perdas e annexos. o movimento
Durante o armo findo foram passados 37
4e nossa companhia durante o anno findo :
termos de transferencias do acções, sendo
RESPONSABILIDADES
Por venda
25 termos.... 761 acções
12
» .... 212 s
Pelo annexo n. vereis que a companhia Por alvarás
durante o anno tomou as seguintes responsabilidades, sondo:
973
Por contractos de seguros
' terrestres
29.763:192$665
Apalices da divida publica
Por conteactos de seguros
maritimos
8.815:4203000
•A companhia possuo 200 apolices da divida
------- publica do valor nominal de 1:000$ cada
38.578:612$665 urna, do emprestimo do 1895, do 5 % de
juros.
Receita
Premlos de seguros torresAGENCIAS
- tres
108:3853310
Continuam
funccionando
as agencias da
Premios de seguros maritimos
72:5423570 Victoria, e Itajahy, sendo esta a cargo do
Extornos
383.3600 Sr. coronel Antonio Pereira Libera to e
Salvados
807600 aquella a cargo, do Sr. commendador Manoel
Apolices da companhia
1:362.000 da Costa Madeira.
Juros de 200 apolices dt diEMPREGADOS
vida publica do emprestimo de 1895
10:0003003
Continuam a bem desompenhar os seus
Indemnização a receber
50:000A00
Lucros suspensos
40:0003000 deveres os empregalos da companhia.
CONSELHO visem,
,283:481$080
Despezás
De accorch com a lei, tendes do eleger o
Honorarios da directoria e
conselho fiscal e respectivos supplentes para
ordenados dos empregao armo proximo.
.
dos
61:1603000
Da
exposição
feita
da parecer do conseDiversas despezas.
10:9523000 lho fiscal vereis, Srs.eaccionistas,
que o esPorcentagem sobre dividentado
da
nossa
companhia
não
é
moto,
attendos
2:250$000 dendo á crise que atravessamos, e, termiCommissões de seguros aos
nando, a directoria, está prompta a dar-vos os
intormediarios
11:3193830 esclarecimentos
que julgardes necessarios.
Resegurós ha; congoneros..
2:7513720
Sinistros torrestres 102:0533600
Rio do Janeiro, 31 de dezembro de 1901.
Sinistros maritirsios
23:2423507
Os dirtsctores :
Juros e descontes
7:4433940
Sabino de Almeida Magalhães.
Imposto sobra dividendos
3753000
Antonio de Souza Moreno.
3;', e dividendo
15:0003000
Antonio Alves Mathew.
Imp . )rtlne a lwada á, c/. do
.lucros suspensos no 1° se,Pare !er do cons .:lha fiscal
1THStre
.
40: 030=00,)
Pr ;juisus, na liquidação de
De harmónio com o psecoi to e.sabelecido
diversas contas
' 6:9273183 • no art. 30 dos estatutos, vem o conselho
------ fiscal desempenhar-so de seu honroso mau283:4813080 dato.

O movimento da companhia no decurso do'
anno proximo passado está claramente desenvolvido pela directoria em seu rolatorio
e contas anraexas.
Não quiz a fatalidade que o progressivo
desonvolvimento da companhia fosse deste
anuo do todo proveitoso aos seus accionistas
queteve diminuição do receita por causa do
fechamento de muitas casas commerciaes, e
augmento do sinistros, que attingiram á,
somma de 125:301$107.
Foi distribuido no primeiro semestre um
dividendo na razão do 15 0/,, ao anuo, sobre
o capital realizado, sendo levado a—Lucros
Suspensos-40.000$ ; o que entretanto não
foi possivol fazer-se no segundo semestre,
por causa dos sinistros que attingiram
121:9113307, quando no primeiro semestre,
mma de
só importaram na diminuta So
3:3893800.
Em face de taes algarismos, não podia a
directoria distribuir dividendo 'neste ultimo
semestre, sem faltar ao que preceitua o
art. 12 dos estatutos, o por isso assim procedeu.
Os valores em carteira e o saldo em caixa,
foram verificados pelo conselho que, examinando a escr,pturação, achou-a feita CORI
regularidade o de conformidade com o balanço e mais annexos ao relatorio.
Concluo portanto o conselho fiscal propondo que sejaui approvadas as contas e
actos da directoria e sou relatorio.
Rio do Janeiro, 30 de janeiro de 1902. —

