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DIARIO OFFICIAL
MINISTE RIO
Por decreto de 8 do corrente foi concedida ao engenheiro Alfredo Eugenio de Almeida, Mala a oxonoração que solicitou do
cargo de Ministro da Industria, Viação e
Obras Publicas ; sendo par outro da mesma
data, nomeado para esse cargo o Dr. Antonio Augusto da Silva.

ACTOS ri3 IMA ERCTJTIV[
Ministerio da Guerra
Por docrotos do 7 do corrente :
Foram promovidos :
No corpo do estado-maior do exercito, a
coronel o coronel graduado Rodolpho Gustavo da Paixão, por meruimento ; o a tenentes-coroneis o tononto-coronel graduado
Oscar do Oliveira Miranda,por merecimento,
e o major João d Avila. Franca, lá: antiguidado
Na arma do infantaria, a tenente o alferes
João Xavár do Rego Barros, por an tiguidado.
Foram transferidos do 40 esquadrão do
7° regimento de cavalhada para o 4° esquadrão do 3 o capitão Amé Pi g •tr Mareondos
do Brito e do 40 esquadrão a. isto corpo p ara
o 40 eSquaitrao daquoilo o capitão Fra,neisto
Lourenço do Souz Rego.

-De 2:3054711, pessoal subalterno do Instituto Benjamin Constant
Do 1803, serventes do Supremo Tribunal;
Do 333$332, serventes da Repartição de
Policia;
De 250:, serventes do Tribunal do Jury ;
Do 2:729$999, serventes da Faculdade do
Medicina e enfermaria da Maternidado ;
De 375$, auxilios para aluguel de casas
destinadas ao director o almoxarife das colonia.s do alienados; •
De 60$, serventes da Junta Commercial ;
Do 160$6e6, guardas da visita de policia
do porto ;
De l0:779320, machinista mór, pessoal do
Instituto Sorotherapico, Hospital Paula Candido, Laboratorio Bacteriolimico, lancha das
colonias, estação da • lsita, diaria dos' pitarmaceuticos e dos ajudantes e serventes da
Directoria Geral de Saude Publica;_
De 1:968$204, praças reformadas do corpo
de bombeiros
De 10:0003, pintura do edificio destinado
ao Supremo Tribunal ;
De 2:932$141, obras no edificio do . Sona.do ;
Do 3:0003, vencimentos, relativos a janeiro
e fevereiro findos do engenheiro das, obras
deste Ministorio o do respectivo ajudante
Do 9063800, ao general commandanto sup trior da guarda nacional ; do 200$ ao secretario geral ; do 150$ ao amanuense do commando, gratificações relativos ao mez de
fevereiro
Do 1:493$066, do pessoal subalterno do
Internato do Gymna,sio
De 350$, aluguel do predio onde funcciona
o eommando superior da guarda nacional
De 1:715$437, fornecimentos ao Internato
d.o Gyinnasio edionsundo do gaz ;
Do 1:100$, auxilios concedidos aos , pretores
para aluguel das salas de audiencia ;
Do 2:400$, ordenados que competem, no
actual exercicio, ao juiz de direito em disponibilidade José Maria Vaz Pinto Coelho
Junior
Do 2:250$',ajudas de custo do vinda o volta
que competem a Senadores e Deputados ;
Do 50$, quebras do escrivão do Externato
do Gymnasio ;
De 8:004, conducção de cadaveres, onfermos e alienados ;
Do 466$1366 ah Dr. Pedro de Almeida Magalhães e Fabio Lopes da Fontoura, vencimentos dos legares de substituto da 6a ,secção e do amanuense da Faculdade de Modi.
cina
Do 7:221$600, folhas do pessoa.' empregado
no sarviço extraordinario da Directoria Geral do Saude Publica ;,

Expediente de 7 de março de 1902
DIRECTORIA DO INTERIOR
•

Romettora.m -se
Ao director da Faculdade de Medicina, o
requerimento do João Paulo da Cruz 13r.to,
para que seja ouvida a congregação,n& fôrma
do que dispõe o paragrapho unia> do art. 117
do Codigo de Ensino
Ao director da Faculdad de Direito do
Recife, a po..taria do G do comento moz, que
co:icedeu ao viu-director Dr. João Pereira
Monteiro dous mozes de licença para trata.
mento do saudo.
Requerimento despachado

Sebastião de Lima Pont es, pedindo inseriNão em exames na Faculdade do Direito da
S. Paulo, não a tendo podido efrectuar
época propria.—Requeira ao diroctor
faculdade, a quem compete, resolver nos termos da circular do 15 do fevereiro ultimo.

Miniterio da Fazenda
Requerimentos despachados

Polo Sr. Ministro
Ila.bilitaeão de D. Joanna Paiva Gonçalves
da Silva, viuva do cirurgião-mór de divisão
reformado do exercito Dr. • Nicanor Gonçalves da Silva, para percepção do moio-soldo.
—Passe-se o titulo.
Idem de D. Maria Lydia de Albuquorque
Figueira, viuva do capitão do exercito Raymundo do Amorim Figueira, para percepção
de meio-soldo o montepio. — Expeçam-ao novos titules de accordo com o parecer, caneellando-se os expedidos.
Idem de D. Clotilde Silveira de Oliveira,
viuva do tenente do exercito Horacio Silveira do Oliveira, para percepção de montepio. — De accordo com os pareceres. Passe-se e
o titulo.
Idem de D. Flora Maria do Abreu, viuva
do alferes do exercito Folippo 'Mario do
Abreu, para percepção de meio-soldo o montopio. — Do acomia() com os pareceres. Passoin-se os titules.
Idem das menores Dulce o Adhemar, filhas
do f illecido al rem do exorcito Venancto An-'•
toldo da Fonseca
para percepção de
moio-soldo e montepio. — lio accerdo Com os
pareceres. Expeçam-se os títulos.
LOàia,

e
10,30 Doniingo 9
Reversão da pensão de D. Olyropia Emi• lia Anturies de Barros, viuvado alferes
reformado da brigada policial Antonio Joaquim de Sant'Anna Barros, para sua filha
Leonor.—Passe-se o titulo.
Id.em da pensão de D. Hercilia Silva Maciel çla Costa, viuva do gçneral de brigada
reformado-Jóã6 Maciel da Costa, para sua
filha Masna'Ottilia -alaciel .da CoSta .—Passose o. titulo.
Idem do D. Ma-ria -c1O - Car.nio" dii Souza e
viuva do 'coronel do Oierdiso João
Francisco do. Mello, para_suaafitha Maria
Francisco Mello do Carvallio.—.guardo-se a
resolução do Pocler Legislativo.
. José Ferreira Ramos, tutor dos menores
Adhemar e Floriaiso, filhos do fallecido 3° escripturario do Thesouro Henrique Burity,
pedindo pagamento . da quota para funeral
que aos- mesmos é devida.—Liquide-se a divida por. exercidos findos.
Habilitoção do I). Emitia Leopoldina Tavares, viuvo. do ,1". tenente S IA .armasla Rufino Luiz do Tavares, para percep;ão•À
montepio .—De accordo com os parecsaaas.
.
Passe-Se- o titulo.
Ideni do D. Maria Joaquina. Baa Nossa, ase,
Magalhães, viuva do alferes dg exoreit6 Veapasiano do Moraes-Magallaáss. para. percopçãoale ffiontopio.— Deaaccordo com os pareceres. Passe-se o Vatulo.
Processo de lia'aidação do" tempo de ser
viço do professor da piano , do Instituto
Bonjamin Constant José SóaroS Pina) de
Cerqueira, jubilado' por doer ato de 18 do janeiro do .1902:— Revalidado • o sello dos dêcurnonans do'fis. 13 o 14,.pass ase o t,tulo, ficando • marcado o prazo de SdS3 Inas dias para
apresentação da prova a que se refere a
U(Netal.'ia. -e Cont sbilidade.
Sizisnanlo Aatonias aias Teixdra, 2°
eseriptura,r1) da, Alfandega dg Porto Alegre,
po,lin o jaistificação da faltas.— Justifico.
O mesmo, pedindo prárogr;ção do prazo,
afim d3 apresentar-se na rapartição a que
pertonco
Concedo': a
Gastã.o Soares do'. Mattos e Francisco de
aula Soares de Mattos, do Rio Grande do
Sul, pedindo para serem submsettidos- a conçurso de primeira entraneia, para emir agos
do fazenda. —Aguardem que se mando abrir
concurso.
Estaidislau Augusto do Figueiredo e Mello,
pedindo posso o exercido dá togar do escrivão da...Oollectoria_ das Rendas Federas);
em Nitheroy. —Já tendo sido despachado
podido idoutico, archive-se.
Dr. Lucio do Mendonça, procurador geral
da Rep ublicaareclamandai nottra o acto do
Thesouro que exigiu o pagamento do solto
sobre o augmento do seus venditiontos
-prateação do supplicanto oppõe-sci a disposiça.-o do art dl, § 1 0, do regulamento
aprovado peloi decreto n. '3.564. do 22 de
janeiro de 1000, por força da qual o sello
deduzido dos proventos sio emprego ou da
merca, durante um aniso, seja ordenado,
g ratificação, einoluinento ou outro titulo, o
de've ser pago, ainda que do accresdmo da
rend e não se passem novos titules e qualquer
quas seja a fóanaa, por que se expeça o acto de
r.loineação ou merco..
. Arthur Dita Feri-434ra, pedindo para entrar
em exorcicib do cargo de escrivão da. Collecagia das Rendas Fedemos em Olinda,Esta
.• de Pernambuco.— Autorizo O .supplic suta a
entrar em exercicio,prostando no prazo de
trinta di kS improrogavois a fiança, que fica
arbitr ola provisoriamente. um 1:700/00.
Communiquo-se á delegacia. em Pernambuco.
Sscio,la .e Nacional do Agricultura, pedindo isenção do di:elos,—Satisfaça a exigencia
da Directoria de Ren tas.
Lycorgo Telles do Monezes, pedindo titu'o
do nacioulizasão do vapor , Wanda .—PaS3 1ao á ti sulo.
Maria. Carolina Ribeiro da Veiga pedinilo
por aforamento o terreno de mar.nhas á,
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praia das Flexas entre os ns. 90 11.illá
por intermedio da Camara Municipal do
Nithoroy.
.
Francisso Pereira de Lacerdo„ pedindo
para transferir tres lotos do terrenos juntos
á' caixa de agua do Pedregulho. —De accordo
com os Pareceres.
Domingos José Pereira, pedindo supprimonto do licença pela compra que foz a
D. Celestina Antolia Corrêa. de Oliveira do
predio n. 29, edifiado em' tarronos acrescidos de marinhas n. 57 á rua S. Lourenço,
em Nitheroy.—Proceda-se do accordo com
os pareceres.
• An ..onio Ferreira. da Cost Jiinior, pedindo
como cabeça do casal, novo titulo de aforamento do terreno do marinhas n. 551 á rua
da Praia, em Nitherçal-Proceda-se de accordo com o passaras-.
S"1,3dado Sed'
oficento Amparo Operario,
P editi.to r 'eitulo do terreno ' do inasinhas
n. 6loya 4 , onde se acha o prodio n. 151 da
atra Visconde do Rio E sulco,' em Nitheroy,
adquirido pos compra feita a Francisco Domingues Machado.—Diga a Directoria do
Contencioso.
The' Western Telegraph Company, Limiled,

pedindo pagamento de conta. —Pague-se.
Joaquim Ribeiro do Vai, pedindo para entrar em exercicio do cargo do colloctor das
rendas federaas em Santa Thoreta do Vatença, prestando . a respectiva fiança.—Fica
arbitrada provisoriamente a fiança . em 550$,
devendo sor a ronda recolhida mensalmente.
Seja prose.nso á Directoria. das Rendas.
João Frutuoso Ferreira da Costa, pedindo
para entrar cru exercido do cargo de coitado:. das rendas feieraes em Cataguazes, prestando a respoctiva fiança. —Au ,orizo o supplicanto a entrar ora exercicio, prestando no
prazo de trinta dias a fiança, que fica arbitrada provisoriamente em 2:530$, devendo
recolher a .renda mensalmente. Commim iquese á delegacia eu Minas.
José Côrtos Junior, pediu lo pagamento de
vencimentos c.,mo auxiliar da secção dos
proprios nacionaes.—Além da, gratificação da
um terço que está actualmente percebendo o
supplicante, abone-se-lhe mais urna gratifidaçã,o na razão de com mil réis mensal. monte. Fica assim alterado o meu despacho
de 23 do fevereiro ultimo. .
.Engenheiro Esdras do Pr ido Soixas, propondo-se para fiado: do colector das rendas
feilera.es em Vassouras, Dr. Jorge Rodriguos
altaneira da Cunha. —Satisfaça as oxigoncias
.
do parecor.
• Saramago & Irmãos, polindo transferencia
p ira seu nome do tosrono de marinhas sob
n. 52 13, em que se acham o: predios .r.s. 45
o 47 da rua S. Lourenço, em Nitheroy, e que
adquiriram em praça do espolio de Francisco
José Antimes.—Paocoda-se, de accordo corn
os pareceres.
Bacharel Ernesto Augusto da Silva Freire,
desembargador do Tribdnal de Justiça do
Estado da Paaahyb:, pediraidisaagaanento de
vencim :ritos de juz de direito em disponibilidade durante o periodo de 15 do novembro
de 1892 a 10 de outubro do 1895 —O Ministerio da Fazenda não pôde mais usar da
autorização conferida polo decreto n. 683,
de 10 dozernbro de 19)0. Dirija-se, pois, o
supplicante ao Ministeolo- da Justiça.
Directoria do Ex:»I:en,...3 tio Them-..irc
•
EXPEDIENTE DO Si,
1 MINISTRO

Dia 7 de março de 1002

Sr. alinis'tro da Industrias Viação o Obras
Publicas
N. 28—Communico-vos, para os fins convaniontes, que o Tribunal de Contas, a quem
foi presente a. inclusa conta, rernottida com

