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DECRETO N. 4.330—DE 8 DE MARÇO DE 1902
Cria mais duas brigadas de cavallaria de guardas
nacionaes na comarca do Itag( ; , no Estado Me
Rio Grande do Sul
O Presidente da Ropubliea dos Estidos

Unidos do Brazil, para, e‘ecução do ,lecroto
n. 431, de 14 de dezembro de 189(3, decreta
Artigo imico. Ficam croadas na guarda
nacional da comarca do liagé, no Estado do
Rio Grande do Sul, mais dual brigadas de
cavallaria, com as designações do 42 , e
as quaes se cmstituirão do duns regimentos,
cada uma, sob fls. 83, 81, 55 o 80, qu se
organizará() coto os guarda,: qualificados nos
districtos da uforida, comarca ; revogadas
as disposições em contrario.
Capital Federal, 8 do março Ile 1992,
140 da Republica.
M, FEanAz DE CAMPPS SALLES.
Sabino Barroso Junior.

Ministerio da Justiça e Negocios
interiores
Por decretos do 8 do eor..ento, foram nomeados para a guarda nacional:
ESTADO DO CEARÁ

Comarca da Capital

25° brigada do infmtaria

Estado-maior—Major-cirurgião, João Base constituirá do tres batalhões do scrv,ço ptista, Lopes.
activo os. 121, 122 e 123 o um do da reESTADO no AMAZONAS
s irva, sob n. 41, que se organizarão com os
guardas qualificados nos districto da refeComarca de Mant's
rida contarei; revoga tas as disposiçõis em
contrario.
25° batalhão de infantaria
Capital Federal, 8 de março do 1902,
14 , da Republica.
Estado-ma.ior—Tenente-secretario, o :'.11ra Rapam) lo Itarb)sa de Miranda;
M. FERRAZ I)E CAMPOS SALLES.
Tenente-qoarte Lmostre, o al Cores Antonio
Queria° Cava lcaute.
Sabino Barroso Junior.
I° companhia—Tenente, o alferes João do
Vei'çosa
DECRETO N. 4.358—DE 8 DE MARÇO DE 1902
AlUros, João Gomes Evoval e Ant-nio
da Costa.
Crea mais uma brigada do infantaria de guardas Monteiro
22 compa,nbia—Capitão, o tenentt! Lovindo
nacionaos na comarca de Itapipoca, no EsRodrigues Guimarães;
tado do Ceará
Toa VÁ!, o a'foros Manoel Ra ymundo
O Presidenta da Republica dos Estados ranna;
Unidos do pari, oxecução do decreto
Alferes, JcW Ester-mio lo E. Santo e Bern. 431, do 14 do dezembro de 18913, direta
nardo José Cmdlio de Miranda. Junior.
3" comp-Mii:',—Airores, Joaquim. Ram,,s de
Artigo unte°. Fica creada na guarda nacional da corwrea de Itapipoca, no Estado Araujo o Angelo Pe:oira Barbosa.
do Ceará, e m ás uma brigada do infantaria,
companhia—Tenonte, o alieres Itene,
com a designação de (33 a , a qual se consti- dicto Jesê Paes Junior;
tuirá do tros ba,t 1.11gi2s do .-, erviço activo,
Alferes, Manoel lionorio Vieira.
os. 187. 188 e 189, e um do da reserva,
200 batalhão do infantaria
sob n. 03, que se orgaliz irão com os guardas
qualificados nos districtos da referida coEst
'do-maior—C
••.pitão- ...ju l.ante, o tenente
marca ; revogadas as disposi ,:ões em con- Manoel Jos1", ai! Leão;
trario.
RoTenonte-s • !erotario, o alfor2s
Capital Federal, 8 do março de 1902, 14° da drignos Pi nitro Dias:
Republica.
Ca . dtãe-cirorg,ião,o tononte M".no:d Maury
Ci.tv.jeante
M. FERRAz DE CAMPOS SALLES.
I N companhia — Alferes, Flor,mcio MonSabino Barroso Janior
teiro la Silva.
2N companhia—Capitão, o tenent Basi 1 io
Antonio Maciel;
DECRETO N. 4.359—nu 8 DE MARÇO DE 1912
Ti lente, o al foros S,u. vulo Antonio do Oli
Crea uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarct de annapolis, no Estado
de S. Paulo•

Satyro Lopes Case es o Nligu-1 dos
Anjos.
34 companhia—Capitão, o teninite Manoel
1Wxã,o-Cov.,..c
Tenente, o aiforas Ilyd o be.m . 10 liorg - s do
Citrino;
/Cf .r,s„lorto R-.ymun I.() de Brio e Antonio Trindado a Silva.
compTillia—TouPw,m, o alferes Di
Lopes dc Aguiar;
AlfAros, Severiano Manoel Ignacio.
270 batalhã,o de infanta..ia.

O Prosidente da Republica, dos Estados
Unidos do Brazil, para execii0o do decreto
n. 431, de 14 de dezembro do 1890, decreta
Artigo unico. Fica criada na guarda nacional da comarca do Annapolis, no Estado
de 8. Paulo. uma brigada de infantaria,
COMt dosignaçã, de 97a, a qual se constituirá do tres batalhões do sorviço activo,
ns. 289, 2:h) O uJl, o um do da reserva, sob
o. !Y7, qu s organizarão com os guardas
qualificados' nos districtos da referida. coEst Ao-maior — Cci itão-ajud:',nt
o t!,marca ; rcvogadas as disposiçõos cio conimoto RaymiDido do Ma,ralhao.
trario.
Teu !ri t !-:e(;retwi:,, o alicies Sine,na'o SiCapital Federal, 8 de março de 1902, 14°
da Republica.
inc.-17•,;(i(r,'a:n---':lu;
:iriirgiã,o, o tlaento
wi :a de Arrad
M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.
l a companhia — Tenente, o alf,res ! g arfiSabino Barroso .1 tO2 ior
nho Correia da Rocha;
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Alferes, Joaquim do Sonza Afethado e José
Mendes da Cruz.
28 companhia—Capitão, o tenente Sebastião José P.,es Junioe•'
Tenente, o alferes Lel) Mendes da Cruz;
Alçares, Antanio de Azes,-e o Parantins.
3° companhia—Capitão, o tenente Izidoro
Ferreira de Mello
Tenente, o alferes Raymundo Thomaz da
Pureza ;
Alferes, José Gama de Oliveira e Thomé
Antonio de Carvalho.
48 companhia— Capitão, o tenente João
Baptista do Amaral ; •
Tenente, o alferes Alexandre Castor Cavalcante;
Alferes, Albortino Baptista da Costa.
ESTADO DO PARA.

Comarca de Iladuba

24a

brigada de

infantaria

Estado-maior—Capitão-ajudante, João Baptista Lages.
700 batalhão do infantaria
Tenente-secretario, Vicente Gomes Carneiro.
la companhia— Capitão, Tarquino Pereira de Carvalho
Tenente, João da Matta Baptista ;
Alferes, Miguel Francisco da Luz e Symphronio Lima Lopbs.
2° companhia—Capitão, Raymundo Octavio Costa Bomfica
Tenente, Simão Sibony ;
Alferes, Primo Feliciano Baptista o João
da Cruz 'Ferreira.
3 3 companhia—Tenente, Antonio Ferreira
•da Silva ;
Alferes, José Cesa.r Cavalcante Frota e
Manoel Maria da Costa.
4a companhia—Tenente, Francisco Senhorinho Raphael Santos.
71 0 batalhão do infantaria
Estado-maior—Capitão•ajuda,nte, João Siqueira Anjos
Tenente-secretario, Saturnino Carlos Pereira
Tenente - quartel-mestre, Lazaro Lages
Maya.
l a companhia—Capitão, Domingos Luiz
Vianna Mart ;
•
Alferes, Affonso Carlos Pereira e Raymundo Paes de Aragão.
2a companhia—Capitão, Joaquim Marinho
de Na,zareth
Altares, Sebastião Valioso de Sant'Anna e
Mili tão Ferreira Baptista.
3 4 companhia— Capitão, Severino Xavier
da Rocha •
Alferes, Jorge Meten e Manoel Antonio de
Carvalho.
4' companhia—Alferes, José Marinho de
Nazarotli.

72° batalhão de infantaria
Estado-maior — Capitão-ajudante, Firmo
Mauricio Seratheau
Tenente-secretario, Samuel Afiado
Tonente-quartel-mestre, Joaquim Dias dos
Santos Borda.
l a companhia—Capitão, Abraliam S. Calha
Alferes, Sanmel J. Toleda.no.
2 a. companh.a— Tenente, Julião Athayde
Monteiro
Alferes, Antonio Ferreira da Costa e Alfrodo Pompou Cavalcante.
3 3 companhia— Tenente, Miguel Hotn.iques
Vergoli n o
Alferes, Antonio Ferreira dos Santos e
Carlos Duarte Bente.s.
4 0 e anpanilia—TenasVe. Sota: Pere:ra. da
S.Iva ;
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Alferes, Verediano Antonio Silva o Anacleto Pinto Siqueira.
210 batalhão da reserva
Estado-maior— Tenente-coronel command ne Galdino M. e Souza
Major-fiscal, João Caricio Ferreira Leão
Tenente-ecretario, Laurindo José Francisco da Silva
Tenente-quartel-mestra, João Marinho do
Nazareth.
18 companhia — Tenente, Salomão Essebay ;
Altares, Ernesto Baptista da Silva o Bemvindo Baptista de Farias.
2° companhia—Capitão, José Olympio Pereira. ao Mello;
Tenente„ José Simplicio da Rocha;
Alferes, José Rocque da Silva.
3° companhia—Tenonto, Boáventura Pinto
Cardoso;
Alferes, Abraliam Benoliel o Casomiro Pereira Caldas.
4 8 companhia — Capitão, Mathias Pinto
Ozorio;
Alferes, Antonio Cazemiro Alves da Costa
e Manoel Augusto da Silva Parintins.
50° brigada de infantaria
Estado-maior — Capitães-assistontes, José
Ignacio Corrêa Campos o Alberto J. Benaion;
Capitães-ajudantes de ortens, João Antonio
dos Santos o Raymundo Joaquim Vergolino.
•
148° batalhão de infantaria

I4rço

1902

Capitães-ajudantes do ordens, Gaudencio
Gonzaga de Alvarenga o Innocencio Ferreira
de Campos
Major-cirurgião, João Fomm.
2890 batalhão de infantaria
Estado-maior — Tonente-coroneacomma.ndante, Franeisco José do Alvarenga
Major-fiscal, Francisco de Camargo Abreu;
Capitão-ajudante, Isaa,c do Mascareahas
Camargo ;
Tenente-secretario, Fiorentino Kannobley;
Tenente-quartel-mestre, Octaviano de Arruda Campos ;
Capitão cirurgião, Trajano Baptista da
Silva Pares.
l a companhia — Capitão, Estanisláo José
de Oliveira
Tenente, Jorge Alves do Oliveira
Alferes, Thoodoro Dias Aranha e Lazaro
Caetano da Silva.
28 companhia—Capitão, Joaquim Ferreira
de Camargo
Tenente, Ubaldino Dias
Alferes, E:ice Franco Broehini o Valentim
Eugonio.
3a companhia — Capitão, Elieser Barbosa
Lima ;
Tenente, Francisco Benjamin de Arruda ;
Alferes, Bento Carlos do Oliveira e José
Julio de Moraes.
4° companhia—Capitão, Manoel Theophilo
de Almeida ;
Tenente, Francisco de Camargo Junior
* Alferes, João Pedro de OlivOira e Francisco
Ferraz de Moraes.
290° batalhão de infantaria

Estado-maior—Tenente-coronei, LeopoLio
Augusto de Moraes;
Estado-maior— Tenente-coronel cornmanMa,rjor-fiscal, Januario dos Santos Rocha; danto, Estanislão de Camargo Abreu;
Capitão-aju .ante, S .muel M. Benaion;
Major-fiscal, Affonso de Arruda Leite ;
Tenente-secretario, Raphael J. Benaion;
Capitão-ajudante, Benedicto Leite BarTenente-quartel-mestre, Satter Pereira da bosa;
Tenente-secretario, Luiz Ferreira, dos
Santos.
149° batalhão de infantaria
l a companhia—Alferes, Rodolpho Pinta do
Estado-maior — Tenente-coronel, Nelson Azevedo.
Lages Carneiro;
291° batalhão do infantaria
Majar-fiscal, Pedro Argemiro de Moraes
Estado-maior
— Tenente-coronel commanSarmento;
danta, José Vicente da Silveira;
Capitão-ajudante, José Francisco Leite;
Major-ficai, João de Arruda Penteado
Tenente- secretario, Moysés A. Barnol;
Capitão-ajudante, Joviano do Aguiar WiTenente-quartel-mestre, Soverino José takor
Peixoto.
Tenente-secretario, Carlos de Arruda Penteado ;.
150° batalhão do infantaria
Tenente-quartel mestre, Antonio dos Reis
Estado-maior — Tenente-coronel, Joaquim Peroira.
Caetano Guimarães Corrêa;
970 batalhão da. reserva
Major-fiscal, Leonardo José Peixoto;
Estado-maior — Tenente-coronel commanCapitão-aju !ante, Antonio Marinho de dante, Bernardino Penteado ;
Vasconcellos;
Major-fiscal. Jorge Salles
Tenente-secretario, Jotiuim Lagos CarCapitão-ajudante, !inanias Rocha ;
neira;
Tenente-secretario, João do Aguiar Wi'Nitente-quartel-mestre, João Siqueira dos taker
Anjos.
Tenente-qu.artel-mestra, Candido Rodrigues do Assumpaao.
50' batalha-o da reserva
Estado-maior—Tenente-corotiol„losé Auzier a.o Macedo;
Ministerio da Fazenda
Major-fiscal, Raylnundo M. do Moraes SarPor decretos de 11 do corrente
mento;
Foram nomeados :
Capitão-ajudante, Filomono Raymundo
O 2° escripturario da Delegacia Fiscal do
Bezerra;
Thesouro Forleral no Estado do Paraná MaTenente-secretario, Joseph A. Attias;
noel Azevedo da Silveira Netto para o logar
Tenente-quartelmosire, José Ignacio Pei- de
1 0 escripturaaio da mesma repartição
xoto.
João Baptista de Caldas Pé para o do theESTADO DE S. PAULO
soureira da Delegacia Fiscal do mesma Thesouro no Estado do Pará ;
Comarca de Annopolis
João Carias Soaros dos Santos para o do
thesoureiro da Alfandega, do mesmo Estado ;
07a br:gada do infantaria
Martiniano Xavier da Cruz para o do 40
Coronol-commandanta, Joaquim Caetano eseripturaria da mesma Alfandoga.
Foi exonerado, a bem .0 serviço publico,
de Cama,rga Lima.
Estado-maior — Capitães-assistentes, Mn.- Firmino Castela, Branco do togar de I° osDOC: Pinto Monteiro de Casvalao o Engenio cripta rario da Delegacia Fiscal do Thesouro
Federal no Estado do Paraná.
Franca Brochini
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SECRETARIAS DE ESTADO

Directoria do Expediente do Thesouro
Federai

Ninisterio da Justiça e Negócios
•
Interiores

EXPEDIENTE DO Slt. DIRECTOR

Expediente de 11 de março de 1902
•
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DIRECTORIA DE CONTABILIDADE

Solicitaram-se ao Ministerio da Fazenda os
pagamentos:
De 4:826$255, folhas dos empregados e
presos da Casa do Correcção ;
Do 50$, auxilio para aluguel do casa do
porteiro do Archivo Publico ; •
De 2:20* guardas, sonantes e trabalhadores do Museu Nacional
De 6:355$400, obras do Senado Federal
Do 28:052$275, fornecimentos ao Hospicio
Nacional do Alienados ;
Do 130$, fornecimentos á Escola Polytechnica ;
• De 9:187$300, obras no Lazareto do Tama,ndaré.;
De 204500, passagens concedidas no Lloyd
Brazi leiro pela Directoria Geral de &tudo
Publica ;
Do 232$141, 'auxiliares interinos da Bibliotaoca Nacional
Do 120$, serventes do Tribunal Civil o
Criminal
Do 2:812'00, trabalhos realizados para o
Senado Federal
Do 25$. asseio do o '.ificio onde funcciona o
Juizo Federal na secção do Rio de Janeiro ;
De •428$570, a Abilio do Carvalho, orilena.•103 do log ar de oscaipturario do-Lazareto
da Ilha G:and rolativos a janeiro o fevereiro ultimo
De 234$500, operarios em serviço do Museu
Nacional ;
ronioção do lixo
Do tin$, taxa sa,nitaria,
da Escola de Bellas Artes
De 1:500$, aluguel aos predios occupados
pela Repartição da Policia
—autorizou-se a despoza com o a sseio de
algumas dopendencias do ()Meio do Archivo
Publico.
—Transmittiu-se ao Tribunal do Contas,
cópia do contracto feito pelo director da
13ibliotheca Nacional, para arrendamento do
prodio n. 22 da rua das Marrecas, destinado
a deposito do livros.
Regacrimento despachado

Augusto Nogueira Pinto.—Requeira
alinisterio da Fazenda.

Ministerio da, Fazenda
Regaeri44,4entos despachados

Polo Sr. Ministro:
Carlos Schnitzspahn & Comp., arrondatarios do serviço de extracção e venda das
areias monaziticas, pedindo prorogação, até
31 de março proximo faturo, do prazo mareado para entrarem com a primeira prestação da joia a que estão obrigados pela clausula 15 0 do respectivo contracto. —Deferido,
. sem alteração, porém, quanto á data em que
deve ser recolhida a segunda prestação.
Antonio Carneiro da Gama Malcher, I°
escripturario da Delegacia Fiscal no Pará,
pedindo prorogação, por 60 dias, do prazo
que lho foi marcado para assumir o exercido
do seu cargo.—Concedo a prorogação.