Tosd Lino Leite da Szlva.,-- João Maria da
Silva Junior .—João Mendes da Costa Marques.
BALANÇO EFFECTUÁDO EM 30 DE JUNHO DE
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1901

sonestre

Activo

Accionistas:
Pelas entradas a realizar
Moveis o utensilios:
Pelos que representa esta
conta
Acções caucionadas:
Saldo desta conta
,Apolicas da divida 'publica:
Valor de 200 apolices do
1:0003000 cada uma,..ft
Segurados:
Saldo desta conta
Agencia do Itajahy:
Saldo desta conta
Acções do bancos e Companhias:
Idem idem
Lettras a receber:
Pelas existentes em carteira
Diversas contas:
Saldo
Juros de apolices a receber:
Pelos de 200 apolices da divina publica a receber,
relativos ao 1° semestre
do corrente anuo
Caixa:
Saldo existente
cru cofre.... 2:9343380
Idem em conta •
corrente.... 59:7323'553

1.800:0003000
1:4733000
60:000$000
200:0003000
31:5223400
6373600
361:1143330
74:6353315
82:4993007

5:0303090

62: 6663930
2.679: 5493082

Capital:
Saldo desta conta
Fundo do reserva:
Idem idern.,
Luci' e arspen.sos:
Ursos Rein
Fiança da directoria:
Pela sua gestão
'Diversas contas
Saldo
s

2.000:0003000
• 400:0003000
40:0003000
60:0003000
160:267$450.

TS2 Domingo 23
Agencia da Victoria:
Saldo desta conta
Impostos sobre dividendos:
Pelos a pagar sobre 15:000$,
dividendo a distribuir aos
accionistas correspondentes ao primeiro semestre
do corrente anuo. .....
Dividendos a pagar:
Pelos não reclamados....,... 3:381$000
Idem 300 a a,
distribuir aos
accionistas
razão do 15%
ao anno de
capital realizado correspondente ao
primeiro semestre do
corrente
15:004000

iDriguo
Juros de aPolices a re525$632 ceber
Pelos a reCeliel. de 200 apolices da divida publica do
valor nominal de 1:000$
cada uma, relativos ao•
1 0 semestre do corrente
375$000
anno

Rio de Janeiro, 30 de junho de 1901.
—loa° Alves Guimardes Cotia, guarda-livros.
BALANÇO EFFECTUADO EM
DE 1901

20

18•381$000

P.semestre
Debito

39:220$100
645$600
5:913$780

DE DFZEMBRO

semestre

Accionistas
Pelas entradas a realizar
Moveis o utensilios
Pelos que representa esta
conta
Acções caucionadas
Saldo desta conta
Apol ices da divida publica:
Valor de 200 apolices de
1:000$ cada uma
Acções do bancos e companhias:
Sado desta conta
Lottras a recber
Pelas existentes em carteira
Indemnização a receber :
Saldo desta conta
Juros do apolices a receber:
Pelos a receber do 200 apolices correspondentes ao
20 semestre do corrente
armo
Caixa :
Saldo em cofre 3:018$070
Idem em conta
corrente .... 9:'726$500
----Diversas contas
Saldo
Segurados
Saldo desta conta

2744$200
5:088$880

15:000$000
2:580$520
,-111:568$080

59:721$110
45:427$870
1:106$000
313$100

1.800:000$000

Juros e descontos:
Pago durante o semestre
Sinistros terrestres: Ideal idem
Commissões:
Idem idern
Reseguros:
Saldo desta conta para o
•
facho
Sinistros maritimos:
Pago durante o semestre
Despezas
Saldo desta celta para o
fecho
•
Lettras a receber:
Importancia creditada nesta
conta
Prejuizos:
Verificados em diversas liquidações