Março — 1902
o Vosso aariSo 11. 2.129, de 4 do dezembro
do anno passado, e proveniente de rondeimento feito pela Socidld Anonyme des Wagons Tubulaires á Estrada de Ferro Central
do Brazil, no referido anno, na importancia
do 34:826$736,deixou, miá sessão de 28 do fevemoiro ultimo, demandar fazer o competente
registro, porquo, não sondo despesa do exercido findo, não pode o respectivo pagamento
correr por conta do credito aberto polo deereto n. 4.237, da 12 dó novembro do dito
a.nno ; devendo, entretanto, ser offectuatio
pela verba propria, do exercido do 1901.
Dia 8
Sr. Ministro da Justiça e • Negoeios Interiores
N. 18—Para que . se possa resolver sobre o
requerimento em que Eta,g,ildoRib miro Lopes
reclama o pa,g tmento da quantia de 22$0p8,
proveniente do enapresthno do cofre da ora
pliãos a que se julga com direito, na qualidade do filho do finado Antonio Ribeiro Lopes, torna-se necessario que esse Ministerio
providencio no sentido do ser nomeada a
cot-imissão, do que'tratei em aviso ns 73, de
8 do outubro do anào paoxinio passado, o
que, devendo ser composta de, empregados
desse e do Ministerio a meu cargo, tora de
examinar a escripturação daquelles emprestimeS o propor as medidas que julgar convenientes para corrigir-lhes os defoitos.
N. 19—Communico-vos, para os fins coovonientes,quo, okistin.io no Theouso F ido
sórnon o escsiptu:ação .(as credites do Ministe do a meu cargo, não pode sor attonaido o
pedido feito em vosso aviso n. 365, do 4 do
fevereiro ulti co, no sentido de ficar no
mesmo Thesou 'o, á disposição da Mesa da.
da Camara dos Deputa los, o credito do
279:768$118,votado para as despozas de material da verb t—Secrotaria da Ca liara dos
Deputa tos—do vigont 3 orçamento.
N. 20—Para que se possa dar destino convoniento ao pr alio em que funccionou a
Escola do Minas em Ouro Prato .43 do que
tr atou o aviso desse Min:st orlo n. 13, do 5 ao
jan Aro do 1900, 'peço vos digneis de ministrar os necessaribs esclarecimentos a respeito, visto cons'Sa..: do officio do respectivo
delegado fissal n. 4, do 5 de foveseiro do
mesmo armo, não sor esse prolio do propale,e ar. União.
— Sr. MMistro da Industrio, Viação e
Obras Publicas
N. 20—Attendondo ao que .em officio n. 4,
do 28 do inez proxirno findo, Solicitou o inspecSor de Fazonaa Maneei Jansen Midler,
actualmente incumbido •de pr000der a inquerito administrativo na Casa da Moeda,
rogo vos digneis providenciar para que sejam aoceitos pela Repartição Geral dos Telegraphos os tolerarmos expedidos pelo
mesmo inspector sobre objecto do serviço
publico.
N. 30—E:n resposta ao vosso aviso n. 38,
de 23 de fevereiro de 1901, cabe-me declarar-vos que é legal o procedimento da Deloga,cia Fiscal em Curityb:t, exigindo o Solto
de estampilha oos conhecimentos e recibos
de armazenagem e de multas da Companhia
Estrada de Ferro do Paraná, attendendo-ao
a que esta estrada, embora fiscalizada pelo
Governo Federal, por gosar do garantia do
jtiros, não é unia repartição publica o por
esse facto não pôde Ser isenta do pagamento
do imposto do solto, a que são sujeitos
aquelles recibos, como verdadeiros docomutas paaticulares,servindo a todo tempo
para provar o pagamento da armazenagem
ou de multa.
N. 31—Tendo a Directoria de Contabilidade do Thcsouro Federal trazido ao conhecimento (Jesus alinisterio, em roprosontaçao
de 5 de fevereiro' ilidiu a-- não haver ainda
recebido os balanços da Ropartição Gora.'
dos Telegraphos o da Eatrada, de Ferro Certo.
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trai do Bra,zil, concernentes aos mézes do alarnã, nesse Estado, foram realizadas na das Disposições Pooliminaros da Tarifa, para
setomhro a dezembro do anho • passado, exer- antig .m. thesouraria de .Fazenda, hoje ' Dele- duas caixas vindas de Buenos Arres no vacicio do 1901, o 'dos quaes depondo a orga- gacia, Fiscal, a qual &imante Mesa infor- por Thatnes,con tendo conchas petrificadas of-•
nizaçã,o da proposta ale orçamento da receita mar sobre as.datas das eseriptuoaa noartorias ferecida,a pelo MUSOU do La Plata, ao daquollo
o despeza da Republica -para o exorcicio do uni i¡smo furam lavradas ; o que as plantas e Estado.
.-Sr. inspector ;la, Caixa do Aniortização:
• 1903, peço Vos digneis do dar as providencias memnoriaos 11.ss inc liçõos offoctuadas foram
N. 10 - Communico-vos, para oa devidos
nocessarias para q'uo essas repartiçõos re- romottidas ao gomoso estadual com o aviso
mottam ao mesmo Thesouro 0353.8 trabalhos do alludido Ministerio de 1 de junho t12 ' 1898, efTeltos, quo.p•or doketcho do 23 de filveroiro
até o meado do dorrento moz, o mais tardar. quan_lo o sorviço do colonização passou para »timo, exarado em vosso oficio u. 13, do 25
- Sr. Ministro da Marinha:
os Estados, plantas "e nannioriam ossos que do j moiro anterior, reso:vou o Sr. Ministro
N. 13-Tendo a Directoria do Contabilida- po lerão ser requizitadoa, por interinedio la justificar as faltas do comparocimenta dadas
de do Thesouro Federal trazido ao conheci - mesin t delegacia, si Os jolgardes necoottrioa pelo 30 escriptur tria dessa roptirti,:ão Sergio
monto deste Ministerio, em represontação ao prooesso. /to reivindicação das terras de de Sá Lo.tão no , pariodo da 12 a 21 de dozembro do anuo passado, o Som aaaim rOcomdo 5 do fovoroiro ultirho, 'não haver ainda que 83 trata.
recebido os balanços da Pagadoria da MaConvé im 'ponderar-vos que estas :terras, mendar-vos chameis a attenção do referido
rinha, concernentes aos mezes de outubro a embr. ; sej ti» palolica.s no sentido lato da empregado para a sua falta do assiduidade
dezembro do anno pas•Sado, exercicio de expre•são. não po.tnn sor cnnsi!erada;s pu- ao serviço.
- Sr. Superintendente dos . seguros ter1901, o dos qua,es dopendo a organizaçã,o
bIL'as ou devolutaa para os enitos do a. rt. 64
proposta do orçamento da receita, e despeza, da Constituição Fo local, d »r ondo, por isso, rost..es O maritimos
N. 25 -Itemotto-vos, para os fins conveda Repu'dica, para o armo do 1903, poço VOS continuar no dorninio tit União, excoptilaslas
dignei de dar as providencias necessarias as que já, estáva,in eolenizad po 'que hstaa nientes, o incluso requerimonto em que a
* para, que essa ropartição remetta, ao mesmo pass sram á prapriedada dos colonos, (pie as Companhia de Sagdros Amphitrite, do Pernambuco, declarando submotter-se ao roiThosouro tussa trabalhos até u meado do cor- ad,quiriram por compra faita ào Govarno.
rente mez. o mais tardar.
- Sr. presidente do Tribunal do Contas: meu do regulamento approVado pelo decreto
N. 14-Peço Vos digneis do enviar a cerN. • 7-Incluso vos remeti°. para os devi- n. 4.270,ao f0 cio toma bro do actuo proxUno
tidão de tempo do sorviço publico do
dos fins o decreto É, 4.351, do 4 do 'corrente passado, pe o e prazo do um anilo pasa,
no
toiro aposentado
aposentado do extiocto Arsenal de Ma- inez, abrindo 'ao Ministerio da Fazenda os cumprimento ás obrigaçõos estabolocilas
. ,
vinha de Poroambuco Ma,thias de Albuquer- credites de 40:004,813:116$568 o 53 : 89R520, c,tdo chScreto.
N.26 - Roulet/o-vos, Para 04 fins conveque Mello, do que já tratei em aviso n. 43, sopPIementares ás verbas «AI fandogan,
nientes, o incluáo reqüerimento em que a
do 31 do março do 1893, e bem assim novo «Mesas do Rendas» e •Commissão do 2 °/0
termo do inspeceão do Saud() do mesmo apo- venda • do estainpilhao>, do as.1,. 28 da lei Companhia. da Seguros Maritimos o To •rostres Phenix Pernambucana, declarando sobsentado, em original o não por cópia. como n. 746, do 29 de dezembro do 1900.
o que veia com o vosso avise n. 1.854, da
- Sr. inspector da Alfandega do Rie de mettor-se ao regimon o regulamento approvado polo decreto n. 4.270, do 10 do deO de julho de 1897, e no qual seja feita Janeiro:
expressa, referencia ao estãdo de invalidez do •N. 11 - Autorizo-vos a providenciar na zembro do anno proximo passado, solicito; o
'mesmo funecionario. .
sentido do serem entregues á Casl,da Moeda. prazo de uni anuo para dar cumprimento ás
079 barris do forro contendo moedas do obrigações impost ss no regulamento do ci-Sr. Ministro da Guerra :
nickel, vindos 313 de Antuerpia, polo vapor tado decreto.
•
N. 15- Para que passa ser autorizada a allemão Assuncion, e 336 de Hamburgoasmalo
N. 27 Rumou() -vos, para os fins couveDelegacia Fiscal no Estado do Sergipe a vapor allemão 2'ucussan, o a que se sororal» Montes, o iocluso roquorirnento em que a
pagar os vencimentos que competem ao os documentos que vos serão aprventados Sociedade Anonyma Nacional cio Seguros
eapellão tenente reformado do exercito padre por aquela repartição.
Torrestros o Maritimos la emnizadora, com
Dlogo Josa. do San CAnna, a quem foi conce- •-Sr. director da Casa da Moeda:
séde em Pernambuco, declarando sabmotdila, licença para alli residir, torna-s necaiN. 10-Transmitto-voS. acompanhadas dos ter-s ao re,gimen do oogulamonto _apor°.
sario que requiziteis a distribuiçã,o do ore- respectivos eonhcciinentos, as inclusas fa- va,do p tio ,ecreto n. 4.270 ,,o 40 dt desombro
dito preciso o que seja e:se registrado pelo cturas consulares referentes ao fornecimento do a mo prUinw passal°, solicita o Prazo
•
Tribunal do Contas.
de um armo para dar cumnprimento ás obride moeda de niekel contractado
gações estabolocidas no citado decreto.
Respondo assim o vosso aviso n. 83, do lIaupt, /Sc Comp., recommondando-Vo
s
-Sr. delegado fiscal no Ceará:
que mandei retirar da Alfandega desta
1 do fevereiro ultimo.
N.18 -Attondondo ao que requereu lt Wes.
Capital
á
679
barris
de
ferro
constantes
N. 16 - Tendo sido enviadas ao Tribunal daquelles documentos, vindos do Antuorpia, temn Telegraph Company, lirniteil lut peliça()
de Contas em 3 do agosto do armo p:oximo o Ilaniburgo nos vapores allemães ilssitneion transmittida com o VCUO oficio n. 12. du
passado as primeiras vias das conta,s de for- o
21 da janeiro ultimo,resolveu o Sr. Ministro,
Tucunzan.
necimentos, do que trataes em aviso n. 80,
por despacho do 28 do mez findo, autorizar a.
do 30 de janeiro ti!thno. o bem assim o aviso
isenção de direitos, nos termos das clausulas
n. 594, de 26 de julho do mesmo anno, com
EXPiMIENTE DO se. DlitECTOR
20o do decreto n. 5.270, do 26 do abril
o qual foram ollas encamnInd as â0 The1873, 2s do de n. 3.307, de 6 de junlio
souro, caba-me restituir-vos as quartas vias
Dia 7 de março de 1902
1399, o circulares mis. 27,.do 21 de janeiro dp
das alludidas contas, a que vos referis no
o 22, do 21 do março do 1900, para,
Sr. inspector da Alfandega, do Rio de Ja- .1874,
pámoiro - aviso citado.
o
material
constante da inclusa relação
neiro :
importar
-S... procurador seccional da Republica
N. 66-Communico-vos, para os . devidos o. que a requerente pretende
para o consumo do sua estação 11084e Estado
no District° Federal
()Efeitos, que o Sr. Ministro, satisfazondsi
N. 20-Satisfazendo a solicitação constante requisição constante do aviso do Minl8taria durante o corrente anuo, o que vos coxado vosso officio n . 8, de 31 do janeiro ultimo, da Industria, Viação e Obras Publicas n. 111, l-nu:11GO pnra. Os devidas efeito .
-Sr. delegado fiscal no alaranhã • •
communico-vos que Augusto de Almeida de 10 de dezoinbeo da anuo resol•
N. 24-Declaro-vos, para os devidos &foiTorres não é foreiro das terrenos de mari- vou, por de:pachodlo mez findo, autorizar
nhas a que se refere a contr t-fé junto aguei° a franquia livre a to 0$03 discam o mel tos, quo o Se. Ministro, tendo presente o
officio, toado apenas requerido a concessão aduano sms ,p sra. 40 suecos do can do •tina 'os recurso encaminhado com o officio does de- do aforamento o obtido. em 27 do fevereiro ao Havre e Maraelh á ordem do S. Dr. legacia n. 165, de 27 de novembro ultimo, e
que intsrpozestos do vossa decisão annullaudo 1899; despacho deste Ministerio mandando Dematrio Ribeiro.
que aproseotassa á Delogacia Fiscal no EsN. 67-Commanico-vos, para os devidos 40 o processo •..ol stiva á multa do 304tuatado da Babla o seu requeri/isento instruido fins, que, imos desp ,cho do 2.8 do fevereiro posta ao negociante José Joaquim» do •Ailriquorque pela collectoria das rend Moraes
do aceordo com o decreto u. 4.105, (10 22 de ultimo, riSulveu O Sr. Ministro antoriz
foveroieo de 1863, e bani assim que são por- isenoã. n do di .eitosole accordo co ii os artigos do municipio do CurorupO, nosso Estado, á
foitamouto applicaveis ao caso é:e que toato,
36, e 5" das Disposiçiios Prolim.n .ros da vista
auto de infeacçâo d, disposto no
a mesma contra-fé as infurmaçõea que vos Tarifa, p o matarial constante da incluSa. art. 2° tho rogsIamento anuas° a, doer rio
forneci em oficio n. 11, do 4 do niez proximo relação e dostinado ás companhias de mi- n. 3.0s2, de 20 do março de 1,03.- lavra _o
findo, para, defesa dos intoressea da União noração St John dEi-flcy Mning Compam'f, pela agento-fiseal dos impostos do consumo
limited, Time $ao /lento Grila Estales, lintited João da Silva Camoso, resolveu, par despafl . acção p •oposta por Borgos & Comp.
- S 'procueador da Ropublica nu Estado e The Ouro ['reto Gold Mines of Brasil ,limited, cho do 20, proforido na conformidade d pusde que são agentes P. S. Nicolson & Comp. pecar do Coas )lho do Fazen ia. emitido •cm
do Parana
N. 63-Communico-vo:s, para os devidos sessão de 12 do mcz proximo findo, neN. 1 -Sm, raforanci s • ao vosso offiaio
30 de agosto do 1900, communieJ-VOS, pra ofTeitos, que por dospacho do 21 do mez gar provimonto ao dito recurso, afim de
os fins cOsveniont viu, que, sogunto toei '.:ou findo, exara !o no officio n. 358,d t Secretaria ma:•,tor a eecisão . recorrida, por seus rua la/ir e ,Justiça do Estado do S. Pauld. mentos Imites.
o Ministerio d Iidustria, Viação e Ob. .s do Intui
Publicas. eia avisa n. 97, d 20 de julho do d 10 do dozembro do anuo i ass
re
N. 25- Em resposta ao vosso oficio n. 11,
dito armo, as compras do teeras feitas em o Sr. Mintstro autorizar a isançã'o do di- de 15 de janeiro ultimo, com o qual ensamiSj 33, o 5d, nhastes o reauorimento em quo o ajudanto
1878 para o estabe'echneuto da eolonia russo- reitos alo acordo cena os arts.
9 •
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do guarda-mór da alfandega: desse Estado
Carlos do Britto Bayma Belchior pede para
prestar exame das materias de que trata o
.§ 4', n. 2, do arr. 41 da Nova Consolidação
das Leis das AlfandegaS,- declaro-vos, para
os devidos offeitos o de accord.o com o despacho do Sr. Ministro, de 25 do mei findo,
que o . supplicanto deverá aguardar a. abertura do concurso.
—Sr.,delegado fiscal em Matto Grosso:
N. 5—De conformidade com o despacho do
Sr. Ministro, do 28 do fevereiro ultimo, recommendo-vos que deis cumprimento á ordem desta directoria, n. 20, do 26 do setembro de k1899, enviando novo termo do inspecção de saude do l o escripturario aposentada. da Alfandoga. de Corumbá, nesse Estado Eugenio Lopes do Souza, no qual declaro a respectiva junta medica estar elle
invalido, como exigem os arts. 75 da 'Constituição Foleral e 2° do decreto legislativo
n. 117, de 4 do novembro de 1892, afim de
que passa ter andamento o processo da aposentadoria desse funccionario.
— Sr. delegado fiscal em Minas Goraes
N. 24—Remetto-vog, para os fins convenientes, o incluso titulo, de 25 do • moz proximo findo, nomeando Aristides Francisco do
Castro Junqueira para o legar de collect
das rendas fedemos em Bello Horizonto,
nesse Estado.
— Sr. elegado fiscal no 'listodo do Pará:
N. 16—Re netto-vos, para os fins convenientes, o incluso titulo, do 23 do mez 'proximo fio lo,'nomoondo Joeuino Braga para o
logar de agente fiscal dos impostos do consumo na decima oitava ciecumscripção desse
Esta to.
—Sr. delegado fiscal no Paraná :
N. 9 — Em obediencia • ao despacho do
Sr. Ministro, de 27 da fevereiro ulimo, recommendovos providencieis para que seja
rernettido o termo dc inspecçeo de saune do
IN/alia:1 Barbosa de Miranda, patrão da lancha a vapor da Alfaio ioga. do Paranaguá,
nesse Estado. nas condições exigi .as pela.
ordem desta Directoria n. 48 .,e 1 do outubro do 1900, adi ri de que se possa resolver
sobro a concessão da refeoona que solicita o
mesmo patrão no requerimento encaminhado com o vosso officio n. 473, do • 13 de
agosto Ou anno cita to.
--Sr. delegado fiscal em Pernambuco
N. 29 — Declaro-vos, para os devidos fins,
'que o Sr. Ministro, a quem foi presente o
process ) tra,nsmittido com o officio n. 33, do
10 de junho do armo Passado, dirigido á
Directoria dos Rendas Publicas o ali que osso
delegacia recorre da decisão pela qual deu
provimento ao recurso- interposto por Mao.° & Irmão, estabelecidos na. ciOade do
Nazareth, nesse Estado,do acto do respectivo
emiloctor imponho-lhes a multa do 500$, a
que se refere o art. 27, lettra c, do regulamento annoao ao decreto n. 3.622, do 26 de
março de 1000, em eunsequencia de terem
exposto á venda mercadoria sujeita ao imposto de consuminsufficientornento senado,
resolveu, por despacho de 13, proferido do
accordo com o parecer do Conselho d.e Fazenda emittido em sessão tte 4 do nioz pra.oximo fia o, negar provimouto ao mesmo
recues.) ex-officio, afim de coafirmor a decisão recorrida, por seus fundamentos le,gaos.
N. 300 — Declaro-vos, para 03 devidos
elreitos, que o Sr. Ministro, :ittondendo
quo requereu José da Coota Rego Monteiro,
colloctor das rendas fedemos em Goyana.
nesse Estado, resolveu, por despacho dts 21
do mez findo, permittir tiito o supplicante
entro em oxercicio doquelle cargo, arbitrar
provisoriamento em 5:090$ a respectiva
fiança, que deve..á ser prestada no praxe
improrogavel de 30 dias, e determinar seja a
renda ro:olliida, mensalmente a essa dole
oacia.
— Sr. thilegado fiecal no Piaulty
N. 5-3ernetto-vos, .para os fins convenientes, o inclueo titulo, de 25 do m.z pro-

ximo passado, nomeando Sebastião Hugo do
Souza para o legar do agente fiscal dos impostos de Consumo na lia circuinscápção
dessa Estado. •
N. 6-:-Rom Mo-vos, para os fins convenientes, o incluso titulo, dl 28 do inez p 'oximo
finjo, nomeando para o legar de administrador das capatazias di Alfandega da Parnahyba, nesse Estado, Domingos Guimarães.
— A' Delegacia Fiscal no Rio Gran.te do
Sul
N. 34—Em resposta ao vosso officio n. 5
de 22 do agosto do anno proximo finto, com
o qual romettestes o 'processo do habilitação
das menores Alice, Floriana, Ria, L .ura,
Sylvi o Conceição Paiva de Souza, filhas do
finado tenente-coronol graduado e reformado
do exercito José Antonio do Souza, poro percepção do meio-soldo o montepio por este
institaidos, declaro-vos, do o alem do Sr. Ministro o para que o foçais constar ao tutor
das mesmas menores, que, para a cape .ição
dos respectivos titulos, é nocessario que alie
apresente certidão do termo de tutela e substitua a do nascimento, aqui junta, do primeira das ditas menores, por outra exueohida do registro civil, o bem assem provo
haver o alludido oficial pago as conerib,uições
do montepio anterior:S a janeiro de 1897.
N. 35—Declaro-vos', para os devidos &reitos, que o Sr. Ministro, • tonta) presente o
recurso eneaminhado com o officio dessa delog mia n. 206. de 16 'de sotembro ultimo, o
que interpuzosms de vosso act manten lo o
dã Inspecto da do Alfa.ndega, da CidadO . do
Rio Grondo,que julgou improcedento o processo sobre infracção do regulamen t o arte
nexo ao docreto n. 3.622, do 26 ao março do
190e, e inst airado contra Bernardino P.
Barroso, estabolecido coin fabrica de conservas na cidade de Pelotas, resolveu, por despacho do 13 do fever iro fiado, preferido na
conformidade do parecer do Coas 311tó do Fazenda emittiteo em sessão do 4 disso mesmo
moz, neg .r provimento ao dito recurso, poo
isso que, nos termos J.o paragrapho muco do
art. 12 do regulamento expedido colo o
decreto n. 3.659, do 22 do maio do referido
armo, não devora ter sido tomado em,consiiteração o auto que serviu do bise ao mencionai° processo.
—Sr. delegado fiscal em S. Palito:
N. 77—Remeto-vos, para os fins convenientes, os inclusos titules, de 21 de fevereiro proximo findo, nomeando: o agente
fiscal (tos impostos do consumo na l o ciecumseripção desse Est ido Serafim Vieira,
para identico lugar na 12 a circumscripção;
o agente fiscal desta ultima circurnocripção
Jorge de ?donos Barros, para identico legar
naquela: •
N. 78—Remetto-vos, para os fins convenientes, o incluso titulo, do 25 do mez pro:chino passado, nomeando para o logar de
•colleeter das rendas fedn'ass. em ltapira,

nosso Estado, José Bernaicro Araujo Cintra.
N. 70—Declaro-vos, para os devidos effeitoa que, em defeeimonto ao que requereu
.Marianno Guimarães, collector das rondas
federaos em S. João do faio Claro, nesse
Estado, resolveu o Sr. Ministro, por despacho de 25 do mez findo, pormittir que o
supplicante entro no OxOreidü daquelle
cargo, arbitrar proviooriamente em 4:500$
a respectiva fiança, que deverá ser prestada
no prazo improrog,avel de 30, dias e determinar seja a renda recolhida mensalmente
a essa delegacia.
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Requerimentos despachados

, Commissario de 48' classe Calixto Gaudencio de Alarou.—Indeferido.
Capitão de fragata Francisco Marques Pereiro e Souza.—Nada lia que deferir.
José Cayees Pinto.—Indeferido.

