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ACTOS' D3 FOB211 EXECUTIVE

—Foram nomeados para a mesma miBrigada do artilharia
Estado-maior—Assistente, o c eaaitã,o Luiz
Lisboa da Silva Rosa.
5° batalho do infantaria
2a companhia —Alferes, Pedro Mata de
Azevodo.
—Foi tr tnsftr:do, por convoniencia do serviço, o ma,jo: honoaario o capitão olfactivo
Guilherme Calhoiros da Graça Filho do cargo
do assistonto da brigada do artilharia da
guarda nacional da Capital Federal para o
do comma.ndanta da 3a companhia 'do 8° batalhão do infantaria da mesma milicia.
—Foi mandado aggrega,r ao 2' regimento
(1.1 assaltaria da guarda nacional da Capital
Fadara', o tenente do 2° esquadrão do 1" regimento da mesma arma da referida milícia Adilar Rodrigues da Silva, á vista da
incompatilidade expressa no art. 22 do decreto o. 3.610, do lido abril do 1900.
Foram promovidos na brigada policial
desta Capital:
A capitão, por merecimento, o tenente
Casemiro Alves do Moura, sendo classificado
na 1° companhia do 2° batalhão do infantaria.
A capitão, por e o, tenente
Josa Augusto do Lima oSilva, sondo classificado na 4 5 companhia do 3° batalhão de
infantaria.

A tenentes, ,por antiguidade, o 'tenente
graduado Antonio da Silva Campos e o alferes Guilhermino Teixeira do Lima.
Ministorio da Justiça o Negoeios
A alferes, o sargento ajtidanto Germano
Corrêa Lima e o 1° sargentdJuvenclo MaInteriores
noel do Carvalho.
Por decretos do 8 do corrente mez
Forain declarados som efft3ito
O decreto do 5 do agosto do armo passado,
Millir:lieri0 da Industria, Viação
que nomeou o bacharel 'Francisco Soraphico
o Obras Publicas
d'. Nohiog p szat o loga,r do substituto do
juiz federal na secção do Estado da ParaPor decretos do 27 do fevereiro findo, fohyba
ram concedidos privilegios do invenção, por
Os decretos 'de 9 do setembro daquilo 15 annos, resalvando o Governo os direitos
anno, nome tildo Elysio Baptista Crijó, Al- de terceiro e a sua responsabilidade quanto
fredo Gabrielli, Dr. Antonio dos Santos No- á novidade e utilidade da invonção, petas
.
.
vos, Dr. João Ricardo da Costa Filho, Luiz patentes:
do Loyola, e Silva. Dr. Antenor O' Reilly de
N. 3.528, Ahtiengesellschafl Magneta, EtecSouza e Virgilio Avelino Toixoira pa-,.a, os lo- trische Uhren ohne Batterie tend ohne Contacte,
gares do ajudantes do procurador da Repu- sociedade anyma, por acções, industrial,
blica nas cidannseripções do Vianna, Santa de nacionalidade suissa, estabelecido, e com
Cruz, S. Matizou 1 tapoinirim, Cachaeiro do sédo em Zurich, Suissa,, por seus procuraltapomirim, Itabapoana e Magda na secçã,o dores Moura & Wilson, brasileiros, agantes
do Espirito Santo, por não storem solicita:to de privilegies nesta Capital,para sua invenos aospactivos titulos dentro do prazo legal. ção de—Armadura para relogio secundado
—Foi nomeado o kteliarol Francisco de com corrente pulsativa;
GOUV4a, Nobraga para o lotar do substituto
N. 3.529, e pelos mesmos procuradares,
do juiz fodeaal na secção da Parahyba, por
Frederick Willia,m Mayer, norte-americano,
tempo de sois anima, na fórma da lei.
—Foram promovidos na guarda nacional industrial, residente' em New Jersoy, Estados Uaidos da .America do Norte, para
da C tpital Federal:
sua invenção do—Apparelho para revelar
3° brigads de infmtaría,
a existancia do foga nos porões ou • carEaSado-maioa—A capitão assistente, o te- •oeiras de um navio;
N. ;1.530 e pelos 1111'031TIOS procuradores, a
IldRIÁ3 Antnii Firmo do Moura.
Menti is & Santos, brazileiros, negociantes,
12° ba,t tlhã,o do infantari s
domiciliados nbsta Capital, para sua invenEstado•maior— A majoe-fiscal, o capitão ção tio—Novo processo da enfardar ou empaRaul Podreira do Corqueira.
cota,. fumos.

— Po :outras do 28, tambem de foveroiro
findo o nas mesmas condições, pelas patentes:
N. 3.531, ao Dr. Francisco de Assis Cintila
brazileiro, engenheiro civil, domicilia to em
13ragança, Estado de S. Paulo, por seus procundoros Jatos Géraud, Loclerc &
britaileiros, agentes de privilegios, nesta.
Capit ti, para sua Invenção do—Apparelho
p ira caie:tios trigonofnotrieos—denominado
«Trigonomotroa ;
N. 3.531 o pelos mesmos procura.dor6S. a

Fabriln fir mechanischeliirnholzotozaik Gemilschaft mil beschraenhter flung, anona,

industrial, domiciliada cnn Mui" Allem-,
riba, para sua invenç5o do aperfeiçoamentos
ezn machinas para fabricar mosaicos cumpostos do blocos do madeira ou outra mataria.

DE ESTADO
Ministcrio

4:p istiça, o Negocios
latoriores

da

Expediente de '7 de março do 1902
DIRECTORIA DA JUSTIÇA

Remetteram - se
Ao general ~mandante superior da

guarda nacional da Capital Federal, para os

fins convenientes, as patentes dos offIciaea
da mesma milicia &mediato Lavrador e
Jacob Pinto Peixoto ;
Ao coronel Romualdo Lopes Gaivão, commandante superior interino da guarda nacional nu Estado do Rio Grande do Norte,
em referencia aos fados ns. 47 e40, de 11
o 13 do janeiro ultimo, as patentes dos capitães Antonio • Cavalcanti de Albuquerque
Maranhão o Abdon Alvares Trigtzoiro o do
1 0 tenente Benevonuto da Costa Lima
Ao corimel commandante superior interino
da guarda nacional no Estiado do S. Paulo
14 patentes do officiaes, cujas guias de pagamento do sollo foram entregues nesta
Secretaria de Estado.
Expediente de 8 de março de 1902
DIRECTORIA DA JUSTIÇA

Foram declaradas sem atreito as portarias
de 17 do agosto do anno passado, que nomeaeam supplentos lo juiz federal na secção
Espirit Santo os seguintes funccionarios:Mano& Vioi ra Innen tel ,João laz lia Rodrigues de
Atalaia, Carlos Alberto Balastreiro, Antonio
do Araujo Aguirre, Antonio José do Araujo
e Silva, João Ovidio Furtado do Mondonça,
Luiz Barbosa Leão, Ignacio Pereira da Rocha,
Henrique Loyola Pereira, Joaquim Alves Junior, Joaquim Marcellino da Silva Lima,
Joaquim da Fonseca. Simões, Quintiliano
Fornandes de Azevedo, Pedro Vi ira
Cunha, Longa Baptista Pereira, Nominitto
Pereira da Silva, Antonio Honorio da Fonseca o Castro e João Uno da Silveira para
os !ogivas do 1°, 2° o 3° nas circumscripções
de Vianna, Santa Leopoldina, Serra Itap.s.

morim, Cachooiro de Ita,pemerim; e Itabapoana ; Olindo Antonio dos Santos e João
José de Almeida para os de I° o 3° na do São
Matheus ; Sizenando Mattos Bourgignon e
Alvim Simões para os de 2 e 3° na de Guarapary ; Romão Quinteiro e Alberto Fonseca para os de 3° nas de Barlavento o Alegro,
por terem deixado 'de solicitar os respectivos
titules dentro do prazo legal.
— Concederam-se:
Seis mezes de licença, para tratar de negocios de seu interesse, rara do Districto Federal, ao coronel aggregado ao estado-maior
do commando superior da guarda nacional
da Capital Federal Luiz Augusto Ferreira
de Almeida ;
Trinta dias do licença, de accordo com a
haspecção de sande a que foi submottido, ao
alferes da brigada policial desta Capital
, Ataliba de Moura Ulrick, com . os vencimento9 a que tiver direito, nos termoa do
art. 152 do regulamento animo ao decreto
n. 4.272, do 11 de dezembro de 1901.—Enviou-se a portaria ao comrnandante da brigada.
• —Devolveu-se ao , commanda,nto superior
interino da guarda nacional no Estado do
Minas Gemes, em roforencia ao officio n. 60,
do 2 do corrente moz, devidamente rectificada, à patente do major ajtulant3 do ordens do dito cominando Antonio de Paula
Ferreira, remettendo-se, por esta occasião,
ai patentes • dos capitãos Antonio Garcia de
Paiva e Pedro Casar de Lima; o decla cu-selhe que as patentes dos majores José Benjamin, Francisco Guimarães Junior e Carlos
Fortunato Meirolles o do capitão Thoodoro
Lopos do Abreu foram enviadas com officio
de 4 deste moz.
0

a

DIRECT01;:t-0 INTERIOR

Foi naturalizado hrazileiro o subdito italiano Antonio Vanicoro, residente no Estado
do S. Paulo.— Remetteu-so a portaria ao
presidente do referido Estado.
Requerimentos despachados

José Dias Machado, pedindo naturalização.
—O requerimento está sujeito á revalidação
do sello o foi remottido, para osso fim, á Recebedoria da Capital Federal com officio da
presente data.
Oscar Leonidas Corrêa de Moraes.— Compareça na Directoria do Interior para receber, com o respectivo decreto, a medalha de
distincção que lhe foi concedida em 15 de
fevereiro ultimo.

l

,

Expadiente de 11 de março de 1902

Coronel Dr. José. Moreira Pacheco, commandanteala 5° brigada de inffinta,ria
guarda nacional da Capital Federal.—Indeferido .
Primeiro tenente Cari" Augusto de Oliveira Rios. do
regimento do artilharia
de campanha da guarda nacional da. Capital
Federal . -Indeferid o .
Quintilia,no Pinto do Miranda Montem) gro.
—Indeferido.
Maximiano da Silva Leitão.—Indeferido.
Arthur da Silva Leitão.— Indoferido.
José de Sant'Anna Cardoso.— Indeferido.
Major honorario da- brigada policial Dormevil da Silva Porto.—Indeferido.
Oscar Pinto de Co.rvallto .— Indeferido.
Forri2 graduado da brigada policial desta
Capital A.2411ur Messias de Souza. —Iraleforido .
Ansa a arab da brigada policial 'Francisco
Alvaro da Cunha.— Indeferido.
Dr. Julio da Silveira Lobo.— Indeferido.
Coronais José Caetano Carneiro da Silva
(visconde de Quissaman) o José Gonçalves
Coelho da Silva.— Não procedo a reclamação. As nomeações dos, decretos do 10 do
agosto e 23 de setembro de 1898, feitas para
a 43° brigada de inlántaria, estão prejudicadas pelas do decreto de 23 do novembro
do anuo Droximo passado, por não terem os
nomeados solicitado as patentes nos prazos
topos.
As do decreto do 2 do abril do mesmo
anuo, para a 27" brigada da mesma arma,
prevalecem na parto em que .os postos não
foram proonchidos pelas do supradito doereto de 23 do novembro.
10

.

BIAPPA. DO MOVIMENTO DAS p RIS -ÕES NA CASA DE CORRECÇÃO NO MEZ DE rEVEREIRO DE

1902

PENAS
,
rn

O
°

''

0)
O O
2

o
, ocd g° cd
a? 03 -d+
'7'

co

ri) rn rn 0
o 0O 0
0
° 0 U2 0

451
Pj 2 O
o c:
9 g.,
g
r,,4
__,
ed 2 C5 , "° cd ;3-,t, to co, -. " 0
--'
...a.?—..--,—'c9c9cr)
''. 4-4 e 0) e") O 4) O

oo o o cs

cd c3 cd cd Gd
1r) e r.. cx) c,
°,1 CY) .-. 'e c-3 c'd cl cd
''' *.en in cO N CO
—n c5 cn

MOVIMENTO

CD

•

at

4)0)

0000 0)

O JZ) p a/ ç:

a

••
6".

E-.

,:)

A AA A A e) A
A 2A
--1
‘::1

-

.

Passaram do mez anterior.
6 o p • 6 38 12 28 7
is
5 16 14 170
1
1
Entraram durante o 'mez '1111
4
conclusão de pena., 1 1
3
Sahiram.. "(( Por
Por fallecimcn to .....
1
1
1
Ficaram existindo
5 8 9 7 37 12 1 28 7 1 1 19 1 5 15 14 170
Homens
Mulheres

68
2

DIRECTORIA DE JUSTIÇA

Concedeu-se um ramo d ) licença, para tratar de sua saulo fará da respectiva coma .ca,
ao capitão Elpidio Mamado do Lima, do 3n
esqualrão de 0° regimento do cavallaria
guarda nacional da comarca de Valença, no
Estado da I3allia.—Enviou-se a portaria á
Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no Est-Adotla Bahia.

Requerimentos despachados.

3

•

Remetta.ramso
Ao coronel commandante da 57° brigAda
de infantaria da guarda nacional da comarca
do Barery, no EStado do S. Paulo, as pa,tdntos do major Justino Franco de Moraes,
capitães christovão do Vintena, João Honorio Pereira e Joaquim Antunes Cardia, tenentes Aristides de Almeida Leite o Ormenio Franco do Moraes o alferes João Baptista Prestes;
Ao coronel comi/undante superior interino da guarda nacional no Estado do Paraná, a patente do capitão Possidonio da
Cunha Santos.

•

0

Expediente de 10 de março de 1902
DIRECTORIA DA JUSTIÇA

carta 'rogatoria expe.lida pela Camara Commarcial do Tribunal Civil o Criminal, a requerimento de Antonio Pinto Gomos, pra
citação do D. Maria Joanna Torres ;
Ao comma.ndanto suparior da guarda nacional da Capital Federal as patentes, devidamente apostillaclas, dos officiaes José Ferreira Marques o Christiano Nolding
Ao colloctor da comarca de Itaguahy,
Estado do Rio do Janeiro, 22 patentes do
officiaes da guarda nacional da masma comarca, e cujas guias do pagamento do sello
fo ani entregues nesta Sacretaria do Estado.

—Foram autorizados:
O general.commandamte superior da guarda nacional da Capital Federal, a conceder
guia de mudança, conformo 'requereu, para
a comarca de Nitheaoy, no Estado do Rio de
Janeiro, onde pretendo fixar residencia,
major da referida milicia Eduardo da Costa
Rolian ;
O tenente-coronel comma,ndanto superior
interino da guarda .naciona . no Estado da
Bahia, a conceder guia de mudança, conforme requereu, para a capital do dito Estado, onde pre endo fixar residencia, ao
'capitão Antonio Alexandre de Mendonça, do
49 batalhão da reserva da guarda nacional
da comarca de Amargosa;
O coronel commandante superior interino
da guarda nacional do Estado do Rio do Janeiro, a conceder guia do mudança, conformo
requereu, para a Capital Fedoral, onde pretendo fixar residoncia, ao coronel Julio
Braga, commandanto da 20 ' brigada do infantaria da guarda nacional da comarca de
Cantagallo, no dito Estado.
— Devolveram-se:
Ao juiz da 12° protoria, a carta rogatoria
expedida ás justiças do Portugal a requerimonto do Jacintho Dias Cardoso o outro, a
qual não pôde ser encaminhada a seu destino
por tratar-se de entrega de bens, devendo
os interessados constituir procura i.or naquelle
reino, afim de promover o q a.) for a bem de
seus direitos, conforme prendia o aviso
n. 33, do 2 do julho de 1883.
Devidamente cumpridas:
Ao presidente do Estado de Minas Ganes,
a carta roga,toria expedida polo juiz substituto da comarca do Pomba, n squelle Estado,
ás justiças do Portugal, a requerimento do
Tobiiss Nicoláo do Souza, para avaliação de
bens portencontos ao espolio de José Antonio
Rodrigues;
40 governador do Estado do Pará, as cartas rogatorias expedidas pelos juizos do direito do 2° districto o da provedoria o res1.duos da capital do mesmo Estado ás justiças
de Portugal para citação de Manoel de SOUZA
Noves o a requerimento de D. Pulcheria Rosa
Corrêa da Silva Teixeira, para avaliação do
bens pertencentes ao espolio do Manoel José
Teixoira.
— Remottaram-se:
'Ao Ministorio das Relações Exteriores,
afim do ser encaminhada a seu destino, a
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DTAR-I0 OFFICIAL

Ministerio da Fazenda
Por titthos do 11 do corce, f..ram ao. meados collectores das rondas federaes :
Edgard de Castro. Loams, cm Jaliú, Estado
do S. Paulo;
Manoel Brazilio Furtado em S. João Nepoinuceno, Estado de Minas Aorao3.
Circular n..17 - . Alinisterio da FazendaCapital Federal, 7 dá março do 1902.
Chamando a attenção dos Srs. delegados
liscaes do Thesouro Fedoral nos Estados para
O contracto celebrado em 31 de dezembro
ultimo com Carlos Schnitzspalm & Comp.,
cm virtude da autorização da lei n. 741, de
20 do dezembro de 1000, (art. 2°, XV) o p
blicado no Diario Official desta data, nummendo-lhes que providenciem no sentido do
ser impedlia a expoatação do areias som
que o exp xtador . provo tel-as extrahido de
torrénos do sua propriedade, particular ou a
oito afora,do3.-Joaquínt
Circular n. 18-Ministerio da FazendaCapital Federal, 11 do março de 1902.
•Attendendo ao que expoz o director dó Laboratorio Nacional do Analyses, em officio
n. 13, de 11 de janeiro ultimo, sobre a necessidade do regularizar a respectiva °seripturação no que concerne ás taxas das analyses alli feitas, recommendo aos Srs. delegados fiseaes do Thesouro Federal nos
Estados que providenciem no sentido de ser,
atriviada mensalmente tiquella repartição,
pelas inspectoria,s das adfandogas, uma relação das quantias arrecadadas a titulo de
taxas de arialyses dos productos que sujeitarem ao exame do mesmo laboratorio. Joaquim Mtertinlio.
Directoria do. Exp311an'a do Thnsc;r:;:.
Federal
"

EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Additamento ao do dia 7 de março de 1002

Sr. Ministro da Marinha : •
N. 12 A - Attendenlo á solicitação feita
em officio. n. 2, de 31 do j moiro proxiino
fin 10 p3lo fiscal da- execução do contracto
celebrado em 31, de dezembro ultimo com a
firma Carlos Sclinitzspahn ta Comp., em virtude da autorização da lei n. 711, do 26 de
dezembro do 1001, (art. 2°, XV), rogo vos
digneis providenciar no sentido de sor obsta .a a sald .a clandestina de areias monaziticas e,Uutras que contenham substancias
ou mdtaos prociosos o que se encontrem em
torrenos proprio :alo da União, não aforalos, visto estar a exploração de tatos areias
aaron a a áquella firma polo referido contracto, publicado • no Diario Official desta
data.
- Sr. governador do Ettado da Bahia :
N. 2-Attendendo á solicitação feita, em
ollicio n. 2, do 31 do janeiro proximo findo,
pelo fiscal da execução do contracto celebrado em 31 do dezembro «Will, com a
firma Carlos Schinitzspahn & Comp. em virtudo da autorizaçã,O da lei, i . 7-11, do 26 de
dezembro de 1900 (art. 2°, • ;:a-i, rogo vos digneis providenciar no sentida to evitar que
intrusos retirem, (los terrenos , de P roPrie
-daoUrfiãstuneEado,ris
monaziticas e outras . que contenham substancias ou, mataos preciosos e cuja extracção foi arrendada á mesma fiarna pelo roferido contracto, publicado no Diario Official
.desta data.
Sr..presidento do Estado do E'spirito
Santo:
N. 2 - A ttondeialo á solicitação feita,
em oficio n. 2, de 31 de janeiro •proximo
findo polo fiscal da execução do contracto

•

celebrado em 31 do dezembro ultimo com
Carlos -Schinitzspohn & Comp. em virtude da
autorização da lei n. 711, de 26 do dezembro
de 1900 '(art. 2°, XV), rogo vos digneis providenciar no .sentido do evitar que intruzos
retirem dos terrenos de propriedado da União
situados 'nesse Estado a areas mona,ziticas o
outras que contenham substa.ucias ou metaes
preciosos ,o cuja • extracçãçd foi araondada,
agulho, flama polo referido contracto, publicado no Diario Officia.1 desta data.
Dia 10