Dia 12 de março de 190 2

Sr. inspector da Alfandega do Rio de
Janeiro
N. 70—Communico-vos, para os fins convenientes, que o Sr. Ministro, satisfazendo
a requisição constante do aviso do Ministerio
da Justiça o Novelos Interiores n. 54, do
11 de janeiro ultimo, resolveu, por despacha
do 5 do corrente, autorizar a isenção de
direitos, do accordo com os §§ 23 e 35 dos
arts. 2° o5° das Disp miçõos Preliminares da
Tarifa, para duas caixas vindas no vapor
Paraltyba, contendo tubos o vasos do porcellana destinados aos laboratorios da Escola
do Minas de Ouro Preto.
—Sr. director geral da, Imprensa Nacional:
N. 7—Communico-vos, para Os devidos
&feitas o de accordo com o despacho do Sr.
Ministro, de 10 do corrente mez, exarado no
aviso do Ministerio da Industria, Viação o
Obras Publicas d t 5 do mesmo mez, que,
tendo o Sr., Presidente da Republica resolvido fazer coarer por conta da verba.—Eventuaes,--do mosino Ministorio, a despeza com
a impressão nesse estabelecimento da—Guia
da Estrada do Ferro *Central do Braz.1—escripta paio engenheiro Vicente Alvos do
Paula Pessoa, na Directoria do Contencioso
do Tliesouro Feleral, foi dada baixa no termo
do contracto assignado pelo referido °ligonheiro,convindo que po essa directoria soja
onviaaa, anima° Ministorio a conta da impressão da obra de que se trata.
Directoria da Contaailidade do Thesouro
Federal
•
EXPEDIENTE DO SR. DIRECTOR

Dia 11 de março de 1902

A• coilectoria de Santa Maria Magdalena
N. 72 — Declarando, em resposta ao seu
officio de 10 do fevereiro proximo passado,
que fica de nenhum &Rito a portaria desta
directoria n. 14, do 31 de janeira 'ultimo,
que autorizou o t)agamento da porcentagem,
na importancia de 408$522 a que fez ias, no
no trimestre do julho a sutombro de 1901, o
fiscal dos impostos do consumo da G I circumscripção, devendo a mesma collectoria
communicaa• ao respectivo fiscal que o pagamento de que se trata será offectuado no
Thesouro atO 31 do corrente mez.
— A' Collectoria do municipio do Nitheroy
N. 73—Rocommendando que remata o ba.
lanceto da receita e despesa do rnez do janeiro ultiino,e bem assim a domonstrnio do
movimento do estampilhas que deixaram de
acompanhar o oficio dessa collostoria, do 13
do fevereiro mproxi mo passado.
— A' Colleetoria, do municipio do Rio
Bonito :
N. 74— Identico ao de n. 72 á Collectoria •
de Santa Maria Magdaloniasobre pagamento
da porcentagem do 408$52a, dovida ao fiscal
da 13° circumscripção, autorizado pela portaria desta directoria Ii. 31, do 31 do janeiro ultimo.
— A' Collectoria do S. João Marcos
N. 75 — Rocomniendaaido que remetta ao
Thesouro a demonstração do movimento de
Ostampilhas do sello adhesivo o impostos do
consumo, bem como os balancetes da receita
o despeza, relativos ao mez do janeiro 'ultimo.
— A' Collectoria de Santa Maria Magdalena : •
Identico ao de n. 75 á de S. João Marcos.

Março — 1902 10179
—A' Colloctoria do Angra dos Reis
N. 77— Idem, idom, idem.
— A' Colloctoria, de Barra Maus t :
N. 78 —Idem, idem, idem.
— A' Collectoria da Barra do S. João
N. 77 — Idem, idem, idem.
— A' Collectoria de Capivary :
N. 80 — Idem, idem, idem.
— A' Collectoria do Ita,ocara
N. 81 —I tem, idem, idem.
— A' Collectoria do Mangarityba
N. 82 — Idem, idem, idem.
— A' Colloctoria da Parahyba do Sul
N. 83 — Idem, idem, Hom.
— A' Collectoria de Pintar
N. 84— Idem, idom, idem. •
—A' Collectoria de . S. Sebastião do Alto :
N. 85 — Liem, idem. idem.
—A' Collectoria da Barra do Pirahy
N. 86 — Idem, idem, idom, relativos ao
penedo do 21 a 31 do janeiro ultimo.
— A' Cullectoria, do municipio t do Vassouras
N. 87 — Recommondando que recolha
aos cofres do Thosouro a, importancia. do
599$900, saldo correspondente aos dias do
moz de janeiro proximo passado, conformo
consta das contas que acompanharam o sou
officio do 5 do fovereiro do corrente atino.
Collectoria em Maga
N. 88 — Autorizando-a a pagar, mediante
as formalidades logaos, a gratificação a que
fizer jas, no corrente exercido, o agente
fiscal dos impostos de consumo da ta , circumscripção desse Estado, Palro Julio Alvares Jardim, na importando, amua! de 1:6tak„
sujeita ao desconto do imposto sobre vencimentos.
—A' Delegacia Fiscal em Pernambuco:
N. 46 — Concedendo, por conta do credito
especial aberto pelo decreto u. 4.301, do 21
do dezembro ultimo, ao Ministorio da Fazenda o orçamento de 1901, o credito do
5:834$900 para °ocorrer ao pagamento da
divida do que é credor Joaquim Alves da
Silva Santos, proveniente do materiaos fornecidos ao extincto arsenal de marinha desse
Estado, em 1898, confi-ne consta do pro:sso que acompanhou o aviso do Ministerio
da alariulta n. 2.203, do 30 do dezembro do
189a, o que nesta data é romettido a essa
delegacia ;
N.47—Concedendo o credito do 11:410$110
para occorrer ao pagamento das dividas
de que são credores a Companhia Pernambucana do Navegação, na importando, do
1:044$"230, A. Chaves & Comp., na do
13:303$20O o D. Joanna P. P. Machado.
na do 92$080, conforme consta dos processos
que acompanharam o aviso do Ministerio
da Marinha n. 8, do 5 de janeiro de.1901,
que nesta data são remettidos a essa
delegacia.
—A' Delegacia Fiscal no Rio Grande do
Sul
N. 59 — Transmittindo, para os devidos
offeitos, o conhecimento da remossa de
850:000$ em notas do diversos valores, que
se faz a essa delegacia, por intermedio do
commandanto do vapor Desterro, o. bera
assim a cópia do termo lavrado pela thesouraria do Thesouro sobro o encaixotamento da
mesma remessa.
—A' Delegacia Fiscal em Sergipe.
N. 19 Remettendo, em envolucro separado, uma caixinha contendo um Oarimbo
com o qual devem ser inutilizadas as notas
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a receber em troca do nickel do novo_ cunho,
2°, por não se achar provada a invalidez
de accordo com a circular n. 54; :de 20 de do pao do dito amanuense, para o effeito do
dezembro ultimo, satisfazendo assim o podido art. 33, §4° do decreto n. 942 A, de 31 do
dessa delegacia, constante do officio 4, do ontubro de 1890.;
14 de fevereiro proximo passado.
3° finalmente, por ter sido irregular' repartida a pensão, visto caber a
monte
—A' Delegacia Fiscal no Paraná:
metade desta ás irmãs solteiras do funccioN. 17—Remettenlo o titulo doclaratorio no,rio e metade a seus ascendentes.
da pensão de montepio que compete a
N. 9—Remettendo, novamente, as cantas
D. Deifica Guimarães Carneiro, viuva do que acompanharam o officio dessa repartithesoureiro da Alfandega de Santos, Manoel ção n. 264, de 26 do outubro ultimo, visto
Ricardo Carneiro, de accordo com o. processo como não foram ainda satisfeitas as exigenque se acha annoxo ao officio dessa dele- cias do Tribunal da Contas, conforme soligacia n. 880, do 23 de dezembro de 1901, e citou esta directoria em officio e, 24, de 10
concedendo o credito de 2:000$ para occorror de junho proximo pa.ssad,), exigencia,s essas
a ) pa,gamentb da despesa, a partir do janeiro referentes á ausoncia do prova de embardo' anile passado.
que o desembarque de immigrantos constanOutrosim, recommenda,ndo que seja eli- tes das mesmas contas.
— A' Caixa de Amortização:
minada do titulo de,cla.ratorio da mesma penN. 31 — Remettentlo urna relação, sob
são a clausula do ficar a pensionista sujeita
ao desconto do art. 25 do § 2° do decreto n. 257, de possuidores de apolices nominatin. 942A, de 31 de outubro de 1890, visto vas de 1:U00$ cada uma o juro do 5 °/,,,
emittidas em virtude da lei n. 265, do 24 do
não haver filhos succossiveis com direito
dezembro de 1894 e do decreto n. 1.976, do
beneficio.
25 do fevereir,) de 1895.
Delegacia Fiscal na Parahyba:
—Ao Sr. Dr. Virgilio de Sá Pereira, juiz
N. 17 —Concedendo o credito de 246$698, da Camara Civil o Criminal desta Capital:
N. 67—Communicando que deixou de manpor conta da verba—Exercicies findos—do
Ministorio da Fazenda e orçamento do 1901, dar cumprir o officio desse juizo do 22 do
para °ocorrer ao pagamento da divida do fevereiro proximo passado, no qual foi roque é credora D. Miliaana. Aguida das quisita,da a entrega do 21056 a Adolpho
Virgens, mãe do finado es o,,feta, da Reparti- Cosar dos Santos, filho do Delfina, Marta dos
ção Gei'al dos Telogra,phos, José Baptista do Santos, que o mesmo houve no inventario
Araujo, proveniente da pensão de montepio do sua finada mão, visto o saldo do omprese do quantitativo para o funeral ou luto, timo do 28 de abril de 1888, por conta do
conforme consta do processo que acompa- qual devia ser feita a meama entrega, ser
nhou o officio dessa delegacia n. 36, de 24 de insufficiento.
abril do 1901.
Dia 11
Alfanilega do Rio de Janeiro:
A' Delegacia Fiscal em Alagoas:
N. 10—Concedonlo, por conta da verbaN. 24—Remettendo,a tabolla de distribuiDospozas eventiates—do Ministerio da Fazenda o orçamento do 1002,0 &elite) de 481$536, ção do credito para as dospezas que correm
para occorror ao pagamento da gratifica- por essa delegacia, por conta das diversas
ção a que team direito os empregados verbas do Ministe.rio da Guerra, durante o
de 1902, na importancia total do
dessa alfandega Miguel Fernandes Bar- exercido
ros. Francisco Angu ao de Attayde o lin- 401:050$000.
— A' Delegacia Fiscal no Amazonas:
rique Augusto Maleval, por substituições
durante o mez 'de fevereiro ultimo, conforme
N. 23—Idem, idem, na importancia total
solicitaram nas petições que acompanharam de 88:00000.
o officio dessa alfandega n. 175, do 4 deste
A' Delegacia Fiscal na Bahia:
mez;
N.
51 — Idem, idem, na immtancia total
N. 11—Rostituin 110 todos os documentos
enviados a- esta directoria, afim do in- de 1.656:500$000.
— A' Delegacia Fiscal no Ceará;
struirem assumpto relativo ao polido feito
por Lutz Gomes Pereira, representante
N. 36—Idem, idem, na importando, total
do Estado do Minas Gomos, do restituição de 84:7000a.
do direitos pagos' nessa alfandega pelo
— A' Delegacia Fiscal no Espirito Santo:
material importado para a construceão da
nova capital de Minas Geraea visto como o
N. 12—Idem, idem, na importancia total
Sr. Ministro da Fazenda indeferiu, por des- de 59:300;3000.
pacho de 19 do setembro ultimo, o podi '.o
— A' Delegacia Fiscal em Goyaz:
que 1111 foi feito.
N. 18—Idem, idem, na importancia total
• — A' Directoria Geral de Contabilida le de 141:090$000.
da Secretaria da Industriar
— Delegacia Fiscal no Maranhão:
N. 8—Devolvendo o processo o titulos das
N. 26—idom, idem,' na importxncia total
pensõos de montepio pretendidas por João
•
Baptista do Moraes Rego, DD. Febronia Rosa do 512:480.3000.
da Moraes Rogo, Raymunda Diva de Moraes
— A' Delegacia Fiscal em Matto G 'osso:
Rezo, Antonio. Desembrina do Moraes Rego,
23—Idem, idorn, na impartancia total
.Anna Joaquina de Moraes Rego o Julieta ,doN.1.647:017$500.
Vicontina do Ialoraos Rego, na qualidade do
— A' Dolegl,cia Fiscal em Minas Geraes:
pao invalido, mãe e irmãs do finado conteibuinto Dr. JOSé. Joaquim do Moraes Rogo,
N. 27—Idem, idem, na import),ncia total
amanuense da Administração los Correios do 345:55000.
do District° Federal e Estado do Rio da 3a.
— A' Delegacia Fiscal no Pata:
neiro, que foram remettidos a esta directoN. 23—liam, idem, na importando, total
ria com o officio dessa repartição n. 233, do
2 1 do novembro ultimo, e declarando que o do 972:6621500.
'Tribunal de Contas resolveu. em sessão do
— A' Delegacia Fiscal no Paraná:
7 do fevereiro proximo passado, julgar ileN. 18—Idom, idem, na impártancia total
gal a concessão das referidas pons5es, conforme consta do seu officio n. 33, de 8 do de 1.-833:682,5500, soado 18:685$ para a Alfaudega do Paranaguá,.
mesmo mez
— A' Dologaeia Fiscal na Paraliyba:
.
1 0 , porque não está provado que o filiechio a,manuonse rara contribuinte do monteN. 18—lilorn, idem, na importa,ncia total
pio
do 96:30000.
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— A' Delegacia Fiscal om Pernambuco:
N. 48—Idem, idem, na importancia • total
do 1.562:060$000,
— A' Doegacia, Fiscal no Piauhy:
N. 18—Idem, idem, na importando, total
do 85:000,3000.
— A' Delegacia Fiscal no Rio Grande do
Norte:
Na 19—Idem, idem, na importancia total
do 117:60000.
— A' Delaga,cia Fiscal no Rio Grande
do Sul:
N. 60—Idem, idom, na importando, total
de 8.690:08?$, sondo 1.048:450$' para a Alfa.ndega de Uruguayana o 3.122:800$ para a Alfandega do Rio Grande.
— A' Delegacia Fiscal em Santa Catliarina :
N. 19—Id.em, ideni, na importancia, total
do 553:900$003.
— A' Delegacia Fiscal em S. Paulo:
N. 39—Idem, idem, na impor tancia total
de 135:693$500.
— A' Delegacia Fiscal em Sergipe:
N. 20—Idem, idem, na importando, total
do 40:60000.
RECEBEDORIA DA CAPITAL FEDERAL

Requerimentos despachados
Fran-cisco Rodrigues.—Deduzam-se quatro
meses no exercício de 1901.
José Antonio Soares Pereira.—Deduza-so
todo o exercido de 1901, devendo o requerente cumprir o que determina o art. 7° do
regulamento n. 2.794.
Santa Casa de Misericordia.—Annullemse as 'dividas , constantes das contra-fé
ns. 2.026 e 3.674 D. S., officiando-se á Directoria do Contencioso, e as da mesma origem nos' exercidos seguintes; quanto á reclamação que faz, de não ser o predio n.1 da
rua do Campinho do sua propriedade, a requerente devo provar com certidão da Intendoncia Municipal.
Jeronymo Gonçalves Paim.—Junte certidão da Inspectoria do Obras Publicas.
Agenor Amorico da Silva.—Deduzam-se
nove mezes no exercido de 1900 e todo o
exercicio de 1001.
Dr. João Cruvelo Cavalcanti.—Deduzamse tres mezes no exercicio do 1900 e todo o
exercicá do 1901:,'";
José Ferreira Vaz.—Deduzam-se seis mozes
no exercic:o do 1901.
Manoel Francisco Pereira.—Sellado o documento, prove o direito do dispor por
parto dos vendedores.
Manoel do Senna, Machado.—Annulle Se a
divida constante da contra-fé n. 1.810 D F,
ofliciando-se -á Directoria do Contencioso, e
bem assim as da mesma origem nos exercidos de 1898 a 1902.
João Manoel Aldêa.—Restitua-se a quantia do 118,3, depois de junto o conhecimento
do imposto pago.
Francisco Cardoso Pires Pato.—Transfira-se.
Antonio Pinto de Almeida.—Transfira-se.
Francisco do Rego Baraos.=Transfira-se.
,Luiz Teixeira da Paixão.—Archivo-se.
Antonio José Rodrigues.—Taa,nsfira•o.
Geminiano 11razige Oliveira Gões.—Sa-.
tisfaça as oxigene:as da sub-directoria.
Attilio Justo.—Pago o , imposto emodebito,
dê-se a baixa requerida.
Joaquim da Costa Monteiro.—Sellados os
docurnenb)s, da-se a baixa requerida.
José Antonio do alendonça.—,S ,tisfiaça as
exigencias (ia sub-difectoria.
José Cherins.—Idem.
Pedro Cerqueira do Alambary Luz . —Pago
o imposto em debito, transfira-se.
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Bamba Reis Pires.—Satisfaça as exigen.
ias da sub-directoria.
Joaquim do Sá Oliveira.—Junte-se o primitivo processo.
Busnot Jean Baptista.—Pago o 'imposto em
debito, satisfaça as exigencias da sub-direetoria.

Presentemente, isoladamente são apresentados (4) quatro outras propostas de fornecimento do (28) vinte e oito differentes
qualidades do oloos, sobre as quaes esta directoria se pronunciará., dizendo-vos que ainda
persiste em afirmar que, com vantagem
para a lubrificação das machinas, as (3) tres
amostras do oleos anteriormente citadas
Superintendencia de Seguros Terrestres e são de excellonte qualidade,- os melhores
Maritimos
oleos no gabinete' de provas desta directoria
ata agora examinados— deveriam ser emDESPACHO DO SR. DR. SUPERINTENDENTE
pregados, a,ffirmação essa unicamente baDia 7 de março de 1002
seada na qualidade do lubrificante, pois o
desses (3) tres oleos, por litro, esta
Companhia Geral de Seguros .—Intoirado. custo
directoria ata agora desconhece, não poArchive-se.
dendo, portanto, como já vos disse em seu
Dia 10
officio anteriormente citado,- lixar a sua
Companhia Nacional do Seguro Mútuo escolha, sinão fundamentando-a na aualidado, ou melhor, no poder de lubrificação do
Contra Fogo.—Inteirado.
cada um delias. Com relaçao ás amostras das

duas qualidtules de oleo Engelbert para lubrificaçao de cylindros e lubrificaçao externa,
apresentadas a exame por Houpt,Biehn& Comp.
Minisiorio ira Marinha
vos direi que o oiro para cylindros nau
traços do acidez: tem o seu ponto
Arsenal de Marinba—Directoria do Ma. apresenta
inflammabjlidade acima de 200 C. da temchinas—N. 181—Capital &aluai, 3 do de- de
poratura o tem um ar fficien!e di,lubrificaçao
zembro de 1901.

Sr. contra-almirante inspector—Antes do
Tos dar a informação 'ordenada, em appensa
as cartas dos Srs. J. Rama & Comp., lIaupt
& Comp., Dorido, Moniz S, Comp. e
Fra,nklin Alvares, d.o fornecimento ao Ministerio da Marinha de oleos pa;•tz ltOri ficaça,
seja-me permittido fazer algumas constata
raç5es que julgo oppor tunas, sobro varias
propostas cum o mesmo fim submettatas
informação desta directoria, o cujas amostras
do oleos foram sujeitas a provas regulamentares e indispensaveis para sua escolha.
Assim, esta directoria vos dirá quo innumoras propostas toem sido apresentadas ultimamente para fornocimenta do oleos para
lubrificação, ora para serem escolhidas em
concurroncia. ora para serem examinadas
em virtude de ordem dessa inspectaria, satisfazendo muitas vezes unicamente a into
russos dos paoponentes. Innumoras amostras
de aleis tern recebido o gabinete de provas
desta directorla,a qual., a par do suas aatribuiçaes o grana° trabalho que lhe é confiado, tem
uaao cumprimento as orden recebidas sobre
o exame doses oleos, si bem que muitas vezes
retardando essas suas informa,ç5es,e,portanto,
o exame dos oloos, como actualmente acontoco com o exame e informação sobre a proposta do fornecimento do J.Ramos & Comp.,
do tres difrarentes qualidades do oleo inglez
para lubrificação do cylindros, para lubrificação geral externa, para lubrificação do
rnachinas electricas,existem nesta directoria
desde 23 de julho do 1901. Ultimamente, em
julho deste anuo, quando, temporariamente
mo foi dado substituir o ent'ão director
destas oficinas do ma,chinas, vos remetti em
officio n. 7, desse mesmo mez de julho do
1901, o parecer desta directoria sobre o
exame entito feito em (9) novo differentes
qualidades de oloos russos, (11) onze qualidades do oleos americanos, propostos por J.
Ramos 8.: Comp. o muitos outros propostos
por Podido Moniz & Comp., Placido Teixeira & Comp., Viuva Trautli, etc., etc.
ao todo em numero de (28) vinte oito, sendo
então do exame comparativo do todos esses
()loas, fixada em definitivo a escolha da seguinte fórma: Oleo para lubrificação de c„ylindros—Americano marca K— coeficiente
• de 1ubrificação-330; (deo para lubrificação
externa Americano marca Y. com coefficiento do labrificação 450 — atabos
de J. Ramos & Comp. ; oleo para lubrificação das macbinas electricas — Velocifero com coofficienta do lubriiicação 087, de
Borlida, Moniz & Comp., julgados então de
(aceitante qualidade, e que, com grande
vantagem para a lubrificação das machinas
dos navios da esquadra o estabelecimentos
do mariulia,poderao ser empregados o usados.
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gnifica que estas despezas aggra,vam de
40 V. muito approximadamento o preço
declarado, isto é,o verdadeiro preço do custo
desse oloo deverá ser de 770 réis o litro,
posto esse lubrificante no Almoxarifado ou
Cominissariado de Marinha.
PARA LUBRIFICAÇÃO GERAL EXTERNA DEVERA' SER EMPREGADO O OLEO PROPOSTO POR
BORI.IDO, MONIZ 8.: COMP.— Safetrielli-

nery ou, classificado sob n. 25, o qual é
esta a monographia
Preço do 0013,001
900 réis
CUOS alaranjada, azulada,
vitreo.
Peso do 00,001
872 grammas
Densidade na temperatura
do 25° C
0,915
Densidade no areornotro
Car Liar
S 2;3,5
Densidade no areometro
Gwy-Lussac
63
Coeficiente do lubrificaçã,o na machina do
Stapfer, com carga do 6"-349,5.
Não deverá descolorar a soluçã:o do Tournesol, quer a quanto, quer a frio.