,Ministerio da Guerra
Por portaria de 7 do • corrente corir)(7ram-se 60 dias do licença, com o .ordenado
que lhe competir, ao maniPula,dor de
1 a classe do Lahoratorio Claitnico Pharmaceutico Militar Bento José La,zaro da, Silva,
para tratar de sua saude onde lhe convier.
Requerimentos despachados

Maria Evangelista Leite, viuvo do operario do Arsenal de Guerra desta Capital Joaquim Teixeira Leito, polindo pagamento de
vencimentos que este deixou de receber.—
Pague-se-lhe. •
. Dr. Carlos de Oliveira esta, medico do
exorcito, requerendo Noa:omito da quantia
que despendeu com o seu tronsporte de Montevidéo para esta Coopiiol, quando regressou
do Estado de NIatto GrO,S.), onde estava eia
serviço.—Pague-se. nos termos da informação da Direcção do Contabilidade da Guerra.
Idalina de Albuquerque Montenegro, mulher do ex-alferes Manoel do ea Alo Montenegro, requerendo cópia das declarações do
familia por este feitas, afim do poder habilitar-se á percepção do montopid.-11e.biiite-se perante a auditoria do 2 0 districto militar, nos termos do decreto 1L 3.607, do 10
do fevereiro de 1806.
João Feliz Rodrigues, praça; do exercito,
pedindo licença para ir ao Estado d3 Pornambuco buscar sua mãe.—Provo o que
alloga.
Segundo sargento Hormain Augusto de
Souza Lobo, ro merendo licença para prestar
ex ..mo vago do desenho gu indo se fizer
effectiva a sua 'matricula na 'Escol t. t.lo R.o
Par :o.— A' visa do art. 77 do regulamento
vigente p oda lia quealeferir.
João Vicente Torres Homem, solicitindo
ser nornooito pha,rinaceutico to:junto do exercito.— Não ha vaga.
Maria Tiburcio de Lemos, viuvo. do 20 sargento asyla.lo Manoel al iria do Rego, p :diodo
que se -bone et .pa a uh) seu filho, par ilytico.—Seja o filho da supplicante inspeccionado.
General do brigada gradua lo reformado do
exorcit ) Manoelt' Climaco dos Santos Souza,
et:amuou:10 restituição da quantia que diz
ter si lo ..e mais ci tscontocia para pagamento
do eello de sua patente de roforma.— Indoferido.
Tenente-co renal honorario Jos° Baptista
Ca'Tillio. solicit indo sua' inclusão no .Asylo
os In validos .to P
I id. :assai o
Alferes gra toado João Manoel da Cruz, pedinao quo se lhe coneolo mais uni ann do
frequeneio para p completar .o ,cuest,
prep iratorio.— In torcido.
Segundo sargento reformado Henrique de
Araujo Sanes, incluido n Asylo a.)s invalidai da Pateia, regelo-condo pigamento do
etapa quo dia ter deixado do receber desde
15 do novombro e 1839.—Indeforido.

I\ linisterie da Industria, Viação
o ,Obras Publicas

Directoria Geral da Contabilidade
Erpediente de 8 de março de 1902
Ao Ministerio da Fazooda, foram solicitados os seouintes pegainentos:
Ministerío da Marinha
Da 5$181 -a diversos. fmnecimeutos á Esde Ferro Central 'do Brazil cai doze:liPor portaria, de 8 do coroente o foram con- trada
bre ultirn eco:lisa:elo por oilicio n. 204
cedi lua, ao 2. tilinto Augusto Guotlos
(aviso n. 64))
Corvo lhe, deus meees do licença., na fóellia
1.!-)05-9-9 eu 30.140$006 ao cambio
da lei, para tratar de sua sondo, cai P000s deDe
11 6164 a Norton, aleeaw & Como.. idem
Calitto.
á, ineenao em dono:Lb:o ul :imo (avise n.6590

Domingo 9
Do 1.730 .-0-0 ou 34:615$110. ao mesmo
cambio, á Socidtc'? Anonyme des Waggons Tubulaires, correspondente ao rosto da encornmonda feita, pela mesma estrada no anno do
1900 (aviso e. 65l) o
Directoria (lera]. da Industrio
Expediente de 8 de março de 1902
Por portaria (leda data, foram concedidos

doua mezos do licença ao 2° ofilcial da Secretaria do Estado deste IMinisterio, Joã,o
Rolrigues Chaves, com vencimentos, na fórma d. 134 para tratar de se h sauae.
Expediente de 7 de março de 1902

Declarou-se ao Minis torio da Gueo a, que
foipaovidenciado par: que, na est 5ç lio tolographica de Paranaguá, Estalo do Paraná,
sejam recebidos o tr Insmittilos os lei g amnia.s offl daes quo forem passados p lo oficial
oncarregado do embarquo e desembarque de
• paaças do exercito.
—Rocommendou-se á Directoria Gorai dos
Correios que mande proceder a c incurso
entre os amanuenses dos Co veios do, Minas
Gecaos para o proonchimoute da vaga do
30 ofilciaL
Directoria Geral do Obras o Viação

Por portarias do 8 do corrente :
Foi prorogada„ por 15 dias, a licença cm
que se acha Antonio Lopos do Mesquita, auafilar tochnico da commissão de melhoramentos do porto do Santa Catharina, para
tratar de sua sande ;
Foi nomeado o engenheiro Joaquim Gonçalves I, :Iór para o cargo (le fiscal das
obras do molhoramentos do porto do Pará.
Requerimento despachado
Dia 8 de março de 1902

José Marcellino Pereira do Moraes, cessionario, por decreto n. 3.290, de 23 de maio

dc 1890, da, concessão p'Lra arrazamento do

morro de Santo Antonio, pedindo reconsideração do despacho de 19 de fevereiro ultimo. Deferido, para decl vrar sem &Feito a
parto ro1,5tiva aos observato pios que não
correm por este Ministerio. Fica pormittido
ao reque ponto dar começo ás obras do a prazamento dentro do 30 dias, e mando ao ongenhoin-fiscal que indique os pontos de ataque do serviço, tendo em attenção a convenioncia technica o as installações do cessionarlo no local para execução tias obras.
DIRECTORIA GERAL DOS CORREIOS

Por portaria de 8 do corrente, fo .am concedi tos tres mozoa do licença, para tratamonto ao sau e, na lb ma da lei, a Bonto
Joaquim de Lima Cunha, agente do Correto
, do SuniOlouro, no Estado do Rio do Janeiro.
— Por outra do 7, foi nomqa, lo Gustavo
Adolpho Vogel para continuo de 2 a classo
dosta directoria.
Requerimentos despachados
Dia 8 de março do 1902

Luiz do Santo Amaro Somar, polindo sor
reintegrado no legar de praticante.— Indeferido. O aequeronte só poderá sor attenlido
si prostar o concurso regulamentar.
Lua Couceiro, recorrendo da multa imposta pelo administrador dos Correios do
District° Fedo .fit por infracção do art. 203
do regulamento vigente.— Prava o que
alloga.
JOSé Gomes da Araújo Beltrão, In indo
pagamoito de dons Vales postaos,procedontos
dos Correios da Parahyba do Norte.— Indeferi to, visto qoe o pagamento do valo mu
questão fui legalmente effectuado a sou

aprosentan to, cuj firma estava reconhecida
par tabellião.

Março — 1902 10C3

DIARIO OFFICIAL

SENADO FEDERAL
ACTA EM 8 DE MARÇO DE

1902

Presideneia do Sr. Manoel de Queiroz (VicePresidente)
-

Moreira Alces, Cornolio la Fonseca,. Julio
de Mello, Estado Coimbra, Elpidio de Fio
gueirolo, Affonao C sta, itaymundo do Miranda, Itodr,gues Dona, Sylvio Minoro,
Castro Robello, Francisco Sodr(5, Paula Guimarães, Alves Barbosa, Augusto de Freitas,
Rodr,gues Lima, Dionysio Cerqueira.

no Loreto, José Marcellino, Celso dos Reis.
A' meia-hora depois do meio-dia acham-se Sampaio Ferraz, Henrique Lagden, Martinho
presentes os Srs. Senadores Manoel do Quei- Campos, Silva Castro, Custodio Coelho, Ranroz, J. Catuuda., Alberto Gonçalves, Henri- gol P,!stana, Estevão Lobo, Francisco Veiga,
que Coutinho, Constantino Nery, Alvaro João Luiz, I'defonso - Alvim, Ponido Filho,
Mondes, Pires Ferreira, João Cordeiro, Be- Alfredo Pinto, Antonio Zacarias. Carlos
zerril Footcnolle, José Bernardo, Almeida Ottoni, No miei lu nior, Lindolpho Caetano,
Barreto, Alvaro Machado, Abdon Milan a, Ologario Macid, fLodolpho Paixão, LanarSiqueira Lima, Cleto Nunes, Gonçalves Cha- tine, Mirania Azevedo, Gustavo Godoy, Moyds, Leopoldo do Bu l hões, Itrazilio da Luz e reira da Silva, Domingues de Castro, Dino
Julio Frota. Total, 19.
Bueno, Valois de Castro, Adolblio Gordo, 1{oDeixam do comparecer com causa partici- (lu1pho Miranda, Joaquim Alvaro, Edmundo
pada os Sr. Genoroso Pouco, Joaquim Sar- da Fonseca„ Cincinato Braga, Alfredo Falis,
mento, Manoel Barata, Lauro Sod Delfort Azevedo Marques, Ovidio Abrantes, LinholVieira, Noztusira Paranaguá, Pedro Velho, pilo Serra, Xavier do Valho: João Caudido,
José Marcellino, Sigismundo Gonçalves, Ma- Afincar Guimarães, Francisco Moura, Annoel rima te, B. 110 M ,ndonça Sobrinho,
Martino Garoa, Coelho e Campos, Virgi-

lo Damazio, Ruy Barbosa, Arthur Rios,
M art.ns Torres, lia alta Ribeiro. Thorna,z
De - fino, Lopes Taovã,o, Bueno Brandão,P aula
Souza, Bernardino do Campos, Joaquim do
Souza, Metello, A. Azoredo, Vicente Mach iu, L uro Miflier, Gustavo Reli rd o
Ramiro Ba.rcellos; o som causa 03 Srs. J onathas Podrosa, Justo Clie.mout, li medicto
Leite, Gomes do Castro, Ferreira Chaves,
Ho ..culano Bandeira, Gomes Ribeira, Leandro
Maciel, Feliciano Ponna, Moram Bar aos,
Rodrigues Jardim, Hereillo Luz o Pinheiro
Machado (43).

gelo Pinheiro, Francisco Al mastro, Victorine Monteiro e Cassiano do Nascimento.

E sem causa os Srs. Calos Marcollino,
Ally iquoaque Semi°, Serzatello Corrêa,
Christino Criz, Anizio de Abreu, João Gayoso,
Joaquim Pires, Augusto Savero. Tavares do

Ly .a, Soaros Noiva, Lima Filho, Trinda te, Silva Maria, Pereira de Lyra. Me;
deiros o Albuquerque, Esmeraldino Bandeira,
Pedro Poanarnbuco, Epa.milondas Gracindo,
Araujo Góes, Arroxella,s Gaivão, Joviniatio
de Carvalho, Augusto França, Milton,
Tosta, Felix Gaspar. Eugenio Tourinho,
A •talboato Guimarães, Tolontino dos Santos,
Eduardo Ramos, Marcalino Moura. José
Herodia do Sá, Inc
i ni Machado,
O Sr. 1. 0 Secretario declara que Monjardim,
Nelson do Vasconcollos, Osc 5r Godov, Sá,
não ha expediente.
Freiro. Raul Barroso, Barros Franco ,Timior,
O Sr. Preakiente—Xcham-s3 pro- Antonino Fialho, Deoclociano (1 ,..) Souza,
s.:iates apenas 19 Srs. Senadores o por isso Nilo Poçanha, Lourenço Baptista, Pereira
não pó 10 haVoa sessão hoje. A ordem t.s.o dia Lima, Julio Santos, Oliveira Figneirodo,
Broves. , Th ,oplii i o ottani, Viriato
para a sessão seguinte é a mesma já publi- Joaquim
masca.ren lias, José Bonifácio, M . outeiro do
ca(la,.
Votação das materias, cujas discussims fi- Barros, Monteiro da Si voira, Esperidião.
Ittiono do Paiva, Carnoiro do Itozendo.
caram encerradas,
Fr 5ncisco Sales, Ad aborto Forraz, Leonel
Lamounier Gadofr Ido, Henrique
Salles, Arthur Torres, Manoel Fulgencio,
Eduardo Pimentol, Patina Rozendo, Oliveira.
Braga, Costa Junior, Buono do Andrada.,
Luiz Piza, Cajado, P mlino Banes, Antonio
ACTA DE 8 DE MARÇO DE 1902
Cintra. Bonedicto do Souza, Manoel Alvos,
Presidencia do Sr. Urbano Santos (I° Vice- Lamenha Lins, Barbosa Lima, Marçal
Escobar, Soa .es dm Santos, Germano IlassloPresidente)
cher, Auroliano Barbosa, Pinto da Rocha,.
Ao meio-dia procede-se á chamada, a que Alfredo Varo lia o Campos Cartier.
respondem os Srs. Urb mo Santos, Angelo
.Noto, Aga.pito dos Santos, Gabriel SalO Sr. thresiciente—Comparoe(lram.
gado, Hosannah do Oliveira, Antonio lias apenas 42 Srs. Deputa .os.
tos, Indio do Brazil, Rodrigues Fernandes,
Hoje não ha sessão.
Cunha Martins, Ra yrnundo Arthur, Th Anu
Cavalcanti, • Frauctsco Sá, Frederico Borges,
Dasigno para segunda-feira, 10 do eu'Sergio Saboya, Gonçalo Souto,Eloy iie Souza,.
Camillo de Hollaarja, João Vieira, Jrsê rente, a mesma ()binai do (lia do bojo,
Duarte, Fausto C LifSso, Soabra, Neiva, 111a- isto é
nool Caetano, Vtirgne do Abrou, Paranhos
ORDEM DO DIA
Montene gro, Pinheiro Juuior, Augusto do
Va.,v ncellos, Alves de Deito, Aurelhoo dos
Votação do parece: n. 2, do 1002, recoS • nica, Martins Teixeira, Mayrink,
nhecendo Deputado pelo 30 districto to Es(lulpho do Mantliãos, Fernando Prestes, tado de S. Paulo o De. José Robouças do
liermenegil .o de Maraea, Teixeira Brandão, Carvalho (discussão unica);
Urbano de Gouv4)a, Carlos Cav 51c nti, Paula,
Votação do pi,rocor n. 1, do 1902, opinando
Ramos, Francisco Tolontino, Rivadavia Corrêa, Vesp ,,zia,no de Albuquerque o Diogo no s (ntido de ser opprovala, a indicação do
Sr. Luiz Domingues, rolozindo a troa dias o
Fortuna (42).
Deixam :o comparecer com causa parti- prazo ti) § 8° do art. 1 0 do Regimento do 17
cipada os Srs. Vaz de Mello, Satyro Dias, do novembro do 1930 (discussão unica)
Carlos do Novaes Luiz Gualberto, {tostão da
Votação to parecer n. 3, do 1902, opinando
Ciinhu„losé Boitoux;
'
Sá PMoto, Arthur
Lemas, Pedro Chermont, Luiz Domingues, no sentido do sovem approva Ias a in icação
José Euseldo, Gue .olha Mourão, Thoma,z do Sr. Carlos Cavalcanti e a sub-in lácação do
Aecioly, Virgilio 13rigido, Nogu3ira, Accioly.. Sr. Soab .a„ mo ifican lo diaposiçõ is L0 RegiJoão Lopes, Pereira Reis, Erfnirio Coutinho, mento Espacial para a discussão do Projecto
Celso de Souza, Teixeira, do Sá, Gomos de , lo Coligo Civil (discussão unica)
Mattos, Bricio Filho, Malaquiaa Gonçalves,
Trabalhos do commissii2s.
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REDACÇÃO
•'IIIST41:1)1tIal... IPArTlelgla
Historia dra- factos passados no Brazil sob o governo do illustrissinio
Conde Joio Mauricio de Nissáu,- ha pouco alli general
de terra e mar, e agora eomma'ndatite da cavallario. da Belgica • '
Confederada sob as ordena' do Principe de °range, e
governador da 'Vesalía,
'por
GAsrAn. BA M.E°
(Continuado do n. 54)