Março - 1902 1001
Sr. Ministro do 28 de fevereiro proximo
lindo, proferido silire o objecto , do vosso
officio n. 2, de 31 do mez anterior, SI0 tomadas nesta data as necessarias providencias afim de evitar que na vigonela do contracto cuja oxecução flscalizaes, sejam oxtra.hidas e oxpoat das,por intrusos, aveias dos
terrenos arrent'ados peia União á Carlos
Schinitzspahn (.",c Comp., o titio, quanto ás
oitocentas toneladas emb troadas por John
Gordon a bordo do vapoa Christianin e a que
se refere a communicação ~na firma,
encaminhada com o vosso officio, consta tio
officio do inspector da Alfandega da Baliia
n. 40, do 17 do corrente, ao delegado fiscal
no mesmo Estado o junto por cópia ao expedido pelo dito delegado, sob n. 24, de 20
tambom do coarente,.terom sito oxtralfidas
de terrenos do marinhas afira tos ao referido
•
John Gordon.
Dia I I

Sr. Ministro da Justiça e Negocios Interiores:
N. 21-Cabe-mo communicar-vos, para os
fins convenientes, que as (liarias consignadas no mat3rial da verba-Secrettaáa do Estado-do Ministerio a vosso cargo e orçamento vigonto e de que trataas no aviso
n. 205, do 23 de revoam.° ultimo, só Podem
Sr. inspector da Alfandega do Rio do Jasor pagas aos cinco correios indicados no
mesmo aviso, mediante folhas monsaes en- neiro:
viadas do The:sou:o e registradas pelo TriN. 00 - Communico-vos, para os fios
bunal de Contas.
.
convenientes, que o Sr. Ministro, por despacho do 3 do corranto, deferiu o requerimento
encaminhado com o vosso officio n. 1-12, do
Dia 11
17 do moi proahno findo o no qual os empre• Sr. Ministro da Industria, Viação e Obras gados dessa repartição pediram 12 dias uteis
Publicas
de foria,s,que serão imsailos nas mosmas e (n" aos do Thosoup ,o FoN. 32 - Cabo-me reiterar- yes o podido (lições dos concedidos
feito em aviso n. 181, da 5 dó outubro de deral.
1899. no sentido 'de ser romettElo novo termo
-Sr. director da Cas / da Moeu i:
de i nspec ção de sande do officialA aposentado
N. 2:-) - Peço-VOS, era Obedieneia ao desda officina, da Repartição Geral dos Tolodo Sr. Ministro, de 2.3 de fevereiro
graphos JQ 71. 0 Falquo, do qual consta ter pacho
ultimo, exarado no officio da Caixa do Amorsido satisfeita a exigencia dos, arts. 75 da tização,
n. 2G do 10 do mesmo moz, proviCOnstifuição da Republiça, o 481, n. 2, do
:nciois
para quo sejam impressas nosso esdecreto n. 1.613, 'de 30 do janeiro ao 1894, talolechnonto
as cautelas substitutivaS ttis
afim de poder ser expedido o titulo declara- seis . a,polie,is extraviadas
43.771 a 43.770,
torio do vencimento- de inactividade do °matadas em 1808, do lat.
valor nominal de
mesmo fanecionario, de quem tratou o aviso 1:000$ cada uma, juro antigo
6 of, hoje
desse Ministerio, n. 21, de 30 do junho do 5 u/ a papel, o do propriedade dode
Ant01119 Vai
primeiro dos annos citados.
Pinto do Amaral.
-Sr. juiz da Camara Commorcial do * Tri-Sr. doioaado fiscal' no.Amazonas:
bunal Civil e criminal
N. 12-Para, que se possa resolver sobre
• N. 21 -- Tendo presente a preCatoria ex- aposentadoria
solicitada polo conferente da
podida por esse juizo em 19 do' dezembro Alfandeg,a, desse Estado Jeronymo Vieira do
ultimo, para entrega ao corretor Eugenio Azevedo o Sá, no roquorimouto encaminhado
de Almeida Silva de cinco apolicos penho- com o vos30 officio n. 19, (10 21 do fevereiro
radas por Fornandos do Azevedo' & Comp., da 1990, recommendc-vos, em obodioncia ao •
na 'fiança do leiloeiro desta praça Alfredo despacho do S Ministro, de 27 de fevereiro
Lodi Batalha, ; o informando a Directoria da
cumprimento á ordem desta
Contabilidade só existirem em deposito na ultimo, quen.deis
51,
do 20 do julho daquello
Thesouraria Gorai Seis apolices ao 1:000$
no.
das que constituiam aquella fiança o inci- anN.
13 - Rometto-vos, para os fins condiram sobre essas duas penhoras; a do que venientes,
o incluso decreto de 25 do fovetratastes e a feita a favor do Victorino Vai reiro proxime
nomeando Loopoldino
Pintado Amaral, que já reclamou a respeito, Aristarcho dofindo,
Moinhos,
para o lagar do
cabe-me pedir vos dignois resolver a qual 4° escripturario da, Alfandega.
desse Estado.
dos dons devem ser entregues as referidas
-Sr. delegado fiscal na Balda
apolices.
N. 41-Rometto-vos, para os fins conve-Sr. consal geral do Brazil om Barcenientes, a inclusa portaria do 7 do corrente,
lona:
per does meias a licença em
N. 4-Respondendo o vosso °CUIM n. 1, do prorogando
goso se acha o 3° escripturario da Al21 do dezembro ultimo, declaro-vos que, cujo
do Pernambuco Grato da Silveira
embora o ravio da 1" ou 4' via da factura fandoga
consular não impeça que os eonsignatarios Bastes Varonil, actualmente ' nosso Estado.
Sr. delegado fiscal em Minas Goraes
retirem da Alfaouloga, as respectivas mercaN. 25-Tondo a Directoria do Rondas Pudorias, porque o rog,ulamento annoxe ao decreto n. 3.732, de 7 do agosto do 1900, fa- blicas do Thosouro Federal suggorido o alcult a assignatura do termo de responsabi- vitra do ser vendido em hasta publica, por
lidade pela apresentação daquello documento: desaocessario ao serviço publico, o prodio
pode, entretanto. esse consulado fornecer oro que func.cionou a Escola de Minas, nesse
em duplicata qualquo • dás vias das factu- Estado, de que tratou o aviso do Ministorlo
ras para prover a falta
das mesmas por da Justiça o Negoeios Interiores de n. 13, gio
•
5 de janeiro de 1900, o existindo duvida
owasião (lusa apresenta4ão.
sobre si tal imm) 'el é do dominio da União,
recommendo-vos, em ohediencia ao despacho
EXPEDIENTE DO SR. DIRECTOR
de 30 do janeiro, do Sr. Ministro, que façaes
publicar em jernaeS dessa Capital e nos de
Additame,do ao do dia 7 dc matço (1,0 1902 Juiz do Fora editaus com prazo quo atrots
consignar coavida.ndo todos avelles que
.Sr.' Dr. 100Agostinho
.
dos Reis.
se ii.g;srcm com direi i;c, á propriedade ao
N. 2s-Communioo-vos, para • os fins con- mesmo immovel a exhibia os documeatos
venientes que, do accordo com (.7 despache do coMprobatorlos desse direito.
. '
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—Sr. delegado fiscal no Estado do Pará.:
N. 17—Communico-vos, para os devidos
offeitos, que o Sr. Ministao, attandend, ao,
que ,requereu o Dr. Manoel de Mello Cardoso Barata, por seu procurador, resolveu,
por despacho cb 28 do mez proximo' findo,
declarar nulla, a concessão de aforamento
do terrenos de marinhas na villa do Pinheiro, feita por essa delegacia ao Dr. Samuel
Wallace Mac-Dom-dl, visto não; terem sido
observadas, a respeito da mesma concessão,
as formalidades exigidas-pelo decreto n .4.105,
•
de 22 do fevereiro do 1868.
—Sr. delegado fiscal no Estado do Pernambuco:
N. 31—Communico-vos, para os devidos
direitos, que o Sr. Ministro, tendo presente
o recurso encaminhado com o vosso officio
n. 193, do 29 de novembro do anno passado,
e interposto por José Ignacio Guiedos Pereira, agente da Companhia Nacional de
Naveg,açáo Costeira, do acto do inspector
da Alfandoga desse Estado, que impoz
comonandauto do vaper /fauna, pertencente
• á dita companhia, a multa de 50:. ; pelo facto
de não ter inclui/10 na relação do carga 200
mocas d.e cair' procedentes tio ta Capital e
para ah i conduzidas polo mesmo vapor,
resolveu, por despacho do O do mozproximo
findo, proferido na conformidade do parecer do Conselho de Fazenda, emittido em
sessão de 28 do janeiro anterior, (lar provimento ao alludido recurso, á. vista do
disposto na parte final da circular n. 22, do
27 do março do referido anno. • •
N. 32 Reinotto-vos, p tra os • ,fins convenientes, o incluso titulo do 7 do' corrente,
nomeando Felinto do R,osso Barros Pessoa
para o legara do collector das Rendas Foderaos em 8. Lourenço, nosso' EStado
N. 33 — Rometto-vos;, para' os fins convenientes, a inclusa portaria de 7 do corrente. prorogando por dons mezes a lie inça,
em cujo goso se acha o 40 escripturario
Alfamdega desse Estado Jo'áo Honorato Pereira Leal.
— Sr. delegado fiscal no Estado do Rio
Grande do Sul :•. .
N. 3Ó — Em relação ao recurso do que
trata o voss(rofficio n. 205, do 16 do setembro ul dmo, o que intorpuzestes do vossa decisão confirmando a do inspostor da Alfaiedega da cidade do Rio Grande; que julgou
impsocedente o proeesso instaurado contra.
Manoel Poreisa Barroso, estabelecido com
fabrica de conservas na cidade de Pelotas,
por infracção do regulamento expati.to para
a arrecadação dos impostos do consumo, dec!aro-vos, para os devidos etnias, que o
Sr. Ministro, conformando-se -cone o parecer
do Conselho de Fazenda, emittido em sessão
do 4 do fevereiro 'prox.mo findo, resolveu,
por despacho de 13 desse mesmo mez, negar
provimento ao dito recurso, visto que, nos
termos do paragrapho unico do ars. 12 do

regulamento expedido com o doçreto n. 3.659,
do 22 de maio ao 1900. não dbvera ter sido
tomado em considera.çã'o o auto que serviu
de base ao referido processo. .
N. 37—Rometto vos, para os fins convenientes, os inclusos .tit dos de '28 do fovorei..o proximo findo, nem >andá: o agente
fiscal doa impostos do consumo na 39 a circumscripção desse Estado Antonio Pinheiro
Machado, para identico togar na 2P cir.,
cumscripção; o agente dista ultima circuinscripção Francisco Fernan les de Oliveira/ Para identico logar naquella.
•
—Sr. delegado fiscal em S. Paulo:
N. 80—Roinettendo-vos o incluso titulo (7m
nomeação do 'Leni-kgm Moraes para o logar
collec:.or das Roodas Federams na cidade
da Franca, nosso Estado, rocommendo-vos
deyoluç?io do titulo que enviei com o oficio
n. 39, do 31 de janeiro ultimo, visto ter
havido engano do nome.

MART0 nrit'd'etiut

—Sr. colloctor das renda . federaes em
Araruama:
N. G — Constando da representação da
Directoria ‘'.e Contabilidelo do 21 da foro?oiro ultimo. não tas o s colloctoria, reanottido ao Thosouro o sald d arree adação no
40 trimestre do 1901 e • s se •poctivas contas,
declaro-vos, per " os devidos Offoit as, que o
Sr. Minist:o, por desancho de 28 dt fovereiso
citado, resolveu mare 41. o prazo do • 15 dias
para o recolhimento do saldo e prostação das
contas do que se tad t, sob p ;na do procedesse nos termo; do decseto it. 657, de 5 do
dezembro do 1849, si 6 não fizerdes.
—Sr. exactor das reades federaos em Petropolis:
N. 7 Communiecage l para os fins convenientes que, do acená° com o despacho
do Sr. Ministro, de 7 de novembro ultimo,
foi depositada na thessatraria geral deste
Thesouro a cadernota (i s. Caixa Economica
desta Capital do n. 213.558, da 30 serie, com
o capitai de 400$, d prole iodado do Alvaro
Pinto Ribeiro, para garantia da raspas:à:lidado do collector das rendas fodoraes de
Saquaroma, nessa Estado, Alados Francisco
Via.nna.
— Sr. collector das rendas faderaes em
Vassouras
N. 8 .Veri6cando-se da rePresontação da
Directoria do C mtabilidado, de 21 do fevereiro findo, que' o ox-eollector das rondas
foderaes nesse municiplo„loão Corrêa do
Brito, ainda 11ãO RIZ entrega do saldo do
40 quartel do 1901 e das respectivas contas,
recmamondo-vos, em obodiencia ao despach
do Sr. Ministro, de .23 do referido mez, quo
inthieds o dito ex-eo fervor , fazer o 'recolhimento do saldo em eea poder o prestar
as contas de que se trata, dentro da 15 dias,
sob pena do Nora:dor-s/d na conformidadd do
decreto n. 657. do 5 do dezembro do 1819, si
não fizq no prazo mareado.
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aos flSeaeS , 120 circums cripçãe desse. muni
cipio, •
Dia 6: .

Ao Director da Repartição Geral dos
•• •
.Telegsaphos :
N. 61 — Remettendo a tabolla da distribuição do credito partas .tiespezus que corroo' por essa repartição, por conta da verba
— Telegraphos — do Ministseio da ln- •
dustria, durante o exerd.cio de 1902, 'na importancis. total do 5.83:030$003. •
Ao Director Geral da Contadoria da
Secretaria da In...ustria; Viação o Obras Pa••
blicas :
N. G —Devolvendo o processo e t'itálos das
pensões do monto-pio pretendidas poS D. Luiza Mecona do Noronht Feita' o seus filhos,
na qualidade do viuvo e filhos dá contribuinte Mignel Jacintho de Noronha Foital, 3°.
oficial da Administração • dos Correios 'do
District° Federal que foram- romottidos
a esta directoria com o officio oessa, repartição n. 267, do 23. de • .-dezoohbro ultimo, e declarando qn o Tribuna,' do
Contas resolveu, em sessão do 14 • de fevereiro proximo passado, conformo consta do
seu oficio n. 38, tio 15 do mesmo mez, julgas •
legal a concessão de que se trata, devendo,
porem, sor monciona ta no titulo do menor
Mario a data em que. elle attingo a maioridade.
N. 7—Pedindo informações no sentido do
ser delarada a 'datv em que o, ex-oficial
da Estrada de Ferro Central do Brazil, Francisco Mumz Freire, foi oxonerado e até que
anez contribuiu para o montepio, afim do
que se possa autorizar o recebimento, pelo
Thosouro Federal, das contribuições meucaos • do reesel0 empregado, conformo pediu
esse ministerio em officio n. 35, do 17 do
fevereiro ultimo.
— Ao inspector dá Alfan eg,:e do Rio
N. 9—Autorizando essa repartição a pagar
ao Sr. Francisco J0.3(1 Catão o soldo venDirectoria Geral cLi Contabilidade
cido como guarda dessa alfandega, do 29 do
Expediente de 5 de março de 1902
aeosto ultimo em (aatite, 'visto ter o ; Tribunal de Coais julgado Men' a concessão
A' exacforia das ren as fe.leraes:
da sua reforma, por não atar provada a
N. 62—Au a pagar; com a renda. exigoncia do art:72. n. 2, da Consolidação
do exercido de 1902, as porcentagens a que das Leis das Alfandoga o Mesas de Rendas,
fizeram jus no trimastre ;ie julho a setembro e haver o Sr. Ministrd" da Fazonda, por des
umas°, os fisc.ins ai; iMpestnOS (te consumo pacho do 20 do • jandro do corrente anno,
dessa circums . riKtão, do que trata a por- proferido no requerimento do mesmo guarda,
taria desta directoria, n. 27, do 31 de janeiro aso ordenado, corr . ndo a despeza por conta •
proximo passa o o coo formo solicitou essa da verba propria .que dispõe do necasso,rio
exa,ctoeia em o -feio o. 20, de 14 do fevereiro saldo, porquanto, conforme fs./1 dolasado por
do corrente anno, outrosirn, recommen.:ando essa repartição no final do sou oficio n. 935,
que, feita a passagem da importancia nacos- do 23 de d /zum') paoximo passado, não
sarja, para O pagamon to de que se trata, do foi dado substituto ao mencionado guarda. excedei° (te 10, ea 'masa o do 1901, escripture•
—A' Dologateirt no Espirito Santo:
no balanço daquilo exercido em despezao c:edito do 1:700$, por
supprimento ao exercido de 1901 e no do cor'N.ta11—Concolendo
. da verb Justiça Raia:rol — Material
pr tzo ad. Ucional de 1901—em receita supprimento do exercicio .o • 1902 o em despeza geral -posa alogia)l dm salas etc., do Moaiste-aio da Ju(tioa o Nogodos int eilioaes do or- •
devi.tamenio classifica ia.
o nu int.) do 1902, sumiu 1:20o5 para occo.fror
colleotoria am-Magé: •
ao pagamento auranto o cor:ema oxoseicio,
N. 63-1 iontico ao ox pedida á, collectoria 'do aluguel da eltat, na razão do 100$ monsaos,
de petrop,J it.:, sob it. 62, para pa,g,aillento destin ida ás audiencias cio ju:z foderal n
aos fisca,es da 20 cirourn-cripção does mu- s moção doso Estado o 500. acqu.sição de
mov is, conformo solicitou o moSmo Ministerio mo aviso n. '409, dá 12 de fdvorsiim
- A' collecteria. em S. Fidelis N. 61—Mon tiso ao expedido á exactoria
—A' Delegacia no Rio Gaan.le do Sul:,
Petropolis, sob o. 62.
N. 50 —Cone ai :n.t.o o; csodito 'de 30:090$,
— A' collectoria em Paraty : •
por conta da vealea—Commissão do limit et—
N. 65—Llentico PA expedido ti exactora de para commissão do limites—papel moeda. do
Petropolls, sob n. Ga.
Ministorio do Exterior o orçamento 0.o 1902,
credito osso que deverá ser poeto na Alfaia— A' collectoria, em Cantagallo :
dega do Uruguayana, á disposição de geneszil
N. 66—Idontico ao de n. 62, á, exactoria do brigada rodo/enodo Hyonido Evangelista
de Petropolis, para pagamonto aos fiscaes do Castro C n-qe •eds-a, 1° commissarto da os/m50 circiunscripetI, do::se
i:lie. ãa ;to limites No' a Repindica Àrgontiaar,"-A' collecturia 0111 ltaperima : •
lit.:curver as do .;_po.sas coou in ato( nal da
N. 67— Ideirtico ao oxpo.ii a.o ti exactoriaQ 1113Sala. CW11111885,0, confirmando desta forma
do Potropolis sob n. 02, para pagamento o tolograunna desta data..
fi
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-A' Delegacia Fiscal -do Rio Grande 'do
Sul :
• N. 51-nocommendando que 033a deloga,cia,
providencie para que, por D. Maria Rebela)
da Silva, filha do alferes do Co batalhão do infantaria, Antonio Rebello, seja apresenaada,
cortidão de obito de sua mão, passada polo
-rogistro civil, Visto não , satisfazuns a que se
acha junto ao mesmo •' processo, afim do -que
possa esta directoria resolver sobre a expetdição do titulo declaratorio da pensão do
meio-soldo a quo ella so julga com direito.
--A' Delogacia Fiseal do Amazonas:.
, 19-Recommen-lando que essa delegacia providencio para que, de accordo com o
despacho do Sr. Ministro da Fazenda, do 17
do fevereiro ultimo, seja solta :a a relação
de familia *aprosontadaspelo 2 0 escripturario
dessa delegacia, João Forroira Pacheco, afim
de que possa, sor encimado o pagam unto da
ajuda de custo do preparos do viagem e primeiro estabelecimento, para o que a; remettida
referida rei osão, que doverá ser devolvida a
esta dircctosia dopais de satisfeito o posas,a
monto do sollo devido.
-A' Delegacia Fiscal de*Goyaz:
N. 14-Concedon to o credito do 500$, por
conta da verba-Obras- asnservaç•ão, accroscimos o reparos etc., do , Ministeaio da
Justiça o orçamento do 190.2, para attender
aos trabalhos do . adaptação e asseio do artificio onde va,o fumei:lunar o Juizo Federal
dosar Estado, conrorme _solic:tou 'o mesmo
Ministerio em aviso ri. 435, de 14 do fovbraivo ultimo.
A' Meneia Fiscal em Goya,z . : •
•
•
. N. 15 - Concadonão o éssodito de 270$/44
por c'anta da verba s Etapas s -Posoal- do
Ministerio da Guerra o orçamento de 1901,
para occorrer ao . pagamento das respectivas
(.espezas, conformo soLcitou o mesmo Ministorio em aviso. ti. 134, de 19 de fevereiro
ultimo, continuando assim o telegramma
d3sta data. •
•
- A' Delegacia Fiscal em Alagôos
N. 23 - Conca :ondo o credito do 464465
par conta do lLvorsas verbas do Minist
'da Marinha o orçamento do 1001, para ()ocorrer ao pag ;mento da dilferença do vencimentos dovida -ao eirurga?: o da armada
Dr. Aurelio Veiga. ahi em serviço, -por ter
sido promovido em 25 do setembro do anno
passaao, de cirurgião de 5 & clesse, 20 tenente a cirn.gião de 4& classe, 1 0 tenente,
confismando assim o .telegramma e satisfazendo o que solicitou-o mesmo Ministorio em
aviso n. 210, de 15 do reunir() ultimo.
-. A' Dologacia Fiscal np Amazonas
. N. 20 - Rocommendando que providencie
para que as guias de pagamento expodida.s
pulsemo, delegada, con'onham todos os dizeres por extenso o não paYalgarismos, como
S3 obsnrva nas guias ris. 26 e 29 passadas
ao Dr.. Luiz Cruls o ao • capitão honorario
E tuardo Chutar:, aquollo chefe da commissão de limites entre o 13razil o a Bolivia
o osto aukiliar da mesma cormnissão.
-A' Delegacia Fiscal noi em S. Paulo
. • N. 36 - Declarando, onr respost seu
officio n. 287, do 23 do dezembro ultimo, no
qual solicita o os ;cessar:o crodito p ara attende: a restituição do dircato 3 do importação
da quanti o de 120$sp atida par Vir ot ilio PCreira & Comp., que dizem tos pago °de mais
sobro 60.000 lailos de ar'soz, importado de
Ilamburg,o, que, do accordo com o despacho
do Sr. Ministro, de 30 de jati iso (tosto mino,
• os 30 0/0 que trata o . respoctivo procosso,
são abstidos dos diroitos, co-no dotorm .na
lei do 30 do dezembso do 1805 e não da taxa,
tendo sido, portanto; correcta a cobrança
daquela), importancia o improc alente a raclamação dos suPplicantos.
•
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N. 37-Declaran to, em resposts, ao S
oficio u 369, de 12 do dOzombro ultimo,
com o qual reme-teu os p apois relativos ao
pagamento do 3:'000$, honosarios arbitrados
aos peritos avaliadores dos bens penhorados
ao finado Antonio Eustaquio ILargacha, thesonroiro da Al fandesra. de Santos, o de aocordo com ' o despacho do :Sr. Ministro da
Fazenda, de • 27 do janoiro ';intinso, que do
psocusso não consta a data em que procedeu-7n a ;avaliação, dos bens peult,ra tos ao
dito ex-thosoureiro,. para salso:aso qual o rogi m oito kais custas applico,vel ao caso, sun
porém, exhorbit ante o arbitramento da
quantia de 30 03$000 .
•
Delegacia Fiscal n Parahybeo
N. 16-ConcedeCo, por conta da verbaAjudas de cosa) dos membros do Congre;s0do Ministssio da Justiça e Negocio-; Interiores. o orçamento de 1932, o credito de
1:800$, para pecorror ao pagamento das
ajudas de custo do vinda o volta, que comlocamo aos Daputados Francisco .Casnillo do
Boll miai, Antonio da Trindade, A. Moira •
Honriques o Antonio Marques da Silva
Mariz.
o
Fiscal na Balda:
-A'
• N. 48-Concodendo, por conta da varbaEventuaes-do alinisterio da ;Justiça o Nogoe.os Interiores. O orçamonto do 1901, o
credito d 55(1.666 para occorrer ao pagamento do gratifieaça'es que competem ao
sub-biblióthecario da Faculdade do Medicina
desse Estado Dr. Raul Ja,nuarie Cardoso da
Costa o ao Ds. João do Souza Pondí; . sendo
334663 ao primeiro, por haver substituído,
durante O periodo do 21 à 30 do abril, 1 o 2 e
10 a 30 de junho, o bibliothecario que esteve
em serviço do alistamento eleitoral fe Levai,
o 520$ ao segundo que, por igual motivo,
exerceu' interinamonts do 22 do ,abril a 31
-de maio o log,as de sub-bibliothecario.
- A' Delegacia Fiscal em Muito-Grosso:
N. 2l-Concodendo, pois conto, da verba
-Aju Lado cust:4 ao.4 membros do Congresso,
do Minioterio da Justiça o Negocios Interiores,' e orçamento do 1902, b ao .ito de
1:200$ afim oo Qccarror ao pagamento d
ajuda de custo do viula e volta giro compete
ao Dsputasi.o . Josa Alves Ribdiro, fican
assim confirma lo o telogrammia desta Directoria, de 3 dó corrente mez :
- A' Colledtoria em Campos: ]
N. 68-Reemmiendando (p16 romotta os
attestados do exercido dos fiscams que rocebuam os vencimentos do 4 0i quartel do
1901; e bem assim que recolha aos cofres do
Thezouro a imptortan :ia de 12327, de porcentagem indevidamente extraindo sobre
subsidios e vencimentos, contra o disposto no
art. 13 do decreto n. 2.775, de 29 do dezembro
ao 1897, o conforme consta dos papois quo
acompanharam o seu oficio do• 21 de Cevetsupo proximo findo.
-.A' Delegacia Fiscal em Vassouras:
N. 69-Rocominendando . mio Providencie
para que o conectar estastoal desse municrplo. João, Corrêa de Brito, ex-eucarrogado
das rondas da Uniã,o, presto contas referentes
á sua gestão durante o periodo do 1 a
24 do janoira ultimo e bem assim que recolha no prazo do 30 dias, o saalo que .se
acha em seu poder, a importancia da por
contagem que 'perdeu o o -juros', da móra,
visto ter incorrido nas penas do art ;. 43 da
lei 514 do 23 de outubro do 1818.
N. 70 - Doclasan Lo, em rospost no . SJ11
Oficio do 7- do foveroiao ultimo, que, nel
'sorrirmo offoltOa poatadia -(lasta directoria,
do 31 do j moiro psoximo - findo, Inc autorizo:1 o pogamonto da porcentos; ou', a que faz
jus, no trimostoo di julho a srtounbro ultimo
o fiscal dos impássos d.o consumo da 18, circumseripsão, dov.sulo o inesme colloctor
conaartuucor ao rospostivd fiscal que o paga-
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ni unto da porcentagem sorá ofTsctuado
Tliosouro.
•
- A' do Valonça :
N. 71 - Doclaoando que, para i] se poder
responder á con.-ulta feito, no sou officio do
12 do fweroiro findo, torna-so flOCOSS trio
que informo si p lasa o pagam mto da import, anela (to 133$333 elle° farado por, cont a da,
renda do ~releio do 1902 o proa-enloda do;
vencimento; do fiscal do impostos do consumo Claudio Franco de Medoieos, relativos
ao mez de (1 ]zombr) ultimo, fez o nooes•sarM supprim unto o as rospectivas operações.
- A' Caixa d.e Amortização :
N.. 30 - Remettondo a r dação n. 256 do
pos stidoaes do apoucas nominativas de 1:000$
e juro s do 5 st, emittidas cm virtude da lei
n. 265 çlo 24 do dezembro do 1894 , e do decreto e. 1.4)76, (to 25 de fevereiro do .1895.
Dia