=184, 8, INFERIOR ao ACCEITAVEL.

PARA A LUBRIFICAÇÃO DAS MACHINAS ELEoleo para lubrificaçao extcrnci está cã?, CTRICAS
DEVERÁ. SER EMPREGADO O OLE0 PROpletamente acidificado, verificado, em cinco POSTO l'Olt
ALVARES N. 3, classiprovas a quente e a frio ; tem um ','wificiente ficado pelaFRANKLIN
directoria sob n. 28, do qual a
de hibrificaeaa=314,9—Na.7. 0 ESTÁ. EM CON- monographia, é

O

DIÇõES DE SER. ACCEITO.

Os oleos—Inglez, propostos por Ramos &
Preço de 0 0,001 540 réis.
Comp., Cylinder—oil,dyntnamo oul e compound
Cor arnarella, pouco azulado-vitroo.
lub?ificant oi, bom como grande parte dos Peso de 0.0,001
872 granulas
oleos russ)s aprosentaalos em amostras não
foram por esta directoria classificados ! ou
porque os ccefficientes do lubrificação em experioncia na metiam Inghan & Stapfer com
cargas de 11" 6" 3" resp3ctivamente, na:o ai.aos eefficiontas adoptados por esta
tingiram aos
directoria do 205 a 210, 310 a 330. o 500 a
550, para OS oleos de cylielros, lubrificaeão
externa o dyinnantos, ou ain la porque os
oleos apresentaram-se completamente acidificados em varias provas, quir a 'quente,
quer a frio, a que foram. subrnettidos.

Dos oleos apresentados por Dorlido,. Moniz
na
& Comp. o de qualidade
foi qualificado
pelo facto de ser inferior
qualificado
'
ao acceitavel o seu ctefficiente de lubrificação 193,9.—Assim, portanto apresento-vos
o mappa junto com as diffrentes qualidades
de oleos que esta directoria julga ent condições deservir para a lubrificaçao geral externa ou articulações das machinas a vapor ou
das machinas electricas dos navios da esquadra o estabelecimentos de marinha com os

Densidade na temperatura
Idem no arcometro Cartier
Idem Gay-Lussac
Coeficiente do lubrificação
na machina do Stapfer
com carga do 3"........

25°C 915
20,25
70

511,0.

Fixada assim a escolha dos diversos lubrificantes a usar, V.9$ direi ainda que a acceitaça° delias para seu emprego deverá ser
objecto de especial attençao, pois tenho repetidas vezes, em pessoa, verificado os effeitos
clesastros% de varias qualidades de lubripcantes empregados,quer nas differentes visitas
ás machinas de diversos navios da esquadra,.
quer em trabalhos de reparaçao dos diversos.
nas os que me toam sido confiados.
Aquecimentos repetidos em bronzes, inuti/iaando os mesmos, muitas vezes tecem sido frequentemente verificados de modo a permittirme affirmár que A QUALIDADE DOS LUBRIFICANTES TEEM QUASI SEMPRE CONTR IBU IDO
PARA. isso, lembrando principalmente que

seus dillerentes preços por litro o suas pro- hoje as machinas dos navios devem merecer
cadencias; CUMPRINDO-ME, no emtanto, DECLA- grande a!tençao sob esse ponto de vista, pela.
RAR que esta directoria firma o seu parecer natureza delias e seu modo ou rogimen de
da seguinte forma ou • melhor julga dever ser funecionamento.
O emprego do lubrilleanto—Safoty machiempregado para càubrificaçao dos cylindros c
valoulas o oleo russo proposto por J. Ramos ct nory-oil. que tenho feito repetidas vezes
Comp., cuja amostra está classificada por ultimamente em todas as experiencias dos
esta directoria sob n. 17 e do qual a mono- navios entregues á reparação na industria
particular o dos quaes tenho sido 'encargraphia é: •
regado, serio essa de oxporioncias em nuPreço de custo do 0'0,001-770 réis.
mero de cinco, ou mesmo sois; quer no
Cor—verde garrafa escuro.
cruzador Republica, caea-torpedoiro GusPoso do de 0,001
857,2 grammas tavo Sampaio. quer nas
torpodeiras Pedro
Densidade na temperatura do
.
Affbnso e Pedro Ivo, ~pra com excellenteu
25°C
0,925
resultados, pais muitas vozes em machinita
Densidado no areometro de
completamente
desmontadas o reparadas, reCarter
27,5
tiradas de bordo, para ahi novamente serem
Densidade no aaeometro de
montadas, toldai usado em experiancia pela
Gay—Lussca.
73
primem voz, apenas notando insignificanCoeficiente do lubrificação na
tes amornanzentos de bronzes sem impormachina de Stapfer com cartancia absolutamente. Os resultados pra230.5
ga do 11"
ticas °Influi obtidos em trabalho justificam a
no deverá deScolorar a solução do Tour-' mesma proforencia por esse oloo para a lunesol nem a quente nem a frio. Sobre o brificação geral externa das maellinas dos
preço do custo deste oleo nia compete ainda navios da esatt tdra o •estabolocimentos de
dizer que a carta-proposta indica uru preço 'marinha.
de 6,5 dailieiros, que ao cambio do 11 718
COM RELAÇÃO AO EMPREGO DO OL130 ENGELoquiva.le a 548 Féis, preço esse que nessa BERT, mandado adoptar, segundo informa a
mesma carta é declarado não serem noite
SCC4') em appenau á carta proposta dos
incluidos 03 direitos de alfandega, o que, si- Srs. latupt Biehin & Comp., POR AVISO N. 25
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1899, para lubrificação das ma- I n" . 1 YPos do oleos para cylin.!ros, para luchinas motoras dos navios da esquadra, seja- brificação ger-a externa
'
par 1, dymnamos,
me permillido dizer qua INDUBITAVELMENTE ESSES NAVIOS NÃO TEEM MAIS NECESSIDADE DE
ESSA QUALIDADE DE LUERIFICA.NTE DEVERIA
OUTROS OLEOS PARA LUBRIFICAÇÃO. Para eaSER EMPREGADA, desde que o oleo Engelbert gachotamen to do condinsa,dores, coa feição do
tornou:1.o fisse o vard adeiro oleo Engelbert juntas etc., o oleo de linhaça é indispensa,val
era() poder affirm ir, porém, que o.; diffe- a bordo e, portanto, necessa,rio. Quanto aos
rentos oloos denominados Engelbert não tnem preço: propostos, julgo-os no limite DO
sido fornecidos o, portanto, empregados, af. TAVEL calculados ao cambio minimo do 12 d.
firmação essa que faço baseado no estado em isto é, sendo os preços por litro: de 1.111 réis
que tenho vorifica,do acharem-se differentes o de cylindros, 852 réis o de lubrificação
machina,s,nas q mios a lubrificação empregada externa o 777 róis o do dymnarnoA. Quanto ao
não tem sido de boa qualidado o, ainda mais, facto eitado.na carta proposta dos Srs. João
porque tenho verificado da mesma fôrma Ramos & Comp., da serem estes oleos forneque o preço do custo do um litro do venta- cidos de conformidade com as amostras exisdoiro oloo Engolbert não é absolutamente, tentes nesta directora. cump're-me dizer
nem pado ser os que tiforn sido apontados cai quç nesta uirectoria officialmente nao exsvarias p,aipostas feitas ao Ministerio da Ma- terk amostras de lues oleos, pois as que
rinha.
possuo me foram particularmente colidas, o
E por julgar esta questa° de lubrificaçao em quantidade insignificante, do modo a não
bastante séria c nzerecedora de toda a attençao, sorvi min para as provas a que devoriaan ser
assim pensando, julgo- 'que seria de toda a subinettidas, caso esta, directoria tivesso inconveniencia e relativamente facii e commodo dicado qualquer dellos para fornecimento.
DE isIA.I0 DE

ao Ministerio da Marinha adquirir directamente na Europa o lubrificante para os navios
da esquadra e estabelecimentos de marinha,

acquisiçã'o essa que sendo feita por essa
' fórma poderei afiançar que os preços serão
muito approximadamento os seguintes por
.um galão (ingloz)-4,5 litros:
(1) Engelbert Lubrificator 3/10 shillings
(2) Marino Cylin ler
«
.
3/6
(3) B :st Eugine
2/10
(4) Compound Engine
2/7
Preços ossos de custo nos quaes não são
comprehendidos os direitos do Alfandega,
que, calculados ao cambio de 11 7/8, correspondem para as quali,lades indicadas A por
cada. litro:
Engelbert Lubrificator
860 réis
« Marina Cylind.er
781 «
« Bast Engine
636 a
« Compound Engine
.579 e
E no caso do serem nossos preços incluidos
os direitos de Alfandega; isto é, serem esses
preços gravados sarnenta dessa "despoza,
não incluida, portanto, a pareolla beneficio
serão respectivamonte do 1.201 r6is-1.095
ré,is-890 réis-810 réis, calculando essas
direitos á razão do 40 o /o quota, bastante
approximada.
Samba e fraternidada.—Ootavio Jardim, engenheiro director.
N. 75-1 8 secção—alinisterio da Marinha
—Capital Federal, 21(10 janeiro de 1902.
Sr. inspector do Arsenal de Marinha da
Capital Federal— Transmittindo-vos a inclusa propoSta de João Ramos & Comp. para
o fornecimento do oleos Engelbert a este
Ministerio, recommondo que mandeis ouvir
a respeito a Directoria de Ma.chinas, a qual
deverá, • em' sua informação, declarar si,
adoptado o dito oleo, em seus tres typos. para
lubrificação interna, externa o do machinas
electricas—haverd ainda necessidade de for-

Nessas condições penso que lues oleos si forem
fornecidos nao podara() SER ACCEITOS SEM
APRESENTACÃO DE CERTINCADO DETIDA MENTE AUTIIENTICADO DO FABRICANTE ENGELBERT E MEDIANTE AS PROVAS INDISPENSAVEIS DE ,ACCEITAÇÃO.

Sa,ule o fraternidade.—Ociavio Jardim, engenheiro director.
•
N. 136—l a socçãO—Ministorio da Marinha
—Capital Federal, 31 de janeiro do 1902.
Sr. inspector do Arsenal do Marinha da Capital Fedaral—Acceitando a propost s do João
Ramos & Comp., pára o fenecimento de oloos
do Engelbert a esto Ministerio o sobre que informastas om officio n. 58, da 27 do corrente.
autorizo-vos a adquirir dos mesmos commerciantes, de accordo com o final da informaçao
da Directoria de Machinits, em officio n. 8, de

25 deste mez, vinte mil litros do de marca
«Best heavymineral engino oito, doze mil
litros do do marca «Engine e dyninamo oil», e
cinco . mil litros do de marca wLubrificatoro,
sendo o primeiro para lubrificação externa,
o siguntio para lubrificação de ma.chinas electricas, e o terceiro para lubrificação interna; tudo nos termos do ajuste que ora
" mando celebrar na Contadoria da Marinha.
O que vos declaro para os devidos effaitos.
Saudo e fraternidade.—Josd Pinto da Luz.

Mrnisterio da Guerra

Por portarias do 12 do corrente foram
nomeados:
Ajudante do ordens do commanda,nte do
5° districto militar o tenente do 34° batalhão
de infantaria Pedro Cabral
Subalternos de companhia do alurnhos 'da
Escola Prepara,toria e de Tactica do Realengo o; alterca José Maria Frameo Ferreira,
do 10 regimento de cavallaria, e Augusto
necer-se ,qualquer outro óleo aos navios da Eduardo da Silva, do 22° batalhão de infanarmada ; á que é indispensavel saber-se, afim taria.
Concedeu-se licença ao capitão reformado
de que se possa julgar da conveniencia, apontada nos pedidos que veem ordinariamente a do exercito Raymundo Martins Nunes para
esta secretaria de um oleo especial para ma- residir no Estado do Ceará.

' chinas motoras, outro para c,ylindros, ainda
um outro Ara condensadores e urna grande
variedade para machinas electricas.
Saude o fraternidade. —José Pinto da Luz:

Directoria do Machina.s—N. 8—Arsenal do
Marinha da. Capital Federal—Em 25 de janeiro de 1902.
,
inspector—Em
Ao Sr.contra-almirante
cumprimento ao vosso despacho apponso ao
aviso n. 75, do 21 do corrente, do Ministerio
da Marinha, relativo ao fornecimento do oloo
Engelbert a asso Ministerio, cabe-me dizer-vos
que fornecidos aos navios da armada esses

Expediente de 27 de fevereiro de 1902

Ao Sr. Ministro da Fazenda:
Communicando, em additamento aos avisos do 5 e 17 do comento, relativos á escriptura de doação feita paio barão da Bocaina
de um terreno na fazenda do Lavr I nhas, e
em resposta ao seu aviso de 15 do corronto,
que as despozas com essa doação devem sor
feitas polo Ministerio da , Guerra, dosam lo
ter sciencia. a Diracção Gorai. do Contabilidade da Guerra da importancia'dospendida
para a devida oscripturação,
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Solicitando providencias para que:
Seja distribuido á Delegacia Fiscal em
Cuyabá o cradito de 4:100$ por conta do
,§ 15, n. 33.—Fizeram-se as dividas commu.
nicações.
Seja restituida a quantia di 136$ ao alfores-aluinno Rapha,e1 Veríssimo Vianna
(aviso n. 154).
Seja paga a quantia do 1:361$200, sendo:
a Il. Garnier, 403$; a J. Pinto de Almeida,
295$; a Lebrão & Comp., 643200, e a Merino
& Comp., 20$000 (aviso n. 155).
*— Ao delega lo fiscal do Thesoaro Federal
em Porto Alegro romettondo papeis em que
o tenente do 3° regimento do cavallaria Patr,clo Rabollo pada que se faça cessar o desconto' que solfre a titulo da indemnização á
Fazenda Nacional o bem assim restituição da
quantia que indevidamente lhe tem sido
descontada, afim de gire, pela respectiva delegacia, seja Suspenso mamilo desconto o
liquidada a divida do que é credor o dito
— Ao director geral de saudo declarando
que o fornecimento do dietas nas enfermarias de. D. Parati e Quarahy, durante o
corrente semestre, deverá ser feito administrativamente, attonta a falta de concurrontas nas licitações annunciadas.
— Ao intendente geral da guerra, approvando os contractos celebrados
Com D. Ma,noola Silveira Bastos para o arrendamento do um campo para invernada
dos animaes do 4° regimento do cavallaria
Com Podalyro Jobirn para o aluguel do
uma casa afim do servir do deposito de artigos ballicos um Cacequy
Com Frederico Avalono para o aluguel
de urna casa, afim do servir de secretaria o
arrecadação geral do 12° regimento do cavailana
Com Martinho Carvalho para o aluguel do
uma casa afim de servir de enfermaria o
pharmacia deste regimento:
— Ao chefe do Estado Maior do Exercito:
Concedendo
A capital do Estado daá
Ala,goaipor menagem ao alferes do 33 0 batalhão do infantaria Sebastião Cardoso, que se acha preso respondenpo a conselho do guerra.
Licença
Ao co nnel commandanto. do 27 0 batalhão
de infantaria Honorio brado de Almeida
por quatro mez s, em prorogação, para tratamento de sa.ude
Ao páizano Thncidides Ronault para, no
coarento anno se matricular na Escola Preparatoria e do Tactica do Realengo, si
houver vaga, satisfeitas as formalidades nogulamentares ;
Ao soldado do Asylo . dos Invalidos da PaIria João Accioly Lins para residir no Estado de Pernambuco.
Declarando que fica sem atreito a transferencia do alferes do 7° regimento do cavallaria Joaquim Epaminondas de Arruda
Filho para o 9 0 da mesma arma, do que trata
o aviso do 11 do novembro do anno lindo.
Mandando:
Celebaar .contracto com o Hospital do
S. Pedro do Alcantara., no Estado de Goyaz,
para o tratamento das praças do destacamento alli existente e bom assim para o fornecimento de medicamentos, durante o corrente
anno, do accordo com a minuta que •so remetto, devendo sor -accrescontada a clausula de que será cobrado o sello proporcional no acto da 1.c:cabimento das contas, que
moas Ilmente deve ão ser apresentadas
Delegacia Fiscal no dito Estado
»aclarar ao commandanto da Escola Prepatatoria o de Tactica, do Rio Pardo que
é acceita a desistoncia que faz o soldado conductor do corpo do transporte Capitolino
Antuues da Silva da. licença. que lho fui eou.
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cedida para, no corrente anno se matricular
na,quolla o. cola.
Nomeando o capito medico de 4a classe
Dr. Sylvio Pollico Portela', para servir na
guarnição do S. João do El-Rei, em substituição do tenente medico de 5° classe Dr. Malaquias José de Aragão, que deu parte de
doent
Pormittindo ao soldado reformado do exercito" Theodoro Cassiano da Silva residir
cm Goyaz, conforme pede.
Transferindo para o 28° batalhão de infantaria o alfoa-es do 34 0 Jacintho Ignacio Torres Junior, á vista do estado de saudo de
pessoa do sua familia.
Dia 23

Ao- Sr. Ministro da Fazenda solicitando
providencias para que:
Seja restituida a quantia de 136$ ao alferes-D.11min° Ileitor Cajaty (aviso n. 159).
Sej paga a quantia de 122$ ao major
honorario do exercito José Moreira da Silva
Junior (aviso n. 160).
— Ao Supremo Tribunal Militar remottendo:
-Para co; fins convenientes, cópia do clocreto
de 24 do corrente perdoando a divor 03 sentenciados militares, o rosto do tempo que
lhos falta para cumprirem as penas a que
foram condemeados ; •
Para que possam ser tomalos na consideração que merecerem, papeis em . que o
tenente-coronel medico de 2s classe reformado do exercito Dr. alanoel Lopes do Oliveira Ramos pede que se lhe passe a, patente
das honras do posto immodiato. "
— Ao director geral do Sande, man lando
admittir corno interno residente no Hospital
Central do Exercito, som remuneração alguma, o alumno do 6° anuo da Faculdade de
Medicina do Rio do Janeiro Lindolpho Costa,
conformo pede.
— Ao commandanto da Escola Militar do
B:azil, mandando trancar a matricula do
atum() Eugenio Forreira. dos Santos, conformo pode. — CoMmenicou-so ao Estado
Maior do Exercito.
— Ao choro do Estado Maior do Exercito
Concedondo licença ao pa.izano Luiz Maria
Bloca Melchiados para no corrente anno se
matrtcular na Escola Preparatoria, e do Tactica do Rio Pardo, si houver vaga, satisfeitas as exigencias regulamentares.
Declarando
Que a licença concedida em ? do corrente
para se matricular na Escola Proparato-sia
o de Tactica do Rio Pardo é ao paizano Julio
Augusto de Campos e não ao alferes Manso
Carvalho Campos, pae do alludido menor
Que aos officiaes e praças empregados na
construcção da Fortaleza de Santos, devem
ser abonadas diaalas iguaes ás (sun percebem
os officiaos o praças empregados na construcçã.o do sanatorio para tuberculosos nos
Campos do Jordão.
Mandando
Averbar nos assentamentos do major medico de 3aclasse Dr. Leovigildo'Bonorio de
Carvalho, capitão do estado-maior do exercito Augusto Tasso Fragoso, major pharmaceutico Alfredo Joso Abra,ntes e alferes Arthur Canta,lice, que serviram na comrnissão
de limites entro o Brazil o a Bolivia, o que
a respeito consta do officio que se rornetto
sob n. 10, do presidente da, dita cormnissão.
Excluir do Asylo dos Invalidos da Patria
os soldados Manoel Claudino dos Sant" Antonio Thomaz do Brito Filho, Galdino de
Britto o Manoel Ferreira da Silva, julgados
em condiçõos de poder prover aos meios do
subsistoncia, sendo o ultimo apresentado ao
1° batalhão do artilharia a que pertencia
quando foi mandado ali incluir.