Nem, pois, S3pateateou o, caminho para os mercados livres
Sem o emprego das armas, nem poda sar defendido sem o valor
inilit r. E niste 1103 distinguimos dos Oragos o Romanos, porque
• uns procuravam a gloriir, outros a utilidade, ao passo que a nós
nos movia o desejo da fama o do lucro. Contra o inimigo rico
nós somos ambiciosos; conU.a, o pobre, inoffensivos ; contra o
guerreiro, gloriosos. Outro era o pensar dos Gerrnanos e' dos
Gaulezus, que não davam entrada aos mercadores, emquanto
que a nós o mercador nãO só fiz a Republica . mas o Senado,
—aplanes recearam que 03 animos se enfeagnecossem, que as
virtudes se entibiassem com a entrada dos objectos do luxo.Nós,
talvez porque somos mais fit.Mes contra os vicias pela pratica e
costumo do bem, do nenhuma sorte desprazamos estes apoios da
Republica, mas os consideramos até como mataria de'preclaras
vii:tudes. Entre os Romanos tcído o lucro parecia deshonroso
para os Patricies. Para os Patricios Belgas, porém, era honroso;
entre eStes a avareza é dostruida pela liberalidade, a sordidez
pela raagnificencia o. magnanimidade: — o desprezo de Comprar o vender ti compensado pala autoridade dos inoperantes e
pela venoração do povo. Nem aqui vivemos em um reino, porém em uma Republica, dos Melhores cidadãos, onde, porque é
mais rara a nobreza, os mais honesto procuram o beinestar.do
Estado o abraçam este genero devida. E crescerho g certamente
pelo cominado com OS Adriaticos, Florentinos, Genovezoa o
que prova, aos que duvidarem, as immonsas riquezas dos p'aitieularos, das cidaates,principalmento das maritimas—os limitas
oram uma si) vez dilatado-s. Portanto, nem nos é illicito procuram' o ouro por. meio da legitimas guerras, nem nos assusta ir
pelos mares alJm, nem achamos infamante buscai-o Pclo ' commareio, e nem finalmente nos desagrada ir tirai-o das mãos da
Quanta impor tancia ligava o rei dos hespanhoes a estas expodições á falia se patautb; pelo facto seguiute:—discutindo-so
respeito das condições das tregua,s, os-embaixadores hespanhoes
empregavam 03 maiores ,esforços para que se estipulasse a
abstenção do enamorei° Com a fedia, de tal modo a fazer crer
sá com esta esperança abandonariam os direitos d . , uma imaginiria In:tostada o como que nos acenando com o titulo do provincias livros.
•
. Durante muito tempo, Philippe 20 , valho na arte de governa',
separou para si, como um mysterio do dominió, a navegação da
Pois, transferindo a sua filha Isabel, que o'stava paga
casar-se com o archiduque, as provinclas belgas, proliibiu e
acautelou firmemente que da modo algum. elle. ou o archidliqua
ou ainda Seus suceassores Poderiam ter cominarei° com a Ilidia,
ou' consentissem gim seus subditos o tivessem. Si procedessem
diversamonte seriam desapossados do dominip belga; 'segundo
disposição terminante da escriptura de Cessão. Quanto poder,
wandeza, e ,autoridado dalii pravein para a nossa Itapablica e
quanto perdeu a magestade do Hospanha, ninguom sabe mollior
do que o inimigo que, pelos grandes damnos soffeidos, pelo
saque de seus navios, pela perda de suas fortalezas aprenderam
a conhecer o valor da esquadra dos Batavos.
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Foi na verdade portentosa e digno do inspirar inveja 'que um
punhal, do mercadores particularas abraçasse .com o seu podar
e impario os vastos espaços do Orieate, que de sou acoimo dependesse a fortuna de tantos homens.,—alegria. Ou a tristeza
dos povos,—arrancando os coroas de uns reis para darem a
outras, destruindo aquello,s nações, concedendo a liberdade,
tirando ou restringindo-a.
Não abalado durante muito tempo, o ()acidento não tinha experimentado em notavel derrota as armas dos Belgas. Porém o
miamo povo alijado instigado por estes successos no Oriento
venceu completamente os mais op, ulentos inimigos da 1-lespanha, por Mak) do uma nova liga, que foi chamada occidental, porque quiz experimentar no Oecilento a sorte . da
guerra o do commorcio. Grande quamti la.le • do dinheiro foi
reunida para este fim, maior mesmo do que aludia que lhes
deu confiança para emprohender na Oriento /as mesmas
•.
cousas. •
Por muito tempo se discutiu si ora do utilidade publica ou dos particulares que se tentaria a guerra no Occidonte. Os defensores da idéa diziam que o littoral do
13razil se patenteava fraco contra o inimigo externo ; que as
terras remotas, aterradas pela nossa fa,ma,poderiam facilmente
entregar-se com a chegada repentina do nossa armada ; que os
navios régios intermediarios das riquezas per'uanas no mar
'Pacifico, como as ricas mercadorias da Nova Hespanha o da
Terra Firmo pertenceriam no primeiro occupador ; que com
estas riquezas cs hespanhoes . faziam as guerras na Europa,
privados delias, cilas tornar-se-hiana mansos e menos terávais; que as mercadorias o despojos esperados daaui receeipensariam as desluzas da guerra o doscommerciantos—só o
rendimento do assacar bastava- para fazer face ás despozas ;
que . a natureza não é menos proliga no °ocidente que no
Oriento ; que os barbaras, impacientes do polor e dominio dos
Lusitanos, facilmente sacudiriam o jugo régio ; que a travessia
para o Novo Mundo não era nem demorada nem perigosa; que
não se devia desesperar mais da navegação americana do
que da asiatica ; que una milhar de homens podia se occupar
dom o apparelho de tão importante empreza—aquelles que na
sociedade se, tornam projudiciaes pela miseria ou por conselhos turbulentos, si não forem afastados dá ociosidade e do
desejo da revolução por trabalhos desta espade ; que era
util se limpar a gente perversa de urna grani° cid.ale, i ramo voai) o; elernan ;os paeniciosos, assim C3r113 CM um copo
enfermo convem fazer sahir o sangue nocivo ou pala abanam-leia,
ou pela ml qualidade. Era urgente fundar a riqueza dos confederados no canamarcio e nas emprazas o, par isso; convinha
abrir par todos . os lados espaça do lucro para 03 negociantes
que 03Bratõ' as toem ousado o emprohondido as mesmas cousas,
' dest',arto Os GrOgOS e 03 Romanos tinham invadido as terras
•
dos inimigos, para afastar a gueen, do solo parlo; apme eitos
tinham marinheiros e soldados promptos para 03 trabalhos do
, mar e dou combateu, nenhuma outra coma podia tornar colobre
a gloria o a honra 'dasprovincias unidas do quo .Si ligassem os
doas mundos antigo e novo pelo cornrnercio o navog,ação ; que
esta libarda le cmmn un pela lei natural e defendida por tantas
illustres victorias o derrotas dos inimigos ¡ião devia ser despraza.la, do mesma moio que outras cousas aptas para mover Os
animas ell'oieosJs de -lucro. Os religioso;, desejando peopagar os
principies da religião e a fé, diziam que se devia levar alli o
facha da religião, para espancar as trovas em que se achavam
envolvidos avalie; e.Igas povos ; que nã,a sémente o poder
harnana devia ser alli Plantado, mas tambem o imparia de
Cheista; o qua assim como se devia e podia olhar a salvação do
tantos povos ao interesse dos commerciantes, do mesmo modo

•
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seriam as negociaçõeSpias e a piedade util. Os quo se oppunb.am ,
oxaagocando, que esta era MOI, liga do guerra e
não de commeacia ; que os paizes interiores do ()ocidente
invonciveis pelos seus castellos e fortificações deSprezavam
inimigo externo ; que as regiões maritimas do Brazil podiam
ser vencidas, mas. difficilmento poderiam bati aonSeava.r-go
victoriosos, por causa , do valor dos barbaros e da extensão das
terras ; que não havia alli par serem conquistadas ilhas que
tecia por &rosa o mar quo as roda, mas um continente exposto aos ataques da gento do interior; que ha mais do um
soculo os barbaros tinham tomado O gonoro de vida, costumes e
religião dos Lusitanos, e oram de animo liosál para comnosco
que esta emproza seria prejudicial á ; Liga Oriental, separados

NO TICIARIO
•

Tribunal do Coriins•-Sossão
diásria eia 7 do inarço ti., 1902-Presidencia,
do Sr. Dr. Didimo ...a, Veiga-Representante
intorino do Ministorio Publico, Dr. Monteiro*
de Barros Lima-Secretario, Couto Neves.
Prosentes es Srs. R,od.olpiano
funccionando como director da l a directoria,
o interino da 2a , o ,sub-diroctor J. M.
Silva Po..tilho, oxoacando interinamente o
cargo
.aractor da 3a, foi aberta a sessão.
• Relatados polo Sr. Rodolpiano
Min:storio da Industrio, Viação e Obras
Publicas-Avisos:
NS. 1.685, 1.813, 1.857, 1.913, 1.914,
2.142, 2.157, 2.203, 2.273, 2.408, 2.512,
2.615, 2.759, 2.916 e 3.030, do 25 do junho,
16 o 21 do julho, 2, 21, 22 e 27 do agosto,
3, 18 o 28 do s atombro, ,14 ,e 25 do outubro,
11 o 23 do novembro do anno proximo findo,
sobre a concessão dós seguintes csolitos,
• por 'conta da verba 6 1, do exorcicio do 190h.
sob o titulo-Directoria Geral:
Do 1:200$, 70$, 1:000$, 2 t5$050, 600$ o
100$ ás Delegacias Fiscaos do Thesouro
reler& nos Esta los do Minas Gera.eS, Parahyba, Posn Imbua, Rio Grande do Norte,
Coará o Piauhy, para dospozas da subconsignação -.Gratific raão ao pessoal dos
correios ornbulantes, etc.;
Do 1:155$ o 2:800$ á no Maranhão, e de
5:400$ á em alatto Grosso, para as • da subconsignação-Cond tic toras, estafetas, etc . ;
Do . 1 :000a á no Pará, para as da s b-con-,
signação-Illumina.ção ; •
De ; 500$ á em Santa Catharina, para aS da
sub-consiguaç5',o-Evontuaes ;
21W66 á em Minas Gemes, para as das
sub .consignação-Ajudas de custo e passagors ;
Do 650$ á no Ceará, para as da sulaconsioa,nação-Conducção de malas por contacto, etc.;
Do 320$ á em Pernambuco, para as da
sub-consignação-Publicaçõos postaes, etc.:
Do 360, fana Amazonas, para as da gula
• consignação-Vencimentos o gratilicaçãas lixados aos agentes, ajudantes o thesoureiaos ;
N. 2.85 ,do 5 do novembro do mesmo armo,
em additamento ao de ii. 2.661, do 17 de outubro anterior, solicitando que seja mantido á Delegacia Fiscal do Thesouro Federal
no Estado do Riu Grande do Norte, õ não á
no Rio Grande do Sul, O credito da 34540, a
que se referiu o segundo dos citados avisos,
para delpezas da sulaconsignação-Vanta•genS especiaes-da verba 61 do exaraiclo do
1901, titulo-Directoria Geral. •
O tribunal ordenou o registro da distribuição dos credites, feitas as necessarias °Anui loções.
Ns. 8 o 9, de 19 o 25 de fove toiro ultimo,
com as cópias dos contra-tos celebrados pela
directoria da Estrada do Ferro Central do
Brazil com The 13razilian Coal Compan.,g,

Março - 1902 ,?.0.2,11i

em varias frotas e partes do mundo os alliados o armas navaus; que eram faceis as ouasiões da rivalidade entre umas o
outras por causa da ambição do lucro, por causa da identidade
algumas mercadorias, as mesmas necessidades de guerra o
cominercio, armas, soldados, instrumentos navaas e
nhoiros , ; que taes rendimentos não se podia esporar do ()ocidente, os quaos se empregariam para assegurar por meio da
guerra i, fortuna da conquista, mesmo depois do ter sido rendizada; nem se devia irritar por novas guerras o poder do grande
rei, nem seria prudente mostrar em quantas cousas somos
inferiores, que estas mesmas cousas tinham tentado os Brotõps,
mas com um SUCCOSSO mais funesto que util.
(Continaa.)

Limited, para fornecimento do carvão á dita

Estrada no primeiro semestre deste anno, o
pela Addeinistraaão dós Correios do Estado
do S. Paulo com Henrique lida para o arrendamento, polo prazo de 2 annos, do predio
,em que funcciona a agencia da Luz ,no rella
I rido Estado.-0 I tribunal autorizou o competente registro. •
-Ministerio da Justiça o Negocios Iateriores-Avisos
N. 478. de 15 da fevereiro proximo findo,
remettendo a capas do contracto offectuado
pelo direct o! da Escola Nacional de Bollas
Artes com Augusto Girardot para reger a
cadeira, de gravura do medalhas ; e i p %Iras
preeios te, daquela Escala, durante o corrente anno O tribunal foz registrar o contracto.
N. 492, de 19, consultando sobro a aboaa
tura do credito de 400:000$ para pagamento
dos juizes da direito nomeados p e lo Governo'
Federal, antes da organização judiciaria dos
Estados, á vista do decreto legislativo n. 830,
de 28 do dezembro de 1901, que restabeleceu, para todos os &nãos, o .e n. 657. do
25 do novembro do 1890.- O tribunal foi do
parecer que o cradiso pede ser loa-armaste
aborto, como especial.
N. 531, de 23, solicitando que do credito,
do 81:400$, mencionado na tabella n. 2, que
acompanhou o aviso n. 100, do 9 de janeiro,
,o distribuido ao Thesouro Federal' para
•despezas com o-Pessoal-do Museu Nacional, soja deduzido, doveúdo ficar no tribuna!, o' do 2:000.,3, votado para dospezas da
consignação destinada a atarias aos assistentes incumbidos do exenrsiias fora do District.)
Federal.-0 tribunal resolveu que se faça a
noIcessaxia annullação, e mandou oficiar
ness ) sentido á Directoria de Contabilidade,
do Thosouro Federal.
-alihiaterio das Relações Exteriores Avisos. ,
Ne. 236 e 383, de 30 da novembao do anno
passado o 28 do janeiro ultima, requisitando a annulla,ção da quantia do 8:774$194,
no credito concedido á Delegacia Fiscal noí
Estado do Parasapar conta da verba 4 1 , do
'exercieio de 1901, para pagamento da' graa,
tificaaão mensal de 2:000$ ao capitão de fragata Carlos Aceioly, ajudante da conamissão •
'de limites com a Bolivia, no poriodo de 20
de agosto a 31 do dezembro do a,nno findo.
'-0 tributai determinou que se effectue
devida annullação.
-Relatados pelo mesmo Sr. •diroctora l em
exercido interino na 2 a Directoria:
alinistorio da Faz nida-In formações da 21,
Sob-Directoria de Contabilidade do Thesottro
Federa!:
Do 29 de janeiro proximo passado, sobro o
pagamento, pela verba 31 a , do 1902, da divi Ia na importancia de 666$,de que ê credora.
a Companhia Cominercio do Lenha o Materiaeá, por fornecimentos feitos á Casa' . da'
Correcção em 1896.-0 tribunal rocusau o
registro, porquanto, referindo-se a daspeZa a;
sorviços da verba 14a ; do orçamento ao
I f

nisterio da Justiça o Nogocios Interiores,
a sua classificação não obedeceu ás discrimi.
nações da mesma verba-.
D ) 7 e 26 de favo 'oiro findo, relativas á,
concessão dos credito:
Da 15$400 áteleguia Fiscal do Thosouro
Federal na Estado do Rio Grande do Sul,
para dospeza com o ;serviço especial de estatistica commorcial, de que trata o (borato
n. 3.547, do 8 do janeiro de 1900, ovreici0
do 1901
Da 78:000$ á no Estoiro da,Bahia, para dospezas da verba 24*-Jurom da . omprestimo do
cofre do orphãos-, do e.xoscicio do 1902.
O tribunal ordenou ó registro da distribuição dos alludidos credito.
Processos do concessão:
Do montepio civil :
A D. Eugenia Rioja Saamonto, viuva do
carteiro do l a classe da Administração dos
Correios do District° Federal Bernardo Pereira Sarmento, na importando, annual da
400$, e a sou filho menor Amer:co em igual
importuela ;
Aos rnonoros Carlos, pule() e Maria, filhos
do fallecido agente do 3a classe da ,Estra ta
do Ferro Contrai do Brazil Carlos Ernostino
do Souza Faga,ça, na importancia annual
do 239$ a cada um ;
A I). Joa.nna da Camara Vasques, viuvo do
inspector aposentado da extincta Thosouraria de Fazenda do Estado do Rio Grande do
Sul Joaquim Antonio Vasquea, na import4ncia do 79$914, o a seu filho menor lionorio,
em igual importando
A D. .Maria Furtado do Oliveira Ehriek,
viiiva do mostre tlas officinas da Estrada de
Ferro do Baturita Antonio Ileariquo EhricW,
na importancia annual de 700$,o a seus filhos
'menores Stellina o Antonio, na do 33O cada
•
um.
Da meio soldo
A DD. Almorinda o Alice GuimarãOsa
;filhas do finado goneral de divisão reformado 13 r.Antonio . Pereira da Silva
marãos,. na importancia, monsal ; de ' 204 a
cada uma.
DA meio-soldo o montepio
A D. Arlinda do Barros Torres, viuva
do alfons do exercito litigo ,Xavier Torres,
nas imp naaricias monsaas do 20$ o 60$000;
A D. Anua Innocencia de .0livoira, viu.va
do major reformado do exercito Joaquim
annocencio taaOliveira, M•importancia mensal de 105$ um ca á titulo.
1. De ai))senta.doria:
Ao 2 0 oscripturario da Alfandega de FIorianopolis Antonio •Paulo da Silva, coai o
'vencimento animal de 1:455$407, ;proporciomal a 27 annos, troe Meses o 14 dias de serviço publico.
O tributial, attandoa lo a que foram nos
, processos observadas as disposições em vigor,
julgou legal a concessão das pensões o .apias mm,a .Oria de que se tr tta, o mandou registrar a dsspaa
dos pareceres..
. na farina
.
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- Do montepio civil:
A D. Maria Fernandes Teixeira, viuve do
1 0 escripturario aposentado da extincta Thesopraria. de Fazenda do Estado de Minas
Gdraes Joaquim Osorio Teixeira, na importando, annual do 4503, e a seus filhos menores Zoroastro e Ismenia, na dá 112j,„500 a
cada um: - O tribunal converteu o julgamento em diligencia, para o fim de exigir
que se exhibta -prova do haver fallecido o
filho interdicto do primeiro matrimonio do
contaibuinte, e'de ainda existirem duas outras filhas, do nomes . Luila o Maria Condida,
aos quaes se refere o:processo.
De aposenta teria :
A D. Leopoldina Maria Fagundes da Silva,
repetidora tio cursa do sciencias e lottras do
Instituto Benjamim Constant, com o vencimento annual de 1:3443030, correspondente
a 36 annos, dons mezes e 16 dias do sorviço
püb ico.-0 tribunal Mandou ornejar ao Miinsterio da • Fazenda quanto á fixação do
vencimento de inactividade, visto competir
á aposentada, não o do 1 :344$660, indicado
no titulo, mas o do 1:386$333, proporcional
áquelle tempo.
Montepio civil :
Requerimento de D. Maria da Conceição
Gurget Castello BrancO, viuva dó Dr. Urbano Burlainaqui CastelIo Branco, ex-vicedirector do Extornato do Gyinna.sio Nacional,
polindo reconsideração do despacho proferido em sessão de 3d outubro . do armo passado no processo de concessãe de montepio
a .SGl13 filhos-menores, para o fim do ser,
pelas razões que apresenta, 2:excluido o de
nome Jose.-0 tribanaldeixouade tomar conhecimento da reclamação da supplicante
por ter sido interpost r. fóra do tempo legal.
•
-Ministerio da-Marinha : ; .
Aviso n.- 255, de 21 de fevereiro proximo
findo, pedindo o pagamento de contas, no
total de 4:4643225, provenientes do fornecimento do Va.dos artigaa' ao Ministorio, no
anno possado.-Havendo já sido rege rada
a quantia d 4:134225, delibprau o ti i ounal.
sobro a de 333$, em que importa uma conta
de Leandro Pereira, deixando dó dar-lhe
registro : por insuffieiencia d Saldo da subconsignação - Impressões do atlas; etc.-1a,
verba 158 , do exorcicio de 1901.
Oficio da Conta teria' da . Marinha n. 63,
da. '22 do mesmo , mez,apresen tando a • nota das
aninillações, • na importando. • do 15:025$227,
verificadas noslealancetes da' Pagadoria da
Marinha, referentes aos MeZ03 de outubro o
novembro do armo pas3ado:-0 tribunal autorizou o necessario registro.
-. Ministerio 'da Guerra: •
Asdaos ns: 138 e 149, cl.o 21 e: 25 do fevereiro- ii2timo, -relativos á concessão dos Cmditos:
Do 12:641$201, á Delegacia Fiscal . do Thesouru Federal no Estado do Rio Grande do
Sul, P Ira despezas da vce .ba 88 e d.as consignações as. 25 e 33 e-Deswzas wpeeLes. da 158 , do exorcicio de 1901;
•De 396:605$200, -á Dologacia, do mesmo
Thosouro .em Londres, equivalente -a marcos 397.400, por conta do:o141o, no exercicio de 1902, do credito aberto pelo decreto
n. 141, do 5 de julho do 1893, para :Monde.:
ás despezas , cle fornecimentos de matinal do
guerra ás fortalezas do Santa Cruz e São
João.
O "tribunal determinou que soja' registrada
a distribuição destes creditas, feitas as a,n.nultações indicadas no primeiro dos citados
•
ayisos.
Relatados pele Sr. suledirector J. M. da
Silva Portilhe
Processos
Do tomada do contas
Do commi.ssario do 3 e classe da anilada
Ernesto José de Soaza Leal, concernentes
ao periodo de 21 de setembro de 1900 a 25
do maio do 1901, em que serviu no corpo de
Marinheiros Nacionaes.- O tribunal consi-
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derou-o em credito pela quantia do 10$283 e
nesse sentido mandou lavrar o competente
accordão:
Do ex-collector do municipio de Mirador,
Estado do Maranhão. Raymunlo Francisco
Ferreira Bomfim, relativas ao p3riodo de 10
de agoste de 1890 a maio de 1892;
' Do ex-thesourairo do administração dos
Correios do Estado da Parahyba Joaquim
Pinta Souto Maior, de sua gestão desde 13 do
novembro de 1898 a 12 do abril de 1899; o
Do ex-collector do municipio de Santa
Luzia, Estado de Minas • Gemes, Francisco
de Paula Oliveira, do tempo decorrido de 2
de junho de 1890 a 31 de dezembro do 1892.
tribunal mandou lavrar accordães, considerando quites os ditos responsaveis e alitorizando o levantamento das fianças prestadas.
Doi cirurgiões da armada
Do 58' casso
Dr. Henrique Man;re,on, no po-iodo de 3 de
agosto do 1900 . a 21 do janeiro do 1931, ora
que esteve embarcado no couraçado Aguidaban ;