2:355$060
101: 413$00C:
5:406$050
2:751$720
20:494307
100$000
4:000$313
346$650

171 :913030
1:473$000
60:000$000
200:000$000
361:114$830
76:774$402
50:000$000

5:000$300
12:744$570
121:656$110
18:818$300
2.707:581$212

Passivo

Capital :
Saldo desta conta
Fundo d.: reserva :
375$000 Idem idem
Fiança da directoria :
la sua gestão
mcia da Victoria
40:000$000
Sa a desta conta
Dividendos a pagar
Pelos não reclamados
Diversas contas :
Saldo

Credito

Premios de seguros terrestres
Saldo desta conta para o
fecho
Premies de seguros marítimos
Ideia idom
Apolices da companhia
Idem idem
Externos
Idem idem

31
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Sinistros terrestres
Pago durante o semestre...
Conamissões r
Idem idem
Sinistrrs maritimos
Idem idem
Juros o descontos •
Idem idem
Impostos sobro dividendos:
pelos a, pagar, relativos ao
19 semestre do corrente
anno
Lucros suspensos
Impor ti.ncia cre•itada a
esta conta
Dividendos a pagar
Pelos a distribuir aos accionistas, á razão de 15 0/0
ao anno, do capital realizado, correspondentes ao
1° semestre do corrente
anno
Prejuizos
Na liquidação de diversas
contas

5:000$000
111:564080

2.679:544082
S. E. ou 0.—Rio de Janeiro, 30 de junho
de 1901.—Joeto Alves Guimaraes Cotia, guarda-livros.

Despezas geraes :
Honorarios da
directoria... 18: 000$000
Porcenta g em
directoria 2 : 250$000
Ordena .os aos
empregados. 12 : 900$000
Diversas des4:870$100
pez is
Alugueis do es1 :200$000
criptorio

Fevereiro — 190

Credito

Premies de seguros terrestres:
Saldo desta conta para o
fecho
Premies de seguros maritimos:
Idem idem
Apolices da companhia:
Idem idem
Externos:
Idem idem
Salvados:
Idem ide
m
Indemnização a receber:
Idem idem
Luercs suspensos:
Importancia tirada desta
conta
Juros do apolices a receber:
Pelos a receber de 200 apolices da divida publica
correspondente ao 20 semestre do corrente anno.

48 :664$200
• 27:114$700
256$00p
70$500
807$600
50:000$000
40:000$000

•

5:000$000
171:913$000

2.000:000$000
Rio do Janeiro, 31 de dezembro de 1901.—
400:000$000 João
Alves Guintardes Cotia; guarda-livros.
60:000$000
408$212
3:609$500
243:563$500

ANNUNCIOS
Companhia Estrada de Ferro
de Vietoria a Minas

São convidados os accionistas da Compa2.707:584212
S. E. ou 0.—Rio de Janeiro, 31 do de- nhia Estrada do Ferro do Peçanha ao Aradezembro de 1901.—Joete Alves Guimarães xá, hoje denominada Companhia Estrada de
Ferro de Victoria a Minas, para reunirem-se
Cotia, guarda-livros.
em assembléa geral extraordinaria, no dia
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDA.S 27 do corrente, ao meio-dia, no primeiro
andar do predio sito á rua do Rosario n. 24,
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1901
afim de tomarem conhecimento da conces20 semestre
são outorgada pelo decreto n. 4.337, de 1
Debito
do fevereiro de 1902, que confirma o de
Despezas gen. 1.082, de 28 de novembro de 1890, resolraes:
verem sobre o modo de sua execução pela
Honorar ios á
companhia, tomando as deliberações que fo18:000$000
directoria
rem convenientes o fazendo nos estatutos as
Ordenados aos
reformas necessw-ias.
empregados. 12:260$000
Rio, 20 de fevereiro de 1902.—Pela comAlugueis do espanhia, Dr. Luiz da Rocha Dias.—A. J.
1:200$000
criptorio
Ferreira.
Diversas des3:581$900
pezas
35:044900 1ø de janeiro — Imprensa Nacionai — 1902