DIÁRIO OFFICIAL
Incluir no referido asylo o soldado do 7°
batalhão do infantaria Hygino Doloros,
julgado soffrer do molestia incuravel que o
torna incapaz para o serviço do exercito,
não podendo angariar os meios do subsisteneia.
Servir no 3 batalhão de infantaria, por
dous Jaezes, o alferes do 130 Joaquim Pedrog a de Oliveira, em vista do estado de
mudo de sua mulher.
Transferindo, na arma de infantaria
Para uni dos corpos da guarnição da
Bahia o alferes do 4° batalhão Manoel José
dos Santos ;
Para o 34° batalhão o alferes Antonio
Lins Carvalho.
Requerimentos despachados

Dia 12' de março de 1002
Soldado Oetavio Orlando do Góes, pedindo
que fique som efreito a carga que se lhe fez
do valor do fardamento que •recebeu para
uniformidade no 50 batalhão de artilharia.
— Ouça-se o cornmanda.nte _ do 20° batalhão
do infantaria.
Marechal Antonio Gomes Pimontel o coronel Antonio Bonedicto oe Araujo, requerendo
restituição da quantia de mais descontada
do seus vencimentos a titulo de imposto do
sello do suas patentes de reformaa—Passomse-lhes titulos de divida.
Soltado reformado Antonio Carlos de
Campos, solicitando que seja pago ao procurador que constituir o sol so que lhe compete.
— Prove achar-se impedido ' physicamento
-de tra tar do seus interesses.
Gormano,Ferreira de Moraes, polindo ser
nomeado para o legar, que se acha vago, do
amanuense da Fabrica do cartuchos o artificios de guerra. — O preenchimento do lograr
que solicita depende do concurso.

SIinisterio da Industrio, Viação
o Obras Pub1ic4s
Directoria Geral da Contabilidade
Expeliente de 12 de março de 1002

Ao alinisterio da Fazenda foram solicitados OS seguint )s pagamentos
Do 2:711$160, f )lha dos operarios empregados no Jardim Botanico em fevereiro ultimo (aviso n. 693)
Do 2:801$028, folha e féria, do pessoal empregado dos mamanciaes o florestas a cargo
da Inspecção Geral das Obras Publicas em
fevereiro ultimo (aviso n. 694) De 279$100, férias do pessoal empregado
em raparaçãof do arrebontamentos, manobras e outros trabalhos a cargo ala mesma
em fevereiro ultimo (aviso n. 69)
Do 529$590, idem, idem, idorn em serviços
de desobssyucçã,o de rios e valias a cargo da
mesma em fevereiro ultimo (aviso n. 695), ;
De 451$285, folha extraordinaria de gra.
tfficações do pessoal empregado na oficina
typographica da Directoria do Estatistica em
fevereiro ultimo (aviso n. 697)
De 1:484$, féria do pessoal empregado lie
serviço do verificação de hydrometros a cargo
da Inspecção Geral das Obras Publicas em
fevereiro ultimo (aviso n. 693);
Do 4:806$803 a diversos, fornacimentos
Estrada do Ferro Central do Brazil em dezembro ultimo (requisitado . por officio n.247,
aviso n. 609);
De 61 :711$628 a Societe Anonyme du Ga;
illuminação das ruas, praças o jardins dosa
Capital mia fevereiro ultimo (aviso n. 700);
• Do 142$030 a diversos, fornocimentos
Inspecção Geral das Obras Publicas em outubro ultimo (requisitado por officio n, 92,
aviso n. 701;
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De 8$, a Gonçalves Castro & Comp., idem
á mesma em outubro ultimo (aviso n. 702);
Das 25$ a Gonçalves Guizande & Comp.,
idefn á mesma ein outubro ultimo (aviso
n. 703);
• Do 39$740, a diversos, Rein á mesma em
setembro ultimo (requisitado por officio
n. 96, aviso n. 701);
Do 2$550$501 a F. Lébre, idem á, Estrada
de Ferro do Rio do Ouro em dezembro ultimo
(aviso n. 705);
Do 1:365$ a. F. F. Braga, idem á mesma
em dezembro ultimo (aviso n. 706)
.s De 13l$200 a diversos, idom á mesma em
dezembro ultimo ( requisitado por officio
. 101, aviso n. 707 ) ;
De 393740 idem, idem á Inspecção Geral
das Obras Publicas ein dezembro ultimo ( requisitado por oficio mi. 109, aviso o. 708)
Do 10:186$613 idem, idem á mesma de setembro a dezembro ultimos (requisitado por
oficio n. 110, aviso n. 709)
De231$979 idem, idem á mesma do outubro a dezembro latimos (requisitado por
oficio d. 115, aviso n. 710)
Do 2023305 idem, idem á Estrada do Ferro
Central do Bra,zil em outubro e dezembro
unimos (requisitado por oficio n. 185, aviso
n. 711) ;
Do 2:740$050 idem, idem á mesma, de ou•
tubro a dezembro unimos (requisitado por
officio a. 225, aviso n. 712).
Requerimentos despachados

Dia 11 de março de 1902
D. Isabel Sophia do Rego Barros, pedindo
os favores do montepio, na qualidade do
viuva de José Macario do Rogo Bar-os, auxiliar do l s classe d a Estrada de Ferro Contr d de Pernambuco. -Compareça nesta directoria.
Raymundo Ferreira Chaves, oficial aposentado da Administração do 3 Correios do
Est Ao do Piaully.—Compareça ou faça-si
representar nesta directoria geral.
DIRECTORIA GERAL DOS CORREIOS

Expediente de 12 de m

irÇO

de 1002

Ao praticante do 2a classe dos Correios do
S. Paulo Luiz Delmont foram concedidos
15 dias do licença para tratar do Sua saudo.
Requerimento despachado

Maria Gabriola. Dantas, agente do Correio
da cidaao de Atibaia, no Estado de S. Paulo,
pedindo augmento do seus vencimentos.—
Indeferido.

SECÇÃO JUDICIARIA
Supremo Tribunal Militar
17
1902

SESSÃO DE JUSTIÇA EM

DE JANEIRO DE

Presidencia do Sr. ministro almirante Pereira Pinto •

Aos 17 dias do soez do janeiro do 19,12,
achando-se presentes 03 Srs. ministros
Marechaes Rufia° Galva,o o Almeida Barroto, almirante Neto, marechal Bernardo
Vasquos, Drs. Cardoso do Castro, Souza Caralho o Acyndino do Magalhães, o Sr. presidente abriu a sessão.
. Lida e approva-da a acta da sessão antecedente o secretario dou conta do expediente.
Foram relatados os seguintes psocossos:
Pelo Sr. ininissro Dr. Cardoso de Castro:
Manoel Jorge da França, soldado do 30 regimento dç artilharia do campanha, aos

li

10S4 Quinta-feira 13
ousado de insubordinação.— Foi confirma:da
a sentença do Ousam do guerra que candemnou o réa a Ires mezes de prisão com
trabalho. grato mínimo do art. 97 do Codigo
Penal Militar, visto concorrer a attentiante
do art. 37, a, 91, do Mesmo codigo.
Philomeno Ribeiro da Silva, soldadó! do
12* batalhão do infantaria, acoimado de ferimento leve.—Foi reformada a sentença do
conselho de guerra que condeinnou o .réo a
um armo de prisão com traia:111w, para condoomal-o a nove mezes de igual prisão,
gráo medi() do art. 152 do Codi ao Penal Militar, na ausencia do attenuaaites e aggravantes.
— Polo Sr. ministro Dr. Souza Carvalho :
Eleuterio Brum da Costa, sol 'Alo do 11°
batalhão de iatantaria, accusado de ferimen to.—Reformou-se a sentença, do cola-seno)
de guerra que condeanoo o réo a quatro
annos do prisão com . trabalho, para conderrinal-o a uni anuo do igual prisão, grão minimo do a.rt. 152, a 2a concorrendo a natenuante do aaa. 37, a 1°, tudo do Codigo Penal
Militar.

DIARIO OFFICIAL
Venancio Gablino de Souza, taifeiro da
armala, accusado de deserçã,o.— Confirmouse a sentença do .conselho de guerra que
absolveu o réo por não ter ello commettido
o crime do deserção e sim o do fugida da
prisao, sem ter violado pessoa ou cousa. —
O Sr. ministro Vásquos assignou vencido,
por entender que o réo commett nt o crime
de deserçãu, estando nullo o processo, por
não se ter ouvido numero legal de, testemunhas.
José Rodrigues dos Santos, soldado do
corpo de infantaria de marinha, accusado
deserção.— Confirmou-se .a sant inça do conselho do guerra que condomaou o réo a tres
annos o tres mozes de prisão com trabalho,
grão médio do art. 117 do Codigo Penal
Militar, concorrendo a attenuanto do art. 37,
a 1°, o a aggravanto do art. 33, a 20, tudo do
citado codip;o.
Alfredo LinhareS Dias, soldado do corpo do
infantaria de marinha, accusado de deserção.
=Reformou-se a sentença do conselho do
amura que condemnou o ido a seis annos de
prisão com trabalho, para condemnal-o a 22

REDACÇÃO
Historia dos factos passados no Brazil sob o governo do illustrissirno
Conde João Mauricio ' de Nassé.u- ha pouco alli general
de terra e mar, e agora sommandante da ávallaria da Belgica
Confederada sob as ordens do Principe de Orange, e
governador da Vesalia,
por GASPAR. BARLE0

•

(Continuado do n. 57)

Os que eram tidos como excessivamente escrupulosos, diziam
que se devia pôr um freio a este desejo do dominação, e devia
ser contida a ambição do querer tudo para si ; que era insensatez o até falta do escrupulo querer despir a Magestado
Hispanica • de todos os seus remos; que os' Batavos eram
bastante ambiciosos para invadir tudo, mas que não tinham
forças para defender o quo Conquistassem ; que o seu grande
polar provocaria primeiro a inveja, dopois os odios dos visinhos; que deviam respeitar a fortuna, elles que do uma posição
humilde se tinham levado a um tal grão do segurança ; que
era preferivel conservarem-se tranquillos onde deliberassem
licaranoderando as suas fOrça,s,a torein de retirar-se sempre para
outros logares, depois de terem alcançado muito terreno oséorregadio ; que os I3olga,s, acostumados ao trabalho o á obodiencia, se enfraqueceriam peio ' contagio dos prazeres estranhos e pela ociosidade. Os conhecedores da historia o do exemplo antigos referiam o que os barbaros diziam: «em um grande
imperio, a maior gloria o louvor régio está em conservar o que
é seu na patria o combater para adouirir as cousas alheias».
Um povo sabio devo acautelar-se para não perder o que possue,
emquanto . aspira cousas immoderadas, principalmente um
povo christão, para que . não lho quadro o . que disso Galgaso,
general dos Bretões, a respeito dos Romanos, aos quaes não
saciaram nem o Oriente nem o Oeciden ttaque julgavam maravilhoso tudo quanto não conheciam o, 'depois de escassearem as
terras antigas para a victoria, exploraram- novas,, mesmo as
que estão além mar. Os Scythas exprobravam a Alexandre esta
ambição, o qual, com um exercito, procuraVa'attingir o Oriente
e com outro, o °ocidente; que Seneca julga infelizos cis povos que
querem levar o seu dorninio alOm doa mares. Estas causas oram
referidas nas convorsas do povo e dos sabios,entre a gente applicada ao que é seu e ao daumo do inimigo. Mas, depois do longos
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mezes e 15 . dias de igual prisão, grão submedio do art. 117 do Codigo Penal Militar,
concorrendo a attenuante da -menoridade o
as aggravantesalos arts. 33, a 16, e 36, a 20,
tudo do alludido codigo.
—Pelo Sr. ministro Dr. Acyndino do Magalhães :
.loão Jesuino de Souza, soldado do 22 0 batalhão de infantaria, accusado do deserção.
—Conliralou-se a sentença do conselho' d
guerra que condemnou o réos a tres mezes
do prisão com trabalho, grão médio do
art. 117 do Codigo Penal Militar, concorrendo a aggravanto do art. :30, a 2 0,, o a
attenuante do art. 37, a la do mencionado
codigo.
Lourenço de Souza Moreira, soldado da
brigada p)licial, accusado do deserçãoaggravada.— Confirmou-se a sentença do
conselho criminal que condemnou o réo
auatro mezes de prisão e consequente expulsão, grau miniono do art. 288 combinado
com o art. 289 do regulamento n. 10.222,
do 5 de abril de 1889.

•
conselhos e demoras,prevalecoram aquelles que aconselharam a
expedição á America o os chefes do Estado ratificaram por iicio
de um edito soleinne, pelo qual se acautelou que a nenhum
subdito, excepto ao4 meios da Nova Companhia, fosse parmittido durante o Q. spaço do 24 annos, sob o pretexto do commercio,
aportar ao novo mundo o ás praias fronteiras da Africa..
O auxilio do Estado foi pedido o concedido para esta cousa, e a
expedição foi sujeita ás leis que são descriptas na autorização
das mais poderosas ordens.
Estes lagares ficaram desconhecidos pelos antigos, de tal
modo que 'nem ainda durante tantos seculos nos tenham transmittido a noticia delles. Aquellas causas que refere Platão nu
Cretia e no Thneu, 'segundo a narração do Solon e este, segundo a narração dos sacordotos egypelos, a respeito de 'Uma
ilha atlantica, situada fora do estreito de IIercules, para a qual
se passa da Hespanha com poucos dias de viagem, que é igual
em grandeza á Asia o á Europa, que se apossara por meio das
armas da Africa até o Egypto, da Europa até o mar Tyrrheno,
o fertil o abundante em ouro e prata, e que querela que se
refiram á America: são um mixto de falsidades o utopias e oxplicaveis polo engonho imaginoso do Platão.
A grande ilha do Deodoro Siculo, voltada liara o occaso,
onde se diz terem aportado os Plienicios desviados, pelas tompestMes; da praia da Africá que tinham escolhido o que os
interpretes dizem ser a America, não são oraculos sonos da verdade. Nem, pois, havia receio de que os civilizados ' Carthaginozes, abandonando Carthago, corressem para junto desses
povos anthropopliagos e do indole ferina, para que fosse necosuri° prollibir-se por meio do editos a passagem para ella dos
Cartokaginezes. Os versos do tragico Sdnecit, a respeito do afeou- ,
xamento dos laços do Oceano, da descoberta de novos Mundos,
da Thule que não era a ultimaterra, não passam do vaticinios
do poetas o de desejos de um lisonjoador do Claudio Cesar. ( • )
Aquollas cousas que narra Lucio Murena, em sua chronica
Hospanlia, sobre unia moeda com a offigie do Imperador Au-'
sgusto o alli encontrada em minas do ouro, devem ser tomadas
como gracejo e seria tolice acreditar nellas.
•
Nota do traductor— Os versos do Seneca em Meda considerados
uma prophecia do descobrimento da America são
Venieste atinos secula senis.
Quirus oceanos vincula rerum.
Laxet et in gens patea tellus.
Tethys que novos detegat orbes.
Nec sit terris ultima Thule.
Medes. v, 379 a 380.