Dr.' Antonio Alvos da Silva Junior, de 23
de abril a25 de novembro do 1901, ora que
sorvia na canhonei Camocim:
. Dr. Raymundo Frazão Cantanhole, de
1 do junho a 28 de outubro de 1910, em que
estove servindo no cruzador Tiradentes.
Do, commissa-sies
Do 4a elas o João Monteiro da Cruz, no
Ppriodo de 17 do abril a 20 de novembro de
1930, quando embarcado no brigue Pirajci.
Do 58 classe : •
: Alfredo Advim, de 11 do fevereiro a 31 de
maio do 1901, era qu serviu na canhoneira
Guarany ;
' Julio Queiroz do Seixos, de 21 do julho de

189) a 19 de janeira •lo 1901, quando ombro do no eaçaetorpodoir t Gustavo Sampaio ;
' José Ma,rianotte Faria Dias, do 17 do março
do 1903 a 31 . de janei 1931, em que
este ve servindo no avisa Lamego.
O tr ibunal fixou em 43$588 o alcance
encontrado nas contas do primeiro ,:os
mencionados rosponsavois, em 1$300 nas
'do serundu em 1:3-z00 nas .do terceiro,
em 4$500 nas do quarto, em 6321et nas
do quinto, em 553972 nas do sexto, o em
78$110 nas do ultimo, condernnando-os ao
respectivo pagamento, no prazo de 30 :ias;
o nesse sentido mandou lavrar os competentes accordãos.
Do ex-agente fiscal da Colleetoria de Cravinhos, Est ido de S. Paulo, Luiz Costa, coocomentes ao perialo de 14 do maio do 1898
a 5 lO outubro de 1903.=0 tribunal mandou
lavrar accordão, fixando em 26:0013066,
acceoschlos dos juras da mera, o alcance encontrado nas • contasdo dito ex-agente fical
o em l .omnando ao pagamento do tal alcance;
no prazo do 30 dias.
-Ordens de pagamento, sobre as quaes
proferiu , espaclm (:o reliitro, em 8 do corrente, o Sr. presidente (lesto tribunal.
Ministorio da /Industria, *ação o Obras
Public is-Aviso:
N. 586, de 28 de fevereiro, credito de
100:000$ á Delegacia do Thesouro em Londres, para Sor entregue ao. engenheiro Alberto dos Santos Damont, como premio pelo
resultado do sua exporieacia do um balão
di rigivel
: N. 590, de 3 do corrente, pagamento de
3363. da folha dos saloios que competem aos
Serveates da Directoria Geral de Estatistica,
no moz d fevereiro ultimo
' N. 487, do 21 do fevereiro, idem do
80$299 á Socidld Anonyme riu Ga.: do Rio de
JanCiro de consumo de gaz n Inspectoria
Ge,stl de Illuminação desta Capital, :tirante
o 40 trimestre do armo proximo pass'alo
N. 505, do 21 de fevereiro, ideia de
2923667 a Pacheeo,Leal & Moreira, de carvão
de coke fornecido á Estrada- do Ferro Contrai do Baazil, no mez de novembro ultimo .

Março 19,62
N. 490, de 21 do fevereiro, idem da quantia de 1:142$400 a Alegria & Comp., de fornecimentos á Inspecção Geral das Obras Publicas, em outubro do anno proximo passado;
N. 478, de 20 de fevereiro, idem da quantia do 1693600 • a Behrenl, Schmidt'S: Comp.,
de fornecimentos á Estrada do Ferro Central
do Brazil, em novembro ultimo;
N. 481, de ,21 de fevereiro, idem da quantia de 2:912$410 a diversos, idembl em nos
meus do janeiro, outubro a dezembro do
anno proxinr") passado;
N. 483, da mesma data,' idem' da quantia
de 1:3373859 a diversos, idom idem, nos mezes de setembro o outubro do anno proximo
pais rio.
N. 482, da mesma data, idem de 94$600
diversos, idom Idem , no moz ,de sotembro
ultimo;
N. 504. da mesma data, idem.da quantia
do 3:741$300 a Haarpt, & Comp., idonn
idem, no mez do outubro' ultimo;
'• N. 536, do 22 de fevereiro, idem da quantia de 1 l:0723083 a Nortoa Megaw & Comp.,
idem idem no mez de dozembso ultimo;
N. 560, de 26 da fevereiro, idem da quantia do 1:076$193 a' NI. Lerá & Comp., idem
idem o mez do janeiro ultimo;•
N. 549, do 25 do fevereiro, iriam da quantia de 8:988.3838, em ouro, a Gonçalves, Campos & Comp., ilom id na idem idem;
N. 522, de 22 de fevereiro, idem de 1:970$
a Antonio Gonçalves Pinto, do fornecimento
e trabalhos executa.los em proveito da Inspoctoria Geral do Illuminação durante o ruez
do dezembro do armo proximo passatio;
N. 486, de 21 de fevereiro., idorn de 5$600
Imp 0 ensa, Nacional. do publicação feita em
proveito da Inspetoria Geral de Illum nação durante o 40 trimestre do anno proximo
p .ss rio;
N. 510, de 22 do fevereiro, idem de 3$750
á Companhia Lloyd Brazileiro, do transporto etfictuado no anno proximo passado, •
de um volume destina lo a este Ministorio.
la Justiça o Negocies Interiores-Aviso;
N. 471, de 15 de fevereiro, pagamento do
83 a Leuzinger & Comp., de objectos de expediente fornecidos ao commando superior
'da guarda nacional desta Capital, no mez
do janeiro ultimo;
N. 456, do 14 de fevereiro, hiena do
1:9243353 ao :capitão thesoureiro do corpo
do bombeiros Henrique Loureiro, de despozas miudas o gsatificação de residencia, no
ruez de j moiro ultimo;
N. 495, de 19 de fevereiro, idem do
4073899 á Repartição Geral dos Telegra.phos,
do trabalhos feitos na linha telephonica
Repartição da Policia,' no anno proximo
passa to;
• N. 533,de 20 do fevereiro,idern de 1203600,
da ass:gnatura do jornal O Direito o do objectos de expediente fornecidos aos TribueaeS
Civil e Criminal o do Jury, - no moz de janeiro ultimo
N. 599,. de 20 do fevereiro; idem do
933500 a Louzinger & Comp., do objectos de
xpoliente furimeido3 ao Sup imo Tribunal
Federal. eia janeiro ultimo;
1 N. 549, ri,, 22 do fevereiro, idem do
84:3400, do objectos de expediente o despezas
miadas da Juwa Conunercia.1, no moz do
dezembro ultimo;
•N. 534, da mesma data,- idem do 180.3 a
André Santos, de documentos historicos for• ecidos ao Archivo Publico Nacional, em dezembro ultimo; •
N. 548, do 1 do corrente, idem de 600$,
do folha do salario dos serventes da Soerat tria de Estado, no inez de fevereiro ultimo;
N. 470, de 15 de fevereiro, hiena de 31$ a
Macodo & Irmão, do trabalhos executados
nos encare:montes do agua do edificio onde
funcciona a Secretaria de Esta.to deste Ministerio, em j),noiN ultimo;

Domingo 9
N. 511, do 20 de fevereiro, idom do
13:1914787 a diversos, de matorial fornecido
á Casa do Detenção. em dezembro ult,mo;
N. 49;, do 10 de f:veroiro, idem de 90$ a
Arthur Tobias Reis, do despezas realizad
com a conservação e asseio do Laboratorio
tcterio : ogico da Dir scto 'ia Goi• al de Saldo
Publica, em dozonab .o ultimo;
N. 514, do 20 de fever :iro, idem de 120$
Societé Anonyme da Ga:: de Rio de Janeiro,

•
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do trai) ilhos feitos em dezemb.x) ultimo nos
pridios °ocupados pila 3 % e 7 4 ostaçiies poliei tos urbanas;
N. 510. da mosnia, data, idem do 4:300$ a
Manoel Rocha Pereira Junior, de fornecimentos o mão do oh :as Asalizadds no edificio
do Senado Foloral;
N. 5o3, (In 19 de fevorairo, idem do
2n 17$800 a Jo.sé Muni', a ente-comprado; do
Instituto Sorotheripico Federal, de dosiez•is
do prompto pagamento por ollo elrectuadas
durante o mez do dezombro ultimo:
N. 472, de 15 d. s fevweir,), :nom do
217$890 ao almoxarife do Lazareto da ilha
Grande Alfred ) M ttos dos Santos, das desp rias por ollo fitas com o seu transport s a
esta Capital, afim do receber no Thesouro
Fe ieral os vonoilnontos .° possoaljornaloiro
do mesmo estabelecimento durante o anuo
proxitno passado;
N.1323, (bs 6(10 corrente, idom 1e7:221$00,
das folhas do passoal emprensio no sirv.ço
oxtraordin trio da Diract oria Gorai do Saud°
Publica durante o moi de fevereiro ultimo
N. 28, de 4 de janeiro, credito do 2:40
á Dulegaci s Fi-: cal em Pornambiro, para
°mirrar ao pagamento dos or tonados que.
durante o arma prixinio p .ssado, renmpetiarn
ao juiz do direi o Antonio Borges Leal Castono Branco, reverti to á lisponibilidade em
virtude do sentença do Poder Jtid'ciario
N. 2.740, do 21 do dizombro, id sni d
2:400$ á Dolegaci k Fiscal no EstrIo de Mina(
Gemam, p ra pagamento (los o Mona loa que
competi:1n ao juiz ao direito em lisponibilidado Fellsbarto Soares da Gouvêa. Horta
N. 2.088, do 21 do setembro do 1001, idorn
de 31:200$ á Delegacia Fiscal no Estado do
Rio Grande do Sul, para, pagamento dos o'(tonados que competem, no actual exercicio,
a divorsas juiies do direito em disponibilida.d s ;
N. 505, do 19 do f.sveroiro dó anno corrente, idem do 2:400$ á Delegacia Fiscal no
Estado sio Minas Go.nes, para occorror ao
pagamento, divalite o exeJele10 do 1902, do

ordenado que compete ao juiz do direita em
dispoiibilidado Foli.sbarto So tres do Gouvéa
Hora; •
N. 2.ê55, de 11 dezembro de 19)1, i tom
de 67$777 á Delegaoia, Fi.eal na Bahi t, para
pag amon'.o da gratifi-oição que compete ao
sub-soer (tarjo da Faculdad) ( 1:o Medicina
daquollo Estado Dr. Matlims Vaz d Oliveira
N. 525, do 22 do feve:siro, ide si ,do
20:009$ á Delel,aca Fi :cal no Esta to do Pernambuco, á disnosição do engenheiro riuleiliam) Martins Filho, o ia:irrigado das obras
do Lazareto to Taniandaré, para °oco mor ao
pa?.-amonto da folha ' IAS Op(E'.1 . i.os empregados no prosognisn eito .l.a.s refoiid is obras
N. 181, de 21 do janeiro, adoanta'nento
200 ao escrivão do Extirn tto d) Gymnasio
Na,i nal, Jo tquirn Jo,g5 do Oltveirl. Alves,
para °ocorrem t dospezaa do prompto
manto, nos quatro primeiros mona do corrente anuo;
N. 231, de 25 de janoir,), idem de 105$700
á Estrada de Fo .1o Central do Bra,zil, de
transportos concedidos em proveito da Escola de Minas.
— Ministerio das Rola.çêos Exteriores—
Aviso:
N. 74, do 22 £ilm fevoroiro, pagamento
de 1:210$ a Emiti° Giun á, de minis:falo (lo
600 exemplares •10 folheta La 1.egge vli Imntigrazione e Colonizmsione, l'eÃa para er;te

)1inistorio.
— g inisterio da Fazenda—O fficios:
N. 169 , da Altindega do Rio do Janoiro,
de 3 do corrente, pagamento do 4:491$'300,
da folha do pessoal typigraphico e do material rodante, relativo ao mez do fevereiro
Wthno;
N. 203. da Casa da Moeda, do 1 do "carrente, idem do 3:479$, da folha do pessoal
encarregado da confecção do soltos do consumo, relativa ao maz de fevoreiro ultimo.
Exercicios findos—Requa(dmantos:
Do 1\11,4114 Josú do Araujo, pagamento de
4 .?8$830, de fornecimento ao Ministerio da
Marinha no armo de 1893;
Do mesmo, idom (1,6 2:624830, idem
idem, no armo do 1900.
—Miniatorio da Marinha—Aviso:
N. 255, de 21 de fevereiro, pagamento do
1:131$225 a diversos, do fornecimento a esto
Ministorio no anno proximo passado.

Pagadoria do '11rhosouro Federal— Pagalu-so amanhã as seguintes
folhas:
Mo itopio dos funecionarios publi eos da
Viação, ponsiiis, penas e pret o tenças.
Correio — Esta rap trtição oxp
malas pelos saguintes paquetes:
Pelo Itatiaya, pari Bahia o Pernambuco,
130(301r:tido improssos até mis 6 horas sl
'manhã, carta.s para o into,:ior até ;Ir, 6 1/2,
ditas com po 't duplo DAI"! ás 7.
Polo Raipaea,par os por os sul, rarobendo
i-nprossos até ás 11 horas da manhi, e .13 :13
par s. o interior tté ás 11. 1/2,ditas com porte
imolo até ás 12 e obj setos p ira ragistrar
até, ás
Polo Murupy. para os portos do Espirito Sant ) o Ca 'avelas, voe ben lo impress .té ás 4 lio ais da manhã, cartas para
o interi )13 até, ás 4 1/2, ditas com porto
duplo até ás 5.
Pelo D.icia, para Balda, Hamburgo o Copenhague, recebendo impresam até ás 9 horaa
da manhã,cart is para o iate lor •..té ás 9 1/2,
.itas para o exterior o com porta duplo atê
ás 10.
p.do Itaml)y,
Bahia o S. Christovão
aecobon tu mpressua até ás 9 h mas da manhã,
para o interior até a 9 1/2, ditas com
porto duplo até ás 10.
Amanhã :
Polo Iira3i1, p.a Victoria e mais portos
do no 'te até Manaos, rocobendo impiessos
ata ás horas (ta manhã, cartas para o interior até ás 6 1/2, dit IS cena porte duplo ato
ás 7 o objectos para asgis.rar até ás 6 hor,is
da tacto ih) huj
para.danopolis, Laguna :s
12' do Max.Fio
Itaj thy, recebendo im r ssos ato a 1 boa da
cvtas pa o interior até c, 1 1/2,
d.tas e y rip,) :te duplo atá ás 2 o objectas para
r !git.33.! até ás 12 lio .as da. in
Nota—Saques para Portugal e valos pos-

taes para o interior, nus dias uteis, até ás
2 1/2 horas da tardo.
—Recobbnento do encommenda.s para Portugal, Açores e M vieira, nos mesmos dias,
das 8 horas da manhã ás 5 da tardo, até a
vespera da partida dos paquetes que se
destinarem a Lisboa, exceptuando os da
com pagnie Messageries Marilimes, o entrega,
tombem nos mesmos dias, das 10 da manhã
ás 2 da tarde.

Observatorio do Rio de -Janeiro — Boletim Motoorologico — Dia 7 do março de 1902.
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moteorologico e magnetico do dia 7 . de março de 1902
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Observaqes ,das Estações dos Estados a Oh m. de Greenivich (9h .07 in a. t. ra. da Capital)
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Aracajú
Florianopolis.
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9.32 ,i
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6 - 26.0 22.2
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Occurrencias

Na Capital trovejou ao WNW ás 3h 10 m p. o relampejou no qualrante, de NW das 7 h 30 in p., até depois do 9 h p.
Errata- Na primeira (locada do 1902 da Estação de Elorianopolis, publicada Imitem no Diario Official, devia ler appa,recido
correspondendo aos dias 6 o 7 respectivamente, cl e b. nvt em lugar lb que foi publicado.
RESULTADOS MAGNETICOS DA ESWAÇÃO CENTRAL
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Declinação =

OBSERVAÇÕES A O h M.