8

A' Delegacia Fisc al no Amazonas
N. 22-Concod mio, por conta do csedito
espocial aberto pelo decreto n. 4.30,1, do 31
de dezembso ultimo, ao Ministorio, da Fazenda o orçamonto (to 1901, o credito do
10:332$160, para pagasnon Co no tenen te
Francisco Forrado), de Carvalho, protenien Ge
de gratilicaçij os por commissões militares
vencidas do 1895 a 1898, em Cacully, i4ogurido
consta do processo que acompanhou] o aviso
itt Ministerio da. Guerra n. 456, do 12 do
junho do anuo passa o, o que incluso é remottisto para os fins indica Los na deOiSão do
Ministorio da Fazenda n. 25; do 3 de fevemiá ao 1885; fica assim confirmado o telegramma desta data.
Delegacia Fiscal no Pará
N. 22-Concedendo, por conta do credito
especial aborto pelo decreto n. 4.301, do 31
do dezembro ultimo, ao Ministerio , da Fazenda e orçamento de 1901, o credito do
7003, para, pagamorpto ao inspector da A!fo,ndega do mesmo Estado Manool Pinto da Fonseca , Proveniente da ajuda do Cli3 t O d o P re
-parosdvigemprioestablcimno
que não recebeu em 1893, quando fdi promovido de conforenta da Alfandogs do Rio
Grande para choro de seco da de LinEcH,
conforme consta de processo annexo ao o!!!cio da Dalegacia Fiscal em $. Paulo, n. 62,
do 12 de maio do 1890.
Fica assim confirmado o tologra,mma desta
data.
-A' Delegacia Fiscal no Maranhão:
N. 25-Romottendo o titulo declarabrio
da pano do meio soldo que compete a D.
Elisa Raymunda de Freitas Baptista, viuva
do capital) reformado do oxercito Ricardo
Antonio Baptista, do accordu com o processo
annexo ao requerimento da mesma de 22
do novembro ultimo, apresentado por sua
procuradora, D. Leopoldina Camisão de Albuquerquo Figuoiredo, concedo por conta da
verba-Pensionistas-do Ministerio dá Faz:arda °orçamento de Mn, o credito de
450:3000, para pagamen'to da pensão de' 1 do
julho a 31 de dezembro (to anno pwada.
-A' Delegacia Fiscal no Piauhy:
N. 17-Concedendo, por conta do enoda°
especial aborto pelo decreto n. 4.301, do 31
do dezembro de 1001; ao Ministorio da Fiazonda, e orçamento do 1901, o credito da
2:000$000, para pagamento a Atroas° da
Cunha Elvas. por sua mulher D. Bornardina. Mina. de Azevedo Elvas, dó aldguol
da casa de propriedade ulesta, na eaKo do
250$100 mensae.i, em que esteve aquartolado o 35') batalhão do infantaria, no periodo
do 1 de março a 31 de dezembro do 1808,
conforme consta do processo que acompanhou o aviso do Ministerio da Guerra n.704,
do 20 do outubro de 1900, o que incluso

1064 Quarta-feira 12

Março - 1902

' MARIO OFFICIAL
-

mettida para os fins indicados na decisão do
altnisterio da Fazenda n. 25, de 3 de fevereiro do 1883.
-A' Delegam. Fiscal no Coará:
N.. 35- Concalentio, por conta da verba
-ajtaias de custo-do Miniateáo da Fazlido
o orçamento de 1901, o credito de 800$ para
pagamento de ajuda do custo ao chufo do
secção da Allandega do Maranhão Alfredo
Nicoláo dos Santos, por ter sito nomeado
inspector da Alfandega„ em vommissão,
Ceará, conformo o processo annexo ao officio
da mesma delegacia ti . 162, de 31 de dez ombro ultimo.
-A' Delegacia Fiscal no Rio Grande do
Norte:
N. 17- Romottendo os títulos declaratorios das pensões que competem a D. Anila Minando do Castro e Silva, valva do juiz de
direito em 'disponibilidade Manool do Nascimento C tstro o Silva, o a seus tros filhos
Raymundo, Antonietta o Arthur.concede, por
conta da :verb i.-Pensionistas-do Min ist ;rio
da Fazenla e orçamento de 1001, o caoaito
de 1:338$709, para pagamento das pensões
de 20 do janeiro 'a 31 do dezemaro do anuo
passado e bom assim a quota do 200$, destinada, áa despezas do, funeral ou luto.
Fica assim ,confirmodo o toteg,ramma
desta data.
-A' Delegacia Fiscal no Rio Grana° do
Norte:
N. 18 -Communican:lo, de accordoacom o
despacho do Sr. Ministro da Fazenda, de 7
do fevereiro ultimo, que ainda não pólio ser
aeferida a petição do guarda da Alfanfiga,
do mesmo Est aio Felisborto de Moraes Navarro, na qual pode reforma por soffr u. de
incapacidade 'physica para o °xereteio do
suas funcções, sendo a recusa motivada por
não ter . o ri:Cuida guorda demonstra • là positivai-nona) ter sido incapacitado em serviço,
o que cump:o sor provado.
Dólegacia. Fiscal em Pernambuco:
N. 40-Concedendo, pá conta do. credito
especial aborto polo decreto n. 4.301, do 31
de dezembro ultimo, o credito do 900$, para
pagamento ao conferente da alfa,ndega do
momo) Estado Sebastião Antonio das Nevas,
proveniente da ajuda do custo a que fez jiIs
em 1898, como inspector, cm commissão,
Allandega da Balda, conformo consta, do processo annexo ao officio da delegacia fiscal
deste Estado, n. 42, de 23 de maio de 1899,
o qual é remettid.o pira os fins alatoadas na
doeis) do Ministerio da Fazenda n. 25, do 3
do fovereiro do 1883.
N. 41=-Communican to que,do acc 'rdo com
o que solicitou o Ministerio da Induatria,Via-•
ção o Obras Publica!, em aviso n. 116, de 15
do janeiro ultimo, continua a sor descontada,
durante o corrente anno, na folho do pagamento da secretaria da Industrio, a consignação do 159$ mensace que do seus vencimentos faz a, sua mãe. D. Adelaide Joaquina Ilasui Bittoncourt, o 1 0 official, addido, Antonio Faisoa Bittencourt.
N. 43 - Remottendo os titulos declaratorios das pensões do meio soldo o montepio
que compote.n aos menores Fra.nciscb, . Romualdo o Alie°, filhos do tenento do exercito
Francisco Alfonso do Rego Barros, concede,
por conta da • verbo. Pencionistás - do Ministerio da Fazenda e orçamento de 1901. o
eradito do l,313$96 1, para pag tmento das
ponsões a partir do jan -tiro do anno pas3ado ;
devendo ser liquidada nos temos do de,croto
n. 10.145,•do 5 do janeiro de 1889oa divida
pertencente a exerei&os findos. • N. 44-Romettendo os titulos declarotorios
'das. pensos que competem ás menores Maria
Joannoo Philonilla. e Clothilde, filhas do
fossor jubilrato Dr. João Vicente da • Silva
Costa, concede, por conta da verba-Pensionisto-do Ministeaio da, Fazonda o ()rano:oito

o

do 1901. o credito do 1:200aa povo pagamento
das p onsões a partir do josnoiro do 1901;
devotai:, ser liquidadal. noa ternas do decreto
ti. 10.145, de 5 ole janeiro oto 1889, a llivi
aertoncent a. exnreicins findos, inclusivo a
quantia de 200$, dedhla ta á: despoza.s do
funeral oa luto.
45-Remettendo os inolosos titu los doclara,torios das ponaõos (1110 competem
D. Francisca Sizonan ia. do Souza Ribeiro o
aos menores Cicoro o .Tosé, viuvo o filhos do
3° official da Administração dos Correios ao
mesmo Estado José Condido Fonseca de Medoiros, concede, por conta da verbo-Pons,onistas•-do Ministorio da, Fa-aanala e orçamonto de 1901, o coedito de 1:132a701, para
pagam onto das ponalaroa do 26 de janeiro :t
31 de dezembro do atino passado e bem assim
da quota ae 200, destinada á3 fispezas' do
funo..al ou lacto.
-A' Delegacia Fiscal em Sergipe:
N. 18-Remettendo o titulo declara:brio.
do vencimento de inactividade que compete
ao bacharel Lourenço Fruir° do aleowita
Dantas, ap sentado no log• tr do juiz tolerai
do secção no ra-uomo E&alo, concedo, por .
conta (la. verba-Aposentados-do Ministerio
da Fazenda e orçamento de 1901, o credito do
U569$890, para pagamento da despeza de
21 do outubro a 31 do dezembro do atino
Passado, declarando que ao referido aposentado fica marcado o prazo do dois mozes
para provar que pagou os direitos o sollos
de suas nomeações.
-A' Delegacia Fiscal na Bohla
N. ,49 - Remettondo o titnIo declaratorio
do vencimento do inactividade que compete
a Ernesto Manoel da Silva, aposentado no
legar de inspector °ilactivo da Alfartdega do
Santa Cathorina., .concale, por conta da
verba- Aposentados - do Ministorio da Faz nula o orçamento do 1901,' o ored ; to de
934$a36, para pagamento da. despeza. de 8 do
novembro a 31 de dezembro ultimo; outrosim, recommenda proOidoncias para que o
rapai& aposentado restitua os vendou ntos
que tivo rocebido com) empregado activo,
de novembro tinimo em acanto, Por .t er d o atinuado illogalmente em (-tumido depois
'que recebeu o Diario Oflic:al que publicou o
decreto de sua aposentadoria.
-A' Delegacia' Fiscal no mesmo Estado
N. 50- Conced indo 'por conta da verbaReposições e 'restituiçõos - do Ministerio
Foae,nda o orçamont, de 1902, o credito de
2:750$, para pagamento do restituição a Diniz Comp., da revalidação do Mio do seu
contracto, que foi julgada insubsistente,
conforme o processo annexo ao officio n. 210,
do 27 de dezena:a) ultimo, da mesma delegacia e que 'nciuso é dovalvido para os devidos fins.
N. 51 - Concedendo, por conta da verba
- Exdreicios findos - do - Ministerio
Fazenda o orçamonto do 1901. owrodito
do 1:562$756. paro pagamento das dividas
constantes da relação que acompanhou o
officio da mesma, n. 2, do 7 d janeiro do
corrente anno.
N. 52- R.emettendo o titulo declaratorio
do Vencimento ao inactividade que compete
Pcidro Martins' Bastos, aposentado • no log tr
de thosouroiro da Alfandoga do mesmo Estado, concedo, por conta daverba -Aposentados do MiniSterio da Fazenda o orçamento do 1901, o ere,dito de 300$158, para
pagamento da despeza do 18 do novembro a
31 do dezembro de 10,31 ; outrosine, commu•nica que ao referido • aposentado fica marcado o prazo de :aos\ maus para provar
que pagou o sela) do suas nomaações,.
N. 53 - Remettondo o titulo deolaratorio
do vencimento do inactividade (pie compete
Laurindo /V .1. 0:4 Cos•sos, aposentado no
Jogar de.guarda fio da Ropartição Cloral dos

Tologra.phos, concede, por conta da Çverba
'Aposentados- do Ministerio da Fazenda e
orçamento de. 1901. o credito do 564066,
P' !, paaaluentoole &botocz'. a partir de janeiro do atino passado, devendo ser liquidada' nos termos do decreto n. 10.145, de 5
de janeiro de 1889, a divida pertencente a
oxereicios findos.
- A' Delegacia Fiscal em S. Paulo: .
N. 38-Concedendo, conforme solicitou o
Ministerio 4a Industrio, Viação o Obros PuMica, por conta da verbaa--Evionttiaes:J-para
despezas imprevistas, do mesmo ministerio o
orçamento do 1001,0 credit do 11$800, para
pagamento do passagens- autorizadas pelo
mesmo ministorio o' fornecidos. em (aduba°
ultimo, pela S. Paulo 1Milway Company,
h:maca.

- A' Delegacla Fiscal em Santa Catitamina :
N. 18-Remettonlo o titulo decla,ratorio
vencimento do inactividado que comnete
João Pedro da Silva, reformado no log ir do
patrão doa escaleres da Alfa.ndega do mesmo
estado, concedo, por conta da verba-Aposentados-do alinisterio da Fazenda o orçamento do 1901, o credito do 354258, para
pagamento da despezo de 31 de julho a 31 do
dezembro do armo passado.
- A' Delegacia Éiscal no Rio Grande do
-.
Sul :
N. 52-Concedendo, pá conta' da verbaEaorcicios findos--do Ministerio da Fazenda o
orçamento do 1901, o caodito de 5:655$920,
para pagamentos dos dividas constantes da .
relação gim acompanhou o oficio da mesma
delegacia n. 174, de 6 do dezembro ultinio.
N. 53 - Recommendando providencias
para que as contas apresentada pela Com;
panhia Brazil Great Southcrn llailecay, poovenientes do passagens concedidas por conta.,
tte Ministorio da Fazenda, no 1° trimestre do
1901, a requisição do administrador da Mesa
de Rendas de Itoquy, sejam convenientomente processadas, afim do que so possa To- -.
solvor sobro o pagamento do 44640; solicitado em requerimento . da mesma do 8 do
outubro ultimo; outrosim, quo informe qual
a autorização pio ha para o administrador
da referida mesa de rendas requisitar as
mencionadas • ot 'cens.
N. 54 - Concouendo, por conta da verba •
-Eventuaes - para despeza.s imprevistas, •
do Miuisterio da Fazenda o orçamento tlo
1901, o credito de 750$320, para pagamento
de diversas requisições • á Estrada de Ferro
do Porto Alegro a laroguaa-ana, arrendada
Companh'e Auxiliaire dc Chemins de Fe?an Brdsil, conformd solicitou o Ministerio

Industrio, Viação e Obras Publicas em aviso
n. 379, do 8 do fevereiro
• N. 55--Concedendo, por conta da verbaReposições e rostituiçoes-, do Ministerio da
Fazenda o orçamento do 1902, o credito do
2:2594;950, para rostituçao a Companhia
SOulhern Brasilian leio Grande do Sul lUziltorty

Limited, de igual quantia recolhida a mais
aos cofres publicos, por °ocasião da 'entrada
dos saldos de 1898, conforme consta da certidão passada pela Alfanlega do Rio Orando;
em vista do que solicitou o alinisterio da
Industrio, Viação e Obras Publicas em aviso
n. 103, do 14 do janeiro ultimo.
O
N. 56-Concedendo, por conta do credito
especial aberto pelo decreto n. 4.301, de 31
do dozombro ultimo, ,ao alinisterio da Fazenda e orçamento do 1901, o credito de
2:400$, para pagamento pela Allandega
Uruguayana, m Henrique Sozaat, proveniente
do oito meus de aluguel de uma casa do sua
propriedade, ()ocupada. em 1887 pelo 4° regimento do cavallaria„ conforme consta do
processo pio acompanhou o aviso do Ministorio da Guerra, o. 77, do 12 de novembro
de 1900, que O non:atido para os fins indi- •
cados na decisão do 'aliaisterio ti N Fazenda,
n. 25, do 3 de 1n)vernir, o do 188u..