(Continica.)
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NOTICIÁRIO
Tribunal do Conta.s-Orlens de
pagamento, sobre as quaás proferiu despacho de registro, com 12 do corrente, o Sr.
presidente deste tribunal:
Ministorio da Industrio, Viação o Oboas
Publicas-Avisos:
N. 584, de 28, do fevereiro, pagamento de
98$ a diversos; do fornecimentos á Estrada
do Ferro Cent • ;e1 do Brazil, nos mozes de
outubro a dezembro do anno 'proximo passado; .
N. 599, de 4 do corrente, idem do 1$920 a
Luiz Ma,codo, idem, idem, no mez do novem.
bro ultimo;
N. 607, do 5 do corrente, idem de 8$ a
bodrigues & Comp., idem, idem, na mez do
dezembro ultimo;
N. 608, da mesma data, idem do 3:281$797
•Socilé Anonyme du Ga z de Rio de Janeiro,
dc gaz fornecido á mesma Estrada no 3 0 tri.
mestra do armo proximo passado;
N: 598, do 4 do corrente, idem de 35$655
a diversos, de fornecimentos á mesma estrada, nos mezos do novembro e dezembro
ultirnos;
lor. 597, de 4 do corrento,idem de 2:478$153
diversos, idem, idem,nos mozos de novembro o dezembro ultimos;
N. 595, da mesma data, idom de 449$005
a diversos, idom, idem, idem;
N. 615, do 6 do cOrrente, idem do 13:200$
a Trajano do Medeiros & Comp.,idem, idem,
no mez do dezembro ultimo;
N. 566, • de 27 de fevereiro, idem do
347$622 a diversos, idem, idem, -no mez de
novembro ultimo;
N. 567; da mésnia data, idem do 1:751$310
a diversos, idom, idem, nos mezes do novembro o dezembro ultimos:
N. 594, do 4 do corrente, idem do 44500
a diversos, idem, idem, idem;
N. 596, da mesma data, idem: do 791$641
a Claudino CorrCfa. Lotiza,da, de trabalhos executados p •,ra a mesma Estrada, nos mons
do outubro a dezembro do anuo proximo passado;
N. 515, do 22 do fevereiro, idem do
12:150$ a Companhia Lloyd Bra,zileiro, de
subvonção relativa á tercàiro viagem na
linha do norte polo paquete Mandos no mez
dp dezembro ultimo;
N. 593,de 4 do corronteddem de 12:274332
a diversos, de fornecimentos a Estrada do
Ferro Central do Brun no moz do novembro
ultimo;
N. 571, de 284o fevereiro, 'idem do
1:184$160 a ThomaZ dos Santos Pereir ;' de
fornecimentos á Hospedaria da Ilha dos Flores, nos mozos do julho a dezembro de 1931;
N. 572, da mesma data, i tem do 13$100 a
Joaquim José de Oliveira, de fo mocimantos
á i nspecção Geral das Obras Publica,s,orn outubro ultimo;
N. 575, do 28 do fevereiro, idom do 693$
a diversos, de fornecimento dó carroças para
transporto de residuos extrallidos das galerias de esgoto do .agna,s pluviaás no moz de
dezembro ultimo;
N. 589, (10,3 do março, idom de 274000
ao fiel do deposito contrai da Inspecção Geral
das Obras Publicas, João Augusto Ferreira
da Costa, das dospozas miuda,s o do prompto
pagamento da, referida repartição, por elle
realizadas durante o anuo proximo passfe•to ;
N.-573, do 28 de fevereiro, idorn do 82$920
a diversos
diversos, do fornecimentos á Inspecção
Publicas,orn outubro ultimo;
•Geral das
N. 537, do 25 de fevereiro, idem de 260$
Armindo Vieira & Comp., do aluguel relativo ao mez do janeiro ultimo, do 1 0 andar
da casa sita á rua da Carioca n. 51, °ocupada pela Ropartição # Fispal do Governo
junto á Companhia Ctly Improvements Limited ;

N. 513o do 22 de fevereiro, idem do 4:500$

á Companhia Lloy‘l Briazileiro, de subvenção
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relativa á 74 viagem na linha do sul pelo • N. 5'50, do 27 do fovereiro, idem de 14 á
paquete Porto Alegre, em janeiro ultimo; • Improma Nacional, do forneci meu to á, corte
N. 511, de 22 do fevereiro, idem de 4:504 de Appollação. no moz de outubro ultimo
N. 533, de 22 do fevereiro. idom de 72$ a
á mesma, idem, da primeira viagem na
linha do sul pelo. paquete Desterro, em ja- Míldio Pinto do Vase,onuellos, do remoção
neiro ultimo ;
do cadase.res do indigentes, om janeiro ulN. 512, da mesma dato, idoin do 4:500$, á timo
N. 573, do 23 do fevereiro, idom de
mesma, 'da segtinda viagem na' linha do sul
pelo paquete Rio Pardo, em janeiro ultimo; 104500 a Fernandes Malmo & Comp., do
N. 523, da mesma data, ideno de 2:400$ a material cirurgico fornecido ao Museu NaFrancisco Gonçalves da Silva,, de forneci- cional, em dozomboo ultimo
No565, do7 do fevereiro, credito do
mentos e trabalhos realizados para o Jardim
Botanico, em janeiro ultimo ;
7:20 .1$ á Delegacia Fiscal no ParanO, para
N. 544, do 25 do fevereiro, idom de 200$ occor . er ao pagamento, durante o exereicio
ao amanuense da Repartição Fiscal do Go- do 1002 do ordenado que comp tto aos juizes
' em dispouibilidode Joaquim Ignaverno junto á Gompanhia Rio de ,Janeiro eity de direito
Improvements Josá Daniel do Oliveira Mar- cio Silveira da Muna, Etolygdio Westephaleno
tins, afim de °ocorrer ás tlespezas mimas o. Fornande.s Folgou io Mor tires Ribeiro ;
N. 553, de 27 do fevereiro, adeanta,mento
do referida repartição, duraute , o eorronto
do 400$ ao porteiro da Escola Nacional do
anno ;
N. 515, de 25 de fevereiro, idem do 780$ Bebas Artes, José Luiz Travassos, para des.
pores do prompto pagamento, no corrente
a Leuzingor & Comp., do fornocimontos
Secretaria do Estado, em jaimiro ultimo •
exercido
N. 532, de 22 do fovereiro, Wein do 835,$810
N. 546, da mesma doto, idem •do 99$100,
aos mesmos, de objectos do expediente forne- ao agente do Instituto Nacional do Surdoscidos á Fiscalização das Estradas de Ferro Mudos, Decio Augusto Rodrigues Silva, para
Minas o Rio o Oluzambinho, durante o moz diversas despezas da,quello instituto, nu cordo janeiro ultimo
ronte exercido;
N. 590, de 3 do corrento, idem do 5:365$
N. 564, do 27 do' fevereiro, ',Idem do
1:000$ ao fiel do Deposito Central, á cargo da ao almoxarife do Hospiciu Nacional do AboInspecção G fral das Obras Publicas, : João Au- nados, Euzobio 'do Queiroz Mottoso Maio, para
gusto Ferreira da Costa, afine de °Ocorrer ás pagamento do pessoal subalterno, no mez do
despezas miudas da referida repartição, Ou- j melro ultimo
N. 561, de 27 de fevereiro, idem do 130$
manto o corffinto exercicio
N. 591, Xe 3 do corrente, idem do 344209 ao almoxarife das Colonias do Alienados da
a diveroos, do matoriaes fornecidos • e tra- Ilha do Governador João Honriquo do Lima
balhos feitos para o Observatorio do Rio do Barreto, paro °ocorrer ás dospezas de promgo pagamento daquilo estabelecimonto, duJaneiro, em jondiro ultimo
N. 574, do 28 do fevereiro, idom do rante o I s semestre do corrente acne;
N. 559, do 27 do fevereiro, idem do
302$350 a diversos, de fornecimentos á Inspecção Gorai dal Obras Publicas, nos 7:017$420 ao agente do Instituto Naciomil dos
mezos do agosto a outubro do anno proximo Surdos-Mudos Decio Augusto Rodriguos
Silva, para oecorrer, durante o l o semestre
passado ;
do corrente armo, ao pagamento do dito pesN. 538, da mo3ma data, idom do 47$5"Tro
Administração dos Correios do District° Fe- soal daq uell e ostabolocimento ;
N. 552, da mesma data, idem do 500 no
deral o Estado do Rio de Janeiro, dos sellos
supprilos para franquia do norrospondoncia, porteiro do museu Nacional Antonio Alvo
duranto o !noz do janeiro ultimo, ao Olporva- Ribeiro Catalão, para occoreer ao pagamento de despez z miudas; durante o actual
torio do Rio de Janeiro
N. 587, do mesma data, idem do 60$ à Leu- oxercicio.
-Nrinisterio da Fazenda
zinger & Comp., do fornecimentos ao Obser•
Officios:
vatorio do Rio de Janeiro, em janeiro
N. 70, de 17 do fevereiro, da Inspocção Geultimo ;
N. 14-1, do 17 do janeiro, credito do 8:600$ ral das Obras Publicas, pagamento do 24005
Société Anonyme du (luz de Rio de Janeiro,
ao Thesouro Federal para pagamento, durante o corrente anno, dos vencimentos do do consumo de gaz no barracão • cio cáes Dei
engenheiro fiscal da Estrada do Ferro do Pa- Vocchio, nos 30 o 4 9 trimestre do anno proximo passado;
raná, prolongamento o ramaes.
Do Juizo Municipal da Parahyba, do Sul,
-Ministerio da Justiça e Negocios Intéde 11 de fevereiro; idem do 107$ a Homero
riores-Avisos:
N. 580, de 28 de fo,Toreiro, pagamento do Campos, juros do capital em cofre dos or9:327$810 a diversos, do fornecimentos e phãos •
N. 71,' da Inspecção Geral das Obras Puobras realizadas no Lazareto de Tamandaré
blicas, do 17 de fevereiro, idom do 1:093:$300
em dezembro ultimo ;
N. 579, da mesma data, idom de 746$038,a. diversos,de fornecimentos para a execução
diversos, do medicamentos fornecidos á Casa dos ropa,ros necessarios nos proprio:4 nadodo Detenção e de despezas miuda,s da mesma Ines ns. 223 e 225 da rua de S. Christovão,
nos mezes do setembro o outubro do amou
caso em janeiro ultimo
N. 555, do lor de fevereiro, idem do 30$ proximo passado
Do Camara, Civil do Tribunal Civil o Crida assionatura da revista O Direito, para
uso da Gide do Appellação, durante o anno minal, de 7 de fevereiro, idem do .60A52
Mario Fialho Vol t a:lares, juros de capital om
corrente ;.1
N. 574, do 28 do fevereiro, idQm do 41$, cofre dos orphãos;
N. 54, da Dologacia, Fiscal no Paraná, do
de publicações feitas pelo Jornal do Com18 do frveráro, credito do 144360 áquella
mereio, em janeiro ultimo
N. 551, de 27 do fevereiro, idem sle delegacia, para pagamento do trabalhos do
3:702$178 a diversos, de-material fornecido ft estotistica. ; •
N. 12, da Delegacio Fiscal na Pa'n•a.hyl),.,
Repartição da Policia, em janeiro uitimo
N. 577, de 23 do fevereiro, idorn de dó 13 do fevereiro, Piem do 1:27091 áquolla
4:614$274 a diversos, d9 forneeitnontos ao delegacia, para pagamento d.e dividas ern
Instituto Benjamin Constaxt, em janeiro ul- ex,weicios findos;
N. 19, da Recobeloria. da Capital Federal,
timo
N. 554, do 27 do fevereiro, idem. do 577$450 de 15 de teve oilro,pa,g,amento do 48$,Oa folho
Leuzioge,r & Comp., do objectos de ex..' da d ispeza feita polo p frteiro daquella reparpodiebto fornecidos á Secretaria do Estado, tição, durante o mez do dezembro ultimo
N. 12, do M0 .11113, repartição, do 31 do jaem janeiro ultimo N. 537, de 22 do 'fevereiro, idem do 301$ a neiro, credito do 13:862l2 áquella repartiF. Briguiot & Comp., de livros fornecidos á ção, para paga:nonto dos voecunontos do diSecretaria de . Estado, em fevereiro ultineo ; \ roctoo interino da Inesan;
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N. 8; da Collectoria da Barra do Pirally,
de 18 de julho do 1901, pagamento do
596$016 ao agente fiscal dos impostos d consuem Julio Augusto Dl:Az Junqueira, de
venci rientos dos mezes de outubro a dezembro de 1000;
N. 175, da Casa da Moeda, de 18 de fevoreiro, Lona do 3:243$810 a diversos, de
fornecimentos áquella repartição, em janeiro
ultimo ; •
N. 75, da Delegaria Fiscal no Pará, de 14
de agosto do 1001, credito do 83:088$665
áquella blegacia, para pagamento de quotas
aos empregados da AIfalidega, daquele Esta o.
Requerimentos :
Do Souza Irmão & Comp., pagamento do
45$360, do indemnização pelo extravio de
mercadorias na Estrada do Ferro Central do
Brazil
De D. Emilia Gabriola Teixeira, do Carvalho, idom de 142:393$552, da restituição do
imposto do transmissão de propriedade pago
na Collectoria, de Barra Mansa.
Exercicios findos :
Requerimentos
Da Emproza Esperança Maritimo.# pagamento de 5'4$, de pass Lgens concedidas por
O
Conta deste ministerio, em junho de 1894
De Vicente Pinto & Comp., idem de
4:746$500, de fornecimentos ao Ministerio da
Marinha, no anuo do 1899
Do Augusto Dulier & Comp., idem do
1:044E90, do fornecimentos ao Ministerio da
Guerra, nbs nonos de 1897 e 1896 ;
•
Do coronel José Alipio Macedo da Fontoura
Costalat, idem do 8:155$187, do ordenado
correçondente aos annos de 1898 a 1900,
como lento da Escola Militar
De D. Maria Gertrudos de Amorim Loureiro, idem do 292$500, de meio-soldo vencido no periodo do 15 do novembro de 1899 a
31 do dezembro de 1900 •
De Teixeira o Couto, idem de 3:685$805, de
fornecimentos ao Ministerio da Guerra, no
anilo do 1890; •
Do capitão Alcides do Freitas Cruz, idem
de 209$, de quantitativo para forragem de
besta de bagagem, no anuo do 1894
De João Campos o Vidal, idem de 1:487$060,
de fardamentos não recebidos por ox-praças
do exercito, no anno do 1894 a 18,49
Das mesmos, idem de 3:023$870, idem,
idem, idem -;
De Agostinho Freire, idem de 5:036$253,
de fornecimontos ao Ministorio da Guerra, no
anno de 1897
De D. Petronilha Peiit da Silva Paranhos,
idem de 1:129$025, de montepio, no periodo
de 23 de janeiro a 31 de dezombro de 1000;
De João Campos Vidal, idem do 177030,
de fardamentes não recebidos pelo ex-sargento José Emi,gclio do Campos, nos annos de
1894. 1895 e 1897.
—1Wnisterio da Marinha — Avisos:
N. 8, de 5 de maio de 1991, credito de
775$700 á Delegacia no Rio Grande do Norte,
para pagamento a Calixto Alves do Albuquerque, de fornecimentos a este ministerio
;no anno (á 1897
N. 8, da mesma data, idem do 90$ á Delegaoia no Maranhão, para pagamento a Frias
& Comp. de serviços ao mesmo mioisterio
no a,n no de 1809;
N. 2.203, do 30 do dezembro do 1899, idem
do 2:201 000 á Delegacia em Matto Grosso,
para pagamento de dividas em exercidos
—Ministerio da Guerra — Avisos
N. 60. de 1 do fevereiro de 1900, credito
de 6:918$ á Delegacia no Estado da Bahia,
para pagamento ao Dr. Augusto Flavio
Gomes Villaça, do serviços a este ministerio
no olmo de 1807
N. 524. de 2 de julho de 1901, pagamento
de 5:616$790 a diversas praças do oxircito,
de peças do fardamento não recebidas em
tempo opportuno.
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DIreetoria do Meteorologia do Mini n41MI • i0
motoorologico e ma.gnetico do dia 11 do março do 1902 (terça-feira)
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Observações das Estações dos Estados a Oh m. de Greentoich (9 b .07 m a. t. m. da Capital)

h
Recife.. .....
Aracajú
Florianopolis.
Rio Grande

a

9.40 a
9.32 a
8.46 a
8.32 a

760.50
761.30
701.10
761.19

28.4 21.85 76.0 E
28.6 23.50 74.0 ENE
22.9 19.05 95.0 NNW
z1.5 14.81 78.0 SSW

3
5
2
1

Nevoeiro tenuo
Nov. tonuo alto
-

Incerto
Incerto
Bom
Bom

..
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..

8
10
2
5

-

32.0
29.3
z8.5
23.2

24.0
24.9
20.2
18.6

-
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Oceurrencias

Errata -No boletim do dia 10 do corranto, publicado no biario Official de 12, a hurnida,do relativa ás 3 p. é do 75 % O o não
95, 00 e a maxima exposta é 26. 06 e não 0.'0 como si.hiu publicado.
RESULTADOS MAGNETICOS

DA ESTAÇÃO CENTRAL

Declinação = 80 07' 35" NW
Inclinação=-13. 0 37' (extremo N para cima)

•

OBSERVAÇÕES A O hM. DE GRW. FEITAS PELOS CAPITÃES DOS PORTOS ( 9 h07in T. M.
POSTOS
DE OBSERVAÇÃO

Belém
S. Luiz
Parnahyba
Fortaleza
Natal
Parahyba,
Recife.
Maceió
Aracajd
S. Salvador
Victoria,
Santos
,Paranaguá
Florianopolis
Rio Grande
Ita,qui .

ESTADO DO

cÉ0

Veio encoberto
Quasi encoberto
Encoberto
Encoberto
Encoberto
Meio encoberto
Quasi encoberto
Limpo
Encoberto
Quasi encoberto
Limpo
Quasi encJborto
Meio encoberto
Quasi limpo
Moio encoberto
Quasi limpo
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Nevoeiro tenne
Chuviscos
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Bafagem
Fraco

DA CAPITAL)

ESTADO DO
MAR

ESTADO
ATMOSPHERICO NA
V Est.. ERA

Poq. vagas

Bom
Incerto

Tranquillo
Chão
Chão
Tranquillo
Chão
•
Chão
Espelhado

Bom
Variava!
II certo
Incerto
Bom
Incerto
Bom
Máo
Variavel
Variava!
Variava!
Bom
Muito bom

Chão

OCCURRENCIAS

Em Aracaju relampejou ao NE limitem durante a nouto e hoje pela madrugada chuvisc011 ligeiramente.
Na Victoria relampejou e ealdram aguaceiros hontem durante á tardo o parto da nouto soprou vento SW.
Em Santos chuviscou a intervallos hontem.
, Em Florianopolis choveu hoje pela madrugada.
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Directoria çle Itlieteorologia do Ministorio da Marinitri - Repartição da Carta- Maritima, - 111appa das
observação.s feitas a o 1.1.m de i ireen'wicli lia2 decadi do moa du füvere rü do 1932.
POSTO DE OBSERVAÇÃO: E. METEOROLOGICA <C .A. SILVADO » EM ARACAJU'

Long. approxintada: 37 0 01 ! 00" WGrw.

Lat. approximada: 10 4 55 00" ÁS
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Médias.. 763.55 28.50
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2.94 Tempo bom.
3.94 Tempo bom.
4.94 Tempo bom. As 7 11. 40 m. a.
calaram ligeiros chuviscos.
5.94 Tempo bom.
6.94 Tompo incrrtõ. A's 6h. a. calaram chuviscos.
7.94 Tempo bom. Soprou vento N até
ás 7 h. a.
8.91 Tempo bom. Soprou vento do
'WNW fraco atõ 6h. 40 m.
do ;ta hora ás 8 h. 40 m. p.
calma e depois vento do E. A's
8 h. 10 ia. a. chuviscou ligeiramente.
9.94 'rompa bom. So p rou vento fraco
do NNW até, 7 h. 40 m. a.
10.91 Tempo incerto. Soprou vento do
"WNW até 7 h. 40 m. a. o cahira,m chuviscos pela manhã.
11.94 O tempo conservou-se sempre incor to.

5.0

4.7

O observador, Avignlhas J. Jorge, capitão-tenente, capitão do porto.

011,14.3evaxtorio do titio de Janeiro - Boletim Meteorolog1c0 Dia 11 de março de 1902.
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Extremos da temperatura: M'Iximo 4 h. da t‘rdo 27°.4; minimo 7 h. da manhã, 23).1.- Ozone: 7 h. da m O 7 h. da n. 2.
Evaporação em 24 horas 1,8.
Horas do insolação (heliographo) 2 h„ 50.
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Gymnasio Nacional—No dia 15
do cor...tento, á 1 hora da tardo, fl ivo reunir-se no Externato a congregação 'deste
Gyamasio, afim do se dar cumprimunto
disposto no art. 131 do Coligo do Ensino.

para o interior até ás 8 1/2e ditas com porte
duplo atd ás 9. .
Pilo Oravia, paaa S. Vicento o Eumpa, via
Usino., roubando impressos até ás 8 horas
da manhã, cartas para o [oxte..ior até ás 9.
Polo Alexandria, para Bahia e Aracajú,
recebendo impressos até ás 12 horas da manhã, cartas para o ginte:ior s.té ás 12 1/2 da
tarde, ditas com porta duplo até a 1 hora da
tarde e objectos para registrar até ás 11 horas
da manhã.
Polo Industrial, par.). Santos, Ignapo, La;
guno„ Itajahy o S. Francisco, roeobendo
prossos até ás 12 horas da manhã, .o.tr1aS
para o interior até ás 12 112, ditas com
1»rto duplo até a 1 hora da tardo o objictos
para rogistra.r até ás 11 da manhã.
Polo lberia, para o Rio da Prata e:Pacifico, recebendo impressos até ás 2 horas da
tarde, cartas para o interior até ás 2 1/2,
ditas com porte duplo e para o exterior at4
ás 3 o objectos para regisLarr até a 1 hora.