DE GRW. FEITAS PELOS

CAPITÃES DOS PORTOS 9 h07m T. M. DA CAPITAL)

'
POSTOS
DE OBSERVAÇÃO

ESTADO DO CÉ'0

ESTADO
4TMOSPHERICO

\
METE OR OS

DIRECÇÃO DO
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-

FORÇA.

ESTADO DO
MAR

ESTADO
ATMO SPIIERICO NA
V ESP ERA

•
•

Belém
S. Luiz
Parnallybo.
Fortaleza

Natal. ' ,

Qnn.si limpo
Encobe'rto
Meio encoberto
Encoberto

Recife. .......
Maceió.
Aracajú

Quasi limpo
Quasi encoberto
Meio encoberto
Quasi limpo
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S. Salvador

Encoberto

Parahyba
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Paranaguá
Florianopolis
Rio Grande
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•
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SE

?roxo
Fraco

Chão

Encoberto .
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Xragen2
Fraco
Fraco

Peq. vagas
Tranquillo .
Chau

Variavel
Incerto
Variavel

Fraco

Chão

Bom

`Sons
Incerto
Bera

Incerto
Má,o
Encoberto
Bem
itom
Encoberto
Muito bom
incerto

Bom

•
Nevoeiro tenue alto
Nevoeiro tenue alto
Nevoeiro
Novoeiro tenni) baixo
. -.
Neweiro tenue
Nevoeiro tenue alto
• OCCURRENCIAS

ENE
SE
SSE
ENE
E
lia
-

NE

NW'

S
S
SE
. N \SI,'

Espelhado
Peq. vagas

Espelhado
.
Muito fraco
- '
. Aragem
Bafagem •
Bafagem
Chão
Muito fraco

Ca'rna,
Fraco

Bom

Variavel
Bom
Bom
Incerto
Incerto
Encoberto
Sombrio

Em Fobtleza colhi um aguaceiro hoje pela manhã.
um n agua,cotro na nialiã, de hoje.
I, m Maceió
Em Aracaj1 relampejou ao NV honram durante á noute. Hoje, pela manhã, o tempo tornou-se má°, tendo trovejado o relampeja:3.o
ao sul.
Em Paranaguá relampejou e trovejou ao S hontena, i nouto.
No Rio Grande do Sul hontem, durante o dia, chuviscou. •
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Meteorologia do MiniAterio da Marinha - Repartiçã,o da Carta Maritima,-Mappa das obser-

Vações feitas a O h. In. 410 Greenwich na 1' danada do rnez der fevereiro lo 1902. 1
POSTO DE OBSERVAÇÃO-Barra

LAT. APPROXIMADA=32°

do Rio Grande do Sul.
LONG. APPROXIM4DA =5 2

09'00" S.

o
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° itt
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00

o
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o
Et

í=1

mi ro
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o
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o
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0.7

75.8
62.2
96.0
03.0

SE
E
NE
NE
ENE
NE
SE
NNE
W

0.8

93.0

18:96

NW

70.8
74.0
60.8

3.7

69.9
81.0

10 755.19 22.6

759.81 23.84

co
O

16.06
17.01
14.08
10.00
18.84
17.61
13.73
20.71
16.72

3.6
3.2
5.0

761.50
762.66
762.61
762.21
763.47
:62.49
700.91
8 752.94
9 754.16

o

9, g

O
c.>

1.4

1.

21.4
24.6
24.8
24.5
24.8
24.8
23.8
23.6
k0.5

1
2
3
4
5
6
7

ESTADO DO TEMPO DURANTE AS

24 HORAS ANTECEDENTES

o
o
t4

o
a

NUVENS

VENTO

TIIERMOMETRO

ÉPOCAS

03' 00" W. Grw.

2.3
3.0
4.6
0.5

K
K.CK
CK

1

2
2
4
3
2

n ta

I).

i.
nvt
nta
b.
nvb
2 e.
2 e. nv.cli. tr. ol
2

1

e.

CK
K1KC.0

2
2

5
4

4
4
4
3
2
2

6
4
10
10

1K

10

nvb

9

Tempo bom.
Ternp J bom.
Tempo bom.
Tempo bom.
Tempo bom.
Tempo hom.
Tempo incerto.
Tempo varia.vel.
Tempo ine.erto. Das 3 b. a. ás
6 h. a. cabiu chuva ac nupanhada do prox.mos trovões
ao N e ao MV . e rel.kmpagos
na mesma direcção. Durante
o dia houve nevoeiro baixo o
á noite relampejou ao N.
1.94 Tempo máo. Das 3 h. a. em
deanto cahiu chuva copioza
acompanhada do proximos trovões o ralampages ao NE atb
ao S polo N.

22.61
23.61
24.61
25.61
26.61
27.61
28.61
2G.61
0.94

6.3 2.7

2.1

2.74 77.65 16.97

5
5
4

O observador, Joe° Gárniano Filho, estacionario de 2a classe.

eibituario- Sepultaram-Se no dia 20

do fevereiro 36 pessoas, fallecidas de:

Febre'amarella
Outras causas

1
35

Do sexo _masculino
Do -sexo feminino

30

'Maiores de 12 annos
Menores do 12 annos

42
po
12

- No dia 21:

z•

33
Nacionaes...

Estrangeiros

•.. 28
8

10

Indigentes

santa Clama

da

Minerleordla

1.020 804 1.830
r'llatiarn .
43
20
28
Entrapara
35
8.thiram
27
62
25
Do sexo masculino
7
4
Fallecerain
3
Do sexo feminino.,
11
Senhora do Soccorro e de Nossa Senhora das Existem
1.016
793, 1.809
Dor, em Caseadura. foi, no dia 20 do fe36
vrelizcizoikV,int-fx
O movimento da sala do banco o dos con19
Maiores do 12 annos
4
sultorios publicos foi, no mesmo dia, (i,e 789
o
17
Menores do 12 annos
consultantes, para 03 quaes se aviaram 963
receitas.
30
Ei
-No dia 22:
ot-4
11
Indigentes
A
-O movimento do Hospital da Santa Casa da
gisericordia, dos Hospicios do Nossa 45enhora
ia Saud% de S. João Baptista, do Noss2

- No dia 21:
Access() pernicioso
Febre amarella
Febres diversas
Variola
Outras' causas

2
3
2
2
33

Naciouzes
Estrangeiros

42
26
16

Existiam
Entraram
Sahiram
Fal/eccram
Existem

1.040
31
2.)
6
1.026

788 1.823
27,
5S
15
44
o - 12

804 1.830

Existiam
Entraram
)) movimento da sal t do banco o dos CO fl: Sahiram
sultorios púdicos foi, no 11121110 dia,' de 849 FallP.ceraro.. .
consul tan tos, para os quaes se aviaram 1.007 Existem
receitas.
Fizeram-se 35 oxtracções de dontes.'

1.01n
37
23
5
1.025

793 1.809
25
62

45
22
6
1
795 1.820
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O movimenta da sala do banco e . dos conrIL 3."..'•97
,
sultorias publicas foi, no mesmo dia, de 451
Hiina& Comp., estabelecidos á rua, Theoeonsultantes, para os quaes se aviaram 517
phito Ottoni n. 32, prop,aetarios da Funreceitas.
dição Nacional á rua Luiz Gama"' n. 30 ;
Fizeram-si 10 obturaçõ as de dentes..
fabrica Nova Industria á rua Santo Christo
.n. 2 A ;da fabrica do canos de chumbo á
rua da Sa,ude n. 38 o da Usina das Neves em
— No dia 23:
Nitheroy, apresentam a marca supra, a qual
consiste em uma estreita do cinco pontas circundadas por uma facha com os dizeres
Marca registrada p pôde variar em suas
dimensões, podendo sor usada, gravada ou
fundida, co o ou sem relevo nos seguin tais artigos de sua fabricação : ferros de engommar
(10 diversas quad idades, inclusivo para aliadacainis irias chapellarlas, a/alotara:os
farra, de latão releial. (s e soxtavad for/a795 1.820 de
1.025
Eristiam
i-eiras de dive.sas qualidades par carvão,
38 braJeiros
20
18
Entraram
p ,ra fogões, descanços para forros
29
II
18
Sahirain
de edgommar, sinos, sinetas o balanças lio11
8 - 3
Falloceram.
801 1.818 rizontaos de ferro de caaia, do m aleira Com
1.017
Existem
pedra marmore, vorticaes o do outra qualidade, pinchais' ao ferro fendido, chapas cid
Gnçoia.
versas de fo r para fogões, fogões diversos
O movimento da sala do banco e dos con- para cosinharro
, faNes com estufas p ra, aquesultarias publicus foi, no mamo dia, de 412 cer larros de engomniat,
d.) ferro,
consultantes, para os quaos se aviaram 517 ferro la.min ado, pontas de cofres
Paria, pregos e
receitas.
earlilede
,
Inulelizava, uma estam pilha va lor do 300 réis o seguinte : Rio
Fizeram-so 49 ex'iracçõos do dentes'.
mie Janeiro ) 3 do fevereiro de 1902.— llime
& Comp.

MARCAS REGISTRADAS

Ap aesentada na Secretaria da Junta Commarcial ás 11 lior".8 da manhã da 3 do aivoreiro de 1902.— O secretario, Cesar de Oliveira.

•

Registrada n. 3.297 por iespa^ho da
Junta Cnmmorcial em'aiessão do haja. Pagou
no primei ex mplaa . 65%0 da seno por estampilins. Rio . da Janeiro, 27 de fevereiro
do 1902.-0 secretario, Cesar de Oliveira.
Achava-se ao lado o carimbo da Junta Commorcial.

RENDAS PUBLICAS
N. a.:208
lime S: Comp.. estabelecidos á rua Thoaphito Ottani n. 32. p nprietarios da Fundição
Nacional á rua Lu,z Gama n. 30, da Fa. brica, Nova In tustria a rua Santo Chaisto
n. 2 A, da F :brica de Canos do Chumbo á
iva da Saude n. 38 o da Usina itits Neves,
em Nitheray, apresentam a marca supra.
a qual consisti em una estreita do cinca
pon .as e pôde varia- em suas dimensões,
padendo ser usa la, gravada ou fundida. cam
ou som ralava, nos arti g os sopintes de sua
fabricação: pesos decimaes do ferro vedou to e sexta,v ‘do:, balanças Imaizontaes do
fe aro e do caixa do madei -a com pe ira marmoro, vertia ias o do outras quantia es, panellas de ferro fundido, chapas diversas do
f a..o para fogões, fogões com ()Alfas pa.aa,
aquacor feros de engommar, fogões diveasos
par'. cosinlr,r, ferro laminado e canos de
chumbo. Inutilizava uma estampilha do
valor do 300 réis o seguint Rio da Janoiro, 13 de fove..eiro do 1902.—llime

ALFANDEGA DO RIO DE JANEIRO

Ren ia do dia 1 a 7 do março
de 1902
1.213:170$127

Externai() do Gyninasio Nacional
EXAMES DE PREPARATORIOS

Terça-feira, 11 do corrente, ás 10 horas
da manhã, no odiado deste externato, á rua
Marechal Floriam) Poixoto, serão chamados:
Arithmelica c algebra (la mesa)

Falis Armando de Moraes Frazão.
2 a chamada
Raymundo Ferreira, da Silva.
Adriana do Nitsciinen:A Pontes.
'talo Francesconi.
Sylvio Vieira Braga.
Radagasio de Carvalho.
Turma supplementar
Alcides da Rocha Miranda.
Carlos Arautos Ramos.
Francisco Luiz Tavares Junior.
Arithmetica e algebra (2 mesa)

2 . chamada
Amorico Caparica Reis.
Luiz Alves da Cunha Porto.
Antonio Ferreira, do Bragança.
Sylvio Va.z do Mello.
Sylvio de Oliveira.
Julio Casar Diogo.
Turma supplemontar •
Alvaro Vidal do Oliveira.
Amacio Antunes Pereira.
Victorino Queiroz do Almeida.
Arithmetica (3 a Mesa)

2a chamada
Raul Moreira Casar.
Alvaro de Souza Mama).
Ninei° Nelson de Castro.
Dionilln Firmino de Saltas.
Francisco Freire de Brito Junior.
José de Moraes é Silva.
Geometria (2' mesa)

2 a chamada
João Pedro de Jesus Neto.
Christovão Ferreira Picos.
Em papel
103:042051
Antonio João Rangol de Vasconcellos.'
Em ouro
48:473$650
Bonifica Nazareth de Menezes. •
209:515$701 Nestor do Azevedo Marques. •
— Carivaldo Corrêa Sussuarana.
Turma supplomentar
1.422 : 685$828
Octavio Pedamonte.
Dialma Waller Monteiro.
Em igual perlado do 1901... 1.143:843$204 Nestor Filgueiras Lima.
Physica e chimica (1 . mesa)
RECEBEDORIA DA CAPITAL FEWRAL
Idem do dia 8:

Ronda arrecadada (1) 1 a
7 de maa. çi do 1902
Idem Peai do dia 8

Comp.

Apresentada na 'secreta-ia da Junta Commarcial, ás 11 lio as da manhã do 3 do fava- Em igual perlado de 1901...
relvo de 1902.-0 secretario, Casar de Oli•
veira •

EDITAES E AVISOS

2a chamada
José
Jesuino
Maciel.
401:590.151 Aureo Machado Portolla de Figueiredo.
142:559$028 Ilarolda Simões Corrêa,
-- Armando Fragoso Costa:
Renato Hitt° Baptista.
541:159$179 la -ilao Augusto da Costa Velho Junior.
Ileitor Machado Silva. •
587:421$387
Physica e chimica
Ricardo Leão Quartin de Moura.
Josl Neves Marçal..
Cai-lo' Cuportino do Amaral.
Oscar Po lamonte.
14-34aa67 Jeronymo Candido do Gouvaa.
125:313$320 ()atavio Adolpho Vianna.
Turma supplemontar
98:271$788 Raphael Monteiro Autran.

RECEBEDORIA DO ESTADO DE MINAS GERAES
NA CAPITAL FEDERAL

Reg,istrada sob n. 3.295, por despacho da
Junta Comm wcial. em sessão te 11 ja. P ,gou ?arrecadação do dia 8 do
no prmeiae exemplar GAG09 de sena pca . osmarço ao 1902
..
tamndlias. Ria 1.ie Janeiro. 27 do fevereiro De 1 a 8...
de 1902.— O soare ara), Pesar de Oliveira.
Ach ,:va-so ao lado o carimbo da Janta Com- Em igual periodo do anno
marcial.
passado
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Ignacio Uzeda.
Julio Simão Pereira Monteiro.
Historia natural

2a chamada
Jahr Ramos de Azevedo.
Dano di Niemever.
Theophilo Dias Ribeiro.
Guilherme da Silva Araujo.
Lucas Itagyba Cortez do Moura.
Orminda do Souza Monteiro.
Turma supplementar
Dionysio do Santa Rosa Mentes Junior.
Muc:ano Ileloodoro da Silva e Souza.
Geographia

2 6 chamada

José Francisco de Arruda Camara.
Francisco Pinto Barroto.
Luiz José Moreira.
Antonio Leito Pinto Junior.
Jaymo Ceg ar Guimarães.
Arthur Pereira Lima.
Turma sappl monta;
Pedro Fornandes cio Oliveira.
Alfeodo Romão dos Anjos.
Valentim de Carvalho Bezerra.
Secret alia do Externato do Gymnasio Nacional, 8 'A março do 1902.-0 secretaalo,
Paulo Tavares.
-Tanta Commercial

SESSÃO EM 17 DE FEVEREIRO DE 1902
Presidente, Souza niheiro—sccrelario, Cesar
de Oliveira

Presentes o prosidouto S uma. Riboi•to,
Os deputados Torro, Guirnaeãoa. Borg /5,
Iguassa e Couto o o secretario Cosa,r de 01,voira, faltando etmn pkrticip ,çiío o deputado
coronel Goulart, abrin-so a sessão.
Foi lida o approvada a acta da S:13Sn10 antecoaento.
O expediente constou 'A:
Officio, , :atado de hoje, do arretario da
Junta dos Corretorok, remetten o bolotan
das cot scõos (los principaos generos do mercado e dos fretes na ultima semana.— Mandou-se archivar.
Requorimon tos:
Do Antonio Jos Teixeira, Noé Montozurna
o Francis Ilonry Walter, c immorciantes estabelecia') nesta praça, para serem moariculados.—Doferi Éus.
De Carlos Andrade Camara, para ser noinea,do avaliador commorcial do jolas o obras
de ourivosaai k.-1/oferido.
Do José Joaquim Gomes, para o rogistro
marca destina ak aos seus licores e xaropis.
—Deferido.
De Abolia & Martinez, oktabelecidos o ri
Montovidao, para amnot kr-so no deposito da
marca Catalina do José Antonio Noarega, &
na Junt CommorciaL
França, a
Panamá. a tra.nsferoncia foita aos roque vates. — Não tem log kr por se; contraria ao
procela) do art.. 13 da lei n. 3.34o, do 14 .0
outubro do 1887, a trausforoncia da mar.%
sena o respectivo goner3 d. É industria ou do
commereio acero sconao não existir mar, o
Brazil o a Repubica Oriental d Uroguay.
ond sTio ostabeloci :os os requerentes, convenção maplomatica ass apuando a garantia
reciproca (1 t,s maacas, nem havea aquidla
Ropublica firmado a c invenção iurormilgada
de
pol"otroto it. 9 233, da 28 • ti j
1881, ou a dna a n s to unos. ,L0
art. 25, co3dição l a o 21.1 da dita lei n 3.316,
de 1557.
Da Vouve Pommory Fils & Comp., d k
cidld Anonyme Union Fraternelle e de T. B.