N. 57-Concedendo, por conta do erudito
aberto pelo decreto n. 4.339, do 7 de fevereiro ultimo, ao mesmo ministorio, o cred.to
do 7:094$085,sondee 9 085 por conta do exercicio de 1901 e 7:000$ por conta do do 1902,
para pagamento das diferenças dos vencimentos do auditor do guerra do 6^ disricto
militar, do que trata o art. 2° do decreto
n. 821, do 27 do dezembro de 1901, no perlado decorrido desta ultima data a 31 do
dez nnbro do corrente anuo; fica assim satisfedo o que solicitou o Ministorio da Guerra
em aviso ii. 109, do 10 do feveroieo ui•
timo.
N. 58-Romettondo o titulo declaratorio
dri, pensão do moio soldo que compete a.
D. Maria Francisca Camborán , do Carvalho,
viuva do capitão reformodo do •c (ercito João
Frederico Homem do Carvollio, .
-de, por
, conta da vorba-Pesionistas-do Ministerio
ao Fazenda e orçamento de 1901, o credito
do 98$322, para pagomento da pensão a
•
partir do 29 do agosto a ,31 do dezembro do
anno passado.
Outrosim, communica • que deixa de ser
expedido o titulo de montepio pretendido
pela mesma senhora, visto ter o sou marido
eontribuido na qualidade do funccionario
civil do Ministerio da Guerra, conformo
consta das certidões do fis. 12 v. e 13 v. do
processo annexo ao officio da mesma delegacia ta. 259, do 22 de novemoro ultimo,
devendo olla requerer esta pensão directamente ao dito ministorio.
-A' Delegacia Fiscal em Minas Geraos:
N. 25- Concedendo, por conta do credito o4pecial, aborto pelo decreto n. 4.301>
de 31 do dezembro ultimo, ao Ministerio
da Fazenda o orçamento do 1901,o credito do 75:4964, para pagamento da porcentagem que deixou do ser do itizida em
1807 • o 1893 polo collector das Rendas
Fedemos do aluniciplo do Santa Luzia do
Rio das Velhas, padre Augusto José do Es'pirita Santo, conformo o processo, gila ó remottiao, annexo ao officio da mesma Delegacia n. 45,110_3 de outubro de 1900.
N. 26-Conco1endo, por conta da verbaCommissão - 2 0/0 aos vendedores de estampilhas do alin.storio da Fazenda o orçamento do 1001, o credito de 851200 para pagamento das respectivas despens, conforme
solicitação do delegado da mesma Delegacia
n. 205, de 21 de dezembro ultimo, visto tomse verificado saldo na referida verba, que
não existia quan o foi expolida a ordem
n. 83, de 23 de janeiro ultimo.
-A' Delegacia Fiscal-em Goyaz
N. 16-Remottondo os inclusos titulas declaratorios das ponséos de moio soldo o
montepio que competem a D. Fausta Rodriguos do Assis, viuva do tongnto reformado
do exoreito" Francisco do Assis Teixeira, concedo por conta • da verba-Pensionistas-do
Ministorio da Fazenda o orçamento de 1901
o credotb do 1:260$, para pagamento das pensões, à partir do janeiro do anno passado
devendo sor liquidada, nos termos do decreto
n. 10.145, de 5 do janeiro de 1880, a divida
partencento a exorcicios•findos.
.
N. 17-Autorizando a mandar entregar
ao presidente do Estado a quantia de 3:750$,
proveniente do beneficio das loterias a que
tem direito o Lyeou de Artes o °Meios e relativa aos mozos do setembro a eozembro de
1001, conformo solicitou o mesmo presidente
em telegramma do 26 do fevereiro ultimo
devendo a referida quantia sor escripturada
em movimentos do fundos do exercido do
1901.
Fica assim confirmado o te/egramma desta
data.
- A' Delegacia Fiscal em Matto Grosso :
N. 22 - Concodendo, por conta da verba
Exercicios findos - (1,0 Ministorio da Fa-
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mata o orçamento do 1901, o credito do
2:005$040, para pagamento dos credores
constantes da rala-ão que acompanhou o
oficio da mesma delegacia n. 61, de 23 do
fevereiro do 1900.
Fica assim confirmado o telogramma desta
data. •
- .A0 inspector dá Caixa de Amortização
N. 31 - Romottondo a rolação sob n. 257,
do possuidores do apolicos nominativas do
1 :0e0$, o juro tio 5 sf, , omitUda3 em virtude
da lei n. 428,do 10 do dezombro do 1898. e do
decroto n. 2.605, do 29 do novembro do 1897.
N. 32-rtfionnettonito a relação, Sob a. 69,
do possuidores do apolices nominativas do
1:000$ o juro do 6 e/o, emittidas em virtude
da lei o. 428, de 10 do dezembro de 1896, o
do decroto n. 2.695, de 29 do novembro
de 1897.
-Ao director da Contabilidade da Guerra:
N. 62-Concedendo, por conta do credito
aberto pelo decreto n. 4.339, de 7 de fevereiro ultimo, do Ministerio da Guerra, o
credito tio 7:004$085, sendo: 94$035 por conta
do exercicio do 1901 o 7:000$ por 'conta do
do 1902, para pagamento da importando, da
diferença dos vencimentos do auditor do
guerra do 40 districto Militar, no periodo
decorrido do 27 do dezembro de 1901 a 31
do mesmo mez no corrente anno, segun
solicitou o citado ministorio em aviso n. 106,
do 10 de fevereiro ultimo.

O director da contabilidade do Thesoure
Federal resolveu, por despacho desta data.
approvar a seguinte tabella designativa dos
dias eia que as colloctorias federaes do Rio
do Janoiro toem de recolher ao Thesouro Federal os saldos verificados no fim de cada
mez, conformo o art. 21 das instrucções de
21 de outubro do 1901:
Collectorias

Dias de recolhimento

Magé
De 1 a 8 do cada mez,
»
Iguassú
»
Itaborahy
Itaguahy
»
Parallyba do Sul
»
»
Vassouras
Barra do Pirally
»
»
Barra Mansa
»
Nova Friburgo
»
Nitheroy
2,
Campos
Sant'Anna de :Japuhyba
De 1 a 10 do cada mez,
Maricá
at
Rio Bonito
A
Pirally
I,
,
»
Sumidouro
Sapucaia
De 1 a 12de cada luez.
o
Bom Jardim
»
Capivary. le,
Valença.
»
Rio Claro
s,
»
Santa Thereza
»
Araruarna
Rezende. ,
»
Saquaroma.
»
»
S. Pedro d'Aldea
Ca.nta,gallo
»
»
S. João Marcos.,
Carmo De 1 a 15docad.a mez.
Duas Barras....,
»
S.Fra.ncisco de Paula
»
Santa Maria Magda»
lena
S. João da Barra
»
Santo Antonio de Pactua
>h
Itaocára
1,
S. Filei is e Cambucy.
»
Angra dos Reis e Pa»
raty

1002 1 Oeri

Cabo Frio
Mangaratiba,
Itaperuna
S. Sebastião do Alto.
Potropo lis
Directoria de Rendas Publicas do Thesottro
Federal
EXPEDIENTE DO SR. DIRECTOR

Dia 20 de fevereiro de 1902
Sr. Manoel Antonino Carvalho- Aranha,
conferente da Alfandega do Rio de Janeiro
,N. 21 - Tenho a satisfação do comMuniear-vos que, por despacho do 3 do corrente
mez, o Sr. Ministro mo autorizou a louvarvos. em sou nonie, pelo zelo com que desempenhastes as funcçiies de sub-di rector interino
desta repartição.
- A' Collectoria, Federal do, Nova Friburgo
N. 2 - Declaro ao Sr. colloctor das rendas federa.os em Nora Friburgo, em resposta ao sou oficio de 22 do dezembro do
anno passado, que nesta dp.ta foi autorizada
a Casa da Moeda a fazer a troca das cintas
do 20 rs., que lho foram romettidas por essa
collectoria.
Otttrosim, recommen [o ao mesmo Sr. col.
lector quo, em CASOS ta0S, se dirija proviamonto a esta directoria, solicitando a nocessaria autorização, sena a qual a Casa da.
Moeda não poderá attender a semelhantes
pedidos.
-A' Collectoria Federal em Paraty:
N. 4-Declaro ao Sr. • collector das rondas
fedoraes em Paraty, em relação ao recurso
encaminhado com seu officio de 24 de dozonihro do anno passado o interposto pela
firma Leitão, Irmãos & Comp., proprietarios
da fabrica de tecidos ocSantl. Thoreza»
acto pelo qual lhe fora imposta a multa do
500$ por infracção do art. 52 do decreto
no 3.622, do 26 do março ao 1900, que o Sr.
director interino, por despacho do 19 do janeiro ultimo, negara provimento ao dito rocurso para o fim do confirmar a multa imposta, visto estar provada a infracção que
tambom é confessada pelo recorrente.
Outrosim, declaro ao mesmo Sr. colloctor
que os recursos de que se trata devem sor
intentados para esta directoria o não para o
Sr. Ministro o que o assollamento dos papeis
que compõem os proeessos do infracção devo
ser feito não englobadomente, conformo
acontece no presente processo, »ias por
parto o á proporção que forem sonde apresentados os documentos sujeitos a osso ma.
posto.
Dia 22

Sr. delegado fiscal em S. Paulo:
N. 15 - Em relação ao vosso officio
n. 231, de 15 do agosto do anilo passado, encaminhando o recuso interposto por Cassia.no Dionysio, do acto pelo qual lho imptizostes a multa do 500$, na; fórma do art. 27,
/cura-e-do docroto no 3.622, do 26 do
março do 1900, polo facto do ter exposto á
venda quatro barris do sardinha em salmoura sem estarem' devidamon to solla tas,
declaro-vos que, sendo o dito 'vosso officio
presente ao Sr. Ministro em gráo de recurso
ex-officio intentado pelo director • interino
desta Repartição, S. Ex., por despacho do 30
de janeiro ultimo, proforido do aecordo com
o parecer do Conselho do Fazenda, emittido
em sessão de 21 do mesmo moz, resolveu dar
provimento ao recurso ex-officio, para o fim
do ser mantida a multa legalmente imposta.
por essa delegacia, visto estar provada a infracção autoada..
N. 16 - Em relação ao vosso officio sob
n. 316, de 23 de outubro do anno passado,
recorrendo da decisão pela qual julgastes
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improcedente o auto do infracção do regulamento dos impostos-- de consumo lavrado
contra Vedova Tramontana& Comp., declaro-vos que,sendo o dito vosso officio presente
ao Sr, :Ministro em grão de recurso c.€-officio,
.• interposto por esta, directoria, S. , Ex.. por
despacho de 30 de janeiro findo, proferido
de accortio com o pa'recor de Conselho de
Fazenda, emittido em sessão do 21 do mesmo
moz, resolveu negar provimento ao dito
recurso ex-officio, para o fim de confirmar a
decisão pela qual esta directoria mantivera
o vosso acto, 'julgando insubsistente o processo de infaa.cção instaurado contra a referida tinha Vedova Tramontano'& Comp.
— A Exactoria Federal em Petropolis
N. 9—Declaro ao Sr. exactor das rendas
federaes em Petropolis que. senso presente
ao Sr. Ministro, em pá° dá recurso exofficio, interposto por esta directoria, o officio dessa exactoria sob 'n. 81, de 6 de
julho do ;uno passado, enca.minhanlo o recurso • intentado por Guilherme Link, do
acto do mesmo exactor,impondo-lhe a multa
de 300$ n fórma do art. 27„' lottra a, do
decreto n. 3.622, do 26 de março ao 1900,
pelo facto de - estar commorciando em calçado sem o competente registro, S. Ex., por
despacho de 29 de janeiro do corrente anno,
proferido de accordo com o parecer do Sr:director do Expediente, emittiao em sessão do
Consel/A de Fazenda, de ro • do mamo mez,
resolveu negar .provimento ao eito reeurso
e .x-officio. para o fim de confirmar a decisão
pela qual esta directoria relevara a multa
imposta ao dito negociante.
Requerimento despachado
Dia 8 de março de 1,(j82.

Raul Ferreira do Carvalho, pedindo certidão.—Requeira á Recebedoria.
RECEBEDORIA DA CAPITAL FEDERAL
Requerimentos despachados

José Francisco da Costa.—Annulle-se a divida ajuizada, offidando-se á Directoria do
Contencioso.
Associação do Soccorros Mutuos Mernoria
a EL-Rei D. Sebastião.— Revalidado o sello
di petição. deduz km-se novo mexes no exercicio de 1898 eatodos os =as dos exercicios
de 1899 e 1900.
Francisco AIVCS Rollo.— Deduzam-se .oito
meze„s no exercido de 1897, exonerando-se do
pagamento noa exercidos de 1898 a 1901.
, X. J. da Costa Couto.'—Não tendo vago
tres mozes, nada ha que deferir.
Amelia Maria da Costa' Carneiro:— Exonere-se do pagamento dos exercicios do 1900
e 1901.
Manoel Alves da Mota. —Eia vista do parecer, não ILa que deferir.
Desembargador Walfaido da Cunha e Figueiredo.—Em vista do parecer, não ha que
•deferir, inscrevendo-se para pagar a malta
regulamentar.
Manoel de Souza & Silva.—Corrij a-se o
lançamento.
Jacintho M .do Lima .—Annullo-se a divida
constante tia contra fé, oficiando-se á Directoria do Contencioso.
Francisco Borgas do Menezei.— Em vista
do parecer, não lia que deferir. Veneravel Ordem Terelira do Senhor Bom
J isus do Calvario o Via Saora . — Doduzam-se
, 11 inoZ3S no exercido do 1896, officiand.o-se a,
Directoria do Contencioso.
Padre Izidra Monteiro. — Exonere-se. do
.pagamento do exe:c tolo do 1901. •
José B trbosa Felisborlo. —Regularizada a
numeração; transfira-se.
Antonio da Silva Moreira .—Pagando cada
• um a multa de 20$, transfira-se.
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Manoel Alves Nobre,ga — Em visita do p
recer, não lia qu defeeir.
João Guilherme Cordeiro. — Annulle-so
divida ajuizada, offl, , i -in10-se á Directoria do
Contencioso.
João Lourenço Vieira Lima.—De-so a baixa
requerida.
•
Santos & Irmão.— Tamisam-se.
José Roldanas do Carvalho. — Exonerem
do pagam alto do oxercicio do 1901.
Joaquim Bnalardino da Oliveira.— Trensfira-se.
D. Rosa Emilia Ribeiro. — Pago o imposto
em debito, -s.stIsfaça, a exigoncia da diractoria.
Antonio de Souza Noginira.—Transfira-se.
Augusto Gonç tl ires
Tran4fira-so..
Domingos Alve4 Bibinno.—Satil'aça a oxigenou ii k sub-liroctoria.
'termo &Comp.-110m.
Anamio Moroira Gomas.— Transfira-se.
Dr. Joaquim Marque-) da Cruz. — Tran-o
fira-se.
No requerimento 001 que José Jorge Mómira e outros pelem redituição da quantia
de 13:74020, de imposto de transmissão do
propriedade, deu o Sr. Dr. director da Recebodoria o seguinte despacho:
« Na petição inicial, a fls. 2, requerem os
herdeiros do barão o baroneza do Ipanema
rost:tuição da importancia de 13:748$820
que, par °ocasião do inventario da baroneza,
pagou o inventaria,nto, barão do Ipanoma„
correspondente aos bons que lhe foram dados
em partilha, além da sua molação, com a
obrigação de repor aos rés- :ctivos herdeiros o equivalente em dinhdro.
Allegam os requerentes que o barão, durante a sua vida, não cumpria aquela obá.
gação o só 'por sua morto é que lhes foram
pagos .os respectivos quinhões, recebendo
enes, não dinheiro, mas parte dos proprios
bons que ao mesmo barão haviam sido lança :Os a mais na partilha.
E por paro= aos requerentes que, desta
forma, nao ficou concluído o inventario da
baroneza e nao se effáctuou o acto do que foi
pago o imposto de transmissão do proprie.
dado, na mencionada importancia da quantia
do 13:748 3. 820, pedem restituição desw dinheiro.
Vê••se, porém, dos . documentos que intruern o presente procwsp, que CartICOM do
fundamento as ditas allegaçõos, porquanto o
inventario dos bons deixados pela rallecicla
baroneza de Ipanema ficou,perfeitamento concluido, uma vez julgada, para os devidos effeitos, a respectiva pa-tilha., por sentença
do Conselho do Tribunal Civil e Criminal, proferida em accordao de 5 de julho
do 1893, e ten lo o barão entrado na posso
dos bens que excedam á sua meiação e exercido sobro ellos, durante a sua vida, todos
os direitos que emanam da propriedade, o
acto de que foi pago o imposto °troam-ui-se o,

ao contrario do que pensam o? supplicantes,
nunca foi annullado, porque este eíroito não
tove,nem podia ter, a sentença do Tribunal
Civil o Criminal de 16 do janeiro findo que
homolo,gou o accordo feito , entre Os supplicantes no tocante á divisão dos bens deixados pelo allulido barão. ' Pelo que indefiro
protooção dos supplicantes, e, verificando
que os bens lançados a mais a0 fallocido
barão do Ipanorna importaram era 458:29.1$,
cujo imposto a pagar, na razão de 6,6 °Á),
devia ser 40:247$104 e não 13:748$820, como
consta do presente processo, visto que a
adjudicação ahi feita não teve por fim a remissão de dividas do casal, caso unico em
que o imposto é deduzido da motado do valor dos bens adjudica'dos, intimem-se Os supplica,ntes para recolherem aos cofres desta
repartição, dentro do prazo de 30 dias, a
parte restante do imposto, na importancia
do 16:498$584.»
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Ministerio da.31a.rinha.,
Por portarias de 11 do corrente:
Foi nomeado o 1° tenente Antonio Candido
Lessa para exercer o cargo de socretario o
aftolante de ordens-do comman !ante da flotilha do Amazonas;
Foi nomeado, de confor.nidade com o Telinlarnento, anneNn ao hena) n. 3.234, do
17 de niarcq de 1899,Cursino Vieira do Souza
para exercer o cargo de carpinteiro-calafate
de 2° classe, do corpo de artifices militares,
pertencente ao corpo de officiaes inferiores
da armada.
Requerimento' despachado'
Dia . 11 do março de loc.?
Jo tquim Silve.rio do Azevedo Pimentel.—
Mantenho o despacho anterior. 'não só porquo o Quartel-General julga des'neeessaaitt
aequisição da obra. a Episodios - militares a,
.assim, como por' não ~portar a verbaEventuaes—a d'ispeza com a sua acquisição.