13

Manta Casa da Miesertcordia

—O movimento do Hospital da Santa Cav. da
Misericordia, dos Hospicios de Nossa Senhora
da Sande, de S. João Baptista, do Nossa
Senhora do Soccorro e de Nossa Senhora das
Dores, em Cascadura, foi, n? dia 3 de março
de 1902, o seguinte :

Correio — Esta âpartição expadirá
malas pelos seguintes paquotos:
Hoje:

Existiam
Entraram
Sahiram
Falleceram.
Existem

Pelo 4ritish Prince, para No va]York, -rocebondo impressos até ás 2 horas da tardo,
cartas para o exterior até ás 3 e objectos
para registrar até a 1.

1.037

797 1.834

1.027

4
787 1.814 porte duplo a1é, ás 10.
Polo Roland, pa„.a ,Santos, recebendo im-

33
36
7

37
43

Polo Tacuman, para Santos, recebendo
79* impressos até ás 9 horas da manhã., cartas
11 para o interior até ás 9 1/2 e ditas 'com
70

O movimento da sala do banco o dos et,n- pressos até ás
sultorios publicus foi, no mesmo dia, de 786
consultantes, para os gumes sé aviaram 015
receitas.
— No dia 4:

Existiam
Entraram
Sabiram
Falleceram
Existem

..

1.036
41
29
5
1.065

778
58

1.814

29

58

79
10

5
760 1.825

8

horas da manhã, cartas

10810.

MARCAS REGISTRADAS

0/
0

rir4SS ,

OEJN
•
movimento da . sal t do ba,neo o dos consultorios publicos foi, to mesmo dia, de 327
.11W
conáulta,ntes, para osquaes se aviaram 486
receitas.
Clark R: Comp., negociantes,' est sholNidos nesta Capital Fadimal á travessa do Ouvidor
— No dia 5:
n. 37 o rua ao Ouvidor n. 67 B, apresentam a marca supra, que consisto em uni escudo,
seguro nos lados por dons esquilos em pé, teu 'o por cima do escudo uma mão aborta
com dons dedos levantados, e por baixo do mesmo escudo uma fita com a palavra Contido.
o
Por cima desses emblemas as palavras Clark Comp. o po.• baixo 'Marca Registrada.
Rio
de Janeiro. Esta marca é applicada na sala do calçado do commorcio dos depositantes
o
o é apresentada para renovação do regiStru °frei:tilado nesta junta sob n. 1.619 em 20 do
dezembro da 1883. Rio de Janeiro, 25 ide janeiro da 1902 —Como procuradores, lulas
Gdraud, Lactara &Comp. (sobro uma estampilha no valor de 300 reis).
Ap..esentada na secretaria da Junta Commo!cial da Capital Fede'mal ás 2 horas da
1 034 791 1.825 tardo de 25 do janeiro do 1902.-0 secretario, Casar de Oliveira.
Existiam
44
Admittida a novo registro, sob n. 3.303, por despacho da Junta Commercial em sissão
23
67
Entraram
15
19. 34 de hoje. Pagou no primeiro exemplar 6$60) do salto por estampilhas. Rio d Janeiro, 10
Sahiram
9
1
10 do março de 1902.-0 secrotario, Casar da Oliveira. (Ao lado achava-se o carimbo da
Falleceram
1.051 794 1.848 Junta Commorcial da Capital Federa'.
Existem
if

a:(>3

O movimento da sala do banco o dos consultorios publicos foi, no ruosmo dia, de 653
consultautes, para os quaes se aviaram 810
receitas.
— No dia 6:
a
o

N. 3.204

Clark Comp, negociantes, estabolicides nesta Capital Federal á travessa do Ouvidor
n. 37 a rua do Ouvidor n. 07 13, apresentam a marca supra que consisto em uma fit
ou c tdarço contendo dois polygonos irrogulares de qu ttro facos, viradas para a di-eita
para a osquerdt, acompanhados cada úm por um ramo florido. Esta marca é usada
Existiam
1.054 794 1.848 onas
prosilksis do calça to do commercio dos dopositantes e é apresentada para renoEntraram
27
GO vação
33
do registro elfectuado nata Junta sob n. 2.107 em 9 da abril do 1891. Rio
Saturam
21
18
39 de Janeiro,
de janeiro do 1902.—Como procuradores, lulas Gerava, Laclerc
3
7 Comp. (sobre25
4
Falleceram
uma csta,mpiths, no valor do 390 réis).
Existem
.1.062 800 1.862
Apresentada na so2ritaria, da Junta COmmercial 11:1 Capitai Federal ás 2 horas da
tardo do 23 do janeiro do 1002.-0 socrotario, Casar da Oliveira.,
O movimento da sala do banco e dos conAdmitida a novo .registro, sob n. 3„304, por de pacho da Junta Commorcial em
sultorios publicos foi, no mesmo dia, de 951 sessão
hoje. Pagou no primeiro exemplar 6:MO de setlo por estampilhas. Rio de
consultantes, para os quaes se aviaram 1.076 Janeiro,do
10 do março do 1902.-0 secretario, Casar de Oliveira. (Ao lado achava-se o careceitas.
rimbo da Junta Commercial da Capital Federal.)
2

aV,Larço — a90ai

a

IV. 3.Oo
. 1 R. Kanitiz, estabeleci lo nesta praça com
fabrica do sabão o perfumaria á rua dos
• Oueives n. 48, vem apresenta.. a marca
acima anilada, adoptada pelo supplicanto
para distinguir um oloo diS sua descoberta
denominado Oleo de 'oriza quinado O cuja
marca consiste no seguinte: Um rotulo em
papel branco, vendo-se no centro representadas duas cabeças, deixando ver a faca do
lado esquerdo, cujas cabaças uma 6 de mulher e a outra de homem; a mulher tem os
cabellossol tos e o homem tem osibigodes toreidos.A referida marca será usada nas vidros
e caixa contando o dito pro:lucto para assim
garantir a sua propriedade e coimarei°.
Acha*va-se canada unia estamp,lha de
300 reis, inutilizada pela srguinte forma:
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 19J1. —
R . Kaniti4.
Apresentada na secretaria da Junta Com-,
marcial da Capital Federal ás 2 horas da
tardo de 3 do dez Jmbro de 1901.-0 secretario, Cesar de Oliveira.
Registra,d sob n. 3.290, por despacho da
Junta Commeraia1, em sesso 'de ho:e.'
Pagou no primeiro exemplar 6$600 de sello
por estampilhas. Rio de Janeiro, 13 do fevereiro de 1902.— O secretario, Cesar de
Oliveira. Achava-se o grande carimbo da
Junta Conunercial d •• Capital Federal da Republica dos Estados Unidos do Brazil.

usadtt pato supplicante na sola dos calçados,
caixas, notas, facturas, cartões, etc., fie sndo
assim considerada marca geral do seu estabeleaimento, podendo variar em côres e dimensões, afirn do barn distinguir o melhor
garantir os seus direitos de propriedade e
cammercio, Acha-va-se collada uma est smpilha de 300 ris, inutilizada da seguinte
fôrma : Rio de Janeiro, 4 de janeiro de
1902. — Celestino de Abreu.
Apresentada na secretaria da Junta Commarcial da Capital Federal ás 2 horas da
tarde de 4 de janeiro do 1902. — O secretario, Cesar de Oliveira.
Registrada sob n. 3.301. por, despacho da
Junta Commercial, em sessão de hoje. Pagou
no primeiro exemplar 6$600 de sollo por estampilhas. Rio do Janeiro, 6 de março do
1902. — O secretario, Cesar de Oliveira.
Achava-se ao lado o carimbo da Junta Commarcial *

RENDAS PUBLICAS

-

ALFANDEGA DO RIO DE JANEIRO

Renda do dia 1 a 11 do março
de 1902
1.915:010$777
Idem do dia 12:
159:323$420
Em papel
44;75945705
Em ouro
204:084125
IV. 3.291
-2;
119
:
123$902
A firma E. Richtor & Comp., composta dos
---- meios solidarios Emilio Richter e Paulo
Wollf,estabolocidos com commoreio de fumos Em igual periodo do 1901... 1.620:344310
RECEBEDORIA. DA CAPITAL FEDERAL
á rua S. Francisco Xavier n. 169, vem
apresentar a marca acima collada para dis- Ronda arrecadada d) 1 a
tinguir os cha,rut )s feitos com o fumo da
736:207$070
11 de maaça do 1902
Bahia e demais fumos do seu exumarei°, a Idem idem do dia 12
29 : 537$616
qual consiste no seguinte: Um rotulo rectangular photographado vendo-se no centro emi
765 :74 4686
um circulo a photographia de Paulo Kruger
- —
o no sou interior vê-se um combato dos Em igual periodo do 1901
780:055$344
boers no Transvaal, e na parto inferior. do
lado esquerdo, curvelineamento, os dizeres RECEBEDORIA. DO ESTADO DE MINAS (URUS
NA CAPITAL FEDERAL
Charutos Transvaal, o no direito Charutos
Paulo Kruyer, e no centro em linhas parai- Ai•recadação do dia 12 de
leias lê-se Bahia E. Richter S.: Comp. o ema
março do 1902.
19:370$055
velineamente Rio de faneieo. A referida De 1 a 12
180:545$747
marca será usada pelos supplicantes nas Em igual periodo do anno
caixas do charutos e em todas os envalucros
149:933$896
passado
que contiverem . os fumos do seu commercio,
podendo variar em côres e dimensões afim
do bem distinguir o melhor garantir os seus
direitos do propriedade o cominarei°. Inutilizava uma estampilha do valor do 300 réis
Externato do Gymnasio
o seguinte: Rio de Janeiro, 26 de dezembro
Nacional
de 1901.—E. Richter Comp.
Apresentada na secretaria da Junta ComEXAMES DE PREPATtATORIOS
marcial da Capital Fuderal ás 11 horas da
manhã de 26 de dezembro do 1901.—O seSexta-feira,
14 do corrente, ás . 10 horas
cretario, Cesar de Oliveira.
da
manhã,
no
editicio deste exteanato, á
Registrada sob n. 3.291, rior despacho da
Marechal Floriano Peixoto, serão cha
Junta Commercial, em sessão de hoje. Pagou rua
no primeiro exemplar 4600 do sello por es- mados:
tampilha. Rio de Janeiro, 13 de fevereiro
Portuguez
de 1902.— O secretario, Cesar de Oliveira.
(2a
chamada)9
Achava-se ao lado o carimbo da Junta ComArilado
Ribeiro
Saraiva.
marcial.
Alphonsine da Cunha.

EDITAES E AVISOS

IV. 3.301
Celastino de Abreu, negociante, estabelecido rwsta praça com commercio dc calçados, á rua dos Andradas n. 27, vera apresentar a marca acima gravad a a qual consiste
no seguinte : Um gaúcho mont . .do a ca.vallo
e onvolto na tradiecional pala, com chapéo
desabai° e a mão diraita om a.ttitude
atirar o laço para a frente. No alto, em sen.
tido curvelineo, lê-se Calçado da Campanha,
e inferior, separado por uuas pequenas estreitas, tambein em sentido curvelinoo
27 Rua dos And radas 27. Lateralmente,
4,iválido entre as ancas do animal, lê-se
Állarea Registrada. A referida marca sura.

Ingle.7,

(2a chamada)
Ramiro Piquet do Carvalliosa.
Armando Fragoso Costa.
°atavio Guedes de Carvalho.
Boinfica'Nazareth de Menezes.
Euzebio de Queiroz Lima.
Mario Pinto.
Luiz Felippe Pereira da Silva.
Latim

(2a chamada)
Pedro Luiz Osorio.
Jader Ramos de Azevedo.
•

' Arithmetica e algebra (l a mesa)
(28 chamada)
Lucas Itafwba Cartaz de Moura.
Alexandre Moreira Rego.
Antonio Amimes Baptista Leite.
Arthur Pereira Lima.
Mario Queima Cadaval.
Orminda de Souza Monteiro.
Turma supplementar
•
Francisco Antonio da Silva Guimarães.
Dano do Nieraoyer.
Arithmetiea e algebra (2a rixosa)
(2a chamada)
Accacio Antunes Pereira.
Victorino Queiroz de Almeida.
Eugenio Napoleão Rossi.
Guilherme da Silva Araujo.
Antonio Gonçalves de Carvalho Junior.
Dionysio do Santa Rosa Mendes Judor.
Turma supplementar
Noomia Belliani do Araujo.
Paulo Valeriano de Araujo.
•

Geometria

Joronymó Candido do Gouvêa.
• (2a chamada)
Benevonuto Sorrão de Castro.
Luiz Rodrigues do Coura.
Mareionillo Lassa.
Norival O berlander.
Julio Simão Pereira Monteiro.
Turma supplemontar
João Gomos da Cruz:
Antonio Guilherme Cordeiro.
Historia

Alfredo Romão dos Anjos.
Euzebio de Queiroz Lima.
Douglas Louis Watson.
João Armand Barbosa do Castro.
Secretaria do Externato do Gymnasio Nacional, 12 de março do 1902.-0 secretario,
Paulo Tavares.

'Escola Nacional do flanas
Artes
Da ordena do Sr. director, faço publico que
a parti' do dia 1 até o dia 15 do março corrente, imp torivo Imanto, ostarão ab rtas
nesta sbera',aria, das 10 horas da manhã ás.
3 da tarda, as matriculas para os cursos gomas, ospecia.os, propa,ratorioa o praticas.
Os ca.ndidatos'á matricula no curso geral
d.evorão apresentar em requerimento ao director ; •
1°, certificados do exames da portuguez,
do aaithinotica e do olemontosale geographia
o do historia
2°, altas lado do vaccina ;
3°, recibo da taxa do matricula ;
4°, prova de ilentidado do pessoa.
A prova de identidade se fava par moio do
a,ttostação oscripta algum professor ou do
duas pessoas conceituadas.
Para a matricula cai qualquer curso espedal propara,tario deverá o candidato aproantar cortidão do approvação no terceira
anuo do curso gorai.
0; candidatos á matricula no curso preparatorio do architoctura devoro, além disso,
axhibir c,ortificados do exames do algobra,
geometria o trigonomatria o phyaica o chiica .
. A matricula em qualquer curso pratico só
será pormittida aos que aproamtarem certidões do appeovação nas matarias do curso
proparatorio respectivo.
Para a matricula no segundo anuo da cada
curso, o alumno deverã, apresentar certidão
do approvação nas matarias do anuo an-'
torior.

E 'facultada a matricula aos individuos do
sexo frminino.
Do acotiai() com o art. 122 do regulamento
app-ovado pilo docaoto n. 3.087, do 13 ao
abril do 1901, o S... diaactor a iinittirá á inscripção aluirmos livros, meliante o pagamento da taxa de matricula.
No3 cursos praticas o isa admissão . só será
concedido, depois do accoitos os aluirmos poios
profossoaes rospectivos, saguindo-se elle., o
pagamento da. taxa.
•Os alumnos matricula los são obrigados á
froquoncia, o terão o direito do concorrer aos
promios e diplom'ss que a escola confoao.
Perderão, entrot sato, osso direito o não poderão ttei.13.3m prosta..r exame, os que darem
mais do 30 faltas som jostifloaçã,o.
•
Os alumnos livros não gosarão do direito.
do que trata o artigo precedente, nem serão.
admittidos a prestar exame o p irdorão o direito d ) assistir ás aulas, si faltarem mais
de 30 vezes.
Socrotaria da. Escola Nacional do Bollas
nffilt Artes, 1 do março do 1902.— O socratario,
bacharel Diágo Chalrdo.
(.
•

Recebedoria a Capital

Federal

De ordem do S'. director desta repartição ficam intimados a saiisrams, • no prazo
do 15 dias, as multas quo lhes foram impostas, por infracção do regulamento do Miposso do consumo, os seguintes ciaa,dãos:
Antonio Pacheco Barbosa, estabelecido
com kiosque á rua Barão de Amazonas n.
20, em Nitheroy, multado 'mu 300$000, por
despacho de 16 de setembro do 1901, de aocordo com o art.27, lettra, a,do regulamento
annexo ao decreto n. 3.622, de 26 do março
de 1900;
Brandão s.çz Cunha, estabelecidos á praça
Barão do Mama, n. 16, tambem coa Nitheroy,
multado em' 300$000, por despacho do 10 do
setembro de 1901, de accordo 'Lambem com
O art. 27, lettra a,do mesmo regulamenta;
Joaquim Marques Baptista, estabelecido
á rua Vieira da Silva n. 3, na estação do
Sampaio, multado em 50000, por despacho de 16 de setembro de 1901, do accordo
com o art. 27, lettra e, ,.o referido regulamento;
Manos]. Alves de Abra,ntes, estabelecido á
rua Vinte o Quatrode Maio n.183,mnItado em
•
300$,por despacho do 19 do agosto do 1901, de
accordo com o art. 27,1ettra a,do mesmo reDirectoria das Rendas
gulamento; o .
Publicas
•
Constantino Giorno, residonto á rua da
VENDA DE EM TERRENO NACIONAL SITO NO Floresta n. 3, em Nitheroy, multado cai
MORRO DE SANTOS RODRIGUES, FREGUEZIA
1:000$000, por despacho do 27 do fevereiro
•
DO ESPIRITO SANTO, DESTA CAPITAL
ultimo, na conformidade do art. 27, letra f,
.
Em virtude do despacho do Sr. Ministro do citado regulamento.
Recebedoria,
12
de
março
do 1902.-0 subda Fazenda, de 29 de janota) ultimo, declaro
que se acha aberta a concurrencia para a director, José Rodrigues Pereira da Cruz
venda do terreno nacional, acima mencionado; devendo os pretendentes apresentar as
Por esta repartição se faz publico que foi
suas propostas em carta fochala nesta directoria. Sução dos proprios naciona.es, durante prorogada, ata 31 de março correm) a coo prazo do 39 dias, contados da data do pre- brança dos impostos de registro de consumo,
sente edital, sondo as offortas para a venda conformo determinação do Exin. Sr. Ministro
da Fazenda, observado o disposto nas alterado mesmo terreno em apolices do 1897.
çtios baixadas com o 'decreto n. 4.345, do 18
Directoria das Rendas Publicas 12 alo de fevereiro do corrente anno.
março do 1002.—Luis Rodolpho Cavalc
anti
Capital Federal, 12 do março de 1902Albuquerque, diroctor.
O suo-director, Josè Rodrigues Pereira da

Cruz.

AFORAMENTO DE TERRENOS DE MARINHAS E
ACCHESCIDOS SITUADOS NA ILHA DO MOCANOI3É PEQUENO, ESTADO DO mo DE JANEIRO

All'andega do Rio do Janeiro

Ministorio cia Marinha
ESTADOS UNIDOS DO RRAZIL
Rspa:rtigao da Carta Maritinaa
aviso AOS NAVEGANTES N. 11.