Mal & Company, limited, pa •a o deposito
das suas ma •cas rogist • \dai nasta junta sob
ns. 1.072, 1.073, 1.074 o 1.075.— Der/ridos.
De Josa Martins Tosta, do kmaora, para o
deposito da marca (.1 ) sou fomo Boa Vista,
registrada na Junta Commercial do Minas
atroes sob n. 13.—Deforalo.
' Do Oliveira, Azovedo, Barros & Comp..
11. Marti & Comp., F •emlor.c ) Kunzlor &
Comp., C. Abrata•hos & Comp., Cabral, Belchior & Comp.,Vasconcellos, Couto & Comp.,
Carra,patoso, Costa & Comp., Esteves & Pereira. Poixo:o & Amo 'Lua e \Valva. lk •othors
& Comp., para se tem archivados o.s S3Il 3 contractos sociaes.—Doferidos.
Do J. Mendonça & Comp., para ser archivado o inst •umooto do. altoraçã o do seu c tetracto social pela mudança da arma anterior
alondonça & Comp.—Dofera.o.
Do Sampaio Guimarãos & Comp ..para ser
archiva, .o o instanmonto de alko 'ação do seu
cont 'acto social pelo auguranto do capital.—
Deferido.
De Manoel Francisco dos Santos Carneiro
o Agostinho da Silva Toixaiaa, p ,ra dar-se
baixa no cont tacto social que haviam feito
com Antonio Fe:mando ; de Amo •im Aranha,
sob a fi -ma Carneiro. Toixeira & Comp., liquila ia jad icialmon to . —Da ferido .
Da Joim F • elettico do Figuoirolo e Josa
Tomar, para d ,r-so baixa no sou contracto
s )ciad sob a fiem t. J. Tomar & Comp. po,t
terem vendido o rasp Écsivo o tabelecitnento
a Illdefonso Barbosa.—Daforido.
D • Barb kt & Gu la kaãos. L mopoldo de Az :valo & Campa Esteve, Pereira & Comp..
Ikr atilai& Comp., II. \farto & Comp., 'ti)s, Almoida & Mondes, 13 kr,t
l/ui -ri) Autuo!
Rogo,
hos% & Sitnaes, lavro & NI kg hão;,
m.
Silva & Co a k e \V klter, Block & Co na_
para serem •atcliiva lis os seus distractos sociaos. — Maridos.
Do Anselmo dos Santos Alia mil k. C salas
Loaoz t„ José Gonç klvos, lianrique Luiz de
Moura, al• an ,o1 Co;a•a; k. M snoel Ima Goraç klves. M .noel José Toixol a, 6 É. cooka
Antonio Ptna-) IA Lemos & Comp.. Anvo.lo
"anãos ; Ba troa) cio Alio )Ida & Comp ; Ca..rap atos°, Costa & Colai). ; Esteves & Po 'eira,
G i'-cia, Penda a & Comp., Loto & 1 mãe,
lail»ira dos Santos Sk Comp.. S kmp kio &
S Iva o V ssconcellos. Coa .o & Comp., p ata
o registro de suas firmas comua otaaaes. —
Daferidos.
Da I) sm:ão Antonio Dias. rara lho soa
transferido o «Copiado'» can branco d 1 fil'Ill 1
antocesso •a Tav a 'ai & Di ;S. — Defor.do.
Soe notaria da Junta Commerci l .a Capital
Feder kl, 4 do fevereiro de 1902.— O °Inalaimaior, Honorio de Campos.

Escola Nacional de 1.1011as
Artes
D.) ordena do Sr. diae-Aor, f iço publico que
a, partia do aia, 1 até o dia 15 do mar-o) • coaremito, impipariavolmento, ostarão ah rrta
n(»t•k socrotaria. das 10 h faaa d na knhã
3 da tarda, as moaricalas para os C111'40 goraos, ospociaos, paapantarios o p:aticos.
Os canaid atos a m ktricula no cua gorai
dovorão aprasont •at um rogou:anona) ao dia. tela;
1°, c irtifleados do oxanots da po •tuguoz,
tIO a..ithinotAa e de (amam/otos do googeaphia
o do historia
•20 , att ustado do vaco loa
3, racib i li t x k tIo mataicola
40 , prova de i .Ontia a i.° ao pessoa.
A p 'ova d.) i.d.OIM tdo ie f i ii p Ér moio da
• matostam,tão osomt:pta ;1 / algum paifoss Ér ou do
mas. 1)03-4 0 S't l'Olea.t
niatmacula ou qu Afama olmo esPk
p cal prol): • A ,rai ;Asatai, o mama: Jato almaont k • e ft' ai) do appaavação no t ire ova
armo do MIMO goeal .

Os candidatos á matricula no cursa proparator,o d .rchitoctua ak ,Lostorão, alam disso,
oxidar cortatie 1 s dm) m/xanurs 1 1,Y) algoa.ta,
tomo 'ia o taigonomitria o physica O cila
mica.
A matricula om q malquer curso pratico só
sorá parmittida aos que aprosentarom co..tiAos do app 'ovação nas matarias do curso
preparatorio tspectivo.
Para a na ktricula no sogundo anno d.) e ..(11.
CU ."Se. o :Junino do v,•rá apreso te.' cortaião
mim approvação nas m kt irias do atuo =tarjo
E' fke iltadk a matricula aos individuo.s do
sexo faminino.
Do cacear .o com o art. 122 mio regulamento
kpp 'ovado pulo (te •oto ri 3.987, .1 13 ,A)
kbril de 1901, o S •. dt tocam . a maura, á insc.apçao aluirmos livr És, mo :tanto o pagamono da taaa, do matricula.
No cursos prktic is o a admissão só sant
concolid s dopois da amoitas os aluirmos pelos
p,ad'osso . cua r Éspoctivos, soa:atado-st.) entra., o
p kgamento mia taxa.
04 ahunnos m •aricula 'AS são obriaadoi
feoquoncia, e taeão o diroit )di conaorror
pr./mios e diplomas quo a escola ceado ai.
Por! ralo Ontnt dito, OSSO cl..1 .0It0 o do. ) po,I.o?tio .tainb min pr /sat.r ex une. oscito) doeem
Én kis do 30 f klt s suma j stic kção.
Os aluamos livais não g frs 'cão to direito
o qu tatto, o •. algo p.a)a) cin e , n uma su •ão
adoutkidos i p;osta; exame •• p / plata() o dicoito
ass.s ir ás aalas, si f .1l. aliai mais
d / 33 vez •s.
Socrataria d k Escola Nvionad do 130 . 1 ks
Art. ms, 1 d u ura .ço d. 3 1902.— O s Écr.Ét, sia a
b kch krom D:ogo ChaIrdo.
(.
E,4co1a Polytechniett
INSCRIPÇÃO PARA OS EXAMES DA SEul)NDA
1:::POA DO ANNO LECTIVO DE 191)1

De ordem do Si'. Dr. Josa do S;kidanha, da
Gama, oirector da escola, faço publico para
conhem • imento dos interessados que. tondo
saia adiado por 30 dias o inicio dos exames
itu segunda it t oca, em virtude do aviso n. 2a2,
do 25 do corrente moz, ficam prorogados até
20 da março o prazo para a apresentação do
roluerimen tos e até 23 o prazo para a a-migo:1c ira (I És livros de inseri tição.
Secretaria da Escola, Polytechnica, 27 de
, 'ever.dro do 1932. — Souza Ferreira, secre–
mio.
(•
Instituto Nacional tio ,u:,u‘giett
, MATRICULA—EXAMES E CONCUR.S0,3
ADMISSÃO — SUBVENÇÃO ANNUM,
or.torn ml, t S duro • tor, ato publico quo
a inatrip,la • p kra OS luxe.mmlus O (3k) CII 'Si) d. 3
idmnissão o par k a subvenção do 500$ ostkb +taci as par se. classo de trornp i ene tua. asoha, na sacrotari a aasto instituto, ao 1 k 15
d É março, manojo knd tamban nost • dia :I
uiscr;pção pa.• i i Imissão inicial do ai alunos.
Omitrosim, faço publiao quo será e dasi locado vago o liana do atonto) que nal o maa,
aa
cara/ora não h niv mr ()ta pam/. lo
3•I oiro Fo !oral o pag an •otto tI vespa va
I: ',XI, di inata.cal:k.
Saaaot„-..ia ao Instituto Nacional do Mosica,
1 tl. mwo du 1932.0 s to:atalaio, Arlfrirr
Tolentino da Costa.

..trehivo Publico Nacional
O concurso para o p;ovimanto do uni log.; kr
mie sub-araa ,: vista mlasta, r p FtiçÃo '01111) :;1
11 h r is K111'11111 (h IN i 17 d. 5 COrrn
o
m11t p toso at aos onhore ; que st!
• 1.":1:Nt

Naaional,
P
do morço
11)(1.-0 socrot krio S,zen.indo Carneiro da
Cunha.
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f.
Recebedoria da Capital . pedras ultimamente descobertas no porto
do Antonina, e foram denominadas: a priFederal
meira «Santos» com as soatiintes marcações:
De ordem do Sr. .Dr. director interino Itapema de baixa a SE 4 S, ilhote do Cadesta repartição, convido o Sr. J. Beck a tharina a E 1/2 SE e ponta Grossa a SE 4 E,
apresentar, no prazo do 15 dias, a contar da ou ponta N da ilha do Teixeira pela pedra
data deste, as allegações • que julgar conve- do Canda,puquara, no Itapema de baixo ;
nientes a bem de seu direito, em relação aa segunda aLavrinlia», com as marcações : Itaprocesso que teve por base o auto do in- pema de baixo a SE, ponsa Grossa a SE 1/2 S
fracção e apprehensão de um despacho, cuja o Pedras Brancas a NNE ou ilha Guarema
estampilha se achava viciada, incorrendo com a pedra, do Candapuquara.
assim o dito senhor nas penas do art. 67,
Os rumos São magneticos.
§ 1° do regulamento annexo . ao decreto
Directoria
de Ilydrographia, 8 do março
n. 3.564, de 22 de janeiro de 1900.
Recebedoria, 8 de março de 1902.-0 sub- de 1902.--Lazia Caducai; capitão da fra(.
gata.
director, Josd Rodrigues Pereira da Crus.
EDITAES
Caixa de Amortiação.

Março — 1902

/MARIO OrriCIA.L

Tribanr.NI Civil e Criminafi
Do ordem do Sr. inspector interino desta
CAMARA. COMMERCIAL
repartição, se faz publico que, , tendo se extraviado novo apolices genes da juro antigo De convocação dos credores da fallencia da
6 0a , hoje 5 ss, papel, sendo: sete do valor
firma Rosa & Lucas, p ira se reunirem na
de 1:000$, cada uma, sob ns: 38.475 da
sala das audiencias deste iltiso,ci rua dos Inemissão da 1349; 56:760, da de 1863; 83.474,
:validos n. 103, no dia 20 de março do cor83.321, 73.312 e 73.313, da do 18d0; 112.673,
rente anuo, á 1 hora da tarde, afim dc verida do 1868; uma do valor do 409$, n. 467 e
ficarem os eu-editos e, approvados, assistiurna do de 203$, n. 1.831, ambas da emissão
rem á leitura do relatorio *do Dr. curador
do 1867, Vão ser expedidos novos titulos, si,
das massas fallidas. deliberarem sobre condentro do 15 dias, não houver reclamação
cordata, si for apresentada proposta, ou forem contrario.
mar-se o contracto de união, elegendo-se
Capital Federal, 27 do fevereiro de 1902.—
syndicos definitivos e uma commissito fiscal
— O 10 escripturario, Felippe Monteiro de
Barros.
(.
O Dr. Raymundo Pennafort Caldas, juiz
da Camara Cominarei:a do Tribunal Civil e
Alfandega do Rio do Janeiro Criminal do District° Federal
Faço saber aos que o presente edital de
l ã SECÇÃO
convocação de credores virem que, correndo
Por esta secção são intimadas as seguintes por este ju.zo o cartorio do escrivão que este
firmas commarciaes: Duque Filho & Comp., subscreve _o processo do fallencia, da firma
Emma,n el Cresta 8C Comp., Hampshire (C, Rosa & Lucas, ora por parte dos syndicos inc
Comp. o os Srs. Guilherme dos Santos o A. foi dirigida e apresentada a petição do teor
Cavo a aprasantarem, no prazo de oito dias a seguinte: di,'un.Sr.Dr.Pennafort Cabias, juiz
contar desta data, as facturas consulares. pelas da Camara. Comniarcial—Dizem os syndicos
quaes assignararn termos de responsabili- da fallencia Rosa & Lucas que. ,achando-se
dade, visto estarem ,findos os prazos de 93 coneluido o exame. dos livros dessa firma,
dias que lhes foram concedido pela inspe- requerem a V. Ex. que se digno de mandar
ctoria desta alfandega, sob as penas do § 2° extrahir o3 erlitaes da convocação dos credo art. 35 do, regularnonto das facturas con- dores 'da mesma para a reunião de que
sulares.
trata o art. 33 do decreto n. 916, do 18)0.
Alfa,ndega do Rio de Janeiro, 3 do março Nestes termos: E. daferimento. Rio. de
do 1902.-0 chefe da l a secção, Miguel Fer- Janeiro, 28 de fevereiro de 1902.—,Tosci Monandes Barros.
(• reira dos Sant9s.---7,11fredo Pe.-eira. Estava
collada o devidamente , inutilisa•la uma esMinisterio da Marinha
tampilha no valor de 300 réis. Despacha:
ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL
fio, 28 do fevereiro de 1902.
— Penzur fort . Em virtude do despacho
Repartição da Carta Maritima
acima passou-se o presente edital de
AVISO AOS NAVEGANTES N. 8
convocação dos credores da massa ttlEstado de Santa Catharina—Porto de São lida do Rosa & Lucas, para se reunirem
Francisco
na sala das a,udiencias deste juizo, á rua (1.os
Do ordem do Sr. almiranto chefe da Re- Invalidos n. 108, no dia 20 ras março do
partição da Carta Maritima, aviso fluo está, coaronto arma, á 1 hora da tarde, afim do
augmontado o balizamento da Bahia de Babi- verificarem 05 credites e, appravados, assistirem á loitura do rulatorio do Dr. cura .or
tonga, em S. Francisco, com a colloctção
mais duas boias, marc ,ndo as seguintes .1.as massas dalegendo-se syn lie s. definitivos
o unta canrnissão fiscal com . funcçoes
lagos
A lago 0:a, a' Torro a por uma bola encar- tativas e dolibera,tivas para liquidação da
nada, fundeaia em cirno metros, dernora,nla massa, advertiniji-se qui: OS credores aaisons
a ponta de Pedras por 52° SE e o trapicha tas poderão constituir procuaador por teleda cidade por 10. SE ; urna outra entre a do gramma, cuja ininitta authentioa e Logalisada
Sacco e a do Badejo, nas proximidades da deverá Ser entregue ao esporlitar, que, na
ponta do Pedras, marcando-o a dita pont ,. transmissão mensionará, est t circii ristancias
é licito a um só in tivi .uo ser procura.lor
E—W.
um ou mais'Cre.:Orea coutanto que não seja
Os rumos são magnoticoa.
•
wo.tor á massa, entoe .onlo-se o mossa) lias
Directoria, de Flydragrapliia, 6 de março de
190
Cadaval, capitão de fragata. (. bilita .o a toaiar parto . um tolas as deliberações que na reunião forem tomadas
sendo que para a como 'data é mister quo
ropaesente no miniaio tros quartos da totaESTADOS UNIDOS .DO BRAZ1L
lidade doS creditos. E para que chegue a°
Repartição da Carta lsilaritima c enhacimenta de todos, man .ei passar o
AVISO AOS NAVEGANTES N. 9. . presente e Rad e mais dons do igual. teor,
q•to serão Puhlicalos e anisa :os na fórma
Es ado do Pai-and—Porto de Antonina
lei. Dai, O passa .o nesta Capital Foloi•al,
De ordem do Sr. almirante -chefe da Re- aos O ,!e março ,,u 1902. E ou, , Dr. Alvaro
partição da Carta Maritima, aviso que Caminha :a Silva, escrivão interino o subestão balizadas por balizas fiuctuantes duas scravi.—Rayartnido Pennafort Caldas.

De publicação da sentença de rehabilitação * do '•
negociante José Pereira Gonzes, sacio da
firma Gomes & Loureiro

O Dr. Ataulfo Napoles de Paiva, juiz da
Ca,mara, Cornmercial ,Tribunal Civil e
Criminal da Capital Federal etc.
Faço saber, aos 'que o presente editai
virem em cdmo, por sentença deste juizo,
abaixo transcripta, foi julgado rehabilitado
o negoci snto José Pereira Gomes, socio da
firma Gomes & Loureiro. Sentença—Vistos,
etc.: A' vista dos documentos a folhas e do.
parecer a folhas,. julgo rehabilitado o negoa para os effeitos
ciante José Pereir
de direito, procedendo-se em forma legal,
pagas pelo mesmo as custas. Rio,5 de março
de 19 .2. —Ataulfo Napoles* de Paira. • Pelo
presente faço publica a rohabilitação do referido negociante.. Para constar, passaramse este o mais 'quatro de isual teor, que
serão publica AS o affixadus pa, fórmá da lei
pelo porteiro dos auditorios, que do assim o •
haver cumprido laVrará a compatento certidão para ser junta os autos. Dado e passado nesta Capital Federai; aos 5 do março
do 1932. E eu, Joaquim Benicio Alvos Pounaa
escrivão, O subscrevi.-:-Ataieljo Napoles de

Paiva.

Nona Protoria

De citação

O Dr. Carlos Silveira Martina subp olor em exorcicio da, non s pretoria do DiStrieto Federal etc.:
Faço saber que, por parto da justiça publica, foi offerecida o por este juizo recobilla uma denuncia, pela qual o réo Joaquim Lopes tom de ser processado como
incurso no art. 377 do Codigo Penal • e
posamo não tenha sido possivel citar
pessoalmente a esse accusado, em razão de
não ser encontrado, nein dello haver noticia, o cito pelo presente para. depois de
findo o prazo de 20 dias, comparecer á primeira audiencia deste juizo e ás consecutivas, afim do assistir á inquirição de testemunhas e se ver processar
paio dito crime, e bem assim a comparecer
á primeira sessão da Junta Corroccional, depois do preparado o processo, afim de ser
Julgado, tudo sob pena do revelia. As audiencias realizam-se ás quintas-feiras. ás
12 horm,e as juntas corroccionaes reunem-se
ás quintas-feiras á 1 hora. E para constar
aos ditos accusados mandei passar o presente
edital, que será affisaa,do no lugar do costumo.
Nona Protorla, Capi;al Federal, 7 d r março
do 1902. E'eu, Joó Francisco Pinto do Macedo, escrivão, o subscrevi.— Carlos Silveira

Martins.