Ministorio da Gu'erva,
Por portarias do 11 do corrente foram
nomeados ;
Encarregado do detalhe do comanando do
6° d:stricto militar o capitio do 4° batalhão
de infantaria Theoiloro Joaquim • da Silva
Santos
Instructmada Escola Militar do Brazil o 1
tenente do 5° regimento do artilharia Alhorto Lavenére Wanderley.
Requerimentos despachados
Dia lide março de itRM

Generaos Manoel José Pereira Junior, Antonio Joaquim da Costa Guinia-deá, Manoel
Joaquim Guedes o Carlos Manoel Ferreira
de • Araujo, corohol Joaquim - da Costa Mattas,
tenente-coronel Antonio da • Silva. Mattoso
major Antonio Gentil Bailia, reformados do
exercito, pedinda restituição da quantia do
mais descontada de seus . vencimentos pira
pagamento do imposto do sello de suas patentes d3 • reforma.— Está p:oscrípto o direito que allegam:
Claudino de. Oliveira Mollo, requerendo •
ser nomeado para o lugar que se acha vago
de amanuense da Fabrica do Cartuchos e Artificio3 do guerra, visto ter sido 'habilitado
em concurso na Intendenc:a Geral da Guerra.
—O concurso não srtisfaz as exigencias
regulamento da mesma fabrica.
13elisario-A-ntonio de Menezes, solicitando
restituição de docum intes annexos ao requerimento em que pediu as honras do posto do
atreves do exercito. — Restituam-se os documentos, niNdiante recibo.
Adelino Arantos & Comp., propondo o fornecimento do fardamento, equipamento o
insignia,s aos corpos da gnarnição'do 10 dis- •
tricto militar. — A' Intondencia Geral da
Guerra está habilitada a: fazer os fornecimentos aos districtos militares.
2° sargento Christiano • da Costa Coelho, •
pedindo pagamonto do gratificação a..quo se
ju ga com direito gualdo preso para responder a processo, visto ter - sido absolvido.—
Passe-se titulo de divida.
Alferes Francisco da Silva Afilia, roquerendo licença para consignar á sua familia
qua.n tia superior ao soldo.—Indeferido.
Alferes Eliezer Abbott, requerendo abono
da quantia correspondente a ires meies do
respectivo soldo. —Indeferido.
Gil:Movie() Pedornoiras, pio do •Childerico
Pederneiras, ex-alumno do Collogio Militar,
solicitando que se conceda licença a esto para
do novoprestar exame de arithmetica,—Indeferido,

Quarta-feira

12

Maria Augusta da Olivoira, MoPo, mãss de
Guanos do Sadio ratar a ex-alumno do Cotlogio. Militar, pedindo quo se conceda, a esto
licenç m, para prestar.exame no corrente mez.
—Indeferido.

MinisterIo da Industrio, Viação
e Obras Publicas
Directoria Garai cia Contabililade

Expediente de 8 de março de 1902
.

Ao Mi nisterio da Fazenda foram solicitados
os seguintes pagamentos:
De 1:255$750, a diversos, fornocimentos
feitos aos telegraphos +em dezembro ultimo
(roqimisi todo par officio n. 220, aviso n. 654)
De 2:987$230, idom, idem aos mosmos
maio, setembro, outubso o dozembro unimos
(tequisitado por oficio n. 208, aviso n. 655);
Do 791$953, idem, idem á Estrada de Ferro
Central do Brazil em novembro e dozembro
unimos (requisitado por officio n. 187, aviso

n.656) ;

Do 180$ á Superintondenclo do Serviço de
Litripoza Publica o Paimtictilatt, de serviços
prestados a esta secretaria do Estado durante
o tomo passado (aviso n. 657) ;
De 31345G0, a Saboya Albuquerque &
Comp., telogrammas transmittidos de janeiro a junho do anno passado em proveito
do serviço de embarque o desembarque de
retirantes cearenses (aviso n. 653) ;
De 236$, folhas tios meus do janeiro o fevereiro unimos, das miarias dos quatro correios
desta secretaria do Estado oni effectivo ex=
eXereicio (aviso n. 659);
Do 6:690$ a Gonçalves, Castro & Comp.,
traballmoS executados em p moven° da hospedaria da Ilha das Flores, em dezembro ultimo (aviso n. 664); •
De 12:150$ ao Lloyd siBro,zileiro, subvenção
da segunda viagoni na linha do norte pulo
paqueto Pernambuco, em janeiro ultimo
(aviso n. 666);
De 3:217$601 a João Camuyrano, forneci•
mento e trabalhos para a hospedaria da Ilha
das 'Flores, em dezembro ultimo (aviso
n. 667)
—Providencion-so para que a Delegacia
Fiscal no Amazona; seja autorizada a pagar
os vencimentos que durante o corrente anno
competirem ao engenheiro fiscal das obras
do Porto de Manaus Augusto Olavo Ferreira
(aviso n. 660)
Para que a Delegacia Fiscal .em Parna,mbetou seja autorizada a pagar á Companhia
Pernambucana do Navegação a Vapor a quantia do 9:000$ (aviso n. 661)
Para que seja restituida á 'Lhe Conde d'Ete
Railway Company, Limited a quantia de
10:000$, (aviso n. 662)
Do 30C$ ' a Leuzingcr & Comp. (aviso
n.663)
Para que seja transferido, para a Delegacia do Alagoas, allm do °ocorrer ao pagamento da subvençã.o do sorviço de Navegação
ao Rio S. Francisco a quantia do 56$S00
(aviso n. 665);
Para 'que soja entregue ao secretario da
inspectoria do Illuminação a quantia de
300$000 para despezas miudo.s e do prompto
pagamento no corrente anno (aviso n. 638);
—Remetteu-se ao Tribunal do Contas.copia
do contracto celebrado pela Estrada de Ferro
Central do 13razil com Ro.phael Augusto do
Vasconcollos Junior para fornecimento do
madeira do lei durante o corrente anuo
(aviso n, 11);
—Idem ao mesmo, copias dos contractos
celebrados pela, mesma - com M. Lopos
Silva, Lourenço Pereira de Carvalho, Elyseu
Guilherme da Silva, Francisco Santoro, José
do Assumpcção Pimenta e Joaquim Pardo de
Araujo Vieira, para fornecimento da dor. mentes durante o corrente aniso (aviso
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--Idem ao niesmo, idem 4 10 contracto enlobrad ) pila Ditti-m catria Gorai do m Cormatios
com Ribeiro, Macedo & Comp. pára fornecimento de material, duranto o ',corrente
amas (aviso n. 13).
•
•
—Foram solicitados no mesmo Ministerio,
mais os seguintes pagamentos:
Do 135$910 a Adolpho & Veiga, formacimentos á Estrada do Forro Contrai do Brazil em
outubro ultimo (aviso n.60);
De 588$300 a dlyersos, idem á mesma em
novembro ultimo (requisitado por m officio
n. 212, aviso n. 671);
Do 2:056$300 a A. • Gitimarãe,s &. Comp.,
idem á mesma em novembro ultimo (aviso
n. 672);
De 30$100 a Cosa,r Gomos & Comp., idem á
mesma em dezembro ultitno i(aviso ti. 673);
Do 8:380$275 a Borlido, Moniz & Comp.,
idem á mesma ema dezembro u.tiloo(aviso
n. 674);
D3 216$502 aos mesmos, idem mi m tsma
dezombro ultimo (aviso no 675);
Da 139$ a diversos, idem á mesma em dezembro ultimo (requisitado por ollicio n.245,
aviso n. 676);
De 35$745 a Gonçalves Castra & Comp.,
idem á mesma em dezembro ultimo (aviso
n. 677);
Do 2:0045:9 a . Claudino Corrêa Louzada,
do serviços foltos • par conta da mOsma
novembro e dozembro unimos (aviso n. 678
Da 11:125$364 a iversos, fornecimentos á
mesma do setembro a dezembro unimos (requisitado por oficio n. 263, avisa ma 679)
De 7$300 á Estrada ite- Forro Oost tis
Minam, do uma passagem conecalida á, Directoria Geral dos Correios em março do anno
passado (aviso n. 680) ;
m•
Dei :322$ a Anuindo Vieira & Comp., IO-a
nocimontos aos inesnios em dezembro ultimo
(aviso n. 681) ;
Do 1:98531'00 á Imprensa Nacional, fornecimento e trabalho para os mesmos o• rn 1900
(aviso n. 682) ;
Do 51 :735$900 a mesma, trabalhos para •,ÜS
mesmos em 1900 (aviso n. 683)
De 2:863$ á mesma, idem para os mesmos
em 1900 (aviso n. 681)
De 3:101$100 á mesma, fornecimentos' e
'traballiss para os mesmos cru 1900 (aviso
n. 685) ;
Do 2:425$483 a Socié,:á Anonyme du Gaz,.
gaz consumido polos mesmos nu 4 0 trimestre
tio anno passado (aviso n. 636)
Do 180$ ao jornal O Pais, publicaçõos para
os • mesmos em dezembro- 'ultimo (aviso
n. 687) •
De 3:495$
'
a Francisco Gonçalves da Silva;
do maternos fornecidos trabalhos feitos
para o Jardim Botanieo em fevereiro ultimei
(aviso n. 688).
Dia 11
De marcos 3.880 ou 3:341$200;o) cambio'
de 990 rins o marco a Roltrond, Schmidt sçs!
Comp., fornecimento a .Estraa.a do Ferro
Central do Brazil em dezembro ultime (aviso
gp
ma. 689) ;
Do Si', 1.496-10-11 ou 30:205$303, ao
cambio de 11 57/61, á 'Lhe 13 ear.itian Con
tracts, idem mi. mesma em dezembro ultimo
(aviso n. 600)
Do 6-1-6 ou • 125$545, ao cambio de
11 ,a;/61 a Wilson, Sons & Comp., material
o cassetos para a Repartição Geral dos TolograPtos orn julho o outubro emitimos (aviso
o. 691)
Do 2:430$650, féria do pessoal empregado
nos traballa..s das novas canalizações a cargo
tia- Inspecção Geral das obras Publicas em
fovereiro ultimo (aviso n. 092)..
Directoria Geral da Industria

Expediente de 11 março de 1902
Ao Ministurio dos Novelos da Fazenda,
em ro Tosta ao aviso do 31 do janeiro ultima,

10(Yr

rofaronto á, posso da fintam ssiro das Comina
do Pará 'rolou Antonio Pi attomaa emalho.»
commouicou-so quo só depois do concluj.da
a liquidação da fiança. anterior•meoto prestada, pe:o dito faucciou trio, po.orn esto Min:sterie d itoroduar qua lho soja dada a, posso
no tteferi to cargo.
— A' Diretoria Geral dos Csrraies: •
Ordenou-se que, com a maxim's urgsnert,
sej s executado o pro to so para liquidação
t de que se sana.
Autorizou-si a mandar dose miar intnsal- salmente do; voocimentos do carteiro do
1 4 classe Antonio "amostro dos Santo;
quantia do 40$, ,a titule de consiga sção em
favor da Socieda te Cooporativa. Militar do
Brasil.
—Ao engenheiro das Obras do Porto. do
Pernambuco doterminou-so quo examino si
a domarcação das terrenos ce O '.OS a esto
Ministerio polo ala, Marinha, para goso da
Administração dos Correios no mesmo Estado, fei feita de accord .) com o termo de cesso Tio se lavroa o que devo achar-se ;saquei ia
Reparàção.
—AO Islinisterio da Minn . 1.a. sohicitou-sipro- •
vil mocLas mio sentido (13te''
direito, o mm'teri t1 qu,) o Inspector
Teleen"r"d1"do
livr"
dil
graph° Osiontal tem do tra,uspoetas para a I
linha tolographica de Santo Eugenio a 9uarahy.
Directoria Gerai de Obras e viação

Expediente de .10 de março de 1902
Declarou-se ao Inspector Geral das Obras
Publicas que fica approvada a mi lin •,a do
contracto a celebrar com diversos negociantes para o fornecimento do artigos do
consumo áquolla Repartição, durante o primeiro semestre do corrente armo..
DIRECTORIA. GERAL DOS ÇORREIOS

Por portarias de II do corrente: •
• Foi cri:as:a uma agencia do Cardo em
Igitap.im-asso, no Esta to do Pará.
Ficou 8111)0rib-sada á Sub-A •.ministração
dos Correios de Diamantina, a agencia de
S. João do Paraizo.
Foi fixado em 30 dias o prazo para Octavio
Rodrigues Franco prestar fiança do cargo do
thesoureiro da agencia tis Correio do Para
raguá.
Para tratamento do samote, foram concadidas as seguintes liconçat:
Da 15 dias, ao praticante (los Cosreios do
S. Paulo, Polycarpo titi •agalhãos Viotti;
De 60 das, ao praticante aos Correios do .
Pernambuco, Arthur de Carvalho Noves;
t. Da 30 dias, ao cartoiro do 2s classe doa
correios de S. Paulo, Francisco Baptista do
Nlorau.

1,

NOTICIARIO

-

1 Tribunal 'de ContaN — Ordons do
pagaoaento sobre os galos proferiu désp tcho
de. rogistso, em 11 do corrente, o • Se. presidente dosa) tribunal
Ministorio da Fazenda
\ Itopresontação da 2s Sub-liiroctoria da
Contabilidado . do Thesouro Federal, do 28 de
fevereiro ultimo, com a roUia de. pagamento'
do aluguel da casa do porteiro no dito mez,
na impor tancia do 100$009.
, Exercicios findos—Requerimento do. José
Sergio de Oliveira o outros, pagamento do
7:61a$965, do indomuinção do avarias comi
M
[
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salas em generos carregados: no vapor
Neptuno, empregado no transporto de tropas
durante o penedo aovolucionario, no Estado
do Rio Grande do Sul.

~Meneia Ministerial — O Sr.
Ministro da Industria, Viação o Obras Publicas dá audiencia publica ás quintas-furas
das 12 ás 2 horas da tarde.
Pagadoria do "Thesotaro

deral—Contintla o pagamento de todas as
folhas do pessoal activo, diversas penAes de
marinha e. Guerra. férias,delegados, inspectores,escrivães de pliciao começa o pagamento
do material.
Correio— Esta rapiitição oxp ;dirá
malas pulos seguintes paquetes:
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P,J 10 Cordillère,para

Nota—Saques para Portugal e valos pos,
taespara
o interior, nos dias uteis, até ás
horas da tarde.
2
—11,ecobimento de encommendas para Portugal, Açores e Madeira, nos mesmos dias,
das 8 horas da manhã ás 5 da tarde, até a
vespera, da partida dos paquetes que se
destinarem a Lisboa, exceptuando os da
Compagnic Messageries Maritimes, e entrega,
lambem no3 mesmos dias, das 10 da manhã
;as 2 da tarde.
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Obituarfto— Sepultaram-se no dia 25
de fevereiro 53 pessoas, fallecidas de:
1
Access° pernicioso
1
Beribori
Febre a.marella
é
Febres diversas.
Variola
3
40
Outras causas
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lIoja:
os Estados do norte,Dakar o Europa„via Lisboa,recobendo impressos
até ás 11 lhoras da manhã,cartas para o interior até ás 111/2, ditas com po • i:e duplo e
para o exterior até, ás 12 o objectos paca,
ragistrar até ás 10.
Polo Roland, para o Santos,recebendo impressos attl ás 8 horas da manhã, cartas
para o interior a,té ás 8 1/2, ditas com porte
duplo até ás 9.
Amanhã:
Polo Oraria, para S. Vicen to e Europa, via
Lisboa, ..ccebendo impressos até ás 8 horas
da manhã, cartas para o exterior até ás O e
objectos para registrar até ,ás G horas da
tarde do hoje,
•
Polo lberia, para Rio da Prata, Matto
Grossa, Paraguay o Pacifico, recobendo improssos até ás 2 horas da tarde, cartas para
o interior até ás 2 1/2„ditas com porte
diiplo para o' exterior até ás 3 o objectos
para rogistarr até a 1 hora.
Pelo Alexandria, par t Bahia e Ame*,
recebendo improssoá até ás 12horas da m a,nhã,
cartas para o interior até á:: 12 1/2,ditas com
porta duplo até a 1 hora da tardo e objectos
para registrar até ás 11 horas da manhã.
• Polo Industrial, para' Santos. 'guapo, La-;
g-una, Itajahy o S. Francisco, roei:bondo impressos até ás 12 horas da manhã; c•tr,a,s
para o interior até ás 12 1/2, ditas com
porto duplo até a 1 hora dia -tardo e objectos
para registrar até ás 11 da manhã.
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Directoria de Meteorologia do Miniterio da Marinha motoorologico o magnotico do dia 10 de março de 1902 (segunda•foira)
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RESULTADOS MAGNET1COS DA ESTAÇÃO CENTRAI

Declinação . 1 8 0 07' 30" NW

OBSERVAÇÕES A O h M. DE GRW. FEITAS PELOS CAPITÃES DOS PORTOS ( 91, 07 01 T. M. DA CAPITAL)
t
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ESTADO DO CÉO

'
ESTADO

1
ATMOSPIIER I CO

.

METEOROS

DIRECÇÃO DO
VENTO

ESTADO DO
MAR

FORÇA
,
I

Belém
•
3. Luiz
Parnallybo........
Por ta,leza
Natal
Parahyba
Redro. .... • ...
Maceió

Aracajii.
3. Salvador
Victoria
santos
Parank„fuá
Florianopolis
Rio Grande
! taqui

Fncoberto
Fncobe.to
Encoberto
.,
Encoberto
Quasi encoberto
Moio encoberto
Quasi encoberto
Limpo
Encoberto
Limpo
Limpo
Fncoberto
•

Quasi limbo

Limpo
Quasi limpo

Sombrio
Encoberto
Incerto
Bom
Incerto
Incerto
Incerto
Bom

(acerto

Bom
Som
Incerto
Muito bom
Claro
•
Bom
•

Chuviscos

-

SE
.

•
Chuviscos '
Nevooiro teimo
'
Nevoeiro tenuo
• Nevoeiro tonuo baixo
Nevoeiro tenuo
Nevoeiro tonue baixo
-

ENE
W
SE
S,
E
•
NE
NNW
NE
SSE
W
SW

,

Bafagem
Calma
Bafagem
Muito fraeS
Fraco
Fresco
Calma
Fraco
Fraco,
Fraco'
Fraco
Fraco
'
Ca.lrna,
Bafagem
Muito fraco
,

ESTA DO
AVIOSPIIESUCO NA
V ESP ERA

Bom
Variavel
Sombrio
Bom
Bom

-

Espelhado
Tranquilo

Tranquillo
Peq. vagas
Encoberto
Tranquillo
Incerto
Chão
B DM
Bom
Chão
Tranquilo
Incerto
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OCCURRENCIAS

No Recife calliti hojs pela manhã um aguaceiro pezado." •
,
Na Victoria relampejou durante a nouto de hontem o soprou vento SW.
Em• Florianopilis choveu a intervallos liontem no correr do dia o da noute. 'loja o tempo torhou-se bm.
No Rio Orando do Sul chuviscou hontem á tarde, tornando . se á nouto o tempo bom.
1
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Directoria de iiiicsteorologia do :t5l3e1hste:-io tia Nla g'iall.a. -:tepaotic5A da Carta Maritima -lapa das obser.
vnõt,t4 feitas a Oh. m. do ,Greenwich na 2a- (locada do moi do f !v0-.).:iro do. 1902, pela cammiss:iti de naelliora?nen03 do porto do Per. .
nambuco.
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O observado, Elesb' (To Capitulino de Mendonça Ribeiro.
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RECEBEDORIA DA CAPITAL FEDERAL
• Manta Çania da Mimerleurdia
—O movimento do Hospital da Santa Casa da Reada • a ..,recadaila d 1 a
Miserleordia, diPs Hospicios de Nossa Senhora
627: 16085
10 do mar çi do 1902
da Saude, çla S. Mão Baptista, do Nossa Hem idem (1,4 di 11
109:037$2.45
Senhora do Soccorro o do Nossa Senhora das
Dorm, em C3.scadura, foi, no div. 28 do fe73é:207$070
vereiro do 1932, o seguinte:
7d0:055$341
Em igual perio,lo do 1901...

107'1

no primeiro exemplar 0000 do sello por estampilhas. Rio do Janeiro, 27 e fevereiro
do 1002.-0 secrata.rao, Cesar de Oliveira.
Achava-se ao la .o o carimbo da Junta Comthercial.

RECEBEDORIA Do ESTADO DE MINAS GEItAES

-4E-s
o

Existiam
Entraram
Sahiram
Fallecoram
Existem

•
. 1.050
37
9
•
1.049

800 1.850
18
J55
26
•'55
2 • 11
790 1.833

"

•

NA CAPITAL FEDERAL

4rrecadaç5,o do dia 11 do
março Kle 1902
De 1 a 11
Em igual penedo do anno
passado

17:101$705
197:178$692
30:543123

MARCAS REGISTRADAS
, N. 3.207

ICHTH.YOL.