Estad(tdo Rio de Janeiro—Canal de Macahei' Doias sonoras de sino
De ordem do Sr. almirante chefe da Repartição da. Carta alaritima, aviso que o
canal de Macithis está, balizado por duas bolas
sonoras do sino, as quites indicam as posições das lagos da Mula e do Hermes, sob as
seguintes marcações:
Lago da Mula:
Ponta N da ilha do Francez, 85 0 SE.
Pharol de Sant'Anna, 42° SE.
Lag,e do [lemes:
Ponta N da ilha do Francoz, 25° SE.
Plia.rol do Sa.nt'Anna, 20° SE.
Os rumos são verdadeiros.
piroctoria de Ilydrographia, 12 de março
de 1902.—Luiz Cadaval i capitão de fragata.
(.

Escola Naval
EXAMES DA SEGUNDA ÉPOCA

Do ordem do Sr. vice-almirante, director,
faço publico que os exames da 24 época
principiarão na proxima segunda-feira, 17 do
corrente, devendo comparecer mista secretaria, ás 9 horas da manhã, desse dia,todos os
guardas-marinhas alumnos o aspirantes que
se acham licen&ados, bem como os alumnos
paisanos de ambos os cursos,afim de tirarem
ponto para a prova escripta e tomarem conhecimento do detalhe dos exames. No Arsenal de Marinha haverá conlucçáo, ás 8 horas e 45 minutos da manhã.
Escola Naval, 10 de março do 1902.—Lucislio Augusto Pereira do Lago, secretario. (.
EDITAES

Tribunal Civil e Criminal
CAMARA COMMERCIAL •

De convocação dos credores de Antonio F. Neves para se reunirem na sota das audienPor esta secção são intimadas as seguintes
cias deste juizo, à rua dos lavai idos n.103,
Tendo a Companhia Lloyd Brazileiro, em
no dia 31 de março corrente, ás 2 horas da
liquidação fora ala, requerido o aforamento firmas commerciaes Rodrigues & Fonseca,
tarde, afim de verificarem os creditas e, esdos terrenos acima mencionados, são convi- José Jorge Melque & Comp. e Forroiaa &

dados Os confrontantes o demais interessados
a. virem apresentar nesta directoria, durante
o prazo de tinta dias, contados da data do
presente edital, as reclamações que julgarem
a bem de sou direito, ia pena de porda
preferencia garanti .a polo art. 16 do decreto
n. 4.103, do 22 do feveeeiro do 1868.
Directoria das Rondas Publicas, O do
Cavalcanti de Albu
março do 1002 —L.
querque, director.
'

Itccebedoria da Capital
Do ordem do Sr. director desta repartição
ficam intimados Delgado Irmão & Comp.,
• estabelecidos á. rua da Conceição n. 8, em
Nitheroy, a virem, no prazo do 15 dias,
legar o que julgarem a bom de seu direito,
com r dação ao auto que, cuntsa os mesmos,
foi lavrado, no dia 10 do coraen te, polo agente
fiscal dos impostos de consumo João Zacarias
Forreira da Costa, por torom infringido *o
art. 50 do rogulamonto anila° ao decreto
n. 3.622, do 26 do março de 1900, vendendo
duzontaaagrammas de fumo sem o competente sollo.
Recebedoria, 12 do março do 1902.-0 subdirector, José Rodrigues Pereira da Cruz.

Ia sacçÃo

Faria a apaesontarem no prazo do oito dias,
tes approvados, ouvirem a leitura do parea con'w desta data, as facturas consularos,
cer da commissão de syndicancia da cessão
pelas (Naos asJignaraiu termo de responsabide bens peto MeSMO impetrado, na fdi•ma
lidade, visto estarem findos os prazos do
,abaixo
90 dias, que lhes foram concedidos pela iaO Dr. José Luiz de Bulh5ei Podroir a juiz,
spoctoria desta alfaosloga; sob as penas do
§ 2 0 do art.\ 35 do regulamento das faciura,s da Camara ~morei d do Tribun l Civil o
Criminal da Capit ..1 Federal, etc.:
consulares.
Faço saber aos quo o presente edital virem
Allandega. do Rio do Janeiro, 12 de.março
de 1902.-0 chefe da i a secção, Miguel Fer- que, por este juizo o c trtorio do escrivão
nandes Barros.
(. quo este sabscrave, process sm-so os autos de
cessão do bons i.npotrad s por Antonio F.
Iflinisttrio da Marinha
Noves, os qt1O.JS foram miei :,dos com a petição do teor soguints: Ilan. Sr. Dr. juiz da
ESTADOS UNIDOS 'DO BRAZIL
C aliara Commorei sl —Antonio F. Neves, neRepartição da Carta Maritima
goeiant o i-stab amido á. rua Santo Christo
n. 50, y ."kui ,rer a V. Ex. que haja de
AVISO AOS NAVEGANTES N. 10
distribuir a presente a. um dos juizos da c
qu 3 V. Ex. paosido, afim I folia, coEstado do Parand—Barra N. de Paranaguá !nava
ntr.:condo niand proceder 313 nocess •rias
Do ordem do Sr. almirante ellen) da Re- diligencias para que seus creiorea saiam
p3,rticio da Carta Maritima, aviso que foi immittidos na posso complet (li 8. ,,us bons
fundeado, uma boia conica prata, no canal prosentos por não poder o supplicante remoN. da li srra, do Paranaguá, a 200 metros ver as difilculdades coannerciaos e fiaancoida orla do banco dos Ciganos e 'a meia dis- rits com que está. lutando. O supplic snto
tancia, entre a bola branca da entrada e a tom a sua firma devid smento inscripta.
Junta Cornmercial o até hoje não sotTrou
balisa do Itacolomi.
n admiti prot • sto por falt do p.i.g.i.inento do
Directoria de Ily trographia,.10 do março obrig •çáo more •.ntil. Acontece, porém, qus
do 1902.— Luiz Caduca, capitão de fra- amanhã, 7 do corranto,
tora vencimento eiu
gata.
(.
um banco nosts Capit uma lettra do ac.

1002:

coito cio supplicante e desóontada por-Souzs`
Alves & Comp., em favor de quem já'foi. a
mesma p S5 ',da e não pólo o'supplicante resgatal-a. O commorcio de !lindeira, quo o supplicanta tem exercido, outr'ora llonscente,
dee da modo o tão bruscsrnento que o
supplicanto S3 encontra em estado d.: não pod 31. 110 I' 311 P. 11 cm'.a Como Se n pro fez. Pro: novi, até judicialmente, a 'cobrança de quantias
que lhos são devidas, tudo sem resultado,
pois todo o esforço feito e appello dirigido
aos seus devedores foi sem resultado. 'Recorreu aos Srs. Souza Alves 84 Comp., seus
unicos, credores, solicitando o resgate da
lettra, naquelle e staholocimento e sua reforma, porém, por estes lho foi demonstrado com as mais valiosas o procedentes razias que impossivel lhes era semelhante
operação sendo' corto que até, segundo aviso'
feito ha dias ao supplicante, contavam elles
inaddiavelmento na a n ta predita entrasse o
sUpplicanto com a importando ao titulo do
divida a que alinde. Nesta difficil eme,rgefi•eia, nada vendendo e nada recebendo da
vendas anteriores e necessitando desembaracar-se de comaronaissos tomados, não tem
o supplicanto Tileis para de prompto solver
obrigações assumidas na esperança do recursos, que faltaram por completo. Nestes
termos, roaiier que,distribuid.a a presente, se
procela na forma da lei.' Rio do Janeiro, 6
do março de 1902.—.Intonio F. Neves. (2stava legalmente sella,da. ) Despacho : Ao
Sr. Dr. A. de Oliveira. Rio, 6, de março do
1902.— T. •Torres Daspacho : D. A. Proceda-se na forma, legal.— A. de Oliveira.
Distribuição: D. a. C. Real, em 6 do março de 1932.— O distribuidor, J. Conceiçao.
Sendo os autos conclusos foram, por despacho deste juizo, nomeados Amaral, Guimarãos & Comp. e Dr. Manoel Alvaro de
Souza Si Violino, membros,do cominissã.'o de
syndicancht; os quaes assignarám o respetivo -termo. Feitas por estes as diligencias legaes, ora por parto dos mesmos foi-me dirigida a petição do tom 'Seguinte : Exm. Sr.
juiz da Camara Commercial, Dr. Bulhões
Pedreira—Os- syndicos da cessão de bens de
Antonio F. Neves recioeram a exPediçiodo editaas convoe indo crodoras afim dosor
apresentado o rolasorio o ser oceano ou não
a cessão. Assim, p3doin defarimonto. Rio de
Janeiro, 11 de março de 1902.-11/. A.
,de S. $ei Vianna. ( Estava °legalmente
solta 'A.) Despacho : Sim. Rio, 11 de março
de 1902.-13. Pedreira. Em virtude do, que
se passou o presente editai pelo teor do qual
convocam-se os credous de Antonio F. Noves
para se reunirem na sala das audiencias
d ste juizo, á rua, '(ios Invalidos n. 108, no
(lia 31 de março . corronte; ás 2 horas da
ta 'de, afim do verificarem os creditos o, estes
approvados, ouvirem a leitura do relatorio
cammissão de sy-ndicancia, nos termos do
art. 133 do decreto n. 017. de 24 do outubrd
(53 180), sob pena de, á revelia, se proceder
corno for de diroito.E, para constar. passa ...ams3 este o mais Jous .de ipal teor, que serão
pubLicados,e atixados na fórma da lei. Dado
o passado nesta 'Capital Federal aos 12 do
março :e 1902. E ou, Francisco do 13orja do
.Almobla Côrto Real, escrivão, o subscrevi . —
José Lui,. de eulliões Pedreira ..
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De publicaeao da sentena de releaVlitaça'o do
ncgociante Josd Bittencourt Anzarante, unico
soei° da firma J. Amaranto

O Dr. José Luiz de Bulhões Pedreira, juiz
da Camara Commercial do Tribunal Civil e
Criminal da Capital Federal, etc.:
'aço saber aos que o presente edital virem
em conio por sentença deste juizo, 'abaixo
transeriptaa 4 foi julgado relia,bilitado o negociante Josl" Ilitten,;(cirt Amarem to, lin leu
Soão dl, !Irma XMarantà. Seu:maça— Nastes; "eté. Julasa) por sentença re.habilitado o
sapplicante a fls. 117, José Bittencourt Ama-

ranto, p sra, os dovidos efreitos ; custas excausa. Rio, 10 de março do 1902.—Tosd Luis
de Bulhões Pedreira. Pelo presente faço publica a rehabilitação do referido negociante.
Para constar passaram-se este e mais quatro
do igual teor, que serão publicados e affixa,dos
na forma da lei pelo porteiro dos auditorios, que do assim o haver cumprido lavrará
a competente certidão para ser junta 'aos
autos. Dado e passado nesta Capital Federal
aos 10 do março do 1902.—E eu, Joaquim Benicio Alvos Penna, escrivão, o subscrevi.—
José Ltd; de Bulhões Pedreira.

PARTE COMERCIAL

t----

Camara Syndical dos Corretores de Fundos 1PublIcos da
Capital Federal
CURSO OFFICIAL DE CAMBIO E MOEDA METALLICA

PO dIv .• A' vista

Sobre Londres........
• Pariz
» Hamburgo .....
» nafta
» Portugal
» Nova York

11 7/8 11 53/64
$806
$803
$991
$995
$743
$35,1
4$179

Soberanos
Valos de ouro nacional, por 1000

20,500
• 28293

CURSO OFFICIAL DE FUNDOS PUBLICOS

Na secretaria deka eamara, acha-se archivado o specimen dos titules definitivos e demais documentos legaos.
Secretaria da Camara Syndical da Capital
Federal, 12 do março de 1902.—J. Claudio
da Silva, syndico.
Ten to a Companhia' do Fiação e Tecidos'
Alliança,communica.do haver feito o r ,sgate
das 6.413 debentures do seu emprestimo,
re tantas em circulação, ficam os reforilos
titules eliminados da cotação official na
bolsa.
Secretaria da Camara Syndical da Capital Federal, 12 de mano do 1902.—J. Claudio
da Silva, syndico.
Junta dos Corretores de Mercadorias e Navios
COTAOES DO DIA 11 DE MARÇO DE 1902
Assacar branco crystal, de Campos, 280 réig
por kilo.'
Dito idem, -da Pa,rallyba, 255 rs. por
kilo.
Dito idem, 3a sorte do Pernambuco, 240
reis por kilo.
Dito ma,scavinho do Sergipe, 150, rs.
por kilo.
Dito idem idem, Maceió, em loto, 185 rs.
por kilo.
Café typo n. 6, 4$766 a 4$384 por 10 kilos.
Dito idem n. 7, 455493 idem.
Dito idem n. 8, 4$153 idom.
Dito atoai n. 9, 3$881 Hon.
Farello do Moinho ire r lez 3;3200 por sacco
do 40 kilos. •
Farinha' de trigo nacional, marcas Primeira o ZZ. 25$500 por 2/2 saecos.
Dita idem al,oricana. marca Castilla e
Crystal, 27$ por 2/2 saccos.
Rio de Janeiro, 12 de março do 1002,—
lodo Baptista Delduque, presidente.—Joaquina
da. Cunha Freire Sobrinho, secretario.

Apolices do 3 0/0 (inscripções),
66-0,8000
nona..
6728090
Ditas idem idem, ao port
8198900
Ditas garoas de 5 a /. 'Mudas.—
833;'ffin
Ditas geraes do 5 04. de 1:000$.
824)n0
Ditas do Emprestirno de 1895,port.
8318000
Ditas idem idem idem, nom.—
9658)00
Ditas idem idem de 1897, nom..,
iças do Ernprestimo Municipal
152$000
do '890, nom .
38 009
B mo da, ~indica do Brazil....
2000
Comp. Sorocabana-Ituana, 20 °/a
13$000
Dita idem idem, integr
10$750
Dita Melhoramentos no Brazil
13~0
Dita Brazil Industrial
13anco Italo-Commercial
•
152000
Dita Jardim Botanieo
1758000 Estatutos do Banco Italo-Commerciai
Dita CJ ;fi lana Industrial
200 s000
Dita Mo..entil o Hypothocario
Sociedade Anonyina, séle em S. Carlos
7$250
Dolos. da Emprezo. Viação
do Pinhal
/898000
Ditas Jardim Bobai:o .....
CAPITULO I
Capital Federal, 12 de março do 1902.Do
banco,
suas
operações,
capital e duraçao
7. Claudio da Silva, syndico.
Art. 1. 0 Sob a denominação do Banco RaloCmurnercial, fica estObulecida uma sociedade
A Camara Syndical dos Corrataras de Fin- anonyrna,
se regerá pelos seguintes estados Milicos da Capital Federal, em sessão tutos e pelaque
logislaçao em vigor.
do hoj resolveu admittir á negociação na
Art. 2.° A sociedade terá sua séde o adbolsa o á respectiva cotação officio' os ti- ministração
e foro tjurilico em S. Carlos do
tidos do emprostimo contrahido pela Com- Pinhal.
panhia Industriai Americana, na importando
3. 0 As operações da sociedade serão
de 200:000, dividido em .20.000 debentures asArt.
seguintes
do valor nomin-1 cada uma do lØ, vencendo
a) Compra e venda de ouro, prata em
o juro annual do 3 °/0, pwos somestral- moo
la ou om barra ou do papel-moeda esmente; em 30 do junho o 30 Te dezembro do, trangeiro
cada anno.
b) Compra e venda de titulo da divida
Na Secreta,aia, da Camara Syndical, acha-se
nacional ou estrangeira, de, acções,
archivado um specitnen dos titules defini- publica
obrigaçõos e outros titulos commerciaes
tivos o ci nnais documentos 1 ),gaes. •
Effectuaa, por conta propria ou de terr
Secrotaria da Camara Syndical da Capital
operações do cambio o. movimento Federal, 12 do março de 1902.—J. Claudio coiros,
do fundos o valores
da Silva, syn d
d) Receber dinheiro em conta corrente do
•
•
movimento, tomar dinheiro a premio o a
A Camara Syndical e.os Corretores do Fun- prazo fixo, por lettras ou em conta corrente;
dos [I1blcI da Cap:tal Federal, em sessão
e) Descontar lottras ou outros titulo
desta data, resolveu admittir á voada, em commerciaos á ordem, com prazo fixo, não
bolsa o á respectiva cota':ão oficial os ti- supérioa a seis mozes o com duas firmas
rados do emprestimo lança.o pela Compa- acreditadas ;
nhia Sal o Navegai;ão ia importnncia, de
f) Emprestar dinheiro sobro cauções de
700:000$ dividido em 3.500 debentures do va- ouea,. prata ou titules que tenham cotação
vencendo o real, ou sobre' mercadorias depAsitadas nos
lo:. nommid de 200$ ca
j iro de 8 V ° ao ::,nno, pago ; por semestres urna zens do banco
venádos, nos dias 2 d.o abril e 2 de outubro
9) Fazer, por conta chi terceiros, qualquer
de csda anno.
operação commercial, mediante commissão.

SQCIEDADES ANONYMAS

.

4' •
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Art. 4.° C) capital d., banco é de 100:000a,
composto de 1.000 (mil) :loções do 100$ cola
uma, todas subscriptas eSobro as (pines já
está realizada .a primeira entrada, do 10 %,
devepdo. mais, 40 `,11. :sorom realizados no
prazo do umn mez,- depois da instailação
hanco e o restante °In, prestações do 10 ou
de 20 sia ao joizo dos administradores, espaçadas de 30 dias no minimo e annunciadas
com 15 dias do antecedencia.
!Art. 5." A duração da sociedade será ti()
10 annos, poaando osse prazo ser prorogado
por. delibera& da assemblaa geral.
• CAPITULO II

DIÁRIO OFFICIAL
CApITULO

Do fundo de rese,rua e divi gdo"do's lteros
. I
.

Art. 21. Dos lucros liquidos provenientes:
do exercicio do cada .anuo será deduzida a
quota do 5 % (cinco por edito), no minha°,
}•
para o fundo de resorva.
Art. 22. Do restante dos lucros 20' ca! pertencerão aos directores, e 80 í serão distris
buidos pelos accionistas do banco. •
CAPITULO VI

Disposições geraes
'

Art. 23. São consideradas como parto Integrante destes Estatutos todas as disposiArt. 6.* O banco será administrado por ções da lei o respectivos regulamentosNite
deus diradores, sendo um presidente do sejam applicaveis a esta sociedade.
I •
banco.
CAPITULO vII
• Art. 7.. A eloição dos direetoret será feita
pela assembléa geral, por escrutinio secreto,
Disposições transitorias
o só poderá sor votado quem possuir pelo
•
menos 50 acções.
Art.
24.
A
primeira
directoria
~Art. 8.° O mandato dos directores durará posta do accionistas Srs. Fernando • será
do 'Anires annos e poderá ser renovado.
golis o João Angelo .Appratti, sendo presi• Art. 9•" Ao presidente compete repro- dente o primeiro.
1
sentar a sociedade em todas suas relaçoos • O primeiro conselho fiscal será compõ.to
exteriores o bem.assim'perante os tribunaes. dos seguintes membros
Art. 10. Ao presidente o ao director comlitreotivos
pete orga.niaar o serviço do banco, nomear
.0 demittir empregados, dar andamento a
Agostino
todas as operações diaria.s do banco epraticar
, Domingos De Angelis.
as resoluções do maior .gravidadea dopois de
Americo Uotti.
Ouvir o conselho fiscal o os actos adminisSupplenfAs
trativos.
Art. 11. As acções pertenceu tos aos dire• Ernesto Barberío.
ctores em exercido ficarão caucionadas até
•
Josd Pagano.
sois mexes depois - de cessar o exoreicio...
Faocino Valclimiro.
Art. 12. No caso do impedimento do preS. Carlos, 19 do fevereiro do 1002;
sidente, este cargo será preenchido pelo
•outro director, ata a primeira reunião da
•
AsSignaram os Srs.:
asSembléa geral.
Fernando
'De,
Angelis.
Art. 13, No impedimento ou vaga dos
JoJ,c, Angelo Approtti .
,dous directores, estas funcções serão exerAgostino
cidas pelos .mombros do conselho fiscal, na
D. Angelis.
ordem em que foram eleitos, até que a
Arderieo
assembléa soja convocada para fazer novas
Ermesto Barberio
oloiçÕes, o que tcri, lugar no prazo de duos'
Da administram do banco

mozeS.
CAPITULO

.