De ciiação

•

O Dr. Carlos Silveira Ma atins, juiz subpretor em axe 'cicio da nona Pretoria do Diatricto Federal eta.
Faço sabor que,por parta da justiça publica,
foi oirorocida o por este juizo recebida uma
denunciaapala qual o reo Manoel Machado dos
Santos tem de ser processado como incurso nas
penas do art. 303 do Codigo Penat;'e porque
não tenha sido passiva( citar pessoalmente a
osso accusadoem razão de não ser encontra,do,
nem done haver noticia, o cito pelo presente
para, depois do findo o prazo d o , 20 dias,
comparecer á primeira audioncia deste
juizo e ás .consecutivas, afim de assistir á, inquirição de testemunhas o se ver
processar polo dito crime, e bem assim a
comparocar á primeira sessão da Junta Corroccional, depois do preparado o processa,
afim de ser julgado,tudo sob pena do revelia.
As a,udiencias realizam-se as quntas-feiras,
ás 12 • horas ; o as juntas correccionaes
rounem se ás quintas-feiras,' á 1 hora.
E para coimar ao dito accusaalo mandei
passar o presente edital; 411O será afila:Ao no
logate alo costumo. Nona ['tutoria, Capital
Federal. 7 de marao do 1932. E' éu, Jos::
Francisco Pinto de Macedo, escrivão, o subserev i .— Carlos Silveira Martins. •
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como incursos nas penas dos arts. 184 . e. 303
do Codigo Penal ; o porque não tenha sido
possivel citar pessoalmente a esses aecusados, em razão 'dó não serem encontrados,
nem donos '• haver noticia, os cito pelo
presdnte para, depois dlo findo o prazo do
20 dias; cuniparecorem á:primei:a audienela
.des'Aluizo o ás consecutivas, afim de assistirein á inquirição da testemunhas 'O se
af orem processar pelo dito crime, o bem
assim comparecerem á primeira sossão
junta corrOccional, depois do preparado o
procesao, afim de secam julgados, tudo sob
-se
pena do revelia. As audionoias realizam
ás quintarafeiras, á 1 hora, e as juntas
corroccionaes rouriem-se ás quintas-feiras, á
1 hora. E para constar aos ditos accusados
mandei passar o presente edital, que sorá
affixado no Jogar do..; costumo. Nona Preteria, Capital Federal, '7 do março de 1902.
E eu, José Francisco PintO 4Ie Niacealo,n escrivão, o subserevi. — Cirlos Sileet..."(1 Martins.

O Dr. Carlos Silvoira Martins, juiz subprotor cm exercido da nona preteria do
District° Feleral
Faço saber que, Por parte da justiça' publica, fui offerecida o por este juizo recebida,
uma denuncia, pe1a quad a ré Maria Josa de
tal tem do sor procssada corno incurso nas
penas do art. 303 d.o Codigo Penal; o porque
não tenha sido possivel citar pesco rente a
essa accusada, em razão do-não se: encontrada, nem (Mia haver'noticia., a cito polo
presente para, depois de findo o prazo do
20 ti s, comparo:el.. á' 1 4 audiencia deste
juizo e ás consoo 'Uvas, afim de assistir á
inquiriçãb do testemunhas e se voa processar
polo dito crime, o bam assim a comparocor
á l a sessão da junta correccional, depois çi.e
prep o Neuss°, afim do sa: julgada,
tudo" sob portai do revelia. As audionelas
realizam-se ás quintas-fieiras, ás 12 ho:ss,
• as juntas correaciona s rdunorn-so ai quintasfeiras, á 1 hora. E para constar á sita
uns sda mandei passÀr o presente edital,
que será allix sdo no legar do costume.
Nooa preteria, Capital Eu seral, 7 de março do Catun,ra Synclical dos Corre1932. E eu, José Fr sncisco Pina) do Macedo,
toros do Fundos Publioos
oscrivão, o subscrevi,— Carlos Silveira MarCapItd groder:41
tins.
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De citagó

11 7/8 11 53/164
ondres........
O Dr. Carlos Silveira Martins, juiz sub. Sobro LPariz
$8e3
$806
pretor em oxereicio'da noa preteria do Dis$995
$991
Hamburgo
tricto Federal etc.
$"44
Italia
$350
Faço saber que, por parte da justiça puPortugal
4$t"i0
blica„ foi offerecida o por este juizo • reNova York.a.,
cebida uma denuncia, pala qual os réos Luiz
Pinto dt Albuquerque, José Leito e, Aucrusto Sobêranoa
20059
,
Moura do Azevedo toem de ser processados Valos de ouro nacional, por l$000..
4291
•'
(:1

1 •-n 1
1.11 ,)11:21.),P,A)á
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Apolices de 3 ab, (inscripções),
p tat
..
Dicas gera.es de 5
Ditas idem do 5 04, de 1;000$....
Ditas do Empres tirtto de 1835, port.
D.tas i !em idem d.o 1893, nom...
Ditas idem idem de 1897, nom...
'A.us do Emprestitno Municipal
de 1896, port.
Ditas idem idem idem, nom....
Banco da Republica do Brazil....
Dita do Co:nmorcio, intog,'
Comp. Melhoramentos no Bra,zil.
Dita, Jaridro Botanico
Dita Tecidos Ailiança..

670 :,000
810dE0
830.$000,
824)00
821000
960$000
1,1R$500
152.000
381.000
121$000
11$500
151000
204000

Vendas por alvará

Uma apolice do 3 ?to, do 100$000,
674000
necripaão). noin
Um% dita do 3 0/0, do 1:000$000,
OpçãO), noui
(
667$000
Capital Federal, 8 do março do 1902.—
1. Cláudio da Silva. syndico.
Receaadoria do Estado do Minas Geraes
na Capital Federal
DIA 8 DE MARÇO DE 1902

II uivo as seguintes alterações na pauta da,
semana que hoje finda:
Por grama.
101$880
Diamante em bruto...
4510
Ouro
Por kilog.
67$000
Prata
$199
Aguardente
1030
Touoinao

Coma o intento do promover o augmento do viajautos,.rosolveu a.
directoria, a titulo dd experioncia, reduzir 110,4 dias feriados o preço
•das passagens do Silvestre a 4, ida e volta, e emittir assign%turae.

com 15 Vo de abatimento.
Fizemos trombem revisão da, tarifa. de bagagens, reduzido-a sensivelmente.
RELATORIO QUE TENt IE SE R APRESENTADO Á ASSEãIDLIU GERAL
Em gráo de recurso, vencemos a questão judicial que Unhamos
ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 10 DE MARÇO DE 1902
do lenga data com Costa Simõea & Comp.
Srs. accionistas—A directoria dost9, cmnpanhia vem apresontarDuranto o acne lindo foram feitos os seguintes reparos o substi•
vos o rolatorio annual acompanhado do balanço e contas do anno tuições:
lindo.
MATERIAL RODANTE
Elia, já teve occultio de expor-Vas as oda meneias principaes
Pintura de tros carros olectricos; reparação completo no carro
dadas durante eSS3 penedo o que motivaram a c.onvocação das duas reboque n. 1 e constriicçã,o de dons vagi:jos paitis materlaos.
asmnbléas ext:aordinarias da 30 do sei iniba° o 20 do novembro.
EDIFICIOS
A primeira dessas assembiétas teve po: fim sulone.tter á vossa
Excavação
o
construéçã,o
de
um:t muralha ao lado do Itestattrant
apreciação o contracto realizado pela directoáa com os Exms. Srs.
condes de Modesto Leal transferencia aos mesmos sonhores, Silvestre para supportar o empuxo da terra do morro • construopolo valor do 406:000$, da divida hypothocaria da companhia para ção do dous pilares de alvenaria e quatro alicerces, tambem de
alvenaria, para as columnas de ferro do mesmo edificio.
com o Banco da Republica do Brazil.
A Segunda foi convocado para a eleição de presidente,' cargo vago
LINHA FUNICULAR
polo fallucimento do Sr. Dr. Eduardo Santos, que ató unta,' o
Substituição
do
cabo
cordoalha
de aço dolda.no inclinado.
exercia.
Nana foi eleito • o engenheiro Arthur Alvitu que desde adia
• USINA
11 do novembro servia interinam mito como director, a cor fite
Substituição de um embolo o tampo do cylindro da machina n. 2;
da directoria. ,
assentamento de um novo tubo, condlictor do vapor o sou revestiPor °ocasião do fallecimento do Dr. Eduardo S :ritos, o in- mento por «Isolador Economicó» ; assentamento de um separador
eançavel creader da trzscção olectrica no morro de Santa Tho- do bronze ; substituição do 12 tubos da caldeira ia. 1 o recravareza, a directoria, que, pozarosa cumpria os a,c'os do .core,rizia, mento geral da tubulação.
para com a ~orla do morto, viu-se espontanoamento acomRio, 20 do fevereiro de 1902. —Arthur Alatmaprosidonte. — Frepanhada por todos os empregados na sincera manifestação do derico Liberalli, director-technico.
Seu pozar.
-Desde 25 do aotembro até a assombléa, extraordinaria. de 20 de
PARECEU DO CONSELHO FISCAL
novembro, sortiu como presidente ' interino o director technico.
O saldo da conta de « Lucros o perdas >>' na importancia de
Srs. accionistas — O censelho fiscal, tendo procedido ao exame
1.023:184180, proveniente da redacção da divida hypothecaria, foi determinado na ultima parte do art. 28 do; estatutos, é de parecer
distribuido pelas seguintes verbas, como se vê nos annexos A e 13: que seja adoptada pala assornbléa geral a seguinte concluso
«p rivilegios, Direitos e concessões, Terrenos, Obras de arte, Con«São approvados os balanços e mais conta; da Companhia Ferrostrucção das linhas, Edifieio e estações, raestaurant Silvestre, Carril Carioca relativos ao anno de 19013.0 conselho deixa de manifestar-se sobre a operação financeira
Mateaial fixo, Material rodante o Lucros suspensos.»
OS pagunontos cio noasa.s dividas acho-as:3 todos em dia.
effectuada com os Ex , ns..,Ars. contos do Modesto Leal por ter sido a
A'ltmLneiço da ronda,• quo haviatuns asl ..;milado no- armo anfi3Or.or mesmt approvada em assembla •, a, geral extiamdáaria ;.o 30 do
coutinno.a es r m anuo o, f ;,eto dienda do nota, aao peso íp.iii o numero' setembro ultimo:
.•
do passagoiros pagantos dose:is do 797.e60 a 748.579, p numero "do
Rio de Janoiro, 4 de março de 190?. — Jogo Josd da Silva Lima.
YI jaate3 gratmtos elevava-se do 35.023 a 60.108,
— II. Brianthe.
•

Companhia 1Forro-Carril Carioca

A
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BALANÇOS DE 1901
Activo
d o semestre
48: 301Ø0
..

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE ' LUCROS E PERDAS NO ANNO DE 1901'

.Credito

/o semestre

20 semestre

Total

.

20 semestre
48:3004000 Saldo que passou do
Accionistas
58:4433256
47:038$316 105:481 572
semes.re ant irior...
• 12:074440
12:0734440
Ladeira de Santo Antonio
158 : 613;5300 156:2724800 314:886 100
30:3894950
10:9714940 De ,: enda. o Minaria. ..
Caixa :„em cafre
3:877$960
12:5114560
8:633.'600
504000
' 504900 Do ren ta. o vontual
Na, inspectoria do trafego
5854'000
4I8. 300
1:0034300
10:0004000
10:0004000 De multas
No Banco da Republica
2:1724000 Do emprestimos por
2:0644000
Moveis do eseriptorio.
861:063 020 861:0684020
bonus
Privilegios, direitos e concessões 1.100:0004000 1.000:000400J
148:13:.,220 148:1324220
60:0004000
30:0004000 Do promios a pagar...
Terrenos
1:0974510
1:0974510
•
7504000
7504000 Do diyersas
Juros a receber
596:4934385
450:000$000
Obras de arte
22
- 1:5194516 1.222:6554766 1.444:1754282
Somma,
20:000$000
30:0004000
Caução da directoria •
5:0004000
5:0104000
Deposito na Intendencia
Debito
8934884
4928124
Saldo de varias contas
318:3894237
250:0004000
Construcçã,o . das linhas
dospezas
judiciaes..
1:0154000
153000
1:00'14000
1:1,254630
1:1264630 A impostos e seguros
Material do tiro
1 :741$203
5:131$400
3:3904200
9
5:-A300
Despezas do tiro
A contaibuiçã,o para a
- 2:9294670
" 57020
a
Utensilios
1:500$000
3:0004000
1:5004000
escola
200:0040)0 A gratificações. ..
268:8874250
Edificio e estações
7:0853000
22:0704000
29:1554000
6:0004000
2:0004000 A passeai technico o
Rostaurant Silvestre
1.327:2814855
900:000$000
Material fixo
9:3003000
10:4834390
19:7834300 •
administrati
2004000
Inscripções do 3 %
A honorarios da dire311:8054135
200:0004000
12:O00000
Material rodante
11:9334300
23:9334300
ctoria
2:4854500 A t•:afego.....
• 2:2844600
99:0693180 105:6924650 204:7614830
Abonos
-1 :37n.300
3:0234160
4:3964400
A despezas gora,es
4.121:6034197 3.158:3514304 A juros o descon'.os
42:397$520
Somma
82:0324590
39:6354070
A privilegies, direitos
Passivo
o concessõos
100:0004000 100:001000
2° semestre
10 smesere
30:0004000
t avatios
30:0004000
146:4934385 146:49343S5
2.500:0004030 2.5W:0004000 A obras de arte
Capital
48:3004000 A construcção das li48:3004000
Acções
406:00',4000
68:3894237
68:3894237
1.277:5704520
nhas
Etnprestimo
.9:1124420 A ()Officio e OSt,403
71:1104650
71:1104650
116:9634470
Prernios a pagar
.9:0804062 A- Reataurant Silves9:0804062
Fundo de reconstituição
12:9634199
4:0004000
12:9634199
4:0004000
tro
Fundo especial
A material fixo
432:664$306 432:66443.6
47:038$316
Lucros o pardas '13:0004000 A mateaial rodanti..
117:4174275 117:4K4275
13:0~00
Cradito orn litigio
53:30k333
30:0004000 A luc :os suspensos.
53:3)84333
20:0004940
Acçõos em caução
103:3984333 A diversos
542$900
50:0004000
5424900
•
Lucros suspensos
0:304900 Saldo que passa pa..a o
8:7358000
Folhas a pagar
11.617'H90
47:0384316
15.1524630
semestre seguinte
47:0384326
Contas a pagar
5:6004000
5:800$000 '
----------------------Fianças do agentes o conductores
------------- ------------Sornina
221:5194616 1.222:6554766 1.444:1754282
------------4.124:6034197 3.158:3514304
Somam
Contadoria, 31 de dezembro de 1901..--Alfredo Brito, chefe da
S. E. ou 0. — Contadoria, 31 do dezembro de 1901. — Aratu,- Alcontadoria.
vim, presidente.—Alfredo Brito, chofe da contadoria.

é dispensada a leitura do rola.torio, nistas, bom como agradece á mesa a diréCompanhia Geral de Seguros court
visto ter sido o mesmo publicado no Diario cção que (siou aos trabalhos.
ACTA DA ASSEMBLEA GERAL ORDINARIA.

Aos 25 dias do mez de fevereirb da 1902,
ao meio-dia, achando-se reunidos no sobrado do predio • n. 14 da rua General
Camara 32 accionistas constantes do livro
do presenaa, representando por si e por
procurações 2.73a a,cç,as com 239 votos,
o director Sr. Sabino do Almeida Magalhães disse que achando-se presentes accionistas em numero legal declarava aberta
a sessão o pedia aos Els-. accionistas para
nomearam o prdsidente para dirigir os trabalho. Pedindo a palavra o Sr. José Lino
Leite da Silva, propilo o nome do Sr. Antonio Gomos Vieira do, Castro, que foi unanimomento apprdvado pela 'assembléia.
O Sr: presidenta agradeço a sua escolha e
convida. para serre tarios os Srs. accionistas
coronol Ismaal d'Ornellas Bittencourt o João
Antonio do Oliveira. Assim constituida a
mesa, o Sr. presidente declara que a pactsente reunião convocada para hoje, como
consta dos respectivos annuncios, tom par
objecto o julgamento das contas relativas ao
armo social findo eia 31 do dezembro do
1001, constantes do ralatorio da directoria
o parecer do conselho fiscal, eleição do
conselho fiscal o respectivos -supplentes
para o corrente an119. 13 :ocelo - sa á loimra
da acta da ultima reunião °Minaria, a qual
sendo possa cm 'sdiscussão .s3m dubla)
approvada unanimement ).A pa'llido do accionista Sr. coronel Ismael d'Oanellis Binar).-

Official de 23 do corrente o distribuido aos
Srs. accionistas presentes.
O S JuSá L.no Leito da Silva. relato.. do
parecer 'do' conaollio fiscal, a convite do
prosi iont t, procede á sua loitara, cujo
parecer assim concluo : « quo sejam a.pprovadas as contas, actos d.:, directoria o seu
rolatorio
Terminada a leitura„. o Sr. prosidente (lactara em discussão o relatorio o par :cor do
conselho fiscal, o ningaern qu :rendo usar da
palavra, foram unaniwmento a,pprova .os o
relatori„) o parecei' da consolh,, fiscal, abst indo-se de votar a dire"ria o conselho

Pede a palavra o Sr. José Lino Leito da
Silva e propõo para assigaar a acta conjuractamento com a mesa os S Cs. Da. Francisco
de Paula Castro o M.snool Jo 'quina da Cunha.
Na ia mais havendo a tratar-se, o Sr. presidente incorra os tralnlhos do que para
const y lavrou-se a, presente acta, que co,
1 0 secretario, subscrevo o aasigno, Ismael
de Ornei' is Bittencourt, 1 0 secretaaio.—An((mio Gomes Vieira de Castro, presidente.—
Ismael de Ornellas Biltencourt, 1 0 secret srio.
—foro Antonio de Oliveira, 20 secretaado.—
Dr. Francisco de Paula Castro.—Manoel Joaquim da Cunha.

fiscal.

O Sr. presidente decl sra que vae procederse á e . eição do conselho fiscal o seus supp!entes para o corrente armo, e por isso
convida os' S 's. accionistas a trazerem á
urna as respectivas ce lulas, as quaos reunidas eia numero de 12 eram o seguinte
resultado: cons lho fiscal: Jo-é hino Leito da
Silva, 129 votos ; João Maria da Silva Junior, 129 ; João Mendes da Costa Marques,
129.
Sapplantes : Manoel Joaquim da, Cunha,
129 ; José Di:ss do Pinho, 129 ; João Antonio
du Olivoira, 129.
O Sa. preside ' te declara membros do conselho fiscal p sra o corrente Anna os senhores
mcli s cit I[es.
Plo palavra o Sr. Sab'no de Alm
:o, em n•mao da lirictoi'ia,
M
agra,r ieco o coMpareeimentb dos Sra. aedo-

ANNIE,C103
Banco Etrazileiro

Acham-se á disposição da Srs. accionistas os documentos a quo se refere . o art. 147
do decreto n. 434, de 4 de junho do 1891.
Rio do Janeiro. 8 do março de 1902.-0
presidente, Carlos Gladie Leg.
(•

Imprensa Nacional
. Acham-se expostos á voai na thosoura.-

ria deste estabelecimento os trabalhos
Commitai'5,) Especial di Cana sra dos Deputados iocumbid.s do interpor parecer sobre o
Proje tte
Coaigo Civil, pelo preço de 20$
..'da collocção.
(•
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