() movimento da sala do banco o dos .conA,Iliorios publicas foi, no mesmo dia, de 709
'Mnsultantes, para osquaes se aviaram 883
N . . O 92
•
receitas.
Fizeram-se 23 extracçõ'es de dentes.
A sociedade em commandila Ichthyol Gesellschaft Cordes Ifei .manni & Comp., estabelo— No dia 1 do mrço:
cida em Hamburgo, Allomanba, aproionta a
marca supra, qno coniisto na palavra' iclien
ihyol.Esta marca servo a d istinguir productO
a
e preparados , ehimicos o pharmaccuticos
compostas
de hydrogenco carbo nado s nilpha;
o
roso da rabricaçã )da sJcioda,de depositante,
A dita marca é a,presonta .a para renovação do registro, effectuado nesta junta por
George OelkOr, sob n. 1.325, em 21 do abril
790 1.829 de 1887, e transferido á sociodado rleposi1 049
Existiain
28
27
55 tanto em 20 do setembro de 1W7. Rio de
Entraram
31
21
5') Janeiro. 21 do feve.rei .o de 1932.—Como
Saliiram
9
G
15 procuradores, ,Tédes Gctraud, Leclerc Comp.
Falloceram
1.037
790 1.827 (sobre uma estampilha no valor do 30Q
Existem
.réis).
• Apus Atada na secretaria 'da Junta CoM
• O movimento da sala . do banco e dos con- motejai da Capital Federal ás 2 horas (1,
sultorias publicas foi, no mesmo dia, de 471 tardo de 21 de . fevereiro de 1902..--0 secre-J,
consultantes, para os quaes se aviaram 560 tarjo, Casar de Oliveira.
receitas.
Admitibla á nsvo regiitro sob n. 1.092;
por despirei)) da Junta Commerc:al, em
No dia 2:
sessão de hoje. Pagou no primeiro oxemplar
G$000 do ;&)110 por estampilhai. Rio do
neiro. O de março de secretaria;
a
Cesar de Oliveira. Ao lado ar)hava-se o ca-1
E.
r.nabá da Junta C.mm veiai da Capital Fe;
o

Existiam
Entraram
Sahiram
Fallecoram
Existem

1.037
16
10
1.037

790 •.827
21
47
9
25
15
5
797 1.834

O movimento da sala do banco o dos consultorias publicos foi, no mesmo dia, de 702
consultantes,• para os quaes se aviaram 896
receitas.
Fizeram-se 64 extracç6es de dentes.

RENDAS PUBLICAS
ALFANDEOX . DO RIO DE JANEIRO

Rena de dia 1 a 10 do março
do 1902
1.713:759.083
Idem do dia 11:
151 339$791.
Em papel
43.301V03
Em ouro
201:280$794

E n igual parindo do 1901....

Ilimo Comp.. estabelecidos - á rua Theophillo Ottani n. 32, 14:oprietarios da Fundição Nacional,- á' rua Luiz Gama n. 30
da fabrica Nova Industria, á rua Santo
Christo n. 2 A ; dafab ice da canos de
chumbo, á rua da Sau'd,r) n. 38. o da Usina
das Novos, em Nit/ri ‘oy, apresentam a
marea suppr s, a qual consisto em uma estrella
de cinco ponta-) cireurndada por urna falia
com oi dizora : Marca registrada, e peo variar cm suas dimensõ'es, podendo se.. usada
grava ta, ou fim :lb,. com on sem relevo, nrs
saguintos autigos do sua falmdcnão : ferros.
de engammar do diversas qualidados, inclusivo
para alfaiatari s, mis sria o chapell sria,
almoftirizes do forro, do latão, volondos o
sox l.avado 3, fogareiros de divor ias qual idr,d es
para carvão, brazeiros pal‘a fogéas, descanços
para forros do ongommar, sinos, sinetes e & ilanças horizo taas do f iro o do caixa de
madeira com pe .ra ma :miro, vortie .us e da
outra qualidade, pinchas do fo:...0 fundido,
chapas diversas do fersa) par s fogões, logãos
dSversos para e:azinha, fogões cem estufa
p sra aquecer ferros do engommar. carros do
ter.s:), rirro ramino:to, pontas de Paris, pregos o canos di chumbo. Inutiliz tvt urna est sinpilha do valor de 300 róis, o seguinte
Rio do Janeiro, 3 do fevereiro do 1902.—
'Tinte cf., COMp..

Apresentada na secretaria da Junta Commercial da Capital Federal ás 11 horas da
manhã do 3 de nworeiro de 1902. —O secretario, a3S(rt de Olive::ea.
Registrada sob n. 3.297, por despacho da
Junta Coramercial, ein sos-ão de h .de. Pagou
. 1v. J2 00
prinviro exomplar 6$900 ele sollo por
estampilhas. Rio do Janeiro, 27 de favoreiro
•
IIi me & Cpmp., estabolocidás á nu Theo- do 1902. — O sacratario, Cesa;- de Oliveira.
philoOstoni n. 32, proprietarios da Fundição Acdrava-su ao lado o catimb) da Junta ComNacional á rua Luiz Gania n. 30, da 1?
•
mcrcial.
brio a Nova En.iustria, á rua Santo elitista
n. 2 A, da . Fabrica de Canos do- Chumbo á'
rua da Saudo n. 38 o da Usina 'das Neves,
\.\.ti E /1/4 L
um Nitheroy, apresenSam a, marca supra,
A,k
a 'qual consiste em urna estreita do .cinco'
pontas o pelo variar em sias diluem-35es;
pidona() ser nsalacgravad a ou fundi ia, com
ou sem relevo, nos artigos seguintos do sua'
jhbricação : pesos decimajs ,!es forro reMARCA
REGISTRADA
dondo Q SQX.0 Ara '.os, balanças horizon ses de
forra e de caixa do ma:loira com pedra marmore, verticaes e de outras qualia, .es, pa;achas de feri-o fuii.ti :cé, chapas LiverdaS
forro para fogões, fogões com estufas para
aquecer forros‘-de ongmmar, fogões ,t,iVeiSDS
para wisinhar, ferro laminado o canos de
e,htembo. Inutilizava uma, estampilha do
y a'or

de 300 rdis o seguinte—Rio do Janeiro, 13 0. ,3 • fevereiro do 1902.
Comp.

Apresentada na secretaria da Junta Commarcial ás II horas da manhã, do 3 de fovevolto ,:a —0 se .. retario, Cosal. _de Oli-

1.915:044777 veira.
Itt34Stra, laSob Il. 3.290, Rir . .(lespecli.,
1.468:674450 Junta Commercial, cci sossão do hoje. Pagou
I

•

. N. .300

Mrue.Francillon, estab3lecida nesta praça,
Li rua Seu :dor Danla3 il. 55, com ràbidCzi,
cio :,collotos, toado doscob )rto urna nova
fórma de collete, vem apresentar a mesma
fórrea a qual consisto no seguinte:
i • Ill apmil irar:ri) lo lá...irta
-mt
leouo-so 0:1
versai, as palavras Collete a Luiz Quin:e o
par. baixo Marca Registrada o aia tmais

abaixo Mine. Francillon e, finalmente, por
baixo Rua Senador Dentes n. 55; no centro
clutas palavras vê-se um lindo colleto
sonhora elegantomente armado. 'sendo esta
raiana já referida a qual será usada nos
colletes e caixas cantando os ditos colides.
Apresentando assim orla tres exemplares,
a supplicante pode para ser registrada na
fúrrna da lei.Rio de J.tneiro, 20 do sotembro
do 1901.—Mine. Francillon.
Apresentada na secretaria . Junta Commarcial da Capital Federal ás 2 horas da
tarde do 20 de setembe de 1901.-0 secretario, Cesar de Oliveira.
Registrada sob ' n. -3.300, por despacho da
Junta Commorcial, em sessão do hoje. Rio,
6 de março do 1902.—Cesar de Oliveira.
Achavam-se colladas estampilhas no valor
de 6600. A' margem estava o grande
carimbo da Junta Commercial da Republica
dos Estados Unidos do Brazil.

EDITAES E AVISOS
Externato do Gymnasio
Nacional
EXAMES DE PREPARATORIOS

Quinta-feira. 13 do corrente, ás 10 horas
da manhã, no edificio deste Exte.mato,
rua Marechal Floriano Peixoto, serão chamados :
Arithmetica; e algebra

Carlos Arantes Ramos.
Francisco Luz Tavares Junior.
Adriano d.o Nascimento Pontes.
Carlos Martins Vieira. •
Fernando do Forna,ndes Gomes da Silva.
Raul Cruz.
Turma supplementar
°atavio Lobato Ayros.
Manoel do Souza Gemes.
Eugenio Neves Marçal.
Geometria (2a toesa)
Djalma Walder Monteiro.
Nestor Filguoiras Lima.
Newton Ferreira Pires.
•
Raul de Moura Moniz.
Gasto Augusto Reis.
Guilherme da Silva Araujo.
Turma supplomontar
Heraclito Augusto' Moreira.'
Benjamim Borges Ribeiro da Costa.
Eduardo Augusto Pinto de Siqueira Junior.
Physica e chimica ( 3 a mesa)
Julio Simão Pereira Monteiro.
Carlos Cupertino do Amaral.
Armanc!p Fragoso Costa.
Vivalde d.e Magalhães Castro.
João Pia o de Souza, Varges.
Theopialo Dias Ribeiro:
Turma supplementar
Joaquim Signia,ringa da Costa.
Jayme Quartim Pinto:
.
Sylvio Varella, 13:Irra-tas.
Geographia

Domingos de °Souza Novaes.
2a chamada
Pedro Fernandos de Oliveira.
Alfredo Romão dos Anjos.
Valentini do Carvalho Bezerra.
Antonio Gonçalves de-Carvalho-Junior.
Jaller Ramos de Alevedo.
Turma supplementar
Joaquim Candido do Meirellos Tavares.
Raul Lessa de Saldanha da Gama.
Socrati ria do Externato do Gymnasio' Nacional, 11 de março de u soerei:visa
Paulo Tavares,

Instituto Nacional de Musica
MATRICULA —EXAMES E CONCURSOS ,'DE
ADMISSÃO — SLOVENÇÃO aNNuaa

Da oa!oin s?. dirootor, riça publico que
hiscripsã p os exames o concurso do
admissão o par t, a subvenção de 500$ estab310Cida p'Vxa a, classe de trompa effectuv-selia, na secrotaria dosa instituto, c'..o 1 a 15
do março, toeminsnda tambem nesta dia a inscripção pa.ae, a-admissão inicial do alomnos.
Outrosiin, faço publico que será entib iando vago o logar do alumno que até o dia
25 do corsento não limver offootuctio no
Thoiouro Eodoral o pagamento da respectiva
taxa do matuta:1a
Socrot :ria do Instituto Nacional do Musica,
1 d março do 1902.-0 seesetario, Arthur
Tolentino da Costa.

é Junta ComnierCial
SESSÃO EM 27 DE FEVEREIRO DE 1902

De Paulo Ablala Curi, Albino da Fonseca
& Moreira, Athayde, Sauna Comp., F. 13acellar &.- Comp., Mesquita Bastos & Comp.,
Pinho, Santos, Ribeiro' & Brga, Rocha Lima
& Canp., Sampaio Guimarães & Ribeiro, •
Silva, Mattos & Pinheiro o Valio Rego
& Celta para o registro das suas firmas
commorciaes.—Deferidos.
Foi sustentado o despacho que adraittiu a
registro a marca de calçado -Paulistas—do
Carlos de Abreu Louroiro, mandando-se romattor á Carta de Appellação . o 'agravo intorpáto do dito despacho por M. Molillo.
Sec,•ota,ria d.u. -junt Commorcial da Capital Fedor tl, 4 do março de 1902.-0 ofils •
ciai maior, IIonorio de Campos.
•

13rigada Policial da Capital
Federal

Previne-se aos interessados que no dia 18
do corrente, ás 11 horas da manhã, serão
Presiden'e :;nterino Torres — Secretario'
vendidos em leilão, no quartel do regimento
Cesao de Oliveira
de eavallaria da mesta), ), brigada., 21 cavai• Psosentrès os deputados Tosres, Guimarães, los e deus muares, julgados insorvivois.
Assist tinia do material da brigada poliBorges, 1ga:tosa o Couto o o secretario Cela'
do Oliveira, faltando com participação °pre- cial da Capital Federal, 11 de março do 1902.
sidenta Souza Ribeiro o o depursdo coronel —Josó Antunes de Souza Guimaraes, major
Gou:arl.. assumiu interinamente a presIdon- assistente.
aia, na fiasma da lei, o deputado mais votado
Torres, que declarou abo:ta a sessão.
Foi lida o approvada a acta, da sessão ante- Alfandega do Filio do 'Janeiro
cedente.
O expodiento constou de
Pela inspectoria, desta Alfandega se faz
011:10d
publico,
para conhecimento dos interessados,
Do 5 do co,vonte, do secretario da Janta, que foram
descarregados para esta reparCommorcial do Rateiro, remottendo a rela- tição os volumes abaixo mencionados com
ção dos coninioaciantes maariculados
signaes de avarias o do falta, devendo seus
momo t jun i;a, du:a,nlo o aapo do 1901.—Man- donos ou consignatarios apresentar-se no
Ayros,
to,
de
João
ardoso
dou-ese7 :(11. .7choir.ealí
prazo de 15 dias para providenciar a resommunicando ter assumido, mi dia 4, o lex- speito.
()raiai° du cargo do presidente daque : la, junta. • Vapor francoz Ville de S. Nicolas, procedento do Ilavro,•entrado em 24 de feveInte ia'a -a •
Requerimentos:
reiro de 1902—Manifesto n. 135.
Armazem n. 10—MLE: 2 caixas ns. 182 e
Do Hi m; & Comp. para o rosistro de duas
marcas dostioadas a pesos decimacs de ferro, 178, reproga.clas.
ba,lanças,fogimsferros de eiagommar O outros
. J—GCC: 1 dita n. 995, idom.
artigos do sua fa,brica,ção.—Dofori ;os.
TJ: 2 ditas ns. 802e 893, idem.
. De •T. 13. Ilald & Company, Lirnited o da
CTB—BC: 1 dita n. 11, Hom.
socieda io anonyma Cristalle,qes cf, FaienceBC—R: 2 ditas ns. 81 o 77, idem.
ries de. Sphinx ci-devant Petrus. llegout
Pizar:o : 1 dita n. 91, idem.
Comp. para serem archiva,dos os exempla..es
J11,—CC: 1 dita, n. 3.215, rop:egada e ava,
do DiariO Official em que publicaram as an- riada.
notações feitas nos registros respectivos
Sate: 1 dita n. 9.690, idem, idem.
sob ns. 501 e 547, das trans?eaencias da
Armazem da Estiva— 1111: 1 caixa n. 25,
marca do T. B. Hall & Company para os idem.
primeiros e da de Petrus Reyout • & Comp.
, Armazem n. 10—ÓC: 1 dita n. 103, avapara a, segunda.— Deferidos.
Do Gilbert & Comp., Dussault Chovil• & riada.
MCC : 1 dita n. 891, reprogada.
Comp. alonozes & Cardoso para o deposito
VSC : 1 dita n. 2.785, avariada.
das suas marcas registradas nesta junta sob
PE—RS—PC: 1 dita, il. 8.131, idem. •
as. 1.079, • 1.032, 1.083, 1.084 o 3.275._
JRS: 1 dita n. 3.009, ¡dom.
D orçeorbol Is.to
Vou Uslar para o deposito das
SW: 1 dita na 3.028, reprogada.
suas marcas do fumos, regista las na Junta
111-1: 2 ditas na. 131 o'368, idem.
Commorei,L1 do S. Sa1v ),.% sob 1-H. 84, 85
FII13: 1 dita n. 351, idom.
o 80, , coo), o exemplar da folha °tildai em
Werneck: 1 dita n. 29, idem.
quo fez a publicação exiseida pelo art. 13 da
Despacho sobre agua— V13 ; 4 ditas som
lei n. -3.310, do 14 do outubro do 1887.— numero, idem.
Deferia).
CCIi: 1 dita n. 1.060, ideia.
•
Do Fausto Macliado & Comp., Bsraelros
C—M—C: 3 ditas ns. 4.330, 4.324 e 4.333,
& Irmão, Ferreira & Teixeira, Albino da avariada.
Foweea & Morcia st, Sergio, Az evado & Comp.,
Despacho sobre agua — GNC ; I caixa
viuva Dniza,da & Comp., Moraes & Diog,o e n. 4.385, repregada e avariada.
Castro Lopes & Brandão para serem areiaF1C : 1 dita sem numero, idem. .•
•
vados os seus contractos sociaos.—Deferidos.
GIIMC : 3 ditas ns 40.985, 40.987 o 41.00Q,
•De Dias Junior & Comp., para Ger ardil- idem idem.
-vasto o inátL•umento da alteração do seu conF: 1 dita n. 10, idem.,
tracto social pela retirada do sacio do inBRAZIL : 1 dita n 5.808. -dem.
•
dustria Manoel da Silva Pereira.—Deferido.
Armazein da Estiva— Nobroga : . 1 barrica
De Santos & • alotas, Sergio, Azovedo sem numero av u•iatta.
& Comp., Pores, Lopes & Comp., Casimiao,
• Armazem n. 10 —84,—A: 2 caixas ns: 221
Santo. Pinto & Comp., Castro Lopes,
e 220, idem .
& G. o o p.. Pranciscu J. Estavas &Lima - (dom : 2 ditas n. 220 o 332, 2 ditas idem
para s alui arelliVadOS os seus distraem suIdem : 1 dita n. 231, idem.
ciaos.—Deferbtos.
Leni: 1 dita a. 223 idem.

MFB : 1; dita n. 2.663, ideai.
HG : 1 dita n. 393, idem.
JJC&C : 1 engradado n. 1.302 idom
Q -Worneck : 2 caixm , ns. ::;0 o 31, idem.
• Pizarro 1 dita n. 86, idem.
-: dita n. 3.005, idem.
PMC : 1 dita n. 1.139, idem.
:3 ditas ns. 114, 114c 114, idem.
Arma,zem n. 10 - CI1MC : 1 dita ri. 40.992,
• avariada o reprega.da.
F.: 1 dita n. 2.943, idem, idem.
CC - 66 - 11 -D : 1 dita n. 1.216, idem,
idem.
OF : 1 fardo ri. 637, idem, idem.
Vapor alleinão Italie, procedente de Bremen, entrado, ora 22 de fevereiro do 1902. • Manifesto n. 132.
• Armazom n. O - CBAG : 3 caixas ris. 1,
, 5 o G, reprega.das.
Idem : 1 dita n. 7, reprogala, e avariada.
C.P : 1 dita n. 949, idem, idom.
Armazom n. 9-FC: 1 caixa n. 1.977, repregada.
AS&C-IPPo : 2 ditas ns. 23 o 29, repregadast e avariadas.
I1SC: I dita n. 25, avariada.
ame Idom: 1 dita ri. 26, repregada.
JCO: 1 dita. ri. 805/, idem.
JCC: 1 dita n. 2.017/, idem.
Jlt: 1 dita n. 855, avariada,
C13-100-SC: 1 dita n. 4.749, idem.
11F: 2 ditas ris. 2.033 13 e 2.033 F, ropregadas e avariadas.
SC: 1 dita n. 235, idem idem.
Vapor allemão S. Paulo, procedente do
Hamburgo, entrado em 24 do fevereiro do
1902.-Manifesto n. 134:
' Armazom n. 1 - Arp (.Ç.: Comp.: 1 caixa
n. 50.041, ropregada,.
• 13SC: 1 dita ri. 3, idem.
CHFC: 2 ditas ns. 439 o 438, idem:
C do PI 2.729, idem.
ESC: 1 dita n. 616, idem.
FK : 2 ditas ns. 16, 14, idem.
JSC : 1 dita n. 1.740, idem.
MA : 1 dita n. 2.000, 2007, idem.
Idem: 1 dita n. 2.006, idem.
Karp & Comp. : 2 ditas ris. 2.513, 2.544,
S: 2 ditas ns. 5.291, 6.299, idom.
Som marca:;1 dita sem numoro, idem.
\V: 1 dita n. 9092, idem.
Vapor allemão bacia, procedente do Hamburgo em 21 do fon:miro do 1902- Manifesto n. 129.
Armazem n. 11-PC : 1 caixa n. 1.710,
roprogada e avariada.
Idem: 1 dita n. 1.713, idem, idem,
'dom : 3 ditas ris. 1.714/15, 1.712, idem,
idem.
PC: 1 caixa, n. 1.705, avariada..
J4' : 1 dita som numero, vasando e avariada.
JJGC : 1 dita repre,gada, o avariada.
ABC : 1 dita som numoro, idem idem.
FBC : 1 dit n. 420.206, i '.em
PC: 2 ditas ns. 1.712 o 1.716, avariaJ,as.
Idom : I dita n. 1.714, idem.
Armazom da Estina-ABC: 1 dita 11.3.135,
roprogada o avariada.
• Vapor inglez Lahe-illegan!ie, procedente
do Livorpaol, entrado em 3 do março ue 1902.
-Manifesto n. 149.
Armazem da Bagagem-Sem marca : 1
saceo n. 1, aborto.
JTS : 1 caixa n. 1, idem.
111 : 1 mala n. 1, idem.
Sem ma 'ca : 1 b thil, n. 1, idem.
R. Robello : 1 c'aix 5 n. 1, Main.
Sem marca: I dita n. 1, idom.
JNINI Loronzo: 1 mala n. 1, idem.
Idem: 1 caixa n. 1, idem.
Armazem das Amostras- S. Avelino &
• Comp.: I pacot) n. , 1, roto.
• C. Vale & Comp. .: 1 dito n. I, liem.
F. Moio byin & Comp.1 dito n, 1, idem.
FMC: 1 caixa n. 1.039/60, reprop;ada.
Vapor ingloz Catderon, procadente d Liverpoo!, enteado cm 18 do iu tive de 1902Manifesto il. 120.