Março — 1002 1003
tino Blimdi e Domingos de Angolis. Pelo 10
secretario foi lido o deposito do 10:000$ feito
pelo incorporador na delegacia do Tlicsouro
Fodoral.
Passou-so em seguida á loitura dos estatutos do banco, que, postos' em disouSsãó, e não
havendo ninguem que pedisse a palavra,
foram postos a votos e unanimemento oca:oitos em todas as suas partos.
• O presidente da assembléa declarou em seguida installo,do o Banco ltalo-Comtnerei al o
empossou a primeira directoras e o respectivo
conselho fiscal nos cargos que, pelas disposições transitorias dos e statutos ostavam designados, sendo como directoresi os accionishs
Fernando de Angolis e 'João Angelo Appratti,
o como fiscaes o supplentos, Agostino Blunill,
Domingos do Angehs„americo Cotti, Ernesta
Barberio, José Pagano, •accini Valdimiro,
na ordem arn que se acham designados..
Suspendeu-se omseguida .a !sessaupe lo tampo preciso para lavrar a presente 'acta, e Um
cinco horas o Sr. presidente da assnubléa
reabriu a seasão o mandou ler a presente
acta, que, tendo sido posta em discussão , o
não havendo ninguemn quo podasse a palavra.
Sei posta r. votos e unan uneto0 to approvada.
is vai par mim, primeiro secretario, assignada juntamente a todos acciunistas presentes.
i—aa presidente, Fernando de Angelis.—AgosUnho »fundi, 10 socretarto. — DomingJs de
Angels, 2° socretario.—Joao Angelo Appratti

,—Erne'sto Parberio. Faceini Valderniro.—
Anferico Ceiti. — Josd Giv.dice Pagane.
, São Paulo, 19 do Agr emio° de 1902. —
administriaaor presidente, Fernando De An'pais, negociante cm São Carlps.--0 adinioistrador, Joiro ,Angelo ,Appratti, negocianas em

São Carlos.

, Certifico . que os ostatutoSó Tileis aaeullaank
tos da constituição do Banco Ittao-Comm er
-cia,oruédenSlCsoPiha,
acham-so archivados sob !movi ) seiscontos
Q setouta e uni, por despacho d. a Junta em
sessão de liontom.
Socretaxia da Junta Comi:torci ai do Estado
65.1,) Paulo, 1 de março do iç 02, Lu, Avia:te
José. Giudice Pagam.
ag Oliveira, amanuense fa a Secretaria.
Faceini Valdimiro.
da. Junta Conmercial, a osereofa, confori e asa
(Firmas reconhecidas em 21 do fovareiro; sig no. —iliaislides de Olive it a. ai, J. A. dal.
polo ela tabollião, Sr. Vietorino Gouçalves Andrade, soaretario da Junta COT. 111110rei."
subscrevi, corife ri e -aSSigno.___,T, • A. as:Áltra•
Carmino)
drad,I. (Estava .inna, .estampilha te i-e-c:,4111‘"
Os abaixo assinados subscreaami a ac.03e4 valor do trosenNs réis, aludia; aia tom (›.
em baixo indicadas, sujeitando-se plonas carimbo da Junta.)
incute ás disposições dos estatutos do Banco.
' S. Paulo, 19 do fevereiro do 1902.
13/tueo
Croditcl j%1101, el

Da as.semblda geral .
Art. 14. Na assembléa geral ã terão votos os acionistas que tiverein ao menos cinco
acções inseriptas no registro do banco, cum
15 dias de antecedem:ia. •
Art. 15. A assemblaa geral reunir-se-ha
no primeiro trimestre de cada an no, e extraordisariamento nos termos da lei.
Art. 16: Os votos dos accionistaa serão
çomputados em rszão do um voto por cinco Assignatáras dos subsoriacçõos inscrita.
•
• teres
Valor
Acções
Todas os deliberações serão tomadas por
!,
maioria do votos.
Tornando Do Angdis...
400 40:0~00
Art. 17. A assombléa geral poderá ser João Angelo Appratti...
-400; 40:00%000
convocado oxtraordinariamente, á requisi- Agostinho Blundi •
75 7:500000
ção dmonsélho fiscal ou por um grupo de D. Do Angelia
75 7:501p000
accionistas que represente, polo menos, a Amorico Cotai
10 1:000000
terç .parto do capital.
Ernesto Marujo
10 1:00%000
Josa Gindice Magano
20 '2:000000
CAPITULO ly
Faceini Valdlin ir°
10 1:00%u00
Do consello fiscal
•
1.000 1(10:000000
Art. 18', O conselho fiscal eompor-so-ha
de trosonombroS efiactivos o tres supplentes.
éleito.rannualaiante pela assembléa geral
ACTA DA ASSEMBLISA GERAL D'j; iNsrato,açao
ordinaria.
Art. 19. Uma Vez por mez o conselho fisNo dia 19 do moa do fevereiro de 1902,
cal se reunirá em sessfita obrigatoria, afim As quatro horas da tardo no escriptorio
do por-su ao par da situação do banco, pro- casa commorcial doa Srs. De Angelis &
cedeu lo ao exame dos livrai, ~Meação doi Apprasti. em S. Carlos do Pinhal, achandocontas, assim como do estado da caixa e da,
p,, esontes,, COM/ consta do livro de pracarteiro, e zolara polo cumprimento dos es- selara, 0110 accionistas,
reprosentando 1.030
tatutos e das disposições da lei.
aççaes ou saja a totalidade 'do capital do
Paragrapho no ico . Das sossõos do cansa:lio Banco Italo-Gonamercial, te) pelo incorporador
fiscal sara lavrada a neta relativa.
Fernando do Anvlis, abaros a sossá,0, conArt. 20. O conselho fiscal • poderá rude- vidado por acclainite,3,o p t.st proddir osoGI
•aciunie com a prO.eUç dc d ms dos sous balhos o mesmo senhor, que, aiasoltando,
monibrus.
Cullviduu para seus .secret trios us
Agua

ACTA DA ASSEMELÉA GERAL EXTRAO
RDIN. AMA.
1)0 BANCO
BANCO DE CREDITO MovEL, EM LI
DACKo, REALIZADA. CM 52 DE FEV EREIRO
DE

1902.

,kos 22 dias do foaaaall'o do 1902, á 1 hora
ai
(ia ta • ,•,10, presentes,
sala da,
nau-m .(2a prim dro autor dopredii na,
situ (4, rua
do Rosa,rion. 24, 2t) accionistas do Banco flo .
, Credito Movei, possuidores do 41.783 acçõos.
roprosentaialo mais do dous terços do capaal
Isocial, o Sa. •Ati guito José Torreira, presidente (a commissão aluaito, abriu a Pes
são, ',sendo unau i mmi mento
'limado par,-I
,p.resiail-a o Dr. Joau do Rogo Barrosaqoaj
convidoo para os lagarPs de 1° o 2. sJco•:á
rios os Drs. João Madini rio d'4
a
a•Eagonio
aaasooado rodloçA'a da acta da u lti
1,31.111419, t ioclamou () Sr. prosidonto que
nos
cernias do arrioncio ilo coava-ria:ia cabia a
as30Mbaai, tomar conhoeirrion'io e rosol voo
sobro !a p.'staç 'to la ao ita.s' d g. a ! roinisa'ação 1 banco, duraute
) do 1 da
n'inro a 31 d;. doz
do 190i:
, .0bUid
com nat(a.,?•):angu 'to Jos '! laarrou'it o &aguioto roi:atara)
a sais. aciaoilait,i —
up.ut )
que ultri7 untn. do traze: ao voas) co iii !eir.
n1111a1:VP4, 10.k e •
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mento a prestação do contas da 'liquidação
do banco, no prazo determinado pe• a lei das
sociedades anonyinas, fomos' 'forçados .a demorar o cumprimento dessa dever, em.ra,zão
da dilação que, mau grado nosso, sottrerarn
algumas liquidaçõas ontaboladas, cuja realização só mais tardo teve a solução desejada.
Em fevereiro de 1901, época em que começamos a operar a liquidação arnigavel do
banco, orn cumprimenta da honrosa incumbencia que nos foi commottida pela assambléa geral extraordinaria de 16 do referido
moz, ora o asa.lor total do sou activo de
22.859:734$009,• de accordo com o balanço
levantado a 28 daquele ma o amou. •
• Do 1 de janciao'a 31 de dozembro de 1901,
perimi a que se referem o presente rolatorio e o balanço que submettemos ao com-,
potente exame. do honrado conselho fiscal,
deram-se as seguintes modificações . nas cont ;s do activo. Na ,vmportancia representada
por •titatlbs que o banco possue em carteira,
que então montava a : (vido balanço) titulos
pertencentes ao banco 5.188:792;3290; titulos dopositados 1.001:800$000, somma.ndo
6.190:592$390.; addicionalido-so 469:222,$)00;
por liquidações . com devedores que, em
parto, saldaram com titulos, tendo sido, ao
• inesmo t tnipa. colocados alguns desses titubos, quer por venda em praça, quer por
pagamentos a credores do banco, quer aluda
para resgato de acções de sua emissão, a
quantia de 774:109$100, o que reluziu o saldo
das referidas cont is a 5.885:704290, do titulos ema ser, em 31 de -dezembro proxiino
•
findo.
A emita de-rPropriodit '.es do banco-não
soffseu altoraçao,t; seu valor do 1.981:514$760,
contitiúa a ser representado pelas fazendas Camarim, Varzea Grand o Varzea, Pequena,
com uras extensão de cinco legues, em Jacaré') :asila, para as (graus temos procucado
coliucação, peto que estamos activando negociações a respeito. • Essa4 propriedades.
peta sua' proximidade da capital, pelas ri
quazas que encerram, com a sua magnifica
wiSda, do-agua, constituem unia esperatiça
.p;.ra a liquidação do banco.
Na conta do-Lettras doscontadas-liquidámos apenas 61.850$, que, deduzidos do
sal .0 anteriormente existente do 1.205:114$,
reduziu-o ao actual de 1.14 os° i$, que paocuramos melhorar em parto.
• Maior lieplidação Sutrr011 a conta de-Let•1:-aas a receber-que em 1 de janeiro ora de
1,2OA4:934$300Odos qua,os conseguimos recebem' por operações diversas 622:802$, reOuaindo o -isespactivo saldo, conforme o balanço,
a 632:13200.
A conta ^do-Valore.; depositados-soffreu
tambem o a,batimen to de 92:330$, p tapa
sendo de 509:393$333 em 1 de janeiro é
actualmente do 417:033$333.
Ainda outras contas experimentaram pequenas liquidações que, por isso mesmo,
531ia fastidioso enunvirar aqui. Desta fórum,
o total do activo do banca baixou a
17.559:385$696, em 31 do dezembro de 1001.
As cont :s tIsi`passivo solt.erarn as seguintes roducçõos: Conta de capital -- Em 1 de
janeiro era de 14.560:700$, porém, vizando
nós rOluZil-a o mais possmel, conseguimos
amortizar, por operações diversas, 17.470 1/2
cçõ ;s, dimmuindo asa conta a 10.87.2:600$,
1„,ziallt 54.363 acções ore circulação em 31
dtdonibro do .1OJI.
Igual prooadiosonto emprogamos para o
resgate (tas dobentnres, que eram 9.316 em
1 de 'janeira de 1901 o ao agi tam roduidu,s
3.155, ora eia ciscai ição, vapreacutalas
'vestia de 188:100$ do 'Alan) quo vimos
analyzando.
Tomos p too p um tual melte os juros somestraes venci.las desses atitulos, restando a pag ir apenas 230$100 ; da rosperaiva, emita,
juros das debentures, pos não terJ 111 oti 10 -
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, speelvos possuidores reclamado ainda esse
rendimento. Finalmente, liquidamos com a
credora D. Mercados da Costa Bastes o seu
saldo do 4:577$620, restando a pagar um pequeno saldo sob a rubrica-Contas correntes,
na imp)rtancia di 4:835$440.
A conta do lucros o perdas apresenta, saldo
notava:, na iinportanc.a, de 2.878:118$777,
devido ao lucro verificado em operações que
realizamos no pariodo referente á nossa gestão de liquidantes. Outras operações estão
iniciadas o a commissão liquidante conta
poder brevemente levar ao vosso conhecimento o resultado final das mesmas.
Em resumo, o nosso passivo está reduzido
ás seguintes contas:
188:100:3000
Deben tures
4:835$440
Contas correntes
224600
Juros das dobentures
2:187000
Dividendos
195:354040
Total, . ,
a quanto monta a Mossa responsabilidade
exigivel, aliás som prazo fixado.
Sem anirmar unia liquidação vantajosa
para os Srs. accionistas, nos animamos,
comtudo, a dizer-111es que ella excederá, para
melhor, as nossas primeiras provisões,
apezar mesmo da crise actual.
Cumpre-nos trazer ao vosso conhecimento
que, em fins do anno proximo passado, o
Sr. Dr. Ildefonso Carlos de Azavedo Dutra
propoz, perante a Camara Cominercial desta
Capital, uma acção °Minaria. em que pediu
a liquidação forçada do banco.
Cumprindo o nosso dever, constituimoS
desde logo advogado- para demonstrar a imp .ocadencia, do tal acção, obstando os seus
atreitos, o estamos certos do que semelhante
preterição será justamente repellida por
nossos tribunaes, poa. contraria á lei e não
consultar os interesses dos accionistas.
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Aberta a discussão sobre ambos esses ' documentos e dados pelo commondador Augusto J. Ferreira os esclaxecimentos pedidos;
pelo desembargador Seraphim Mimiz Barrote, sobre algumas • verbas do activo do
banco, constantes do balanço geral de 31 do
dezembro de .1901, declarou o Sr. presidente
que, 'não havendo mais quem pedisse a palavra, ia proceder á votação do parecer do..
conselho fiscal, que concluía pela acceitação
das contas prestadas, deatecordo com o relatorimda commissã,o liquidante e 'do alludido•
balanço publicado pela imprensa, o que
feito, foram as. mesmas contas approvadas
unanimemente, abstendo-se de votar os
membros do conselho fiscal e da commissão
liquidante.
Voem então á mesa e são successlvamente approvadas, sem debate, as seguintos propostas, apresentadas pelos accionistas Feliciano Novos Gonzaga, Alberto F.
Guimarães e Falir() Baptista da Silva, declarandoo Sr. barão Pores da Silva ser obrigado, por dever de coherencia, a negar o•
seu apoio á. segunda proposta, visto haver
sempre se manifestado contra a administração das sociedades anonymas compostas
de dons membros.
Proposta

.

São ratificados o approvados todos os actos
da coramissão liquidanto • do banco, bom.
como todos os poderes que lho foram conte-,
ridos para contraltir obrigações, alienara
hypothecar os bens sociaes e transigir, inclusivo os necessarios para a amortização .do
cap.tal, praticando as operações que folsom
necessarias, em beneficio da liquidação.
Rio, 22 do fevereiro de 1902. -- Fe.liciano
Neves Gonzaga .
••
Proposta
Vagando um logar de liquidatite,'por qualquer motivo, não será preenchida a vaga, e
A commis são liquidante por vós escolhila. a liquidação do banco continuará a ser opaespera que vos satisfareis com os esforços rata pelos dons liquidantes que restarem.
Rio, 22 de feVereiro do 190.1. - Alberto da
por ella einprogados para bom amparar os
interesses confiados á sua guarda o _pensa Fonseca GuimariTes.
que as informações que a tal respeito acaba
Proposta
•
do ministrar-vos sejam suffisientes para bem
A assembléa geral extraerdina,ria do banca
conhecerdes o estado actual do banco, após
um atino do liquidação atractiva. Entretanto, do Credito Movol em liquidação arnigavel,„
si do mai; alguns dados precisardes, ella approva a maneira critoriOsa e sensata pelas
podo-vos que s lira enes vos manifesteis, qu ti a commissão liquidanto tem conduzido@
afim do que sejam prompta o solicitamente os inap.resses do banco, o manifesta-se, por
unanimidade cblitea a tentativa de liquifornecidos.
Rio de Janeiro, 5 do fevereiro do 1932.- dação forçada, cujos atreitos considera altaAugusto J. Ferreira. - George Constantino mente prajudielaes aos interesses dos accionistas. - Rio de Janeiro, 22 de fevereiro
Janacopulus.-Luciano Montenegro.»
de 1902.-Paulo Baptista da Silva.
Em seguida o Dr. Arthur de C trva,nio Moreira procedeu á leitosa do parecer do C3R- • Torminada a votação, nonnou aassombléa,
par indicação do Sr. Alvaro Meniz, os accioSO1110 Leal, coacebi lo nestes termos:
nistas Vise trale do Vergueiro, Edgar James
e Hugo Gillden para assigna.rom a acta, junParecer do conselho fiscal
tamente com a mesa.
Examinando dotidamon'a; o relatorio offeNadá, mais havendo a tratar, foi levantada-.
racido pelos liqui !antas, tem que prestam
sessão, sendo lavrada a prosonto acta, que;
coat s dotam; atas das opera.ffiles realizadas avao
assignada pelos membros da mesa o poliu,
de 1 d.; janeiro a 31 do dezoml•o de 19ol, eommisSão
supra declarada. - .Toao do avg,o
com dast:simulação do movimento havido Barros. - l s secretario, joiTo Maximiano
durante esse tempo, nas princ.paes verbas gueiredo.- 2 SoeratariO,
Eugenio ,llerguthaó.
do activo .o do passivo, o no qual expõem - Visconde de Vergueiro,Edgar James.claramente a si tuaçã actual do banco, expo- Hug°
Giilden,
sição esta que é comprovada • o 'completa
com o balanço geral, 1 ivautado naqaolla
ultima data da 31 Oe dezembro ae 1001,
c :jos algarismos conferimos o reputair,as
ex .ctus de conformidado com a eao.eilattiaação, e verificando que taes, oparaçhes foram
Imprensa Nacional
lavadas a olrei,to Qin beuelleio do banco, sornas do parecer guie dovain ser appaavados
expostos á venda na ,theso
tolos os ac;os praticados pela administração, raAcham-se
deste estabelecimento os traball-^, 05 da
no parielo acima alludido, bem como julga- Cornmissão
Especial da Camara, dos , Dopudas latas as contas roltiMas ao balanço supra talas incumbida
dá' interpor parecer sobra a
referido,
Projecto do Coligo Civil, pelo proço. de 20$
Rio do Janelro, 7 do fieveroiro do 1902.- cada conecção.
(•
.4.st/(a)- de Carvalho .Moreira.-Luiz Carlos
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