Arruazem da Estiva-CP: 1 caixa ri., 59,
•
raprogada o av,5riada.
•
EM: 1 dita n. 36, idem, idem.
PIK: 1 dita n. 952, idem, idem.
V:.5por ingloz 8! rabo promdento do Ria da
Prata, entrado em 3 do março do 1902-Manifesto n. 151.
Armazena n. 6-A. Louin ou A1t-100: 2
caixas sem numero, ropregadas.
Vapor franeez Villa de S. 2s'icolas, procedente do 'lavre, entrado em 24 do fevereiro
.
do 1902. Manifesto n. 135.
Armazem n. 10-Drogaria Mattos: 1 caixa
n. 319, repregada.
Idem: 1 dita n. 317, avariada.
Godoy: 1 dita n. 2.559, repregada e avariada.
.C. Irmão: 1 barril sem numero, vazio.
Costa: 1 dito idem, idem.
Despacho sobro agua- MC: 2 ditos idem,
idem.
Armazem- da, Estiva-- Nobéega: I caixa
som numero, roprega .a o avariada.
Armazem n. 10 ARPC: 1 dita . n. 5.607,
repregada.
Pateo do Rosario- JRC: 1 dita n. 111,
idem.
Atanazem n. 10- GFC: 1 dita n. 5.035,
avariada.
Vapor allemão S. Paulo, .procedente do
lIamburgo, entrado em 24 do fevereiro do
1902.-Manifesto n. 131.
Armázem ri. 1- AP: 2 caixas ns. 2010
202, avariadas.
ARPC: 1 dita .n. 112, .reprea'ada o avariada.
CPC: .2 ditas ris. 6.308 o 6.307, idem.
CA13: 2 ditas ns, 3.910 o 3.995, idem..
Idom: 3 ditas ns. 3.901, 3.909 o 3.918,' rapregadas o avaria las.
•
Drogaria Berrini: 1 dita n. 17.302, ro,
pregada.
Idem: 1 dita n. 17.309, idem.
TSC: 1 dita n. 918, idem.
F: 1 dita n. 7.512, idem.
IIF: 1 dita n. 2.887, idem.
3 ditas ns. 1, 2 o'7, idem.
TBC: 2 ditas ris. 1.741 o 1.742, idom.
JCB-CVC: 1 dita ii.6.11)6,
JW: 1 dita n. 12.469, Mein.
MM.C-RMO: 1 dit Pi. 56, idem.
Oito 1 dita n. 8.522. idem.
.Armazem n. 1 - M-A : 1 caixa n. 2.003,
•
repregada.
P.C-Flt : 1 dita ri. 10.659, reprega,cla e
avariada.
J--T-S : 2 ditas ns. 66 o 64, repregadas.
\V: 1 dita n. 8.128, ropregada e avariada.
Idem : 1 dita n. 8.953, idom, idem.
ldom : 1 dita n. 8.127, reprogada.
'dom : 1 dita u. 9.086, idem.
• Idem : 1 dita ri. 9.088, Mero.
Idem : 1 dita ri. 9.167, idem.
Vapor allemão bacia, procedente do Hamburgo, entrado em 21 de fevereiro do 1902.
-Manifesto ri. 129.
Armazom n. 11-VU.0 : 1 caixa ri. 110,
repre,gada. •
1BC-332 : 1 dita n. 1, idem. •
W : 1 dita n. 400, idem.
Idem : 1 dita OP. 400, idem.
: 1 dita n.,1.500, idem.
•I; ; I dita n. 1.500, idem.
PC : 1 dita n. 1.715, idoni.
Idem: 1 dita n. 1.718 Mora.
Idem : 1 dita 1.707 idem.
Ideia : 1 dita n. 1.717 idem.
JJCG : 2 ditas as, 5 e 16 idem.
MR,MC : dita n. 19 idem.
\V21W : I (+dia 11.306 pem.
Vapor ;atoo-ião Italie precedente de Bremen, entrado em . 22 do fevereiro do 1902 manifesta n. 132.
Armazein n. 9- JFCC : 1 caixa n. 1.078,
reprngada e avaaiada.;
RJ : 1 dita n. 3.40 ,1, Mero.
AM : 1 dita n. 5, idoin.
A : 1 dita n. 69, idein.

•ANF : 1 dita n, G, i1.
Armazem n. 9 - FMC : 1 caixa n. 3, repr'gada.
•11T.1 : 2 ditas ris. 780 o781, idem.
IISC: 1 dita. n. 134. idem.
Ideia.: 1 dita ri. 139, idem.
IICP : 1 dita n. 48 e :i0, idem.
J-13F : 1 dita 822, idem.
• Idem : 1 dita, n. 823, Morri.
Main: 1 dita n. 824, Mem.
Vapor italiano Attiv:td, procedente do Gonova, entrado em 3 do março do 1902-Manifesto n. 150.
Armazem n. 3- B : 1 caixa- n. 50, ropro,gada.
CFC: 1 dita n. 6.297, idem.
C : 2 ditas ns. 31 o 37, avaaiadas.
FII-SNo 1 dita n. 1, rliregada.
FL : 1 dita n. 41.173, idem.
S. Paulo-GNIC : 1 dita n. 350, idem.
QF : 1 dita n. 727, idem.
S. Paulo-Sa,atos,-VC : diia n. 1, idem.
Pores: 1 dita n. 52, idem.
Main : 1 dita n. 67. Meio.
P : 1 dita n. 17, idem.
• Despacho sobro agua-ABC: 3 ditas, som
numero, rep.'egada.
. Morri: 3 ditas, som numero, idelll.
Idem : 2 ditas, som numero. idem.
Idem : 2 ditas; sem numero, idem.
VJLC: 2 ditas, som numero, idem.
; Idem : 9 ditas, sem numero, idem.
Idem : 15 ditas. som numero, Leni.
Idem : 4 ditas, sem numero, idem.
Despacho sobre agua-VJLC: 9 caixas som
mirnero, reprogadas.
Idem: 2 ditas idem, idem.
Mem: 2 ditas idem, idem.
Idom: 2 ditas idem, idem.
Liem: 2 ditas idom, idem.
Leni: 2 ditas idom, idem.
Vapor inglez Lahe procidonto do
Livorpaol, °atraio um 3 do março de 1902.Manifesto n. 149.
Armazom n. 1-110: 1 caixa n. 1.321, ropregad.t.
II-W-S: 2 d ita,s na. 108 e 106, idem.
Idom: 2 ditas na. 42 o 1O7, roprogadas
avariadas.
MN1C: 1 dita n. 991, avariada.
Idem: 1 dita n. 990. reprog,ada.
MI.C: 1 dita n. 9.589, idom.
'I05-F: 1 dita som numoro,
WC: 1 dita, n. 20, idem.
ALFC: 1 dita n. 6.082, idom.
P-BBC: 1 dita ri. 300, Mora.
J-R-C: 2 ditas na. 9.293 o 9.296, idem.
Idem: 1 dita n. 7.303, idem.
FA&C: 1 dita ri. 7.764, idem.
FMC: 1 di:at n. 1.160, Mem.
- FOC: 1 dita ri. 1.012, repregada o ava;riada.
I A-11C: 1 dita 1.318, ropregada.
Mam: 1 dita n. 1.325, idem.
Idem: 1 dita n. 1.320, idem.
, Vapor ingloz Nula, proao .enti do South tnipton, entrado cai 3 de março. da 1902.
-Manifesto n. 156.
Atanazem da Bagagem - Som marca: 2
ballás na. I e 1, abortos.
idem: 2 caixas sem numero, idom.
Idem: 2 malas na. 1 o I, idoni.
, G. A. Shoppau: 1 caixa n. 1, idem.
Vapor nacional Garcia, prontionto do
Santos, entrado em 3 de março do 1002,Manifesto n. 180.
Avinazern ri. 6-M,JC: - 1 ba.rril som numero, vasando.
,.
•Ferreira Guimarães: 1 dito, i ..;em, idem..
;LOJ: 1 caixa n. 12, rop 'egada.
,Vapor aliena° Slrafio, p •ocedente de Hamburgo, entrado em 14 de fevereiro do 1902.
-Manifesto ri. 112.
,Armazem n. 9-PSA: I caixa n. 118.318,
rep rogada.
JJGC: 2 ditas sem numero, Vasias.
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Directoria Geral dos
• Vapor italiano B. Kemeny, procedente de
EFA: 2 quintas, idem Riem.
Mamo, entrado em 25 de fevereiro de 1902.
Correios
ACD: 3 caixas, i eia idem. .
—Misnifeato n. 137. •
•
JLV: 1 oitavo, idem idem.
Armazmn da Estiva—AL: 1 pipa 'sem nuTrapiche Federal AB: 13 sucos, Riem CONCURRENCIA. PARA. FORNECIMENTO DE 4"
CAIXAS . PARA COLLECTA 11 RESPECTIVAS
miro,
idem.
BOLSAS
Idom: 1 barril, idcm, idem.
A—ae—C: 3 caixas, idem quebradas.
Legar americano Joscphinc, proc3 :`.ente de
Vapor allemão Bacia, procedente de HamDe Ordem do Sr. director geral faço puBaltimore, entrado em 18 de fevereiro do burgo, entrado ein 20 de fevereiro do 1902. blico
que, dentro do prazo de 60 dias, a con- •
I902.—.Manifesto n. 121: •
—Manifost n. 120. 'aeg,,J - aa • ' .-"éM* •
tar da data do presente edital, esta sub-diTaapiche Rio de Janeiro-4-16: 900 saccos
Trapiche Federal—CS: o saccos 3, com rectoria
recebe propostas em carta fachada
sem nuilieros, avariados.
falta.
e
lacrada
para o fornecimento de Caixas do
• I .em: 03 i i.itbs idem, idem.
AIC: 3 barris sem ¡minero, idem.
collecta com as competentes bolsas, do sysMem: meios saccos idem; Hem.
WS: 7 ditos ilom, ideia.
tema mais aperfeiçoado, dovendo os senhoIdem: 82 b trricas idem, idem.
GO: 3 c sixasaela numero, navegadas.
res proponentes apresentar os desenhos, oVapor faitecez Ville de S. Nicolas, procoJJGC: 10 ditas id mi, Mem.
descripçao minuciosa das mesmas.
dente do Lavre. entrado oni 24 do fereidem: 82 ditas idem, avariadas.
As propostas devem ser sella,das do ac:
miro de 1902.—Manifasto h. 135:
ZRC: 1 dita idem, repr:g,ada.
cordo com a lei do solto oni vigor, o devem
Trapiche da Ordein.---CastelloSMS--GA:
A—K: 1 dita o. 4, quebra...a.
ser eseriptaa corri tinta preta, não contendo
cairS s an numero, com falta.
SAG: 2 ditas seca numero, ident.
emendas, rasuras, borrões ou qualquer de• Castello—SMS—M&F: 6 .ditas idem, Riem.
CS—NJ: 1 dita n. g, idem.
feito que possa occasionar duvidas futuras.
Castollo—SMS—C&A: 4 ditas idem, idem.
filam: 6 ditas ri. I, idem.
Cas:ello—SMS—RGC: 3 ditas idem, idem.
CCF: 1 volume sem
Trapiche Carvalhos
A abertura das propostas que forem recoJAR.: 1 Ç.ita, ideai, idem.
numero, com falta.
bicla,s realizar-se-ha no dia seguinto . ao enA&S: 3 saccos idem, Leia.
JBV: i barril Riem, vazan lo.
cerramento, á 1 hora da tarde, no gabinete
AO&C: '2 ditos idem, Riem.
11(1,;: 5 ditos idem, idem.
da seb-directoria, ficando desde 'já os Srs.
M&S: . 3 ditos idem, idem.
Vapor inglez Pearith-Gasthe, procalente proponent:s convidados para assistir a asse 411/1N
• CR&C: 11 caixas idem, item.
do- Londres, cravado em 21 • do fevereiro acto.
ML&C: 1 dita alam, idem.
do 10u2. —Manifosto n. 130.
MP: 2 ditas ideie, ide!!.
Sub-liroctoria, dos Correios, Capital FoTrapiche Foloral — ZBC: 63 saccos sem
.1. J. Corra Ribeiro: 6 ditas idem, idem. numero, cota falta,
decai, 30 de janeiro de 1902.— O sub-dire
SNI&C: 7 ditas idem, idem.
• (•
Trapiche Carvislhaes—KIIC: 1 caixa n. 512, ator, J. Ü. de Ni,-anda e' Horta.
Clt&C: 1 dita idem, avariada.
reproaada.
'Vapor austriace Kerneny, -procedente de
FRC: 1 dita n. 54, vazando.
Fiume, entrado em 25 de fevereiro de 19•12.
Wernoek: 1 dita 17.101, avariada.
De ordem do Sr. Dr. director geral faço
'•
—ala.nifosto n. 137:
SCC: 2 ditas mis. 1'7.550/51, idem.
publico que, attandendo-se aos pedidos do
• Trapiche Carvalliaos — N: 20 sacas sem
CGC: 2 ditas os. 10 e 11, Wein.
varios proponentes, fica prorogado por mais
numeres, rotos.
Trapiche Dias da Cruz—Moreno: 1 barrica 30 dias o prazo para a concurrencia do que
Galicia,
procadente
de
LiverVapor inglez
n. 67ti, rapregalia.
trata o edital supra, terminando, portanto,
•
pool, entra •o em 24 de fevereiro do 19 i2.—
Alfandega, do Rio de Janeiro, 7 do março essa coneurroncia no dia 30 de abril proximo.
Manifasto n. 136:
do 1902.— Pelo inspecto:, Francisco Manoel
Trapiche Dia3 da Cruz —P&I: 1 barrica Fernando,
Sub-Directoria dos Correios, Capital Feajudante.
•"
II. 1.535, com filta.
deral, 19 de .fevereiro • do 1902. — O sub•
Catdcron,
procodenta
de
LiVapor inglez
director, J. C. cU Miranda e Horta.
11111nisterio da Marinha
verpoot, 'entrado (mi 18 ae fevereiro de 1902.
—Manifesto n. 12a:
ESTADOS UNIDOS DO BRAZ1L
11118cS: 1 baraica
Trapiche Dias da Cruz
Estrada de Perro Central do
n. 6.016, repreaa,la, •
Repartição da Carta Maritiana
,13razil
Vapor • alie:não S. Paulo, procedente do
Hamburge, entrado erra 25 do fevereiro de
AVISO AOS NAVEGANTES N. 9
CONCURR,ENCIA PARA FORNECIMENTO DE
1902.—alanifesso n. 131:
TRII:HOS E ACCESSORIoS
Esaclo do Parand—Porto de Anionina
Trapiche Federal—NZSiC: 1 sacco sem numero, eme falta.
De ordem do Sr. almirante chefe da Reordem da directoria faço publico que ás.
Trapiche b'ederal—AAS : 2 saccos som nu- partição da Carta • alarichna, aviso que 12De
horas
do dia 8 do pr.airno 'noz de abril
mero, com falta.
estão balizadas por balizas fluctuantes duas co receberão propostas puxa o fornecimento
pedras uttimainento descobertas no porto do :
CS : 1 caixa ii. 130, quebrada.
OS : 6 ditas com som numero, com falta. de Antonina e foram denominadas : a priMaterial typo C:
meira «Santos» com as seguintes mareaçaas:
CA :7 g-ar:anis n. 722, quob:ados.
40.000 metros lineares do trilho da aço.
JJGC : 4 caixas Sem nu acre, rep:egadazi. Itapema do haii:o o. SE: 4 s, Diluto do Catharina a E 1a2 SE o ponta Grossa a SE 4 E,
7.5a0 talas do juncção,sondo 3.750 de furos
1 , : 1 dita idem, ilom.
ou ponta N da, ilha do Teixeira pela pedra cylindr,cos o 3.750 do furos' qua.drados. •
: 1 dita Lima, idem.
do Camdapuquara no Itapoina, de baixo ;
15.000 parafusos de ligação com arruollaa
CS : 3 ditas n. 2 ideia, quebradas.
segunda aLavrinlia», com a:3 marcações : Ita- Growor.
CS—NJ :1 dita n. 3, idem.
pema, de baixo a SE, ponta Grossa a SE 1/2 S
100.003 tirefonds.
1,1M—NW : 1 dita n. 1, idem.
o Pedra Brancas a NNE ou ilha Guarema . 10 cruzamentos compl&os do 1:8.
I'IC—W : 1 dita n. 35, idem.
cora a pedra do Candapuquara.
10 ditos ditos de 1:10; •
• SOM : 2 ditas n. 20.900, avariadas.
10 ditos ditos ite 1:15.
• idem : 1 dita n. 20. 904, idem. .
Os * rumos são ma,gneticos.
USO: 2 ba:ricas sem , numero, cum falta.
Material
typo B
Directória de Hydrographia, 8 de março
80.000 parafusos do ligação com aa'ruallas• -Vapor inglez Wordsworth, procedente de de 1902.
Caelaval , capitão da fraNova York, entrado em 12 do fevereiro do gata.
Growar.
•
(.
100 000 grampas.
1902.—Manifesto ri. 1b2.
Trapiche Carvalhaos—BMC: 400 caixas sem
Material typu a
20.000 talas do lunação.
nume/ . J, avariadas.
•
ESTADOS UNIDOS po BRAZIL
40.000 parafilsoa (1 .) ligação com arruellas
• Idem: 80 ditas idem, idem:
Grower.
CPC: 1.558 ditas idem, Riem.
Rep:-rtIção da Carta Maritima
100.000. grampos.
ldem: 49 ditas ideia, idemMaterial ty-po b: •
CPC—CC: 1.445 ditas idem, idem.
AVISO AOS NAVEGANTES N. 10
20.000 talas de juncção, sendo:
• Idem: 69 ditas idem, idem.
10.000 .com fu:os cylindricos.
Vapor allemão !falte, procedente do Bre, Estado do Pá ranci—Barra N. do Paranaguá
- 10.000 com encaixo para para,fusor.
men, entrado um 22 de fevereiro do 1002.
De ordem do Sr. almirante chefe da Re- . 40.000 parafuses de ligação.
--Manifesto n. 132.
da Carta Maritima: 'aviso, que foi
100.000 gramipos.
. Trapiche Freitas—MC-38: 4 sa,ccos n.1.058, partação
fundeada urna baia conica preta, no canal
com falta.
Os donnhos, ospacificaçõas o bases pa;:a o
N.
da
b
,raa,
de
Paranaguá,
a
200
metros
T-90S—B:. 1 dito sota numero, idem.
da riria do. banco dos Ciganos e a moia dis- contracto acham-se:á ilisausi:ão dos coneurT—:l1.3-11: 2
il,on idem.
a bai I.
•
cutd.adt e a ran i,as p.say. 5.1V(1. ttxa.Ji1ii IS.
Ádire ,;, idem idem.
1;
,:.)
A cunciun.,)ncia v:t . ;art sul) . e :1 blonaidado
Rollar 1 cai..azi
Directoria de Ily„rugraphia, re do março do proponeuw o do fab..icitute, o prato para.
CMC: 1 dita, idem idem.
de 1902.— Luiz. Çadaval, capitão da fra- a entrega do inatori.s1 dentro do corrente
• T13C: 3 ditas idem idem.
gata.
anuo financeiro, e os preços por nublados.
(•
,
•

.Quarta-feia 1 2
Os concurron tos devam apresentar-se nesta
; secretaria á hora • acima iralicada, com as
„• propostas fecha:Ias, tiovidamouta ssilladas,
' • • i:atadas, assigniulas e cosh indicação de `suas
roSidenciaS, ',(1o,yerilo' exilIbir no actO
entrega o' recibo' da caução' do 2:004, prévilã-tento - 'efrectuada na thosouraria, desta
estrada para-garantir a assignatnra do conteacto.
•,
.0 concurrento acceito devora assignar o
respectivo contracto dentro do oito dias,
•conta..los dadata da communicação que lho
for dirigida ; caso, porám, não o faça, ficarão prejudicadas a proposta o a caução acima
referidas, reyartendo esta para os cofres da
Estrada.
As propostas serão lidas na presença dos
interessados.
Secretaria da Directoria •da Estrada (1)
Ferro Central do Brazil, 4 do março de 1902.
— O secretario, Manoel Fernandes Figueira.
(•
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DIÁRIO OFFICIAL

E DITAES
• Tribunal Civil e Critultial
CAMARA COMMERCIAL

De publicaçilo de sentença de .rehabititaçao do
negociante Luiz Guithermino Marques de

O Dr. Ataulfo Napoles do Paiva. juiz da
Camara Commercial' do Tribunal Civil e
Criminal da Capital Federal, etc
Faço saber aos que 'o presente edital virem
. em coito • por santonça deste juizo, abaixo
transcripta, foi julgado reha.bilitado o negoLuiz Guilhermino Marques de Mello.
Sentença: Vistos-, etc. Julgo rehabilitaslo o
negociante Luiz Guilliermino Marques de
Mallo,a1 vista dos' documentos a fls. o iN. e
para Os fins do direito; pagas as custas pelo
mesmo. Rio, 7 de março de 1902.— Ataulfo
Napoles de Paiva. Pelo presente faço publica a rehabilitação do referido negociante.
E para constar passaram-se este o mais quatro
de igual teor, que serão publicados e afixados na fórina da lei pelo porteiro dos auditorios, mie do assim o haver cumprido lavrará a competente certidão para ser junta
aos autos. Dado e passado nesta Capital Federal, aos 7 do março de 1902. E eu, Joaquim
Baldeia Alves Pema), o subscrevi.— Ataulfo
Napoles de Paiva.
De convocaçáo dos credores da firma Souza,
Alves & Comp., estabelecida nesta praça d
rua 'do Rosario n. 133, para se reunirem
na sala das' audiencias deste juizo, cl rua
dos Invalidos n. 108, no dia 31 de março
do corrente anno, a 1 hora da tarde, afim
de assistirem . leitura -do relatorio da
~missa° de syndicancia da cessai) de
bens pela mesma impetrado., na MJ-ma
abaixo
‘.

O Dr. Raymundo Penna.fort Caldas, juiz
Tribunal Civil e
da Camara. Commercia.t
Criminal do Districto Federal, etc. : •
Faço saber 'aos que o presunto' elital do
convocação do credores virem que, por este
juizo e cartorio do °sio:eiva° que esto subscreve,' processam-se os autos do cessão do
bees , impetrada pela firma Souza, Alves &
Coinp., os quaes foram iniciados com a petição do teor seguinte: Extn. presitiante da Camara Commercial — Souza,
Alvos Ss Comp., negociantes nesta cidade,
com firma inscripta na j unta Commorcial,
não ten.:o ata esta data qualquer obrigação
mercantil protestada, por falta de pagamentos,usam dodi:eito que lhes faculta o art.131
do decreto. n.917;- do 24 de.outubro do 18)0,
para evitar a declaração de falloncia, assentas as dificuldades que inrelizmonto não pa
dom debellar uni'sua vi" comia:asai:ia, e,
nesse 93 ltido. requerem que sejam sous eradoas emittidos n:L posso da totalidade dos
seus bons presuntos p ara que por ollesse
tS3

paguem e desonerem os supplicautos na tudo quanto fizeram os supplicantes neste
fôrma da lei. Esta deliberação, que os S(1- sentido Íbi improfictio, visto que aquelas se'
picantes •foram levados a tornar pela força confosaam profundamonte l allasctailoa pela
das circumstancias, lhes é profundamentó causa communr que MIE& o- asn al/Invejo ¡ri
dolbrod, par •-lirom 1:esa,pparecer uma irmã'
.ogttioto.': desde longos-aeiro.JUntõs
que, successera de outras,soube,durantei uma annos os supplicantes são correspondentes
longa exiStencia do 60 annos, desempe- do Banco Aliança do Porto e com 0930 sernhar-se, Com a maior' honra, de seus de- viço auferiam lucro e tinham em movimento
vores e conquistar,o credito 'dc que sempre considerava' somma de capita,es. Succodó
gosou ta, interior- o no exterior do pais. A agora que esto importante estabeletimento
crise que a praça do Rio de Janairo a traa do credito oreenou a uma firma desta praça
vossa desde os troa ultimus annos, desorgani- assumisse a sua correspondencia e aos supzando antigos e conceituados estabolecimen- plicantes que a entregassem. Isso os obriga
tos, resistiram os supplicantes, pois que -dia, ao pagamento do toda a sonima devida a.o-directamente, não limes trouxe desequililasio, banco, o que, pela razã.o supra, lambem não
sinã,o perturbação mais ou menos sensivel, po .em fazer. Emquanto os lucros cada vez
possivel do resistir, entretanto , som grandes são mais reduzidos, o capital se immobiliza
sacrificios. Indirectamente, porém, dura- o ameaça desapparecer. Não ha quem fora.
doura e catalisas comb tem sino e prornetto neça pelo baixo preço que a mercadoria
ser; foi, como é natural, fazendo surgir encontra no mercado para ser revendida,
difliculdualos, subjugadas a principio,, mas não ha quem, cómprando; pague com
afinal invenciveis, aggra,vadas por tantas
preaisa, pontualidade, entretanto os sup•outras . que 'sobrevinham. Toda a situação plicantes foram sempre onctos em suas
dos supplicantos pódo ser resumida nestas transacções o agora não podorão fazei-o
poucas palavras : • falta de- pagamentos e antes que os factos venham publicamente
e paralysação, de vendas, o que importa denunciar esse • estado, os stipplicantas,
dizea—mais do que cessação de proventos, a apenas doia se apercebem o se confirmam
imminencia de prejuizos. Os lucros brutos da de sua dura realidade (intendem Comparecer
firma, que sempre subiram a quantia supe- ante seus credores expor-lhes a verdade e
rior a quatrocentos contos do réis =mus, fazer cessão do todos os seus bons. Os supdesceram a mona da metade e depois a picantes apresentam os seus livros na finai%
monos da terça parto. Isso mais patente fica da lei e os documentos exigidos pelo citado
si, descendo a dotalhes, lassarmos que o ne- decreto o requer" quo V. Ex. haja do degocio de coinmissãos que produzia animal- signar um dos dignosjuizes desta cantara que,
mente cerca do treseutos contos, decresceu conhecendo do allegado, proceda como for do
a monos do metade, pois, só em madeiras, direito. PP. deferimento. Rio de Janeiro, 6
artigo principal no cominarei° dos sttppli- de março, de 1902.-8ouza; Alves Sz Comp.
cantos, houve uma roducção 'de lucros de '(Esta.vain coladas e devidamente inutilicento e quarenta contos do rãs, approxima- zadas tres estampilhas no valor total de
(lamente. A conta de juros e descontos que 900 réis.) Dospac,lio: Ao Sr. Dr. Peneafort
produzia sempre intimasses no valor do cita Caldas. Rio, 6 de março do 190-2..T. Torres.
cuents, a setenta contos do rãs, apresenta Duspacho: D. A. á conclusão. Rio, 6 do
hoje resultas° negativo, succolondo o mesmo março do 1902. — Pennafort. Distribuição:
secção do molhados e aos outros ramos do D. a Dominguos, em 6 do março' de 190.--,
negocio. Em relação ao commercio de ma- O distribuidor, J. Conceiçab. Subindo os
deleas aconteceu ainda que aléns dessa di- autos a. conclusão, foi nos mesmos profarido
minuição de lucros 03 supplicantes, em pouco o despacho do teor seguinte: Nomeio para
tempo, com a somms de seiscentos o cincooncinunissito do sylidicancia os credores
ta contos mais ou menos, inteiramente im- Banco Aliança do Porto o Companhia Navemobilizados nu interior dos Estados do Rio gação do S. João . da Barra o Campos, a
de Janeiro, Espirito Santo o Bahia, por qual procederá ás lu:gessarias averiguações
adeantarnentos feitos aos ma.deaeiros, qua, sobre a boa fé dos aedontes, arrecadando
devido á brusca e extraordinaria, queda, nó a massa o praticando os • domais actos
preço desse g,enero, hoje immonsa,manto do- de accordo com a lei. Expeça-se o compepreciado, só poderão exonerar-se dessa tento edital para a reunião dos credores.
responsabilidade difficil e morosamente, Rio, 6 de' masço do 1902. — Raymundo Penpois, como alligam o é corto, não encontram náfort Caldas. Em virtude do despacho:sunas vendas compensação dossas despczas, pra, pa,ssou-se o presente esital pelo teor do
do extracção e transportes. A Companhia qual convocam-se os credores da cessão do
Marcenaria Brazileira,, uma grande consumi- bens impetra.aa pela firma Souza, Alves &
dora e com a qual a firma desde longos Comp. para se reunirem na sala das , ateneuannos mantinha transacções, pela falta de cias deste juizo, á rua dos Invalidos n. 108,
tenda de seus productos, incorreu em coW no dia 31 do março do corrente. anno, á 1
sideravol atrazo com os supplicantes, que; hora da tarjo, afim do verificarem os credipor mais que se garantissem, ainda Stnree-, tos, o, approvados, ouvirem a leitura do rerain prejuizo quo attingo a cem contos de latorio da commissão de syndicancia nos
réis, que' jamais poderão rehavor completa-' termos do art.. 135 do decreto n. 917, da 24
mente na liquidaça.o forçada dessa omproza, de outubro do 1890, o deliberarem sobro a
que Mal :atenderá ao pagamento dos are; mesma, sob poaa de, :1 revelia, se peoaedea
dores chirograsaliarios. Toda essa situação' corno for do direito. E para contar passaque os supplicantes procuraram sempre de- rzun-so esto o mais dons do igual teor, que
bailar • com extrema solicitude, como lhes, serão publicados e afixados na fôrma da lei.
cumpria por sua honra o desejos do salda- Dado e passa,to nesta Capital Federal. em 10
incolume da • crise conamercial, acaba de de março te 19J2. Eu, .lor. Alvaro Caminha
tornar-se indominavel por acontecimentos Tavaros da Silva, escrivão tutoria°, subbem graves. Assim é que firmas carnmer- sere ii. — Ilaymundo Pennafort Caldas.
(•
chies desta praça, com as quaes os supplicantes mantinham Mações, provaiiidas sle
Carta de rchabilitaçeto
proximos vencimentos do tiaulos de divida
do avultadas quantias, gim os supplicantes
O Dr. Josa Luz de Bulliiids Pedreira, juiz
descontaram, declaram não poder rasgatal-os, o quo ra,lunda para 03 supplicantes da Camara Cominai-eia:1 do Tribunal Civil o
o . iinparioso dever de pagai-os , o que Criminal da Capit ml Folaral, 052.:
Faz saber que Um tenda Antonio Lopes .do
no
ratanso não pelem fazor por falta
de numorario . Cincoenta por cento Figueiredo, quo foi est tftelocida 113 sta praça
quo , de prompta pulessain realizar sob firma individual, requerido sua roluabiesses doveloras , saciam bastantes para liatçã.a o justificai.) o sou imitido een
cos . exigidos pilo; aess. 87 e 83 lo
que a 'flama não ti vosso naoassiiala, do usar
deste meio eni defesa, de seu credito; mas, deixes) n. 917, do 21 do oaSub:u de 18)J,
Os

d0C11111 um

para o elTeito de gosar das vantagens declaradas no art. 90 do decreto citado, e depois
de ter sido ouvido o Dr. curador fiscal das
massas fallidas e de,não se ter elle opposto
pedido, foi por este juizó proferida senwnça,
nos autos do fallencia da ti i ta firma individual,
julgando o impetranto reliabili Sado para continuar a negociar e sara gosar de todos os
direitos o prorogativas que, na fórina da lei,
lhe competem, cessadas, portanto, como
fiem, em relação ao impetrante, na qualidade do unico socio, qse foi, da mencionada
firma, todas às incapacidades e interdicções
produzidas pela declaraçãso.da fallencia da
mesma firma individual de Antonio Lopes de
Figueiredo. Para constar mandou passar a
p 'escota carta de rehabilitação, que vao por
elle assignada e subscripta pelo escrivão do
seu cargo, abaixo itociaraito. Dado o passado
nesta .Ca,pita/ Moral aos .10 de março de
1002. E Ou, Franc.sco de Boda, t.o Almeida
Côrt ?Real, escrivão o subscrevi. —Josd Luiz
de I3ulhões . Pedreira. (Estava dovidamento
sollada no valor de 4$400 o inutilizado's os
sallos polis .refer:dO escrivão e na mesma
d :ta.)

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

90
Sobre Londres...
» • Paris
. Hamburgo
- nana
» Portugal'
Nova York

•••

20

d/v A' vista
11 15/16 11 57/64
$799
$802
$986
-990
744
$351
4$157

Soberanos
Valos de ouro nacional, por 1$000..

20$425
2$280

Junta dos Corretores de Mercadorias e Navios

Para supplentos, os Srs.: Carlos Julio Golliez, 157 votos; Antonio José Abres Coelho,
177; Francisco .Forreira Vaz, 177; Sergio de
Souza Castro Mello, 21).
O Sr. presidente declara eleitos os tres
accionistas votados para o conselho fiscal e
os Ires mais votados para supplontes.
O Sr. Dr. João Nory Ferreira propoz um
voto de louvor á mesa, o qual foi unanimomente approvado.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente agradece aos Srs. accionistas e declara
encerrada . a sessão do que se lavrou esta
acta, que váo assignada pela mesa .—Antonio José Alves Coelho, presidento.—Carlos
Julio Gallicz, secretario.—Dr. Joao Nery,
20 secretario.

,COTAÇÕES DO DIA 8 DE MARÇO DE 1902
Algodão em rama, regular, do Mossoró,
8$300 por 10 kilos.
Dito idem, hely°, do Sergipe, 7$500 por
10 Mios..
Dito idem, regular, do Sergipe, 7$300 idem.
Assacar mascavinho do Pornambuco, 150
reis por kilo.
Café typo n. G, 4$834 4$902 por 10 ki/os.
Dito idem n. 7, 4$562 idem.
Dito idem n: 8, 4$221 idem.
Dito idom n. 9, 3$949
Farinha de trigo nacional, marcas Primeira e ZZ, 25$500 a 26$000 por 2/2 sacco.
Sebo do Rio da Prata, 800 a 810 réis
por kilo.
COTAÇÕES DO DIA 10 DE MARÇO DE 1902
Algodão em rama, regular, do Sergipe,
7$300 por 10 kilos.
Café typo n. G, 4$834 par 10 kilos.
Dito idem n. 7, 4$193 a 4502 idem.
N.2.918 bis — Relatorio— Modificações feitas
Dito idem n. 8, 4$153 a 4$2s1 idem.
por José Vicente Marella no apparelho
Dito idem n. 9, 3$881 a 3$940 idem.
sua invençao denominodo Gazometro UniFarinha do trigo nacional, marcas Priversal
Marella privilegiado pela carta-pameira o ZZ, 27$000 por 2/2 sacco.
tente n. 2.918.
Farinha do trigo do Rio da Prata, marca
Especial 1, 25$600 por 2/2 sacco.
1 0, melhoramento no eylindro receptor B:
Sal claro da Mossoró, 3$200 por alqueiro
A
parado M do furo do centro deste cylinde 40 litros.
dro B foi modificado transformando essa paADDEND0 ÁS COTAÇÕES DO DIA 6 DE MARÇO rede em um outro cyliudro que chamaremos
DE 1902 .
M, fixo poios boatos superiores do cylindro
Assucar branco crystal, de Sorgipe, 250 réis 13. sendo este cylindro /s1 fechado no fundo
por kilo.
com uma valvula ao ceutro,W que permitte
Rio de Janeiro, 11 de março do 1902.— a entrada da agua que devo alimentar o
Jeito Baptista Delduque, presidente.—Joaquim cyli ndro C (deposito do carbureto) ;
da Cunha Freire Sobrinho, secretario.
- 2°, melhoramento no chapéo do cylindra
C:
A fechadura especial para o chapéo do cylindro C (gerador do gaz), fui modificada
Companhia. de Seguros Mari- pela substituição dos parafusos, por uma,
timos e 'I'errestres Integri- aranha de ferro ou do qualquer outro metal
que se adapta por simples movimento do rodade
tação,
dentes consoados no mesmo chaACTA DA ASSEMBLÉA GERAL ORDINARIA
pe°, tendo a mesma aranha no centro, ura
Presidencia do Rim. Sr. commendadoi Antonio parafuso com alça que serve não só para ftJosé Alves Coelho
x Ir as garras da aranha, como tamboril
No dia 1 de março de 1902, a 1 hora da para elevar o mesmo cylindro C.
tarde, reunidos no oscriptorio da companhia,
Rio dl Janeiro, 3 de janeiro do 1901.—Josd
á rua General Camara n. 13, dezesete accio- Vicente Marella.—Borlido, Moniz (SC Comp.
nistas representando 2.690 acções, o Sr. director Jeronymo José Ferreira Braga declarou que, havendo numero legal, propunha
para presidente da assemblea geral o sis.
comnoendador Antonio José Alves Coelho, o
qual, unanimemente acceito, occupou a ca- Companhia Nacional de I l 'hosdeira da presidoncia o convidou para merophoros de Segurança •
tarios os Srs. Carlos Julio Galliez e Dr. João

PATENTES DE INVENÇÃO

SOCIEDADES AWIMIAS

aos

Fulvos PUBLICOS
Apoliccs de 3 0/0 (inScripções),
nom
608$000
Ditas idem idem, ao port
672$000
Ditas geraes de 5 0/0, de 1:000$
833000
823$000
Ditas do Empre,stimo dd1895,port
Ditas idem idom idem, nom
8308000
antas idem idem de 1897,Ipurt
9600)0
962$000
D.tas i tom idem elo
I i Jas do Empi estimo Municipal
de ,1893, port
144500
•
Comp. Vimas) _ Sapucahy
7$000
Dita Melhossissientos no Brazil
11$000
Dita CJ,iflapça Industrial.
170$000
Dita Máseatil o Hypothocario
200,s000 Nery.
'Debs: da Empresa Viação
7$750
Lida a acta da sessão antecedente,' foi cila
189$000 approvada sem discussão.
Ditos Jardim . 13otanico, 8 %
•
O Sr. presidente mandou ler o relatorio da
Venda a prazo
directoria, cuja leitura foi dispensada por
1.000 acções da Empraza de Meproposta do accionista Sr. Francisco Ferlhoramentos no Brazil ,
reira Vaz por ter sido o relatorio publicado
v/c até 10 de abril
12$500 nos jorna,0S.
O Sr. presidente convidou o Sr. Pedro
Capital Federal, 11 do março de 1902.Gracio a ler o parecer do conselho fiscal, o
J. Claudio da Silva, syndico.
qual foi unanimemente approvado, absten--do-se de votar a directoria o o conselho
, Cambio
fiscal.
O Sr. presido:do leu a soguinte proposta
O Banco da Republica do Brazil recebeu aprosentada
pela directoria: «Propomos que
limitem dos seus agentes, os Srs. N. M. as 200 =sins do Banco da Ropublica do BraItothschild & Sons, o seguinte telegramma., zil, que figuram no activo da companhia,
datado de
sejam levadas a fundo de integralização, por
Londres, 10 de março 'de 19C2, ás 3 horas conta do qual correrá a sua liquidação», e.
submettida a proposta á approvação da ase 45 minutos da tardo
sembléa foi unanimomente approvada.
Consolidados ingleze,s, 94 3/4 0/0.
Procedeu-sa em seguida á e leição dos mem• bros do consollio fiscal o seus
Apolices de 1879, 74 g/s.
supplentes, e
0/s.
Ditas externas do 188R, '75
recolhidas 16 cedidas deram o seguinte reDitas idem de 1889, 71 °/e.
sultado:
Ditas idem de 1895, 82 1/2 0/0.
Para o conselho fiscal os Srs.: Pedro GraFunding Loan, 96 04,
de, 179 votos; João Baptista Pedreira, 170;
Qasto de Minas, 83 1/2.0/..
Manoel Joaquim Vieira de Carvalho, 179.
CURSO OFFICIAL DE

ANNUNCIOS

ASSEMBLÉA DE. INSTALLAÇÃO

São convidado;os socios fundadoros desta,
sociedade para assembléa geral de ias tallaçãso a realizar-se no dia 15 do corronte
2 1/2 horas, na sala do. Centro Commercial.
—A Commissao.
flanco 13 rax z lo ro

Acham-se á disposição dos Srs. accionistas os documentos a que se refere o art. 147,
do decreto n. 434, de 4 do junho de 1891.
Rio do Janeiro. 8 de março de 1902.-0
presidente, Carlos Gatune Ley.
(Imprensa Nacional
Acham-se expostos á venda na thesourar.a deste estabelecimento os trabalhos da
Commissão Especial da Camara dos Doputados incumbida do interpor parecer sobro o
Projecto do Codigo Civil, pelo preço do 20$
cada collocção.
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